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محافظات/ محمد األيويب:
أصيــب عــرات املواطنــن وطلبــة املــدارس 
قــوات  بقمــع  أمــس،  واالختنــاق،  بالرصــاص 
مــع  تضامنيــة  مســرات  اإلرسائيــي  االحتــال 
األرسى يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــن 

اقتحم عرات املستوطنن املسجد األقىص 
مركزيــة  القتحامــات  دعــوات  وســط  املبــارك، 
فقــد  الهيــكل".  "منظــات  جميــع  مبشــاركة 
بالرصــاص  أمــس،  22 مواطنــا، مســاء  أصيــب 
املعــدين املغلــف باملطــاط، واالختناق بالغاز 

املســيل للدمــوع، خــال مواجهــات مــع قــوات 
االحتــال اندلعــت عــى حاجــز حــوارة، جنــوب 
نابلــس. وأفــاد مديــر مركــز الطــوارئ واإلســعاف 

يف جمعيــة الهــال األحمــر بنابلــس، 
أحمد جربيل، بأن من بن املصابن 

دعوات يهودية القتحامات "مركزية" لألقصى
عرشات اإلصابات بقمع االحتالل مسريات 

تضامنية مع األرسى يف الضفة

"لن نرحل من وطننا"
باالستيطان والتهجري ُيالحق 

االحتالل عائلة القنرب يف جبل المكرب
القدس املحتلة/ صفا:

املكــرب  جبــل  يف  القنــرب  عائلــة  تخــى 
مصــادرة  مــن  املحتلــة،  القــدس  جنــوب 
االحتــال اإلرسائيــي أرضهــم التــي ورثوهــا 

تنفيــذ  بهــدف  لحظــة،  أي  يف  آبائهــم،  عــن 
واألرايض"،  العقــارات  "تســوية  مخطــط 

بادعــاء ملكيــة األرض لليهــود قبل 
توســيع  ولصالــح   ،1948 عــام 

خالل مؤتمر شعبي بغزة
القوى الوطنية: اتفاق اإلطار 

"إعالن حرب عىل قضية الالجئني"

تأجيل جلسة المحاكمة لغياب محامي المتهمين

السلطة تتهرب من محاكمة قتلة "نزار بنات".. 
وعائلته تتعهد بمواصلة تدويل القضية

غزة/ نور الدين صالح:
والفعاليــات  واإلســامية  الوطنيــة  القــوى  أكــدت 
الشــعبية، رفضهــا اتفاقيــة اإلطــار التــي وقعتهــا وكالــة 
غــوث وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين "أونــروا" مــع 

"إعــان  إياهــا  عــادًة  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
خــال  ذلــك  جــاء  الاجئــن".  قضيــة  عــى  حــرب 

مؤمتــر شــعبي كبــر نظمتــه القــوى الوطنيــة 
أمــس، يف مخيــم الشــاطئ لاجئــن غــرب 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
مرتكبــي  محاكمــة  اســتحقاقات  مــن  الســلطة  تتهــرب 
جرميــة قتــل املعــارض الســيايس نــزار بنــات يف الرابــع 
باملاطلــة  املــايض،  حزيــران  يونيــو/  مــن  والعريــن 
ترفضــه  مــا  وهــو  واهيــة،  بأســباب  والتــذرع  والتســويف 

العائلة. وعقدت أمس املحكمة العسكرية يف رام الله 
للنظــر  الغربيــة املحتلــة، أوىل جلســاتها  وســط الضفــة 
لــت إىل تاريــخ 21 ســبتمرب/  بقضيــة "بنــات"، لكنهــا أُجِّ

أيلــول الجــاري، بذريعــة عــدم حضــور محامــي 
بحضــور  الجلســة  وانعقــدت  املتهمــن. 

تصاعد في عمليات الطعن وإطالق النار.. 
الفلسطينيون يتوحدون يف 

مواجهة االحتالل وينبذون "أوسلو"
غزة/ محمد أبو شحمة:

تشــهد املــدن الفلســطينية املختلفــة تصاعــًدا يف مواجهة جيــش االحتال اإلرسائيي، 
عــرب عمليــات الطعــن، وإطــاق النار عــى الحواجز واملســتوطنات اإلرسائيلية، وتصدي 

املقاومة يف قطاع غزة باملضادات األرضية للطائرات الحربية، وهو ما يشّكل 
وحدة للفلسطينين يف املعركة. ويعكس تصاعد العمليات ضد االحتال، 

"أوسلو".. اتفاقية جرَّأت االحتالل 
عىل اغتيال المقاومني بِعْلم السلطة

غزة/ جال غيث:
"فــادي البطــش، ومحمــد الــزواري، وعمــر النايــف، ومحمــود املبحــوح، وعــز الدين الشــيخ 
خليــل، وفتحــي الشــقاقي".. أســاء فلســطينية مناهضــة لاحتــال اإلرسائيــي، اغتالهــم 
بــن  "أوســلو"  اتفاقيــة  توقيــع  العــامل، عقــب  جهــاز "املوســاد" يف دول مختلفــة حــول 

منظمــة التحريــر واالحتــال يف 13 ســبتمرب/ أيلــول 1993. ووفــق مختصــن، 
فــإن اتفاقيــة أوســلو جــّرأت االحتــال عــى ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم بحــق 

 "أوسلو".. "مطرقة 
المنظمة" اليت هشمت 

قضية الالجئني الفلسطينيني
بروت-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

فتــح اتفــاق "أوســلو" الباب عى مرصاعيــه للعبث بقضية 
الاجئن الفلسطينين، وتحريف مفهوم الاجئ وتقديم 

حــق  عــن  بعيــًدا  القضيــة  لحــل  سياســية  حلــول 
الاجئــن يف العــودة إىل ديارهــم املحتلــة عــام 

6 وفيات و2753 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطن:
أعلنت وزارة الصحة، أمس، تســجيل 6 وفيات و2753 إصابة جديدة بفروس 
كورونا، إضافة لـ2005 حاالت تعاٍف، يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضحت 
الوفيــات  أن  فلســطن،  يف  الوبائيــة  الحالــة  حــول  اليومــي  التقريــر  يف  الــوزارة 
ســجلت يف نابلــس، والخليــل، وطوبــاس، وطولكــرم. وأشــارت إىل أن اإلصابــات 
الجديدة سجلت عى النحو التايل: "طولكرم 193، قلقيلية 62، جنن 129، 
طوباس 32، نابلس 213، سلفيت 54، رام الله والبرة 110، ضواحي القدس 

16، الخليل 32، أريحا واألغوار 5، بيت لحم 9، قطاع غزة 1805، 
مدينة القدس 93". وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت 

حماس تحذر من خطورة إحياء 
»األعياد اليهودية« يف األقىص

غزة/ فلسطن:
خطــورة  مــن  "حــاس"،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف  القــدس  دائــرة  حــذرت 
إحيــاء "األعيــاد اليهوديــة" داخــل املســجد األقــىص، وتدنيس قدســيته وحرمته. 
وأدانت الدائرة يف بيان صحفي، أمس، اقتحام املستوطنن املسجد األقىص 
الكاملــة  املســؤولية  وحّملتهــم  فيــه،  الدينيــة  بطقوســهم  وقيامهــم  املبــارك، 
عــن تدنيــس األقــىص وحرمتــه. وأكــدت أن "املســجد األقــىص وجميــع مكوناتــه 
ومحيطه خط أحمر، وهو حق مقدس وخاص باملسلمن وال ارتباط لليهود به، 

وســيكون لغرفتنــا املشــركة وفصائلنــا كلمــة الفصــل إن لــزم ذلــك". 
والداخــل  القــدس،  مدينــة  أهــايل  بحــاس  القــدس  دائــرة  ودعــت 

مواجهات بين شبان وقوات االحتالل عقب مسيرة منددة باإلجراءات العقابية بحق األسرى على مدخل بلدة سعير     )األناضول(

رام الله-غزة/ محمد املنراوي- وكاالت:
قــررت الحركــة األســرة تقديــم أوراق الخطــوة 
االحتــال  ســجون  إلدارة  االســراتيجية 
أخــر"  "إنــذار  يف  اليــوم،  صبــاح  اإلرسائيــي 
املفتــوح  اإلرضاب  معركــة  يف  الــروع  قبــل 

عن الطعام، يف حن خرجت مسرات عارمة 
وقطــاع  الغربيــة  بالضفــة  متفرقــة  مناطــق  يف 
"املعتقلــن  وخاصــة  لــأرسى،  نــرصة  غــزة 
األربعــة" أبطــال "نفــق الحريــة". وأفــاد مكتــب 
إعــام األرسى يف ترصيــح صحفــي أمــس، أن 

أوراق  اليــوم  ســتقدم صبــاح  األســرة  الحركــة 
الخطــوة االســراتيجية، بعدمــا قــررت تصعيــد 
خطواتها االحتجاجية يف وجه إدارة الســجون 

املتواصلــة  القمــع  حملــة  عقــب 
كافــة.  الســجون  يف  األرسى  ضــد 

الدعوة ألوسع تحرك شعبي إسناًدا لهم الجمعة المقبلة
الحركــة األسيــرة تقــدم "اإلنــذار األخيــر".. 

ووقفـــات حاشــدة مناصــرة لألســرى

إطالق حملة تضامن 
واسعــة يف الداخــل 
المحتل دعًما لألرسى

النارصة/ فلسطن:
أعلنــت لجنــة املتابعــة للجاهــر الفلســطينية يف الداخــل املحتــل، 
أمس، إطاق حملة تضامن واسعة مع األرسى يف سجون االحتال، 
لجنــة  ودعــت  عنهــم.  واإلفــراج  بحقهــم  التنكيــل  بوقــف  للمطالبــة 
املتابعــة يف بيــان صحفــي، لتنظيم وقفــات وتظاهرات نرصة لأرسى 

يف مختلــف القــرى واملــدن املحتلــة يف الجليــل واملثلث 
الحــايل.  األســبوع  نهايــة  أيــام  خــال  والســاحل  والنقــب 

مسؤولون إسرائيليون: لن نوافق على اإلفراج عن »الستة« بصفقة تبادل

إخفاقات استخبارية 
متواصلة.. 10 أرسى كانوا 

عىل علم بخطة "نفق الحرية"
النارصة/ فلسطن:

كشــفت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، مســاء أمــس، عــن 
املتواصلــة"  االســتخبارية  بـ"اإلخفاقــات  وصفتهــا  جديــدة  تفاصيــل 
بشــأن عمليــة "نفــق الحريــة" التــي متّكــن عربهــا األرسى الســتة مــن 

تحريــر أنفســهم مــن ســجن "جلبــوع" يف 6 ســبتمرب/ أيلــول 
الجــاري، قبــل أن يعــاد اعتقــال أربعــة منهــم. وأفــاد املوقــع 

تحميل االحتالل مسؤولية 
حياة األرسى ومطالبات 
بتدخل دويل لحمايتهم

غزة- رام الله/ محمد املنراوي:
الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــي  االحتــال  حقوقيــة  مراكــز  لــت  حمَّ
عــن حيــاة األرسى وخاصــة األربعــة الذيــن أعــاد اعتقالهــم بعــد تحريــر 
أنفسهم عرب "نفق الحرية" من سجن "جلبوع" يف 6 سبتمرب/ أيلول 
الجاري، مطالبًة بتدخل دويل لحايتهم من جرائم القمع املتواصلة 

ضدهــم يف الســجون. وأكــد مركــز امليزان لحقوق اإلنســان 
التــي  العقابيــة  اإلجــراءات  إىل  بالغــة  بخطــورة  ينظــر  أنــه 

تحذيرات من خطر حقيقي على حياتهم

6 أرسى يواصلون إرضابهم 
عن الطعام وسط تدهور 

حالتهم الصحية
رام الله-غزة/ فلسطن:

يواصل 6 أرسى يف ســجون االحتال اإلرسائيي، إرضابهم املفتوح 
عن الطعام، رفًضا العتقالهم اإلداري، وسط تدهور حالتهم الصحية.

وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن بــأن األرسى املرضبــن عــن 
الطعــام يواجهــون أوضاعــا صحيــة صعبــة تتفاقــم مــع مــرور 
االســتجابة  ورفضــه  االحتــال  تعنــت  جــّراء  مــن  الوقــت،  مسيرة في الخليل تضامًنا مع األسرى في السجون                 )فلسطين(

مؤتمر شعبي لرفض اتفاق اإلطار بين أونروا والواليات المتحدة األمريكية       )تصوير/ رمضان األغا(

دول عربية تشارك 
االحتالل االحتفال بمرور 

عام عىل التطبيع
النارصة/ فلسطن:

وجهــت بعثــة كيــان االحتــال لــدى األمــم املتحــدة، 
دعوة رســمية لوفود الدول العربية األعضاء لحضور 

عــام  مبــرور  لاحتفــال  مخصــص  لقــاء 
55عــى توقيــع "اتفاقيــات أبراهــام" لتطبيــع 
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إعالن طرح المزايدة رقم 01 - 2022/2021م
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح املزايدة رقم )01-2022/2021م( 

والخاصة بتلزيم كافتيريا – فروع الجامعة.
فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املزايدة التقدم للشؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــر 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  شــيكل،  مائتــي  شــيكل(   200( مســرتدة 

املوافق 2021/09/16م الساعة الواحدة ظهرا .
علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األحد املوافق 

2021/09/19م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:
1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو علية العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

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

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

 إدارة جامعة األقىص

إعالن طرح المزايدة رقم 02 - 2022/2021م
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح املزايدة رقم )02-2022/2021م( 
والخاصة بتلزيم مكتبة الطالب – فروع الجامعة.

فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املزايدة التقدم للشؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــر 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  شــيكل،  مائتــي  شــيكل(   200( مســرتدة 

املوافق 2021/09/16م الساعة الواحدة ظهرا .
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم األحــد 

املوافق 2021/09/19م الساعة الثانية عرش ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو علية العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

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

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

إدارة جامعة األقىص

إعـالن إعادة طرح عطـــاء رقم )2021/04(
لتوريد مستلزمات شبكات حاسوب 

تعلــن إدارة كليــة فلســطني التقنيــةـ  ديــر البلــح عــن إعادة طــرح عطاء بالظرف 
املختــوم لــرشاء و توريــد مســتلزمات شــبكات حاســوب طبقــًا للمواصفــات 
باالشــرتاك يف  الراغبــني   فعــىل   ، العطــاء  وثائــق  املذكــورة يف  والــرشوط 
كراســة  عــىل  للحصــول  الكليــة   يف  املحاســبة  قســم  إىل  التوجــه  العطــاء 
املواصفــات والــرشوط  مقابــل )100( شــيكل غــر مســرتدة تدفع ابتداًء من 
صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2021/09/15 .علاًم بأن آخر موعد الســتالم 
الوثائــق والــرشوط الخاصــة بالعطاء واســتالم املظاريف وفتحها يوم األربعاء 

املوافق 2021/09/22 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
مالحظــة : 

1. تكلفة إعالنات الصحف عىل من يرسو عليه العطاء . 

2. يجب إحضار كفالة بنكية أو شــيك مصدق بنســبة %5 من قيمة العطاء 

فتــح  تاريــخ  مــن  يــوم   )30( العطــاء ســاري املفعــول ملــدة  كتأمــني لدخــول 
املظاريف ، ولن يقبل أي مظروف ال يحتوي عىل كفالة دخول العطاء .  

3. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم )2531171 

/2531172( مركز الحاسوب بالكلية .

إدارة الكلية

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الدوام الرســمي 

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

2021/09/20 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

3. عــىل املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 

صادرين من )البنك الوطني اإلســالمي أو بنك االنتاج الفلســطيني( أو كتاب من الخزينة 
العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الرشكة أو سند دفع معتمد 
)وزارة  باســم  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  صــادر 
الصحــة( مببلــغ %5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعول ملدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض، ويف حال مل يتمكن املناقص 
مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار كفالــة من أي بنــك معتمد لدى 
سلطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.

4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

8. لالستفســار يرجــى التواصــل عــىل هاتــف رقم2829774– فاكــس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

رام الله-غزة/ محمد املنراوي- وكاالت:
أوراق  تقديــم  األســرة  الحركــة  قــررت 
ســجون  إلدارة  االســرتاتيجية  الخطــوة 
اليــوم،  صبــاح  اإلرسائيــي  االحتــالل 
يف  الــرشوع  قبــل  أخــر"  "إنــذار  يف 
معركــة اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام، 
عارمــة  مســرات  خرجــت  حــني  يف 
الغربيــة  بالضفــة  متفرقــة  مناطــق  يف 
وخاصــة  لــأرسى،  نــرة  غــزة  وقطــاع 
"نفــق  أبطــال  األربعــة"  "املعتقلــني 
إعــالم األرسى  وأفــاد مكتــب  الحريــة". 
يف تريــح صحفــي أمــس، أن الحركــة 
أوراق  اليــوم  صبــاح  ســتقدم  األســرة 
قــررت  بعدمــا  االســرتاتيجية،  الخطــوة 
يف  االحتجاجيــة  خطواتهــا  تصعيــد 
وجه إدارة الســجون عقب حملة القمع 
الســجون  املتواصلــة ضــد األرسى يف 
كافــة. وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى 
قــررت  األســرة  الحركــة  أن  واملحرريــن 
التصعيــد يف وجــه إدارة الســجون التــي 
تواصــل التنكيــل بهــم وقمعهــم وعزلهــم 
وحداتهــا  أيــدي  عــىل  بهــم  والبطــش 

القمعية يف مختلف السجون.
يف  إنــه  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
تقودهــا  التــي  الهجمــة املســعورة  ظــل 
لــدى  العليــا  السياســية  املســتويات 
االحتالل وإدارة سجونها تجاه األرسى، 
القليلــة  األيــام  خــالل  وترتهــا  وازديــاد 
الســتة  األرسى  تحريــر  بعــد  املاضيــة 
وإعــادة  "جلبــوع"  ســجن  مــن  أنفســهم 
الحركــة  قــررت  منهــم،  أربعــة  اعتقــال 
وكرامتهــا  حقهــا  عــن  الدفــاع  األســرة 
عــن  مفتــوح  إرضاب  يف  بالــرشوع 
الطعــام عــىل شــكل دفعــات، بــدءا مــن 
الجمعــة املقبلــة تحــت شــعار "معركــة 

الدفاع عن الحق".
وبينــت أن الدفعــة األوىل مــن اإلرضاب 
ســتضم 1380 أســرا من عدة ســجون، 
أســر   400 اإلرضاب  يف  ســيرشع  إذ 
مــن ســجن "رميــون" و300 مــن ســجن 
"نفحــة"  ســجن  مــن  و200  "عوفــر" 
و100  "مجيــدو"،  ســجن  مــن  و200 
مــن ســجن  مــن ســجن "جلبــوع"، و80 
"إيشــل"، و50 من ســجن "شــطة" و50 

من سجن "هداريم".
وأضافــت أن الحركــة األســرة وضعــت 
خــالل  للتصعيــد  تدريجيــة  خطــة 

الهيئــات  حــل  وقــررت  املقبلــة،  الفــرتة 
مختلــف  يف  للفصائــل  التنظيميــة 
الســجون، والدخــول بدفعــات جديــدة 
مــن  املعركــة  هــذه  يف  األرسى  مــن 
ســيدخل  كــام  القــادم،  الثالثــاء 
التنظيــامت  قيــادات  مــن  أســر   100

الجمعــة الالحقــة  بــاإلرضاب عــن املــاء 
لبدء اإلرضاب.

موقف وطني حازم
وحــذر عضــو املكتب الســيايس لحركة 
حســام  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
عدوانــه  مواصلــة  مــن  االحتــالل  بــدران 
"نفــق  أبطــال  وخاصــة  األرسى،  عــىل 
زنازيــن  يف  اعتقالهــم  املعــاد  الحريــة" 
التحقيــق، مشــدًدا عــىل أن ثورة شــعبنا 
جميعــا،  عنهــم  للدفــاع  ســتتواصل 
كانــت  مهــام  عليهــم  العــدوان  ووقــف 

التضحيات.
وقــال بــدران يف تريــح صحفي أمس، 
إن جرمية االحتالل يف سجن "جلبوع" 
تستوجب موقًفا وطنيا جامًعا وحازًما، 
إدارة  بــه  قامــت  مــا  أن  إىل  مشــًرا 
السجون من االعتداء عىل أرسى قسم 
٣، وعــىل رأســهم األســر القائــد عثامن 
االحتــالل،  قــادة  مثنــه  ســيدفع  بــالل 
لفضــح  الحقوقيــة  املؤسســات  داعيــا 
جرامئــه بحقهــم، واالعتــداء املتواصــل 
ملــدة ٥ ســاعات بالــرضب وهم مقيدي 

األيدي واألرجل.
واعترب انتهاكات االحتالل ضد األرسى 
وتخالــف  اإلنســانية،  ضــد  جرميــة 
العمليــات  مبــاركا  الدوليــة،  القوانــني 
يف  املقاومــون  نفذهــا  التــي  البطوليــة 

القدس وجنني ورام الله.
أن  يعلــم  أن  االحتــالل  "عــىل  وأردف: 
رأس  عــىل  وحاميتهــم  األرسى  حريــة 

سلم أولويات قيادة املقاومة".
الحركــة  مــع  إســنادية  وقفــة  ودعــت 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  األســرة 
إىل  البــرة  مبدينــة  األحمــر  للصليــب 
أوسع مشاركة شعبية ورسمية الجمعة 
أســرا   )1380( دخــول  مــع  املقبلــة 

إرضابا مفتوحا عن الطعام.
تبــذل  أنهــا  الدوليــة  اللجنــة  وأكــدت 
"املعتقلــني  لزيــارة  جهدهــا  قصــارى 
االحتــالل  أعــاد  الذيــن  األربعــة" 
مــن  أنفســهم  تحريــر  بعــد  اعتقالهــم 

تعرضهم للتنكيل والتعذيب الشديد، 
ومــا أظهرتــه الصــور مــن وجــود عالمــات 
النــادي  يواصــل  عليهــم،  اعتــداء 
عــودة،  أميــن  الكنيســت  عضــو  مــع 
الــذي  الزبيــدي  األســر  ملعرفــة مصــر 
إىل  نقــل  أنــه  االحتــالل  إعــالم  أعلــن 

املستشفى مرتني.
النفير العام

وأعلن املواطن جربيل الزبيدي شقيق 
تدهــور  أمــس  مــن  أول  زكريــا  األســر 
ودخولــه  لشــقيقه  الصحيــة  الحالــة 

"اإلنعاش".
عــرب  الزبيــدي  األســر  شــقيق  ونــرش 
صــورة  "تويــرت"  موقــع  يف  حســابه 
تظهــر زكريــا وهــو مــدد عــىل رسيــر يف 
املستشفى، وعليه جهاز األوكسجني، 
يف  للفلســطينيني  رســالة  موجهــا 
األرايض املحتلــة عــام 1948 طالبهــم 
فيهــا بالتوجــه إىل مستشــفى "شــعاري 

مــع األرسى، أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة 
املشــاركون  ودعــا  األحمــر.  للصليــب 
الــدويل  التضامــن  زيــادة  إىل  فيهــا 

واملحي مع األرسى.
ومؤسســات  فعاليــات  وشــاركت 
وفصائــل  املــدارس  وطــالب  جنــني 
العمــل الوطنــي واإلســالمي، يف وقفــة 
"الصليــب  مقــر  أمــام  لــأرسى  إســناد 
للتنكيــل  رفضــا  املدينــة،  يف  األحمــر" 
اتخذتهــا  التــي  العقابيــة  واإلجــراءات 

إدارة سجون االحتالل بحقهم.
جامعــة  يف  الطالبيــة  الحركــة  ونظمــت 
نــرة ودعــاًم  برزيــت وقفــة تضامنيــة 
لــأرسى. ورفــع املشــاركون يف الوقفــة 
صورا لعدد من األرسى، والفتات تندد 
إدارة  وإجــراءات  االحتــالل  بعقوبــات 
شــعارات  مردديــن  بحقهــم،  الســجون 

غضب ضد السجان.
الجنــاح  اإلســالمية  الكتلــة  وحّيــت 
الطاليب لحركة حامس األرسى وخاصة 
أبطال سجن جلبوع، مؤكدة أن األرسى 
قطعــوا عهــدا عىل أنفســهم باالســتمرار 
يف الحفر بجدار الحرية حتى فتح ثغرة 

من نور تبدد ظلم السجن والسجان.
املقاومــة  أن  عــىل  الكتلــة  وشــددت 
لنيــل  الوحيــد  والطريــق  الخيــار  هــي 
لهــا  يهــدأ  لــن  املقاومــة  وأن  الحريــة، 
بــال مــا دام هنــاك شــرب محتــل وأســود 
"وعــد  أن  مضيفــة  القضبــان،  خلــف 
امللثــم كان واضحــا بــأن أســامء األرسى 
التبــادل  صفقــة  قامئــة  ســتزين  الســتة 
شــارك  طولكــرم،  ويف  الجديــدة". 
وممثلــو  األرسى،  ذوي  مــن  املئــات 
واألطــر  الوطنــي،  العمــل  فصائــل 

الذيــن  الحريــة"  "نفــق  عمليــة  ألبطــال 
شــعبنا  أن  الخالــدة  مبلحمتهــم  أكــدوا 
عيص عىل الكرس أو اليأس وأنه ماٍض 
يف شــق طريــق الحريــة مهــام عظمــت 
إعــادة  أن  عــىل  مشــددا  التضحيــات، 
عــار  ميســح  "ال  منهــم  أربعــة  اعتقــال 
االحتــالل، وال يزيــل وصمــة الهزمية عن 

منظومته األمنية".
ودعا الســلطان جامهر شــعبنا إلســناد 
والنــزول  الســبل  بشــتى  األرسى  قضيــة 
لالشــتباك  التــامس  ونقــاط  للشــوارع 
عــن  الضغــط  لتخفيــف  االحتــالل،  مــع 
أرسانا، ال سيام أنهم يستعدون إلعالن 

اإلرضاب املفتوح عن الطعام.
اإلعالميــني  منتــدى  أكــد  بــدوره، 
مــع  الكامــل  تضامنــه  الفلســطينيني 
وخطواتهــا  األســرة  الحركــة  مطالــب 
حقــوق  النتــزاع  املرشوعــة  النضاليــة 
األرسى، الفتــا إىل وجــود أكــر مــن 20 

صحفيا يف سجون االحتالل.
أمــس،  لــه  بيــان  يف  املنتــدى  وحــث 
والعربيــة  املحليــة  اإلعــالم  وســائل 
بتنــاول  األرسى  نــرة  عــىل  والدوليــة 
قضاياهــم العادلــة عرب مختلف أشــكال 
انتهــاكات  وفضــح  الصحفيــة،  الفنــون 
االحتــالل بحقهــم، ال ســيام يف أعقــاب 
متكن األرسى الستة من انتزاع حريتهم 

رغم أنف السجان.
كــام دعــا لتنظيــم موجــات بــث مفتوحة 
ومشرتكة بني وسائل اإلعالم املختلفة 
الجامهــر  وحشــد  لــأرسى،  نــرة 
الفلســطينية والعربيــة للتضامــن معهــم 
يف  املــرشوع  ونضالهــم  معركتهــم  يف 

وجه االحتالل.

املتحــدث  وقــال  "جلبــوع".  ســجن 
باسم اللجنة يحيى مسودة يف تريح 
صحفــي إنهــا تقــّدر قلــق األهــايل عــىل 
أبنائهــم األرسى، وإنهــا ســتزورهم خالل 
زكريــا  ضمنهــم  ومــن  املقبلــة،  األيــام 
مــع  خاصــة  ذويــه،  لطأمنــة  الزبيــدي، 
حالتــه  تدهــور  عــن  الحديــث  انتشــار 
الصحيــة، وعــدم متكــن املحامــني مــن 
زيارتــه. ورأى نــادي األســر أن اســتمرار 
املحامــني  زيــارة  منــع  يف  االحتــالل 
للمعتقلــني األربعــة محمــود العارضــة، 
الزبيــدي،  وزكريــا  قــادري،  ويعقــوب 
مــا  لديــه  أن  يؤكــد  العارضــة،  ومحمــد 
مصرهــم  حــول  روايتــه  وأن  يخفيــه، 

ستبقى محط شك.
وأوضح نادي األســر يف بيان له أمس، 
تصاعــد  ومــع  أمــس  مــن  أول  منــذ  أنــه 
األنبــاء حــول مخاطــر كبــرة عــىل مصــر 
مــن  والتخوفــات  األربعــة،  األرسى 

هتسيدك" لالطمئنان عليه.
عــرب  األقــىص  شــهداء  كتائــب  ودعــت 
إىل  املســاجد  يف  الصــوت  مكــربات 
"النفــر العــام" يف جنــني، يف أعقــاب 
الصحــي  الوضــع  تدهــور  عــن  أنبــاء 
محليــة  مصــادر  وأفــادت  للزبيــدي. 
ومقاومــني،  ملواطنــني  كبــر  باســتنفار 
وانطــالق مســرات غضــب يف شــوارع 
مــن  كبــر  عــدد  وتوجــه  جنــني،  مدينــة 
ملواجهــة  الجلمــة  حاجــز  نحــو  الشــبان 

قوات االحتالل.
وقفات مساندة

وشــارك مئــات املواطنــني يف وقفــات 
مســاندة وتضامنيــة مــع األرسى خاصــة 
الســتة"، وســط مطالبــات  "املعتقلــني 
بحاميتهم ومواجهة االحتالل يف نقاط 

التامس كافة.
شــؤون  هيئــة  نظمــت  اللــه،  رام  ففــي 
األرسى واملحرريــن اعتصاًمــا تضامنًيــا 

النســوية وطلبة املدارس والجامعات، 
يف مسرة دعم وإسناد لأرسى خاصة 
"جلبــوع"  مــن  حريتهــم  انتزعــوا  الذيــن 

وأعيد اعتقال 4 منهم.
الوقفــة  عقــب  املســرة  وانطلقــت 
مــن  مــع األرسى  األســبوعية اإلســنادية 
ردد  األحمــر"،  "الصليــب  مقــر  أمــام 
خاللهــا املشــاركون الهتافــات الوطنيــة 
الداعية لحريتهم، واملطالبة بااللتفاف 
حــول الحركــة األســرة التي متثل عنوانا 

ونرباسا لشعبنا.
عــرشات  تظاهــر  قلقيليــة،  ويف 
إيــاد،  أبــو عــي  املواطنــني يف ميــدان 
التــي  الوحشــية  بالسياســة  مندديــن 
بحــق  االحتــالل  ســلطات  تنتهجهــا 
محافظــة  جامهــر  وعــربت  األرسى. 
لــأرسى  الكامــل  دعمهــا  عــن  قلقيليــة 
يف ظل الحملة املســعورة التي تشــنها 
والتــي  ضدهــم،  االحتــالل  حكومــة 
أرسى  ســتة  انتــزاع  عقــب  تصاعــدت 

حريتهم من سجن جلبوع.
شــارك  وســلفيت،  طوبــاس  ويف 
وإســناد  دعــم  وقفتــي  يف  املئــات 
لأرسى، محملني االحتالل املسؤولية 

الكاملة عن حياتهم.
ا نصرة األسرى إعالميًّ

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  ونظمــت 
فلســطني يف بلــدة بيــت الهيــا شــاميل 
لــأرسى  إســنادية  وقفــة  غــزة،  قطــاع 
واســع  لفيــف  مبشــاركة  البلــدة،  وســط 
مــن  وحشــد  وكوادرهــا  قيادتهــا  مــن 
اللجنــة  عضــو  وأشــاد  الجامهــر. 
املركزيــة للجبهــة مســؤول لجنة األرسى 
العاليــة  بالفدائيــة  الســلطان،  عــوض 

النارصة/ فلسطني:
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
تفاصيــل جديــدة  عــن  أمــس،  العربيــة، مســاء 
االســتخبارية  بـ"اإلخفاقــات  وصفتهــا 
املتواصلــة" بشــأن عمليــة "نفــق الحريــة" التــي 
متّكن عربها األرسى الستة من تحرير أنفسهم 
أيلــول  ســبتمرب/   6 يف  "جلبــوع"  ســجن  مــن 

الجاري، قبل أن يعاد اعتقال أربعة منهم.
وأفاد املوقع اإللكرتوين للصحيفة بأن 10 من 
األرسى كانــوا عــىل علــم بخطــة "نفــق الحريــة"، 
لــدى ســلطات  اســتخباراتيا  وأن هنــاك فشــال 
االحتــالل وإدارة الســجون يف كشــف الحادثــة 
التحقيــق  أن وحــدة  وأشــار إىل  قبــل وقوعهــا. 
العــرشة  أســامء  عــىل  تتحفــظ   "433 "الهــف 
أرسى اآلخريــن، الذيــن حققــت مــع بعضهــم، 
املقبلــة،  األيــام  اآلخريــن  مــع  وستســتكمله 
الشــكوك  ســلطت  القضيــة  هــذه  أن  موضحــا 

اســتخبارات  كفــاءة  عــدم  عــىل  أكــرب  بشــكل 
ــا مــن أفرادهــا مل يعلــم  إدارة الســجون، إذ إن أيًّ

بالقضية رغم معرفة عدد من األرسى بها.
الــرف  اســتجواب عامــل  أنــه ســيتم  وأضــاف 
عبــارات  مــن  الرمــال  أفــرغ  الــذي  الصحــي 
املجــاري يف الســجن، إلهاملــه يف عــدم فهمــه 

ما يجري.
اإللكــرتوين  العــربي  "واينــت"  موقــع  وذكــر 
أمس، أن سائق شاحنة إلخالء الرف الصحي 
أبلــغ أحــد الســجانني املســؤولني بوجــود كميــة 
كبرة من الرمل يف مياه الرف، وأنه سيجري 
التحقيق مع الســجان بشــبهة اإلهامل وتجاهل 

أقوال السائق.
وأشــار املوقــع إىل أن املعلومــات حــول الرمال 
مــن  عــدد  إىل  وصلــت  الصحــي  الــرف  يف 
خــالل  مــن  عقوبــات  ينفــذون  الذيــن  األرسى 
أشــغال يف الســجن، إال أن "إنــذار" الســائق مل 

إنــه يف إطــار صفقــة تبــادل  إرسائيليــون أمــس 
أرسى مــع حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
اإلفــراج  عــىل  االحتــالل  حكومــة  توافــق  لــن 
ُقتــل فيهــا  بتنفيــذ عمليــات  عــن أرسى أدينــوا 
يف  كبــرة  ليونــة  ســنبدي  "لكــن  إرسائيليــون، 

املفاوضات".
وأشار موقع "واينت" إىل أن أقوال املسؤولني 
الــذي  اللقــاء  أعقــاب  يف  تــأيت  اإلرسائيليــني 
عقــده رئيــس حكومة االحتــالل نفتايل بينيت، 
مــع الرئيــس املري عبد الفتاح الســيي يف 

رشم الشيخ أول من أمس.
بــني  األرسى  تبــادل  صفقــة  موضــوع  وكان 
حامس واالحتالل إحدى القضايا التي تناولها 
اللقــاء  يف  شــارك  إذا  وبينيــت،  الســيي 
منســق األرسى واملفقوديــن يف مكتــب رئيــس 
جانــب  إىل  بلــوم،  يــارون  االحتــالل  حكومــة 
حولتــا،  ايــال  القومــي  األمــن  مجلــس  رئيــس 

ُينقل يف القنوات املالمئة.
اكتشــاف  بعــد  بأنــه  االحتــالل  رشطــة  وتشــتبه 
طمــس  نفســه  الســجان  حــاول  األرسى،  فــرار 
فــإن الســجان  املعلومــات. ووفقــا للشــبهات، 
تحــدث مــع األرسى الذيــن ينفــذون أشــغاال من 

أجل تنسيق روايات.
وتواصل قوات االحتالل البحث عن األسرين 
وســط  نفيعــات،  ومناضــل  كممجــي  أيهــم 
تقديــرات إرسائيليــة بــأن أحدهــام عــىل األقــل 
عــام  املحتلــة  األرايض  مــن  بالدخــول  نجــح 

1948 إىل الضفة الغربية املحتلة.

وأفــادت مفوضــة ســجون االحتــالل كايت بــري 
التابعــة  الداخــي  األمــن  لجنــة  اجتــامع  خــالل 
للكنيســت اإلرسائيــي بإحبــاط 300 "محاولــة 

هرب" من السجون خالل العقد األخر.
صفقة أسرى

يف ســياق متصــل، قــال مســؤولون سياســيون 

وعــن  غيــل،  العســكري آيف  بينيــت  وســكرتر 
العامــة  املخابــرات  مديــر  املــري  الجانــب 
عبــاس كامــل. والتقــى بينيــت أمــس، مع عائلة 
األســر اإلرسائيــي لــدى املقاومــة بغــزة أفــرا 

منغيستو، مبشاركة "بلوم، وحولتا".
ملتــزم  إنــه  منغيســتو  لعائلــة  بينيــت  وقــال 
واملفقوديــن  األرسى  باســتعادة  شــخصيا 

اإلرسائيليني لدى املقاومة بغزة.
العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  وكانــت 
لحركــة حــامس قــد تعهــدت الســبت املــايض 
مــع  جديــدة  تبــادل  صفقــة  أي  إمتــام  بعــدم 

االحتالل دون "األرسى الستة".
أبــو  القســام،  كتائــب  باســم  املتحــدث  وقــال 
عبيــدة، يف كلمــة متلفــزة بثتها قناة "األقىص" 
الفضائيــة: "إن أبطــال نفــق الحريــة ســيخرجون 
مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة 
تبادل قادمة لن تتم إال بتحرير هؤالء األبطال".

مسؤولون إرسائيليون: لن نوافق عىل اإلفراج عن "الستة" بصفقة تبادل

إخفاقات استخبارية متواصلة.. 10 أرسى كانوا عىل علم بخطة "نفق الحرية"

الدعوة ألوسع تحرك شعيب إسناًدا لهم الجمعة المقبلة

الحركة األسرية تقدم "اإلنذار األخري".. ووقفات حاشدة منارصة لألرسى

مشاركون في وقفة تضامنية مع األسرى بمدينة رام الله أمس   ) أ ف ب(
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تحذير للعموم 
صادر عن 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
تحذر رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة العموم من مغبة عدم التقيد وااللتزام بتعليامتها واتباع ارشاداتها املوضحة 
أدنــاه، باعتبــار أن تجاهــل تلــك التعليــامت مــن قبــل البعــض قــد يــؤدي إىل عواقــب غــري محمــودة عليهــم وعــى غريهــم 

نتيجة لذلك.
لذلــك فــإن الرشكــة تهيــب باملواطنــن إىل رضورة االلتــزام بالتعليــامت الصــادرة عنهــا حفاظــًا عى ســامتهم والســامة 

العامة واملقدرات بشكل عام.
أبرز التعليامت واإلرشادات:

1. عدم االقرتاب من األعمدة الحديدية وجميع مكونات شبكة الكهرباء وخاصة فرتة العواصف واألمطار واملنخفضات.

2. عدم االقرتاب أو املرور من خال تجمعات وبرك املياه وخاصة القريبة من أعمدة الكهرباء خشية من وجود ترسب 

كهربايئ لتلك الربك قد يعرض حياتكم للخطر.
3. عدم االقرتاب أو العبث يف أساك وكوابل الكهرباء املتدلية أو املقطوعة بفعل أي خلل.

4. مينع منعا باتا االقرتاب من غرف املحوالت أو الدخول لها أو الصعود فوقها ألي سبب من األسباب.

5. ال تجتهــد بإزالــة أي خطــر خــاص بشــبكة الكهربــاء بنفســك وبــادر بإبــاغ الجهــات الفنية املختصة برشكــة الكهرباء من 

خال االتصال عى رقم الطوارئ الخاص بالرشكة 133 أو رقم العمليات املركزية التابع لوزارة الداخلية 109.
6. عدم ربط الدواب عى أعمدة الشبكة الكهربائية ألنها رسيعة التأثر بأي جهد كهربايئ.

7. عدم الصعود عى أعمدة الكهرباء، وعدم العبث بالشبكة الكهربائية ومكوناتها املختلفة تحت أي ظرف من الظروف.

8. مينــع منعــًا باتــًا تغذيــة العقــار الواحــد مــن أكــر مــن شــبكة، بحيــث تكــون التغذيــة مــن أقــرب عمــود للعقــار من خال 

طواقم الرشكة فقط.
9. مينــع منعــًا باتــًا متديــد شــبكات كهربــاء املولــدات الخاصــة عــى أعمــدة الشــبكة الكهربائيــة إال بعــد الحصــول عــى 

املوافقات و الرتاخيص الازمة من جهات االختصاص .
10. مينع منعًا باتًا متديد أساك وشبكات االنرتنت عى أعمدة الشبكة الكهربائية، إال بعد الحصول عى املوافقات 

الازمة من الرشكة.
11. رضورة املحافظــة عــى خطــوط التأريــض واألقطــاب النحاســية املوجــودة أســفل أعمــدة الكهربــاء ملنــع تعــرض أي 

شخص لصعقة كهربائية .
12. الحــذر مــن العمــل بجــوار شــبكات الكهربــاء وخاصــة ألصحــاب املنوفــات والرافعــات ومضخــات الباطــون وســقاالت 

البناء)البقوم( لخطورة ذلك والتنسيق مع الرشكة عند الرضورة لتأمن املكان.
13. عدم إلقاء أي أساك أو كوابل فوق شبكات الكهرباء حيث أن ذلك يشكل خطورة عى املواطنن ويؤدي لفصل 

التيار الكهربايئ عن مناطق واسعة.
14. عدم العبث يف يد السكاكن الكهربائية اليدوية املوجودة عى األعمدة الحديدية، )خطوط الوصل والفصل _ األحامل(.

كل مــن يخالــف هــذه التعليــامت الــواردة يف هــذا البيــان يتعــرض للمســائلة واملاحقــة القانونيــة، ويتحمــل تبعــات أي 
أرضار تلحق به شخصيًا، أو بآخرين ناتجة عن ذلك.

حرر بتاريخ: 2021/9/13م                                                                                   رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عطاء 
ُتعلن جمعية مشكاة للتنمية والعدالة عن طرح عطاء خاص بأعامل محطة اإلحسان 

لتحلية وتنقية مياه الرشب فعى الراغبن بالتقدم مراعاة الرشوط التالية:
1.ميكــن فقــط للــرشكات املتخصصــة باملجــال املشــاركة بالعطــاء بــرشط أن 

يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، ولديها خربة جيــدة بهذا النوع 
مــن األعــامل، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــى تنفيــذ االعــامل، ومســجلة لــدى 

جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
2. يجب أن يكون العرض ســاري املفعول ملدة ال تقل عن )90( يوم عمل 

من آخر موعد لتسليم العطاء.
3. يجــب أن يكــون قــادر عــى اصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
4. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 1000 دوالر امرييك ســارية املفعول 

ملدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء وتكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بنيك 
مصدق من بنك معرتف به من ســلطة النقد الفلســطينية، باســم جمعية مشــكاة 
للتنمية والعدالة وتكون مدة رسيان الكفالة 90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
بــرج  مــن  بالقــرب   , البلــد  )جباليــا  الجمعيــة  مقــر  العطــاءات يف  تســليم   .5

العــروض املقدمــة بعــد املوعــد  الســلطان , عــامرة جنيــد(، ولــن ينظــر يف 
النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

6. مثن كراسة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

األربعــاء  يــوم  )صبــاح  هــو  العطــاء  طــرح  تاريــخ  أن  العلــم  يرجــى   .7

)الثاثــاء  يــوم  العطــاء  بيــع  انتهــاء  تاريــخ  وان   ،)2021/09/15

2021/09/21(، الساعة 12:00 ظهرًا.

الثاثــاء  يــوم  ظهــر  12:00مــن  الســاعة  متــام  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .8

باإلضافــة  املشــاركة  الــرشكات  مــن  يرغــب  مــن  وبحضــور   21/09/2021

ملندوب من وزارة الداخلية.
9. رســوم االعــان يف الصحــف عــى مــن يرســو عليــه العطــاء وملــدة يومــن 

متتالين وتدفع للجمعية فور استام امر التكليف.
10. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعة جمعية مشــكاه للتنمية والعدالة 

–خال ســاعات الدوام الرســمي أو االتصال عى جوال )0598702780( 
أو رقم الواتس آب )00970594166466(.

العنوان: )جمعية مشــكاه للتنمية والعدالة– جباليا البلد – بالقرب من برج 
الســلطان – عــامرة جنيــد( ، أوقــات اســتقبال الــرشكات: يوميــا عــدا الجمعــة 

والسبت من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 1:30مساًء

دعوة االشرتاك يف مناقصة عامة
مرشوع تطوير سوق الداللة وحسبة السمك يف ميناء مدينة غزة

بتمويل من الهيئة العربية لاستثامر واإلمناء الزراعي بالخرطوم – جمهورية السودان بإدارة البنك اإلسامي للتنمية، 
، وبالتنســيق مع وزارة الزراعة الفلســطينية، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطن للمشــاركة يف عطاء 
تطويــر ســوق الداللــة وحســبة الســمك يف مينــاء مدينــة غــزة ضمــن اتفاقيــة مــرشوع التمكــن االقتصــادي لقطــاع الصيد 
البحــري واالســتزراع الســميك يف قطــاع غــزة . وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفات والــرشوط العامة والخاصة 

املرفقة فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــن 

الفلسطينين يف مجال املباين درجة ثانية عى االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. املــرشوع حاصــل عــى إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــى املقــاول تقديــم فواتــري إعفــاء رضيبيــة 

غــري شــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة وشــهادة عــدم خصــم منبــع وتقديــم خلــو طرف مــن رضيبة قيمــة املضافة ورضيبة 
الدخل ساري املفعول.

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطن، لدخــول العطــاء بقيمــة )3,000 

USD( بالحروف )ثاثة آالف دوالر امرييك فقط ال غري(  عى شــكل كفالة بنكية  من بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة  ، وســاريًا ملــدة  120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتام العطــاءات، وال تقبــل األمــوال 
النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية .

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء عــي العنــوان التــايل )غــزة- 

جنــوب وزارة الثقافــة الفلســطينية-  عــامرة الــدويل 1 -    مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطن ( مقابــل 
مبلغ غري مســرتد وقدره 100 دوالر أمرييك  للعطاء الواحد بدًء من يوم الثاثاء املوافق )2021/09/14 ( الســاعة 
10 صباحــًا وحتــى يــوم االثنــن املوافــق ) 2021/09/20 ( ، وذلــك خال أوقات الدوام الرســمي)من الســاعة الثامنة 

صباًحا وحتى الساعة الرابعة مساء"( .  
6. ســتعقد زيــارة املوقــع و االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركن يف العطــاء يــوم الثاثــاء املوافــق 

2021/09/21 م الساعة الحادية عرش صباحا انطاقا من مقر الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن .
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وأضــاف املركــز يف بيــان لــه أمــس، أن جهــات 
أصــدرت  االحتــال  مخابــرات  يف  التحقيــق 
االلتقــاء  مــن  األربعــة  املعتقلــن  مبنــع  أمــرا 
مبحاميهــم منــذ اعتقالهــم، وأن صورهــم التــي 
تعرضهــم  أظهــرت  اإلعــام  وســائل  تناقلتهــا 
لوحــظ  إذ  الزبيــدي،  زكريــا  خاصــة  للــرضب 
تعرضــه  أثــر  مــن  وجهــه  عــى  كدمــات  وجــود 
للــرضب والتعذيــب، فضــا عن ظهور صعوبة 
أثنــاء  يف  اآلخريــن  املعتقلــن  مــي  يف 
اقتيادهــم مــن رشطــة االحتــال إىل ســياراتها 

العسكرية.
عقوبات جماعية

إجــراءات  اتخــذت  الســجون  إدارة  أن  وتابــع 
عقابيــة ضــد األرسى كافــة متثلــت بحرمانهــم 
حقهم يف زيارات ذويهم، إضافة إىل رشوعها 
وقــوات القمــع التابعــة لهــا بحملــة اقتحامــات 
وتفتيــش واســعة يف الســجون، وعــزل األرسى 

ونقلهم إىل سجون أخرى وتفريقهم، ومنعهم 
مــن االتصــال بالهاتــف العمومــي والــرشاء مــن 

املقاصف )الكانتن(.
إدارة  إىل  عاجلــة  بشــكوى  تقــدم  بأنــه  وأفــاد 
لهــا  القانــوين  واملستشــار  االحتــال  ســجون 
اإلجــراءات  بوقــف  للمطالبــة  أمــس  مــن  أول 
املعايــري  والتــزام  األرسى،  ضــد  التعســفية 
املتعلقــة  خاصــة  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 

باألشخاص املحرومن حريتهم.
وحّمــل املركــز االحتــال املســؤولية القانونيــة 
عــن حيــاة األرسى خاصــة املعتقلــن األربعــة، 
التفاقيــة  وفقــا  الحاجــزة"  "الدولــة  بوصفهــا 
تفــرض  التــي   ،1949 لعــام  الرابعــة  جنيــف 
مجموعــة مــن االلتزامــات تســعى يف جوهرها 
إىل الحفــاظ عــى حياة األشــخاص املحمين 
وحاميتهم، وعدم جواز إخضاعهم للتعذيب 
الجســيمة  املخالفــات  بــن  مــن  باعتبــاره 

العاجــل وإلــزام االحتــال بتمكــن املعتقلــن 
األربعة من االلتقاء مبحاميهم وتقديم العاج 
املناســب لهــم، ووقــف العقوبــات الجامعيــة 
القانــون  أحــكام  واحــرتام  األرسى،  بحــق 

الدويل.
جرائم حرب

اإلنســان  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  وأدان 
محــذرا  األرسى،  بحــق  االحتــال  انتهــاكات 
مــن تعــرض نحــو 5000 أســري لــأذى يف ضوء 
الســجون  إدارة  مــن  املتزايــدة  التهديــدات 
االنتقاميــة،  اإلجــراءات  مــن  املزيــد  باتخــاذ 
وســحب االمتيــازات التي حصلــوا عليها عى 
مدى عقود من النضال بأجسادهم وأرواحهم 

وأعامرهم.
املجتمــع  أمــس  لــه  بيــان  املركــز يف  وطالــب 
حقــوق  احــرتام  االحتــال  بإلــزام  الــدويل 
األرسى وتوفري الحامية لهم، ومعاملتهم وفق 

إلنقاذه.
لــه إن اإلعــام العــربي  وقــال املركــز يف بيــان 
خاضــع إلرشاف ورقابــة أجهــزة أمــن االحتــال، 
ووضــع  صحــة  حــول  ينــرشه  ملــا  ُيســتند  وال 
األرسى، مضيفــا أن إرصار االحتــال وأجهزتــه 
األمنيــة وإدارة الســجون عــى التعتيــم وعــدم 
الســامح للمحامــن بلقــاء املعتقلــن األربعــة 

يعكس نية مبيتة لتنفيذ جرمية بحقهم.
وتابــع أن الســجل اإلجرامــي الحافــل لاحتــال 
مــع األرسى بوحشــية  التعامــل  ومحققيــه يف 
الجهــات لحاميتهــم،  مــن كل  تحــرًكا  يتطلــب 
وعدم تركهم فريسة ملجموعة من املجرمن، 
حاثا وسائل اإلعام عى تسليط الضوء عى 
والجهــات  للمؤسســات  واالســتناد  قضيتهــم، 
وعــدم  أخبارهــم،  اســتقاء  يف  بهــم  املعنيــة 
ترك الساحة اإلعامية عرضة ألخبار املاكينة 

اإلعامية اإلرسائيلية.

مــن   )147( املــادة  مبوجــب  املحظــورة 
االتفاقية.

واعترب اإلجراءات العقابية التي فرضتها إدارة 
الســجون بحــق األرسى انتهــاكا خِطــرا ألحــكام 
املادة )33( من االتفاقية، التي تقيض بعدم 
جــواز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة 
العقوبــات  وحظــر  شــخصيا،  هــو  يقرتفهــا  مل 
الجامعيــة وباملثــل جميــع تدابــري التهديــد أو 
اإلرهــاب، مشــددا عــى أن اســتمرار االحتــال 
يف تبنــي سياســة االعتقــال اإلداري فيه تجاوز 
اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  للمعايــري  خِطــر 

خاصة ضامنات املحاكمة العادلة.
تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  املركــز  ودعــا 
أبنــاء  تجــاه  واألخاقيــة  القانونيــة  مســؤولياته 
الشــعب الفلســطيني يف األرايض املحتلــة، 
املتخصصــة  والهيئــات  األجســام  وكذلــك 
القامئــة عــى حاميــة حقــوق اإلنســان للتدخل 

ملحامــي  والســامح  الــدويل،  القانــون  قواعــد 
عــى  واالطــاع  بزيارتهــم  األربعــة  املعتقلــن 
أوضاعهــم واالطمئنــان عليهــم لعــدم تعرضهــم 
إخضــاع  إىل  مشــريا  انتقاميــة،  إلجــراءات 

األربعة للرضب والتعذيب.
واعترب أن انتهاكات االحتال ضد املعتقلن 
ردة  مســتنكرا  حــرب،  لجرائــم  ترقــى  األربعــة 
الفعــل الهســتريية التــي اتخذهــا يف أعقــاب 
الجامعيــة  والعقوبــات  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 
التي مورســت بحق األرسى، وســط تهديداته 

باتخاذ مزيد من اإلجراءات االنتقامية.
كــام طالــب مركز حنظلــة لأرسى واملحررين، 
أمــام  بالوقــوف  الدوليــة  املؤسســات  أمــس، 
مســؤولياتها وإنقــاذ حيــاة أرسى عمليــة "نفــق 
كل  أن  موضحــا  اعتقالهــم،  امُلعــاد  الحريــة" 
زكريــا  األســري  وضــع  حــول  الــواردة  اإلشــارات 
الزبيدي غري مطمئنة وتستدعي تحرًكا عاجًا 

رام الله-غزة/ فلسطن:
يواصل 6 أرسى يف سجون االحتال 
اإلرسائيــي، إرضابهــم املفتــوح عــن 
اإلداري،  العتقالهــم  رفًضــا  الطعــام، 

وسط تدهور حالتهم الصحية.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
املرضبــن  األرسى  بــأن  واملحرريــن 
عن الطعام يواجهون أوضاعا صحية 
الوقــت،  مــرور  مــع  تتفاقــم  صعبــة 
ورفضــه  االحتــال  تعنــت  جــّراء  مــن 
االستجابة ملطلبهم بإنهاء اعتقالهم 

اإلداري.
وأضافــت الهيئــة يف بيــان لهــا أمــس 
تســتفرد  االحتــال  ســجون  إدارة  أن 
بــاألرسى املرضبــن وســط سلســلة 
مــن السياســات التنكيليــة املمنهجة 
للرتاجــع،  عليهــم  والضغــط  لثنيهــم 
بتكــرار  وتنقلهــم  األرسى  تعــزل  إذ 

وتعرقل زيارة محاميهم.
ولفتت إىل أن إدارة السجون تحتجز 
فيهــا  بغرفــة  املرضبــن  األرسى 
كامريات مراقبة عى مدار الساعة، 
وتنقلهــم إىل مستشــفى مــدين بعــد 

40 يوًما، إال أنه يف اآلونة األخرية ال 

ُينَقل األسري إال إذا كان هناك خطر 
كبري عى حياته.

وأوضحت أنه حتى اللحظة ال يوجد 
حلــول حقيقيــة بشــأن قضيــة إرضاب 
جهــاز  عليهــم  يعــرض  إذ  األرسى، 
فــرتات  "الشــاباك"  الداخــي  األمــن 
اعتقــال إداري طويلــة، وهــم يــرون 

عى رفضها.
وأشــارت إىل أن األرسى املرضبــن 
كايــد الفســفوس ومقداد القواســمة 
غرفــة  يف  محتجــزون  األعــرج  وعــاء 
واحــدة داخــل عيــادة "ســجن الرملة" 

بأجساد مرهقة.
الفســفوس  األســري  أن  وبينــت 
جنــوب  دورا  بلــدة  مــن  عامــا(   32(
 63( إرضابــه  عــى  مــى  الخليــل، 
يومــا( تواليــا، وحالتــه الصحيــة آخذة 
حــادة  أوجاًعــا  ويشــتيك  بالتدهــور، 
يف أنحــاء جســده خاصــة يف منطقــة 
الــكى والقدمــن، وآالًما يف الرأس، 
مــن  وخــرس  القلــب،  يف  ووخــزات 
وزنــه مــا يقــارب 30 كيلوغرامــا، ومن 

آخريــن إرضابهــم عــن الطعــام، وهم: 
هشــام أبــو هــواش من بلــدة دوار يف 
الخليــل، املرضب عن الطعام لليوم 
بلــدة  مــن  بشــارات  ورايــق  الـــ30، 
طمــون قــرب طوبــاس يواصل إرضابه 
مــن  أبــو عكــر  الـــ25، وشــادي  لليــوم 
مخيــم عايــدة يف بيــت لحــم يخــوض 

إرضابه لليوم الـ22.
وحّملت الهيئُة االحتاَل املسؤولية 
الكاملة عن حياة األرسى املرضبن، 
وعــى  االختصــاص  جهــات  مطالبــة 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها 
األحمر بأخذ دورها الحقيقي والجاد 
ملتابعــة األرسى املرضبــن وطأمنــة 
املؤسســات  داعيــة  عائاتهــم، 
الحقوقيــة الدوليــة للتدخــل العاجــل 

لوقف سياسة االعتقال اإلداري.
خطر حقيقي

لدراســات  فلســطن  مركــز  وحــذر 
عــى  حقيقــي  خطــر  مــن  األرسى 

املتوقــع توقفــه عــن رشب املــاء يف 
حال عدم إيجاد حل جدي لقضيته.

عامــا(   24( القواســمة  األســري  أمــا 
مــن مدينــة الخليــل، يواصــل إرضابــه 
لليــوم 56 تواليــا، وســط تراجــع حــاد 
يعــاين  إذ  الصحــي،  وضعــه  عــى 
يف  وأوجاًعــا  الــوزن  يف  انخفاًضــا 
يف  وآالًمــا  واملفاصــل،  الــكى 
الرأس، ويشــعر بضغط عى عينيه، 
ويتنقــل حاليا عــى كريس متحرك، 
لكونــه يفقــد التــوازن إذا تنقــل عــى 

قدميه.
واألســري األعرج )34 عاما( من بلدة 
عنبتــا يف طولكــرم، يخــوض إرضابــه 
بوضــع  وميــر  تواليــا،   38 لليــوم 
يف  أوجاًعــا  ويعــاين  قــاٍس،  صحــي 
الصــدر  يف  وآالم  ووخــزات  البطــن 
بالعضــات،  وضعًفــا  وتشــنجات 

ويتنقل عى كريس متحرك.
أرسى   3 يواصــل  جانبهــم  وإىل 

حيــاة املرضبــن عــن الطعــام بعــد 
كثــرًيا،  الصحيــة  أوضاعهــم  تــردي 
يف ظــل غيــاب التفاعــل الحقيقــي 
األيــام  خــال  قضيتهــم  مــع 

املاضية.
أن  لــه  بيــان  يف  املركــز  وأوضــح 
إرضابهــم  يواصلــون  املعتقلــن 
املفتــوح عــن الطعــام منــذ عــرشات 
االعتقــال  لسياســة  رفضــا  األيــام، 
اإلداري التعسفية بحقهم، وأن حالة 
الخطــورة  بعضهــم وصلــت إىل حــد 
القصوى، داعيا إلعادة قضيتهم إىل 
الواجهــة مــرة أخــرى يف ظــل الخطــر 

الحقيقي عى حياتهم.
القواســمة  املعتقــل  أن  إىل  ولفــت 
نقــل منــذ أيــام مــن مستشــفى ســجن 
الرملــة إىل مستشــفى "كابان" بعد 
االحتــال  محمــا  صحتــه،  تدهــور 
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
ظــل  يف  الطعــام،  عــن  املرضبــن 

العــادل  االســتجابة ملطلبهــم  رفضــه 
العتقالهــم  حــد  بوضــع  والوحيــد 

اإلداري.
عــن  القواســمة  عائلــة  وأعربــت 
مخاوفهــا مــن مخاطــر صحيــة خِطــرة 
يــوم  أي  مــن  أكــر  بنجلهــا،  محدقــة 
وقالــت  اإلرضاب.  أيــام  مــن  ســابق 
إنــه وصــل إىل حالــة خطــرة،  والدتــه 
ما يشكل تهديدا كبريا عى حياته، 
مشــددة عــى أن العائلــة لــن تنتظــر 
عــى  محمــا  االحتــال  ينقلــه  أن 

األكتاف.
العــامل،  ضمــري  "أيــن  وتســاءلت: 
وأيــن إنســانية العــامل ألســري مــرضب 
املســاندة  كل  يحتــاج  الطعــام  عــن 
أن  مؤكــدة  بجانبــه؟"،  والوقــوف 
ضعف التفاعل الشــعبي والحقوقي 
املرضبــن،  األرسى  قضايــا  مــع 
يعنــي تركهــم مبفردهــم يف مواجهــة 

االحتال.

حنيين: شعبنا ومقاومته 
جاهزون للرد عىل عدوان 

االحتالل ضد األرسى
رام الله/ فلسطن:

شــدد القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس عبــد الحكيــم 
عــدوان  عــى  للــرد  جاهــزون  ومقاومتــه  شــعبنا  أن  عــى  حنينــي، 
االحتال اإلرسائيي ضد األرسى، مؤكدا أن حمات االعتقال التي 
تشنها قواته يف الضفة الغربية املحتلة، التي كان آخرها فجر أمس 
وطالــت العــرشات مــن املحرريــن "لن تثني شــعبنا عــن ثورته للدفاع 

عن األرسى ونرتهم".
وحــذر حنينــي، يف تريــح صحفــي أمــس، االحتــال مــن مواصلــة 
جرامئه وعمليات التنكيل بحق األرسى يف سجن "جلبوع"، وأرسى 
"نفق الحرية" املعاد اعتقالهم يف مراكز التحقيق، مشددا عى أن 
شــعبنا ومقاومتــه جاهــزون للــرد عــى هــذا العدوان، وأن اشــتباكات 

جنن وعمليات إطاق النار "رسالة عى العدو أن يفهمها".
وبــارك عمليــات املقاومــة التــي نفذهــا ثلــة من أبناء شــعبنا األبطال، 
"فهــذا الشــعب األصيــل مــا تعــود يوًما أن يــرتك أرساه وحيدين أمام 
ظلــم الســجان وعدوانــه"، الفتــا إىل أننا اليــوم أمام مرحلة فاصلة يف 
تاريــخ شــعبنا وقضيــة األرسى، و"ســنكتب صفحــات هــذه املرحلــة 
البطولــة والفــداء، فحريــة األرسى والدفــاع عنهــم ديــن يف  بحــروف 

رقابنا جميًعا".

تحذيرات من خطر حقيقي عىل حياتهم

6 أرسى يواصلون إرضابهم عن الطعام وسط تدهور حالتهم الصحية

تحميل االحتالل مسؤولية حياة األرسى ومطالبات بتدخل دويل لحمايتهم
غزة- رام الله/ محمد المنيراوي:

لت مراكز حقوقية االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية  حمَّ
الكاملــة عن حياة األســرى وخاصــة األربعة الذين أعاد 
اعتقالهــم بعــد تحرير أنفســهم عبر "نفــق الحرية" من 
ســجن "جلبوع" في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مطالبًة 

بتدخــل دولي لحمايتهم من جرائــم القمع المتواصلة 
ضدهم في السجون.

وأكد مركز الميزان لحقوق اإلنســان أنه ينظر بخطورة 
بالغــة إلــى اإلجــراءات العقابية التــي اتخذها االحتالل 
بحق األسرى في إثر تحرير 6 منهم أنفسهم من سجن 

"جلبــوع"، أعــاد اعتقال 4 منهم بعد عدة أيام، مشــيرا 
إلــى أن ســلطاته عرضــت المعتقليــن األربعة الســبت 
الماضــي علــى محكمــة الصلــح التابعــة لهــا بمدينــة 
الناصــرة، التــي قــررت تمديــد توقيفهــم حتــى األحــد 

المقبل.
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غزة/ محمد أبو شحمة:
تشــهد املــدن الفلســطينية املختلفــة تصاعًدا 
يف مواجهــة جيــش االحتــال اإلرسائيــي، عــر 
عمليــات الطعــن، وإطــاق النــار عــى الحواجــز 
واملستوطنات اإلرسائيلية، وتصدي املقاومة 
يف قطــاع غــزة باملضــادات األرضيــة للطائــرات 
الحربيــة، وهــو مــا يشــّكل وحدة للفلســطينيني 

يف املعركة.
االحتــال،  ضــد  العمليــات  تصاعــد  ويعكــس 
تبني الشعب الفلسطيني خيار املقاومة بكل 
أشــكالها، يف وجــه اتفاقيــة أوســلو وإفرازاتهــا، 
ورفضهــم لعمليــات التســوية واملفاوضــات مع 
االحتــال اإلرسائيــي، الــذي تنتهجــه الســلطة 

وقيادتها.
ضــد  الشــعبية  املواجهــات  تصاعــد  وتزامــن 
واإلجــراءات  الرشســة  الحملــة  مــع  االحتــال 
اإلنتقاميــة التــي تشــنها إدارة ســجون االحتــال 
6 منهــم بالتحــرر مــن  مــع األرسى، بعــد نجــاح 

سجن جلبوع شديد التحصني.
ظــل  االحتــال يف  قــوات  املواطنــون  ويواجــه 
الســلطة،  لرئيــس  مريــب  وصمــت  غيــاب 
محمــود عبــاس، حــول ما يحــدث، وعدم دعمه 
الحــراك الشــعبي، ومواصلته التنســيق األمني 

مع االحتال.
الرشقــاوي،  يوســف  العســكري،  الخبــر  وأكــد 
الغربيــة،  الضفــة  يف  العمليــات  تصاعــد  أن 
والداخــل املحتــل، ويف قطــاع غــزة، يــأيت بعــد 
واالعتــداء  األرسى  عــى  اإلرسائيليــة  الهجمــة 

عليهم بوحشية.
"فلســطني":  لصحيفــة  الرشقــاوي  وقــال 

تلــك  خــال  مــن  الفلســطيني  "الشــعب 
مــع  االشــتباك  عمليــات  وتزايــد  العمليــات 
والعــامل  للســلطة  رســالته  يوصــل  االحتــال 
أوســلو  اتفــاق  يرفــض  أنــه  االحتــال  ودولــة 
وينبــذه، وأصبــح بعــد 28 عاًمــا عــى توقيعه ال 

ميثل الشعب الفلسطيني".
وأضــاف الرشقــاوي: "التصاعــد يف املواجهــة 
مــع االحتــال سســتواجهه الســلطة، وســتعمل 
األمنــي،  التنســيق  خــال  مــن  إضعافــه  عــى 
لذلــك مطلــوب العمــل عــى بنــاء اســراتيجية 
ضــد  املقــاوم  العمــل  باســتمرارية  تقــي 

االحتال".
وأوضــح الرشقــاوي، أن املطلــوب ضمــن تلــك 
كأحــد  املــدين  العصيــان  تبنــي  االســراتيجية 
أهــم األدوات ملواجهــة االحتال عر املقاومة 
ويف  طويلــة  لفــرة  يكــون  أن  عــى  الشــعبية، 

جميع املناطق الفلسطينية.
أحــد  يعــد  املــدين  العصيــان  أن  إىل  وأشــار 
وتحقيــق  االحتــال  قهــر  يف  القويــة  األدوات 
الوقــوف  يف  خاصــة  مهمــة  وطنيــة  أهــداف 
األمنــي  التنســيق  أن  إىل  إضافــة  األرسى،  مــع 
يف  إجهاضــه  أو  معــه  التعامــل  يســتطيع  ال 
حالــة تــم تنفيــذه بشــكل موحــد مــن الفصائــل 

والجامهر.
اإلرسائيــي،  الشــأن  يف  واملختــص  الكاتــب 
مأمــون أبــو عامــر، أكــد أنــه بعــد 28 عاًمــا مــن 
ودولــة  التحريــر  منظمــة  بــني  أوســلو  توقيــع 
االحتــال، أصبــح مــن الوضــح أن هذا املرشوع 

قد انتهى.
وقــال أبــو عامر لصحيفة "فلســطني": "املســار 

النضاليــة  للحالــة  جديــد  مــن  عــاد  الشــعبي 
تواجــده،  أماكــن  كل  يف  االحتــال  ومواجهــة 
يواجههــا  التــي  واألعبــاء  الضغوطــات  رغــم 
الفلســطينيون، ســواء مــن الواقــع الســيايس أو 

اإلقليمي".
تصاعــدًا  تشــهد  الشــعبية  "الحالــة  وأضــاف: 
للتعبــر عــن الشــعور الفلســطيني، خاصــة مــع 
عــدم وجــود أفق ســيايس، فاتجــه الناس لخيار 
بديــل وهــو مــن خــال العــودة للمقاومــة بكافــة 

أشكالها".
تصاعــد  مظاهــر  بعــض  أن  عامــر  أبــو  وأوضــح 
املســلحني  بعــض  بخــروج  متثــل  املقاومــة، 
الغربيــة،  الضفــة  الفلســطينية يف  املــدن  مــن 
وتصاعــد  العســكرية،  الحواجــز  ومهاجمــة 
ومدينــة  املحتــل،  الداخــل  يف  العمليــات 

القدس املحتلة.
أن  اإلرسائيــي،  الشــأن  يف  املختــص  وتوقــع 
يأخــذ العمــل املقــاوم يف املــدن الفلســطينية 
قمــع  اســتمرار  مــع  خاصــة  متطــوًرا  أشــكااًل 
وتواصــل  الســجون،  يف  لــأرسى  االحتــال 

االحتال، ومصادرة األرايض واالستيطان.
وســّجلت الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلتني 
خــال  املســّلح  االشــتباك  عمليــات  تصاعــد 
عمليــات  اســتمرار  جانــب  إىل  األخــرة  األيــام 
قــوات  ضــد  أشــكالها  مبختلــف  املقاومــة 

االحتال ومستوطنيه.
ثاثــة  إصابــة  العمليــات،  أبــرز  وكانــت 
مســتوطنني جــراء عمليــة طعــن نفذهــا شــاب 
املركزيــة  الحافــات  محطــة  يف  فلســطيني 

بالقدس املحتّلة، األحد املايض.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
اســتحقاقات  مــن  الســلطة  تتهــرب 
قتــل  جرميــة  مرتكبــي  محاكمــة 
يف  بنــات  نــزار  الســيايس  املعــارض 
الرابــع والعرشيــن مــن يونيــو/ حزيــران 
والتســويف  باملامطلــة  املــايض، 
مــا  وهــو  واهيــة،  بأســباب  والتــذرع 

ترفضه العائلة.
العســكرية  املحكمــة  أمــس  وعقــدت 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام  يف 
املحتلة، أوىل جلساتها للنظر بقضية 
لــت إىل تاريــخ 21  "بنــات"، لكنهــا أُجِّ
ســبتمر/ أيلول الجاري، بذريعة عدم 

حضور محامي املتهمني.
محامــي  بحضــور  الجلســة  وانعقــدت 
الحــراكات  يف  ونشــطاء  بنــات  عائلــة 
لــه، وســط  العدالــة  املطالبــة بتحقيــق 
داخــل  التصويــر  مــن  الصحفيــني  منــع 

قاعة املحكمة.
مــن  رفضــًا  املحاكمــة  تأجيــل  والقــى 
لقضيتــه،  واملنارصيــن  بنــات،  عائلــة 
مطالبــني بــرورة إجراء تحقيٍق شــامل 
ومحاســبة  الجرميــة  حيثيــات  كل  يف 
كل املســؤولني عنهــا يف أقــرب وقــت 

ممكن.
الشــهيد  شــقيق  بنــات  غســان  ويــرى 
"مقدمــة  التأجيــل  هــذا  أن  "نــزار" 
عــى  واللعــب  واملامطلــة  للتســويف 
عــى  للحصــول  متهيــدًا  الزمــن،  وتــر 

غزة/ صفا:
حقــوق  مجــال  يف  وناشــطون  مؤمتــرون  دعــا 
يف  الســلطة  ماحقــة  رضورة  إىل  اإلنســان 
إلغــاء  أجــل  مــن  والضغــط  ــا،  قضائيًّ اللــه  رام 
 18 نحــو  اســتهدف  الــذي  القــري  التقاعــد 

ألف موظف بقطاع غزة.
أمــس،  عمــل،  ورشــة  يف  هــؤالء،  وطالــب 
متها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشــعب  نظَّ
الضغــط  بزيــادة  )حشــد(،  الفلســطيني 
بإلغــاء  للضغــط  ــا  ا وإعاميًّ واملنــارصة شــعبيًّ

التقاعد القري.
وقال منســق امللتقى العام للحملة الشــعبية 
القــري  التقاعــد  إللغــاء  الوطنــي  والتجمــع 
إلغــاء  ســبيل  يف  نناضــل  إننــا  رزق:  يعقــوب 
التقاعــد منــذ 7 شــهور، ونفذنــا العديــد مــن 
الرايــا  خيمــة  يف  آخرهــا  االعتصامــات، 
)وســط مدينــة غــزة( منــذ 4 شــهور، وجلســنا 
مــع قيــادات مــن حركــة "فتــح" وطالبنــا بإلغــاء 

هذا التقاعد".
أن  الورشــة،  وأوضــح رزق، خــال كلمتــه يف 
ا من الرئيس محمود عباس  امللتقى تلقى ردًّ
بإلغــاء قــرار التقاعــد القــري، "والجميع أكد 
أنــه قــرار جائــر وظامل وقــع عى موظفي غزة.. 
لكــن ال يوجــد حتــى اللحظــة أي تطبيــق عمي 

عى أرض الواقع".
وقــال: حينــام ألغى عبــاس االنتخابات العامة 
الوعــود  هــذه  فــإن  املــايض  أيــار  مايــو/  يف 
تراجعــت، مشــًرا إىل أن امللتقــى يعتزم رفع 
قضايا عى السلطة إللغاء التقاعد وتحسني 
رشوط التقاعــد ملــن أراد أن يبقــى عــى بنــد 

التقاعد.
مــن جهتــه، اســتعرض الناطــق باســم امللتقــى 
ملكــة،  جهــاد  الشــعبية  للحملــة  العــام 
التقاعــد  عــن  الناتجــة  الخطــرة  التداعيــات 
القــري لنحــو 18 ألــف مــن موظفــي الســلطة 

يف غزة.
التقاعــد  أن  كلمتــه،  خــال  ملكــة،  وأوضــح 
القطــاع،  يف  الحيــاة  بعجلــة  أرض  القــري 
وألحــق نتائــج كارثيــة عــى الجميــع كــام أدى 

إىل تفاقم األوضاع اإلنسانية بغزة.
أجــج  القــري  "التقاعــد  أن  إىل  ولفــت 
معــدالت  ورفــع  االجتامعيــة،  املشــكات 
الرشيحــة  هــذه  وباتــت  واإلدمــان،  االنحــراف 
تحت خط الفقر.. فنحن أمام إجراء تعسفي 

غزة/ جامل غيث:
وعمــر  الــزواري،  ومحمــد  البطــش،  "فــادي 
الديــن  وعــز  املبحــوح،  ومحمــود  النايــف، 
أســامء  الشــقاقي"..  وفتحــي  خليــل،  الشــيخ 
اإلرسائيــي،  لاحتــال  مناهضــة  فلســطينية 
"املوســاد" يف دول مختلفــة  اغتالهــم جهــاز 
حــول العــامل، عقــب توقيــع اتفاقيــة "أوســلو" 
 13 يف  واالحتــال  التحريــر  منظمــة  بــني 

سبتمر/ أيلول 1993.
ووفــق مختصــني، فــإن اتفاقيــة أوســلو جــّرأت 
الجرائــم  مــن  املزيــد  ارتــكاب  عــى  االحتــال 
خصومــه  واغتيالــه  الفلســطينيني  بحــق 
بأريحيــة، فضــا عــن أن تلــك االتفاقيــة التــي 
ُوقعــت يف العاصمــة األمريكية واشــنطن قبل 
28 عامــا ال تــزال تربــة خصبــة لزيــادة الهيمنــة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  عــى  اإلرسائيليــة 
عــى  واالعتــداء  االســتيطاين  والتوســع 

املقدسات، واغتيال نشطاء ومقاومني.
ويــرى أحمــد النايــف أن توقيــع اتفاقية أوســلو 
وما متخض عنه من توقيع اتفاقيات جديدة، 
الشــعب  عــى  االحتــال  تغــول  مــن  زاد 
مــن  كل  اغتيــال  يف  وســاهم  الفلســطيني، 

يعارض سياساته اإلجرامية.
ويقــول النايف، شــقيق الشــهيد عمــر النايف، 
الــذي اغتيــل مبقــر الســفارة الفلســطينية يف 
إن   :2016 شــباط  فرايــر/   26 يف  بلغاريــا 
جهــاز  يغتالــه  فلســطيني  أول  يكــن  مل  عمــر 
متنفذيــن  مبســاعدة  اإلرسائيــي  "املوســاد" 
عــى  الحصــول  مقابــل  الســلطة  يف  ومرتزقــة 

امتيازات إرسائيلية.
وعن ملف اغتيال شقيقه، أوضح يف حديث 
الــرف  عــى  ُوضــع  أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة 
نصــدم  نذهــب  "فأينــام  آخــر،  إشــعاٍر  حتــى 
بعقبــات"، مضيفــا أن هنــاك ثاثــة أطــراف لها 
مصلحــة يف تجميــد وإغــاق ملــف التحقيــق 

تنــازالت مــن العائلــة، وهــو مــا ترفضــه 
األخرة جملة وتفصيا".

حديثــه  يف  بنــات  وتســاءل 
النظــام  يفشــل  "كيــف  لـ"فلســطني"، 
بديــٍل  محــاٍم  تأمــني  يف  الســيايس 
لقضيــة بحجــم ومكانــة نــزار؟"، معتــرًا 
الشــعب  مبشــاعر  "اســتهزاًء  ذلــك 

الفلسطيني وأرواح الناس.
وقــال: "هــذا القضاء ُمســيس، ويتضح 
وعــدت  الســلطة  بــأن  التأجيــل  مــن 
زالــوا  مــا  لذلــك  مــا،  مبكافــأة  القتلــة 

يلتزمون الصمت حتى اآلن".
وجدد بنات رفض عائلته كل ما يصدر 
عــن النظــام الســيايس القائــم بالضفــة، 
ومجتــزأة،  منقوصــة  املحاكــم  ألن 
مشــرًا إىل أن العائلــة ســتنتظر بعــض 
الوقــت يك تــرى مــا ســيصدر عن تلك 

املحاكم.
عــى  املحاكمــة  اقتصــار  انتقــد  كــام 
"ال  قائــًا:  فقــط،  الجرميــة  منفــذي 
ُيعقــل محاكمــة الجنــود وتــرك الضباط 
واملحافــظ وقــادة األجهــزة األمنية وكل 
مــن شــارك يف الجرميــة مــن التخطيــط 

حتى التنفيذ".
واعتــر عقــد املحاكمــة بهــذا الشــكل 
التســويف  إطــار  ضمــن  ينــدرج 
واملامطلــة وعــدم الجدية، مســتدركًا: 
القضيــة يف  "لكننــا ســنواصل تفعيــل 

املحاكم الدولية".

وغر قانوين وغر مرر بحق املوظفني".
عــن  بالعــدول  الســلطة،  ملكــة،  وطالــب 
قائــًا:  غــزة،  أبنــاء  بحــق  املتخــذة  القــرارات 
إزالــة  ويجــب  خطــر،  جغــرايف  متييــز  "هــذا 
كل التبعــات املرتبــة عليــه مبــا يضمــن عودة 

األمور ملا كانت عليه قبل يوليو 2014".
انتهاكات حقوقية منظمة

املســتقلة  الهيئــة  مديــر  عــدَّ  جانبــه،  مــن 
املظــامل"  "ديــوان  بغــزة  اإلنســان  لحقــوق 
جميــل رسحــان، التقاعــد القــري أو املــايل 
ويشــكل  دســتوري،  غــر  بأنــه  للموظفــني 
ويــأيت  املوظفــني،  بحــق  جســياًم  انتهــاًكا 
حالــة  عــى  ترتبــت  متكاملــة  منظومــة  ضمــن 

االنقسام.
وأكــد رسحــان، خــال كلمته، أن املؤسســات 
ا  الحقوقيــة رفضــت تطبيــق هــذا القــرار، عــادًّ
إياه ضغًطا عى شعبنا من خال املوظفني.

وقــال: "نحــن أمام جرمية متييز عنرصي عى 
ترتكــب  عقليــة  وهنــاك  جغــرايف،  أســاس 
انتهاكات حقوق اإلنسان مبنهجية منظمة".

القــري صــادر  التقاعــد  قــرار  وأشــار إىل أن 
قــرار  الرئيــس عبــاس، مبوجبــه اســتخدم  عــن 
وفــور مراجعتنــا  األســايس،  القانــون  مــن   43
للقــرار مل نجــد أي رضورة ترشيعيــة إلصداره، 

الفًتا إىل أن عباس أخطأ باتخاذ هذا القرار.
وأوىص الحقوقــي بزيــادة الضغــط عى قيادة 
الســلطة للراجــع عــن القــرار، مبّيًنــا أن الطــرق 
التقليديــة ملواجهــة هــذا االنتهــاك الجســيم 
"غــر منتجــة.. لقاءاتنــا مهمــة لكــن لــن تغــر 

باملعنى الجذري".
مــن ناحيتــه، قــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم 
حقــوق الشــعب الفلســطيني "حشــد" صــاح 
العاطــي، إن الســلطة متــارس عقوبــات  عبــد 
خرًقــا  يشــكل  مــا  القطــاع،  عــى  جامعيــة 
فاضًحا للقوانني واألعراف الدولية، باإلضافة 
لانتهــاكات التــي تعرّضــت لها أرس الشــهداء 

والجرحى واألرسى.
أن  كلمتــه،  خــال  العاطــي،  عبــد  وأوضــح 
القــري  التقاعــد  إللغــاء  الشــعبية  الحملــة 
حقــوق  مؤسســات  مــع  بالتكامــل  جــاءت 
الخطــوات  مــن  مجموعــة  لتبــدأ  اإلنســان، 
والتوجــه إىل القضــاء الفلســطيني يف دعــوة 
باعتبــاره  أواًل  عبــاس  الرئيــَس  متخاصمــني 

مقرًرا أول يف هذه القرارات.

االحتــال،  وهــي:  فتحــه،  وعــدم  بالجرميــة 
ممثلــة  والســلطة  البلغاريــة،  والســلطات 

بالسفارة الفلسطينية".
وعــن اللجنــة الخامســية التــي شــكلت إلعــادة 
أكــد  النايــف،  اغتيــال  جرميــة  يف  التحقيــق 
شقيقه أن املحكمة وضعت ماحظات كبرة 
تناقضــات،  مــن  التحقيــق  يف  ورد  مــا  حــول 
بــدًءا مــام ذكــره التقريــر الســابق حــول إقــدام 
أنــه ال توجــد  عمــر عــى االنتحــار، فضــًا عــن 
وتركيــزه  التقريــر،  يف  للوفــاة  محــددة  ســاعة 
ظــروف  بشــأن  واضحــة  غــر  تفاصيــل  عــى 

االستشهاد.

وذكــر أن اللجنــة منــذ تشــكيلها مل تعمــل وفــق 
األصــول، مرجًعــا ذلــك إىل ضغــوط متارســها 
واالحتــال  البلغاريــة  الســفارة  مــن  عليهــا 
عنــد  أنهــا  إىل  الفًتــا  الفلســطينية،  والســفارة 
لقائهــا زوجــة وأبنــاء عمــر وجهــت لهــم أســئلة 
ال عاقــة لهــا بامللــف، وكان الهــدف منهــا "ذر 

الرماد يف العيون".
وشــدد أن عــى عائلــة النايــف ســتعيد إحيــاء 
امللف ملحاســبة املتورطني يف الجرمية إىل 

وأشــار بنات إىل تســليمه شــهادة وفاة 
شــقيقه وترصيــح دفنــه بعــد مامطلــة لــــ 

80 يومًا منذ استشهاد نزار.
مهنــد  املحامــي  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
كراجــة املتابــع لقضية "نزار بنات" يف 
محاكــم الســلطة، أهميــة وجــود محــاٍم 
هــذه  أن  خاصــة  املحاكمــة،  خــال 
الجلســة األوىل ملتابعــة ملــف اغتيــال 

الشهيد "بنات".
"فلســطني":  لصحيفــة  كراجــة  يقــول 
لديــه  املتهمــني  محامــي  كان  "إذا 
عــذر، فــكان األجــدر إحضــار محاٍم آخر 
ينــوب عنــه، ال ســّيام أن هــذه محكمــة 
جنايــات، وتتطلــب وجــود محــاٍم وفــق 

القانون الفلسطيني".
وشــدد عــى رضورة "عــدم املامطلــة 
وإنجــاز  التقــايض،  جلســات  وتأخــر 
القضية يف أرسع وقت ممكن"، داعيا 
التحقيــق  رضورة  إىل  العامــة،  النيابــة 
الجرميــة  بارتــكاب  املتهمــني  كل  مــع 

منذ التخطيط وحتى التنفيذ.
املــايض،  حزيــران  يونيــو/   24 ويف 
بعــد  عامــا(،   44( "بنــات"  تــويف 
القبــض عليــه مــن طــرف  ســاعات مــن 
قــوة أمنيــة يف مدينــة الخليــل جنــويب 
القــوة  تلــك  الضفــة، واتهمــت عائلتــه 

بـ"اغتياله".
شــكلت  مبــارشة،  الحادثــة  وعقــب 
حكومــة رام اللــه لجنــة تحقيــق رســمية 

أمــام  األمــر  هــذا  ســتتابع  الحملــة  أن  وأكــد 
ينتــرص  أن  الفلســطيني، ونأمــل منــه  القضــاء 

ملبادئ حقوق اإلنسان.
وأشار إىل أنه سيتم التوجه لكل املؤسسات 
الحقوقيــة الدوليــة، وهنــاك زيــارات ولقــاءات 
املتحــدة  لأمــم  الخــاص  املبعــوث  مــع 
الســامية  واملفوضيــة  األورويب  واالتحــاد 
لحقوق اإلنســان ومنظمة التعاون اإلســامي، 
االنتهــاكات  هــذه  ووقــف  الضغــط  أجــل  مــن 

بحق مواطني وموظفي غزة.
خطأ حكومي

اإلســامي  الجهــاد  القيــادي يف حركــة  وقــال 
عــدة  مارســت  الســلطة  إن  البطــش،  خالــد 
انتهــاكات يف غــزة، متّثــل ذلك بوقف رواتب 
وصــواًل  منهــم  العــرشات  وفصــل  املوظفــني 

للتقاعد القري.
عــن  نيابــة  كلمتــه  خــال  البطــش،  وأكــد 
لقــرار  الوطنيــة واإلســامية، رفضــه  الفصائــل 
ينبغــي  "كان  مضيًفــا:  القــري،  التقاعــد 
للموظفــني أن يبقــوا يف أماكــن عملهــم بعــد 
االنقســام، وأالَّ يبقــوا يف منازلهــم، فهــذا أكر 

خطأ ارتكبته الحكومة".
التقاعــد  عــن  الراجــع  رضورة  عــى  وشــدد 
هــذه  لحــل  عبــاس  الرئيــس  داعًيــا  القــري، 
األزمــة، وتعديــل هــذا الخطــأ ورفــع الظلــم عن 
آالف املوظفــني، "ســواء الذيــن أحيلــوا عــى 
التقاعــد القــري أو الذيــن حرمــوا مــن العمل 

بسبب االنتامء السيايس".
وأكــد أهميــة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة عــر 
العامــني للفصائــل  لقــاء يجمــع األمنــاء  عقــد 
مــع الرئيــس لوضــع حــد لهــذا االنقســام عــى 
وإعــادة  التحريــر،  منظمــة  بنــاء  إعــادة  قاعــدة 
الفلســطيني،  الوطنــي  للمــرشوع  االعتبــار 

وسحب االعراف باالحتال اإلرسائيي.
وأضــاف: نحــن ال ندخــر جهــًدا إليصال معاناة 
ا، ونتابــع ذلــك باســتمرار،  أبنــاء شــعبنا رســميًّ
وتواصلنــا مــع املســؤولني بالســلطة للراجــع 
ُيســتَجب  مل  لكنــه  القــري،  التقاعــد  عــن 

لصوتنا.
وحــذر ممثــل الفصائل مــن أن هذه الخطوات 
-غــر  غــزة  عــى  املفروضــة  واإلجــراءات 
"أونــروا"  لوكالــة  الذريعــة  املدروســة-تعطي 
وقطــع  الاجئــني  حقــوق  عــى  للتغــول 

املساعدات عنهم.

جانــب نقــل امللــف إىل املحاكــم األوروبيــة، 
واملحكمة الجنائية الدولية.

ملف سري
واعتر الكاتب واملحلل السيايس ذو الفقار 
أن الســلطة تحولــت بعــد ســنوات مــن االنتفاع 
أمنــي  وكيــل  إىل  "أوســلو"  امتيــازات  مــن 
لاحتال، يقوم بدور معاٍد لتطلعات شعبنا.

لـ"فلســطني"  حديــث  يف  ســويرجو  وأضــاف 
والسياســية  الدبلوماســية  التحــركات  كل  أن 
مشــًرا  كبــر،  وهــم  إىل  أوصلتنــا  للســلطة 
إىل أن بعــض القــرارات التــي حصلــت عليهــا 
األخــرة وادعــت أنها ســتكون ضامنة لتحقيق 
ذلــك،  عكــس  أظهــرت  الفلســطينيني  أحــام 
أينــام  وماحقتــه  شــعبنا  أحــام  تدمــر  فتــم 

كان.
شــخصيات  بحــق  اغتيــاالت  تنفيــذ  أن  ورأى 
مرتبــط  رسي"  "ملــف  مبنزلــة  فلســطينية 
أن  مردفــا  اإلرسائيليــة،  األمنيــة  باملنظومــة 
املنظومــة،  تلــك  مــن  جــزًءا  باتــت  الســلطة 
وهــذا يفــرض عليهــا ماحقــة كل وطني ميكن 

أن يعكر األجواء بني الطرفني.
وقــال إنــه يف نهايــة املطــاف اتضــح أن اتفاقية 
للفلســطينيني،  كبــرة  مصيــدة  "أوســلو" 
فيهــا،  التزاماتــه  كل  مــن  تنصــل  فاالحتــال 
وحول الســلطة من رشيك ســيايس إىل وكيل 
أمني يقوم بدور وظيفي محدود مقابل بعض 
االمتيــازات التــي يحصل عليها فريق ارتبطت 

مصالحه باالقتصاد اإلرسائيي.
املجلســني  قــرارات  تطبيــق  إىل  ودعــا 
الوطنــي واملركــزي، بالتنصــل الكامــل مــن كل 
االتفاقات املوقعة مع االحتال، ووضع خطة 
للتعــايف مــن االتفاقية التي أدخلت الشــعب 
خطــة  ووضــع  مظلــم،  نفــق  يف  الفلســطيني 
اســراتيجية لتجميــع شــعبنا عــى طريــق إنهاء 

االحتال، وتحقيق أحامه.

العســكري،  للقضــاء  تقريرهــا  أحالــت 
واعُتقل 14 عنرص أمن.

وأواخر يونيو/ حزيران املايض، أعلن 
العــدل  وزيــر  التحقيــق  لجنــة  رئيــس 
"تعــرض  بنــات  أن  شــالدة  محمــد 
لعنف جسدي، ووفاته غر طبيعية". 

التفاف على الحقيقة
الحــراكات  قالــت  الســياق،  ويف 
يف  والفعاليــات  املســتقلة  والقوائــم 
حــرص  إن  أمــس:  اللــه،  رام  مدينــة 
التنفيذيــة  العنــارص  واتهــام  محاكمــة 
بنــات،  الناشــط  مقتــل  قضيــة  يف 
للرمــاد  وذٌر  الحقيقــة  عــى  التفــاف 
يف العيــون، ولــن يكــون مقبــواًل للكتــل 

والقوائم والحراكات.
جاء ذلك خال مؤمتر صحفي عقدته 
محاكمــة  مــع  بالتزامــن  الحــراكات، 
عنــارص أمنيــة متهمــة بقتــل املعــارض 
الســيايس نــزار بنــات، والذيــن عرضــوا 

عى محكمة عسكرية.
وحّمل عضو التجمع الدميقراطي عمر 
املســتويني  املؤمتــر،  خــال  عســاف 
الســيايس واألمنــي املســؤولية األوىل 

عن اغتيال نزار بنات.
تتابــع  الحــراكات  أن  عســاف  وأكــد 
وأنهــا  وطنيــة،  مبســؤولية  املحاكمــة 
تقّيم مدى شفافيتها لتقديم الحقائق 

للجمهور.
التمســك  عــى  عســاف  وشــدد 
باإلجــامع  حظــي  الــذي  باملطلــب 
الشعبي والقانوين واملجتمع األهي، 
بتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة تقــدم 

نتائجها للجمهور علًنا.
والطاقــم  العائلــة  ولفــت إىل مواصلــة 
الشــعبية  الفعاليــات  القانــوين 
العدالــة  عــن  دفاعــا  والجامهريــة، 
عــر  التغيــر  عــى  والعمــل  لبنــات، 

االنتخابات الشاملة.
ويــأيت عقــد املحكمــة وســط مقاطعــة 
واتهامهــا  للجلســة،  بنــات  عائلــة 
األجهــزة  يف  متنفذيــن  ألشــخاص 
بتنحــي  األمنيــة والســلطة، ومطالبتهــا 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس وإقالــة 
الحكومــة برئاســة محمــد اشــتية الــذي 
الداخليــة  وزيــر  منصــب  يشــغل 

كذلك.

تأجيل جلسة المحاكمة لغياب محامي المتهمني

السلطة تتهرب من محاكمة قتلة "نزار بنات".. 
وعائلته تتعهد بمواصلة تدويل القضية

مطالبات بمالحقة السلطة قضائيًّا إللغاء التقاعد القرسي

"أوسلو".. اتفاقية جرَّأت االحتالل 
عىل اغتيال المقاومني بِعْلم السلطة

سويرجو: االتفاقية 
لت السلطة إىل وكيل  حوَّ
أمين لالحتالل مناهض 

لتطلعات شعبنا

النايف: ملف اغتيال 
شقيقي "ُوضع عىل 

الرف" وسنعيد إحياءه

تصاعد يف عمليات الطعن وإطالق النار.. 

الفلسطينيون يتوحدون يف مواجهة 
االحتـــالل وينبـــــذون "أوسلـــو"
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إعالن طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
مرشوع انشاء مقر الدفاع املدين يف منطقة وادي غزة

ضمن مرشوع تحسني أداء الخدمة للمواطنني من قبل مديرية الدفاع املدين، 
وبدعم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ، تعلن املديرية العامة للدفاع املدين 
عــن طــرح عطــاء )انشــاء مقــر الدفــاع املــدين ( يف منطقــة وادي غــزة وذلــك 
حســب وثائق العطاء فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء الحصول عىل نســخة 
مــن وثائــق العطــاء مــن املديريــة العامــة للدفــاع املــدين الواقعــة يف شــارع )8( 
رشق دوار الدحــدوح بالقــرب مــن الكلية الجامعية.رقم جوال 0595922220 
وذلك مقابل مبلغ غري مسرتد وقدره )100 دوالر(  للعطاء بدًء من صباح يوم 
الثالثاءاملوافــق 2021/09/14 وحتــى يــوم الثالثاءاملوافــق 2021/09/21 

وخالل أوقات الدوام الرسمي ووفقًا للرشوط التالية:
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهاًل ومســجاًل ومنتســبًا 

يف اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني تخصــص )أبنيــة( درجــة التصنيــف ثانيــة، 
ثالثة سارية املفعول ولن يباع العطاء إال بعد ابراز شهادة التصنيف.

2. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعــىل 

املقاول أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من دوائر الرضيبة سارية املفعول.
3. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %3 مــن قيمــة العطــاء 

إمــا كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي لصالــح مؤسســة أحبــاء غــزة - ماليزيــا، وتكون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــروض وصــادرة 
من أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو البنك الوطني اإلســالمي أو بنك 

اإلنتاج، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
4.  األسعار شاملة لرضيبة القيمة املضافة وعىل املقاول الذي يرسو عليه 

العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املنبع.
5. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن آخر موعد 

لتسليم العطاء.
6. ســوف يعقد اجتامع متهيدي للمشــاركني يف العطاء مبقر اإلدارة العامة 

للدفاع املدين يوم األحد املوافق 2021/09/19 م الســاعة الحادية عرش 
صباحًا، تتبعها زيارة للموقع.

7. آخر موعد لتسليم العطاء وفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة من يوم 

الثالثــاء املوافــق 2021/09/21 م مبقــر اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين، مع 
العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو 

اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
8. اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار ولــإدارة 

الحق يف إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
9. رسوم اإلعالنات يف الصحف عن العطاء عىل من يرسو عليه العطاء.

للهندســة  انرتناشــونال  مكتــب  مراجعــة  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
والتخطيط  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل جوال رقم 

0595332766 أو 0599847504. 

 )SYFS2021 /31( إعالن طرح عطاء رقم
مطبوعات + خدمات إعالنية

رقــم:  مطبوعــات  عطــاء  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  انقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
مبخاطــر  للتوعيــة  الرسيعــة  االســتجابة  مــرشوع  ضمــن   )SYFS2021 /31(
الذخائر املتفجرة يف غزة املنفذ بالرشاكة مع املساعدات الشعبية الرنويجية. 
عــىل الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عىل 

العنوان التايل: جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة 

املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
الســاعة  إىل  صباحــًا   08:00 الســاعة  مــن  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل 
04:00 عــرًا ، وذلــك بــدءًا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/09/14، علــاًم 

بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء للشؤون اإلدارية واملالية هو يوم االثنني 
املوافق 2021/09/20 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 2021/09/14.

2. االجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات وتساؤالت الرشكات املشاركة 

الســاعة   2021/09/19 يــوم األحــد املوافــق  العطــاء إن وجــدت فقــط  يف 
12:00 ظهرًا.

3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( مــن 

إجــاميل قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 
أو شــيك بني مصدق( بحيث تكون الكفالة ســارية املفعول ملدة 3 شــهور 

من موعد فتح العطاء.
4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عىل الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.

11. ارفــاق نســخة مــن شــهادة الــوزارة املختصــة التــي توضــح نشــاط ومجــال 

عمل الرشكة.
اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  مــن املعلومــات واالستفســارات  ملزيــد 

واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 إعالن طرح عطاء
 31/ADM/2021

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لتقديم 
خدمات استشارية هندسية  )اعداد - تصميم - ارشاف( .

تنوي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني – غزة الحصول عىل الخدمات االستشارية 
الهندســية الالزمــة العــداد و تصميــم و ارشاف عــىل مــرشوع اعادة تأهيل مستشــفى 
االمــل بخانيونــس ، حيــث ســتقوم الجمعيــة بالتعاقــد مع أحد املكاتب االستشــارية 
املســجلة لتقديــم الخدمــات االستشــارية املطلوبــة و ميكــن للمكاتــب االستشــارية 
الراغبة يف االشــرتاك يف تقديم الخدمات االستشــارية املطلوبة الحضور الســتالم 
نسخة من وثائق العطاء من دائرة املشرتيات - غزة تل الهوى جمعية الهالل األحمر 
الفلســطيني أو مــن دائــرة املشــرتيات - خانيونــس - مدينــة االمــل ابتــداء مــن يــوم 

الثالثاء املوافق 2021/9/14 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا .
1. مثن رشاء كراسة العطاء 100 شيكل غري مسرتدة .

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 1000 $ مقطوعية

3. يجب أن تتوفر يف الراغبني باملشاركة الرشوط اآلتية :-

أ ( أن يكون للمكتب خربة سابقة و موثقة يف هذا املجال
ب ( يجب أن يشمل العرض املقدم من االستشاري عرض فني و عرض مايل

ت ( الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار
املوافــق  الســبت  يــوم  العمــل  ملوقــع  ميدانيــة  زيــارة  تنظيــم  ســيتم   .4

2021/9/18 الساعة العارشة صباحًا مبقر مستشفى االمل .

5. يتم عقد اجتامع متهيدي يوم االثنني املوافق 2021/9/20 مبقر مستشفى االمل .

6. أخــر موعــد لتســليم العــروض يف مظاريــف مغلقــة يف مقــر الجمعيــة يــوم 

الخميس املوافق 2021/9/23 الساعة الثانية عرش ظهرًا .
7. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
 328 2641906-08 داخــي   –08-2630555 التاليــة : هاتــف :  عــىل األرقــام 

فاكس : 2641904-08 او جوال رقم : 0599325738  -   0599600685

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مع تحيات جمعية غزي دستك                                                                                                                                             
                  مكتب قطاع غزة

موعد الحصول عىل 
العطاء

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

2021/09/20م يف أوقات الدوام الرسمي.

موعــد تســليم رزمــة العطاء 
املغلــق  بالظــرف  كاملــة 
واملختوم وفتح املظاريف

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

غزة/ نور الدين صالح:
أكــدت القــوى الوطنيــة واإلســالمية 
رفضهــا  الشــعبية،  والفعاليــات 
وقعتهــا  التــي  اإلطــار  اتفاقيــة 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
مــع  "أونــروا"  الفلســطينيني 
الواليــات املتحدة األمريكية، عادًة 
قضيــة  عــىل  حــرب  "إعــالن  إياهــا 

الالجئني".
شــعبي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
كبــري نظمتــه القــوى الوطنيــة أمــس، 
لالجئــني  الشــاطئ  مخيــم  يف 
غــرب مدينــة غــزة، مبشــاركة مئــات 
املواطنــني مــن مختلــف محافظات 
التفــاق  واســتنكارًا  رفضــًا  القطــاع، 

اإلطار بني "أونروا" وأمريكا.
وأكــد مســؤول ملــف الالجئــني يف 
حركــة حــامس د. محمد املدهون، 
الوطنيــة  القــوى  عــن  كلمتــه  يف 
الشــعبي  الرفــض  واإلســالمية، 
وقــال  اإلطــار.  التفــاق  القاطــع 
"نحتشــد  كلمتــه:  يف  املدهــون 
إلطــالق فعاليــات املؤمتر الشــعبي 
األول الــذي ســيتبعه عــدد كبــري من 
الفعاليــات الرافضــة التفــاق اإلطار، 
وعلينــا أن نتحــرك عــىل مســتويات 
عدة أولها: تشكيل وإعالن الحملة 
الوطنيــة ملواجهــة اتفاق اإلطار عرب 

وحدة وطنية جامعة". 
االتفــاق "مجحــف  أن  عــىل  وشــدد 
بحــق الشــعب الفلســطيني وظــامل 
والدميقراطيــة  اإلنســان  لحقــوق 
الوكالــة  ُمنحــت  الــذي  والتفويــض 
قضيــة  يف  العمــل  أساســه  عــىل 

الالجئني".
وأوضــح أن االتفــاق يجعــل "أونــروا" 
املتحــدة،  الواليــات  لــدى  رهينــة 
ومحــل ابتــزاز ســيايس ومــايل عــىل 
مــدار الســاعة، عــاًدا إيــاه "تهديــدًا 

قانونًيا لوجود األونروا".
يجعــل  أنــه  إىل  املدهــون  وأشــار 
واملســتفيدين  املوظفــني 
عرضــة  واملؤسســات  واملورديــن 
لالبتزاز والتهديد املعلومايت، يف 

تحريف واضح ملعنى الحيادية.
تهديــدًا  يشــكل  االتفــاق  أن  وبــنّي 
جمهــور  مــن  يريــد  ألنــه  اجتامعيــًا، 
الشــعب الفلســطيني من الالجئني 
وكالء  يعملــوا  أن  واملســتفيدين 
بعًضــا،  بعضهــم  عــن  معلومــات 
اقتصاديــًا  تهديــدًا  ُيشــّكل  كــام 
كبــرًيا  عــدًدا  ســيحرم  لكونــه  أيضــًا، 
حقهــم يف االســتفادة مــن خدمــات 

الوكالة.
وشدد املدهون عىل أن "الشعب 
هــذا  سُيســقط  الفلســطيني 
االتفــاق كــام أســقط كل االتفاقــات 
املشــبوهة الســابقة"، مطالبا األمم 
الكامــل  الدعــم  بتوفــري  املتحــدة 
ألونــروا لتنفــذ مهامها التي أنشــئت 

من أجلها. 
الشــعَب  املدهــوُن  وطالــب 
الوعــي  بــرضورة  الفلســطيني 
وعــدم  االتفــاق  هــذا  بخطــورة 
تحقيــق  إىل  داعيــًا  معــه،  التعامــل 
هــذا  ملواجهــة  الوطنيــة  الوحــدة 
االتفــاق وكل االتفاقات املشــبوهة 

التي تطال القضية الفلسطينية.
إعالن حرب

باســم  املتحــدث  أعلــن  جانبــه  مــن 
الشــيخ  الشــعبية  الفعاليــات 
الشــعب  رفــض  ســالمة،  يوســف 
الفلســطيني القاطــع التفــاق اإلطــار 

اإلجرامي.
وقال سالمة يف كلمته: "فلسطني 
هــي قلــب األمــة النابض، ولــوال أنها 
وقيامتهــا  وأقصاهــا  بقدســها  هــي 
وأبنيتهــا  فيهــا  الــرباق  وحائــط 
املحتلــون  صمــم  مــا  وســاحاتها، 
البــالد،  هــذه  يحتلــوا  أن  عــىل 
وأرض  الســاموات  أرض  هــي  ألنهــا 

البطوالت". 
وشدد عىل أن "اتفاق اإلطار مبنزلة 
بجميــع  شــعبنا  عــىل  حــرب  إعــالن 
التعليميــة"،  ومناهجــه  مكوناتــه، 
الفلســطيني  الشــعب  أن  مؤكــدًا 
بكل فصائله ومكوناته يرفض رفضا 
جميــع  ويرفــض  اإلطــار،  هــذا  باتــا 

ملحقاته. 
وأكــد ســالمة متســكه بحــق العــودة 
حــق  ألنــه  الفلســطينيني  لالجئــني 
ال  َتــَواُريث  رشعــي  وحــق  تاريخــي 
التفــاوض  أو  عنــه  التنــازل  يجــوز 

عليه. 
واتفاق اإلطار بني أمريكا و"أونروا"، 
يتيــح حصــول الوكالــة األمميــة عــىل 
مليــون   135 مببلــغ  مــايل  دعــم 
لــرشوط  الخضــوع  مقابــل  دوالر، 
القانــوين  بالوضــع  متــس  قاســية 
لقضيــة  والســيايس  واإلنســاين 

الالجئني الفلسطينيني.

بريوت-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مراعيــه  عــىل  البــاب  "أوســلو"  اتفــاق  فتــح 
الفلســطينيني،  الالجئــني  بقضيــة  للعبــث 
حلــول  وتقديــم  الالجــئ  مفهــوم  وتحريــف 
سياســية لحــل القضيــة بعيــًدا عن حق الالجئني 
يف العودة إىل ديارهم املحتلة عام 1948م.

وشــكل االتفــاق "مطرقــة" بيــد منظمــة التحريــر 
ليعــاين  )إرسائيــل(،  مــع  االتفــاق  وقعــت  التــي 
الالجئــون خــارج األرايض الفلســطينية تهميًشــا 
حياتهــم  مناحــي  ومختلــف  لقضيتهــم  كبــرًيا 

اإلنسانية واملعيشية.
أبــرز  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون  وأضحــى 
الفئــات والقضايــا املتــرضرة مــن "أوســلو" التــي 

وقعت دون إجامع فلسطيني.
"أخطر من بلفور"

عــن حقــوق  للدفــاع   302 "الهيئــة  رئيــس  وعــدَّ 
أن  هويــدي،  عــي  الفلســطينيني"  الالجئــني 
القضيــة  عــىل  ــا  كارثيًّ يكــن  "أوســلو" مل  اتفــاق 
الفلســطينية فقــط بــل كان وال يــزال أخطــر مــن 

"وعد بلفور" عليها.
وأوضح هويدي لصحيفة "فلســطني" أن توقيع 
مــن  الكثــري  عــن  "التنــازل  مبنزلــة  كان  االتفــاق 

حقوق الفلسطينيني".
وذكر أن قضية الالجئني من أكرث القضايا ترضًرا 
بحســب  أنــه  إىل  الفًتــا  االتفــاق،  هــذا  بســبب 
األخــري تــم ترحيــل قضيتهــم لـ"مفاوضــات الحــل 
النهــايئ" التــي كان مــن املفــرتض أن تنجــز يف 

نهاية التسعينيات من القرن املايض.
وقــال إنــه حتــى هــذه اللحظــة مل يتــم التقــدم أي 

خطوة يف قضية الالجئني.

يف  اإلرسائيــي  التســويف  أن  إىل  وأشــار 
أن  االحتــالل  يعــود إلدراك  القضيــة  هــذه  حــل 
دولتهــم  زوال  يعنــي  لديارهــم  الالجئــني  عــودة 

املزعومة.
وأضــاف هويــدي: لذلــك ال يلجــأ االحتــالل إىل 
وحساســيتها  ألهميتهــا  القضيــة  لهــذه  التطــرق 
بعــدة  القضيــة  هــذا  تصفيــة  يحــاول  فيــام 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  اســتهداف  منهــا:  طــرق 

الالجئني "أونروا".
ولفــت إىل محــاوالت الرئيس األمريي الســابق 
األمريــي  الرئيــس  وكذلــك  ترامــب،  دونالــد 
الحــايل جــو بايــدن بطريقــة مختلفــة عــرب االبتزاز 
األمريــي  املــايل  الدعــم  مقابــل  الســيايس 

مليزانيتها.
اتفــاق  املــايض  يوليــو  يف  "أونــروا"  ووقعــت 
إطــار مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلعــادة 
مــن  ســنوات  بعــد  للوكالــة  األمريــي  التمويــل 

قطعه يف عهد ترامب.
ويتيــح االتفــاق الحصــول عــىل دعــم مايل مببلغ 
رشوط  مقابــل  لـ"أونــروا"  دوالر  مليــون   135

أمريكية وصفت بـ"القاسية".
هــذه  أن  الالجئــني  قضايــا  يف  املختــص  وعــدَّ 
لتخــي  طبيعــي  نتــاج  األمريكيــة  الخطــوات 

"أوسلو" عن قضية الالجئني.
"أوســلو"  توقيــع  مــن  عاًمــا   28 بعــد  وأضــاف: 
الخــارج  يف  الفلســطينيون  الالجئــون  يعــاين 
التــي  التحريــر  منظمــة  قبــل  مــن  تهميَشــهم 

تتجاهل معاناتهم يف جميع أماكن وجودهم.
وتابــع: مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل إن 
التــي كانــت جهودهــا منصبــة  منظمــة التحريــر 

"أوســلو"  قبيــل  الخــارج  يف  الالجئــني  عــىل 
مل تعــد توليهــم أي اهتــامم حالًيــا بــل وتهمــش 

مشاركتهم يف صنع القرار الوطني.
تلجــأ  هويــدي-  -بحســب  األســباب  ولهــذه 
والهيئــات  واملنظــامت  السياســية  القــوى 
الفلســطينية يف دول الشــتات إىل ســد الفجوة 
الكبــرية التــي أنتجهــا تنصــل منظمــة التحرير من 

مسؤولياتهام.
"خلل جوهري"

وعــد املديــر العــام ملركــز العــودة الفلســطيني 
ــا  جوهريًّ خلــاًل  "أوســلو"  اتفــاق  حمــود،  طــارق 
يف املرشوع الوطني الفلســطيني، وقال: "كل 
هــذا الخلــل يف جهــة ومــا فعلــه بحــق الالجئــني 

يف جهة أخرى".
وشــدد عــىل أن القضيــة الفلســطينية أساســها 

الالجئون وحق عودة واملرشوع الوطني.
تحــواًل  وأحدثــت  "أوســلو"  فجــاءت  وأضــاف: 
املــرشوع  ومضمــون  معنــى  يف  ــا  جوهريًّ
عــودة  قضيــة  مــن  القضيــة  وتحولــت  الوطنــي، 
تأجلــت  كــام  عليهــا،  متنــازع  أرض  قضيــة  إىل 
يتــم  الــذي مل  النهــايئ  للحــل  الالجئــني  قضيــة 
حتــى اآلن، مــا يعنــي تفكيــك املركــب الحيــوي 

للقضية القائم عىل تالزم الشعب واألرض.
وأبدى أســفه لوجود شــخصيات يف مؤسســات 
وتريحاتهــا  مشــاريعها  ارتبطــت  الســلطة 

باالحتالل.
ومل يتوقــف األمــر عنــد ذلــك، والــكالم لحمــود، 
بــل شــمل التغيــري هيــاكل منظمــة التحريــر بنــاء 
عــىل التغيــري الجوهــري الذي أحدثته "أوســلو" 

يف هوية املرشوع الوطني الفلسطيني.

واســتدل بإلغــاء "دائــرة شــؤون الوطــن املحتــل" 
شــؤون  "دائــرة  وتهميــش  للمنظمــة،  التابعــة 

الالجئني" لتصبح من أضعف دوائرها تأثرًيا".
الرئاســة  ديــوان  عــن  صــادرة  وثيقــة  وكانــت 
الفلســطيني يف رام اللــه يف الثــاين عــرش مــن 
مــارس/ آذار الحــايل يف 2009م كشــفت عــن 
الفلســطيني  القومــي  للصنــدوق  املوجــه  قــرار 
جاء فيه "تنقل دائرة شــؤون الوطن املحتل من 
عامن إىل داخل الوطن، ويتم بيع مبنى الدائرة 
القومــي  للصنــدوق  القيمــة  وتحويــل  بعــامن 

الستعاملها بدفع الرواتب".
واعترب حر قضايا الالجئني يف "دائرة شــؤون 
انطباًعــا  يعطــي  للمنظمــة  التابعــة  املغرتبــني" 
خاطًئــا عــن الالجــئ الفلســطيني ويتــم التعامــل 
صحيًحــا  ليــس  وهــذا  مغــرتب  أنــه  عــىل  معــه 
باملعنى القانوين فـ"املغرتب يســتطيع العودة 

إىل وطنه متى شاء".
مشــكلة  أمــام  اليــوم  جعلتنــا  "أوســلو  وتابــع: 
مركبة بعدما غريت املفاهيم الوطنية وأنشــأت 
السياســية  املؤسســات  يف  جديــًدا  واقًعــا 
مشــدًدا  الرســمية"،  والثقافيــة  واالجتامعيــة 
ا حول إعادة  عــىل أن ذلــك يتطلــب توافًقا وطنيًّ
صياغــة املــرشوع الوطنــي الفلســطيني بشــكل 

عمي.
وختــم حمــود: بينــام تــم تجــاوز "أوســلو" عملًيــا 
يف محطــات عديــدة كاالنتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة وفــوز حــامس يف االنتخابات الترشيعية 
2006م وغريهــا، حــان الوقــت لتغيــري وظيفــة 

مفــردات  ضمــن  لتعمــل  "أوســلو"  منظــامت 
مرشوع وطني وحدوي حقيقي.

رام الله/ فلسطني:
رام  يف  واملغرتبــني  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
الســلطة  رئيــس  إن  ريــاض املالــي:  اللــه، 
اجتامعــات  يحــرض  لــن  عبــاس  محمــود 
يف  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
خطابــه  وسريســل  الشــهر،  هــذا  نيويــورك 

مسجال بسبب جائحة كورونا.
إلذاعــة  تريحــات  يف  املالــي  وأضــاف 
"صــوت فلســطني" التابعــة للســلطة أمس: 
نيويــورك  إىل  الســفر  عــدم  عبــاس  "قــرر 
هــذا العــام واالكتفــاء بتســجيل خطابــه عرب 
الفيديــو، بحيــث ســُينقل وُيبــث يف الرابــع 

والعرشين من هذا الشهر".

النارصة/ فلسطني:
األمــم  لــدى  االحتــالل  كيــان  بعثــة  وجهــت 
الــدول  لوفــود  رســمية  دعــوة  املتحــدة، 
مخصــص  لقــاء  لحضــور  األعضــاء  العربيــة 
لالحتفــال مبــرور عام عىل توقيــع "اتفاقيات 
مــن  عــدد  مــع  العالقــات  لتطبيــع  أبراهــام" 
البعثــة  الــدول العربيــة. وقالــت مصــادر يف 
اإلمــارات  منــدويب  إن  أمــس:  اإلرسائيليــة، 
العربيــة املتحــدة والبحريــن واملغــرب لــدى 
يف  مشــاركتهم  أعلنــوا  األمميــة،  املنظمــة 
الــرتاث  مركــز  يف  ســيقام  الــذي  الحفــل، 
اليهــودي يف منهاتــن يف الواليات املتحدة، 
لــدى  االحتــالل  دولــة  ســفري  جانــب  إىل 

وتابــع قائــال: "كــام تعلمــون ظــروف جائحــة 
ليســت  املتحــدة  األمــم  يف  كورونــا 
نيويــورك  مدينــة  يف  واألوضــاع  بالســهلة، 

تحديدا أوضاع صعبة".
وصلــت  التــي  "الرســائل  يقــول:  ومــى 
إلينــا مــن األمم املتحــدة وأيضا من حكومة 
الواليــات املتحــدة ال تحبــذ حضــور القــادة 

إىل نيويورك بسبب هذه األوضاع".
ومل يقــدم املالــي تفاصيــل عــن الخطــاب 
أو تلك القضايا التي سوف يتحدث عنها.

ومــن املقــرر بــدء املناقشــة العامــة للــدورة 
العامــة  للجمعيــة  والســبعني  السادســة 

اعتبارا من 21 سبتمرب/ أيلول.

الواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة، جلعــاد 
املنظمــة  يف  األمريكيــة  واملندوبــة  إردان، 
الــدول  ممثــي  مــن  وعــدد  تومــاس،  لينــدا 
هــذا  يف  كلمــة  إردان  وســيلقي  األخــرى. 

الحدث.
اإلمــارات  مــن  كل  وقعــت  املــايض  والعــام 
مــع  تطبيــع  اتفاقيــات  واملغــرب  والبحريــن 
أيلــول/   15 ويف  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
األبيــض  البيــت  اســتضاف   2020 ســبتمرب 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل  وزراء  رئيــس 
ووزيري خارجية اإلمارات والبحرين، إذ جرى 
دونالــد  الســابق  األمريــي  الرئيــس  بحضــور 

ترامب توقيع اتفاق "أبراهام" التطبيعي.

بعد عودته من مرص
"بينيت" يلتقي يف مكتبه بعائلة األسري 

لدى المقاومة "أبراهام منغيستو"
النارصة/ صفا:

التقــى رئيــس وزراء االحتــالل "نفتــايل بينيــت" أمــس، يف مكتبــه، عائلــة 
األسري لدى املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة "أبراهام منغيستو".

ونقــل موقــع "واال" العــربي، عــن بينيــت قولــه لــألرسة " إنــه ملتــزم شــخصًيا 
بعودة الجنود واملدنيني يف قطاع غزة، وأن بابه مفتوح أمامهم".

وحــرض االجتــامع الســكرتري العســكري لرئيــس الــوزراء آيف جيــل، ورئيــس 
أركان األمن القومي إيال هولتا.

كــام حــرض اللقــاء منســق شــؤون األرسى واملفقوديــن "يارون بلــوم" الذي 
انضم إىل "بينيت" يف لقائه بالرئيس املري عبد الفتاح السييس أول 

من أمس يف رشم الشيخ، حيث طرح هذا املوضوع يف لقائهام.
وكان "بينيت" التقى الرئيس املري عبد الفتاح السييس مبدينة رشم 

الشيخ، يف أول لقاء علني عىل هذا املستوى منذ عام 2013.

 "أوسلو".. "مطرقة المنظمة" اليت هشمت قضية الالجئني الفلسطينيني

عباس يكتفي بخطاب مسجل 
يف اجتماعات األمم المتحدة

دول عربية تشارك االحتالل 
االحتفال بمرور عام عىل التطبيع

خالل مؤتمر شعيب بغزة

القوى الوطنية: اتفاق اإلطار 
"إعالن حرب عىل قضية الالجئني"

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

تهديدات بينيت وماهية 
المخارج الوطنية

بــن حــن وآخــر يدعــو عبــاس النعقــاد دورة لـــ: "مجلــس وطنــي" 
أو لجنــة تنفيذيــة أو مجلــس مركــزي أو أي يشء يخطــر ببالــه، إمــا 
للملمــة رشعيــة تآكلــت أو لــراء وقــت عــى أن يجــد بعــد ذلــك 
مخرًجــا! بــل ويقــوم عبــاس باســتعامل هــذه الهيئــات ليخــوض بهــا 
يافعــة  الوطنيــة  مزرعتــه  عــى  ليحافــظ  هنــاك  أو  هنــا  مســتنقعا 

مخضورضة حتى "ربيع" قادم آخر.
بــل ويقــوم عبــاس بإبــاغ هــذه العبــاءات بــأن تصــدر بيانــات ناريــة 
ألغــراض رخيصــة لتهدئــة الجبهــة الداخليــة وإحــراج فصائل العمل 

الوطني بل ويزايد عليها، وكام يقولون "جعجعة دون طحن!".
العديــد مــن األســئلة مل تــزل معلقــة دون إجابة شــافية حتى الغد، 
والســؤال املطــروح مــا العمــل؟ وســؤال آخــر، أال يقتــي الوضــع 
الراهن موقًفا يضع ســدنة البيت املنشــغلن يف الســمرسة عى 
وحــرق  ونبذهــم  وتعريتهــم  يســتحقون  التــي  الزاويــة  يف  الوطــن 

ملفهم بكل ما يحتويه من أوراق عار وخيانة.
أال تقتــي التهديــدات الصهيونيــة باجتيــاح قطــاع غــزة اليــوم لقاء 
ا جامًعا؟ وكذلك عمليات القمع الوحشــية ألرسانا البواســل  وطنيًّ
وعمليــات النقــل ألرسى حركــة الجهــاد االســامي موقًفــا موحــًدا 

يحرك األرض وال يقعدها؟!
عديــدة هــي التطــورات التــي تفرض عــى كل الوطنين الرتفع عن 
كل مــا هــو فصائــي وذايت. فأيــن نحــن مــن التدنيــس املنهجــي 
املنظــم واليومــي ملســجدنا األقــى وعمليــات االســتيطان التــي 
ســتفصل شــامل الضفــة عــن جنوبهــا وتخــرج ما يســمونها بالقدس 
الكــرى عــن محيطهــا العــريب الفلســطيني لتصبــح مــن نهــر األردن 
حتى تل أبيب واملتوسط متواصلة ضمن خطة تقوم برتحيل من 

يتبقى نحو األردن أو أرض الله الواسعة؟
دولــة  ال  بوضــوح،  يقــول  بينيــت  نفتــايل  االحتــال  وزراء  رئيــس 
فلســطينية وال وقــف لاســتيطان وال حقــوق وطنيــة وإننــا شــعب 
زائــد! يف الوقــت الــذي يلهــث فيــه عبــاس وراء نفــق املفاوضــات 
العبثيــة ويعلــن مــع بينــي غانتــس أنهــام يعمــان ضــد اإلرهــاب بــل 
ويتفقــان عــى منــع املرتبــات التــي تدفعهــا قطــر مــن الوصــول إىل 
ويرفــض  بــل  غــزة  قطــاع  يف  الفلســطينين  املوظفــن  أرس  آالف 
عباس أيًضا حتى تدخل األمم املتحدة اإلنساين ويخطط العتبار 

موفدها تور وينساند شخًصا غري مرغوب فيه. 
وكيف ميكن اســتمرار الصمت وعباس وأزالمه ما زالوا يتســلطون 
وبقــراءة  الفلســطيني؟!  الوطنــي  القــرار  عــى  رشعيــة-  -دون 
يســمى  مــا  تشــكيل  عــن  اليــوم  الجــاري  اللغــط  فــإن  موضوعيــة 
"حكومة فلسطينية" أو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني املدعى 
مرده يعود إىل رصاعات حادة وتناحرية بن من تبقى من أقطاب 
فتح عباس وفتوح أخرى من أزالم عار أوسلو فيام بينهم، وكذلك 
يف مواجهــة شــظايا الحركــة املتناثــرة عــى الجبهة األخرى! فحركة 
فتــح التــي تدمــن التفــاوض وهــي التــي تســاوم اليــوم عــى الوطــن 
وقد داست الحركة األم وتاريخها البطويل املعمد بالدماء الزكية 
لألعــز مــن أبناء الشــعب الفلســطيني الصامد والتــي ثبتت الهوية 
بهــا  العــامل ليصبــح حقيقــة معرتًفــا  الوطنيــة لقضيــة كاد ينســاها 

ومشعة يف كبد السامء.
حركــة  اختطفــوا  والذيــن  االحتــال  مــع  املتخابــرون  الســامرسة 
فتــح لــن يكونــوا مــع الوحــدة الوطنيــة أبــًدا إال إذا حارصتهــم جمــوع 
مناضي فتح الذين ما زالوا يعضون عى الجرح وميسكون بجمر 

املقاومة ويواجهون غدر الساقطن من قادتهم!
إن دعويت اليوم تنصب عى شــعار أوحد: "يا أبناء فلســطن من 
مناضي حركة فتح األبطال، أعيدوا لحركة فتح تاريخها الكفاحي 

العظيــم والتحقوا باملســرية املظفــرة نحو القدس واعزلوا 
وحارصوا وحاكموا من يبيعون الوطن 

إعالن طرح عطاء
 QRC/2021/ 06 :رقم العطاء

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

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

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

2. مثن نسخة العطاء 100 دوالر أمرييك غري مسرتدة.

3. األسعار: بالدوالر األمرييك وغري شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية معفاه.
4. مدة رسيان العرض املقدم: 150 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. رسوم االعان عى من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهال االحمر القطري خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالروط واملواصفات املعلنة أعاه.
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غزة/ صفاء عاشور:
للصيدلــة  العامــة  اإلدارة  أطلقــت 
مبــادرة  بغــزة  الصحــة  وزارة  يف 
مــن  أكــر  لتوفــري  الــدواء،  دعــم 
األكــر  األدويــة  مــن  صنــف   100

قبــل  مــن   واســتهاكا  اســتخداما 
املرىض يف القطاع.

وتســعى الــوزارة من خــال املبادرة 
أصحــاب  عــن  التخفيــف  إىل 
الــدواء  وتوفــري  املزمنــة  األمــراض 
الخــاص بعاجهــم بأســعار مخفضة 
ألكر من النصف، وذلك من خال 
إعفــاء الجهــات الرســمية يف قطــاع 
رشكات األدويــة مــن دفــع الرضيبــة 
الــدواء  عــى  املفروضــة  املضافــة 

بنسبة 17 %.
بــوزارة  للصيدلــة  العــام  املديــر 
أن  أوضــح  الــرش  منــري  الصحــة 
الــوزارة أطلقت مبــادرة دعم الدواء 
ورخيصــة  جديــدة  بدائــل  لتوفــري 
الثمــن مــن األدويــة مقارنــة بنظريتها 
االحتــال  جانــب  مــن  تــأيت  التــي 

اإلرسائيي غالية الثمن.
وبــن الــرش لصحيفــة "فلســطن" 
أمــس، أن الــدواء املتوفــر يف غــزة 
إذ  جانــب،  مــن  أكــر  مــن  يصــل 
مــن  وعــدد  االحتــال  مــن  ُيســتورد 
إنتــاج  إىل  إضافــة  العربيــة،  الــدول 
العاملــة  املحليــة  األدويــة  رشكات 

يف القطاع.
تتوجــه  املبــادرة  ضمــن  إنــه  وقــال 
الخاصــة  املحليــة  األدويــة  رشكات 
إىل االســترياد مــن رشكات األدويــة 

املتفــق  األدويــة  ورشاء  املرصيــة 
التــي  الصحــة  وزارة  مــع  عليهــا 
وفحصهــا  إدخالهــا  عمليــة  ســتتابع 
وصاحيتهــا  جودتهــا  مــن  والتأكــد 
وصالحــة  آمنــة  تكــون  بحيــث 

لاستخدام.
الرســمية  الجهــات  أن  وأضــاف 
الرضيبــة  عــن  اســتغنت  غــزة  يف 
بنســبة  الــدواء  عــى  املفروضــة 
األدويــة  أســعار  أن  كــام   ،17%

مــن  أرخــص  مــرص  مــن  املســتوردة 
غريها من الدول املجاورة، وهو ما 
سيســاهم يف خفض أسعار الدواء 
بنســبة %50 وأكــر، منبهــا إىل أن 
عــن  للتخفيــف  تســعى  املبــادرة 
كاهل املواطنن لتعزيز صمودهم 
وحاميتهــم مــن األمــراض واألوبئــة، 

الفئــات الضعيفــة  ومتكــن وصــول 
لتغطيــة  فقــرا  واألشــد  واملهمشــة 

متطلباتهم من األدوية الازمة.
وأفــاد بــأن املبــادرة بــدأت يف طــرح 
الخاصــة  األدويــة  مــن  صنفــا   13
والســكري  الضغــط  بأمــراض 
يحتــاج  التــي  التنفــي،  والجهــاز 
يف  يجدونهــا  وال  املــرىض  إليهــا 
وزارة الصحــة وعيــادات وكالة األمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الاجئن 

الفلسطينين "أونروا".
الصحــة  وزارة  أن  الــرش  وأكــد 
مــن  أي صنــف  بدخــول  تســمح  لــن 
رشوط  وتوفــر  بفحصــه  إال  الــدواء 
ومواصفــات الجــودة فيــه، موضحــا 
يعنــي  ال  الــدواء  مثــن  رخــص  أن 
عاليــة  بجــودة  بــل  الجــودة،  تقليــل 

لكن بسعر أقل.
وتابــع أن الــوزارة تســعى يف الفــرتة 
أصنــاف  قامئــة  زيــادة  املقبلــة إىل 
دولــة  مــن  ســتدخل  التــي  الــدواء 
مرص إىل 100 صنف من األصناف 
األساســية التــي لهــا احتيــاج خــاص 
يف الســوق املحــي وطلــب عــى 
تناولهــا مــن الطبقــات األشــد فقــرا، 
الفتــا إىل أن القامئــة ســتزيد خــال 

الفرتة القادمة.
األدويــة  اســترياد  أن  إىل  ونبــه 
حســاب  عــى  يكــون  لــن  املرصيــة 
إنتــاج الــركات املحليــة التــي لهــا 
عــن  بديــل  أنــه ال  األولويــة، مؤكــدا 
الــوزارة  وأن  الوطنيــة  الصناعــات 
تتحرى يف قوائم األدوية أال تنافس 

املنتج املحي.

غزة/ فلسطن:
داخــل  الطبيــة  الطواقــم  أجــرت 
يف  الصحــة  وزارة  مستشــفيات 
قطــاع غــزة، نحــو )5887( عمليــة 
الصغــرى  بــن  تنوعــت  جراحيــة 
وذات  واملتوســطة  والكــرى 
املهار، خال أغسطس املايض.

املــرىض  خدمــات  تقريــر  وبــّن 
العامــة  اإلدارة  عــن  الصــادر 
أمــس،  الصــادر  للمستشــفيات 
ســجلت  الطارئــة  العمليــات  أن 
)1166( عمليــة، بينام املجدولة 

فكانت )2750( عملية.
ويشــري التقريــر اىل أن العمليــات 
ذات املهــارة وصلــت اىل )377( 
فســجلت  الكــرى  بينــام  عمليــة، 
واملتوســطة  عمليــة   )1356(
بلغــت  فقــد  والصغــرى   ،)905(

)1020( عملية.
رئيــس  أفــاد  منفصــل،  خــر  ويف 
بــاإلدارة  والتوليــد  النســاء  قســم 

نعيــم  د.  للمستشــفيات  العامــة 
حالــة   2637 بتســجيل  أيــوب 
والدة خــال أغســطس املــايض، 
إذ بلغت الوالدات الطبيعية منها 
القيرصيــة  والــوالدات   )1984(

653 عملية قيرصية.
نــر  ترصيــح  يف  أيــوب  وأوضــح 
أمس، أن عدد الوالدات القيرصية 
وزارة  مستشــفيات  يف  الطارئــة 
والدة،   279 ســجلت  الصحــة 
فبلغــت  منهــا  املجدولــة  بينــام 

375 والدة.

التوائــم  املواليــد  عــدد  أن  وذكــر 
الفًتــا  توأًمــا،   71 إىل  وصــل 
إىل  مولــوًدا   288 تحويــل  إىل 
منهــم  كان  حيــث  الحضانــات، 
227 مولــود أقــل مــن 2500 جم، 

و419 مولود قبل37 أسبوًعا.
إىل ذلــك، قدمــت مستشــفيات 
لـــ  غــزة، الرعايــة الصحيــة الكاملــة 
)407( مــن مــرىض زارعــي الــكى 

خال أغسطس/ آب املايض.
األعضــاء  زراعــة  وحــدة  وأفــادت 
بــوزارة الصحــة، يف تقريــر، أمس، 

بأن عدد املرىض الذين تم زراعة 
الكى لهم ضمن الرنامج الوطني 
لزراعــة الــكى منذ )فراير 2013 
بلــغ   )2021 أغســطس  وحتــى 

)105( مرىض.
الفشــل  مــرىض  عــدد  أن  وأوضــح 
إجــراء  تــم  والذيــن  الكلــوي 
)الديلــزة(  لهــم  الكلــوي  الغســيل 
خــال  مريًضــا   )1037( بلــغ 
عــدد  بلــغ  حــن  يف  أغســطس، 
 )11592( الغســيل  جلســات 

جلسة.

استئناف برنامج زيارات عائالت 
األرسى األحد المقبل

رام الله/ فلسطن:
أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، أمــس، اســتئناف برنامــج 
زيــارات عائــات األرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيي، من الضفة 

الغربية والقدس املحتلتن.
وأوضحــت اللجنــة يف بيــان لهــا أن الزيــارات ستســتأنف ابتــداًء مــن 

األحد املقبل، حسب الرنامج املعلن.
وكانــت ســلطات االحتــال قــد ألغــت منــذ الخميس املــايض زيارات 
عائــات األرسى، يف أعقــاب تصاعــد األحــداث يف الســجون عقــب 
متكــن ســتة أرسى مــن تحريــر أنفســهم عــر "نفــق الحريــة" مــن ســجن 

"جلبوع" يف 6 سبتمر/ أيلول الجاري.
بســجني  زنازينهــم  يف  النــار  األرسى  أشــعل  املــايض،  واألربعــاء 

ا عى جرائم االحتال القمعية بحقهم. "النقب" و"رامون"؛ ردًّ

االحتالل يثبت االعتقال اإلداري 
للقيادي عبد الخالق النتشة

الخليل/ فلسطن:
ثبتــت محاكــم االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، االعتقــال اإلداري بحــق 
القيــادي يف حركــة حــامس األســري الشــيخ عبــد الخالق النتشــة، ملدة 

4 أشهر.
واعتقــل القيــادي النتشــة )62 عاًمــا(، يف 8/9/2020 مــن منزلــه يف 
حــي جبــل الرحمــة بالخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة، خــال 

حملة شنتها قوات االحتال.
وجــاء اعتقــال النتشــة يف حينهــا ومل ميــِض عــى إطــاق رساحــه مــن 
آخــر اعتقــال ســوى 7 أشــهر فقــط، علــاًم بأنــه اعتقــل عــدة مــرات لدى 
 10 ملــدة  أطولهــا  كان  عاًمــا،   20 مجموعــه  مــا  وأمــى  االحتــال، 

سنوات متتالية.
والقيــادي النتشــة أحــد املبعديــن إىل مــرج الزهــور بجنــوب لبنان عام 

1991، وسبق أن هدم االحتال منزله عام 2002.

واعُتقل عدة مرات تحت االعتقال اإلداري املتجدد، رغم أنه يعاين 
الــكى،  حــاّدة، ومشــكات صحيــة يف  أزمــة صدريــة  أبرزهــا  أمراًضــا 
وتعــرض إلهــامل طبــي متعمــد يف ســجون االحتــال خــال اعتقاالتــه 

املتكررة.

وقفة تضامنية مع األسرية 
"جعابيص" يف مخيم الدهيشة

بيت لحم/ فلسطن:
النســوية  والفعاليــات  واملتضامنــن  املواطنــن  عــرات  شــاركت 
مبخيــم الدهيشــة جنــوب رشقــي بيــت لحــم بالضفة الغربيــة املحتلة، 
يف وقفــة تضامنيــة مــع األســرية إرساء جعابيــص املرتديــة صحتها يف 

سجون االحتال اإلرسائيي.
ونظمت الوقفَة الدائرُة النسوية يف مؤسسة إبداع مبخيم الدهيشة، 
ورفع املشاركون صور األسرية "جعابيص" وشعارات تطالب بإطاق 
رساحهــا وتوســيع حملــة التضامن معهــا، وأخرى تندد بإجراءات إدارة 

السجون ضد األرسى واألسريات.
الحائــط كل  بعــرض  تــرضب  االحتــال  أن حكومــة  املشــاركون  وأكــد 
املنظــامت  مناشــدين  واألرسى،  باإلنســان  واملتعلقــة  االتفاقيــات 
ومواصلــة  العنرصيــة  االحتــال  سياســة  بفضــح  الدوليــة  الحقوقيــة 
اعتقــال "الجعابيــص" يف ظــروف إنســانية وصحيــة خطــرة للغايــة مــع 

حرمانها العاج.

دمشق/ فلسطن:
أعلــن فريــق الرصــد والتوثيــق يف "مجموعــة العمــل 
من أجل فلسطينيي سورية" أن 57 الجئًا فلسطينيا 
يف سوريا "قضوا غرقًا عى طرق الهجرة من الباد" 
منــذ بــدء األحداث يف ســوريا منتصــف آذار/مارس 

.2011

أن  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  الفريــق  وأوضــح 
غالبيــة املتوفــن قضــوا خــال محاوالتهــم الوصــول 
إىل الــدول األوروبيــة، مضيفــًا أن "أكــر الضحايا من 

النساء واألطفال وكبار السن".

قلقيلية/ فلسطن:
القســامي  الستشــهاد  الـــ١٧  الذكــرى  أمــس  وافــق 
استشــهادية  عمليــة  تنفيــذه  بعــد  اغباريــة  يوســف 
فيهــا  اســتهدف  تقلــه  كانــت  هوائيــة  دراجــة  عــى 
ا، وقــد أســفرت العمليــة عــن إصابــة  حاجــًزا عســكريًّ

جندين إرسائيلين بحالة الخطر.
اغباريــة  طالــب  يوســف  القســامي  الشــهيد  وولــد 
رواد  مــن  وكان   ،1978 عــام  قلقيليــة  مدينــة  يف 
عــى  ويحــرص  القــرآن  قــراءة  مــن  ويكــر  املســاجد 
له ليكون أحد أشبال  تأدية الفرائض والنوافل، ما أهَّ
حركــة حــامس والناشــطن فيها منــذ صغره، ثم أحد 

أسودها امليامن يف شبابه.
مــن  دقائــق  وخمــس  الســابعة  الســاعة  متــام  يف 
صبــاح الثاثــاء 2004-9-14م، نفــذ االستشــهادي 
عمليــة  اغباريــة،  طالــب  يوســف  القســامي 

وبّن أن بعضهم قضوا قبالة الشواطئ الليبية خال 
محاولتهــم الوصــول إىل إيطاليــا، وآخــرون غرقــوا يف 
بحــر مرمــرة خــال محاولتهــم الوصــول إىل اليونــان، 
مشــريا إىل أن الجئــا واحــدا غــرق يف نهــر العــايص 

خال محاولته دخول األرايض الرتكية من سورية.
ســوريا  يف  الفلســطينين  الاجئــن  عــدد  ويقــّدر 
بينهــم  الجــئ،  ألــف  بـــ438  املــايض،  العــام  حتــى 
لوكالــة  إحصــاءات  وفــق  مخيامتهــم،  عــن  نازحــون 
الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  إلغاثــة  الغــوث 

"األونروا".

تقلــه،  كانــت  هوائيــة  دراجــة  عــى  استشــهادية 
بلــدة  قــرب  ــا  إرسائيليًّ ا  عســكريًّ حاجــًزا  اســتهدفت 
حبلــة قضــاء قلقيليــة، وأســفرت العمليــة عــن إصابــة 

جندين إرسائيلين بجروح خطرة.
نفــق  مــن  بالقــرب  وقعــت  االستشــهادية  العمليــة 
افُتِتــح قبــل أيــام مــن العمليــة، ويعــد أول نفــق يف 
الضفة الغربية وهو مكون من ثاثة مقاطع، املقطع 
األول فوقه شــارع أمني للجدار الزائل، وتســري عليه 
فوقــه  الثــاين  واملقطــع  االحتــال،  جيــش  دوريــات 
شــارع لســيارات املســتوطنن املــارة ذهاًبــا وإياًبــا، 
واملقطــع الثالــث شــارع أمنــي مخصــص لدوريــات 
بعــرض  نفــق  مــن  مقطــع  كل  ويتكــون  االحتــال، 
10م وطــول 30 مــرًتا وعليــه بوابــات حديديــة وبــن 

املقطــع واملقطــع أســيجة وجدران أمنيــة وكامريات 
للحراسة.

هيئة تطالب األمم المتحدة 
بتوسيع والية "أونروا" 

بريوت/ فلسطن:
الجمعيــة  الاجئــن"،  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  طالبــت 
العامة لألمم املتحدة بتوسيع والية وكالة "أونروا" لتشمل الحامية 

الجسدية لاجئن الفلسطينين.
وعرت الهيئة، يف بيان، أمس، مبناسبة مرور 39 عاًما عى مذبحة 
صــرا وشــاتيا، عــن غضبهــا مــن تجاهــل "أونــروا" لحقــوق الاجئــن 

الفلسطينين. 
ســبتمر/  15و16و17  أيــام  ثاثــة  مــدار  عــى  املجــزرة  وارتكبــت 
أيلــول مــن عــام 1982م، وأســفرت عــن ارتقــاء نحــو 4 آالف شــهيد 

فلسطيني.
واســتغربت "الهيئــة 302" غيــاب دور "أونــروا" أثنــاء أو بعــد وقــوع 
املجزرة ســواء من ناحية إخاء الناجن أو توفري املأوى أو إســعاف 
الحاميــة  توفــري  بــرضورة  الــدويل  املجتمــع  مخاطبــة  أو  الجرحــى 
وتوفــري  املخيــم  إعــامر  إلعــادة  طــوارئ  برامــج  إطــاق  أو  لاجئــن، 
االعتبــار  بعــن  تأخــذ  خاصــة  برامــج  اســتحداث  أو  االحتياجــات 

الحاالت النفسية الصعبة التي مر بها الاجئون بسبب املذبحة.
ووجهت رسالة عاجلة إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة، بالعمل 
عــى توســيع واليــة "أونــروا" لتشــمل الحاميــة الجســدية لاجئــن، 
وعــدم االكتفــاء بتوفــري الحاميــة اإلنســانية غــري املكتملــة واملتمثلــة 
والحاميــة  التحتيــة،  والبنــى  واإلغاثــة  والتعليــم  الصحــة  بخدمــات 
القانونية املقترصة عى تقديم املشورة القانونية لاجئن دون أي 

إجراءات عملية.
بحــق  الوحيــدة  ليســت  وشــاتيا  صــرا  مجــزرة  أن  الهيئــة  وأكــدت 
الاجئن الفلسطينين، فقد سبقها اعتداءات وأعامل قتل وتدمري 
مخيــامت عــدة يف مناطــق عمليــات "أونــروا" األمــر الــذي يســتدعي 
تحركا عاجا من الجمعية العامة لتوفري الحامية الجسدية لاجئن 

يف املخيامت من خال الوكالة.

خالل 10 أعوام ونصف..

57 فلسطينيًّا قضوا غرًقا يف أثناء هجرتهم من سوريا

الذكرى السنوية الـ17 الستشهاد 
القسامي يوسف اغبارية

منهم 71 توأًما.. 2637 والدة يف مستشفيات الصحة  

تقرير: الصحة أجرت )5887( عملية جراحية خالل أغسطس 

ضة "الصحة" تطلق مبادرة لتوفري األدوية بأسعار مخفَّ

د. منير البرش قي أثناء حواره مع فلسطين       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تقبل أبدًا أن يكون مثن حقها يف حياة كرمية أن تتخىل أو تتنازل 
عن حقها يف الوطن أو التفريط يف ثوابتها، ولذلك حينام يحاول 
بينــت أن يفــرض عــىل غــزة معادلتــه ظانــًا أن بعضــًا مــن رغد العيش 
قــد ينــى غــزة ثوابتهــا، أو أن ُيوِجد لغــزة بعضًا من اإلنجازات التي 
تســتحق الخشــية عليهــا فيدفعهــا ذلــك لغــض الطــرف عــن مقاومــة 
االحتالل، فهذا وهم يقع فيه بينت كام وقع فيه أسالفه من قبل.

يحــاول الثــاليث بينــت وغانتــس وليبيــد أن يجعلــوا من خطة "هدوء 
مقابــل اقتصــاد" عامــل متاســك للحكومــة الهشــة املتناقضــة التــي 
جمعتهــم عــىل غــر ميثــاق أو برنامــج ســيايس، اللهــم إال إســقاط 
نتنياهــو ذلــك الخصــم العنيــد الــذي مل يكــن يف وراد حســاباته أن 
يغادر املرسح السيايس عىل األقل يف األفق املنظور، األمر الذي 
عطــل طموحاتهــم السياســية ودفعهــم إىل تشــكيل هــذه الحكومــة 
الهجينة بال برنامج سيايس، حيث ال يقبل رئيس هذه الحكومة أن 
يتقدم يف مســار الســالم الذي يفيض إىل دولة فلســطينية، وهذا 
ما أغلق األفق السيايس أمام الرئيس أبو مازن، رغم محاوالت نفخ 
الــروح يف جســد الســلطة الفلســطينية عقــب حــرب ســيف القــدس 
مــن اإلدارة االمريكيــة، التــي أعلنــت بشــكل واضــح عــن دعمهــا لحل 
الدولتني وأكد عىل ذلك الرئيس بايدن يف أكرث من مناسبة، ويف 
هــذا الســياق أرســل مبعوثــه هــادي عمــر للمنطقــة وأوعــز إىل كل 
من مرص واألردن برضورة إنعاش واقع السلطة التي وصفها هادي 
عمــر بالغابــة الجافــة، وهــي الخيار األمثل لســلب إنجــازات املعركة 

إن اإلجراءات العقابية بحق األرسى مخالفة ألبســط قواعد القانون 
الثالثــة  جنيــف  اتفاقيتــي  العقابيــة  اإلجــراءات  وتخالــف  الــدويل 
امتــداد  هــي  بــل  اســتثناء،  ليســت  اإلجــراءات  هــذه  وإن  والرابعــة 
لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون االحتالل، التي دأبت 
عــىل اتباعهــا يف التضييــق والخنــاق عــىل األرسى بقصــد الضغــط 
ومامرســة الحرب النفســية وتعريض حياتهم للخطر، وقد صّعدت 
إدارة الســجون مــن سياســتها التنكيليــة، وكان أبرزهــا االقتحامــات 

املتكررة التي اعتربت األعنف منذ أكرث من 10 سنوات.
ويواجــه األرسى جملــة مــن اإلجــراءات العقابيــة بعد متكن ســتة من 
األرسى الهــرب مــن ســجن جلبــوع وتتمثــل يف ســحب العديــد مــن 
منجزاتهــم التاريخيــة، التــي شــملت بدرجــات متفاوتــة مــن ســجن 
»الكانتينــا«،  مــن  واملشــريات  التنظيمــي،  التمثيــل  آخــر:  إىل 
وزيــارات  »الفــورة«،  ومواعيــد  ومــدة  األقســام،  داخــل  والحركــة 
العائــالت، وكميــة ونوعيــة الطعــام، وكميــة امليــاه املتوفــرة، وعــدد 

خطة "االقتصاد مقابل األمن" التي طرحها يائر البيد وزير خارجية 
مشــاريع  مــن  مكــررة  نســخة  تشــكل  غــزة  مــع  للتعامــل  االحتــالل 
املقاومــة  إســقاط  يف  فشــله  عــىل  للتغطيــة  الســابقة  االحتــالل 
الفلســطينية يف غــزة أو دفعهــا نحــو االستســالم، أو إرغامهــا عــىل 
إيقاف تطوير منظوماتها العســكرية املتنامية خاصة الصاروخية 
د  ومتــدُّ الســتقرار  ــا  وجوديًّ تهديــًدا  تشــكل  باتــت  والتــي  منهــا 

املرشوع الصهيوين يف أرض فلسطني املحتلة.
ا" هو  اعــراف البيــد بــأن "مطلــب نــزع ســالم املقاومــة ليــس واقعيًّ
إقــرار صهيــوين رســمي بالفشــل الذريــع يف نــزع ســالح املقاومــة 
وإســقاطها يف غــزة، وهــذه القناعــة توصــل لهــا جيــش االحتــالل 
وحكوماته املتتالية بعد سلسلة من الحروب العنيفة التي شنتها 
أن  دون   2021  ،2014  ،2012  ،2008 أعــوام  يف  غــزة  عــىل 
تتمكــن مــن هزميــة حامس، أو إرغامهــا عىل االعراف بـ)إرسائيل( 

أو التنازل عن السالح.
اإلعــالن عــن خطــة البيــد جــاء يف كلمتــه أمــام املؤمتــر الســنوي 
مدينــة  يف  رايشــامن  جامعــة  تعقــده  الــذي  اإلرهــاب  ملكافحــة 
هرتســليا، مــا يشــر إىل أن نقطــة االنطــالق هــي محاربــة املقاومــة 
الفلســطينية بوصفهــا إرهاًبــا، وهــي داللــة عــىل عدم إقــرار حكومة 
االحتــالل بــأي حقــوق سياســية للشــعب الفلســطيني يف الضفــة 
وغــزة، إذ تفضــل حكومــة بينيــت اســتخدام "الجــزرة" بعــد فشــل 
هــذه  ومفــاد  غــزة،  مــع  التعامــل  يف  الغليظــة"  "العصــا  أســلوب 
الخطــة تقديــم إغــراءات اقتصاديــة لغــزة مقابــل التــزام املقاومــة 

فيها بالتهدئة طويلة املدى مع االحتالل.
إقــرار البيــد مبناقشــة خطتــه االقتصادية مع أطــراف دولية متعددة 
مثــل الواليــات املتحــدة وروســيا واالتحــاد األورويب ومــرص ودول 
الخليــج يعنــي بــأن كيــان االحتــالل قطــع شــوًطا يف عمليــة الرويــج 
الســيايس لهــذه الخطــة، وأن حكومــات تلــك الــدول باتــت عــىل 
علــم بالخطــوط العريضــة لخطــة حكومــة بينيــت للتعامل مع ملف 
غزة، ومن غر املستبعد أن يحاول بعض الوسطاء يف املستقبل 
طرح هذه الخطة عىل قيادة حامس بوصفها رؤية دولية ملعالجة 

ملف غزة.
خطــة البيــد املعلنــة تنقســم إىل مرحلتــني أوالهــام إعــادة إعــامر 
غــزة وتقديــم احتياجاتهــا اإلنســانية مقابــل "إضعــاف قــوة حــامس 
العســكرية عــرب قــوات دوليــة"، وكأن االحتــالل يســتغيث بقــوات 
-الــذي  وجيشــه  االســتخبارية  أجهزتــه  فشــلت  مــا  لتنفيــذ  دوليــة 
يفخــر بأنــه أقــوى جيــوش املنطقــة- يف تنفيــذه يف غــزة، يف حــني 
تشــر املرحلــة الثانيــة مــن الخطــة إىل خطــوات اقتصاديــة تســهم 
ا، وهــي مرحلة تأيت بعد إضعاف  ــا يف تغيــر واقــع غــزة كليًّ إيجابيًّ
الزائفــة  االحتــالل  وعــود  مبــرارة  نســتذكر  وهنــا  املقاومــة،  قــوة 
للفلســطينيني إّبــان توقيــع اتفاقيــة أوســلو املشــؤومة التي نعيش 
ذكراهــا الســنوية الثامنــة والعرشيــن، حــني وعــد بتحويــل غــزة إىل 

"سنغافورة".
وعــود االحتــالل الــواردة ضمــن خطــة البيــد مــا هــي إال حفنــة مــن 
األوهــام التــي يهــدف االحتــالل مــن خــالل بّثهــا أمــام اإلعــالم إىل 

رشاء الوقت، ودفع الفلســطينيني إىل القبول بخطته االقتصادية 
طمًعــا برغــد العيــش االقتصــادي، إذ يشــرط الوصــول إىل هــذه 
العســكرية،  قوتهــا  إضعــاف  عــىل  املقاومــة  موافقــة  املرحلــة 
إقامــة  يف  ا  سياســيًّ فشــلت  التــي  الفلســطينية  الســلطة  وعــودة 
دولــة فلســطينية، وباتــت تفتقــد أي حاضنــة شــعبية يف الشــارع 
الفلسطيني لتحكم غزة من جديد، وكأن حكومة االحتالل تهدف 
إىل بــث الــروح مــن جديــد يف هيــاكل الســلطة الفلســطينية التــي 
التعــاون  ا بفعــل إرصارهــا عــىل سياســة  باتــت منبــوذة فلســطينيًّ

األمني مع جيش االحتالل وأجهزته األمنية املختلفة.
تشــر خطــة البيــد إىل وعــود صهيونيــة مســتقبلية بإقامــة شــبكة 
مواصــالت بــني غــزة والضفــة، وتطويــر مــرشوع جزيــرة اصطناعيــة 
قبالــة ســاحل غــزة، وهــي وعــود مســتوحاة مــن "خطة كاتــس" التي 
قدمهــا وزيــر مواصــالت االحتــالل "يرسائيــل كاتــس" مطلــع عــام 
2017 والتــي تحدثــت عــن إنشــاء مينــاء عائــم مقابل ســاحل غزة، 

يعمــل عــرب قــوة دوليــة ورقابــة صهيونية، وهــي الخطة التي وافقت 
عليهــا آنــذاك أجهــزة أمــن االحتــالل، يف حــني رفضتهــا الســلطة 

الفلسطينية بذريعة أنها تعمق االنقسام بني الضفة وغزة.
تشــمل خطــة البيــد القيــام بخطــوات إصــالح منظومــة كهربــاء غــزة، 
الصحيــة،  الرعايــة  نظــام  وتحســني  للميــاه،  تحليــة  محطــة  وبنــاء 
تؤكــد  خطــوات  وجميعهــا  غــزة،  يف  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  وإعــادة 
معانــاة  اســتمرار  يف  املبــارشة  االحتــالل  مســؤولية  جديــد  مــن 
غــزة، وحرمانهــا مــن تطويــر بنيتهــا التحتيــة بفعــل جرميــة الحصــار 
التــي يواصــل االحتــالل ارتكابهــا بحــق مليوين فلســطيني يف غزة، 
وهــي داللــة عــىل أن إجــراءات االحتــالل كانــت ومــا زالــت تعيــق 
توفــر حيــاة كرميــة ألهــايل غــزة، وأن كــرس الحصــار كفيل بتحقيق 

االستقرار والتنمية االقتصادية يف غزة.
يلّمــح البيــد مــن خــالل خطته إىل مســاعي حكومة بينيت بتحقيق 
رشاكة اقتصادية مع مرص والسلطة الفلسطينية تضمن لالحتالل 
موطــئ قــدم ضمــن املشــاريع االســتثامرية لتطويــر البنيــة التحتية 
جّمــة،  اقتصاديــة  أرباًحــا  لالحتــالل  يوفــر  مــا  مســتقباًل،  غــزة  يف 
وهــو هــدف مرفــوض فلســطينًيا لكونــه يعــزز مــن تبعيــة االقتصــاد 

الفلســطيني القتصــاد االحتــالل، وُيســهم بطريقــة غــر مبارشة يف 
إطالة أمد االحتالل وتعزيز قدراته االقتصادية والعسكرية.

منــه  ُيقَصــد  األمــد  بتهدئــة طويلــة  حــامس  التــزام  البيــد  اشــراط 
أحــداث  أي  يف  تدخلهــا  وعــدم  الفلســطينية،  املقاومــة  لجــم 
مبــادرة  نســتذكر  وهنــا  غــزة،  حــدود  خــارج  ميدانيــة  أو  سياســية 
املقاومــة الفلســطينية إىل إطــالق رشــقات صاروخيــة عــىل مــدن 
املســجد  يف  املرابطــني  ونــداءات  الســتغاثات  تلبيــة  االحتــالل 
األقــى، وأهــايل حــي الشــيخ جــراح يف القــدس الذيــن تعرضــوا 
إىل عــدوان كبــر مــن جيــش االحتــالل خــالل شــهر مايــو املــايض، 
ومــن املســتبعد أن توافــق املقاومــة عــىل مثــل تلك االشــراطات 
ضــد  املتصاعــدة  االحتــالل  تهديــدات  مــن  خاصــة  الصهيونيــة، 
كتائــب  توعــدت  والتــي  املحتلــة  الضفــة  شــامل  جنــني  محافظــة 

القسام يف غزة بإسنادها يف أي معركة مقبلة مع االحتالل.
يــدرك البيــد وغــره مــن قــادة االحتــالل بــأن املقاومــة الفلســطينية 
لــن تقبــل بإضعــاف قوتهــا العســكرية، أو تجميد تطويــر منظومتها 
الصاروخيــة، والتــي أصبحت تشــكل ذراًعا ضارًبــا للمقاومة، تردع 
مــن خاللهــا كيــان االحتــالل، لذلك أعلن وبوضــوح بأن الهدف من 
طرح الخطة هو إظهار بأن حامس –وفق زعمه- هي سبب معاناة 
الشــعب الفلســطيني، مبعنــى أن حكومــة بينيــت مــا زالــت تــرص 
عــىل اســتمرار حصــار غــزة، وهــي تطــرح خطــة اقتصاديــة لإلعــالم 
بهدف التنصل من مسئولية معاناة غزة، وتحسني صورة االحتالل 
املشــوهة أمــام العــامل، واتهــام املقاومــة كذًبــا بأنها ســبب معاناة 

الفلسطينيني.
ختاًما وبالعودة إىل صفقة القرن التي أفشلها التكاتف والصمود 
الفلســطيني، نجــد أن خطــة البيــد تشــابه إىل حــد كبــر بعض بنود 
تلــك الصفقــة، والتــي اشــرطت نــزع ســالح املقاومــة، وســيطرة 
قبــل  االحتــالل  لــدى  مقبولــة  هيئــة  أي  أو  الفلســطينية  الســلطة 
إقدامه عىل القيام بأي خطوات تخفف من حصار غزة، وقناعتنا 
املشــاريع  عــرشات  قبلهــا  ومــن  القــرن  صفقــة  اندثــرت  كــام  أنــه 
الصهيونية التي هدفت إىل تصفية القضية، ستفشل خطة البيد 
وتندثر، وسيستمر الرصاع حتى تحرير القدس وزوال االحتالل. 

كثــرة هــي األحــداث املؤملــة التــي وقعــت يف شــهر أيلــول، ورمبــا 
كان  عتامتــه،  مــن  وافــر  بحــٍظ  الفلســطيني  الشــعب  أيلــول  خــص 
أكرثها حلكة توقيع اتفاق أوســلو " الكارثة" يف الثالث عرش منه، 
ولكن من بني عتامت أيلول الكثرة أرشق نور ساطع يف يوم الثامن 
والعرشين من الشهر ذاته، حينام اشتعلت انتفاضة األقى التي 
غســلت عار أوســلو وأعادت للشــعب الفلســطيني نفســه املقاوم 
وقضت عىل أحالم العدو يف تدجني الشعب الفلسطيني وخلق 
أيلــول  وكأن  أرضــه،  يف  كضيــف  بالعيــش  يقبــل  فلســطيني  جيــل 

يعتذر لشعبنا عن عتامته الكثرة بهذا اليوم املرشق املجيد. 
باألمــس حــاول لبيــد أن يجعــل مــن أيلــول مــرة أخــرى شــهًرا مظلــاًم 
عــىل الشــعب الفلســطيني بعــد اجتامعــه بالرئيــس املــرصي عبــد 
الفتــاح الســييس، محــاواًل تســويق خطتــه التــي اتفــق عليهــا مــع كل 
مــن وزيــر خارجيتــه ورشيكــه يف املنصــب يائــر ليبيــد ووزيــر حربــه 
غانتــس، وهــي "هــدوء مقابــل اقتصــاد"، وكان قد ســبق لغانتس أن 
جلــس مــع الرئيــس عبــاس محــاواًل متريــر بعضــًا من بنــود الخطة عرب 

السلطة الفلسطينية.
يحاول العدو من خالل خطته هذه أن يقايض طعام غزة بكرامتها، 
ويبــدو أن العــدو نــى أن غــزة حــرة، والحــرة ال تــأكل بثدييهــا، ولكن 

الحرة تأكل بعزتها وأنفتها وكربيائها.
باقــي  كــام  شــعبها  يعيــش  وأن  قيودهــا  تكــرس  أن  حقهــا  مــن  غــزة 
ولكنهــا ال  بأنيابهــا وأظافرهــا،  تنتــزع حقهــا  شــعوب األرض، وهــي 

الفلســطينيني  األرسى  بحــق  املتخــذة  التعســفية  اإلجــراءات  مــن 
داخــل املعتقــالت اإلرسائيليــة يف أعقــاب هــرب 6 أرسى.. علــاًم 
يف  رشعــت  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  األنبــاء  وكاالت  وبحســب 

فرض إجراءات عقابية جامعية عىل كل األرسى الفلسطينيني.
جميع املعلومات واألخبار التي تتناولها وسائل اإلعالم اإلرسائيلية 
والفلســطينية والدولية أن إدارة ســجون االحتالل اإلرسائييل بدأت 
واملعتقلــني  األرسى  بحــق  جامعيــة  عقابيــة  إجــراءات  فــرض  يف 
الفلســطينيني يف مختلــف الســجون، ومتثلــت -وفًقــا ملــا ُيتداول- 
يف عمليــة نقــل كان أبرزهــا نقــل األرسى القابعــني يف قســم )2( 
بســجن جلبــوع، إذ أكــدت وســائل اإلعــالم نقــل نحــو 16 أســًرا إىل 
ســجن النقــب، وهــم مــن بــني نحــو 90 أســًرا يقبعــون فيــه، وألغــت 
املحطــات التلفزيونيــة يف الســجن، ونقلــت 5 مــن قيــادات أرسى 
الجهاد اإلســالمي إىل التحقيق، كام رشعت يف عمليات تفتيش 

واسعة يف غالبية السجون.

لصالح الطرف األضعف الذي يقبل بكل يشء دون أن يحصل عىل 
أي يشء. ولذلــك يحــاول بينــت مــن خــالل خطتــه أن ينــاور اإلدارة 
األمريكيــة التــي تضغــط باتجــاه التقــدم يف "مســار الســالم" الــذي 
يرفضــه، لكــن مل يعــد مبقــدوره أن ينــاور أكــرث، لذلــك تــراه يحــاول 
تســويق مبــادرة فاشــلة عــى أن ميــد يف عمــر حكومتــه بعضــًا مــن 
األســابيع والشــهور وهــو يعلــم متامــًا أنهــا متفككة ال ريــب عند أول 
هزة تتعرض لها، سواء أكانت هذه الهزة حرًبا يف إحدى الجبهتني 
أو انسحاب عنرص واحد من ائتالفه الحكومي الغر متجانس وهو 

أمر متوقع الحدوث يف كل لحظة. 
الشــعب الفلســطيني أفشــل خططــًا كثــرة لاللتفــاف عــىل حقوقــه 
الوطنيــة املرشوعــة، وكان آخرهــا صفقــة القــرن التــي تــوىل كربهــا 
نتنياهــو وترامــب وبعــض مــن العــرب، وهــم أشــد قــوة وأكــرث مكــرًا 
بــكل ثقــة أن خطــة بنــت ستفشــل  لــذا نقــول  مــن بينــت وفريقــه، 
خطــة  تــوأد  لــي  فلســطينيًا  اآلن  املطلــوب  ولكــن  كســابقاتها، 
بنــت يف مهدهــا، أن يســتجيب أبــو مــازن للمطلــب الجامهــري 
والفصائــيل بالذهــاب لالنتخابــات الختيــار قيــادة واحــدة للشــعب 
الفلســطيني معــززة بدعــم شــعبي وفصائــيل، تســتطيع أن تقــدم 
للعــامل برنامجــًا سياســيًا عــىل أســس وطنيــة جامعــة، وبــدون ذلــك 
ســتبقى املبادرة يف يد العدو الصهيوين الذي يحاول بني الفينة 
واألخرى فرض حلول وخطط عىل شعبنا ال تلبي الحد األدىن من 

طموحاته.

الكتب، وعملية التعليم والدراسة. وجميع اإلجراءات خرق فاضح 
لالتفاقيات الدولية التي تطالب معاملة األرسى معاملة إنسانية.

لحاميــة  التدخــل  غوتريــش  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  عــىل 
داخــل  الجامعــي  العقــاب  عمليــات  مــن  الفلســطينيني  األرسى 
املعتقــالت وإلــزام حكومــة االحتــالل التقيــد باالتفاقيــات الدوليــة 
الحاميــة  لتأمــني  أممــي  وفــد  تشــكيل  بــاألرسى ورضورة  املتعلقــة 
لــكل األرسى الفلســطينيني ألن حياتهــم باتــت مهــددة بالخطر، وأن 
قضية األرسى واإلجراءات من شأنها أن تفجر األوضاع الفلسطينية 
وتعــرض األمــن والســلم للخطــر، وعــىل كل املؤسســات الحقوقيــة 
الدوليــة، وعــىل رأســها مجلــس حقــوق اإلنســان والصليــب األحمــر 
الدويل، الرشوع يف اتخاذ اإلجراءات الوقائية وفرض رقابة وحامية 
أوضاعهــم،  الجهــود ملتابعــة  وتكثيــف  كافــة،  عــىل األرسى  دوليــة 
وطأمنــة عائالتهــم. وتحميــل ســلطات االحتالل املســؤولية الكاملة 

عن حياتهم.

خطة لبيد.. مرشوع صهيوين قديم بثوب جديد

 خطة بينت - لبيد يف أيلول

مطلوب تأمني حماية دولية لألرسى الفلسطينيني

ماجد الزبدة

عيل أبو حبلة
الدستور األردنية

خطة لبيد المعلنة تنقسم إلى مرحلتين 
أوالهما إعادة إعمار غزة وتقديم احتياجاتها 

اإلنسانية مقابل »إضعاف قوة حماس 
العسكرية عبر قوات دولية«، وكأن االحتالل 

يستغيث بقوات دولية لتنفيذ ما فشلت 
أجهزته االستخبارية وجيشه -الذي يفخر بأنه 

أقوى جيوش المنطقة- في تنفيذه في غزة.

إن اإلجراءات العقابية بحق األسرى مخالفة ألبسط قواعد 
القانون الدولي وتخالف اإلجراءات العقابية اتفاقيتي 

جنيف الثالثة والرابعة وإن هذه اإلجراءات ليست استثناء، 
بل هي امتداد لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون 

االحتالل، التي دأبت على اتباعها في التضييق والخناق 
على األسرى بقصد الضغط وممارسة الحرب النفسية 

وتعريض حياتهم للخطر.

المستشار/ أسامة سعد

يحاول بينت من خالل خطته أن يناور اإلدارة 
األمريكية التي تضغط باتجاه التقدم في 

»مسار السالم« الذي يرفضه، لكن لم يعد 
بمقدوره أن يناور أكثر، لذلك تراه يحاول 

تسويق مبادرة فاشلة عسى أن يمد في 
عمر حكومته بعضًا من األسابيع والشهور 
وهو يعلم تمامًا أنها متفككة ال ريب عند 

أول هزة تتعرض لها.
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خانيونس

يف الدعوى رقم 2018/750
يف االستئناف رقم 2021/86
يف الطلب رقم 2021/609

املســتدعي/ زيــاد محمــود نــر الربيــم مــن ســكان بنــي ســهيال باألصالــة عــن 
نفســه وباإلضافة لباقي ورثة املرحوم/ محمود نر الله الربيم ويحمل هوية 

)953590775( وكيلهم املحامي/ ماجد أبو دقة.
املســتدعى ضــده/ نبيــل احمــد محمــد نــر اللــه الربيــم – خانيونــس باالصالــة عــن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة جده/ محمود نر الله الربيم وهو خارج البالد حاليًا.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2018/750
يف االستئناف رقم 2021/86
يف الطلب رقم 2021/609

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
االســتئناف حقوقــي رقــم 2021/86 اســتنادا اىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه 
املرفــق لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي 
عليك الحضور اىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
لنظــر   2021/10/6 بتاريــخ  لهــا جلســة  تحــدد  قــد  انــه  علــا  هــذه املذكــرة 
الدعــوى وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلك يجوز للمســتدعي 

أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/9/12م.

رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
شادي سويدان

محكمة بداية دير البلح
يف القضية الحقوقية 2018/156

يف الطلب رقم 2021/508
املستدعيان/1. عيل يونس احمد مسلم- مقيم خارج القطاع.

2. حنان محمد يونس أحمد مسلم بصفتها الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدها املرحوم/ 
محمد يونس احمد مسلم وكيلها املحامي/ عيل الناعوق- دير البلح هوية 930025457

املســتدعى ضدهــم/1. أحمــد حمــدان احمــد مســلم باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة 
والدته نعمة احمد مسلم الزوايدة- شارع صالح الدين- مقابل محطة بهلول )مقيم خارج البالد(.

2. زاهــر احمــد يونــس مســلم- الزوايــدة- شــارع صالح الديــن الدين – مقابل 
محطة بهلول )مقيم خارج البالد(.

نوع الدعوى: الغاء تسجيل واسرتداد امانة.
قيمة الدعوى: 50000 دينار أردين )خمسون الف دينار اردين(.

تاريخ اإليداع: 2018/10/9 ،    جلسة يوم  الثالثاء: 2021/7/13
مذكرة تبليغ حكم

الحكم
باسم الشعب العريب الفلسطيني

حكمــت املحكمــة بإلغــاء التســجيل عــن املدعــى عليهــم مبــا مســاحته دومنــني مــن أرض 
القسيمة رقم )44( من القطعة رقم )2339( من أرايض النصريات املساة )بركة الالتني 
واملربعــة الرشقيــة( كال حســب حصتــه وتســجيلها باســم املدعيــني/ عــيل يونس احمد 
مســلم، وحنــان محمــد يونــس مســلم بصفتهــا الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة والدهــا 
املرحــوم/ محمــد يونــس احمــد مســلم بواقــع دونــم لــكل منهــا وتضمــني املدعــى عليــه 
األول/ زهــري احمــد يونــس مســلم الرســوم واملصاريــف و 300 شــيكل اتعــاب محامــاة، 

حكم صدر وافهم علنا يوم الثالثاء املوافق 2021/7/13م.
قايض البداية / احمد أبو نعمة

نبلغكم أيها املستدعى ضدها انه وبتاريخ 2021/7/13 قد صدر بحقكم الحكم املذكور 
وعليه نبلغكم صورة عنه حســب األصول حتى يتســنى لكم اتخاذ املقتىض القانوين حســب 

األصول قبل أن يصار اىل تنفيذه حسب األصول. تحريرا يف 2021/9/12م.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
محمد عاطف غزال

اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خانيونس يف القضية التنفيذية رقم 3852 / 2021

إىل املنفذ ضده/ محمد اشــحادة شــحادة أبو دقة باألصالة عن نفســه وباإلضافة 
لورثــة والــده يف تركــة املرحومــة جدتــه ألب/ مليحــة صالــح محيســن – العنــوان 

خانيونس عبسان الكبرية حارة الشحايدة أبو دقة مجهول محل اإلقامة حاليًا
أبلغــك أنــه طبقــًا للحكــم املرتتــب عليــك مــن محكمــة بداية خانيونــس يف القضية رقم 
357 / 2018 الصادر بتاريخ 2021/2/28 والقايض بالتنفيذ العيني لعقد االتفاق 
عــىل بيــع بــني مــورث املدعــى عليــه/ اشــحادة شــحادة أبــو دقــة وبــني املدعــي/ محمــد 
موىس محمد أبو عابد بصفته الواردة يف الئحة الدعوى املؤرخ بتاريخ 2011/3/20 
مربز م/2 عدد 11 فيا مساحته 916 مرت مربع من أرايض القسيمة 15 من القطعة 
رقم 222 من أرايض بني سهيال الزنة الشالية وذلك بشطبها عن اسم/ مليحة صالح 
محيســن وتســجيلها باســم املدعي/ محمد موىس محمد أبو عابد بصفته الواردة يف 
الئحــة الدعــوى باإلضافــة إىل الرســوم واملصاريــف وأتعــاب املحامــاة لصالــح طالــب 
التنفيــذ/ محمــد مــوىس محمــد أبــو عابــد هويــة رقــم/ 800815904. لذلــك عليــك 
الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعني مــن تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم 
حسب األصول، وإذا مل تحرض يف املدة املحددة فإنك ُتعد ممتنع عن التنفيذ ومن 

ثم ستبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
التاريخ: 2021/9/13م

مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
أ . مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية خانيونس – دائرة التنفيذ

إعالن صادر عن 
جمعية روافد لإلغاثة والتنمية

االجتــاع  عقــد  عــن  والتنميــة  لإلغاثــة  روافــد  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
العــادي للجمعيــة العموميــة للعــام )2021( وذلــك يــوم االثنــني املوافــق: 
الصــربة،  غــزة-  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف   12 الســاعة   2021/9/28

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  1.فتــح 

)2021( وذلك من تاريخ: 2021/9/15 إىل تاريخ 2021/9/20 .
تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2021/9/21 إىل تاريخ 2021/9/23.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/9/25 حتى تاريخ 2021/9/27 .
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ: 2021/9/15 إىل تاريخ 2021/9/28 

يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.
للتواصل عىل جوال رقم 0592828831 .

مجلس إدارة الجمعية  

رفح/ فلسطني: 
قــال مديــر معــرب كــرم أبــو ســامل بســام غــن، إن ســلطات االحتــالل 
ســمحت بإدخــال كميــات مــن حديــد البنــاء أمس لقطــاع غزة، ألول 

.GRM مرة دون آلية األمم املتحدة لإلعار
الحديــد  أســعار  أن  الحكوميــة،  "الــرأي"  لوكالــة  غــن  وأضــاف 
انخفضت بحوايل 500 شيقل للطن الواحد بالتزامن مع إدخالها 
عرب املعرب دون تحكم األمم املتحدة ألول مرة منذ سبع سنوات، 

متوقًعا أن تنخفض األسعار أكرث يف األيام القادمة.
ووفًقــا لخــرباء االقتصــاد لــن يقتــر عــىل ترسيــع عمليــات اإلعــار 
االقتصاديــة  النشــاطات  مجمــل  عــىل  بــل  فقــط  الحديــد  وأســعار 
وعمليات البناء والتشييد يف قطاع غزة وإقبال املواطنني عليها.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أعلــن وكيــل وزارة العمــل بغــزة م. إيهــاب 
الغصني، انطالق أسبوع »خطوة أمل نحو 
العمل« لتشجيع الشباب عىل العمل عن 
بعــد وفتــح املشــاريع الصغــرية مبــا يتــالءم 
الشــخصية  ومواهبهــم  الســوق  حاجــة  مــع 
يف  الغصــني  وعــدَّ  املانحــني.  وتوجهــات 
أثنــاء فعاليــات افتتــاح األســبوع اإلرشــادي 
يف  أمــس،  العمــل«،  نحــو  أمــل  »خطــوة 
أن  اإلســالمية،  بالجامعــة  طيبــة  قاعــة 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة مــن أصعــب 

التحديات أمام أهايل غزة.
وقــال: "إن مجتمعنــا يقــف برمتــه متســاوًيا 
أثــرت  معقــدة  اقتصاديــة  مواجهــات  أمــام 

يف كل فرد منا بدرجات متفاوتة".
الفلســطيني  "مجتمعنــا  أن  إىل  وأشــار 
البطالــة  مجتمــع  يف  ــا  عامليًّ األول  هــو 
القطــاع  عاتــق  عــىل  مهمــة  أصعــب  وهــي 
يف  خاصــة  والخــاص  واألهــيل  الحكومــي 
غزة"، مشــدًدا عىل أن صعوبة األمر تزداد 
الذيــن  وذويهــم  الخريجــني  عاتــق  عــىل 
كابدوا مرارة العيش لتوفري فرص تعليمية 

جامعية ألبنائهم.
إحصائيــة  آخــر  فــإن  الغصــني  وبحســب 
ألــف   240 بوجــود  تفيــد  العمــل  لــوزارة 
مــن  ألًفــا   170 منهــم  العمــل  عــن  باحــث 
معــرًبا  العــال،  مــن  ألًفــا  و70  الخريجــني 
هــو  الــذايت  "التشــغيل  بــأن  اعتقــاده  عــن 
فــرص  انتظــار  طابــور  مــن  للخــروج  األمــل 
تســري  الــذي  واملؤقتــة  الدامئــة  العمــل 

ا بســبب الوضــع  عجلتــه ببــطء شــديد جــدًّ
االقتصادي املرتدي".

ــا يتجــه نحــو العمــل  وأضــاف: "العــامل حاليًّ
مفتوًحــا  ســوًقا  أصبــح  الــذي  اإللكــرتوين 
أمام جميع سكان األرض وال سيا أن أزمة 
كورونــا عــززت مــن توجــه العــامل ملارســة 

أنشطة العلم والتعلم عرب اإلنرتنت".
وذكر وكيل وزارة العمل أن أنشطة التجارة 
اإللكرتونيــة ســجلت ارتفاًعــا ملحوًظــا يف 
انتشــار  عــن  عــدا   2020-2021 عامــي 
واألربــاح  للعمــل  املســتضيفة  املنصــات 

الهائلة الناجمة عنها.

وأوضــح أن وزارة العمــل ســرتاعي تدريــب 
هــذه  عــىل  العمــل  عــىل  الخريجــني 
منهــا،  كبــري  عــدد  يوجــد  التــي  املنصــات 
فــرص  ترسيــع  يف  يســهم  الــذي  األمــر 
العمــل، مؤكــًدا أن الــوزارة تضــع اللمســات 
األخرية عىل االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز 
وتنظيــم العمــل إلرشــاد الخريجني للطريق 

األمثل يف هذا العمل.
وحــول املشــاريع الصغــرية، بــنّي الغصــني 
أن املشــاريع الذاتيــة والصغــرية أصبحــت 
من أهم الحلول للبطالة وهي مجال يتسع 
غــري  واملواهــب  التخصصــات  مــن  لكثــري 

بالدراســة األكادمييــة كاألعــال  املتصلــة 
اليدوية.

املانحــني  لــدى  عــام  توجــه  هنــاك  وقــال: 
لدعم املشاريع الصغرية، ولألسف هناك 
عــزوف مــن الشــباب عــن هــذه املشــاريع، 
مــن  الشــباب  خــروج  رضورة  إىل  الفًتــا 
"بوتقــة الخــوف مــن املغامــرة والثقــة بقــوة 

إمكاناتهم".
املجتمــع  خدمــة  عميــد  أفــاد  جهتــه،  مــن 
والتعليم املستمر يف الجامعة اإلسالمية 
الجامعــة  بــأن  الجــايص  الديــن  عــالء  د. 
مختلــف  عــىل  موزعــة  كليــة   11 تضــم 

التخصصــات العلميــة واألدبيــة، و33 مركز 
بحث علمي.

أن  كلمتــه،  خــالل  الجــايص،  وذكــر 
الجامعــة تــدرس 154 برنامــج بكالوريــوس 
وماجســتري ودكتــوراة ودبلــوم مهنــي، عــدا 
عــن توقيعهــا أكــرث مــن 80 اتفاقيــة تعــاون 

ورشاكة دولية.
املجتمــع  خدمــة  عــادة  أن  إىل  وأشــار 
آالف  خدمــت  املســتمر  والتعليــم 
فــرص  عــىل  الحصــول  يف  الخريجــني 
عمــل مــن خــالل مراكــز تابعــة لهــا كحاضنــة 
األعــال والتكنولوجيا وشــؤون الخريجني، 
ومركــز  املجتمعيــة،  التنميــة  ومعهــد 
لــذوي اإلعاقــة، ومركــز ذوي اإلعاقــة  إرادة 

السمعية. 
تعمــل  مشــاريع  عــدة  وجــود  وأكــد 
تشــغيل  أجــل  مــن  ــا  حاليًّ الجامعــة  عليهــا 
مشــرًيا  دوليــة،  جهــات  مــع  الخريجــني 
دربــت  بالجامعــة  التدريــب  دائــرة  أن  إىل 
آالف املتدربــني ملســاعدتهم يف تطويــر 

قدراتهم.
وشــدد عــىل اهتــام الجامعــة بالعمــل عن 
بعــد لكونــه يفســح املجال أمــام الخريجني 
االقتصاديــة  الظــروف  ظــل  يف  للعمــل 

الصعبة التي مير بها منذ 15 عاًما.
لإليفــاء  العمــل  وزارة  الجــايص  ودعــا 
القوانــني  مواءمــة  عــىل  بالعمــل  بوعدهــا 
الفلســطينية لتتــالءم مــع العمــل عــن بعــد، 
ما يفسح املجال أمام الخريجني للحصول 

عىل فرص عمل تتواءم مع قدراتهم.

لتشجيع الشباب على العمل وفتح المشاريع الصغيرة
الغصين يعلن انطالق األسبوع اإلرشادي "خطوة أمل نحو العمل"

ألول مرة منذ عدوان 2014
إدخال حديد البناء لغزة 

دون آلية األمم المتحدة لإلعمار

في بادرة أولى منذ عام 1929
سلطة األراضي تستعد لتوثيق 

70 ألف دونم في "شهادة طابو"
غزة/ فلسطني: 

تعتزم وزارة سلطة األرايض تنفيذ مرشوع "التسوية الشاملة لحقوق امللكية" 
لتوثيــق وتســجيل أمــالك املواطنــني ضمن شــهادة "طابــو"، يف بادرة أوىل من 
نوعهــا لتوثيــق أمــالك املواطنــني وحفــظ حقوقهــم بطريقــة رشعيــة ورســمية 

تشمل األرايض غري مسجلة مسبًقا.
وقــال مستشــار رئيــس ســلطة األرايض لشــؤون املســاحة نائــل كــروان لوكالــة 
"الــرأي" الحكوميــة: إن املــرشوع ميكــن أن ميتــد تنفيــذه ألكــرث مــن عــام، وهــو 
بــادرة تاريخيــة غــري مســبوقة يف تاريــخ فلســطني، وهــو يخــدم املواطنــني أواًل 
وأخرًيا لتأمني ممتلكاتهم واستبدال شهادة الطابو الرسمية بأوراقهم الثبوتية.

حجــم  حســب  حــدة  عــىل  منطقــة  بــكل  ســيبدأ  املــرشوع  أن  كــروان  وأوضــح 
يف  الواقعــة  املصــدر  منطقــة  مــن  ابتــداء  التوثيــق  ــن  ُيدشَّ إذ  مســاحتها، 
املحافظات الوسطى من تاريخ الخامس عرش من شهر سبتمرب لعام 2021، 

وتقدر مساحتها بـخمسة آالف دونم تعود ملكيتها ملواطنني فلسطينيني.
مــدة ثالثــة أشــهر إلغــالق ملــف منطقــة املصــدر،  ورصــدت ســلطة األرايض 
وإنهاء توثيق املســاحة بشــكل نهايئ، ويتطلب توثيق امللكية من املواطنني 
أصحاب الصلة إحضار كل الوثائق والعقود املتعلقة بالبيع والرشاء والشؤون 

املالية التي تدل عىل ملكية أصحابها.
التــي تعــزم ســلطة األرايض عــىل تســجيلها يف  وقــال "كــروان" إن املســاحة 
املــرشوع بشــكل عــام عبــارة عــن ســبعني ألــف دونم من مســاحة القطــاع، منبًها 
ــا أكــرث مــن أي يشء آخــر لكونه ينفذ ألول مرة يف  إىل أن املــرشوع يعــد تاريخيًّ

قطاع غزة عىل وجه الخصوص.
ووفق سلطة االرايض فإن البدء يف مرشوع التسوية الشاملة لحقوق امللكية 
ســيكون يف بلــدة املصــدر كمرحلــة أوىل، داعيــة جميــع املواطنــني املالكــني 
لهــذه األرايض املســاة )أرايض الحبــال، وأرايض الســبع، وأرايض املاليــة(، 
تجهيز مستندات امللكية الخاصة بهم، وترسيم حدود امللكية بينهم، ووضع 

الزوايا الحديدية عىل الطبيعة.
يذكــر أن الحكومــة الربيطانيــة يف زمــن احتاللهــا لفلســطني عــام 1929 نفــذت 
مسًحا لألرايض الفلسطينية التي تقع ضمن أطاعها لتسهيل بيعها لليهود، 
وهــي املــرة األخــرية التــي جــرى فيهــا تســجيل وتوثيــق لــألرايض، وكان املســح 
الجغرايف يضم مساحات شاسعة من املناطق الواقعة عىل الساحل كفرصة 

ذهبية لتمليكها للمهاجرين اليهود.

 PalPayبلدية خان يونس و
توقعان اتفاقية لتسديد 

ا الفواتير إلكترونيًّ
خان يونس/ فلسطني: 

وقعــت بلديــة خــان يونــس جنــوب محافظــات غــزة ورشكــة PalPay اتفاقيــة 
ــا، الذي  تعــاون لتســهيل عمليــات تســديد فواتــري امليــاه للمشــرتكني إلكرتونيًّ

ميتاز بالسهولة والدقة واألمان.
وحرض مراسم توقيع االتفاقية رئيس بلدية خان يونس د. عالء الدين البطة، 
ومســاعد املديــر العــام لرشكــة PalPay هــادي قوصــة، ومديــر مكتــب رئيــس 
البلديــة م. ســعد عاشــور، ومديــر مركــز خدمــات الجمهــور بالبلديــة م. مــازن 
البحيــي، ورئيــس قســم الحاســوب م. مــازن طبــش، ورئيــس قســم العالقــات 
العامــة أميــن القــدرة. وشــدد البطــة عــىل أن بلديــة خــان يونــس تســعى دوًمــا 
مــن أجــل تســهيل وصــول املواطنــني إىل خدمــات البلديــة يف كل املجاالت، 
فواتــري  تســديد  للســكان  تتيــح  التــي  االتفاقيــات املالمئــة  إبــرام  إضافــة إىل 
الخدمــات بشــكل ســلس وســهل دون تكليفهــم مشــقة العنــاء للوصــول إىل 

البلدية من أجل الوفاء بالتزاماتهم نظري تلقيهم للخدمات.
وأشــار البطــة إىل أن البلديــة قامــت يف وقــت ســابق بالتعاقــد مــع مجموعــة 
مــن املؤسســات والــرشكات العاملــة يف القطاعــات املرفيــة وغريهــا مــن 
أجــل التســهيل عــىل املواطنــني يف حصولهــم عــىل الخدمــة بشــكل مبــارش، 
موضًحــا أهميــة االتفاقيــة مــع رشكــة )PalPay( والتــي تعــد انطالقــة جديــدة 
مــع املجتمــع املحــيل يف ظــل  العالقــة  البلديــة وتحســني  لتعزيــز خدمــات 
املســاعي املبذولة لتحقيق الرشاكات الواســعة وصواًل إىل شــفافية العمل، 

مبا ينعكس إيجاًبا عىل دعم احتياجات السكان يف كل القطاعات.

غزة/ فلسطني:
دعت مؤسسات رسمية وأهلية إىل ترسيع 
املرافــق  إعــار  إعــادة  عمليــة  يف  البــدء 
والخدماتيــة  الســكنية  واملنشــآت  والطــرق 
التعــاون  ورضورة  ومتزامــن،  متــواٍز  بشــكل 
بــني مختلــف الجهــات لتنفيــذ عمليــة إعــادة 

اإلعار دون تأخري.
الهيئــة  نظمتــه  مفتــوح  لقــاء  يف  ذلــك  جــاء 
وكيــل  حــرضه  اإلنســان،  لحقــوق  املســتقلة 
وزارة األشغال العامة ناجي رسحان، ووكيل 
الزريعــي،  الفتــاح  عبــد  د.  االقتصــاد  وزارة 
الــرساج،  يحيــى  د.  غــزة  بلديــة  ورئيــس 
تيســري  األهليــة  املنظــات  شــبكة  وممثــل 
محيســن، وممثــل االتحــاد العــام للصناعات 
مــن  ولفيــف  املنــي،  محمــد  اإلنشــائية 
ممثــيل املؤسســات الحكوميــة والبلديــات، 
ومؤسسات املجتمع املدين، واملهتمني.

بدايــة  أن  إىل  رسحــان  أشــار  كلمتــه،  ويف 
إعــادة اإلعــار ســتكون مطلــع أكتوبــر القادم 
اســتنادا إىل املنحتــني القطريــة واملريــة، 
األخــري  اإلرسائيــيل  العــدوان  أن  موضحــًا 
عــىل قطــاع غــزة خلــف تدمــري 1400 وحــدة 

ــا، و880 وحــدة ســكنية بشــكل  ســكنية كليًّ
بليغ، و55600 وحدة ســكنية بشــكل جزيئ 
متوســط وطفيــف، علــًا بــأن األرضار التي ال 
تزال قامئة من جراء الحروب السابقة بلغت 

600 مليون دوالر.
مجموعــة  تجــاوز  بــرضورة  رسحــان  وطالــب 
مــن التحديــات يف مقدمتهــا تجــاوز الطابــع 
وإدخــال  الدوليــة،  واملرشوطيــة  الســيايس 
اآلليــات واألدوات الالزمــة لتمكني الرشكات 

واأليدي العاملة يف قطاع غزة من العمل.
الحصــار  إن  الزريعــي  قــال  جانبــه،  مــن 
عــىل  صعبــًا  واقعــًا  فــرض  اإلرسائيــيل 
القطــاع االقتصــادي، وخلــف خســائر ســنوية 
مبتوســط 570 مليــون دوالر، وتقــدر بـــ 17 
الحصــار  ســنوات  جــل  خــالل  دوالر  مليــار 
وتتابــع الحــروب، مــا فــرض تحديًا كبــريًا أمام 

القطاع االقتصادي.
تفيــد  األوليــة  التقييــات  أن  إىل  وأشــار 
بحــدوث أرضار أكــرب طالــت القطاع التجاري 
تــرضرت  حــني  يف  منشــأة،   1150 بلغــت 
منشــأة  و700  صناعيــة،  منشــأة   322
للمعابــر  كامــل  بفتــح  مطالبــًا  خدماتيــة، 

القطاعــات  كل  اإلعــار  إعــادة  تشــمل  وأن 
املترضرة.

البــدء  أهميــة  الــرساج  أكــد  جهتــه،  مــن 
وترسيــع عمليــة إعــادة إعــار األرضار التــي 
قبــل  األخــري  اإلرسائيــيل  العــدوان  خلفهــا 
بــدء موســم الشــتاء وتحســًبا لحــدوث أرضار 
وغــرق للشــوارع التــي تــرضرت بفعــل قصــف 

االحتالل.
العــدوان  أن  كلمتــه  يف  الــرساج  وأضــاف 
األخري ألحق أرضاًرا كبرية يف البنية التحتية 
يف كل مــدن ومناطــق قطــاع غــزة وال ســيا 
مناطــق  تعرضــت  التــي  غــزة  مدينــة  يف 
ومرافق حيوية فيها ألرضار كبرية وجسيمة، 
وأن األرضار شــملت طرًقــا ومرافــق خدماتية 
ومرافــق  صحــي  ورصف  ميــاه  وشــبكات 

أخرى.
تصحيــح  بــرضورة  محيســن  طالــب  بــدوره، 
مقومــات  وبإعــادة  اإلعــار،  إعــادة  مســار 
االجتاعــي  بالتكافــل  املجتمــع  صمــود 
ومــا  الصالحــة  والحوكمــة  األعبــاء  وتوزيــع 
مــع  وعالقــات  ســابقة  خــربات  مــن  يتوافــر 

املجتمع الدويل.

في لقاء نظمته "الهيئة المستقلة"
مؤسسات رسمية وأهلية تؤكد ضرورة 

تسريع اإلعمار قبل بدء موسم الشتاء

اللجنتان االقتصادية والقانونية 
بالتشريعي تلتقيان رئيس سلطة األراضي

غزة/ فلسطني: 
برئيــس  الترشيعــي  املجلــس  يف  والقانونيــة  االقتصاديــة  لجنتــا  التقــت 
ســلطة األرايض د. عــاد البــاز، لالطــالع عــىل تطــورات العمــل يف ســلطة 

األرايض وآلياته، وأبرز اإلنجازات واملشاريع التي تقوم بها.
وحرض اللقاء النائب يحيى العبادسة رئيس اللجنة االقتصادية، والنائب 
املستشــار محمــد فــرج الغــول رئيس اللجنة القانونيــة، والنائب يونس أبو 
دقة مقرر اللجنة االقتصادية، والنائب د.سامل سالمة، والنائب د. محمد 

شهاب، والنائب د. يوسف الرشايف، والنائب د. أحمد أبو حلبية.
وأشــاد النواب بعمل ســلطة األرايض وتطوره يف اآلونة األخرية، مؤكدين 
الحكوميــة  األرايض  وحايــة  املواطنــني،  حقــوق  وحايــة  حفــظ  رضورة 
مــن أي تعديــات. واســتمع النــواب لــرشح مفصــل حــول سياســات تســوية 
األرايض غــري املســجلة املتبعــة لــدى ســلطة األرايض، مشــددين عــىل 

رضورة التزام القوانني والترشيعات.

 جانب من انطالق أسبوع »خطوة أمل نحو العمل« يف غزة أمس         )تصوير/ يارس فتحي(
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إعالن بشأن مختار عائلة أحمد )بربرة(
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ صــاح عبــد الرحمــن احمــد قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار لعائلــة 
أحمــد )بربــرة( عــى مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر 

الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل

إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم 

)A33( )املعروف بشارع السندباد(
منطقة تنظيم- عبسان الكبرة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/18 املنعقــدة بتاريــخ 2021/6/23 التصديق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــي ملســار الشــارع رقــم )A33( بعــرض )12( 
 )18B( والشــارع رقــم )A8( مــر بــدون ارتــداد واملحصــور بــني الشــارع رقــم

واملار بالقسيمة رقم )12( من القطعة رقم )244(.
اللجنــة املركزيــة  الســابق ايداعــه لاعــراض مبوجــب االعــان الصــادر عــن 

والذي نرش يف جريدة االستقال بتاريخ 2021/1/4م.
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة 
عرش يومًا من تاريخ نرش هذا االعان يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني 

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

إعالن فقد شيك
رقــم:  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  الخزنــدار  عثــان  وضــاح  نعــان  أنــا/  أعلــن 
402470835 عــن فقــد الشــيك يحمــل الرقــم 20000125 والبالــغ قيمتــه 

 ،2021/8/25 بتاريــخ  امريــي واملســتحق  -$5000 خمســة االف دوالر 
واملسحوب عى البنك اإلسامي العريب الصادر من حساب/ رشكة احمد 
فــوزي الرفــايت ورشكاه للتجــارة فأرجــو ممــن يجــده أن يســلمه ألقــرب مركــز 

رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/508(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
نــارص خليــل ســليان أبــو حصــرة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 936564731 

بصفته وكيا عن: محمد عدنان خليل سليان أبو حصرة 
مبوجب وكالة رقم: 2225 / 2019/صادرة عن أبو ظبي

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 2334 القسيمة 2 املدينة النصرات

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/9/14م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

اعلن انا احمد محمد أحمد كاب من ســكان غزة واحمل هوية 
رقــم 911361343 عــن فقــد جــواز ســفري الفلســطيني فعــى 

كل من يجده ان يسلمة القرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد جواز 

سفر

اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/1311

اىل املنفذ ضده/ حازم خليل حسن سامل
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف الكمبياالت املســتحقة 
الدفــع والصــادرة لصالــح طالــب التنفيذ/ فرج منــر عيادة أبو عرار والبالغ قيمتها 
مبلغ وقدره $2100 )الفان ومائة دوالر أمريي( والقايض بإلزامك بدفع قيمة 

الكمبياالت لصالح طالب التنفيذ باإلضافة اىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أســبوعني واذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

كابول/ األناضول:
طالبــان  حكومــة  خارجيــة  وزيــر  أعلــن 
أمــر  أفغانســتان،  يف  األعــال  لترصيــف 
خان متقي، أن الحركة "تريد عاقات طيبة 
مع جميع الدول" دون مارسة أي ضغوط 

عليها.
يعقــده  صحفــي  مؤمتــر  أول  خــال  وقــال 
وســائل  وبثتــه  منصبــه،  توليــه  بعــد  متقــي 
عاقــات  "نريــد  أمــس:  األفغانيــة  اإلعــام 
نريــد  ال  لكــن  الــدول،  جميــع  مــع  جيــدة 
سياســة  ألن  علينــا،  ضغوطــا  ميارســوا  أن 
فائــدة  أي  تحمــل  وال  تفيــد  ال  الضغــط 

لألفغان أو أيا من هذه الدول".
وأضاف أّن استقرار أفغانستان "يصب يف 

مصلحة املنطقة بأرسها والعامل".
كــا أشــار أن حالــة الحــرب يف أفغانســتان 
"انتهــت"، موضحــا أن حركــة طالبــان باتــت 
"تســيطر عــى كافــة األرايض األفغانيــة وال 

توجد اشتباكات يف الباد".
مواطنــي  متقــي  دعــا  الســياق،  ويف 
وطنهــم  مغــادرة  بعــدم  أفغانســتان 

واملشاركة يف التنمية.
وتابــع: "حكومتنــا الشــاملة تهدف إىل ضم 
وقــد  األفغــاين،  الشــعب  أطيــاف  مختلــف 
تحدث تغيرات يف الحكومة الحالية ألنها 

مؤقتة".
كــا أردف قائــا: "مخاوف الــدول األجنبية 
بحقــوق  وملتزمــون  عادلــة  غــر  بشــأننا 

اإلنسان مبا يف ذلك حقوق املرأة".
الدوليــة  باملســاعدات  يتعلــق  وفيــا 

عــى  متقــي  شــدد  ألفغانســتان،  املقدمــة 
مجــاالت  يف  مســاعدات  تقديــم  رضورة 
إىل  باإلضافــة  والتنميــة  والتعليــم  الصحــة 

املساعدات اإلنسانية. -
طالبــان،  حركــة  نفــت  ســابق،  وقــت  ويف 
أنبــاء تدمرهــا رضيــح وزير الدفاع األفغاين 
الــذي  مســعود،  شــاه  أحمــد  الســابق 
االحتــال  ضــد  املقاومــة  قــادة  أحــد  يعــد 

السوفييتي بني 1979 و1989.
األفغانيــة،  "بختــار"  أنبــاء  وكالــة  ونــرشت 
أمــس، مقطــع فيديو عرب "توير" يظهر فيه 

رضيــح "شــاه مســعود" يف واليــة بنجشــر 
بحالة سليمة.

كا يظهر يف الفيديو، أحد عنارص طالبان 
وهــو يقــول أن رضيح شــاه مســعود "تعرض 
للتخريــب ســابقا مــن قبــل بعــض الكارهــني 
له، لكنه شهد عملية ترميم فيا بعد، وهو 

بحالة سليمة اآلن".
طالبــان  ســيطرة  مــن  أســبوعني  نحــو  وبعــد 
شــنت  آب(،  أغســطس/   15( كابــل  عــى 
الحركــة هجومــا عى معقل جبهة املقاومة 
بزعامــة  بنجشــر  يف  األفغانيــة  الوطنيــة 

أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود.
التواصــل  مواقــع  عــى  حســابات  ونــرشت 
االجتاعــي يف تلــك الفــرة تعــرض رضيــح 
إثــر  التخريــب،  إىل  مســعود  شــاه  أحمــد 

هجوم طالبان.
أهــم  أحــد  يعــد  مســعود،  شــاه  وأحمــد 
الســوفيتي  االحتــال  ضــد  املقاومــة  قــادة 
مــن  يومــني  قبــل  وأُغتيــل  أفغانســتان،  يف 
 ،2001 أيلــول  ســبتمرب/   11 تفجــرات 
وتــم إعانــه بطــا وطنيــا مــن قبــل الحكومــة 

األفغانية السابقة.

تونس/ األناضول:
قالــت منظمــة تونســية، أمــس: إنــه ال ميكــن تعديــل 
الدســتور يف ظــل تجميــد اختصاصــات الربملــان، 
تشــكيل  إىل  ســعيد،  قيــس  البــاد،  رئيــس  داعيــة 
حكومة "عى أساس الكفاءة والنزاهة وليس الوالء 

والطاعة".
قــرر  أزمــة سياســية حــادة، منــذ أن  وتشــهد تونــس 
تجميــد  املــايض،  متــوز  يوليــو/   25 يف  ســعيد، 
نوابــه،  عــن  الحصانــة  ورفــع  الربملــان  اختصاصــات 
باإلضافــة إىل إقالــة رئيــس الحكومة، عى أن يتوىل 
حكومــة  مبعاونــة  التنفيذيــة،  الســلطة  بنفســه  هــو 

يعني رئيسها.
يف  خاصــة(،  )رقابيــة-  يقــظ"  "أنــا  منظمــة  ودعــت 
ينهــى  التــي  األســباب  "تحديــد  إىل  ســعيد  بيــان، 
كــا  االســتثنائية،  التدابــر  بهــذه  العمــل  بزوالهــا 

اقتضاه الفصل 80 )من الدستور(".
واعتربت أن تأكيد ســعيد عى "احرامه للدســتور 
عــى  تعديــات  إدخــال  إمكانيــة  مــع  ولإجــراءات 
التــي  التدابــر  مــع  يتعــارض  الدســتوري،  النــص 

اتخذها".
تعديــل  ميكــن  "ال  أنــه  عــى  املنظمــة  وشــددت 
الدســتور يف ظــل تجميــد اختصاصــات املجلــس 
البــاب  مــن  و144   143 للفصــول  طبقــا  النيــايب، 
الثامــن مــن الدســتور، هــذا إن تغاضينــا مــرّة أخــرى 
الســتحالة  نظــرا  الدســتورية  املحكمــة  دور  عــن 

إرساءها )تشكيلها( يف الوقت الراهن".
ويف 9 ســبتمرب/أيلول الجــاري، قــال وليــد الحجام، 
ترصيــح  يف  لســعيد،  الدبلومــايس  املستشــار 
صحفــي، إن "نيــة ســعيد تتجــه إىل مراجعــة النظــام 
الســيايس نحو نظام رئايس ُيعرض عى االســتفتاء 

العمــل  تعليــق  نحــو  املــرور  يعنــي  مــا  الشــعبي، 
بالدســتور واعتــاد آليــات أخــرى )دســتور صغــر( 

لتسير الدولة".
وتابعت املنظمة أن "مقتضيات النظام الســيايس 
اختصاصــات  تــوّزع  معــّدل(  )برملــاين  الحــايل 
املنتخــب  الدولــة  رئيــس  بــني  التنفيذّيــة  الســلطة 

ورئيس الحكومة".
رئيــس  ألعــال  متابعــة  إطــار  "ويف  وأردفــت: 
الجمهورّية لتحقيق وعوده للشعب نجد الحصيلة 
ســلبّية، فمنذ تويل ســعّيد لرئاســة الجمهورية )يف 
بــأي  يتقــدم  2019( مل  أكتوبر/ترشيــن األول   23

اّلتــي  الوعــود  بأغلبيــة  يــف  ومل  ترشيعّيــة  مبــادرة 
قدمها".

قــادرة  حكومــة  تشــكيل  "رضورة  عــى  وشــددت 
والسياســية،  التاريخيــة  املســؤولية  تحّمــل  عــى 
وقــادرة عــى فتــح امللفــات العالقــة، يقــع اختيارهــا 
عى أســاس الكفاءة والنزاهة ال عى أســاس الوالء 

والطاعة".
والسبت، قال سعيد إنه يسعى إىل اختيار أعضاء 
للحكومة( "ال تشوبهم شائبة"، وسيتم اإلعان عن 

الحكومة "يف أقرب اآلجال".
التــي  االســتثنائية  التدابــر  أن  املنظمــة  واعتــربت 
إطــار  يف  تنــدرج  كانــت  وإن  ســعيد،  اتخذهــا 
الدســتور، فإنهــا يجــب أن تهدف إىل "تأمني عودة 
الســر العــادي لدواليــب )مؤسســات( الدولــة يف 

أقرب اآلجال".
ورفضــت غالبيــة األحــزاب تدابــر ســعيد، واعتربها 
أيدتهــا  بينــا  الدســتور"،  عــى  "انقابــا  البعــض 
أحــزاب أخــرى رأت فيهــا "تصحيحــا للمســار"، يف 

ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية . 

موسكو/ فلسطني: 
فــرض القضــاء الــرويس أمس، غرامــات جديدة عى 
رشكات  تســتهدف  حملــة  وســط  وتويــر  فيســبوك 
اإلنرنــت األمريكيــة العماقــة التهامهــا بصفة خاصة 
بالتدخــل مــع اقــراب موعــد االنتخابــات الترشيعيــة 

هذا األسبوع.
فروســيا تســعى منــذ بضعــة أشــهر لتشــديد الضغــط 
عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي األجنبيــة حيــث 
أليكــي  للكرملــني  األول  املعــارض  حركــة  تحظــى 

نافالني بعدد كبر من املتابعني.
محتويــات  حــذف  لرفضهــا  مــرارا  إدانتهــا  وبعــد 
رغــم طلبــات موســكو، فرضــت محكمــة يف موســكو 
 21 بقيمــة  غرامــة  وتويــر  فيســبوك  عــى  الثاثــاء 
مليــون روبــل و5 مايــني روبــل عــى التــوايل )245 

ألف يورو و58200 يورو(.
بافيــل  الــرويس  أسســه  الــذي  تلغــرام  تطبيــق  أمــا 
بغرامــة  عليــه  فحكــم  الخــارج،  يف  املقيــم  دوروف 

قدرها 9 مايني روبل )105 آالف يورو(.
أحــد ركائــز الدميقراطيــة يتزعــزع، فمــن يحمــي حريــة 

التعبر؟ هنا نظرة عامة حول املوضوع.
وغوغــل  وتويــر  فيســبوك  رشكات  روســيا  وتتهــم 
تشــيد  محتويــات  بنــرش  بالســاح  األمركيــة 
باملخــدرات أو باالنتحــار، وبعــدم حجــب منشــورات 
تدعــو إىل التظاهــر دعــا للمعارضــة وبعــدم تخزيــن 
اشــتدت  روســيا.  يف  الــروس  مســتخدميها  بيانــات 
الترشيعيــة  االنتخابــات  موعــد  اقــراب  مــع  الحملــة 

روســيا  يف  أيلول/ســبتمرب  و19   17 بــني  املقــررة 
والتي لن يشارك فيها نافالني املسجون منذ كانون 
الثاين/يناير وحلفاؤه املستبعدون من الرشيحات 
أو املرغمــون عــى البقــاء يف املنفــى بعــد تصنيــف 

حركتهم بأنها "متطرفة".
ازاء هــذا الوضــع، يدعــو املعارضــون إىل "تصويــت 
دائــرة  كل  يف  بالتصويــت  الــروس  فيوصــون  ذيك" 
للمرشــح األوفــر حظــا لهــزم مرشــح الســلطة، أيــا كان 

توجهه السيايس.
خــال  النجــاح  بعــض  السياســة  هــذه  وحققــت 
انتخابات محلية منذ 2019 وال سيا يف موسكو.

الــذي  الدخــول إىل املوقــع  الســلطات مبنــع  وردت 
غوغــل  وطالبــت  الــذيك"  "التصويــت  هــذا  ينظــم 
وآبــل بحــذف التطبيــق من متجريهــا، وهو طلب مل 

متتثل له الرشكتان عى ما يبدو.
وعــى اإلثــر، اتهمــت موســكو الجمعــة غوغــل وآبــل 
الرشكتــني  مهــددة  االنتخابــات"  يف  بـ"التدخــل 

األمركيتني مباحقات جنائية.
مــن جهتــه أفــاد مصــدر يف وزارة الخارجيــة الروســية 
مســاء أول مــن أمــس، لوكالــة الصحافــة الفرنســية أن 
بـ"أجهــزة  ارتبــاط  عــى  الــذيك"  "ألتصويــت  حملــة 
الــرويس  املطــور  ألن  األمركيــة"  االســتخبارات 
للصناعــات  رشكــة  لحســاب  أيضــا  يعمــل  للتطبيــق 
ســابقني  كانــوا مســؤولني  بعــض مدرائهــا  الفضائيــة 

كبار يف البنتاغون.
الفســاد،  وفضائــح  االقتصــادي  االنكــاش  بــني 

بوتــني  فادميــر  الرئيــس  حــزب  شــعبية  تراجعــت 
أجــراه  للــرأي  اســتطاع  وأظهــر  املوحــدة"  "روســيا 
معهــد "فتســيوم" القريــب مــن الســلطات الروســية 

أنه ال يجمع سوى %27,3 من اآلراء املؤيدة.
االنتخابــات  يف  يفــوز  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  غــر 
الترشيعية، ال ســيا بعد إقصاء األصوات املنتقدة 
للســلطات التي كان بإمكانها اغتنام هذا االســتياء، 

من االقراع.
عــى  ســيطرتها  الروســية  الســلطات  عــززت  كــا 
متوافــرة  تــزال  ال  كانــت  مســاحة  آخــر  اإلنرنــت، 
ملنتقدي الكرملني للتعبر عن آرائهم بحرية نسبًيا.

االفراضيــة  الشــبكات  مؤخــرا  موســكو  وحجبــت 
عــى  لالتفــاف  إن( املســتخدمة  الخاصــة )يف يب 

الرقابة املفروضة عى مواقع املعارضة.
ويف مــوازاة ذلــك، تطــور الســلطات شــبكة "إنرنــت 
بعــزل  مســتقبا  ستســمح  جــدل  موضــع  ســيادي" 
الخــوادم  عــن  فصلــه  خــال  مــن  الــرويس  اإلنرنــت 

العاملية الكربى.
لبنــاء  تســعى  تكــون  أن  الروســية  الســلطات  وتنفــي 
شــبكة وطنيــة ميكنهــا مراقبتهــا كــا هــي الحــال يف 
الصــني، لكــن املعارضــة واملنظــات غــر الحكوميــة 

تبدي مخاوف بهذا الصدد.
الثاين/ينايــر  كانــون  أواخــر  يف  بوتــني  واعتــرب 
"منافســة  باتــت  الكــربى  اإلنرنــت  رشكات  أن 
بالقــوة  للتحكــم  بـ"محاوالتهــا  ونــدد  للــدول"  فعليــا 

باملجتمع".

لجنة دولية: الوضع غير مناسب 
لـ"عودة آمنة" لالجئين السوريين

بروكسل/ األناضول:
أعلنــت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن ســوريا، أمــس، أن 
لاجئــني،  وكرميــة"  "آمنــة  عــودة  أجــل  مــن  مناســب"  "غــر  الوضــع 

مشرًة إىل تصاعد وترة العنف شايل الباد وجنوبها.
جــاء ذلــك يف تقريــر نرشتــه اللجنــة، حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
يف ســوريا يف الفــرة بــني 1 يوليــو/ متــوز 2020، و30 مــن نفــس 

الشهر للعام الجاري 2021.
ولفــت رئيــس اللجنــة الربازيــي باولــو بينهــرو، إىل اســتمرار ارتــكاب 
األطراف يف سوريا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خال الحرب 

األهلية املستمرة منذ 10 سنوات.
وكانــت اللجنــة أعلنــت يف تقاريــر ســابقة، أنــه مــن املمكن أن تندرج 
جرائم التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف سوريا، وروسيا، ونظام 

األسد، وتنظيم "ي ب ك/ يب كا كا" اإلرهايب، إىل جرائم حرب.
ولفت بينهرو يف التقرير إىل استمرار جرائم الحرب بحق املدنيني 
الســوريني، وأنــه مــن الصعــب عــى املدنيــني إيجــاد مــاذ آمــن يف 

هذه الباد التي دمرها الحرب.
70 باملئــة مــن  وشــدد عــى أن نظــام األســد يحكــم الســيطرة عــى 
أرايض ســوريا، وحــوايل 40 باملئــة مــن عــدد املواطنــني، مشــرا أن 

النظام مل يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد الباد.
وأكــد رئيــس اللجنــة اســتمرار نظــام األســد يف االعتقــاالت التعســفية 
االنتهــاكات  حــاالت  توثيــق  تواصــل  اللجنــة  وأن  الوتــرة،  بنفــس 

والتعذيب والعنف والقتل ضد املعتقلني واملختفني قرسيا.
ولفت التقرير إىل أن الوضع يف سوريا غر مناسب من أجل عودة 

"آمنة وكرمية" لاجئني السوريني.
من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع 
يف ســوريا يــزداد قســوة باســتمرار، مــع ارتفــاع وتــرة العنــف، وانهيــار 
االقتصاد. وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من 
صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتربت أن الوقت مل يحن من أجل 
االعتقاد بأن الوضع يف سوريا مناسب لعودة الاجئني السوريني.

كــا أكــدت "أبــو زيــد" عــى أن الوضع يزداد ســوًءا يومــا بعد يوم يف 
مناطق سيطرة تنظيم "ي ب ك/ يب كا كا" اإلرهايب. 

تانكر تراكرز: رصد ناقلة نفط 
إيرانية تفرغ حمولة زيت 

وقود في سوريا لنقلها للبنان
ديب/ وكاالت: 

قالــت خدمــة تانكــر تراكــرز اإللكرونيــة لتتبــع شــحنات النفــط أمــس: إن 
لديهــا صــورا تؤكــد أن ناقلــة نفــط إيرانيــة تفــرغ زيــت الوقــود يف مينــاء 

بانياس السوري لنقلها إىل لبنان.
وقالــت الخدمــة عــى تويــر "الناقلــة التــي ال ميكنهــا توصيــل شــحنتها 
بحــرا بشــكل مبــارش إىل لبنــان بســبب العقوبــات، ذهبــت إىل بانيــاس 
يف ســوريا لنقــل الشــحنة بــرا" يف إشــارة إىل العقوبــات التــي تفرضهــا 
الواليــات املتحــدة عــى الحكومــة اإليرانية. وترزح ســوريا كذلك تحت 
وطأة عقوبات أمريكية لذلك ليس هناك ما تخرسه من تلقي الشحنة.

لبنــان  لنقلهــا إىل  1310 شــاحنات  الشــحنة تحتــاج إىل  أن  وأضافــت 
وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن مري من زيت الوقود.

وكان حســن نــرص اللــه زعيــم جاعــة حــزب اللــه اللبنانيــة قــد قــال مســاء 
أول مــن أمــس: إن أول ســفينة تحمــل زيــت الوقــود اإليــراين ملســاعدة 
لبنــان يف أزمتــه املاليــة رســت يف ســوريا يــوم األحــد وإن الشــحنة مــن 

املقرر أن تصل لبنان بحلول يوم غًدا الخميس.
وأضــاف أن شــحنة ثانيــة مــن زيــت الوقــود ســتصل إىل بانيــاس خــال 

بضعة أيام تليها شحنة ثالثة من البنزين ورابعة من زيت الوقود.
وأصيبت الحياة اليومية يف لبنان بالشلل بسبب نقص الوقود وافتقار 
الحكومــة للــدوالرات الازمــة لرشائــه. وإمــدادات الكهربــاء مــن الدولــة 
متاحــة لبضــع ســاعات يوميــا فقــط إن أتيحــت مــن األســاس، وأغلــب 
املنازل اللبنانية واملنشآت تعتمد بشكل متزايد عى مولدات كهرباء 
خاصــة تعمــل بزيــت الوقــود. وخفضــت األزمة املالية 90 يف املئة من 
قيمــة اللــرة اللبنانيــة منــذ عام 2019، ودفعت أســعار املواد الغذائية 
إىل االرتفــاع بأكــر مــن 550 يف املئــة، ووضعــت ثاثــة أربــاع الســكان 
عــى شــفا الفقــر. ووصــف البنك الدويل الوضــع بأنه أحد أعمق فرات 

الكساد يف التاريخ الحديث.

نفى تدمير ضريح "شاه مسعود" في بنجشير
وزير خارجية طالبان: نريد عالقات جيدة مع جميع الدول دون ضغوط

منظمة تونسية: ال يمكن تعديل 
الدستور في ظل تجميد البرلمان

روسيا تواصل حملتها على عمالقة اإلنترنت 
عشية االنتخابات التشريعية
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غزة/ هدى الدلو:
هــواش  أبــو  بيســان  الزراعيــة  املهندســة  اســتطاعت 
العربيــة  الفتــاه  إنجــازات  عــى  الضــوء  تســلط 
الفلســطينية الشــابة، بامتالكهــا القــدرة عــى إحــداث 
العاملــي  الوســام  لتحــوز  األثــر،  وصناعــة  التغيــر 

لصانعات التغير 2021م.
ومتلــك أبــو هــواش الحــاس عندمــا علمــت بتأهلهــا 
لنهائيات املسابقة من بني 600 امرأة عربية مشاركة 
فعاليــات  هامــش  عــى  تقــام  التــي  املســابقة  يف 
املؤمتــر الحــادي عرش للمــرأة القيادية والريادية: قوة 
التأثــر نحــو قيــادة التغيــر - مًعــا إىل العامليــة، لتكــن 
عــن  الحديــث  فرصــة  أمامهــا  وتتــاح  عمــًرا،  أصغرهــن 

إنجازاتها.
اإلنتــاج  شــهادة  عــى  حاصلــة  الشــابة  واملهندســة 
جامعــة  مــن  الزراعــة  الهندســة  يف  ووقايتــه  النبــايت 
أول  بــدأت  الجامعيــة  الدراســة  فــرة  ويف  الخليــل، 
فلســطني"،  "فلــورا  عنــوان  حملــت  التــي  مشــاريعها 

واملتخصص يف زراعة أزهار القطف الجوري.
الجامعيــة  املراحــل  يف  تقدمهــا  مــع  املــرشوع  كــر 
ا  حتــى وصلــت إىل مزرعــة تنتــج 150 ألف زهرة ســنويًّ
أن  اســتطاعت  وخارجــي  ذايت  وبدعــم   ،2015 عــام 

ا. تضاعف اإلنتاج إىل 350 ألف زهرة سنويًّ
العــام  "فلســطني": "يف  لصحيفــة  هــواش  أبــو  تقــول 
األملانيــة    DAADمنحــة عــى  حصلــت  يليــه  الــذي 
البســتنة  علــوم  يف  املاجســتر  بدراســة  والتحقــت 

وتخرجــت  األردنيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  بجامعــة 
 ٤ عنهــا  نتــج  قويــة  ماجســتر  وبرســالة   4/4 مبعــدل 
مــن  منحــة  عــى  أوراق علميــة، ويف ٢٠١٩ حصلــت 
معهد الزراعي املتوسطي يف إيطاليا وحصلت عى 
شــهادة ماجســتر أخــرى عــن ريــادة األعــال واالبتــكار 

يف األمن الغذايئ لدول حوض البحر املتوسط".
وخــالل تلــك الســنوات متّكنــت أبــو هــواش مــن تنمية 
قدراتهــا ومــن حولهــا مــن الشــابات إلكــال دراســتهم 
مديــرة  حالًيــا  لتعمــل  الخاصــة،  مشــاريعهم  وبنــاء 
يف  الرياديــة  الزراعيــة  املشــاريع  ملرسعــة  تنفيذيــة 
رام اللــه، ومرشفــة تتــوىل مهمــة متابعــة ٧٥ مرشوًعــا 
الغربيــة، ويقــع عــى عاتقهــا  الضفــة  لـــ ٧٥ شــابة يف 
إرشــادهن وتدريبهــن عــى تقنيــات أو مهــارات تحتاج 

إليها مشاريعهن.
مــدرب  شــهادة  عــى  حصلــت   2020 عــام  ويف 
الخــراء،  الريــادة  معتمــد مــن االتحــاد األورويب يف 
الشــبكة  يف  مدربــة  أصغــر  هــواش  أبــو  تعــد  واليــوم 
الفلســطينية للريــادة الخــراء، لتــرشف عى إنشــاء ٨ 
مشاريع لرياديات ورياديني فلسطينيني ملشاريعهم 

الخراء.
فتيــات   6 يوظــف  مرشوعهــا  أن  "الجميــل  وتضيــف: 
اســتثار  عــال، وقريًبــا ســيكون هنــاك  دامئــات و3 
كبــر ويســتهدف الســيدات فقــط بالعمــل أو باألحــرى 

الصبايا ما تحت سن ٣٥".
فــراغ،  مــن  املرحلــة  تلــك  إىل  هــواش  أبــو  تصــل  ومل 

أكادميًيــا  قدراتهــا  بنــاء  يف  دامًئــا  تحــاول  كانــت  بــل 
وعملًيا، فلم ترك التطوع يوًما، وتســتثمر أي فرصة، 
باإلضافــة إىل حبهــا لتخصصهــا وإبداعهــا فيــه، خاصــة 
أن الهندسة الزراعية أعطتها الفرصة لتوسع مبجاالت 

مختلفة.
وتتابــع: "آثــرت أن أعمــل متطوعــة يف نشــاطاٍت مــن 
ــر يل دخــاًل، حتــى أفيد اآلخرين وأنقل  املمكــن أن توفِّ

خرايت لهم، لكوين ريادية ولديَّ مرشوع ناشئ".
وتم ترشــيح أبو هواش من املؤسســة التي تعمل بها، 
ونافست عى الجائزة تحت بند سيدات مؤثرات يف 
عامل الريادة وصانعات أثر تحت سن الـ٣٠، ويشرط 
للمنافســات أن تكــون لهــن إنجــازات وأثر يف املجتمع 
خاصــة بــني الســيدات، فشــاركت يف املســابقة عــن 

إنجازاتها ومرشوع الريادة الخراء.
أبــو هــواش ملقابلــة شــخصية عــر برنامــج  وخضعــت 
يف  اللجنــة  واختــارت  "زوم"،  اإللكــروين  التواصــل 
تــم  مرشــحة،  عربيــة  امــرأة   600 األوىل  املرحلــة 
تصفيتهــن إىل 80 مرشــحة نالــت 30 منهــن األوســمة 

الذهبية والفضية والرونزية.
وتتابــع أبــو هــواش حديثهــا: "أحــاول أن أخــدم وطنــي 
بالرغم من العراقيل التي يضعها أمامنا، والصعوبات 
لنا، وحصولنا عى تصاريح السفر، إال  ومحدودية تنقُّ
أنني أحاول دامًئا إظهار ما مييز الشعب الفلسطيني 
مــن صمــود، وتســليط الضــوء عــى الطــرق التــي أحقق 
بجانــب  وخصوصــا  املناخيــة،  العدالــة  خاللهــا  مــن 

املرأة والقطاع الزراعي".
إثــر ســيطرة  أنهــا تواجــه تحديــات كبــرة يف  وتوضــح 
الفلســطينية  األرض  عــى  اإلرسائيــي  االحتــالل 
والعــرات التــي يضعهــا أمــام أنشــطتها ومشــاريعها، 
"ولكــن املــرأة الفلســطينية دامئــا يف محــل مســؤولية 

كبــرة لخلــق جيــل منتــج وواٍع باالضطهــاد الــذي 
ميارسه االحتالل".

وتقــول أبــو هــواش إنهــا تعمــل عــى متكــني 
الشــباب  وتوجيــه  الصغــار  الشــابات 

عمــل  فــرص  عــى  للحصــول  الريــادي 
للهــدف  تحقيقنــا  تخــدم  جديــدة 

للجميــع،  العدالــة  وهــو  األكــر 
متثيــل  عــى  الفتيــات  "وتشــجع 
فلســطني، فهــذا لــه أثــر بالــغ يف 
يف  النمطيــة  الصــورة  تغيــر 

العامل حول فلسطني".
وتطمــح بــأن تصــل إىل إحــداث 
أثــر كبــر مــن خــالل مرشوعهــا، 
وتحقيــق الطمــوح األكــر بكونهــا 

أكــر  وصاحبــة  أعــال  ســيدة 
يف  قطــف  أزهــار  إنتــاج  مزرعــة 

فلسطني.

ا حول كلاته. ي ليبقى الجيل ملتفًّ
ــا تجتمــع يف فنــان القدرة عى كتابة الكلات  وقلَّ
وتلحينهــا وغنائهــا، لكــن املنشــد إبراهيــم األحمــد 
يجيــد ذلــك ويفعلــه يف كثر من أناشــيده. يقر 
أبجديتــه تســعفه  لكــن  ليــس "شــاعًرا"  بأنــه 
والداللــة،  املعنــى،  "عميقــة  بكلــات 

واألثر".
اللبنــاين إىل مدينــة  وينتمــي املنشــد 
مــن  ولديــه  متــزوج  وهــو  طرابلــس 
األبنــاء أربعــة )أحمد، وشــهد، وشــام، 
العامــة  التجــارة  يف  يعمــل  وأنــس(، 

ويسكن مخيم "نهر البارد".
عاًمــا  واألربعــني  الثالثــة  ابــن  يحــرص 
رغبــات  تلبيــة  عــى  أناشــيده  انتقــاء  يف 
األناشــيد  رتابــة  بكــرس  الجديــد  الجيــل 
القدميــة، فدخــل إىل "الــراب" بأغنيــة "إنــك 
رمز الصمود" ويف كلاتها غّنى: "تقدم ألنك 
رمــز الصمــود.. ألنــك يف الكــون رعب اليهود، 
برٍب ونحٍر بٍر وبحٍر.. زمن التخاذل وىّل لن 

يعود".
صــوت  إىل  املســتمعني  مــن  الكثــر  ويــرى 
رفــع  معادلــة  مــن  جــزء  أنــه  األحمــد  املنشــد 
الفلســطيني،  للشــعب  املعنويــة  الــروح 
"وهــذا شــعور جميــل جــًدا أفتخــر بــه ألكــون 
وصوًتــا  وفلســطني  بغــزة  لألحــرار  صوًتــا 

للمسجد األقىص".
ويزيــح األحمــد الســتار عــن كواليــس آخــر أناشــيده 
"نرص نرص" التي أطلقها أثناء معركة سيف القدس 
يف مايو/ أيار املايض، حيث تباينت ردود الفعل 
ونالــت منهــا الكثــر مــن التعليقــات الســلبية بقــدر 
التفاعل إيجابًيا معها: "كانت نقلة نوعية يل، كا 
كانــت معركــة ســيف القــدس نقلــة نوعيــة للشــعب 

الفلسطيني".
بــدأت  وفجــأة  الســيارة،  أســتقل  "كنــت  ويتابــع: 
ثــم  عــّي،  وتطــل  بذهنــي  ترابــط  األغنيــة  كلــات 
وتباًعــا  البدايــة،  فتكونــت  كلاتهــا  بعــض  رددت 

اتصلــت  الفــور  عــى  الكلــات،  بقيــة  جــاءت 
باالستديو وطرحت األغنية، وذهبت لتسجيلها".

حجــم  مــن  متفاجًئــا  كنــت  "الحقيقــة  ويضيــف: 
االنتشــار.. دخلــت قلــوب الشــباب وإىل كل بيــت 
وأصبحــت  والصغــار  الكبــار  يرددهــا  فلســطيني، 
ومتــده  تســعفه  أبجديتــه  أن  إىل  مشــًرا  ترينــًدا"، 
بالكلات املفتاحية األوىل واللحن، كأنشــودة ابن 

املخيم".
يتوقف عن لحظات إعدادها: "اتصل أشخاص من 
مخيم النهر البارد، وطلبوا مني كتابة وغناء أنشودة 
الهاتفيــة  املكاملــة  تنتهــي  أن  وقبــل  املخيــم،  عــن 
معهــم كانــت كلــات األنشــودة حــارضة يف ذهنــي 
"أنا ابن املخيم أنا باألقىص متيم، وقد تشارك يف 
إنشــادها معــي املنشــد أحمــد فــؤاد وثالــث من نهر 

البارد".
باألنشــودة  يخــرج  أن  هــو  يشء  أهــم  لــه  وبالنســبة 
قبــل  املســتمعني  قلــوب  بــه  يــأرس  قــوي  مبطلــع 

آذانهم، "فاملطلع القوي بخطف األنظار".
صاحبة القلب

ومــن ســجله اإلنشــادي الحافــل مييــل قلــب األحمد 
التــي  إىل أنشــودة إذا ســكت الزمــان عــن املظــامل 
"هــذه  قائــال:  الوعــد،  فريــق  بصحبــة  أنشــدها 
أنشــوديت املفضلة، وقد تركت بصمة يف حيايت، 

أحبها وأعشقها".
أمــا عــن انجــذاب الجيــل الشــاب إىل اإليقاع العايل 
وعزوفه إىل حد ما عن الطبقة اإلنشــادية القدمية، 
وقدرة األحمد عى املناورة بني املساحتني، فيقر 
بــأن "املوضــوع حســاس جــًدا، لكنه يحتــاج إىل قوة 
قلب وعزمية، والحقيقة أن النمط الذي نشــأ عليه 
جيلنا منذ عرشين سنة مل يتغّر ورمبا يبعث عى 

اململ بالنسبة للجيل الشاب".
األناشــيد  رتابــة  جــدار  كــرس  عــى  األحمــد  ويــرص 
القدميــة، "ألن املــزاج الفنــي مــا بــني الجيــل القديم 
والجديــد يختلــف، ونحــن يف معركــة فنية قوية ولها 
رســالة"، مشــًرا إىل أنــه أحــدث فتحــة يف الجــدار 
بإنشــاده الــراب يف "ألنــك رمــز الصمــود" التــي بلــغ 

االحتــالل  أن  "حتــى  مليــار،  نحــو  عــدد مســتمعيها 
أصبح يعتقل من يستمع لها"، كا يقول.

الجميلــة  الكلــات  "أســتخدم  القــول:  ومــى إىل 
بالوجــدان،  ويرســخ  يؤثــر  الــذي  القــوي  واللحــن 
نــرص"،  "نــرص  يف  الــراب  إىل  دخلــت  وبذلــك 
وكــرست روتــني اإلنشــاد القديــم، صحيــح أن هنــاك 
تعليقــات ســلبية ولكــن أغلــب جمهــوري مــن الجيل 

الشاب".
أسوأ األيام

ورغم طلبات اإلنشاد الكبرة، يقّسم األحمد أوقاته 
مــا بــني العمــل اإلنشــادي، والتجــاري، وتربيــة أبنائــه 
أن  يعلمــون  "فهــم  الضغــط  حجــم  يقــدرون  الذيــن 
القضيــة الفلســطينية يجــب أن نقــدم لهــا، أعلمهــم 
أناًســا يف فلســطني يقّدمــون أرواحهــم،  أن هنــاك 
فيــا نحــن نقــدم أصواتنــا وهــذا جهــد املقــل"، وإن 

بح الصوت ففداء للقضية".
الهــوى،  فلســطيني  الجنســية  لبنــاين  واألحمــد، 
وحســبا  البــارد"،  "نهــر  مبخيــم  يعيــش  أنــه  حتــى 
معانــاة  لبنــان  يف  يعانــون  "الفلســطينيون  يــرى 
كبرة، بل يعتر هذا العام أصعب وضع مير عى 

الفلسطينيني يف لبنان".
يدخــل يف قلــب املعانــاة أكــر: "نعيــش يف لبنــان 
أســوأ  وهــي  اللبنانيــة،  للــرة  كبــر  انهيــار  ظــل  يف 
واملــاء،  البنزيــن،  تطــال  ألزمــة  الحيــاة،  يف  أيامنــا 
واملازوت، والكهرباء، والغاز، وتطال الخر وهناك 
مــن  إحضــاره  نريــد  يشء  وكل  األفــران،  عــى  أزمــة 
نصطــف  أن  يجــب  لبنــان  يف  الحيــاة  مقومــات 
بالطوابــر، بــل إن الشــعب اللبناين يطلب التدخل 
الــدويل النتشــاله مــن هــذا الوضــع التعيــس، ونــكاد 
ال نجلــس مــع العائلــة، أغلــب أوقاتنــا منضيــه حتــى 

نلبي تلك املتطلبات".
ويف ختــام حديــث فلســطني مــع املنشــد األحمــد، 
أبــرق بتحياتــه مــن جبــال لبنــان إىل فلســطني وغــزة: 
مجــد  وتاريــخ  الجــدود..  وأرض  أريض  هــذه  "قــل 
ليــوم الخلــود.. وفيهــا أقــاوم، ال بيهــا أســاوم .. بلــغ 

إين قادم أحبار اليهود".

ا حازت وساًما عالميًّ     

بيسان.. مهندسة زراعية تصنع التغيري يف الريادة الخرضاء

المنشد الفلسطيني إبراهيم األحمد: 
المزاج الفين بني األجيال يتغري.. والبد من كرس "الرتابة"

صوتي صوٌت لألحرار بغزة وفلسطين 
وللمسجد األقصى

أنشودتي »إذا سكت الزمان« 
تركت بصمة مهمة في حياتي

الالجئون الفلسطينيون يعيشون 
أصعب أيام حياتهم في لبنان

ستة دروس يمكن 
تعلُّمها يف عمر الـ35

لندن/ وكاالت:
إذا كنــت تشــعر أنــك عالــق يف مــكان عملــك أو عالقاتــك أو الحيــاة بشــكل 
قــد  التــي  النصائــح  بعــض  ســايد"  "برايــت  موقــع  يقــّدم  تقلــق.  فــال  عــام، 

تساعدك، خاصة إذا اقربت من عمر الخامسة والثالثني، منها:
1 - ال بأس في طلب النصيحة

ال  أو  غــر مســتعدين  وكأننــا  الظهــور  مــن  فــإن خوفنــا  األحيــان،  بعــض  يف 
منلك املعلومات الالزمة مينعنا من طلب املساعدة. لكن الرس هو: يف 
أكــر األحيــان، ال يعــرف األشــخاص مــا يفعلونــه. لذلــك، ال تخــف مــن طلب 
املشــورة، ســواء يف مــكان العمــل أو يف املنــزل أو يف الحيــاة بشــكل عــام. 

ابحث عن شخص تقّدره واطلب مساعدته.
2 - خّصص جزًءا من وقتك في األسبوع لقضائه وحيًدا

تقوم بأعال دامئة من أجل اآلخرين: رشيكك وأطفالك وإخوتك ورئيسك 
يف العمــل، ومــا إىل ذلــك. لكنــك تســتحق بعض الوقت لنفســك. خصص 
يومًا أو وقتًا معينًا خالل األسبوع للقيام مبا تريد القيام به. إذا أصبح األمر 
جزًءا من روتينك األسبوعي، يرجح أن تستمر به. ميكنك مارسة الرياضة 

أو غر ذلك. افعل فقط ما تريد.
3 - اختر ما يجب أن تكّرس طاقتك من أجله

رمّبا سمعت عبارة "اختيار املعارك الخاصة بك". هذه نصيحة مهمة يف 
الحيــاة. لديــك الكثــر مــن الوقــت والطاقــة للعطــاء، إال أن بعــض القضايــا ال 
تســتحق هــذا العنــاء. حــّدد املعــارك التــي تســتحق القتال، وتلــك التي من 
األفضــل أن تراجــع عنهــا، والجــأ إىل التســوية عند الــرورة، وال تتنازل أبدًا 
حني يكون األمر مهًا بالنسبة إليك. مع مرور الوقت، ستتغر األمور التي 

كنت تقاتل من أجلها.
م 4 - ال تتوقف أبًدا عن التعلُّ

ــم ينتهــي يف املدرســة، وهــذا غــر صحيــح.  يعتقــد بعــض النــاس أن التعلُّ
يجــب أن تســتمر يف التعلــم خــالل الحيــاة. يحــدث هــذا يف جوانــب عــدة، 
أي يف العمل واملنزل والعالقات وغرها. ال تدع شغفك للمعرفة ميوت. 
وال تخــف مــن التعلــم مــن اآلخرين. تذكر أنك ســتتعلم دامئًا أشــياء جديدة 

يف الحياة.
5 - االبتعاد عن منطقة الراحة الخاصة بك

عى الرغم من أنه ميكن أن يكون من السهل التمسك بأنشطتك العادية، 
ال يوجد يشء مثل الشعور بالقيام بيشء جديد وتحدي نفسك ألول مرة. 
اسمح لنفسك أن تكون غر مرتاح أحيانًا، وهذا يساعدك عى النجاح يف 

الحياة. ولن تعرف أبدًا ما إذا كنت ستحب شيئًا ما حتى تجّربه!
6 - ال يمكنك إرضاء الجميع

هــذا هــو الــدرس الــذي قــد تضطر إىل تذكر نفســك بــه كثرًا يف الحياة. 
الطبيعــة البرشيــة أحيانــًا تجعلــك ترغــب يف جعــل كل مــن حولــك أكــر 

ســعادة، لكــن هــذا غــر ممكــن. أقــىص 
مــا ميكنــك فعلــه هو أن تبذل قصارى 
جهــدك. كــن لطيفــًا مــع مــن تتفاعــل 
عــن  خــارج  آخــر  يشء  كل  معهــم. 

إرادتك.

حوار/ يحيى اليعقوبي:
في صوته تتالحم عذوبة الصوت الجبلي مع جمال المفردات، بارٌع في التحكم بالمقامات كآلة موسيقية 
تعزُف سمفونية، من جبال "طرابلس" في لبنان ينشد لفلسطين محلًقا في سمائها، تلهب ألحانه حماس 
مستمعيه يحملهم على الوقوف على أسوار القدس ممّجًدا مقاومة غزة وأصالة الفلسطيني، مواكًبا 

حداثة الوسط الفن



11منوعات األربعاء 8 صفر 1443هـ 15 سبتمبر/ أيلول 
Wednesday 15 September 2021

FELESTEENONLINE

 Theالعندليــب فـــــيلم  وناســــــه،  بحكايـــــته  بسيـــــــًطا  يبــــــدو 
املــرء  يظــل  نهايتــه  وحتــى  األســرايل،   »  »Nightingale
أتابــع فيلــًا بهــذه البســاطة، فهنــاك ضابــط  يتســاءل: ملــاذا 
إنجليــزي ســفاح، وهنــاك أرسة إيرلنديــة منكوبــة بغطرســته، 
وهناك قتل وحيش؛ لكن أجمل ما يف هذا الفيلم أنه يكرس 
التوقعــات؛ ففــي لحظــة تظــن فيهــا أن الرجــل ســينتقم ألرسته، 
يفاجئك السيناريو بغري ذلك، ويف وقت تظن فيه أن الدليل 
األســرايل، مــن الســكان األصليــن، يرافــق املــرأة الطيبــة يف 
رحلــة االنتقــام ألرستهــا، مدفــوع األجــر، تنقلــب األمــور ليكــون 
حليفها. وهكذا، ُيكمل الدليُل ما مل تستِطع القيام به، تلك 
املنتقمــة غــري القــادرة عــى اســتخدام البندقيــة أو حشــوها 
بســهولة، كــا أن دقتهــا يف التصويــب ال متــتُّ بصلة إىل دقة 
متهــم لنــا الســينا األمريكيــة ومّلعتهــم،  املنتقمــن الذيــن قدَّ

مغررة مبشاهديها.
األرض  يف  امُلعَذبــن  شــن،  املهمَّ إدراك  عــن  فيلــم  إنــه 
بــا  ُمنتَهكــن،  ُمضطهديــن،  كأنــاس  وجودهــم،  ملعضلــة 
أوطان؛ رغم أن أرض الوطن تحت أقدامهم، وهم با ُأرَسٍ ألن 
حياة أفراد ُأرسهم ملن ميلكون قوة الّســحق واالغتصاب، بل 

وميلكون مفاتيح الحياة واملوت.
طبيعي، يف وضع كهذا، أن يّتحد البرش ويدفنوا اختافاتهم 
كّلها، يف اللون، ويف املستوى االجتاعي واالنتاء العرقي، 
أمــام فوهــة  بــن ضحيــٍة وضحيــة  فــرق  أن ال  وهــم يكتشــفون 

البندقية، وال قامة ألي إنسان ما دام تحت حذاء الطاغية.
اآلن.. هنا

مــن  واحــدة  يف  مصادفــة،  جــاءت  الفيلــم  هــذه  مشــاهدة 
بثــورات  عربيــة  شــعوب  تعيشــها  التــي  العاصفــة  الفــرات 
شــوارعها، وتعيشــها شــعوب أخرى عى ســطح هذا الكوكب 
بثوراتها أيًضا. وســيأيت زمن، ليس بالبعيد، وتعيشــها شوارع 
الــدروس؛ فهــم ال  عربيــة أخــرى، ألن الطغــاة ال يســتخلصون 
يثقــون إال بتلــك القــوة التــي ميلكــون، ويحّســون بهــا ومعهــا 

أنهم آلهة األرض.
كثــريون بكــوا حــال الربيــع العــريب، وكثــريون شــككوا فيــه، ومل 
يزل هناك من يشكك فيه. مل يزل هناك من ال يفهم أن لكل 
ظــامل نهايــة. هــذا ليــس اخراًعا، إنه عنوان مســرية البرش منذ 
وِجــدوا عــى ســطح هــذا الكوكــب. كنــُت كتبــُت، يف مطلــع 
الربيــع العــريب منــذ ســنوات، أن للشــعوب الحــّق، كل الحــق، 
يف أن تثور عى أي طاغية، سواء جاء باسم العسكر أو باسم 

الدين أو باسم العلانية.
أنهــا أورثــت  مل أزل مؤمًنــا بهــذا، فالســنوات املاضيــة، رغــم 
الصعــب أن  مــن  أن  إال  مــكان،  مــن  أكــر  شــعوبنا دمــاًرا، يف 
ُتلَجــم الشــعوب، إىل األبــد، بإخافتهــا مــن عواقــب الثــورات. 
ينجــح هــذا األمــر، بــل نجــح، يف عــدد مــن بلداننــا، لكــن هــذه 
هــت أن خوفهــا ال يحميهــا، وال يصلــح  الشــعوب عــادت وتنبَّ
مــن حــال أوطانهــا، وال ميكــن أن يكــون الخــوف لِبَنــة يف بنــاء 
املســتقبل بــأّي شــكل مــن األشــكال. لقــد صــّوروا لنــا الثــورات 
بأنهــا الكارثــة التــي ســتحّل بــأي وطــن تتــوّرق فيــه، ومل َيخُطــر 
ببال األنظمة، لحظة، أن تتوقف عن إهانة شعوبها ومستقبل 

شعوبها، وسحق كرامتها الوطنية والحضارية.
عنف كوين

يف  الداخــل،  ضــد  األنظمــة  بعنــف  تتعلــق  ال  املســألة  هــذه 
الخــارج  ضــد  الدوليــة  األنظمــة  بعنــف  بــل  العــريب،  عاملنــا 
يف  كالعنــف  القــوة،  التفــّوق،  العظمــة،  وْهــُم  حيــث  أيًضــا، 
الداخــل أيًضــا، عندنــا، لكــن وْهــَم العظمــة لــدى هــذه القــوى 
الدوليــة يصطــدم دامًئا مبأزقن كبريين: الهـــــزمية أولها، يف 

مواجهتها مع واقع ُمضَطهد ال يقبل الخنوع.
أحياًنــا ال يكــون هــذا الرفــض أكــر من ربة بيت قررت أن تنتقم 
ألرستهــا كــا يف الفيلــم، وأحياًنــا بصورة أوســع كا حدث يف 
فلســطن  وفلســطن،  الجزائــر،  أفغانســتان،  كوريــا،  فيتنــام، 
العربيــة،  الشــوارع  عــروق  يف  الــدم  تدفــق  ســيجددها  التــي 
كــا جــددت، هــي، تدفــق الــدم يف عــروق الشــوارع العربيــة 
هــة للخــارج ال يلبــث أيًضــا أن  بانتفاضاتهــا. وهــم القــوة املوجَّ
ثانًيــا يف الداخــل، حيــث يولــد الغضــب  يرتــد ليغــدو مأزًقــا 
الــذي يــؤدي إىل انهيــارات داخليــة بســبب التكاليــف الكبــرية 

لوْهم السيطرة عى العامل وإركاعه.
مل يحــدث أن ظّلــْت أمــة منتــرة إىل األبــد، كــا كتبــُت ذات 
يــوم يف "زمــن الخيــول البيضــاء". ومل يحــدث أن بقــي طاغيــة 

منتًرا إىل األبد.
ال يعّجــل انهيــار اإلمرباطوريــات واألنظمــة يشء مثلــا يعّجلــه 

ا. ا أو خارجيًّ العنف، سواء كان هذا العنف داخليًّ

ال قامات للبرش 
ما داموا تحت 
بساطري الطغاة

إبراهيم نصر الله
روائي وأديب فلسطيني

متكــن  الظهــر  مــن  فتحــة  عــى  الكــريس  ويعتمــد 
املريــض مــن التحــرك والجلوس عليه مبفرده دون 

الحاجة إىل مساعدة أحد.
مســتوى  تعديــل  مــن  املبتكــر  الكــريس  وميكــن 
والبيئــة  قامــة املريــض  يناســب  مــا  وفــق  ارتفاعــه 
التــي يجلــس فيها، كرفع مبســتوى املرحاض دون 
أن يضطر إىل الطلب من أحد إعانته عى دخوله.

الضمــريي حاصلــة  مــرح  هــم:  الثاثــة  املبتكــرون 
عى بكالوريوس عاج طبيعي من جامعة األزهر، 
ومهنــد عبــد العــال حاصــل عــى شــهادة هندســة 
صيانة األجهزة الطبية من جامعة األزهر، ومحمود 
أبــو عــودة طالــب هندســة امليكانيــكا يف الجامعــة 

اإلسامية.
املعلومــات  جمــع  تقتــي  مــرح  مهمــة  وكانــت 
عــن فكــرة مــرشوع توائــم فئــة مــرىض بحاجــة ماســة 
إىل جهــاز يســهل حياتهــم، ويحقــق مأمونيــة عنــد 

استخدامه دون أن يرك آثاًرا جانبية.
تقــول مــرح )21 عاًمــا( التــي تقطــن قريــة أم النــر 
باملــرىض  احتــكايك  "بحكــم  غــزة:  قطــاع  شــال 
استطعت تحديد الفئة املستهدفة وهي طريحو 
الفــراش ســواء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو 

كبار السن، ومن يعاين مشكات عصبية".
مــن  يخفــف  "الجهــاز  لـ"فلســطن":  مــرح  وتتابــع 

ومينحهــم  غريهــم  عــى  املــرىض  هــؤالء  اعتــاد 
نوًعــا مــن االســتقالية، ويقيهم مــن التعرض لخلع 
يف األكتــاف بســبب كــرة الحمــل والشــد مــن قبل 
اآلخريــن، والتخلــص مــن الحفاضــات التي تســبب 

ا عى ذويهم". تهيًجا وتعد عبًئا ماديًّ
وخــاض املبتكــرون الثاثــة لقــاءات تدريبية تدمج 
بن التخصصات الهندسية والطبية، يف أكادميية 
املفوضيــة  مــن  املمــول  التكنولوجيــة  القــدرات 
األوروبية، ضمت 60 شــخًصا، ُطلب منهم عرض 
أفــكار ملشــاريع نوعيــة، وتــم تصفيــة 35 شــخًصا 
أفضــل  الختيــار  مســابقة  بينهــم  وأجريــت  منهــم 
مــرشوع، إذ حصــدوا املركــز األول عــن مرشوعهــم 

النوعي.
"ميوتيــك  اســم  فريقهــم  عــى  وأطلقــوا 
مــرح،  جانــب  مــن  اقراًحــا  وكان   ،)Myotech(

إذ إن كلمــة "ميــو" تعنــي عضلــة باللغــة الاتينيــة، 
بهــا  يقصــد  التــي  تكنولوجيــا،  مــن  و"تيــك" 

تكنولوجيا العضات.
القــدرة  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  أن  وتوضــح 
اســتعال  ميكنهــم  يديهــم  كلتــا  اســتخدام  عــى 
النمــوذج  تطويــر  عــى  ــا  حاليًّ "ونعمــل  الجهــاز، 
الذي صممناه، إذ ســنغري نظام العجات ليتمكن 

املريض من دفع الكريس بنفسه".

عــى  يعمــل  الجهــاز  جعــل  إمكانيــة  مــدى  وعــن 
"بعــد  مــرح:  تجيــب  إلكرونيــة،  بلوحــة  الكهربــاء 
املحــي،  الســوق  يف  املتوفــرة  املــواد  دراســة 
ومــن  متوفــرة  غــري  اإللكرونيــة  القطــع  أن  وجدنــا 
الصعــب اســتريادها، وإن وجــدت فســرفع ســعر 
املنتــج الــذي نتطلــع إىل متكن الجميع من رشائه 
بحيــث ال يزيــد عــى 250 دوالًرا كــا هــو ســعره 

الحايل".
وتضيــف: "نــدرس أيًضــا االســتفادة مــن الكــرايس 
غيارهــا  قطــع  تدويــر  بإعــادة  املتهالكــة  املتحركــة 
الســتخدامها يف صناعــة الكــريس بحيــث يخفض 

من سعر املنتج".
وتطالب مرح الجهات املعنية من املستشــفيات 
يصبــح  حتــى  املــرشوع  بتمويــل  التأهيــل  ومراكــز 

منتًجا ُيتداَول يف السوق املحي.
تصميــم  مهمتهــا  فكانــت  ومهنــد  محمــود  أمــا 
ا، وترجمة املعلومات  الكــريس املتحــرك هندســيًّ
التي جمعتها مرح إىل منتج يســهل حياة طريحي 
الفراش، من حيث استخدام املواد املناسبة من 
حيث املعدن واإلســفنج والباســتيك التي متنح 
لــه  تســبب  وال  االســتخدام،  عنــد  أماًنــا  املريــض 
مشكات صحية كالجروح والتقرحات والتهيجات 

وغريها.

األوليــة  الفكــرة  تطويــر  عــى  عــودة  أبــو  وعمــل 
األبعــاد  حيــث  مــن  امليكانيــي،  والتصميــم 
واملــواد، وماءمتــه الحتياجــات املــرىض طريحــي 

الفراش.
مبحــاكاة  قــام  أنــه  لـ"فلســطن"  محمــود  ويبــن 
واختيــار  للمــرشوع  والتجميــع  التصنيــع  عمليــات 
يف  توفرهــا  مــن  والتأكــد  املســتخدمة  املــواد 
منتجــات  توفــر  عــن  والبحــث  املحــي،  الســوق 
مشــابهة بالبلــد، "ووجدنــا أنــه ال يوجد منتج يؤدي 

نفس الوظيفة وهاد اليش حفزنا كتري للفكرة".
يف حــن يشــري مهنــد عبــد العــال مــن بلــدة بيــت 
مســتوحاة  الفكــرة  أن  إىل  القطــاع،  شــال  الهيــا 
مــن أداة صممهــا مهندســون بغــزة، إذ تقــوم بنقــل 
كــريس  إىل  املتحــرك  الكــريس  مــن  املريــض 
الســيارة، وهــذه الفكــرة موجــودة يف دول الغــرب، 
وهــي  املهمــة  التقنيــات  لبعــض  تفتقــر  ولكــن 
التــي  التحكــم باالرتفــاع وهــو مــن أهــم اإلمكانــات 
يوفرها الكريس ليوائم الرسر واملقاعد واألريكية 

واملرحاض.
ويوضــح مهنــد لـ"فلســطن" أن الكــريس فيــه ميــزة 
بأن سعره مناسب لكل الفئات، ويعد أرخص من 
املســتورد، وعنــد اســتخدام قطــع غيــار الكــرايس 

القدمية سينخفض سعره أكر.

يقولــون  مــا  التجســس  برامــج  باحثــو  واكتشــف 
املراقبــة  أداة  مــن  جديــد  اســتغال  إنــه 
بيغاسوس)Pegasus( التابعة ملجموعة "إن إس أو" 
اإلرسائيلية والتي تستهدف أجهزة آيفون وأجهزة آبل 
األخرى من خال تطبيق "آي مسج" يف عامة أخرى 
عــى أن تطبيقــات الدردشــة أصبحــت وســيلة شــائعة 
ونشــطاء  السياســين  املعارضــن  أجهــزة  الخــراق 

حقوق اإلنسان.
ثغــرة  إلغــاق  االثنــن  يــوم  تصحيًحــا  آبــل  وأصــدرت 
اكتشــفها باحثــون يف مختــرب "ســيتزن الب" والذيــن 
قالــوا إنهــم عــروا عــى االخــراق يف ســجات آيفــون 
لناشــط ســيايس مــن الــرشق األوســط، ونبهــوا الرشكــة 

إىل املشكلة.
وهــذه املــرة األوىل منــذ عــام 2019 التــي يكتشــف 
يف  املســتخدمة  الخبيثــة  الشــفرة  الباحثــون  فيهــا 
االكتشــاف رؤى  هــذا  يقــدم  إذ  بيغاســوس،  اخــراق 
تســليط  تــم  والتــي  الرشكــة،  تقنيــات  حــول  جديــدة 
الضــوء عليهــا ألول مــرة يف يوليو/متــوز املــايض، مــن 
خــال تحقيــق عاملــي متعدد األطراف شــمل صحيفة 

واشنطن بوست و16 مؤسسة إخبارية أخرى.
وقال الباحثون إن تقنية القرصنة املستخدمة، والتي 
أطلقوا عليها اسم "فورسيدإنري" كانت نشطة منذ 

فرباير/شــباط عــى األقــل وميكنهــا غــزو أجهــزة آيفون 
و"مــاك بــوك" وآبــل رًسا فيا يســمى "هجوم الضغط 
الصفــري" وهــي تقنيــة تتخصــص فيهــا رشكــة "إن إس 

أو" التي مقرها )إرسائيل(.
وتســمح تقنيــة "النقــرة الصفريــة" لربنامــج التجســس 
بتثبيــت نفســه عــى الهاتــف دون قيــام املالــك بــأي 
يشء، فا يحتاج مثا للنقر عى رابط معن. وميكن 
إىل  الهاتــف  تحويــل  ذلــك  بعــد  التجســس  لربنامــج 
جهــاز تجســس، ويســتطيع التســجيل مــن الكامــريات 
وامليكروفونــات الخاصــة بــه، وإرســال بيانــات املوقــع 
الربيــد  ورســائل  املكاملــات  وســجات  والرســائل 

اإللكروين إىل أحد زبائن رشكة "إن إس أو".
بيغاسوس يرضب من جديد

قال جون سكوت رايلتون، الباحث يف "سيتزن الب" 
لنكتشــف هــذا االســتغال  نكــن  تورنتــو "مل  بجامعــة 
لــو مل يتــم اســتخدام أداة التجســس ضــد شــخص ال 

ينبغي استهدافه كالناشط السيايس".
وامتنعــت آبــل عــن التعليــق لواشــنطن بوســت حــول 
التحديــث الربمجــي يــوم االثنن، وأصــدرت تصحيًحا 
تذكــر  مل  لكنهــا  بيغاســوس،  هجــات  يســتهدف 

مجموعة "إن إس أو".
الهجــات  فيــه  منشــور وصفــت  الرشكــة يف  وقالــت 

"قــد تــؤدي معالجــة محتــوى ويــب متطفــل إىل تنفيذ 
بتقريــر  آبــل عــى علــم  برمجيــة عشــوائية.  تعليــات 
بشــكل  املشــكلة  هــذه  اســتغال  تــم  قــد  بأنــه  يفيــد 
الــرد  أو"  إس  "إن  مجموعــة  رفضــت  وقــد  نشــط". 
بالتفصيــل عــى تقريــر "ســيتزن الب" قائلــة فقــط يف 
وكاالت  تزويــد  إنهــا ستســتمر يف  االثنــن  يــوم  بيــان 
االســتخبارات وإنفــاذ القانــون حــول العــامل بتقنيــات 

"إنقاذ الحياة ملكافحة اإلرهاب والجرمية".
وقالت آبل سابًقا، عندما علمت أن برامج التجسس 
قــد تــم اســتخدامها بطريقة تنتهــك عقد الرشكة، إنها 
تحقق يف األمر وإنها ألغت عقود العماء يف حاالت 

إساءة استخدام تقنية بيغاسوس.
هــذا وقــد فحــص مختــرب األمــن التابــع ملنظمــة العفــو 
هاتًفــا   67 للتحقيــق،  التقنــي  الرشيــك  الدوليــة، 
ظهرت أرقامها يف قامئة متكنت املنظمة والصحافة 

الفرنسية من الوصول إليها.
ومنــذ نــرشه، أكــد مختــرب األمــن التابــع للعفــو الدوليــة 
وجــود إصابــات أو آثــار لربامــج التجســس بيغاســوس 
تابــع  ذلــك هاتــف  15 هاتًفــا إضافًيــا، مبــا يف  عــى 
ديفيــد  اإلنســان  حقــوق  مبجــال  الربيطــاين  للناشــط 

هاي.
بيغاســوس  الخراقــات  التحقيــق  اكتشــاف  وأثــار 

الناجحــة ألجهــزة آيفــون، مبــا يف ذلــك بعــض النــاذج 
الحديثــة مــع آخــر تحديثــات الربامــج، تســاؤالت حــول 
إىل  يرقــى  املحمولــة  آبــل  أجهــزة  أمــان  كان  إذا  مــا 
مستوى سمعتها باعتبارها أكر أماًنا وخصوصية من 
منافســيها -وهو موضوع لســنوات تســتند عليه رشكة 
آبــل يف تســويق أجهزتهــا، إال أنــه مــن غــري الواضــح مــا 
إذا كانت هي نفسها املستخدمة يف األهداف التي 

حددها مرشوع بيغاسوس.
وقــد تجــدد النتائــج، التي توصل إليها مخترب "ســيتزن 
الب" يــوم االثنــن، الضغــط عــى مجموعــة "إن إس 
تصديــر  تراخيــص  عــى  توافــق  التــي  وإرسائيــل  أو" 

بيغاسوس.
وقــال وزيــر الخارجية اإلرسائيي يائري لبيد، يف وقت 
ســابق مــن هــذا الشــهر، إن الحكومــة ســراجع عمــل 
"إن إس أو" لضان "عدم إســاءة اســتخدام أي يشء 

نبيعه".
وناقــش أحــد كبــار مستشــاري الرئيــس األمــرييك جــو 
يوليــو/ يف  اجتــاع  خــال  التجســس  برنامــج  بايــدن 

اإلرسائيليــة،  الدفــاع  بــوزارة  كبــري  مســؤول  مــع  متــوز 
ودعــا أعضــاء بالكونغــرس البيــت األبيــض إىل املــي 
األخــرى  والتحقيقــات  والعقوبــات  اللوائــح  يف  قدًمــا 
املصممة ملعالجة إساءة استخدام برامج التجسس.

مشروع ريادي قاده ثالثة شبان في غزة بدعم من المفوضية األوروبية
كريس متحرك يمنح "طريحي الفراش" االستقاللية يف التنقل

غزة/ مريم الشوبكي:
من أبسط أمنيات طريحي الفراش أن يتملكوا بعًضا 

من االستقاللية، تحفظ خصوصيتهم أو تمكنهم من 

المشاركة في الحياة االجتماعية العامة دون االعتماد 
على غيرهم، اليوم أصبح األمر ممكًنا مع كرسي متحرك 

ابتكره ثالثة شبان يافعين لخدمة هذه الفئة.

هجوم "النقرة الصفرية".. آبل تحث مستخدميها عىل تحديث أجهزتهمهجوم "النقرة الصفرية".. آبل تحث مستخدميها عىل تحديث أجهزتهم

الدوحة/ وكاالت:
أعلنت شركة آبل )Apple( عن 

تحديث جديد للبرامج يوم االثنين 
إلصالح ثغرة أمنية تم استغاللها 
في اختراق أجهزة آيفون واألجهزة 

األخرى التي صنعتها الشركة، 
بحسب تقرير لصحيفة واشنطن 

بوست.

خبراء يتهمون بيغاسوس اإلسرائيلية
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بعد فوزهما في نهائي فرعي غزة والجنوب

شباب رفح والهاللشباب رفح والهالل
يتأهالن لنهائي دورييتأهالن لنهائي دوري
الناشئين لمواليد الناشئين لمواليد 20062006

غزة/فلسطني:
تأهــل فريقــا شــباب رفــح والهــال إىل املبــاراة 
ملواليــد  الناشــئني  دوري  لبطولــة  النهائيــة 
فريقــي  عــى  أمــس،  تغلبهــا  بعــد   ،2006

)عــى  الوحــدة  وأكادمييــة  خانيونــس  اتحــاد 
التــوايل(، يف نهــايئ البطولــة لفرعــي الشــال 

والجنوب.
ففــي فــرع الوســطى والجنــوب ُتــوج شــباب رفح 
بلقــب الفــرع بعــد تغلبــه يف املبــاراة النهائيــة 
نظيــف  بهــدف  خانيونــس  اتحــاد  عــى  للفــرع 
التــي  املبــاراة  يف  الخطيــب،  مؤمــن  ســجله 
جمعتهــا اليــوم عــى ملعــب الشــهيد محمــد 

الدرة باملنطقة الوسطى.
وبهــذا يلتقــي شــباب رفــح مع الهــال بطل فرع 
غزة والشال يف املباراة النهائية للبطولة يوم 

السبت القادم عى نفس امللعب.

• الهال بطل فرع غزة والشال
تــوج الهــال بلقــب  ويف فــرع غــزة والشــال، 
البطولة، بعد تغلبه يف املباراة النهائية للفرع 
عى فريق أكادميية الوحدة بهدفني سجلها 
حادة البش مقابل هدف للوحدة ســجله نور 
الديــن بركــة، يف املبــاراة التي جمعتها اليوم 

عى ملعب فلسطني مبدينة غزة.
بطــل  رفــح  شــباب  مــع  الهــال  يلتقــي  وبهــذا 
فــرع الوســطى والجنــوب يــوم الســبت القــادم 
عــى ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة باملنطقــة 

الوسطى لتحديد بطل الدوري.
حســن  مــن:  مكــون  تحكيــم  طاقــم  اللقــاء  أدار 
الخطــوط  عــى  وســاعده  للســاحة،  صــاح 
ابراهيــم الشــيخ خليــل مســاعد أول و فايــز ابــو 
عشــيبة  أبــو  وعبداللــه  ثــاين  مســاعد  عشــيبة 

رابعًا.

غزة/ وائل الحلبي:
افتتــح جبــل املكــر بطولــة دوري املحرتفــني ألنديــة الضفــة 
الغربيــة ملوســم 2022-2021، بفــوزه الثمــني عــى مركــز 
التــي جمعتهــا أمــس، يف انطــاق  طولكــرم، يف املبــاراة 
منافســات الجولة األوىل من املســابقة، فيا وحقق باطة 

فوزًا صعبًا عى مؤسسة البرية.
جبــل املكــر متكــن مــن تحقيــق أول انتصــار يف املســابقة 
والــذي جــاء أمــام مركز طولكرم بثاثة أهداف مقابل هدف 
مشــواره  يف  لــه  نقــاط  ثاثــة  أول  املكــر  ليحصــد  وحيــد، 
الطامــح فيــه للمنافســة عــى اللقــب، وخــرج مركــز طولكــرم 

من املباراة دون أي نقاط.
ونجــح املهاجــم ســاجد الغــول مــن افتتــاح ســجل أهــداف 
دوري املحرتفــني بعــد مــرور 7 دقائــق عــى بدايــة املباراة، 
قبــل أن يعــزز زميلــه شــهاب قنــر النتيجــة بالهــدف الثــاين 

.)35(

ســاعة  الربــع  الفــارق يف  تذليــل  مــن  مركــز طولكــرم متكــن 
 ،)60( الهيجــا  أبــو  عــر محمــود  الثــاين  الشــوط  مــن  األول 
لكــن شــهاب قنــر أطلــق رصاصــة الرحمــة بتســجيله للهدف 
بــدل  الوقــت  مــن  الخامســة  الدقيقــة  يف  للمكــر  الثالــث 
مــن الضائــع، ليقــود نســور الجبــل إىل أول االنتصــارات يف 

البطولة.
• باطة )0-1( مؤسسة البرية

بــدوره حقــق مركــز باطــة فــوزًا صعبــًا ومثينــًا عــى مؤسســة 
البرية بهدف دون مقابل، يف املباراة التي جمعتها عى 
ســتاد الشــهيد فيصل الحسيني، ليحصد الجدعان النقاط 

الثاثة، ويبقى البرية دون رصيد من النقاط.
ويديــن باطــة بهــذا الفــوز لنجــم الفريــق أدهــم أبــو رويــس 
صاحــب هــدف املبــاراة الوحيــد الــذي ســجله يف الدقيقــة 

)59( من عمر املباراة.
• مباريات اليوم

وتســتكمل مباريــات الجولــة األوىل اليــوم بإقامــة مباراتــني 
لــدوري  الجديــد  الوافــد  حيــث ســيكون إســامي قلقيليــة 
املحرتفــني يف مهمــة صعبــة عندمــا يلتقــي ضيفــه ثقــايف 

طولكرم عى ستاد الجامعة األمريكية.
املبــاراة  هــذه  يف  اإلســامي  عــى  صعبــة  األمــور  وتبــدو 
خاصة وأن القرعة وضعته يف مواجهة الثقايف الذي حقق 
نتائــج مميــزة يف بطولــة كأس الشــهيد أبــو عار ويطمح إىل 
تحقيق الفوز األول لتصحيح مسار الفريق الذي كان قريبًا 

من الهبوط للدرجة األوىل يف املوسم املايض.
شــباب  ضيفــه  طوبــاس  يســتقبل  امللعــب  نفــس  وعــى 
الســموع يف مبــاراة هامــة بالنســبة للفريقــني، خاصــة وأن 
كا الفريقــني يطمحــان للمنافســة للتواجــد يف أحــد مراكــز 
املقدمــة واالبتعــاد عــن مراكــز الخطــر يف الرتتيــب لتفــادي 
تكرار ســيناريو املوســم املايض، الذي انتظر فيه الســموع 

حتى الجولة األخرية لضان البقاء يف دوري املحرتفني.

جبل المكبر جبل المكبر 
يقص الشريط يقص الشريط 

بفوزه على مركز بفوزه على مركز 
طولكرم وبالطة طولكرم وبالطة 

يجتاز البيرةيجتاز البيرة

قائمة أهداف افتتاح دوري قائمة أهداف افتتاح دوري 
المحترفين من المحترفين من 20102010 إلى  إلى 20212021

شقفة يتلقى دعوة لالنضمام لمعسكر المنتخب الوطنيشقفة يتلقى دعوة لالنضمام لمعسكر المنتخب الوطني

في افتتاح النسخة الـ 12 
لدوري المحترفين

غزة/فلسطني:
افتتــاح  أهــداف  امُلكــر اســمه عــى قامئــة أصحــاب  الغــول العــب جبــل  حفــر ســاجد 
بطــوالت الــدوري املحرتفــني ألنديــة الضفــة الغربيــة، وذلــك عندمــا ســجل الهدف األول 
لجبل امُلكر يف مرمى مركز طولكم يف افتتاح البطولة أمس عى ستاد الشهيد فيصل 

الحسيني، والتي انتهت بفوز "النسور" بثاثة أهداف مقابل هدف.
وإلكم قامئة أهداف االفتتاح يف البطولة من موسم 2010 إىل 2021:

2011-2010: فادي اليف مع هال القدس يف مرمى األمعري

2012-2011: جال عان مع البرية يف مرمى مركز باطة

2013-2012: سميح يوسف مع واد النيص يف مرمى هال أريحا

2014-2013: سامر حجازي مع جبل امُلكر يف مرمى الخرض

2015-2014: محمد كبها مع الظاهرية يف مرمى باطة

2016-2015: عدي خروب مع ثقايف طولكرم يف مرمى وادي النيص

2017-2016: منر واصف مع ثقايف طولكرم يف مرمى السموع

208-2017: بهجت ربعي مع السموع يف مرمى دورا

2019-2018: أرشف نعان مع وادي النيص يف مرمى الظاهرية

2020-2019: سعيد السباخي مع وادي النيص يف مرمى أهيل قلقيلية

2021-2020: أحمد أبوناهية مع ثقايف طولكرم يف مرمى األمعري

2022-2021: ساجد الغول مع جبل املكر يف مرمى مركز طولكرم

غزة/ وائل الحلبي:
تلقــى عبــد اللــه شــقفة حــارس فريــق شــباب 
معســكر  يف  للمشــاركة  رســمية  دعــوة  رفــح 
املنتخــب الوطنــي املقــرر إقامتــه يف شــهر 
أكتوبر القادم، يف إطار تحضريات الفدايئ 
 FIFA العــرب  كأس  بطولــة  يف  للمشــاركة 
2021 امُلقررة يف قطر خال نفس الشهر.

رســميًا  خطابــًا  القــدم  كــرة  اتحــاد  وأرســل 
تواجــد  فيــه  يطلــب  رفــح  شــباب  لنــادي 
الحــارس شــقفة مــع املنتخــب الوطنــي يف 
معســكره القادم، حيث أرســل نادي شــباب 
رفح األوراق الخاصة بحارســه لبدء إجراءات 

السفر للضفة الغربية.
وأوضــح مصــدر يف اتحــاد الكــرة أن االتحــاد 
دخــول  ترصيــح  اســتصدار  عــى  ســيعمل 
الاعــب للضفــة الغربيــة للحــاق باملعســكر، 
بيــت  حاجــز  عــر  الســفر  تعــذر  حــال  ويف 
تســهيل  عــى  العمــل  ســيتم  "إيــرز"  حانــون 

سفره عر معر رفح الري.
وقــدم شــقفة مســتويات رائعــة رفقــة شــباب 
رفــح يف املوســم الحــايل وظهــر بصورة الفتة 
لألنظار األمر الذي ســاهم يف تتويج الزعيم 

بطًا للدوري املمتاز.
وحافظ شــقفة عى نظافة شــباكه يف )15( 

 )22( أصــل  مــن  الفريــق  مــع  لعبهــا  مبــاراة 
ســوى  شــباكه  تســتقبل  مل  حيــث  مبــاراة، 
)9( أهــداف، فيــا غــاب عــن مبــاراة فريقــه 
األوىل أمــام الصداقــة والتــي فاز فيها األخري 

بهدفني مقابل هدف.
وواجــه املنتخــب الوطنــي صعوبــات كبــرية 
صفوفــه  عــن  حــادة  رامــي  غيــاب  ظــل  يف 
لفــرتة طويلــة، قبــل أن يتعــرض لإلصابــة يف 
األمــر  قريغيزســتان،  أمــام  الفــدايئ  مبــاراة 
الدعــوة  لتوجيــه  الفنــي  الجهــاز  دفــع  الــذي 
مــع  عــروض  مــن  مــا قدمــه  ظــل  لشــقفة يف 

شباب رفح.
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غزة/ عالء شاميل: 
وضع املدرب رأفت خليفة استقالة الجهاز الفني عىل طاولة مجلس إدارة نادي 
 "ooredoo" شباب رفح بعد نهاية موسمه الحايل بالتتويج بلقب بطولة دوري

املمتاز الذي أعقب التتويج بلقب كأس السوبر يف بداية املوسم. 
وغرّد خليفة عىل حسابه الشخيص عىل موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك"، 
قائــاًل "إن هــذه االســتقالة مــن بــاب العــادات والتقاليــد"، يف إشــارة إىل أنــه تــرك 
الباب مفتوحًا أمام استمراره وتجديد عقده إذا رغب مجلس اإلدارة يف ذلك. 
وبات خليفة من أبرز مدريب شباب رفح الذين حققوا إنجازات الفتة وخاصة يف 
العامــن األخرييــن بإنقــاذ شــباب رفــح مــن الهبــوط تــاله التتويج بلقــب كأس غزة 

وكأس السوبر والدوري املمتاز. 
ومــن املتوقــع أن تتخــذ إدارة شــباب رفــح موقفًا حاســاًم بالتجديــد للجهاز الفني 
أو قبــول االســتقالة والبحــث عــن مــدرب جديــد يف ظــل الرغبــة لرتتيــب صفــوف 
نوفمــر  شــهر  بدايــة  انطالقــه يف  املتوقــع  القــادم  للموســم  اســتعدادًا  الفريــق 

القادم.

غزة/ وائل الحلبي:
توصــل نــادي غــزة الريــايض التفــاق مــع الكابــن هــاين املصــدر لتــويل تدريــب الفريــق خلفــًا للكابــن 
عامد هاشم الذي استقال من تدريب الفريق بعدما قاده للعودة إىل دوري "ooredoo" املمتاز.

وجــاء اتفــاق العميــد مــع املصــدر، يف ظــل الخــرة الكبــرية التــي أصبح يتمتع بها بعدما أنهى مشــواره 
كالعب يف عام 2018، حيث توىل بعدها عدة مهام تدريبية منحته الخرة الكافية لقيادة الفريق.

ويتطلع غزة الريايض إىل تحقيق نتائج مميزة تحت قيادة املصدر الذي يتوىل حاليًا مهمة املدرب 
املساعد للمنتخب األوملبي.

وعقــد مجلــس إدارة النــادي جلســة مــع املصــدر الــذي عــاد لغــزة قبــل عــدة أيــام بعــد انتهــاء معســكر 
املنتخــب األوملبــي يف الكويــت، حيــث اتفــق الطرفــان عــىل توليــه مهمــة تدريــب الفريــق واالرشاف 

عىل التعاقدات الجديدة للعميد.
ويعــد املصــدر أحــد أبنــاء غــزة الريــايض حيــث انضــم لــه قادمــًا مــن خدمــات املغــازي يف بدايــة عــام 

2003 واستمر العبًا مع الفريق حتى شهر يوليو 2018، قبل أن يعتزل اللعب بشكل نهايئ.

وتوىل املصدر عدة مهام يف غزة الريايض مع فرق الناشئن عىل مدار السنوات املاضية، وكان له 
دور وبصمة كبرية مع الفريق األول الذي توج معه بلقب كأس غزة 2010.

غزة/ عالء شاميل: 
صيــدم  محمــد  املــدرب  مــع  مجــددًا  تعاقــده  األهــي  حانــون  بيــت  نــادي  أعلــن 
لإلرشاف عىل تدريب الفريق يف الدرجة األوىل املوسم القادم 2021-2022.

وتعتــر هــذه التجربــة الثانيــة للمــدرب صيدم مع بيت حانــون األهي الذي يحاول 
ترتيــب صفوفــه اســتعدادًا للموســم القــادم بعــد أن عــاىن مــن النتائــج الســيئة التي 
وضعتــه يف مراكــز خطــرة يف جــدول الرتتيــب وكاد أن يفقــد مكانــه يف الدرجــة 

األوىل. 
وســيحاول صيــدم بنــاء فريــق والبحــث عــن العبــن لتعزيــز خطــوط الفريــق ليكــون 
قــادرًا عــىل تحقيــق نتائــج قويــة يحــاول من خاللها وضع الفريق يف مربع املنافســة 
متطلبــات  توفــري  اإلدارة  مجلــس  اســتطاع  مــا  إذا  الصعــود  بطاقتــي  إحــدى  عــىل 

املرحلة القادمة. 
وســبق لصيــدم تدريــب العديــد من األندية إىل جانــب اتحاد خانيونس وخدمات 
النصــريات املوســم املــايض الــذي حقــق معــه نتائج قوية يف مرحلــة الذهاب قبل 

أن يستقيل ويرحل عن صفوف الفريق الذي تراجع بشكل ملحوظ بعد رحيله.

يضع استقالة الجهاز الفني يضع استقالة الجهاز الفني 
على طاولة شباب رفحعلى طاولة شباب رفح

يتولى تدريب يتولى تدريب 
العميد خلفًا لهاشمالعميد خلفًا لهاشم

يعود لتدريب بيت يعود لتدريب بيت 
حانون األهليحانون األهلي

صيدم صيدم المصدر المصدر خليفةخليفة

غزة/ عالء شاميل: 
الفنــي  املديــر  عقــد  تجديــد  الزوايــدة  نــادي  إدارة  مجلــس  أعلــن 
الحجــار لالســتمرار يف  الكابــن حــازم  القــدم،  لكــرة  للفريــق األول 
تدريب الفريق يف الدرجة األوىل املوسم القادم 2021-2022. 
ويرغــب الزوايــدة يف الحفــاظ عــىل االســتقرار اإلداري والفني قدر 
املســتطاع مــن أجــل البنــاء عــىل النتائــج القويــة التــي تحققــت هذا 
كبــري  بشــكل  قريــب  كان  أنــه  األوىل خاصــة  الدرجــة  املوســم يف 
مــن العــودة للدرجــة املمتــازة لــوال الرتاجــع البســيط يف النتائــج يف 

األمتار األخرية. 

وسيكون املوسم القادم هو املوسم الثالث عىل التوايل للحجار 
مــع الزوايــدة بعدمــا اســتطاع بنــاء فريــق قــاده للصعــود مــن الدرجــة 
الثانيــة للدرجــة األوىل ثــم تحقيــق نتائــج قويــة جعلتــه منافســًا قويــًا 

للصعود لدوري األضواء. 
وســيحاول الحجــار الحفــاظ عــىل األدوات التــي عمــل بهــا املوســم 
املــايض ومحاولــة تعزيــز الفريــق ببعــض الصفقــات التــي تحتاجهــا 
خطــوط الفريــق للحفــاظ عــىل مكانــة الفريق والبحــث عن تطويرها 
التــي كان  وصــواًل الســرتداد مكانــة الزوايــدة يف الدرجــة املمتــازة 

يلعب بها يف تسعينيات القرن املايض.

 يجدد عقد مدربه الحجار يجدد عقد مدربه الحجار

افتتاح الجولة الـافتتاح الجولة الـ77 لدوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة لدوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة

الزوايدةالزوايدة
غزة/ وائل الحلبي:

لولــو  يوســف  املهاجــم  مــع  رســميًا  تعاقــده  الهــالل  نــادي  أعلــن 
قادمــًا مــن صفــوف التفــاح، ليكون أول صفقــات الهالل بعد انتهاء 
الفريــق  نجــح  والــذي  املمتــاز،   "ooredoo" دوري  منافســات 
خاللهــا بالبقــاء بعدمــا عــاين يف رصاع الهــروب مــن شــبح الهبــوط 

للدرجة األوىل.
ويعد انتقال يوسف لولو إىل الهالل إضافة قوية للفريق الباحث 
عــن تعزيــز صفوفــه بعــدد مــن الالعبــن الجــدد تحضــريًا للموســم 
القادم، حيث يجري النادي عدة مفاوضات مع عدد من الالعبن 

بغية التعاقد معهم.
ولعــب لولــو مــع التفــاح يف املوســم املــايض وظهــر معــه بشــكل 
للهــرب مــن مقصلــة  الفريــق  أنــه مل يفلــح يف مســاعدة  مميــز إال 

الهبوط والعودة لدوري الدرجة األوىل.

وســجل لولــو مــع التفــاح خــالل املباريــات التــي لعبهــا 7 أهــداف 
إىل جانب مساهمته يف تسجيل العديد من األهداف لزمالئه.

ويف نفس الســياق يتطلع الهالل إىل تجديد تعاقده مع الالعب 
سامي الداعور الذي انتقل للفريق خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
املاضيــة، وســاهم بشــكل كبــري يف البقــاء يف الدرجــة املمتــازة ال 

سيام بهدفيه يف املباراة األخرية.
وتوصــل الهــالل التفــاق مبــديئ مع الداعور عىل البقاء مع الفريق 
ملوســم إضــايف إال أنــه ينتظــر إمتــام كافــة األمــور املاليــة املتعلقــة 

باملوسم املايض لإلعالن بشكل رسمي.
ميــدان  متوســط  قرشــن  أبــو  أســامة  مــع  املفاوضــات  ووصلــت 
خدمــات الشــاطئ إىل طريــق مســدود بعدمــا كان الطرفــن عــىل 
وشك اإلعالن رسميًا عن امتام الصفقة، إال أن أبو قرشن اعتذر 

عن االنضامم للهالل دون أن يوضح األسباب.

ينضم للهالل ينضم للهالل 
واستمرار الداعورواستمرار الداعور لولولولو

غزة/فلسطن:
لكــرة  "جــوال"  دوري  يف  انتصاراتــه  يواصــل  الريــج  خدمــات 

السلة
"جــوال  لــدوري  الســابعة  الجولــة  منافســات  اليــوم  افتتحــت 
التصنيفــي لكــرة الســلة ملوســم 2021، بفــوز خدمــات الريــج 
عىل شباب املغازي بنتيجة )65-79(، يف اللقاء الذي جمع 

الفريقن عىل صالة الراحل خلف العجلة يف مخيم الريج.
عــىل  ســيطر  بعدمــا  باللقــاء،  بالفــوز  الريــج  خدمــات  ونجــح 

معظم أرباع اللقاء التي جاءت عىل النحو التايل:
الربع األول: 8/16 لصالح خدمات الريج 

الربع الثاين: 19/23 لصالح خدمات الريج
الربع الثالث: 7/23  لصالح شباب املغازي
الربع الرابع: 15/33  لصالح خدمات الريج 

أدار اللقــاء تحكيميــًا: دويل ســائد حميــد، دويل ســعيدو ضيــا 
ميقــايت  الصلحــات،  محمــد  مســجل  العالــول،  محمــد  زاده، 

مؤمن الجربة، ميقايت "24 ثانية" مروان حمد.
وكانت الجولة السادسة اختتمت أول أمس بفوز خدمات رفح 
عــىل جــاره الشــباب بنتيجــة )65-67(، فيــام اكتســح خدمــات 
املغازي فريق جمعية الشبان املسيحية بنتيجة )108-53(، 
ومتكــن خدمــات الريــج من الحفاظ عــىل الصدارة بفوزه عىل 

شباب املغازي )(.
• خدمات رفح )65-67( شباب رفح

يف املبــاراة األوىل، فاجــأ شــباب رفــح منافســه وجاره خدمات 
التنظيــم  خــالل  مــن  اللقــاء  انطــالق  منــذ  قويــة  ببدايــة  رفــح 
الدفاعــي والهجــامت املنظمــة ال ســيام تألــق نجومــه بالرميــات 

الثالثية، وجاءت نتائج األرباع األربعة عىل النحو اآليت:
الربع األول: )14-19( لصالح خدمات رفح

الربع الثاين: )10-15( لصالح خدمات رفح
الربع الثالث: )14-22( لصالح خدمات رفح

الربع الرابع: )14-24( لصالح خدمات رفح

أحمــد  كــرون،  باســل  حميــد،  ســائد  تحكيميــا،  اللقــاء  أدار 
شــحادة، مســجل أحمــد الصلحــات، ميقايت جــاد أغا، ميقايت 

24 مروان حمد.

• خدمات المغازي )53-108( جمعية الشبان 
المسيحية

فــوزًا  املغــازي  خدمــات  فريــق  حقــق  الثانيــة،  املبــاراة  ويف 
كاســحًا عــىل جمعيــة الشــبان املســيحية بنتيجــة )108-53(، 

حيث جاءت نتائج األرباع األربعة عىل النحو اآليت:
الربع األول: )15-24( لصالح خدمات املغازي

الربع الثاين: )15-24( لصالح خدمات املغازي
الربع الثالث: )6-22( لصالح خدمات املغازي
الربع الرابع: )17-38( لصالح خدمات املغازي

مؤمــن  قشــطة،  تامــر  القــايض،  أحمــد  تحكيميــًا،  اللقــاء  أدار 
الجربــة، مســجل أمــرية إســامعيل ، ميقــايت محمــد ســكيك، 

ميقايت 24 أحمد شحادة.
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ساو باولو/ )أ ف ب(:
أعلنت كييل ناســيمنتو نجلة أســطورة كرة القدم الربازيلية بيليه )80 عامًا( 
أن والدها "مستعد" ملغادرة وحدة العناية املركزة يف مستشفى ساو باولو 

حيث يعالج بعد إزالة ورم يف القولون.
وقالت كييل عىل حسابها يف إنستغرام مرفقة بصورة لوالدها مبتسام "إنه 
يتعاىف بشكل جيد من العملية. ال يعاين من األمل"، مضيفة مازحة "إنه يف 
حالــة مزاجيــة جيــدة )فقــط منزعــج قلياًل ألنه ال يســتطيع ســوى تنــاول الجييل 

لكنه سيثابر!(".
وتابعت أنه "مستعد للخروج من العناية املركزة والعودة إىل املنزل قريًبا".

و1970(  و1962   1958( مــرات  ثــالث  العــامل  بطــل  أن  كيــيل  وأوضحــت 
ســينتقل إىل غرفــة للعــالج املســتمر "يف غضــون يــوم أو يومــن وبعــد ذلــك 

سيعود إىل املنزل".
وُتظهــر الصــورة التــي تــم التقاطهــا مــن مكاملــة فيديــو مــع ابنتــه، العــب كــرة 

القدم الربازييل األسطوري السابق وهو يبتسم ومبتهًجا بشكل واضح.
وختمــت قائلــة: "إنــه قــوي وعنيــد وبدعــم ورعاية فريق أينشــتاين الالمع )يف 
املستشــفى( وكل الحب والطاقة والنور الذي يرســله العامل كله، ســيتغلب 

عىل هذه املحنة!".

بيليه بيليه 
يستعد يستعد 

لمغادرة لمغادرة 
العناية العناية 
المركزةالمركزة

إسطنبول/ )أ ف ب(:
عامــًا   21 دون  مــا  أملانيــا  منتخــب  ومــدرب  الســابق  الــدويل  املهاجــم  يتحــر 
شــتيفان كونتــس لــإرشاف عــىل منتخــب تركيــا بــداًل مــن املــدرب الســابق شــينول 
غونيش عقب تردي نتائج الفريق، بحسب ما أفادت وسائل إعالم محلية أمس.

ووفــق العديــد مــن املعلومــات املتداولة عىل وســائل التواصل اإلجتامعي، منها 
املوقــع الخــاص للمعلومــات "دي إتــش آيــه"، تــم التوصــل إىل اتفــاق مبــديئ بــن 

كونتس لتسلم املهام الفنية مع املنتخب الرتيك.
وســبق للمهاجــم الســابق، البالــغ 58 عامــًا، أن دافــع عــن ألــوان فريــق بشــيكتاش 
 9 وســجل  مبــاراة،   30 معــه  خــاض  حيــث   ،1995-1996 موســم  يف  الــرتيك 

أهداف.
اجتــامع  مــن عدمــه عقــب  مــع كونتــس  التعاقــد  بشــان  النهــايئ  القــرار  وســُيتخذ 
التلفزيــون  أفــاد  مــا  بحســب  وذلــك  القــدم،  لكــرة  الــرتيك  االتحــاد  إدارة  مجلــس 

الرسمي املحيل "يت آر يت".
"اتفــاق  بـــ  الســابق غونيــش  املــدرب  أعلــن رحيــل  للعبــة،  االتحــاد املحــيل  وكان 
الجولــة  يف   1-6 هولنــدا  أمــام  املدويــة  الخســارة  مــن  أيــام  ثالثــة  بعــد  متبــادل" 
السادســة مــن منافســات املجموعــة الســابعة يف التصفيــات االوروبيــة املؤهلــة 

ملونديال 2022 يف قطر.

األلماني األلماني 
كونتس على كونتس على 

مشارف تدريب مشارف تدريب 
منتخب تركيامنتخب تركيا

روما/ )أ ف ب(:
أوقــف ماوريتســيو ســاري مــدرب نــادي التســيو اإليطــايل لكــرة القــدم ملباراتــن بعــد 
مهاجمتــه أحــد العبــي ميــالن مبــارشة بعــد صافــرة نهايــة املبــاراة التــي خرسهــا فريقــه 
صفر2- عىل ملعب "ســان ســرو" ، ضمن اطار املرحلة الثالثة من منافســات الدوري 

االيطايل.
وكان ســاري قــد تلقــى بطاقــة حمــراء بعــد أن توجــه إىل العــب وســط ميــالن البلجيــي 
أليكــي ســاملاكرز، قبــل أن يدخــل يف نقــاش مــع زميلــه املهاجــم الســويدي زالتــان 

إبراهيموفيتش.
62 عاًمــا، ملبــاراة  البالــغ  الــدوري اإليطــايل، املــدرب  التأديبيــة يف  اللجنــة  وأوقفــت 
بسبب محاولته ترهيب العب ميالن والتوجه له بكلامت تهديد. فيام عاقبته ملباراة 
ثانيــة لنيلــه بطاقــة حمــراء بعــد اعرتاضــه عــىل قرار الحكم بـ "كلامت وعبــارات نابية" يف 

النفق املؤدي اىل غرف املالبس.
وســيغيب بالتــايل مــدرب نابــويل ويوفنتــوس الســابق عــن مواجهتــي كاليــاري وتورينــو 
يف املرحلتــن الرابعــة والخامســة تواليــًا، قبــل ان يعــود إىل دكــة املدربــن يف "دريب" 

العاصمة املرتقب أمام الجار روما يف 26 الشهر الحايل )املرحلة السادسة(. 

إيقاف المدرب ساري إيقاف المدرب ساري 
لمباراتين عقب أحداث لمباراتين عقب أحداث 
مباراة ميالن والتسيومباراة ميالن والتسيو

بايرن ميونيخبايرن ميونيخ يقهر  يقهر برشلونةبرشلونة  
بثالثية في عقر دارهبثالثية في عقر داره

برشلونة/ )أ ف ب(:
مــن  كبــر  بفــوز  األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  عــاد 
معقــل برشــلونة يف "كامــب نــو" بعدمــا تغلــب 
عليــه -3صفــر يف الجولــة األوىل مــن منافســات 
املجموعــة الخامســة لــدوري أبطــال اوروبــا لكــرة 

القدم أمس. 
ارتــدت املبــاراة طابًعــا ثأرًيــا بالنســبة لربشــلونة 
بعــد خســارته بنتيجة قياســية امــام بايرن ميونيخ 
8-2 يف الــدور ربــع النهــايئ للمســابقة ذاتها يف 
يف  النــور  ملعــب  عــىل   2020 أغســطس   14
الربتغــال )ألغــي آنــذاك نظــام الذهــاب واإليــاب 

بسبب جائحة كوفيد19-(. 
ومل يفــّز برشــلونة عــىل العمــالق البافــاري ســوى 
يف  جمعتهــام  مواجهــة   11 يف  فقــط  مرتــن 
لبايــرن  إنتصــارات   7 مقابــل  أوروبيــة،  مســابقة 

وتعادلن. 
القاريــة  املســابقة  الكاتالــوين  النــادي  وخــاض 
االم للمــرة االوىل منــذ 17 عاًمــا مــن دون نجمــه 
ليونيــل ميــي املنتقــل  التاريخــي االرجنتينــي 
بصفقــة مثــرة للجــدل اىل باريــس ســان جرمــان 

الفرني هذا الصيف.
وفيام يحتل برشلونة املركز السابع يف الدوري 
اإلسباين بعد 3 جوالت بفوزين وتعادل، يحتل 
 3 بـــ  الــدوري االملــاين  الثــاين يف  بايــرن املركــز 
إنتصــارات وتعــادل خلــف فولفســبورغ متصــدر 

الرتتيب.
واســفرت هجــامت بايــرن عــن هــدف أّول بفضــل 
ظهــر  مــن  ارتــدت  قويــة  كــرة  ســّدد  الــذي  مولــر 
العــب برشــلونة إيريك غارســيا لتخــدع الحارس 
مــن  االخــرى  الجهــة  نحــو  وتتجــه  شــتيغن  تــر 
املرمــى مانحــة العمــالق االملاين هــدف التقدم 

.)33(
هــدف  لتســجيل  طويــاًل  بايــرن  ينتظــر  ومل 
االطمئنــان، وذلــك بعــد دقائــق قليلة من انطالق 

الفريق الكاتالوين الذي استغلها ليفاندوفسي 
الثــاين  الشــخيص  هدفــه  ليســّجل  جديــد  مــن 
والثالــث للبايــرن بعــد ان ارتــدت الكــرة اليــه مــن 
غنابــري،  ســرغي  زميلــه  تســديدة  إثــر  القائــم 
وســط وجوه برشــلونية مصدومة يف كافة ارجاء 

ملعب "كامب نو" )85(. 
االهــداف  مــن  رصيــده  ليفاندوفســي  ورفــع 
موســم  منــذ  املســابقات  جميــع  يف   113 اىل 

.2019-2020

عــن طريــق هّدافــه  املــرة  هــذه  الثــاين،  الشــوط 
البولنــدي روبــرت ليفاندوفســي الــذي وصلــت 
اليه الكرة إثر تسديدة من زميله موسياال ارتدت 
من العارضة فلم يرتدد هّداف بايرن يف إسكانها 
الشباك مسجال هدفه السادس يف آخر خمس 

مباريات خاضها يف دوري االبطال )56(.
قمقمــه  مــن  الخــروج  برشــلونة  يســتطع  ومل 
الدفاعــي، وعــىل العكــس واصــل بايــرن هيمنتــه 
دفاعــات  يف  كبــرة  مســاحات  وســط  املطلقــة 

وضمــن املجموعــة ذاتهــا، تعــادل دينامــو كييف 
دون  مــن  الربتغــايل  بنفيــكا  امــام  االوكــراين 

اهداف يف العاصمة كييف. 
أمــس  أقيمــت  التــي  األخــرى  املباريــات  ويف 
خــرس مانشســرت يونايتــد امــام يانــغ بويــز 1-2، 
وتعــادل إشــبيلية مــع ســالزبورغ 1-1، وفياريــال 
2-2، وفــاز تشــيلي عــىل زينيــت  مــع أتالنتــا 
0-1، ويوفنتوس عىل ماملو 0-3، وتعادل ليل 

مع فولفسبورغ 0-0.

دوري أبطال أوروبا

روما/ وكاالت:
ســتكون ليلــة األربعــاء حافلــة باملواجهــات املليئــة باإلثــارة عــرب 
مباراتن من الوزن الثقيل بن إنرت ميالن اإليطايل وريال مدريد 

اإلسباين، وليفربول اإلنجليزي وميالن اإليطايل. 
ففــي املجموعــة الرابعــة ســيكون عــىل بطــل إيطاليــا إنــرت ميــالن 
املتألــق  الربازيــيل  يقودهــا  التــي  مدريــد  ريــال  ثــورة  تجنــب 
فينســيوس إىل جانــب النجــم الفرنــي كريــم بنزميــة حيــث تألق 

الالعبان يف مباراتهام األخرة يف الليغا. 
ويســتضيف اإلنــرت الفريــق اإلســباين املنتيش بفــوز عريض عىل 
لفينســيوس  وهدفــن  لبنزميــا  ثالثيــة  بفضــل   5-2 فيغــو  ســلتا 
املرنغــي  جعــل  الــذي  األمــر  كامافينغــا،  الجديــد  والوافــد 
يتصــدرون البطولــة املحليــة بعــر نقــاط بعــد أربــع جــوالت مــن 

انطالقها.
الــذي  للبطــل  متعــرة  بدايــة  اإليطــايل  الــدوري  شــهد  باملقابــل 
تعــادل مؤخــًرا مــع ســامبدوريا بهدفــن لــكل منهــام األمــر الــذي 

جعله متخلًفا عن فرق الصدارة الثالث بنقطتن.
شــريف  فريــق  لظهــور  مناســبة  نفســها  املجموعــة  وســتكون 
إقليــم  ميّثــل  الــذي  الجديــد  الوافــد  املولــدايف،  تراســبول 

ترانسدنيسرتيا االنفصايل، حيث سيستهل مشواره أمام ضيفه 
شاختار دانيتسك األوكراين.

أمــا القمــة الثانيــة فســتجمع ليفربول مبيالن العائد إىل املالعب 
األوروبيــة ضمــن مباريــات املجموعــة الثانيــة. وســيكون ملعــب 
أنفيلد عىل موعد مع النجم املرصي محمد صالح ورفاقه لكبح 

جامح "مارد أوروبا" أوائل تسعينيات القرن املايض. 
ويف حــن أن الفريــق اإلنجليــزي أصبــح أحــد أكــر الفــرق املرعبــة 
يف القــارة العجــوز تحــت قيــادة مدربــه األملــاين يورغــن كلــوب 
القاريــة  املســابقة  يف  واألخــر  الســادس  لقبــه  إىل  قــاده  الــذي 
العريقــة عــام 2019، فــإن الفريــق اإليطــايل ســيخوض أول مباراة 
له يف البطولة منذ موسم 2014-2013 لكن القرعة أوقعته يف 

مجموعة مرعبة.
ويف املجموعة نفسها سيكون بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد عىل 
موعــد يف أرضــه مــع بورتــو الربتغــايل، وســينضم الربتغــايل جــواو 
فيليكــس إىل األرغوبــاين ســواريز والفرنــي العائــد إىل صفــوف 
األتلتنتــي غريزمــان ليمنعــوا بورتــو مــن تحقيــق أي مفاجــأة تعرقل 

مسرتهم يف بدايتها. 
وسيبدأ مانشسرت سيتي اإلنجليزي رحلة جديدة ملحاولة إحراز 

لقب املسابقة القارية األم للمرة األوىل يف تاريخه عىل أرضه، 
حن يواجه ضيفه اليبزيغ األملاين يف مباراة غر متكافئة، أقله 

عىل الورق ضمن مباريات املجموعة األوىل.
وخطــف تشــيلي اللقــب مــن ســيتي املوســم املــايض خــالل 
بتوقيــع  أىت  هــدف  بعــد  النهــايئ  يف  جمعتهــام  التــي  املبــاراة 

األملاين هافرتز.
ويف املبــاراة الثانيــة مــن املجموعــة ســيظهر ميــي ألول مرة يف 
تاريخــه باملســابقة بقميــص غــر قميــص ناديــه الســابق برشــلونة، 
وســينضم الربغوت مع الربازييل نيامر إىل تشــكيلة باريس ســان 
جرمــان ملواجهــة مضيفــه كلــوب بروج بعــد أن غاب هذا الثنايئ 
الفرنــي  الدرجــة األوىل  عــن مبــاراة مطلــع األســبوع يف دوري 

عقب عودتهام من اللعب مع منتخبي بلديهام.
عــىل  مضاعًفــا  مجهــوًدا  بيشــكتاش  فريــق  مدافعــو  وســيضع 
أرضهم حن يستضيفون، ضمن املجموعة الثالثة فريق بروسيا 
دورمتونــد األملــاين بـ"وحشــه" الرنوجــي آرلينــغ هاالنــد صاحــب 

املعادالت املرعبة يف تسجيل األهداف. 
ســبورتينغ  بــن  متكافئــة  مواجهــة  الثانيــة  املبــاراة  وســتحمل 
ليشبونة الربتغايل عىل أرضه أمام أياكس أمسرتدام الهولندي. 

إنتر يستقبل إنتر يستقبل 
ريال مدريد ريال مدريد 
وقمة بين وقمة بين 

ليفربول وميالنليفربول وميالن
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تتمة مقال نقاط وحروف ... 

6 وفيات و2753 إصابة ... 

عرشات اإلصابات بقمع االحتالل... 

حامس تحذر من خطورة ...  باالستيطان والتهجري ُيالحق  ...  إطالق حملة تضامن ... 

أنــا/ محمــد حســن احمــد الخريبــي عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
801547910  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود عبدالســالم محمــد عمــر عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   412248965 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  فاطمــه عيــاده عبــد اللــه ابــو ســمهدانة   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    923655708     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   حامده شعبان محمد ديب عبد الدايم  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802343939     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عطــا احمــد شــاهني  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  404069106    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حســن عــى حســن احمد عن فقــد هويتي وتحمل 
802372995 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عصــام عــي حســن زايــد عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
801600628 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هنيــه شــوقي ابراهيــم بــدوي  عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        405422775 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منصــور زهــري زويــد  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم    803924364     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمدعي نرص موىس سعد  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     801774027      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  فرحــات  حســن  كامــل  محمــد  أنــا/  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   407784842 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد محمود العبد نبهان عن فقد هويتي وتحمل 
404075657 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    منــذر فكــرت درويــش الوحيــدي     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   700304280       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   انســام غســان ابراهيم الزين     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    408546018    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عطــا احمــد شــاهني   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    404069106 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /       خلــود محمــد خالــد كســاب  عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     401989207  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      محمداحمــد حســن الشــنطى   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    804799476     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    هناء ظافر حســن الحوراين     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    405982083   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    خالــد حكمــت محمــد حجيله  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    927011379       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   احمد محمد محمود غزاوى     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   905212973    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هــدي عبدالرحمــن مصطفــى أبــو كــرش عــن فقــد 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   410137442 وتحمــل   هويتــي 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد حــامد زكريــا ابــو ســمره     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  400202925       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد البصــري عمــر عبــد ابوخليفــه     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  402543789      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رميــان فايــز حمــدي ابــو غوش عن فقد 
الرجــاء ممــن         800178980 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ويتخابــرون مــع العــدو املحتــل ومعكــم الشــعب وكل فصائــل املقاومــة 
الحيــة التــي تحقــق الظفــر تلــو اآلخــر، واحقنــوا الحيــاة يف وحــدة وطنيــة 
ــا لإلطــار القيــادي ملنظمــة التحريــر  صلبــة رائــدة، وافرضــوا اجتامًعــا فوريًّ
ميثلكــم فيــه مــن حركــة فتــح أبناؤهــا امليامــني الوطنيــون املخلصــون يك 
يعاد بناء املنظمة عى أسس دميقراطية نزيهة بربنامج سيايس كفاحي 
يعــي النضــال واملقاومــة بكل أشــكالها! وعليكم جميًعــا أن تفرضوا أيًضا 
عــودة الحيــاة للمجلــس الترشيعــي الــذي انتخبــه الشــعب داخــل الوطــن 
للمجلــس  أواًل  لالنتخابــات،  والتمهيــد  بنودهــا  بــكل  املصالحــة  وإنفــاذ 
النظــام  وملأسســة  والترشيعيــة  الرئاســية  ولالنتخابــات  الجامــع  الوطنــي 
مكونــات  لــكل  الوطنيــة  الرشاكــة  قاعــدة  وعــى  الفلســطيني  الســيايس 

الشعب الفاعلة! 
إين أسال بعض األسئلة: من مع تهويد القدس؟ من مع تقسيم األقىص 
ــا؟ مــن مــع اســتمرار االســتيطان ومــن ضــد إزالتــه؟ مــن ضــد  ــا أو مكانيًّ زمانيًّ
االنتخابــات لــكل مكونــات املؤسســة الفلســطينية الحاكمــة؟ من ضد رفع 
الحصــار عــن مليونــني ونصــف املليــون مواطــن مــن أبنــاء شــعبنا يف قطــاع 
غــزة؟ مــن ضــد إعــادة بنــاء مــا دمرتــه العدوانــات ووقــف عمليــات الهــدم 
ا؟  ا واجتامعيًّ والقتل يف كل الوطن املحتل؟ من ضد املصالحة سياســيًّ
مــن ضــد أن يفعــل املجلــس الترشيعــي ليقــوم بدوره الترشيعــي والرقايب 
اتفــاق  اعتــامد  ضــد  مــن  التنفيذيــة؟  الهيئــات  أعــامل  عــى  وللمحاســبة 
القاهــرة عــام 2005 أو وثيقــة التوافــق التــي اعتمدهــا الجميــع ودون أي 
اســتثناء عــام 2006 أو تلــك يف القاهــرة عــام 2011 )اتفــاق املصالحــة( 
وتلك التي تم التوافق عليها يف الدوحة والشاطئ. هذه البنود ومن أي 

جهة جاءت هي مطلب وطني بامتياز من الجميع وللجميع.

حســب التــايل: "طولكــرم 129، قلقيليــة 37، جنــني 148، طوبــاس 23، 
نابلــس 177، ســلفيت 85، رام اللــه والبــرية 118، ضواحــي القدس 11، 
الخليــل 31، أريحــا واألغــوار 8، بيــت لحــم 17، قطــاع غــزة 1155، مدينــة 

القدس 66".
وبينــت وزارة الصحــة، أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونا يف فلســطني 
بلغت %90.8، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %8.2 ونســبة 

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 76 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــني يعاَلج 
يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات يف الضفة 185، بينهم 19 

عى أجهزة التنفس االصطناعي.
لفــريوس  املضــادة  الطعومــات  تلقــوا  الذيــن  املواطنــني  يخــص  وفيــام 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلجــاميل  عددهــم  بلــغ  فقــد  كورونــا، 

1,241,641 بينهم 515,623 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

الفلســطيني والضفة الغربية وجميع من يســتطيع أن يصل إىل املســجد 
األقــىص أن يكثفــوا الربــاط، ومواجهــة اقتحامــات املغتصبــني الصهاينــة 

غدا الخميس مبناسبة ما يسمى عيد الغفران "الُعرش".
كــام دعــت مــن أُبعــدوا عــن املســجد األقــىص، ومــن مل يســتطع الوصــول 
إليــه أن يرابــط يف أقــرب نقطــة منــه؛ عــى أبوابــه واألزقة والشــوارع املؤدية 
إليــه؛ حتــى ال نســمح بتمريــر مخططــات الصهاينــة يف هــذه املواســم مــن 

األعياد اليهودية.
وطالبت دائرة القدس، الشعب الفلسطيني والعرب واملسلمني للقيام 
مبســريات حاشــدة ضــد هــذه املخططــات واالنتهــاكات الصهيونيــة يف 
هــذه األعيــاد، داعيــة جميــع وســائل اإلعــالم املحليــة والعربيــة والدوليــة 
إىل فضــح هــذه االنتهــاكات للمقدســات واملســجد األقــىص، حتــى تصــل 

حقيقة هذه االنتهاكات إىل العامل أجمع.
كــام طالبــت الدائــرة املجتمــع الــدويل مبؤسســاته املختلفــة ومؤسســات 
بحــق  جرامئــه  وقــف  عــى  االحتــالل  إجبــار  إىل  الدوليــة  اإلنســان  حقــوق 
القانونيــة واألخالقيــة لحاميــة  عــن مســؤولياتها  التخــي  األقــىص، وعــدم 

شعبنا الفلسطيني ومقدساته.
وأمــس، أعلــن مــا يســمى "اتحــاد منظــامت الهيــكل" املزعــوم عــن تنظيــم 
اقتحامــات مركزيــة املســجد األقــىص املبــارك، اليــوم األربعــاء، مبشــاركة 

جميع "منظامت الهيكل"، عشية "عيد الغفران" التورايت.
وترمــي "جامعــات الهيــكل" يف "عيــد الغفــران" الحــايل الــذي يحــل غــّدا، 
إىل اقتحــام أكــرب عــدد ممكــن مــن املســتوطنني لألقــىص، وأداء صلــوات 
التوبــة العلنيــة الجامعيــة بقيــادة كبــار حاخاماتهــا، وتكــرار نفــخ البــوق يف 

املسجد، باعتبار هذا اليوم "أقدس أيام اليهود".

و16  "املطاطــي"،  بالرصــاص   4
بحاالت اختناق، و2 من جراء السقوط 

خالل مطاردة االحتالل املواطنني.
بالرصــاص  مواطنــني  أصيــب  كــام 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
جــراء  مــن  باالختنــاق  والعــرشات 
الغــاز،  قنابــل  االحتــالل  قــوات  إطــالق 
مســرية  عقــب  اندلعــت  مبواجهــات 
تضامنيــة مــع األرسى، يف بلــدة ســعري 

شامل رشق الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مواطَنــني 
أصيبــا مبــارشة بقنابــل الغــاز، وآخريــن 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
باالختنــاق، يف  والعــرشات  باملطــاط، 
"واد  مبنطقــة  اندلعــت  مواجهــات 
خنيــس" قــرب الشــارع االلتفايف )60( 
غرب بلدة سعري، مشرية إىل أن قوات 
االحتــالل اعتقلــت الطالبة غادة كامل 

كوازبة )15 عاما(.
مــن  العــرشات  أصيــب  ذلــك،  إىل 
بحــاالت  املــدارس  وطلبــة  املواطنــني 
اختنــاق، يف مواجهــات عــى املدخل 
الجنــويب للبلــدة القدميــة غــرب الحــرم 

اإلبراهيمي.
يف حــني أصيــب عــدد مــن املواطنــني 
للدمــوع،  املســيل  بالغــاز  باالختنــاق 
مــع  مواجهــات  خــالل  أمــس،  مســاء 
االحتــالل اندلعــت عنــد مدخــل بيــت 

لحم الشاميل.
جنــود  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل أطلقــوا قنابل الغاز والصوت 
تظاهــروا  الذيــن  املواطنــني  تجــاه 

إســنادا لألرسى، وكذلك صوب منازل 
املواطنــني يف مخيــم العــزة شــامال؛ ما 
أدى إىل إصابــة عــدد منهــم باالختناق، 

عولجوا ميدانيا.
ويف طوبــاس، أصيــب عــدد من طالب 
جــراء  مــن  أمــس،  اختنــاق،  بحــاالت 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  استنشــاق 
قريــة  االحتــالل  قــوات  اقتحــام  خــالل 

تياسري رشق املحافظة.
األحمــر:  الهــالل  يف  مصــادر  وقالــت 
إصابــة   30 مــع  تعاملــت  إن طواقمهــا 
إىل  نقلتهــم  ثــم  لطــالب  باالختنــاق 

العيادة الصحة قي القرية.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القريــة  اقتحمــت  التــي  االحتــالل 
وبصفــة  بكثافــة  الغــاز  قنابــل  أطلقــت 
مبارشة باتجاه مدرسة الذكور الثانوية 
إىل  أدى  مــا  البلــدة؛  رشقــي  الواقعــة 
الطــالب  بــني  اختنــاق  حــاالت  وقــوع 

واملدرسني.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
االحتالل، فجر أمس، 30 مواطنا عى 
األقــل، عقــب دهم منازلهم وتفتيشــها 
مناطــق  يف  مبحتوياتهــا،  والعبــث 
والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  متفرقــة 

املحتلتني.
إن  بيــان:  يف  االحتــالل  جيــش  وقــال 
جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيني 
لــوا إىل التحقيــق  بالضفــة الغربيــة، ُحوِّ
لدى األجهزة األمنية؛ بحجة املشــاركة 
يف أعــامل مقاومــة شــعبية ضــد قــوات 

االحتالل واملستوطنني.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ففــي 
االحتــالل: عبــد الله العواودة، وشــاهر 
ومحمــد  حريبــات،  ومــراد  الرشحــة، 
حريبات، وحســني أبو هاشــم شوامرة، 
تفتيــش  عقــب  إســامعيل،  ونجلــه 
منازلهم يف دورا، ودير سامت، وقرى 
الفوقــا، وديــر  الــروش  كريســة، وبيــت 

العسل، جنوب غرب الخليل.
اعتقــال  االحتــالل  قــوات  وأعــادت 
ر خليل الفروخ، من بلدة ســعري  املحرَّ
شامل رشق الخليل، واعتقلت كذلك 

الشاب حامدة جرادات.
ويف مدينــة الخليــل؛ اعتقــل االحتــالل 
وهــو  القواســمة،  حجــازي  املواطــن 
مصــاب  أكربهــم  أطفــال  ألربعــة  أب 
بالرسطان ويبلغ من العمر )11 عاما(.

ويف رام اللــه والبــرية، اعتقلــت قــوات 
وقســام  رمانــة،  حمــدي  االحتــالل: 
عابــد، ومجــدي الشــيخ؛ الــذي خربــت 
القوات محتويات منزله، ورسقت منه 
نحو 100 ألف شيكل )31 ألف دوالر( 

وفق ترصيح لنادي األسري.
ويف قريــة كفــر عــني شــامل رام اللــه؛ 
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
عقــب  عامــا(   19( خرمــة  أبــو  أحمــد 

داهم منزل ذويه.
الشــابان  اعُتقــل  نابلــس،  مدينــة  ويف 

قسورة عسعوس وحكم منصور.
ويف ســلفيت، اعُتقل صهيب شــقور، 

وعبدالقادر شقور، وعميد شقور.
ويف جنــني، اعتقلت قوات االحتالل، 

تركــامن،  نــزال  الشــابني  أمــس،  مســاء 
ومحمود تركامن من بلدة يعبد جنوب 
البلــدة،  اقتحــام  عقــب  جنــني،  غــرب 

ودهم منازل يف حي البعاجوة.
قــوات  اعتقلــت  ســابق،  وقــت  ويف 
أبــو  الكريــم  عبــد  الشــاب  االحتــالل 
فرحــة، مــن قريــة الجلمــة رشق جنــني، 

داخل أرايض الـ48.
الشــاب  اعُتقــل  لحــم،  بيــت  ويف 
حرملــة  بلــدة  مــن  العــروج  إســامعيل 
منــزل  دهمــت  كــام  لحــم،  بيــت  رشق 
جناتــه  قريــة  مــن  العــروج  طــه  األســري 

رشقا، وفتشته وحققت مع ساكنيه.
قــوات  حــارصت  الحــق،  وقــت  ويف 
االحتــالل منــزل املواطن حســن شــوكة 
يف منطقــة شــارع الصــف وســط بيــت 
لحم، واعتقلت زوجته رشيهان شوكة 
)33 عاما( بعدما فشلوا يف اعتقاله.

يشــار إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلت 
األســبوع املايض حســنني شــوكة والد 

حسن وشقيقه.
ويف القدس املحتلة؛ اعتقلت قوات 
االحتــالل ســتة مواطنــني؛ هــم: زهــران 
زهــران، ومجــد زهران، وموىس زهران، 
حميــدان،  وهشــام  زهــران،  وحمــزة 

ومحمد كنعان. 
اقتحام األقصى

من جهة ثانية، اقتحم 117 مستوطًنا، 
بحراســة  األقــىص،  املســجد  أمــس، 

مشددة من قوات االحتالل.
إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
املستوطنني اقتحموا باحات األقىص 

املبارك، ونفذوا جولة استفزازية فيه، 
بحامية من رشطة االحتالل.

منظــامت  "اتحــاد  يســمى  مــا  وأعلــن 
الهيــكل" املزعــوم، تنظيــم اقتحامــات 
اليــوم،  األقــىص،  للمســجد  مركزيــة 
الهيــكل"،  مبشــاركة جميــع "منظــامت 
الغفــران"  "عيــد  يســمى  مــا  عشــية 

التورايت.
يف  الهيــكل"  "جامعــات  وتهــدف 
يحــل  الــذي  الحــايل  الغفــران"  "عيــد 
غــًدا الخميــس، إىل اقتحــام أكــرب عــدد 
ممكــن مــن املتطرفــني لألقــىص، وأداء 
الجامعيــة  العلنيــة  التوبــة  صلــوات 
نفــخ  وتكــرار  كبــار حاخاماتهــا،  بقيــادة 
البوق يف املسجد، باعتبار هذا اليوم 

"أقدس أيام اليهود".
املتطرفــة  الجامعــات  تلــك  وتخطــط 
مــا  أجنــدة  ضمــن  األعيــاد  الســتثامر 
يســمى "التأسيس املعنوي للمعبد"، 
بفرض الطقوس التوراتية يف املسجد 
هدفهــا  جعلتــه  مــا  وهــو  األقــىص، 

املركزي منذ عام 2019.
مبــا  اليهــود  الحتفــاالت  واســتعداًدا 
أعلنــت  الغفــران"،  "عيــد  يســمى 
رشطــة االحتــالل أنهــا ســتنرش املئــات 
القدميــة  البلــدة  يف  عنارصهــا  مــن 

بالقدس.
ووضعــت رشطــة االحتــالل املكعبــات 
الطرقــات  مفرتقــات  عنــد  األســمنتية 
والشــوارع يف مدينــة القــدس والبلــدة 
القدمية، ونصبت الحواجز العسكرية 

عى مداخلها.

إحــدى املســتوطنات املقامة عــى أرايض الجبل. 
ويهــدد االحتــالل مبصــادرة أرض عائلــة القنــرب يف 
منطقــة "ديــر الســنة"، بعدمــا جــرى تعليــق إعالنات 
عى جدران املنازل ويف املنطقة تطالب السكان 
ملكتــب  ادعــاءات  وتقديــم  أراضيهــم،  بتســجيل 
ل باســم  "مأمــور التســوية" اإلرسائيــي إن مل ُتســجَّ

أصحابها.
وقــال املقــديس صــالح القنــرب: إن بلديــة االحتــالل 
عــى  االســتيالء  بهــدف  ســنوات  منــذ  تالحقنــا 
أراضينــا التــي ورثناهــا عن آبائنــا وأجدادنا، وتطالبنا 
بتســجيل األرض وإثبــات ملكيتنــا لهــا، وإن مل يتــم 

ذلك، سوف ُتصاَدر.
منــذ  املنطقــة  يف  نســكن  "نحــن  القنــرب:  وأضــاف 
عرشات الســنني، وال منلك أي أوراق ُتثبت ملكية 
األرض"، الفتة إىل توجه العائلة عرب محاٍم ملحكمة 

االحتالل ألجل هذه القضية.
وأكــد أن االحتــالل يســعى إىل تهجرينــا مــن أراضينا 
مســتوطنة  توســيع  بهــدف  الســنة"،  "ديــر  يف 
"كدمــات تســيون" يف جبــل املكــرب، لكننــا ســنبقى 

صامدين، وسنتصدى لكل محاوالت ترحيلنا.
قرار ظالم

الســكان  -أحــد  القنــرب  نايــف  املقــديس  أمــا 
أن األرض  إن االحتــالل يدعــي  املهدديــن- فقــال: 
لذلــك   ،1948 عــام  قبــل  لليهــود  ملكيتهــا  تعــود 
يســعى ملصادرتها وإخالء الســكان من منازلهم يف 

املنطقة.
إلثبــات  األوراق  عــى  نحصــل  أيــن  "مــن  وتســاءل: 
ونرفــض  ظــامل،  إرسائيــي  قــرار  هــذا  امللكيــة؟ 

العقــارات يف  وتســوية  األرايض  تســجيل  مــرشوع 
القدس، ألجل توســيع املســتوطنات عى حســاب 

أرايض الفلسطينيني".
ويهدف تقديم السكان االعرتاضات -وفًقا للقنرب- 
أوراق  تقديــم  وليــس  التســوية"،  "مــرشوع  إللغــاء 
ملكية، والتعاون مع املرشوع الخطري، ألنه مخالف 

للقوانني الدولية، ولكون القدس مدينة محتلة.
امللكيــات  تســجيل  مــن  املقدســيون  ويتخــوف 
بأسامء يهود يف "دائرة التسوية"، ما يعني تثبيت 
ملكيتهم املزعومة عى حساب أصحاب األرايض 

األصليني.
تســوية  يف  البــدء  االحتــالل  حكومــة  قــرار  ويهــدد 
القــدس  يف  األرايض"  وتســجيل  عقاريــة  "حقــوق 

مبصادرة حوايل %60 من األمالك يف املدينة.
تســليم  يف  االحتــالل  ســلطات  رشعــت  ومؤخــًرا، 
اســتدعاءات لفلســطينيني لتســجيل عقاراتهــم يف 
بيــت  بالقــدس، خاصــة جبــل املكــرب،  أحيــاء  عــدة 
حنينا، شعفاط، العيسوية، والشيخ جراح وغريها.

إىل  تســعى  االحتــالل  حكومــة  أن  القنــرب  وأوضــح 
توســيع مســتوطنة "كدمــات تســيون"، التــي تضــم 
حــوايل 8 بنايــات اســتيطانية، عــى حســاب أراٍض 

فلسطينية يدعون ملكيتهم لها.
تابعــة  كانــت  الســنة"  "ديــر  أرايض  أن  إىل  وأشــار 
لبلــدة أبــو ديــس التــي تــم عزلهــا عنهــا، وضمــت إىل 
مــا يســمى "حــدود بلديــة القــدس"، وهــي معزولــة 

عن البلدة بجدار الفصل العنرصي.
معاناة مضاعفة

وال تتوقــف معانــاة ســكان حــي القنــرب عنــد ذلــك، 

وال  الصحــي،  التأمــني  مــن  االحتــالل  يحرمهــم  بــل 
يســمح لهــم بالعمــل إال عــرب الحصــول عــى تصاريح 
خاصة، كام يواجهون مشكالت يف تعليم أبنائهم، 
دون  الحــي  يف  إقامتهــم  تثبيــت  إىل  ويســعون 

جدوى.
ويبــني نايــف القنــرب أن "ديــر الســنة" املطــل عــى 
يتعــرض  القــدس  رشق  جنــوب  وبلــدات  أحيــاء 
وهنــاك  إرسائيليــة،  وإجــراءات  ملامرســات 
مخططات استيطانية ضخمة سُتقام يف املنطقة.

أبيــع  ولــن  بيتــي،  مــن وطنــي وال  أرحــل  "لــن  وأكــد: 
أريض مهــام كلفنــي مــن مثــن، فنحــن كغرينــا ندفــع 
أن  دون  االحتــالل  لبلديــة  واملخالفــات  الرضائــب 

نتلقى أي خدمات".
القنــرب،  عائلــة  عــى  التهجــري  مخطــط  يقتــرص  ومل 
املنطقــة  يف  أخــرى  عائــالت  أيًضــا  يســتهدف  بــل 
شــقريات،  الرسخــي،  جعابيــص،  مثــل  املذكــورة 
مبصــادرة  يهــدد  كــام  وغريهــم،  وغوشــة  رصي 

ملكيات خاصة تبلغ مساحتها نحو 500 دونم.
الفلســطينيني يف  االئتــالف األهــي لحقــوق  وكان 
يف  األمــالك  "تســوية  إن  محــذًرا:  قــال  القــدس 
مبصــادرة  وتهــدد  الســيطرة  نحــو  خطــوة  القــدس 
حــوايل %60 مــن األمــالك يف القــدس عــرب فــرض 

معايري إرسائيلية يف إجراءات التسوية".
تســوية  يف  مــا  "أخطــر  أن  األهــي  االئتــالف  وأكــد 
األمــالك تفعيــل وتطبيــق قانــون أمــالك الغائبــني"، 
لتكريــس   100% الخطــوة سياســية  هــذه  أن  ا  عــادًّ
مدينــة  يف  التهجــري  سياســة  مــن  وجــزء  االحتــالل 

القدس.

وقررت اللجنة تنظيم مظاهرة شعبية 
قطرية يوم األحد املقبل يف الساعة 
السادسة مساًء أمام سجن الجلمة.

اللجــان  املتابعــة  لجنــة  وطالبــت 
الشــبابية  والحــراكات  الشــعبية 
الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  وعمــوم 
بااللتزام الواســع واملشاركة يف هذه 

الفعاليات.
وغضــب  بقلــق  تتابــع  أنهــا  وأكــدت 
والتنكيــل  القمــع  أخبــار  شــديدين 
شــعبنا  أرسى  لهــا  يتعــرض  التــي 
الســجون  يف  الفلســطيني 

واملعتقالت اإلرسائيلية.
عمومــا  األرسى  أن  وأوضحــت 
واألربعــة الذيــن اعتقلــوا يف أعقــاب 
ســجن  مــن  الحريــة  إىل  عبورهــم 
هــذه  يف  يتعرضــون  "جلبــوع"، 
األيــام ملضايقــات وتنكيــل وقمــع من 
القمــع  وأجهــزة  الســجون  إدارة  قبــل 

اإلرسائيلية األخرى.
أن  إىل  املتابعــة  لجنــة  وأشــارت 
باألســاليب  األرسى  اســتهداف 
مــا  الجامعيــة  والعقوبــات  الوحشــية 
االحتــالل  طبيعــة  عــن  تعبــري  إال  هــو 
الدوليــة  املواثيــق  عــى  وتطاولــه 
وعى املعايري اإلنسانية وعن حقده 
وعــن غريــزة االنتقــام الجبــان لخيبتــه 

األخرية.
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املوضوعــات  مــن  األرسى  وتبــادل  األرسى  موضــوع  يعــد 
الشــائكة، لقلــة املصداقيــة يف الترصيحــات التــي تصــدر 
عــن األطــراف ذات العالقــة. قبــل أشــهر معــدودة خرجــت 
ترصيحــات إعالميــة أوحــت للمتابعــن أننــا قــاب قوســن 
أو أدىن مــن عقــد صفقــة تبــادل. التوقعــات تبخــرت مبــرور 
األيــام ومل يحــدث تبــادل. اآلن وبعــد زيــارة بينيــت رئيــس 
وزراء دولة االحتالل واالعتقال لرشم الشــيخ ولقاء القيادة 
املرصيــة، تجــددت الترصيحــات التي تزعم بقرب االتفاق 
عــى عقــد صفقــة تبــادل، لدرجــة أن بــن بــراك رئيــس لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة يف كنيســت دولــة االحتــالل، زعــم أن 
االتفــاق عــى صفقــة التبــادل هــو خــالل أســابيع محــدودة. 
ويف الوقــت نفســه قــال مســؤولون إرسائيليــون: إن اإلفراج 
عــن معتقلــن لــن يتضمــن مــن أُدينــوا بقتــل إرسائيليــن. 
رشم  لقــاء  يف  فتــح  قــد  األرسى  تبــادل  ملــف  كان  إذا 
أطلــع  قــد  املــرصي  الجانــب  أن  املؤكــد  فمــن  الشــيخ، 
بحســب  للتبــادل  جاهــزة  حــاس  أن  اإلرسائيــي  الطــرف 
رشوط محــددة ليــس فيهــا فيتــو عــى مــن شــارك يف قتــل 
إرسائيليــن، ألن هــؤالء هــم يف مركــز اهتــام حاس، ولن 
تقبــل املوقــف اإلرسائيــي املتشــدد، وتقــول حــاس: إن 
صفقــة شــاليط تضمنــت عــددا ُمهــاًّ مــن هــؤالء. الطــرف 
املــرصي قــد يســاعد يف مباحثــات تفــاوض غــر مبــارش 
عــى هــؤالء، ولكــن يف النهايــة يجــب أن يخــرج عــدد منهم 
للحريــة، ال ســيا ممــن قضــوا مــدة زمنيــة طويلــة، أو ممــن 
بصفقــة  تذكــر  حــن  حــاس  صحيــة.  مشــكالت  يعانــون 
بــن  ليســت  نجريهــا  التــي  الصفقــة  إن  تقــول:  شــاليط 
مــن  وإن  أعــداء،  بــن  بــل  للمجامــالت،  أصدقــاء خاضعــة 
قاتــل العــدو ووقــع يف األرس لــه ذمــة مــا يف رقبــة حــاس 
وغرهــا مــن الفصائــل. ال يوجــد مبفهــوم العقــل منطق يف 
رفــض العــدو اإلفــراج عــن نــوع معــن مــن األرسى. نفهــم أن 
يكــون لــه رشوط عــى العــدد، ولكــن ليــس لــه أن يفرض من 
يخــرج ومــن ال يخــرج، الصفقــة عــادة بــن طرفــن مختلفن 
ومتناقضن، ولكلٍّ مطالبه ورشوطه، ومن يريد التوافق ال 
يضع رشوطا مرفوضة، ومن يريد استعادة أرساه يجدر أن 
يفهــم مــا لــه ومــا عليه، ودون هذا الفهــم لن يحدث تقدم. 
برعايــة  التبــادل  ويكــون  أســابيع  قبــل  بــارك  بــن  قــول  بــن 
مرصيــة، وبــن رشوط املســؤولن املســبقة، واســتخدام 
فيتو بحق نوع معن، مسافة واسعة، لذا قلنا هي مسألة 

شائكة والترصيحات فيها بال مصداقية.

ا ثمة صفقة  هل حقًّ
تبادل قريبة؟

بريطانيا تبدأ أكبر تجربة الختبار 
دم لـ50 نوًعا من السرطان

لندن/ وكاالت:
يف أكرب تجربة يف العامل، بدأت هيئة الصحة الوطنية التابعة للدولة 
يف بريطانيــا، أمــس، اختبــار الــدم جالــري الرئيــي مــن إنتــاج رشكــة 
"جريــل" الــذي ميكــن اســتخدامه يف اكتشــاف أكــر مــن 50 نوًعــا مــن 

الرسطان قبل ظهور األعراض.
ويذكر أن اختبار جالري يفحص الحمض النووي )دي إن إيه( يف دم 
املريض لتحديد ما إذا كان مصدر أي منه خاليا مصابة بالرسطان. 

ويؤدي التشخيص املبكر ملرض الرسطان إىل زيادة معدالت الشفاء 
بشكل كبر.

متطــوع يف  ألــف   140 تريــد  أنهــا  الوطنيــة  الصحــة  وأوضحــت هيئــة 
إنجلــرا لــرى مــدى كفــاءة االختبــار كجــزء مــن تجربة مراقبة عشــوائية. 
وســيتم عــى الفــور فحــص عينــات الــدم لنصــف املشــاركن باختبــار 
جالــري. وقــال بيــر ساســيني، أســتاذ الوقايــة مــن أمــراض الرسطــان 
يف جامعــة كينجــز كوليــدج لنــدن: "نحتــاج إىل دراســة اختبــار جالــري 
بدقــة ملعرفــة مــا إذا كان يخفــض عــدد اإلصابــات بالرسطــان التــي يتــم 
تشخيصها يف مرحلة متأخرة بصورة كبرة. ميكن أن ُيحدث االختبار 
تغيًرا هائاًل يف االكتشــاف املبكر للرسطان ونحن متحمســون لكوننا 

الرواد يف هذا البحث املهم".
وُيعد رسطان الرئة حتى اآلن هو الســبب األكر شــيوًعا للوفاة مبرض 
الرسطــان يف اململكــة املتحــدة، حيــث يقــف وراء ُخمــس الوفيــات 

بسبب الرسطان. 
وأفــادت هيئــة الصحــة الوطنيــة بــأن رسطــان الرئــة واألمعاء والربوســتاتا 
والثــدي مســؤول عــن %45 مــن الوفيــات الناتجــة مــن مــرض الرسطــان 

يف اململكة املتحدة. 
أكملــت  إنهــا  املــايض،  الشــهر  األمركيــة  إلومينــا  رشكــة  وقالــت 
االستحواذ عى "جريل" بصفقة قيمتها 7.1 مليار دوالر، مشرة إىل 

أنها سُتشغل "جريل" عى نحو منفصل عن رشكتها الحالية.

انتفاخ بطون "النباتيين" مؤشر 
جيد على صحة األمعاء

لندن/ وكاالت:
مــن املؤسســات يف  الباحثــن املنتســبن إىل مجموعــة  مــن  وجــد فريــق 
منهــا  يعــاين  التــي  البطــن  انتفــاخ  يف  الزيــادة  أن  إســبانيا،  أنحــاء  جميــع 
األشــخاص الذيــن يتحولــون إىل نظــام غــذايئ نبــايت هــو مــؤرش عــى وجــود 

ميكروبات مفيدة مهمة لصحة األمعاء.
يصــف  الغذائيــة"،  "العنــارص  مجلــة  يف  املنشــورة  البحثيــة  ورقتهــم  ويف 
الباحثــون التجــارب التــي أجروهــا مــع متطوعــن ذكــور أصحــاء فيــا يتعلــق 

بالنظام الغذايئ، وتوصلوا من خاللها إىل هذه النتيجة.
واملعروف عى نطاق واسع أن التحول من نظام غذايئ قائم عى الدهون 
أو الكربوهيــدرات إىل نظــام يحتــوي عــى املزيــد مــن الخــراوات يــؤدي 
إىل انتفــاخ البطــن، وأُجــري القليــل مــن األبحــاث ملعرفــة العالقــة بــن النظام 

الغذايئ وانتفاخ البطن.
وملعرفــة املزيــد عــن تأثــر التحــول إىل نظــام غــذايئ نبــايت عــى الهضــم 
بـــ18 متطوًعــا بالًغــا يتمتعــون بصحــة جيــدة،  واألمعــاء، اســتعان الباحثــون 
ُطلــب مــن كل منهــم اتبــاع نظــام غــذايئ نبــايت ثــم االنتقــال إىل نظــام البحــر 

األبيض املتوسط الغذايئ ملدة أسبوعن.
وخــالل فــرة الدراســة، ُطلــب مــن املتطوعــن حســاب عــدد املــرات التــي 
كل  مــن  ُطلــب  كــا  بــراز،  عينــة  كل  وزن  وتقديــر  يــوم  كل  فيهــا  تغوطــوا 
متطــوع أن حســب عــدد املــرات التــي شــعروا فيها باالنتفــاخ، كا ُطلب من 
املتطوعــن الخضــوع الختبــار عشــوايئ يتضمن قياس كميــة الغاز املنبعثة 

خالل نوبات انتفاخ البطن باستخدام البالونات.
املــرات  عــدد  يغــر  مل  الغــذايئ  النظــام  يف  التغيــر  أن  الباحثــون  ووجــد 
التــي يتغــوط فيهــا املتطوعــون كل يــوم، ولكنــه يغــر كميــة املــواد التــي يتم 
تفريغهــا، ووجــد الباحثــون أن النظــام الغــذايئ النبــايت ضاعــف حجــم الــرباز 

يف املتوسط.
والحظ الباحثون أن هذا كان بســبب الزيادة الهائلة يف كتلة منو البكتريا 
وإفرازهــا، وأظهــرت البيانــات أيًضــا أن عــدد نوبــات انتفــاخ البطــن زاد ســبع 
مــرات يومًيــا يف النظــام الغــذايئ النبــايت، وزاد ترصيــف الغــاز بنســبة تفــوق 

الـ%50 تقريًبا مع كل نوبة انتفاخ.
القنــاة  يف  النباتيــة  املــواد  تخمــر  بســبب  كان  هــذا  أن  الباحثــون  والحــظ 
الهضميــة. ويقــرح الباحثــون أن ُتظهــر تجاربهــم أن النظــام الغــذايئ النبــايت 
يعــزز أنواًعــا أكــر صحــة مــن بكتريــا األمعــاء مــا يــؤدي إىل تحســن صحــة 

األمعاء بشكل عام.

اكتشاف معبد سومري في 
العراق عمره 4 آالف عام

بغداد/ وكاالت:
اكتشــفت بعثــة أثريــة بريطانيــة برفقــة فريــق عراقــي معبــدا ســومريا 
يف محافظــة ذي قــار جنــويب العــراق يعــود إىل األلفيــة الثالثــة قبــل 

امليالد.
جــرى  الــذي  االلينــو  "معبــد  أن  العراقيــة  الصبــاح  جريــدة  وذكــرت 
اكتشــافه يعــود إىل اإللــه نــن جرســو يف مدينــة كرســو الســومرية، 

التي تقع شال محافظة ذي قار".
عامــر  قــار  ذي  وتــراث  آثــار  مفتشــية  مديــر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
لنــدن(  ملتحــف  )التابعــة  الربيطانيــة  "البعثــة  إن  قولــه:  عبدالــرزاق 
املنقبــة والفريــق العراقــي الــذي يرافقها عــرا أيًضا عى العديد من 
اللقــى )املوجــودات( األثريــة املهمــة، التــي أرســلت إىل املتحــف 

الوطني".
وأوضح عبد الرزاق أن بعثة متحف لندن تتوقع أن تعر عى املزيد 
مــن االكتشــافات املهمــة، بعــد تجديــد العقــد املوقــع معها لخمس 
ســنوات أخــرى بهــدف التوســع يف أعــال التنقيــب يف املحافظــة، 
مضيًفــا أن هنــاك خمــس بعثــات أجنبيــة ســتصل إىل العــراق مطلــع 

أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
ويف يوليو/ متوز املايض أُعلن عن متكن فريق تنقيب رويس من 
اكتشــاف مــا يعتقــد أنهــا بقايــا مســتوطنة يعــود تاريخهــا إىل أربعــة 
آالف عام مضت، ومن بن املواد األثرية التي جرى اكتشافها رأس 

سهم صدئ وآثار ملواقد ومتاثيل من الطن.
وقبــل ذلــك عــر فريــق علــاء آثار بريطاين مطلــع العام الحايل عى 
نقــوش صخريــة نــادرة عــى ضفــاف قنــاة مائيــة يف محافظــة دهــوك 
التابعــة إلقليــم كردســتان شــايل البــالد، يعتقد أنهــا تعود إىل عرص 

رسجون األكدي.
والحضــارة الســومرية مــن الحضــارات القدميــة املعروفــة يف جنــوب 
بــالد الرافديــن، وعــرف تاريخهــا مــن األلــواح الطينيــة املدونــة بالخــط 

املساري.
وحســب مراجــع تاريخيــة ظهــر اســم ســومر يف بدايــة األلفيــة الثالثــة 
قبل امليالد يف فرة ظهور الحيثين، لكن بداية الســومرين كانت 
يف األلفية السادســة قبل امليالد، حيث اســتقر شــعب العبيدين 

وأقاموا املدن السومرية جنويب العراق.

"أونروا" تكرم الطالب السابق 
في مدارسها ومهندس وكالة 

ناسا لؤي البسيوني
غزة/ فلسطن:

كرمت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئن الفلسطينين 
)األونــروا( أمــس، طالبهــا الســابق والعضــو الحــايل يف فريــق وكالــة 

ناسا للكهرباء والطاقة لؤي البسيوين.
يف نيســان 2021، قامــت املروحيــة املريخيــة التابعــة لوكالــة ناســا 
إىل  األوىل  رحلتهــا  باســتكال  هندســتها،  يف  لــؤي  ســاعد  والتــي 
املريــخ. هــذا اإلنجــاز التاريخــي هــو نتــاج ســبع ســنوات مــن العمــل 

الشاق من قبل لؤي وبقية الفريق يف ناسا. 
وكان البســيوين، وهو طالب ســابق يف مدرســة بيت حانون التابعة 
لألونروا يف غزة، قد غادر القطاع املحارص يف عام 1998 ملتابعة 

تعليمه العايل يف الواليات املتحدة.
ا التعليم ألكر من 286,645 طالًبا وطالبة يف  وتقدم األونروا حاليًّ

278 مدرسة تابعة للوكالة يف جميع أنحاء غزة.

الخليل-غزة/ صفاء عاشور:
بعــد منتصــف الليــل، وتحديــًدا يف متام الســاعة 
الثالثــة والنصــف فجــًرا، أقدمــت خفافيــش الليــل 
لتقلق منام صغار عائلة القواســمي، وتنزع األب 
األوقــات  أشــد  أرستــه يف  وســط  مــن  "حجــازي" 

حاجة إليه.
جنود االحتالل يقفون أمام بيت املحرر، يدقون 
الباب بعنف إلدخال الرعب إىل قلوب األطفال، 

ليستيقظ حجازي وزوجته وأطفاله.
جنــود  لطلــب  وأطفالهــا،  الزوجــة  اســتمعت 
االحتــالل مــن "حجــازي" تغيــر مالبســه والقــدوم 

معهم، يسألهم ملاذا؟ فال يجيبون.
يتعــرض  التــي  ليســت األوىل  فعمليــة االعتقــال 
لهــا القواســمي، فقــد اعُتقــل ثــالث مــرات ســابقة 
أعــوام  لثانيــة  اعتقالــه  ســنوات  ليصــل مجمــوع 

عرب فرات زمنية متفاوتة.
النتشــة:  بيــان  حجــازي،  األســر  زوجــة  وقالــت 
"نسينا ولو قليال هذه االقتحامات ملنزلنا حيث 
كان آخــر اعتقــال لزوجــي قبــل خمــس ســنوات .. 
لكــن مــا جعــل هــذا االعتقــال مختلفــا هــو حالــة 
ابني الكبر أحمد بعد إصابته مبرض الرسطان".

بعــد  "فلســطن":  لصحيفــة  بيــان  وأضافــت 
تجهيز زوجي نفســه جاء لتوديع أطفاله وارتأيت 
أحــد  "فــال  للذكــرى  صــورة  لتبقــى  تصويرهــم 
تلــك  فكانــت  ذلــك..  بعــد  يحــدث  مــاذا  يعلــم 
الصورة التي انترشت بشــكل واســع عى وســائل 

التواصل االجتاعي وحصدت تعاطًفا كبًرا".
برفــق عــى  صــورة ظهــر فيهــا األب وهــو ينحنــي 
األريكــة التــي ينــام عليها طفلــه املريض "أحمد" 
يضع قبلة عى رأسه الذي أفقده العالج شعره.

األكــر  كان  أحمــد  طفلهــا  أن  األم  وأوضحــت 
ــًرا مبــا حصــل مــع والــده فقــد كان يجهــز نفســه  تأثُّ
ليذهــب برفقتــه ألخــذ "جرعة العــالج الكياوي" 
أن  إىل  الفتــًة  فيــه،  اعُتقــل  الــذي  اليــوم  يف 
"أحمــد" كان ســعيًدا بشــفائه مــن فــروس كورونا 
وأضافــت  يومــن.  قبــل  ســلبية  النتيجــة  وظهــور 
أن االحتــالل قــى عــى فرحــة "أحمــد" بشــفائه 

فيــه  يــرى  كان  الــذي  الســند  مــن كورونــا وحرمــه 
ميكــن  ال  بوالــده  أحمــد  "فعالقــة  يشء،  كل 
وصفهــا فهــو القائــم عــى كل احتياجاتــه خاصــة 
بعــد إصابتــه مبــرض الرسطــان منــذ بدايــة العــام 

الحايل".
وأشارت الزوجة إىل أن جميع سنوات االعتقاالت 
التي قضاها زوجها يف ســجون االحتالل، كانت 

اعتقاالت إدارية دون تهمة.
تفاعل واسع

شــقيق  هــو  القواســمي  حجــازي  واألســر 
وشــقيق  القواســمي،  ومــراد  أحمــد  الشــهيدين 
األســرين املحكومــان باملؤبــد: حســام وحســن 

القواسمي.  
وتفاعــاًل  تعاطًفــا  املؤملــة  وداعــه  والقــت صــورة 
واســًعا مــن نشــطاء مواقــع التواصــل االجتاعــي 
الســلوك  مــن  غضبهــم  عــن  أيضــا  أعربــوا  الذيــن 

الهمجي وغر اإلنساين لقوات االحتالل.
الصــورة  عــى  الرميــاوي  عــالء  الصحفــي  وعّلــق 
قائــال: "حجــازي القواســمي يــوّدع ولــده املصاب 
بالرسطــان قبــل أن تعتقلــه االحتــالل، وعــرشات 
القبلــة،  يرقبــون  رأســه،  عــى  يقفــون  الجنــود 

يســتمعون إىل نبــض الــوداع". وتابــع الرميــاوي: 
"ميســح عــى جبينه الطأمنينة املغــادرة، يوصيه 
بــأن ال يــرك الكيــاوي، أن يحتمــل الوجع، يرعى 
أمــه واألشــقاء، أال يبــي أملــه كونه رّجــال البيت، 
أن ال ميــوت ألنــه ســيعود إليــه". وختــم: "حجــازي 
ســالم عليــك يــا أيهــا الصابر املحتســب، احتمل 

حبيبي أحمد شافاك ريب وعافاك". 
عــى  معلًقــا  صالــح  أبــو  نــورس  الناشــط  وكتــب 
يــا  مشــهد األســر القواســمي قائــال: "إْن كانــت 
بنــي معركتــك مــع الرسطــان األصغــر فــإّن معركــة 
والــدك مــع الرسطــان األكــرب". وأكدت املرشــحة 
عــن قامئــة "القــدس موعدنــا" يف مدينــة الخليــل 
إرساء اليف، أن صــورة األســر حجــازي تعــرب عــن 
مــدى وحشــية االحتــالل وعدم إنســانيته. وقالت 
اليف، يف ترصيــح، أمــس: إن عائلــة القواســمي 
م كل غاٍل ونفيس يف سبيل  قّدمت وال تزال تقدِّ
عــى  جديــًدا  "ليــس  مضيفــة:  والوطــن،  الديــن 
عائلــة القواســمي أن تظهــر بهــذا الثبــات والصــرب 
املؤسســات  وطالبــت  االحتــالل".  أمــام  والرضــا 
الحقوقيــة والدوليــة بــرورة تســليط الضــوء عى 
قضية األرسى وتحديًدا القضايا اإلنسانية منها.

ر القواسمي .. االحتالل يعتقل المحرَّ
وتعاطف واسع لوداعه طفله المريض 

لجنة مستقلة للتحقيق بتحيز
 "فيس بوك"ضد المحتوى الفلسطيني

واشنطن/ فلسطن:
"فيــس  والرقابــة لرشكــة  أقــر مجلــس اإلرشاف 
بــوك" إحالــة الشــكوى املقدمــة للرشكــة حــول 
إىل  الفلســطيني،  املحتــوى  ضــد  التحيــز 
التحقيــق، عــرب لجنــة خارجية مســتقلة للبحث 
قــرارات تعديــل املحتــوى أو  فيــا إذا كانــت 
حذفــه مبــا يف ذلــك القــرارات اآلليــة، تعامــل 

املحتوى املؤيد لفلسطن بشكل مختلف.
رشكــة  يف  والرقابــة  اإلرشاف  مجلــس  وأصــدر 
مل  حــن  يف  أمــس،  توصيتــه  "فيســبوك" 
ينــِف وجــود اتصــاالت غــر رســمية مــع حكومة 
يف  أّثــرت  تكــون  قــد  اإلرسائيليــة  االحتــالل 
قرارات الرشكة بحجب املحتوى الفلســطيني 

عن صفحاتها.
كــا أصــدر بيانــا أمــس، حــول قضيــٍة ُأزيل فيها 

مؤيــدون  ناشــطون  وتابعهــا  إخبــاري،  منشــور 
املتحــدة  الواليــات  يف  الفلســطيني  للحــق 
املســلمن  املوظفــن  تجمــع  مــع  بالتنســيق 

داخل الرشكة.
داخــل  األعــى  الجهــة  هــو  الرقابــة  ومجلــس 
الرشكــة التــي تتابــع مارســات اإلرشاف عــى 

املحتوى يف رشكتي فيس بوك وإنستغرام.
الفحــص  "هــذا  إن  القضيــة:  قــرار  يف  وجــاء 
يجب أن يراجع معاملة املحتوى الفلسطيني 
املحتــوى  وأيًضــا  للفلســطينين  املؤيــد  أو 
أهــداف  أي  العنــف ضــد  الــذي يحــرض عــى 
محتملة، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم 
أو دينهــم أو معتقدهــم أو آرائهــم السياســية"، 
مضيًفا أن نتائج التقرير يجب أن تكون علنية.

عــى املحتــوى  الرقابــة  أن  الحكــم إىل  وأشــار 

مــن  عامــة،  انتقــادات  أثــارت  الفلســطيني 
ضمنهــا اتهامــات للشــبكة االجتاعيــة بفــرض 
رقابــة عــى املحتــوى الفلســطيني بشــكل غــر 
يحــرض  الــذي  باملحتــوى  مقارنــة  متناســب، 
عــى العنــف ضــد الفلســطينين وأهلنا داخل 

أرايض الـ48. 
املســتقل  التحقيــق  إىل  املجلــس  ودعــا 

لتوضيح هذه االدعاءات الخِطرة.
يف  الفلســطيني  الحــق  أنصــار  أن  إىل  يشــار 
الواليات املتحدة نفذوا خالل األشهر القليلة 
املاضية عدة تظاهرات أمام مقار رشكة فيس 
عــى  احتجاجــا  األمريكيــة  املــدن  يف  بــوك 
الفلســطيني  املحتــوى  ضــد  الرشكــة  انحيــاز 
املؤيــدة  الصفحــات  عــرشات  بغلــق  وقيامهــا 

لفلسطن.


