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17 وفاة و1703 إصابات جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

غزة-رام الله/ فلسطني:
جديــدة  إصابــات  و1703  وفــاة،   17 تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
بفريوس "كورونا"، إضافة لـ2112 حالة تعاٍف، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكــدت الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة يف فلســطني، أن 7 حــاالت 
وفــاة ســجلت يف قطــاع غــزة، و4 يف نابلــس، و3 يف قلقيليــة، و1 يف رام اللــه 
والبرية، و1 يف جنني، و1 يف الخليل. وقالت: إن اإلصابات الجديدة سجلت 

عــى النحــو التــايل: قلقيليــة 27، طولكــرم 61، أريحــا واألغــوار 32، 
ونابلس 88، وطوباس 11، وجنني 48، وضواحي القدس 15، ورام 

مسرية يف برقني للمطالبة 
باسرتداد جثمان الشهيد 

يوســـف صبـــح
جنني/ فلسطني:

غــرب جنــني،  برقــني جنــوب  بلــدة  أمــس، يف  نظمــت مســرية حاشــدة، مســاء 
ســلطات  تحتجــزه  الــذي  صبــح،  يوســف  الشــهيد  جثــان  باســرداد  للمطالبــة 
املنــددة  الشــعارات  املســرية  يف  املشــاركون  وردد  اإلرسائيــي.  االحتــال 

بعدوان االحتال املستمر عى شعبنا، وعملية إعدام الشهيدين 
الــدويل واملؤسســات  يوســف وأســامة صبــح، مطالبــني املجتمــع 

»مشروع التسوية فشل بالكامل«
مروان الربغويث: معركة القدس 

دت المقاومة الشاملة  جسَّ
وكشفت عجز نظامنا السيايس

رام الله/ فلسطني: 
معركــة  إن  الربغــويث:  مــروان  األســري  "فتــح"  حركــة  يف  القيــادي  قــال 

التــي  الشــاملة  املقاومــة  مبــدأ  جّســدت  األخــرية  القــدس 
وتتعاضــد  النضــال،  وأشــكال  أســاليب  فيهــا  تتكامــل 

وقائع جديدة ومروعة 
لجريمة قتل أجهزة 

السلطة نزار بنات 
رام الله/ فلسطني:

روى املحامي غاندي أمني، املوكل من عائلة الناشــط الشــهيد 
نــزار بنــات، وقائــع الجرميــة التي أودت بحياة األخري وفًقا ملا ورد 
يف الئحة االتهام التي ُتليت االثنني عى املتهمني يف الجلسة 
األوىل مــن املحكمــة. وأشــار املحامــي أمــني إىل أنــه بالتحقيــق 

عساف: نتطلع 
ألوسع مشاركة 

يف توقيع عريضة 
إجراء االنتخابات

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قال عمر عساف، عضو الحراك 
الوطنــي الفلســطيني املشــارك 
اإللكرونيــة  العريضــة  يف 
االنتخابــات  بإجــراء  املطالبــة 
للمعــارض  العدالــة  وتحقيــق 
الــذي  بنــات  نــزار  الســيايس 
القامئــني  إن  الســلطة:  اغتالتــه 

العريضــــــــــــــــــــــــــة  علــــــــــــــــــى 
يتطلعـــــــــــــــــــون ألوســــــــــــــع 

7 أسرى يواصلون إضرابهم رفًضا لالعتقال اإلداري

فعاليــات جماهرييــة يف محافظــات 
الضفـــة دعًما لألســـرى المرضبيـــن

الشهيــد حميــدان.. ُغيَِّب لسنــواٍت 
خلــف القضبــان واغتيــل بالرصــاص

القضاء العرايق ُيصدر عقوبات تصل 
إىل اإلعدام للمطّبعني مع االحتالل

بعد تمديد السلطة اعتقال الشاهد الرئيس

عائلـــة بنـــات تعلِّــق مشاركــة فريقهــا 
القانونــي بجلســات محاكمــة قاتليــه

محافظات/ فلسطني:
أصيب 3 مواطنني بينهم طفل برصاص قوات 
االحتــال اإلرسائيــي، وعــرات املواطنــني 
خــال  أمــس،  واالختنــاق،  بالرضــوض 
محافظتــي  يف  للمســتوطنني،  اعتــداءات 
الخليل وجنني، بالضفة الغربية املحتلة، يف 

حــني جدد عرات املســتوطنني املتطرفني 
وســط  األقــى،  للمســجد  اقتحاماتهــم 
حراســة أمنية مشــددة. وأفادت وزارة الصحة 
طفــًا  بــأن  صحفــي،  بيــان  يف  الفلســطينية 
يبلــغ مــن العمــر 16 عامــا أصيــب بالرصــاص 
مستشــفى  إىل  نقــل  وقــد  بطنــه،  يف  الحــي 

ووصفــت  لحــم،  ببيــت  العربيــة  الجمعيــة 
حالتــه بالخِطــرة. وذكر شــهود عيــان أن الطفل 
أصيــب خــال مواجهــات مــع قــوات االحتال 
اندلعــت عــى مدخل املخيم، مشــريين إىل 

إصابــة عــدد مــن املواطنني بحاالت 
للدمــوع.  املســيل  بالغــاز  اختنــاق 

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
أكــد رئيــس أكادمييــة األقى للوقــف والراث 
يف األقــى، د. ناجــح بكــريات، أن االحتــال 
اإلرسائيي يسعى لتجفيف الوجود اإلسامي 
املقــديس يف املســجد األقــى، مــن خــال 

منع وصول الفلسطينيني والرباط يف باحاته.
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال  بكــريات  وشــدد 
"االحتــال  أن  عــى  "فلســطني"،  صحيفــة 
األقــى  يف  الفلســطيني  الوجــود  يخــى 
املســتوطنني  اقتحامــات  يعــوق  لكونــه 

ويشــوش عــى رشطــة االحتــال واملتطرفــني، 
لهــا".  يســعون  التــي  املخططــات  تنفيــذ  يف 
أمــس،  منعــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 

أم  مدينــة  مــن  ومصلــني  مرابطــني 
الفحــم يف الداخــل املحتل، التوجه 

غزة-رام الله/ عبد الله الركاين:
فلســطينية  وهيئــات  فصائــل  طالبــت 
خيــار  عــى  ترتكــز  وطنــي  عمــل  باســراتيجية 
إلنجــازات  امتــداًدا  واملقاومــة،  الوحــدة 
التــي حملــت  الثانيــة  الفلســطينية  االنتفاضــة 

يف طياتهــا دالالت سياســية ونضاليــة كــربى. 
وأكدت الفصائل والهيئات أن هذه االنتفاضة 
الوحيــد  الطريــق  هــي  املقاومــة  أن  أثبتــت 
واألصيــل نحــو تحريــر القــدس وكامــل الــراب 
الـــ21  الذكــرى  أمــس  ووافقــت  الفلســطيني. 

النتفاضــة األقــى التــي اندلعــت رشارتهــا يف 
عــام  أيلــول  ســبتمرب/  مــن  والعريــن  الثامــن 
2000 عقــب اقتحــام رئيــس حكومــة االحتال 

شــارون  أرييــل  الســابق  اإلرسائيــي 
املسجد األقى برفقة قوات كبرية 

عرشات اإلصابات بمواجهات مع االحتالل 
واعتداءات للمستوطنني يف الضفة

دعا لشد الرحال والرباط فيه لصد اقتحامات المستوطنين

بكيــرات لـ "فلسطيـن": االحتـالل يسعـى 
لتجفيــف الوجــود اإلسالمــي يف األقصــى

في الذكرى الـ21 الندالع االنتفاضة الثانية
فصائل وهيئات تطالب باسرتاتيجية عمل وطين 

ترتكـــز علــى خيـــار الوحـــدة والمقاومــــة

ل االحتالل  حماس ُتحمِّ
مسؤولية تصاعد الجريمة 

بني فلسطينيي الـ 48
غزة/ فلسطني:

حّملــت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــاس"، أمس، حكومة 
جرائــم  تصاعــد  مســؤولية  اإلرسائيليــة،  االحتــال 
يف  الفلســطيني  املجتمــع  أوســاط  يف  القتــل 

رام الله/ محمد عيد:
شــهدت محافظــات الضفــة الغربيــة، أمــس، فعاليــات 
جاهرييــة دعــًا لــأرسى املرضبــني عــن الطعــام يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي. ورفــع املشــاركون يف 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــرات  أمــام  الفعاليــات 

منــددة  والفتــات  املرضبــني،  األرسى  صــور  األحمــر، 
إرضابهــم  أرسى  ســبعة  ويخــوض  االحتــال.  بجرائــم 
رفًضــا  االحتــال،  ســجون  يف  الطعــام  عــن  املفتــوح 

مؤسســات  وبحســب  اإلداري.  العتقالهــم 
حقوقيــة فــإن األرسى املرضبني، هم: كايد 

القدس املحتلة/ أدهم الريف:
عاًمــا(   27( محمــود حميــدان  الشــهيد  عائلــة  أن  مــع 
ال تــزال تعيــش تحــت وقــع صدمــة فقــدان نجلهــا يف 
عمليــة عســكرية نفذهــا جيــش االحتــال اإلرسائيــي 
يف مدينــة القــدس، فجــر األحــد املــايض، إال أن مــا 
يؤملها أكرث اختطاف جثان الشهيد ورفض تسليمه 

أحمــد  برفقــة  حميــدان  واستشــهد  معــه.  كانــوا  ومــن 
زهــران وزكريــا بــدوان، وجميعهــم ينحــدرون مــن قريــة 
بدو، شــال غرب القدس املحتلة. ويشــري مصطفى 
كان  نجلــه  أن  الشــهيد محمــود، إىل  والــد  حميــدان، 

يشــارك  وكان  زهــران،  الشــهيد  مــن  مقرًبــا 
ومواجهــة  الوطنيــة  الفعاليــات  يف  دامًئــا 

بغداد/ فلسطني:
أصــدر القضــاء العراقــي عقوبات تصل إىل اإلعدام ملن 
يجنــح إىل التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيي. كا أصدر 
الشــخصيات  مــن  عــدد  عــى  القبــض  إللقــاء  مذكــرات 
الجمعــة  مؤمتــًرا  نظمــوا  ممــن  والسياســية  العشــائرية 

املاضيــة يف مركــز إقليــم كردســتان بعنــوان "الســام مــع 
)إرسائيــل(". وحســب املــادة )201( فــإن العقوبــة هــي 
لكــن  مــع )إرسائيــل(،  التطبيــع  مــن يحّبــذ  لــكل  اإلعــدام 

املــادة ذاتهــا تكتفــي بتجريــم املطبعــني وفــق 
قانــون العقوبــات العراقــي املعــدل يف إقليــم 

الخليل/ فلسطني:
نــزار  املغــدور  الســيايس  املعــارض  عائلــة  أعلنــت 
بنات، تعليق مشاركة فريقها القانوين يف جلسات 
محاكمــة املتهمــني بقتلــه، احتجاًجــا عــى اســتمرار 
بالقضيــة.  الرئيــس  الشــاهد  اختطــاف  الســلطة يف 

وأشــارت العائلة يف بيان وزعته أمس، إىل قيام من 
وصفته بـ"مجاميع أجهزة الســلطة" باحتجاز حســني 
مجدي بنات، مرافق نزار بنات، بطريقة عنيفة ويف 
املنزل نفســه الذي قتل فيه نزار، كا تســاءلت أين 
كانت "هذه املجاميع" عند إطاق النار عى منزل 

ترحيب فلسطيني بالقرار النتصاره للقضية الفلسطينية ومؤيديها
"العمال الربيطاين": )إرسائيل( 

دولة فصل عنرصي ويجب 
فرض عقوبات عليها

لندن-برلني/ فلسطني:
أن  الربيطــاين  العــال  لحــزب  العــام  الســنوي  املؤمتــر  أعضــاء  عــّد 

عقوبــات  بفــرض  مطالبــني  عنــري،  فصــل  دولــة  )إرسائيــل( 
عليها، واالعراف الفوري بدولة فلســطني يف حال تشــكيلها 

مستوطنون يخرجون في مسيرة بشارع الواد بالقدس المحتلة أمس         ) فلسطين(

وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري في الخليل ) فلسطين(

مطالبات لرئيس 
السلطة بإنهاء 

معاناة أهايل 
شهداء 2014

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
العــدوان  شــهداء  أهــايل  طالــب 
اإلرسائيي 2014، رئيس الســلطة 
معاناتهــم  بإنهــاء  عبــاس،  محمــود 
بأهــايل  أســوة  أوضاعهــم  وتســوية 
شــهداء الوطــن. وعــرّب هــؤالء خال 
مؤسســة  مقــر  أمــام  اعتصامهــم 
والجرحــى  الشــهداء  أرس  رعايــة 
مــن  غضبهــم  عــن  غــزة،  مبدينــة 
عبــاس  قبــل  مــن  املجحــف  أهالي الشهداء يشاركون في اعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المالية )تصوير/ محمود أبو حصيرة(الظلــم 
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إعـالن بشـأن تلزيـم كافترييـا حديقـة الشاطـئ 
الجنويب ومرافقها . 

بطريـق الظـرف املختـوم
تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن تلزيـــم كافترييـــا حديقـــة الشاطـــئ الجنــويب ومرافقهــا بالظـــرف 
املختـوم للفتـرة مـن 2021/9/29م حتـى 2021/9/30م وفـق الشـروط التالية :-

1. مـدة التلزيـم سنـة كاملـة تبـدأ مـن 2021/10/1م وحتى 2022/09/30م 

أمــاك  التوجــه إىل قســم متابعــة  املــزاد  الدخــول يف  مــن يرغــب  2. عــى 

البلدية/ بالدائرة القانونية للحصول عى الئحة املزاودة ورشوطها .
املرفـــق  النمــوذج  وتعبئـــة  عليهـــا  التوقيـــع  بعـــد  املــزاودة  الئحـــة  تقديـــم   .3

مصحوبـًا بكامـل مبلغ التلزيم نقدًا  .
4. تقديــم مبلــغ 1500 شــيكل تأمــن مســرد يعــاد يف نهايــة العقــد وتخصــم 

منه أية تلفيات بالكافترييا ومرافقها .
5. يحق للراغبن يف املزاودة معاينة الكافترييا قبل الدخول يف املزاودة .

6. أن يقــوم بوضــع الظــرف املختــوم للمزاودة بصندوق العطاءات املخصص 

لذلــك مبكتــب الســيد/ منســق اإلدارة العامــة للامليــة قبــل الســاعة الثانيــة 
ألي  يســمح  ولــن  2021/9/30م  املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ظهــرًا  عــرة 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه .
7. ســيتم فتــح مظاريــف املــزاودة يف متــام الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا مــن يــوم 

الخميس املوافق 2021/9/30م مبكتب السيد/ منسق اإلدارة العامة للاملية .
8. تكاليــف نشــر اإلعــان بالصحــف علـى مـن ترسـو عليـه املزاودة .

9. البلديـة غيـر ملزمـه بقبـول أعلـى األسعـار ولهـا الحـق فـي االختيار وفقـًا ملـا 

تـراه مناسبًا ويحقـق املصلحـة العامـة .
بـلديــة غــــزة

تعلــن جمعيــة طريــق الحيــاة- تركيــا عن طرح عطــاء تنفيذ أعامل صيانة لعدد 
10 مراكب صيد . فعى الراغبن يف االشراك بالعطاء املذكور أعاه من 

الركات أو املؤسســات املختصة بهذا الشــأن مراجعة الجمعية يف مقرها 
الكائــن يف ديــر البلــح شــارع البيئــة عــامرة ســعد بــن أيب وقــاص الطابــق األول 
شــقة 103، للحصــول عــى العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي 

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

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم االربعاء املوافق 2021/09/29.

يــوم األربعــاء  2. املوعــد النهــايئ لتســليم وفتــح العطــاء بالظــرف املختــوم 

املوافق 2021/10/06م الساعة الواحدة ظهرًا يف مقر الجمعية. 
3. أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

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

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

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

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

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

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

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

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل. 

11. لاستفسار نرجو االتصال عى جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

اعالن تنفيذ أعامل صيانة لعدد من 
مراكب الصيادين يف قطاع غزة 

عطاء رقم 2021/01
تعلن وزارة التنمية االجتامعية/  دائرة املشريات عن طرح عطاء حكومي ) 
مروع تعلية ســور مبنى مؤسســة الربيع التابع لوزارة التنمية اإلجتامعية (, 

تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة 
يف هذا العطاء مراجعة وزارة التنمية االجتامعية/  دائرة املشريات , شارع 
الثــورة  بجــوار التأمــن واملعاشــات  خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل 
الحصول عى كراســة املواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )  شــيكل 

100( غري مسردة تورد إىل خزينة وزارة املالية.

آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظرف املختوم يف صنــدوق العطاءات 
بدائرة املشــريات / وزارة التنمية االجتامعية  يف غـــزة هو الســاعة العارشة 
مــن صبــاح يــوم الخميس املوافق 2021/10/07 وتفتح املظاريف بحضور 

ممثيل املناقصن يف نفس الزمان واملكان.
دائرة املشريات

ماحظة:
1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليهم العطاء.

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك معتمد لدى 

وزارة املالية بغزة ) البنك   الوطني اإلســامي أو بنك االنتاج ( أو ســند دفع 
معتمد صادر من بنك الربيد مببلغ  500$ كتأمن دخول " ساري املفعول 

ملدة ثاثن يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
3. تقدم األسعار بعملة الدوالر, وتشمل رضيبة القيمة املضافة. 

4. دائرة املشريات غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

5. للمراجعة واالستفسار جوال  رقم 0595432195

دولة فلسطن
وزارة التنمية اإلجتامعية

اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية
دائرة املشريات

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

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

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة 
– دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم الثاثاء املوافق 2021/10/05 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

3. زيــارة املوقــع مــن قبــل الــركات يف املبنــى االداري لــوزارة الصحــة يــوم 

األحد املوافق 2021/10/03 من الساعة 10 حتى 12 ظهرًا بالتواصل مع 
املهندس يوسف أبو صايف جوال رقم 0599607788.

4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

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

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع االلكــروين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع 
عى كراسة العطاء.

عامن/ فلسطن:
مذكــرة  أمــس  األردنيــة  الخارجيــة  وزارة  وّجهــت 
احتجــاج لاحتــال اإلرسائيــيل طالبتــه فيهــا بالكــف 
األقــى،  املســجد  واســتفزازاته يف  انتهاكاتــه  عــن 
واحــرام الوضــع القائــم التاريخــي والقانــوين وحرمــة 
وشــؤون  القــدس  أوقــاف  إدارة  وســلطة  املســجد، 

املسجد املبارك األردنية.
الفــول  أبــو  هيثــم  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
انتهــاكات  األردن  وإدانــة  رفــض  صحفــي،  بيــان  يف 
االحتال يف املســجد األقى، املخالفة اللتزاماته 
مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل، 

شيكاغو/ فلسطن:
الحــزب  عــن  األمريــي  الكونغــرس  عضــو  أكــدت 
الدميقراطــي مــاري نيومان تضامنها ودعمها حقوق 
الــذي  القــري  بالتهجــري  املهدديــن  املقدســين 
ينتهجــه االحتــال اإلرسائيــيل يف القــدس املحتلــة 
بشــكل مخالــف  الغربيــة،  بالضفــة  ومناطــق متفرقــة 

للقانون الدويل اإلنساين.

معترًبا أنها متّثل استفزاًزا ملشاعر املسلمن.
وأدانت الوزارة ســامح االحتال للمتطرفن باقتحام 
املســجد األقــى وبأعــداد كبــرية يف فــرة األعيــاد 
والقيــام  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/  خــال  اليهوديــة 
عــن  فضــًا  وُمدانــة،  مرفوضــة  اســتفزازية  بأعــامل 

االستمرار يف إعاقة عمل موظفي األوقاف.
وشــددت عــى أن األقــى بكامــل مســاحته البالغــة 
144 دومًنــا، هــو مــكان عبــادة خالــص للمســلمن، 

القانونيــة  الجهــة  هــي  القــدس  أوقــاف  إدارة  وأن 
صاحبة االختصاص الحرصي بإدارة شؤون املسجد 

كافة وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.

جــاء ذلــك يف كلمــة لنيومــان خــال لقــاء احتضنــه 
مــن  عــدد  الفلســطيني األمريــي، ملمثــيل  النــادي 
املجتمــع  يف  الفاعلــة  واالتحــادات  املؤسســات 

العريب األمريي بوالية الينوي.
للقضايــا  الدائــم  دعمهــا  عــى  نيومــان  وشــددت 
الهامــة التــي تخــص الجاليــة الفلســطينية وحقوقهــا 

يف مختلف املجاالت.

الخليل/ فلسطن:
الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنن  مجموعــات  تواصــل 
بحــق  االنتهــاكات  مــن  املزيــد  ارتــكاب  املحتلــة 
الفلسطينين بدعم من قوات االحتال اإلرسائييل، يف 
محاولــة للســيطرة الكاملــة عــى الضفــة الغربيــة وتوســيع 

املستوطنات وتهجري الفلسطينين.
ففــي منطقــة جبــل جالــس قضاء الخليل، تســتمر قطعان 
املستوطنن يف اعتداءاتها عى العائات الفلسطينية 
التــي تســكن هنــاك يف محاولــة للســيطرة عــى املنطقــة 
وثباتهــم  صمودهــم  يواصلــون  الذيــن  ســكانها  وتهجــري 

وحقهم فيها.
وأفــاد فــرج التميمــي أحــد ســكان جبــل جالــس بتعــرض 
سكان املنطقة ملضايقات شبه يومية من املستوطنن 
عــى  املســتمر  االعتــداء  خــال  مــن  االحتــال  وجنــود 

الكبار والنساء واألطفال.
ونبه التميمي إىل أن "ما يحدث يف املنطقة هو سيناريو 
صغــري مــن ســيناريوهات عديــدة ال ترصدهــا الكامــريات 
ووســائل اإلعام". وأكد أن اعتداءات املســتوطنن تتم 
بدعــم وحاميــة كاملــة من جنود االحتــال الذين يقومون 
بالسب والشتم والرضب املربح عى املواطنن العزل، 
مبينــا أن قــوات االحتــال "تتهجــم عــى الضحية بدال من 
إيقــاف املســتوطنن مــن االعتــداء علينــا". وروى حادثة 
متثلــت بهجــوم أحــد الجنــود عــى شــقيقه، بينــام كنــت 

أحــاول منــع اســتمرار االعتــداء عليــه، تفاجــأت باعتــداء 
مجموعــة كاملــة مــن الجنــود عــيّل بالــرضب املــربح، وقد 

اعُتقلت دون أي ذنب.
وذكــر أن الجنــود اعتــدوا عليــه بالــرضب، واصفــا اعتقالــه 

بـ"منتهى الوحشية".
العائلــة  متلكهــا  كثــرية  أرايض  هنــاك  أن  إىل  ولفــت 
يقــوم  إصاحهــا  حاولــوا  ولــو  دخولهــا،  عليهــم  وممنــوع 
عــى  مشــددا  وحرقهــا،  األشــجار  بقطــع  املســتوطنون 
ومعســكر  مبســتوطنة  محاطــون  أنهــم  مــن  "بالرغــم  أنــه 
للجيــش ومســتوطنن يواصلــون االعتــداء، فإنهــم باقــون 
ولــن يستســلموا". وطالــب التميمــي الســلطة وحكومتها 
برضورة تعزيز صمود سكان جبل جالس ودعمهم ماديا 
ومعنويــا. وتوافقــت روايــة التميمــي الســابقة مــع شــاكر 
العتــداءات  يوميــا  شــبه  تتعــرض  عائلتــه  بــأن  التميمــي، 

املستوطنن لدفعهم نحو التهجري.
ومســتوطنيه  االحتــال  أن  إىل  التميمــي  وأشــار 
ســواء  املواطنــن  لتهجــري  الوســائل  شــتى  يســتخدمون 
كانــت عــرب إطــاق النــار أو االعتقــال والــرضب أو تقطيــع 

األشجار وتسميم األغنام وهدم البيوت.
وقــال: "نعتــز بصمودنــا يف هــذه املنطقــة ويف وطننــا، 

ونفتخر أننا قتلنا من أجل هذه األرض".
وختم بقوله: "نحن من تعرض للقتل واالعتداء والتهجري 

لكننا صامدون".

القضاء العرايق ُيصدر عقوبات تصل 
إىل اإلعدام للمطّبعني مع االحتالل

بغداد/ فلسطن:
أصــدر القضــاء العراقــي عقوبــات تصــل إىل اإلعــدام ملن يجنــح إىل التطبيع 
مــع االحتــال اإلرسائيــيل. كــام أصــدر مذكرات إللقــاء القبض عى عدد من 
الشــخصيات العشــائرية والسياســية ممــن نظمــوا مؤمتــًرا الجمعــة املاضيــة 

يف مركز إقليم كردستان بعنوان "السام مع )إرسائيل(".
وحســب املــادة )201( فــإن العقوبــة هــي اإلعــدام لــكل مــن يحّبــذ التطبيــع 
مــع )إرسائيــل(، لكــن املــادة ذاتهــا تكتفــي بتجريــم املطبعــن وفــق قانــون 

العقوبات العراقي املعدل يف إقليم كردستان حيث عقد املؤمتر.
وكشــف املحامــي العراقــي البــارز حيــان الخيــاط يف ترصيــح لـ"ســبوتنيك" 
أول من أمس أن قضية التطبيع مع االحتال محسومة وفق قانون العقوبات 
)201( تجريــم كل  إذ حــدد يف املــادة   ،1969 لعــام   )11( العراقــي رقــم 

ترويج لفكرة الصهيونية مبعاقبة هذا الفعل باإلعدام.
وأضاف الخياط أن هذه املادة قد يلجأ إليها القضاء ملحاســبة األشــخاص 
الذيــن نظمــوا املؤمتــر، لكــون القضية من غري املمكن الســكوت عنها، فهي 
ذات أبعاد تؤثر عى جميع الجوانب التاريخية واالجتامعية والعاقات مع 

الدول األخرى والراث العام.
كردســتان  إقليــم  يف  تعديلــه  تــم  العراقــي  العقوبــات  قانــون  أن  إىل  ونبــه 
بالقانــون رقــم )21( لســنة 2003 وتحديــًدا باملــادة )3( منــه والتــي نّصــت 
عــى وقــف العمــل يف إقليــم كردســتان باملــواد )190( لغايــة )195( ومــن 
لســنة   )111( رقــم  العراقــي  العقوبــات  قانــون  مــن   )219( لغايــة   )198(
1969 املعدل الخاصة بالجرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل، موضًحا أن 

التطبيــع مجــرم ومعاقــب عليــه خارج حــدود اإلقليم فقط، أما داخل حدوده 
فا يري العمل باملادة )201(.

والســبت املــايض، جــددت رئاســة الجمهوريــة العراقيــة رفضهــا التطبيــع مع 
االحتال، مؤكدة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

رام الله/ فلسطن:
قالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن: إن تصاعد 
عمليات املقاومة وإطاق النار عى جنود االحتال 
اإلرسائييل ومستوطناته يف الضفة الغربية املحتلة، 
يحمــل دالالت هامــة تنذر بســري شــعبنا نحــو انتفاضة 
الحريــة التــي شــقها أبطــال عمليــة "نفــق الحريــة" مــن 

سجن "جلبوع". 
محمــود  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وأضــاف 
الراس، يف ترصيح، أمس، "وىل زمن استباحة مدننا 
الثائــرون  فالشــباب  الضفــة،  يف  ومخيامتنــا  وقرانــا 
ومقاومونــا األبطــال ســيكونون باملرصــاد للعــدو الذي 
أو  قريــة  أو  مدينــة  أي  يف  والبــارود  بالنــار  ســُيجاَبه 

مخيم".
وأوضــح الــراس أن دعــوة الجبهــة الشــعبية العتبار يوم 
الجمعة القادم يوًما للتصعيد انتصاًرا لدماء شــهداء 
جنــن والقــدس، ســتكون محطــة هامــة مــن محطــات 

انتفاضة الحرية.
نابلــس لقنــوا االحتــال درًســا مهــامًّ  وتابــع أن أبطــال 
مــع  جنــب  إىل  جنًبــا  الشــعبية  املقاومــة  ثــوار  كتبــه 
أبطــال البندقيــة الثائــرة املنتفضــة دفاعــا عــن األرض 

واإلنسان واملقدسات.
املســلحة  املنتفضــة  الجامهــري  أن  عــى  وشــدد 

"أوســلو"  نهــج  عبــث  مــن  املتحــرر  الثــوري  بالوعــي 
ووالءاتــه كــرت مجــدًدا منطــق "القــوة يف الضعــف" 
ــد بالتزامــات ظاملــة لتنقلنــا جميًعــا إىل منطــق  والتقيُّ
يف  القــوة  "منطــق  وهــو  والتضحيــات  الدمــاء  شــقته 

املواجهة املبارشة".
شــّقت  التــي  الجامهــري  هــذه  الــراس:  واســتطرد 
مســارات املقاومة بكل أشــكالها الشــعبية والكفاحية 
بديًا عن عبث التســوية و"أوســلو" الكارثية تؤســس 
الســتعادة بريق املقاومة الوطنية والشــعبية الجامعة 

املوحدة لشعبنا.
وجدد عى أن تصاعد الحالة املقاومة خال األشهر 
مقاومــة  أن  أخــرى  مــرة  يثبــت  الضفــة،  يف  األخــرية 
الوحــدة  الســتعادة  ــا  جديًّ مدخــًا  ُتشــّكل  االحتــال 
والــذي  ووظيفتــه  الســيايس  النظــام  بنيــة  وتغيــري 
وعطــل  شــعبنا  طاقــات  وأهــدر  االنقســام  اســتجلب 

مقدراته.
ودعا الراس إىل رضورة تنفيذ املهام املعطلة بفعل 
بتنفيــذ  واملتمثلــة  واالنقســام  االنتظــار  سياســات 
قرارات اجتامع األمناء العامن واملجلسن املركزي 
القيــادة  وإطــاق  بتشــكيل  فــوًرا  والــروع  والوطنــي، 
الوطنيــة املوحــدة وإغــاق بوابــة "التنســيق األمنــي" 

والتحلل من اتفاقات "أوسلو".

الشعبية: تصاُعد عمليات المقاومة 
بالضفة خطوة عىل طريق انتفاضة الحرية

احتجــاج أردنــي ضــد انتهاكات
االحتــــــالل فـــــي "األقصـــــى"

عضو كونغرس أمرييك تؤكد دعمها حقوق 
المقدسيني المهددين بالتهجري القرسي

الدوحة-رام الله/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
حســام  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
بــدران: إن تصاعــد املقاومــة يف الضفــة 
متجهــة  بأنهــا  ينبــئ  املحتلــة  الغربيــة 
االحتــال  مــع  الشــاملة  املواجهــة  نحــو 

اإلرسائييل.
وأضــاف بــدران يف حــوار صحفي أمس، 
أبطــااًل  تحتضــن  الغربيــة  الضفــة  أن 
هــذا  ملقاومــة  يكفــي  مبــا  ومقاومــن 
مــع  األمنــي  التنســيق  رغــم  االحتــال 
واملاحقــات،  أمنهــا،  وأجهــزة  الســلطة 
يف  تراكميــة  حالــة  هنــاك  أن  إىل  الفًتــا 
املقاومة كانت واضحة يف عملية "نفق 
الشــهداء  وارتقــاء  البطوليــة،  الحريــة" 
املســلحة  االشــتباكات  يف  الخمســة 
مــع قــوات االحتــال يف القــدس وجنــن 

األحد املايض.
وأوضــح أن املقاومــة تركــز عــى الضفــة 
املســتهدفة  األرض  ألنهــا  الغربيــة 
املــدن،  كل  يف  واالســتيطان  بالتهويــد 
أن  إىل  مشــريا  القــدس،  رأســها  وعــى 

االحتــال ال يقلــل مــن قيمــة أي عمليــة 
فدائية حتى لو كانت بسيطة، وتتداعى 
كل مســتوياته األمنيــة والسياســية بعــد 
هــذه  تحــول  يخــى  ألنــه  عمليــة،  كل 

العمليات إىل حالة اشتباك يومي.
وحّمــل الســلطة مســؤولية ركــود العمــل 
تنتهجــه  ملــا  الغربيــة،  بالضفــة  املقــاوم 
االحتــال  مــع  أمنــي"  "تنســيق  مــن 
ــا وشــعبيا، مؤكــًدا عدم  مرفــوض فصائليًّ

وجود أي داٍع الستمراره.
وأكــد أن الحالــة الجامهرييــة يف الضفــة 
الغربيــة ُمجِمعــة عــى املقاومــة، لكنهــا 
تحتاج إىل ســقف ســيايس داعم، داعًيا 
إىل ترك وهم عملية التسوية، واالتفاق 

وطنيا عى كيفية مواجهة االحتال.
وقال بدران: "نحن أمام فرصة تاريخية، 
أن تلحــق قيــادات الشــعب الفلســطيني 
طريــق  يف  ســبقها  الــذي  بشــعبها 
املقاومــة. إننــا قادرون عى إنجاز تقدم 
يف  توحدنــا  إذا  امليــدان  يف  رسيــع 

مواجهة االحتال".
إىل  العــودة  يف  الســلطة  آمــال  وبشــأن 

أمــل  "ال  بــدران:  أضــاف  املفاوضــات، 
وال  الحاليــة  ال  أمريكيــة،  إدارة  بــأي 
الســابقة وال التــي ســتأيت، وال يوجــد أي 
أفق ألي حل وفق سياسة التسوية التي 
قيــادات  أقــرت  والتــي  فشــلها،  أثبتــت 

حركة فتح بفشلها".
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  وحــذر 
الوخيمــة  العواقــب  مــن  صوافطــة  فــازع 
املســجد  املســتوطنن  القتحامــات 
يســمح  لــن  شــعبنا  أن  مؤكــدا  األقــى، 
وهــذا  االقتحامــات  هــذه  باســتمرار 

التدنيس ملرى نبيه.
صحفــي  ترصيــح  يف  صوافطــة  ودعــا 
أمس أبناء شــعبنا وفصائله إىل مواجهة 
التغــول عى املســجد األقى وأرايض 
أن  عــى  مشــددا  الغربيــة،  الضفــة 
واقــع  يف  تغــري  لــن  االعتــداءات  هــذه 
فلســطينية وإســامية قدســنا ومسجدنا 
يف  االحتــال  محــاوالت  وأن  املبــارك، 
شــعبنا  عــى  وعدوانــه  إرادتــه  فــرض 

وقضيتنا لن تنجح.
ولفت إىل أن هذه االقتحامات تأيت يف 

ظــل هجمــة مســعورة مــن املســتوطنن 
ضــد  االحتــال  جيــش  مــن  املدعومــن 
كل مــا هــو فلســطيني يف أنحــاء الضفــة 
واقــع  أمــر  لفــرض  محاولــة  يف  الغربيــة، 

يعزز من اغتصاب أرضنا ومقدساتنا.
النــدالع  الـــ21  الذكــرى  "يف  وأضــاف 
انتفاضــة األقــى نؤكد اســتمرار شــعبنا 
تهويــد  محــاوالت  لــكل  تصديــه  يف 
األقــى، وأن شــعبنا الــذي قــدم مئــات 
يف  واألرسى  الجرحــى  وآالف  الشــهداء 
انتفاضــة األقــى مســتعد لتقديــم كل 
ما ميلك دفاعا عن أرضه ومقدساته".

اقتحامــات  األقــى  املســجد  ويشــهد 
مــن جامعــات متطرفــة  مكثفــة وواســعة 
األعيــاد  موســم  بذريعــة  اســتيطانية 
اليهودية خال سبتمرب/ أيلول الجاري.

املســتوطنن  اقتحامــات  وتضمنــت 
انتهاكات خِطرة وغري مسبوقة، متثلت 
وأناشــيد  تلموديــة  طقــوس  أداء  يف 
توراتيــة بلبــاس تــورايت، عــدا عــن إدخال 
إىل  فاضــح،  ولبــاس  "الُعــرش"،  قرابــن 

باحات املسجد األقى.

له ومستوطنيه عىل األقىص صوافطة يدعو لمواجهة تغوُّ

بدران: الضفة متجهة نحو المواجهة الشاملة مع االحتالل

سكان جبل جالس.. صمود يف وجه 
المستوطنني ومحاوالت التهجري
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اقتراب إيران من دخول 
النادي النووي يرفع وتيرة 

التهديدات اإلسرائيلية
جــاء الخطــاب الــذي ألقــاه رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل 
ال  الرصيــح،  بالتهديــد  مشــبًعا  املتحــدة  األمــم  يف  بينيــت 
النــادي  اقــراب دخولهــا إىل  مــع  الضمنــي، املوجــه إليــران، 
املؤسســة  دأبــت  التــي  املعطيــات  وفــق  العاملــي،  النــووي 
األمنيــة اإلرسائيليــة عــى ترسيبهــا يف اآلونــة األخــرة، إذ مل 
يعد الحديث عن شهور أو سنوات، بل عن أسابيع معدودة.
هــذا التقديــر الــذي يتزايــد الحديــث بشــأنه أخــًرا يقــرب من 
فرضيــة كــرس االحتــكار النــووي اإلرسائيــي، وهــو أحد أعمدة 
منــذ  أكــر  منــذ  قامــت  التــي  اإلرسائيليــة  األمنيــة  النظريــة 
ســبعة عقــود، ويضــع تحديــات كبــرة أمــام دولــة االحتــال، 
ومعضات غر متوقعة من قبل يف كيفية التعاطي مع هذا 

السيناريو.
باقــي  إىل  امتــد  بــل  فقــط،  بينيــت  عــى  األمــر  يقتــرص  مل 
األوســاط السياســية واألمنيــة والعســكرية اإلرسائيليــة، التــي 
طالبت باتخاذ خطوات عملية عاجلة وطارئة، للحيلولة دون 
تحقق هذا الكابوس، األمر الذي سيجعل دولة االحتال يف 
متناول التهديدات التي تشكلها الدول والقوى واملنظامت 
التــي  النوويــة  بالقنبلــة  لهــا، بعيــًدا عــن تخويفهــم  املعاديــة 
غالًبا ما شكلت العصا التي تلوح بها أمام تلك التهديدات.

وأوســاطها  أبيــب(،  )تــل  التهديــد  تجــاوز  ذلــك؛  مــن  أكــر 
الرسمية واألمنية واإلعامية وصواًل إىل ما وراء البحار، حني 
بدأت تصدر عن واشــنطن تهديدات مشــابهة، وأحاديث مل 
يتحقــق منهــا بعــد عــن التحضــر للجــوء إىل الخطــة "ب" يف 
التعامــل مــع إيــران، رغــم أن مــا صــدر يف بدايــة عهــد بايــدن 
مــن إشــارات تبــدو إيجابيــة يف ظاهرهــا، وتجســد ذلــك يف 

استئناف املفاوضات بشأن إنجاز اتفاق نووي جديد.
مبــا  إيــران،  تجــاه  األمريكيــة  التموضــع  إعــادة  شــكلت  وقــد 
انحيــاًزا  كونهــا  عــن  فضــًا  اإلرسائيــي،  التوجــه  مــن  يقــرب 
ــا يف القــدرة عــى تقريــب املوقــف  للكيــان؛ إنجــاًزا إرسائيليًّ
دأب  كــام  ابتــزاز،  أو  تحــدٍّ  أو  ضجيــج  دون  منــه،  األمريــي 
نتنياهو عى القيام به أمام أوباما يف حينه، ما شــكل رشًخا 

كبًرا يف عاقات الجانبني.
وتحذيــرات،  وإشــارات  معطيــات  مــن  تقــدم  مــا  كل  رغــم 
واشــنطن و)تــل أبيــب( كلتاهــام تــدركان أكــر مــن ســواهام 
أن إمكانيــة تنفيــذ تهديداتهــام ضــد طهــران، بغض النظر عن 
طبيعــة هــذا التهديــد، وإمكانيــة تحولــه إىل ســلوك عســكري 
إىل  األمــور  تتدحــرج  أال  تضمــن  ال  األرض؛  عــى  عمليــايت 

مواجهة إقليمية واسعة النطاق.
هــذه املواجهــة التــي تتحســب لها دولة االحتــال تتمثل يف 
دخــول عــدة جبهــات يف آن واحــد عــى خــط املعركــة مــن 
جهــة، وتجعــل الجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة مســتباحة مــن 
مــن جهــة  الشــاملية والجنوبيــة،  الحــدود، ال ســيام  مختلــف 
أخــرى، واألهــم مــن ذلــك أنهــا قــد ال تضمــن تحقيــق الهــدف 

املرجو منها من جهة ثالثة.

إعالن وكالة تجارية
رقــم  والصناعــة م.خ.م مشــتغل مرخــص  للتجــارة  العائــد  نحــن رشكــة  نعلــن 
الرقــم  تحــت  التجاريــني  الــوكاء  ســجل  يف  واملســجلة   )563123330(
)2013/1113/05(، للعمــوم بأننــا املــوزع الحــرصي يف أرايض الســلطة 
 Pinehill Arabia Food Limited الوطنيــة الفلســطينية ملنتجــات رشكــة
 Pinehill Arabia العامــة التجاريــة )اندومــي، ســوبر مــي( مــن إنتــاج رشكــة
التجاريــة  الوكالــة  ســجلت  وقــد  الجنســية(  )ســعودية   Food Limited

بتاريــخ  التجاريــة  والــوكاالت  امللكيــة  دائــرة  الوطنــي-  االقتصــاد  وزارة  لــدى 
2021/9/26 وسارية املفعول لغاية 2023/12/31م.

 وبناء عىل ما ذكر أعاله ومن يرغب التعامل مع هذه املنتجات 
عليه االتصال بالوكيل التجاري: 

رشكة العائد للتجارة والصناعة م.خ.م.
غزة- شارع سعد صايل

جوال: 0592390739        تلفون: 2877791 - 08

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

EMERGENCY MAINTENANCE OF WAR AFFECTED PUBLIC WASH NETWORKS 

IN THE GAZA STRIP
< PI-GZ-01897>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action 

against the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We 
ensure families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire 
communities to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-
political, non-religious, non-profit organisation.
Action Against Hunger – Palestinian Territory )Gaza Strip( intends to award a supply & 
works Contract for the EMERGENCY MAINTENANCE OF WAR AFFECTED PUBLIC WASH 
NETWORKS IN THE GAZA STRIP
* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the Gaza Chamber of 
Commerce & Industry or with the Contractors Union. A contractor )minimum 3rd degree( 
specialized in maintenance of public infrastructure networks )water/wastewater and 
stormwater networks( can participate in this bid.
Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna 
Logistics Officer

E-mail: <aabuzaanouna@pt.acfspain.org>    
Bidding documents can be collected from above source from September 28th , 2021 
10:00 AM until October 10th 2021 14:00 PM. The contractor must send contractor union 
classification certificate.
Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the proposed offer’s 
amount for each lot in euros valid for 90 days starting from the date of submission; personal 
cheques will not be accepted.
Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 
process to attend at the specified time in the tender document.
The deadline for submission of bids by the contractors is 28th October, 2021 at 12:00 )Gaza time(
Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 
reserves the right to accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper and on the website. 

رام الله/ فلسطني: 
مــروان  األســر  "فتــح"  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
الربغــويث: إن معركــة القــدس األخــرة جّســدت 
فيهــا  تتكامــل  التــي  الشــاملة  املقاومــة  مبــدأ 
أساليب وأشكال النضال، وتتعاضد فاعليتها.

مــن  برســالة  مشــاركته  خــال  الربغــويث،  وأكــد 
ســجنه يف نــدوة "الحركــة الفلســطينية األســرة 
مجلــة  نظمتهــا  التــي  السادســة"  الجغرافيــا 
مــروع  أن  أمــس،  الفلســطينية،  الدراســات 
التســوية وصــل إىل فشــل كامــل بعــد ربــع قــرن 
من املفاوضات، وتحولت السلطة "إىل سلطة 

با سلطة، واستعامر با تكلفة".
وأوضــح أن معركــة القــدس كشــفت عجز النظام 
وضعفــه،  وهشاشــته  الفلســطيني  الســيايس 
مــن أي وقــت  أكــر  إليــه  مــا نحتــاج  أن  وأثبتــت 
مــى هــو إنتــاج نظــام ســيايس جديــد مدخلــه 

الوحيد العودة إىل الشعب.
الــذي  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  أن  وذكــر 
حافــة  إىل  وصــل  املاضيــة،  العقــود  يف  تبلــور 
االنهيار، يف الوقت الذي ال يقبل فيه املروع 

وأحزابــه  بأطيافــه  اإلرسائيــي  االســتعامري 
وتياراتــه بالحــد األدىن الــذي وافــق عليــه التيــار 

الرئيس يف منظمة التحرير أساًسا للتسوية.
واملســتمرة  األخــرة  القــدس  "معركــة  أن  وبــنّي 
ال  نضــايل  مخــزون  لديــه  شــعبنا  أن  أثبتــت 
ينضــب، وأن معاناتــه وآالمــه، مهــام تبلــغ مل ولن 

تدفعــه يومــًا إىل التخــي عــن حقوقــه الوطنيــة 
الثابتة".

وشــدد الربغــويث عــى رضورة إنجــاز االنتخابات 
وتأكيــد  إبطــاء،  دون  الثــاث  مبراحلهــا  العامــة 
والحريــات  القانــون  وســيادة  التعدديــة  مبــدأ 
وتجديــد  للســلطة  الســلمي  والتــداول  العامــة 

الرعيات.
يشــار إىل أن خافــات ظهــرت خــال التحضــر 
لانتخابــات الربملانيــة، التــي أُجلــت بقــرار مــن 
أبريــل   31 يف  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
"فتــح"  حركــة  وقيــادة  الربغــويث  بــني  املــايض، 

بشأن قامئة الحركة لانتخابات.
ودخــل مقربــون مــن الربغــويث يف تحالــف ضمن 
مــن  ُفِصــل  الــذي  القــدوة  نــارص  يقودهــا  قامئــة 
عضويــة اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" بســبب 

هذا القرار.
وأعلــن مقربــون مــن مــروان الربغــويث، أنــه ينــوي 
الرشــح يف االنتخابــات الرئاســية القادمــة، يف 
ورئيســها  "فتــح"  حركــة  توجهــات  تغايــر  خطــوة 

عباس.

النارصة/ فلسطني:
شــكك مســؤول تشــكيل الدفاعــات الجويــة بجيــش 
يف  بــران  جلعــاد  الجــرال  اإلرسائيــي  االحتــال 
تهديــد  أمــام  الحديديــة"  "القبــة  منظومــة  قــدرات 
صواريــخ املقاومــة املنطلقــة مــن قطاع غــزة، خاصة 
بعــد معركــة "ســيف القــدس" التــي خاضتهــا دفاًعــا 
أيــار  مايــو/  يف  األقــى  واملســجد  القــدس  عــن 

املايض.
ووفق موقع "والا" العربي، قال بران: إن منظومة 
"القبة الحديدية" ليست أداة سحرية ملنع سقوط 
الصواريــخ، وإن لــكل منظومــة نقــاط ضعــف وعــدم 
قــدرة عــى مواكبــة جميــع التهديــدات، كاشــفا عــن 
معركــة  خــال  مرتــني  أرًضــا  لاســتلقاء  اضطــراره 
إحــدى  لتفقــد  طريقــه  يف  وهــو  القــدس"  "ســيف 

بطاريات القبة.
وقال "بران"، وفق ترجمة وكالة "صفا": من املهم 
فهــم أن "القبــة الحديديــة" ليســت الحــل ملعضلــة 
الجيــش  تشــكيات  ضمــن  مــن  لكنهــا  الصواريــخ، 
بعــدم  مقــرًّا  لتقليــل أرضارهــا،  الدفاعيــة كمســعى 

وجود حل جذري لسقوطها.
وعن قدرة "القبة الحديدية" عى مواجهة صواريخ 

الحديــث  اإلرسائيــي  املســؤول  اعتــرب  املقاومــة، 
الشــوائب"،  مــن  الكثــر  "تشــوبه  نجــاح  نســبة  عــن 
مضيفــا "ال نتحــدث عــن لعبــة كرة قدم بنســبة نجاح 
100 %، أعتقــد أن هكــذا نســب خاطئــة ألنه يخلق 

شعوًرا بالثقة الزائدة لدى والديت". 
أمــام  العــدوان األخــر عــى غــزة  وبشــأن إخفاقــات 
متفرقــة  مبناطــق  صــاروخ   3500 نحــو  ســقوط 
لــدى االحتــال، بــني بــران أنــه مكــث يف جلســات 
اســتخاص العرب والتحقيق بعد العدوان عى غزة 
ذاتــه،  العــدوان  متابعــة  مــام مكثــه يف  أطــول  وقًتــا 
واصفا ما حدث إبان العدوان بأنه تحدٍّ كبر، إذ أن 
كثافــة النــران يف اليومــني األولــني كبــرة جــدا، ومل 
يســبق لـ)إرسائيــل( أن تعرضــت لوتــرة ناريــة كالتــي 

كانت يف "سيف القدس".
والقبــة الحديديــة نظــام دفــاع جــوي متحــرك، طــور 
الدفــاع  ألنظمــة  اإلرسائيليــة  "رفائيــل"  رشكــة  مــن 
املتقدمة، والهدف منه اعراض الصواريخ قصرة 
مصــادر  وتقــدر  املدفعيــة.  والقذائــف  املــدى 
تطلقــه  الــذي  الواحــد  الصــاروخ  تكلفــة  إرسائيليــة 
ألــف   35 ب  املقاومــة  صواريــخ  العــراض  القبــة 

دوالر.

النخالة يهاتف 
عائالت شهداء 
القدس وجنني

القدس املحتلة/ فلسطني: 
الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  هاَتــف 
عائــات  النخالــة،  زيــاد  اإلســامي 
شــهداء القــدس وجنــني، الذيــن ارتقــوا 
االحتــال  لقــوات  تصديهــم  خــال 
بــدو  قــرى  اقتحمــت  التــي  اإلرسائيــي 
برقــني  وقريــة  بالقــدس  عنــان  وبيــت 
بجنــني.  وقــدم النخالــة، بحســب بيان، 
الشــهداء،  لعائــات  التعــازي  أمــس، 
وأكــد لهــم أن "دمــاء أبنائهــم التــي روت 
تــراب فلســطني، شــكلت نرباســا أضــاء 
املقدســات،  تحريــر  نحــو  الطريــق 
االحتــال  ضــد  املعركــة  فتيــل  وزادت 
اشــتعااًل".  وقــال: إن "الشــهداء دفعــوا 
للديــن  االنتــامء  رضيبــة  دمهــم  مــن 
ســاروا  الــذي  النهــج  وإن  والوطــن، 
عليــه هــو نهــج األحــرار الرافضــني للــذل 

والخنوع واالستسام".
والشــهداء الذين ارتقوا خال اشتباك 
مــع قــوات االحتــال، فجــر األحــد، هم: 
القائــد أحمــد زهران ومحمــود حميدان 
كتائــب  مــن  وهــم  بــدوان،  وزكريــا 
أحــد  صبــح  يــارس  وأســامة  القســام، 
مقاتي رسايا القدس، والفتى يوسف 

محمد صبح.

ضــد  حقوقيــة  معــارك  وســيخوض 
املحافــل  يف  االحتــال  ســلطات 

القانونية لتحقيق ذلك.
الوحيــد  ليــس  محمــود  وجثــامن 
االحتــال،  قــوات  تختطفــه  الــذي 
الوقــت  نفــس  يف  اختطفــت  إذ 
جثامين الشهيدين زهران وبدوان.

االحتــال  قــوات  تختطــف  كــام 
الشــهداء  مئــات  جثامــني 
عقــاب  كأســلوب  الفلســطينيني، 
يتبعــه االحتــال ضــد عوائــل هــؤالء 
مصطفــى  بــدا  وبينــام  الشــهداء. 
حميــدان فخــوًرا بنجلــه، أشــار إىل 
أن نجلــه اســتطاع اســتثامر اعتقالــه 
وخــرج  القضبــان،  خلــف  لســنوات 

فقــط.  أشــهر  قبــل  عنــه  يفــرج  أن 
الســادس  االبــن  هــو  ومحمــود 
أن  يــؤك  الــذي  ملصطفــى، 
استشــهاد محمود ترك فراًغا كبًرا 
بــني أفــراد العائلــة. ولجــأت العائلــة 
إىل التواصــل مــع جهــات حقوقيــة 
املحتلــة  األرايض  داخــل  تنشــط 
وترصد انتهاكات جيش االحتال، 
ورشحــت لهــا ظــروف أفــراد العائلــة 
وأهميــة  محمــود،  استشــهاد  بعــد 
استعادة جثامن الشهيد يف أقرب 
وفــق  الــرى  يــوارى  حتــى  وقــت، 

تعاليم الدين اإلسامي.
لــن يهــدأ  إنــه  وقــال والــد الشــهيد، 
الجثــامن،  يســتعيد  حتــى  بــال  لــه 

القدس املحتلة/ أدهم الريف:
محمــود  الشــهيد  عائلــة  أن  مــع 
حميــدان )27 عاًمــا( ال تزال تعيش 
نجلهــا  فقــدان  صدمــة  وقــع  تحــت 
يف عمليــة عســكرية نفذهــا جيــش 
مدينــة  يف  اإلرسائيــي  االحتــال 
القــدس، فجــر األحــد املــايض، إال 
أن ما يؤملها أكر اختطاف جثامن 
الشــهيد ورفض تسليمه ومن كانوا 

معه.
أحمــد  برفقــة  حميــدان  واستشــهد 
وجميعهــم  بــدوان،  وزكريــا  زهــران 
شــامل  بــدو،  قريــة  مــن  ينحــدرون 
ويشــر  املحتلــة.  القــدس  غــرب 
مصطفــى حميــدان، والــد الشــهيد 
مقرًبــا  كان  نجلــه  أن  إىل  محمــود، 
مــن الشــهيد زهــران، وكان يشــارك 
الوطنيــة  الفعاليــات  يف  دامًئــا 
مناطــق  يف  االحتــال  ومواجهــة 

التامس.
وبــني أن قــوات االحتــال اعتقلــت 
بســبب  مــرات  عــدة  محمــود 
مشــاركاته الوطنيــة يف الفعاليــات 
وخاصــة  امليدانيــة،  واألحــداث 
جيــش  جنــود  عــى  الحجــارة  إلقــاء 

االحتال.
ســنوات   6 قــى  نجلــه  أن  وذكــر 
خلــف  متواصلــًة  الســنة  ونصــف 
قبــل  االحتــال،  ســجون  قضبــان 

يف  الســند  يحمــل  الســجون  مــن 
حفــظ القــرآن الكريــم. وكان جهــاد 
عــى  ردَّ  الشــهيد،  عــم  حميــدان 
رام  يف  الســلطة  رئاســة  تعليــق 
الشــبان  اغتيــال  اللــه حــول جرميــة 
واتهامهــا  الثاثــة،  املقدســيني 
يرتكــب  بأنــه  االحتــال  لجيــش 
الجرائم، قائًا: "إن هذا التعليق ال 
قيمة له، ألن الشــعب الفلســطيني 
وهــي  الســلطة،  بقيــادة  يثــق  ال 

فاشلة وغر حكيمة".
وأجهزتهــا  الســلطة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
األمنيــة "مــن وراء الكواليــس وعــرب 
التنســيق األمنــي أصبحــت تربطهــا 

شبكة واحدة مع قوات االحتال".
الســلطة  أمــن  أجهــزة  إن  وأضــاف: 
"تعمــل ضــد الشــعب الفلســطيني 
األول  اليــوم  ومنــذ  واملقاومــني، 
لهــا هــي تصفــي املقاومــني وتبلــغ 
الرئاســة  أن  إىل  مشــًرا  عنهــم"، 
دامًئــا تســتنكر العمليــات الفدائيــة 

وتتهم املقاومة باإلرهاب.
الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
يحتــاج إىل قيــادة فيهــا رجــال عــى 
قدر املسؤولية؛ أمناء عى حقوق 
وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب 
العــودة  وحــق  األرسى  وحقــوق 

والثوابت الفلسطينية.

الربغويث: مقاومة غزة باتت تشّكل 
رادًعا لالحتالل وليس االتفاقيات معه

رام الله/ فلسطني:
أكد األمني العام لحركة املبادرة الوطنية مصطفى الربغويث أن املقاومة يف 
غزة باتت رادعا لاحتال اإلرسائيي، وليس االتفاقيات معه، مشرا إىل أن 
املقاومة للشــعب الفلســطيني أصبحت منط حياة متكامل، لكونها الســبيل 

الوحيد الستعادة الحقوق.
وقــال الربغــويث يف ترصيــح صحفــي أمــس: إن املقاومــة باتــت اليــوم تشــكل 
رادعا لاحتال ال سيام يف غزة التي ألحقت به خسائر مادية فادحة، وعى 
مستوى األرواح، الفتا إىل أن االحتال يحاول كرس املقاومة من خال القمع 
والتصفيــة الوحشــية ضــد عنارصهــا، وبالتوازي مع ذلــك محاوالت يك الوعي 
ونــر اإلحبــاط واليــأس يف صفــوف الشــعب الفلســطيني واســتغال حالــة 

االنقسام الداخي.
وأضــاف أن االحتــال ال يفهــم إال لغــة القــوة، ســواء كانت عرب الكفاح املســلح 
أو املقاومــة الشــعبية، داعًيــا إىل رضورة جعــل تكاليــف االحتــال أكــرب مــن 

املكاسب التي يحققها.
وتابــع أن البعــض ال يــزال يحلــم باملفاوضــات واالتفاقيــات مــع االحتــال، لكــن 
من يقرر املســارات اليوم هو ميزان القوة وليس أي يشء آخر، مطالبا بعدم 
ابتــزازه  ومواصلــة  مشــاريعه  وتنفيــذ  لاســتقرار  فرصــة  أي  االحتــال  إعطــاء 
القــوى  كل  بعــد  تضــم  مل  التحريــر  منظمــة  أن  وبــني  الفلســطيني.  للشــعب 
الفلســطينية )يف إشــارة إىل حركتــي حــامس والجهــاد اإلســامي(، عــدا عــن 
مردفــا  "أوســلو"،  واتفــاق  باملفاوضــات  ُمتعلقــا  يــزال  ال  املنظمــة  برنامــج  أن 
أنــه بعــد 28 عامــا عــى توقيــع االتفــاق باتــت الصــورة واضحــة، إذ ترســخت 
قناعات عميقة لدى الشــعب الفلســطيني باملامرســة والتطبيق أن املقاومة 
هــي الســبيل الوحيــد الســتعادة الحقــوق. وطالــب الربغــويث الســلطة بوقــف 

التنسيق األمني "املهني" مع االحتال، وتحقيق الوحدة الداخلية فورا.
وأشاد ببطولة منفذي عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع يف 6 سبتمرب/ 
أيلــول الجــاري، مؤكــدا أن إعــادة اعتقــال "األرسى الســتة" ال ُيلغــي اإلعجــاز 
الــذي حققــوه بأيديهــم، بعدمــا اســتطاعوا تحريــر أنفســهم مــن أكــر ســجون 

االحتال تحصينا.

"مرشوع التسوية فشل بالكامل"

دت المقاومة  مروان الربغويث: معركة القدس جسَّ
الشاملـــة وكشفـــت عجـــز نظامنـــا السياســـي

الشهيـــد حميـــدان.. 
ـــَب لسنـــواٍت خلــــف القضبـــان واغتيـــل بالرصــاص ُغيِّ

األسير مروان البرغوثي

مسؤول إرسائييل يشكك بقدرات "القبة 
الحديدية" عقب معركة "سيف القدس"

ل االحتالل مسؤولية  حماس ُتحمِّ
تصاعد الجريمة بني فلسطينيي الـ 48

غزة/ فلسطني:
االحتــال  حكومــة  أمــس،  "حــامس"،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  حّملــت 
اإلرسائيلية، مسؤولية تصاعد جرائم القتل يف أوساط املجتمع الفلسطيني 

يف األرايض املحتلة عام 1948.
واســتنكر املتحدث باســم الحركة عبد اللطيف القانوع، يف ترصيح صحفي، 
"تصاعد جرائم القتل بحق أهلنا يف األرض الفلسطينية املحتلة عام 1948 

ا ذلك مؤرًشا خِطًرا. مؤخرًا"، عادًّ
وقــال القانــوع: إن "صمــت حكومــة االحتــال وعــدم تدخــل رشطتهــا تجــاه مــا 
يحدث دليل أنها تشجع استمرار العنف وجرائم القتل، وتعمل عى تعزيزها 
وتفكيــك  صمودهــم  مــن  النيــل  بهــدف  الفلســطيني،  املجتمــع  أوســاط  يف 

بنيتهم الداخلية".
 ودعــا أبنــاء الشــعب داخــل األرض املحتلــة عــام 1948 إىل املحافظــة عــى 
النســيج املجتمعــي، والتامســك الداخــي، والتصــدي ملخططــات االحتــال 
الصهيوين التي تعزز الجرمية والعنف داخل مجتمعنا الفلسطيني. كام دعا 
إىل إيجاد حلول خاقة لحل الخافات ومعالجة املشكات، وعدم التعويل 
عــى االحتــال، "بــل وقطــع الطريــق عليه يف متريــر مخططاته العنرصية التي 

تهدف إىل متزيق مجتمعنا الفلسطيني وبث التفرقة والفتنة فيه".

الشهيد محمود حميدانالشهيد محمود حميدان
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غزة-رام الله/ عبد الله الرتكامين:
باســرتاتيجية  فلســطينية  وهيئــات  فصائــل  طالبــت 
عمــل وطنــي ترتكــز عــى خيــار الوحــدة واملقاومــة، 
الثانيــة  الفلســطينية  االنتفاضــة  إلنجــازات  امتــداًدا 
التــي حملــت يف طياتهــا دالالت سياســية ونضاليــة 

كربى.
االنتفاضــة  هــذه  أن  والهيئــات  الفصائــل  وأكــدت 
أثبتــت أن املقاومــة هــي الطريــق األوحــد واألصيــل 

نحو تحرير القدس وكامل الرتاب الفلسطيني.
ووافقت أمس الذكرى الـ21 النتفاضة األقىص التي 
اندلعت رشارتها يف الثامن والعرشين من سبتمرب/ 
حكومــة  رئيــس  اقتحــام  عقــب   2000 عــام  أيلــول 
االحتالل اإلرسائييل األسبق أرييل شارون املسجد 

األقىص برفقة قوات كبرية من جيش االحتالل.
استراتيجية وطنية

إن  )حــامس(  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
مــا حققتــه املقاومــة مــن انتصــارات عــى االحتــالل 
القــدس"،  "ســيف  معركــة  يف  آخرهــا  اإلرسائيــيل، 
ــا جميًعــا اإلرساع يف اعتــامد اســرتاتيجية  يتطلــب منَّ
عمــل وطنــي، ترتكــز عــى خيــار الوحــدة واملقاومــة 
املقاومــة  مقدمتهــا  ويف  كافــة،  وأشــكالها  بأدواتهــا 

املسلحة.
وأكــدت الحركــة، يف بيــان بالذكــرى الـــ21 النتفاضــة 
اتفاقيــات  مــن  ــا  نهائيًّ "التحلــل  رضورة  األقــىص، 
أوســلو املشــؤومة، وإنهاء التنســيق األمني، وإطالق 
عــن  تدافــع  يك  املحتلــة  الضفــة  يف  املقاومــة  يــد 
شــعبنا، ووقف كل الرهانات عى مشــاريع التســوية 

باعتبارهــا رهانــات  واإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة، 
ومزقــت  الفلســطينية،  القضيــة  ضيعــت  خــارسة، 
االحتــالل،  عمــر  وأطالــت  الفلســطيني،  شــعبنا 

وأفسحت له املجال يف الهيمنة والتمدد".
وأضافــت أن "الرهــان األقــوى يجــب أن يكــون عــى 
وحــدة شــعبنا وصمــوده ومقاومتــه، وتفجري ســاحات 
الــراع مــع العــدو يف كل مــدن فلســطني املحتلــة 
بوابــات  وعــى  التــامس،  خطــوط  وعــى  وبلداتهــا، 

األقىص وأماكن املستوطنات".
وأشــارت إىل أن "العــدو اإلرسائيــيل مــا زال يحــاول 
شــعبنا  بحــق  االنتهــاكات  ويرتكــب  بالنــار،  اللعــب 
وأهلنا يف القدس واملقدسات واملسجد األقىص، 
مســتغالًّ حالة متســك البعض بالرهانات والخيارات 
بعمليــة  يســمى  مــا  أوهــام  عــى  والبنــاء  الفاشــلة، 
والوســاطة  العقيمــة  التســوية  ومشــاريع  الســالم 
التطبيــع  محــاوالت  ظــل  ويف  والدوليــة،  األمريكيــة 

وإدماج الكيان يف املنطقة".
ولفتــت إىل أن "انتفاضــة األقــىص خرجــت مــن روح 
جمعــاء  واإلســالمية  العربيــة  أمتنــا  شــعوب  وإرادة 
األقــىص  واملســجد  والقــدس  بفلســطني  املرتبطــة 

بعقيدتها وقلوبها".
ت أن االنتفاضــة جــاءت لتؤكــد وحــدة ســاحات  وعــدَّ
وجــه  واحــًدا يف  ــا  الوقــوف صفًّ وتكاملهــا يف  األمــة 
عــن  دفاًعــا  اإلرسائيليــة  واملخططــات  املؤامــرات 

فلسطني، وحامية ملصالحها وثرواتها ومقدراتها.
وأوضحــت أن هــذا يتطلــب البقــاء عــى العهــد مــع 
فلســطني والقــدس واألقــىص، وتوفــري كل مقومــات 

صمود شعبنا وثباته يف مواجهة الظلم والعدوان.
بـ"التحيــة ألرواح شــهداء شــعبنا وجرحــاه  وتوجهــت 
وأرساه الذيــن صنعــوا بتضحياتهــم وبدمائهــم مجــًدا 
البطولــة  للقــدس ولفلســطني ولشــعبها يف معــارك 
التــي امتــدت مــن رشق فلســطني إىل غربهــا، ومــن 
العــدو  شــاملها إىل جنوبهــا، لقنــت املقاومــة فيهــا 
وصنــع  املعــارك،  وإدارة  القتــال،  فــن  يف  دروًســا 

املعجزات وفرض املعادالت".
حســابات  أربكــت  املعــارك  "هــذه  أن  وأضافــت 
ــد  وجسَّ ا،  وعســكريًّ ــا  وأمنيًّ ا  سياســيًّ االحتــالل 
املقاومــة  فصائــل  مختلــف  مــن  شــعبنا  أبطــال  فيهــا 
منوذًجــا يف الوحــدة وإدارة امليــدان، وتحقيــق الــردع 

واالنتصار".
للنفــري  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  حــامس،  ودعــت 
مــن  واملقدســات  األقــىص  لحاميــة املســجد  العــام 

املستوطنني الذين يحاولون تدنيسها.
وحذرت االحتالل من االســتمرار يف سياســة محاولة 
تدنيــس األقــىص، وانتهــاك حرمــة املقدســات "التي 

سيكون مآلها انفجاًرا جديًدا ومدوًيا يف وجهه".
وأكــدت أن "شــعبنا الــذي خــاض هــذه املعركــة بــكل 
املعــارك  كل  خــوض  عــى  لقــادر  وبطولــة،  ثبــات 
الثمــن،  العــدو اإلرسائيــيل وحســمها مهــام كان  مــع 
البوابــات  معركــة  ومــا  التضحيــات،  بلغــت  ومهــام 
وسيف القدس إال منوذج مام سيقدمه شعبنا فداء 

للقدس واملقدسات".
المقاومة الطريق األوحد

نحــو  الطريــق  أن  واإلصــالح،  التغيــري  كتلــة  وأكــدت 

القــدس الــذي عبــده آالف الشــهداء بتضحياتهــم هو 
الطريــق األوحــد واألصيــل الــذي ال ميكــن أن يتخلــف 

عنه شعبنا الفلسطيني املجاهد.
االنتفاضــة  خيــار  "إن  لهــا:  بيــان  يف  الكتلــة  وقالــت 
الكفيــل  وهــو  شــعبنا  خيــار  هــو  واملقاومــة  والثــورة 

بتحقيق كل أهدافه وتطلعاته".
هــذا  الوقــت  يف  تــأيت  الذكــرى  هــذه  أن  وأضافــت 
مــع  واملطبعــني  بالســالم  الواهمــني  كل  عــى  لــرتد 
الحــق  أصحــاب  خــارس،  وأن  رهانكــم  بــأن  االحتــالل 
متمســكون بكامل أرضهم وترابهم، مل يفوضوا أحًدا 
بالتنازل عنها. ودان النائب عن الكتلة ســامل ســالمة 
اقتحامات املســتوطنني املتكررة للمسجد األقىص 
بذريعــة األعيــاد اليهوديــة وزيــادة عــدد املقتحمــني 
االحتــالل، مســتنكًرا  تحــت حاميــة حكومــة ورشطــة 
املســجد  ســاحات  داخــل  اإلرسائيــيل  العلــم  رفــع 

األقىص املبارك.
يحــدث  "مــا  أمــس:  تريــح  يف  ســالمة  وقــال 
خطــري  تطــور  األقــىص  للمســجد  اقتحامــات  مــن 
يدهــم  وضــع  خاللــه  ومتطرفــوه  االحتــالل  يحــاول 
تقســيمه  مــن  ليتمكنــوا  األقــىص  املســجد  عــى 
مكانًيــا وزمانًيــا، وأن دولــة االحتــالل هــي مــن تشــجع 
املتطرفــني وتحميهــم، ونحن عى يقني أن املقاومة 
مــن  وأمثالهــم  هــؤالء  ســرتدع  التــي  هــي  وحدهــا 
التــامدي باالعتــداء عــى مقدســاتنا". وأشــاد ســالمة 
املســجد  يف  الفلســطينيني  الشــباب  أحــد  برفــع 
األقــىص العلم الفلســطيني نكايــة باالحتالل، مؤكًدا 
أن الفلســطينيني لــن يصــربوا عــى مــا يقــوم بــه يهــود 

مــن اســتفزازات كرفــع العلــم اإلرسائيــيل، وأن شــعبنا 
ســهلة  طعمــًة  املبــارك  األقــىص  املســجد  يــدع  لــن 
عــن  الدفــاع  يف  شــعبنا  ُيعــده  الــذي  وأن  لالحتــالل 

املسجد األقىص املبارك سرياه االحتالل.
مــن جانبــه، قــال مســؤول املكتــب اإلعالمــي لحركــة 
الجهــاد اإلســالمي داود شــهاب، إن ذكــرى انتفاضــة 
األقىص من املناســبات املهمة التي تســتعيد معها 
والجهــاد  الكفــاح  مــن  الفلســطينية ســنوات  الذاكــرة 
واملقاومــة، موضًحــا أن أهــم مــا ميــز هــذه االنتفاضــة 

"الوحدة بني الشعب الفلسطيني وفصائله".
وأضاف شــهاب يف تريح صحفي أمس، ملناســبة 
ذكــرى اشــتعال انتفاضــة األقــىص عــام 2000: هــي 
محطــة ملهمــة لهــذا الجيــل الشــاب الــذي بــدأ اليــوم 
التــي  الغربيــة  الضفــة  يف  خاصــة  املقاومــة  بقيــادة 
مواجهــة  يف  الصفــوف  كل  الشــباب  فيهــا  يتقــدم 

االحتالل، ويقدمون التضحيات الكبرية.
الفــدايئ  العمــل  قــادوا  الذيــن  األرسى  أن  وبــنيَّ 
اليــوم  هــم  األقــىص  انتفاضــة  االشــتباك يف  وقــادوا 
بصمودهــم  الحريــة  انتفاضــة  فتيــل  يشــعلون  مــن 
وثباتهــم، الفًتــا إىل أهميــة مــا أحدثتــه عمليــة انتــزاع 
التــي قادهــا محمــود العارضــة، يف الوعــي  الحريــة، 

الفلسطيني.
وأكد شهاب أن الشبان الذين استشهدوا قبل يومني 
يف القــدس وجنــني هــم مــن الجيــل الــذي رمبــا ولــد 
يف بدايــة انتفاضــة األقــىص، واليــوم يتســلم الرايــة. 
وتابع بالقول: هكذا هو الشــعب الفلســطيني، جيل 
تأكيــد يدلــل عــى حيويــة  الرايــة لجيــل، يف  يســلم 

واملواجهــة  املقاومــة  ثقافــة  تجــذر  وعــى  الشــعب 
يف عقــول ووجــدان أبنائــه. وشــدد شــهاب عــى أن 
لــأم  نهــج املقاومــة هــو مبنزلــة جــدول عمــل يومــي 
واألرسة الفلسطينية تعلمه وتلقنه ألبنائها، مبا يعزز 
اإلميان بعدالة هذه القضية ومبرشوعية كل وسائل 

وأدوات الثورة والدفاع عن قداسة أرض فلسطني.
دالالت سياسية

إن  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وقالــت 
ذكــرى االنتفاضــة الثانيــة، تحمــل يف طياتهــا دالالت 
أكــدت  أنهــا  كــربى، يف مقدمهــا  سياســية ونضاليــة 
وصــول اتفــاق أوســلو إىل طريقــه املســدود، وفشــله 
بالحقــوق  والفــوز  االحتــالل  مــن  للتحــرر  كمــرشوع 
بــكل  الشــاملة  املقاومــة  وأن  املرشوعــة،  الوطنيــة 
االحتــالل،  اســتنزاف  نحــو  الطريــق  هــي  الوســائل، 

وإرغامه عى دفع مثن احتالله غالًيا.
االنتفاضــة  تطويــق  أن  بيــان  يف  الجبهــة  وأضافــت 
املختلفــة،  العمــل  وأوراق  والتفاهــامت  باالتفاقــات 
ومنهــا خطــة خارطــة الطريــق ســيئة الصيــت، ووثيقــة 
التــي  الــرشوط  مــن  وغريهــا  امليــت،  جنيف-البحــر 
أركان  بعــض  مــن  بتواطــؤ  شــعبنا،  عــى  فرضــت 
الســلطة، جــدد املأســاة السياســية ملــرشوع أوســلو 
وحقوقــه  شــعبنا  أوضــاع  عــى  الكارثيــة  وتداعياتهــا 
الوطنية. ودعت الجبهة إىل العودة إىل استلهام روح 
انتفاضة االستقالل )االنتفاضة الثانية( بالذهاب يف 
خطــوة موحــدة نحــو املقاومــة الشــعبية الشــاملة بكل 
الوســائل، يف إطــار اســرتاتيجية وطنيــة توحــد شــعبنا 

وقواه السياسية، وتعيد بناء املؤسسات الوطنية.

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
د.  األقــىص،  يف  والــرتاث  للوقــف  األقــىص  أكادمييــة  رئيــس  أكــد 
الوجــود  بكــريات، أن االحتــالل اإلرسائيــيل يســعى لتجفيــف  ناجــح 
اإلســالمي املقــديس يف املســجد األقــىص، مــن خــالل منــع وصول 

الفلسطينيني والرباط يف باحاته.
"فلســطني"،  صحيفــة  مــع  هاتفــي  اتصــال  خــالل  بكــريات  وشــدد 
عــى أن "االحتــالل يخــى الوجــود الفلســطيني يف األقــىص كونــه 
االحتــالل  رشطــة  عــى  ويشــوش  املســتوطنني  اقتحامــات  ُيعيــق 

واملتطرفني، يف تنفيذ املخططات التي يسعون لها".
ومصلــني  مرابطــني  أمــس،  منعــت  قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
للمســجد  التوجــه  مــن  املحتــل  الداخــل  الفحــم يف  أم  مدينــة  مــن 
األقــىص يف مدينــة القــدس، بزعــم "التحريــض والتســبب بانعــدام 
الهدوء"، كام أنها تواصل عمليات اعتقال الشبان وحراس األقىص 

باستمرار.
ونّبه بكريات إىل أن مساعي االحتالل تنصب نحو التخلص البرشي 
اإلســالمي مــن أصحــاب األرض األصليــني، بعمليــة إحــالل يوًمــا بعد 
آخر، إذ بات املستوطنون يزاحمون الفلسطينيني يف البقاء داخل 

حرم األقىص.
وأوضح أن االحتالل يسعى لنقل القداسة من إسالمية يف األقىص 
إىل مشــاركة قداســة يهوديــة، وصــواًل إىل جعلــه صهيونًيــا، مشــرًيا 
إىل أنــه قائــم عــى أســاس شــطب الجــذر اإلســالمي لأقــىص وبنــاء 
الهيكل املزعوم. ورأى أن اســتمرار اقتحامات املســتوطنني تندرج 
العلــم  ورفــع  البــوق  نفــخ  عــرب  املزعــوم  الهيــكل  ترســيخ  ســياق  يف 

اإلرسائييل وأداء بعض الطقوس التلمودية. 
وأفــاد بــأن األقــىص يشــهد اقتحامــات يوميــة مــن املتطرفــني بحاميــة 
رشطــة االحتــالل، بســبب أن األخــرية صــادرت مفاتيــح بــاب املغاربــة 

وتسمح لهم بالدخول وقتام تشاء.
وذكــر أن قرابــة 1200 متطــرف اقتحمــوا األقــىص أمس، خالل الفرتة 
الصباحيــة بحاميــة رشطــة االحتــالل وأدوا بعض الطقــوس التلمودية 
الصامتــة، واصًفــا ذلــك املشــهد الصباحــي اليومــي بـــ "املؤمل" كونه 

يكون فارًغا من املصلني.
وبنّي بكريات، أن )إرسائيل( تسعى إىل تهيئة الرأي العاملي برواية 

جديدة مزيفة عن املســجد األقىص، إضافة إىل تحريض الجمهور 
اإلرسائييل بأنهم أصحاب حق، من أجل التوجه لالقتحام.

وبحســب قولــه، فــإن هــذه االقتحامــات رســالة أيًضا للــدول املنافقة 
مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبعــض الــدول املســاندة للروايــة 

اإلرسائيلية، وبعض العرب أنه "ما عاد لكم األقىص".
تدفــع  األقــىص،  يف  أحــداث  وقــوع  يريــد  ال  االحتــالل  أن  وأوضــح 
املقاومــة للــرد عليهــا، إضافــة إىل أنــه يســتغل حالــة الرتهــل العــريب 
واإلقليمي واإلسالمي، واالنقسام السيايس ومراهنة قيادة السلطة 

عى املفاوضات.
وجدد بكريات التأكيد عى رضورة إعادة البوصلة ملقاومة املحتل 
وتقديم رؤية قامئة عى مقاومته وطرده وإنهائه عن أرض فلسطني 

واملسجد األقىص.
وناشد كل فلسطيني حر أينام تواجد بالرباط يف املسجد األقىص 
وشــد الرحــال إليــه، داعيــًا العائــالت املقدســية إىل رضورة التواجــد 
وقــت اقتحامــات املســتوطنني خاصــة يف فــرتات الصباح، من أجل 

حامية الوجود الفلسطيني.
وختــم بكــريات حديثــه: "يجــب علينــا أن ُنعّمــق رؤيتنــا حــول رســالة 
االنســان  خلــف  تقــف  قويــة  حاضنــة  إىل  بحاجــة  ونحــن  األقــىص، 

املقديس".
االحتــالل  اعتــداءات  تصاعــدت  اليهوديــة،  األعيــاد  وخــالل 
انتهــاكات  شــملت  والتــي  األقــىص،  املســجد  يف  ومســتوطنيه 
بالجملــة لحرمتــه وأداء طقــوس تلموديــة علنيــة ونفــخ بالبــوق ورفــع 
علــم االحتــالل، وســط تضييقــات مشــددة عــى املصلــني واعتقــال 

بعضهم.
اقتحمــوا  مســتوطًنا   5597 بــأن  العربيــة،  الســابعة  القنــاة  وأفــادت 
املســجد األقــىص خــالل مــا يســمى بـ"عيد املظلــة اليهودي"، الذي 

جاء يف فرتة ما بني 27-20 من سبتمرب الجاري.
شــهد  األقــىص  أن  إىل  أشــارت  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  وكانــت 
عــى مــدى موســم األعيــاد عدواًنا مل يشــهد مثيلــه منذ احتالله عام 
1967، إذ عملــت "جامعــات املعبــد" املتطرفــة وحكومة االحتالل 
عــى املــي قدًمــا يف أجنــدة "التأســيس املعنــوي للمعبــد" عــرب 

فرض كامل الطقوس التوراتية يف األقىص.

لندن-برلني/ فلسطني:
العــامل  لحــزب  العــام  الســنوي  املؤمتــر  أعضــاء  عــّد 
الربيطــاين )إرسائيــل( دولــة فصــل عنــري، مطالبــني 
بدولــة  الفــوري  واالعــرتاف  عليهــا،  عقوبــات  بفــرض 

فلسطني يف حال تشكيلها حكومة رشعية.
وصــّوت غالبيــة أعضــاء املؤمتــر، أول مــن أمــس، عــى 
)إرسائيــل(،  ضــد  العقوبــات  اســتخدام  يؤيــد  قــرار 
عــام  منــذ  فلســطني  يف  املســتمرة  النكبــة  ويديــن 
املســجد  عــى  العســكري  واعتداءهــا   ،1948
األقىص، والتهجري املتعمد يف الشيخ جراح بالقدس 
املحتلــة، والعــدوان األخــري عــى قطــاع غــزة يف مايــو/ 

أيار املايض.
ورحــب املؤمتــر الســنوي بتحقيــق املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة يف جرائــم االحتــالل اإلرسائيــيل، مشــريا إىل 
قــرار صــادر عــن مؤمتــر النقابــات العامليــة عــام 2020 
وصف فيه نشــاط )إرسائيل( االســتيطاين بأنه جزء من 
التــي ترتكبهــا  العنــري "األبرتهايــد"  جرميــة الفصــل 

يف فلسطني املحتلة.
ودعــا أعضــاء املؤمتــر إىل فــرض معايــري صارمــة عــى 
حظــًرا  لتشــمل  االحتــالل،  مــع  التجاريــة  النشــاطات 
عى بيع األســلحة الربيطانية له، لكونها تســتخدم يف 
انتهــاك حقــوق اإلنســان يف فلســطني، ومنــع التجــارة 
عــى  والوقــوف  املســتوطنات،  مــع  الرشعيــة  غــري 
الجانب الصحيح من التاريخ واالعرتاف الفوري بدولة 

فلسطني.
ورحب رئيس املنتدى الفلســطيني يف بريطانيا زاهر 
برياوي بتصويت أعضاء املؤمتر السنوي العام لحزب 
العــامل الربيطــاين عــى قــرار اعتبــار )إرسائيــل( دولــة 
فصل عنري، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، رغم 
وجــود محــاوالت حثيثــة مــن اللــويب املؤيــد لالحتــالل 

لتعطيل التصويت.
وعــّد بــرياوي يف تريــح صحفي أمس، القرار انتصارا 

للقضيــة الفلســطينية ومؤيديهــا، معربــا عــن أملــه يف 
أن يدفــع هــذا التصويــت قيــادة الحــزب إلعــادة النظــر 
تلتــزم  وأن  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  يف سياســاتها 

مبطالب قواعد الحزب وال تتجاوزها.
وأكــد مركــز العــودة الفلســطيني يف لنــدن أن تصويــت 
أعضــاء املؤمتــر الســنوي عــى القرار "انتصــار تاريخي 
للحــق الفلســطيني، ويعكــس مــدى التعاطــف الــدويل 
يف  العادلــة،  وقضيتهــم  الفلســطينيني  مــع  املتزايــد 

مقابل هشاشة وتآكل رشعية االحتالل".
ورأى املركــز يف بيــان لــه أمس، تصويت حزب العامل 
املســتمرة  النكبــة  إدانــة  يتضمــن  الــذي  القــرار  عــى 
الشــيخ  حــي  يف  املتعمــد  والتهجــري  فلســطني  يف 
السياســية  النخــب  انعكاســا إلدراك  بالقــدس،  جــراح 
عــى  الواقــع  التاريخــي  الظلــم  لحقيقــة  الربيطانيــة 
الوطــن  داخــل  املرشديــن  الفلســطينيني  ماليــني 

وخارجه منذ سبعة عقود.
حــراكا  يتطلــب  املهــم  التطــور  هــذا  أن  عــى  وشــدد 
نــرة  نحــو  األخــرى  الربيطانيــة  األحــزاب  مــن  مشــابها 
عــام  رأي  إحــداث  إىل  وصــوال  الفلســطيني،  الحــق 
ضاغــط عــى الحكومــة الربيطانيــة للكــف عــن االنحيــاز 
الفاضــح لـ)إرسائيــل( وغــض الطــرف عــن جرائــم قادتهــا 
الفلســطيني وتطاولهــم عــى  الشــعب  وجيشــها ضــد 
القانون الدويل ومنحهم حصانة تتيح لهم اإلفالت من 

املسؤولية والعقاب.
والفعاليــات  واملؤسســات  الجاليــات  اتحــاد  وعــّد 
الســنوي  املؤمتــر  تصويــت  أوروبــا  يف  الفلســطينية 
"نــرا  فلســطني  لصالــح  الربيطــاين  العــامل  لحــزب 
هــذا  أن  إىل  مشــريا  الفلســطينية"،  للقضيــة  جديــدا 
الداعــم  اللــويب  محــاوالت  رغــم  جــاء  الكبــري  النجــاح 
لالحتالل داخل الحزب إفشال التصويت عى القرار.

وقال االتحاد يف بيان له أمس: إن قرار املؤمتر انتصار 
حقيقــي ملؤيــدي القضيــة الفلســطينية داخــل الحــزب 

الــذي شــهد يف فــرتة قيــادة كــري ســتارمر ابتعــادا عــن 
مبادئ الحزب ومواقفه التقليدية تجاه فلسطني وعن 
املســتوى  عــى  وأصبــح  الفلســطينية،  الحقــوق  دعــم 
االحتــالل  مامرســات  عــن  الطــرف  يغــض  الرســمي 

ويتامهى مع سياساته يف كثري من املواقف. 
اســتمرار وتصاعــد  يشــري إىل  التصويــت  أن  وأضــاف 
رغــم  الحــزب  داخــل  فلســطني  مــع  التضامــن  حالــة 
املؤيديــن  بحــق  واالتهامــات  الشــديدة  الضغــوط 
لفلســطني ومنتقــدي االحتــالل يف الحــزب واتهامهــم 
بالعداء للسامية، إذ تم فصل الكثري منهم من الحزب.
ووصفــت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني قــرار 
جــريء  موقــف  بأنــه  الربيطــاين  العــامل  حــزب  مؤمتــر 
الصمــود  مثــار  مــن  واحــدا  كونــه  عــن  عــدا  وشــجاع، 
لشــعبنا  الغاليــة  والتضحيــات  الوطنــي  والنضــال 
التــي أســهمت إىل حــد كبــري يف الكشــف عــن الوجــه 

الحقيقي لدولة االحتالل.
وقالــت الجبهــة يف بيــان لهــا: إن مــا قــرره حــزب العامل 
الربيطــاين انتصــار باهــر من انتصارات شــعبنا، يضاف 
يف  حققهــا  التــي  السياســية  انتصاراتــه  سلســلة  إىل 
معركــة "ســيف القــدس" التــي خاضتهــا املقاومــة يف 
غــزة دفاعــا عــن القــدس واملســجد األقــىص يف مايــو/ 

أيار املايض.
ودعــت الجبهــة قيــادة الســلطة الفلســطينية إىل عــدم 
االكتفاء بالرتحيب بقرار حزب العامل، بل البناء عليه 
بالتقــدم خطــوة إســرتاتيجية إىل األمــام بتنفيذ قرارات 
ووقــف  االحتــالل  دولــة  مبقاطعــة  الوطنــي  املجلــس 
التنســيق األمنــي معهــا، والتحــرر مــن قيــود بروتوكــول 
الوطنيــة  املســؤوليات  وتحمــل  االقتصــادي،  باريــس 
امللقاة عى عاتقها، بالدعوة إىل حوار وطني شــامل 
جــاد وفاعــل وملــزم بقراراتــه، إلنهــاء االنقســام وإعــادة 
انتخابــات  عــرب  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنــاء 

شاملة للرئاسة واملجلسني الترشيعي والوطني.

دعا لشد الرحال والرباط فيه لصد اقتحامات المستوطنني

بكريات لـ "فلسطني": االحتالل يسعى 
لتجفيف الوجود اإلسالمي يف األقىص

ترحيب فلسطيين بالقرار النتصاره للقضية الفلسطينية ومؤيديها

"العمــــال الربيطانـــي": )إرسائيــل( دولـــة 
فصل عنرصي ويجب فرض عقوبات عليها

يف الذكرى الـيف الذكرى الـ2121 الندالع االنتفاضة الثانية الندالع االنتفاضة الثانية
فصائل وهيئات تطالب باسرتاتيجية عمل وطين ترتكز عىل خيار الوحدة والمقاومةفصائل وهيئات تطالب باسرتاتيجية عمل وطين ترتكز عىل خيار الوحدة والمقاومة
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تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة 
مختلفة  تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعىل الراغبني املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية / اإلدارة العامة 
للــوازم العامــةـ  املبنــى الجديــد غــرب محطــة فارس للبرتول خــال أوقات الدوام 
الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل دفع 

مبلغ مايل بقيمة 300 شيكل غري مسرتد يورد اىل خزينة وزارة املالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـزة 
حســب الجــدول املرفــق وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي املتناقصــني يف 

نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

ماحظة:ـ
1. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 

أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
اسم املرشوع: إنشاء وحفر برئ مياه يف

 حي الدرج يف مدينة غزة 
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء إنشــاء وحفــر بــر ميــاه يف حــي الــدرج يف مدينــة 
غــزة، فعــىل الــرشكات املتخصصــة يف هــذا املجــال والراغبــني يف التقــدم 

للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون الرشكات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة يف 

مجال البنية التحتية )أعامل مياه وابار( وأن تكون مصنفة لدي اتحاد املقاولني. 
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

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

االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــرشكات  ميكــن   .5

والحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــرتيات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتــف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2021/09/29 وحتى تاريخ 2021/10/13.
6. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عرش ظهرًا 

العنــوان املشــار  2021/10/13 يف  االربعــاء املوافــق  يــوم  مــن   )12:00(
اليه، بحضور ممثي املكاتب املشــاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا 
بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية وإيداعه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر دائرة العطاءات واملشرتيات.
7. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يف دائــرة امليــاه – بلديــة غــزة يــوم االربعــاء 

املوافق 2021/10/06 الساعة 10:30 صباحًا.
8. اجــراءات الرتســية وفقــًا للقواعــد املتبعــة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األريض، مكتــب مديــر 

وحدة العطاءات واملشرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.
رئيس بلدية غزة

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
توريد حقيبة صحية 
 (31/AI/2021) رقم

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  اإلعان عن طرح مناقصة توريد حقيبة صحية 
" حقيبــة النظافــة والحاميــة الشــخصية " كوفيــد 19 لفئــة الشــباب بالظــرف املختــوم، 
وذلــك مــن خــال مــرشوع " التعــايف املبكــر للمجتمعات املترضرة مــن العدوان عىل 
 HEKS/EPER قطــاع غــزة " تنفيــذ جمعيــة الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع مؤسســة
Swiss Church Aid((  ، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات املرخصــة 
واملصنفــة حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلف 
الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس، لرشاء  وثائق العطــاء خال سـاعـات 
الــدوام مــن الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن 
الخميــس املوافــق  يــوم  نهايــة دوام  2021/09/28م وحتــى  الثاثــاء املوافــق  يــوم 

2021/10/07م، وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 

- موعد االجتامع التمهيدي الســاعة الحادية عرش والنصف صباحا من يوم 
األحد 2021/10/10م.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 
2021/10/12م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/10/12م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

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

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

- ارفاق صورة من السجل التجاري للرشكة معتمد وساري املفعول حسب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

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

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

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــىل  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن تشغيل عن وظيفة مهندس مدين بنظام 
العقد السنوي يف بلدية بيت حانون

تعلن بلدية بيت حانون عن حاجتها إىل تشغيل وظيفة مهندس مدين للعمل 
بنظام العقد السنوي يف بلدية بيت حانون، وذلك وفق الرشوط التالية:

أواًل: رشوط الرتشح: 
• أن يكــون حاصــًا عــىل بكالوريــوس الهندســة املدنيــة مبعــدل ال يقــل عــن 

%75 من جامعة أو معهد معرتف بها.

• أن يكــون لديــه خــربة عمليــة ال تقــل عــن ثاثــة ســنوات يف مجــال االرشاف 
عىل املشاريع الهندسية.

• أن يكون املتقدم عضو يف نقابة املهندسني الفلسطينيني.
• يفضل أن يكون حاصًا عىل  رخصة قيادة سارية املفعول.

• أن يكون من سكان املحافظة الشاملية.

• أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن 35 عام.
ثانيًا: املؤهالت والخربات:

• أن يجيــد اســتخدام برامــج الحاســوب وتطبيقاتــه املختلفــة يف املجال وال 
سيام الرسم والتصميم الهنديس

)MS project , Microsoft office , auto CAD 2022(
ثالثًا: املهارات:

•اجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• القدرة عىل العمل ألوقات إضافية عند الحاجة لذلك.

• أن يكــون لديــه القــدرة عــىل التعامــل مــع املواطنــني واملقدرة عىل تحمل 
ضغط العمل امليداين.

عــىل الراغبــني يف التقــدم لهــذه الوظيفــة مراجعــة البلديــة )الشــؤون اإلداريــة( خــال 
ســاعات الــدوام الرســمي لتقديــم الطلبــات مرفقــًا معها الوثائق الثبوتيــة وذلك ابتداء 
من يوم الثاثاء املوافق28 /2021/09 حتى يوم الثاثاء املوافق 2021/10/05م 

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية مساًء من بعد الظهر.
بلدية بيت حانون

دولة فلسطني
وزارة الحكــم املحــيل
بلـديـة بيــت حــانــون

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  إدارة  تتعمــد 
انتهــاك حقــوق األرسى املــرىض والجرحــى 
"عيــادة  يف  والقابعــني  ســجونها  يف جميــع 

سجن الرملة" خاصة.
وأوضحت هيئة شــؤون األرسى واملحررين، 
الســجون تتعمــد  إدارة  أمــس، أن  بيــان،  يف 
تجاهــل هــؤالء األرسى وأوضاعهــم الصحيــة 
لهــم  تكــرتث  وال  وممنهــج،  واضــح  بشــكل 

وتجعل األمراض تتفىش يف أجسادهم.
الحــاالت  أبــرز  خــال محاميهــا  مــن  ووثقــت 
مــن  ســجون  عــدة  يف  تقبــع  التــي  املرضيــة 
بينهــا حالــة األســري أحمد جابــر من بلدة كفر 
قاسم داخل األرايض املحتلة سنة 1948، 
والذي خضع لعملية قســطرة يف مستشــفى 

"سوروكا".
وأشــارت إىل أن هنــاك نقطــة تخــر مــا تــزال 

إمــا  إزالتهــا  يجــب  األســري  بقلــب  موجــودة 
بعمليــة قلــب أو عــن طريق األدويــة املميعة 
للــدم، ألنهــا تشــكل خطــًرا عــىل حياتــه إذا ما 

انتقلت إىل الدماغ أو الرئة.
وأبــو جابــر )61 عاًمــا( مــن األرسى القدامــى، 
اعتقلــه االحتــال ســنة 1986، وهــو محكوم 

بالسجن املؤبد مدى الحياة.
كام يعاين األســري جامل زيد من مدينة رام 
اللــه، واملحكــوم بالســجن اإلداري مــن أوجاع 
مــرات  ثــاث  الــكىل  ويغســل  الــكىل،  يف 

ا. أسبوعيًّ
املــرىض  عــدد األرسى  بــأن  الهيئــة  وأفــادت 
أســرًيا   12 بلــغ  الرملــة"  ســجن  "عيــادة  يف 
جنــني  مدينــة  مــن  الشــاويش  خالــد  وهــم: 
ومنصــور  أخــرى،  وأمراًضــا  شــلًا  يعــاين 
موقــدة مــن محافظــة ســلفيت يعــاين شــلًا 
وأمراًضــا أخــرى، ومعتصــم رداد مــن مدينــة 

طولكــرم يعــاين مشــاكل باألمعــاء والتهابــات 
حادة وأمراض أخرى.

وأيًضــا األرسى ناهــض األقــرع مــن قطــاع غــزة 
يعــاين بــرًتا يف كلتــا قدميــه وأمراًضــا أخــرى، 
إصابــة  يعــاين  نابلــس  مــن  صالــح  وصالــح 
ســليم  أبــو  وناظــم  وشــلًا،  والظهــر  بالبطــن 
يف  وضعًفــا  مشــكات  يعــاين  النــارصة  مــن 
يعــاين  شــويكة  مــن  فقهــا  وأحمــد  القلــب، 
وعبــد  والقدمــني،  والظهــر  بالــرأس  إصابــة 
الرحمــن برقــان مــن الخليــل يعــاين إصابة يف 

الظهر والقدمني.
مــن  العطاونــة  حــامدة  األرسى  إىل  إلضافــة 
أريحــا يعــاين إصابــة بقدميــه وإصابــة خفيفة 
الخليــل  مــن  حريبــات  وإيــاد  الــرأس،  يف 
مــن  نعيــم  أبــو  وتيســري  الربوســتات،  يعــاين 
كفــر قاســم، يعــاين رسطاًنــا بالجلــد، وأحمــد 

جابر من كفر قاسم )عملية قسطرة(.

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  إدارة  تواصــل 
إجراءاتهــا التنكيليــة بحــقِّ أرسى حركــة الجهــاد 
اإلســامي، وتعــزل مجموعــة كبــرية منهــم يف 
ظــروف قاســية وصعبــة يف عــدة ســجون منها: 

"آيلون، الجلمة، عسقان".
وأفاد نادي األســري، يف بيان، أمس، بأن إدارة 
 ، الســجون تواصــل عمليــات العــزل االنفــراديِّ
هــم،  بحقِّ الباهظــة  املاليــة  الغرامــات  وفــرض 
وتقوم بإخراجهم إىل ســاحة الســجن "الفورة" 

مقيدي األيدي واألرجل.
وأشــار إىل أن إدارة الســجون تحتجــز األرسى 
"النقــب"،  بســجن  املحروقــة  الغــرف  يف 
واحتياجاتهــم  مقتنياتهــم  مــن  مجرديــن 
الســاعة  للنــوم  بفــرش  وتزودهــم  األساســية، 
منهــم  ســحبها  ويتــم  الليــل،  منتصــف  الـــ12 
الساعة السادسة صباًحا، وتتعمد نقلهم إىل 
غــرف االنتظــار وتبقيهــم فيهــا لســاعات طويلــة 

وهم مقيدون.
وكانت إدارة ســجون االحتال ومنذ الســادس 

انتــزاع  تاريــخ  الجــاري،  ســبتمرب  أيلــول/  مــن 
مــن ســجن "جلبــوع"  الســتة حريتهــم  األرسى 
العقابيــة  اإلجــراءات  مــن  جملــة  يف  رشعــت 
أرسى  بحــق  مضاعفــة  وكانــت  األرسى،  بحــّق 
 400 الجهــاد اإلســامي البالــغ عددهــم نحــو 

أسري.
بحــق أرسى  يجــري  مــا  أن  األســري  نــادي  وعــد 
مبــا  مســتويات،  عــدة  عــىل  خطــري  الجهــاد 
تحملــه مــن تحــوالت متــس الحيــاة االعتقاليــة، 

ومنجزات الحركة األسرية.

مركز حقويق يطالب "الصليب 
األحمر" بمتابعة الوضع 

الصحي لألسري القواسمي
رام الله/ فلسطني:

وجــه مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق أمــس رســالة ملديــرة 
بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف األرايض الفلســطينية 
"مريــم مولــر"، أطلعهــا فيهــا عــىل حالــة األســري مقــداد القواســمي 
التــوايل،  عــىل  الـــ)69(  لليــوم  الطعــام  عــن  )24 عاًمــا( املــرضب 
ســجون  إدارة  تنتهجــه  الــذي  اإلداري  االعتقــال  لسياســة  رفًضــا 
االحتــال، األمــر الــذي أدى إىل تدهــور وضعــه الصحــي، وتحويله 

إىل غرفة العناية املركزة، لتدهور جديد طرأ عىل صحته.
ســجونها  تحتجــز يف  الســجن  إدارة  أن  رســالته  املركــز يف  وبــني 
ــا دون تهمــة أو محاكمــة، بحجة دواٍع أمنية ال  "540" معتقــًا إداريًّ
أساس وال صحة لها، ويجدد اعتقالهم كل مرة عند اقرتاب انتهاء 
لخــوض  الــذي يدفــع املعتقلــني  الســبب  مــدة االعتقــال، وهــذا 

إرضاب مفتوح عن الطعام.
وذكر أن االحتال أصدر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر 
آب / أغسطس ما يزيد عىل "901" قرار إداري، يف تحدٍّ واضح 

للقانون الدويل.
بالــدور  بالقيــام  األحمــر"  "الصليــب  رســالته  يف  املركــز  وطالــب 
املنوط بها، من أجل متابعة الحالة الصحية للمعتقل القواسمي، 
والضغــط عــىل االحتــال إلنهــاء ملــف االعتقــال اإلداري، والعمــل 
الطعــام  عــن  اإلداريــني املرضبــني  املعتقلــني  عــن  اإلفــراج  عــىل 

كافة.

130 ألف حالة اعتقال منها 2364 

امرأة منذ انتفاضة األقىص
غزة/ فلسطني:

وّثق مركز فلسطني لدراسات األرسى 130 ألف حالة اعتقال، منها 
)2364( امــرأة وفتــاة، و)18500( طفــل، نّفذتهــا قــوات االحتــال 
أيلــول  ســبتمرب/  يف  األقــى  انتفاضــة  انــدالع  منــذ  اإلرسائيــي 

.2000

وأكــد املركــز يف تقريــر لــه مبناســبة الذكــرى الـــ21 النــدالع انتفاضــة 
ســنوات  خــال  االحتــال  أن  ســبتمرب،   28 توافــق  التــي  األقــى، 
محاولــة  يف  كبــري  بشــكل  االعتقــاالت  سياســة  انتهــج  االنتفاضــة 
إلجهاض مقاومة الشــعب الفلســطيني، إذ اعتقل عرشات اآلالف، 
خاصــة بعــد إعــادة احتــال الضفــة الغربيــة عــام 2002، ومل يكــن 

حني اندالعها يف سجونه سوى 700 أسري.
وذكر أن االحتال مل يستنِث النساء من حمات االعتقال منذ اندالع 
واالعتقــال  بالقتــل  اســتهدافهن  مــن  بــل صّعــد  األقــى،  انتفاضــة 
واملريضــات  والجريحــات  القــارصات  يشــمل  مبــا  واالســتدعاء، 

واملسنات واألكادمييات وزوجات الشهداء واألرسى.
ظــروف  )36( ســيدة يف  يعتقــل  يــزال  ال  االحتــال  أن  ولفــت إىل 
قاســية ومأســاوية، ويحرمهــن حقوقهــن املرشوعــة وميــارس بحقهن 
كل أشكال اإلهانة والتعذيب والتضييق، مبا فيها تركيب كامريات 

يف ساحات وممرات السجن، ما يعد انتهاكا لخصوصيتهن.
وخال انتفاضة األقى، وضعت 4 أسريات مواليدهن بالسجون 

يف ظروف غري إنسانية، بعدما اعتقلهن االحتال وهن حوامل.

طولكرم/ فلسطني: 
العســكرية، حكــاًم  أصــدرت محكمــة االحتــال 
عــىل األســري فــراس الجابــر مــن طولكــرم شــاميل 
الفعــي  بالســجن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
ملدة 19 شــهًرا، إضافة إىل غرامة مالية باهظة 

قدرها 35 ألف شيقل.
بيــان،  يف  األرسى،  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
بتاريــخ  اقتحمــت  االحتــال  قــوات  بــأن  أمــس، 

رام الله/ محمد عيد:
أمــس،  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  شــهدت 
فعاليــات جامهرييــة دعاًم لألرسى املرضبني 
عن الطعام يف سجون االحتال اإلرسائيي.

ورفــع املشــاركون يف الفعاليــات أمــام مقــرات 
صــور  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
بجرائــم  منــددة  والفتــات  املرضبــني،  األرسى 

االحتال.
ويخــوض ســبعة أرسى إرضابهــم املفتــوح عــن 
الطعام يف سجون االحتال، رفًضا العتقالهم 

اإلداري.
األرسى  فــإن  حقوقيــة  مؤسســات  وبحســب 
 76 منــذ  الفســفوس  كايــد  هــم:  املرضبــني، 
يوًمــا،   69 منــذ  القواســمي  ومقــداد  يوًمــا، 
أبــو  وهشــام  يوًمــا،   51 منــذ  األعــرج  وعــاء 
منــذ  بشــارات  ورايــق  يوًمــا،   43 منــذ  هــواش 
يوًمــا،   35 منــذ  عكــر  أبــو  وشــادي  يوًمــا،   38

وآخرهــم األســري حســن شــوكة املــرضب منــذ 
تسعة أيام.

صحيــة  أوضاًعــا  املرضبــون  األرسى  ويعــاين 
األمــاح  كميــة  نقــص  جــراء  مــن  صعبــة، 

والسوائل بأجسادهم.
وذوو  والبــرية  اللــه  رام  فعاليــات  وشــاركت 
األرسى، يف وقفــة إســناد لــألرسى املرضبــني 
الوطنيــة  والقــوى  نظمتهــا مؤسســات األرسى 
واإلســامية، أمــام مقــر الصليــب األحمــر، يف 

مدينة رام الله.
العليــا ملتابعــة شــؤون  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 
أمــني شــومان، أن ســبعة  األرسى واملحرريــن 
أرسى يواصلــون إرضابهــم عــن الطعــام، رفًضــا 
لسياســة االعتقــال اإلداري بحقهــم، ومل يبــَق 
أمامهم بريق أمل سوى خوض معركة األمعاء 
واملحاكــم  الســجون  إدارة  إلجبــار  الخاويــة، 
العســكرية عــىل تحديــد ســقف زمنــي لإلفــراج 
األرسى  ذوو  طالــب  طولكــرم،  ويف  عنهــم. 
شــعبنا،  جامهــري  معهــم،  واملتضامنــون 
إىل جانبهــم يف  والوقــوف  مبســاندة األرسى 

الجابــر وحطمــت  عائلــة  منــزل   ،10/6/2020
تغــادر  أن  وقبــل  التفتيــش،  بحجــة  محتوياتــه 

تركت باًغا لنجلها "فراس" لتسليم نفسه.
وذكــر أن "فــراس" ســّلم نفســه يف وقــت الحــق 
عىل معرب الطيبة، وُنقل إىل التحقيق يف مركز 

"الجلمة" العسكري.
وأشــار إعــام األرسى إىل أن محكمــة االحتــال 
تصــدر  أن  قبــل  مــرة،   14 محاكمتــه  أّجلــت 

بعضهــم  فيهــا  يخــوض  التــي  املرحلــة  هــذه 
إرضاًبا عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري.

وشــددوا عــىل رضورة أن يكــون هنــاك حــراك 
ودعــم  األرسى  إســناد  وتوســيع  أكــر  شــعبي 

صمودهم يف معركة األمعاء الخاوية.
وقــال مديــر مكتــب نــادي األســري يف طولكــرم 
إبراهيم النمر، نتضامن مع األرسى املرضبني 
عــن الطعــام ومنهــم األســري عــاء األعــرج )34 
عاًمــا(، ابــن بلــدة عنبتــا املــرضب عــن الطعــام 
منــذ 51 يوًمــا رفًضــا العتقالــه اإلداري، خاصــة 
أنه تم اعتقاله أكر من مرة من بينها اعتقاالت 

إدارية، وهناك تراجع يف وضعه الصحي.
ودعــا النمــر اللجنــة الدوليــة واملجتمع الدويل 
حيــاة  مــن  تبقــى  مــا  إلنقــاذ  الفــوري  للتحــرك 
صعبــة  ظــروف  يف  يعيشــون  الذيــن  األرسى 
التعســفية  االحتــال  ويتعرضــون ملامرســات 

من إهامل طبي وعزل انفرادي.
مــن جهتــه، قالــت أســامء قزمــار زوجــة األســري 
عــاء األعــرج، إن زوجها يعاين أوضاًعا صحية 
ويعــاين  الوقــوف  يســتطيع  وال  ا،  جــدًّ صعبــة 

صداًعا وآالًما يف املعدة والرأس وهزااًل.
وأشــارت قزمــار إىل أن إدارة الســجون قامــت 
بعــزل عــاء يف زنزانــة بســجن "الرملــة" كإجــراء 
انتقامــي كيــدي بســبب طلبــه لبطانيــة إضافية 

بحقــه حكــاًم بالســجن الفعــي ملــدة 19 شــهًرا، 
محظــور،  لتنظيــم  واالنتــامء  "التحريــض  بتهمــة 
عــىل  خطــًرا  تشــكل  فعاليــات  يف  واملشــاركة 
شــهًرا   15 أمــى  يكــون  وبذلــك  األمــن"، 
فــراس  الشــهيد  نجــل  هــو  وفــراس  محكوميتــه. 
الجابــر أحــد أبــرز قــادة كتــاب شــهداء األقــى، 
والــذي استشــهد يف عمليــة اغتيــال إرسائيليــة 

يف بداية انتفاضة األقى.

وإرصاره عليها ولكونه بحاجة إليها.
واملؤسســات  الدوليــة  اللجنــة  وطالبــت 
الــدويل  واملجتمــع  واإلنســانية  الحقوقيــة 
التحرك العاجل إلنقاذ حياة األرسى والضغط 
االعتقــال  ملــف  وإنهــاء  عنهــم  اإلفــراج  نحــو 

اإلداري املجحف بحقهم.
ويف الســياق، شــارك ذوو األرسى وفعاليــات 
لــألرسى  واســناد  دعــم  وقفــة  يف  الخليــل، 
لسياســة  رفًضــا  الطعــام  عــن  املرضبــني 

االعتقال اإلداري.
نــادي األســري يف الخليــل أمجــد  وأكــد مديــر 
الطعــام  عــن  املرضبــني  األرسى  أن  النجــار، 
دخلــوا بأوضــاع صحيــة صعبــة، مشــدًدا عــىل 
أهمية التفاعل الشعبي يف املحافظات كافة 
وأن ترقــى الفعاليــات اىل مســتوى تضحيــات 
معنوياتهــم  ورفــع  ملســاندتهم  األرسى 
أجــل  مــن  االحتــال  حكومــة  عــىل  والضغــط 

االفراج عنهم.
ويف كلمــة القــوى الوطنيــة واإلســامية، قــال 
إســناد  يف  نحــن  هشــهش:  أبــو  إســامعيل 
مســتمر لــألرسى بشــكل عــام، واملرضبــني عن 
الطعام بشــكل خاص، ولن يســتطيع االحتال 
قهرنا وقهر أرسانا الذين لقنوا االحتال درًســا 

يف اإلرادة والصرب.

أوضاع صحية صعبة يعيشها األرسى المرىض بـ"عيادة الرملة"

إدارة السجون تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق أرسى "الجهاد"

السجن وغرامة مالية بحق أسري من طولكرم

7 أرسى يواصلون إرضابهم رفًضا لالعتقال اإلداري

فعاليـــات جماهرييـــة فــي محافظات 
الضفـــة دعًمـــا لألســرى المرضبيــن

مشاركون في وقفة تضامنية مع األسرى بمدينة طولكرم أمس
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

تمادي تآمر سلطة عباس 
وغيـــــاب الــــــردع!

منــذ توقيــع صــك اإلذعــان الــذي نســجت خيوطــه يف أوســلو 
ووقــع يف بــؤرة الــر يف واشــنطن، وكــا يؤكــد كل ذي لــب، 
وكذلك تواتر األحداث ومنذ 13 أيلول 1993 بأنه صك أمني 
خالــص يحــول ســلطة حركــة فتح كــرزاي إىل وكيل أمني حرصي 

لالحتالل الصهيوين وبامتياز.
هذه الوشائج األمنية يف جوهرها إلحاق للسلطة يف مقاطعة 
مبــا  بــدًءا  هرميتهــا  بكامــل  مطلقــة  وبتبعيــة  املحتلــة  اللــه  رام 
يســمونه الرئيــس مــروًرا بأجهزتهــا اإلداريــة واملاليــة والقضائيــة 
باريــس( وتحــت ســيطرة كاملــة لألجهــزة  واالقتصاديــة )اتفــاق 
العــدو  أمــن  أجهــزة  مــع  العالقــة  وبوابــة  الرحــى  حجــر  األمنيــة 
التــي تســيطر عــى الشــأن كلــه فتعمــل مبقتــى األوامــر التــي 
تصدرهــا قيــادة الشــاباك ومنوذجهــا األوامــر التــي نفذها ماجد 
فــرج حــن أحبــط مئتي عملية واعتقــل مئة مناضل إبان عدوان 
متــوز 2014، واألجهــزة األمنيــة األخــرى كاملوســاد التــي تعطي 
تعلياتها للسفارات كا جرى مثاًل يف قضية اغتيال الشهيد 
النايــف يف ســفارة "فلســطن" يف صوفيــا يف بلغاريــا،  عمــر 
هــذه أمثلــة ومــا يجــري حتــى الغــد يعــد وال يحــى! والتخابــر 
يجري منذ مثانية وعرين عاًما وتتســارع وتريته وفًقا لطبيعة 

املرحلة.
بدايــة  منــذ  بــدأ  حثيــث  لعمــل  نتــاج  األمنيــة  الســلطة  وهــذه 
الســبعينيات أداره عبــاس بطــول نفــس منقطــع النظــري ولنتذكــر 
عــرات عمليــات االغتيــال التــي وقعــت يف بــريوت ودمشــق 
وأوروبــا وتونــس وبالطبــع يف الضفــة وقطــاع غــزة ودول عربيــة 

وأجنبية عدة.
وتوالت الوقائع ومل يكن ممكًنا أن تصبح واقًعا ألســباب كثرية 
إال يف بداية التســعينيات مع صك إذعان أوســلو الذي يفاخر 
محمــود عبــاس بأنــه مهندســه األوحــد ويطنــب يف وصفــه يف 
املخــارج  عــر   "Through Secret Channels"( كتابــه 

الرسية(.
ويالحــظ أي مراقــب أن ســلطة حركــة فتــح يتســارع متاديهــا يف 
املجاهديــن  وتســلم  فتعتقــل  الفلســطيني،  الــدم  يف  الولــوغ 
العــدو  عــى  خطــًرا  يشــكل  مــن  وتغتــال  ونهــاًرا  جهــاًرا  للعــدو 
وبأمــر منــه وعــى بقائها واســتقرارها وبشــكل منهجــي دون رادع 
يدفعها ملراجعة حساباتها ولألسف حتى اآلن! وأعتقد جازًما 
ا لكل  أنها ستســتمر عى هذا املنوال حتى تجد من يضع حدًّ
ذلك ويقطع دابر اليد التي متتد عى الذين وضعوا أرواحهم 
عــى األكــف نــرصة لألرسى واملرسى ويك ينتهي هذا التطاول 

الخياين األرعن.
ولنتذكــر مــا قالــه أســد فلســطن الدكتور عبد العزيــز الرنتييس 
حــن بلــغ الســيل الــزىب مــن االعتقــاالت لرجــاالت حــاس، وقد 
تنافست أجهزة أمن أوسلو يف قطاع غزة عى ذلك من األمن 
ليتوقــف  الوقــايئ واملخابــرات واالســتخبارات وحتــى الرطــة 
التغــول حــن بــدأت حركــة حــاس يف الــرد عــى جنــوح أولئــك 

العمالء.
لالحتــالل  مــذالًّ  خروًجــا  الباســلة  املقاومــة  فرضــت  لقــد 
الصهيــوين وقطعــان مســتوطنيه مــن قطــاع غــزة العــزة والكرامــة 
والصمــود عــام 2005 تحــت رضبــات الفرســان فكانــت -كــا 
أعتقــد- نقطــة التحــول الكــرى يف الــرصاع مــع هــذا االســتعار 
الكولنيــايل املدجــج بــكل األســلحة الثقيلــة الذكيــة والحديثــة 

لتفــرض  باألســطورة  املعــززة  األيديولوجيــة  وترســانته 
ا سيتسارع بالتأكيد ا تنازليًّ ا وعدًّ سقوًطا تدريجيًّ

تعلــن جمعيــة رّواد للتنميــة املجتمعيــة عــن طــرح تعلــن جمعيــة رّواد للتنميــة 
املجتمعيــة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم الســتقطاب عروض اســعار خاصة 
بتفصيل وتوريد اثاث مكتبي ملقر الجمعية ،وذلك تبعًا للروط واملواصفات 
االختصــاص  ذات  الــركات  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة 
الكائــن  الجمعيــة  بالعطــاء مراجعــة مقــر  باملشــاركة  واملســجلة رســميًا وترغــب 
يف غــزة - شــارع النــرص شــال بــرج االندلــس بالقــرب مــن معمــل معــروف، وذلــك 
خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف 
ظهــرًا، ابتــداًء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/09/29م وحتــى متــام الســاعة 
الثانيــة ظهــرا مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/10/03م، للحصــول عــى كراســة 

املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة مع احضار السجل 
التجارى وقادرة عى اصدار شهادة خصم املنبع ومتخصصة بهذا املجال .

• األسعار بعملة الشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية او شيك بنىك من بنك معتمد من سلطة النقد بقيمة 5%. 

• الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ويحق للجمعية التجزئة.
• يحق للجمعية الغاء العطاء مع ابداء األسباب لذلك.

• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
• ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــركات املتقدمــة يــوم االثنــن املوافــق 

2021/10/04م الساعة العارشة صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  2021/10/05م  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الواحــد ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتــف رقــم:  082877333 أو 

 Rowad.ssd@gmail.com :عر بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية
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مدرســية  عطــاء حقيبــة  طــرح  عــن  املجتمعيــة  للتنميــة  رّواد  تعلــن جمعيــة 
وقرطاســية، وذلك تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق 
وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــركات  فعــى  العطــاء، 
باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة - شــارع النــرص 
شال برج االندلس بالقرب من معمل معروف، وذلك خالل أوقات الدوام 
الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ابتداًء من 
يوم االربعاء املوافق 2021/09/29م وحتى متام الساعة الثانية ظهرا من 
يوم السبت املوافق 2021/10/02م، للحصول عى كراسة املواصفات 

ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة مع احضار 
السجل التجارى وقادرة عى اصدار شهادة خصم املنبع .

• األسعار بعملة الشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية او شيك بنىك من بنك معتمد من سلطة النقد 

بقيمة 1000 دوالر امرييك. 
• الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ويحق للجمعية التجزئة.

• يحق للجمعية الغاء العطاء مع ابداء األسباب لذلك.
• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

• ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــركات املتقدمــة يــوم االحــد املوافــق 
2021/10/03م الساعة التاسعة صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  2021/10/04م  االثنــن  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الواحــد ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعة واالستفســار الرجاء االتصال عى هاتف رقم:  082877333 أو 

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

إعالن طرح عطاء 2021/10

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن اعادة طرح عطاء تجهيز اسعاف من 
الداخــل باملعــدات وأجهــزة طبيــة الالزمــة، وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات 
االختصــاص  ذات  الــركات  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة 
واملسجلة رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة مقر الجمعية الكائن يف 
غــزة - شــارع النــرص شــال بــرج االندلــس بالقــرب مــن معمــل معــروف، وذلــك 
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف 
ظهــرًا، ابتــداًء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/09/29م وحتى متام الســاعة 
الثانية عرة ظهرا من يوم السبت املوافق 2021/10/02م، للحصول عى 

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

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

• األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة او شــيك بنــىك من بنك معتمد من ســلطة النقد 

%5 من قيمة العطاء . 

• الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ويحق للجمعية التجزئة.
• يحق للجمعية الغاء العطاء مع ابداء االسباب.

• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
املوافــق  االحــد  يــوم  املتقدمــة  للــركات  اجتــاع متهيــدي  عقــد  ســيتم   •

2021/10/03م الساعة العارشة صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  2021/10/04م  االثنــن  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الحاديــة عــرة صباحــا ، وتفتــح املظاريــف الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف 

صباحا من نفس اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتف رقــم:  082877333 أو 
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رام الله/ فلسطن:
روى املحامي غاندي أمن، املوكل من عائلة 
الجرميــة  وقائــع  بنــات،  نــزار  الشــهيد  الناشــط 
التي أودت بحياة األخري وفًقا ملا ورد يف الئحة 
االتهــام التــي ُتليــت االثنن عى املتهمن يف 

الجلسة األوىل من املحكمة.
وأشــار املحامــي أمــن إىل أنــه بالتحقيــق تبــّن 
الســاعة  وبحلــول   24/6/2021 وبتاريــخ  أنــه 
األمــن  جهــاز  مــن  قــوة  تحركــت  فجــًرا  الثالثــة 
مــن  مكونــة  الخليــل  محافظــة  يف  الوقــايئ 
املتهمــن األربعــة عــر وذلــك مــن أجــل إلقــاء 

القبض عى املجني عليه نزار خليل بنات.
واستند هؤالء ألمر عمليات صادر قبل تحركهم 
بيــوم ومذكــرة إحضــار صادرة عــن النيابة العامة 
الخليــل  رشطــة  مديــر  إىل  وموجهــة  املدنيــة 
وصــادرة بتاريــخ 4/5/2021 عــن رئيس النيابة 

العامة املدنية يف دورا.
إىل  أمــس،  مــن  أول  بيــان،  يف  أمــن،  ولفــت 
عليــه  املجنــي  تواجــد  مــكان  تحديــد  تــم  أنــه 
حــارة  جبــل جوهــر  الجنوبيــة يف  املنطقــة  يف 
الرصصورية يف منزل مستأجر، حيث وصلت 
إحداهــا  مركبــات  بأربــع  تحركــت  التــي  القــوة 
سيارة من طراز "هونداي آكسنت" لون فيض 
لــون   )306( بيجــو  نــوع  مــن  والثانيــة  حكوميــة 
فــيض والثالثــة مــن نوع ســكودا فابيــا لون أبيض 
املنــزل  إىل  ســكني،  لــون  بولــو  نــوع  والرابعــة 

املتواجد به املجني عليه.
بفتــح  منهــم  عــدد  قــام  املنــزل  وصولهــم  وفــور 
شــبك حايــة النافــذة بواســطة عتلــة حديديــة 
والدخــول إىل املنــزل ومل يعرّفوا عن أنفســهم، 
مــن  متهــان  وقــام  القــوة  لباقــي  البــاب  وفتــح 
القوة بالتوجه إىل الشهود الذين كانوا ينامون 
الفلفــل  بغــاز  ورشــهم  عليــه  املجنــي  بجانــب 
والطلــب  رؤوســهم  عــى  املسدســات  ووضــع 

منهم بعدم الحركة أو النهوض عن الفراش.
وذكــر املحامــي أنــه أثنــاء ذلــك كان أحــد أفــراد 
القــوة قــد توجــه إىل فرشــة املجنــي عليــه وكان 
يحمــل بيــده عتلــة حديديــة وبعــد أن تأكــد مــن 
هوية املجني عليه قام برضبه عى رأسه أكرث 
ثــم  ومــن  الحديديــة  العتلــة  بواســطة  مــرة  مــن 

انهال عليه بالرضب عى باقي أنحاء جسمه.

الذيــن  املتهمــن  باقــي  قــام  عندهــا  وقــال: 
دخلــوا إىل املنــزل باالشــرتاك بــرضب املجنــي 
عليه براســة بواســطة عتالت وعيص وكعوب 
عــن  وســحبه  واألرجــل  وباأليــدي  املسدســات 
األرض وخلــع  عــى  عليهــا  ينــام  التــي  الفرشــة 
مالبسه العلوية واالعتداء عليه وهو نائم عى 

ظهره.
ووفًقــا لالئحــة االتهــام، قامــوا بقلبــه عــى بطنــه 
ووضــع القيــود الحديديــة بيديــه من الخلف مع 
االســتمرار برضبــه ومــن ثــم رشــه بالغــاز بشــكل 
مبــارش وهــو مقيــد وعندها قام أحــد املتهمن 
الــذي كان يرتــدي "فيســت عليهــا شــعار األمن 

الوقايئ" وقال لهم: "كملوا".
وأضــاف أمــن: فعــاًل اســتمروا باالعتــداء عليــه 
بعمــود  رأســه  ورضب  برفعــه  قامــوا  ثــم  ومــن 
عليــه  املجنــي  بإخــراج  قامــوا  ثــم  ومــن  بنــاء، 
خــارج املنــزل فوقــع منهــم عــى البــاب فقامــوا 
بســحبه من أقدامه إىل الخارج واقتياده باتجاه 
نحــو  أخــرى  مــرة  املنــزل  دخــل  ثــم  املركبــات 
خمسة متهمن وقاموا بتفتيشه ومصادرة الب 
ملكيتهــا  تعــود  وهاتــف  كامــريا  وســتاند  تــوب 

للمجني عليه كانت موجودة يف الشقة.
وتابــع: املجنــي عليه مل يكن يســتطيع الوقوف 
عــى أقدامــه أثنــاء إخراجــه مــن املنــزل فقامــوا 
"البولــو"  املركبــة  إىل  وأخرجــوه  بــه  باإلمســاك 
لون سكني مع االستمرار باالعتداء عليه خالل 
املتهمــن  أحــد  وقــام  املركبــة  إىل  إصعــاده 
واســتمروا  بيــده ورجلــه  بــرضب املجنــي عليــه 
قــام  املركبــة  تحــرك  "وأثنــاء  عليــه.  باالعتــداء 
أحــد املتهمــن والــذي كان ميســك مســدس 
بيــده بالعــودة إىل املركبــة البولو املوجود فيها 
املجنــي عليــه واالعتــداء عليــه بواســطة كعــب 
داخــل  إىل  يــده  إدخــال  خــالل  مــن  املســدس 
شــباك املركبــة الخلفــي ورضبه بواســطة كعب 

املسدس عدة رضبات".
وأفــاد املحامــي مبغــادرة القــوة املكان يف نحو 
مديريــة  إىل  وتوجهــت  فجــًرا   3:23 الســاعة 
املركبــة  ووصلــت  الخليــل  الوقــايئ يف  األمــن 
البولــو ذات اللــون الســكني إىل مديريــة األمــن 
 3:32 الســاعة  بحــوايل  املدينــة  يف  الوقــايئ 
فجــًرا وأدخلــوا املجنــي عليــه إىل داخــل ســور 

املديريــة  مبنــى  أمــام  وتوقفــوا  املديريــة 
الرئيس.

ومل  املركبــة  أبــواب  بفتــح  قامــوا  ذلــك  "وبعــد 
يقومــوا بإنــزال املجنــي عليه مــن املركبة البولو 
التــي أحــرضوه بهــا ألكــرث مــن ثالثــة دقائــق ثــم 
يديــه  مــن  وحملــه  املركبــة  مــن  بإنزالــه  قامــوا 
األمــن  مديريــة  مدخــل  عــى  ووضعــه  ورجليــه 

الوقايئ".
باالتصــال  املتهمــن  أحــد  قــام  ثــم  واســتطرد: 
يف متهــم آخــر الــذي كان بالقــرب مــن مدخــل 
املديريــة وأبلغــه بحالــة املجنــي عليــه وقامــوا 
باالتصــال عــى مديــر العمليــات وأبلغــوه بحالة 
املجنــي عليــه فطلــب منهــم عــى الفــور نقلــه 
إىل املستشفى إال أن املتهمن قاموا بإدخال 
املجنــي عليــه محمــواًل مــن يديــه ورجليــه إىل 
داخــل املديريــة ووضعــه يف قاعــة االســتقبال 

بالطابق األول.
وأكد أن املجني عليه بقي ملدة خمسة دقائق 
 3:46 الســاعة  بنقلــه  قامــوا  ثــم  ومــن  بالقاعــة 
فجًرا اىل مستشــفى الخليل الحكومي )عالية( 
حيث وصلوا املستشــفى الســاعة 3:50 فجًرا 

وأدخلوه اىل قسم الطوارئ.
للحيــاة  حيويــة  عالمــات  أي  هنــاك  يكــن  ومل 
عــى املجنــي عليــه وتــم محاولــة إنعاشــه ألكــرث 
األطبــاء دون جــدوى  قبــل  مــن  40 دقيقــة  مــن 
الصفــة  إجــراء  بعــد ذلــك، وبعــد  لتعلــن وفاتــه 
التريحية تبن أن ســبب الوفاة هي الصدمة 
اإلصابــات  عــن  الناجمــة  )الرضحيــة(  اإلصابيــة 
املتعــددة والتــي تســببت بحدوث فشــل قلبي 

تنفيس حاد.
دالئل وإخفاء

حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  واســتنكرت 
الشــعب الفلســطيني )حشــد(، اعتقــال أجهــزة 
اغتيــال  قضيــة  يف  الشــهود  أحــد  الســلطة 
املعــارض بنــات مبدينــة الخليل جنويب الضفة 

الغربية املحتلة.
القانونيــة  الحايــة  بـــتوفري  "حشــد"  وطالبــت 
نــزار  اغتيــال  قضيــة  مالبســات  ولــكل  للشــهود 
مبــا يف ذلــك اتخــاذ النيابــة العامــة للمقتــى 
القانــوين بحــق كل مــن يحــاول تضليــل العدالــة 

من خالل اعتقال الشهود والتضييق عليهم.

بعد تمديد السلطة اعتقال الشاهد الرئيس
عائلة بنات تعلِّق مشاركة فريقها 
القانوين بجلسات محاكمة قاتليه

الخليل/ فلسطن:
أعلنت عائلة املعارض الســيايس املغدور نزار بنات، تعليق مشــاركة 
فريقها القانوين يف جلسات محاكمة املتهمن بقتله، احتجاًجا عى 

استمرار السلطة يف اختطاف الشاهد الرئيس بالقضية.
وأشــارت العائلــة يف بيــان وزعتــه أمــس، إىل قيام من وصفته بـ"مجاميع 
بنــات،  نــزار  مرافــق  بنــات،  مجــدي  حســن  باحتجــاز  الســلطة"  أجهــزة 
بطريقــة عنيفــة ويف نفــس املنــزل الــذي قتــل فيــه نــزار، كــا تســاءلت 
أيــن كانــت "هــذه املجاميــع" عنــد إطــالق النــار عــى منــزل نــزار وترويــع 

زوجته وأطفاله.
تســمى  والتــي  العصابــة  "منظومــة  لســلوك  نتيجــة  إنــه  البيــان  وقــال 
)السلطة( املستمر يف التضليل والتسويف واملاطلة والضغط عى 
عائلــه بنــات واملســاس بهــا فإننــا نعلــن تعليــق مشــاركة وحضــور ممثــل 
القانــوين عــن حضــور  الفريــق  الربعــي وجميــع أعضــاء  العائلــة غانــدي 

جلسات املحاكمة".
وأشــار إىل أن محكمــة الســلطة مــددت أمــس اعتقــال الشــاهد حســن 
بنــات 7 أيــام تزامنــًا مــع الجلســة الثانيــة املخصصــة لالســتاع للشــهود 

وإظهار البينات يف عملية اغتيال نزار.
ووعدت العائلة بـ"توزيع ونر امللف الجنايئ والخاص بعملية اغتيال 
بنــات عــى جميــع وســائل اإلعــالم والســفارات ومنظــات حقــوق  زار 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  محملــة  والدوليــة"،  املحليــة  اإلنســان 
"املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عــن حيــاة وصحــة ابننــا حســن مجــدي 

بنات".
وناشــدت املجتمــع الــدويل وكل املنظــات الحقوقيــة لحايــة حســن 

من إعدام محقق تنوي السلطة تنفيذه بشكل غري مبارش.
وقال غســان بنات، شــقيق نزار: إن املعلومات التي وردتهم تشــري إىل 
تعرض الشاهد عى الجرمية والذي اعتقل فجر االثنن، ألقىس أنواع 

التعذيب عى يد أجهزة أمن السلطة.
وأشــار إىل أن أجهــزة أمــن الســلطة تحــاول الضغــط عــى العائلــة بــكل 
مــا دفعهــم العتقــال  نــزار وإغــالق امللــف؛  للتنــازل عــن حــق  الوســائل 

حسن.
وشدد عى أن العائلة ترفض التنازل عن حق ابنها، وترص عى امليض 
قدما يف املطالبة مبحاكمة املتهمن بقضية مقتله، منبها إىل رفضها 
اختــزال القضيــة يف 14 عســكريا وتطالــب مبحاســبة كبــار املســؤولن 

يف األجهزة األمنية.
24 يونيــو/  نــزار بنــات، فجــر الخمــس،  واغتالــت أجهــزة أمــن الســلطة 
حزيــران املــايض، بعــد دهــم منــزل يف مدينــة الخليــل، واالعتــداء عليه 

وهو نائم، قبل اعتقاله ومواصلة رضبه الحًقا حتى فارق الحياة. 

عساف: نتطلع ألوسع 
مشاركة يف توقيع 

عريضة إجراء االنتخابات
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

الفلســطيني  الوطنــي  الحــراك  عضــو  عســاف،  عمــر  قــال 
بإجــراء  املطالبــة  اإللكرتونيــة  العريضــة  يف  املشــارك 
االنتخابــات وتحقيــق العدالــة للمعــارض الســيايس نــزار بنــات 
الــذي اغتالتــه الســلطة: إن القامئــن عــى العريضــة يتطلعون 
ألوسع مشاركة يف الوطن والشتات بالتوقيع عليها، لتشكيل 
ضغــط معنــوي ومــادي عــى الســلطة الفلســطينية لالســتجابة 

ملطالب الشارع.
األول  اليــوم  مــن  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  عســاف  وأضــاف 
إلطــالق العريضــة اإللكرتونيــة انتــرت عــى املواقع ووســائل 
الفصائــل  إىل  منهــا  نســخة  وســلمنا  االجتاعــي،  التواصــل 

والقوى الوطنية من أجل توقيع أعضائها ومنارصيها عليها.
أبرزهــا  أهــداف  عــدة  لديهــا  اإللكرتونيــة  العريضــة  أن  وبــن 
العمــل الفــوري عــى إعــالن موعٍد إلجراء االنتخابات الشــاملة 
للمجلــس الوطنــي واملجلــس التريعــي والرئاســة يف موعــد 
أقصــاه ســتة أشــهر مبــا فيهــا يف القــدس دون ربطهــا مبوافقــة 

دولة االحتالل.
البيئــة  بتهيئــة  أيًضــا  تطالــب  العريضــة  أن  عســاف  وأوضــح 
الضامنــة لنزاهــة وحريــة االنتخابــات، وضــان التــزام نتائجهــا، 
الوطنيــة  الراكــة  قاعــدة  عــى  التحريــر  بنــاء منظمــة  وإعــادة 
بعيــًدا عــن التفــرد واإلقصــاء، وتشــكيل املجلــس الوطني عى 

أساس االنتخابات الحرة أينا أمكن ذلك يف الشتات.
وأشــار إىل أن العريضــة تتضمــن أيًضــا صــون الحريــات العامــة 
القانــون  عليــه  ينــص  ا  دســتوريًّ ــا  حقًّ باعتبارهــا  وحايتهــا؛ 
الســلطة  عــى مؤسســات  يجــب  إذ  الفلســطيني،  األســايس 
حاية الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبري وحرية الصحافة 
وضان حاية حياة املواطنن واتخاذ جميع اإلجراءات ملنع 

االعتداء عى الذين ميارسون حقوقهم وفًقا للقانون.
ــا عقب  يشــار إىل أن دعــوات رحيــل عبــاس شــهدت زخــًا قويًّ
بنــات يف الخليــل  نــزار  البــارز  االغتيــال الســيايس للمعــارض 

جنويب الضفة الغربية.
وتصاعــدت الدعــوات لرحيــل عبــاس عقــب إلغائــه انتخابــات 
أن  املقــرر  مــن  كان  والتــي  والرئاســة،  التريعــي  املجلــس 
تبــدأ يف مايــو/ أيــار املــايض، يف حــن عــده البعــض "تجنًبــا 

لهزمية" كانت ُستمنى بها حركة فتح.
ملطالبــة  الضفــة  مــدن  يف  التظاهــرات  عــرات  وخرجــت 
يف  وشــفاف  مســتقل  تحقيــق  وإجــراء  باالســتقالة،  عبــاس 
بنــات، وقابلهــا األمــن بالقمــع واالعتقــال  نــزار  جرميــة اغتيــال 

والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

وقائع جديدة ومروعة لجريمة قتل أجهزة السلطة نزار بنات 

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
اإلرسائيــيل  العــدوان  شــهداء  أهــايل  طالــب 
2014، رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، بإنهــاء 

بأهــايل  أســوة  أوضاعهــم  وتســوية  معاناتهــم 
شهداء الوطن.

مقــر  أمــام  اعتصامهــم  خــالل  هــؤالء  وعــّر 
مؤسسة رعاية أرس الشهداء والجرحى مبدينة 
غــزة، عــن غضبهــم من الظلم املجحف من قبل 

عباس بحق أهايل الشهداء وأبنائهم.
أهــايل  مــن  شــهيد  عائلــة   2000 نحــو  وتنتظــر 
شــهداء العــدوان، توقيــع عبــاس قــراًرا يقــيض 
كفلتهــا  التــي  املســتحقة  رواتبهــم  بــرصف 

اللوائح الداخلية ملنظمة التحرير.
وأكــدت بــرى أهــل والــدة الشــهيد "محمــد"، 

االعتصامــات  حضــور  عــى  تحــرص  أنهــا 
والفعاليات املطالبة بحقوق أهايل الشهداء.

العمــل،  عــن  عاطــل  زوجهــا  أن  إىل  وأشــارت 
صعبــة،  اقتصاديــة  أوضاعــا  تعيــش  وعائلتهــا 
ابننــا  راتــب  لنــا  عبــاس  يــرصف  ال  "فلــاذا 

الشهيد؟"
وعرت عن أملها بتســوية أوضاع ملف شــهداء 
أهــايل  ليحيــا  العاجــل،  القريــب  يف   2014

الشهداء حياة كرمية.
وأم  شــهيد  أرملــة  ياســن،  دينــا  واشــتكت 
شــهيد، ســوء األوضاع املعيشــية، ال ســيا أنها 
تعيــل أرسة مكونــة مــن تســعة أفــراد، وليــس لهــا 

مصدر دخل سوى "الشؤون االجتاعية".
الشــؤون  مخصصــات  ياســن:  وقالــت 

االجتاعيــة "شــبه مقطوعــة، ومل نعــد قادريــن 
إىل  إضافــة  والــراب  الطعــام  توفــري  عــى 
أن  إىل  مشــرية  علينــا"،  املرتاكمــة  الديــون 
املسؤوليات تزداد عليها بسبب سوء األوضاع 

وغياب فرص عمل ألبنائها الشباب.
كــا طالبــت رشيفــة بكــر، والــدة شــهيد، رئيــس 
املعيشــية  أوضاعهــم  إىل  بالنظــر  الســلطة 

الصعبة.
وأشــارت إىل أن لديهــا حفيــًدا شــهيًدا ارتقــى 
يف العــدوان ذاتــه، كــا أن لديهــا ابًنــا جريًحــا 

يحتاج إىل عالجات مستمرة.
أبناءنــا  نقــدم  أن  "أيعقــل  بكــر:  وتســاءلت 
للوطــن يف حــن ال يوفــر لنــا املســؤولون حيــاة 

كرمية؟!".

مطالبات لرئيس السلطة بإنهاء معاناة أهايل شهداء 2014
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

آخر استطالع أجراه املركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملســحية منتصف أيلول )ســبتمرب( 2021م، وهو يحظى 

مبصداقية عالية منذ تأسيسه عام 2000م.
الجمهــور  مــن   63% أغلبيــة  إن  االســتطالع  وحســب 
بنــات بعــد اعتقــال رجــال  نــزار  الفلســطيني تقــول إن وفــاة 
األمــن الفلســطينيني لــه قــد كانت أمــًرا مقصوًدا من القيادة 
مــن   63% ويقــول  الفلســطينية،  األمنيــة  أو  السياســية 
الجمهور إنهم يؤيدون التظاهرات التي انطلقت يف بعض 
املدن الفلسطينية مطالبة برحيل الرئيس عباس والحكومة 
الفلســطينية، ونســبة مــن %69 تقــول إن اإلجــراءات التــي 
نــزار  قتلــة  مالحقــة  يف  الفلســطينية  الســلطة  بهــا  قامــت 
بنات، مثل تقديم رجال األمن األربعة عرش املشاركني يف 
اعتقالــه كافــة للمحاكمــة؛ غــر كافيــة، إضافــة إىل أن نســبة 
مــن %74 تقــول إن مــا قامــت بــه أجهــزة األمــن الفلســطينية 
باعتقــال املتظاهريــن املطالبــني مبحاكمــة قتلــة نــزار بنــات 

هو انتهاك للحريات والحقوق.
ولعــل آخــر مــؤرشات اضطــراب الســلطة وتخبطهــا هــو قــرار 
حكومــة محمــد اشــتية تأجيــل االنتخابــات املحليــة يف غــزة 
التــي أعلنــت ســابًقا بــدء إجراءاتهــا يف الثالــث مــن أكتوبــر 
ا أن التأجيــل يــأيت بعــد موقــف  2021م، ومــن الواضــح جــدًّ
والفاعلــني  املقاومــة  فصائــل  كل  مــن  الرصيــح  الرفــض 
السياســيني إلجــراء انتخابــات جزئيــة لعــدم ثقتهــم بالســلطة 
والرشاكــة  باالنتخابــات  املتعلقــة  تحديــًدا  وقراراتهــا، 
أدركــت  أن  بعــد  التأجيــل  إن  املقابــل  يف  السياســية، 

وغابت شمسها وغشيها اليأس الذي مل تفلح أيام العرب يف 
كشف رضه. 

تركنــا أيلــول يف عــام 1970م يف عــان ليعــود لنــا يف أوســلو 
عاصمة الرنويج عام 1993م، وهذه املرة كانت مأســاته أكرب 
وأثرها أخطر، إذ حول أيلول قوات الثورة الفلســطينية إىل قوة 
بهــا االحتــالل ووضــع  أمــن تعمــل تحــت إرشاف ســلطة ســمح 
مواصفاتهــا وفًقــا لحاجــة أمنــه، فكانــت ســلطة مل متلــك مــن 
مقومــات الســلطة شــيًئا، اللهــم إال علــًا يرفــرف فــوق أرض مــا 
زالــت مغتصبــة، وبســاًطا أحمــر بــال ســيادة، وألقاًبــا ومســميات 
غريبــة عــن واقــع الثــورة،  فتغــرت املفاهيــم يف أيلــول أوســلو، 
الثــورة  وســالح  أمــن،  رجــل  والفــدايئ  ســلطة،  الثــورة  لتصبــح 

سالًحا مرخًصا بخاتم االحتالل. 
رفيــق  األمــس  ثائــر  الحــق  حينــا  أيلــول  ظلمــة  أشــد  كان  ومــا 
الســالح، ووضــع األصفــاد يف يديــه التي حملت الســالح باســم 
الثــورة، وضغطــت عــى الزنــاد لتحمــي األرض، ونزفــت الدمــاء 
فــداًء للوطــن، ومــى بنــا أيلــول حيًنا من الدهــر مل يكن له فينا 
إال ذكــراه األليمــة، حتــى ملــع مــن بــني جنبــات الظلمــة الحالكــة 
التــي خلفهــا أيلــول يف أوســلو 1993م نــور مــن األقــى عــام 
2000م، ليبــدد تلــك الظلمــة القاســية التــي جثمــت عى زرقة 
فكانــت  شمســنا،  جــال  الســوداء  ســحبها  وغطــت  ســائنا، 
انتفاضــة األقــى التــي جــاء بهــا أيلولنــا الجديــد، ولكنــه ليــس 

القــدس وجنــني كانــوا يخططون لعمليــات أرس لجنود االحتالل 
بهدف مبادلة األرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل بهم، 
وعمليات عسكرية تهز كيان االحتالل؛ يشر بوضوح إىل فشل 
سياسات االحتالل يف احتواء املشهد امليداين بالضفة، وما 
تصاعد عمليات املقاومة ضد جنود االحتالل، ال سيا إطالق 
النار املتكرر من أبطال املقاومة تجاه حاجز الجلمة االحتاليل 
يف جنــني، وأخــًرا تجــاه املســتوطنني املقتحمــني قــرب يوســف 
قــد  الضفــة  يف  املقاومــة  أن  عــى  شــاهد  إال  نابلــس؛  وســط 
شبت عن الطوق، وأن الضفة رمبا تكون عى مشارف انطالق 

انتفاضة جديدة يف مواجهة االحتالل. 
ارتقــاء الشــهداء األبطــال مــن كتائــب القســام ورسايــا القــدس 
يف االشــتباكات األخــرة يربهــن عــى متســك أبطــال الضفــة 
بخيــار املقاومــة، ويؤكــد وحدة الدم واملصر لجميع الشــباب 
املقاومــني يف الضفــة، وهــي رســالة مخضبــة بالدمــاء لجميــع 
أبناء شــعبنا بأنه ال تحرير دون تضحيات، كا يؤكد اســتعداد 
فصائــل املقاومــة لبــذل األرواح والدمــاء مــن خــرة أبنائهــا يف 

سبيل الدفاع عن فلسطني. 
االشــتباكات األخــرة ومــا تبعهــا مــن عمليــات إطــالق الرصــاص 
أن  للجميــع  تؤكــد  ونابلــس  جنــني  يف  االحتــالل  جيــش  عــى 

خطاب رئيس السلطة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عكــس مــا هــو متوقع من ســلطة وحكومة ليس لديها برنامج 
سيايس يحظى بتفاعل خارجي، بل ال تحظى بدعم شعبي 
للتضحيــة مــن أجــل بقائهــا، وال شــك مل تعــد تلقى مســاندة 
فصائلية حتى من رشكائها التاريخيني، بعد أن اتضح فساد 
ســلوكها وتفردهــا يف اتخــاذ القــرار، مــع اســتمرار انجرافهــا 

باتجاه االحتالل بعيًدا عن الوطن ومرشوعه.
الغريب أن السلطة مع كل ذلك لديها شعور واهم وتقدير 
خــادع، بأنهــا تجــاوزت عنــق زجاجــة أزماتها املتعــددة؛ فهي 
تعتقــد أن قــرار تعطيــل االنتخابــات الترشيعيــة التــي كانــت 
انعكاســات  مــن  تبعــه  ومــا   ،2021 مايــو   22 يــوم  مقــررة 
داخليــة وخارجيــة قــد أصبــح مــن املــايض، وذلــك يشــمل 
-مــن وجهــة نظــر الســلطة- قضيــة مقتــل الناشــط الســيايس 
التــي  والنخبويــة  الشــعبية  الحــراكات  وكل  بنــات،  نــزار 
طالبت مبحاكمة املجرمني، وفتح ملفات تحقيق بالفساد 
إثــر  والحكومــة، يف  الســلطة  لقيــادات  والســيايس  املــايل 
صفقــة اللقاحــات املنتهيــة الصالحيــة بالتعــاون مع حكومة 

االحتالل اإلرسائييل.
إن تراجــع شــعبية الســلطة ناتــج عــن شــعور املواطــن بفشــل 
مرشوعها وتاليش وعودها بالدولة واالســتقرار الســيايس، 
ووهم مشــاريع التنمية االقتصادية التي ســتجلب الرفاهية 
للشــعب الفلســطيني يف حــال قبــل التعايــش مع االحتالل 
نســبة  زيــادة  يفــر  مــا  وهــذا  ســالحه،  وألقــى  الصهيــوين 
املطالبة برحيل رئيس السلطة التي وصلت إىل %78، يف 

كان أليلــول قصــة طويلــة مــع الشــعب الفلســطيني، ومــا بــني 
عــى  شــاهًدا  أيلــول  خريــف  بقــي  وانتصــار  انكســار  لحظــات 
محطــات انتصارنــا وانكســارنا، وظلــت حكايــا أيلول ســرة تروى 
طريــق  عــى  وقضــوا  عاشــوا  ألبطــال  والفــداء  البطولــة  قصــص 
ضعــف  قصــة  أيلــول  يــروي  كــا  والتاريــخ،  األرض  فلســطني 
وهزميــة ملــن قبلــوا أن يكونــوا ظــالم أيلــول الــذي حــل بشــعبنا 

حيًنا من الزمن.
الجمعيــة  الذاكــرة  يف  وتركــت  مظلمــة  كانــت  أيلــول  بدايــات 
الفلســطينية جرًحــا غائــر ال يندمــل، ولشــدة األمل الــذي خلفــه 
أيلول يف وجداننا أسميناه أيلول األسود، ولقد كان أيلول وقتها 
جديــًرا بالســواد الــذي ظلــل بيــاض صفحــة الثورة الفلســطينية، 
يف  اإلخــوة  ســواعد  التحمــت  عندمــا  بداياتهــا  أرشقــت  التــي 
الجيــش األردين وقــوات الثــورة الفلســطينية، وضغطــت عــى 
زنــاد الكرامــة يف أرض الكرامــة، فــكان النرص األول الذي أعقب 
وأعــاد  الكبــر،  االنكســار  بعــد  األمــل  فغــرس  النكســة،  هزميــة 
الروح للجسد امليت، فتدفقت فيه الحياة، وعاد ليدب عى 
األرض بقــوة الجســد والــروح، وســالت شــالالت الثــورة بشــباب 
يف  واستشــهدوا  ففدوهــا  األرض  عشــقوا  الذيــن  فلســطني 
ســبيلها، واســتعاد شــعبنا ثقتــه بــأن النــرص يرتســم مــن فوهــات 
بنادق الثوار، ثم ما لبث أن جاء أيلول مبأساته الكربى لتتواجه 
البنــادق التــي قاتلــت مًعــا مــن قبــل، فأظلمــت ســاء فلســطني 

اســتيقظت فلســطني فجر األحد املايض عى خرب استشــهاد 
خمســة مــن الثــوار األبطــال، يف اشــتباكات مســلحة دارت بــني 
مقاومني فلسطينيني وجيش االحتالل الصهيوين يف مدينتي 
القدس وجنني املحتلتني، وأدت تلك االشتباكات إىل إصابة 
بجــراح  أصيــب  ضابــط  أحدهــا  االحتــالل،  جنــود  مــن  اثنــني 

خطرة. 
يف  االحتــالل  فشــل  جديــد  مــن  االشــتباكات  تلــك  تؤكــد 
اســتئصال جذور املقاومة الفلســطينية، وإطفاء جذوة الدفاع 
عــن األرض التــي مــا زالــت تتوارثهــا األجيــال الفلســطينية جيــاًل 
بعد جيل، رغم مرور ثالث وسبعني سنة عى تهجر الشعب 

الفلسطيني من أرضه وإقامة كيان االحتالل. 
يــدرك االحتــالل أهميــة العمــق اإلســراتيجي للضفــة املحتلــة 
االحتــالل  كيــان  تهــدد  التــي  الكبــرة  واملخاطــر  الــرصاع،  يف 
ومرشوعــه االســتيطاين يف حــال نجحــت املقاومــة بإعــادة بنــاء 
كينونتهــا التنظيميــة يف الضفــة، لذلــك هو يعتمد إســراتيجية 
"جــز العشــب" يف محاولــة مســتميتة لتفكيــك خاليــا املقاومة 
يف الضفــة والقضــاء عليهــا قبــل متكنهــا مــن القيــام بعمليــات 

عسكرية ضد جنود االحتالل ومستوطنيه. 
يف  ارتقــوا  الذيــن  املقاومــة  شــهداء  أن  االحتــالل  أعلنــه  مــا 

الســلطة أنهــا قــد حققــت هدف إعالن االنتخابــات املحلية 
باستخدامه يف خطاب الرئيس يف األمم املتحدة.

إن ســلوك الســلطة امليداين يعكس أزمتها العميقة، التي 
ســتزداد تعقيــًدا مــع وضوح املوقــف األمرييك واإلرسائييل 
بحــل  مرتبــط  ســيايس  مــرشوع  ألي  مجــال  فتــح  بعــدم 
تبعهــا  ومــا  أوســلو  أســاس  عــى  ال  الفلســطينية،  القضيــة 
مــن مفاوضــات متعــرة، وال فتــح هامــش مــن املفاوضــات 
الشكلية؛ التي تريدها السلطة بقوة من أجل التغطية عى 
فشــلها امليــداين، أمــام تصاعــد شــعبية مــرشوع املقاومــة 
الذي وصل إىل حد قطع األمل يف عودة السلطة إىل غزة، 
أو منح دور سيادي للسلطة -كا كانت تتوقع- يف عملية 

إعادة اإلعار بعد معركة سيف القدس.
لقــد تولــدت قناعــة لــدى جميع األطــراف الدولية واإلقليمية 
بــأن الــدور الوظيفي للســلطة يف مواجهــة مرشوع املقاومة 
قد فقد تأثره، فهي جيدة إىل حد ما يف التنسيق األمني 
طريــق  يف  عقبــة  متثــل  لكنهــا  الضفــة،  يف  االحتــالل  مــع 
متريــر العــودة إىل تفاهــات 2011 بــني االحتالل وفصائل 
املقاومــة يف قطــاع غــزة؛ وأن أدواتهــا الحكوميــة والشــعبية 
والتنظيمية يف غزة ليســت إيجابية يف دعم قرار االحتالل 
بــرشاء الهــدوء مقابــل االقتصــاد وتثبيــت وقــف إطــالق النــار 
مقابل إعادة اإلعار، حتى مرشوع يائر لبيد الذي يعتمد 
إن  مرحلتــني؛  عــى  االقتصــاد  مقابــل  األمــن  مبــدأ  عــى 
املرحلــة األوىل تــكاد تخلــو مــن الحاجــة للعمل مع الســلطة 

يف غزة.

أيلــول األســود الــذي عرفنــاه يف عــان وأوســلو، وإمنــا أيلــول 
أبيض أضاءت به ساء القدس واخرضت به أرض فلسطني بعد 
طــول جفــاف، وعــادت لألشــياء أســاؤها القدميــة التــي ألفتهــا 
األلســن وارتاحــت لهــا األســاع، فأعــاد أيلــول لنــا يف انتفاضــة 
األقى تعريف االحتالل مرة أخرى بأنه عدو، وأن األرض هي 
فلســطني، والســالح طاهــر بطهــارة دمــاء الشــهداء، وبقي أيلول 
عــى عهــده بنــا منــذ عرشين عاًما، وما زالــت انتفاضة األقى 
جذوة مشتعلة تأىب أن ُتخمد رغم كل املؤامرات التي حيكت 
إلخادهــا، بــل ازداد لهيبهــا وارتفعــت نــران شــعلتها يف حرب 
، وحجارة  الفرقــان التــي جعلــت صمــود املقاومــة أســطورة تحــدٍّ
الســجيل التــي شــهدت قصــف )تــل أبيــب( أول مــرة يف تاريــخ 
الفلســطينية،  املقاومــة  يــد  عــى  الصهيــوين  العــريب  الــرصاع 
والعصــف املأكــول التــي حطمــت قــوات نخبــة االحتــالل عــى 
بوابــات غــزة فأعــادت للذاكــرة ذكــرى الكرامــة واألغــوار، وســيف 
لوحــة  أخــرى  مــرة  التاريخيــة  فلســطني  جعلــت  التــي  القــدس 
كفــاح مل نشــهدها مــن عــام 1936م، أعــادت لنــا ذكــرى الــرباق 
والقســام، وعبقــت ريــح زكيــة يف اللــد والرملــة ويافــا والنــارصة 

والنقب، فعدنا لفلسطني وعادت فلسطني لنا.
نأمــل مــن أيلــول أن يبقــى عــى عهــده األخر، مكفــًرا عن خطايا 
ارتكبــت فيــه، فشــعبنا كريــم األصــل يعفــو ويغفــر ملــن كّفر عن 

خطاياه، ولكنه ال ينىس.

وىّل  اســتباحتها  زمــن  وأن  باألبطــال،  زاخــرة  زالــت  مــا  الضفــة 
وأدبر، وأن ثائريها باتت أيديهم ضاغطة عى الزناد. 

ونحــن نفخــر بارتقــاء الشــهداء األبطــال ال نســتطيع غض الطرف 
عن الدور السلبي للسلطة الفلسطينية يف الدفاع عن الضفة 
املحتلــة، يف مواجهــة جيــش االحتــالل الــذي قتــل يف الضفــة 
منذ مطلع عام 2021 اثنني وسبعني شهيًدا، ويتعمد اقتحام 
املــدن واعتقــال الفلســطينيني عــى مدار الســاعة، وهي التي 
متتلــك أكــر مــن 65 ألــف مســلح مــن أفــراد األجهــزة األمنيــة، 
"التنســيق  شــعار  تحــت  منهــم  كثريــن  دور  أضحــى  الذيــن 
األمنــي" مالحقــة أنصــار املقاومــة وتوفــر املعلومــات األمنيــة 
الدقيقــة لجيــش االحتــالل، مــا يعينــه عى مباغتــة الثائرين يف 

الضفة والقدس بهدف اعتقالهم وتصفيتهم. 
نرحــم عــى أرواح أبطــال الضفــة والقــدس مــن الثائريــن ونحــن 
يف  حــارضة  غــزة  يف  املقاومــة  قيــادة  بــأن  تامــة  قناعــة  عــى 
املحتــل  وتواجــه  الضفــة،  أبنــاء  عــن  تنافــح  املقــاِوم  املشــهد 
اإلســناد  وتوفــر  املواجهــة،  مياديــن  مختلــف  يف  وأذنابــه 
املعنــوي واملــادي ألبطــال الضفــة وأحرارهــا، وعزاؤنــا أن الثائــر 
الــذي ميــي شــهيًدا يخلفــه مــن أبنــاء شــعبنا ألــف مــن الثــوار 

القادمني.

قراءة يف تراجع دور السلطة بغزة وفشلها بالضفة 

خريف أيلول يف عمان وأوسلو والقدس

اشتباكات القدس وجنني واالنتفاضة المقبلة

د. ناجي شكري الظاظا 
 أكاديمي ومحلل سيايس

ماجد الزبدة 

إن سلوك السلطة الميداني يعكس أزمتها 
العميقة، التي ستزداد تعقيًدا مع وضوح 

الموقف األمريكي واإلسرائيلي بعدم فتح 
مجال ألي مشروع سياسي مرتبط بحل 

القضية الفلسطينية، ال على أساس أوسلو 
وما تبعها من مفاوضات متعثرة، وال فتح 

هامش من المفاوضات الشكلية.

ونحن نفخر بارتقاء الشهداء األبطال ال نستطيع 
غض الطرف عن الدور السلبي للسلطة 

الفلسطينية في الدفاع عن الضفة المحتلة، في 
مواجهة جيش االحتالل الذي قتل في الضفة منذ 
مطلع عام 2021 اثنين وسبعين شهيًدا، ويتعمد 

اقتحام المدن واعتقال الفلسطينيين على مدار 
الساعة، وهي التي تمتلك أكثر من 65 ألف مسلح 
من أفراد األجهزة األمنية، الذين أضحى دور كثيرين 

منهم تحت شعار »التنسيق األمني« مالحقة 
أنصار المقاومة وتوفير المعلومات األمنية 

الدقيقة لجيش االحتالل.

المستشار/ أسامة سعد

وما كان أشد ظلمة أيلول حينما الحق 
ثائر األمس رفيق السالح، ووضع األصفاد 
في يديه التي حملت السالح باسم الثورة، 

وضغطت على الزناد لتحمي األرض، ونزفت 
الدماء فداًء للوطن.
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 1666 / 2021

يف الطلب رقم 1850 / 2021 – نرش مستبدل
املســتدعي/ 1. حلمــي أمــني حلمــي الحلبــي- مــن ســكان غزة تــل الهوا ورقم 

الهوية/ 900776345 وكيله املحامي/ محمد الريس
املستدعى ضدها/1. ملياء حلمي أمني الحلبي )الجرديل بعد الزواج( من 
ســكان غــزة الرمــال شــارع بــروت رشق دوار املاليــة – منــزل الدكتــور وجيــه 

القيشاوي وهي مقيمة خارج البالد
نوع الدعوى: تقسيم مال منقول

قيمة الدعوى: 4000 دوالر – أربعة آالف دوالر أمرييك فقط ال غر
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 1666 / 2021

يف الطلب رقم 1850 / 2021
قــد  أن املســتدعي املذكــور  أعــاله مبــا  إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة 
تقــدم لــدى محكمــة الصلــح بغــزة يف القضيــة املرقومــة أعــاله اســتنادًا إىل ما 
يدعيه يف القضية املذكورة، ونظرًا ألنك مقيمة خارج البالد وبناًء عىل قرار 
الســيد قــايض محكمــة الصلــح بغــزة بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش 
املســتبدل. لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم االثنــني 
املوافق 2021/10/11م التاسعة صباًح كا يقتي عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديك إذا 

تخلفت عن ذلك فسينظر يف القضية باعتبارك حارضًا.
تحريرًا يف: 2021/9/28م

رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
أ .أكرم هشام أبو السبح

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

 إىل املدعى عليه عبد الله محمد عبد الفتاح األشقر من بربره وسكان السعودية 
املحكمــة  هــذه  قبــل  مــن  عليــك  لقــد حكــم  اآلن،  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول 
لزوجتــك املدعيــة/ غــادة غــازي عبــد الفتــاح األشــقر مــن بربــره وســكان جباليــا 
ســابقًا ومقيمــة يف تركيــا يف القضيــة أســاس 2021/951 بنفقــة رشعيــة قدرهــا 
خمسون دينارًا أردنيًا شهرية اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/8/1م.  
كــا حكــم عليــك يف القضيــة أســاس 2021/950 بتابــع مهرهــا املعجــل "قيمــة 
عفــش بيــت" وقدرهــا أربعــة آالف دينــار أردين وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ الحكــم 
الواقــع يف 2021/9/16م.  حكــًا غيابيــًا بحقــك قابــاًل لالعــراض واالســتئناف 
موقــوف النفــاذ عــىل تصديــق محكمــة االســتئناف الرشعيــة وتضمينــك الرســوم 

واملرصوفات القانونية لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/9/28م.

قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع مذكرة تبليغ حضور صادرة عن
محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه عبــد اللــه محمــد عبــد الفتــاح األشــقر مــن بربــره وســكان 
هــذه  إىل  يقتــي حضــورك  اآلن،  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  الســعودية 
املحكمــة يــوم األربعــاء الواقــع يف 2021/11/3م الســاعة التاســعة صباحــًا 
للنظر يف القضية أســاس 2021/953 وموضوعها تفريق للرر من التعليق 
واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتك املدعية غادة غازي عبد الفتاح األشــقر من 
بربره وســكان جباليا ســابقًا ومقيمة يف تركيا وإن مل تحر يف الوقت املعني 
أو ترســل وكيــال عنــك أو تبــد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة يجر بحقك املقتىض 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول. 
حرر يف: 2021/9/28م.

قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ عبــد القــادر مصطفــى عبــد الهــادي أحمد من بربره وســكان 
بيــت الهيــا ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة داخــل الخــط األخــر اآلن، يقتــي 
حضــورك إىل هــذه املحكمــة يــوم األربعاء الواقع يف 2021/11/3م. الســاعة 
التاســعة صباحــًا للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/901 وموضوعهــا تفريــق 
للــرر مــن الهجــر والتعليــق واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ زهــر 
محمود خليل حاده من حامة وسكان جباليا وكيلتها املحامية إميان فطيمة 
وإن مل تحر يف الوقت املعني أو ترسل وكياًل عنك أو تبد للمحكمة معذرة 
مرشوعة يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.

 وحرر يف 2021/9/19م. 
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الدعوى رقم2013/2019 صلح غزة 

يف االدعاء املقابل 404/ 2020 صلح دير البلح 
يف الطلب رقم 1923 /2021

املســتدعية )املدعيــة(/ مريــم حســن حســني ثابــت هويــة/ 700465750 
من غزة الرمال شــارع كرم مصلحة بصفتها الشــخصية وبوكالتها عن/ ُحســن 
ونعمــة حســن حســني  ثابــت  ثابــت وعايشــة حســن حســین  حســن حســین 

الثوابتة وجميعهن من سكان النصرات بناًء عىل وكالة عدلية.
املســتدعى ضدهــم: 1. تامــر صبــاح عطيــة ثابــت مــن غزة الرمال شــارع اللد 

والرملة عارة اوغاريت- وحاليًا خارج البالد. 
2. مربوكة حسني عطية الثوابتة من معسكر جباليا شارع أبو العيش حاليًا خارج البالد.
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشركة ، قيمة الدعوى/ )تزيد عن 100 دينار أردين(

)مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل(
يف الدعوى رقم 2013/2019 صلح غزة

يف االدعاء املقابل 2020/404 صلح دير البلح
يف الطلب رقم 1923 /2021

إىل املســتدعى ضدهــا مبــا أن املســتدعيات املذكــورات قــد تقدمــا لــدى محكمة صلح 
غــزة يف الدعــوى املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )تقســيم أمــوال مشــركة( ومبــا أنــه قــد صــدر 

حكم بحقكا غيابيا يف القضية املرقومة أعاله بتاريخ2021/9/16م 
الدعــوى  بالئحــة  الــواردة  بصفتهــا  املدعيــة  بــني  الشــيوع  بإزالــة  املحكمــة  أواًل/ حكمــت 
واملدعــى عليهــم مــن األول حتــى الثــاين عــرش يف العارة الواقعة يف منطقة جباليا بلوك 
3 بالبيع باملزاد وذلك بعرضها للبيع بني الرشكاء ويف حال عدم رغبة الرشكاء يف الرشاء 

يتم البيع باملزاد العلني وفقًا ملا جاء يف تقرير الخبر طي املربز م/2.
الــواردة بالئحــة الدعــوى  بــني املدعيــة بصفتهــا  ثانيــًا/ حكمــت املحكمــة بإزالــة الشــيوع 
واملدعــى عليهــم مــن األول حتــى الثــاين عــرش يف املحلــني الواقعــني يف ســوق معســكر 
جباليــا بجــوار مســجد العــودة مــن الجهــة الشــالية بالبيع باملــزاد وذلك بعرضهــا للبيع بني 
الــرشكاء ويف حــال عــدم رغبــة الــرشكاء يف الــرشاء يتــم البيــع باملــزاد العلنــي وفقــًا ملــا جــاء 

يف تقرير الخبر طي املربز م /2.
الــواردة بالئحــة الدعــوى  بــني املدعيــة بصفتهــا  ثالثــًا/ حكمــت املحكمــة بإزالــة الشــيوع 
واملدعى عليهم يف العارة املقامة عىل أرض املقسم 219 من املربع 67 يف القطعة 
رقــم 978 والبالــغ مســاحتها 270 م2 مــن أرايض الشــيخ رضــوان وأرض املقســم 217 مــن 
املربع 67 يف القطعة 978 والبالغ مساحتها 250 م2 من أرايض مرشوع الشيخ رضوان 
بالبيــع باملــزاد وذلــك بعرضهــا للبيــع بــني الــرشكاء ويف حــال عــدم رغبة الــرشكاء يف الرشاء 
يتم البيع باملزاد العلني وفقا ملا جاء يف تقرير الخبر طي املربز م/2 عىل أن يتم اعطاء 
املدعى عليهم من الثالث عرش حتى السابع والعرشين نصيبهم من مثن األرض الواقعة 

يف املقسم 217 من املربع 67 يف القطعة 978 فقط ودون البناء املقام عليها.
 رابعًا/ حكمت املحكمة بإزالة الشيوع بني املدعية بصفتها الواردة بالئحة الدعوى واملدعى 
عليهــم مــن األول حتــى الثــاين عــرش يف أرض القســيمة رقــم 2 مــن القطعــة 2347 مــن أرايض 
النصرات واملساة القنا بالبيع باملزاد وذلك بعرضها للبيع بني الرشكاء ويف حال عدم رغبة 

الرشكاء يف الرشاء يتم البيع باملزاد العلني وفقًا ملا جاء يف تقرير الخبر طي املربز م/2.
خامسًا/ تكليف املدعية بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بتقسيم األموال املنقولة محل 

القضية الراهنة.
سادسًا/ تحميل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب املحاماة.

وكونكا خارج البالد يقتي تبليغكا بالحكم بالنرش املستبدل بناء عىل قرار االستاذ/ 
قايض محكمة صلح غزة يف الطلب رقم )2021/1923( بالساح لهم تبليغكا بالحكم 

الصادر بحقكا حسب األصول.
تحريرًا يف: 28/9/2021

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ/ أكرم أبو السبح 

البطالــة  فــإن معــدالت  بيانــات مركــز اإلحصــاء،  ووفــق 
الثالثــة  األشــهر  خــالل  ارتفعــت  غــزة  يف  والفقــر 
املاضية إىل نســبة 89 %، وهذه النســبة تعد األعىل 
يف األرايض الفلســطينية، يف وقــت كانــت معدالتهــا 

قبل عدوان مايو املايض تصل إىل 75 %.
ويؤكــد االختصــايص االقتصــادي ســمر الدقــران، أن 
السلطة تتعامل مع قطاع غزة عىل أنه يعيش بكوكب 
الفقــر  ومســتويات  ســكانه  ملعانــاة  تكــرث  وال  آخــر، 

والبطالة املرتفعة بني صفوفه، خاصة الشباب.
الســلطة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الدقــران  وأوضــح 
تحــرم قطــاع غــزة نصيبــه الكامــل يف النفقــات الســنوية 
عــىل  اإلنفــاق  يف  وتســهب  والتطويريــة،  التشــغيلية 

خدمــة  جلــه  يذهــب  الــذي  الضفــة  يف  األمــن  قطــاع 
رئيــس  مكتــب  عــىل  ولإلنفــاق  اإلرسائيــي  لألمــن 

السلطة والسفارات الفلسطينية.
أســامة  د.  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  حــني  يف   
مــورًدا مالًيــا مهــاًّ لخزينــة  نوفــل، أن قطــاع غــزة يعــد 
الســلطة، وأن اإليــراد الــذي تتحصــل عليه الســلطة من 
البضائع الواردة لغزة تغطي نفقات الســلطة عىل غزة 

وتحقق فائًضا.
وقــال نوفــل لصحيفــة "فلســطني": إن مجمــوع إنفــاق 
السلطة الشهري عىل قطاع غزة ال يتخطى 50 مليون 
دوالر، بيــد أن الســلطة تتحصــل مــن إيــرادات غــزة 60 
مليــون دوالر، يضــاف إىل ذلــك املنــح واملســاعدات 

الســلطة  تقرصنهــا  التــي  للقطــاع  املقدمــة  الدوليــة 
بذريعة أن ال سلطة لها عىل غزة.

الســلطة  تغلقــه  بغــزة  التوظيــف  بــاب  أن  إىل  ولفــت 
تحــت حجــج واهيــة؛ مــا ترتــب عليــه ارتفــاع معــدالت 
أن  إىل  مشــرًا  غــزة،  خريجــي  أوســاط  يف  البطالــة 
قرصنة الســلطة حق الغزي يف التوظيف تســتغله يف 
توســيع دائــرة التوظيــف يف محافظات الضفة، ويكون 

التوظيف مخالفًا للمعاير وتكافؤ الفرص. 
املوظفــني  أعــداد  قلصــت  الســلطة  أن  نوفــل  وبــني 
يف القطــاع العــام بغــزة لـــ)22( ألــف موظــف، يف حــني 
آالف   )110( إىل  يصــل  الغربيــة  الضفــة  موظفــي  أن 

موظف.

وشــدد تأكيــده عــىل مخالفــة التقاعــد القــري الــذي 
تنفــذه الســلطة بحــق موظفيهــا للقانــون، ومــا تســبب 

يف مشكالت اقتصادية واجتاعية.
يجدر اإلشارة إىل أن األوضاع االقتصادية واملعيشية 
يف قطــاع غــزة آخــذة يف التدهــور، يف أعقــاب تنفيــذ 
تدمــر  يف  تســبب  الــذي  مايــو،  عــدوان  االحتــالل 

منشآت سكنية واقتصادية.
وحســب وزارة االقتصــاد يف غــزة، فــإن أكــر مــن 300 
مصنــع قــد أغلقــت أبوابهــا بعــد العــدوان اإلرسائيــي 
صناعيــة  منشــأة   100 هنــاك  أن  حــني  يف  األخــر، 
دمرتهــا طائــرات االحتــالل بالكامــل؛ األمــر الــذي فاقــم 

من معدالت الفقر يف صفوف الغزيني.

يربط الرشيد بصالح الدين
بدء تأهيل شارع الحرية 

بتمويل من البنك 
اإلسالمي للتنمية

غزة/ فلسطني:
انطلقــت أمــس أعال تدشــني وتطوير شــارع الحرية 
الواقع بني مدينتي الزهراء وغزة والرابط بني شارعي 

الرشيد الساحي وصالح الدين.
املحــي  الحكــم  وزارة  يف  املشــاريع  مديــر  وقــال 
املهنــدس رامــي املرصي: الشــارع من أهم الشــوارع 

االسراتيجية الرئيسة يف قطاع غزة.
أن  إىل  الحكوميــة،  "الــرأي"  لوكالــة  املــرصي  وأشــار 
اإلســالمي  البنــك  مــن  عــىل متويــل  الشــارع حصــل 
الدوليــة  العربيــة  الهيئــُة  املــرشوَع  وينفــذ  للتنميــة، 

لإلعار.
وبني أن الحكومة يف غزة قد شــكلت لجنة توجيهية 
من وزاريت األشغال والحكم املحي ملتابعة العمل 

باملرشوع، حيث ُبدئ بالعمل بوترة عالية جدًا.
أن  بحــر،  ماجــد  املــرشوع  مــرشف  أوضــح  بــدوره 
مــر،   3500 طولــه  يبلــغ  االســراتيجي،  املــرشوع 

وتكلفته 3 ماليني و136 ألف دوالر أمرييك.
تضــم  التــي  املنطقــة  يخــدم  الشــارع  أن  بحــر  وذكــر 
ســيخدم  أنــه  إىل  إضافــة  العــدل،  وقــرص  جامعــات 

سكان األرايض واملنازل يف املنطقة.

236  مليون دوالر عجز الحساب 
الجاري لميزان المدفوعات 

للربع الثاني من 2021
رام الله/ فلسطني:

أصدر الجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد، أمس، النتائج 
األوليــة مليــزان املدفوعات الفلســطيني للربــع الثاين من عام 

2021، الذي أظهر عجزا قيمته 236 مليون دوالر أمرييك.
وأشــارت النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات يف الربــع الثــاين 
الجــاري  الحســاب  العجــز يف  اســتمرار  إىل   2021 عــام  مــن 
بلــغ  والــذي  )ســلع، وخدمــات، ودخــل، وتحويــالت جاريــة(، 
الحســاب  يف  العجــز  يعــزى  أمريــيك،  دوالر  مليــون   236
الجــاري إىل العجـــز يف الـــميزان التجــاري الســـلعي الــذي بلــغ 
1.354 دوالًرا، إضافــة إىل عجــز ميــزان الخدمــات الــذي بلــغ 

221 مليون دوالر.
ودخــل  العاملــني،  )تعويضــات  الدخــل  حســاب  وســجل 
االســتثار( فائضــًا مقــداره 831 مليــون دوالر أمريــيك خــالل 
الربــع الثــاين. وقــد كانــت تعويضات العاملــني يف )إرسائيل( 
البالغة 766 مليون دوالر الســبب الرئيس يف فائض حســاب 
الدخــل. يف حــني بلــغ دخــل االســتثار املقبــوض مــن الخارج 
76 مليــون دوالر، نتــج بشــكل أســايس عــن الدخــل املقبــوض 
عــىل اســتثارات الحافظــة يف الخــارج، إضافــة إىل الفوائــد 

املقبوضة عىل الودائع الفلسطينية يف البنوك الخارجية.
التحويالت الجارية من الخارج

قيمتــه  بلغــت  فائضـــًا  الجاريــة  التحويـــالت  صــايف  وســجل 
508 ماليــني دوالر، بارتفــاع بلغــت نســبته %20 عــن الربــع 
الســابق. وبلــغ إجــايل التحويــالت الجاريــة مــن الخــارج 592 
مليون دوالر، وشــكلت التحويالت الجارية للقطاع الحكومي 
مــا نســبته %21 منهــا، يف حــني شــكلت التحويــالت الجاريــة 
للقطاعات األخرى ما نسبته %79، علا أن تحويالت الدول 
املانحــة قــد شــكلت نحــو %18 فقط من إجــايل التحويالت 

الجارية من الخارج.
وأشــارت النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات إىل وجود فائض 
يف الحســاب الرأســايل واملــايل مقــداره 81 مليــون دوالر، 
نتيجة الفائض املتحقق يف الحساب الرأسايل البالغ 109 
ماليــني دوالر، يف املقابــل ســجلت األصــول االحتياطيــة لدى 
سلطة النقد ارتفاعا مقداره 50 مليون دوالر خالل هذا الربع 

مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دوالر يف الربع السابق.

رام الله/ وكاالت:
تقريــر  يف  املتحــدة،  األمــم  عــّدت 
االرسائيــي  االحتــالل  أن  لهــا، 
هــو  األرض،  عــىل  ومارســاته 
التــي  املشــكالت  لــكل  الســبب 
يعانيهــا االقتصــاد الفلســطيني، يف 
حــني مل ُتِضــف جائحــة كورونا، رغم 
تداعياتهــا، شــيئا يذكــر لتعقيــدات 
األرايض  يف  االقتصــادي  الوضــع 

الفلسطينية املحتلة.
مســاعدة  وحــدة  منســق  وقــال 
مؤمتــر  يف  الفلســطيني  الشــعب 
والتنميــة،  للتجــارة  املتحــدة  األمــم 
ومســؤول  الخفيــف،  محمــود 
املنظمــة  يف  االقتصاديــة  الشــؤون 
معتصــم األقــرع، إن جائحــة كورونــا 
دول  كل  عــىل  تداعيــات  تركــت 
العامل، "لكن يف فلسطني الظروف 
أن  األساســية  ورســالتنا  مختلفــة، 
العامل االسايس املر باالقتصاد 

الفلسطيني هو االحتالل".
التقريــر  واألقــرع  الخفيــف  وعــرض 
واقــع  حــول  لـ"اونكتــاد"  الســنوي 
الفلســطيني  االقتصــاد  وتطــورات 
مؤمتــر  خــالل   ،2020 للعــام 
صحفــي عقــد يف جنيــف، ورام الله 

بالتزامن.
وقــال املســؤوالن األمميــان "جائحــة 
كورونــا مل تضــف شــيئا لتعقيــدات 
الوضــع  الفلســطيني.  االقتصــادي 
واســتمر  الجائحــة  قبــل  ســيئا  كان 
حيــث  الجائحــة،  خــالل  وتفاقــم 
االحتــالل  ســلطات  تتوقــف  مل 
واالســتيطان  بالضــم  خططهــا  عــن 
والحصــار واملعيقــات لحركة االفراد 

والبضائع".
الوضــع  أن  التقريــر  يف  وجــاء 
قبــل  الفلســطينية  األرايض  يف 
االنتاجيــة،  اتســم بضعــف  الجائحــة 
وتشــظي  الجغــرايف  والتفتــت 
اســتراد  عــىل  والقيــود  االســواق، 
املدخــالت والتكنولوجيــا، وفقــدان 
األرايض واملــوارد الطبيعيــة لصالــح 
املــوارد  وتــرب  املســتوطنات، 
املاليــة إىل )إرسائيــل(، واســتنزاف 
غــزة  لقطــاع  اإلقليمــي  االقتصــاد 
والعمليــات  الحصــار  بســبب 
هــذا  وكل  املســتمرة،  العســكرية 

استمر خالل الجائحة.
جديــد،  يشء  "ال  التقريــر  وقــال 
اإلغــالق املرتبــط بالجائحــة أضيــف 
الــذي  األمــد  طويــل  اإلغــالق  إىل 
عــاىن  حيــث  االحتــالل،  يفرضــه 
واقتصــاده  الفلســطيني  الشــعب 
مــن حصــار بطريقــة أو بأخــرى منــذ 
أيلــول/  يف  الثانيــة  االنتفاضــة 
بتطبيــق   ،2000 عــام  ســبتمرب 
)إرسائيــل( سياســة إغــالق مشــددة 
عــىل  القيــود  مــن  معقــد  نظــام  مــع 

تنقل األشخاص والبضائع".
انكــاش  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 
بنســبة  الفلســطيني  االقتصــاد 
قريبــا  كان   2020 يف   11.5%
 2002 عــام  يف  االنكــاش  لنســبة 
املحــي  الناتــج  انخفــض  عندمــا 
اإلجايل بنسبة %12.4، ما يعني 
بحــاالت  ارتبــط  انكــاش  أســوأ  أن 
اإلغــالق، أحدهــا ســيايس، واآلخر 
بســبب أزمــة صحيــة عامليــة تحدث 

مرة كل قرن.

)إرسائيــل(  أن  إىل  التقريــر  وأملــح 
اســتغلت ظــروف الجائحة لتصعيد 
أبريل/نيســان  يف  إذ  مارســاتها، 
جائحــة  أســوأ  ظــل  يف   ،2020
عاملية منذ قرن، أعلنت )إرسائيل( 
عــن خطــط لضــم أجــزاء مــن الضفــة 
الغربيــة، ورفضــت الســلطة اســتالم 

عائدات املقاصة املالية.
الســلطة  فقــدت  وأضــاف: 
إيراداتهــا  مــن   68% الفلســطينية 
حــني  إىل  عــام  لنصــف  املاليــة 
ترشيــن  يف  التحويــل  اســتئناف 
املاليــة  األزمــة  وقوضــت  الثــاين، 
االســتجابة  عــىل  الســلطة  قــدرة 
والصحيــة  االقتصاديــة  للتداعيــات 
العمليــات  ومتويــل  للجائحــة 
جميــع  وتلقــى  واإلغاثيــة،  الصحيــة 
موظفــي القطــاع العــام، مبــن فيهــم 
الرعايــة  مجــال  يف  العاملــون 
الصحيــة، رواتــب جزئيــة حتى نهاية 

العام.
الخطــة  إىل  التقريــر  ولفــت 
التــي  األمــد  طويلــة  االســتيطانية 
احتاللهــا  منــذ  )إرسائيــل(  أطلقتهــا 
عــام  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

.1967
 ،2021 عــام  أوائــل  بحلــول  وقــال: 
انشــاء  مــن  )إرسائيــل(  متكنــت 
عــدد  وارتفــع  مســتوطنة،   280
 650 مــن  أكــر  إىل  املســتوطنني 
كان   ،2019 عــام  وبحلــول  ألفــا، 
هناك 11 مجمعا صناعيا ارسائيليا 
مــن  )ج(  املســاة  املناطــق  يف 
الضفة الغربية، وأنفقت )إرسائيل( 
تحتيــة  بنيــة  لتشــييد  مليــارات 
املســتوطنات،  لتوســيع  حديثــة 
وتقديم حوافز سخية للمستوطنني 
األرايض  مثــل  االعــال،  ورجــال 
مــن  عليهــا  املســتوىل  الرخيصــة 
إســكان،  وحوافــز  الفلســطينيني، 
التجاريــة  لألعــال  وإعانــات 

ومزايــا  الصناعيــة،  وللمناطــق 
رضيبية، وإعانات توظيف.

)إرسائيــل(،  أن  التقريــر  وقــال 
املســتوطنات،  توســيع  وألغــراض 
ماليــني  وتدمــر  األرايض  تصــادر 
أخــرى،  وأشــجار  الزيتــون  أشــجار 
وال  وخيمــة،  عواقــب  مخلفــة 
تستثني عمليات الهدم واملصادرة 
واملدارس وأنابيب املياه واملباين 
املانحــني،  مــن  املمولــة  اإلنســانية 
منــذ  )إرسائيــل(  هدمــت  حيــث 
2009 حــوايل 1343 مبنــى ممــوال 

من املانحني.
اســتهدفت  للتقريــر،  ووفقــا 
وحــده   2020 عــام  يف  )إرسائيــل( 
)العــام األول للجائحــة(، 848 عقارا 
جميــع  يف  للفلســطينيني  مملــوكا 
أنحــاء الضفــة، وهــو أعــىل مســتوى 
عىل اإلطالق منذ 2009، باستثناء 
عام 2016، ما أدى إىل نزوح 996 
فلسطينيا أكر من نصفهم أطفال.

وتابع التقرير: إن سلطات االحتالل 
رسعت عمليات الهدم يف 2021، 
عــىل  واســتولت  هدمــت  حيــث 
292 مبنــى مملــوكا  مــاال يقــل عــن 
مــا  الربــع األول،  للفلســطينيني يف 

أدى إىل نزوح 450 شخصا.
وتطــرق التقريــر إىل اآلثــار املدمــرة 
عــىل  األخــر  اإلرسائيــي  للعــدوان 
قطــاع غــزة يف مايــو/ أيــار املــايض، 
تخللهــا  يومــا،   11 اســتمر  والــذي 
 28 دمــرت  جويــة،  غــارة   1500
وقتلــت  ومركــز صحــي،  مستشــفى 
 1948 256 فلســطينيا، وجرحــت 
 8 نحــو  نــزوح  إىل  وأدت  آخريــن، 
آالف شــخص، ودمــرت 331 مبنــى 
 15129 وتــرر  كليــة،  بصــورة 
تجاريــة،  ومنشــأة  ســكنية  وحــدة 
وحرمت نحو 400 ألف شخص من 
الوصــول املنتظــم للميــاه الصالحــة 

للرشب.

2020 أصعب السنوات منذ تأسيس السلطة

أونكتاد: االحتالل سبب مشكالت االقتصاد الفلسطيني

اقتصاديان: السلطة تواصل تقليص نفقاتها على غزة وتوسعها في الضفة
غزة/ رامي رمانة:

ال تــزال الســلطة في رام اللــه تدير ظهرها لقطاع 
غــزة، فهــي تقرصــن حقــه الكامــل فــي الموازنــة 
العامة، وال تتعامل بعدالة معه في المساعدات 

الدوليــة والتوظيف والمشــاريع التنموية، أســوة 
ببقية المحافظات الفلســطينية، وهو ما تســبب 
في زيادة معدالت الفقر والبطالة وانعدام األمن 

الغذائي.

فالقطــاع المحاصــر منذ 15 عامًا، يقــول مراقبون 
اقتصاديــون، إنــه يتعرض لعقوبــات اقتصادية من 
الســلطة منــذ عــام 2017، تركت أثــارًا كبيرة على 

األفراد واالقتصاد الغزي ككل.
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 295 / 2020
يف الطلب رقم 1918 / 2021

املســتدعية / رشكــة أميــن حلــس ورشكاه للتجــارة العامــة وميثلهــا الســيد / 
أمين حلس هوية رقم /918317439

وكيالها املحاميان / حسام زياد عياد واحمد إبراهيم ملکه.
غــزة  ســكان  مــن  شــخصية  رمضــان  الــرزاق  عبــد  هــاين   / املســتدعى ضــده   

الشجاعية نهاية شارع الطواحني من الرشق خارج البالد حاليًا
نوع الدعوى/ حقوق ،  قيمة الدعوى/ 1436 شيكل 

)مذكرة حضور بالنرش املستبدل(
يف الدعوى رقم 295 / 2020
يف الطلب رقم 1918 / 2021

إىل املســتدعى ضــده مبــا ان املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
صلــح غــزة يف الدعــوى املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )حقــوق( اســتنادا إىل مــا 
يدعيه يف الئحة الدعوى وعماًل بنص املادة 20 من قانون أصول املحاكامت 
املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء عىل قرار األستاذ / قايض محكمة 
صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 1918 / 2021 بالســامح لــه تبليغــك عــن طريــق 
النــرش املســتبدل لذلــك يقتــى عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة بتاريخ 17 
/ 10 / 2021 م الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــى عليــك إيــداع جوابــك 
التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك أنك 

إذا ما تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية بإعتبارك حارضًا
تحريرًا يف: 28 / 9 / 2021م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ/ أكرم ابو السبح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة.... املوقرة 
يف القضية رقم 2018/383
يف الطلب رقم 2021/1770

مذكرة حضور 
يف القضية رقم 2018/383
يف الطلب رقم 2021/1770

املســتدعي / ســعید إبراهيم ســعيد مســعود -من سكان غزة- ويحمل هوية 
رقم )902721232(  وكيله املحامي/ محمد خالد البابا.

املســتدعى ضــده/ زكيــة حســن عــي مســعود - مــن غــزة-  تــل الهــوا - منتــزه 
برشلونة-  واملقيم خارج البالد مجهول محل اإلقامة. 

نوع الدعوى: وضع يد باالشرتاك.  ، قيمة الدعوى: )غري محددة القيمة(. 
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

إىل املستدعى ضدها املذكورة أعاله مبا أن املستدعي قد تقدم بالقضية 
رقم 2018/383 استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه املرفقة لك نسخة 

منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة .
لذلــك يقتــي عليــك الحضــور لهــذه املحكمــة للــرد عــىل الئحــة الدعــوى كــام 
التحريــري خــالل خمســة  لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك  يقتــي أن تودعــي 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبلغــك بهــذه املذكــرة كــام يقتــي عليــِك أن ترســي 
نســخة عنهــا إىل املســتدعي حســب عنوانــه، علــاًم بأنــه تعــني جلســة لهــا يــوم 
)الخميس( بتاريخ )2021/10/28م( لنظر دعواه، وليكن معلومًا لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول. 
حرر يف 2021/9/28م.

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: أكرم أبو السبح 

إعــالن صادر عن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية جباليا النزلة  

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلدية جباليا النزلــة  لعموم مواطنيها الكرام  
وتحذرهــم مــن القيــام باســتخدام حديــد التســليح الــذى يتــم اســتخراجه مــن أنقــاض 
بنــاء عــىل التعليــامت  البنــاء الجديــدة وذلــك  املبــاين املهدومــة وذلــك  يف أعــامل 
الصادرة عن وزارة الحكم املحي بالخصوص فإنه مينع استخدام الحديد املستخرج 
-األســقف  اإلنشــائية)األعمدة  العنــارص  مــن  أي  يف  املهدومــة  املبــاين  انقــاض  مــن 
-القواعد - األحزمة ( ويقترص استخدامه فقط يف العنارص غري اإلنشائية كالديكورات 
والكشــفات والتشــكيالت الزخرفيــة املعدنيــة ووفقــًا لإلستشــارات الهندســية  وذلــك 
بســبب األرضار التي قد تنتج عن اســتخدام الحديد املســلح املســتخرج من املباين 

املهدومة مستقباًل ولعدم مطابقته للمواصفات اإلنشائية والهندسية.
وكل مــن يخالــف ذلــك يتحمــل املســئولية القانونيــة عن ســالمة املبنى وعن 

أية أرضار قد تحدث يف املبنى
مبزيد االحرتام

بلدية جباليا النزلة

إعــالن صادر عن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية جباليا النزلة  

لعمــوم  النزلــة   بلديــة جباليــا  والبنــاء يف  للتنظيــم  اللجنــة املحليــة  تعلــن 
مواطنيهــا الكــرام  بعــدم القيــام بأعــامل تقســيم أو فــرز لــأرايض  الخاصــة 
وأعــامل الترصفــات بالبيــع والــرشاء  التــى تتــم عشــوائيًا   يف املناطــق الغري 
معتمــدة بهــا مخططــات تفصيليــة أو الجــاري تخطيطهــا  من أجل اعتامدها     
غــزة،  مبحافظــات  واألبنيــة  للتنظيــم  املركزيــة   اللجنــة  ومــن  البلديــة  مــن 
وكذلــك تحــذر مواطنيهــا الكــرام بعــدم رشاء أي شــقق أو أي وحداث ضمن 
العامرات السكنية أو التجارية أو االستثامرية الواقعة ضمن نفوذ البلدية  
إال بعــد الرجــوع واالستفســار مــن البلديــة بخصوصهــا ، وأن والبلديــة غــري 
مســئولة عــن أي  بيــع أو تــرصف يف أي وحــدات يف األبنيــة غــري مرخصــة 
أو يتعلــق بهــا إشــكاليات  تنظيميــة  أو قانونيــة ودون  تقديــم طلــب مســبق 

للحصول عىل بيانات بشأن هذه العقارات ضمن نفوذ البلدية. 
مبزيد االحرتام

بلدية جباليا النزلة

الخرطوم/ األناضول:
العامــة  املخابــرات  جهــاز  أعلــن 
مــن   5 قتــل  أمــس،  الســوداين، 
عنــارصه، خــالل تبــادل إلطــالق النــار 
مــع عنــارص مــن "تنظيــم الدولــة" دار 
جنــويب العاصمــة الخرطــوم، وأســفر 
مــن  11 مســلحًا  عــىل  القبــض  عــن 

التنظيم.
إنــه  بيــان،  يف  املخابــرات،  وقالــت 

بنــاء عــىل توفــر معلومــات عن خليه 
صبــاح  تــم  الدولــة،  لتنظيــم  تتبــع 
الثالثــاء تنفيــذ عمليــة أمنية للقبض 
أحيــاء  يف  املجموعــة  هــذه  عــىل 
واألزهــري  و14،   18 مربعــي  جــرة 

مربع 14، جنويب الخرطوم.
املخابــرات  مــن  قــوة  أن  وتابعــت 
املداهمــة  بتنفيــذ  قامــت  العامــة 
فيهــا  يختبــئ  التــي  املواقــع  لكافــة 

وأســفرت  التنظيــم،  العنــارص 
العمليــة عــن القبــض عــىل 11 مــن 
األجانب من جنســيات مختلفة )مل 
املجموعــة  أن  وأضــاف  تحددهــا(. 
يف جــرة مربــع 14، قامــت بإطــالق 
املنفــذة،  القــوة  عــىل  الرصــاص 
واحتســب جهــاز املخابــرات العامــة 
و3  ضابطــان  منهــم  شــهداء،   5
ضباط صف وإصابة ضابط بجروح.

الدوحة/ األناضول:
لعلــامء  العاملــي  "االتحــاد  اســتنكر 
املســلمني" مــا يتعــرض لــه مســلمو الهند، 
"اضطهــاد  مــن  آســام،  بواليــة  وخاصــة 
وعنــف ممنهــج"، مطالبــا حكومــة نيودلهــي 
باحــرتام حقــوق األقليــة املســلمة الدينيــة 
بإيقــاف  املتحــدة  واألمــم  واالجتامعيــة، 
حــد  إىل  تصــل  قــد  التــي  الجرائــم  هــذه 

"جرائم حرب ضد اإلنسانية".
االتحــاد،  عــن  صــادر  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
يف  مســلمني   3 مقتــل  عــىل  تعليقــا 
)شــامل  آســام  عاصمــة  دســبور  مدينــة 
خــالل  مؤخــرا،  الرشطــة،  برصــاص  رشق( 
مئــات  احتجاجــات عــىل عمليــات تهجــري 

العائالت املسلمة من الوالية.
يتعــرض  مــا  "يســتنكر  إنــه  االتحــاد  وقــال 
يف  وبخاصــة  الهنــد،  يف  املســلمون  لــه 
واليــة آســام، مــن العنــف املمنهــج والقتــل 
وأشــكال االضطهاد يف حقوقهم وحريتهم 
الدينيــة وحياتهــم االجتامعيــة، ومحــاوالت 

إكراههم عىل التهجري من بيوتهم".
لجميــع  منافيــة  األعــامل  "هــذه  أن  واعتــر 
اإلنســانية،  والفطــرة  الدوليــة،  القوانــني 

ولجميع الرشائع الساموية".
واألحــد، اعــرتض حــزب "املؤمتــر الوطنــي 
الحكومــة  قيــام  عــىل  املعــارض  الهنــدي" 
مئــات  بإخــالء  آســام  واليــة  يف  املحليــة 
أنهــا  بذريعــة  املســلمة  لأقليــة  املنــازل 

"أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة".
واســتنكر الحــزب، يف بيــان، ترشيــد آالف 
إضافــة  أشــخاص   3 ومقتــل  املســلمني 
مــع  مواجهــات  يف  العــرشات  لجــرح 
رشطــة آســام، معتــرا تعامــل الرشطــة مــع 

املحتجني "وحشيا وغري إنساين".
"االتحــاد  طالــب  ذلــك،  مواجهــة  ويف 
بيانــه،  يف  املســلمني"،  لعلــامء  العاملــي 
األمم املتحدة والدول اإلسالمية والعربية 
بـ"إيقــاف هــذه الجرائــم التــي قــد تصل إىل 

حد جرائم حرب ضد اإلنسانية".
الهنديــة إىل  الحكومــة  كــام دعــا االتحــاد، 

"احــرتام كافــة الحقــوق والحريــات الدينيــة 
واالجتامعية لأقلية املسلمة".

وقــال إن انتهــاك هــذه الحقــوق "يتناقــض 
عــىل  الحفــاظ  يف  الدولــة  واجــب  مــع 
التاريخيــة  العالقــات  ومــع  املواطــن  أمــن 
مبــا  يقبــل  ال  الــذي  اإلســالمي  العــامل  مــع 
فيهــا  مبــا  اإلجــراءات  وســيتخذ  يحــدث، 
املقاطعــة االقتصاديــة ولو عىل املســتوى 

الشعبي".
أجمــع  العــامل  مبطالبــة  بيانــه  واختتــم 
الصــادق  الحقيقــي  البنــاء  بـ"التعــاون 
لتحقيــق الســلم والســالم االجتامعــي عــىل 
دقيقــة  ومبوازيــن  الــدول  جميــع  مســتوى 
يف  إعالميــة  مصــادر  وأفــادت  واحــدة". 
آسام بأن نحو 20 ألفا من األقلية املسلمة 
الســلطات  قــرار  بعــد  بيوتهــم  مــن  هّجــروا 
إزالة أحياء ســكنية للمســلمني بذريعة أنها 

أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.
إجــالء  عمليــات  تســتمر  أن  وُيتوقــع 
املســلمني مــن منازلهــم رغــم إعــالن رئيــس 

عــن  ســارما،  بيســوا  آســام، هيامنتــا  وزراء 
تشــكيل لجنــة تحقيــق يف األحــداث التــي 

شهدتها الوالية.
مليــون   154 حــوايل  الهنــد  يف  ويعيــش 
مــا  الســكان(،  مــن  باملئــة   14( مســلم 
يجعلهــا أكــر دولــة تضــم أقلية مســلمة يف 
عــامن،  ســلطنة  مفتــي  دعــا  كــام  العــامل. 
إىل  أمــس،  الخليــي،  حمــد  بــن  أحمــد 
اســتهداف  تجــاه  إســالمي  دويل  موقــف 

مسلمني يف الهند.
عــر حســابه  تغريــدة  عــر  الخليــي  وقــال 
املوثــق بـ"تويــرت": "ما يجري يف الهند من 
عــدوان ســافر عــىل املواطنــني املســلمني 
بأيــدي جامعــات متطرفة تســانده الهيئات 
ضمــري  ذي  كل  يســتوقف  الرســمية 

إنساين".
وناشــد "جميــع الــدول املحبــة للســالم بــأن 
تقــف  وأن  العــدوان،  هــذا  لوقــف  تتدخــل 
األمــة اإلســالمية جميًعا وقفــة واحدة تجاه 

هذا األمر".

طهران/ األناضول:
أعلنت إيران، أمس، رفضها طلبا أمريكيا 
بشــأن الســامح ملفتــي األمــم املتحــدة 
كــرج،  مدينــة  يف  نــووي  موقــع  بدخــول 

شاميل البالد.
الذريــة  الطاقــة  مؤسســة  رئيــس  وقــال 

واشــنطن  إن  إســالمي،  محمــد  اإليرانيــة 
الترصيــح  لهــا  يســمح  موقــع  يف  ليســت 
إيــران والوكالــة  بــني  التعــاون  حــول شــكل 
لأمــم  التابعــة  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
املتحــدة. وأضــاف أن بــالده رفضــت طلبا 
أمريكيــا حــول الســامح ملفتــي الوكالــة 

بدخــول موقــع لتصنيــع أجــزاء أجهزة الطرد 
تخصيــب  يف  املســتخدمة  املركــزي 

اليورانيوم.
وتعــرض املوقــع املذكور لعملية تخريب 
حيــث  املــايض،  حزيــران  يونيــو/  يف 
للوكالــة  تابعــة  كامــريات  تخريــب  جــرى 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، وعقــب الهجــوم 
أزالــت إيــران تلــك الكامــريات. واإلثنــني، 
قالــت الواليــات املتحــدة إنــه يجــب عــىل 
إيــران الســامح ملفتــي الوكالــة الدوليــة 
بتفتيش ورشــة لتصنيع أجهزة مستخدمة 

يف تخصيب اليورانيوم.

"علماء المسلمين" يطالب بتدخل أممي لوقف العنف بحق مسلمي الهند

ا بشأن السماح لمفتشين بدخول موقع نووي إيران ترفض طلًبا أمريكيًّ

قتل 5 مــن ضبــاط ســودانيين 
فــي اشتبــاكــات جنــوبي الـخرطـوم

باريس/ وكاالت:
قررت باريس تشديد رشوط منح التأشريات 
ملواطنــي املغــرب والجزائــر وتونــس ردا عىل 
التصاريــح  إصــدار  الثــالث  الــدول  "رفــض" 
مهاجريــن  الســتعادة  الالزمــة  القنصليــة 
مــن مواطنيهــا، وفــق مــا أعلــن الناطــق باســم 

الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أمس.
وقــال -يف ترصيحــات عر إذاعة "أوروبا 1"- 
إن هــذا القــرار "قــرار جــذري وغــري مســبوق، 
لكنــه كان رضوريــا؛ ألن هــذه الــدول ال تقبــل 
استعادة رعايا ال نريدهم وال ميكننا إبقاؤهم 

يف فرنسا".
وبحســب مــا أورده موقــع اإلذاعــة، فإنــه فيــام 
يخــص حالــة الجزائــر أصــدر القضــاء الفرنيس 
األرايض  جزائريــني  مبغــادرة  التزامــا   7731
الفرنســية -يف الفرتة من يناير/كانون الثاين 
يف  الجــاري-  العــام  مــن  يوليو/متــوز  حتــى 
حــني عــاد 22 جزائريــا فقــط إىل ديارهــم، أو 

ما يزيد قليال عىل 0.2%.
رفض وقرارات

وبحسب السلطات الفرنسية، فإن هذا األمر 
يعود إىل أن الجزائر ترفض إصدار التصاريح 
القنصليــة الالزمــة لرتحيــل مواطنيهــا، وهــي 

وثيقة ال ميكن بدونها تنفيذ الطرد.
اتخــاذ  بعــد  إنــه  ذاتــه،  املوقــع  وبحســب 

الســلطات الفرنســية العديــد مــن املقاربــات 
وتكثيفهــا  الحــوار  واعتامدهــا  األمــر  لحــل 
إىل  ولجوئهــا  التنمويــة  للمســاعدات 
التهديــدات حــال أخريا، اعتمدت الســلطات 

التنفيذية الفرنسية العقوبات.
وبّينــت أن هــذا القــرار اتخــذ رسا قبــل شــهر، 
حيــث قــرر رئيــس الدولــة إميانويــل ماكــرون 
للجزائــر  الصــادرة  التأشــريات  عــدد  خفــض 
 30% وبنســبة  النصــف،  إىل  واملغــرب 

لتونس، معترا 2020 سنة مرجعية.
وبــنّي، املوقــع أنــه مــع احتــالل الهجــرة مركــز 
الصــدارة واالهتــامم يف صفوف الفرنســيني، 
فــإن ماكــرون يعلــم أنــه ليــس لديــه متســع مــن 
الوقــت حتــى االنتخابــات الرئاســية، وإذا أراد 
تصحيــح سياســاته الخاصــة بامللــف الهجــرة، 
اتخــاذ  ســوى  آخــر  خيــار  أمامــه  يكــون  فلــن 

قرارات جذرية.
"غير مبرر"

مــن جهتــه، اســتنكر وزيــر الخارجيــة املغــريب 
تشــديد  فرنســا  قــرار  أمــس،  بوريطــة،  نــارص 
بــالده،  ملواطنــي  التأشــريات  منــح  رشوط 

واصفا إياه بـ"غري املرر".
بالعاصمــة  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  الربــاط  املغربيــة 

املوريتاين إسامعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال بوريطة إن قرار باريس بشــأن تأشــريات 
مواطنــي املغــرب "غــري مــرر ملجموعــة مــن 

األسباب".
وأوضــح أن "الســبب األول هــو أن بلــده كان 
وتنقــل  الهجــرة  مســألة  مــع  يتعامــل  دامئــا 
والتــوازن  املســؤولية  مبنطــق  األشــخاص 
الــالزم بــني تســهيل تنقــل األشــخاص، ســواء 
محاربــة  بــني  ومــا  األعــامل،  رجــال  أو  طلبــة 
والتعامــل  النظاميــة(،  )غــري  الرسيــة  الهجــرة 
يف  هــم  الذيــن  األشــخاص  حيــال  الصــارم 

وضعية غري قانونية".
ولفــت إىل أن الســبب الثــاين يتعلــق بكــون 
"بــالده مــن منطلــق هــذه املســؤولية أعطــت 
مــن  عــدد  الســتقبال  واضحــة  تعليــامت 
غــري  وضعيــة  يف  كانــوا  الذيــن  املواطنــني 
وثائــق  عــدد  بلــغ  حيــث  )بفرنســا(؛  قانونيــة 
بالعــودة  للمواطنــني  )تســمح  املــرور  جــواز 
لبالدهــم( التي منحتها القنصليات املغربية 
 400 الحاليــة  الســنة  مــن  أشــهر   8 خــالل 

وثيقة".
كــام اعتــر بوريطــة أن "اعتــامد هــذا املعيــار 
التأشــريات ملواطنــي  منــح  )تشــديد رشوط 
املغــرب( غــري مناســب؛ ألن البــالد تعاملــت 
غــري  املهاجريــن  مــع  وصــارم  عمــي  بشــكل 

القانونيني".

المغرب عدَّ القرار "غير مبرر"
فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

4  أحزاب تونسية تعلن 
تشكيل تنسيقية معارضة 

لقرارات سعيد
تونس/ وكاالت:

أعلنت أربعة أحزاب تونسية، أمس، تشكيل تنسيقية القوى الدميقراطية 
املعارضة للقرارات االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مطالبة 

الرئيس بالرجوع إىل الرشعية وتصحيح املسار السيايس.
الشــوايش، خــالل  غــازي  الدميقراطــي،  التيــار  لحــزب  العــام  األمــني  وقــال 
مؤمتر صحفي يف العاصمة التونسية، إن التنسيقية تتكون من 4 أحزاب، 
هــي "التيــار الدميقراطــي"، و"حــزب التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات"، 
و"الحزب الجمهوري"، و"حزب آفاق تونس"، حسب "إذاعة موزاييك إف 
إم" التونســية. وأكد الشــوايش، أن هدف التنســيقية هو التعبري عن رفض 
االنفــراد بالســلطة، مشــددا عــىل أن تونــس تشــهد مرحلــة خطــرية قــد تــؤدي 

إىل انهيار الدولة واالنتقال الدميقراطي.
الرئــايس  األمــر  بإعــالن  األمــام  إىل  الهــروب  اختــار  ســعيد  قيــس  إن  وقــال 
قراراتــه ســنامرس كل  عــىل  حــال إرصار ســعيد  أنــه "يف  األخــري، مضيفــا 

وسائل االحتجاج والضغط السلمية".
مــن جهتــه، دعــا األمــني العــام للحــزب الجمهــوري عصــام الشــايب، الرئيــس 
قيــس ســعيد للرتاجــع عــن األمــر الرئايس والرجوع إىل الرشعيــة، معترا أنه 

استغل صعوبات العرشية املاضية لالنفراد بالسلطة.
وقال الشــايب، إن "الرئيس اســتفرد بالحكم دون رؤية واضحة ودون خريطة 
طريــق، وهــو يقــود املرحلــة دون حــوار مــع أحــد"، مضيفــا "أيدينــا ممــدودة 

لأحزاب واملنظامت والقوى للتنسيق وتوسيع جبهتنا".
بــدروه، قــال األمــني العــام لحــزب التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات خليــل 
الزاوية إن األحزاب املشــكلة للتنســيقية تؤيد تصحيح املســار الســيايس، 
مؤكدا أن "تعديل الدستور التونيس يجب أن يكون يف إطار التشاركية ال 
املغالبة واإلسقاطات"، مضيفا "نحن مع تصحيح املسار السيايس، لكن 
بطريقــة تشــاركية ومشــاركة شــعبية". ويف ليلــة 25 يوليــو/ متــوز املــايض، 
كل  حصانــة  وتعليــق  الرملــان  عمــل  تجميــد  ســعيد  قيــس  الرئيــس  أعلــن 
النواب، ملدة شــهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشــام املشــيي، اســتنادا إىل 
املادة 80 من الدستور التونيس، يف ظل االستياء الشعبي جراء التدهور 

الشديد لأوضاع االقتصادية واالجتامعية والصحية يف تونس.

عودة السفير الفرنسي
إلى واشنطن اليوم

باريس/ األناضول:
أعلــن الرئيــس الفرنــيس إميانويــل ماكــرون، أمــس، عــودة ســفري 
بالده إىل الواليات املتحدة، اليوم األربعاء، بعد نحو أسبوعني 
من استدعائه عىل خلفية أزمة "صفقة الغواصات" بني باريس 

وواشنطن.
جــاء ذلــك خــالل مشــاركته يف مؤمتر صحفــي يف قرص اإلليزيه، 

عىل هامش توقيع اتفاق رشاكة دفاعية مع اليونان.
املتحــدة،  الواليــات  لــدى  الفرنــيس  الســفري  إن  ماكــرون  وقــال 
يليــب إيتيــان، ســيعود إىل واشــنطن اليــوم األربعــاء، بتفويــض 
واضــح لتهيئــة الظــروف إلعــادة االرتبــاط بــني البلديــن، حســبام 

نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وأضــاف أن الواليــات املتحــدة "حليــف تاريخــي كبــري وســتبقى 

كذلك".
املتحــدة"،  الواليــات  ســيادة  "احــرتام  رضورة  عــىل  أكــد  كــام 
لدفاعهــا  أوروبــا  تعزيــز  أهميــة  عــىل  ذاتــه  الوقــت  يف  مشــددا 

وتحمل مسؤولية دفاعها عن نفسها.
عــن  "التخــي  بالـــ  األوروبيــني  ماكــرون  طالــب  الســياق،  ويف 
االســرتاتيجية  الخيــارات  مــن  العــر"  و"اســتخالص  الســذاجة" 
مــع  خصومتهــا  عــىل  ترتكــز  التــي  املتحــدة  للواليــات  الجديــدة 

الصني.
وأردف قائــال: "نالحــظ أن واشــنطن منــذ أكــر مــن 10 ســنوات 
تركــز عــىل مصالحهــا الذاتيــة املتوجهــة نحــو الصــني واملحيــط 

الهادئ".
الواليــات  بــالده إىل  عــودة ســفري  قــرار  اتخــذ  ماكــرون  أن  يشــار 
املتحدة، األسبوع املايض، يف أعقاب مكاملة هاتفية جمعته 

بنظريه األمرييك جو بايدن.
املتحــدة  والواليــات  جهــة  مــن  فرنســا  بــني  العالقــات  ودخلــت 
وأســرتاليا مــن جهــة أخــرى، أزمــة مفتوحــة، بعــد إلغــاء أســرتاليا، 
فرنســية  غواصــات  رشاء  صفقــة  الجــاري،  ســبتمر  منتصــف 

واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي.
وإلغــاء الصفقــة دفــع باريــس إىل وصف األمــر بأنه "خيانة وطعنة 

يف الظهر".
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ويــؤم الســياح الــوادي الواقــع شــال رشقــي مدينــة 
نابلــس مــن كل مــكان لالســتمتاع بالطبيعــة الخالبــة 
عــى طرفيــه حيــث األشــجار الوارفــة وعيــون املــاء 
والشــالالت، التــي حرمــوا منهــا عــى مــدار عامــن 

بسبب جائحة كورونا.
وادي  إن  املنشــأ:  نابلســية  منصــور  ابتهــال  تقــول 
مــع  الســتجامها  األمثــل  املــكان  يعــد  البــاذان 

أطفالها وزوجها وشقيقاتها أيًضا.
وتضيــف لـ"فلســطن": "مــع انتشــار فــروس كورونا 
وصولــك  ومبجــرد  الــوادي،  يف  التنــزه  مــن  حرمنــا 
إىل املنطقــة تنتابــك راحــة نفســية كبــرة، تشــعرك 
بالهــدوء الداخــي مــع صــوت العصافــر وســالالت 

املياه التي تبعث الطأمنينة يف النفس".
وتــردف: "الطبيعــة ســاحرة للغايــة يف الــوادي، مــن 
يزورهــا مــرة يصبــح األمــر لديــه إدماًنــا، ويرغــب يف 
نابلــس وكل  ويعــد وجهــة ألهــل  باســتمرار،  زيارتــه 
وعــدم  الجغــرايف،  التنــوع  بســبب  الفلســطينين 

متكننا من الوصول إىل البحر".
ويضم الوادي عدًدا من املنشــآت الســياحية، منها 
إىل  إنشــائه  تاريــخ  يعــود  الــذي  النبــع  رأس  متنــزه 
1950م، صاحبــه ربيــع الفــارس، اضطر إىل ترسيح 

جائحــة  بســبب  مثانيــة،  أصــل  مــن  عــال  خمســة 
كورونا وقلة عدد زوار الوادي.

بــدأت  الحيــاة  أن  لـ"فلســطن"  الفــارس  ويبــن 
ــا إىل الــوادي، إذ يعتمــد كامــاًل عــى  تعــود تدريجيًّ
الســياحة الداخليــة والعــدد األكــر مــن فلســطينيي 

الداخل املحتل.
ويوضــح أن املوســم الســياحي يبــدأ مــع بداية شــهر 
تتوقــف  إذ  الشــتاء  دخــول  وحتــى  نيســان  إبريــل/ 
الحركــة متاًمــا، "وقبــل بدايــة كل موســم يف شــهر 
صيانــة  عــى  املتنزهــات  أصحــاب  يعمــل  مــارس 

وإصالح وتجديد للمناطق الشجرية".
أفضــل  القــادم  املوســم  يكــون  أن  الفــارس  ويأمــل 
حــااًل، مــع تراجــع املنحنــى الوبــايئ، مشــًرا إىل أن 
الــوادي،  االنتعــاش يف  ذروة  شــهد  األضحــى  عيــد 

ا. حيث كان يؤمه نحو 20 ألف زائر يوميًّ
ويســتهل أصحاب املنتجعات موســمهم بالرحالت 
غابــت  أنهــا  إال  الربيــع،  فصــل  يف  املدرســية 
ه أصحــاب  عــدَّ مــا  الجائحــة،  بســبب  لعامــن  عنهــا 
املوســم  نصــف  خســارة  أنــه  الســياحية  املنشــآت 
لهذا العام، وفق تأكيد مالك منتجع الشالالت يف 

وادي الباذان عبد السالم الفارس.
العيــد  يف  اســتقبل  الــوادي  أن  الفــارس  ويوضــح 
ومــا بعــده آالف الزائريــن، ألن االحتــالل حــرم أهــايل 
التــي  الفتحــات  عــر  للبحــر  الوصــول  مــن  الضفــة 
يســلكونها عادة، ما جعل الباذان مقصد الزوار من 

جميع املناطق.
تأثير كورونا

عــاد  البــاذان  قــروي  مجلــس  رئيــس  يبــن  بــدوره 
صالحــات، أن الــوادي يضــم أكــر مــن 10 منشــآت 
ســياحية ومنتجعــات ومتنزهــات ومســابح، وبه أكر 

من 400 موظف وعامل.
جائحــة  أن  إىل  لـ"فلســطن  صالحــات  ويوضــح 
والســابح  املنشــآت  تلــك  إغــالق  إىل  أدت  كورونــا 
ولكــن  فادحــة،  خســائر  أصحابهــا  وكبــدت  بالكامــل 
بعد عيد الفطر املايض عادت الحركة إىل وضعها 

الطبيعي.
ا  ويشــر إىل أن املنشــآت الســياحية تنشط موسميًّ
يف فصــل الصيــف، ويف الشــتاء تحتــاج إىل تطويــر 
وتجديــد مســتمر، وتغلــق مــع بدايــة شــهر أكتوبــر/ 

ترشين األول.
ويذكــر صالحــات أن البــاذان يؤمــه 10 آالف ســائح 
ــا، فهــو الواجهــة الســياحية األكــر لــكل الوطن،  يوميًّ
ميــاه قدميــة  ينابيــع وطواحــن   10 مــن  أكــر  وفيــه 

وشالالت.
 400 هنــاك  الــوادي  طــول  عــى  أنــه  إىل  ويلفــت 
شــاليه )مصيف( تشــهد إقبااًل واســًعا من الناس وال 

سيَّا أهايل الضفة الغربية.
ووادي الباذان فيه بعض املناطق التاريخية، وهذا 

مينحــه بعــًدا مهــاًّ يف الســياحة، إذ يقــوم الســائح 
والجبــل  الســهل  مــن  الجغــرايف  بالتنــوع  بالتمتــع 

والوادي، والتعرف إىل تاريخ وطنه.
وينبه صالحات إىل أنه تم تســير خمســة مســارات 
بيئيــة يف جنبــات الــوادي بــن األحــراش وطواحــن 
إىل  يصــل عمرهــا  التــي  مــرة  القدميــة ألول  امليــاه 

مئات السنن، إذ وجدت إقبااًل كبًرا.
أجــروا  الــوادي  إدارة  عــى  القامئــن  إن  ويقــول 
عــى  املقامــة  الطواحــن  لبعــض  ترميــم  عمليــات 
شــالالته، وكانــت تســتخدم قدمًيــا لطحــن القمــح، 
خاصــة  رونًقــا  يضيــف  ا  ســياحيًّ َمعلــًا  لتكــون 

للمنطقة.
الــوادي  ملنطقــة  التحيــة  البنيــة  بتطويــر  ويطالــب 
 4 يتجــاوز  ال  ســكانها  تعــداد  قريــة  يف  يقــع  الــذي 
يتضاعــف  الصيــف  فصــل  يف  ولكــن  نســمة،  آالف 
عــدد زوارهــا ليصــل إىل 10 آالف زائــر، والبنية التي 

التحتية ال تتوافق مع هذه األعداد الكبرة.
ليقــدم  مركــز صحــي  إنشــاء  إىل  ويدعــو صالحــات 
خدماته لســياح، وتوســعة الطرق الســتيعاب أعداد 
ألزمــات  املنطقــة  تتعــرض  إذ  الكبــر،  الســائحن 
مروريــة خانقــة. ويناشــد مــن أجــل التوقــف عن كب 
امليــاه العادمــة يف وادي الســاجور، وتختلــط مبيــاه 

الينابيع فتصبح غر صالحة للري والرشب.

بروت/ فلسطن:
خــرج الحــاج عبــد اللــه نايــف الخطيــب، املتحــدر مــن بلــدة عمقــا، مــن 
فلسطن، وسنه مل تتجاوز األشهر املعدودة، ويروي ما أخره به أهله 

عن اللجوء ومرارته بالنسبة إليهم. 
يقــول: "عِمــل أهــي يف الزراعــة يف فلســطن، وحــن حلــت النكبــة 
أواًل ســًرا  توجهــوا  بأنفســهم.  ينجــون  كيــف  النــاس  بقيــة  مــع  احتــاروا 
عى األقدام إىل جنوب لبنان، ثم تنقلوا بن أماكن عدة بينها منطقة 
بــروت،  العاصمــة  إىل  وصــواًل  صيــدا،  ومدينــة  البقــاع،  يف  القرعــون 
ثــم انتقلــوا إىل مخيــم نهــر البــارد "حيــث نعيــش منــذ 70 عاًمــا، رغــم 
الجيــش ومســلحن  بــن  إثــر معركــة  2007 يف  عــام  أننــا تهجرنــا منــه 

متطرفن".
تغطــي  كانــت  التــي  باملالبــس  فلســطن  مــن  أهــي  "خــرج  يتابــع: 
أجســادهم، وحملــوا بعــض األوراق. ومــن كان معــه مصــاغ هّربــه معــه 
بعدما وضعه يف جيوبه. لكن أهي مل يكن لديهم ذهب، فذاقوا املّر 
يف اللجــوء. أنــا اليــوم يف الـــ74 مــن العمــر. ال أعلــم كيــف مــرت األيــام، 

لكنني ما زلت الجًئا ومرشًدا بعيًدا عن بيتي وبلديت عمقا".
وعــن حكايــة أهلــه مــع اللجــوء، يقــول: "عندمــا وصــل أهــي إىل مخيــم 
نهر البارد، قدمت لهم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئن 
الفلســطينين )أونــروا( خيمــة وضعناهــا عــى أرض مليئــة باألعشــاب 
ا وال تتســع لنــا جميًعــا وال  واألشــواك. وكانــت مســاحتها صغــرة جــدًّ
نســتطيع الوقــوف فيهــا. وحــن تهــب الريــاح يف الشــتاء، كان أهــي 
يســتيقظون ويجــدون أنفســهم يف العــراء، ال ســقف يحميهــم وال أرض 

تحتضنهــم. عشــنا نحــو 15 عاًمــا يف هــذه الخيمــة، ثــم رشع أهــي يف 
البنــاء عــر تطيــن األطــراف املحيطــة بالخيمــة يف مرحلــة أوىل، 

وبنــاء غرفــة ومطبــخ وحــام مل تتســع لنــا جميًعــا بالطبع، لكنها 
كانت أفضل من الخيمة".

الصــف  حتــى  وتعلمــت  باملدرســة،  "التحقــت  ُيضيــف: 
العلــم،  ا وأحببــت  الخامــس االبتــدايئ. كنــت مجتهــًدا جــدًّ

لكــن الظــروف املاديــة الصعبــة التــي كنــا نعيشــها منعتنــي 
تأمــن  أهــي يف  ألســاعد  أعمــل  املتابعــة، ورصت  مــن 

املصاريــف. ومارســت مهًنــا عــدة منهــا قطــاف الحبــوب 
التــي  اإلســمنت  صــب  ومهنــة  األعشــاب،  واقتــالع 

تعلمتهــا مــدة 7 ســنوات، حيــت بــت أعمــل لحســايب 
الخاص.

"يف  قائــاًل:  الحديــث  يف  الخطيــب  ويســتفيض 
اللجــوء ذقنــا مــرارة الحياة وصعوبتهــا، إذ عاملنا رجال 

الشــعبة الثانيــة )املخابــرات( يف لبنــان بقســوة، ومنعونــا مــن 
التحــرك بحريــة وإدخــال مــواد. لكــن عندمــا انطلقــت الثــورة 
الفلســطينية، تغــرَّ األمــر واســتعدنا كرامتنــا التــي ُســلبت 

منا، ثم عشنا براحة، ولو بالحد األدىن".
يتابــع: "مــات أهــي يف اللجــوء، وكذلك شــقيقاي، وبقيت 
ا، وتزوجت وأنجبت ثالثة صبيان وأربع بنات".  أنا فقط حيًّ

يختــم: "أمتنــى العــودة إىل عمقــا التــي مل أرهــا، وأن يكــون آخر 
نفس يل يف الحياة هناك، كا كان أول نفس يل فيها".

ُتنســُج الروايــات بثالثــة أصــواٍت رسدّيــة. الصــوت األول "أنــا" 
املســمى أيًضــا بالــراوي الــذايت. والصــوُت الثــاين "أنــَت" او 
الــراوي املخاطــب، والصــوُت الثالــث "هــو" املعــروف باســم 

الراوي العليم، او الراوي املوضوعي.
هنــاك صــوٌت رابــع يفاجئنــا أحياًنــا، كأن ُتــرسد الرواية بصوت 
ضمــر املتكلــم »نحــن«، كــا فعلــت أغوتــا كريســتوف يف 
"الدفــر الكبــر" وآيــان رانــد يف رواية "ترتيلــة"، لكنها حاالت 

استثنائية شديدة الندرة.
وألنَّ الرواية بطبيعتها نٌص مديّن، دميوقراطي، أوركســرايل 
ر يف الحــوارض املتوّتــرة ويف ُهجنــة برشيــة غــر  أيًضــا، تطــوَّ
لحظتنــا  وحتــى  عــرش  الثامــن  القــرن  منــذ  تكثفــت  مســبوقة 
هذه، فليس من قبيل االستثناء أن تتعّدَد األصوات الروائية 
ــب بعضهــا بعًضــا، وأن ُتجــدل  يف العمــل الواحــد، وأن يخصِّ

يف توليفة صوتية متعددة الضائر.
مييــُل البعــض إىل تخيــل "تعــدد األصــوات" بطريقــٍة قاطعــة، 
كــا لــو أنَّ قاطًعــا حدودًيــا او جداًرا فاصاًل يفصل بن صوٍت 
وآخــر، مثــل صفحــة بيضــاء ناصعــة تفصــل بــن فصــٍل وآخــر. 
ميكــُن  إذ  النحــو،  هــذا  عــى  بالــرورة  يجــري  ال  األمــر  لكــنَّ 

للتعّدد الصويّت أن يجيء عجيًنا.
وليــس بالــرورة أن يكــوَن ذلــك يف روايــات تجريبية وما بعد 
حداثيــة، مثــل أعــال فرجينيــا وولف او هرتا مولر، بل ميكن 
أن يحدث يف رواياٍت ما زالت مخلصة للشكل الكالسييك، 
للحكايــة الواضحــة يف انتقالهــا املعتــاد مــن النقطــة )أ( إىل 

النقطة )ب(.
يف رواية "اللص والكالب" لنجيب محفوظ -مثاًل- نرى هذا 
اللعــب الواضــح مــع األصــواِت الثــالث يف الفقــرة الواحــدة، 
منهــا  خــرس  الغاليــة  األعــوام  حتــى  الكثــر،  "خــرس  فلنقــرأ: 
متحدًيــا.  الجميــع  أمــام  قريــب  عــا  وســيقف  غــدًرا،  أربعــة 
آن للغضــب أن ينفجــر وأن يحــرق، وللخونــة أن ييأســوا حتــى 
نبويــة  الشــائهة.  ســحنتها  عــن  تكفــر  أن  وللخيانــة  املــوت، 
عليــش، كيــف انقلــب االســان اســًا واحــًدا؟ أنتــا تعمــالن 
لهــذا اليــوم ألــف حســاب، وقدمًيــا ظننتا أن باب الســجن لن 
ينفتــح، ولعلكــا ترقبــان يف حــذر، ولن أقع يف الفخ، ولكني 
ســأنقضُّ يف الوقــت املناســب كالقــدر، وســناء إذا خطــرت 
والكــدر،  والبغضــاء  والغبــار  الحــر  عنهــا  إنجــاب  النفــس  يف 
وســط الحنــان فيهــا كالنقــاء غــب املطــر. ماذا تعــرُف الصغر 

عن أبيها؟".
برشــاقة بالغــة ينتقــُل محفــوظ بــن صــوٍت وآخــر، كــا ينتقــُل 
العازُف من مقاٍم موســيقى إىل آخر ألنه األقدر عى التعبر 

عن ذلك املعنى املحّدد.
تبــدأ الفقــرة منــذ كلمــة "خــرس" وحتــى "متحدًيــا" بالصــوت 
الثالث )الراوي العليم( حيث الحكاية ُترسد بضمر الغائب 
»هو«. ومع أننا ال نرى يف الســطر الالحق "آن للغضِب أن" 
تحــواًل يف الضائــر إال أن ارتفــاع النــرة، واســتخدام اإلطنــاب 
يعنــي  واحــد  معنــى  إىل  تــؤول  التــي  الصيــغ  عــى  والتنويــع 
ِضمًنــا أننــا انتقلنــا مــن صــوت "هــو" إىل صــوت "أنــا" ألن هذا 
الغضــب يعنــي التــورط أكــر يف الحكاية، يعني أن الراوي مل 

يعد شخًصا خارًجا عليها.
ل الــراوي إىل  يف الســطور الالحقــة "أنتــا تعمــالن.." يتحــوَّ
الصــوت الثــاين »أنــَت« او إىل الضمــر املخاَطــب، فالــرسد 
ف أكر من  اآلن وتر مشدود بن شخصيتن، والحكاية تتكشَّ

خالل ظهور شخصيات جديدة.
ميكــُن لفقــرة واحــدة أن تكــون مــادة ممتــازة لورشــٍة مصغــرة، 
لفهم األصوات وامتزاجها وتنقالتها. خالصة األمر أن السؤال 
الــذي يــدوُر بخلــد الكثريــن حــول )هــل يجــوز يل اســتخدام 
أكر من صوت رسدي؟( هو ســؤال خاطئ، والصواب هو أن 
تســأل )هــل أحتــاج إىل تعــدٍد صــويت؟ وكيــف ميكننــي تنفيذ 

األمر دون أن يتحول عمي إىل متاهة؟(.
الجــواب عــى الســؤال األول يعتمــد عــى طبيعــة عملك. أما 
الســؤال الثــاين، فالجــواُب بســيط. لكــن ما من ورشــة عمل او 
متريــن محــدد قــادر عــى تعليمك كيــف تقفُز من صوت إىل 
صوت. ما تحتاجه ببساطة هو الرشاقة، الرشاقة التي تعني 
أحياًنــا أن تثــَب مــن صــوٍت إىل آخــر دون أن ينتبــه القــارئ. 
ومثة طريقة واحدة ليك تكون كاتًبا رشــيًقا؛ أن تكتب كثًرا 

وأن تقرأ أكر.

الحياة تعود إلى "الباذان"..الحياة تعود إلى "الباذان"..
 الوجهة السياحية األكثر إقباًل في الضفة الوجهة السياحية األكثر إقباًل في الضفة

غزة/ مريم الشوبكي:
عادت الحياة إلى وادي 
الباذان هذا الموسم 

ليروي ظمأ التواقين إلى 
حضن الطبيعة، فالباذان 

هو الوجهة السياحية 
األكثر إقباًل من قبل 
فلسطينيي الضفة 

الغربية وأراضي الداخل 
المحتل عام 48.

عبد الله الخطيب..عبد الله الخطيب..
 أمنيــــة النفـــس األخيـــــــر في "عمقا" أمنيــــة النفـــس األخيـــــــر في "عمقا"

للقارئ الحساس..للقارئ الحساس..
 درٌس في األصوات  درٌس في األصوات 

السردية من السردية من 
"نجيب محفوظ""نجيب محفوظ"

منصة تكوين اإلبداعية
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نضج الثامر هو آخر مراحل العملية الزراعية التي يتخللها الكثري 
"انتقيــت أفضــل  مــن الصعوبــات، يعــدد لصحيفــة "فلســطني": 
الشــتالت، ثــم أجريــت اختبــارات عليهــا، وبــدأت بعمليــة إكثــار، 
وبــدأت بزراعتهــا مبســاحة أكــر، لكــن خصصــت فقط دومنني من 
أرض العائلــة البالغــة مســاحتها 150 دومًنــا، وذلــك لقيــاس مــدى 

إقبال املواطنني عليها يف األسواق املحلية".
الــوردي  بــني  املتحالــف  ولونهــا  اليــد،  قبضــة  بحجــم  شــكلها 
نامئــة، جــذب  الســميكة تشــبه وردة جوريــة  والبنفســج، قرشتهــا 
املواطنــني لتناولهــا وتذوقهــا مــا دفعــه للتفكــري بتخصيــص ثالثــة 

دومنات أخرى لتوسيع اإلنتاج.
طريقة اإلنتاج

هذا الفضول الذي راود املواطنني لرشائها، هو ذاته الذي حفزه 
يف أول مرٍة شاهد الفاكهة فيه لزراعتها قائاًل: "رأيتها يف أسواق 
املــدن الخارجيــة املجــاورة، ومل تُكــن معروفــة يف غــزة، منشــؤها 
الغذائيــة  وقيمتهــا  اللذيــذ  طعمهــا  أعجبنــي  املكســيك،  دولــة 
العاليــة وفوائدهــا الصحيــة، فهــي تقــي مــن أمــراض عديــدة أهمها 
الرسطــان ومتنــع األكســدة، وذات فائــدة اقتصاديــة عالية لو جرى 

تصديرها خارج غزة".
تزرع فاكهة "التنني" إما من خالل البذور أو الفسيلة، ويوضح أبو 
رمضان أن زراعة البذور تأخذ وقًتا طوياًل أي لنحو ثالث ســنوات 
حتــى تحمــل الشــجرة الثــامر، أمــا القطعة التي تــزرع فتنمو برسعة 
وتنتج بعد سنة من زراعتها، لكنها ال تصل لإلنتاج االقتصادي إال 

بعد ثالث سنوات أيًضا.
يف املســاء تتفتح زهرة "التنني" لســويعات قليلة، لتقوم بعملية 
التلقيــح فــال يوجــد أي مــن الحــرشات مثل النحل، وهذا ما يجعل 
عمليــة تلقيحهــا صعًبــا، لــذا يقوم بالتدخل هنا، "نضطر ألن نقوم 
ــا، بأخــذ حبوب اللقاح من األعضاء املذكرة  بعمليــة التلقيــح يدويًّ

متثــل املهنــة األوىل للفلســطينيني ولــكل شــعوب املنطقة، وعن 
هذا الحب للفالحة يضيف: "الزراعة تكافئك بصورة فورية فإذا 
طاقــة  تعطيــك  األرض   )...( أكــر  تعطيــك  وقتــك  مــن  أعطيتهــا 
إيجابيــة تبعــدك عــن هموم الحيــاة، تنتعش روحك بالهواء النقي 

واملساحات الخرضاء التي تبعث يف النفس شعوًرا مميًزا".
إضافــة لزراعــة "التنــني" يــزرع أبــو رمضــان يف أرضــه العديــد مــن 
والجوافــة،  والتفــاح،  والخــوخ،  كاملشــمش،  الفاكهــة  أشــجار 

والصر، والفلورا، وبعض النباتات العطرية كالزعرت واملرمية.
ويف جميع زراعاته يحاول استخدام التكنولوجيا الحديثة، سواء 
يف الري أو التسميد، وكذلك الحلول العضوية ملكافحة اآلفات 

ويف تغذية األشجار، من خالل املكافحة الحيوية للحرشات.
وحســب تجربته، يدرك أن زراعة "التنني" ســهلة وتحتاج ملعرفة 

بعض األمور والتقنيات األساســية، مشــرًيا إىل أنها فاكهة تنتمي 
إىل فئــة الصباريــات وتتحمــل جميــع الظــروف البيئيــة وتجــود يف 
الرتبة الرملية، وتحب التغذية العضوية والســامد العضوي، كام 

ال تحتاج للكثري من املبيدات فهي شجرة مقاومة لألمراض.
لكــن صعوبــات عديــدة واجهــت أبو رمضان، أولها تعرض مشــاتله 
لقصــف االحتــالل اإلرسائيــي، مــا أدى لتلــف الكثــري منهــا، ورفض 
مشــاتل إرسائيليــة بيعــه أشــتااًل صغــرية من الفاكهــة، وعدم قدرته 

عىل تصديرها.
ويقــول: إن نجــاح زراعــة التنــني ميثــل انتصــاًرا عــىل كل مــا ســبق، 
ويؤكــد قــدرة املــزارع الفلســطيني عــىل تحــدي الصعــاب بالرغــم 
مــن كل العوائــق التــي يضعهــا االحتــالل أمامنــا ومنعنا مــن التطور 

واالحتكاك باملزارعني اآلخرين يف العامل.

ا يف امليسم، وتستغرق عملية التلقيح  يف الزهرة ووضعها يدويًّ
تتــم يف  أن  أنهــا يجــب  لخــرة إضافــة  وقًتــا طويــاًل، فهــي تحتــاج 
ســاعات املســاء خاصــة وقــت العشــاء وحتــى الفجــر، بعــد ذلــك 

تذبل الزهرة إذا مل يتم تلقيحها".
موروث يجري بدمه

ــا، ويهــوى العمــل  والخمســيني أبــو رمضــان، يعمــل مهندًســا مدنيًّ
الزراعــي فهــو مــوروث يجــري بدمــه كمهنــة "اآلبــاء واألجــداد" وال 

ميكنه التفريط به أو االبتعاد عنه.
ويقــول إنــه أراد مــن زراعــة فاكهة "التنني" إثبات أن املزارع الغزي 
يســتطيع التكيــف والتأقلــم وزراعــة جميــع األشــياء، "أدخلتهــا يك 

يستفيد املزارعون من تجربة زراعتها" يقول.
مل تبعــد الهندســة املدنيــة أبــو رمضــان عــن هــذا املــوروث، فهــي 

في أرض الُمزاِرع "أبو رمضان".. فاكهة "التنين" تحصد العالمة الكاملةفي أرض الُمزاِرع "أبو رمضان".. فاكهة "التنين" تحصد العالمة الكاملة

"كتابي مرآتي".. "كتابي مرآتي".. حملة مدرسية للحفاظ على الكتبحملة مدرسية للحفاظ على الكتب
أطلقــت مدرســة طيبــة الثانوية للبنات حملــة للحفاظ على 

الكتاب المدرسي، تحت شعار: »كتابي مرآتي«.
وتقول مديرة المدرسة رشا أبو حمد: إن الحملة تأتي ضمن خطة مدرسية 

فاعلــة تهــدف إلــى توعيــة الطالبــات بأهميــة المحافظــة علــى الكتــاب 
المدرسي باعتباره المصدر األول للمعلومات، وذا قيمة علمية مهمة.

وتشــير إلى أن الحملة تشــمل جميع المســتويات الدراسية 

وستســتمر لثالثــة أيــام، وســتركز علــى التوعية عــن طريق 
اإلذاعة المدرســية ووضع نشــرات والفتات توجيهية تحث 

الطالبات على احترام الكتب وعدم إهانتها.

تجاربــه بإنشــاء مزرعــة لـ»فاكهــة التنين« بدأت قبل ســبع ســنوات، 
وقتها جلب شــتالت موجودة في المشــاتل والمنازل بغزة، وخاض 
تجــارب عديــدة قبل البدء في إنشــاء المزرعة، انتقــى »أفضل الثمار 

والشتالت« التي تجاوزت اختباراته حاصدًة »العالمة الكاملة«. 
علــى أرضــه البالغــة مســاحتها دونميــن، تــرى حبــات الفاكهــة ذات 
الــرأس الــوردي تزين الصبارات الخضراء بعدما نضجت، لينجح المزارع 

الغزي عائد أبو رمضان )59 عاًما( من بلدة بيت حانون شمال قطاع 
غزة، في زراعة وإنتاج فاكهة تنمو في المناطق االســتوائية وشــبه 

االستوائية يطلق عليها اسم فاكهة »التنين«.

غزة/ هدى الدلو:

غزة/ يحيى اليعقوبي:

كتــب  الفتــات  املدرســة  يف  الطالبــات  ورفعــت 
الكتــاب  متزيــق  و"عــدم  مــرآيت"،  "كتــايب  عليهــا 
وعدم تلويثه"، و"الكتاب خري صديق فال تلقي به 
عــىل قارعــة الطريق"، و"التفكري بإمكانية اســتفادة 
الطــالب مــن الكتــاب"، و"حيث يكون كتابك تكون 
وعيــك"،  عــىل  دليــل  لكتابــك  "احرتامــك  أنــت"، 
"ينبــوع الحكمــة تتدفــق مياهــه فوق ربــوع الكتب"، 

وغريها.

يليهــم لعــدم توفــر كتب جديــدة، واملهم الحصول 
عىل الكتب نظيفة وغري تالفة".

إطــار  يف  تدخــل  الحملــة  أن  مصطفــى  أبــو  وتــرى 
مربيــات  وتتــوىل  واجتامعــي،  ونفــي  علمــي 
مبتابعــة  الكتــاب  جــودة  متابعــة  مهمــة  الفصــول 
الطالبات وتوجيههن، وربط تسليم نتائج الطالبات 

بتسليم الكتب املدرسية نظيفة وجيدة.
أمــا بالنســبة لنشــاطات الحملــة، فتلفــت إىل أنهــا 

وتقول مسؤولة اإلعالم الرتبوي يف املدرسة نادية 
يعطــي  املهــرتئ  غــري  الكتــاب  إن  مصطفــى:  أبــو 
ا جيًدا للطالب ويدفعه لإلقبال عىل  انطاًعا نفســيًّ
وعــىل  الــدرايس،  تحصيلــه  مــن  ويعــزز  الدراســة 

العكس لو كان الكتاب ممزًقا.
عــن  انطباًعــا  يعكــس  الطالــب  كتــاب  أن  وتبــني 
مؤسســة  املدرســة  "ولكــون  وشــخصيته،  الطالــب 
حكوميــة فتتــم االســتفادة مــن الكتــب للجيــل الذي 

قامئــة عــىل التوعيــة عــن طريق اإلذاعة املدرســية، 
ومنشــورات ورقيــة معلقــة عــىل جــدران املدرســة، 

وملصقات توزع عىل الطالبات.
وتنبه أبو مصطفى إىل أهمية هذه الحملة وغريها 
مــن الحمــالت التــي تصــب يف مصلحــة الطالــب، 
املدرســة  عــن  الطالبــات  غيــاب  بعــد  ســيَّام  وال 
بســبب جائحــة كورونــا ملــدة طويلة ليعــود بعضهن 

بسلوكيات خاطئة.

إال  الطالبــات،  قبــل  مــن  تفاعــاًل  الحملــة  وشــهدت 
الحفــاظ  يف  إهــامل  لديهــن  يــزال  ال  بعضهــن  أن 
عدهــم  يــأيت  وأخريــات  املدرســية،  الكتــب  عــىل 

اهتاممهن بسبب األوضاع املادية الصعبة.
تأمل أبو مصطفى من أن تلقى فكرة الحملة إعجاًبا 
من قبل إدارات املدارس األخرى لتعميم التجربة، 
بكتــب ميكــن  العــام  نهايــة  وتخــرج مدرســتهن يف 

االستفادة منها لألجيال القادمة.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
مرمــى  حــارس  شــقفه  عبداللــه  يواصــل 
فريق نادي شباب رفح تدريباته الفردية 
عــى ملعــب رفــح البلــدي، تحــت قيــادة 

الكابنت طلعت النمس.
للمنتخــب  لالنضــام  شــقفة  ويســتعد 
الوطنــي الشــهر القــادم، واملشــاركة يف 

املباريــات الوديــة واملعســكر التدريبــي 
يف الجزائــر، ومــن ثم بطولة كأس العرب 

يف العاصمة القطرية الدوحة.
بدعــم  تدريباتــه  خــالل  شــقفة  ويحظــى 
حضــور  خــالل  مــن  ومــؤازرة  كبــر 
والوطنيــة  الرياضيــة  الشــخصيات 
األويل  املــرة  أنهــا  خاصــة  والجاهــر، 

للمنتخــب  اســتدعائه  فيــه  يتــم  التــي 
الوطني.

نــادي شــباب رفــح كتابــًا رســميًا  وتلقــى 
مــن اتحــاد كــرة القــدم، ُيعلمــه فيها بضم 
حارســه شــقفة لصفــوف الفــدايئ، بعــد 
تألقــه الكبــر يف بطولة الدوري املمتازة 
ومساهمته بفوز فريقه بلقب البطولة.

شقفةشقفة يخوض تدريبات  يخوض تدريبات 
منفردة استعداًدا للحاق بالفدائيمنفردة استعداًدا للحاق بالفدائي

غزة/ وائل الحلبي:
تلقــى الجهــاز الفنــي للمنتخــب األوملبــي رضبــة قويــة 
بعــد تأكــد غيــاب أحــد أبــرز الالعبــن عــن قامئتــه التــي 
يســتعد للمشــاركة بهــا يف بطولــة غــرب آســيا والــذي 

تليها تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
الخليــل  شــباب  فريــق  العــب  عابديــن  خــري  وتعــرض 
لإلصابة يف مباراة فريقه أمام هالل القدس يف الجولة 
األوىل مــن دوري املحرتفــن بالضفــة الغربيــة، قبــل أن 

ُتظهر الفحوصات وجود قطع يف الرباط الصليبي.
ويعترب عابدين أحد أبرز الالعبن الذين يعلق عليهم 
للمنتخــب  الفنــي  املديــر  جــزر  أبــو  إيهــاب  الكابــنت 
األوملبــي آمــال كبــرة يف قيــادة خط وســط املنتخب، 
اقــرتاب  ظــل  يف  كبــر  بشــكل  إصابتــه  ســتؤثر  حيــث 

موعد بطولة غرب آسيا.

حــل  إيجــاد  عــى  لألوملبــي  الفنــي  الجهــاز  وســيعمل 
رسيع لتعويض عابدين، للتواجد يف قامئة املنتخب 
الذي يستعد للسفر للعاصمة السعودية الرياض يوم 

الجمعة القادم.
عــن  الفنــي  للجهــاز  اعتــذار  رســالة  عابديــن  ووجــه 
عــدم قدرتــه عــى املشــاركة يف بطولــة غــرب آســيا أو 
تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث من املقرر 
العاصمــة  يف  جراحيــة  لعمليــة  الالعــب  يخضــع  أن 

األردنية عان.
ويحتــاج عابديــن لفــرتة ال تقــل عن ســتة أشــهر من أجل 
العــودة للتدريبــات الجاعيــة، وهــذا مــا ســيحرمه مــن 
التواجد مع شــباب الخليل يف البطولة العربية بشــكل 
مؤكــد، إىل جانــب احتاليــة غيابه عن جميع مباريات 

العميد الخلييل يف كأس االتحاد اآلسيوي.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن عصام العثانة استقالته من لجنة االستئناف باتحاد كرة القدم، ألسباب خاصة به.

وقال العثامنة الذي شغل منصب أمن رس اللجنة، إن استقالته جاءت بسبب عدم تفرغه 
للعمل يف اللجنة وانشغاله بعمله الخاص، متمنيا التوفيق لزمالئه خالل الفرتة القادمة.

وســبق للعثامنــة أن عمــل عضــوًا يف لجنــة االنضبــاط عــى مــدار ٦ ســنوات، ومــن ثــم انتقــل 
للجنة االستئناف مع بداية والية االتحاد الحايل.

يذكــر أن اســتقالة العثامنــة، تعتــرب الثالثــة مــن اللجنــة، حيــث ســبقه اســتقالة رئيــس اللجنــة 
صالح بارود، وعضو اللجنة خالد شقورة.

عابدينعابدين يبتعد يبتعد
عن المنتخب األولمبي عن المنتخب األولمبي 
بسبب الرباط الصليبيبسبب الرباط الصليبي

العثامنةالعثامنة
يستقيل من لجنةيستقيل من لجنة

االستئناف باتحاد كرة القدماالستئناف باتحاد كرة القدم

اتحاد بيت حانوناتحاد بيت حانون
يغلق باب االنتقاالتيغلق باب االنتقاالت

إبراهيم مدوخإبراهيم مدوخ
يتولى تدريب الجالء في الدرجة األولىيتولى تدريب الجالء في الدرجة األولى

افتتاح بطولة الراحل "الحمامي" لكرة الطائرة للناشئينافتتاح بطولة الراحل "الحمامي" لكرة الطائرة للناشئين

البيرة وطوباس يبحثان البيرة وطوباس يبحثان 
عن فوزهما األول أمام عن فوزهما األول أمام 

مركز طولكرم وبالطةمركز طولكرم وبالطة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن نادي اتحاد بيت حانون إغالق 
بــاب االنتقــاالت لديــه، بعــد تعاقــده 
مــع 8 العبــن خالل الفــرتة املاضية، 
الــدوري  لبطولــة  صفوفــه  لتعزيــز 
2021- الجديــد  للموســم  املمتــاز 
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صفوفــه  حانــون  بيــت  فريــق  وعــزز 
قضامــة،  أبــو  أســامة  بالالعبــن 
عطايــا جــودة، ناجــى الكفارنــة، عــاد 
بــالل  العارضــة،  الســاعنة، محمــود 
أبــو  وعاهــد  عطيــة  محمــود  النمنــم، 

مراحيل".
وقال مدرب الفريق محمد العاوي، 
إن مجلــس اإلدارة ســيعمل عــى حل 
مشاكل بعض الالعبن، للبدء بفرتة 
اإلعداد قبل منتصف الشهر القادم. 
يتطلــع  ناديــه  أن  العــاوي،  وأكــد 
ليكــون يف املربــع الذهبــي املوســم 
عــى  العمــل  خــالل  مــن  القــادم، 
تجديــد عقــود العديــد مــن الالعبــن 
معظــم  يف  والتعزيــز  املميزيــن 
املراكــز، نظــرا لتوقع شــدة املنافســة 

يف املسابقة.

غزة/ عالء شايل: 
أعلــن نــادي الجــالء تكليف جهاز فني جديد لقيادة 
فريق كرة القدم األول يف منافسات دوري الدرجة 
األوىل للموســم القــادم املتوقــع انطالقــه يف بدايــة 

شهر نوفمرب القادم. 
وتعاقد الجالء مع إبراهيم مدوخ ليكون مديرًا فنيًا 
للفريــق  الســابق  املــدرب  فيــا يســاعده  للفريــق، 

محمد أبو حصرة. 
وســيعمل الجهــاز الفنــي عــى اســتثار االنتقــاالت 
الصيفيــة الحاليــة لتدعيــم صفــوف الفريــق بالعبن 
جــدد لتعويــض الكثــر مــن الالعبــن الذيــن رحلــوا 
عــن الفريــق بعدمــا هبط من الدرجــة املمتازة وعاد 

للدرجة األوىل مجددًا. 
وســيحاول الجــالء تعزيــز خطوط الفريق اســتعدادًا 
يســعى  القــادم  املوســم  يف  قويــة  ملنافســات 
يف  إيجابيــة  نتائــج  وتحقيــق  قــوي  بــأداء  للظهــور 
محاولــة للمنافســة عــى بطاقتــي الصعــود والعــودة 

للدرجة املمتازة مجددًا.

غزة/ وائل الحلبي:
تتواصــل اليــوم منافســات دوري "ooredoo" املحرتفــن بالضفــة 
الغربيــة ملوســم 2022-2021، بافتتــاح منافســات الجولــة الثالثــة 
للمشابقة، والتي تشهد لقاء البرة بضيفه مركز طولكرم، فيا يحل 

مركز بالطة ضيفًا ثقياًل عى طوباس.
ويأمل البرة تحقيق أول انتصار له يف البطولة عندما يلتقي ضيفه 
مركــز طولكــرم عــر اليــوم عــى ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني، 
والتــي يتطلــع مــن خاللهــا الضيــوف لتعزيــز انتصارهــم يف الجولــة 

املاضية ومواصلة السر بخطى ثابتة.
البــرة واجــه صعوبــة يف تحقيــق الفــوز يف املباراتــن الســابقتن لــه 
يف البطولة، حيث خرس أمام بالطة يف الجولة األوىل بهدف، قبل 

أن يعود بتعادل مثن من أمام الثقايف يف الجولة املاضية.
عــى الجانــب اآلخــر فــإن مركــز طولكــرم نجــح يف تعويــض خســارته 
االفتتاحية أمام جبل املكرب، بفوز مثن عى إســالمي قلقيلية يف 
الجولة املاضية، والذي منح الفريق الدافع القوي من أجل مواصلة 

النتائج اإليجابية للحفاظ عى مقعده يف دوري املحرتفن.
بدوره يتطلع بالطة لتعويض خســارته القاســية أمام شــباب الخليل 
يف الجولــة املاضيــة، عندمــا يلتقــي مضيفــه طوبــاس يف املبــاراة 

التي تجمع الفريقن عى ستاد الجامعة األمريكية.
وكان بالطــة اســتهل مشــواره يف املســابقة بفــوز صعــب عــى البرة 
إال أنــه اصطــدم يف الجولــة الثانيــة بشــباب الخليــل حامــل اللقــب 
واملنافــس األبــرز للحفــاظ عليــه، ليكتفــي الجدعــان بالنقــاط الثالثــة 

التي حصلوا عليها يف املباراة األوىل.
طوبــاس يدخــل املبــاراة وعينــه عــى الخــروج بنتيجــة إيجابيــة بعــد 
تلقيه خسارتن متتاليتن يف الجولتن األوىل والثانية أمام شباب 
الســموع ومــن ثــم هــالل القــدس، لتــزداد رغبــة الفريــق يف تحقيــق 

مفاجأة قوية وخطف الفوز من أمام بالطة.

دوري "ooredoo" للمحترفين 
ألندية الضفة الغربية

غزة/مؤمن الكحلوت:
افتتــح اتحــاد كــرة الطائــرة منافســات بطولــة دوري الراحــل 
"عــيل الحامــي" للناشــئن، بفوزيــن للصداقــة وخدمــات 
جباليــا، عــى الربــاط واتحــاد بيــت حانون )عــى التوايل(، 
وذلك يف اللقاءين اللذين أقيا عى صالة ســعد صايل 

مبدينة غزة.

• الصداقة )٣-٠( الرباط
وحقق الصداقة الفوز عى الرباط بثالثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائجها 

عى النحو التايل: األول )٢٥-٩(، الثاين )٢٥-٢٠(، والثالث )٢٥-١٤(.
قــاد اللقــاء تحكيميــًا جهــاد أبــو حبــل أواًل، محمــد مهــاين ثانيًا، ســمر املقيد 
لجنــة  مــن  حســونة  وجــال  املســابقات،  لجنــة  مــن  صالــح  أحمــد  مســجاًل، 

الحكام.

• خدمات جباليا )٣-٠( اتحاد بيت حانون 
ومتكــن خدمــات جباليــا مــن تحقيــق الفــوز عــى بيــت حانــون الريــايض 
بثالثــة أشــواط نظيفــة، وجــاءت نتائجهــا عــى النحــو التــايل: األول )٢٥-

١٢(، الثاين )٢٥-٤(، والثالث )٢٥-٢٢(.
قــاد اللقــاء تحكيميــًا محمــد أبــو ركبــة أواًل، يــارس أبــو عبيــد ثانيًا، ســمر املقيد 
مسجاًل، أحمد صالح من لجنة املسابقات، وجال حسونة من لجنة الحكام.
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لوزان/ )أ ف ب(:
ســيواجه املنتخــب اإليطــايل املتــوج بــكأس أوروبــا لكــرة القــدم نظــره االرجنتينــي 
الفائــز مبســابقة كوبــا أمــركا يف يونيــو 2022، وذلــك بحســب مــا أعلــن االتحــاد 

االورويب للعبة "ويفا" ونظره االمريك الجنويب "كومنيبول" أمس.
وأكــد االتحــادان يف بيــان مشــرك أن املواجهــة املرتقبــة بــن البطلــن القاريــن 

ستقام خالل "النافذة الدولية يف يونيو" عىل "ملعب سيحدد الحقًا".
ويأمــل "ويفــا" و"كومنيبــول" أن "يعــززا تعاونهــا" الــذي يشــمل حاليــًا "كرة القدم 
النســائية والفوتســال وفئــات الشــبان، وتبــادل الحــكام والتدريــب التقنــي"، وذلك 

عن طريق افتتاح مكتب مشرك بينها يف لندن.
مناطقهــم  مــن  أبعــد  حــدود  "إىل  القــدم  كــرة  تطويــر  إىل  االتحــادان  ويهــدف 
الجغرافيــة، كجــر يوحد الشــعوب والبلــدان والقارات والثقافات" واالتفاق عىل 
"مســائل أخــرى ذات اهتــام مشــرك"، كــا أوضــح "ويفا" و"كومنيبــول" من دون 

املزيد من اإليضاحات.
ويــأيت التقــارب بــن أقــوى اتحاديــن يف عــامل الكــرة املســتديرة يف خضــم حــرب 
عىل النفوذ مع االتحاد الدويل للعبة "فيفا"، حيث يخطط االخر مضاعفة وترة 

نهائيات كأس العامل من خالل تنظيمها كل عامن بداًل من أربعة أعوام. 

مباراة "األبطال" تجمع إيطاليا مباراة "األبطال" تجمع إيطاليا 
واألرجنتين في يونيو واألرجنتين في يونيو 20222022

لندن/ )أ ف ب(:
أعلــن مــدرب تشــليس االنجليــزي، األملــاين تومــاس توخــل أمــس أن العــب الوســط 
عــن  ســيغيب  كورونــا  بفــروس  اصابتــه  تبــن  الــذي  كانتــي  نغولــو  الفرنــيس  الــدويل 
مبــاراة حامــل اللقــب أمــام يوفنتــوس اإليطايل يف الجولــة الثانية من دور املجموعات 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم.
أفاد توخل: "جاءت نتيجة فحص نغولو إيجابية لفروس كورونا ويجب أن يوضع يف 

الحجر. مل يتواجد يف التارين أمس".
وتنص قوانن الحكومة الربيطانية عىل أن مدة الحجر الصحي يف حالة إصابة بكورونا 
هــي 10 أيــام، مــا يعنــي أن بطــل مونديــال 2018 لــن يتمكــن أيًضــا مــن خــوض مبــاراة 

فريقه عىل ملعبه أمام ساومثبتون يف الدوري املحيل السبت املقبل.
وكان تشــليس اســتهل حملــة الدفــاع عــن لقبــه بالفــوز عــىل زينيــت ســان بطرســبورغ 
الــرويس -1صفــر، فيــا فــاز فريــق "الســيدة العجــوز" عــىل ماملــو الســويدي بثالثيــة 

نظيفة.
ومن دون أن يكشــف ما إذا كان كانتي تلقى اللقاح املضاد لكورونا، بدا توخل حذرًا 

بشأن السؤال الذي متحور حول تلقي الالعبن اللقاح.
وقال "الالعبون ناضجون ويتخذون قراراتهم، وعلينا أن نتقّبل ذلك".

لندن/ )أ ف ب(:
تــويف الهــداف االنجليــزي روجــر هانــت املتــوج مــع منتخــب "األســود الثالثــة" 
بكأس العامل 1966 وأفضل مسجل يف تاريخ ليفربول يف الدوري املحيل عن 

عمر ناهز 83 عامًا، بحسب ما أعلن نادي "ريدز" أمس.
ويحمــل هانــت الرقــم القيــايس كأفضــل هــّداف يف تاريــخ ليفربــول يف الــدوري 
بـــ 244 هدفــًا يف خــالل 11 عامــًا قضاهــا يف صفوفــه، كــا لعــب أساســيًا يف 
عــىل  بــه  وفــازت  انجلــرا  اســتضافته  الــذي   1966 النهائيــة ملونديــال  املبــاراة 

حساب أملانيا الغربية 2-4 يف 30 يوليو.
وكان هانــت ســجل يف هــذا املونديــال 3 أهــداف يف 6 مباريــات دوليــة بقيــادة 
املــدرب ألــف رامــيس، يف حــن بلــغ اجــايل أهدافــه 18 يف 34 مبــاراة دوليــة 

بقميص بالده. 
ونعــى النــادي، هّدافــه التاريخــي عــرب حســابه يف "تويــر" قائــاًل "ننعــى إليكــم 

أسطورة النادي السابق روجر هانت".
وتأيت وفاة هانت بعد ســتة أشــهر من رحيل زميله واملهاجم التاريخي الســابق 
يف ليفربــول االســكتلندي إيــان ســاينت جــون عــن 82 عاًمــا، وبعــد بضعــة أيــام 

ومن وفاة أكرث مهاجمي إنجلرا فتكًا جيمي غريفز )81 عامًا(.

 يحرم تشلسي من جهود  يحرم تشلسي من جهود 
كانتي أمام يوفنتوسكانتي أمام يوفنتوس

كوروناكورونا

تورينو/ )أ ف ب(:
اإليطــايل  يوفنتــوس  يلتقــي  حيــث  تورينــو  اىل  األنظــار  تتجــه 
أبــرز  مــع ضيفــه تشــليس اإلنجليــزي حامــل اللقــب، وذلــك يف 
مواجهات اليوم يف الجولة الثانية من دور املجموعات ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعدمــا افتتــح كل مــن الفريقــن مشــواره يف املجموعــة بثــالث 
نقــاط بعــد فــوز تشــليس عــىل زينيــت ســان بطرســبورغ الــرويس 
-1صفــر ويوفنتــوس عــىل مضيفــه ماملــو الســويدي  يف ملعبــه 
-3صفــر، ســتكون املواجهــة يف تورينــو اليــوم مفصليــة اىل حــد 

اق اىل حســم  كبــر يف تحديــد هويــة الفريــق الذي ســيكون الســبَّ
تأهله وحتى الصدارة.

ويخوض الفريقان اللقاء يف ظروف متناقضة، فيوفنتوس الذي 
اســتهل الــدوري املحــيل بأربــع مباريــات مــن دون فــوز، نجــح يف 
بصعوبــة  كان  وإن  املاضيتــن  املرحلتــن  يف  منتــرًا  الخــروج 
أوىل  عــىل خلفيــة هزميــة  اللقــاء  فيــا يدخــل تشــليس  بالغــة، 
للموســم وقــد تلقاهــا يف نهايــة عطلــة األســبوع عــىل أرضــه ضــد 
مانشســر ســيتي يف مواجهــة كانــت األوىل بــن الفريقــن منــذ 

نهايئ دوري األبطال املوسم املايض.
لكــن فــوز األحــد عــىل ســمبدوريا 2-3 كان مكلفــًا ليوفنتــوس إذ 
خــر جهــود مهاجميــه األرجنتينــي باولــو ديباال واإلســباين ألفارو 
موراتــا بســبب اإلصابــة، مــا ســيحرمها مــن املشــاركة يف موقعــة 

اليوم بحسب ما أكد مدربها ماسيميليانو أليغري.
ومــن املتوقــع أن يعــول أليغــري يف خط املقدمة عىل فيديريكو 

كييزا والعائد مجددًا اىل "السيدة العجوز" مويز كن.
مــع  لــه  األخــرة  املواجهــة  ســيناريو  يكــرر  أن  يوفنتــوس  ويأمــل 
تشــليس يف تورينــو حــن اكتســح النــادي اللنــدين -3صفــر يف 
نوفمــرب 2012 يف دور املجموعــات أيضــًا، وحينهــا كان الفريــق 

خــارج  -3صفــر  اإلســباين  برشــلونة  عــىل  الســاحق  فــوزه  وبعــد 
األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  ســيكون  األوىل،  الجولــة  يف  قواعــده 
الخامســة  املجموعــة  يف  الثــاين  فــوزه  لتحقيــق  بقــوة  مرشــحًا 
حــن يســتضيف دينامــو كييــف األوكــراين يف أول مواجهــة بــن 
1-2 يف دور  بايــرن  )فــاز   1999-2000 الفريقــن منــذ موســم 

املجموعات عىل أرضه وخر إيابًا صفر2-(.
وميــر النــادي البافــاري بفــرة رائعــة بقيــادة مدربــه الجديــد يوليان 
الــدوري  يف  بتعــادل  املوســم  افتتــح  وبعدمــا  إذ  ناغلســان، 
املحــيل أمــام بوروســيا مونشــنغالدباخ، خــرج منتــرًا مــن جميــع 
مبارياته السبع التالية محليًا وقاريًا، مسجاًل فيها 37 هدفًا فيا 

تلقت شباكه 4 أهداف فقط.
مدربــه  مــع  للغايــة  صعبــة  بفــرة  برشــلونة  ميــر  لبايــرن،  وخالفــًا 
الهولنــدي رونالــد كومان، متأثرًا برحيل النجم األرجنتيني ليونيل 

مييس اىل باريس سان جرمان الفرنيس.
وســيكون النــادي الكاتالــوين أمــام امتحــان صعــب للغايــة عــىل 
ملعــب بنفيــكا الربتغــايل، يتبعه بزيارة أكرث صعوبة الســبت اىل 
العاصمــة اإلســبانية ملواجهــة أتلتيكــو مدريــد حامــل اللقــب يف 

الدوري املحيل.
ويأمل كومان أن يؤجل قرار اإلدارة بالتخيل عنه من خالل الفوز 
بهاتن املباراتن الهامتن جدًا، معواًل عىل املعنويات الجيدة 
لالعبيــه بعــد الفــوز عــىل ليفانتــي -3صفــر يف املرحلة الســابعة، 
يف  وتعادلــن  بايــرن  أمــام  هزميــة  بعــد  الفــوز  نغمــة  مســتعيدًا 

الدوري أمام غرناطة وقادش.
ويف املجموعة الثامنة األقل "نجومية"، يحل إشبيلية اإلسباين 
ضيفــًا عــىل فولفســبورغ األملــاين وليل الفرنــيس ضيفًا عىل ريد 
بــول ســالزبورغ النمســوي وكل فريــق يبحــث عــن انتصــاره األول 

بعد انتهاء مبارايت الجولة األوىل بالتعادل.

صيــف  يف  أحــرزه  الــذي  القــاري  للقــب  أيضــًا  حامــاًل  اللنــدين 
ذلــك العــام للمــرة األوىل يف تاريخــه عــىل حســاب بايــرن ميونيــخ 

األملاين.
لكن الظروف مختلفة حاليًا، إذ أن يوفنتوس مير مبرحلة انتقالية 
صعبــة أدت اىل تنازلــه عــن لقــب الدوري املحــيل بعدما احتكره 
طيلــة تســعة أعــوام، وهــو انتظــر املوســم املنــرم حتــى املرحلة 
الختاميــة مــن "ســري أ" لحســم املركــز الرابــع األخر املؤهل اىل 

دوري األبطال.
السادســة،  املجموعــة  وضمــن  ترافــورد"  "أولــد  ملعــب  وعــىل 
يتجدد املوعد بن مانشسر يونايتد اإلنجليزي وضيفه فياريال 
الــدوري األورويب "يوروبــا  اإلســباين يف إعــادة لنهــايئ مســابقة 
ليــغ" املوســم املــايض، حــن خــر "الشــياطن الحمــر" بــركالت 

الرجيح بعد تعادلها 1-1 يف الوقتن األصيل واإلضايف.
وســتكون مبــاراة اليــوم فرصــة للحــارس اإلســباين دافيــد دي خيــا 
يك يعــوض خيبــة خســارة غدانســك ضــد مواطنــه فياريــال، إذ 
لعــب الــدور األســايس يف حرمــان فريقــه مــن لقبــه األول بقيــادة 
املــدرب الرنوجــي أويل غونــار سولشــاير بعدمــا فشــل يف صــد 
أي مــن الــركالت الرجيحيــة الـــ11 لفياريــال، فيــا كان الالعــب 
الوحيــد مــن بــن الالعبــن الـــ22 الــذي يفشــل يف ترجمــة ركلتــه 

الرجيحية.
وترتــدي املواجهــة مــع "الغواصة الصفراء" أهمية كربى ليونايتد 
ليس ألنها ثأرية، بل ألن "الشياطن الحمر" سقطوا يف مباراتهم 
األوىل أمــام يونــغ بويــز الســويري 2-1 بعدمــا كانــوا الســباقن 
اىل التسجيل عرب نجمهم الجديد-القديم الربتغايل كريستيانو 
رونالــدو، مــا جعلهــم قابعــن يف ذيــل املجموعــة خلــف الفريــق 
السويري وأتاالنتا اإليطايل وفياريال اللذين تعادال يف الجولة 

األوىل عىل أرض األخر 2-2.

مدريد/ )أ ف ب(:
بلقــب  املتــوج  االســباين  مدريــد  ريــال  ســقط 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا 13 مــرة، عــىل أرضه 
املتواضــع  املولــدويف  أمــام شــريف تراســبول 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  ضمــن   ،1-2

املجموعة الرابعة أمس.
وحقق بطل مولدافيا انجازًا تاريخيًا بفرض نفسه 
يف العاصمة مدريد بعدما كان افتتح التســجيل 
فرصوفيــا  ليجيــا  مــن  املعــار  األوزبكســتاين  عــرب 
البولنــدي  ياســوربيك ياخشــيبويف )25(، قبــل 
أن يقتنص هدف الفوز يف الوقت القاتل بفضل 

اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل )90(.
أدرك  بنزميــة  كريــم  الفرنــيس  املهاجــم  وكان 
التعادل للريال من ركلة جزاء يف الدقيقة 65.

وقــاد االرجنتينــي ليونيــل ميــيس، فريقــه باريــس 
مانشســر  عــىل  للفــوز  الفرنــيس  جرمــان  ســان 
املجموعــة  ضمــن  -2صفــر  اإلنجليــزي  ســيتي 

األوىل.
الســنغايل  مــن  كل  جرمــان  ســان  هــديف  ســّجل 

إدريسا غي )7( ومييس )74(. 
يف  نقــاط  أربــع  اىل  رصيــده  جرمــان  ســان  ورفــع 
بــروج  كلــوب  مــع  متســاويًا  املجموعــة،  صــدارة 
البلجيــي الــذي فــاز عىل اليبزيــغ االملاين 2-1، 

فيا يحتل سيتي املركز الثالث بثالث نقاط.

ويقبع اليبزيغ يف قاع الرتيب من دون نقاط.
ودخــل ســان جرمــان اىل اللقــاء طامحــًا للثــأر مــن 
مانشســر ســيتي الــذي أقصــاه عــن الــدور نصــف 
النهــايئ للمســابقة القاريــة العام املايض بنتيجة 

مباريــات  اربــع  يف  االول  ميــيس  هــدف  وجــاء 
منــذ  الباريــيس  النــادي  مــع  اآلن  حّتــى  خاضهــا 

انضامه من برشلونة هذا الصيف.  
بــروج  كلــوب  واصــل  ذاتهــا،  املجموعــة  ويف 
عروضه القوية وهزم اليبزيغ وصيف بطل أملانيا 
بنتيجــة 1-2 عــىل ملعــب الثــاين يف "ريــد بــول 
ارينــا"، بعدمــا كان تعــادل مــع ســان جرمــان 1-1 

يف الجولة األوىل. 
ســّجل هــديف الفريــق البلجيــي كل مــن هانــس 
احــرز  فيــا   )41( ريتــس  وماتــس   )22( فاناكــن 
كريســتوفر  الفرنــيس  االملــاين،  الفريــق  هــدف 

نكونكو املتألق هذا املوسم )5(. 
ليفربــول  ليقــود  هدفــن  صــالح  محمــد  وســجل 
باإلصابــات،  املبتــىل  بورتــو،  عــىل   5-1 للفــوز 

ويتصدر املجموعة الثانية.
وتعــرض بورتــو لرضبة قبــل البداية عندما أصيب 
املدافــع والقائــد بيبــي خالل فرة اإلحاء، ومني 
أوتافيــو  الوســط  العــب  بخــروج  أخــرى  بانتكاســة 
بعــد مــرور 13 دقيقــة بســبب إصابــة يف عضالت 

الفخذ الخلفية.
كــرة  صــالح  وتابــع  املوقــف  ليفربــول  واســتغل 
مرتــدة مــن الحــارس كوســتا وســجل الهدف األول 
يف الدقيقــة 17، ثــم أضــاف العمــالق اإلنجليــزي 
الهــدف الثــاين قبــل االســراحة عن طريق ســاديو 

ماين من مدى قريب.
وجعــل صــالح النتيجــة -3صفــر بعــد مــرور ســاعة 
مــن اللعــب بإنهــاء رائــع للهجمــة، قبــل أن يقلــص 

مهدي طارمي الفارق ألصحاب األرض.

لبورتــو،  انتفاضــة  يف  أمــل  أي  ليفربــول  وأنهــى 
حيــث أخطــأ الحــارس كوســتا وتقــدم عــن مرمــاه، 
لينجــح البديــل روبرتــو فرمينو يف إضافة الهدف 

الرابع يف املرمى الحايل.
فرمينــو  ســجل  عندمــا  بورتــو  معانــاة  واكتملــت 

الهدف الخامس يف الدقيقة 81.
مــن  نقــاط  بســت  املجموعــة  ليفربــول  ويتصــدر 
مباراتــن، بينــا يــأيت أتلتيكــو مدريــد يف املركــز 

الثاين وله أربع نقاط.
وأحــرز لويــس ســواريز هدفــا مــن ركلــة جــزاء يف 
اللحظات األخرة، وهز أنطوان غريزمان الشباك 
ألول مــرة منــذ العــودة إىل أتلتيكــو ، ليفــوز بطــل 

إسبانيا 1-2 عىل عرشة العبن من ميالن.
وأدرك غريزمــان، التعــادل يف الدقيقــة 84، قبــل 
أن ينتزع ســواريز أول فوز ألتلتيكو يف املســابقة 

يف الدقيقة 97.
يف  ليــاو  رفائيــل  بواســطة  بهــدف  ميــالن  وتقــدم 
األرض  صاحــب  جاهــر  لكــن   ،20 الدقيقــة 
تعرضــت لرضبــة بعــد تســع دقائــق فقــط عندمــا 
بســبب  حمــراء  بطاقــة  كيــيس  فرانــك  تلقــى 

الحصول عىل إنذارين متتالين.
-1صفــر عــىل ســبورتنغ  وفــاز بروســيا دورمتونــد 
مــع  مالــن  دونيــل  أهــداف  أول  بفضــل  لشــبونة 

النادي يف مباراة الفريقن باملجموعة الثالثة.
أمســردام  وأياكــس  األملــاين  الفريــق  ولــدى 
-2صفــر،  بشــيكاش  هــزم  الــذي  املتصــدر، 
ســبورتنغ  وال ميلــك  مباراتــن.  مــن  نقــاط  ســت 

وبشيكتاش أي نقاط.

1-4 يف مجمــوع املباراتــن حارمــًا إيــاه مــن حلــم 
الفوز باللقب القاري للمرة االوىل يف تاريخه. 

كا ان سان جرمان استهل دوري االبطال بتعادل 
مخّيب أمام كلوب بروج البلجيي 1-1، لذا كان 
يــدرك املــدرب االرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو 
اّن ال مجــال ألي تعــرث آخــر، عــىل الرغــم مــن تألقه 
إنتصــارات  مثانيــة  تحقيقــه  خــالل  مــن  محليــًا 

متتالية يف الدوري الفرنيس.
الربازيــيل  الرهيــب،  الهجومــي  الثــاليث  وبقيــادة 
ليونيــل  واالرجنتينــي  مبــايب  وكيليــان  نيــار 
يف  الســابق  مدربــه  واجــه  واالخــر  ميــيس، 
ســان  اىل  انتقالــه  منــذ  االوىل  للمــرة  برشــلونة 
جرمــان هــذا الصيــف، بــدأ اصحــاب االرض اللقاء 
بشــكل أفضــل، مظهريــن رغبتهــم املبكــرة بخطف 
التقدم، وهو ما حصل بعد سبع دقائق فقط من 
عمــر املبــاراة، بعــد اخراقــة عــىل الجهــة اليمنــى 
عــن طريــق مبــايب، فأحدثت متريرته بلبلة داخل 
املهاجــم  قــدم  اىل  تصــل  ان  قبــل  املنطقــة، 
الســنغايل الــدويل ادريســا غــي الــذي ســّدد كــرة 
قويــة يف الزاويــة العليــا من دون ان يرك لحارس 
لصّدهــا  فرصــة  اي  ايدرســون  الربازيــيل  ســيتي 

 .)7(
قبــل  مــن  منتظــرة  لحظــة   74 الدقيقــة   وحملــت 
مــن  رصيــده  ميــيس  افتتــح  بعدمــا  الكثريــن 
االهداف مع سان جرمان، بعد متريرة خلفية من 
مبــايب ليســّدد "الربغــوث" االرجنتينــي صاروخية 
يف الزاويــة العليــا مــن املرمــى، ليضاعــف تقــدم 

فريقه اىل -2صفر. 

مواجهة قوية بين يوفنتوسمواجهة قوية بين يوفنتوس
وتشلسي وبرشلونة في ضيافة بنفيكاوتشلسي وبرشلونة في ضيافة بنفيكا

سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه 
وميسي يقود سان جيرمان لتخطي السيتيوميسي يقود سان جيرمان لتخطي السيتي

وفاة المهاجم اإلنجليزي الفائز وفاة المهاجم اإلنجليزي الفائز 
بكأس العالم روجر هانتبكأس العالم روجر هانت

دوري 
أبطال 
أوروبا

دوري 
أبطال 
أوروبا
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

االفقي:
1- سورة قرآنية

2- تحركات عسكرية – 
طعم الحنظل معكوسة
3- هرب – عكس حياة

4- من أسماء السيف + 
مرض يصيب العين + 

نصف يغدو
5- أحد الوالدين + يعترف – 

عطر مبعثرة
6- غير ناضج + حرف - 

سفينة الصحراء معكوسة
7- مدينة باكستانية – 

بين اثنين معكوسة
8- ال باإلنجليزية – كثير 

معكوسة
9- استخدمه العرب قديما 

للمالحة + قهوة

العمودي:
1- اختبار – للنهي

2- حرف نصب – طريق
3- من األسماء الخمسة 
منصوبة – عكس ُكفر 

+ حرف
4- موافق مبعثرة – 

ضمير للغائب + حرف
5- أحرف متشابهة + 

للتحسر
6- مختلفان – عبر

7- طريق معبد 
الستخدام الطائرات – 

نصف مباح
8- تخويف – من 

األشهر القمرية
9- متعجرف

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

مخترع آلة التصوير الفوتوغرافي 
يتكون من مقطعين )10 أحرف (

أرشميدس-  الخوارزمي – فيساليوس- ابن 
النفيس- باسكال- أفالطون – هنالين – بانتنج- 
ابن سينا – نيوتن – مورس – حسان – جابر بن 

حيان - م – ع
حل الكلمة الضائعة

لويس دايبور

 

جهاز الرنني المغناطييس األحدث يف مستشفى دار السالم بخان يونس

كاليفورنيا/ وكاالت:
موجهــة  جديــدة  أدوات  غوغــل  أطلقــت 
ممــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لألشــخاص 
باالعتــاد  هواتفهــم  اســتخدام  يســتطيعون  ال 
عىل الصوت أو اليدين، من خالل تطبيق يتيح 
للمستخدمني التواصل بفضل حركات الوجه.

ويف هذا التطبيق الذي يحمل اسم "بروجكت 
الوجــه،  حــركات  الكامــرا  ترصــد  أكتيفايــت"، 
أو  الفــم  فتــح  أو  الحاجبــني  عقــد  يشــمل  مبــا 
يتيــح  مــا  يســارا،  أو  ميينــا  النظــر  أو  االبتســام 
بينهــا  مــن  مســبقا  محــددة  خصائــص  تفعيــل 
اإلدالء بجملــة أو إرســال رســالة نصيــة أو القيــام 

باتصال.
األشــخاص  إىل  خصوصــا  التطبيــق  ويتوجــه 
الضمــور  أو  اللويحــي  بالتصلــب  املصابــني 

العضيل أو الشلل الدماغي.

وقالــت مديــرة البحوث بشــأن هذا املنتج ليزي 
ليليانفيلد: "كنا نريد إنجاز يشء يعمل بصورة 
مستقلة عن تقنيات املساعدة األخرى ويكون 

يسر التكلفة وقابال للحمل ورسيعا".
متوافــرا  أكتيفايــت"  "بروجكــت  تطبيــق  وبــات 
وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  يف  باإلنكليزيــة 

وبريطانيا وأسرتاليا.
األمريكيــة  املجموعــة  تطلــق  ذلــك،  ومبــوازاة 
العمالقــة خاصيــة "كامــرا سويتشــز" املدمجــة 
الوصــول  بإمكانيــة  املرتبطــة  بــاألدوات  مبــارشة 
عــر نظــام التشــغيل "أندرويد" املســتخدم يف 
األكرثيــة الســاحقة مــن الهواتــف الذكيــة حــول 

العامل.
وتعمــل األداة التــي تخضــع لتجــارب منذ تســعة 
عــىل  التعــرف  أي  عينــه  املبــدأ  وفــق  أشــهر، 
للمســتخدمني  تتيــح  وهــي  الوجــه.  حــركات 

عــىل  أغنيــة  الختيــار  أمامهــم  الشاشــة  تصفــح 
سبيل املثال.

"كامــرا  تكييــف  للمســتخدمني  وميكــن 
مــن  الخاصــة،  سويتشــز" بحســب تفضيالتهــم 
الالزمــة  الحركــة  مــدة  أو  حجــم  تحديــد  خــالل 

لتفعيل خاصية ما عىل الجهاز.
وقــد حّدثــت املجموعــة أيضــا تطبيقهــا "لــوك 
أوت" الــذي أطلقتــه ســنة 2019 واملوجــه إىل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــات البرصيــة وُيســتخدم 
بيئــة  يف  النصــوص  أو  األجســام  إىل  للتعــرف 

املستخدم.

ويتواصــل التطبيــق مع املســتخدمني بالصوت 
لغــة   23 يف  نصــوص  قــراءة  إمكانــه  يف  وبــات 
اليــد  بخــط  مكتوبــة  كانــت  لــو  حتــى  مختلفــة، 
يتعــرف  التطبيــق  وبــات  الالتينيــة.  باللغــات 
والروبيــة  اليــورو  هــا  إضافيتــني  عملتــني  إىل 

الهندية.
وتشــر أرقــام مراكــز مراقبــة األمــراض والوقايــة 
الواليــات  يف  بالــغ  مليــون   61 أن  إىل  منهــا 
"غوغــل"  وتســعى  إعاقــات.  يعانــون  املتحــدة 
ومنافســوها مثــل "آبل" و"مايكروســوفت" إىل 

استالة املستخدمني من هذه الفئة.

غوغل تطلق خدمـــــات جديدة لذوي اإلعاقــــةغوغل تطلق خدمـــــات جديدة لذوي اإلعاقــــة

األحــــدث في قطـــــاع غــــــــزة.. 
مستشفى دار السالم يفتتح 

قسم الرنين المغناطيسي
خان يونس/ فلسطني:

الرنــني املغناطيــي  أخــرا، قســم  غــزة،  يونــس جنــوب قطــاع  الســالم يف خــان  افتتــح مستشــفى دار 
األحدث يف قطاع غزة.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة املستشــفى د. خليــل األســطل:  إن القســم يضــم جهــاز الرنــني املغناطيــي 
الــذي يعــد الوحيــد عــىل مســتوى املؤسســات الطبيــة األهليــة والخاصــة يف املنطقــة الجنوبيــة للقطاع، 
وهــو األحــدث واألعــىل جــودة عــىل مســتوى قطــاع غــزة، كــا أنــه يتميــز بتقليــل الوقــت الــالزم لعمــل 

الفحوصات بحوايل 30 %.
وميتاز الجهاز -وفق األسطل- بقدرته عىل إنتاج صور وفحوصات بكفاءة عالية، وتوسيع آفاق التشخيص 
من حيث تعدد بروتوكوالت التصوير املتوفرة من خالله، كا أن الرنامج املشغل للجهاز هو األحدث 
عامليــا يف التقليــل مــن ظهــور وتأثــر املعــادن يف صــور الرنــني التــي تؤثــر ســلبيا يف التشــخيص، حيــث 
بوجود هذه امليزة أصبح ممكنا تصوير وفحص املناطق التي يوجد بها بالتني والتي كان من الصعب 
تصويرهــا ســابقا. وأوضــح األســطل أن إضافــة جهــاز الرنــني املغناطيــي إىل األجهــزة املوجــودة بقســم 
التصويــر الطبــي يــأيت ضمــن خطــة املستشــفى اإلســرتاتيجية يف تطويــر خدماتهــا الصحيــة املقدمــة 
للجمهــور. وحــر حفــل االفتتــاح شــخصيات اعتباريــة وقيــادة املجتمــع املحيل ومديرو املستشــفيات 

الحكومية واألهلية واألطباء والكوادر اإلدارية وعدد كبر من أصدقاء املستشفى.
وذكر األســطل أن مستشــفى دار الســالم وبعد 26 عاما من تأسيســها تخطو خطى ثابتة ومتدرجة نحو 

التميز والرقي وتحقيق تكاملية الخدمات الطبية يف مكان واحد. 
و"دار الســالم" مستشــفى غــر ربحــي تأســس عــام ١٩٩٥، ويقــدم خدماتــه عــر العديــد مــن العيــادات 
والنســاء،  واألطفــال،  والباطنــة،  والــكىل،  البوليــة،  واملســالك  والعظــام،  العيــون،  منهــا:  التخصصيــة، 
إىل جانــب املختــر، وقســم التطويــر الطبــي الــذي يشــمل الرنــني املغناطيــي و"الــي يت" واألشــعة 
العاديــة، كــا أن املستشــفى يجــري العمليــات الجراحيــة وجراحة املناظــر يف مختلف املجاالت، كا 

يتميز أيضا بإجراء عمليات تغير املفاصل للمرىض.
وتربط املستشفى اتفاقية تعاون لتحويل الحاالت املرضية من مستشفيات الحكومة والوكالة.

ويخصــص املستشــفى صندوقــا خاصــا باملــرىض الفقــراء، حيــث يغطــي عالجهــم بعــد إجــراء البحــث 
الطبيــة  األيــام  مــن  العديــد  املستشــفى  ينفــذ  كــا  املعتمــدة،  الصنــدوق  االجتاعــي ضمــن سياســة 

املجانية سنويا. وتردد عىل املستشفى خالل عام ٢٠٢٠ نحو ٨٣ ألف مريض.

"كبيرة كالقطط"... جرذان عمالقة 
تغزو منازل البريطانيين عبر المراحيض

لندن/ وكاالت:
كشــفت وحــدة مكافحــة اآلفــات يف بريطانيــا أن جرذاًنــا عمالقــة تغــزو املنــازل الريطانيــة، عــن طريــق أنابيــب 
كونــرتول"،  بســت  "إيــس  رشكــة  مــن  ديلريــدغ،  أنــدرو  وحــذر  املراحيــض.  إىل  وصــواًل  الصحــي،  الــرصف 
الريطانيني من أن الجرذان وهي "بحجم القطط" أصبحت أكرث شجاعة بعد إغالقات كورونا، وفق ما نقلت 
صحيفة "ذا صن". وخالل الوباء، تحولت القوارض إىل املنازل السكنية، بعد أن اضطرت للبحث عن مصادر 
غذائيــة أخــرى عندمــا أغلقــت املطاعــم. وقــال ديلريــدغ لصحيفــة "نورويتــش إيفنينــغ نيــوز" املحليــة: "لقــد 
اعتــادت الجــرذان العيــش مــن حولنــا، لكنهــا اآلن تصــل إىل أماكــن مل تكن تحاول الوصــول إليها من قبل". وبدا 
أب يف حالة غضب وهو يقول إن أطفاله ينتحبون، وخائفون للغاية من الخروج، ألن حديقتهم مليئة بجرذان 

يف حجم القطط. 
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17 وفاة و1703 إصابات   ... 

مسرية يف برقني   ... 

عرشات اإلصابات مبواجهات  ... 

تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم محمــد الســيد فلفــل     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   800413353      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ابراهيــم محمــد العتيــي خليفــة   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٤٠٣٨٢٩٠٦٠    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    حمزه عبد الله عي الطويل     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    801250978    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد القــادر ســعيد عبداللــه نــدر   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   802847749   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      محمــود عمــر احمــد الحلبــى   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   931080899      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــادي جميــل بشــري عطــا اللــه      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   800699035      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    حسن عاهد درويش املشهراوي     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    400169017    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رغــده احمــد محمــد الطويــل   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803869973  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يــارس منصــور حمــوده الســيد  عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   408148195     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عهــود عــوين حســن فروانــة  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900594169    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    حامــد محمــد حامــد الجاجــه  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء         400126173 الرقــم   وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

"أرض  حــول  الصهيــوين  فكــره  جوهــر  يف  جراًحــا  املقاومــة  أثخنتــه  وقــد 
امليعــاد" املدعــى "أرض إرسائيــل". وسينســون ميينهــم ألنهــم سينســون 
كل لحظــة مجنونــة جــاءت بهــم إىل قبلتنــا األوىل، أرض الربــاط واملحــرش 

واملنرش.
لقــد "هاجــر" ومنــذ عقــود أكــر مــن مليــون مســتوطن صهيــوين دون عودة 
وهناك آالف آخرون يغادرون كل عام إىل حيث أتوا، أما من يستعدون 
ــا يف  لذلــك فقــد أكــدت آخــر اســتطالعات الــرأي أن %40 يفكــرون جديًّ
جــواًزا  يحمــل  فلســطني  يف  يهــودي  مســتوطن  كل  وأن  خاصــة،  ذلــك 
بجنسية أخرى عىل األقل، وله ارتباطه ومشاريع خارج فلسطني املحتلة 

هروًبا من جحيم "أرض اللنب والعسل" والحبل لكل ذلك عىل الغارب!
يتبــني  الصاعــد  ومحورهــا  املقاومــة  تفرضهــا  التــي  الســياقات  هــذه  يف 
املدى الذي تحدثه جرائم سلطة حركة فتح مبا يفرض الرضورات امللحة 

ملواجهة حاسمة مع هذا التيار الخياين.
ــا  أمنيًّ تراجًعــا  يفرضــون  اإلقليــم  يف  وحلفائهــا  الفلســطينية  املقاومــة 
ا عــىل العــدو الصهيــوين فينتقــل مــن وضعيــة الهجــوم  ــا اســراتيجيًّ وجوديًّ
االســراتيجي الفعــال إىل الدفــاع النشــط ويف عقــر الــدار بدياًل عن تاريخ 
عدواناته حني كان قبل عقدين يخطط للهجوم عىل ساحة عربية بعينها 
املنــوي  السياســية  األهــداف  مــع  املعــارك  وزمــن  الصفــر  ســاعة  وحــدد 
تحقيقهــا، ومســتوطنوه يعيشــون أيامهــم املعتــادة مبا يف ذلك الســباحة 

يف البحر.
لقــد أمــى ذلــك مــن التاريــخ، فاملقاومــة باتــت تقــرر اليــوم ســاحة قتالها 
ا عــىل أي عــدوان داخــل فلســطني املحتلــة، واملســتوطنون مباليينهــم  ردًّ
والبحريــة  الجويــة  مالحتــه  وحركــة  اقتصــاده  شــلت  وقــد  املالجــئ،  يف 
والربية وسياحته وتعليمه وجل شؤونه. ومل تزل سلطة فتح كرزاي سادرة 
يف غيها تؤدي دورها الوظيفي الذي أعدت له فيتضاعف عدد الشهداء 

واألرسى والجرحى عام كان عليه الحال قبل صك أوسلو األمني.
لقــد مــر عــىل معتقــالت العــدو أكــر مــن مليــون فلســطيني منــذ االحتــالل 
االعتقــاالت  وتــرية  فيــه  ازدادت  الــذي  الوقــت  1967، يف  عــام  بعــدوان 
القلعــة  داخــل  طــروادة"  "حصــان  عبــاس  ســلطة  وأصبحــت  أوســلو  بعــد 
الفلســطينية وكالب األثــر يف األجهــزة األمنيــة يســلمون املئــات مــن خــرية 

املناضلني لسيدهم املحتل.
بيتونيــا تحــت دعــاوى  للمعتقلــني يف ســجن  مــا جــرى  الجميــع  ويتذكــر 
حاميتهــم مــن االعتقــال عــىل يــد العــدو ومــن ثــم ســلمهم جربيــل الرجوب 
خلــف  تــزل  مل  التــي  الفلســطينية  والقيــادات  أريحــا،  وســجن  لالحتــالل 
العــام  األمــني  بينهــم  ومــن  أريحــا  ســجن  الســلطة  تســليم  بعــد  القضبــان 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني أحمــد ســعدات والشــوبيك وغريهــم 

الكثري من كوادر الثورة الفلسطينية.
وال بــد مــن اســتذكار أبطــال خليــة صوريــف وكيفيــة غدرهم حــني اعتقلهم 
العــدو ومنتــر شــلبي بطــل عمليــة زعــرة. أما الذين تم تســلميهم للعدو 
ليتــم اغتيالهــم أو الذيــن اغتالتهــم مبــارشة أيــدي اإلجــرام يف مقاطعــة عار 
أوســلو فهــم باملئــات، وهنــا نذكــر منــاذج لهــذا االغتيــال املنظــم للشــهيد 
الشيخ مجد الربغويث وباسل األعرج ومحيي الدين الرشيف والشهيدين 
عامد وعادل عوض الله، وأحمد حالوة، ونيفني العواودة، ورائد الغروف، 
وإميان الرزة، وأحمد أبو حامدة، وعالء العموري، وعامد الدين دويكات 

ونزار بنات.
لقــد كان أيضــا لهــذه الســلطة الفاســقة املجرمــة اليــد الطــوىل يف إعــادة 
اعتقــال أبطــال نفــق الحريــة الســتة يف ســجن جلبــوع، مناضــل نفيعــات، 
بــد مــن ذكــر أن زكريــا  ومحمــد ومحمــود العارضــة ويعقــوب قــادري، وال 
الزبيدي وأيهم كممجي كانا يف معتقالت السلطة وتم تسليمهام لجيش 
العــدو ليتــم إيداعهــام يف ســجن جلبــوع، وحــني نجحــوا يف كــر القيــد 
أعــادت ســلطة العــار تســهيل اعتقالهــام مــرة ثانيــة! وال يعتقــدن أحــد أن 
فرســان الشــعب الشــهداء الخمســة أبنــاء جنــني والقــدس ســيكونون آخــر 

ضحايا هؤالء القتلة يف مقاطعة رام الله.
ونحــن نــودع الشــهداء أحمــد زهــران، ومحمــود حميــدان، وزكريــا بــدوان، 
الفلســطيني كلــه، إىل متــى  وأســامة ويوســف صبــح، يتســاءل الشــعب 
ســيطول انتظــار لجــم وإنهــاء دور هــؤالء القتلــة عمــالء االحتــالل؟ وهــل مــا 
زال هناك من يبحث عن دالئل تدينهم وتفضح دورهم القذر والخطر؟!

لقــد مــرغ هــؤالء األبطــال يف ضفــة القســام وعيــاش أنف العــدو يف الوحل 
وأن  األعلــون  أنهــم  وأثبتــوا  رضباتهــم  أمــام  املتداعــي  أمنــه  وأســقطوا 
االنتفاضــة مســتمرة ومتصاعــدة وســتأخذ االحتــالل النــازي وآخــر احتــالل 

يف التاريخ إىل مصريه املحتوم ومعه كل كالب األثر املتآمرين.

الله والبرية 64، وسلفيت 10، وبيت لحم 22، والخليل 30، وقطاع غزة 
1295. وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: 

قلقيلية 35، طولكرم 88، أريحا واألغوار 4، ونابلس 232، وطوباس 18، 
وجنــني 165، وضواحــي القــدس 24، رام اللــه والبــرية 100، وســلفيت 

54، وبيت لحم 4، والخليل 32، وقطاع غزة 1356.

بلغــت  فلســطني  يف  "كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وذكــرت 
%92.4، فيــام بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %6.6، ونســبة الوفيــات 

%1 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 74 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
فيــام يعالــج يف مراكــز وأقســام "كورونــا" يف مستشــفيات الضفــة 197 

مصاًبا، منهم 18 مصاًبا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

الشــهداء  جثامــني  لتســليم  االحتــالل  حكومــة  عــىل  بالضغــط  الحقوقيــة 
الذين تحتجزهم يف انتهاك صارخ لكل األعراف والقوانني الدولية.

ووصلت املسرية إىل بيت عزاء الشهيدين صبح، حيث رفع املشاركون 
صــور الشــهيدين، والفتــات تدعــو إىل الوحــدة الوطنيــة للتصــدي لجرائــم 

االحتالل وانتهاكاته.
 22( أســامة صبــح  ر  امُلحــرَّ االحتــالل  قــوات  أعدمــت  املــايض،  واألحــد 
عاًمــا(، والطفــل يوســف محمــد صبــح )16 عاًمــا(، يف بلــدة برقــني جنــوب 
جنــني، واملقاومــني مــن كتــاب القســام أحمــد زهــران ومحمــود حميــدان 
اســتهدافها  خــالل  املحتلــة،  القــدس  يف  بــّدو  بلــدة  مــن  بــدوان  وزكريــا 
بالقذائف والرصاص غرفة زراعية مبنطقة خلة العني يف بلدة بيت عنان 

شامل غرب القدس املحتلة.
ومــا تــزال قــوات االحتــالل تحتجــز يف ثالجاتهــا جثــامن الشــهيد يوســف 
لشــهداء  جثامنــا   81 نحــو  جانــب  إىل  بــّدو،  شــهداء  وجثامــني  صبــح، 
الجثامــني  احتجــاز  إىل  بالعــودة  االحتــالل  حكومــة  قــرار  بعــد  ســابقني، 
املقــر عــام 2015، كــام تحتجــز نحــو 254 جثامنــا لشــهداء فلســطينيني 
يف "مقابــر األرقــام"، منــذ عــام 1964، وفًقــا للحملــة الوطنيــة الســرداد 

جثامني الشهداء.

اعتداءات املستوطنني
مســتوطنون  هاجــم  ســابق،  وقــت  ويف 
تجمعــات  عــدة  يف  ومنازلهــم  املواطنــني 
سكانية وخرب تركزت يف املفقرة، واللتواين، 
الطوبــا يف مســافر يطــا جنــوب  والصيفــر، وأم 
الخليــل، وحطمــوا عــددا مــن مركباتهــم وألواحــا 
للطاقــة الشمســية، واقتلعــوا عــرشات األشــجار 

وأتلفوا مزروعات.
وقال منســق اللجان الوطنية والشــعبية جنوب 
الخليــل راتــب جبــور: إن األهــايل حاولــوا صــد 
هجــوم املســتوطنني ومنعهــم االعتــداَء عليهــم 
وتخريــب ممتلكاتهــم؛ مــا أدى إىل إصابة عدد 
منهــم برضــوض وكدمــات مختلفــة، مــن بينهــم 
أصيــب  حيــث  الحاممــدة،  عائلــة  مــن  طفــل 
رأســه وظهــره، كذلــك  برضــوض وكدمــات يف 
أبــو قبيطــة أصيــب برضــوض  املواطــن عثــامن 
مختلفــة يف أنحــاء جســده، نقــل يف إثرهــا إىل 

املستشفى.
وأطلقــت قــوات االحتــالل التــي وفــرت الحامية 
للمســتوطنني قنابــل الصــوت والغــاز املســيل 
للدموع، صوب املواطنني؛ ما أدى إىل إصابة 

العرشات منهم باالختناق.
االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
اعتقلت مســّنني من خربة املفقرة هام: نعيم 
شــحادة الحاممــدة )62 عامــا(، وســليامن عيــد 

الهذالني )75 عاما(.
من جانبه، أفاد منسق لجنة الحامية والصمود 
يف مســافر يطــا فــؤاد العمــور، بــأن مســتوطني 
أرايض  عــىل  املقامــة  طاليــا"  "يعقــوب 
املواطنــني جنــوب الخليــل، اقتحمــوا املراعــي 

يف قرية لصيفر مبسافر يطا، واعتدوا بالرضب 
عــىل الشــاب عثــامن أبــو قبيطــة، يف أثناء رعيه 
أغنامــه يف أرضــه؛ مــا أدى إىل إصابتــه بجــروح 
يف رأســه ورضوض يف أنحاء جســده، نقل يف 

إثرها إىل املستشفى لتلقي العالج.
وكان مســتوطنو "يعقــوب طاليــا" املســلحون، 
هاجموا أول من أمس رعاة املاشية يف القرية 
يف  مواشــيهم  رعــَي  ومنعوهــم  املذكــورة، 

أراضيهم، وأجربوهم عىل مغادرتها.
بالرصــاص  شــابان  أمــس،  أصيــب،  ذلــك،  إىل 
الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل، يف 

بلدة قباطية، جنوب جنني.
مــن  كبــرية  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
"مســتعربة"،  ووحــدات  االحتــالل  جيــش 
البلــدة،  يف  الزكارنــة  جبــل  منطقــة  اقتحمــت 
أطلــق  مواجهــات  اندلعــت  ذلــك  إثــر  ويف 
واملغلــف  الحــي  الرصــاص  الجنــود  خاللهــا 
باملطاط وقنابل الغاز، باتجاه الشبان؛ ما أدى 
اثنــني منهــام بالرصــاص الحــي يف  إىل إصابــة 

الساقني.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن قــوات االحتــالل 
تيســري  عــي  األســريين  ذوي  منــزيل  دهمــت 
زكارنــة، وعــالء أبــو فراشــة، وفتشــتهام وعبثــت 

مبحتوياتهام.
اقتحام األقىص

مســتوطنون،  اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
املبــارك،  األقــىص  املســجد  باحــات  أمــس، 

وسط حراسة مشددة من رشطة االحتالل.
مســتوطنا   151 إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
اقتحمــوا باحــات األقــىص عــرب بــاب املغاربــة 

عــىل شــكل جامعــات، وأدوا طقوســا تلمودية 
جــوالت  ونفــذوا  الرشقيــة،  املنطقــة  يف 

استفزازية بحامية رشطة االحتالل.
رشطــة  مــن  عنــارص  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
يف  شــاب  عــىل  بالــرضب  اعتــدوا  االحتــالل 
أن  قبــل  الصــالة،  ومنعــوه  األقــىص،  باحــات 
يعتقلوه ويقتادوه إىل منطقة باب السلسلة.

القدميــة  القــدس  االحتــالل  رشطــة  وحولــت 
عــىل  الحواجــز  ونصبــت  عســكرية  ثكنــة  إىل 
الطرقات املؤدية للمسجد األقىص، وعمدت 
وتفتيشــات،  مشــددة  إجــراءات  فــرض  عــىل 
األقــىص  الوافديــن إىل  ودققــت يف هويــات 

وعرقلت وصولهم.
وفجــر أمــس، منعت رشطة االحتالل، مصلني 
من األرايض املحتلة عام 1948، التوجه إىل 

املسجد األقىص.
وأفــاد ناشــطون حســب مــا نقــل موقــع "عــرب 
طاهــر  محمــد  الشــابان  اعُتِقــل  بأنــه   ،"48

ســتيتي  ومحمــد  الفحــم،  أم  مــن  جباريــن 
املســجد  إىل  توجههــام  أثنــاء  يف  عــكا،  مــن 
مــن رشطــة  قــوات  أوقفــت  أن  بعــد  األقــىص، 
االحتــالل حافــالت متوجهــة مــن أرايض الـــ 48 

إىل األقىص.
ويف وقت الحق مســاء أمس، اعتقلت قوات 
االحتــالل، 3 شــبان مــن محيــط بــاب العمــود، 

يف القدس املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
اعتدت عىل عدد من الشــبان بالرضب خالل 
وجودهم يف محيط باب العمود ودققت يف 

هوياتهم، قبل أن تعتقل ثالثة منهم.

خالد يدعو لسحب االعرتاف 
الفلسطيني بدولة االحتالل 

اآلن وليس بعد عام
رام الله/ فلسطني:

تيســري  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  دعــا 
خالــد الســلطة بــرام اللــه لســحب االعراف الفلســطيني بدولــة االحتالل 

اإلرسائيي فوًرا، وليس بعد عام.
وقال خالد معلًقا عىل الخطاب الذي ألقاه نفتايل بينيت رئيس حكومة 
االحتــالل مــن عــىل منــرب الجمعية العامة لألمــم املتحدة أمس: "عندما 
واالحتــالل  اإلرسائيــي  الفلســطيني-  الــراع  بينيــت  نفتــايل  يتجاهــل 
لقــادة  بالغــة  إهانــة  يوجــه  بذلــك  فإنــه  الفلســطيني،  الشــعب  وحقــوق 
ا يذكــره بالجرائــم اليوميــة، التــي ترتكبهــا قــوات  دول العــامل تتطلــب ردًّ
االحتــالل يف املــدن والقــرى واملخيــامت الفلســطينية وعــىل الحواجــز 

العسكرية ومحاور الطرق يف طول الضفة الغربية وعرضها".
أهميــة  عــىل  الصلــف  وهــذا  العجرفــة  هــذا  ضــوء  يف  التأكيــد  وجــدد 
ورضورة البــدء يف تنقيــة األجــواء الداخليــة عــىل الســاحة الفلســطينية، 
مغــادرة  رضورة  وعــىل  الجميــع،  يضــم  شــامل  وطنــي  لحــوار  واإلعــداد 

األوهام والسياسة االنتظارية، والعودة لقرارات اإلجامع الوطني.

"األسطل" يتفقد معرب رفح ويتابع 
عدًدا من القضايا باملحافظة

رفح/ فلسطني:
تفقــد النائــب يف املجلــس الترشيعــي د. يونــس األســطل ســري العمــل يف 
معــرب رفــح التجــاري جنــويب قطــاع غــزة، واّطلــع عــىل آليــة دخــول الشــاحنات 
والتفتيــش منعــا لتهريــب املمنوعــات التــي تســتهدف املواطنــني، وتابــع 

عددا من القضايا يف املحافظة.
هيثــم  الرائــد  الــربي  رفــح  معــرب  رشطــة  مديــر  األســطل  اســتقبال  يف  وكان 
موىس وعدد من الضباط، وقد أشاد بعمل رشطة املعرب يف ضبط دخول 

البضاعة وتيسري مرورها وفق إجراءات األمن والسالمة.
وزار األسطل مباحث رفح، وعقد لقاءين مع أفراد وضباط الجهاز، بتنظيم 

من جهاز التوجيه السيايس واملعنوي باملحافظة.
يف  وكان  رفــح،  بلديــة  العبادســة  ويحيــى  األســطل،  النائبــان  زار  كــام 
استقبالهام رئيس البلدية د. أحمد الصويف وأعضاء من املجلس البلدي.
ومّثــن األســطل جهــود رئيــس البلديــة وأعضــاء املجلس البلــدي يف معالجة 
مشــاكل وقضايا املحافظة واالســتجابة الريعة، التي يلمســها النواب يف 

تعامل البلدية مع القضايا التي تصل إىل مكتبهم يف املحافظة.
كــام زار النائبــان مقــر رشطــة البلديــات مبحافظــة رفــح، واســتمعا إلنجازاتهــا 
ومعوقــات عملهــا، واطلعــا عــىل آليــة عمــل الرشطــة يف إزالــة العشــوائيات 

والبسطات املخالفة من الشوارع العامة.
ــا مبدرســة القــدس الثانويــة للبنــات يف  وعقــد النائــب األســطل لقــاء نخبويًّ
رفح، بالتعاون مع جهاز التوجيه السيايس واملعنوي باملحافظة، وكان يف 

استقباله مديرة املدرسة هدى معمر ولفيف من املعلامت والطالبات.
وأعرب عن تفاؤله بالجيل الناشئ ووعيه يف مقاومة االحتالل وأعوانه، مؤكًدا 

أهميته يف بناء املجتمع وقيادة املراحل املقبلة عىل طريق التحرير.

تغيري موعد بدء الدوام 
الصباحي يف مدارس غزة

غزة/ صفا:
أعلنت وزارة الربية والتعليم يف غزة عن تغيري موعد بدء دوام الفرة 

الصباحية يف املدارس الحكومية.
وأوضــح املديــر العــام لوحــدة العالقــات العامــة والتعــاون الــدويل يف 
الــوزارة أحمــد النجــار، يف تريــح، أمــس، أن دوام املــدراس الحكوميــة 
يف الفرة الصباحية ســيكون يف متام الســاعة 7:15 دقيقة بداًل من 7 

بدًءا من اليوم 29 سبتمرب.
ومــن املقــرر أن يبــدأ العمــل بالتوقيــت الشــتوي يف فلســطني يف 31 

أكتوبر/ ترشين األول القادم.

محافظ أربيل: مواضيع "مؤمتر السالم" مخالفة لسياسة اإلقليم
أربيل/ وكاالت:

كردســتان شــاميل  بإقليــم  أربيــل  قــال محافــظ 
التــي  املواضيــع  إن  خوشــناو:  أوميــد  العــراق 
طرحت يف "مؤمتر السالم" بشأن التطبيع مع 

)إرسائيل( "مخالفة لسياسات اإلقليم".
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  خوشــناو،  وأوضــح 
عقــده يف أربيــل )عاصمــة اإلقليــم(، أمــس، أن 
التجمــع )املؤمتــر( تطــرق إىل مواضيــع مخالفة 
لسياســة حكومــة اإلقليــم والحكومــة االتحادية، 
مستغال فضاء الحرية الذي تتمتع به منظامت 

املجتمع املدين يف عملها باإلقليم.
يف  عقــد  الجــاري،  ســبتمرب/أيلول   24 ويف 
أربيل "مؤمتر السالم" الذي نظمته شخصيات 
مــع  العالقــات  تطبيــع  إىل  ودعــا  عشــائرية، 
نوعــه  مــن  حــدث  أول  يف  علنــا،  )إرسائيــل( 

بالعراق.
يف  عقــد  الــذي  االجتــامع  أن  خوشــناو  وذكــر 

لــه بحكومــة  أربيــل الجمعــة املاضيــة ال عالقــة 
اإلقليم وال الحكومة املحلية، "والقامئني عىل 
لنــا  طلبــا  املــرات  إحــدى  يف  قدمــوا  التجمــع 
لكننا رفضناه بسبب تفيش كورونا، ويف املرة 
الثانيــة قدمــوا نفــس الطلــب ورفعنــاه إىل وزارة 
الداخلية وتم رفضه أيضا ومل مينحوا املوافقة 

ال من الوزارة وال من املحافظة".
املوضــوع  هــذا  أن  هــو  يقلقنــا  "مــا  إن:  وقــال 
أصبــح مــادة إعالميــة ودعائيــة لالنتخابــات يف 

املدن العراقية األخرى".
وأضاف أن "بعض األحزاب السياسية استغلته 
)موضــوع املؤمتــر( وتدعــي أن التجمــع انعقــد 
برعاية اإلقليم، رغم أن أي شخص من الحكومة 
وشعب كردستان مل يحرض هذا التجمع ال بل 

أي كردي مل يحرض أيضا".
مذكــرات  العراقــي،  القضــاء  أصــدر  واألحــد، 
قبــض بحــق املشــاركني يف املؤمتــر، شــملت 

الحــردان،  وســام  العــراق  يف  الصحــوات  قائــد 
والربملــاين الســابق مثــال اآللــويس، واملوظفــة 
)عريفــة  الطــايئ  كريــم  ســحر  الثقافــة  بــوزارة 

املؤمتر(.
ردود  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع  دعــوة  وأثــارت 
أفعال رســمية وسياســية رافضة، عىل مستوى 
الحكومة والربملان ورئاسة الجمهورية العراقية 

ورئاسة إقليم كردستان.
العقوبــات  قانــون  مــن   201 املــادة  وتنــص 
العراقــي، عــىل أن "يعاقــب باإلعــدام كل مــن 
حبــذ أو روج مبــادئ الصهيونيــة مبــا يف ذلــك 
املاســونية، أو انتســب إىل أي من مؤسســاتها 
أو ســاعدها ماديــًا أو أدبيــًا أو عمــل بــأي كيفيــة 

كانت لتحقيق أغراضها".
وال يقيــم العــراق أي عالقــات مع دولة االحتالل 
كــام ترفــض غالبيــة القــوى السياســية التطبيــع 

معها.

حماس هنأتها بالذكرى الـ21 النطالقتها
لجــان املقاومــة: ستبقــى املقاومــة الخيــار

االسرتاتيجــي لشعبنــا وقــواه القتــالع االحتــالل
غزة/ فلسطني:

وجناحهــا  فلســطني  يف  املقاومــة  لجــان  أكــدت 
الديــن، أن خيــار  النــارص صــالح  ألويــة  العســكري 
املقاومــة بــكل أشــكالها ويف مقدمتها املســلحة، 
ســيبقى الخيار االســراتيجي لشــعبنا وقواه الحية 

القتالع االحتالل اإلرسائيي.
مبناســبة  أمــس  لهــا  بيــان  يف  اللجــان  وأضافــت 
الذكــرى الـــ22 النطالقتها، أن الراع مع االحتالل 
حــدود،  رصاع  ال  وجــود  رصاع  وســيبقى  كان 
الوعــي  ويك  التدجــني  مؤامــرات  كل  تنجــح  ولــن 
يف  األرض  ورسقــة  ونهــب  والتهويــد  والتزييــف 
التوقــف عــن أوهــام  ترشيــع احتاللــه، داعيــة إىل 
غــري  أو  مبــارشة  مفاوضــات  أي  عــىل  املراهنــة 
املحدقــة  املخاطــر  واستشــعار  معــه،  مبــارشة 

بالقضية واألرض.
مقاومــة،  وطنيــة  إســراتيجية  بصياغــة  وطالبــت 
اتفــاق  وإلغــاء  بـ)إرسائيــل(،  االعــراف  وســحب 
واالقتصاديــة  السياســية  إفرازاتــه  بــكل  أوســلو 

والتصــدي  والــدؤوب  الجــاد  والعمــل  واألمنيــة، 
الرســمي  العــريب  واالستســالم  للتطبيــع  الحــازم 
عــرب  الصهيوأمريكيــة،  واملخططــات  للمــرشوع 
املقاومــة  قــوى  وتكامــل  الجهــود  كل  توحيــد 
واملواجهــة ملحــور الــرش األمريــيك الــذي ال يخدم 

إال االحتالل.
وشــددت عــىل رفضهــا القاطــع ملا يســمى "اتفاق 
اإلطــار" املوقــع بــني أمريكا ووكالــة األمم املتحدة 
لغوث وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا"، 
عــاّدًة إياهــا جرميــة سياســية وأمنيــة كارثية هدفها 
وأهدافهــا،  مضمونهــا  مــن  األمميــة  الوكالــة  إفــراغ 
وتحويلها إىل أداة أمنية يف يد أمريكا واالحتالل، 

وشطب حق العودة.
والحقيقــي  الجــدي  العمــل  أهميــة  وأكــدت 
الســتعادة الوحدة الوطنية عىل أســاس التمســك 

بثوابت الشعب الوطنية ونهج املقاومة.
وهنــأت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس رفقــاء 
املقاومــة  لجــان  يف  النضــال  ورشكاء  املقاومــة 

الـــ21  بالذكــرى  الديــن،  صــالح  النــارص  وألويــة 
النطالقتهم.

وقــال املتحــدث باســم حركــة حامس حازم قاســم، 
لجــان  انطالقــة  إن  أمــس:  صحفــي  تريــح  يف 
املقاومة شــكلت إضافة مهمة وكبرية يف مســرية 
وتركــت  االحتــالل،  ضــد  الفلســطينية  املقاومــة 
والعمــل  الجهــادي  الفعــل  يف  نوعيــة  بصــامت 
العســكري يف مواجهتــه، وســاهمت إىل جانــب 
تعزيــز  يف  األرض  عــىل  الفاعلــة  املقاومــة  قــوى 
تيــار املقاومــة يف فلســطني مــع انطــالق انتفاضــة 
األقــىص، حتــى أصبــح تيــار املقاومــة هــو صاحــب 

الكلمة ومحل اإلجامع الوطني.
وأضــاف قاســم أن دمــاء مؤســي لجــان املقاومــة 
الفعــل  الســتمرار  دافًعــا  وقــوًدا  كانــت  وقادتهــا 
املقــاوم لــدى مقاتليهــا، وكانــت إىل جانــب دمــاء 
كخطــوة  والكرامــة،  العــزة  رضيبــة  املقاومــني  كل 
ســيحققه  الــذي  الكامــل  االنتصــار  طريــق  عــىل 

شعبنا ومقاومته عىل املحتل.
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يف دولة االحتالل أصوات مسؤولة تهدد بوقف التسهيالت 
االقتصاديــة التــي منحــت لغــزة يف األســبوعن املاضيــن. 
التهديــد جــاء مــن خــالل ربــط أحــداث خليــة جنــن والقــدس 
التــي وقعــت فجــر األحــد املــايض، بغــزة. األحــداث أســفرت 
وإصابــة ضابــط وجنــدي  فلســطينين،  عــن خمســة شــهداء 
صهيــوين. األصــوات الصهيونيــة التــي ترســل التهديــد لغــزة 
تربــط بــن مــا وقــع يف جنــن والقــدس بتوجيهات غــزة، وكأن 
تســتوجب  جســيمة  ومخالفــة  دوليــا،  محرمــا  ترتكــب  غــزة 

العقاب.
ال توجــد معلومــات دقيقــة عــن مســؤولية غــزة فيــا حــدث، 
أو فيــا يحــدث مــن محــاوالت تجديد النشــاط الســاخن ضد 
االحتــالل يف الضفــة، ذلــك أن شــباب الضفــة الثائــر مســكون 
الحريــة،  غــزة، ومجبــول عــى طلــب  التــي تســكن  بالوطنيــة 
مفاوضــات  ظــل  يف  عزامئــه  فــرت  وإذا  املصــر،  وتقريــر 
وســلطة وتنســيق أمنــي، فقــد بــات غــر قــادر عــى مزيــد مــن 
الصمــت وانتظــار املفاوضــات، لــذا فهــو يتحــرك ألنــه يعــرف 

الطريق، وال ينتظر من غزة غر الدعاء.
ثــم هــب أن غــزة قــد وجهــت الشــباب للمقاومة، فــا العيب 
يف ذلــك؟ بــل إن مــن حــق غــزة أن توجــه الشــباب لتجديــد 
أنشــطة املقاومــة، ألن الوطــن الفلســطيني واحــد، واالحتالل 
قائم يف الضفة وغزة، وغزة تترصف وفق مقتضيات القانون 
للقانــون  جســيمة  مخالفــة  هــو  نفســه  واالحتــالل  الــدويل، 
الدويل، وعليه فإن تهديد غزة بوقف ما يسمى التسهيالت 
االقتصاديــة األخــر ال يعنــي لغــزة شــيئا، بل يكشــف عن وجه 
االحتــالل الــذي يســتخدم معانــاة الســكان املدنيــة لتحقيــق 

أهداف سياسية وأمنية.
قبــل أيــام أطلــق لبيــد وزيــر خارجيــة دولة االحتالل ما يســمى 
وقــد  غــزة،(  مــع  املــدى  طويــل  هــدوء  مقابــل  )االقتصــاد 
تنوعــت آراء الباحثــن يف مقاربتهــا لهــذا الــذي طرحــه لبيد، 
واليــوم تكشــف األصــوات الصهيونيــة التــي تهــدد غــزة بوقــف 
التســهيالت، أن مــا قالــه لبيــد ال يزيــد عــى فــخ لغــزة ورشك 
للمقاومــة، وأنــه يســتهدف فيــا طرحــه املجتمــع الخارجــي 
لبيــد  اســتعداد  قاعــدة  عــى  األمريكيــة،  اإلدارة  وبالــذات 
الشــخيص والحــزيب للتاهــي مــع مــا يطــرح بايــدن وتطرحــه 
اإلدارة األمريكيــة، وبحيــث يكــّون لبيــد لنفســه صــورة القائــد 
البيــت  مــع  التفاهــم  يحســن  الــذي  نتنياهــو،  عــن  البديــل 

األبيض. 
تهــدد  حتــى  جــادة  تســهيالت  تقــدم  مل  االحتــالل  دولــة 
يف  والتجــار  األعــال  ورجــال  غــزة،  تبكيهــا  وحتــى  بوقفهــا 
غــزة يعرفــون الحقيقــة، وأن مــا يســمى تســهيالت ال تتجــاوز 
اإلعالم إال يسرا. رجال األعال والتجار وأصحاب املصانع 
التســهيالت  يســمى  مــا  شــيئا  يلمســوا  مل  واملزارعــون، 

األخرة، والحديث يف هذا املجال يطول.

تسهيالت مناورة.. 
وتهديدات فارغة

ظهور حطام سفينة غرقت قبل 
125 عاًما على شاطئ بريطاني

لندن/ وكاالت:
أظهــرت صــور مــن الجــو، معــامل كاملــة لحطــام ســفينة غرقــت قبــل 125 عاًمــا، 
عى أحد الشواطئ الربيطانية، بعد قيام مصور فوتوغرايف باكتشاف وجودها 

يف أثناء جولة تصوير.
وســمح الطقس الهادئ للمصور كريس تايلور، بتصوير البقايا الغارقة لســفينة 
إس إس كومودور، التي جنحت بالقرب من شرينغهام عى الساحل الشايل 

يف نورفولك بربيطانيا عام 1896.
وتــم إنقــاذ جميــع أفــراد الطاقــم البالــغ عددهــم 14 بحارا، وميكــن رؤية أجزاء من 

الحطام من الجو عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.
قــال املصــور تايلــور إنــه بحــث عــن الحطــام عــدة مــرات يف املــايض ولكــن مل 

يحالفه الحظ، حتى عرث عليه هذه املرة أثناء عودته إىل الشاطئ.
تحمــل  كومــودور  الســفينة إس إس  كانــت  فقــد  لجمعيــة شــرينغهام،  ووفقــا 
شــحنة من الفحم عندما دفعتها عاصفة قوية إىل الشــاطئ وأدت إىل جنوحها 

يف نوفمرب/ترشين الثاين 1896.
ومع اشتداد العاصفة، فقد تحطمت مقدمة السفينة وجنحت، وبعد ذلك تم 

تفجرها الحقا ألنها تشكل خطرا عى الشحن يف املنطقة.
وقــال تيــم غروفــز، مــن متحــف شــرينغهام: "إننــا نعلــم أن الحطــام موجــود ولكن 
نادرا ما نراه. إنه يساعد حقا يف رسد قصة مدى خطورة الشاطئ الشايل يف 
نورفولك". وقال املصور: "حتى وقت قريب كان الحطام مغطى بالرمال ولكن 

الكثر من حطام السفينة مريئ اآلن".
وبدأ تايلور بالتقاط صور باستخدام طائرة بدون طيار يف وقت سابق من هذا 

األسبوع، وقال إنه "كان لديه الكثر من االهتام بالسفينة، وهو أمر رائع".

بعد "الصفعة الشهيرة".. 
ماكرون يتعرض للرشق بالبيض

باريس/ وكاالت:
رشق طالب فرنيس يبلغ من العمر 19 عاًما، الرئيس إميانويل ماكرون، ببيضة 
لدى افتتاحه يف مدينة ليون وسط البالد، االثنن، املعرض الدويل للمطاعم.

والطالــب الــذي كان يقــف عــى مقربــة من رئيس الدولة، نجح يف إصابة هدفه، 
إذ ســقطت البيضــة عــى كتــف ماكــرون، لكّنهــا مل تنكــر عليه، بــل ارتّدت عنه 
وســقطت أرًضــا، يف حــن ســارعت الرشطــة إىل إلقــاء القبــض عــى املهاجــم 
وتوقيفــه. وأّكــد القضــاء الفرنــيس أّن الشــاب "مجهــول متاًمــا مــن قبــل أجهــزة 
الرشطــة والقضــاء". وتعليًقــا عــى الواقعــة قال ماكــرون: "إذا كان لديه ما يقوله 

يل فليأِت إيّل"، طالًبا رؤية مهاجمه. وأضاف: "سأذهب لرؤيته الحًقا".
وتشهد شعبية ماكرون تراجًعا، إذ تظهر استطالعات الرأي أّن 38 % فقط من 

الفرنسين راضون عن أدائه مقابل 59 % غر راضن.
ووقــع الحــادث خــالل تجــّول ماكــرون بــن أجنحــة "املعــرض الــدويل للمطاعــم 

والفنادق والطعام" الذي انطلقت فعالياته يف ليون.

ارتفاع جرائم القتل في الواليات 
المتحدة بنسبة 30 % في 2020

واشنطن/ وكاالت:
عــن  الســنوي  تقريــره  يف  آي(  يب  )إف  االتحــادي  التحقيقــات  مكتــب  قــال 
بنســبة 30%  ارتفــع  املتحــدة  الواليــات  القتــل يف  عــدد جرائــم  إن  الجرميــة، 
تقريًبــا يف 2020، وارتفعــت جرائــم العنــف عموًمــا ألول مــرة منــذ أربعــة أعــوام 

وهي زيادة يرجعها خرباء إىل أسباب منها تداعيات كوفيد - 19.
وذكــرت صحيفتــا نيويــورك تاميــز وواشــنطن بوســت أن جرائــم القتــل وحــوادث 
بعــام  مقارنــة   2020 عــام  يف   %  29.4 بنســبة  ارتفعــت  العمــد  غــر  القتــل 
2019، وهــي أكــرب زيــادة ســنوية منــذ بــدء التســجيل عــى مســتوى البــالد يف 

الستينيات. وقال املكتب إن جرائم العنف ارتفعت بنسبة 5.6 % لتصل إىل 
1.3 مليــون واقعــة تقريبــا، لكــن عــدد الجرائــم املتعلقــة باملمتلــكات انخفــض 

بنســبة 7.8 % ليصــل إىل مــا يقــرب مــن 6.5 مليــون حادثــة، وهــو العــام الثامن 
عرش عى التوايل الذي تنخفض فيه جرائم املمتلكات.

ملكتــب  التابــع  آر(  يس  )يــو  الجرائــم  لتســجيل  املوحــد  الربنامــج  ويقــوم 
التحقيقــات االتحــادي بجمــع البيانــات التــي تعلنهــا هيئــات إنفــاذ القانــون يف 
جميــع أنحــاء البــالد.  وأفــادت صحيفــة واشــنطن بوســت أن النســبة األكــرب مــن 

جرائم القتل كانت نتيجة لعنف مسلح إذ بلغت 76 % عام 2020 مقابل 
73 % يف 2019، حيث شهدت هيوسنت زيادة بنسبة 55 % يف عدد جرائم 

القتل املرتبطة باألسلحة النارية لتصل إىل 343 يف 2020 مقابل 221 عام 
.2019

يابانية سممت 4 رجال لترثهم.. 
بانتظار تنفيذ اإلعدام

طوكيو/ وكاالت:
رشكائهــا،  مــن  ثالثــة  قتلهــا  جــراء  مــن  اإلعــدام،  عقوبــة  يابانيــة،  عجــوز  تنتظــر 

ومحاولتها قتل الرابع، بعد خسارة آخر فرصة لالستئناف أمام القضاء.
ووفقــا لشــبكة "يس أن أن"، فــإن شيســاكو كاكهــي البالغــة مــن العمــر حاليــا 74 

عاما، قد أدينت بقتل ثالثة رجال مبادة سامة، فيا نجا الرابع من املوت.
وكانــت محكمــة أوســاكا العليــا قد أيــدت حكم اإلعدام عى كاكهي التي باتت 
تعرف باسم "األرملة السوداء"، بعدما استخدمت سم السيانيد لقتل رشكائها 
العاطفيــن األثريــاء كبــار الســن بغيــة أن ترثهــم وأن تحصــل عــى أمــوال التأمــن 
عــى حياتهــم. وقــال القــايض يف حيثيــات الحكــم الصــادر يف يونيــو املــايض: 
املســنن  الضحايــا  عــى  للتعــرف  زواج  وكالــة  )كاكهــي(  اســتخدمت  "لقــد 
لتســممهم الواحــد تلــو اآلخــر بعــد أن جعلتهــم يثقون بهــا.. إنها جرمية ال هوادة 

فيها تستند إىل نية قتل واضحة وقوية".
وقــد متكنــت تلــك القاتلــة املتسلســلة مــن جمــع نحــو مليــار يــن يابــاين )8.8 
مليــون دوالر أمريــي تقريبــا( خــالل 10 أعــوام، ولكنهــا خــرت الحقــا معظــم 

تلك الرثوة جراء املضاربات يف أسواق املال.

لندن/ وكاالت:
مل يتمكن لودفيج فون بيتهوفن، الذي تويف يف عام 1827، 
مــن إكــال الســيمفونية العــارشة بســبب تدهــور صحتــه تارًكا 
فقــط.  املوســيقية  ورســوماته  مســوداته  مــن  بعًضــا  وراءه 
وكــا هــو معــروف، حــرت أعــال بيتهوفن العلــاء وأذهلت 
عشــاق املوســيقى، وبفضــل عمــل فريــق من مؤرخــي وعلاء 
املوســيقى وامللحنــن ومهنديس الكمبيوتــر، تحققت رؤية 

بيتهوفن أخًرا.
ولعــب الــذكاء االصطناعــي دوًرا مهــاًّ يف هــذا املــرشوع مــن 
خــالل الرشكــة الناشــئة "بــالي فــورم" املتخصصــة يف الــذكاء 
االصطناعــي والتــي قامــت بتعليــم اآللــة عمليــة اإلبــداع لــدى 

بيتهوفن إلنتاج كل أعاله املوسيقية.
ومن املقرر إصدار إنتاج كامل لسيمفونية بيتهوفن العارشة 
يف 9 أكتوبر 2021، وهو نفس اليوم الذي يقام فيه العرض 
األول يف مدينة بون األملانية، لتتويج جهد استمر ألكرث من 

عامن.
وكلفــت الجمعيــة امللكيــة الفيلهارمونيــة يف لنــدن بيتهوفــن 

بكتابة سيمفونياته التاسعة والعارشة يف عام 1817.
تكتــب  التــي  الســيمفونيات،  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ألوركسرا، تحتوي غالبا عى أربع حركات: يتم تأدية األوىل 
بوتــرة رسيعــة، والثانيــة بوتــرة أبطأ، والثالثة بوترة متوســطة 

أو رسيعة، واألخرة بوترة رسيعة.
وأكمــل بيتهوفــن الســيمفونية التاســعة التــي تنتهــي بـــ "نشــيد 
الفــرح" يف عــام 1824، أمــا بالنســبة للســيمفونية العــارشة، 
فلــم يــرك املؤلــف املوســيقي الكثــر عنهــا، بخــالف بعــض 
النوتات املوسيقية ومجموعة من األفكار التي قام بتدوينها.

بفضل الذكاء االصطناعي..
السيمفونيــــة العاشــــرة 

لبيتهوفن اكتملت أخيًرا

روبوتات توصيل تغزو بريطانيا .. والسبب "كورونا"
ميلتون كينز/ وكاالت:

عــى  تتنقــل  صغــرة  روبوتــات  تتقاطــع 
أنيقــة،  بيضــاء  صناديــق  مــع  ســت  عجــالت 
اهتــام  تثــر  أن  دون  مــن  الرصيــف  عــى 
الســكني  كينــز  ميلتــون  حــي  ففــي  أحــد… 
عــى بعــد 80 كيلومــًرا شــال لنــدن، باتــت 
هــذه األجهــزة املســتخدمة للتوصيــل اآليل 
للطلبيــات جــزًءا مــن املشــهد منــذ أكــرث مــن 

ثالث سنوات.
ويجــوب حــوايل مئتــن مــن هــذه الروبوتــات 
شــوارع البلــدة ومدينــة نورثامبتــون املجــاورة 
حيث توصل للزبائن املشريات أو وجبات 
 500 الطعــام. وســرتفع عددهــا قريبــا إىل 

كــا سيتوســع نطــاق عملهــا ليشــمل خمــس 
منطقــة  يف  خصوصــا  جديــدة  بلديــات 

كامربيدج يف شال إنكلرا.
ويقول أندرو كورتيس املسؤول يف بريطانيا 
عن عمليات رشكة "ستارشــيب تكنولوجيز" 
التــي تصنــع هــذه الروبوتــات وتشــغلها “مــع 
الجائحــة، زاد الطلــب كثــرا عــى الروبوتــات 
التــي باتــت رضوريــة يف ظــل حاجــة الجميــع 

لعمليات توصيل من دون تالمس".
وقــد زادت الرشكــة عــدد عمليــات التوصيــل 
ألــف  تجــري  وباتــت  أضعــاف  أربعــة  بواقــع 
عمليــة يوميــا يف البــالد، كــا أن "الطلــب مل 
يراجــع" مــع رفــع القيــود املرتبطــة مبكافحــة 

تفيش فروس كورونا، بحسب كورتيس.
مــع  جديــدا  اتفاقــا  أخــرا  الرشكــة  ووقعــت 
رشكائهــا  أحــد  "كــو-أوب"،  متاجــر  سلســلة 
ترصفهــا  يف  مبوجبــه  تضــع  التاريخيــن، 
ثالمثئــة روبــوت جديد بحلول نهاية العام ما 
ســيزيد عــدد عمليــات التوصيــل بواقع ثالثة 

أضعاف.
وأمــام أحــد متاجــر الرشكــة يف ميلتــون كينــز 
 ،2018 ســنة  أبوابــه  فتــح  الــذي  األول  هــو 
األجهــزة  روبــوت. وهــذه  مئــة  ينتظــر حــوايل 
اآللية أشبه بسيارات متصادمة مع هوائياتها 
التــي تعلوهــا رايــة برتقاليــة صغــرة مــن أجــل 

لفت االنتباه لدى مرورها يف الشارع.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
لرئيــس  املتداولــة  الصــورة  أثــارت 
حكومة رام الله محمد اشــتية، أثناء 
مــروره عرب إحــدى بوابات )حاّلبات( 
اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش 
للوصــول إىل املســجد اإلبراهيمــي 
يف الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة 
الســخرية  مــن  حالــًة  املحتلــة، 
عــدم  تعكــس  لكونهــا  واالســتياء، 
أي  وحكومتهــا  الســلطة  امتــالك 

شكل من أشكال السيادة.
مواقــع  يف  النشــطاء  وتــداول 
التواصــل االجتاعــي صــورة اشــتية 
بـ"املخجلــة"، وأنهــا  واصفــن إياهــا 
التــي  الكبــرة  العجــز  حالــة  تظهــر 

تعيشها السلطة وحكومتها.
وكتب الناشط أحمد أبو عبيدة عرب 
عــى  تعليًقــا  "تويــر"  يف  حســابه 
رئيــس  "ظهــور  املتداولــة:  الصــورة 
اشــتية  محمــد  املقاطعــة  حكومــة 
لحظة مروره من خالل أحد البوابات 
يف  لالحتــالل  التابعــة  الحديديــة 
مدينــة الخليــل بهــذه الصورة املذلة 

فيها من الِعرب والعظات ما فيها".
نظــر  "االحتــالل  عبيــدة  أبــو  وتابــع 
مــن  وكل  واملهانــة،  والقهــر  الــذل 
العــدو  حضــن  يف  االرمتــاء  ارتــى 
ال شــك أنــه ســيكتوي بنــاره ولــو بعــد 
حن، فالعدو ال يحرم وال يثق مبن 
بتضحيــات  وفرطــوا  وطنهــم  خانــوا 

شعبهم".
قديــم  صــور  نــرش  النشــطاء  وأعــاد 
لرؤســاء حكومــة رام اللــه الســابقن، 
اللــه، وســالم فيــاض،  رامــي الحمــد 
ذاتهــا،  البوابــة  مــن  مرورهــم  أثنــاء 
خــالل  رافقتهــم  التــي  الــذل  وحالــة 

مرورهم.
ونرش حســاب "أبو مصطفى" صورة 
حكومــة  "رئيــس  وكتــب:  اشــتية 

رام اللــه ميــر عــرب حاجــز إرسائيــي، 
لكــن أهــم يش الســيادة واملقامــات 
العليــا، لكــن عــى حواجــز االحتــالل 

زي الجرذان".
وغــرد إســالم خليــل عــرب حســابه يف 
"تويــر": "هــذا هــو التمكــن الذيــن 

تطالب به قيادة السلطة".
"عثــان  حســاب  صاحــب  وكتــب 
رئيــس  صــورة  عــى  تعليًقــا  أحمــد" 
الصــورة  "هــذه  اللــه:  رام  حكومــة 
والعظــات  العــرب  مــن  فيهــا  املذلــة 
أداًة  يكــون  أن  قبــل  فمــن  فيهــا،  مــا 
لتنفيــذ  االحتــالل  بيــد  وظيفيــة 

واألمنيــة،  السياســية  أجنداتــه 
أســياده  يعاملــه  أن  الطبيعــي  مــن 
الذليــل،  العبــد  معاملــة  ومشــغليه 
رئيــس  مبســمى  كان  ولــو  حتــى 

حكومة".
وعلــق الناشــط إبراهيم مــازن بقوله: 
الخليــل  دخــل  ملــا  اشــتية  "صــورة 
اإلرسائيليــة  الحديديــة  البوابــة  مــن 
صّدقت مروان الربغويث حن قال: 

سلطة بال سلطة".
وكتــب هــاين املغــريب يف منشــور 
عرب حسابه يف "فيسبوك" مستهزئا 
أثنــاء  "اشــتية  املتداولــة:  بالصــورة 

مــروره مــن إحــدى بوابــات العدو يف 
الوطنــي  الخليــل، ويقــول املــرشوع 
بخر، ولن نقبل بسيادة منقوصة".

عــى  معلقــا  دويــك  محمــد  ونــرش 
صــورة اشــتية: "هــذه الصــورة تؤكــد 
أن الســلطة ال يوجــد لهــا أي حكــم، 
املقاطعــة  عــى  تســيطر  وفقــط 

وشارع ركب يف رام الله".
"صــورة  الطراونــة:  ملــك  وقــال 
بوابــات  مــن  مــروره  خــالل  اشــتية 
فعــي  تأكيــد  بالخليــل  االحتــالل 
لترصيــح أنــا عايــش تحت البســاطر 

اإلرسائيلية".

سخريـــة واستيـــاء من صـــورة اشتية
خالل مروره عبر "حاّلبات" االحتالل بالخليل


