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غزة/ صفاء عاشور:
أكــدت وزارة الصحــة يف غــزة، أنهــا تســعى إىل رفــع نســبة امُلطعمني باللقاحــات املضادة لفريوس 
"كورونا" يف قطاع غزة إىل 70 %، يف املرحلة  القادمة، وذلك للوصول إىل املناعة املجتمعية.

وأوضــح الناطــق باســم الــوزارة أرشف القــدرة يف ترصيحــات لـ"فلســطني"، أن الــوزارة راضيــة عــن 
نسبة التطعيم التي وصلت إليها حملة التطعيم األخرية، والتي بدأت يف 25 أغسطس/ آب 
املايض، والتي رفعت نسبة الحاصلني عىل اللقاح من 10 % إىل 35 %. وقال القدرة: 

جنين-غزة/ محمد المنيراوي:
اعتقلت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، أيهم كممجي ومناضل 
نفيعات، آخر أســيرين من "األســرى الســتة" أبطال "نفق الحرية" الذين حرروا أنفســهم 
عبره من سجن "جلبوع" مطلع الشهر الجاري، وذلك بـ"عملية تضليلية" في مخيم جنين 
لالجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وجاء اعتقال األسيرين كممجي 
ونفيعات بعد 13 يوًما من المالحقة، عقب تحرير نفســهما واألســرى محمد ومحمود 
العارضــة وزكريــا الزبيــدي ويعقــوب قادري، من ســجن "جلبوع" األشــد تحصيًنــا، في 6 
سبتمبر/ أيلول الجاري. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قوات كبيرة من 
جيش االحتالل طوقت أحد المنازل في جنين، وطلبت من سكانه الخروج منه وتسليم 

غزة-رام الله/ محمد املنرياوي:
شــاركت جامهــري غفــرية، أمــس، يف مســرية منــاِصة 
ســجون  يف  كافــة  واألرسى  الحريــة"  "نفــق  ألرسى 
ملســاندتهم  دعــوات  وســط  اإلرسائيــي،  االحتــال 
الســجون  إدارة  انتهــاكات  ووقــف  عنهــم،  والدفــاع 

وقــوات القمــع بحقهــم. ونظــم املســرية التــي وصلــت 
بغــزة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  إىل 
االتحاد اإلسامي اإلطار النقايب التابع لحركة الجهاد 
اإلســامي، ونــدد املشــاركون فيهــا بجرائــم االحتــال 

بحقهم، وحرقوا علم دولة االحتال.

رام الله-غزة/ جامل غيث:
قــال الناشــط الســيايس فخــري جــرادات: إن 
السلطة يف رام الله تكتم أنفاس املواطنني 
إلجبارهــم عــىل االنصيــاع إلماءاتها والقبول 
مــن  مصــري  االغتيــال  فــإن  وإال  تريــد،  مبــا 

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
وصفــت فصائــل ومتحدثــون عمليــة "نفــق الحرية" التي 
حرر عربها "األرسى الستة" أنفسهم من سجن "جلبوع" 
قبــل  الجــاري،  أيلــول  6 ديســمرب/  األشــد تحصيًنــا يف 
ملهــم  بطوليــة ومنــوذج  بأنهــا ملحمــة  اعتقالهــم،  إعــادة 
أظهــر هشاشــة االحتــال اإلرسائيــي وأجهــزة أمنــه أمــام 

"التنسيق األمين" جعل اختفاء األرسى الستة مهمة شبه مستحيلة

مختصون: عملية "نفق الحرية" 
هزَّت المستوى السيايس 
واألمنـــي فـــي )إرسائيـــل(

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
األمــن  منظومــة  عــىل  اليســرية  بإمكاناتهــم  الحريــة"  "نفــق  أرسى  تفــوق 
اإلرسائيليــة التــي تعــد مــن املنظومــات األقــوى عامليــًا، لكنهــم اصطدمــوا 
بجــدار "التنســيق األمنــي" وغيــاب الحاضنــة الرســمية للعمــل املقاوم يف 

يقلقها، كام حدث مع املعارض نزار بنات. 
وأضاف جرادات، املرشــح عن قامئة "طفح 
الكيــل" لانتخابــات الترشيعيــة "املعطلــة" 
تعاملهــا  عنــد  القانــون  تخالــف  الســلطة  أن 
املعارضــني  خاصــة  محــددة،  فئــات  مــع 

اإلرادة والعزمية الفلسطينية.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 

أثبتــوا  الحريــة"  "نفــق  أبطــال  إن  قاســم:  حــازم  حــامس 
قدرة الفلسطيني عىل الفعل املقاوم يف كل الظروف 
واألدوات، وإنــه عــىل الرغــم من إعادة اعتقالهم ســتبقى 
عمليتهــم البطوليــة دليــًا دامًغــا عــىل هشاشــة وضعــف 

الناصة-غزة/ محمد املنرياوي- وكاالت:
كشــفت التحقيقــات التــي تجريهــا رشطــة االحتــال اإلرسائيــي 
بعد نجاح 6 أرسى يف انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" األشد 
تحصيًنا، عن إخفاقات عميقة وخطرية يف إدارة السجن. وذكرت 

صحيفــة هآرتــس العربيــة أمــس، أن إدارة الســجن مل تجِر 
داخــل  الزنازيــن  لغــرف  منتظمــة  تفتيــش  عمليــات  أي 

ثائر أبو جويعد.. وكيل 
قوة اغتيال "بنات" 
فــي مرمـى النيـران!

غزة/ أدهم الرشيف:
عــىل  النــار  بفتــح  مجهولــني  قيــام  ل  شــكَّ
الوقــايئ  جهــاز  يف  النقيــب  منــزل 
مبدينــة الخليــل، ثائــر أبــو جويعــد -أحــد 

نــزار  اغتيــال  يف  املشــاركني 
بنــات- تطــوًرا جديــًدا يف قضيــة 

هيئة: األسري "كممجي" تعرض لمحاوليت اغتيال بعد تحرره

االحتالل يعتقل آخر أسريين من أبطال 
"نفق الحرية" بعملية تضليل يف جنني

100 أسري يف "عوفر" يرشعون اليوم يف إرضاب عن الطعام

دعوات لنرصة "أرسى جلبوع" ووقف 
انتهاكــات االحتــالل فــي السجــون

غزة-رام الله/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة 
تعــاٍف يف  بفــريوس "كورونــا" و2842 حالــة 
الـــ24 ســاعة األخــرية، يف قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة. وأوضحــت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
يف التقريــر اليومــي حــول الحالــة الوبائيــة يف 
فلســطني، أن 8 حــاالت وفــاة ُســجلت نتيجــة 
اإلصابــة بالفــريوس يف قطــاع غــزة، وحالــة يف 

طولكرم، وحالة يف قلقيلية.

وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت 
طولكــرم   ،42 قلقيليــة  اآليت:  النحــو  عــىل 
أريحــا   ،171 نابلــس   ،133 جنــني   ،100
واألغــوار 19، ســلفيت 38، طوبــاس 17، رام 
16، ضواحــي  بيــت لحــم   ،122 اللــه والبــرية 

تحقيقات إرسائيلية 
جديدة تكشف عن 

إخفاقات خطرية يف 
إدارة سجن جلبوع

األوضاع يف الضفة "من سيئ إىل أسوأ"

جرادات: السلطة تكتم أنفاس 
المواطنني لالنصياع إلمالءاتها

فصائل ومتحدثون: ملحمة "نفق الحرية" 
نموذٌج ملهٌم أظهر هشاشة االحتالل وأمنه

10 وفيـــات و1806 إصابـــات جديــــدة 
بـ"كورونـــا" فــــي الضفـــة والقطــاع

93 % من وفيات الموجة الحالية غري حاصلني عىل التطعيم

الصحة: نسعى لرفع نسبة الحاصلني 
عىل لقاح "كورونا" بغزة إىل 70 %

غزة-رام الله/ أدهم الرشيف:
عريضــة  الفلســطيني  الشــعبي  التجمــع  أطلــق 
الســلطة  رئيــس  بإســقاط  تطالــب  إلكرتونيــة 
محمــود عبــاس وإجــراء االنتخابــات، يف وقــت 
أعلــن فيــه عضــو التجمــع الوطنــي الدميقراطــي 
الناشــط الســيايس عمر عساف، انتهاء اإلعداد 

النظــام  إلطــاق عريضــة أخــرى تطالــب بتغيــري 
الســيايس وإجــراء االنتخابــات أيًضــا. ووجهــت 
العريضة األوىل نداًء ألبناء شــعبنا الفلســطيني 
يف كل مــكان مــن أجــل الدميقراطيــة والحريــة 

والعدالــة، مــن أجــل تصويــب البوصلــة 
الوطنــي  للمــرشوع  االعتبــار  وإعــادة 
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رام الله/ صفا:
االتحــاد  مكتــب  باســم  املتحــدث  قــال 
األورويب يف األرايض الفلســطينية شــادي 

عثامن، أمس، إن مساهمة االتحاد األورويب 
املتعلقــة مبخصصــات الشــؤون االجتامعية 
عازًيــا  الجــاري،  العــام  نهايــة  قبــل  ــر  ُتوفَّ لــن 

وأوضــح  بحتــة".  فنيــة  "أســباب  إىل  ذلــك 
عثــامن، يف ترصيــح لوكالة "صفا"، 
أن تأخــري الدعــم األورويب للســلطة 

إصابـــة شــــاب برصـــاص 
االحتالل يف سلفيت وإطالق نار 

تجاه قوة إرسائيلية يف جنني
محافظات/ عبد الله الرتكامين:

أصيــب شــاب يف يــده، مــن بلــدة قــراوة بنــي حســان غــرب ســلفيت، بالرصــاص 
أثنــاء  يف  االحتــال  مــع  مواجهــات  يف  أمــس،  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
بــأن  عــايص  إبراهيــم  حســان  بنــي  قــراوة  بلديــة  رئيــس  وأفــاد  البلــدة.  اقتحامهــم 
بإيقــاف  وقامــوا  البلــدة،  اقتحمــت  االحتــال اإلرسائيــي  لجيــش  تابعــة  دوريــات 

وأضــاف  األســباب.  معرفــة  دون  ــا  ميدانيًّ معهــم  والتحقيــق  املواطنــني 
عايص أن مواجهات اندلعت بني الشبان وجنود االحتال، الذين قاموا 

قال إن حزبه لن يغادر حكومة بينيت لو شنت عدواًنا عىل غزة

حماس تدين بشدة ترصيحات 
نائــب عربــي فــي الكنيســت

غزة/ فلسطني:
أدانــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس بشــدة ترصيحات عضو الكنيســت عن 
القامئــة العربيــة وليــد طــه، التــي قــال فيهــا إن أي عدوان إرسائيــي عىل قطاع غزة، 
لــن يهــدد اســتقرار حكومــة االحتــال الحاليــة، وإن حزبــه لــن يغــادر هــذه الحكومــة 
وسيبقى فيها. وقال الناطق باسم حركة حامس عبد اللطيف القانوع يف ترصيح 
نرش أمس: إن هذه الترصيحات مدانة بأشد العبارات، وال تعرب عن أصالة شعبنا 

ا  يف الداخــل املحتــل. وأضــاف: "متثــل هــذه الترصيحات ســقوًطا وطنيًّ
ا، وانساًخا عن الهوية الفلسطينية العربية، وال تخدم إال أهداف  15وقيميًّ 15
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"ألسباب فنية"

ر مخصصات  االتحاد األورويب: لن ُتوفَّ
الشـــؤون قبـــل نهايــــة العـــام

عريضة إلكرتونية تطالب بإسقاط 
عباس وأخرى تدعو لالنتخابات

األسير أيهم كممجي في أثناء جلسة المحاكمة في مدينة الناصرة المحتلة أمس، والصورة اإلطار األسير مناضل نفيعات     ) أ ف ب(
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أجهزة كهربائية منزلية
iHH لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية

تعلــن هيئــة االغاثــة االنســانية والحريــات الرتكيــةiHH  عــن طــرح عطــاء توريد 
أجهــزة كهربائيــة منزليــة )ثالجــة + غســالة + فــرش غــاز ( لصالــح الهيئــة تبعــًا 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس ووثائــق العطــاء فعىل الرشكات 
ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب املشــاركة يف العطــاء مراجعــة 
مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان 
الــدوام  أوقــات  خــالل   IHH الرتكيــة  املؤسســة  مبنــى   - العــام  املوظفــن 
الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الثانيــة مــن بعــد الظهــر للحصــول 

عىل كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
من يوم الخميس املوافق 23/09/2021 وتفتح املظاريف الساعة الواحدة 

وعرشة دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

 • تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من بنك محىل معتمد من سلطة 
النقــد الفلســطينية كتأمــن دخــول العطــاء بقيمــة )5,000 $( فقــط خمســة 
آالف دوالر أمرييك ال غري والهيئة غري مســؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع 

العطاء وال يلتفت إىل العطاء غري املصحوب بالتأمن املذكور. 
• ارفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة.

• ارفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

 ،  0599706273 جــوال:  التاليــة  األرقــام  عــىل  واالستفســار  للمراجعــة    
هاتف:082626553

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعامل 
بلديـة وادي غزة

)MDPIII-CII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
تجهيز وتشغيل مبنى البلدية باستخدام الطاقة الشمسية

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــىل منحــة مــن مجموعــة مــن 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  باإلضافــة إىل مســاهمة  واملمولــن  الــرشكاء 
بســبة %10 مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الدورة 
صنــدوق  مــن  فرعيــة  منحــة  عــىل  غــزة  وادي  بلديــة  حصلــت  وقــد  الثانيــة.  
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحة( لتنفيــذ مرشوع  تجهيز 
وتشــغيل مبنــى البلديــة باســتخدام الطاقــة الشمســية، وتنــوي اســتعامل جزء 

من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم       
)  MDPIIICI-1221111 -08( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( املقاولــون  املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومات الالزمة من بلدية 

وادي غزة، قسم املشاريع، السيد/ م. رشيف الفران، هاتف: 082891583 
وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082891583 فاكــس: 

الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2021/09/20 وحتى تاريخ 2021/09/30.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2021/09/30 الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( أجور اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء

الهندســة  قســم  غــزة،   وادي  بلديــة  هــو:   أعــاله  إليــه  املشــار  العنــوان   )6

والتنظيم، الطابق األول .                                                      بلديـة وادي غزة
بتمويل من:

 – حانــون  بيــت  عزبــة  الكائنــة يف  والتطويــر  للتنميــة  األدهــم  تعلــن جمعيــة 
الشارع العام - خلف مسجد عبد الله عزام عن توفر الشواغر التالية:

أواًل: محاسبة
املؤهالت املطلوبة:

1. أن تكون املتقدمة حاصلة عىل شهادة الدبلوم أو البكالوريوس يف املحاسبة.

 2. خربة عملية ال تقل عن 3 سنوات يف مجال املحاسبة.

 3. أن تكون من سكان شامل غزة.

املهارات املطلوبة:
• معرفة تامة بربنامج األصيل الذهبي.

• إجادة اللغة اإلنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
• إجادة استخدام برامج Office وخاصة برنامج اإلكسل.

• القدرة عىل التخطيط والتحليل املايل.
• إعداد امليزانية العمومية وميزانيات املشاريع.

• القدرة عىل تحمل ضغط العمل.
• العمل بروح الفريق.

ثانيًا: سائق شاحنة مياه
املؤهالت املطلوبة:

1. حاصل عىل شهادة ثانوية عامة عىل األقل.

2. رخصة قيادة شاحنة سارية املفعول.

3. أال يزيد عمر املتقدم عن 40 عام.

4. أن يكون من سكان شامل غزة.

املهارات املطلوبة:
• خربة ال تقل عن 5 سنوات يف هذا املجال.

• حسن السرية والسلوك.
• القدرة عىل التعامل مع الزبائن.

• تحمل ضغط العمل.
عىل من يجد/تجد نفســه/ها بالكفاءة املطلوبة إرســال الســرية الذاتية عرب 
اإلمييــل الخــاص بالجمعيــة info@aladham.org يف موعــد أقصــاه يــوم 

األربعاء املوافق 2021/09/22 يف متام الساعة الثالثة عرصًا.
لالستفسار التواصل عرب جوال رقم/0599442135.

"العليا" تنظر باستئناف ضد اإلخالء بسلوان وموقف قانوين يدعم املقدسيني

فلسطينيون يقيمون
"مخيم األمم" عىل أرض 

مهددة باالستيطان
رام الله/ األناضول:

بالتزامن مع اجتامعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
يقيــم فلســطينيون، اليــوم االثنــن "مخيــم األمــم" عــىل أراٍض مهــددة 

باالستيطان شاميل الضفة الغربية، لتذكري العامل مبعاناتهم.
مقاومــة  هيئــة  يف  واإلعــالم  الدوليــة  العالقــات  دائــرة  مديــر  وقــال 
يونــس  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التابعــة  واالســتيطان  الجــدار 
عــرار: "ســميناه مخيــم األمــم مــن بــاب إلــزام األمــم الوقــوف إىل جانب 

الشعب الفلسطيني".
وأضــاف، يف حديثــه لوكالــة "األناضــول"، أن املخيــم ســيقام مبنطقــة 
"الــراس" غــريب مدينــة ســلفيت شــاميل الضفــة الغربيــة ابتــداء مــن 

اليوم االثنن وملدة ثالثة أيام.
الشــعبية  التواصــل االجتامعــي واملقاومــة  أن "نشــطاء مواقــع  وذكــر 
سيشاركون يف املبيت، ويف فعاليات املخيم الذي سيقام مبنطقة 
دولــة يف   60 مــن  أكــر  علــم  "ســرفع  وقــال:  باالســتيطان".  مهــددة 

العامل، وأكر من 60 شعارا كلها باللغة اإلنجليزية".
وأشار إىل أن املخيم "موجه إعالميا إىل الخارج، وسيحرضه بن 15 

إىل 20 ممثال عن بعثات دولية يف فلسطن".
وأوضح أن املخيم يحمل يف طياته ثالث رسائل: "التنديد بالصمت 
الــدويل عــن جرائــم االحتــالل وعــدم تطبيــق قرارات الرشعيــة الدولية، 
وتســليط الضــوء عــىل موضوع االســتيطان واالنتهــاكات واالعتداءات 
إىل  التوجــه  عــىل  الفلســطيني  الشــعب  وتشــجيع  اإلرسائيليــة، 
املناطــق املســتهدفة ومامرســة حياتهــم الطبيعيــة وعــدم الخوف من 

االستيطان".
العامــة  للجمعيــة   76 الـــ  الــدورة  افتتحــت  ســبتمرب/أيلول   14 ويف 
الشــهر،  هــذا  مــن  22 و27  بــن  الفــرتة  املتحــدة، وستشــهد  لألمــم 

جلسات نقاش عامة واجتامعات رفيعة املستوى للجمعية.
االجتامعــات  غــًدا،  بنيويــورك،  املتحــدة  األمــم  مقــر  يف  وتنطلــق 
الســنوية رفيعــة املســتوى، بحضــور أكــر مــن 110 مــن رؤســاء دول 

وحكومات الدول األعضاء )193 دولة(.

"لجنة املتابعة" تدعو إىل وقف انتهاكات 
االحتالل ومستوطنيه يف األقىص

يوسف: رفع الحصار عن غزة وإعادة اإلعامر 
حقان إنسانيان ال تجوز املساومة عليهام

19 عاًما علــى عمليــة االستشهــادي 
"رداد" انتقاًما الغتيــال "شحــادة"

د اعتقال 4 من "أرسى  االحتالل ُيدِّ
جلبوع" عىل "ذمة التحقيق"

النارصة/ فلسطن:
مددت محكمة االحتالل اإلرسائييل يف النارصة داخل األرايض املحتلة 
عام 1948، أمس، اعتقال 4 من "األرسى الســتة" الذين حرروا أنفســهم 
عرب "نفق الحرية" من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، ملدة 10 أيام عىل 

"ذمة التحقيق".
وانعقــدت املحكمــة عــرب تطبيــق "زوم"، دون وجــود األرسى األربعــة يف 

قاعة املحكمة.
شــؤون  هيئــة  مــن  األرسى  عــن  بالدفــاع  املــوكل  املحامــن  طاقــم  وكان 
األرسى واملحررين، قد تقدم بطلب للمحكمة لحضور األرسى الجلسة، 

إال أن املحكمة قررت عقدها دون حضورهم من خالل "الفيديو".
وبحســب صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة فــإن املحكمــة مــددت 
العارضــة  ومحمــود  العارضــة  ومحمــد  قــادري  يعقــوب  األرسى  اعتقــال 

وزكريا الزبيدي ملدة 10 أيام.
وأوضح أفيغدور فيلدمان محامي األســري الزبيدي يف نهاية الجلســة، أن 
التمديــد يــأيت للتحقيــق معهــم يف عمليتهــم مــن ســجن جلبــوع قبــل نحــو 

أسبوعن.
ويف 6 سبتمرب/ أيلول الجاري، حفر األرسى الستة نفقا من زنزانتهم إىل 
خارج الســجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أســبوع، وهم: محمد 

ومحمود العارضة والزبيدي وقادري.
وكانــت محكمــة االحتــالل قــد مــددت يف 11 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، 
أيــام، بدعــوى اســتكامل التحقيــق  توقيــف األرسى األربعــة ملــدة تســعة 

معهم.
وفجر أمس، أعاد االحتالل اعتقال آخر أسريين شاركا يف العملية، وهام 

أيهم كممجي )35 عاما(، ومناضل نفيعات )26 عاما(.
األســريين  اعتقــال  الجــاري  أيلــول  ســبتمرب/   10 يف  االحتــالل  وأعلــن 
محمــود العارضــة )46 عامــا(، ويعقــوب قــادري )49 عامــا(، ويف اليــوم 
التــايل اعتقــال األســريين محمــد العارضــة )39 عامــا(، وزكريــا الزبيــدي 

)46 عاما(.

لندن/ فلسطن:
العامليــة  الشــعبية  الهيئــة  رئيــس  قــال 
لدعــم فلســطن عصــام يوســف إن رفع 
غــزة،  قطــاع  عــن  اإلرسائيــيل  الحصــار 
الظــروف  وتحســن  إعــامره،  وإعــادة 
ال  إنســانية  حقــوق  لســكانه  املعيشــية 

تجوز املساومة عليها.
صحفــي  ترصيــح  يف  يوســف  وأكــد 
متــارس  االحتــالل  دولــة  أن  أمــس، 
االبتــزاز بقــوت أطفــال غزة، ما يعرب عن 
عنجهيــة وغطرســة مــا انفــك االحتــالل 

عن مامرستهام.
وزيــر  خطــة  أن  إىل  يوســف  وأشــار 
التــي  البيــد  يائــري  االحتــالل  خارجيــة 
حملــت اســم "االقتصــاد مقابــل األمن" 
الظــروف  "تحســن  مبزاعــم  وتتلخــص 
التــزام  مقابــل  غــزة  يف  املعيشــية 
الفصائــل تهدئــًة طويلَة األمد"، تهدف 
إلنقاذ االحتالل وليس لتحسن ظروف 
يف  فشــله  بعــد  خاصــة  غــزة،  أهــايل 
إخضــاع مقاومــة الشــعب الفلســطيني 

الحــرب  خــالل  لرشوطــه  القطــاع  يف 
أعقبــت  التــي  القطــاع،  عــىل  األخــرية 

هبة أهايل القدس.  
يحقــق  أن  يريــد  االحتــالل  أن  وأوضــح 
أهدافــا عــدة مــن خــالل خطــة "البيــد"، 
مــن أبرزهــا إنهــاء مأزقــه أمــام املقاومــة 
التــي مل يعــد يتنبــأ بنتائــج مواجهتهــا، 
إىل جانــب مســاعيه بــأن يبقى احتالله 
يواجــه  ال  مريحــًا  الفلســطينية  لــألرض 
مــن خاللــه أي مقاومــة، إضافــة لغاياتــه 
يف أن يكــون مجانيــا مبعنــى أن يلقــي 
عربيــة  دول  عــىل  متويلــه  بعــبء 

وإسالمية ودولية.
العربيــة  الحكومــات  يوســف  وطالــب 
واإلسالمية، واملجتمع الدويل بأرسه، 
مخططــات  عــىل  الفرصــة  بتفويــت 
القانــون  أن  عــىل  مشــددًا  االحتــالل، 
توفــري  وجــوب  عــىل  ينــص  الــدويل 
الخاضعــن  للســكان  الحيــاة  مقومــات 

لالحتالل.
وشــّدد عىل أن "الشــعب الفلســطيني 

واالســتقرار،  لألمــن  يحتــاج  مــن  هــو 
االحتــالل  تحــت  يعــاين  أنــه  خاصــة 
مــن  اإلجراميــة  املامرســات  نتيجــة 
إبــادة وقهــر وعنرصيــة وتنكيــل وتجويــع 
وحصار، وغريها، وليس املحتل الذي 
يحظــى بدعــم مــن القــوى الدوليــة دون 

قيد أو رشط".
وجــّدد يوســف دعوتــه للــدول العربيــة 
دعمهــا  لزيــادة  كافــة  واإلســالمية 
الفلســطيني،  للشــعب  ومســاندتها 
عــىل  الصمــود  عــىل  قــادرًا  يكــون  يك 
نيــل حقوقــه املرشوعــة،  أرضــه، حتــى 
بعيــدًا عــن مخططات االحتالل وحيله، 
الرامية لاللتفاف عىل حقوق الشعب 
احتاللــه  إبقــاء  وضــامن  الفلســطيني، 

إىل األبد.
إنهــاء  يف  يكمــن  الحــل  بــأن  وأفــاد 
الفلســطينية،  لــألرايض  االحتــالل 
حقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  ومنــح 
"الظــامل  الحصــار  كافــة، إضافــة إلنهــاء 
القانــوين" عــىل  وغــري اإلنســاين وغــري 
قطــاع غــزة، وخــالف ذلــك فــإن إمكانيــة 
تحقيق ما يسمى "السالم واألمن" من 
بالحقــوق  واملســاومة  املقامــرة  خــالل 
اإلنسانية تبقى طرحًا انتهازيًا وخياليًا، 

ال يقبله الضمري والعقل واملنطق.

النارصة/ فلسطن:
دعــت "لجنــة املتابعــة العليــا لشــؤون الجامهــري العربيــة" 
"وقــف  إىل  أمــس،   ،1948 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــيل ومســتوطنيه يف املســجد 
األقىص املبارك"، و"شّد الرحال إىل القدس واألقىص".

"املســجد  إن  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  اللجنــة  وقالــت 
إرسائيليــة  انتهــاكات  األيــام،  هــذه  يف  يشــهد،  األقــىص 
املســتوطنن  ســوائب  باتــت  حيــث  متتاليــة،  احتالليــة 
تقتحمــه بشــكل ثابــت، بــل وتقــوم بــأداء الطقــوس الدينيــة 

اليهودية داخله.
وأشــارت إىل أن قــوات االحتــالل تضيــق عــىل املســلمن 
قــرا  بإبعادهــم  ومنارصيــه  األقــىص  املســجد  ورواد 
عنــه، عــرب األوامــر االحتالليــة الصــادرة عــن أذرع االحتــالل 

املختلفة يف مدينة القدس.
التضييقــات  مــن  لسلســلة  تتعــرض  القــدس  أن  وذكــرت 
واملامرســات االحتالليــة البغيضــة التــي تتمثــل يف هــدم 
البيــوت والتضييــق عىل أهلهــا بهدف ترحيلهم وتهجريهم 

مــن  املبــارك  األقــىص  للمســجد  األوىل  الحاميــة  وتفريــغ 
أهلها. وشــددت عىل أن إقامة الطقوس الدينية اليهودية 
ولكونــه  الدينيــة  لحرمتــه  انتهــاًكا  يعــد  األقــىص  داخــل 
مســجدا إســالميا مبــاركا للمســلمن فقــط، وألحــد معــامل 

الهوية الوطنية الفلسطينية ملدينة القدس.
ودعــت اللجنــة "أهلنــا يف القــدس والداخــل إىل تكثيــف 
خــالل  وبالــذات  األقــىص،  املســجد  إىل  الرحــال  شــد 
أيــام األعيــاد اليهوديــة التــي تكــر فيهــا هــذه املامرســات 
االحتالليــة"، كــام دعــت األردن "صاحــب الرعايــة لألقىص 
إىل مامرســة حقــه الطبيعــي والرشعــي بحاميتــه مــن هــذه 

االعتداءات واالنتهاكات.
املؤمتــر  ومنظمــة  العربيــة  الــدول  جامعــة  دعــت  كــام 
اإلسالمي إىل إسامع صوتها يف الدفاع عن أوىل القبلتن، 
ودول العــامل واملؤسســات الدوليــة ومؤسســات املجتمــع 
املــدين وحــركات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني إىل 
ردع االحتــالل عــن انتهــاك الوضــع القائــم يف األقىص وعن 

اإلخالل بااللتزامات الدولية يف هذا الشأن".

القدس املحتلة/ فلسطن:
 25 يف  العليــا،  االحتــالل  محكمــة  تنظــر 
يف  املقبــل،  أكتوبــر  األول/  ترشيــن 
اســتئناف قدمتــه عائــالت فلســطينية مــن 
ضــد  املحتلــة  القــدس  يف  ســلوان  حــي 
مطالبة مستوطنن بإخالئهم من منازلهم. 
ترصيــح  يف  اآلن"  "ســالم  حركــة  وأفــادت 
نــرش أمــس، بــأن هذا االســتئناف األول من 
وأنــه  املحكمــة،  فيــه  ســتنظر  الــذي  نوعــه 
يتوقع أن تكون لنتائجه تبعات عىل مئات 
الســكان املســتهدفة بيوتهــم يف القــدس، 
الفلســطينية يف  العائــالت  ومــن ضمنهــم 
الشــيخ جــراح التــي تواجــه دعاوى مشــابهة 

من جانب مستوطنن.

املستشــار  يقــدم  أن  املحكمــة  وطلبــت 
القضــايئ للحكومــة، أفيحــاي مندلبليــت، 
 15 تاريــخ  حتــى  االســتئناف  مــن  موقفــه 

ترشين األول/ أكتوبر املقبل. 
الجلســة  خــالل  أيضــا  املحكمــة  وســتنظر 
نفسها يف وجهة نظر قانونية قدمها خرباء 
االنضــامم  وطلبــوا  الــدويل،  القانــون  يف 
يف  للمحكمــة"  "كأصدقــاء  القضيــة  إىل 
دعوى املستوطنن ضد عائلة دويك من 

سلوان.
هــم  القانونيــة  النظــر  وجهــة  وخــرباء 
وبروفيســور  بنفنســتي،  أيــال  بروفيســور 
أرنــا بــن نفتــايل، ود. نتــايل روز دافيدزون، 
وميثلهــم  كرتســمر،  دافيــد  وبروفيســور 

وحغــاي  ســفاراد  ميخائيــل  املحاميــان 
بنزميان.

وتقــي وجهــة النظــر التــي قدمهــا الخرباء 
للفلســطينين  بــأن  الــدويل،  القانــون  يف 
الحــق يف الســكن، الــذي يعنــي الحــق يف 
هــو  الــذي  العقــار  يف  الســكن  مواصلــة 
وشــددوا  الســنن.  عــرشات  منــذ  بيتهــم 
عــىل أن العائــالت الفلســطينية لديهــا حق 

ملكية يف البيوت.
اتجــاه جديــد  النظــر إىل  وتطرقــت وجهــة 
تطور يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 
الذي يشدد عىل العالقة بن استضعاف 
مجموعــة الســكان وبــن كونهم يعانون من 
هــذا  وبتحقــق  ومأمســس.  منتظــم  متييــز 

حــق  مــن  النابــع  الســكان  حــق  فــإن  األمــر، 
يف  بالســكن  وخاصــة  باملســكن  اإلنســان 
منزلهم ومنزل عائلتهم يتغلب يف ظروف 
معينــة عــىل حــق املالكــن األصليــن، أو 
من اســتبدلوهم، باســتعادة السيطرة عىل 

العقار.
تكــون  قــد  أنــه  إىل  اآلن"  "ســالم  ولفتــت 
بعيــدة  تبعــات  القانونيــة  النظــر  لوجهــة 
ُقدمــت  أخــرى  دعــاوى  عــىل  املــدى 
يف  اآلخريــن  الفلســطينين  مئــات  ضــد 
ســلوان والشــيخ جــراح، حيــث يواجــه أكــر 
مــن  طردهــم  خطــر  شــخص   1000 مــن 
بيوتهــم يف أعقــاب دعــاوى إخــالء قدمهــا 

مستوطنون ضدهم.

نابلس/ فلسطن:
االستشــهادي  عمليــة  أمــس  وافــق 
القســامي "إيــاد رداد" )23 عامــا(، 
وســط  أبيــب(  )تــل  مدينــة  يف 
هــزت  التــي  املحتلــة،  فلســطن 
عــرشات  وأوقعــت  الكيــان  أركان 
القتــىل والجرحــى، وكانــت مبنزلــة 
العــام  القائــد  اغتيــال  عــىل  الــرد 
لكتائــب القســام الشــهيد "صــالح 

شحادة".
ففي متام الساعة الواحدة من بعد 
2002-9-19م،  الخميــس  ظهــر 
فّجــر االستشــهادي "رداد" جســده 
الطاهر بحزامه الناســف يف حافلة 
إرسائيليــة مزدوجــة كانــت مكتظــة 
)تــل  يف  والجنــود  باملســتوطنن 
أبيــب(، مــا أوقــع 7 قتــىل وإصابــة 
وصفــت  آخريــن   )60( مــن  أكــر 

)10( منهم بأنها خطرة.
مســاجد  مــن  "رداد"  انطلــق 
نعومــة  منــذ  تــرىب  حيــث  نابلــس، 
واإلميــان  الديــن  عــىل  أظفــاره 
عمليتــه  لينفــذ  مســاجدها،  يف 
أمــن  ويبــدد  االستشــهادية 

االحتالل.
الجهــاد  عــن  الحديــث  دائــم  كان 
فلســطن  داخــل  واملجاهديــن 
وعــن معاناة الشــعب الفلســطيني 
املحتــل  ظلــم  تحــت  يقــع  الــذي 
الــذي اغتصــب أرضــه ورشد أهــل 

فلســطن مــن ديارهــم، فَعِلــَم علــم 
الــذي أخــذ  اليقــن أن هــذا الحــق 
بالقــوة  إال  يســرتد  ال  بالقــوة  منــا 

وبالجهاد يف سبيل الله.
تفاصيل العملية

اإلجــراءات  كل  مــن  الرغــم  عــىل 
املشــددة،  اإلرسائيليــة  األمنيــة 
الحواجــز  كل  مــن  الرغــم  وعــىل 
االستشــهادي  متكــن  العســكرية، 
القســامي "رداد" مــن الوصــول إىل 
مدينــة )تل أبيــب( املحتلة ليحول 
جســده الطاهــر إىل شــظايا متــزق 

أجساد املستوطنن.
وعنــد تقاطــع شــارعي "اللبني" مع 
شــارع "روتشــيلد"، وهــام مــن أكرب 
الشــوارع املركزية يف )تل أبيب(، 
مــن  "رداد"  القســامي  متكــن 
الوصــول إىل املدينــة عــىل الرغــم 
والتحصينــات  الحواجــز  كل  مــن 

والدوريات.
حافلــة  إىل  االستشــهادي  صعــد 
لرشكــة  تابعــة  مزدوجــة  ركاب 
رقــم  الخــط  يف  "دان"  الباصــات 

4، وجلــس يف مقدمتهــا، وعندمــا 

التقاطــع  إىل  الحافلــة  وصلــت 
فتحطــم  الطاهــر،  جســده  فّجــر 
الزجاج ومتزقت الحافلة وترضرت 
أوكار  ليحيــل  املتاجــر،  عــرشات 

املستوطنن جهنام.
وقــال نائــب املديــر العــام لرشطــة 
كــراوس":  "دافيــد  أبيــب(،  )تــل 
وبصــورة  هائــاًل  كان  االنفجــار  "إن 
قــوات  وإن  املــكان،  هــز  كبــرية 
الرشطــة أغلقــت املــكان، وطلبت 
مــن  االقــرتاب  عــدم  الجمهــور  مــن 
املكان، مضيفًا أن العملية جاءت 
مباغتــة إذ مل تــرد أي إنــذارات قبــل 

وقوعها".
القســام  كتائــب  تبنــي  جــاء  وقــد 
لهذه العملية يف بيان رسمي بعد 
نحو ســت ســنوات عىل تنفيذها، 
الــذي  االستشــهادي  اســم  معلنــة 
نعيــم  "إيــاد  وهــو  العمليــة،  نفــذ 
يف  يقطــن  الــذي  رداد"،  صبحــي 
قريــة الزاويــة شــامل ســلفيت، يف 
حن أن عائلته تسكن يف األردن.
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إعالن طرح عطاء
تعلن جامعة فلسطني ومقرها غزة – مدينة الزهراء عن

 طرح عطاء توريد وتركيب كراسي أسنان وأجهزة 
طبية لزوم عيادات طب األسنان بالجامعة 

تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص 
واملســـجلة رســـميًا وترغــب فـــي املشـــاركة فـــي العطــاء مراجعـــة دائــرة اللــوازم 
واملشــريات يف الجامعــة ومقرهــا غــزة – مدينــة الزهــراء   يف أوقــات الــدوام 
الرسمي مـن أجـل الحصـول عىل كراسـة العطـاء مقابـل دفـع مبلغ مايل قدره 

200 شيكل غري مسردة.

علــًا بــأن أخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق 
العطاءات الكائن يف مكتب مجلس اإلدارة الكائن بجوار الســفارة االملانية- 
يــوم  مــن  العــارشة صباحــًا  الســاعة  الســدة يف متــام  2 طابــق  ريفــان  عــارة 
االربعــاء املوافــق 2021/09/22، وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثلــن عــن 

الرشكات املتناقصة يف نفس الزمان واملكان.
مالحظات :ـ 

• أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• تقدم األسعار بالشيكل الجديد شامل الرضيبية.

• الجامعة غري ملزمة بأقل األسعار.
• للمراجعة واالستفسار االتصال عىل جوال رقم: 0599763477

 أو تلفون رقم 08.2844142 .

إعالن طرح عطاء
تعلن جامعة فلسطني ومقرها غزة – مدينة الزهراء عن 
 LCD طــرح عطـــاء توريد أجهزة الب توب وأجهزة
وملحقاتهــا لــزوم تجهيــز الطابــق الجديــد بمبني 

منيب المصري والقاعات الدراسية
االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــىل  العطــاء،  كراســة  يف  املوضحــة  للــرشوط  تبعــًا   
واملسـجلة رسـميًا وترغب فـي املشـاركة فـي العطاء مراجعـة دائرة اللوازم واملشريات 
أجـــل  مـــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  الزهــراء   يف  غــزة – مدينــة  الجامعــة ومقرهــا  يف 

الحصـول عىل كراسـة العطـاء مقابـل دفـع مبلغ مايل قدره 200 شيكل غري مسردة.
علــًا بــأن أخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق 
العطاءات الكائن يف مكتب مجلس اإلدارة الكائن بجوار الســفارة االملانية- 
عــارة ريفــان 2 طابــق الســدة يف متــام الســاعة العــارشة والنصــف صباحًا من 
يــوم الســبت املوافــق 2021/09/25، وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثلــن 

عن الرشكات املتناقصة يف نفس الزمان واملكان.
مالحظات :ـ 

• أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• تقدم األسعار بالشيكل الجديد شامل الرضيبية.

• الجامعة غري ملزمة بأقل األسعار.
• للمراجعة واالستفسار االتصال عىل جوال رقم: 0592778007

 أو تلفون رقم 08.2844142 .

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
29/ADM/2021 إعالن اعادة طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها 
لشراء و توريد أجهزة مكتبية

 لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــىل 
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  لــرشاء كراســات  غــزة   الجمعيــة يف 
2021/9/20 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم األربعاء املوافق 

2021/9/22 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعد الظهــر للموردين املؤهلن 

و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن آخــر موعد 
لتقديم العروض هو يوم االثنن املوافق 2021/9/27 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر أمرييك غري مسردة

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

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
13/ADM/2021 إعالن اعادة طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها
لشــــراء وتـوريــد جـرة غـــــاز 5 كـيـلــــــو

 لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني . 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــىل 
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــرشاء  غــزة   يف  الجمعيــة 
2021/9/20 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم االربعاء املوافق 

2021/9/22 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلــن 

و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتقديم العروض هو يوم االثنن املوافق 2021/9/27 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غري مسردة

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

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555– 08-2641906 

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

100 أسير في "عوفر" يشرعون اليوم في إضراب عن الطعام

دعوات لنرصة "أرسى جلبوع" ووقف انتهاكات االحتالل يف السجون
6 أرسى مرضبون عن 

الطعام يعانون أوضاًعا 
صحية صعبة

رام الله/ فلسطن:
االحتــالل  ســجون  يف  الطعــام  عــن  مرضبــون  أرسى  ســتة  يعــاين 
اإلرسائيــيل رفًضــا العتقالهــم اإلداري، أوضاًعــا صحيــة صعبــة، وفــق 

هيئة شؤون األرسى واملحررين.
وقال املستشار اإلعالمي للهيئة حسن عبد ربه يف ترصيح صحفي 
أمــس: إن األرسى الســتة لديهــم نقــص يف كميــة األمــالح والســوائل 

بأجسادهم.
واألرسى املرضبــون، هــم: كايــد الفســفوس منــذ 68 يوًمــا، ومقــداد 
القواســمة منــذ 61 يوًمــا، وعــالء األعــرج منــذ 43 يوًمــا، وهشــام أبــو 
هواش منذ 35 يوًما، ورايق بشارات منذ 30 يوًما، وشادي أبو عكر 

منذ 27 يوًما.
وأعربــت عائلــة األســري الفســفوس عــن قلقهــا إزاء الوضــع الصحــي 
الخِطــر الــذي وصــل إليــه نجلهــا يف ســجون االحتــالل، حيــث يعــاين 
أوجاًعــا يف معظــم أجــزاء جســمه، وخــر أكــر مــن 35 كيلوغرامــا 
مــن وزنــه، ويعــاين ضعًفــا يف الرؤيــة، وعــدم القــدرة عــىل الوقــوف 

وامليش.
الحقوقيــة  املؤسســات  األرسى"،  "شــؤون  طالبــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
واإلنســانية مبتابعــة الحالــة الصحيــة لألســري املقــديس الجريح أمين 

الكرد )22 عاًما( من سكان حي كفر عقب.

غزة-رام الله/ محمد املنرياوي:
شاركت جاهري غفرية، أمس، يف مسرية 
واألرسى  الحريــة"  "نفــق  ألرسى  منــاِصة 
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســجون  يف  كافــة 
وســط دعوات ملســاندتهم والدفاع عنهم، 
وقــوات  الســجون  إدارة  انتهــاكات  ووقــف 

القمع بحقهم.
مقــر  إىل  وصلــت  التــي  املســرية  ونظــم 
بغــزة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
التابــع  النقــايب  اإلطــار  اإلســالمي  االتحــاد 
لحركة الجهاد اإلسالمي، وندد املشاركون 
فيها بجرائم االحتالل بحقهم، وحرقوا علم 

دولة االحتالل.
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وعــد 
الحســاينة،  الجهــاد اإلســالمي د. يوســف 
ــا  بطوليًّ عمــاًل  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 
واألعــراف  الرشائــع  كفلتــه  ومرشوًعــا 
واملواثيــق الدوليــة، مؤكــدا أن مــن حقهــم 
تحرير أنفسهم من السجون واملعتقالت.

باملســرية  لــه  كلمــة  يف  الحســاينة  وأكــد 
ســجون  يف  األرسى  لــه  يتعــرض  مــا  أن 

وعــزل  وتنكيــل  تعذيــب  مــن  االحتــالل 
ضــد  وجرائــم  حــرب  "جرائــم  ميّثــل  وقمــع 
للمعاهــدات  خطــريا  وانتهــاكا  اإلنســانية، 
الدوليــة واإلنســانية"، وأن ذلــك يســتدعي 
تحــرك املنظات الحقوقية واملؤسســات 
املعنيــة لنرصتهــم، وردع االحتــالل وفضــح 
عــن  التوقــف  عــىل  وإجبــاره  سياســاته، 

جرامئه.
مــن  الســجون  إدارة  بــه  تقــوم  مــا  وعــّد 
إجــراءات وعقوبــات جاعيــة وانتقــام مــن 
األرسى "تجاوزا خطريا للمعايري واملبادئ 
الدولية لحقوق اإلنسان"، مشددا عىل أن 
الصمــت والــردد مــن املؤسســات الدولية 
وحكومتــه  االحتــالل  ومالحقــة  إدانــة  يف 
سيجعالنه يتادى يف ارتكاب املزيد من 

الجرائم واالنتهاكات بحق األرسى العزل.
حــق  اإلســالمي  االتحــاد  أكــد  جهتــه  مــن 
الخيــارات  كل  انتهــاج  يف  الفلســطينين 
محمــال  وحايتهــم،  األرسى  عــن  للدفــاع 
الكاملــة  القانونيــة  املســؤولية  االحتــالل 
مــا  إزاء  الصحيــة  وحالتهــم  حياتهــم  عــن 

يتعرضــون لــه مــن تعذيــب وقمــع وسياســة 
عقاب جاعي يف السجون.

املحامــي  تــاله  بيــان  يف  االتحــاد  ورفــض 
محمــد ياســن يف املســرية، املحاكــات 
الظاملــة التــي يتعــرض لهــا األرسى، مؤكــدا 
أن االنتهاكات بحقهم متثل انتهاًكا خطرًيا 

ومساسا بكل الرشائع والقوانن الدولية.
العربيــة  البــالد  يف  النقابيــن  ودعــا 
الفلســطيني  والشــعب  واإلســالمية 
املقدســة  معركتهــم  يف  األرسى  لنــرصة 
فعاليــات  يف  واملشــاركة  الســّجان،  ضــد 
مناصتهــم ودعــم عوائلهم وأرسهم لتعزيز 

صمودهم وثباتهم.
الفلســطيني،  األســري  نــادي  قــال  بــدوره، 
ســلموا  "عوفــر"،  ســجن  أرسى  إن  أمــس، 
إدارة السجن 100 اسم من كل الفصائل، 
ســيرشعون اليــوم يف إرضاب عــن الطعــام 

إن استمرت اإلجراءات التنكيلية بحقهم.
وكشف "نادي األسري" يف بيان أن األرسى 
بعــودة  اإلرضاب،  يف  رشوعهــم  "رهنــوا 
التنكيليــة  اإلجــراءات  عــن  الســجن  إدارة 

التي فرضتها عىل األرسى".
ولفت البيان االنتباه إىل أن "جميع أقسام 
الســجن مغلقــة منــذ الصبــاح، بعــد أن عــاد 

فرض إجراءات تنكيلية بحق األرسى".
أن "إدارة ســجن  "نــادي األســري"،  وأوضــح 
املتمثــل  االتفــاق  عــن  تراجعــت  عوفــر 
املضاعفــة  التنكيليــة  إجراءاتهــا  بوقــف 
جــزًءا  وأعــادت  األرسى  بحــق  والتضييــق 
منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية 

نفق الحرية مؤخًرا".
إدارة  فرضتهــا  التــي  اإلجــراءات  ومتثلــت 
الســجون مؤخــًرا، بعمليــات القمــع والنقــل 
والتفتيــش وإغــالق كل أقســام األرسى يف 
الســجون، وتقليــص مــدة الفــورة، وإغــالق 
مــن  وحرمانهــم  كاملغســلة،  املرافــق 

"الكانتينا".
سياســة  أن  إىل  األســري"  "نــادي  وأشــار 
أســاس  ُتشــكل  األرسى  عــىل  التضييــق 
الحياة االعتقالية اليومية التي يواجهونها، 

إال أن "اإلدارة ضاعفتها مؤخًرا".
يذكــر أن عــدد األرسى يف ســجن "عوفــر" 

نحو 900 أسري، من بينهم أرسى أطفال.
ويف وقــت ســابق، قــال "نــادي األســري" إن 
العرشات من األرسى يف سجون االحتالل 
يعانــون آثــار عمليــات القمــع التــي تعرضوا 
لهــا بعــد عمليــة نفق الحريــة، وتحديًدا من 
جــرى نقلهــم مــن ســجن "جلبــوع"، عــالوة 
وعزلهــم  نقلهــم  تــم  الذيــن  األرسى  عــىل 
وتوزيعهــم عــىل بقيــة الغــرف، وغالبيتهــم 

من أرسى الجهاد اإلسالمي.
األرسى  مــن  عــدًدا  أن  النــادي  وأوضــح 
وأنهــم  اليــوم،  حتــى  التحقيــق  يواجهــون 
"تعرضــوا لعمليــات قمــع عنيفــة، وهنــاك 
إصابــات بــن صفوفهــم، وهــم بحاجــة إىل 

متابعة قانونية، وصحية عاجلة".
املؤسســات  كل  األســري"  "نــادي  ودعــا 
األمــم  رأســها  وعــىل  الدوليــة،  الحقوقيــة 
املتحــدة إىل متابعــة الجرائــم واالنتهاكات 
التي نفذتها إدارة سجون االحتالل مؤخًرا، 
والتــي ُتشــكل امتــداًدا لجملــة االنتهــاكات 
اليوميــة التــي يواجههــا األرسى يف ســجون 

االحتالل.

حاولــت  االحتــالل  قــوات  أن  العــري 
ونفيعــات  كممجــي  األســريين  منــع 
منــذ  وأنــه  جنــن،  إىل  الوصــول  مــن 
العمليــات  عــرشات  ُنّفــذت  وصولهــا 
حــول  تركــزت  التــي  االســتخبارية 
العديــد مــن املنــازل املحتملــة، حتــى 
ظهــرت معلومــات دقيقــة حــول املنزل 

الذي ميكثان فيه.
عملية تضليل

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
كممجــي  األســريين  اعتقــال  أن 
ونفيعــات تــم مــن خالل عمليــة "خداع 

لهــا  التخطيــط  يف  شــارك  وتضليــل"، 
االحتــالل  جيــش  أركان  هيئــة  رئيــس 
يف  كبــار  وضبــاط  كوخــايف،  أفيــف 

الهيئة.
دخــول  اقتضــت  الخطــة  أن  وأضافــت 
قــوة كبــرية مــن جيــش االحتالل بشــكل 
مــريئ ومكشــوف إىل بعــض املناطــق 
املقاومــن  لخــداع  جنــن  مدينــة  يف 
واألهــايل، وتشــتيت االنتباه عن مكان 
جــرت  التــي  االعتقــال  عمليــة  تنفيــذ 

برية.
وبحسب الصحيفة، فإن القوة الكبرية 

دخولهــا  الفلســطينيون  وثــق  التــي 
مبقاطــع الفيديــو كانــت يف الحقيقــة 
هــي التــي نفــذت عملية الخــداع، ويف 
الوقت نفسه كانت قوة رسية تحاص 

املنزل الذي يوجد فيه األسريان.
أن  لوكالــة "صفــا"  وأوضحــت مصــادر 
االقتحــام الكبــري جــاء مــن ناحيــة شــارع 
ومنطقــة  العســكري  وشــارع  حيفــا 
وهــي  جنــات،  ومدخــل  الجابريــات 
مناطــق بعيــدة متاًما عن موقع اعتقال 
يف  متــت  التــي  ونفيعــات  كممجــي 

الحي الرشقي للمدينة.

الحقــوا  الذيــن  املقاومــن  أن  وبّينــت 
قــوات االحتــالل يف أماكــن اقتحامهــا 
الرشاشــة  باألســلحة  معهــا  اشــتبكوا 
جيــش  كان  حــن  يف  لســاعات، 
عســكرية  بتعزيــزات  يدفــع  االحتــالل 
ســوى  فيهــا  لــه  أهــداف  "ال  ملناطــق 
تضليــل املقاومــن الذيــن ُأنهكــوا يف 

تلك املناطق".
الوقــت  "يف  إنــه  املصــادر  وقالــت 
الــذي كان فيــه صخــب الرصــاص ميــأل 
ســاء جنن، تســللت وحدات خاصة 
لالحتــالل بلبــاس مــدين إىل منــزل يف 

جنن-غزة/ محمد املنرياوي:
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  اعتقلــت 
أمــس،  فجــر  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
نفيعــات،  ومناضــل  كممجــي  أيهــم 
الســتة"  "األرسى  مــن  أســريين  آخــر 
حــرروا  الذيــن  الحريــة"  "نفــق  أبطــال 
"جلبــوع"  ســجن  مــن  عــره  أنفســهم 
مطلع الشــهر الجاري، وذلك بـ"عملية 
تضليليــة" يف مخيــم جنــن لالجئــن 
الفلســطينين شــايل الضفــة الغربية 

املحتلة.
كممجــي  األســريين  اعتقــال  وجــاء 
ونفيعات بعد 13 يوًما من املالحقة، 
واألرسى  نفســيها  تحريــر  عقــب 
وزكريــا  العارضــة  ومحمــود  محمــد 
الزبيــدي ويعقــوب قــادري، مــن ســجن 
 6 يف  تحصينــا،  األشــد  "جلبــوع" 

سبتمر/ أيلول الجاري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  أن  العريــة 
يف  املنــازل  أحــد  طوقــت  االحتــالل 
الخــروج  ســكانه  مــن  وطلبــت  جنــن، 
منهــم  وكان  أنفســهم،  وتســليم  منــه 
انــدالع  إىل  مشــرية  األســريان، 
احتجاجــات عقب اعتقالها، تخللها 
الحارقــة  والزجاجــات  الحجــارة  رشــق 

وإطالق النار عىل القوات.
ويف تعقيبــه عــىل اعتقــال نجلــه، قــال 
والــد األســري كممجــي: "نجــيل اتصــل 

يب هاتفيــا قبيــل اعتقالــه ليبلغنــي بأنه 
محــاص يف مبنــى بالحــي الرشقــي يف 
جنن، وأنه وزميله نفيعات سُيسلِّان 
الــذي  نفســيها حايــة ألهــل املنــزل 

ميكثان فيه".
النقــاب عــن  وكشــفت مصــادر عريــة 
"نقطــة الصفر" التي اتخذها االحتالل 
العتقال األسريين كممجي ونفيعات، 
مــن  خروجهــا  أثنــاء  يف  كانــت  التــي 

مخيم جنن.
أجهــزة  أن  العريــة  اإلذاعــة  وادعــت 
أمن االحتالل رصدت األســري نفيعات 
املــايض،  األســبوع  يف مدينــة جنــن 
حيــث تخفــى يف منــزل مبخيــم جنــن 
خــالل  وأنــه  املحــاذي ملدينــة جنــن، 
إليــه يف املنــزل  األيــام األخــرية انضــم 

نفسه األسري كممجي.
وأشــارت إىل أن أجهــزة أمــن االحتــالل 
معلومــات  أمــس  فجــر  تلقــت 
منــه  خرجــا  بأنهــا  اســتخباراتية 
وميكثان يف منزل يقع رشقي املدينة 
وتقــرر اعتقالهــا خشــية أن يعــودا إىل 
ذهابهــا  خــالل  أنــه  مضيفــة  املخيــم، 
تســلمت  املســتهدف  املنــزل  إىل 
جديــدة  اســتخباراتية  معلومــات 
بأنهــا يف منــزل آخــر ألحــد أقربائهــا، 
تــم  حيــث  إليــه  القــوات  وُوجهــت 

اعتقالها.
اإلخبــاري  "والــال"  موقــع  وكشــف 

عــن  بعيــًدا  للمدينــة  الرشقــي  الحــي 
موقع االشتباكات، وحاصت املنزل، 

ليكتشف قاطنوه أنهم محاصون".
ونفيعــات  كممجــي  الحــظ  وفجــأة 
محــاصون  أنهــم  املنــزل  وســكان 
األول  فعاجــل  الخاصــة،  بالوحــدات 
أنــه  ليبلغــه  والــده  عــىل  باالتصــال 
حرًصــا  نفســه  سيســلم  وأنــه  محــاص، 

عىل سالمة مستضيفيه.
محاولتا اغتيال

األرسى  شــؤون  هيئــة  محامــي  وقــال 
واملحررين منذر أبو أحمد: إن األسري 
كممجــي تعــرض ملحاولتي اغتيال من 
االحتــالل خــالل انتقاله إىل جنن بعد 
"جلبــوع"،  ســجن  مــن  حريتــه  انتزاعــه 
كــا تعــرض ورفيقــه نفيعــات للــرضب 
املرح يف أثناء اعتقالها فجر أمس.

ترصيحــات  يف  أحمــد  أبــو  وأضــاف 
زيــارة  مــن  متكنــه  عقــب  صحفيــة، 
الوحــدات  أن  كممجــي،  األســري 
الخاصــة التي اعتقلتها اعتدت عليه 
ــًدا  ُمضمِّ أن  مردفــا  نفيعــات،  وزميلــه 
ــا "لحظــة وصولــه  فَحــَص كممجــي طبيًّ
ــا،  مختصًّ طبيًبــا  وليــس  الســجن،  إىل 

ومل يقدم له العالج الالزم.
وتابــع أن األســري كممجــي طلــب منــه 
إجبار إدارة الســجون عىل عرضه عىل 
طبيــب مختــص لفحــص أمل يف صدره 

وأكتافه ورقبته.

وأفــاد بأنــه جلــس مــع األســري كممجــي 
ســاعة ونصف، تحدث خاللها األســري 
عــن فــرة تحــرره، وأنــه تعــرض إلطــالق 
النار عليه مرتن من قوات االحتالل، 
انتزاعــه  مــن  الثــاين  اليــوم  األوىل يف 
يف  موجــودا  كان  حيــث  حريتــه 
تتمكــن  ومل  األعشــاب،  بــن  العفولــة 
يف  والثانيــة  اعتقالــه،  مــن  القــوات 
منطقة سامل، وبعدها قىض 11 يوما 

يف جنن.
السلطة تتنفس الصعداء

ونقلت القناة 20 العرية عن مصدر 
يف أجهــزة أمــن الســلطة، أمــس، قولــه 
إن اعتقــال "األرسى الســتة" أدى إىل 

ارتياح كبري لدى السلطة.
ووفــق املصــدر فــإن اعتقــال االحتالل 
انتهــت  حملــة  يف  الســتة"  "األرسى 
مــن  الســلطة  أراحــت  أمــس  فجــر 
الحاجة للتعامل مع املظاهرات التي 
استشــهد  حــال  يف  ســتندلع  كانــت 

أحدهم خالل اعتقاله.
وأضافت القناة أن "الســلطة تعرف، 
تؤكــد،  اإلرسائيليــة  األمنيــة  واألجهــزة 
مــن  الســلطة  أنقــذ  الشــاباك  بــأن 
مشــكلة خِطــرة يف جنــن ومــن رضورة 
التعامــل مــع املظاهرات التي تشــكل 
تحديــا بالنســبة لهــا يف ظــل مســاعي 
الســتغالل  املســلحة  التنظيــات 

الحدث وإشعال املنطقة".

هيئة: األسير "كممجي" تعرض لمحاولتي اغتيال بعد تحرره

االحتالل يعتقل آخر أسريين من أبطال "نفق الحرية" بعملية تضليل يف جنني
قنــاة عربيــة: السلطــة تنفســت الصعــداء بعــد اعتقــال "األســرى الستــة"

املنزل الذي تم اعتقال األسريين كممجي وانفيعات منه يف جنن               )أ ف ب(
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فصائــل ومتحدثــون: ملحمـــة "نفـــق الحريـــة"
 منــوذٌج ملهـــٌم أظهــــر هشاشــــة االحتـــالل وأمنــــه

"التنسيق األمني" جعل اختفاء األسرى الستة مهمة شبه مستحيلة
مختصون: عملية "نفق الحرية" هزَّت املستوى السيايس واألمني يف )إرسائيل(

األوضاع في الضفة »من سيئ إلى أسوأ«

جرادات: السلطة تكتم 
أنفاس املواطنني
 لالنصياع إلمالءاتها

رام الله-غزة/ جامل غيث:
قــال الناشــط الســيايس فخــري جــرادات: إن الســلطة يف رام الله 
إلمالءاتهــا  االنصيــاع  عــى  إلجبارهــم  املواطنــن  أنفــاس  تكتــم 
والقبــول مبــا تريــد، وإال فــإن االغتيــال مصــر مــن يقلقهــا، كــام 

حدث مع املعارض نزار بنات.
وأضــاف جــرادات، املرشــح عــن قامئــة "طفح الكيــل" لالنتخابات 
الترشيعيــة "املعطلــة" أن الســلطة تخالــف القانــون عنــد تعاملها 
مــع فئــات محــددة، خاصــة املعارضــن السياســين، فهــي تريــد 
باألمــر  والقبــول  الصمــت  إىل  تدعوهــم  رســالة  إرســال  بذلــك 

الواقع.
ووصــف األوضــاع يف الضفــة الغربيــة بأنهــا "تســر مــن ســيئ إىل 
أســوأ"، إذ ليــس هنــاك احــرام للحريــات يف ظــل غيــاب ســلطة 
القانون وسيادته، مؤكًدا أن تطبيق القانون يتم بنظام الصفقات 
مــن قبــل متنفذيــن يف الســلطة، دون وجــود رعايــة للمواطــن أو 

توفر الحامية له. 
وأشــار إىل أن الســلطة تحــرص بالدرجــة األساســية عــى ســالمة 
وأمــن متنفذيهــا عــى حســاب املواطنــن، مضيًفــا أن "مــا يزيــد 
الطــن بلــة، أنــه إذا كان للمواطــن رأي ســيايس مخالف لتوجهات 

السلطة القامئة، فإنه يصبح عرضة للخطر".
املعارضــن  بحــق  اإلهــامل  سياســة  متــارس  الســلطة  أن  وذكــر 
السياســين بعيــًدا عــن تطبيــق القانــون، وتحاول اســرضاء بعض 

الشخصيات عى حساب املواطنن.
وعن جرمية إطالق النار عى مركبته الجمعة قبل املاضية، قال 
جــرادات إن أجهــزة أمــن الســلطة تتجاهــل التحقيــق فيهــا، األمــر 

الذي يشر إىل ضلوعها يف الجرمية.
الســلطة  أمــن  تقــدم ببالغــات وشــكاوى ألجهــزة  أنــه  ولفــت إىل 
إىل  الرجــوع  أو  فيهــا  التحقيــق  يتــم  مل  لكــن  الجرميــة،  بشــأن 
كامرات املراقبة يف الشوارع، معترًبا أنها رسالة منها للنشطاء 
الفســاد،  مبكافحــة  واملطالبــن  الســيايس  ألدائهــا  املعارضــن 

لدفعهم نحو التوقف عن انتقادها.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الحريــة"  "نفــق  أرسى  تفــوق 
بإمكاناتهــم اليســرة عــى منظومــة 
مــن  تعــد  التــي  اإلرسائيليــة  األمــن 
عامليــًا،  األقــوى  املنظومــات 
لكنهم اصطدموا بجدار "التنســيق 
األمني" وغياب الحاضنة الرسمية 
للعمل املقاوم يف الضفة الغربية 
املحتلة، وفق ما يقول مختصون.

وأوضــح املختصــون يف أحاديــث 
"فلســطن"،  لصحيفــة  منفصلــة 
اللــه  رام  يف  الســلطة  متســك  أن 
االحتــالل  لــدى  األمنيــة  بوظيفتهــا 
اســتمرار  مــن  جعــل  اإلرسائيــي، 
اختفــاء األرسى الســتة مهمــة شــبه 

مستحيلة.
وفجــر أمــس، متكــن االحتــالل مــن 

كممجــي  أيهــم  األســرين  اعتقــال 
أســرين  آخــر  نفيعــات،  ومناضــل 
 6 يــوم  "جلبــوع"  ســجن  مــن  فــّرا 
ســبتمرب/ أيلول الجاري، من أصل 
املنطقــة  يف  وذلــك  أرسى،   6
الرشقية من مدينة جنن، شــاميل 

الضفة الغربية املحتلة.
غياب الحاضنة الرسمية

يوســف  اللــواء  العســكري  الخبــر 
الكبــر  النجــاح  أن  رأى  الرشقــاوي 
الســتة  األرسى  حققــه  الــذي 
بالتحــرر من ســجن "جلبوع" بصفة 
ذاتيــة هــز منظومــة أمــن االحتــالل، 
لكنه قوبل لألســف بغياب حاضنة 
متكنهــم  الغربيــة  بالضفــة  رســمية 
أمــن  عيــون  عــن  االختفــاء  مــن 

االحتالل.

وقــال الرشقــاوي: "شــعبنا بالضفــة 
إذ  مركبــًا،  أمنيــًا  وضعــًا  يعيــش 
قبــل  مــن  املقاومــون  ُيالحــق 
حــد  عــى  والســلطة  االحتــالل 
ســواء، فاألخــرة ال تدعــم أي عمــل 

مقاوم وال تحمي أي مطارد".
تفتخــر  الســلطة  أن  إىل  وأشــار 
بـ"تنســيقها األمنــي" مــع االحتالل؛ 
ما جعل الوضع يف الضفة الغربية 
تســتبيحها  بحيــث  للغايــة،  صعبــًا 
نهــار  ليــل  االحتــالل  أمــن  أجهــزة 
حجــر  لــكل  الوصــول  وتســتطيع 

فيها.
اعتقــال  مــن  حــدث  مــا  أن  وعــّد 
لألســرين أيهــم كممجــي ومناضل 
انفيعــات يف جنــن، هــو تكريــس 
رســخته  الــذي  الســلطة  لفشــل 

وتقديســها  أوســلو  اتفــاق  ضمــن 
مقابــل  )إرسائيــل(  لرشعيــة 

امتيازات شخصية لقياداتها.
اعتقــاده  عــن  الرشقــاوي  وأعــرب 
اعتقــال  إعــادة  مــن  حــدث  مــا  أن 
يجعــل  أن  ينبغــي  الســتة  األرسى 
الشــعب الفلســطيني يعيــد النظــر 
يف االســراتيجية الوطنيــة القامئــة 
حاليــًا، التــي ال ميكــن مــن خاللهــا 

الخالص من االحتالل.
وبن أن اعتقال املقاومن بالضفة 
أمر مفهوم ما دامت السلطة تؤكد 
أن "التنسيق األمني" مع االحتالل 
ســلطة  "ربحنــا  مضيًفــا:  مقــدس، 
وهميــة وخرسنــا فلســطن، ومــا مل 
املرخــص  ســالحها  الســلطة  تلــِق 
القاممــة  حاويــات  يف  إرسائيليــًا 
مــن  املزيــد  ســيدفع  شــعبنا  فــإن 
غيــاب  ظــل  يف  الباهظــة  الفواتــر 

مرشوع وطني فلسطيني".
صراع األدمغة

من جانبه، بّن الباحث يف شؤون 
األرسى، فــؤاد الخفــش، أن عمليــة 
األوىل  هــي  الســتة  األرسى  تحــرر 
تنجــح  التــي  عامــًا  عرشيــن  منــذ 
ضعــف  أكــدت  "فقــد  بالكامــل، 
اإلرسائيليــة  األمنيــة  املنظومــة 
أمــام اإلرادة الفلســطينية، فتفــوق 
الفلســطيني عــى اإلرسائيــي يف 
رصاع األدمغــة ومتكــن مــن تحريــر 

نفسه بأدوات بسيطة".
وأوضح الخفش أن أهمية العملية 
مل تتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ فقــد 
أثبتــت وجــود فشــل اســتخبارايت 

كبــر لــدى االحتــالل يف ظــل عدم 
وصــول أي معلومــة لــه عــن عمليــة 

التحرر قبل تنفيذها.
الفشــل  أن  إىل  وأشــار 
ظــل  يف  اســتمر  االســتخبارايت 
االختفــاء  عــى  األرسى  قــدرة 
يســيطر  مناطــق  يف  أيــام  لعــدة 
ويف  كامــاًل  االحتــالل  عليهــا 
التــي  الهائلــة  التكنولوجيــا  ظــل 
القضيــة  أن  إىل  الفتــًا  ميتلكهــا، 
اإلنســاين  الجانــب  إحيــاء  أعــادت 
لهــؤالء األرسى الذيــن يحرمــون يف 
ســجون االحتــالل أبســط حقوقهــم 

اإلنسانية.
ورأى الخفــش أن غيــاب الحاضنــة 
ســاهم  مــا  هــو  بالضفــة  الرســمية 
يف إعــادة االحتــالل إلقــاء القبــض 
حاضنــة  يوجــد  "فــال  عليهــم، 
يف  هــو  كــام  تحتضنهــم  رســمية 
مســتباحة  الضفــة  أن  كــام  غــزة، 

أمنيًا من قبل االحتالل".
تآكل قوة الردع

بالشــأن  املختــص  قــال  بــدوره، 
زايــدة:  أبــو  حاتــم  اإلرسائيــي، 
أّثــرت  الحريــة"  "نفــق  عمليــة  إن 
لــدى  الســيايس  املســتوى  يف 
قــدرة  تــآكل  أثبتــت  إذ  االحتــالل؛ 
قامــت  التــي  اإلرسائيليــة  الــردع 
وقدراتهــا  والبطــش  القتــل  عــى 

األمنية.
"تجــى  زايــدة:  أبــو  وأضــاف 
الســتة  األرسى  قــدرة  يف  ذلــك 
األمنيــة  املنظومــة  اخــراق  عــى 
اإلرسائيليــة املعقــدة والخروج من 

ســجن شديد اإلحكام كـ"جلبوع"، 
مشــرًا إىل أن العمليــة أثبتــت أن 
الفلســطينين قادريــن عــى فعــل 
املنظومــة  واخــراق  املعجــزات 
األمنيــة اإلرسائيليــة بجميــع أمنــاط 

املقاومة غر التقليدية.
رفعــت  العمليــة  أن  إىل  ولفــت 
الضفــة  يف  املقاومــة  عــن  الغبــار 
ســنوات  حاولــت  التــي  الغربيــة 
مــع  األمنــي  التنســيق  مــن  طويلــة 
مشــهد  فحــرك  قتلهــا،  االحتــالل 
يبحــث  وهــو  االحتــالل  جيــش 
روح  األرسى،  عــن  مــكان  كل  يف 
املقاومة يف نفوس أهل الضفة.

"لكــن  بالقــول:  زايــدة  أبــو  ومــى 
مــع  األمنــي  الســلطة  تعــاون 
االحتــالل حــال دون قــدرة األرسى 
باالختفــاء،  االســتمرار  عــى 
معلومــات  قدمــت  تكــون  وقــد 
متكــن  يف  ســاهمت  اســتخبارية 
اعتقالهــم،  إعــادة  مــن  االحتــالل 
لتقديــم  فرصــة  تفــوت  ال  فهــي 
دون  فمــن  لالحتــالل،  خدمــة 
التنسيق األمني ينتهي وجودها". 
قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
مــن  والســبت  الجمعــة  اعتقلــت 
األســبوع املــايض األرسى محمــد 
ويعقــوب  العارضــة  ومحمــود 
قادري وزكريا الزبيدي الذين فروا 
رفقة كممجي ونفيعات من سجن 
 6 يف  الحراســة،  شــديد  جلبــوع 
وذلــك  الحــايل،  أيلــول  ســبتمرب/ 
عــرب نفــق حفــروه مــن زنزانتهــم إىل 

خارج السجن.

رام الله-غزة/ محمد املنراوي:
عمليــة  ومتحدثــون  فصائــل  وصفــت 
"نفــق الحريــة" التــي حــرر عربهــا "األرسى 
"جلبــوع"  ســجن  مــن  أنفســهم  الســتة" 
أيلــول  ديســمرب/   6 يف  تحصيًنــا  األشــد 
بأنهــا  اعتقالهــم،  إعــادة  قبــل  الجــاري، 
أظهــر  ملهــم  ومنــوذج  بطوليــة  ملحمــة 
وأجهــزة  اإلرسائيــي  االحتــالل  هشاشــة 

أمنه أمام اإلرادة والعزمية الفلسطينية.
املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
اإلســالمية حامس حازم قاســم: إن أبطال 
الفلســطيني  قــدرة  أثبتــوا  الحريــة"  "نفــق 
الظــروف  كل  يف  املقــاوم  الفعــل  عــى 
واألدوات، وإنه بالرغم من إعادة اعتقالهم 
ســتبقى عمليتهــم البطوليــة دليــاًل دامًغــا 
عــى هشاشــة وضعف املنظومــة األمنية 
إرادة  أمــام  صمودهــا  وعــدم  اإلرسائيليــة 

املقاتل الفلسطيني.
وعــد قاســم يف بيــان لــه أمــس، مــا فعلــه 
الســتة" بطولــة عظيمــة وجهــادا  "األرسى 
كبــرا، وإنجــازا عظيــام، سيســجل بأحرف 
مــن نــور يف ســجل جهــاد ونضــال شــعبنا 
كتائــب  أن  عــى  مشــددا  الفلســطيني، 
القســام الجنــاح العســكري لحركة حامس 
ســتفي بعهدها ووعدها بأن يكون أبطال 
"نفــق الحريــة" عــى رأس صفقة التبادل، 
الــرأس، وأن يفتــح  وأن يخرجــوا مرفوعــي 

السجان بنفسه أبواب زنازينهم.
املتحــدث  قــال  ســابق،  وقــت  ويف 
"آن  برهــوم:  فــوزي  حــامس  حركــة  باســم 
امتــدت  التــي  اإلرسائيليــة  للــذراع  األوان 
لتختطف املجاهدين يف الضفة الغربية 
وأن  ُتقطــع  أن  بهــم،  وتبطــش  املحتلــة، 
عــدم  وجــوب  مؤكــدا  حــد"،  لهــا  ُيوضــع 
يف  بـ"االســتمرار  لالحتــالل  الســامح 

وبــأرواح  الفلســطينية،  بســاحتنا  العبــث 
أبنائنــا ومجاهدينــا، مهــام كلــف ذلك من 

مثن".
وأضــاف برهــوم يف ترصيح صحفي أمس 
أن الرهــان عــى شــباب ورجــاالت الضفــة 
وخلــق  املرحلــة  قيــادة  كبــر يف  األحــرار 
حملــة  عناوينهــا  جديــدة؛  نضــال  ســاحة 
البنادق املرشعة يف وجه االحتالل التي 
تحســم معاركهــا املقدســة معــه، وتحمــي 
أن  مردفــا  ومقدســاتنا،  وشــعبنا  أهلنــا 
أبطــال "نفــق الحريــة" ولــدوا من رحم هذا 
املقاومــة  معــارك  يف  وثبتــوا  الشــعب، 

والتضحية والفداء.
شــكلوا  الحريــة"  "نفــق  أبطــال  أن  ورأى 
مناذج ورموزا نضالية جهادية كبرة، وأنه 
مبثلهــم وأمثــال الكثــر مــن أبطــال ورمــوز 

شعبنا حتاًم سنصل وننترص.
جنين مهد الثوار

وقال عضو املكتب الســيايس ومســؤول 
زاهــر  حــامس  حركــة  يف  األرسى  ملــف 
قدمــوا  الســتة"  "األرسى  أن  جباريــن 
شــعبنا،  أحــرار  لــكل  ملهــاًم  منوذًجــا 
الفلســطيني  أســطورة  باقتــدار  ورســموا 
تنتــزع  الحقــوق  أن  وأثبتــوا  املقــاوم، 
انتزاًعــا وال تســتجدى، وأن شــعاع الحريــة 
الذي ســطع من "جلبوع" وزرع أماًل بنيل 

الحرية والخالص لن ينقشع.
وأكــد جباريــن يف ترصيــح صحفي أمس، 
أن اعتقــال االحتــالل أبطال "نفق الحرية" 
الــذي  االنتصــار  حجــم  عــى  يغطــي  لــن 
كألعوبــة  الطبيعــي  حجمــه  يف  وضعــه 
يســخر منهــا الجميــع، ولــن يؤثــر يف عــزم 
تحريــر  عــى  وإرصارهــم  الفلســطينين 
ملفــا  امللــف  هــذا  وجعــل  األرسى، 
اســراتيجيا يقــف عــى صــدارة نضالهــم 

قيــادة  أن  عــى  مشــددا  لتحريرهــم، 
املقاومــة تعمــل مــن أجــل إمتــام صفقــة 
يكــون  وشــعبنا  ألرسانــا  مرشفــة  تبــادل 

"األرسى الستة" ضمن أبطالها.
ســتبقى  ومخيمهــا  جنــن  أن  وأضــاف 
حصًنــا متيًنــا، ومهــًدا للثــوار، وشــوكة يف 
حلق املحتلن، وســيظل شــعبنا العظيم 
ســوًرا عالًيــا، ودرًعــا قوًيــا يحتضن ويدافع 
مــا  أغــى  قدمــوا  الذيــن  األرسى  عــن 

ميلكون من أجل القضية.
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وقــال 
الترشيعــي أحمــد بحر إن رســالة "األرسى 
كلــه  العــامل  وصلــت  وقضيتهــم  الســتة" 
الكرميــة،  للحريــة والحيــاة  تواقــون  بأنهــم 
نهايــة  تعنــي  ال  اعتقالهــم  إعــادة  معتــربا 
القصــة، بــل ال تــزال صفعتهــم لالحتــالل 
بعدمــا  أبــدا،  آثارهــا  متحــى  لــن  مدويــة، 
املحتــل  أمــن  وصــورة  أركان  زعزعــت 

وأظهرت هشاشته.
وأضاف بحر يف ترصيح صحفي أمس أن 
انتصار "نفق الحرية" سيكون ملهام لكل 
جــرى  مــا  وأن  وشــعبنا،  األبطــال  األرسى 
ســيكون وقودا لكل الفلســطينين للعمل 
ســجون  وتبيــض  األرسى  تحريــر  عــى 
مبــادرة  رضورة  عــى  مشــددا  االحتــالل، 
فصائــل املقاومــة ألخذ زمام املبادرة يف 
تحريرهــم، والعمل عى بناء اســراتيجية 
وطنية شــاملة إلطالق رساحهم ومحاسبة 

االحتالل عى جرامئه.
الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  وأكــد 
فتحي القرعاوي أن املعركة مع االحتالل 
يف  أســر  آخــر  تحريــر  حتــى  تتوقــف  لــن 
"األرسى  نجــاح  أن  إىل  مشــرا  ســجونه، 
ولــو  حتــى  أنفســهم،  تحريــر  مــن  الســتة" 
أعيد اعتقالهم، مبنزلة رسالة لكل العامل 

عــى توقهــم للحريــة التــي ُتنَتــزع انتزاعــا 
وال تنتظر بوادر حسن النية.

القرعــاوي يف ترصيــح صحفــي  وأضــاف 
فلســطيني  كل  إىل  بحاجــة  األرسى  أن 
يســاندهم ويقــف إىل جانبهــم، وتفعيــل 
داخليــا  ملســاندتهم  اإلعالمــي  الجانــب 

وخارجيا.
صدمة للضمير الوطني

الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  وقــال 
عبــد الرحمــن زيدان: إن "األرسى الســتة" 
أحدثــوا صدمــة للضمــر الوطنــي حتــى ال 
يتبلد حيال قضية األرسى، مشرا إىل أن 
ملحمــة "نفــق الحريــة" البطوليــة شــهدت 
فئــات  كل  لــدى  واســعا  شــعبيا  تعاطفــا 
شــعبنا وخصوصــا أهلنــا الداخــل املحتل 

رغم محاولة االحتالل بث الفتنة.
صحفــي  ترصيــح  يف  زيــدان  وأضــاف 
أمــس، أن وقفــة أهــل النــارصة وهتافاتهــم 
أمــام محكمــة االحتــالل كان لهــا أثــر بالــغ 
وأظهــرت  األرسى،  معنويــات  رفــع  يف 
غيــاب وعجــز وتخــاذل املوقــف الرســمي 

)للسلطة( املكبل بـ"اتفاقات العار".
األرسى  حــدث  يف  الالفــت  أن  وتابــع 
تفــوق  أكذوبــة  زيــف  كشــفه  البطــويل 
وإجراءاتــه،  اإلرسائيــي  األمــن  ومتانــة 
وتشكيله صدمة عنيفة للمنظومة األمنية 
بكل مكوناتها، معتربا أن إعادة اعتقالهم 
أضحــت واجًبــا بالنســبة لالحتــالل مهــام 

كان الثمن، الستعادة يشء من هيبته.
وأهلهــا  جنــن  ببطولــة  زيــدان  وأشــاد 
يف  باملباركــة  وصفهــا  التــي  وهبتهــم 
"اإلربــاك الليــي"، وكذلك بطولة العائلة 
التــي احتضنــت األرسى يف ظروف بالغة 

التعقيد مع استعداد عاٍل للتضحية.
وأكــد القيــادي يف حركــة حــامس الشــيخ 

الحريــة"  "نفــق  أبطــال  يوســف  حســن 
منظومــة  اخرقــوا  عندمــا  انتــرصوا 
ولــو  الحريــة  وتنســموا  األمنيــة  االحتــالل 
أليام رغاًم عنه، معتربا ذلك إنجازا كبرا 

لهم وللحركة األسرة.
صحفــي  ترصيــح  يف  يوســف  وأضــاف 
خيــار  إىل  ذهبــوا  الســتة"  "األرسى  أن 
أن  يعلمــون  وهــم  املعقــدة  عمليتهــم 
االحتــالل ســيعيد اعتقالهــم وأنــه ســينفق 
الكثــر مقابــل ذلــك، مشــرا إىل أن انتزاع 
العقبــات  الصــورة وتخطــي  بهــذه  الحريــة 
األمنيــة والتكنولوجيــة ســيحفر جيــدا يف 
ذاكرة كل فلســطيني وعريب حر يف هذا 

العامل.
"القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  وقالــت 
دعــم  إن  الربغــويث:  فاديــة  موعدنــا" 
أبطــال  بــدأه  مــا  بإكــامل  ســيكون  األرسى 
"نفــق الحريــة" من إعادة تســليط األضواء 
عى قضيتهم وتفعيل حضورها، مشــرة 
جيــوش،  تنجــزه  مل  مــا  أنجــزوا  أنهــم  إىل 
وأثبتــوا أن هــذا االحتــالل هــش إذا متــت 

مواجهته.
صحفــي  ترصيــح  يف  الربغــويث  وأكــدت 
وجــوب أخــذ الــدروس والعــرب مــن طريقــة 
اعتقالهم التي تكررت فيها األخطاء ذاتها 
االنســياق  وعــدم  ســابقة،  اعتقــاالت  يف 
وراء الشــائعات املوجهــة مــن االحتــالل، 
مشــددة عــى أن "اعتقــال األحــرار مــؤمل، 
وعــدم قدرتنــا عــى حاميتهم مــؤمل أكرث، 
لكــن هــذا ال ينتقــص مــن بطولتهــم ومــام 
انتزعوهــا  التــي  حريتهــم  ومــن  أنجــزوه 

بكرامة".
أثر "كتيبة جنين"

يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وقالــت 
االحتــالل  مــع  الــرصاع  إن  فلســطن: 

اعتقــال  إعــادة  وإن  مفتوحــا،  ســيبقى 
أبطــال "نفــق الحريــة" جميعهــم لــن ميحــو 
جنــن"،  "كتيبــة  حققتــه  الــذي  األثــر 
فالشــعب الفلســطيني يثبــت كل مــرة أن 
إرادتــه أقــوى وأصلــب وأنــه لــن يستســلم 

مهام بلغ إجرام االحتالل وعدوانه.
وأضافت الحركة يف بيان لها أن ما صنعه 
أبطــال "كتيبــة جنــن" ســيبقى واحــدا مــن 
اإلرادة  قــوة  عــى  الســاطعة  الشــواهد 
األبطــال  املجاهديــن  لــدى  والعزميــة 
الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم إبقــاء جــذوة 
فلســطن  أرض  عــى  مشــتعلة  الــرصاع 
دون النظــر إىل موازيــن القــوى املختلــة، 
وإىل مــا يجــري حولهــم مــن تنســيق أمنــي 
وخــذالن وتطبيــع وتســابق نحــو اللقــاء مــع 
االحتــالل، وفتــح أبــواب العواصــم لقادتــه 

وعودة املفاوضات معه.
الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل  وحملــت 
الســتة"،  "األرسى  بحيــاة  املســاس  عــن 
الســجون ويف  داخــل  األرسى  وإخوانهــم 
العــزل االنفــرادي الذيــن تدخــل معركتهــم 
يومهــا  الســجون  وإدارة  الســجانن  مــع 
الخامس عرش، داعية ملواصلة فعاليات 
لــألرسى،  نــرصة  الغضــب  ومســرات 
العســكرية  املقاومــة  أجنحــة  وكذلــك 
للبقــاء يف حــال اســتنفار وجاهزيــة عاليــة 

للذود عنهم.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
اإلســالمي خرض عدنان إن إعادة اعتقال 
"األرسى الســتة" أمــر مــؤمل ويشــق علينا، 
لشــوكة  كارسة  ســتبقى  جنــن  أن  إال 
االحتــالل، مضيفــا أنهــم كانــوا يدركــون أن 
ومواجهتــه  املحتــل  كــرس  عــى  اإلقــدام 
االعتقــال  إمــا  احتاملــن،  أحــد  بالحريــة 

وإما الشهادة.

وأوضح عدنان يف ترصيح إلذاعة "صوت 
األســرين  اعتقــال  إعــادة  أن  األقــى" 
فجــر  إنفيعــات  ومناضــل  كممجــي  أيهــم 
أمس جرى يف الحارة الرشقية من جنن، 
مشــرا إىل أن مخيم جنن فيه مســلحون 
مــرات،  كيلــو  عــدة  الحــارة  عــن  ويبعــد 
والحــدث حصــل بغتــة وبتمويــه مــدروس 

من االحتالل.
قــوات  مــن  أنــه حــدث متويهــان  وأضــاف 
االحتالل إلعادة اعتقال األسرين، األول 
دخــول واجتياح جنــن، والثاين التصعيد 
العبــوات  إلقــاء  حــول  العــربي  اإلعالمــي 
الجلمــة  حاجــز  عــى  النــار  وإطــالق 
واســتعداد الجيــش القتحــام جنــن، حتى 
ظــن الجميــع أن اقتحــام جنن قد اقرب، 
لكــن االحتــالل كان يهــدف مــن ذلــك إىل 
إبعــاد األنظــار عــن نيتــه القتحــام املخيــم 

واعتقالهام.
املبــادرة  لحركــة  العــام  األمــن  وأكــد 
مصطفــى  الفلســطينية  الوطنيــة 
االحتــالل  اعتقــال  إعــادة  أن  الربغــويث، 
اإلنجــاز  مــن  تقلــل  ال  الســتة"  "األرسى 
الــذي حققــوه بأيديهــم العاريــة، واللطمــة 
التــي وجهوهــا ملنظومــة  غــر املســبوقة 
بــه خســائر  وإلحاقهــم  االحتــالل،  ســجون 
تجاوزت 140 مليون شيقل ملالحقتهم.

وعــد الربغــويث يف ترصيــح صحفــي، أن 
الحريــة"  "نفــق  لعمليــة  األكــرب  اإلنجــاز 
كان إعطــاء دفعــة معنويــة هائلــة لشــعبنا 
واالعتــامد  املقــاوم،  بالفكــر  ولإلميــان 
عى النفس، إضافة إىل جذب االهتامم 
العاملــي الواســع وغــر املســبوق لقضيــة 
ســجون  يف  وأســرة  أســر  آالف   5 نحــو 
شــعبي  تضامــن  واســتنهاض  االحتــالل، 

فلسطيني وعريب وعاملي معهم.

حمـاس: عمليتهـم دليـل دامـغ علـى 
ضعـف منظومـة االحتـالل األمنيـة 

أمــام إرادة الفلسطينــي

"الجهــاد": الصـراع مـع االحتـالل سيبقـى 
مفتوًحا وعمليـة "األسـرى الستـة" 

حققـت انتصـاًرا كبيـرًا

بحـر: "األسـرى الستـة" صفعـوا 
االحتـالل وزعزعـوا أركـان صـورة 

أمنــه املزعومـــة
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

ال بد للقيد أن ينكرس
تبقى قضية األرسى تقف عىل سلم أولويات شعبنا الفلسطيني، 
نــازف يف خارصتنــا، ال ميكــن أن يندمــل إال  ملــا متثلــه مــن جــرح 
داخــل  كنــا  فعندمــا  يعــاين،  أســر  آخــر  حتــى  الســجون  بتبييــض 
ســجون االحتــال الصهيــوين يف أثنــاء االنتفاضــة األوىل مل يكــن 
يخطــر ببــال أحــد مــن املعتقلــن أنــه ميكــن أن يــأيت اليــوم الــذي 
تفتــح فيــه أبــواب الســجن رغــًا عــن إرادة املحتــل، ليخرج أصحاب 
املؤبــدات واألحــكام العاليــة، بــل كان ضبــاط الشــاباك يتبجحــون 
داخــل أقبيــة التحقيــق ويقولــون للمعتقلــن: "إن أمركــم بيدنــا، وال 
تســتطيع قــوة يف األرض أن تخرجكــم مــن الســجن"، يف محاولــة 
عــىل  للحصــول  معنوياتــه،  وتحطيــم  املعتقــل  إرادة  مــن  للنيــل 
يفخــر  إنجــاًزا  الشــاباك  ضابــط  يســجل  أن  بهــا  ميكــن  اعرتافــات 
الصمــود  حــاالت  مــن  وكــم  رؤســائه،  أمــام  ويرتقــي  أقرانــه  بــن  بــه 
األســطورية للمجاهدين واملناضلن الفلســطينين الذين حطموا 
إرادة الســجان واســتطاعوا أن يهزمــوا ضبــاط الشــاباك، يف ماحــم 

سيسجلها التاريخ مبداد من ذهب!
ومتــي األيــام رسيًعــا لتســتطيع كتائــب القســام ورفاقهــا يف أجنحــة 
املقاومة أرس الجندي شاليط من عىل ظهر دبابته، بعد عدة محاوالت 
للكتائب قدمت خالها خرة مجاهديها إلطاق رساح أرسانا، لتثبت 
للجميع أنها مل تتخلَّ ولن تتخىل عن األرسى واملعتقلن، وأنها تصل 

الليل بالنهار من أجل أن ينال آخر معتقل حريته.
لتــأيت معركــة مــن نــوع آخــر، وهــي معركــة االحتفــاظ بهــذا الجنــدي 
داخل القطاع سنوات عديدة، حاول املحتل خالها الوصول إليه 
أو تحريــره مبختلــف الســبل األمنيــة واالســتخبارية وصــواًل إىل شــن 
عــدوان بربــري عــىل أهلنــا يف القطــاع، لكنــه كان يجر أذيــال الخيبة 
والفشل يف كل مرة، لرضخ أخًرا لرشوط املقاومة ويطلق رساح 
أكرث من ألف من أرسانا، يف عملية قال عنها الخرباء إنها سجلت 
نجاًحا وأضافت رصيًدا للمقاومة من ناحية، ومرغت أنف املحتل 

يف الرتاب، وألحقت به هزمية نكراء ستاحقه سنوات عديدة.
باتــوا  )اثنــان(، وأرسانــا  أحــرار  وفــاء  ينتظــر صفقــة  ال شــك شــعبنا 
يعــدون أيامهــم داخــل "باســتيات" االحتــال، بعدمــا اســتطاعت 
املقاومة أرس املزيد من الجنود الصهاينة واالحتفاظ بهم سنوات 
فاقــت املــدة التــي مكــث فيهــا شــاليط بيدهــا، لتقــول للعــامل إن 
قضية أرسانا العادلة ال ميكن التخيل عنها بعدما أدار العامل ظهره 
أمــام صلــف املحتــل وفرضــه قوانــن جائــرة بحــق أرسانــا، فضًا عن 
املحاكــم الصوريــة التــي تتعارض مع املواثيق الدولية، وليس أدل 
عــىل ذلــك مــن االعتقال اإلداري الذي اســتحدثه املحتل ليعاقب 
أرسانــا دون الئحــة اتهــام رصيحــة، وغرهــا مــن االنتهــاكات اليوميــة 
بحــق أرسانــا، خاصــة بعــد نجــاح مجموعــة مــن األبطــال أن يتنفســوا 

الحرية رغًا عن السجان يف عملية نفق الحرية البطولية.
ومــن هنــا نقــول ثقتنــا مبقاومتنا كبرة، وننتظــر اليوم الذي يتنفس 

فيه األرسى حريتهم التي فقدوها ليعيش شعبنا بحرية وكرامة.

مناقصة/ أعمال - بلدية بيت الهيا
صيانة مبنى األرشيف المركزي في بلدية بيت الهيا

1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مناقصة-أعال مرشوع /صيانة مبنى األرشيف 

املركزي يف بلدية بيت الهيا وتدعو املقاولن و/أو املؤهلن للتقدم للعطاء.
2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمــدة 

لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــرشاء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة 
للموردين واملقاولن املؤهلن املحلين وذلك حسب وثائق العطاء.

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

4( املوردون/ املقاولون املؤهلون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الازمة 

مــن )بلديــة بيــت الهيــا / مركز خدمات الجمهور(، هاتف: - )082478085( 
فاكــس: - )082478752( وميكنهــم االطــاع عــىل وثائــق العطــاء والحصــول 
عليهــا خــال أيــام وأوقــات الدوام الرســمي حســب العنوان أدنــاه وذلك ابتداء 
من الساعة 8:0 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم األحد املوافق 

تاريخ 2021/09/19 م إىل يوم االثنن املوافق 2021/09/27 م.
5( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املتقدمن مدعوون للمشاركة يف 

الجولــة امليدانيــة واالجتــاع التمهيــدي يــوم األربعــاء املوافــق 2021/09/22 م 
يف متــام الســاعة 11 صباحــا حيــث أن االجتــاع التمهيــدي ســيعقد يف بلديــة 
بيت الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

6( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة العربيــة ميكــن الحصــول عليهــا املقاولن 

املهتمــن مــن خــال تقديــم طلــب خطــي عــىل العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم 
غــر مســرتد مقــداره 50 شــيكل وطريقــة الدفــع مــن خــال صنــدوق البلديــة أو 
شيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية )بنك فلسطن فرع جباليا حساب رقم 
75900( نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية )بيت الهيا( الدائرة الهندسية. 

شــاملة  أســعارهم  تقديــم  املقاولــن  وعــىل  الرضائــب  شــامل  املــرشوع   )7

رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
8( يجــب أن تكــون أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم مــن تاريــخ إقفــال 

بقيمــة  عطــاء  دخــول  بكفالــة  ترفــق  أن  يجــب  العطــاءات  وجميــع  املناقصــة، 
1000 شيكل سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.

املوافــق  االثنــن  يــوم  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  العطــاءات   )9

مقبولــة،  غــر  االلكرتونيــة  العطــاءات  صباحــًا،   11:00 الســاعة  م   2021/09/27

العطــاءات املتأخــرة عــن موعــد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطــاءات بحضور 
املقاولن أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق 
الثاين– الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم االثنن املوافق 2021/09/27 م.

10( رسوم اإلعان بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

11( العنــوان املشــار إليــه أعــاه هــو: )قطــاع غــزة – محافظــة شــال غــزة – 

مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.
بلدية بيت الهيا

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
تأهيل وصيانة وحدة العالج الطبيعي

    (28/EQ/2021) رقم 
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة  تأهيــل 
وصيانــة وحــدة العــاج الطبيعــي بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خال مرشوع 
قــدرات  وبنــاء  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســتدام  ودمــج  تأهيــل  إعــادة   "
املؤسســات الطبيــة يف قطــاع غــزة " ، بالرشاكــة مــع الحملــة اليابانية من اجل 
  ،Japan Platform – JPF وبتمويــل مــن CCP Japan   أطفــال فلســطن
فعيل من يرغب يف املشاركة من الرشكات املقاولة واملقاولون املصنفون 
فلســطن  املقاولــن  واتحــاد  الوطنيــة  التصنيــف  لجنــة  لــدى  واملعتمديــن 
رشيطــة أال تقــل درجــة التصنيــف عــن ثالثــة مبــاين ، التوجــه إىل مقر الجمعية 
الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان 
يونــس ، لــرشاء  وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة 
صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم اإلثنــن املوافــق 
2021/09/20م وحتى نهاية دوام  يوم الثاثاء املوافق 2021/09/28م، 

وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي وجولــة املقاولن الســاعة الثانية عرش ظهرا من 
يــوم األربعــاء 2021/09/29م يف مقــر مركــز صحــة املــرأة – الربيــج – دوار 

الشهدء – بجانب مدارس الوكالة.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2021/10/04م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/10/04م  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة  . 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

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

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أجهزة عالج طبيعي لوحدة العالج الطبيعي

    (29/EQ/2021) رقم 
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة  توريــد 
أجهــزة عــاج طبيعــي لوحــدة العــاج الطبيعــي بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن 
خــال مــرشوع " إعــادة تأهيــل ودمــج مســتدام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنــاء 
قــدرات املؤسســات الطبيــة يف قطــاع غــزة "، بالرشاكــة مــع الحملــة اليابانيــة 
 Japan Platform وبتمويــل مــن CCP Japan   مــن اجــل أطفــال فلســطن
الطبيــة  واملراكــز  الــرشكات  مــن  املشــاركة  يف  يرغــب  مــن  فعــيل    ،– JPF
املرخصة حسب األصول ، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي األمل – 
خلف الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لرشاء  وثائق العطــاء 
خال سـاعـات الدوام من الساعــة التاسعة صبــاحـا حتى الساعة الثانية ظهرا 
، وذلــك ابتــداء مــن يــوم اإلثنن املوافــق 2021/09/20م وحتى نهاية دوام  
يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/09/28م، وذلــك مقابــل 300 شــيكل رســوم 

غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
األربعــاء  يــوم  مــن  ظهــرا  الواحــدة  الســاعة  التمهيــدي  االجتــاع  موعــد   -
2021/09/29م يف مقــر مركــز صحــة املــرأة – الربيــج – دوار الشــهدء – 

بجانب مدارس الوكالة.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2021/10/04م الساعة الثانية ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/10/04م  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الثانية ظهرًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة  . 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

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

إعالن طرح مناقصة
 رقم 2021/10م

)مناقصة استقطاب وكاالت سفر لرتتيب إجراءات 
السفر لحضور ورشة عمل يف اسطنبول(

يعلــن مركــز شــؤون املــرأة- غــزة عــن املناقصــة الخاصــة باســتقطاب وكاالت ســفر 
لرتتيــب إجــراءات الســفر لحضــور ورشــة عمــل يف اســطنبول، فعــىل الــرشكات/ 
وكاالت الســفر املتخصصة يف مجال ترتيب إجراءات ســفر لحضور ورشــة عمل 
يف اســطنبول الراغبــة يف املشــاركة الحصــول عــىل كراســة ووثائــق املناقصــة مــن 
قسم املشرتيات يف مقر مركز شؤون املرأة يف مدينة غزة خال الدوام الرسمي 
من الســاعة 09:00 حتى الســاعة 02:00 بعد الظهر مجانًا. وعىل الراغبن من 

ذوي االختصاص يف التقدم للعطاء مراعاة التعليات والرشوط التالية:
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  ابتــداء  املناقصــة  ووثائــق  كراســة  اســتام   •
مــن  مجانــًا   2021/09/21 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  وحتــى   2021/09/20

الساعة 09:00 حتى الساعة 02:00 بعد الظهر. 
• آخر موعد لتسليم الوثائق بالظرف املختوم هو يوم الخميس املوافق
 2021/09/23 يف متام الساعة الثانية عرش ظهرًا، ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.

• يعقــد االجتــاع التمهيــدي للعطــاء يــوم األربعاء املوافــق 2021/09/22 
الساعة الحادية عرش صباحًا يف مقر شؤون املرأة يف مدينة غزة. 

الخميــس املوافــق  يــوم  مقــر املركــز  بشــكل علنــي يف  تفتــح املظاريــف   •
)P.M 12:15( 2021/09/23 يف متام الساعة الثانية عرش وربع ظهرًا

• كافة العطاءات يجب أن تكون مصحوبة بتأمن ابتدايئ مقداره 5 % من 
قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنــيك مصدق عىل أن 
يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 120 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلقفال. وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 
• لن يقبل العطاء يف حالة اإلخال بأي رشط من رشوطه املوضحة يف كراسة العطاء.

• يجب أن تكون األسعار بالدوالر.
• املركز غر ملزم بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

االصــول  حســب  وأصليــة  رســمية  فاتــورة  بتقديــم  الفائــزة  الرشكــة  تلتــزم   •
وتقديم شهادة خصم منبع.

• أجرة االعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
النــر  غــزة – شــارع  املــرأة- مبدينــة  يرجــى مراجعــة مركــز شــؤون  لاستفســار 
– مفــرق اللبابيــدي- عــارة الســعيد- الــدور الثــاين،  أو االتصــال عــىل منســقة 
املشرتيات- تليفون: 2877312, 2877311, او جوال رقم 0597857460.

تحقيقات إرسائيلية جديدة تكشف عن إخفاقات خطرية يف إدارة سجن جلبوع

ثائر أبو جويعد.. وكيل قوة اغتيال "بنات" يف مرمى النريان!

النارصة-غزة/ محمد املنراوي- وكاالت:
رشطــة  تجريهــا  التــي  التحقيقــات  كشــفت 
6 أرسى يف  االحتــال اإلرسائيــيل بعــد نجــاح 
األشــد  "جلبــوع"  ســجن  مــن  حريتهــم  انتــزاع 
يف  وخطــرة  عميقــة  إخفاقــات  عــن  تحصيًنــا، 

إدارة السجن.
أن  أمــس،  العربيــة  هآرتــس  صحيفــة  وذكــرت 
تفتيــش  عمليــات  أي  تجــِر  مل  الســجن  إدارة 
منتظمة لغرف الزنازين داخل األقسام، مشرة 
إىل إخفاقــات كبــرة يف ســلوك قائــد الســجن 
فريــدي بــن شــطريت، الذي تحمل املســؤولية 
األســبوع  بالقضيــة  شــهادته  يف  الفشــل  عــن 
األصــوات  وزادت  املحققــن،  أمــام  املــايض 

املطالبة باستقالته عىل خلفية ذلك.
األرسى  فــإن  للتحقيقــات  وفًقــا  أنــه  وأضافــت 
"الزنازيــن"  القســم  غــرف  بــن  يتنقلــون  كانــوا 
ضابــط  أكــد  الكبــر  التحــرر  وليلــة  بحريــة، 
وأيهــم  الزبيــدي  زكريــا  أن  الســجن  مخابــرات 
كممجي انتقا إىل الزنزانة التي كان يوجد بها 
األرسى األربعــة، والتــي انطلــق منهــا الســتة يف 

عملية تحررهم.
التــي  الحارســة  أن  إىل  التحقيقــات  ولفتــت 

كانــت يف أحــد أبــراج املراقبــة مل تكــن تعــرف 
مهامهــا أو اإلجــراءات املفــرتض تنفيذها، كا 
تبن أن "بن شــطريت" قرر عدم وضع حراســة 
فوق الربج الذي حفر من أسفله مدخل النفق 

بسبب "نقص القوى العاملة".
وقبل أسبوعن من عملية جلبوع، تبن تنفيذ 
ــا  ليليًّ تفتيًشــا  الســجون  إدارة  مفــوض  نائــب 
بــل  عيــوب،  أي  يجــد  إذ مل  للســجن،  مفاجًئــا 
 2020 الــذي عــنِّ عــام  الســجن  قائــد  امتــدح 
ألحــد أكــرث الســجون تحصيًنــا دون أن يكــون قد 

سبق له إدارة سجن آخر.
إن  االحتــال،  ســجون  إدارة  يف  مصــدر  وقــال 
الســابق  اإلدارة  مفــوِّض  عينــه  شــطريت"  "بــن 
الشــخصية  العاقــة  عــىل  بنــاًء  فاكنــن،  آرش 
وفــق  املهنيــة،  للــرشوط  وفًقــا  وليــس  بينهــا 

الصحيفة العربية.
عــدم  الســجون  إدارة  يف  مصــادر  وانتقــدت 
بعــد  منصبــه  مــن  شــطريت"  "بــن  اســتقالة 
عمليــة األرسى الســتة. كــا وجهــت انتقــادات 
الســجون  إدارة  اســتخبارات  شــعبة  ملنظمــة 
وضباط اســتخبارات ســجن "جلبــوع"، وضباط 
مخابــرات املنطقــة الشــالية الذين مل يحذروا 

لهــم  ســمحوا  بــل  األرسى،  نويــا  مــن  مســبًقا 
بالبقاء يف زنزانة واحدة.

التخلص من الرمل
ولفتــت الصحيفــة إىل أن التحقيقات كشــفت 
يف  ُبــِدئ  إذ  الخطــة،  يف  أســًرا   11 اشــرتاك 
املطبــخ  بــأدوات  ونصــف  عــام  قبــل  الحفــر 
والصحون ومقابض املقايل، يف حن ُتُخلِّص 
من الرمل عرب املجاري والفجوات يف القسم.

األســبوع  التحقيــق  تــم  أنــه  إىل  وأشــارت 
املايض مع أحد السجانن بعد ورود شبهات 
مبحاولتــه عرقلــة التحقيــق عــرب التغطيــة عــىل 
إخفاقاتــه فيــا يتعلــق مبتابعة إلقاء الرمال يف 
املجــاري، موضحــة أن إدارة الســجن أحــرضت 
يف الســنة األخرة مركبة "ضغط مجاري" أكرث 
مــن مــرة بعــد انســداد أنابيــب الــرف الصحــي 
بفعــل الرمــال التــي ألقاهــا األرسى يف عمليــة 

حفر النفق.
ُتحــرض  كانــت  الســجن  إدارة  أن  إىل  ولفتــت 
الشــهر  يف  مرتــن  املجــاري"  "ضغــط  آليــة 

أحياًنا.
األرسى  بعــض  أن  التحقيقــات  وأظهــرت 
الجنائيــن أبلغــوا الســجان أن انســداد أنابيــب 

الــرف الصحــي املتكــرر يدعو للقلق، إال أنه 
تجاهــل تحذيراتهــم، مضيفــة أنــه بعــد عمليــة 
األرسى الســتة طلــب الســجان مــن الجنائيــن 

عدم التحدث يف األمر.
وبيَّنت أن لجنة التحقيق أفرجت عن السجان 
طاقــم  مــن  واســتبعدته  بــرشوط  املذكــور 

السجن.
أن عمليــة حفــر  العــربي  "والــا"  وذكــر موقــع 
أحــد  حــرض  بعدمــا  ُتكشــف  كادت  النفــق 
التــي  الغرفــة  إىل  العمليــة  قبيــل  الســجانن 
مناضــل  لألســر  بــاغ  ومعــه  منهــا،  ُنفــذت 
العمليــة،  يف  املشــاركن  أحــد  إنفيعــات، 

يجب أن ُيسلمه له باليد.
إنفيعــات كان  األســر  أن  وأشــار املوقــع إىل 
النفــق  حفــر  يف  يعمــل  الوقــت  ذلــك  يف 
تحــت األرض، لكــن األســر محمــود العارضــة 
أقنعه بأن إنفيعات مريض ونائم وال يســتطيع 

الحضور إىل مدخل الغرفة لتسلم الباغ.
م البــاغ  وبــن أن الســجان اقتنــع بعدهــا وســلَّ
لألســر العارضــة وتــرك الغرفــة، الفًتــا إىل أن 
إنفيعــات  األســر  رؤيــة  عــىل  الســجان  إرصار 

كان سيحبط عمليتهم.

تغيير الخطة
ومحمــود  العارضــة  محمــد  األرسى  وأفــاد 
قــادري  ويعقــوب  الزبيــدي  وزكريــا  العارضــة 
الذيــن أعيــد اعتقالهــم قبل نحو أســبوع، خال 
مــوا موعــد فرارهــم بيــوم  التحقيقــات، بأنهــم قدَّ
بــأن  مــن املوعــد املحــدد، الشــتباههم  واحــد 
خطتهــم  كشــف  عــىل  أوشــك  الحــراس  أحــد 

للخروج من السجن.
أحرنــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وبحســب 
العربيــة، فــإن األرسى أقدمــوا عــىل ذلــك بعــد 
التــي  الرمــال  كشــف  الحــارس  أن  اعتقادهــم 
الصحــي  الــرف  وأنظمــة  أعمــدة  يف  نرثوهــا 
بعــد حفــر النفــق. وقــال اثنــان مــن األرسى إنــه 
كان مــن املفــرتض حصولهــا عــىل مســاعدة 
من الخارج بعد تحريرها نفســها، لكن ذلك 
مل يتحقــق ألنهــا قدمــا خطتهــا يوًمــا واحــًدا 

عن موعدها، وفق الصحيفة.
وذكرت أن أجهزة استخبارات االحتال مل تُكن 
متتلــك أي معلومــات عــن مــكان األرسى بعــد 
األوىل  البحــث  عمليــات  ركــزت  إذ  تحررهــم، 
املحيطــة  املنطقــة  يف  مزارعــن  أي  عــىل 

بالسجن.

القدوة: اتفاق "أوسلو" مل يعد 
قامًئا واملوجود "روابط مدن"

رام الله/ فلسطن:
قال رئيس امللتقى الوطني الدميقراطي نارص القدوة، أمس، إن اتفاق 
"أوسلو" الذي وّقعته منظمة التحرير و)إرسائيل( مل يعد قامًئا، مشًرا 

إىل أن املوجود حالًيا "روابط مدن".
وأضــاف القــدوة يف الذكــرى الـــ28 لتوقيــع االتفــاق أن "مــا لدينــا اآلن ال 
عاقــة لــه بأوســلو، ألن أوســلو كان فكــرة ترتيبــات حكــم انتقــايل تتخللها 
نســميه  أن  ميكــن  جديــد  يشء  لدينــا  ومــا  النهــايئ،  للحــل  مفاوضــات 

"روابط مدن".
جــاء ذلــك خــال ورشــة نّظمهــا املركــز الفلســطيني ألبحاث السياســات 
والدراســات اإلســرتاتيجية "مســارات" ضمن برنامج "بدائل وخيارات"، 
الــذي سيســتضيف مجموعــة مــن الشــخصيات التي لديهــا وجهات نظر 

ورؤى للخروج من املأزق الحايل.
واألكادمييــن  السياســين  مــن   100 مــن  أكــرث  الورشــة  يف  وشــارك 
والباحثــن والنشــطاء والشــباب، مــن مختلــف التجمعات الفلســطينية، 

عرب تقنية "زووم".
كيفيــة  يوضــح  تصــور  عــرب  أواًل،  االنقســام  إنهــاء  رضورة  القــدوة  وأكــد 
إنهــاء الخــاف فيــا يتعلــق بامللفــات األساســية املتعلقــة باالنقســام، 
ومــن ثــم إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر بــدًءا مبجلس وطنــي جديد، وعقد 
االنتخابــات العامــة، الترشيعيــة والرئاســية، وتشــكيل حكومــة جديــدة 
قانونيــة ملراجعــة  لجنــة وطنيــة  وتشــكيل  الرباعيــة،  عــن رشوط  بعيــًدا 

بعض القوانن وتعديلها، وال سيا امللحة، مثل قانون االنتخابات.
ورأى أن "إنجــاز هــذه املهــات بحاجــة إىل آليــة، عــرب تشــكيل جســم 

قيادي مؤقت معروف ومحدد، ويكون له تاريخ بداية وتاريخ نهاية".
يف سياق آخر أشاد القدوة بالعمل البطويل الذي قام به األرسى الستة 
يف ســجن جلبــوع، موضًحــا أنــه أثــر يف الحالة الفلســطينية، "ويجب أن 

يقدر، وسيكون له ما بعده".

غزة/ أدهم الرشيف:
ل قيــام مجهولــن بفتــح النار عىل منــزل النقيب  شــكَّ
يف جهــاز الوقــايئ مبدينــة الخليــل، ثائــر أبــو جويعــد 
تطــوًرا  بنــات-  نــزار  اغتيــال  يف  املشــاركن  -أحــد 
جديًدا يف قضية املعارض الســيايس الشــهيد نزار 
بنــات، الــذي اغتالتــه قــوة مــن الوقــايئ بعــد اعتقالــه 
مــن منــزل أقاربــه يف املدينــة الواقعــة جنويب الضفة 
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ويف ساعة مبكرة من فجر الخميس املايض، أطلق 
ا عــىل منــزل أبــو  مجهولــون نــران أســلحتهم عشــوائيًّ
جويعد، يف قرية املجد بالخليل، يف مشــهد تكرر 

مسبًقا مع الشهيد نزار بنات قبل أيام من اغتياله.
عــدد  ترجــل  النــران،  إطــاق  عمليــة  تفاصيــل  ويف 
مــن املســلحن مــن مركبــة وأطلقــوا نرانهــم بطريقــة 
بيــت  نوافــذ  الرصــاص  اخــرتاق  إىل  أدت  عشــوائية 
النقيــب أبــو جويعــد، يف حــدٍث هــو األول مــن نوعــه 

يطال منفذي عملية اغتيال بنات.
ويف أول تعليــٍق لهــا عــىل الحادثــة، أرجعــت عائلــة 
غســان،  شــقيقه  لســان  عــىل  بنــات  نــزار  الشــهيد 
أســباب إطــاق النــران عــىل أبــو جويعــد، وبناًء عىل 
املعلومــات الــواردة مــن عــدة مصــادر، فــإن ضابــط 

الوقــايئ حــاول التكلم واالعــرتاف وتقديم معلومات 
حول عملية اغتيال نزار. لكن غسان بنَّ يف تريح 
وكيــل  كان  جويعــد  أبــو  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة 
القــوة برتبــة مــازم، أمــا قائد فرقة األمــن الوقايئ فهو 
العقيد عزيز الطميزي، أما بقية القوة التي شاركت 

يف اغتياله فهم من الجنود.
وأضــاف: إن "ثائــر مشــارك رئيــس يف اغتيــال نــزار، 
وهــو مــن أعطــى الجنــود األوامر العتقاله، وقيد يديه 
مبرابــط باســتيكية قبــل أن ينهالــوا عليــه بالــرضب"، 
مشــًرا إىل وجــود شــاهدين عــىل ذلــك، وهــا أبنــاء 

عم نزار، محمد وحسن مجدي بنات.
وأكد أن عملية استهداف منزل أبو جويعد، الهدف 
منهــا تخويــف وترعيــب وتهديــد واضــح لثائــر بعــدم 
الحديــث مبــا لــه عاقــة باغتيــال نــزار، وهــي محاولــة 
أخرى لجر عائلة بنات تجاه مربع العشائر عن طريق 
خلط األوراق. وأكمل: "إن من أطلق الرصاص عىل 
أبــو جويعــد هــو نفســه مــن أطلــق النــران عــىل منــزل 

نزار وكان سبًبا يف اغتياله".
وعــدَّ غســان أن هــذه األفعــال ال ميكــن أن تصــدر إال 
بهــدف  والعمــاء"  الليــل  بـ"خفافيــش  مــا وصفهــم 

ترويع املواطنن.
وشــدد غســان عــىل أن عائلــة الشــهيد بنــات ومنــذ 

لحظــة اغتيالــه، مل يخــدش أحــد منهــا أي دورية تتبع 
أجهزة أمن السلطة أو مقدراتها.

أبــو  ثائــر  ترويــع عائلــة  غــر املعقــول  مــن  أنــه  وأكــد 
جويعد وزوجته وأطفاله الصغار الذين ال ذنب لهم 
يف ترفــات ثائــر. وأضــاف أن إطــاق النــران عــىل 

بيوت اآلمنن "عمل جبان وخسيس".
وأشار غسان بنات إىل أن عائلته لو أرادت التعرض 
ألحــد مــن مغتــايل نــزار، الســتهدفت عــاد الرجبــي، 
وأمجــد الهشــلمون، وشــادي القواســمي، وعــاء أبــو 
حــاوة، وجميعهم شــاركوا يف اغتيــال نزار بالخليل، 
وهــم قريبــون مــن بيــت العائلة، لكــن ثائر أبو جويعد 

هو األبعد سكًنا.
إىل  بنــات  عائلــة  منــزل  مــن  الطريــق  أن  إىل  وأشــار 
منــزل أبــو جويعــد، تحفــه املخاطــر بســبب املســافة 
والطــرق  االحتــال  جيــش  وحواجــز  البعيــدة، 

االلتفافية.
واســتدرك: "نحــن ال نقــرتب مــن األطفــال والنســاء، 
إال  ينفــذه  ال  قــذر  عمــل  اآلمنــن  ترويــع  أن  كــا 
عماء"، مشًرا إىل أن عائلة بنات ذاقت مرارة وأمل 
إطــاق النــار عــىل زوجــة نــزار وأطفالــه يف منزلهــم، 
"وال ميكن لنا يف عائلة بنات أن ننجر إىل مثل هذه 

الترفات، أو أن نظلم الناس".
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ضمــن مــروع توريــد وتركيــب نظــام طاقــة شمســية ملركــز وحديقــة إســعاد الطفولــة -غــزة، تعلــن جمعيــة نطــوف للبيئــة 
وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية:

بتمويــل كريــم مــن مؤسســة اإلغاثــة الشــعبية الفرنســية، تعلــن جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة املجتمــع عــن طــرح عطــاء 
خــاص بتوريــد وتركيــب وتشــغيل نظــام طاقــة شمســية وذلــك ضمــن مــروع توريــد وتركيب نظــام طاقة شمســية ملركز 

وحديقة إسعاد الطفولة -غزة، فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية:
1. عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون حاصــل عــىل الرتاخيــص الالزمــة ملزاولــة أعاملــه مــن الجهــات املختصــة، وأن يكــون 

مسجاًل لدى الجهات الحكومية ولديه خربة سابقة يف أعامل مشابهة. 
2. يجــب أن يكــون قــادر عــىل اصــدار فواتــر رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن رضيبــة الدخــل عنــد اســتحقاق الدفعــات 

املالية املقدمة من طرفه. 
3. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )120 ( يوًما من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة  EUR  1,000.00مــن قيمــة العــرض املقــدم ســارية املفعــول ملــدة 120 

يوًمــا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن ســلطة النقــد 
الفلسطينية، باسم جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
5. العطاء غر قابل للتجزئة وجمعية نطوف غر ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

6. تسليم العطاءات يف مقر جمعية نطوف، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

7. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

8. رسوم اإلعالن ملدة يوم واحد يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة املجتمــع – دائــرة املشــرتيات خــالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف )2883537( جوال )9629220-059(.
10. العنــوان: )جمعيــة نطــوف للبيئــة وتنميــة املجتمــع – غــزة -الرمال، مقابل مبنى مستشــفى الشــفاء للوالدة، عامر الصوراين 

-الطابق الثاين(أوقات استقبال الركات: يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة   8:00صباحًا حتى الساعة 3:00   مساًء.

إعالن العطاء

نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

صك إذعان أوسلو 
والكارثة الكاملة

مــرَّت منــذ أيــام ســاعة ذكــرى توقيــع صــك إذعــان أوســلو الثامنــة 
والعريــن، أو كــام وســموه بـ"اتفــاق إعــالن املبــادئ" وهو الذي 
ناقــض يف نصوصــه كل مبــادئ القانــون الــدويل وميثــاق األمــم 
املتحــدة واالتفاقيــات التــي انبثقــت عــن املنظمــة منــذ عصبــة 

األمم. 
ا بكل املعاين وال يجوز أبًدا نعته  لقد كان مثن هذا الصك كارثيًّ
ــا بــني طرفــني أو أكــر  بـ"اتفــاق" ألن أي اتفــاق يكــون دوًمــا تعاقديًّ
بينهم تكافؤ أو يكاد، حتى يكون ما ينجم عن ذلك حالًّ وسًطا أو 
تســوية قابلة للحياة ولو إىل حني، وتحميه األطراف التي وّقعته 
ومهرتــه بتواقيعهــا ورضاهــا النســبي، وتوفــر ضامنــات إنفــاذ عىل 

املستويات اإلقليمية أو الدولية. 
وإعالن أوسلو ال ميتلك أي سند أو صفة وطنية وهو الذي ُوّقع 
بليــل مــن وراء كل الشــعب الفلســطيني وقــواه الوطنية ودون أي 
ضامنــات رســمية دوليــة ُتلــزِم أطرافــه بتنفيــذه، وهــو الــذي متــت 
املحادثــات بشــأنه عــن طريق مؤسســة "فافــو FAFO " لألبحاث 
التابعــة لحــزب العــامل الرنويجــي حتــى تبقــى رسيــة حتــى عــىل 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  انتدبتــه  الــذي  الرســمي  الوفــد 
-حــني كانــت بربنامجهــا الســيايس وتشــكيلة هيكلهــا التنظيمــي 
ومتثيلهــا منظمــة تحريــر فلســطينية- وهــو الــذي ترأســه الوطنــي 
وكان  الشــايف.  عبــد  د.حيــدر  املرحــوم  الكبــر  الفلســطيني 
الهــدف أيًضــا الهــروب إىل األمــام مــن ردود الفعــل التــي كانــت 
ســتكون صاخبــة لجامهر شــعبنا الفلســطيني املرابــط الصامد، 
نــار االنتفاضــة الشــعبية الكــربى والتــي  وســتصب الزيــت عــىل 
مل يــزل أوارهــا متقــًدا يف ذاك الحــني ويهــدد العــدو يف مقتــل، 
فجاء الصك طعنة يف خارصة شــعب قدم التضحيات من أجل 
لت زلزااًل مل  اســتقالل حقيقي بعيًدا عن املســاومات التي شــكَّ
يــزل يطيــح بعديــد الثوابــت الوطنيــة، أمــا العــدو فقــد كان وأمــام 
زلــزال االنتفاضــة يرتنــح ويبحــث عــن مخــرج يتمكــن مــن خاللــه 
وكان  العارمــة.  الشــعبية  املقاومــة  هــذه  مــع  حســاباته  تصفيــة 
العــدو -كــام هــو اليــوم- يواجــه إدانــة دوليــة ناجمــة عــن سياســاته 
يف قْتــل وقمــع املتظاهريــن الســلميني وسياســة تكســر العظام 

التي انتهجها ثنايئ القتلة اسحق رابني وشيمون بريز. 
أمــا منظمــة التحريــر الفلســطينية ككيــان ســيايس فقــد واجهــت 
متغــرات جوهريــة إن مل تكــن جذريــة بعــد الرحيــل مــن بــروت 
بعد الغزو الصهيوين للبنان وحصار بروت عام 1982 وكذلك 
حــني وقعــت يف خطيئــة االنحيــاز للعــراق حــني احتــل الكويــت 
إىل  وترسبــت  وزنهــا  ففقــدت  العربيــة  عالقاتهــا  ميــزان  فاختــل 
قياداتهــا يف معظــم ألوانهــا السياســية واأليديولوجيــة مخططات 
املســاومة والتنــازالت اإلســرتاتيجية غــر املبدأيــة يف كثــر مــن 

األحايني.
النقــاط  "برنامــج  ُســّمي  مــا  اعتــامد  منــذ  الجنــوح  هــذا  بــدأ  لقــد 
العــر" والــذي "ُطــّور" إىل "الربنامــج املرحــي" دون االعــرتاف 
بكيــان العــدو ولكنــه برنامــج أبقــى البــاب موارًبــا للولــوج إىل نهــج 

أوسلو وما تاله من سقوط "عظيم". 
1515منظمة التحرير تفقد مشــيتها وثقتها بشــعبها وتلتف 

عريضة إلكرتونية تطالب بإسقاط عباس وأخرى تدعو لالنتخابات

تحليل: عباس مير بأضعف حاالته وخطابه يف األمم املتحدة لن يحمل جديًدا

الطواقم الطبية بغزة تعتصم أمام مجمع 
الشفاء رفًضا لالعتداءات املتكررة بحقها

ع  "األوقاف" توقِّ
اتفاقية إلنشاء وقفية 

مبيدان فلسطني
غزة/ فلسطني:

ــع وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة د.عبــد الهادي األغا  وقَّ
أمــس،  وممثــل مؤسســة مســلم كــر ماليزيــا د. أحمــد عايــش، 
اتفاقية بشأن إنشاء مبنى وقفي يف ميدان فلسطني عىل قطعة 
األرض التابعة للوزارة مبساحة 2600 مرت مربع مبنطقة الساحة 

وسط مدينة غزة.
وأكــد األغــا يف ترصيــح صحفــي، أهميــة االتفاقيــة، يف خدمــة 
الحركــة التجاريــة مبنطقــة الســاحة التــي متتــاز بالحيوية، موضًحا 
أن ريــع هــذا املبنــى ســيعود عــىل األرس الفقــرة وطلبــة العلــم 

الرعي والتحفيظ والدعاة وغرها من أوجه الرب املختلفة.
إىل  مشــاريعها  خــالل  مــن  دوًمــا  تســعى  األوقــاف  أن  إىل  ونبــه 
ا، إىل جانب  ــا وفكريًّ ــا واجتامعيًّ النهــوض باملجتمــع ودعمــه ثقافيًّ
والفئــات  الفقــرة  األرس  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف  املســاهمة 
االجتامعية املحتاجة يف القطاع من خالل صندوق الزكاة وتنمية 

الوقف والصدقات والتربعات يف محافظات القطاع الخمسة.
وشــكر األغا مؤسســة مســلم كر ماليزيا ممثلة برئيســها الحج ذو 
الكفــل وهجــان ومديــر مكتــب مســلم كــر ماليزيــا يف فلســطني 

أحمد عايش النجار.
الخــري  بــدوره اســتعرض عايــش جهــود مؤسســته يف املجــال 
عديــد  يف  واإلنســانية  اإلغاثيــة  الخدمــات  تقديــم  خــالل  مــن 
الــدول االســالمية وكان لهــا دور بــارز بعــد عــدوان 2009، منبهــا 
إىل أن مؤسســته مل تدّخــر جهــًدا يف دعــم ومســاندة الشــعب 
والحصــار  لــه  يتعــرض  الــذي  العــدوان  ظــل  يف  الفلســطيني 

املفروض عىل قطاع غزة.

غزة-رام الله/ أدهم الريف:
الفلســطيني  الشــعبي  التجمــع  أطلــق 
بإســقاط  تطالــب  إلكرتونيــة  عريضــة 
وإجــراء  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
االنتخابــات، يف وقــت أعلــن فيــه عضــو 
الناشــط  الدميقراطــي  الوطنــي  التجمــع 
الســيايس عمــر عســاف، انتهــاء اإلعداد 
بتغيــر  تطالــب  أخــرى  عريضــة  إلطــالق 
االنتخابــات  وإجــراء  الســيايس  النظــام 

أيًضا.
ألبنــاء  نــداًء  األوىل  العريضــة  ووجهــت 
مــن  مــكان  كل  الفلســطيني يف  شــعبنا 
والعدالــة،  والحريــة  الدميقراطيــة  أجــل 
وإعــادة  البوصلــة  تصويــب  أجــل  مــن 
االعتبار للمروع الوطني الفلسطيني.

رئاســة  رشعيــة  عــدم  العريضــة  وأكــدت 
واليتــه  انتهــت  الــذي  عبــاس  محمــود 
مبوجــب القانــون والدســتور يف التاســع 
مــن ينايــر 2009 والدفــع باتجــاه تنظيــم 

انتخابات رئاسية وعامة.
وجــاء فيهــا: "بــات ال يخفــى عــىل أحــد 
سياســات ونهــج الرئيــس محمــود عبــاس 
بالحكــم  وتفــرده  واليتــه،  املنتهيــة 

يف  واختزالهــا  بالســلطة  واســتئثاره 
وتحكمــه  بــه  املحيــط  وفريقــه  شــخصه 
إصالحــات  ألي  وتعطيلــه  بالقــرار، 
السياســية  املؤسســات  تســتهدف 
تعطيلــه  آخرهــا  وكان  الفلســطينية، 
لالنتخابــات العامة التي كانت ســتجرى 
2021، إذ توافــق عليهــا  أيــار  يف مايــو 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني وتجهــزت  كل 
لخوضهــا أكــر مــن 34 كتلــة، بعــد تيقنه 

أن نتائجها لن تكون صالحه".
واجًبــا  "صــار  أنــه  العريضــة  وأكــدت 
عــىل كل أبنــاء شــعبنا الفلســطيني رفــع 
الصــوت والضغــط عــىل محمــود عبــاس 
وإرادة  والدســتور  القانــون  الحــرتام 
الفلســطيني،  الشــعب  ودميقراطيــة 
وإجراء انتخابات رئاسية وإعادة تشكيل 
مبروعنــا  والنهــوض  مؤسســاتنا  وبنــاء 
واللحمــة  الوحــدة  وإعــادة  الوطنــي، 
أدائــه  وتطويــر  وتعزيــز صمــوده  لشــعبنا 

ونضاله".
وطالبــت العريضــة املواطنــني بالتوقيــع 
عليهــا، عــىل اعتبــار أن "عبــاس انتهــت 
واليته وال يحظى بأي رشعية سياسية أو 

وطنيــة، ويجــب أن يغــادر، كل مناصبــه 
املختلفة".

ودعــت جميــع الفلســطينيني لالنضــامم 
إىل هذه الدعوة والتوقيع العاجل عىل 
هــذه العريضــة، لتأكيــد وحــدة الشــعب 
والتفــرد  الفســاد  مواجهــة  يف  والقــرار 
واإلقصــاء الــذي ميارســه عبــاس والعمل 
رئاســية  انتخابــات  إجــراء  عــىل  الفــوري 
وانتخــاب رئيــس لشــعبنا بشــكل حقيقي 

يرعى شؤونه ويحمي مصالحه.
هنــاك  يعــد  "مل  أنــه  العريضــة  وأكــدت 
متســع مــن الوقــت لالســتمرار يف هــذه 
السياســات الفوضويــة والعبثية، فمزيد 
مــن الوقــت، يعنــي تدهــوًرا خطــًرا يف 
وهــدًرا  الفلســطينية  الوطنيــة  الحالــة 
لحقــوق شــعبنا، وال يوجــد وقت إضايف 
نضيعه وعدونا يلتهم أرضنا وحقوقنا".

الســيايس  الناشــط  قــال  جهتــه،  مــن 
محمد شــكري، إن هذه الحملة حق من 
مشــًرا  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق 
إىل أن الشعب الفلسطيني يف السابق 
قــال:  وعندهــا  رئيًســا،  عبــاس  فــوض 
عندما يخرج 10 أشــخاص يف الشــوارع 

يطالبونني بالتنحي فسأتنحى.
األخــرة  الشــهور  يف  شــاهدنا  "لكننــا 
يطالبــون  اللــه  رام  شــوارع  يف  املئــات 
برحيله بعد تورطه يف اغتيال املعارض 
أضــاف  حســبام  بنــات"  نــزار  الســيايس 

شكري لـ"فلسطني".
األمل  عــاش  "جميعنــا  شــكري:  وتابــع 
الليــايل  وطيلــة  الليلــة  هــذه  والحــزن 
الســابقة التــي مــرت عــىل أرسانــا الســتة 
الذيــن انتزعوا حريتهم، وشــاهدنا كيف 
مل تتمكــن الضفــة الغربيــة مــن احتضــان 

األرسى وتوفر األمان والسالمة لهم".
واتهم شــكري عباس وســلطته وأجهزتها 
الواقــع،  هــذا  يف  "بالتســبب  األمنيــة 
ملقاومــة  حاضنــة  كل  األمــن  يطــارد  إذ 

االحتالل اإلرسائيي".
عريضة إلكترونية

مــن جهتــه، أفــاد عضــو التجمــع الوطنــي 
عمــر  الســيايس  الناشــط  الدميقراطــي 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة  بــأن  عســاف، 
والحــراكات الشــبابية النخبويــة، انتهــت 
مــن التجهيــز إلطــالق عريضــة إلكرتونيــة 
أيًضــا، لجمــع تواقيــع مــن داخــل الوطــن 

والشتات.
وقال عســاف لـ"فلســطني"، إن العريضة 
إجــراء  أساســية:  مطالــب   3 تتضمــن 
النظــام  تغيــر  بهــدف  االنتخابــات 
السيايس، والعدالة للشهيد نزار بنات، 

وإطالق الحريات يف الضفة الغربية.
العمــل عــىل تجهيــز العريضــة  وبــنيَّ أن 
نهايــة  وبحلــول  فــرتة،  منــذ  مســتمر 
األســبوع  مطلــع  أو  الحــايل  األســبوع 
املقبل، سنعلنها خالل مؤمتر صحفي.

التجهيــز  يف  يشــارك  وأضــاف: 
شــعبية  وفعاليــات  حــراكات  للعريضــة 
االنتخابيــة  والقوائــم  القــوى  وبعــض 
سياســية  ونخــب  شــبابية  ومجموعــات 
وثقافيــة واجتامعيــة، مشــًرا إىل أنــه تــم 
التجهيــز إلطــالق املبــادرة عــىل املواقــع 

اإللكرتونية.
وتوقــع التفاعــل معهــا بشــكل كبــر مــن 
الوطــن  داخــل  ســواء  الفلســطينيني 
حقهــم  عــىل  مشــدًدا  الشــتات،  أو 
كان  لــو  حتــى  بالتغيــر  املطالبــة  يف 
بالقمــع  عليهــا  ا  ســلبيًّ الســلطة  رّد 

واالعتقاالت.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
يحمــل  أالَّ  سياســيان  محلــالن  توقــع 
محمــود  الســلطة  رئيــس  خطــاب 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  عبــاس 
تتعلــق  جديــدة  إجــراءات  أي  املتحــدة 
للشــعب  السياســية  األوضــاع  بتحســني 
الــدويل  املجتمــع  وتضــع  الفلســطيني، 
القــرارات  الحــرتام  الضغــط  تحــت 

التاريخية بحق الفلسطينيني.
مــع  حديثــني  يف  املحلــالن  وأوضــح 
الفلســطيني  الشــعب  أن  "فلســطني"، 
عبــاس،  ورئيســها  بالســلطة  الثقــة  فقــد 
وانهيــار  االنتخابــات  تأجيــل  بعــد  خاصــة 
محاربــة  نهــج  واتبــاع  الســيايس  النظــام 
إىل  وصــل  الــذي  السياســيني  الخصــوم 

حد قتل الناشط السيايس نزار بنات.
ريــاض  الســلطة  خارجيــة  وزيــر  وكان 
املالــي قــد أعلــن قبــل أيــام، أن عبــاس 
الجمعيــة  يف  مســجاًل  خطاًبــا  ســيلقي 
مــن  الـــ24  يف  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 

الشهر الجاري.
تثبيت للشرعية

الفقــار  ذو  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
سويرجو، رأى أن هذا الخطاب لن يحظى 
باهتــامم كبــر مــن املجتمــع الــدويل، وال 

أنــه ســيكون مكــرًرا كــام الســنوات  ســيَّام 
املظلوميــة  وسيســتعرض  املاضيــة، 

الفلسطينية فقط.
واســتبعد ســويرجو، أن يحمــل الخطــاب 
تضــع  األرض  عــىل  عمليــة  إجــراءات  أي 
املجتمــع الــدويل تحــت الضغط الحرتام 

القرارات التاريخية بحق الفلسطينيني.
عبــاس  يطــرح  أن  العــادة  "جــرت  وقــال: 
القضيــة دون أي صــدى، لذلــك مل تعــد 
الشــعب  طموحــات  تلبــي  العــادة  هــذه 
لتثبيــت  فقــط  هــي  إمنــا  الفلســطيني، 
رئيًســا  زال  مــا  بأنــه  عبــاس  رشعيــة 

للفلسطينيني".
ح أن يستعرض عباس عبارات تدعو  ورجَّ
لالعــرتاف بحقــوق الشــعب الفلســطيني 
بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع  ومطالبــة 
عبــاس  أن  "رغــم  مضيًفــا:  لحاميتهــم، 
أيًضــا  تآكلــت  أنهــا  إال  للرعيــة،  فاقــد 
الســلطة  مامرســات  نتيجــة  األرض  عــىل 
يف األشــهر املاضيــة، التــي تجــاوزت كل 
الخطوط الحمراء باالعتداء عىل الحقوق 

املدنية وتقويض الحريات".
وبحســب ســويرجو، فــإن هــذه الخطابات 
لــن ُتغــر مــن ســوءة عبــاس التــي ُدمــغ بهــا 
"لكنــه  األشــهر املاضيــة، مســتدرًكا:  يف 

الداعــم  األمريــي  للموقــف  ُمطمــن 
للسلطة وأجهزتها األمنية، رغم سوداوية 

املشهد يف الضفة". 
تســعى  املتحــدة  الواليــات  أن  وبــنيَّ 
الوظيفــي  الســلطة  دور  عــىل  للحفــاظ 
املتمثــل بالراكــة األمنيــة مــع االحتــالل 
إلبقــاء ســيطرة رموزها عــىل الحياة العامة 
بالضفة، "فالواقع يدلل عىل أن الســلطة 
تســعى لتثبيــت مصالحهــا مــن أجــل عدم 
خســارتها أمــام املجتمــع الــدويل"، وفــق 

تقديره.
زالــت  مــا  الســلطة  أن  ســويرجو  وأوضــح 
مطمئنــة لكــون الطــرف األمريــي ال يهتــم 
بالتجــاوزات التــي نفذتهــا، بل هناك رضا 
عن أدائها، مســتدرًكا: "لكن ال أحد يعلم 
غضب الشارع الفلسطيني، إن استمرت 
الســلطة يف سياســاتها، والتطــاول عــىل 

حقوق الفلسطينيني".
ال تعويل

الســيايس  مــن جانبــه، اســتبعد املحلــل 
يحمــل  أن  أيًضــا  منصــور،  عصمــت 
تتعلــق  جديــدة  إجــراءات  أي  الخطــاب 
للشــعب  السياســية  األوضــاع  بتحســني 
عــن  عبــارة  ســيكون  بــل  الفلســطيني، 

مواقف ُتعرب عن السلطة بذاتها.

الفلســطيني  الشــعب  أن  منصــور،  ورأى 
عبــاس،  ورئيســها  بالســلطة  الثقــة  فقــد 
وانهيــار  االنتخابــات  تأجيــل  بعــد  خاصــة 
محاربــة  نهــج  واتبــاع  الســيايس  النظــام 
إىل  وصــل  الــذي  السياســيني  الخصــوم 

حد قتل الناشط نزار بنات مؤخًرا.
وقــال: "عبــاس ُســيلقي خطابــه وهــو ميــر 
بأضعف حاالته أمام العامل، نتيجة تردي 
اآلونــة  يف  بالضفــة  السياســية  األوضــاع 

األخرة، ما سُيفقده عنرص الجدية".
وأضــاف: "كان األوىل لعبــاس أن يســتبق 
كلمته بخطوات فلسطينية تهدف لرتميم 
الوضــع الفلســطيني، وإقــرار اســرتاتيجية 
املفاوضــات  عــن  بعيــدة  جديــدة 

والتنسيق األمني مع االحتالل".
عبــاس  خطــاب  يلقــى  أن  اســتبعد  كــام 
ــا لــدى الشــارع اإلرسائيــي  اهتامًمــا جديًّ
أيًضا، مشدًدا عىل أن "السياسة القامئة 
عــىل املفاوضــات مــع الكيــان فاشــلة، مــا 
مل ُتســند بحالة شــعبية ترغم العدو عىل 
ضــد  العنرصيــة  إجراءاتــه  عــن  الرتاجــع 

الفلسطينيني".
الوحــدة  تحقيــق  رضورة  إىل  ولفــت 
الفلســطينية وإنهــاء االنقســام الســيايس 
املســتمر منــذ أكــر مــن 14 ســنة، والذي 

عــىل  لالحتــالل  مجانيــة  خدمــة  ل  شــكَّ
حساب الشعب الفلسطيني. 

لرحيــل  الدعــوات  أن  اإلشــارة إىل  تجــدر 
عبــاس تصاعــدت عقــب إلغائه انتخابات 
املجلــس التريعي والرئاســة واملجلس 
تبــدأ  أن  املقــرر  مــن  التــي كان  الوطنــي، 
ه  يف مايــو/ أيــار املــايض، يف حــني عــدَّ
ُســتمنى  البعــض "تجنًبــا لهزميــة" كانــت 

بها حركة فتح.
زخــاًم  عبــاس  رحيــل  دعــوات  واكتســبت 
قوًيا عقب االغتيال السيايس للمعارض 
جنــويب  الخليــل  يف  بنــات  نــزار  البــارز 
مــن  ســاعات  بعــد  املحتلــة،  الضفــة 
جــراء  مــن  الوقــايئ،  األمــن  لــدى  اعتقالــه 

تعرضه للرضب والتعذيب.
يف  التظاهــرات  عــرات  وخرجــت 
عبــاس  ملطالبــة  الغربيــة  الضفــة  مــدن 
مســتقل  تحقيــق  وإجــراء  باالســتقالة، 
وشــفاف يف الجرميــة، لكــن األمــن قابلهــا 
وفــق  والتعذيــب،  واالعتقــال  بالقمــع 

مؤسسات حقوقية.
ويــرأس عبــاس الســلطة الفلســطينية منذ 
انتخابــه عــام 2005، ورغــم انتهــاء واليتــه 
منصبــه  يف  مســتمر  فإنــه   ،2009 عــام 

بـ"قوة األمر الواقع".

غزة/ فلسطني:
اعتصــم أمــس، عــرات األطبــاء أمــام مجمــع الشــفاء 
الطبــي يف مدينــة غــزة، رفًضــا لالعتــداءات املتكــررة 

يف اآلونة األخرة بحق الطواقم الطبية.
د.  الجنوبيــة،  املحافظــات  يف  األطبــاء  نقيــب  وقــال 
فضــل نعيــم: "إن هــذه الوقفــة تــأيت يف إطــار شــجب 
الصحيــة  الطواقــم  عــىل  االعتــداء  حــوادث  وإدانــة 
وعــىل رأســهم األطبــاء"، ُمعتــرًبا أن االعتــداءات عــىل 
األطبــاء خارجــة عــن قيــم وعــادات شــعبنا الفلســطيني 

املناضل.
وأكــد نعيــم، عــىل هامش الوقفة، أن العمود األســاس 
املنظومــة  هــو  الفلســطينية،  الداخليــة  الجبهــة  يف 

عدوانــه  يف  االحتــالل  اســتهدفها  التــي  الصحيــة 
املســتمر عــىل شــعبنا الفلســطيني، ُمطالًبــا األجهــزة 
للطواقــم  الالزمــة  الحاميــة  بتوفــر  واألمنيــة  الرطيــة 

الطبية لي تتمكن من أداء دورها دون تعطيل.
مــن جهتــه، أدان عضــو نقابــة األطبــاء يف املحافظــات 
الجنوبيــة، د. مــازن زقــوت، االعتــداءات املتكررة عىل 
املنظومــة الصحيــة، داعًيــا الجهــات املختصــة بتوفــر 

الحامية للطواقم الطبية يف أثناء تأدية مهامها.
وبــني زقــوت، يف الوقفــة، أن األطباء ُيقدمون يف هذه 
الفــرتة العصيبــة كل غــاٍل ونفيــس لخدمــة شــعبنا، يف 
ظــل جائحــة كورونــا، ُمؤكــًدا رضورة ســن قوانــني تــردع 

ومتنع أي اعتداء بحق الطواقم الطبية.

جانب من االعتصام              )تصوير/ رمضان األغا(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لســلطتني  األمنيــة، وخضوعهــا  الغربيــة  الضفــة  ظــروف  بالنظــر إىل  متوقعــة  نهايــة 
مناوئتــني ملــروع املقاومــة، وهــا االحتالل والســلطة، وهذا الحــال ليس جديًدا، 
بــل هــو حاصــل منــذ عملية الســور الواقي يف الضفة قبــل عرين عاًما، لكن رداءته 
تتعمــق مــع مــرور الوقــت، حتــى لــو طــّور الخيــال صــورة مغايــرة، إمــا لعــدم إدراكــه 
حقيقــة الواقــع، أو ألنــه كان ضحيــة إعــالم يضّخــم الصغائــر ويوهــم النــاس عكــس مــا 

هو موجود.
ليــس هــذا الواقــع هــو املرتجــى واملأمــول، وكلنــا متنينــا نهايــة مختلفــة عــا جــرى، 
ولكــن هــل تكفــي األمنيــات؟! وهــل تنتهــي مســؤوليتنا جميًعــا مبجــرد القــول إنه كان 
عىل املسلحني حاية الشباب؟! لعل اإلشكالية األساسية نبتت حني تصّور كثري 
من الناس، بناًء عىل صورة موهومة، أن بعض املســلحني قادرون عىل حاية كل 
جنــني مــن االقتحــام، يف حــني عنــارص األجهــزة األمنيــة للســلطة يغطــون يف النــوم 
داخــل مقراتهــم، إضافــة إىل ذلــك تلــك املبالغــة يف رفــع ســقف التهديــدات التــي 
النــاس حقائــق، معتقديــن أن  أمــام كامــريات اإلعــالم، وظنهــا  أطلقهــا املســلحون 
الضفة الغربية اليوم تشبه نفسها قبل عرين عاًما، حني كانت كوادرها املقاومة 
يف عافيتهــا واســتعدادها، وكانــت أدوات ردع العــدو متوافــرة، وعــىل رأســها ســالح 
العمليــات االستشــهادية، مــن توّقفــت ذاكرتــه عنــد تلــك األيــام ســيصاب باإلحبــاط 
دون شك حني يرى اعتقااًل سهاًل ملحرري النفق، ومن تابع كّل ما جرى عىل مدار 

والنقل يف غزة، وستحتفظ )إرسائيل( بالسيطرة الكاملة عىل إمدادات املياه 
والكهربــاء لغــزة، لكــن الســلطة الفلســطينية ستســتأنف ســيطرتها عــىل القطــاع 

ومعابره الحدودية.
وتشــمل املرحلــة الثانيــة، التــي تــي مــدة هــدوء غــري محــددة، مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الكــرى، ومــن ذلــك فتــح مينــاء بحــري، وربــط القطــاع بالضفــة الغربية، 

وتشجيع االستثار الدويل يف قطاع غزة.
ويف املقابــل يجمــع الفلســطينيون عــىل رفــض الخطــة وأي خطــط مشــابهة، إذ 
يعدونهــا محاولــة لاللتفــاف عــىل جوهــر الــراع الفلســطيني العــريب، وتنكــًرا 
مــع  التعامــل  يف  وفشــلها  )إرسائيــل(  عجــز  وتعكــس  الفلســطينية،  للحقــوق 

املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة.
املقاومــة الفلســطينية أكــدت أنهــا لــن تســمح لالحتــالل أو ألي جهــة بتمريــر 
الكثــري  كــا فشــلت ســابًقا  ــا منهــا سيفشــل  أيًّ تقبلهــا، وأن  أي مخططــات ال 
إغــراءات  مــن  تبعهــا  ومــا  القــرن”  “صفقــة  ومنهــا  املاثلــة،  املخططــات  مــن 
اقتصاديــة، إىل جانــب فشــل عمليــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة، التــي كانــت 
باألساس تستهدف املقاومة مقابل إنعاش االقتصاد املتبادل لبعض الدول، 

واستفادة االحتالل من ذلك.
إن الخطــة تــأيت اســتمراًرا لخطــط ســابقة ومبــادرات مــن أجــل اإلطاحــة بجوهــر 
املشــاريع  مــن  جملــة  واســتبدال  األوىل،  بالدرجــة  ا  سياســيًّ رصاًعــا  الــراع 

االقتصادية ملعالجة األزمات االقتصادية املتفاقمة بالحل السيايس.
ا جملة  ويف الوقت الذي نرى فيه استحالة تطبيق الخطة املرفوضة فلسطينيًّ
وتفصيــاًل ســتواصل دولــة االحتــالل سياســة العصــا والجــزرة يف التعامــل مــع 
قطاع غزة، بدليل أنها اتبعت أخرًيا سلســلة من التســهيالت االقتصادية عىل 
املعابر، ليس منة منها بل استجابة لضغوط دولية، ويف الوقت ذاته تواصل 

الرد بقوة عىل أي أعال للمقاومة، حتى لو كانت مجرد بالونات حارقة.

كان صبــاح أمــس األحــد الــذي حمــل لنــا خر اعتقال آخــر بطلني من متحرري عملية 
نفــق الحريــة، كئيًبــا وحزيًنــا، لكنــه كان أيًضــا برعايــة: البحــث عــن شــاعة لتحميلهــا 
مســؤولية مــا جــرى، وغالًبــا مــا ُتلقــى املســؤولية عىل أضعف أطــراف املعادلة وأقل 

الفاعلني فيها.
واقعنــا  يف  جديــدة  ليســت  التقصــري  وزر  لتحميلهــا  شــاعة  عــن  البحــث  وقصــة 
الفلســطيني، فهــي تتكــرر مــع كل حــدث، ودون أن يكلــف كثــريون أنفســهم فهــم 
مالبساته، وآخر أمثلة ذلك تلك االتهامات املتطايرة يف فضاءات مواقع التواصل 

لهذه املنطقة أو تلك منذ عملية نفق الحرية.
لكــّن متّعًنــا جيــًدا يف املشــهد ســيقول إن أكــر مــن ينفثــون غضبتهــم يف وجــوه 
األطراف الضعيفة أو يكّرسون نزعات املناطقية العنرية هم أولئك الفارغون من 
الفعــل، واملكتفــون بــأدوار املشــاهدة، والتصفيــق أو الهجــوم، ومــا زاد الطــني بّلــة 
إدمان أكر الجمهور مواقع التواصل االجتاعي، الكفيلة بإظهار أسوأ ما لدينا يف 
اللحظــات الحرجــة التــي تكتنــف واقعنــا مــن حــني إىل آخــر، ألن هــذه املواقــع غــّذت 
ظاهــرة الرثــرة والــكالم ألجــل الــكالم، دون االســتناد إىل حقائــق موضوعيــة أو إىل 
فهٍم ملجريات الواقع من جميع جوانبه، مثلا عززت من جانب آخر التعويل عىل 

األوهام أو انتظار املعجزات.
وعودًة إىل اعتقال البطلني مناضل نفيعات وأيهم كممجي من جنني، تلك كانت 

حالــة مــن التخبــط الســيايس تعــري حكومــة دولــة االحتــالل يف التعامــل مــع 
معضلة قطاع غزة، الذي تحت حصار مستمر منذ أكر من 14 عاًما، تخللها 

4 حروب مدمرة وعدد من املواجهات املتقطعة.
ودلياًل عىل الفشل الكبري يف التعامل مع املقاومة يف غزة بدأ قادة االحتالل 
أخــرًيا التحــدث عــن خطــط وإســراتيجيات جديــدة يف تعاملهــم مــع القطــاع، 
وهــي امتــداد لخطــط اقتصاديــة يف التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية تحــت 

مسمى "السالم االقتصادي" أو االقتصاد مقابل الهدوء.
فقد طرح وزير الخارجية اإلرسائيي يائري البيد خطته التي تركز عىل تحسني 
الوضــع االقتصــادي يف قطــاع غــزة وإعادة إعاره، مقابل الهدوء وهدنة طويلة 

األمد مع فصائل املقاومة.
إن هــذا التغيــري يف طريقــة التفكــري اإلرسائيــي تجــاه غــزة مل يكــن كرًمــا مــن 
االحتالل، أو إنسانية زائدة، أو رغبة يف حل مشاكل غزة املنهكة من الحصار 
والحــروب، وإمنــا جــاء بعــد الوصــول إىل قناعــة أكيــدة بأنــه ال ميكــن بــأي حــال 
مــن األحــوال إدخــال غــزة لبيــت الطاعــة بالقوة العســكرية، وال ميكن نزع ســالح 

املقاومة يف غزة.
البيد الذي ينتمي ملعسكر الوسط، وهو واحد من ثالثة ميسكون بدفة القرار 
يف حكومــة االحتــالل؛ يــرى أنــه حــان الوقــت لتبنــي "رؤيــة جديــدة" تتمثــل يف 
ا الخطــة  "االقتصــاد مقابــل األمــن لخلــق االســتقرار عــىل جانبــي الحــدود"، عــادًّ
مزيًجــا مــن االســتثار الــدويل، والتعــاون اإلرسائيــي الفلســطيني واملــري، 

والتزام حركة حاس بالهدوء، بهدف تغيري حياة سكان غزة.
ويقــر البيــد بــأن سياســة )إرسائيــل( منــذ انســحابها مــن غــزة عــام 2005، التــي 
تضمنــت قيــوًدا عــىل الحركــة والتجــارة؛ مل تكــن فعالــة يف منــع الهجــات مــن 

غزة.
وتشــمل املرحلــة األوىل مــن خطــة البيــد إصــالح شــبكات الكهربــاء والصحــة 

ال توجــد نيــة أمريكيــة إلحيــاء "مفاوضــات ســالم" بــني الفلســطينيني وإرسائيــل، 
ألن األولوية األمريكية هي لدمج )إرسائيل(، وتثبيت هيمنتها من خالل توســيع 
االتفاقيات اإلبراهيمية، وتدشــني دورها يف هيمنة رســمية أمريكية – إرسائيلية 
أمنيــة اقتصاديــة يف املنطقــة. وهــذا ليــس جديدًا، لكن املهم أن هذا هو عنوان 
فهــم ســياق كل التحــّركات األمريكيــة الســابقة والحاليــة والالحقــة، مــن دون وهــم 

أو أوهام.
عــدم إعطــاء األولويــة للدفــع مبفاوضــات إرسائيليــة – فلســطينية، ومبــا تســمى 
"عملية الســالم"، يصب يف صالح القضية الفلســطينية، إذ إن اســتئنافًا لعملية 
"ســالم"، هــو كــا كان دامئــًا ليــس أكــر من توفري مظلة للجرائــم الصهيونية، لكن 
أمــريكا ليســت معنيــًة مبصلحــة الشــعب الفلســطيني، بــل الرفــض القاطع لرئيس 
بنيــت، للجلــوس مــع الفلســطينيني، ولواشــنطن  الحكومــة اإلرسائيــي، نفتــايل 

مخّططهــا امُلِلــح واملعلــن، وهــو مأسســة تحالــف أمنــي إرسائيــي عــريب رضوري 
إلضعــاف النفــوذ اإليــراين، واألهــم تدعيــم مواجهــة نفوذ الصــني يف العامل. ويف 

املحصلة إنهاء القضية الفلسطينية.
شــهدنا األســبوع املايض مؤّشات وخطوات مهمة، قد يكون أهمها بدء تطبيق 
قرار الرئيس األمرييك السابق، دونالد ترامب، نقل )إرسائيل( من عضوية حلفاء 
القيــادة العســكرية األمريكيــة يف أوروبــا إىل القيــادة املركزيــة للجيــش األمــرييك 
)الســينتكوم( يف الــرق األوســط، وهــو مــا تناولتــه الكاتبــة يف مقــال يف حينهــا، 
ودعــوة وزيــر الخارجيــة األمــرييك، أنتــوين بلينكــن، الــدول العربيــة إىل االنضــام 
إىل اتفاقيــة التطبيــع التحالفــي مــع اإلمــارات والبحريــن والســودان واملغــرب، إذ 
إنهــا الخطــوة األهــم بــرأي اإلدارة الحاليــة لتطويــع تدريجــي للموقــف الفلســطيني 

لقبول "اتفاقية سالم نهائية"، وفقًا للروط الصهيونية.
جاءت التريحات األكر أهمية عىل لسان املتحدث باسم الخارجية األمريكية، 
نيد برايس، الذي قال براحة إن واشــنطن تعتقد أن االتفاقيات مل تفشــل، بل 
تــؤّدي إىل تعميــق الروابــط االقتصاديــة بــني الــدول العربيــة وإرسائيــل، وبالتــايل 
العالقات الشعبية. ولكن يف موازاة اتباع سياسات تجسري الهوة والتقريب بني 
اإلرسائيليــني والفلســطينيني، موضحــًا، يف رّده عــىل ســؤاٍل مــن مراســل صحيفــة 
"القدس" سعيد عريقات، أن "هدفنا التأكد من أن اإلرسائيليني والفلسطينيني 
عــىل حــد ســواء قــادرون عــىل تجربــة مســتويات متســاوية مــن األمــن والحريــة، 

واألهم من ذلك، الكرامة. وميكننا القيام باألمرين يف آن واحد".
مــن  الرغــم  فعــىل  األمريكيــة،  اإلدارة  رؤيــة  بوضــوح،  برايــس،  تريــح  ويلّخــص 
اســتعاله تعبــريات منّمقــة، مثــل األمن والحرية والكرامــة للطرفني، فهو يتحّدث 
ال  مبقابــل  )إرسائيــل(،  مــع  األمنــي  بالتنســيق  الفلســطيني  الجانــب  التــزام  عــن 
يخلــو مــن االبتــزاز، يشــمل تســهيالٍت عــىل الحواجــز العســكرية وحريــة الحركــة، 
تبقــى رهنــًا بالــروط األمنيــة اإلرسائيلية، فيا تســتمّر عمليات تطبيع اقتصادية 

وسياسة وثقافية وأمنية تزيد من عزلة الفلسطينيني.
لكن أهم أسلحة إدارة بايدن العودة إىل خديعة السالم "االقتصادي" الذي كان 
أول مــن بــّر بــه يف منتصــف الثانينيــات وزيــر الخارجيــة األمــرييك يف حينــه، 

جــورج شــولتز، وجعــل منهــا رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق، شــمعون برييــز، 
فلسفة "سالم مزيف" إلعطاء غطاء "أخالقي" الستمرار الحرب الصهيونية عىل 
الشــعب الفلســطيني. ولكــن أدوات "الســالم االقتصــادي" ســوف تعتمــد، هــذه 
املــرّة، عــىل متويــل دول خارجيــة، تحــت شــعار مشــاريع قــد توفــر فــرص عمــل، 
لكنهــا تهــدف إىل توســيع طبقــة املســتفيدين مــن اســتمرار االحتــالل، عــىل أمــل 

كرس شكيمة الشعب الفلسطيني.
واضــح أن اإلدارة األمريكيــة مل تفهــم وال تريــد أن تفهــم معــاين هّبــة أيــار والهّبــات 
املســتمرّة، وال مغــزى اخــراق األرسى الســتة املعتقــل األمنــي اإلرسائيــي، وال 
تعــي تأثــريه العميــق عــىل الــروح املعنويــة الفلســطينية، بــل والعربيــة، فهــي مل 
بــل كانــت  تكــن عمليــة تســّجل عامليــًا يف حكايــات اخــراق الســجون األمنيــة، 
وسوف تبقى، يف الوعي الجمعي الفلسطيني، حكاية اخراق احتالل وترسانة 
عســكرية. وحكايــة وصــول األرسى الفاّريــن إىل مــروج فلســطني التاريخيــة هــي 
إحيــاء أمــل بحــق العــودة، وهــو أمــل ميثل تصميًا ال تســتطيع )إرسائيــل( وأمريكا 
نزعــه مــن أرواح الفلســطينيني وعقولهــم، بخطــط اقتصاديــة، مل تنجــح يف إعطــاء 

األمل لفقراء أمريكا، فكيف تخمد الثورة يف روح شعب يقاوم املحتل؟
ال يهدف التأكيد هنا عىل شجاعة الشعب الفلسطيني واستمراره يف املقاومة 
إىل التقليل من خطورة الخطوات األمريكية، فاملسألة ليست يف نجاح املخطط 
بهزمية الفلسطينيني، بل يف أن هذه السياسات، النابعة من عقلية استعارية 
بليــدة املشــاعر، ســتجلب ويــالٍت عــىل الشــعب املقــاوم، خصوصــًا يف اتســاع 
صفاقة تريحات قيادات بعض الدول املطّبعة لتأييد جرائم )إرسائيل( وإنكار 
معانــاة الشــعب الفلســطيني وحقوقــه ومقاومتــه، خصوصــًا أن اإلدارة األمريكيــة 
تعمل بنفس طويل املدى، فهي تقارن كل تغيري يف أي حي يف العامل العريب، 
أو ترح من أي شخص معروف أو غري معروف، بحقيقة أن أحدًا مل يكن يجرؤ، 

سابقًا، عىل محاولة "السخرية" من القضية الفلسطينية سابقًا.
يجــب أال نــدع التريحــات أو الكتابــات التطبيعيــة واملتصهينــة عــىل وســائل 
مواجهتهــا،  يجــب  خطــرية  مــؤّشات  لكنهــا  ُتحبطنــا،  االجتاعــي  التواصــل 
فالخطــة األمريكيــة تعتمــد أكــر مــا يتوقــع كثــريون منــا عــىل تأثــري املطّبعــني 

عــىل تشــويه الوعــي العــريب، ألن التطبيــع واالتفاقيــات التحالفيــة، كــا اعــرف 
العالقــات  الخارجيــة األمريكيــة، يتطلعــان إىل توســيع  باســم وارزة  املتحــدث 
أدوات  املطبعــني  هــؤالء  ألن  وتعميقهــا،  العربيــة  والشــعوب  )إرسائيــل(  بــني 
ُتشــهر يف وجــوه األبطــال الفلســطينيني، فاملعركــة األمريكيــة - اإلرسائيليــة ضد 
الفلســطينيني تتطّلب إشــهار أدوات غري أخالقية متس املقاوم الذي يفضح، 
بشــجاعته وثورته، الواقع غري األخالقي واإلنســاين لوجود املؤّسســة السياسية 
والعســكرية الصهيونيــة. فــال ميكــن فهــم أقــوال الــروايئ املري يوســف زيدان 
إال يف ســياق أهميــة أدوات خــدم االســتعار، ويف ســياق "دور"، فســخريته 
املقيتــة مــن عمليــة هــرب األرسى البطوليــة، مل تهــدف إىل الســخرية فحســب، 
بل إىل إحباط الشعب العريب ودّب اليأس يف قدرة الفلسطيني عىل هزمية 
املــروع الصهيــوين، وقــدرة الشــعوب العربيــة يف رفــض االســتبداد والهيمنــة 
اإلرسائيليــة األمريكيــة. واعتــذاره الالحــق دليــل عــىل أن مواجهة هــذه األصوات 
هي أيضًا فعل مقاوم، فالسخرية من املقاومة هي محاولة لتجرميها، ومحاولة 
الفلســطيني  للشــباب  ملهمــني  إىل  الســتة  واألبطــال  املقاومــني  تحــّول  ملنــع 

والعريب، بل يف كل العامل.
األدوات  كشــف  دون  مــن  يفيــدان  ال  وتريحهــا  األمريكيــة  السياســة  دراســة 
والحّث عىل رضورة مواجهتها يف كل مكان. تحاول واشنطن تدجني الشعوب 
العربية، لتأمني نر صهيوين ساحق. لذا تحارب حركات مقاطعة )إرسائيل(، 
ويف مقدمتهــا "يب دي إس" والتــي ترجــم عمليــًا يف البــالد العربيــة مبواجهــة 
املشــاريع االقتصادية االســراتيجية. تفهم واشــنطن متامًا التطبيع االقتصادي 
عىل أنه تكبيل إلرادة الدول بل والشعوب أيضا. ويف هذه املرحلة، هذه أهم 
ركيــزة للسياســة األمريكيــة يف املنطقــة. لذلــك، التعاطــف والتضامــن الشــعبي 
مــع انتفاضــة أيــار وأهــل القــدس وبيتــا وكل فلســطني ال يكفيــان، فمــن يريــد 
أن ينــارص األبطــال الســتة، الذيــن يعلموننــا دروســًا يف الشــجاعة والقيــادة يف 
كل لحظــة، واجبــه أن يشــارك يف حمــالت املقاطعــة، أو ال يّدعــي أنــه مســكون 
الخطــة  لتنفيــذ  أدوات  نصبــح جميعنــا  وال  فعــل يشء،  يســتطيع  وال  بالحــزن، 

األمريكية.

هذه السنوات كان يتوقع هذه النهاية، ألنها نفسها التي واجهت جميع املطاردين 
يف الضفة الغربية منذ السور الواقي.

مــن جانــب آخــر، مّلــا كان هــذا التعاطــف مع املقاومني والحــرص عليهم حارًضا يف 
نفوس أكر الناس؛ فلاذا مل نكن نسمع احتجاجات بالوترية نفسها عندما كانت 
أجهــزة الســلطة تعتقــل املقاومــني وتعذبهــم يف ســجونها؟! ملــاذا مل متارس الناس 
إدانتهــا ملــروع التنســيق األمنــي بالدرجــة نفســها التــي تعــّر بهــا عــن تعاطفهــا مــع 
أفعــال املقاومــة؟! أم أن حــال غالبيــة النــاس تبنــي املواقــف التــي ال ترتــب عليهــا 

كلفة، حتى لو كانت مطالبة آخرين بكلفة ال يقدرون عليها هم؟!
بقي أن نقول إن املقاوم الحقيقي يف الضفة اليوم ال يظهر ضمن مجموعات علنية 
أمام الناس ووسائل اإلعالم، بل يتحرى الرسية والصمت والبعد عن الظهور حتى 
يظفــر بهدفــه ويــؤدي واجبــه، وآخــر ما تحتاج له ســاحة الضفة اليوم هو االســتعراض 
ا ســابًقا  والتهديــد دون رصيــد، ألن مــن يهــدد ُيفــرض أن يكون قد راكم رصيًدا فعليًّ
لتهديــده، ومــن يــرِد الخــري لواقــع الضفــة اليــوم دون أن يكــون عامــاًل مســاعًدا عــىل 

إحباط روح نهوضها؛ فعليه أن يؤدي واجبه بقليل من الكالم وكثري من الفعل.
البنــاء  ممكًنــا  ويصبــح  واملوجــود،  املأمــول  بــني  املســافة  ســتتضاءل  فقــط  بهــذا 
واملراكمة عىل كل فعل، بدل قطعه من سياقه وإطفاء بريقه باألوهام واملبالغات، 

وتوزيع االتهامات، يف غري اتجاهها الصحيح.

ولعل ما يثري التســاؤل هو طرح الخطة بعد أيام من لقاء الرئيس الفلســطيني 
29 أغســطس  بينــي جانتــس يف  الحــرب اإلرسائيــي  محمــود عبــاس، ووزيــر 
املــايض، مبدينــة رام اللــه يف الضفــة الغربيــة، أول مــرة منــذ أعــوام، بســبب 

القطيعة بني الجانبني.
وقــد أبلــغ جانتــس عبــاس بــأن حكومتــه مســتعدة لسلســلة من اإلجــراءات التي 
من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، بعيًدا عن أي حلول سياسية.

إننــا نــرى أن خطــة البيــد تحمــل بــذور فشــلها، وال ميكــن أن تغري الفلســطينيني 
الذين يتطلعون إىل الحرية والعيش بكرامة يف دولتهم املستقلة وعاصمتها 
غــزة  قطــاع  عــىل  الحصــار  أن  رغــم  كبــري  برفــض  الريــف، وســتقابل  القــدس 
خلــق كارثــة إنســانية، حيــث ارتفعــت نســبة البطالــة إىل مــا يقــرب مــن 60%، 
يف حــني قفــزت نســبة الفقــر مــن %40 إىل %56، وفًقــا إلحصائيــات األمــم 
املتحدة، أيًضا نجم عنه تهالك البنية التحتية املتهالكة، وأزمتا مياه وكهرباء 

مستمرتان.
الراجــع  مــدى  يــدل عــىل  القــدس  بعــد معركــة ســيف  الخطــة  إن طــرح هــذه 
الكبــري الــذي تشــهده )إرسائيــل( يف اآلونــة األخــرية عــىل املســتوى األمنــي، 
الــذي وصفــه رئيــس الحكومــة بأنــه يعــاين ترهــاًل كبــرًيا، ويــأيت مــع انعــدام ثقــة 
إذ  قتــال جديــدة،  الدولــة عــىل حســم أي جولــة  بقــدرة  املجتمــع اإلرسائيــي 
أصبح املفكرون يف الكيان يضعون كثرًيا من الشكوك عىل مستقبل وجوده 
علًنــا، ويؤكــدون أن دولــة الكيــان مهــزوزة من الداخل بفعل التفكك واالنقســام 

االجتاعي والديني واإلثني. 
ولعل طرح هذه الخطة جاء استجابة لرغبة واشنطن ومعها القوى يف اإلرساع 
يف إعالن عزمها عىل تقديم الدعم للفلسطينيني بعد معركة سيف القدس، 
يف محاولــة منهــم لقطــع الطريــق أمــام صعــود مســتوى التأييــد الشــعبي لحركــة 
حــاس، األمــر الــذي فــرس زيــارة وزيــر الحــرب جانتــس للمقاطعــة يف رام اللــه 

عن تلك المسافة بني المأمول والموجود

خطة البيد والمطلوب فلسطينيًّا لمواجهتها

يف دعم األبطال الستة ومواجهة الهيمنة اإلرسائيلية

لمى خاطر

لميس أندوين
العريب الجديد

اعتقال البطلين مناضل نفيعات وأيهم كممجي من 
جنين، تلك كانت نهاية متوقعة بالنظر إلى ظروف 

الضفة الغربية األمنية، وخضوعها لسلطتين مناوئتين 
لمشروع المقاومة، وهما االحتالل والسلطة، وهذا 

الحال ليس جديًدا، بل هو حاصل منذ عملية السور 
الواقي في الضفة قبل عشرين عاًما، لكن رداءته 

تتعمق مع مرور الوقت.

يجب أال ندع التصريحات أو الكتابات 
التطبيعية والمتصهينة على وسائل التواصل 

االجتماعي ُتحبطنا، لكنها مؤّشرات خطيرة 
يجب مواجهتها، فالخطة األميركية تعتمد 

أكثر مما يتوقع كثيرون منا على تأثير 
المطّبعين على تشويه الوعي العربي.

سمري حمتو

إن طرح هذه الخطة بعد معركة سيف القدس 
يدل على مدى التراجع الكبير الذي تشهده 

)إسرائيل( في اآلونة األخيرة على المستوى 
األمني، الذي وصفه رئيس الحكومة بأنه يعاني 

ترهاًل كبيًرا.

بعد تجاهل طويل.
إن املطلــوب مــن الفلســطينيني ملواجهــة الخطــط االقتصاديــة اإلرسائيليــة هــو 
ا من أجل إيجاد جبهات عربية وإقليمية ودولية،  ا ودبلوماســيًّ التحرك سياســيًّ
الفلســطينية، كــا  الدولــة  للضغــط عــىل )إرسائيــل( إلنهــاء االحتــالل وإقامــة 
أن هنــاك حاجــة ماســة إلســراتيجية وطنيــة جامعــة تشــمل كل أنــواع العمــل 
نهــج  يف  االســتمرار  عــن  الســلطة  فيهــا  وتتخــىل  االنقســام،  وتنهــي  املقــاوم 

التسوية وتخرج من نفق أوسلو املظلم، فهل نحن فاعلون؟
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تبليغات رشعية
اىل املدعى عليه/ حســن احمد ســام شــيخ العيد من الســبع وســكان 
فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  اليونــان  يف  حاليــا  واملقيــم  ســابقا  رفــح 
االن يقتــي حضــورك اىل محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم االحــد املوافــق 
الدعــوى  يف  للنظــر  وذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة   2020/10/24

أساســا 2021/890 وموضوعهــا "نفقــة زوجــة" ويف الدعــوى أســاس 
واملقامــة  بيــت(  )عفــش  معجــل  مهــر  تابــع  وموضوعهــا   2021/888

عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة: عبــر صقــر إبراهيــم البطنيجــي مــن 
غزة وسكان رفح وان مل تحرض يف الوقت املعني او ترسل وكيا عنك 
يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــا لذلــك صــار تبليغــك حســب 

األصول وحرر يف 2021/9/16م.
قايض محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

املوضوع / تبليغ قرار استئنايف 
إىل املستأنف ضده / وجدي عبد الحليم فرحان حمدان  من مرص وسكانها 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن لقــد عــادت القضيــة اســاس 2020/213 
املســتأنف  وبــني  بينــك  املتكونــة  الغيــاب  مــن  للــرضر  تفريــق  وموضوعهــا 
ضدهــا شــيامء ديــاب عبــد القــادر برهــوم مــن الســبع  وســكان رفــح وكاؤهــا 
األســاتذة ســعاد املشــني  وربــاب الشــاعر وســها قشــطة مــن مقــام محكمــة 
االســتئناف الرشعيــة  بخــان يونــس مصدقــة مبوجــب القــرار االســتئنايف رقــم 
4211 املــؤرخ يف 2021/8/22 م وان لــك الحــق يف الطعــن امــام مقــام 

املحكمة العليا الرشعية خال عرشين يوما من تاريخ تبلغ قرار االستئناف 
لذلك صار تبليغك حسب األصول.  وحرر يف 2021/9/15

 قايض رفح الرشعية
فضيلة الشيخ الدكتور/ امين خميس حامد

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات- أن رشكة ماي وي لوجستك للنقل البحري والتجارة 
العامــة ذ.م.م ومتثلهــا الســيدة/ منــى محــي الديــن الدرميــي رئيــس هيئــة 
املديريــن ووكيلهــا املحامــي األســتاذ/ معــاذ جميــل أبــو الجبــني واملســجلة 
بطلــب  تقدمــت  2019/10/23م  بتاريــخ   563162841 تحــت  لدينــا 
لتغيــر مركــز الرشكــة الرئيــس مــن )غــزة- شــارع الوحــدة مقابــل معهــد األمــل( 

اىل  )غزة- شارع الجاء- عامرة أبو حليمة ط3(.
تحريرا يف 2021/9/19م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية
إىل املدعــي عليــه االول /نظمــي إبراهيــم عــي عــوض مــن مــرص ومقيــم يف 
مــرص شــامل ســيناء واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن  لقــد حكــم عليــك 
بتاريه 2021/7/28 يف الدعوى أساس 2021/391 وموضوعها " اثبات 
وفــاه" واملقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة هــدى إبراهيــم عــي عــوض مــن 
سمســم وســكان رفح هوية رقم 953786928 واملدعى عليها الثانية وزارة 
الداخلية – مديرية األحوال املدنية او من ميثلها بانه قد حكم بثبوت وفاه 
إبراهيم عي صالح عوض وذلك بتاريخ1960/1/1م واملسجل يف سجل 
25عدد 452 صفحة 277 حكام غيابيا بحقك قابا لاعرتاض واالستئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول .وحرر يف 2021/9/15 
                                                               قايض رفح الرشعي

 فضيلة الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد 

غزة/ رامي رمانة:
املــزارع  أيــام معــدودات تفصــل 
مــن  أبــو جميــزة  جــامل  الســتيني 
غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر 
محصــول  قطفــه  موعــد  عــن 
عائــدا  مينحــه  أن  معــواًل  البلــح، 
أجــرة  تســديد  مــن  ميكنــه  مالًيــا 
أمثــان  ودفــع  لديــه،  العاملــني 

تكلفة اإلنتاج.
متلــك عائلــة أبــو جميــزة )800( 
)الحيــان األحمــر(  بلــح  مــن  نخلــة 
يف أراٍض متلكها يف مدينة دير 
البلح، وبلدة القرارة شامل رشق 

خان يونس.
هذا العام مل يستأجر أبو جميزة 
كــام يقــول لصحيفــة "فلســطني" 
اعتــاد،  كــام  إضافيــة  مســاحات 
التــي  الكبــرة  الخســارة  بســبب 
تكبدهــا العــام املنــرصم يف إثــر 
تداعيــات جائحــة كورونــا ووقــف 
الضفــة  إىل  إنتاجــه  تصديــر 
الغربيــة وضعــف القــوة الرشائيــة 

يف السوق املحي بغزة.
وعرب عن أمله بأن يتمكن املوسم 
الحــايل مــن تصديــر الفائــض إىل 
أســواق الضفــة الغربيــة والخــارج 
عــىل  التســهيات  أعقــاب  يف 
ا إىل أنه  املعابر التجارية، مشــرً
مــن  طًنــا   30 إتــاف  إىل  اضطــر 
لصعوبــة  املنــرصم  العــام  البلــح 

تسويقها محلًيا وخارجًيا.
وســيبدأ أبــو جميــزة بقطــف مثــار 
يف  عامــًا،   20 بتعــاون  البلــح 
حيــث  املقبــل،  أكتوبــر  مطلــع 
املحصــول  مــن  جــزًءا  ســيوجه 
املحــي،  الســوق  يف  للبيــع 
وجــزًءا إلنتــاج العجــوة يقــوم عىل 
تصنيعهــا نحــو80 ســيدة عاملــة 

يف  والقــرارة،  البلــح  ديــر  يف 
األخــر  الجــزء  ســيخصص  حــني 
الضفــة  أســواق  إىل  اإلنتــاج  مــن 

الغربية.
كام يتجهز املزارع موىس اللوح 
من دير البلح لقطف مثار البلح، 
شــجرة  نحــو1000  ميتلــك  فهــو 
الحيــاين  أصنــاف:  مــن  نخيــل 

وبنت العيش والعامري.
وأشار اللوح يف حديثه لصحيفة 
إنتــاج  ضعــف  إىل  "فلســطني"، 
املوســم  عــن  الحــايل  املوســم 
الســابق بسبب الحرارة املرتفعة 
النمــو،  عمليــة  صاحبــت  التــي 
والتــي تتســبب يف حــدوث خلل 

يف عقد األزهار.
وتبلغ التكلفة التي ينفقها اللوح 
عــىل كل شــجرة نخيــل قرابــة 40 

ويتوقــع  شــيقًا يف كل موســم، 
50- مــن  بعائــد  عليــه  تعــود  أن 

أن  اللــوح  وأكــد  شــيقًا.    60

قــرص فــرتة قطف مثــار البلح التي 
تعــد  واحــدا،  شــهرا  تتعــدى  ال 
املزارعــني"،  تواجــه  "مشــكلة 
وهــو ما يســتدعي مــن املزارعني 
إيجــاد تســويق عاجــل لها خشــية 

تلفها.
بعــض املزارعــني  أن  ولفــت إىل 
يف  محاصيلهــم  بطــرح  بــدؤوا 
أن  مشــًرا  املحــي،  الســوق 
االنخفــاض  يف  ســتبدأ  األســعار 

مطلع الشهر املقبل.
فــإن  الزارعــة  وزارة  وحســب 
املزروعــة  املســاحة  إجــاميل 
دومًنــا  بـــ)12440(  تقــدر  بالبلــح 
دومًنــا   )9275( منهــا  زراعًيــا، 

غــر  دومًنــا  و)3165(  مثمــًرا، 
مثمر.

ويشــر مديــر دائــرة البســتنة يف 
وزارة الزراعــة م. فضــل الجدبــة، 
يف حديثه لصحيفة "فلسطني"، 
يف  ترتكــز  البلــح  زراعــة  أن  إىل 
مبســاحة  البلــح  ديــر  مدينــة 
تليهــا  زراعــي،  دونــم   )5900(
 )3200( مبســاحة  يونــس  خــان 
دونــم،   )1300( رفــح  ثــم  دونــم، 
وشــامل غــزة )1210( دومنــات، 

وغزة )830( دومًنا.
وبني الجدبة أن االحتياج الفعي 
للغزيــني مــن البلــح يقــدر بـــ )-10

12( ألــف طــن ســنوًيا، يف حــني 

املوســم  يف  البلــح  إنتــاج  قــدر 
الحايل بقرابة 14 ألف طن، وهو 

ما يحقق فائًضا يف اإلنتاج.

أيلــول/   15 يف  االحتــال  دولــة  ووّقعــت 
واشــنطن  يف   2020 عــام  مــن  ســبتمرب 
ــا إلقامــة عاقات مع اإلمارات  اّتفاًقــا تطبيعيًّ
والبحريــن برعايــة الرئيــس األمرييك الســابق 

دونالد ترامب.
واإلمــارات أول دولــة خليجيــة وثالــث دولــة 
مــع  للعاقــات  تطبيــع  اتفــاق  توّقــع  عربيــة 
ثــم  البحريــن،  وتلتهــا  العربيــة،  الدولــة 
اعــرتاف  بعــد  املغــرب،  وأخــًرا  الســودان 
بدولــة   )1979( ومــرص   )1994( األردن 

االحتال.
عبــد  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وأكــد 
االحتــال  دولــة  أن  شــكر،  أبــو  الفتــاح 
اســتفادت أكــر من الــدول العربية املطبعة 

يف الجانب االقتصادي.
"فلســطني"،  لصحيفــة  شــكر  أبــو  وبــني 
مســؤولني  عــن  نقــل  العــربي  اإلعــام  أن 
حجــم  بــأن  إرسائيليــني  اقتصاديــني 
البورصــة  يف  اإلماراتيــة  االســتثامرات 
دوالر  مليــار   )15( إىل  وصــل  اإلرسائيليــة 

منذ بدء التطبيع.
بفائــدة كبــرة  أن ذلــك ســيعود  وأشــار إىل 
عــىل الــرشكات اإلرسائيليــة خاصــة العاملــة 
مــا  والعســكري؛  التكنولوجــي  القطــاع  يف 
االحتــال اإلرسائيــي  اقتصــاد  قــوة  ســيعزز 

بأموال عربية.
ونبــه أبــو شــكر إىل تطلــع رشكات إرسائيليــة 
وتفاهــامت  اتفاقيــات  لعقــد  اســتثامرية 

مــع رشكات بحرينيــة الســتخراج اللؤلــؤ مــن 
امليــاه البحرينيــة ورشائــه بأقــل األســعار؛ مــا 
املــال لاقتصــاد  ُيــِدرُّ  املــورد  ذلــك  يجعــل 

اإلرسائيي.
بعينــه  ينظــر  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
االقتصاديــة إىل الســعودية عــىل أنها )الكنز 
األكــرب(، وســيحاول جاهــًدا لجرهــا  العــريب 
للتطبيــع معــه، حيــث إنــه يتطلــع للحصــول 
والتكلفــة  األســعار  بأقــل  النفــط  عــىل 
يــي  الجغــرايف،  القــرب  مــن  مســتفيًدا 
شــباك  يف  ليبيــا  إيقــاع  األهميــة  يف  ذلــك 

االحتال.
منــذ  االحتــال  ودولــة  اإلمــارات  وأبرمــت 
توقيــع اتفــاق تطبيــع العاقــات، عــدًدا مــن 
االتفاقــات التجاريــة، وارتفــع عدد الرشكات 
مجــال  يف  العاملــة  الناشــئة  اإلرسائيليــة 
املاليــة  والتكنولوجيــا  االصطناعــي  الــذكاء 

والزراعة يف البلد الخليجي.
وبلــغ حجــم التبــادل يف قطــاع األعــامل بــني 
الجانبــني يف شــهر آب/ أغســطس املــايض 
االســتثامرات  دون  دوالر،  مليــون   500

والطــران  الســياحة  حــول  اتفاقــات  مــن 
والخدمات املالية.

وزار نحو 200 ألف إرسائيي اإلمارات منذ 
العــام  القنصــل  بحســب  العاقــات،  إقامــة 

لدولة االحتال يف ديب.
تضييقات على الفلسطينيين

يف املقابــل أشــار االختصــايص االقتصادي 

التــي  التضييقــات  إىل  دارغمــة،  هيثــم  د. 
عمــل  عــىل  تفرضهــا  اإلمــارات  دولــة  بــدأت 

ونشاط الفلسطينيني يف بلدها.
"فلســطني"،  لصحيفــة  دراغمــة  وأوضــح 
الفلســطينية  الــرشكات  مــن  الكثــر  أن 
أخــرى،  دول  إىل  وانتقلــت  عملهــا  أنهــت 
الغربيــة  الضفــة  إىل  عــادوا  وفلســطينيون 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  غــزة  وقطــاع 
العمــل يف البلــد الخليجــي، مشــًرا إىل أن 
لطــرد  اإلماراتيــني  عــىل  يضغــط  االحتــال 
الفلسطينيني تحت ذريعة الخشية األمنية 

عىل حياة اإلرسائيليني.
وأشــار إىل أن اتفــاق التطبيــع زاد مــن حجــم 
دولــة  إىل  اإلمــارات  مــن  الوافــدة  الســياحة 
االحتال، ما عزز النشاط االقتصادي، وفتح 
آفاق تعاون مشرتك بني املستثمرين، وزاد 

من تدفق العمات األجنبية لتل أبيب.
ونبــه دراغمــة إىل أن التطبيــع يفتــح شــهية 
زراعيــة  منتجــات  الســتراد  االحتــال 
كان  أقــل-  -بأســعار  املطبعــة  الــدول  مــن 
الغربيــة  الضفــة  أســواق  مــن  يســتوردها 

وقطاع غزة مثل التمور والخرضاوات.
الناتــج  إجــاميل  أن  إىل  اإلشــارة  يجــدر 
 )400( قرابــة  يبلــغ  لـ)إرسائيــل(  املحــي 
صادراتــه  وقيمــة  ســنوًيا،  دوالر  مليــار 
مــن  جلهــا  دوالر  مليــار   )120( الســنوية 
والعســكرية  التكنولوجيــة  املبيعــات 

والخدمات.

على حساب الموارد الفلسطينية

اختصاصيـون: اتفـاق "أبـراهـام" التطبيعـي
عــزز مــن قــوة اقتصــاد االحتــالل

المزارعون يتطلعون لتصدير الفائض

الــزراعة تـرجـح إنتـاج 14 ألف طـن 
مـن البلـح فـي المـوسم الحـالـي

غزة/ رامي رمانة:
قــال اختصاصيــون اقتصاديــون: إن النتائــج االقتصادية التفــاق "أبراهــام" التطبيعي بين 
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي ودول عربية على رأســهم اإلمــارات، عزز من قــوة االقتصاد 
اإلســرائيلي، وسيوســع من دائرة الهيمنة االحتالل اإلســرائيلي على ما تبقى من موارد 
فلســطينية خاصة في المناطق المصنفة )ج( بالضفة الغربية المحتلة، مشــيرين إلى أن 
خطط االحتالل المستقبلية تتطلع للهيمنة على الموارد النفطية العربية بأقل األسعار 

ال سيما السعودية، وإغراق األسواق العربية بمنتجات االحتالل.

الكويت/ وكاالت:
خريطــة  أضخــم  تنفيــذ  الكويــت  تعتــزم 
العــام يف  القطــاع  طريــق إلعــادة هيكلــة 
تاريخهــا، وذلــك عرب إلغــاء وزارات ودمج 
االختصــاص،  لتشــابه  بينهــا  فيــام  أخــرى 
إلدارة  مســتقلة  بهيئــات  واالســتعاضة 
الــوزارات املزمــع إلغاؤهــا، عــىل أن متتد 
واإللغــاء  التحويــل  برامــج  تنفيــذ  مــدة 
أربــع  إىل  ســنة  مــن  والتأســيس  والضــم 
ســنوات، تبــدأ مطلــع عــام 2022 وحتــى 

نهاية 2025.
الطريــق  خريطــة  مامــح  أهــم  وتتمثــل 
الحكوميــة إلعــادة هيكلــة القطــاع العــام، 
الوطنــي  االقتصــاد  اســتدامة  تعزيــز  يف 
مــن خــال خلــق إطار اســرتاتيجي شــامل 
إلدارة شــؤون االقتصاد والتجارة، وســيتم 
لـ"االقتصــاد  وزارة  إنشــاء  عــىل  العمــل 
والتجارة" إلدارة ملف التنمية االقتصادية 
نقــل  يتــم  أن  عــىل   2022 عــام  مطلــع 
االختصاصات لها من الجهات املشابهة 
لعملهــا خــال عامني ونصف العام، نقًا 

عن صحيفة "القبس" الكويتية.
وتشــمل خريطــة الطريــق، إعــادة تصميــم 
الهيــاكل التنظيميــة والسياســات العامــة 
لتعزيــز اســتدامة االقتصــاد الوطنــي مــن 
شــامل  اســرتاتيجي  إطــار  خلــق  خــال 
والتجــارة،  االقتصــاد  شــؤون  إلدارة 
الوطنيــة  االســرتاتيجية  مســؤولية  وضــم 
للخصخصــة، وكذلــك هيئــة الرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص إىل صاحيات 
وإنشــاء هيئــة  والتجــارة،  االقتصــاد  وزارة 
متخصصة للمقاييس وخلق اسرتاتيجية 
االقتصــاد  لــوزارة  تابعــة  لعملهــا  عامــة 

والتجارة خال عامني.
تشــجيع  هيئــة  تبعيــة  تحويــل  وتتضمــن 
االقتصــاد  لــوزارة  املبــارش  االســتثامر 
وتحويــل   ،2023 عــام  مطلــع  والتجــارة 
لإلحصــاء  املركزيــة  اإلدارة  تبعيــة 
ومراجعــة  والتجــارة،  االقتصــاد  لــوزارة 
اختصاصــات واســرتاتيجية هيئــة أســواق 
وزارة  إىل  تبعيتهــا  وتحويــل  املــال 

االقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

وتشــمل خريطــة الطريق إلعــادة الهيكلة، 
تطويــر اســرتاتيجية املنطقــة االقتصاديــة 
الحرة مطلع 2023، وتطوير اسرتاتيجية 
ترويــج الصــادرات مع بدايــة عام 2023، 
التنميــة  خطــة  بــني  املواءمــة  وضــامن 
مبــا  األخــرى  والقطاعــات  االقتصاديــة 
يف ذلــك تطويــر البنيــة التحتيــة وإصــاح 

سوق العمل.
قوانــني  مراجعــة  تتضمــن  وكذلــك 
االســتثامر، وامللكيــة األجنبيــة واإلفاس 
والرشاكــة بني القطاعني العام والخاص، 
عمليــة  وتبســيط  وإصــاح  وتقييــم 
التســجيل التجاريــة ورقمنتهــا، وتســهيل 

إجراءات الحصول عىل االئتامن.
وزارة االتصاالت

وزارة  حــل  الحكوميــة  الخطــة  وتتضمــن 
جديــدة  وزارة  واســتحداث  الخدمــات 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  لاتصــاالت 
تكنولوجيــا  اســرتاتيجية  تطويــر  بغــرض 
وقيــادة  واالتصــاالت  املعلومــات 
التغيــر،  إمتــام  نحــو  الازمــة  العمليــات 

الســيرباين  األمــن  مهــام  توزيــع  وإعــادة 
الجهــات  إىل  مســؤولياته  وإســناد 
هيئــة  مســؤوليات  ومراجعــة  املختصــة، 
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ليشــمل 
صاحياتهــا  وتقليــل  البيانــات  حاميــة 

لوضع سياسات األمن السيرباين.
تفكيك "اإلعالم"

وســيتم تفكيــك وزارة اإلعــام اعتبارا من 
وإنشــاء   ،2024 عــام  مــن  األخــر  الربــع 
اللوائــح  تنفيــذ  لتتــوىل  اإلعــام  هيئــة 
بــداًل عــن وزارة اإلعــام مطلــع  اإلعاميــة 
عام 2023، وتطوير اسرتاتيجية إعامية 
مبــا يف ذلــك تحديــد فرص تطويــر البنية 
التحتية لوسائل اإلعام الوطنية، وإجراء 
مراجعة شاملة لقوانني اإلعام وتحسني 
اإلطاريــن التنظيمــي والترشيعي لتمكني 

مشاركة القطاع الخاص.
تطويــر  عــىل  الجديــدة  الــوزارة  وتعمــل 
مشــاريع إلدارة الــرتاث والثقافــة وتحديد 
فــرص مشــاركة القطاع الخــاص، وتعريف 
تتــامىش  للســياحة  اســرتاتيجية  وانشــاء 

تنســيق  مــع  املامرســات  أفضــل  مــع 
الخــاص،  القطــاع  مشــاركة  وتشــجيع 
ملعالجــة  الســياحة  قوانــني  ومراجعــة 
الفجــوات القامئــة وتعديل اللوائح مطلع 
مختلــف  مــع  والتنســيق   ،2023 عــام 
اســرتاتيجية  لوضــع  املعنيــة  القطاعــات 

لتعزيز ممكنات قطاع السياحة.
إنشــاء  الهيكلــة،  إعــادة  خطــة  وتشــمل 
تغطــي  جديــدة  محليــة  بلديــات   6
وإلغــاء  كافــة،  الكويــت  محافظــات 
وتحويــل  اإلســكان  لشــؤون  الدولــة  وزارة 
وزارة  إىل  واملســؤوليات  الصاحيــات 
هيئــة  وإنشــاء  االجتامعيــة،  الشــؤون 
مســتقلة جديــدة تحــت مســمى "الهيئــة 
واإلســكاين"  االجتامعــي  للدعــم  العامــة 
مــع بدايــة النصــف األول من عام 2022، 
وزاريت  دمــج  عمليــة  عــىل  والعمــل 
مظلــة  تحــت  والنفــط  وامليــاه  الكهربــاء 
وذلــك  الطاقــة"  "وزارة  مبســمى  واحــد 
اعتبــارا مــن مطلــع الربــع الثــاين مــن عــام 

.2022

المالية تعلن صرف الكويت تعتزم إطالق أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخها
طلبات الموظفين 

الخاصة بحاالت الوفاة
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة املاليــة رصف جميــع الطلبــات الخاصة بحاالت الوفاة 
)مصاريــف الجنــازة( التــي تقــدم بهــا املوظفون من خال التســجيل 

الورقي واإللكرتوين خال عامي 2020-2019، اليوم االثنني.
وأشارت الوزارة يف ترصيح صحفي، أمس، إىل أن الرصف سيكون 
للمعايــر  ووفًقــا  املختصــة  اللجنــة  مــن  اعُتِمــدت  التــي  للطلبــات 

املعمول بها. 
وأوضحــت الــوزارة أن عــدد املســتفيدين مــن عمليــة الــرصف 405 

مستفيدين، مببلغ إجاميل 344 ألف شيقل. 
ويبدأ رصف املبالغ عىل املستفيدين اليوم عرب فروع بنك الربيد 
فــروس  واإلنتــاج والوطنــي، وفــق اإلجــراءات املتبعــة للوقايــة مــن 

كورونا.
وأكــدت املاليــة اســتمرار جهودهــا وفــق توجيهــات لجنــة املتابعــة، 
مــن املســتحقات للمســتفيدين وتصفــر  الــرصف  آليــات  لترسيــع 

قوائم االنتظار.
وأشــارت الــوزارة إىل أن كشــوفات الــزواج والعــاج لألعــوام الســابقة 
رت سابقا، إضافة لرصف مبالغ مالية للموظفني الذين هدمت  ُصفِّ

بيوتهم خال العدوان األخر. 
مــن  الــرصف  آليــة  لتحســني  املســتمرة  مســاعيها  عــىل  وشــددت 
املستحقات، والتخفيف عن املوظفني يف ظل األوضاع الصعبة، 

وفق اإلمكانات املالية املتاحة.
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية/ اعالم حكم غيايب
النــادي مــن األردن وســكان  إىل املدعــي عليــه االول/هشــام زيــاد عبداللــه 
بتاريــخ  عليــك  حكــم  لقــد  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  الرمثــا  مدينــة 
"نفقــة  وموضوعهــا  أســاس1053/2019م  الدعــوى  يف  13/7/2020م 
بنــت" واملقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة: آمنــة عبد الجبــار عيل عيىس من 
عاقــر وســكان رفــح وكالؤهــا األســاتذة ســعاد املشــني وربــاب الشــاعر وســها 
قشــطة قدرهــا ثالثــون دينــارا أردنيــا شــهريا البنتــك ريتــاج املتولــدة لــك مــن 
املدعيــة آمنــة املذكــورة أو مبــا يعــادل ذلك بالنقد املتداول لســائر حوائجها 
الرضوريــة الرشعيــة مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن وذلك اعتبــارا من تاريخ 
واملرصوفــات  الرســوم  وتضمينــك  19/11/2020م  يف  الواقــع  الطلــب 
صــار  لذلــك  واالســتئناف  لالعــراض  قابــال  بحقــك  غيابيــا  حكــا  القانونيــة 

تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2021/09/15.
 صدر هذا الحكم عن فضيلة القايض الشيخ: أحمد محمود عاشور بتاريخ 13/7/2020
                                                               قايض رفح الرشعي
 فضيلة الشيخ الدكتور/ أمين خميس حاد

إعالن بشأن مختار عائلة أبو هويشل )بئر السبع(
تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن

 السيد/ محمد عطية سامل أبو هويشل 
قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار لعائلــة أبــو هويشــل )بــر الســبع( عــىل مــن 
الــوزارة لتقديــم طلــب  يرغــب يف االعــراض التوجــه اىل الدائــرة يف مقــر 

االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الرشعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار منطقــة غــزة املؤرخــة يف 
2021/1/18م تتضمــن أن كامليــا بنــت كامــل بــن نبيــه عكيلــه املشــهورة 
القيشــاوي تــويف لرحمــة اللــه تعــاىل بتاريــخ 2013/5/20م وانحــرص ارثهــا 
الرشعــي واالنتقــايل يف أوالدهــا مــن زوجهــا املتــوىف قبلهــا محمــد بــن شــاكر 
بــن بــدر القيشــاوي الذكــور وهــم شــاكر وخالــد أن املقــرر وبنــدر ثــم بتاريــخ 
ارثــه الرشعــي يف زوجتــه  بنــدر املذكــور وانحــرص  تــويف  2020/11/17م 
ختام بنت ســليان بن حســن أبو ســمعان املشــهورة القيشــاوي ويف االخوة 

االشقاء الذكور وهم خالد انا املقرر وشاكر فقط.
او  واجبــة  لهــا وصيــة  وليــس  ذكــر  مــن  ســوى  املذكــور  للمتــويف  وارث  وال 
اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة ومن له حق االعراض 
عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرشعية خالل خمســة عرش يومًا 

من تاريخ النرش وحرر يف 2021/9/19م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  وأحمــل هويــة  غــزة  مــن ســكان  املبيــض  فــارس  عــيل  أحمــد  أنــا/  أعلــن 
 ،3302010 رقــم/  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )400857892(
رقــم/ شــايص  وتحمــل  فولكســواجن،  نــوع/  موديــل/1988، 

WV2ZZZ25ZJH049983، ومحــرك رقــم/ 673082 واملســجلة ســابقًا 

باســم املواطــن/ عــيل محمــد أبــو شــيخ ويحمــل هويــة رقــم/ 917639841 
ســابقًا  املركبــة  اشــريت  إننــي  حيــث  البــالد،  خــارج  اإلقامــة  محــل  مجهولــة 
وأرغــب بتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمن لديــه اعراض 
عــىل ذلــك عليــه أن يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة 
النقل واملواصالت الفلسطينية، خالل أسبوع من تاريخ نرش هذا اإلعالن.   اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول"

تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم ان السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح أحمد قد تقدم لتسجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعدي عىل حقوقه ان يتقدم باعراضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد شعبان عبد الفتاح أحمد / غزة 

2. اسم املدينة او القرية: وادي السلقا
3. اسم موقع االرض: وادي السلقا بالقرب من محطة السمريي للبرول

4. رقم القسيمة: 59"مالية" )حسب ادعاء املواطن( 
رقم القطعة: 1"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

املساحة:297 م2  الحصة: كامال  نوع األرض: مريي
5. الحدود مبوجب املخطط: 

الغــريب: محمــد شــعبان عبــد  الفتــاح أحمــد  الرشقــي: محمــد شــعبان عبــد 
الفتاح أحمد  الشايل: عودة محمد عودة أبو خاش

الجنويب: عبد الكريم محمد العبد علوان + فارس فؤاد فارس عبد العزيز
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالرشاء من عبــد الكريم حامد 
محمد األسطل واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية/ اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة االرايض

 االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

املستدعيان/1. محمد فؤاد عيل االغا
2. عيل فؤاد عىل االغا – وها مقيان يف دولة الكويت.

 وكالئهم املحامون/ عبد العزيز وامين وبسام الغالييني.
املستدعى ضدهم/1. عبلة جالل أحمد االغا.

2. حسام فؤاد عيل االغا.             3. نها فؤاد عيل االغا.
4. رنا فؤاد عيل االغا.                    5. هبة الله فؤاد عيل االغا.

6. رىب فــؤاد عــيل االغــا- خانيونــس الســطر الرشقــي- بجــوار مســجد جعفــر 
منزل محمد سامل االغا.

نوع الدعوى/ تنفيذ سند تنازل وتخارج عن جزء من الركة.
قيمة الدعوى/ 200000 دينار أردين )مائتان الف دينار أردين فقط ال غري(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2020/231

اىل املدعى عليهم املذكورين بعاليه مبا أن املدعيان قد تقدما ضدكم بالدعوى 
)2020/231( لذلك يقتيض عليكم الحضور اىل محكمة بداية خانيونس خالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كــا يقتــيض ان تــودع قلــم 
هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه 
املذكرة علا انه قد تحدد لها جلسة االحد املوافق 2021/10/24م للنظر يف 
القضيــة وليكــن معلومــا لديكــم انكــم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي ان يســري 

يف الدعوى حسب األصول. حرر يف 2021/6/27م.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
شادي سويدان

دولة فلسطني
محكمة بداية خانيونس

يف الدعوى رقم 2020/231
يف الطلب رقم 2021/319

الجزائر/ األناضول:
جثــان  الــرى  تحــت  ووري 
عبــد  الســابق  الجزائــري  الرئيــس 
ناهــز  عمــر  عــن  بوتفليقــة  العزيــز 
يف  أمــس،  ظهــر  عامــا(،   84(
بالعاصمــة  رســمية  تأبــني  مراســم 

الجزائر.
رئيــس  التأبــني  مراســم  وحــرض 
تبــون،  املجيــد  عبــد  الجزائــر 
املســؤولني  كبــار  بجانــب 
وأفــراد  والعســكريني،  املدنيــني 
مــن عائلــة بوتفليقــة، وفــق وكالــة 

األنباء الرسمية.
مقــرة  يف  بوتفليقــة،  ودفــن 
"العاليــة"، التــي دفن فيها رؤســاء 
ســابقون وقــادة الثــورة التحريريــة 
الفرنــي  االســتعار  ضــد 

.)1954/1962(
الراحــل عــىل مــن  ونقــل جثــان 
إقامــة  مقــر  مــن  عســكرية  عربــة 
غــرب  زرالــدة  مبنطقــة  رئاســية 
رشقهــا،  املقــرة  إىل  العاصمــة، 
كبــري  أمنــي  حــزام  وضــع  حيــث 
قصــده  الذيــن  املــكان  حــول 

عرشات املواطنني.
الرئاســة  أعلنــت  والســبت، 
يف  األعــالم  تنكيــس  الجزائريــة، 
كــا  أيــام،  ثالثــة  البــالد  عمــوم 
الراحــل  لشــقيق  القضــاء  ســمح 
مايــو/  منــذ  الســعيد، املســجون 
بإلقــاء  فســاد،  بتهــم   2019 أيــار 

النظرة األخرية عليه.
وتــأيت وفــاة بوتفليقــة بعــد عامني 
ونصف العام من انتفاضة شعبية 

نيســان  أبريــل/  يف  بــه  أطاحــت 
ترشــحه  إعــالن  عقــب   ،2019

حينها لوالية رئاسية خامسة.
كان  الحكــم  مغادرتــه  وبعــد 
مــن  أفــراد  رفقــة  يقيــم  بوتفليقــة 
غــريب  رئاســية  إقامــة  يف  عائلتــه 

الجزائر العاصمة.
الجزائــر  رؤســاء  أكــر  وبوتفليقــة 
مكوثــا يف الحكــم ببقائــه 20 ســنة 
لكنــه  و2019،   1999 بــني  مــا 
دماغيــة  جلطــة  آثــار  مــن  عــاىن 
تعــرض لهــا عــام 2013، أفقدتــه 
والــكالم  الحركــة  عــىل  القــدرة 

وصار نادر الظهور إعالميا.
وولــد الراحــل، يف 2 مــارس/ آذار 
1937، مبدينــة وجــدة املغربيــة 

قرب الحدود الجزائرية.

سيدين/ وكاالت:
األســرايل  الــوزراء  رئيــس  رفــض 
أمــس،  موريســون،  ســكوت 
لبــالده  الفرنســية  االتهامــات 
إلغــاء  خططهــا  بشــأن  بـ"الكــذب" 
فرنســية،  غواصــات  لــرشاء  عقــد 
مشريا إىل أنه طرح مخاوف كانبريا 

حيال الصفقة "قبل أشهر".
وأثــار قــرار أســراليا االنســحاب مــن 
فرنســية  غواصــات  لــرشاء  اتفــاق 
تســتخدم  أمريكيــة  أخــرى  لصالــح 
فرنســا  غضــب  النوويــة،  الطاقــة 
إميانويــل  رئيســها  فاســتدعى 
ماكــرون ســفريي بــالده مــن كانبــريا 
وواشنطن يف خطوة غري مسبوقة.

فيــا  مبوقفهــا  كانبــريا  ومتّســكت 
وأرص  بالخيانــة.  فرنســا  اّتهمتهــا 
أن  ســبق  أنــه  عــىل  موريســون 
حيــال  فرنســا  مــع  مخــاوف  طــرح 

غواصاتها.
ســيدين  يف  للصحافيــني  وقــال 
جميــع  لديهــم  كان  أنــه  "أعتقــد 
األسباب ليعرفوا أن مخاوف جّدية 
اإلمكانيــات  بــأن  راودتنــا  وعميقــة 
فئــة  مــن  غواصــات  متلكهــا  التــي 
مصالحنــا  مــع  تتوافــق  لــن  "أتــاك" 
بشــكل  وأوضحنــا  االســراتيجية 
تــام أننــا ســنّتخذ قــرارا مبنيــا عــىل 

مصلحتنا الوطنية".
خــرج  بعدمــا  ترصيحاتــه  وجــاءت 
وزيــر الخارجيــة الفرني جان إيف 
لودريان عن األعراف الدبلوماســية 
كل  إىل  موّجهــة  ترصيحــات  يف 

املتحــدة  والواليــات  أســراليا  مــن 
يف  كذلــك  املنضويــة  وبريطانيــا، 
اتفــاق أمنــي ثــاليث أُعلــن األربعــاء 

وأدى إىل نشوب الخالف.
ترصيحــات  يف  لودريــان  وأفــاد 
التلفزيونيــة  "فرانــس2"  ملحطــة 
حصلــت  كــذب،  حصــل  "لقــد 
كبــري  تقويــض  حصــل  ازدواجيــة، 
فــإن  لــذا  ازدراء،  حصــل  للثقــة، 
االمور بيننا ليست عىل ما يرام".

الســفريين  اســتدعاء  أن  وأضــاف 
بــني  العالقــة  تاريــخ  يف  مــرة  ألول 
جــدا"  "رمــزي  الثالثــة  البلــدان 
وللتأكيد عىل "أننا نشــعر باســتياء 
كبــري وأن هنــاك فعــال أزمــة خطــرية 

بيننا".
الفرنــي  العقــد  قيمــة  وكانــت 
بغواصــات  أســراليا  لتزويــد 
دوالر  مليــار   50 تبلــغ  تقليديــة 
 36,5 يعــادل  مــا  )أي  أســرايل 
31 مليــار  أو  أمــرييك  مليــار دوالر 
يــورو( عندمــا تم التوقيــع عليه عام 

.2016

أنــه  إىل  موريســون  أشــار  وبينــا 
يتفهم خيبة أمل فرنسا، إال أنه قال 
تفضيــل  قــرار  عــىل  نادمــا  "لســت 
مصلحة أسراليا الوطنية ولن أندم 

إطالقا عليه".
بــدوره أكــد وزيــر الدفــاع األســرايل 
بير دوتون لـ"سكاي نيوز أسراليا" 
"رصيحــة  كانــت  حكومتــه  أن 
وواضحة وصادقة" مع فرنسا بشأن 

ترددها حيال الصفقة.

وأما وزير املال األســرايل ســامين 
بلــده  أن  عــىل  فشــّدد  برمنغهــام، 
أبلغ الحكومة الفرنســية باألمر "يف 
أقــرب فرصــة ممكنة، قبل أن تصبح 

املسألة علنية".
وأضــاف "ال أقلــل مــن تقديــر مــدى 
أهميــة.. ضاننــا إعــادة بنــاء هــذه 
الحكومــة  مــع  القويــة  العالقــات 
مســتقبال.  والنظــراء  الفرنســية 
هــذه  يف  انخراطهــم  تواصــل  ألن 

املنطقة مهم".
طرف زائد

كــا رد لودريــان بشــكل الذع عــىل 
دفــع  الــذي  الســبب  بشــأن  ســؤال 
فرنســا إىل عدم اســتدعاء ســفريها 
يف  املنضويــة  بريطانيــا،  مــن 

االتفاق األمني الثاليث.
مــن  ســفريينا  "اســتدعينا  وقــال 
)كانبــريا وواشــنطن( إلعــادة تقييــم 
حاجــة  ال  بريطانيــا،  مــع  الوضــع. 
لذلــك. نعلــم انتهازيتهــم الدامئــة، 
ســفرينا  إلعــادة  حاجــة  فــال  ولــذا 

ليفّس" الوضع.
لنــدن  دور  عــىل  تعليقــه  ويف 
باســتخفاف  قــال  االتفاقيــة،  يف 
زائــدا  طرفــا  إال  ليســت  "بريطانيــا 
هــذه"  كل  يف  قيمــة(  بــال  )أي 

املعادلة.
وأشــار إىل أنه ســيتعنّي عىل حلف 
شال األطلي أخذ ما حصل يف 
النظــر  إعادتــه  لــدى  االعتبــار  عــني 
يف اسراتيجيته خالل قمة مرتقبة 

يف مدريد العام املقبل.

ســتمنح  فرنســا  أن  إىل  لفــت  كــا 
لتطويــر  فصاعــدا  اآلن  مــن  أولويــة 
األورويب  االتحــاد  اســراتيجية 
األمنية عندما تتوىل رئاسة التكتل 

مطلع 2022.
وقلــل رئيــس اللجنــة العســكرية يف 
األمــريال  األطلــي  شــال  حلــف 
مــن  ســابق  وقــت  يف  بــاور  روب 
أهمية املخاطر، قائال إنه يستبعد 
"التعــاون  عــىل  القضيــة  تؤثــر  أن 

العسكري" بني دول الحلف.
طعنة يف الظهر

جــو  األمــرييك  الرئيــس  وأعلــن 
الدفاعــي  التحالــف  عــن  بايــدن 
األســرايل-األمرييك-الريطاين 
الجديد، الذي يأيت ضمن اتفاقية 
رشاكــة ينظــر إليها عىل أنها تهدف 

ملواجهة صعود الصني.
وتقــّدم اتفاقيــة الرشاكة تكنولوجيا 
النوويــة األمريكيــة إىل  الغواصــات 
إمكانيــات  إىل  إضافــة  أســراليا، 
اإللكرونيــة  الهجــات  لصــد 
االصطناعــي  الــذكاء  وتطبيــق 

وغريها.
واتهمــت فرنســا أســراليا بـ"طعنهــا 
واشــنطن  واتهمــت  الظهــر"،  يف 
مبواصلــة الســلوك الــذي انتهجتــه 
خالل عهد الرئيس األســبق دونالد 
ترامب الذي كانت سياســاته تثري 

سخط حلفاء بالده األوروبيني.
انقســامات  األخــري  الخــالف  وأثــار 
عميقــة يف أقــدم تحالــف للواليــات 
آمــال  أي  عــىل  وقــى  املتحــدة 

إحيــاء  إعــادة  إمكانيــة  حيــال 
وواشــنطن  باريــس  بــني  العالقــات 

يف عهد بايدن.
الخارجيــة  باســم  الناطــق  وشــدد 
األمريكية نيد برايس الســبت عىل 
التــزام الواليات املتحدة "الراســخ" 

حيال تحالفها مع فرنسا.
مناقشــة  نواصــل  أن  "نأمــل  وقــال 
هــذه املســألة عــىل أعــىل مســتوى 
ذلــك  األيــام املقبلــة، مبــا يف  يف 
العامــة  الجمعيــة  انعقــاد  خــالل 
لألمــم املتحدة األســبوع املقبل"، 
وهــي مناســبة ســيحرضها كل مــن 
لودريــان ووزير الخارجية األمرييك 

أنتوين بلينكن.
ويف الســياق ذاته، قللت أســراليا 
حيــال  الصــني  غضــب  أهميــة  مــن 
ذات  الغواصــات  رشاء  قرارهــا 
الدفــع النــووي متعّهــدة الدفــاع عن 
ســيادة القانــون جــوا وبحــرا، حيــث 
تســعى بكــني للهيمنــة عىل مناطق 

متنازع عليها.
ووصفــت بكــني التحالــف الجديــد 
بالتهديــد "غــري املســؤول إطالقــا" 
مشــككة  اإلقليمــي،  لالســتقرار 
االنتشــار  منــع  أســراليا  بالتــزام 
النــووي ومحــذرة الحلفــاء الغربيني 
من أنهم يعرّضون نفسهم للخطر.

في مراسم تأبين بالجزائر العاصمة

جثمان بوتفليقة يوارى تحت 
الثرى بحضور تبون

القاهرة/ وكاالت:
وافقــت هيئــة مكتــب الرملــان العــريب عىل مقرح 
الرحمــن  عبــد  بــن  عــادل  العــريب،  الرملــان  رئيــس 
برملــان  إىل  العــريب  الرملــان  بتحويــل  العســومي، 

إلكروين بالكامل بحلول عام 2022.
واكد العسومي خالل اجتاع هيئة مكتب الرملان 
العــريب، أمــس، مبقــر األمانــة العامــة بالقاهــرة، ان 
املقــرح يــأيت بهدف مواكبة التطورات اإللكرونية 

املتالحقة واملتســارعة ومواكبة للمعايري العاملية 
يف  نوعيــة  قفــزة  وتحقيــق  الرملــاين  العمــل  يف 
شــمولية املعلومــات التــي يقدمها الرملان العريب 

لكل متابعيه. 
شــاملة  عمــل  منصــة  ســيوفر  املــرشوع  أن  يذكــر 
ومتكاملة يتوفر بها البيانات واملعلومات كافة، ما 
يســهل رسعــة الوصــول إليهــا وبــأرسع وقــت ويخلق 
تفاعلية أكر مع أعال الرملان العريب ونشاطاته.

ل البرلمان العربي يوافق على التحوُّ
إلى برلمان إلكتروني بحلول 2022

أستراليا ترفض اتهامات فرنسا لها بـ"الكذب" بشأن صفقة الغواصات

الخرطوم/ األناضول:
أعلن مجلس قبيل رشقي السودان، 
أمس، إغالق ميناء "بشائر" الخاص 
املركــزي  والبنــك  النفــط،  بتصديــر 
مبدينــة بورتســودان )رشق(، وجس 
النيــل  نهــر  عــىل  )شــال(  عطــرة 

لليوم الثالث عىل التوايل.
وقال القيادي واملستشار القانوين 
بـ"املجلــس األعىل لنظــارات البجا" 
)مجلــس قبيل( رشقــي البالد أحمد 
زالــت  "مــا  لألناضــول:  مــوىس، 
اإلقليــم  إغــالق  بشــأن  األوضــاع 
متواصلــة، وتم اليــوم )أمس( إغالق 
الســودان،  وبنــك  بشــائر،  مينــاء 

وجس عطرة عىل نهر النيل" .
مــن  "املتاريــس  أن  وأوضــح 
والحجــارة  املشــتعلة  اإلطــارات 
قامئــة  زالــت  مــا  األشــجار  وجــذوع 

عــىل طــول الطريــق القومــي الرابــط 
ومدينــة  الخرطــوم،  العاصمــة  بــني 

بورتسودان" .
وشدد عىل أن "اإلغالق سيكون إىل 
أجل غري مســمى، إىل حني تحقيق 
مطالــب املجلــس األعــىل لنظــارات 
املتمثلــة  القوميــة  البجــا،  )قبائــل( 
االنتقاليــة،  الحكومــة  حــل  يف 
بتمثيــل  جديــدة  حكومــة  وتشــكيل 
يشــمل كل الســودان، والدعــوة إىل 

إجراء انتخابات مبكرة".
"املطالــب  أن  إىل  مــوىس  وأشــار 
إلغــاء  تشــمل  باإلقليــم،  املتعلقــة 
يف  املوقــع  الســودان  رشق  مســار 
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بعاصمة جنوب السودان جوبا" .
ســالم  مفاوضــات  وســاطة  وركــزت 
السودان يف جوبا عىل 5 مسارات، 

هــي: إقليم دارفور، وواليتي جنوب 
ورشقــي  األزرق،  والنيــل  كردفــان 
الســودان،  وشــايل  الســودان، 

ووسط السودان.
وفــد  توجــه  اإلغــالق  مــع  وبالتزامــن 
حكومــي رفيــع املســتوى، إىل رشق 
رئيــس  مــع  للتفــاوض  الســودان، 
البجــا  لنظــارات  األعــىل  املجلــس 
للوصــول إىل  تــرك،  األمــني  محمــد 
الطريــق  فتــح  إىل  تفــيض  حلــول 

القومي، واملوانئ البحرية.
األناضــول،  حكومــي  مصــدر  وأبلــغ 
مجلــس  عضــوي  يضــم،  "الوفــد  أن 
الســيادة  )مجلــس  الســيادة 
االنتقــايل(، شــمس الديــن كبــايش، 
ومحمــد حســن التعايــي، ووزيــرة 
ووزيــرة  املهــدي،  مريــم  الخارجيــة 
الحكــم االتحــادي بثينــة آدم دينــار، 

ووزير النقل مريغني موىس" .
املــايض،  متــوز  يوليــو/   5 ويف 
القومــي  الطريــق  املجلــس،  أغلــق 
بني الخرطوم وبورتســودان لـ3 أيام، 
وزاريــا  وفــدا  الحكومــة  إرســال  قبــل 
يف الـــ17 مــن الشــهر ذاته للتفاوض 
معهــم حــول مطالبهم، لكن من دون 
االســتجابة لها، بحســب ترصيحات 

لقيادات املجلس.
عــىل  القبــيل،  املجلــس  ويحتــج 
اتفــاق  يف  املضمــن  الــرشق  مســار 
بــني  جوبــا،  يف  املوقــع  الســالم 
الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، 
حيــث يشــتيك مــن تهميــش مناطق 
املســار،  بإلغــاء  ويطالــب  الــرشق، 
لقضايــا  قومــي  مؤمتــر  وإقامــة 
مشــاريع  إقــرار  عنــه  ينتــج  الــرشق، 

تنموية به.

لليوم الثالث

محتجون يغلقون ميناء "بشائر" شرقي السودان
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غزة/ هدى الدلو:
يفضلهــا  التــي  الحلويــات  أكــر  مــن  الخليــي  امللــن 
وهــي صناعــة  بهــا مدينتهــم،  وتشــتهر  الخليــل،  أهــايل 
موروثــة عــن اآلبــاء واألجــداد، كــا هــي الحــال مــع الحــاج 
منــذ  والــده  عــن  الصنعــة  أخــذ  الــذي  ســلطان  عبــاس 

عرشات السنني.
مدينــة  مــن  عاًمــا(   70( ســلطان  الحــاج  عــزف  ومؤخــًرا 
الخليــل، عــن اســتخدام األســاليب التقليديــة للحصــول 
والدبــس،  والخبيصــة  كامللــن  العنــب  منتجــات  عــى 

ليواكب اآلالت الحديثة.
يقــول لصحيفــة فلســطني: "أعمــل يف هــذه املهنــة منذ 
القــدم، وقــد تعلمتهــا عــن والدي، كنا نصنــع من الكروم 
أو  مــرة  ننتجــه  والخبيصــة،  والدبــس  امللــن  املزروعــة 
مرتــني خــال العــام، وال نبيــع منــه، فلــم يكــن ذلــك وارًدا 

يف الحسبان".
وكان يشارك يف صناعة حلوى العنب بشكل تقليدي، 
ويتطلــب  اليــدوي،  املدعــس  عــى  عــره  طريــق  عــن 
ذلــك وقًتــا وجهــًدا وال يعطــي اإلنتاجيــة املطلوبــة كــا 
يف اآلالت الحديثــة التــي تعطــي إنتاًجــا أكــر مع انتشــار 

املعارص وتوفر الوقت والجهد.
ويوضــح ســلطان أن صناعــة امللــن مــن الرتاث الشــعبي 

الــذي ورثــه وعلمــه ألبنائه خاصة عندما كان العمل فيها 
يدوًيا، وتحتاج إىل عدد من األيدي العاملة.

عــرشات  ميتلــك  الــذي  ســامل  املــزارع  ابنــه  ويقــول 
الدومنات املزروعة بأشجار العنب، حينا كان يتفقد 
منتجــات  إن  اآللــة،  عــى  املفــرود  امللــن  والــده  مــع 
العنــب مطلوبــة مــن تجــار املدينــة، وتشــهد إقبــااًل مــن 
املواطنــني، "فــا إن يطــل موســم الشــتاء يلجــأ النــاس 
للبحــث عــن ســبل الــدفء، خاصــة أن مدينتنــا الخليــل 
تشهد برًدا قارًسا كونها جبلية، فيتناول األهايل الطعام 
وميدهــم  عاليــة  حراريــة  ســعرات  عــى  يحتــوي  الــذي 

بالطاقة كامللن والدبس".
وتشتهر مدينة الخليل بزراعة العنب، ومن الطبيعي أن 

تتوافر املنتجات الخاصة فيه.
خدمــة  يقــدم  ســلطان  الحــاج  كان  األحيــان  بعــض  يف 
التــي  التقليديــة  بالطريقــة  العنــب  بعــر  للزبائــن 
وهــو  املدعــس،  بواســطة  املدينــة،  أهــايل  يعتمدهــا 
لُيعــر  غســله  بعــد  العنــب  فيــه  يوضــع  كبــر  حــوض 

باستخدام القدمني.
ويلفــت إىل أن بعــض املزارعــني يلجــؤون إىل العمــل 
بطريقــة تجاريــة تعتمــد عــى اآلالت مــن أجــل الحصــول 
تــزال  ال  العائــات  بعــض  أن  يف  العنــب،  عصــر  عــى 

املدعــس  طــرق  باســتخدام  الــرتاث  عــى  تحافــظ 
التقليديــة، لكــن الغالبيــة العظمــى تســتخدم املعــارص 

الحديثة.
املرحلــة  ففــي  امللــن،  صناعــة  ملراحــل  بالنســبة  أمــا 
األوىل ُيعر العنب بعد غسله جيًدا، ومن ثم ُيصفى 
من الشــوائب، وبعد ذلك يوضع يف ِقدر كبرة تســمى 

ا بـ"الدست" عى النار. فلسطينيًّ
ويضيف الحاج سلطان: "بعد وضعه عى النار يضاف 
إليه الحور وهو نوع من أنواع الرتاب الذي يساعد يف 
ترويق العصر من الشــوائب، وعندما يســخن العصر 
ُترفــع  الشــوائب،  مــن  القــدر طبقــة  عــى وجــه  تصعــد 
أن  وقبــل  نفســه،  الســائل  إىل  نصــل  حتــى  باملصفــاة 

نصل إىل درجة الغليان نرفع القدر عن النار".
ثــم  جيــدا،  ليصفــى  الثــاين  اليــوم  إىل  العصــر  يــرتك 
يســكب الســائل يف طنجــرة أخــرى للتأكــد مــن خلــوه 
مــن أي شــوائب، ويســمى الســائل "روق" ويكــون حلــو 
املــذاق، حيــث ميكــن يف هــذه املرحلــة تفريــزه ملــدة 
طويلــة إلعــداد الدبــس وامللــن منه، كا يوضح الحاج 

سلطان.
 بعــد ذلــك يوضــع الســائل مــرة أخــرى عــى النــار حتــى 
يصــل إىل درجــة الغليــان حيــث يضــاف إليــه الســميد 

هــذه  يف  إليــه  ويضــاف  املتواصــل،  التحريــك  مــع 
تكــون يف  الحجــم  متوســطة  )بــذور  القريــش  املرحلــة 
جلمود شــجر الصنوبر ولونها أســود(، ويضيف البعض 
مــع  كزينــة،  والينســون  اللــوز  أو  كالجــوز  املكــرات 
االســتمرار يف التحريك حتى ينضج الســميد ونحصل 
عى ســائل ملن متوســط القوام متوســط غر سميك 
وال خفيــف. وهنــا يتســارع األطفــال إىل أخــذ حصتهــم 
من القدر يف صحونهم الصغرة من الخليط املسمى 
يف هــذه املرحلــة "خبيصــة" للتمتــع مبذاقــه الشــهي، 
يف حني يوزع قسم منها عى الجران. ويتابع سلطان 
حديثــه: "ُيجهــز ســطح مســتقيم وينظــف جيــًدا، ونضع 
 4  3- بســاكة  ويســكب  للملــن  خاصــا  كيســا  عليــه 
الشــمس  يف  أيــام  ثاثــة  ملــدة  يــرتك  وبعدهــا  ملــم، 
ــع  وُيقطَّ لــأكل،  جاهــزا  ويصبــح  ويجمــد  يجــف  حتــى 
الحــاج  وينبــه  التجــار".  أو  املســتهلكني  عــى  ع  وُيــوزَّ
ســلطان إىل أن صناعــة امللــن عائليــا مبنزلة العيد، إذ 
يتعاون فيها أفراد العائلة مع بعضهم ويعملون كخلية 

إرث  فهــو  نحــل، 
وحضــاري  تــرايث 
توارثه عــن أجداده 

وسيعلمه ألبنائه.

يصــل املــدرس إىل بــاب الفصــل فيطــرق بيــده عــدة 
طرقات ثم يرتاجع، فيطل ثانية برأسه من زاوية الباب 
"يــا حبايبــي  تســبقه ضحكتــه:  بهــدوء  يتســلل  كمــن 
الحلويــن.. عمــو ميشــو وصــل!" فتتعــاىل صيحاتهــم 

مرحبني به إيذاًنا بفقرات "التعلم باللعب". 
يف  يدرســوا  مل  االبتــدايئ  األول  الصــف  "طــاب 
ريــاض األطفــال بســبب أزمــة فروس كورونــا وعدوان 
نتيجــة  كثــرة  بأشــياء  وتأثــروا  اإلرسائيــي،  االحتــال 
العزلة، فتشعر أنهم ال يريدون املدرسة وال يطيقون 
امُلدرس"، بهذه الكلات استهل شيخ العيد حديثه 
لصحيفة "فلسطني" مرًرا دافعه الستخدام أسلوب 
اللغــة  مبــادة  األطفــال  لـ"يحبــب  بالفكاهــة  التعليــم 

اإلنجليزية".
طــرق عديــدة يســتخدمها، إضافــة إىل لبــاس املهــرج 
لــكل  ا  أســبوعيًّ واحــدة  دراســية  يرتديــه حصــة  الــذي 
طابــه  بتعلــق  أســلوبه  أثــر  املــدرس  وملــس  فصــل، 
بالحصــة وطلبهــم بقــاءه ومتديــد الوقــت، "وأصبحــوا 

ينتظرون حصة اللغة اإلنجليزية بفارغ الصر".
املــدرس،  إطالــة  بعــد  التدريــي  الرنامــج  يبــدأ 
املــادة  يعــرض  ثــم  والحــروف،  األرقــام  مبراجعــة 

التعليميــة بواســطة أغنيــة باللغــة اإلنجليزية، يتفاعل 
معهــا بحــركات بهلوانيــة مبشــاركة الطــاب، يأخذهــم 
أجــواء  التدريــي املعتــاد إىل  األســلوب  رتابــة  مــن 
مــرح محبــب إليهــم، يلعبــون الكــريس الــدوار، ويوزع 
عليهــم البالونــات، "وهكــذا ال يشــعر األطفــال مبــرور 

الخمس وأربعني دقيقة، بل يطلبون التمديد".
هــل أحــدث األســلوب نتائــج مختلفــة؟ انطلــق صوتــه 
أنــه  لدرجــة  اختلفــت،  التعليــم  "نتائــج  ثقــة:  بــكل 
أصبحــوا  طالبــا  ثاثــني  نحــو  صــف  كل  يف  يوجــد 
يكتبــون الحــروف عــى الســطر بطريقة ممتــازة لحبهم 
املادة، كا أن أولياء األمور سعداء مبا يحدثهم عنه 

أبناؤهم".
واملــدرس لــؤي "فنــان مرحــي"، عمــل ملــدة مثــاين 
بــدأ  عــام  ومنــذ  العامــة،  للثانويــة  مدرًســا  ســنوات 
خــان  شــهداء  مبدرســة  االبتدائيــة  املرحلــة  يــدرس 
مــع  هوايتــه  ليــارس  املختلطــة،  االبتدائيــة  يونــس 
يف  باملــرح  اهتــام  "وجــود  عــدم  نتيجــة  الطلبــة 

قطاع غزة".
ومل يتقبــل جميــع مــدريس املدرســة طريقــة "لــؤي"، 
املــدرس  يخفــي  وال  ومؤيــد،  ســاخر  بــني  وانقســموا 

ذلــك بضحكــة طــارت منــه: "بعضهــم أصيــب بضحك 
هستري والبعض أيد، لكني آمنت بالفكرة وأسعى 

لتطويرها".
ويعــارض "لــؤي" فكــرة أن شــخصية املدرس ميكن أن 
تهتــز أمــام الطلبــة بهــذه الطريقــة، "فمــن اســتهدفهم 
الثالــث،  حتــى  األول  مــن  الســن  صغــار  أطفــال  هــم 
ا"،  أســبوعيًّ واحــدة  مــرة  أســتخدُمه  األســلوب  وهــذا 
لكنــه ملــس حــب األطفــال لشــخصية "املهــرج" التــي 
محببــة  عديــدة  كوميديــة  شــخصيات  بهــا  يحــايك 

إليهم، أكر من شخصيته الحقيقية.
أسلوب جيد

رواء  نفســها  باملدرســة  املعلمــة  لزميلتــه  بالنســبة 
إعجــاب  والقــى  جيــد،  "األســلوب  فــإن  ُفقعــاي، 
"لدينــا  "فلســطني":  لصحيفــة  وتقــول  األطفــال"، 
لــؤي  أطفــال مــن فصــول أخــرى ال يدرســهم األســتاذ 
اللغــة اإلنجليزيــة طلبــوا أن يدرســهم، يريــدون معرفة 
لهــذا  ســعداء  األخــرى  الفصــول  يف  الطــاب  ملــاذا 
الحــد". وتعتقــد املعلمــة أن التعلــم باللعب يســاعد 
أفضــل،  بشــكل  الــدروس  اســتيعاب  يف  األطفــال 
أن  إىل  مشــرة  أطــول،  ملــدة  اســتذكارها  وكذلــك 

صــورة املهــرج تجــذب انتبــاه األطفــال لاســتاع إىل 
صنــدوق  لعبــة  خــال  مــن  ســيقولها  التــي  الكلــات 
فوازير أو من خال تجســيد شــخصية "بائع الحلوى" 

ومترير كلات الدرس.
عــودة  أبــو  ختــام  د.  الرتبيــة  مجــال  يف  املختصــة 
تعلــق عــى األســلوب قائلــة: "إذا الطريقــة أحدثــت 
نتيجــة فلــاذا ال يتــم اســتخدامها، فاملهــم أن تصــل 
املعلومــة للطالــب، ويف هــذه املرحلة يحب الطلبة 
األطفــال البســاطة يف العلــم، كــا أن الفكاهــة تأخــذ 
جانبــا يف األمــر، وعليــه يبقى الطالب ســعيدا، وهذا 
معينــة  مرحلــة  يف  بــل  الوقــت،  مــدار  عــى  يتــم  ال 

لتغير أجواء التعليم والدراسة".
وتقــول أبــو عــودة لصحيفــة "فلســطني": "يف املــدة 
الطــاب رهبــة وصــاروا شــاردي  لــدى  األخــرة أصبــح 
الذهن، ولكن بالطريقة الفكاهية تستطيع إجاسهم 
الدراســية،  املقاعــد  عــى  ممكنــة  مــدة  أطــول 
فيتعلمــون مهــاريت االســتاع واإلنصــات، ولقــد رأينــا 
منــاذج ماثلــة باســتخدام التعليم من خال األغنية، 
وأحدثــت نتائــج كبــرة، وهــذه جيــدة جــًدا مبوضــوع 

تعليم اللغة اإلنجليزية".

كيف ُتقنع 
أطفالك باالبتعاد 

عن الشاشات 
لممارسة الرياضة؟

خبيرة تربوية: ال مشكلة في األسلوب ما دام يوصل المعلومة
ُمدرِّس يحفز طالبه لحب اإلنجلزيية بالتهريج والفكاهة

لندن/ وكاالت:
يتسابق األطفال يف الحديقة مستمتعني بأشعة الشمس 
يف حــني يبحثــون عــن مــكان اختبائهــم التــايل يف الجولــة 
األخــرة مــن لعبــة الغميضــة. عندمــا يحــدث وقت اللعب 
هــذا، غالبــًا مــا يكــون أفضل جزء من يوم الطفل. كل هذا 
يعــد مترينــًا لهــم. وبينــا يتعلــق األمــر ببعــض األطفــال، 
يفضل الكثرون قضاء ساعات عى مقاطع الفيديو عر 
"يوتيــوب" أو مشــاهدة أحــدث برنامــج تلفزيــوين يهمهــم، 

وفقًا لشبكة "يس إن إن".
مــن  أقــل  عــى  األطفــال  يحصــل  "كورونــا"،  وبــاء  خــال 
ساعتني من التارين يف األسبوع، حسب دراسة ُنرشت 

يف مجلة "أوبزيتي".
قــال الدكتــور نيــك إدواردز، طبيــب األطفــال املتخصــص 
جامعــة  يف  املســاعد  واألســتاذ  الريــايض  بالطــب 
مينيسوتا يف مينيابوليس، إنه من املهم لآلباء أن يعلموا 

أبناءهم فوائد التارين يف سن مبكرة.
أننــا  أبــدًا رشح مفهــوم  وتابــع: "ليــس مــن الســابق ألوانــه 
بحاجة إىل تحريك أجســادنا بانتظام للبقاء بصحة جيدة 
- متامــًا كــا نعلــم األطفــال يف ســن مبكــرة نــوع األطعمــة 

التي يجب أن نتناولها حتى يكونوا أصحاء".
وقبل تعليم األطفال فوائد التمرين، قال إدواردز إن اآلباء 
لهــم.  قــدوة  ليكونــوا  املفهــوم  هــذا  محــاكاة  إىل  بحاجــة 
عندمــا ميــارس اآلبــاء التاريــن، ميكنهــم دعــوة أطفالهــم 

لانضام إليهم.
وال يحتاج األطفال إىل مارسة عدة ساعات من التارين 
اليوميــة. وقــال إنــه يجــب عليهــم مارســة ســاعة واحــدة 
عــى األقــل مــن النشــاط البــدين كل يوم. وأوضــح إدواردز 
أنه بينا يجب تشجيع أي شكل من أشكال الحركة، فإن 
األنشطة التي تجعل األطفال يتعرقون ويتنفسون بشكل 

أرسع تعد األفضل.
وأشــار الطبيــب إىل أنــه مــع منــو األطفال، مــن املهم أيضًا 
تضمني التارين التي تطور التوازن والتنسيق. ميكن أن 

يشمل ذلك ركوب الدراجة أو القفز عى الحبل.
التاريــن  فئتــني،  إىل  البــدين  النشــاط  تقســيم  وميكــن 
القــوة، كــا قالــت ســتيفاين منصــور،  الهوائيــة ومتاريــن 

املساهمة يف شبكة "يس إن إن".
وقالت إن األنشــطة الهوائية ترفع معدل رضبات القلب، 
واألوعيــة  القلــب  صحــة  عــى  الحفــاظ  يف  يســاعد  مــا 
بنــاء  يف  القــوة  متاريــن  تســاعد  حــني  يف  الدمويــة، 

العضات.
وأوضحت منصور: "هذا ال يعني أنه يجب عليك إرسال 

أطفالك للركض أو حملهم عى رفع األثقال".
تجاوز الرياضات الجاعية

الرياضــات  يف  يشــاركون  ال  الذيــن  لأطفــال  بالنســبة 
الجاعية، أوصت منصور باستكشاف أنشطة أخرى مثل 

السباحة أو امليش ملسافات طويلة مع شخص بالغ.
مــن  متنوعــة  مجموعــة  يقدمــا  أن  أيضــًا  للوالديــن  ميكــن 
خيارات التمرين حتى يتمكن الطفل من تجربتها واختيار 

ما يفضله.
عــى  بالعثــور  لطفلــك  الســاح  "إن  منصــور:  وقالــت 
الرياضة أو األنشطة البدنية التي يهتم بها يف وقت مبكر 
ميكن أن مينحه شيئًا يتطلع إليه مع الحفاظ عى صحته 

ولياقته البدنية خال العام الدرايس".
وأوىص إدواردز اآلبــاء باملثابــرة يف إقنــاع أبنائهــم بتجربــة 
أنشــطة جديــدة، خصوصــًا إذا مل يكــن األطفــال مهتمــني 

يف البداية.
دافع لأطفال ملارسة الرياضة

عــى  األطفــال  تشــجيع  طــرق  إحــدى  إن  منصــور  قالــت 
مارســة الرياضــة وضــع حــد زمنــي للمــدة التــي ميكنهــم 
خالهــا مشــاهدة التلفزيــون كل يــوم. إضافــة إىل ذلــك، 
قالــت إنــه يجــب إرســال أطفالــك إىل الخــارج للعــب قبــل 

العشاء، حتى لو كان ذلك ملدة 30 دقيقة فقط.
وتابعت: "إن تحديد وقت اللعب يف الهواء الطلق قبل 
العشــاء مينــح األطفــال شــيئًا يتطلعــون إليــه يف روتينهــم 

اليومي".
وأشــار إدواردز إىل أن البالغــني ميكنهــم أيضــًا املســاهمة 
يف األنشــطة عى مدار اليوم، من خال القيام بخطوات 
اســتخدام  مــن  بــداًل  األطفــال  مــع  الــدرج  صعــود  مثــل 

املصعد أو امليش بداًل من القيادة إىل بعض األماكن.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بقبعة ملونة تغطي رأسه، 
وألوان تخفي مالمح وجهه، 
وبنطال يأخذ شقه األيمن 
اللون البرتقالي، واأليسر 

درجات األخضر، يظهر المدرس 
لؤي شيخ العيد أمام طالبه 

في المرحلة االبتدائية، 
مستخدما الكوميديا 
لتعليمهم اإلنجليزية.

الملنب.. الملنب.. موروث خلييل وحلوى ال يميض الشتاء دوَنها
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 22( القــدرة  لهبــة  األكــر  املــروع  "ليــاس" 
عاما(، التي آمنت بأن املرأة تستطيع أن تجاري 
الرجــال يف خــوض غــار ريــادة األعــال، فــكان 

الشيف الرئيس للمطعم سيدة أيًضا.
أحــد  املطعــم  "فكــرة  لـ"فلســطني":  هبــة  تقــول 
مبزحــة  بــدأت  إليهــا،  ســعيت  التــي  طموحــايت 
اآلن،  لحقيقــة  تحولــت  ثــم  الصديقــات،  بــني 
كنت أذهب للمطاعم وأجد الكثري من الحيوية 
مــع  الخــاص  مطعمــي  افتتــاح  فــأردت  داخلهــا، 

رشكايئ يف الوقت الحايل".
حلمهــا،  تحقيــق  نحــو  جازفــت  خرتهــا  بضآلــة 
ولكــن ثقتهــا بنفســها جعلتهــا تــر عــى اإلقــدام 
اإلنرتنــت،  عــر  بالبحــث  فبــدأت  تنفيــذه،  نحــو 
وذهبــت جــوالت ملديــري املطاعــم للتعرف إىل 
خراتهــم  مــن  لتســتفيد  وإدارتهــم  عملهــم  آليــة 
تلــك  اجتيــاز  العمليــة والواقعيــة، ونجحــت يف 

املخاوف.
تتابع: "بالطبع فكرت كثريًا قبل افتتاح املطعم، 
أن  قــررت  لذلــك  االقتصــادي،  للوضــع  ونظــرت 
يف  مروعــي  لوضــع  املناســب  املــكان  أختــار 
مــكان صحيــح يؤهلــه للنجــاح، وراعيــت الســوق 

بوضع أسعار مناسبة للجميع".

"ســأكون  تجيــب:  الفشــل؟  هبــة  تخــاف  هــل 
الفشــل،  أخــى  ال  إين  قلــت  إن  صادقــة  غــري 
فاالســتهانة بــأي مــروع أوىل خطــوات الفشــل، 
لذلــك أعــددت دراســة جــدوى واســعة لتحديــد 
االقتصاديــة  وجــدواه  وأهدافــه  املــروع 
مشــرية  الصحيــح"،  بالشــكل  نجاحــه  وفــرص 
الجــدوى  دراســة  يف  نجاحــي  احتاليــة  أن  إىل 
ظهــرت بنســبة قليلــة بســبب اختيــاري املعايــري 
الصحيحة للمطعم من موقع وطاقم عمل وإدارة 
نســتطيع  الفشــل  "عوامــل  وتــردف:  صحيحــة. 
وإيجــاد  مواجهتهــا  خــال  مــن  عليهــا  التغلــب 
حلول مسبقة لها". واختارت هبة مسقط رأسها 
خــان يونــس ليكــون موقعــا ملطعمهــا "ليــاس"، 
مشــرية إىل أن املدينــة "حيويــة جًدا، وأصبحت 
تنافــس غــزة يف مشــاريعها، خاصــة أن سكانـــها 

يحبون أجواء املطاعم والرفاهية".
واملطعــم يغلــب عليــه الطابــع النســايئ، ولكنــه 
مــن  بنايــة  يف  يقــع  فهــو  لنســاء،  مخصــص  غــري 
للمطبــخ  األوىل  خصصــت  طبقــات،  ثــاث 
وشاشــة العــرض املخصصــة للمباريــات وأفــام 
للعائــات،  والثانيــة  العمــل،  وورشــات  األطفــال 

والثالثة للشباب.

عــى  أقــدر  الرجــال  الطهــاة  أن  يــرى  والبعــض 
ولكــن  املطعــم،  يف  طويلــة  لســاعات  العمــل 
هبــة مل تتســق مــع هــذا الــرأي واختــارت أن يقــود 
بــأن  جيــدا  تؤمــن  فهــي  طاهيــة،  لديهــا  املطبــخ 
مــن  األمــر  ذلــك  إثبــات  وأرادت  قــادرة،  املــرأة 

خال تجربة عملية وواقعية.
وتلفت هبة إىل أن لياس ليس املروع األول 
لهــا، فهــي رشيكــة يف متجــر "الافنــدر" الخــاص 

بالفتيات.
أن  فتؤكــد  واجهتهــا،  التــي  الصعوبــات  عــن  أمــا 
املطاعــم  إدارة  مجــال  يف  الخــرة  محدوديــة 
تجاوزهــا  اســتطاعت  حقيقيــة  عقبــة  مثلــت 
باالســتفادة مــن خــرة أصحاب املجــال، وكذلك 
باختيار طاقم عمل يتمتع بكفاءة وخرة عاليتني 

يف مجاله.
وعن دور العائلة يف دعم هبة، تبني أن املخاوف 
كانت لديهم كبرية بســبب األوضاع االقتصادية 
الصعبــة، ولكــن إرصارها دفعهم إىل مســاندتها. 
وعــى الرغــم مــن أن املطعــم قــد افتتــح حديثــا 
فــإن اإلقبــال عليــه كبري خالف توقعات هبة التي 
كان ترصد ردود فعل الناس عى الخدمات يف 
داخل املطعم سواء من جانب جودة الطعام أو 

خدمات الضيافة، وفق قولها.
وتطمــح هبــة إىل الوصــول للعامليــة، وأن تكــون 
متثــل  وطنــي  منــوذج  ذات  فلســطينية  امــرأة 
بادهــا بصفتهــا ســيدة أعــال ناجحــة، وافتتــاح 
الكثــري مــن املشــاريع واألعــال التــي قد تحســن 

من الوضع االقتصادي يف قطاع غزة.

تقــول الســيدة مهــى هجــاج مديــرة مطبــخ "ســفرة" 
طلبــات  تزايــد  "الحظنــا  الجديــد":  لـ"العــريب 
إلعدادهــا  أوســع  مــكان  إىل  فاحتجنــا  الوجبــات 
واستقبال السيدات يف الوقت ذاته. يف البداية، 
بحثنا عن مكان يصلح لقهوة يف املخيم قبل رشاء 
عقــار مناســب. ثــم افتتحــت القهــوة التــي تفســح 
يف املجــال أمــام النســاء والفتيــات الرتيادهــا يف 

الوقت الذي يناسبهن".
تتابــع: "نعــّد وجبــات جاهــزة يف مطبخ ســفرة. ومع 
العمــل ضمــن مســاحة مطبــخ ضّيــق وتزايــد  تطــور 
الطلــب عــى الوجبــات، فكرنــا يف امتــاك مــكان 
واســع يتســع إلقامــة ورش الطبــخ، علــًا أننــا نوفــر 

وجبات لحوايل 400 شخص يوميًا".
يكــون هــذا املــكان مســاحة  أن  "ارتأينــا  وتضيــف: 
عــن  الرتويــح  أجــل  مــن  املخيــم  وشــابات  لنســاء 
النفس، ومســاعدة الطالبات تحديدًا يف الدراســة 
وإجراء بحوث تتطلب استخدام اإلنرتنت، وتوفري 
تســتقبل  لــذا  الصديقــات،  بــني  للتســلية  فــرص 

القهوة فتيات فقط".
وتشري إىل أن "الفكرة جديدة من نوعها يف مخيم 
عــى  والنســاء  الفتيــات  وتشــجع  الراجنــة،  بــرج 
ارتيــاد املــكان. والقهــوة تقــدم مروبــات ســاخنة 
وباردة، يف حني تتوافر وجبة طعام مختلفة يوميًا، 
املــرأة  وتحديــدًا  والســيدات  للفتيــات  يســمح  مــا 
العاملــة بــراء وجبــة غــداء وتناولهــا مــع صديقــات 
املــكان  الرنجيلــة ألن  نقــدم  ونحــن ال  القهــوة.  يف 
مــع  وتتناســب  فمدروســة  األســعار  أمــا  مغلــق، 

األوضاع االقتصادية يف املخيم".
وتؤكــد هجــاج أن "القهــوة تشــهد إقبــااًل كبــريًا مــن 
النســاء يف املخيــم، لكــن مشــكلة انقطــاع الكهربــاء 
عمــل  ورش  نســتقبل  أننــا  خصوصــًا  علينــا،  تؤثــر 
جمعيــات، واحتفــاالت نجــاح وتخرج وأعياد مياد. 
مــن هنــا نعمــل حاليــًا لــراء مولــد كهربــاء باعتبــاره 

حاجة رضورية لنا".
للتســلية  كونــه  املــكان  إىل  ننظــر  "ال  وتضيــف: 
فقــط إذ تســتطيع الفتــاة الــدرس وقــراءة القصــص 

واملطالعــة، كــا تجــد املــرأة هنــا مكانــًا بديــًا عــن 
وجبــات  ومشــاركتهن  ضيفــات  الســتضافة  بيتهــا 
غــداء وعشــاء. ونــدرس حاليــًا افتتــاح مــكان ضمــن 
ذلــك  يحصــل  وقــد  مكشــوفة،  خارجيــة  مســاحة 
فتيــات  اســتضافة  أجــل  مــن  القهــوة  ســطح  عــى 

وسيدات".
متنفس للنساء

مــن جهتهــا، تقــول زينــب رسحــال العــي املتحدرة 
مــن بلــدة كفــر عنــان بفلســطني املقيمــة يف مخيــم 
برج الراجنة لـ"العريب الجديد": "تزوجت دون أن 
أتابــع تعليمــي الثانــوي، ومل أزاول مهنــة. وشــعرت 
أخريًا بفراغ كبري فقررت متابعة محارضات تقدمها 
مــن  النفســية  الراحــة  مــن  نوعــًا  وفــرت يل  جمعيــة 
يف  رأيــي  إبــداء  فرصــة  ومنحــي  املشــاركة  خــال 
طاقــة  اســتعدت  وهكــذا  املتداولــة.  املواضيــع 

فقدتها منذ زمن".
فاملــكان  القهــوة  مــروع  إىل  "وبالنســبة  وتتابــع: 
جميــل وجديــد يف املخيــم، ويســاعدين املجــيء 
متنفــس  وهــو  طاقتــي،  تفريــغ  يف  املــكان  إىل 
حقيقــي لنســاء املخيــم اللــوايت يصعــب ارتيادهن 
قهــوة يف الخــارج ألســباب اقتصاديــة واجتاعيــة. 
بتوعيــة  تهتــم  عمــل  ورش  القهــوة  تســتقبل  كــا 
املــرأة وتجلــب فوائــد كبرية خصوصــًا للفتيات يف 

سن املراهقة".
مــن  الاجئــة  الفلســطينية  الحريــري  نــر  وتــروي 
الراجنــة  بــرج  مخيــم  خــارج  واملقيمــة  ســورية 

بعدمــا  املدرســة  تركــت  أنهــا  الجديــد"  لـ"العــريب 
الســابع  الصــف  إىل  وصــواًل  تعليمهــا  أنهــت 
األســايس، ثــم عملــت ملــدة ســت ســنوات بعدمــا 
واجهــت ظروفــًا معيشــية صعبــة نتجــت عــن توقف 

والدها عن العمل.
وتقــول: "اضطــررت ســابقًا إىل تــرك التعليم لكنني 
تركــت العمــل اليوم، وعدت إىل الدراســة مجددًا، 
ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل هــذا املــكان املميــز 
لــدي  عــززت  نــدوات  يف  أشــارك  جعلنــي  الــذي 

أهمية العودة إىل الدراسة".
تضيــف: "شــجعني وجــودي هنــا عــى تــرك العمــل 
والعــودة إىل الدراســة، والتحقــت مبعهــد الرســول 
األعظــم يف بــريوت لدراســة مهنــة التمريــض التــي 

أحبها وأشعر أنها قريبة من شخصيتي".
ومهمــة  القهــوة جديــدة  "فكــرة  أن  الحريــري  وتــرى 
ومفيــدة يف ظــل األوضــاع الصعبــة الســائدة، فهــي 
يضغــط  مجتمعــًا  أيضــًا  يواجهــن  لصبايــا  متنفــس 
عليهــن ويتشــدد معهــن عــر منعهــن مــن الذهــاب 
أكــن  مثــًا مل  فأنــا  فيهــا شــبان.  أماكــن يوجــد  إىل 
أســتطيع ســابقًا الذهــاب إىل أي مــكان والجلــوس 
مــع صديقــايت، لكننــي أقصــد القهــوة معهــن اليــوم 
حيــث نتحدث ونتســى ونــدرس، علًا أنني أتعلم 
اللغة اإلنكليزية يف معهد، وآيت إىل هنا للدرس، 
جميلــة  املخيــم  يف  قهــوة  وجــود  فكــرة  أعــد  لــذا 
وجيــدة، ألنهــا متنفــس للفتيــات يف ظــل الظــروف 

الصعبة التي نعيشها اقتصاديًا ومعنويًا".

ليزا ماكاباسكو
كاتبة بريطانية

"هبة" تقتحم عالم المطاعم"هبة" تقتحم عالم المطاعم
 بـ"ليالس" لتثبت أن المرأة تستطيع بـ"ليالس" لتثبت أن المرأة تستطيع

غزة/ مريم الشوبكي:
بدأ األمر مزحة بينها وبين صديقاتها، ثم تحول 

إلى واقع قادها الفتتاح مطعم خاص، فغامرت 
وخاطرت ولكنها وضعت هدف النجاح والوصول 
بمشروعها إلى بر األمان، مرتكزة على أرض صلبة 

من البحث واستشارة أصحاب االختصاص.

متنفس اجتماعي وثقايف..متنفس اجتماعي وثقايف..
 مقهى نسايئ يف مخيم برج الرباجنة مقهى نسايئ يف مخيم برج الرباجنة

بيروت/ وكاالت:
راودت فكرة "القهوة" )مقهى( في مخيم برج البراجنة في 

بيروت دائمًا القيمين على مشروع مطبخ "سفرة" الذي يؤمن 
فرص عمل لعشرين سيدة في مخيم برج البراجنة لالجئين 

الفلسطينيين بضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، وافتتحوها 
بتمويل من "مطابخ بال حدود" الداعمة لمشروع مطبخ "سفرة" 

في المخيم.

كيف خذل 
الطب النساء؟

آمــن مؤســس الطــب الحديــث، أبقــراط، أن أرحــام النســاء تتحكــم بهــّن. ويف منتصــف القــرن 
التاسع عر، أجرى جيمس ماريون سيمز، امللّقب بأب طب النساء املعارص، تجاربه عى 
النساء املستعبدات من األصول اإلفريقية دون أن يخدرهّن، العتقاده أنهّن يشعرن بأمل أقل 
مــن النســاء ذوات البــرة البيضــاء )ُنِصــَب متثالــه يف الـ"ســنرتال بــارك" يف والية نيويورك ملا 
يزيــد عــى قــرن، إىل أن ُأزيــَل عــام 2018(. كــا ادعــى األطبــاء أن حــق املــرأة يف التصويــت 
سيؤذي جسدها الهش وعقلها الناقص. تدّنس مثل هذه األمثلة املشينة عبارة "ال رضر وال 
، ولقد ترّسخت الهيمنة  ا بقدر ما هو علميٌّ ا واجتاعيًّ رضار". يعّد تاريخ الطب تاريًخا ثقافيًّ
الذكوريــة يف أسســه. إال أن الكاتبــة "إلينــور كليغــورن"، التــي انغمســت خــال الســنة الفائتــة 
يف دراســة تاريــخ عاقــة النســاء مــع الطــب، ُصِدمــت مــن "مقــدار التعّمــد واملكــر املوجــود 
فيه"، وفق تريحاتها لصحيفة الغارديان، إذ قالت: "اســُتخِدمت النظريات البيولوجية عن 

أجساد النساء لدعم وتعزيز األفكار املقّيدة لهّن".
"نساء غير سليمات"

يرسد كتاب "كليغورن" الجديد، بعنوان: "نساء غري سليات"، السلسلة الطويلة من الطرق 
التــي أيسء فيهــا فهــم وتشــخيص عقــول النســاء وأجســادهّن عــر التاريــخ. بــدًءا مــن أســطورة 
الرحــم املنتقــل عنــد اليونانيــني القدمــاء )إذ اعُتقــد أن الرحــم املنــزاح هو الســبب للعديد من 
األمــراض التــي تصــاب بهــا النســاء(، ومحاكــم الســاحرات يف أوروبــا خــال العصــور الوســطى، 
ومــروًرا بعــر ازدهــار تشــخيص الهســترييا، وصــواًل إىل الخرافــات الحديثــة عــن الحيــض. إذ 
تكشــف الكاتبــة عــن طــرق عــاج النســاء غــري املعقولــة والفظيعــة أحياًنــا، التــي اســتمرت ألــف 
ســنة باســم الطــب. بصفتهــا باحثــة ســابقة يف جامعــة أكســفورد، ولديهــا خلفيــة يف الثقافــة 
ــا قــد يثــري حنــق الكثرييــن، تبــنّي  والتاريــخ النســوّي، صاغــت "كليغــورن"، بدقــة، إطــاًرا نظريًّ
فيــه الطريقــة واألســباب التــي آذت فيهــا الســيطرة الذكوريــة عــى عــامل الطــب النســاء، خاصــة 
ــا أو ذوات البــرة امللّونــة.  وُيظِهــر كتــاب "نســاء غــري ســليات" كيــف أن  النســاء األقــل حظًّ
هــذا اإلرث مــن الحرمــان والتمييــز مــا زال موجــوًدا حتــى يومنــا هــذا. فــرناه يف انخفاض متثيل 
املــرأة يف التجــارب الطبيــة، بســبب الفكــرة الســائدة أن أمل النســاء هــو أمل نفــي وعاطفــي ال 
يؤخذ به. وتصل عدائية النظام أحياًنا إىل أنه من املرّجح أكرث أن ُتوَصف مضادات االكتئاب 

واملهدئات للنساء من أن تتم إحالتهّن إىل املزيد من التشخيص والرعاية األكرث تخصًصا.
اســتوحت كليغــورن فكــرة الكتــاب مــن تجربتهــا الخاصــة مــع تجاهــل األطبــاء لها، الذي اســتمر 
مــرض يصعــب تشــخيصه  الحاميــة"، وهــو  "الذئبــة  بــداء  أخــرًيا  ص  ُتشــخَّ أن  قبــل  لســنوات 

وينتر عند النساء مبعدل تسع مرات أكرث من الرجال.
تقــول "كليغــورن": "كنــت أحــاول أن أســتوعب الســبب وراء عــدم قــدرة أي مــن أطبــايئ عــى 
رشح الكثري عن املرض. استطاعوا إخباري ماذا يحدث داخل جسدي، لكنهم مل يستطيعوا 
إعامي ملاذا أصبت به، أو ملاذا أنا كامرأة أكرث عرضًة له. بدأت بعدها بالتنقيب يف تاريخ 

الطب، ألجد حاالت دراسية عن نساء مررن مبا أمر به". 
األثر المركب للِعرق

أخــرى،  ومزمنــة  حــادة  أمــراض  عــن  للتعلــم  كليغــورن  دفعــَن  املتشــابهات"  "النســوة  أولئــك 
وتصيــب النســاء أكــرث مــن الرجــال. واحــد منهــا هــو "االنتبــاذ البطــاين الرحــم"، الــذي يصيــب 
تقريًبا امرأًة واحدًة من كل عر نساء يف العامل، ومع ذلك يستغرق تشخيصه يف املتوسط 
ما بني سبع إىل تسع سنوات.  تشري كليغورن إىل أنه بالرغم من حصول املرض عى اسمه 

يف عرينيات القرن املايض، أال أن الغموض ما زال يلتبس تشخيصه إىل اليوم.
وتضيف: "يف العرينيات، وصف أحد األطباء االنتباذ البطاين الرحمي بأنه أحد ألغاز علم 
ا  مســببات األمراض. ويعّد انعدام التقدم العلمّي هذا عى امتداد 100 ســنة، مثااًل حقيقيًّ
عى ضآلة التطور الذي أحرزناه يف هذا الحقل. أردت العودة ملعرفة ســبب اســتمرار وجود 
العديــد مــن عامــات االســتفهام حــول هــذه الحــاالت، ومــن أيــن جــاءت هــذه الفجــوات وهــذا 
الظلــم والتمييــز". تؤكــد كليغــورن يف كتابهــا عــى األثــر املرّكــب للعــرق، ووفــرة الخيــارات، 
وامتاك االمتيازات عى الجندر، إذ تقول: "ما زلنا نتصدى يف اململكة املتحدة إلخفاقاتنا 
املتعلقــة بصحــة النســاء مــن األصــول األفريقيــة أو اآلســيوية أو مــن العــروق املختلفة، اللوايت 
يعانــني مــن فــوارق صحّيــة أكــر بكثــري مــن تلــك التــي تعــاين منهــا النســاء البيــض، خاصــًة يف 
مجــال الصحــة اإلنجابيــة".  قابــل هــذا التاريــخ مــن خيبــات األمل والظلم، تاريخ بديل ومشــجع 
مــن مقاومــة النســاء ومســاهاتهّن الفّعالــة، حيــث تذكــر كليغــورن الكاتبــة والطبيبــة األمريكيــة 
أن  فكــرة  عــر  التاســع  القــرن  ســبعينيات  يف  أثــارت  التــي  جاكــويب،  بوتنــام  مــاري  الرائــدة 
النســاء بحاجــة إىل الراحــة أثنــاء الحيــض، وتقــول: "اعتمــد األطبــاء الذكــور يف ذلــك الوقــت 
عــى القصــص والتخمينــات فقــط، فأتــت بوتنام جاكويب لتوظف معرفتها الشــخصية كامرأة، 
لدحــض مثــل هــذه األفــكار بــذكاء. هنــاك نوع مــن املقاومة الراديكالية املبّطنة يف اســتخدام 

معرفة النساء عن أنفسهن لتغيري ثقافة عدم املساواة الطبية".
"صدقونا"

وهنا تضع كليغورن آمالها للمستقبل، خامتًة كتابها بفصل عنوانه "صّدقونا". لطاملا كانت 
مصداقية النساء ومعرفتهن بأجسادهن موضًعا للشك. رغم أن الطب الحديث يسمح اآلن 
للنســاء أن يثّقفــن أنفســهن حــول أجســادهن )مــا يعتــر رفاهيــة قــد حرمــن منها لقــرون( ويقدم 
لهــّن فرصــة أن يُكــنَّ جــزًءا مــن املجتمــع الطبــي، إال أن كليغــورن تؤمــن أن فهــم صحــة املــرأة مــا 

زال قضّية مهمشة.
مــا هــي تحّيــز ضمنــي وال  بقــدر  مــا يجــري مؤامــرة ذكوريــة ضخمــة،  وال تعتقــد كليغــورن أن 
شــعوري، متجــّذر للغايــة حتــى يف تفاعــل الطبيــب مع املريض، "سأشــعر أنني تلقيت رعاية 

طبية جيدة فقط عندما تتاح يل فرصة التحدث بحرية، دون استعجال أو إطاق أحكام".
تأمــل كليغــورن أن يســاعد كتابهــا أّي شــخص خــاض تجربــة صحّيــة مؤملــة أو صعبــة، وتقــول: 
"عليِك أن تشــعري بأهميتك وقيمتك، ألن هذه التجربة قد تشــعرك بالعزلة واإلحباط، وقد 
تكــون تجربــة ال-أخاقيــة ومنزوعــة اإلنســانية. إال أن هنــاك معنــى وراء إصابتك باملرض، ألنك 

ستكونني جزًءا من إنتاج هذه املعرفة املهمة للغاية".
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العميدالعميد يطلب التعاقد مع  يطلب التعاقد مع النيرب النيرب 
وأبــو عـــودةوأبــو عـــودة مـــن خـــدمــات رفـــح مـــن خـــدمــات رفـــح

غزة/ وائل الحلبي:
اقــرب نــادي غــزة الريــايض مــن التعاقــد مــع أحــد أبــرز 
نجوم خدمات رفح، يف ظل مساعي "العميد" لتعزيز 
بعــد  البارزيــن  الالعبــن  مــن  بعــدد  الفريــق  صفــوف 

عودته لدوري الدرجة املمتازة.
وعقــد مجلــس إدارة غــزة الريــايض جلســة خاصــة مــع 
رفــح  ألعــاب خدمــات  النــرب صانــع  الكابــن محمــود 
حيــث  املاضيــة،  الســنوات  يف  نجومــه  أبــرز  وأحــد 

شــهدت الجلســة التــي متــت بعلــم مــن ناديــه خدمات 
رفح،  الحديث عن مطالب الالعب املالية.

وضغــط النــرب خــالل الفــرة املاضيــة عــى مجلــس 
إدارة النــادي للحصــول عــى كتاب االســتغناء الخاصة 
لــه بخــوض تجربــة خــارج أســواره عــى  بــه أو الســاح 

سبيل اإلعارة، وهذا ما سمحت به إدارة النادي.
رفــح  خدمــات  إدارة  إلقنــاع  الريــايض  غــزة  ويطمــح 
باســتعارة النــرب باإلضافــة ملحمــد أبــو عــودة الظهــر 

األمين للفريق.
ويرقــب العميــد رد إدارة خدمــات رفــح عــى التعاقــد 
النــرب وأبــو عــودة عــى ســبيل اإلعــارة للموســم  مــع 

القادم.
ويتجــه خدمــات رفــح لعقــد جلســة مــع غــزة الريــايض 
للحديث عن كافة األمور املالية واإلدارية، حيث من 
املتوقع أن يتوصل الطرفن التفاق يف ظل العالقات 

الوطيدة التي تربطها.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
العــريب  الريــايض  التعاطــف  حــاالت  زالــت  ال 
وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  مــع  والــدويل 
العادلة, حارضة يف املالعب املختلفة يف معظم 

املناسبات.
جمهور نادي الوحدات األردين سارع خالل مباراة 
للهتــاف  األردين  الــدوري  يف  معــان  أمــام  فريقــه 
حريتهــم  انتزعــوا  الذيــن  الحريــة"  "نفــق  ألرسى 
مــن ســجن جلبــوع قبــل أن يعيــد االحتــالل اعتقــال 
الوحــدات  جاهــر  رددت  حيــث  منهــم،  أربعــة 
الشــعرات الداعمــة لــأرسى وأبرزهــا "ســت أرسى 
الــذل  رفضــوا  عمليــة..  أكــر  عملــوا  جلبــوع..  مــن 
وكــروا القيــد.. حفــروا ونالــوا الحريــة", وتابعــت: 

"هانوا الســجن وهانوا الجيش وكل القوة اليهودية 
والخطة وال باألحالم كروا القبضة األمنية"

ويف تلــك املبــاراة ســارع العــب نــادي معــان عــدي 
القرا، لرفض االحتفال بهدفه يف مرمى الوحدات, 
يف  النــر  وعالمــة  املقيدتــن  يديــه  برفــع  وقــام  
أن  للجميــع  ليؤكــد  جلبــوع,  ســجن  ألرسي  إشــارة 
الشــعب العــريب لــن ينــي القضيــة الفلســطينية, 

والجميع يصطف لدعا بشتى الطرق.
العبــوا  دربــه  عــى  ســار  القــرا،  الالعــب  فعلــه  مــا 
وهــو  التعــادل,  هــدف  ســجلوا  عندمــا  الوحــدات، 
العــريب  الشــعب  مــن  التضامــن،  لحالــة  امتــداد 
األصيــل, وبعــض األحــرار يف العــامل, ضــد العــدوان 

الصهيوين يف كافة أنحاء الوطن.

الوحدات ومعان الوحدات ومعان 
يتضامنان مع أسرى يتضامنان مع أسرى 

"نفق الحرية""نفق الحرية"

يفتتح سجله التهديفي يفتتح سجله التهديفي 
في الدوري البرتغاليفي الدوري البرتغالي الدباغالدباغ

غزة/ وائل الحلبي:
الفلســطيني  املحــرف  افتتــح 
عــدي الدبــاغ حســابه التهديفــي يف 
الــدوري الرتغــايل بعدما قاد فريقه 
أمــام  اإليجــايب  للتعــادل  "آروكا" 
فريــق "فيتوريــا غياريــش" بهدفن 
التــي  املبــاراة  يف  منهــا،  لــكل 

شارك فيها بدياًل.
ودخــل الدبــاغ املبــاراة عند الدقيقة 
كانــت  الــذي  الوقــت  يف   )72(
تشــر فيــه النتيجــة إىل تقــدم فريــق 
"فيتوريــا" بهدفــن دون رد، لينجــح 
الدبــاغ يف تذليــل الفــارق بعــد )3( 

دقائق من دخوله يف املباراة.
الدقيقــة  عنــد  الدبــاغ  هــدف  وجــاء 
مــن  الكــرة  خطــف  بعدمــا   )75(
املدافع وانطلق بها مستغاًل رسعته 
التي تفوق فيها عى مدافع الفريق 
املنافــس ووضــع الكــرة زاحفــة عــى 

يسار الحارس، ليبدأ بعدها الفريق 
الضغط بحثًا عن تعديل النتيجة.

وســاهم الدبــاغ يف تســجيل فريقــه 
للهدف الثاين والذي قاده للتعادل 
أمــام  مــن  مثينــة  نقطــة  وحصــد 

فيتوريا.
التــي  الثانيــة  املــرة  هــذه  وتعــد 
فريقــه  مــع  الدبــاغ  فيــه  يشــارك 
الرتغــايل، حيــث شــارك يف مبــاراة 
والتــي  بديــاًل،  بورتــو  أمــام  "آروكاط 

انتهت بفوز بورتو بثالثية نظيفة.
ويحتــل "آروكا" املركــز الثــاين عــر 
الرتغــايل  الــدوري  ترتيــب  يف 
ليكــون ضمــن  الــذي أصبــح مرشــحًا 
يف  الكــرى  الخمــس  الدوريــات 
الــدوري  أوروبــا، مــع قــرب اســتبعاد 
الفرنــي مــن البطوالت الكرى بعد 
وداع موناكــو الفرنــي دوري أبطــال 

أوروبا من الدور التمهيدي.

غزة/ وائل الحلبي:
يف  ســالمة  وســام  الفلســطيني  املحــرف  شــارك 
مبــاراة التجريبيــة لفريقــه اإلســاعييل أمــام فريــق 
الدراويــش  مــع  لــه  رســمي  ظهــور  أول  يف  حطــن، 

الذي انضم إليه قبل أيام.
وتعاقــد اإلســاعييل مــع نجــم هــالل غــزة الســابق 
النــواة  يعتــر  الــذي  الشــباب  فريــق  مــع  ليتواجــد 

األساسية للفريق األول.
حظيــت  حيــث  كبديــل  املبــاراة  ســالمة  وخــاض 
مــدرب  يوســف  طلعــت  الكابــن  مبتابعــة  املبــاراة 
القــرار  صاحــب  ســيكون  والــذي  اإلســاعييل، 
أو  األول  للفريــق  ســالمة  تصعيــد  يف  الحاســم 

استمراره مع فريق الشباب خالل الفرة القادمة.

وانتهــت املبــاراة بفــوز فريــق شــباب اإلســاعييل 
بثالثــة  الثالثــة،  الدرجــة  فــرق  أحــد  حطــن  عــى 

أهداف مقابل هدفن.
مــر  جمهوريــة  يف  عــام  منــذ  ســالمة  ويتواجــد 
العربيــة بعــد انتهــاء ارتباطــه بالهــالل، حيــث خــاض 
الشــباب  فريقــي  مــع  متواصــل  بشــكل  التدريبــات 

بناديي األهيل والزمالك.
برفقــة  تدريبيــًا  معســكرًا  خــاض  ســالمة  وكان 
العاصمــة  يف  الفلســطيني  األوملبــي  املنتخــب 
املريــة القاهــرة، قبــل أن يشــارك يف املعســكر 
الــذي أقيــم مؤخــرًا يف الكويــت والذي شــهد مباراة 
وديــة أمــام األوملبــي الكويتــي وشــارك فيهــا ســالمة 

بشكل أسايس.

سالمةسالمة يظهر بقميص  يظهر بقميص 
غزة/ عالء شايل: اإلسماعيلي للمرة األولىاإلسماعيلي للمرة األولى

توصــل نــادي غــزة الريــايض التفــاق لتجديــد عقــد مدافعــه ثائــر أبــو 
صفــوف  يف  واالســتمرار  التــوايل  عــى  الســادس  للموســم  عبيــدة 
العميــد املوســم القــادم يف الــدوري املمتــاز املتوقــع انطالقــه يف 

بداية شهر نوفمر القادم. 
واستطاع غزة الريايض املحافظة عى مدافعه أبو عبيدة من مطامع 
عديــد األنديــة التــي أبــدت رغبتهــا يف التعاقــد معــه للموســم القــادم 

وأبرزها شباب جباليا والشجاعية. 
غــزة  لفريــق  كبــرة  أهميــة  ذات  عبيــدة  أبــو  عــى  املحافظــة  وتبــدو 
إثبــات  عــن  ويبحــث  جديــد  مــن  األضــواء  لــدوري  العائــد  الريــايض 
الشــخصية التــي فقدهــا بعدمــا هبــط للدرجــة األوىل ألول مــرة يف 

تاريخه. 
وكان غزة الريايض قد أعلن عن التعاقد مع املهاجم إبراهيم وشاح 
عــى أمــل أن يواصــل حراكــه يف االنتقــاالت الصيفيــة للتعاقــد مــع 
مزيــد مــن الالعبــن لتقويــة خطــوط الفريــق اســتعدادًا ملنافســة قــد 

تكون رشسة يف كل مستوياتها املوسم القادم. 

ُيجدد عقده مع غزة ُيجدد عقده مع غزة 
الرياضي موسمًا جديدًاالرياضي موسمًا جديدًا

أبو عبيدةأبو عبيدة غزة/ عالء شايل: 
مــع  رســميًا  تعاقــده  خانيونــس  اتحــاد  نــادي  أعلــن 
املهاجــم حــازم شكشــك للعــب يف صفوف الفريق 
األول لكرة القدم يف املوسم القادم 2021-2022 

املتوقع انطالقه يف بداية شهر نوفمر القادم. 
ويعتر شكشك ثاين صفقات اتحاد خانيونس يف 
االنتقاالت الصيفية الحالية بعد أن سبق له التعاقد 

مع املدافع األير محمود شيخ العيد. 
وتــأيت هــذه التعاقدات تحقيقًا لرغبة املدير الفني 

الجديــد إســالم أبــو عريضــة الــذي ســيقود الرتقايل 
يف املوســم القــادم عــى أمــل أن يبقــى الفريــق يف 

دائرة املنافسة عى اللقب حتى النهاية. 
وســيحاول اتحــاد خانيونــس التعاقــد مــع مزيــد مــن 
الالعبــن يف الفــرة الحاليــة مــن أجــل تقوية خطوط 
قــوي يف املوســم  الظهــور بشــكل  الفريــق وضــان 
القادم بعد أن ظهر بشكل املنافس القوي املوسم 
املايض لكنه مل ُيكمل مهمة املنافســة وتراجع يف 

األسابيع األخرة ليكتفي باملربع الذهبي فقط.

الصفقة الثانية التحاد الصفقة الثانية التحاد 
خانيونس للموسم الجديدخانيونس للموسم الجديد

شكشكشكشك

عبدو..عبدو.. خرج من السجن  خرج من السجن 
ليتألق مع فريقه كفر نعمةليتألق مع فريقه كفر نعمة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تعيــش الرياضــة الفلســطينية حالــة 
جــراء  عامــًا   72 منــذ  اســتثنائية 
الصهيــوين عــى  تواجــد االحتــالل 
أرض فلســطن، وهــو مــا يجعلــك 
غــر  ظروفــًا  تعيــش  كفلســطيني 
يف  ال  اإلطــالق،  عــى  عاديــًة 
األلعاب الرياضية، وال يف جوانب 

أخرى.

ومــا ُدمــت تحــت االحتــالل، فإنــك 
حلمــك،  الغتيــال  دامئــًا  معــرّض 
مهــا كان بســيطًا، فيــا ُعــرف عــن 
عــى  دامئــًا  تغلبــه  الفلســطيني 

الصعاب.
مــن  عبــدو  تامــر  امُلحــرر  األســر 
عــى  حافــظ  نعمــة،  كفــر  بلــدة 
النقــب  ســجن  يف  البدنيــة  لياقتــه 
مــع  ويتألــق  ليخــرج  الصحــراوي، 

الدرجــة  دوري  يف  بلدتــه  فريــق 
املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  الثالثــة 
مــن  العديــد  بتحقيــق  وُيســاهم 

االنتصارات لفريقه.
املحــرر عبــدو "21" عامــًا, يلعــب 
املهاجــم,  الوســط  خــط  مركــز  يف 
ليخــرج  عامــن,  ملــدة  أُعتقــل 
متحديــًا  قويــة  بعزميــة  متســلحًا 

االحتالل.
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برشلونة/ وكاالت:
أصبــح فيليبــي كوتينيــو قريبــًا مــن تعويــض غيــاب بيــدري يف خــط وســط برشــلونة 
الــدوري  اليــوم، خــال مبــاراة الفريقــن يف الجولــة الخامســة مــن  أمــام غرناطــة، 

اإلسباين.
بالتــايل، مــن املرجــح أن يرافــق كوتينيــو يف خــط وســط الربســا كل مــن ســرجيو 
بوســكيتس، وفرينيك دي يونغ، بعد عودة املدرب رونالد كومان للعب بطريقة 
3-3-4، إثر اإلخفاق أمام البايرن يف دوري األبطال نتيجة اللعب بخطة 3-5-2.

وال يــزال جــوردي ألبــا خــارج حســابات كومــان بســبب اإلصابــة، لــذا يفكــر املــدرب 
الهولنــدي يف الدفــع برجينيــو ديســت، بــداًل منــه يف مركــز الظهــر األيــر أمــام 

الفريق األندليس.
عىل صعيد آخر، شارك املدافع الفرنيس صامويل أومتيتي يف تدريب الفريق 

أمس بعد غيابه خال اليومن املاضين بسبب اإلجهاد.
عثــان  مــن  الجاعــي كل  التدريــب  عــن  غــاب  ألبــا،  وجــوردي  لبيــدري  وإضافــة 
دميبيــي، ورسجيــو أغويــرو، اللذيــن ال يــزاالن يف طــور التعــايف مــن إصاباتهــا 
الطويلــة، وكذلــك مارتــن برايثوايــت، الــذي خضــع لجراحــة يف الركبــة الخميــس 

املايض.

مرشح لتعويض غياب بيدريمرشح لتعويض غياب بيدري
كوتينيوكوتينيو

مانيا/ )أ ف ب(:
أعلــن أســطورة املاكمــة مــاين باكيــاو أمس ترشــحه لانتخابات الرئاســية يف الفيليبن 

يف العام 2022، منهًيا أشهًرا من التكهنات.
وقــال الرجــل البالــغ 42 عاًمــا والــذي وافــق عــىل أن يكــون مرشــًحا لفصيــل منشــق عــن 
حــزب الرئيــس رودريغــو دوتــريت "هــا قــد أتــت اللحظــة، نحــن جاهــزون لخــوص تحــدي 

الرئاسة".
وجــاء اإلعــان بعــد أســابيع مــن خوضــه آخــر نــزال يف مســرته، عندمــا خــر يف الس 

فيغاس يف 22 أغسطس الفائت ضد الكويب يوردينيس أوغاس.
باكيــاو امللقــب بـ"بــاك مــان" هــو املاكــم الوحيــد يف التاريــخ الــذي حقــق لقــب بطولة 

العامل يف مثاين فئات وزن مختلفة، ويعترب مصدر فخر كبر للفيليبينين.
خال طفولته، ترعرع يف الشوارع الفقرة قبل أن يدخل املاكمة املحرتفة يف يناير 
1995 مقابــل منحــة قدرهــا ألــف بيســوس )22 دوالر(، قبــل أن يجمــع ثــروة تقــدر بأكــر 

من 500 مليون دوالر.
2010، عندمــا انُتخــب نائًبــا، قبــل أن يصبــح  دخــل باكيــاو عــامل السياســة يف العــام 

سيناتور يف عام 2016.

إسطنبول/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد الرتيك لكرة القدم أمس أن األملاين شتيفان كونتس سيصبح اليوم مدربا 

ملنتخب باده خلفا لشينول غونيش املقال من منصبه.
وأفاد االتحاد الرتيك يف بيان أنه "تم التوصل" إىل اتفاق مع املهاجم الدويل األملاين 
الســابق البالــغ 58 عامــًا )25 مبــاراة دوليــة( مــن دون االفصــاح عــن تفاصيــل، عــىل أن 
يتــوىل كونتــس مهامــه اليــوم مهامــه خلًفــا لغونيــش املقــال مــن منصبــه يف العــارش مــن 
الشهر الجاري عقب الخسارة القاسية لرتكيا أمام هولندا 6-1 يف تصفيات قارة أوروبا 

املؤهلة إىل مونديال 2022 يف قطر.
وســبق لكونتــس أن دافــع عــن ألــوان فريق بشــيكتاش الرتيك يف موســم 1995-1996، 
حيث خاض معه 30 مباراة، وسجل 9 أهداف. كا توج بطًا ألوروبا مع "مانشافت" 

يف عام 1996.
وقــاد كونتــس منتخــب أملانيــا مــا دون 21 عامــًا الــذي يــرف عــىل تدريبــه منــذ عــام 
 2017 اللقــب يف عامــي  ثــاث مــرات تواليــًا واحــرز  نهــايئ كأس أوروبــا  1996، إىل 

و2021.

يترشح للرئاسة الفلبينيةيترشح للرئاسة الفلبينية
المالكم باكياوالمالكم باكياو

محمد صالحمحمد صالح يتصدر قائمة  يتصدر قائمة 
من من 99 محترفين لمنتخب مصر محترفين لمنتخب مصر

كومانكومان ال يشعر  ال يشعر 
بالندم لتدريبه برشلونةبالندم لتدريبه برشلونة

القاهرة/ )أ ف ب(:
الجديــد  املــدرب  بقيــادة  املــري  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  أعلــن 
لاعبــن  املبدئيــة  القامئــة  عــن  كــروش،  كارلــوس  الربتغــايل 
الذيــن ســيتم اســتدعاء عــدد منهــم لانضــام  بالخــارج  املحرتفــن 
إىل معســكر املنتخــب اســتعداًدا ملبــارايت ليبيــا الشــهر املقبــل يف 

التصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس العامل قطر 2022.
هــذا وســتعلن القامئــة النهائيــة للمنتخــب يــوم 26 ســبتمرب الجاري، 
عــىل ان ينتظــم الاعبــون املحليــون يف معســكًرا مغلًقــا بعــد يومــن 
اســتعداًدا لخوض مباراة ليبريا الودية يف 30 من الشــهر ذاته، من 

دون الاعبن املحرتفن بالخارج.
وتلعــب الحًقــا مــر عــىل أرضهــا ضــد ليبيــا يف الجولــة الثالثــة يف 9 

أكتوبر قبل أن تحل عليها بعد ثاثة أيام.

وتحتــل مــر املركــز الثــاين يف املجموعة السادســة برصيد 4 نقاط 
خلــف ليبيــا )6 نقــاط(، ويحتــل املنتخــب الغابــوين املركــز الثالــث 

بنقطة واحدة، فيا تتذيل أنغوال بدون رصيد.
وســيكمل املنتخــب املــري مشــواره بقيــادة كــروش املعن خلًفا 

لحسام البدري املقال عقب التعادل مع الغابون.
وهنا القامئة املبدئية:

)االتحــاد  حجــازي  أحمــد  االنجليــزي(،  )ليفربــول  صــاح  محمــد 
الــرتيك(، محمــد  كــوكا" )كونيــا ســبور   " الســعودي(، أحمــد حســن 
النني )أرسنال االنجليزي(، مصطفى محمد ) غلطة رساي الرتيك(، 
ســامي مــريس )أيبســويتش اإلنجليــزي(، عمــر مرمــوش )شــتوتغارت 
األملاين(، أحمد يارس ريان )ألتاي سبور الرتيك(، كريم حافظ )يني 

مالتيا الرتيك(. 

يتولى تدريب منتخب تركيايتولى تدريب منتخب تركيا
كونتسكونتس

برشلونة/ وكاالت:
قال مدرب فريق برشلونة اإلسباين، الهولندي رونالد كومان، أمس، إنه ال يشعر بأي 

ندم عىل قراره تويل مسؤولية قيادة الفريق الكاتالوين.
وترك كومان منصبه كمدرب ملنتخب هولندا من أجل العودة لربشلونة، الذي شهد 
بزوغ نجوميته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الهولندية، بعد إقالة املدرب كييك سيتن 

العام املايض.
ومل ميــض كومــان وقتــًا مريحــًا مــع برشــلونة، حيــث جعلــت الصعوبــات املاليــة التــي 

يواجهها النادي مهمته أكر تعقيدًا.
وتــردد تقاريــر مفادهــا أن خــوان البورتــا، رئيــس برشــلونة، غــر متأكــد مــن االحتفــاظ 
بكومان، وذلك عندما توىل منصبه يف رئاسة النادي يف وقت سابق من هذا العام، 
بينا تأثر الفريق بشكل كبر برحيل قائده األرجنتيني ليونيل مييس الشهر املايض، 
يف حــن رحــل الفرنــيس أنطــوان غريزمــان أيضــًا قبــل انتهــاء فــرتة االنتقــاالت الصيفيــة 

األخرة.
ورصح كومــان )58 عامــًا( لشــبكة )إن أو إس( التليفزيونيــة الهولنديــة، قبــل خســارة 
برشــلونة أمــام بايــرن ميونــخ األملــاين يف مســتهل مبارياتــه ببطولــة دوري أبطــال أوروبــا 
هــذا املوســم يــوم الثاثــاء املــايض، بــأن بعــض تريحــات رئيســه الســابقة "ليســت 
حكيمــة"، مشــرًا إىل أنــه "مســتقبل برشــلونة"، وأكــد أنــه ال توجــد مشــاكل بينــه وبــن 

البورتا.

دي خيادي خيا
ولينغارد ورونالدوولينغارد ورونالدو
ينقذون مانشستر يونايتدينقذون مانشستر يونايتد

لندن/)أ ف ب(:
هّز املهاجم الدويل الربتغايل كريستيانو رونالدو الشباك مجددًا وأنقذ 
دافيــد  اإلســباين  الــدويل  املرمــى  وحــارس  لينغــارد  البديــل جيــيس  مــع 
دي خيــا فريقهــم مانشســرت يونايتــد مــن فــخ مضيفــه وســت هــام يونايتــد 
وســاهموا يف فوزه 1-2، أمس، عىل ملعب لندن األوملبي يف املرحلة 

الخامسة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ووجــد مانشســرت يونايتــد نفســه متخلفــًا بهــدف للدويل الجزائري ســعيد 
الفرنــيس  الــدويل  ارتطمــت بجســم املدافــع  قويــة  بتســديدة  بــن رحمــة 
بعــد  التعــادل  رونالــدو  وأدرك   ،)30( خيــا  دي  وخدعــت  فــاران  رافايــل 
خمس دقائق مســتغًا متريرة من مواطنه برونو فرنانديش )35( مســجًا 
هدفــه الرابــع يف ثالــث مبــاراة بألــوان فريقــه القديــم الجديــد يف مختلــف 
املســابقات منــذ عودتــه اىل صفوفــه هــذا الصيــف قادمــًا مــن يوفنتــوس 

االيطايل.
ونجــح لينغــارد، بديــل العــب الوســط الــدويل الفرنــيس بــول بوغبــا )73(، 
يف تســجيل هــدف الفــوز ملانشســرت يونايتــد يف الدقيقــة 89، وحصــل 
وســت هــام يونايتــد عــىل ركلــة جــزاء يف الدقيقــة الثانيــة مــن الوقت بدل 
الضائــع اثــر ملســة يــد عــىل املدافع لوك شــو بعد متريــرة عرضية للبديل 
الــدويل االوكــراين أنــدري يارمولنكــو، فانــربى لهــا مــارك نوبــل الــذي دفــع 
بــه مــدرب الفريــق االســكتلندي ديفيــد مويــز خصيصــًا لتنفيذهــا بارشاكه 
مكان جارود بوين، فتصدى لها دي خيا الذي لطاملا واجه انتقادات من 

جاهر النادي لضعفه يف ركات الجزاء والرتجيح )90+4(.
وهــو الفــوز الثالــث عــىل التوايل ملانشســرت يونايتد والرابع هذا املوســم 
13 نقطــة مــع أفضليــة االهــداف  فلحــق بليفربــول اىل الصــدارة برصيــد 
لــاول، فيــا منــي وســت هــام بخســارته االوىل هــذا املوســم بعــد فوزيــن 

وتعادلن.

ريال مدريدريال مدريد  
يهزم فالنسيا وينفرد يهزم فالنسيا وينفرد 

بصدارة الدوري اإلسبانيبصدارة الدوري اإلسباني
مدريد/وكاالت:

انفــرد ريــال مدريــد بصــدارة ترتيــب الدوري اإلســباين لكــرة القدم، بعدما 
الوقــت  يف   2-1 انتصــار  إىل  فالنســيا  مضيفــه  أمــام   0-1 تأخــره  قلــب 
القاتل عىل منافسه األندليس أمس يف قمة مباريات املرحلة الخامسة 

للمسابقة.
وارتفع رصيد الريال، الذي يسعى الستعادة لقب البطولة بعدما غابت 
عنه يف املوسم املايض ملصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إىل 13 

نقطة يف الصدارة، بفارق نقطتن أمام أقرب ماحقيه أتلتيكو.
األوىل يف  تلقــى خســارته  الــذي  فالنســيا،  رصيــد  توقــف  املقابــل،  يف 

املسابقة خال املوسم الحايل، عند عر نقاط يف املركز الثالث.
وتقــدم بلنســية بهــدف حمــل توقيــع هوجــو دورو يف الدقيقــة 66، وأحــرز 
فينيســوس هــدف التعــادل للريــال يف الدقيقــة 86 مــن صناعــة بنزميــة، 
89 مــن  الدقيقــة  القاتــل للفريــق امللــيك يف  الفــوز  الــذي أحــرز هــدف 
صناعــة زميلــه الربازيــي، ليقــودا الفريق األبيض لتحقيــق انتصاره الثالث 

عىل التوايل يف البطولة.
بتلــك النتيجــة، حطــم الريــال لعنــة ملعــب )ميســتايا(، ليحقــق انتصــاره 
األول عــىل الفريــق األندلــيس يف معقلــه منــذ عــام 2018، علا بأنه قبل 
هــذه املبــاراة، حقــق فــوزا وحيــدا مقابــل تعادلــن و4 هزائــم يف مبارياتــه 

السبع األخرة التي خاضها عىل هذا امللعب.

باريس سان جرمانباريس سان جرمان    
يقلب الطاولة علىيقلب الطاولة على
ليون بهدف قاتلليون بهدف قاتل

نيس/)أ ف ب(:
قلــب باريــس ســان جرمــان متصــدر الــدوري الفرنــيس لكرة القــدم الطاولة 
عــىل ضيفــه ليــون عندمــا حــول تأخــره بهــدف إىل فــوز قاتــل 1-2 بفضــل 
البديــل املهاجــم األرجنتينــي مــاورو إيكاردي، ليعزز فوزه الســادس تواليًا 
يف قمة وختام املرحلة السادســة، فيا تابع مرســيليا سلســلة انتصاراته 

بعد فوزه عىل رين 0-2 لرتقي ملركز الوصافة االحد. 
هــدف  إيــكاردي  ســجل  العاصمــة،  يف  برانــس  دي  بــارك  ملعــب  عــىل 
النقــاط الثــاث يف الدقيقــة الثالثــة مــن الوقت بدل الضائع، بعدما أدرك 
الربازيــي نيــار التعــادل للباريســين مــن ركلة جــزاء يف الدقيقة 66، ردًا 

عىل هدف السبق لليون سجله مواطنه لوكاس باكيتا )54(.
وعزز سان جرمان صدارته للرتتيب بالعامة الكاملة مع 18 نقطة بفارق 
خمــس نقــاط أمــام مرســيليا الــذي لعــب مبــاراة أقــل، فيــا تجمــد رصيــد 

ليون عند 8 نقاط يف املركز التاسع.   
ونجــح ســان جرمــان يف التخلــص مــن عقــدة ليــون إذ يعتــرب الفريــق األكــر 
موســم  يف  للقطريــن  ملكيتــه  بــات  أن  منــذ  "ليــغ1"  الـــ  يف  عليــه  فــوًزا 
2012-2011، حيــث فــاز 5 مــرات مقابــل 3 تعــادالت و12 هزميــة )قبل 

مباراة هذه األمسية(.
الجديــد  ليــون  مــدرب  قــرر  دميبيليــه،  مــوىس  هدافــه  غيــاب  ظــل  ويف 
ســلياين،  إســام  الجزائــري  للمهاجــم  ثقتــه  منــح  بــوس  بيــرت  الهولنــدي 
ليلعب إىل جانب الكامروين كارل توكو إيكامبي الذي تعرض لاصابة 

تاركا مكانه لحسام عوار )65(، والسويري شردان شاكري وباكيتا.
يف املقابــل، قــرر مــدرب ســان جرمــان األرجنتينــي ماوريتســيو بوكيتينــو 
ارشاك الرباعــي الســاحر يف الهجــوم مــع االرجنتينيــن أنخيــل دي ماريــا 
الوافــد  شــارك  كــا  مبــايب.  كيليــان  والفرنــيس  ونيــار  ميــيس  وليونيــل 
الجديــد الحــارس اإليطــايل جانلويجــي دوناروما أساســيا للمرة الثانية يف 

الدوري املحي بعد مباراة كلرمون-فران.



استراحة االثنين 13 صفر 1443هـ 20 سبتمبر/ أيلول 14
Monday 20 September 2021

FELESTEENONLINE

كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - جسر باللهجة المصرية 

– احرف متشابهة 
2 - يحمله كل شخص + 
مذاق + اقترب معكوسة 

3 - غير ناضج – شجاع 
4 - شقيق والدي – من 

الفواكه + حرف 
5 - ثلثا عاد + عكس نافع 

6 - عكس هزيمة – بحر 
معكوسة 

7 - من الحروف األبجدية + 
من األشهر الهجرية 

8 - مشروب ساخن + 
انقرض 

9 -سئم – علم مؤنث 
معكوسة 

العمودي:
1 - فعل ماضي ناقص 
+ عاصمة عربية + من 

الحواس 
 -2 جميل -علم مؤنث 
3 - مختلفان – يهتم 

4 - ندي ومبلل – عزيمة 
5 - عكس يوالي او 

يحاجج – كبر وترعرع 
معكوسة 

6 - من أدوات النجار + 
عكس 

ج + نصف ارجع  7 - اعوَّ
– ذنب 

8 - حرف جر – منير 
مبعثرة 

9 -رئيس قسم 

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

مادة توجد في خاليا الدم الحمراء 
مسؤولة عن التقاط األكسجين 

تتكون من 10 حروف

هرمونات – أكسجين – شعيرات – شرايين 
– كرات دم حمرا – خاليا – أنسجة – دورة 

دموية – بطين – الرئتين – األذنين – 
كربون – معدة – عين – قلب – سن – مخ 

حل الكلمة الضائعة

هيموجلوبين

"ظفار" يف الخريف تتحول إىل جنة ُعمانية مع شواهد تاريخية     ) األناضول (

بريوت/ فلسطني:
اضطــر طبيــب لبنــاين إىل اســتخدام دراجــة 
هوائية من أجل الوصول إىل مستشفى يف 
بــريوت وإمتــام عمليــة والدة طفــل، بســبب 

نفاد البنزين يف سيارته.
واضطر طبيب النساء والوالدة زيك سليامن 
إىل اســتخدام دراجــة هوائيــة لالنتقــال مــن 
نفــاد  بعــد  "رزق"،  مستشــفى  إىل  منزلــه 
البنزيــن مــن ســيارته، ككثــري مــن اللبنانيــني 
الذي يعانون فقداًنا شبه تام لتلك املادة.

فقــدان  أزمــة  اشــتدت  األخــرية  األيــام  ويف 
البنزيــن مــن األســواق اللبنانيــة، املتصاعدة 
نفــاد مخــزون محطــات  إثــر  منــذ أشــهر، يف 

الوقود، ما تسبب بأزمة تنقل يف البالد.
ونــر ســليامن صــورة عــر حســابه يف فيــس 

رياضيــة  ثياًبــا  مرتدًيــا  فيهــا  يظهــر  بــوك، 
ويحمل طفاًل حديث الوالدة.

فيــه:  جــاء  بتعليــق  الصــورة  الطبيــب  وأرفــق 
"احتفــظ بهــذه الصــورة أيهــا الصغــري، ففــي 
يــوم مــن األيام ســيخرك والداك أن طبيبك 

جاء عىل منت دراجته لوالدتك".
وأضــاف يف تعليقــه: "ألنــك ولــدت يف زمن 
والطعــام،  والكهربــاء  واألدويــة  البنزيــن  شــح 
يفتقــدون  مواطنيــه  مــن   %  90 بلــد  يف 

العيش الكريم".
مواقــع  عــىل  ضجــة  الصــورة  وأحدثــت 
املرحبــة  التعليقــات  وانهالــت  التواصــل، 
عكســت  حــني  يف  الطبيــب،  بخطــوة 
عــىل  الغضــب  مــن  حالــة  أخــرى  تعليقــات 

واقع الحال الذي وصلت إليه البالد.

ا  ورأى الطبيب أن ما فعله ليس عماًل بطوليًّ
كام صوره بعٌض، إمنا هي الطريقة األســهل 
للوصــول إىل املستشــفى مــع نفــاد البنزيــن 

من سيارته.
وبــني أنــه لجــأ إىل هــذه الوســيلة ألنــه يرفــض 
االنتظــار ســاعات طويلــة والتعرض للذل من 
أجــل الحصــول عــىل البنزيــن، كام أنه يرفض 
للحصــول  املواطنــني  بــني  التمييــز  منطــق 

عىل تلك املادة.
ويطلــق اللبنانيــون مصطلــح "طوابــري الــذل" 
عــىل اصطفــاف الســيارات ســاعات طويلــة 
أمــام املحطــات منذ أشــهر للتــزود بالبنزين، 

إذ يــؤدي ذلــك يف بعــض األحيــان إىل وقــوع 
إشكاالت دموية.

أزمــة  انعكاســات  أبــرز  أحــد  الوقــود  وأزمــة 
أواخــر  منــذ  لبنــان  يعانيهــا  اقتصاديــة حــادة 
وعــدم  مــايل،  بانهيــار  وتســببت   ،2019
وفرة النقد األجنبي الكايف الســترياد الســلع 

األساسية، كاألدوية وغريها.
بارتفــاع  االقتصاديــة  األزمــة  تســببت  كــام 
العــريب،  البلــد  ا يف  الفقــر قياســيًّ معــدالت 
أيلــول  مطلــع  املتحــدة  األمــم  أعلنــت  إذ 
)سبتمر( الجاري أن 74 % من سكان لبنان 

يعانون الفقر.

أزمة البزنين.. طبيب لبناين يلحق بعملية والدة عىل دراجة هوائية

)3( مواقع قطرية تلتحق بقائمة 
"إيسيسكو" للرتاث اإلسالمي

الدوحة/ وكاالت:
أدرجت منظمة العامل اإلســالمي للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيســكو( ثالثة مواقع تراثية قطرية 

إىل قامئة الرتاث اإلسالمي، حسب ما أعلنته مؤسسة متاحف قطر.
إىل  انضمــت  الخليفــي  وبيــت  بــرزان،  وأبــراج  الركيــات،  قلعــة  "إن  بيــان:  املؤسســة يف  وقالــت 

ا ضّمت للقامئة أخرًيا". ا وعنرًصا ثقافيًّ القامئة، ضمن 97 موقًعا تاريخيًّ
ــا، يف  وجــاء االعتــامد خــالل االجتــامع التاســع للجنــة الــرتاث التابعــة للمنظمــة، الــذي ُنظــم افرتاضيًّ

29 يونيو املايض، حسب البيان.
ونقل البيان عن رئيســة مجلس أمناء املؤسســة، الشــيخة املياســة بنت حمد بن خليفة آل ثاين، 
قولهــا: "يســعدنا رؤيــة مزيــد مــن املواقــع األثريــة القطريــة يف قامئــة إيسيســكو للــرتاث بالعــامل 

اإلسالمي".
وأضافت املسؤولة القطرية: "هذا اإلنجاز الجديد يساهم يف التعريف بالرتاث الثقايف القطري 

الغني عىل مستوى العامل، ويعزز مفهوم السياحة الثقافية يف البالد، ويرز أهميتها".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة أحمد النملة: "يأيت هذا اإلنجاز ليتوج جهود متاحف 
قطر املتواصلة إلحياء الرتاث القطري، والنهوض مبختلف املواقع الرتاثية بالبالد"، وفًقا للبيان.
والعــامل  القطــري  للشــعب  مهــامًّ  ــا  تاريخيًّ إرًثــا  "النملــة"-  ذكــر  مــا  املواقــع -حســب  تلــك  وتعــد 
اإلســالمي عامــة، وأضــاف: "ســنعمل عــىل اعتــامد مزيــد مــن املواقــع األثريــة اإلســالمية القطرية، 

وإبراز ثقافة دولة قطر اإلسالمية".
وإىل جانــب املواقــع الثالثــة الجديــدة تضــم الالئحــة 4 مواقــع قطريــة أخرى، هــي: "قلعة الزبارة"، 
و"موقــع الجساســية"، و"القــرص القديــم"، و"مســجد الرويــس". وأسســت "متاحــف قطــر" عــام 
اإلســالمي،  الفــن  متحــف  منهــا  القطريــة،  املتاحــف  مــن  عــدد  تطويــر  عــىل  إذ أرشفــت   ،2005

واملتحف العريب للفن الحديث، فضاًل عن مركز الزوار الخاص مبوقع "الزبارة" األثري.

)6( أسود و)3( نمور 
مصابة بـ»كورونا« يف 

حديقة حيوانات واشنطن
واشنطن/ وكاالت:

ُشّخصت إصابة ستة أسود وثالثة منور يف حديقة حيوانات واشنطن بفريوس كورونا، عىل ما 
أفاد القّيمون عىل املؤسسة الذين يتوّلون عالج السّنوريات.

الشــهية  انخفاًضــا يف  نهايــة األســبوع املــايض  الحــّراس الحظــوا يف عطلــة  أن  بيــان  وجــاء يف 
وسعااًل وعطاًسا وخمواًل عند األسود األفريقية الستة، ومنر من منور سومطرة، واثنني من منور 
سيبرييا، شّخصت إصابتها بـ)كوفيد – 19( خالل فحوص أّولية، ويرتقب صدور نتائج فحوص 

التأكيد يف األّيام املقبلة.
وأوضحــت وكالــة الصحافــة الفرنســية أن الحيوانــات املصابــة تعالــج مبضــادات لاللتهاب وأدوية 

ضّد الغثيان، فضاًل عن مضادات حيوية تحميها من خطر االلتهاب الرئوي.
وأوضح القّيمون عىل الحديقة أن الجمهور ليس يف خطر، نظًرا إىل املسافة القامئة بني موئل 
السّنوريات والزّوار. وُسّجلت هذه اإلصابات يف وقت أعلنت عّدة حدائق حيوانات أمريكية، 
منهــا حديقــة فيالدلفيــا، إطــالق حملــة تلقيــح للحيوانات املعرّضة لإلصابــة بـ"كوفيد – 19" يف 
هــذه املواقــع. وقــد شــّخصت إصابــة عــدد من قــرود غوريال بـ"كوفيد – 19" األســبوع املايض، 

يف حديقة حيوانات أتالنتا.

SU-DO-KU

 سـودوكـو
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تتمة مقال نقاط وحروف ...  الصحة: نسعى ... 

10 وفيات ... 

االتحاد األورويب: ... 

إصابة شاب ... 

حامس تدين ... 

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد نــور الديــن وليــد عــوده عطا الله  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  408129856       الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   راين ابراهيــم مصبــاح الســلطان  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802933879      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    عيل عبد الله نبهان     عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   400023636      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد عمــر إبراهيــم أبو جراد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   401868856     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــود ريــاض محمــود ســليامن     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801479437      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   خليــل زيــاد خليــل شــيخة     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   420397762   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ناديــه محمــد محمــد ابــو حســان عــن فقــد هويتــي 
900520727 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نــدى عدنــان عبدالفتــاح الــراوي عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800263543 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رمــزي احمــد محمــد ابــو شــامله    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   900173451    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد صديــق محمــد نــر    عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   980338156    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــيل محمــد مطــر خليفــه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900528128     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رائــد حســن ربــاح ابــو عجــوة     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900167420   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســارة فايــز مطيــع عنــان      عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    405167925    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا/  محمد عصام احمد عيد عن فقد هويتي وتحمل 
803251867 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

 أعلــن أنــا املواطــن /   ربيــع عــزو احمــد ابــو ضاهــر   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    410313761   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رمــزي مــروان بــركات عبيــد    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    403061880    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود ريــاض محمــود ســليامن  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801479437   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جيهــان ســعد عــيل مســعود  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    900577826   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد فتحــي محمــد زملــط  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    410222301    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  ابــو جامــع  عبــد  أنــا/  مؤمــن ســليم  أعلــن 
800193393  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد مجــد( هاين ممدوح  ســامل  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    407016765     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا/ عز الدين محمد ابراهيم الردويل عن فقد هويتي 
408094654  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف محمــود شــعبان املبــارش    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   404044273    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ يحيى زكريا احمد رضوان عن فقد هويتي وتحمل 
400604393  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد القــادر ســعيد عبــد القــادر ابــو دراز عــن فقــد 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    804700896 وتحمــل  هويتــي 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيس واعضــاء مجلــس ادارة صحيفة فلســطني 

والعاملون كافة بأحر التعازي واملواساة من  
الزميل الصحفي/ ربيع أبو نقيرة

 بوفاة خالته الحاجة/ انعام أحمد أبو نقيرة )السطري(
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

وأن يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

عىل االنتفاضة الشعبية وأهدافها وتصميمها يف امليض قدًما عىل طريق 
تعــرف مثــن وعظــم التضحيــات فيــه.  وتذهــب منظمة التحريــر إىل أبعد من 
ذلــك حــن تشــطب ميثاقهــا الوطنــي والــذي ســبقه االعــراف بكيــان العــدو 
عــىل أكــر مــن 78.4 % مــن األرض الوطنيــة وما يعنيه وفًقا للقانون الدويل 

بسيادة العدو عىل إقليمه وسكانه املستوطنن ومصادره الطبيعية.
ملعنــاه  ووفقــا  وهــذا   "Renounce" اإلرهــاب  نبــذ  تعلــن  منظمــة 
االصطاحــي القانــوين إعــان القطيعة وبأثر رجعي مع املقاومة واعتبار 
هــذا عــدوان ُمــدان عــىل "الدولــة" التــي اعرفــت بهــا منظمــة التحرير بل 
ومحاربــة هــذا اإلرهــاب، ولهــذا يؤكــد عبــاس وزبانيتــه تقديســه التخابــر 
األمنــي مــع العــدو، وأن املقاومــة فوىض وإرهاب ولندقق جميًعا بالدور 
الذي لعبته أجهزة كرزاي اليوم يف إعادة اعتقال أقامر فلسطن وأبطال 

ورموز هذا الشعب العظيم، رجال نفق سجن جلبوع. 
ومل يــأِت عبًثــا االســتثناء الكامــل لــكل رمــوز الســيادة الوطنيــة وتأجيلهــا 
-وهــو يف الواقــع العمــيل إلغــاء كامــل لهــا كــام أكــدت وقائــع عنيــدة ال 
تحىص -وهي: االســتيطان )أي األرض الوطنية(، والقدس، والاجئن، 
وامليــاه، وبالطبــع االقتصــاد الــذي ُربــط مبــا ســمي أيًضــا "اتفــاق باريــس 
االقتصــادي" الــذي ألحــق كل تفاصيــل االقتصاد الفلســطيني باالقتصاد 

السيد لكيان االحتال. 
أنهــم  العــدو،  لدولــة  املتعاقبــن  الــوزراء  رؤســاء  ملــل  ودون  أكــد  لقــد 
جاهــزون ملباحثــات متتــد لعرشيــن عاًمــا، وهــا نحــن يف العــام الثامــن 
والعرشين الذي نشــهد فيه اســتمرار االســتيطان حتى أنه مل يبَق تحت 
أقدامنا أكر من 9 % من األرض الوطنية ودون أي سيادة عىل مر منها 
مــع تســارع للنهــب املنهجــي املنظــم يف الوقت الــذي يقتل فيه عباس 

وأجهزته األمنية العميلة كل صوت مقاوم.
البيــت  تــم توقيعــه يف حديقــة الزهــور يف  الــذي  صــك إذعــان أوســلو 
األبيــض األمريــي كان لوضــع أكاليلهــا عــىل جثــامن الوطــن املســجى 

الذي باعه أبناء الجلدة وأسموه دون رشف "سام الشجعان".
لقــد كانــت التســميات اإلداريــة ملكونــات "إعــان املبــادئ" هــي متاًمــا 
تلــك التــي يطلقهــا العــدو عــىل منظومــات الحكــم املحــيل. فالســلطة 
الفلســطينية هــي متاًمــا كســلطة األمــان عــىل الطــرق أو ســلطة الكهربــاء، 
أما املجلس الفلسطيني فهو مجلس بلدي يدير إنفاذ سياسات العدو 

ل يف صياغتها بأي حال.  التعلمية أو الصحية وغريها دون تدخُّ
 Withdrawal كام ورد مصطلح مخادع حن تم استعامل "انسحاب يف
In " وليــس " انســحاب مــن Withdrawal From " وهــو يعنــي " إعــادة 
األمنيــة  املقتضيــات  وفــق  يتــم  وهــذا   "  Redeployment انتشــار 
للدولــة الســيدة وهــي كيــان العــدو يف الوقــت الــذي يعنــي فيــه مصطلــح 

االنسحاب: انسحاب قوات طرف من أرايض طرف آخر !!
ــا أصًا،  أمــا قضيــة الاجئــن ووفًقــا لنــص الصــك فهي ليســت شــأًنا ثنائيًّ
وإمنــا ُتعاَلــج يف اللجــان املتعــددة بتوطــن الاجئــن الفلســطينين يف 
دول اللجوء والشتات حيث هم أو يف بلد ثالث يقبل بذلك وقد أُعدت 
الكثــري مــن الخطــط واألمــوال لهــذا الشــأن وجــرى تــداول كنــدا وأســراليا 
والــدول اإلســكندنافية وغريهــا لذلــك. ولناحــظ تغــريُّ تريحــات قــادة 
سلطة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية يف املؤمترات والندوات 
الدولية وبعد أوســلو لينتقلوا من القول: عودة الاجئن الفلســطينين 
إىل ديارهــم التــي اقتلعــوا منهــا عام 1948 وتعويضهم وفًقا لقرار األمم 
املتحدة 194 لتصبح تريحاتهم: حل عادل ملشكلة الاجئن متفق 
عليــه، ألن قــادة الســلطة واملنظمــة يعلمــون أنــه بعــد االعــراف بكيانهــم 
أضحت السيادة عىل اإلقليم لهم وهم الذين يقررون إن كان مسموًحا 
عــودة الجــئ فلســطيني واحــد، بــل ويــرح قــادة العــدو أنــه ال عــودة وال 

دولة وال قدس ومع استمرار االستيطان حتى آخر شر من فلسطن. 
هــذه بعــض مــن حقائــق مــا انطــوى عليــه صــك إذعــان أوســلو يف الوقت 
العــدو  كيــان  لخطــط حاميــة  تكريســه  عبــاس  فريــق  فيــه  يســتمر  الــذي 
مبســتوطناته ومســتوطنيه وباألمــس فقــط انتــرشت أجهزتــه األمنية حول 
حاجــز الجلمــة يف جنــن "للــذود" عــن جنــود جيــش االحتــال والتغطيــة 
عــىل اعتقــال أحــرار ســجن جلبــوع أيهــم كممجــي ومناضــل انفيعــات يف 
الوقــت الــذي يســتمر فيــه أبطال مقاومة جينن-غــراد مهاجمتهم ولليلة 

السادسة عىل التوايل لهذا الحاجز. 
االســتمرار  قــرر  وقــد  املرابــط مســتمرة  الفلســطيني  الشــعب  انتفاضــة 

حتى الظفر األكيد إلنهاء االحتال وطابوره الخامس مرة وإىل األبد.

القدس 5، الخليل 30، قطاع غزة 1113.
وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت حسب اآليت: قلقيلية 
60، طولكــرم 201، جنــن 139، نابلــس 315، أريحــا واألغــوار 22، 

 ،7 لحــم  بيــت   ،124 والبــرية  اللــه  رام   ،40 طوبــاس   ،86 ســلفيت 
ضواحي القدس 10، الخليل 33، قطاع غزة 1805.

فلســطن  يف  الفــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  إىل  الكيلــة  وأشــارت 
بلغــت 91.7 %، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 7.3 % 
ونسبة الوفيات 1 % من مجمل اإلصابات، الفتة إىل وجود 75 مريًضا 
يف غرف العناية املكثفة، يف حن يعالج يف مراكز وأقسام "كورونا" 
يف املستشفيات بالضفة 220 مريًضا، بينهم 10 مرىض عىل أجهزة 

التنفس االصطناعي.
وفيــام يخــص املواطنــن الذيــن تلقــوا الطعومــات املضــادة لفــريوس 
"كورونــا"، فقــد بلــغ عددهــم اإلجــاميل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

1,292,634 بينهم 564,640 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

األسري مدحت العيساوي 
يرفض اإلبعاد عن القدس

القدس املحتلة/ فلسطن:
مددت محكمة االحتال أمس، اعتقال األسيـر املقديس مدحت العيساوي 
حتــى اليــوم االثنــن، بعــد رفضــه قــرار اإلبعــاد عــن القــدس شــهًرا كامــًا ودفــع 

غرامة مالية.
وقالت أم ســامر العيســاوي: إن محكمة االحتال وجهت البنها مدحت تهمة 
الوجود مع مجموعة من الشبان الذين يطلقون األلعاب النارية. وأوضحت أن 
ســلطات االحتــال طالبــت بإبعــاده عــن القــدس ثاثــن يوًما ودفــع أربعة آالف 
شيقل نقًدا. كام طالبت بأن يكفل نفسه واثنن آخرين يدفع كل واحد منهام 
عرشة آالف شيقل وهو ما رفضه األسري مدحت لتؤجل جلسة محاكمته إىل 
اليوم. وأعادت قوات االحتال اعتقال األسري املحرر مدحت العيساوي يف 
الخامس عرش من الشــهر الجاري بعد اقتحام منزله يف العيســاوية وتفتيشــه. 
وكانــت ســلطات االحتــال قــد أصــدرت قــراًرا يف متــوز/ يوليــو املــايض مبنــع 

األسري املحرر مدحت العيساوي من دخول الضفة الغربية مدة 6 أشهر.
بــرشط  وجــاء اعتقــال العيســاوي األخــري بعــد شــهرين فقــط مــن اإلفــراج عنــه 
اإلبعاد عن بيته يف العيسوية لـ3 أيام وملسافة ال تقل عن 100 مر. ومنعت 
ســلطات االحتال حينها أهايل العيســاوية من االحتفال باملحرر العيســاوي، 
واعتدت عىل املواطنن يف أثناء استقباله بعد انتهاء فرة إبعاده عن القرية 
األســري  اعتقــال  االحتــال،  وتعمــدت مخابــرات  أيــام.  لعــدة  اســتمرت  والتــي 
املحــرر العيســاوي، لحظــة اإلفــراج عنــه مــن أمــام ســجن مجدو، بتاريــخ 12/7، 

بعد أن أمىض مدة محكوميته البالغة 8 سنوات.
بعًضــا  مــع بعضهــا  مــن االجتــامع  العيســاوي  30 عاًمــا حرمــت عائلــة  وطــوال 

بسبب اعتقاالت االحتال املتكررة لهم.

"النقل والمواصالت" تعلن 
آلية استبدال رخص القيادة

غزة/ فلسطن:
أعلنت وزارة النقل واملواصات اعتامد آلية استبدال رخص القيادة الصادرة 
مــن خــارج البــاد مبــا يضمــن تنظيــم العمــل وتطويــره جاء ذلــك اســتناًدا لقانون 
املرور الفلســطيني. وأكدت الوزارة يف بيان، أمس أن الهدف من هذا القرار 

التخفيف عىل املواطنن الحاصلن عىل رخص القيادة من دول أخرى.
وأوضحــت أنــه إلمتــام املعاملــة يجــب إبــراز الرخصــة األصليــة التــي صــدرت 
خــارج البــاد أمــام املوظــف واجتيــاز الفحــص الطبــي املقــرر قانوًنــا ويف حــال 
انتهاء الرخصة التي صدرت خارج البلد أكر من سنه يتم اجتياز فحص نظري 

مخفف واجتياز الفحص العميل العادي الذي تقرره سلطة الرخيص.
وأضافت الوزارة أنه عند فقدان الرخصة األصلية ُتحرض إفادة بحيازة الرخصة 
مــن دولــة املنشــأ مصدقــة حســب األصــول لــدى ســفارة فلســطن واســتبدال 

رخصة القيادة الخارجية حتى الدرجة "2" مايك فقط.

أجهزة السلطة تهدد باستهداف 
المحرر حمزة القرعاوي

طولكرم/ فلسطن:
أمــن الســلطة يف مدينــة طولكــرم مســاء أمــس،  وجهــت أجهــزة 
تهديــدات باســتهداف األســري املحــرر حمــزة فتحــي القرعــاوي 

بعد أربعة أيام فقط من اإلفراج عنه من سجن أريحا.
وكشــف النائــب فتحــي القرعــاوي عــن تلقــي نجلــه حمــزة مســاء 
ــا مــن جهــاز املخابــرات العامــة يحمــل يف  أمــس، اتصــااًل هاتفيًّ

طياته عبارات التهديد والوعيد له باالستهداف.
وحمــل القرعــاوي جهــاز املخابرات املســؤولية الكاملة عن حياة 

ابنه حمزة أو املساس به.
جميــع  مــن  الشــعب  هــذا  أحــرار  كل  إىل  القرعــاوي  وتوجــه 
الفصائــل والفئــات مــن نــواب وحقوقيــن وغريهــم لوقــف حالــة 
االســتهداف بحــق نجلــه حمــزة الــذي قــىض 12 عاًمــا يف ســجون 

االحتال والسلطة.
االضطهــاد  حالــة  وقــف  عــىل  للعمــل  الفلســطيني  الــكل  ودعــا 
أبنــاء  خــرية  مــسَّ  الــذي  الســيايس  االعتقــال  ووقــف  الداخــيل 

شعبنا.
كام طالب الحريصن من أبناء شعبنا الفلسطيني بالعمل عىل 

وقف حالة االستهداف بحق الرشفاء واملناضلن.
وقال القرعاوي: "نحن أرسة قدمت كام بقية شعبنا الفلسطيني 
أعــز مــا منلــك ومل نبخــل يوًمــا عــىل هــذا الشــعب وعــىل قضيته 
ابتــداًء مــن رب األرسة وانتهــاًء بآخــر نفــر فينــا  فــكل واحــد فينــا 
تعرضنــا إمــا لاعتقــال أو لاضطهــاد مــن قبــل االحتــال ولــن منن 

عىل أحد ألن ذلك من واجبنا تجاه شعبنا املناضل".
يشار إىل أن املحرر حزة القرعاوي كشف قبل أيام قليلة وبعد 
اإلفــراج عنــه مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة عن تعرضــه للتعذيب 
عــىل يــد املحققــن، ملــدة مثانيــة أيــام، وأن التحقيــق معــه تركــز 

عىل اعتقاله األخري لدى االحتال.
ا يف ســجن أريحــا إذ  وأكــد أن أول أيــام اعتقالــه كان صعًبــا جــدًّ
العاليــة وتعــرض داخلهــا  الحــرارة  وضــع يف زنزانــة وســط درجــة 

للشبح والتعذيب.
وأشــار إىل أن املحققــن تعمــدوا رضبــه بعــد مشــادة كاميــة، 
وتــم شــبحه لنحــو اثنتــي عــرشة ســاعة متواصلــة رغــم إرضابــه عــن 
الطعام. وأضاف أن مرحلة جديدة بدأت بعد الشبح والتعذيب 
مــن خــال التحقيــق القــايس لســاعات طويلــة واعتقــال مســتمر 

داخل الزنزانة.
وكانــت مخابــرات الســلطة أفرجــت يــوم األربعــاء املــايض عــن 

حمزة القرعاوي بعد 8 أيام من االعتقال يف سجن أريحا.

مرتبــط بعمــل االتحــاد عــىل مســتوى املنطقــة، وذلــك ألســباب فنيــة، 
مضيًفــا أن قضيــة املخصصــات االجتامعيــة ســُتحل مــع العــام القــادم.  
لدعــم  ماليــة  مســاهمة  ســيوفر  األورويب  االتحــاد  أن  عثــامن  وكشــف 
الســلطة يف تغطية جزء من الرواتب يف الشــهور الثاثة القادمة، دون 
تحديد موعد بعينه. ولفت إىل أن الطواقم الفنية لاتحاد تعمل عىل 
توفري املساهمة الخاصة برواتب املوظفن، والذي من شأنه تخفيف 
األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الســلطة، ولكــن لــن يكــون ذلــك قبل الشــهر 
القــادم. ورصفــت وزارة الشــؤون االجتامعيــة يف شــهر مايــو املــايض 
"ســلفة" ماليــة بقيمــة 750 شــيقًا فقــط لــأرس الفقــرية املعتمــدة يف 
برنامج التحويات النقدية، والتي يبلغ عددها حوايل 116 ألف أرسة.

مــارس  شــهر  نهايــة  األوىل  املاليــة  الدفعــة  رصف  املقــرر  مــن  وكان 
املــايض، عــىل أن ُتــرف الدفعــة الثانيــة مطلــع يونيــو املــايض، ولكن 

بإطــاق الرصــاص املعــدين املغلــف باملطاط الوزارة مل ترفهام، واكتفت برف سلفة يف مايو.
يف اليد.

وأشــار إىل أن البلــدة تتعــرض القتحامات شــبه 
يومية.

صــوب  النــار  أمــس  مســاء  مقاومــون  وأطلــق 
املدرســة  مــن  بالقــرب  االحتــال  لجيــش  قــوة 
األمريكية مبدينة جنن شــامل الضفة الغربية 

املحتلة.
وأفــاد شــهود عيــان أن قــوات االحتــال لجــأت 

إىل الشارع االلتفايف بعد تعرضها للرصاص.
مــن  بعــد ســاعات  النــار  إطــاق  وتــأيت عمليــة 
ومناضــل  كممجــي  أيهــم  املحرريــن  اعتقــال 
نفيعات بعد محارصة أحد املنازل باملدينة.

تزامًنــا  مســلحة  اشــتباكات  جنــن  وشــهدت 
مــع اقتحــام قــوات االحتــال املدينــة مــن عــدة 
تــرضر  االحتــال  قــوات  أعلنــت  إذ  مداخــل، 
العديد من مركباتها نتيجة إصابتها بالرصاص.

وفعاليــات  املواجهــات  تواصلــت  أيــام  ومنــذ 
اإلربــاك الليــيل لقــوات االحتــال عــىل حاجــز 

الجلمة العسكري، شامل رشق جنن.
ورصد تقرير يصدره املكتب اإلعامي لحركة 
يف  مقاوًمــا  عمــًا   641 بالضفــة  "حــامس" 
123 منطقــة مواجهــة مبناطــق متفرقــة بالضفة 

الغربيــة والقــدس املحتلــة منــذ عمليــة "نفــق 
ســبتمر   15 األربعــاء  مســاء  وحتــى  الحريــة" 

الحايل.

قــوات  مــع  مواجهــة   193 التقريــر  وأحــىص 
تظاهــرة؛   170 يف  واملشــاركة  االحتــال، 

تضامًنا ونرة لأرسى.
واعتقلت قوات االحتال أمس، ثاثة نشــطاء 
فلســطينين مــن الداخــل املحتــل مــن ســاحة 

محكمة الصلح يف مدينة النارصة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن االحتــال اعتقــل 
النشطاء الثاثة يف وقفة أمام املحكمة دعاًم 
نفيعــات  ومناضــل  كممجــي  أيهــم  لأســريين 

اللذين مدد اعتقالهام أمس.
متعــب  محمــد  هــم  املعتقلــون  والنشــطاء 
مــن قلنســوة ومحمــد أســامة اغباريــة مــن زلفــة 

ومنهل حايك من النارصة.
وقــال املحامــي أحمــد خليفــة: إن التحقيق مع 
النشطاء املعتقلن يجري حول تأييد "منظمة 
إرهـــابية والتامهي مع منظمة معادية" حسب 

وصف االحتال.

االحتــال الصهيــوين الــذي يعمــل عــىل متزيــق 
مــن  والنيــل  الوطنيــة  ومكوناتــه  شــعبنا  وحــدة 
صمــوده". ودعــا جامهــري شــعبنا يف الداخــل 
إىل  املختلفــة  وأحزابــه  الحيــة  وقــواه  املحتــل 
إدانــة هــذا املوقــف الــا وطنــي، الــذي ال ميثــل 

إال وليد طه بذاته.

إن 93 % مــن وفيــات املوجــة الحاليــة هــم مــن غــري الحاصلــن عــىل 
اللقاح املضاد لـ"كورونا"، لذلك تســعى الوزارة بكل جهدها من أجل 
الوصــول إىل كل مــكان يف القطــاع ليتلقــى املواطــن التطعيــم املضــاد 
لفريوس كورونا، الذي يحقق مناعة تراوح من %95-92 حسب آخر 

الدراسات العلمية الدولية.
التطعيــم  تهــدف إلحــداث  الــوزارة تســري بخطــة متوازيــة  إن  وأضــاف: 
املجتمعــي ضمــن الفئــات املســتهدفة مــن عمــر 16 عامــًا فــام فــوق، 
لذلــك فهــي مســتمرة يف حملــة تطعيــم طــاب مــدارس الثانوية العامة 
الذيــن يصــل عــدد الحاصلــن عــىل التطعيــم يوميــًا فيهــا إىل 2500 
3000- طالب. وذكر أن حملة تطعيم املسنن ال تزال مستمرة حتى 
الخامس والعرشين من الشهر الجاري، حيث ستنتهي بإعان فائزين 
بالجوائز الثاث الكرى، إذ تصل قيمة كل جائزة إىل 10 آالف شيقل، 
مقــدًرا التوافــد الكبــري مــن قبــل فئــة املســنن للحصــول عــىل اللقــاح 

الذي سيساهم يف رفع املناعة يف أوساط هذه الفئة.
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــع  تعاونــت  الصحــة  وزارة  أن  القــدرة  وبــّن 
فيــه  يعمــل  ــا  صحيًّ ومركــًزا  نقطــة   40 وفتحــت  "أونــروا"،  الاجئــن 
املوظفــون عــىل فرتــن الســتقبال املواطنــن الراغبــن بتلقــي اللقــاح 

يف خطوة لتسهيل وصولهم للمراكز.
النــوادي  يف  التطعيــم  ألخــذ  املجــال  فتحــت  الــوزارة  بــأن  وأفــاد 
واملؤسسات املحلية، وفتحت مراكز للتطعيم يف الجامعات، إضافة 
ــا يعمل يوميًا عىل زيارة املرافق  ــا ميدانيًّ إىل تخصيــص 40 فريًقــا طبيًّ

السكنية لتسهيل الوصول إىل املواطنن وإعطائهم التطعيم.
أوســاط  يف  رائعــة  اســتجابة  ملســت  الــوزارة  أن  إىل  القــدرة  ولفــت 
املواطنــن لتلقــي التطعيــم، ولكــن األمــر ال يــزال بحاجــة إىل مزيــد مــن 
الوصــول  تحقيــق  أجــل  مــن  الرافضــن ألخــذه  عنــد  والتعزيــز  التوجيــه 

لتطعيم مليون و100 ألف مواطن يف غزة.
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الكشف عن منحوتات 
بالصحراء السعودية ترجع 

إىل )8( آالف عام
الرياض/ وكاالت:

كشــفت أبحــاث جديــدة أن منحوتــات الجــال املكتشــفة عــام 2018، 
وتجســد شــكل إبــل يف صحــراء بالســعودية؛ تعــود إىل عصــور مــا قبــل 

التاريخ.
نتائــج األبحــاث املتعلقــة مبنحوتــات  العلــوم األثريــة"  ونــرت "مجلــة 
الصحــراء  يف  صخــور  عــى  ســنوات   3 قبــل  اكتشــفت  التــي  الجــال 

القريبة من حدود مدينة الجوف، شال غريب اململكة.
وبحســب نتائــج الدراســات الجديــدة خلص الباحثــون إىل أن منحوتات 

الجال تعود إىل ما قبل 7 8- آالف عام.
وبينت الدراسة أنه وقت إنشاء تلك األعال النحتية كانت السعودية 
تبــدو مختلفــة متاًمــا عــا هــي عليــه يف الوقــت الراهــن، فكانــت هنــاك 
ســهول ينبــت فيهــا العشــب وتنتــر فيهــا البحريات بداًل مــن الصحاري 

التي نراها اآلن.
ومل يجــد الباحثــون دليــًا عــى ســبب صنــع املنحوتــات، معربــن عــن 

اعتقادهم بأنها استخدمت نقطة التقاء ألفراد القبائل البدوية.
ا. وأكد الباحثون أن بناء هذه األعال قبل آالف السنن أمر صعب جدًّ
وكان ُيعتقد سابًقا أن املنحوتات يعود تاريخها إىل ما قبل ألفي عام، 
البــراء األثريــة  العلــاء قرنوهــا حينــذاك بشــبيهاتها يف مدينــة  إن  إذ 

باألردن.
وأثبتــت النتائــج الجديــدة أن تاريــخ اســتئناس الجــال يعــود إىل حقــب 

ا. أقدم من املعروفة حاليًّ

طرح نسخة نادرة من 
الدستور األمرييك يف مزاد

نيويورك/ وكاالت:
ا من الدستور األمرييك املوقع  تطرح عا قريب نسخة أصلية نادرة جدًّ
يف فيادلفيــا يف 17 أيلــول )ســبتمرب( 1787 مبــزاد يف نيويــورك بقيمــة 

مقدرة بن 15 و20 مليون دوالر، حسب ما أعلنت دار "سوذبيز".
وتعرض »ســوذبيز« حتى األحد مجموعة خاصة من الوثائق الدســتورية 
األمريكيــة تعــود للحقبــة الثوريــة، مــا بــن 1776 و1789، منهــا امليثــاق 
املؤسســن"  "اآلبــاء  مــن  فيادلفيــا  يف  املوقــع  الشــهري  الدســتوري 
للواليــات املتحــدة األمريكيــة، منهــم جــورج واشــنطن وبنجمــن فرانكلــن 

وجيمس ماديسون.
والكتــب  املخطوطــات  يف  املتخصــص  املــؤرخ  كيفــر  ســيلبي  وأكــد 
القدميــة لــدى "ســوذبيز" أنهــا نســخة "أوىل مطبوعــة رائعــة مــن دســتور 

الواليات املتحدة، ُطبعت عى األرجح مساء 16 سبتمرب1787".
ا"، إذ مل يبَق منه  وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه مستند "نادر جدًّ
ســوى "11 نســخة معروفة"، يف حن طبعت 500 نســخة عى األرجح، 
حســب مــا أوضــح كيفــر مبناســبة مــرور 234 عاًمــا عــى توقيــع الدســتور 
األمريــيك. وقــدرت "ســوذبيز" ســعر هــذه الوثيقــة التــي ســتطرح يف مزاد 
ســيقام يف أواخــر تريــن اآلخــر )نوفمــرب( مــا بــن 15 و20 مليــون دوالر. 
وال يخــى كيفــر أن تذهــب هــذه النســخة مــن الدســتور، وهــي الوحيــدة 
التــي ال تــزال ملــك فــرد خــاص، هــي هاويــة الجمع األمريكيــة دورويث تابر 
غولدمــان، إىل الخــارج، حتــى لــو أنــه يظــن أن املســتند املحفــوظ بحالــة 

ا سيبقى يف الواليات املتحدة. جيدة جدًّ
الواليــات  -شــعب  "نحــن  الشــهرية:  بالجملــة  الدســتوري  النــص  ويبــدأ 
املتحــدة- بغيــة تشــكيل اتحــاد أكــر كــااًل نعلــن هــذا الدســتور للواليات 

املتحدة األمريكية".

"بقعة َنَفس": مساحة 
للعلوم اإلنسانية وكتبها

بريوت/ وكاالت:
تحت عنوان "بقعة َنَفس" ُيفتتح اليوم املعرض السنوي األّول لكتب 
علــم النفــس والعلــوم اإلنســانية، بتنظيــم مــن جمعّيــة "نفســانّيون" يف 

لبنان، وبالتعاون مع "دار النهضة العربية" و"مرسح دّوار الشمس".
وعــن املعــرض يقــول عــي األطــرش مديــر جمعيــة "نفســانّيون": "إن 
هــذا الحــدث يــأيت يف وقــت أصبــح فيــه املجتمــع اللبنــاين أمــام واقــع 
يتطّلــب تكاتــف وتكثيــف الجهــود يف جميــع القطاعــات، خصوًصــا مــع 
وجــود أزمــات كبــرية متعاقبــة أّدت إىل انهيــار العديــد مــن القطاعــات 
واملؤّسســات والجامعــات، وبذلــك أصبحــت املعرفــة وإنتاجهــا أمــام 

خطر كبري، ال سّيا املعرفة النفسية منها".
تحدثــت نرسيــن  كورونــا،  مــع جائحــة  املعــرض  إقامــة  وعــن حيثيــات 
كريديــة، مديــرة "دار النهضــة العربيــة"، إىل "العــريب الجديــد: "منــذ 
الــدويل  بــريوت  'معــرض  ومنهــا  مؤّجلــة،  الكتــاب  معــارض  ســنتن 
للكتــاب'، بســبب جائحــة كورونــا وانفجــار مرفأ بريوت ثــّم انهيار الوضع 
االقتصــادي، لــذا اّتجهــت املؤّسســات الُكــربى إىل تحويــل نشــاطاتها 
ــا، مــا أدى إىل تدهــور قطــاع النــر الورقــي يف  نحــو نــر الكتــب رقميًّ
لبنــان، إزاء كّل مــا تقــّدم أصبــح من الرضورة تســليط الضوء عى الوجه 

الثقايف التاريخي للبنان، ودوره البارز يف نر املعرفة".
إمــداد  يــأيت يف طليعتهــا  أهــداف املعــرض يف ســبل شــّتى،  تتــوّزع 
االختصاصيــن النفســانين وكّل املتخّصصــن يف العلــوم اإلنســانية 
واملنشــورات  املؤّلفــات  ودعــم  رمزيــة،  بأســعار  واملؤّلفــات  بالكتــب 
العلميــة، وتقديــم آخــر املنشــورات لعــدد مــن أبــرز املحّللــن وعلــاء 
النفــس مــن كل أنحــاء العــامل، إضافــًة إىل فتــح أبــواب النقــاش والحــوار 
الثقافــة  عــن شــؤون  وبــن املســؤولن  وبينهــا  والقــارئ،  النــارش  بــن 
والتعليــم، للتفاعــل يف كّل مــا مــن شــأنه توســيع دائــرة القــراءة وحركــة 

النر.
ويحمل املعرض يف طّياته عّدة نشاطات نفسانّية، منها إطاق كتاب 
جديــد بعنــوان "نفســّية الرقّيــن" للمحّلــل النفــي كريــم جبيي؛ إذ 
ســيقدم املؤّلف ُمخترًصا للكتاب عرب منّصة "نفســانيون" اإللكرونية، 
الواحــد،  نــدوة للمحّللــة النفســية حوريــة عبــد  أيًضــا يشــمل الربنامــج 
التــي تــدرّس التحليــل النفــي يف "جامعة باريسـ ـ ديدرو"، وتتحّدث 
عــرب منّصــة "نفســانيون" عــن كتابهــا الجديــد: "أمــام الدمــار: التحليــل 
النفــس  لعاِلــم  نــدوة  املعــرض  يشــمل  كــا  الحــرب"،  أثنــاء  النفــي 
األوطــان  هــدر  وآفاتهــا:  "العصبّيــات  كتابــه  عــن  حجــازي،  مصطفــى 
واســتاب اإلنســان"، إضافة إىل ندوة تفاعلية مع أســتاذة علم النفس 

مريم سليم، عن كتابها "العاج النفي السلويك املعريف".

إدنربة/ وكاالت:
جامعــة  مــن  الباحثــن  مــن  مجموعــة  طــّور 
يتيــح  ــا،  تقنيًّ نظاًمــا  أســكتلندا  يف  "جاســكو" 
لألشــخاص التفاعل مع الشــخصيات االفراضية 

وملسها.
ألجــل خلــق الشــعور باللمس اســتخدم الباحثون 
ا ُيتحكم  منتجات ميسورة التكلفة ومتاحة تجاريًّ
بهــا مــن طريــق برامــج حاســوبية خاصــة، مجهــزة 
بنفاثات تطلق هواء بدفعات متفاوتة عى راحة 

يد املستخدم متنحه الشعور باللمس.
تعــد  بلــور"،  "تيكــس  موقــع  نــر  مــا  وحســب 
هــذه التقنيــة خطــوة أبعــد مــن الجيــل الحــايل من 
الواقــع االفــرايض، الــذي يتطلــب عــادًة ســاعة 
رأس لتقديــم رســومات ثاثيــة األبعــاد، وقفازات 
لتوفــري ردود  أو وحــدات تحكــم محمولــة  ذكيــة، 

فعل ملسية.
افــرايض  بكائــن  التحكــم  "إن  الباحثــون:  وقــال 
بــه عندمــا  ال مينحــك الشــعور الــذي قــد تشــعر 
تامــس ذلــك الكائــن، لــذا ميكــن أن توفــر إضافــة 

ــا دون  إحســاس اللمــس االصطناعــي ُبعــًدا إضافيًّ
باألشــياء،  لتشــعر  قفــازات  ارتــداء  إىل  الحاجــة 

ومن ثم تشعر بأنها طبيعية أكر".
واملرايــا  الزجــاج  الجديــدة  التقنيــة  وتســتخدم 
إلنشاء صورة ثنائية األبعاد تبدو كأنها تحوم يف 
الفضــاء دون الحاجــة إىل أي معــدات إضافيــة، 
بوســاطة  لدينــا  اللمســية  الفعــل  ردود  وتنشــأ 
يتكــون  التــي  املرايــا  أن  الباحثــون  الهواء.وبــن 
جانــب  مــع  هرمــي،  بشــكل  مرتبــة  النظــام  منهــا 

واحد مفتوح.
يضــع املســتخدمون أيديهــم مــن خــال الجانــب 
املفتوح، ويتفاعلون مع الكائنات التي أنشــئت 
يف  تطفــو  كأنهــا  وتبــدو  الحاســوب،  طريــق  مــن 

مساحة خالية داخل الهرم. 
أنشــئت وتحكــم  عــن رســومات  الكائنــات عبــارة 
 Unity Game( يســمى  برنامــج  بوســاطة  بهــا 
Engine(، الذي يســتخدم غالًبا إلنشــاء كائنات 

وعوامل ثاثية األبعاد يف ألعاب الفيديو.
يقــع أســفل الهــرم مبــارشة جهــاز استشــعار يتتبع 

حــركات أيــدي املســتخدمن وأصابعهم، وفوهة 
هــواء واحــدة توجــه نفاثــات الهــواء نحوهــم لخلق 

أحاسيس مامسة.
إحــدى التجــارب التــي ظهــرت بهــا قــدرات النظام 
لكــرة ســلة،  التفاعــي  "الهــوايئ" هــي اإلســقاط 
بشــكل  وارتدادهــا  دحرجتهــا  أو  ملســها  وميكــن 
مقنــع. حتــى إنــه ميكن للمســتخدمن دفــع الكرة 
بالفــرق  والشــعور  متفاوتــة،  بقــوة  االفراضيــة 
أو  القــوي  االرتــداد  شــعور  كيفيــة  يف  الناتــج 

االرتداد الناعم يف راحة يدهم.
يف املســتقبل القريــب يعتــزم الباحثــون إضافــة 
نتمكــن  أن  "نتوقــع  وقالــوا:  إضافيــة،  مؤثــرات 
مــن تعديــل درجــة حــرارة تدفــق الهــواء للســاح 
للمستخدمن بالشعور بالسخونة أو الربودة يف 

األسطح".
وأضافــوا: "نحــن نستكشــف أيًضــا إمكانية إضافة 
الوهــم  وتعميــق  الهــواء،  تدفــق  إىل  الروائــح 
للمســتخدمن  بالســاح  االفراضيــة  باألشــياء 

بشمها وملسها".

نك  تطوير تقنية جديدة ُتَمكِّ
من مصافحة زميل افرتايض

جنن-غزة/ صفاء عاشور:
ثاثــة عــر يوًمــا مــن الحريــة عاشــها األســريان أيهــم 
كممجــي ومناضــل نفيعــات مــن مدينــة جنــن بعدمــا 
متكنــوا مــن تحريــر نفســيها مــع أربعــة أرسى آخريــن 
عرب نفق حفروه يف ســجن "جلبوع" شــايل األرايض 
أشــغلت  بطوليــة  عمليــة  يف   ،1948 عــام  املحتلــة 
الحريــة  نيــل  عــى  وحرصهــم  األرسى  بعزميــة  العــامل 

بأبسط األدوات وأقل اإلمكانيات.
ورغــم إعــادة االحتــال اإلرسائيــي اعتقــال األســريين 
كممجــي ونفيعــات، وقبلهــم زماؤهــم األربعــة، إال أن 
األمــل عنــد ذويهم أصبح كبــرًيا للغاية، بعدما وعدت 
املقاومــة يف غــزة ممثلة بكتائب القســام واملتحدث 
العســكري باســمها أبــو عبيــدة بـــ"أن أي صفقــة تبــادل 

أرسى قادمة لن تتم إال بتحريرهم".
العملية "المعجزة"

فــؤاد كممجــي والــد األســري أيهــم، أوضــح أنــه مل يعلــم 
أن ابنــه يف مدينــة جنــن إال قبيــل دقائــق مــن اعتقاله، 
إذ اتصــل ابنــه عليــه الســاعة 1:45 فجــًرا، وأخــربه بأنــه 
محارص من قوات االحتال مبنزل يف الحارة الرقية 
مبدينــة جنــن، وأنــه سيســلم نفســه حرًصــا عــى حياة 

العائلة التي ميكث يف منزلها.
ويقــول كممجــي يف حديــث لصحيفــة "فلســطن": 
"مل أعرف ما سأقول له غري الله يرىض عليك، وتوكل 
عــى اللــه، فحيــاة ابنــي عزيــزة، وإن كان االحتــال قــد 
أول  يف  عنــه  ســتفرج  املقاومــة  فــإن  اعتقالــه  أعــاد 
صفقــة لتحريــر األرسى قريًبــا، وهــو وعــد حصلنا عليه 

من املقاومة يف غزة وستفي به".
وأضــاف أن وضــع مدينــة جنــن واملخيــم خــال ليلــة 

اعتقــال ابنــه، وحالــة الحــرب وإطــاق النــار املســتمر، 
جعــل الجميــع يعــرف أن األرسى مل يســلموا أنفســهم 
بأســلحتهم  عنهــم  دافعــوا  جنــن  أبنــاء  وأن  بســهولة، 

البسيطة.
ابنــه  العتقــال  خــداع  عمليــة  نّفــذ  االحتــال  أن  وبــّن 
وزميلــه، إذ أرســل قواتــه إىل منطقــة غــري املتواجدين 
فيهــا، وأرســل أعــداًدا كبــرية مــن جنــوده إىل املــكان 
املســتهدف، وســط إطــاق نــار كثيــف حــول املدينــة 
إىل ســاحة حــرب، موضًحــا أنــه بســبب حــرص وخــوف 
تســليم  قــرر  لديهــا،  املوجــود  العائلــة  عــى  "أيهــم" 

نفسه وزميله.
وأردف كممجــي أن بيتــه يبعــد -3 4 كيلومــرات عــن 
مــكان تواجــد "أيهــم" وكان يســمع صــوت إطــاق النــار 
الرقــي  الحــي  يف  املقاومــة  عنــارص  بــن  املتبــادل 

قلــوب  وكانــت  االحتــال،  وقــوات  جنــن  ملدينــة 
الجميــع عــى حيــاة األســريين اللذين نجاها الله من 

املوت.
وأكــد أنــه ســعيد بالنتيجــة التــي وصــل إليهــا "األرسى 
الستة" من تسليط الضوء عى حياة األرسى، وجعل 
العــامل بــأرسه وليــس فلســطن وحدهــا تتحــدث عــن 
عمليتهــم البطوليــة التي وصفــت بـ"املعجزة"، إضافة 
الكبــري  الجاهــريي  وااللتفــاف  التضامــن  حجــم  إىل 

الذي شعرت به عائاتهم.
الســتة"  "األرسى  أوصلهــا  رســالة  أجمــل  أن  واعتــرب 
لاحتــال هــي أنــه يقــرر متى يعتقلهم، لكنهم هم من 
يقــرر متــى يحصلــون عــى الحريــة بعزمهــم وإرادتهــم 

التي أصبح الجميع يعرف سقفها وطموحها.
بعدمــا  شــديد خاصــة  باطمئنــان  يشــعر  أنــه  وأضــاف 

وجــد أن وراء "األرسى الســتة" وزمائهــم يف الســجون 
"أنــاس يســألون عنهــم ويبذلــون الغــايل والرخيص من 

أجل اإلفراج عنهم يف أرسع وقت ممكن".
صفقة مشّرفة

األســري  شــقيق  نفيعــات  نضــال  أوضــح  جانبــه،  مــن 
"مناضــل" أن العائلــة مل يكــن لديها أي معلومات عنه 
أو مــكان وجــوده، وأن كل األخبــار التــي كانــت تصلهــا 
مصدرها وســائل اإلعام املحلية وشــبكات التواصل 

االجتاعي.
لـ"فلســطن" أن مناضــل  وذكــر نفيعــات يف حديــث 
تواجــد يف مــكان يبعــد عــن منــزل العائلــة مســافة 15 
كيلومًرا دون علمها قبل اعتقاله، وأنها كانت تعيش 

أجواء متوترة ومقلقة للغاية خال أيام تحرره.
وقــال: "منــذ لحظــة تحــرر األرسى الســتة وكل عائلــة 
كانت تضع سيناريوهات عديدة البنها، أما نحن فلم 
نتوقــع وصولــه إىل مدينــة جنــن بســبب ُبعــد املــكان 
واالنتشار املكثف لقوات االحتال يف كل مكان، ما 

جعل من إمكانية أرسهم مجددا كبرية جدا".
وأضــاف "دعواتنــا الدامئــة واملســتمرة لهــم بالســامة 
صفقــة  ضمــن  مصريهــم  القريــب  اإلفــراج  يكــون  وأن 
ســجون  يف  األرسى  ولجميــع  لهــم  مرفــة  تحريــر 

االحتال خاصة أصحاب املؤبدات".
ُيذكــر أن قــوات االحتــال أعــادت فجــر أمــس اعتقــال 
األســريين كممجــي ونفيعــات، بعــد اقتحامهــا مخيــم 
جنــن، ليعــاد بذلــك اعتقــال "األرسى الســتة" أبطــال 
"نفــق الحريــة" الذيــن كانــوا قــد حــرروا أنفســهم يف 6 
ســبتمرب/ أيلــول الجــاري مــن ســجن "جلبــوع" األشــد 

تحصيًنا.

عائالت "األرسى الستة" تعّلق آمال تحررهم عىل مقاومة غزة

درس: ولكم يف العدو عربة
يف الذكــرى الـــ)٤٨( لحــرب الغفــران قــال الرئيــس اإلرسائيــي يتســحاق 
هرتســوغ: "عى )إرسائيل( أن تكون مســتعدة للحرب يف كل وقت؟! 
لئــا تفاجئنــا الحــرب مــرة أخــرى مثلــا حــدث يف حــرب عــام ١٩٧٣م، 
يجب أن تكون إحدى يدينا عى الزناد ويف الوقت نفسه تحمل يدنا 

األخرى غصن الزيتون ممدودة للسام".
للمفــاوض  أرســله  أن  أود  درس  االحتــال  دولــة  رئيــس  قالــه  فيــا 
الفلســطيني، وإىل رئيــس الســلطة، أقــول فيــه: إذا مل تقنعــك خطابات 
فصائل املقاومة التي تدعوك فيها لرك املقاومة تتفاعل يف الضفة 
وتجــدد نشــاطها، ويف ذلــك خدمــات كبــرية ملــروع التفــاوض الــذي 
تتمسك به، فليقنعك إذا خطاب هرتسوغ رئيس دولة االحتال الذي 
جعل إحدى يدي دولته عى الزناد، واألخرى يف املفاوضات وتحمل 

غصن الزيتون.
ابتــداء يف امليــدان وعــى  يــدرك أن موقــف املفــاوض يتقــرر  العــدو 
األرض، وإن طاولة املفاوضات ليست إال ترجمة دبلوماسية ملا يتقرر 

عى األرض بأداة القوة.
خطأ منظمة التحرير واملفاوض، ورئيس السلطة، يكمن يف أنهم ذهبوا 
للمفاوضات وقرروا إلقاء الســاح قبل الحصول عى الدولة والســيادة 
وقبــل التفــاوض عــى قضايــا الحــل النهــايئ، واملؤســف واملعيــب أن 
قائد الســلطة الذي اكتشــف غدر املحتل وتنصله من التزاماته ما زال 
يقمــع املقاومــة، ومينعهــا مــن تجديــد نشــاطها يف الضفــة، ويزعــم أن 
ذلــك يــرض باملصالــح الفلســطينية، يف حــن عدونــا يطلــب من جيشــه 

أن تكون يده عى الزناد وهو يفاوض من أجل االستقرار!
ويف  التاريــخ،  ويف  املنطــق،  يف  صحيــح  هرتســوغ  الرئيــس  موقــف 
التاريــخ، ويف  السياســة، ويف  السياســة، وموقــف عبــاس خاطــئ يف 
ــا هــو اســتمرار االحتــال، والتوســع  املنطــق، وترجمــة هــذا الخطــأ عمليًّ
يف االستيطان، وضم األرايض وتهويدها، ومنع قيام دولة فلسطينية، 
وحرمان الفلسطيني من رموز السيادة عى األرايض التي تحت يده.

املوقف الفلسطيني موقف شاذ ال مثيل له يف التاريخ وال يف املنطق، 
وال حل اســتدرايك غري العودة لألصل ولكلمة التاريخ: املقاومة ترفع 

قيمة التفاوض، وتصون الحقوق عى طاولة املفاوضات.
ا، وال قوة للفلســطيني  ومــن أراد مفاوضــة دولــة قويــة عليــه أن يكون قويًّ
بغــري املقاومــة. إذا أردت األرض فعليــك باملقاومــة، وإذا أردت كبــح 
أيًضــا  جــاح االســتيطان فعليــك باملقاومــة، وإذا أردت املفاوضــات 
فعليــك باملقاومــة. وإذا أردت حيــاة تحــت بســاطري االحتــال فعليــك 
بقمــع املقاومــة والتنســيق األمنــي. "قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خاب من 

دساها".


