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قوات االحتالل تهدم منزاًل من الصفيح في تجمع أبو النوار شرق بلدة العيزرية بالقدس المحتلة         )األناضول(

مؤتمر صحفي للمفوض العام لألونروا خالل زيارته منزاًل متضرًرا من جراء عدوان االحتالل على غزة        )تصوير/ رمضان األغا(

لم نتلقَّ أي عرض لحكومة وحدة

الربدويل: ُنِعدُّ ورقة سياسية 
متكاملة سنقدمها لمرص

غزة/ فلسطني:
كشف عضو املكتب السيايس يف حركة "حامس"، د. صالح الربدويل، النقاب 
عــن أن حركتــه بصــدد صياغــة ورقــة سياســية متكاملــة لتســليمها ملــر تتضمــن 
وتوحيــد  املصالحــة  ضمنــه  ومــن  الفلســطيني،  العمــل  ملســتقبل  الحركــة  رؤيــة 
الصــف الوطنــي. وقــال الربدويــل، يف تريحــات نرشهــا موقــع "عــريب21": إن 

املســؤولني املريــني أعــادوا خــالل لقائهم قيادة "حامس" األســبوع 
املمكنــة  والرهانــات  املصالحــة  ملــف  طــرح  القاهــرة،  يف  املــايض 

ا جزًءا من العدوان عدَّ تطبيع األنظمة العربية وتنسيق السلطة أمنيًّ
الخطيب يحذر من الخطر 

المحدق بـ"األقىص" وينتقد 
أداء أوقاف القدس

النارصة/ فلسطني:
حــذر نائــب رئيــس الحركــة اإلســالمية يف األرايض املحتلــة عــام 1948 الشــيخ 
كــامل الخطيــب، مــن األخطــار املحدقــة باملســجد األقــى، منتقــًدا بشــدة أداء 

أول  الخطيــب، يف  القــدس. وأوضــح  دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف 
لــه بعــد املنــع مــن ســلطات االحتــالل، أن ســاحات املســجد  ظهــور 

الفصائل: اتفاق "اإلطار" 
يستهدف جوهر قضية الالجئني 

ويقوض عمل "أونروا"

النارصة/ فلسطني:
قــال األســر محمــود العـــارضة امللقــب بـ"مهنــدس الهــروب" 
مــن ســجن "جلبــوع" اإلرسائيــي، إنه ســيكون حــرا طليقا بعد 
التــي  القادمــة  لــأرسى  تبــادل  إطــالق رساحــه ضمــن صفقــة 
ســتربمها حركــة حــامس. جــاء ذلــك وفــق مــا نرشتــه صحيفــة 
محــارض  مــن  تفاصيــل  عــن  أمــس،  العربيــة،  "هآرتــس" 

التحقيــق الــذي أجــراه جهــاز األمــن العــام )الشــاباك( مع 
إعــادة  بعــد  الحريــة"  "نفــق  العارضــة مهنــدس  األســر 
اعتقالــه عقــب هروبــه برفقــة خمســة أرسى آخرين من 

ســجن "جلبــوع" الشــهر املــايض. ووفقــا 
بعــد  العـــارضة  قــال  فقــد  لـ"هآرتــس"، 

11 وفاة و809 إصابات جديدة بـ"كورونا" يف غزة والضفة

خريشة: "وفاء األحرار" 
أثبتت الزتام المقاومة 

األهداَف الكربى 
للشعب الفلسطيين

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــد النائــب الثــاين لرئيــس املجلــس الترشيعــي 
د. حســن خريشــة، أن صفقــة وفــاء األحــرار التــي 

عــام  الفلســطينية  املقاومــة  أجرتهــا 
املقاومــة  التــزام  أثبتــت   ،2011

كسرت المقاومة قيدهم بـ"وفاء األحرار"

ُمحررون من الضفة.. 
هكذا احتضننا أهايل غزة

غزة/ فلسطني: 
أهــي  بــني  ســأكون  ألننــي  بالطأمنينــة؛  شــعرت  غــزة  إىل  إبعــادي  قــرار  جــاء  "حــني 
وإخواين، فهي وعاء لكل فلســطيني مقاوم وُحر"، بهذه الكلامت عاد امُلحرر أمين 
الرشاونة 10 سنوات، ليصف فرحته حني قررت املقاومة تحريره من السجن، رغاًم 

عــن أنــف الســجان اإلرسائيــي. واملحــرر الرشاونــة )45 عاًمــا(، مــن بلــدة 
دورا جنــويب الخليــل؛ هــو أول ُمحــرر بصفقــة "وفاء األحرار" أعاد االحتالل 

أرسى "الجهاد" يرشعون بإرضاب عن 
الطعام رفًضا لإلجراءات العقابية

رام الله-غزة/ فلسطني:
يــرشع أكــر مــن 400 أســر مــن أرسى حركــة الجهــاد اإلســالمي يف ســجون االحتالل 
اإلرسائيــي، بــإرضاب مفتــوح عن الطعام، اليــوم، رفًضا لإلجراءات العقابية بحقهم، 
ومطالبــًة بإلغائهــا. وقالــت مؤسســة "مهجــة القــدس" املعنيــة بشــؤون األرسى: إن 
الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى حركــة الجهــاد اإلســالمي يف ســجون االحتــالل قدمت 

اليــوم  صبــاح  والــرشوع  الســجون  إدارة  إىل  الطعــام  عــن  اإلرضاب  أوراق 
صحفــي،  بيــان  يف  املؤسســة  وأوضحــت  الخطــوة.  تنفيــذ  يف  األربعــاء 

محامو الشيخ صالح 
متخوفون عىل سالمته 

يف سجون االحتالل
النارصة/ فلسطني:

أعرب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح، أمس، 
صحــة  بشــأن  وعميقــة"  "حقيقيــة  تخوفــات  عــن 
وســالمة الشــيخ رائــد صــالح يف ســجون االحتالل 

أعقــاب  يف  ذلــك  جــاء  اإلرسائيــي. 
اإلرسائيليــة،  "العليــا"  املحكمــة  رفــض 

217 انتهاًكا 

ارتكبتها السلطة 
يف الضفة 
والقـــــدس 

يف سبتمرب
رام الله/ فلسطني:

رصــد تقرير للجنــة أهايل املعتقلني 
أمــن  أجهــزة  ارتــكاب  السياســيني 
الســلطة يف الضفة الغربية والقدس 
بحــق  انتهــاًكا   )217( املحتلــة 
سياســية  خلفيــة  عــى  املواطنــني 
يف الشــهر املــايض. وأوضح التقرير 
الســلطة  انتهــاكات  بــني  مــن  أن 
حالــة  و)62(  اعتقــال،  حالــة   )52(

حــاالت  و)5(  اســتدعاء، 
و)3(  ورضب،  اعتــداء 

الكويت تدعو "عدم االنحياز" للضغط 
عىل )إرسائيل( إلنهاء احتاللها فلسطني

مستوطنون يقتلعون أكثر من 900 شجرة ويسرقون ثمار الزيتون

االحتالل يصيب مواطنني 
بالرصاص ويهدم مزناًل ومنشآت 

بالضفة وأرايض الـ 48

وبدء ترميم مدارس ومساجد متضررة بدعم ماليزي

األونروا تبدأ إصالح 1200 مزنل 
متضــرر مــن العــدوان عىل غــزة

السلطة تجرب عائلة بنات 
عىل تغيري مكان حفل تأبني "نزار"

خالل ورشة عمل عقدت بغزة
مطالبات للسلطة برضورة الرصف 

الفـــوري لــ"مخصصـــات الشـــؤون"

الكويت/ فلسطني:
دعــا وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ أحمــد النــارص، 
)إرسائيــل(  عــى  للضغــط  االنحيــاز"  "عــدم  مؤمتــر 
إلنهــاء احتاللهــا فلســطني املحتلــة، مؤكــًدا مركزيــة 

ذلــك يف كلمــة  جــاء  لبــالده.  الفلســطينية  القضيــة 
يف  أمــس،  مــن  أول  الكويتــي،  الخارجيــة  لوزيــر 

عــدم  "حركــة  لتأســيس  الـــ60  الذكــرى 
دورتهــا  أذربيجــان  تــرأس  التــي  االنحيــاز" 

محافظات/ محمد األيوبي:
أصيــب مواطنــان، أحدهما فتى برصــاص قوات االحتالل اإلســرائيلي، وآخرون باالختناق، 
أمــس، فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، فــي حين هدمت قــوات االحتالل منزاًل ومنشــآت 
في الضفة واألراضي المحتلة عام 1948، كما اقتلع مســتوطنون أكثر من 900 شــجرة، 

من بينها أشــجار زيتون، خالل اعتداءات على أراضي المواطنين. وأفادت مصادر 
محلية بأن طفاًل أصيب برصاص قوات االحتالل في قدمه، عند المدخل الغربي 

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــدت عائلــة الناشــط واملعــارض الســيايس نــزار 
بنــات أن أجهــزة أمــن الســلطة أجربتهــا عــى تغيــر 
مــكان حفــل تأبــني ابنهــا، الــذي اغتالتــه يف أثنــاء 

اعتقالــه، مــن ســاحة املجلــس الترشيعــي يف رام 
اللــه، إىل قاعــة مناســبات قريبــة منــه. وأفــاد عــامر 

بنات، ابن عم الشهيد نزار، يف حديث 
أمــن  أجهــزة  بــأن  "فلســطني"  لصحيفــة 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قال الناطق اإلعالمي باسم الهيئة العليا للمطالبة 
االجتامعيــة  الشــؤون  ومنتفعــي  فقــراء  بحقــوق 
صبحــي املغــريب: إن "منتفعــي الشــؤون" يعانــون 

يتلقــوا  مل  إذ  الســوء  بالغــة  اقتصاديــة  أوضاًعــا 
واعتــرب  دفعــات.  ســت  ســوى   2017 عــام  منــذ 

بعنــوان  عمــل  ورشــة  خــالل  املغــريب 
ر شيكات وزارة التنمية االجتامعية  "تأخُّ

غزة-رام الله/ فلسطني:
 11 تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
بفــروس  جديــدة  إصابــات  و809  وفــاة، 
يف  تعــاٍف  حالــة  لـــ1683  إضافــة  "كورونــا"، 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. ففــي قطــاع غــزة، 
و649  وفيــات   8 الصحــة،  وزارة  ســجلت 

حالــة  و1260  بـ"كورونــا"،  جديــدة  إصابــة 
مخربًيــا  فحًصــا   2963 إجــراء  بعــد  تعــاف، 
خــالل الـــ24 ســاعة املاضية. وأفــادت الوزارة 
إجــاميل  بــأن  الوبــايئ،  اليومــي  التقريــر  يف 
إصابــة،   177873 بلــغ  بـ"كورونــا  اإلصابــات 
12710 حالــة نشــطة، و1479 وفــاة،  بينهــا 

و163684 حالــة تعــاف. وبينــت أن إجــاميل 
حالــة،   163684 بلــغ  املتعافــني  أعــداد 
والوفيات 1479 وفاة، يف حني بلغ إجاميل 
يف  طبيــة  رعايــة  إىل  تحتــاج  التــي  الحــاالت 

املستشفى 265 حالة، والحاالت 
حالــة.   172 والحرجــة  الخطــرة 

األسري العارضة 
لمحققي )الشاباك(: 
سأكـــون حـــرًّا فـي 
صفقــــة تبــــادل 
ستربمهـا حمــاس
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غزة/ فلسطني:
أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا"، أمــس، 
بليًغــا، خــالل  تــررت رضًرا  التــي  البــدء بعمليــة إصــالح مئــات املنــازل 

العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى قطــاع غــزة. وقــال املفــوض 
8833العــام للوكالــة فيليــب الزارينــي، خــالل مؤمتــر عقــده، أمــس، 
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رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 40/ 2021

الخاصة: توريد وتركيب وتشــغيل نظام 
مراقبة وشبكات لزوم مقر غزة الفني

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-                - موعد تسليم العطاءات ابتداء من 
صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  2021/10/25 وحتــى الساعـــة 01:30 ظهــرًا 

من نفس اليوم.
 2021/10/25 املوافــق   االثنــن   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -

الساعة 02:00 ظهرًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم الثاثاء املـوافـق  
2021/10/12  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من اجاميل قيمة العطاء, مبوجب 
كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. )يرفق يف املظروف الفني(.

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •
•موبايل رقم : 0599300112 

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن طرح مناقصة
بتمويــل مــن قطــر الخرييــة – دولــة قطــر، وضمــن مــرشوع توفري مســتلزمات منزلية لألرس املتــرضرة يف قطاع غزة – رقم: 
274906، ومــرشوع توفــري األجهــزة الكهربائيــة للمنــازل املتــرضرة يف غــزة – رقــم: 274586، ومــرشوع تأثيث املنازل 

املترضرة يف غزة – رقم: 274553، تعلن قطر الخريية – مكتب قطاع غزة عن طرح املناقصة التالية:

فعى الرشكات الراغبة باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى منوذج املشاركة مع مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكات املشاركة صاحبة اختصاص يف توريد األجهزة الكهربائية واملستلزمات املنزلية ومسجلة 

لدى الجهات الرسمية ومسجلة أيًضا لدى دوائر الرضيبة.
2. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )150 (يوما من آخر موعد لتسليم كراسة املناقصة.

3. يجــب أن يكــون املتقــدم بالعــرض قــادرًا عــى إصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة عــدم خصــم من املنبع )اســتقطاع من 
رضيبة الدخل( عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 

4. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مناقصــة بقيمــة 5,000 دوالر أمريــيك، وتكــون عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 

مصدق من بنك معرف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم قطر الخريية وتكون مدة رسيان الكفالة [90] يومًا من 
تاريخ تسليم العطاء.

5. األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

6. قطر الخريية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

7. يتــم تســليم العطــاءات يف مقــر قطــر الخرييــة حســب العنــوان أدنــاه، ولــن ينظــر يف العــروض املقدمــة بعــد املوعــد 

النهايئ للتسليم املوضح يف الجدول.
8. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

9. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه/م العطاء.

10. مثن نسخة العطاء غري مسردة، 

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة قطر الخريية – الشئون املساندة خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال 

عى هاتف )2847338(.
العنوان: )قطر الخريية – غزة -الرمال تقاطع شارع الثورة مع شارع الريموك، عامر حرز -الطابق الثالث(

أوقات استقبال الرشكات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء

إعالن طرح مناقصات
بتمويــل مــن قطــر الخرييــة – دولــة قطــر، وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة الفلســطينية، تعلــن قطــر الخرييــة – مكتــب قطــاع 

غزة عن طرح املناقصات التالية:

فعى الرشكات املختصة يف مجال التوريدات الطبية التوجه للحصول عى نسخة من وثائق املناقصة ابتداًء من يوم 
األربعاء، املوافق 2021/10/13م وفق الرشوط التالية:

1. يجــب عــى الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســمًيا لــدى دوائــر الرضيبــة، 

ويجب عليها إرفاق شهادات التسجيل والرخيص والتصنيف، وصورة عن آخر خلو طرف رضيبي.
2. يجب عى الرشكات املشاركة أن تكون مختصة يف املجال ولديها خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة وبنفس حجم املرشوع.

3. مثن نسخة رشاء كراسة املناقصة غري مسردة.
4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن [150 ]يوًما من آخر موعد لتسليم املناقصة.

5. األســعار بالــدوالر األمريــيك شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــري رضيبيــة باإلضافــة إىل تقديــم 

)شهادة عدم خصم من املنبع( من رضيبة الدخل.
6. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 3,000 دوالر أمريــيك ســارية املفعــول ملــدة 90 يوًمــا مــن تاريــخ تســليم 

قة من بنك معرف به من سلطة النقد الفلسطينية  املناقصة وتكون عى شكل شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط مصدَّ
باســم/ قطــر الخرييــة، ويكــون مكتوًبــا بهــا اســم العطــاء كامــًا ورقمــه ولــن ُيقبــل العطــاء خاًفــا لذلــك ولــن ُتقبــل املبالــغ 

النقدية أو الشيكات الشخصية.  
7. ينعقد االجتامع التمهيدي لكل مناقصة عى حدة يف يوم األربعاء املوافق 2021/10/20م يف الساعة املحددة 

يف الجدول أعاه، وذلك يف مقر قطر الخريية لإلجابة عى استفسارات املشاركن.                                                              
8. قطــر الخرييــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبول أو رفض أي عطاء أو إلغــاؤه، أو إلغاء العطاء كامًا 

دون إبداء األسباب.
9. يجب تقديم عرضكم بظرف مختوم مع توقيعكم وختمكم عى املناقصة إىل العنوان املوضح يف أسفل الصفحة.

10. تسليم العطاءات يف مقر قطر الخريية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

11. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن يف املوعد النهايئ للتسليم، وذلك يف نفس املكان.

12. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة.

13. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة قطر الخريية -الشئون املساندة خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2847338(.
العنوان: )قطر الخريية – غزة -الرمال تقاطع شارع الثورة مع شارع الريموك، عامر حرز -الطابق الثالث(، أوقات 

استقبال الرشكات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء.

النارصة/ فلسطن:
الحركــة  رئيــس  نائــب  حــذر 
اإلسامية يف األرايض املحتلة 
كــامل  الشــيخ   1948 عــام 
الخطيب، من األخطار املحدقة 
منتقــًدا  األقــى،  باملســجد 
األوقــاف  دائــرة  أداء  بشــدة 

اإلسامية يف القدس.
أول  يف  الخطيــب،  وأوضــح 

ظهور له بعد املنع من سلطات االحتال، أن ساحات املسجد األقى 
شــهدت يف اآلونــة األخــرية تطــورات غــري مســبوقة يف محاولــة االحتــال 
إلثبــات "ســيادته" السياســية واألمنيــة والدينيــة عــى املســجد املبارك، 
التلموديــة،  الطقــوس  وأداء  الصامتــة"  "الصــاة  مظاهــر  هنــاك  كان  إذ 
وإجــراء عقــود الــزواج للمســتوطنن يف باحاتــه، ورفــع ســعف النخيــل يف 

األعياد اليهودية، والدخول بألبسة الكهنة والنفخ يف البوق.
وعــّد يف حــوار لـ"عــريب21" مــا ســبق متهيــدا ملحاولــة إثبــات االحتــال 
سيطرته الكاملة عى املسجد األقى، محذرا من "املرسحية الكبرية" 
التــي بدأتهــا محكمــة الصلــح اإلرسائيلية بإصدار قرار يجيز للمســتوطنن 
"الصاة الصامتة" يف املسجد، ثم إصدار املحكمة املركزية قراًرا آخر 
مراوًغــا، وكأن هنــاك عدالــة إرسائيليــة وتفهــام إرسائيليا لحق املســلمن 

يف املسجد.
العــريب والرســمي لألنظمــة السياســية طبــل للقــرار  وأضــاف أن اإلعــام 
يف  نوعيــة  خطــوة  متثــل  كانــت  الحقيقــة  أن  مــن  الرغــم  عــى  األخــري، 
االحتيــال، منبهــا إىل أن "مجــرد قبولنــا عــرض قضيــة املســجد األقــى 
عــى محاكــم االحتــال، فــإن هذا ميثل اعرافا بســيادته، لذلك لن نقبل 

ذلك أبدا".
وشدد عى أن "حقنا ال ميكن أن يكون إال عرب زوال االحتال، وسيادتنا 
اإلســامية الكاملــة عــى املســجد األقــى"، محــذرا من خطــورة الرويج 

لفربكات االحتال واالنسياق معها.
وعــن موقــف دائــرة األوقــاف اإلســامية، أكــد الخطيــب أنهــا "بحاجــة إىل 
إعــادة مراجعــة، ال لــيء، إال ألن هنــاك أمــورا باتــت غــري مفهومــة يشــعر 
بهــا كل مــن يدخــل املســجد األقــى"، مطالبــا بالعمل الجــاد عى فرض 
الســيادة والوصايــة األردنيــة مــن خــال وزارة األوقــاف ودائــرة األوقــاف، 

املتمتعن بدعم عريب وإسامي عاملي.
وقــال: "أنتــم لســتم ضعفــاء حتــى يكون موقفكم بالشــكل الذي نراه اآلن، 
لــذا أطالــب مبراجعــة جديــة للسياســة وأداء بعــض األفــراد هنــاك، يك ال 

نؤخذ عى غفلة يف ظل هذه املواقف".
ورأى الخطيــب أن تطبيــع األنظمــة العربيــة مع االحتال وتهافتها إىل بناء 
عاقات معه، ووصول األمر إىل حد صاة الوفد البحريني مقابل حائط 
الــرباق زاعــام أنــه حائــط املبــى، بــدال مــن الصــاة إىل قبلــة املســلمن، 
املســجد  بحــق  ومخططاتــه  جرامئــه  مواصلــة  عــى  االحتــال  يشــجع 

األقى.
مــع  اللــه  رام  يف  الســلطة  تنتهجــه  الــذي  األمنــي  التنســيق  أن  وأضــاف 
األقــى،  واملســجد  القــدس  دورهــا ضــد  إىل خطــورة  يشــري  االحتــال 
نفتــايل  برئاســة  االحتــال  لحكومــة  داعــم  عــريب  حــزب  وجــود  مســتغربا 

بينيت، التي تدنس املسجد املبارك.
وعــّد أن القامئــة العربيــة املوحدة برئاســة منصور عباس تعطي االحتال 
الغطاء ضد املســجد املبارك، شــاءت أم أبت، كونها جزءا من حكومته 
املتطرفــة، الفتــا إىل أن "حكومــة بينيــت" تشــعر بالراحــة، ومطمئنــة إىل 

سامة تشكيلتها الحكومية.

الكويت/ فلسطن:
دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد النارص، مؤمتر 
"عــدم االنحيــاز" للضغط عى )إرسائيل( إلنهاء احتالها 
فلســطن املحتلــة، مؤكــًدا مركزيــة القضيــة الفلســطينية 
لبــاده. جــاء ذلــك يف كلمــة لوزيــر الخارجيــة الكويتــي، 
"حركــة  لتأســيس  الـــ60  الذكــرى  يف  أمــس،  مــن  أول 
عــدم االنحيــاز" التــي تــرأس أذربيجــان دورتهــا الحاليــة، 

وتستضيفها العاصمة الرصبية بلغراد.
القضيــة  األوىل؛  قضيتنــا  يخــص  "فيــام  النــارص:  وقــال 
الفلســطيني  الشــعب  بــه  ميــر  مــا  فــإن  الفلســطينية، 
أوضــاع  مــن  عاًمــا   73 مــن  أكــر  ومنــذ  يوميــا  الشــقيق 
أمنيــة واقتصاديــة واجتامعيــة وإنســانية خِطــرة إمنــا هــو 
نتيجــة اســتمرار )إرسائيــل(؛ الســلطة القامئــة باالحتــال، 
والتوســعية  االســتيطانية  سياســاتها  يف  وإمعانهــا 

وتدنيسها حرمة األماكن املقدسة".

لندن/ فلسطن:
دعــا مركــز العــودة الفلســطيني يف لنــدن، مجلــس حقوق 
اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، إىل التحقيــق فــورا يف 
العــدوان العســكري اإلرسائيــي األخــري عــى قطــاع غــزة 
يف مايــو/ أيــار املــايض، واســتهدافه املواطنــن والبنــى 

ه جرائم حرب. التحتية، عى مدار 11 يوما، ِبَعدِّ
وأبــرز مركــز العــودة يف ســياق وثيقــة أودعها لدى مجلس 
حقــوق اإلنســان يف دورتــه االعتياديــة الـــ48، تحت الرقم 
انتهــاكات   )A_HRC_48_NGO_40-EN( املرجعــي
حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل التــي ارتكبهــا االحتال 
 248 استشــهاد  يف  وتســبب  األخــري،  عدوانــه  خــال 
إصابــة  عــن  فضــا  طفــا،   65 مــن  أكــر  منهــم  مواطنــا، 

اآلالف بجروح خِطرة.
وأفاد بتعرض 6 مستشــفيات و9 مراكز للرعاية الصحية 
األوليــة إىل أرضار جســيمة خــال أيــام العــدوان، وتدمــري 
مختــرب تحليــل كوفيــد19- الوحيــد يف القطــاع، وإلحــاق 
الغــارات الجويــة العنيفــة أرضاًرا بأكــر مــن 54 مدرســة، 
مبــا يف ذلــك روضتــان، واضطــرار مــدارس وكالــة األمــم 
الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة 
املــأوى  لتوفــري  التدريــس  عــن  التوقــف  إىل  "أونــروا" 
جــراء  مــن  منازلهــم  مــن  نزحــوا  فلســطيني  لـــ75000 
الغــارات، فضــا عــن تــرضر محطــة لتحليــة امليــاه توفرهــا 

ألكر من 250 ألف مواطن.
وتطــرق املركــز يف وثيقتــه إىل التداعيــات الخِطــرة التــي 
خلفهــا الحصــار اإلرسائيــي املســتمر منــذ 15 عاما عى 

القدس املحتلة/ فلسطن: 
رفضــت الكاتبــة األيرلنديــة "ســايل روين" منــح حقوق لرجمة 
أحــدث رواياتهــا "عــامل جميــل، أيــن أنــت" إىل اللغة العربية، 
عــن  أعلنــت  بعدمــا  اإلرسائيــي،  الكيــان  داخــل  وتوزيعهــا 

موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. 
"أنــاس  األيرلنديــة  للكاتبــة  الثانيــة  الروايــة  ترجمــت  وبعــد 
عاديون" إىل 46 لغة، كان من املتوقع أن تصل رواية "عامل 
جميــل، أيــن أنــت" إىل رقــم مامثــل، قبــل رفضهــا التعاقــد مــع 
دار نــرش للحصــول عــى حقــوق الرجمــة إىل اللغــة العربيــة، 
عــى الرغــم مــن قيــام دار النرش مــودان بتقديم عرض وصفوه 

بالرائع. 
وقالــت ســايل روين، يف بيــان، أمــس،  "كنــت فخــورة برجمة 
روايتــي الســابقة إىل العربيــة، إال اننــي قــررت اآلن عــدم منــح 

حقوق الرجمة لدار نرش مقرها )إرسائيل(." 
وعرّبت الكاتبة األيرلندية يف بيانها عن رغبتها يف دعم حركة 
الــدويل  املقاطعــة )BDS( التــي تعمــل عــى "إنهــاء الدعــم 
لامتثــال  االحتــال  عــى  والضغــط  الفلســطينين  لقمــع 
املســتوطنات  مــن  االســتثامرات  بســحب  الــدويل  للقانــون 
اإلرسائيــي".   الكيــان  عــى  العقوبــات  وفــرض  اإلرسائيليــة 
وقالــت أيضــا: "ترتكب العديد من الدول انتهاكات جســيمة 
هــذا  كان  ولطاملــا  واضــح،  منهــا  وموقفــي  اإلنســان  لحقــوق 
جليــًا يف جنــوب إفريقيــا أثنــاء حمــات التحــرر ضــد الفصــل 
املجتمــع  لنــداء  اآلن  أســتجيب  ولذلــك  هنــاك.  العنــرصي 
املــدين الفلســطيني، مبــا يف ذلــك جميع النقابــات العاملية 
الفلســطينية الرئيســية ونقابــات الكّتــاب وأرفــض ترجمة كتبي 

وروايايت للعربية." 
وعــرّبت الروائيــة بأنهــا لــن تنال تشــجيع الجميــع لقرارها، لكنها 
مل تشعر أنه سيكون من الصواب التعاون مع رشكة إرسائيلية 
"ال تنأى بنفسها عانية عن الفصل العنرصي وال تلتزم بحقوق 
املتحــدة."   األمــم  عليهــا  نّصــت  التــي  الفلســطيني  الشــعب 
وأضافــت يف بيانهــا: "ال تــزال حقوق الرجمة العربية لروايتي 
الجديــدة متاحــة، وإذا متكنــت مــن إيجــاد طريقــة لبيــع هــذه 
املؤسســية  املقاطعــة  إرشــادات  مــع  تتوافــق  التــي  الحقــوق 
لحركة BDS، فسأكون سعيدة بذلك.  ويف غضون ذلك أود 
أن أعــرب مــرة أخــرى عــن تضامنــي مع الشــعب الفلســطيني يف 

نضاله من أجل الحرية والعدالة واملساواة." 
أن  ومؤكــًدا  لهــا  مؤيــًدا  موقفــًا  روين  القــت  أخــرى  مــن جهــة 
قرارها دعم املقاطعة صائب. وقد كتب رئيس تحرير مجلة 
"تريبون رونان بريت ينشو" أن قرار الكاتبة مل يكن "مفاجًئا"، 

وأضــاف أن تلــك االنتهــاكات تتــم بخــرق صــارخ للقانــون 
مــرأى  أمــام  اإلنســانية  والقيــم  األعــراف  وكل  الــدويل 
ومســمع العــامل وغيــاب تــام للضمــري العاملــي، مجــددا 
الــدول  بينهــا  ومــن  الدوليــة  الجهــود  لتضافــر  الدعــوة 
االحتــال  عــى  للضغــط  العتيقــة  حركتهــا  يف  األعضــاء 
لتنفيــذ جميــع القــرارات واملرجعيــات األمميــة بغية إنهاء 
الدولــة  وقيــام  وشــامل  عــادل  لحــل  والوصــول  االحتــال 
الفلســطينية املســتقلة. وتضم حركة عدم االنحياز التي 
تأسســت عــام 1961 مــن دول مل ترغــب يف التحالــف 
خــال  الســوفييتي  االتحــاد  أو  املتحــدة  الواليــات  مــع 
الحــرب البــاردة، 120 عضــًوا حاليــا، إىل جانــب 17 دولــة 
بصفــة مراقــب، يف حــن تشــارك تركيــا يف قممهــا بصفة 

"ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.
العاصمــة  االنحيــاز يف  عــدم  لحركــة  قمــة  آخــر  وعقــدت 

األذربيجانية باكو عام 2019.

املواطنــن، الفتــا إىل أن 2.1 مليــون مواطــن بينهــم 1.4 
غــري  حصــار  تحــت  جميعهــم  يعيشــون  الجــئ،  مليــون 
قانــوين يحرمهــم حريــة الوصــول والخــروج مــن غــزة وإليهــا 

عن طريق الجو والرب والبحر.
ال  مفتــوح،  ســجن  يف  فعليــا  يعيشــون  أولئــك  أن  وعــّد 
ميكنهــم دخــول غــزة أو مغادرتهــا ِبُحريــة، لرؤيــة العائلــة 
أو األصدقــاء يف غــزة أو للحصــول عــى الرعايــة الطبيــة 

املنقذة للحياة خارج الجيب الساحي.
مــن  الظاهــر  اإلفــات  إزاء  العميــق  القلــق  عــن  وأعــرب 
مــن  فقــط  أشــهر  بعــد  لـ)إرسائيــل(  ُمنــح  الــذي  العقــاب 
واحدة من أبشــع اعتداءاتها العســكرية عى شــعب غزة 
املحــارص، منبهــا إىل أن االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق 
الحــريب  وتجاهلهــا  منهــا،  الــدويل  والقانــون  اإلنســان 
اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، بصفتهــا دولــة ذات ســيادة 
املواطنــن  حيــاة  تفاقــم  إىل  إال  يــؤدِّ  احتــال، مل  وقــوة 

املحارصين.
وشــدد عــى أن خطــوة التحقيــق يف العــدوان العســكري 
مايــن  حيــاة  تحســن  نحــو  للغايــة  مهمــة  األخــري 
الفلســطينين، وضامن الســام الدائم يف املنطقة، من 
خال فرض سيادة القانون الدويل، وضامن عدم إفات 

أي جرائم من العقاب.
اإلجــراءات  اتخــاذ  إىل  الــدويل  املجتمــَع  املركــُز  ودعــا 
اللتزاماتــه  امتثالــه  لضــامن  االحتــال،  تجــاه  الازمــة 
العســكري  عــى عدوانــه  الدوليــة، ومحاســبته  القانونيــة 

األخري عى غزة.

بنــاًء عــى تأكيداتهــا الســابقة. "ال ميكنــك النــرش مــع مــودان 
وأنــت تؤيــد العدالــة والحريــة. فهــذا أمر بســيط."  ويف وقت 
ســابق من هذا العام اتخذ روجر وترز، املؤســس املشــارك لـ 
Pink Floyd، واملغنيــة وكاتبــة األغــاين بايت ســميث موقًفا 

يف  موســيقي   600 مــن  أكــر  إىل  وانضــام  لــروين،  مشــابًها 
توقيع خطاب مفتوح يشجع الفنانن عى مقاطعة العروض 
يف املؤسسات الثقافية اإلرسائيلية من أجل "دعم الشعب 
الســيادة والحريــة."  ويف  اإلنســاين يف  الفلســطيني وحقــه 
عــام 2018، ُنــرشت رســالة مفتوحــة يف صحيفــة الغارديــان 
الفنانــون إىل مقاطعــة مســابقة األغنيــة األوروبيــة  دعــا فيهــا 
لعام 2019 "يورو فيجن" التي كانت تستضيفها )إرسائيل( 

آنذاك. 
جميــل،  "عــامل  كتــاب  ُصنــف  قــد  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
أيــن أنــت" عــى قمــة الكتــب يف اململكــة املتحــدة عندمــا 
مــن  أكــر  بيعــت  حيــث  املــايض،  ســبتمرب  إصــداره يف  تــم 

40.000 نسخة يف األيام الخمسة األوىل من إصداره. 

الرجمــة  يرفــض  أديــب  أو  كاتــب  أول  ليســت  روين  ســايل 
إىل العربيــة ألســباب إنســانية وسياســية. فقــد رفضــت أليس 
ووكــر، مؤلفــة كتــاب The Color Purple الحائــز عى جائزة 
بولتــزر، الســامح بالرجمــة العربيــة لروايتهــا يف عــام 2012 
بســبب ما أشــارت إليه باســم ")إرسائيل( هي بلد ميارس فيه 

الفصل العنرصي."
الديمقراطية تثمن 

الدميقراطيــة  الجبهــة  يف  املقاطعــة  دائــرة  مثنــت  بدورهــا، 
لتحرير فلســطن قرار الكاتبة اإليرلندية ســايل روين الرافض 

لرجمة كتابها للغة العربية.
وأكــدت الدميقراطيــة يف بيــان أمــس، أن املقاطعــة الثقافيــة 
التــي  الزائفــة،  الصهيونيــة  الروايــة  مــن  لدولــة االحتــال تحــدٍّ 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  تجــاه  التزاماتهــا  مــن  تتنكــر 
عــى أرض فلســطن التاريخيــة، باعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
املقاومة الســلمية التي يجب التســلح بها، بهدف التخفيف 
مــن بــث األكاذيــب اإلرسائيليــة التــي تتعمــد طمــس الهويــة 

الفلسطينية.
الكاتبــة  عليــه  أقدمــت  مــا  أن  املقاطعــة،  دائــرة  واعتــربت 
اإليرلنديــة بســبب مــا تقــدم عليــه دولــة االحتــال مــن جرائــم 
الحرب بحق املدنين الفلسطينين، وما متارسه من سياسة 
الفصــل العنــرصي واضطهــاد الشــعب الفلســطيني، إضافــة 
إىل سياســة التطهري العرقي، وهدم بيوت الفلســطينين يف 

القدس، وتهجريهم بشكل قرسي.

الكويت تدعو "عدم االنحياز" للضغط 
عىل )إرسائيل( إلنهاء احتاللها فلسطني

"العودة" يدعو "حقوق اإلنسان" للتحقيق 
ه جرائم حرب يف العدوان عىل غزة ِبَعدِّ

سايل روين.. روائية أيرلندية تدعم 
فلسطني وترفض ترجمة أعمالها للعربية 

عدَّ تطبيع األنظمة العربية وتنسيق
السلطة أمنيًّا جزًءا من العدوان

الخطيب يحذر من الخطر 
المحدق بـ"األقىص" وينتقد 

أداء أوقاف القدس

كمال الخطيبكمال الخطيب
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

أجندة عمل رئيس 
"الشاباك" الجديد

أعلنت الحكومة اإلرسائيلية يف الســاعات األخرية تعيني رونني بار رئيســا 
جديدا لجهاز األمن العام- الشاباك، خلفا لرئيسه الحايل نداف أرغامن، 

بعد والية استمرت خمس سنوات.
أحــد  فهــو  "بــار"،  ومواصفــات  ســامت  يف  للحديــث  املجــال  يتســع  ال 
مســئويل الشــاباك منــذ ســنوات طويلــة، ويعــرف باضطالعــه يف الشــئون 
الفلسطينية، ويقال إنه أرشف عىل اغتيال الشهيد القائد أحمد الجعربي 
ويقــدم  شــخصيته،  عــن  مبكــرة  دالالت  يعطــي  الــذي  األمــر   ،2012 يف 
للمقاومة صورة بانورامية مسبقة عن توجهاته األمنية وخططه امليدانية.

صحيح أن "الشــاباك" يف النهاية جهاز مأمســس، قائم عىل توزيع املهام 
ســواء  جديــدة،  هويــة  الجهــاز  مينــح  رئيســه  لكــن  الصالحيــات،  وتقاســم 
يف تقييمــه للواقــع األمنــي، وطبيعــة الســلوك املتوقــع منــه، يف مختلــف 
الجبهات، ومن ثم قراءة سياسة املقاومة إزاء القادم الجديد لهذا الجهاز 
الذي يكتسب سمعة سيئة يف استخدامه ألبشع األساليب يف املالحقة 

والتجنيد واملطاردة.
يحــوز الشــاباك عــىل مهــام جغرافيــة متتــد عــىل طــول فلســطني املحتلــة، 
مبــا فيهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، والحدود املجــاورة مع األردن ومرص، 
ا لدولة  فضال عن استهداف مركز لفلسطينيي48، باعتبارهم تهديًدا أمنيًّ
االحتــالل، مــام زاد مــن صالحيــات الشــاباك يف صفوفهــم عــىل حســاب 

الرشطة اإلرسائيلية.
وقــد أشــارت األحــداث املاضيــة إىل زيــادة يف حجــم التأثري وزيــادة النفوذ 
الــذي حــازه الشــاباك داخــل دوائــر صنــع القــرار اإلرسائيــي، رمبــا لزيــادة 
املخاطــر األمنيــة عــىل االحتــالل مــن جهة، ورمبا ألن شــخصية قادة الجهاز 
يف الســنوات األخــرية باتــت أكــر مركزيــة وحضــورا، مــام جعــل القــرارات 
الحكوميــة اإلرسائيليــة مغلفــة بطابــع أمنــي اســتخباري بحــت، وهــو تأكيــد 

عىل عسكرية هذا الكيان من "ساسه إىل رأسه"..
مــا زال مبكــًرا التعــرف عــىل املواقــف التــي ســيعلنها "بــار" عقــب دخولــه 
ــا إىل مكتــب رئيــس الشــاباك، لكــن املتوقــع أن يواصــل نهــج ســلفه  فعليًّ
أرغــامن يف التعامــل مــع التهديــدات األمنيــة املتزايدة، مــع وجود مدارس 
أمنية عديدة من النواحي التفصيلية امليدانية إزاء كل تهديد عىل حدة.

ل- جرًحا نازًفا يف الخارصة اإلرسائيلية،  ولنئ شّكلت غزة -وما زالت تشكِّ
فإن ذلك سيزيد من الحيز الذي تناله يف تفكري رئيس الشاباك الجديد، 
ســواء مع زيادة حدة التوتر مع املقاومة، أو ما يرتدد الحديث بشــأنه عن 
قرب إنجاز صفقة تبادل أرسى، والشاباك، كام نعلم، له اليد الطوىل يف 

مترير أو عرقلة مثل هذه الصفقة.
مــا يعنــي أن  الــرصاع الحقيقيــة،  الغربيــة تشــكل للشــاباك ســاحة  الضفــة 
ــا أو برفع مســتوى  "بــار" ســيزيد مــن تكثيــف عمــل الجهــاز، ســواء كان أحاديًّ
الجبهــة  تبقــى  حــني  يف  الفلســطينية،  الســلطة  مــع  األمنــي  التنســيق 
الداخليــة اإلرسائيليــة هــي األخــرى ال تقــل أهميــة عــن غــزة والضفــة، ولعي 
أقصــد بذلــك فلســطينيي48 الذيــن أظهــروا مفاجــآت غــري ســارة لالحتــالل 

ومنظومته األمنية خالل هبة مايو األخرية.

إعالن عن وظيفة بنظام العقد السنوي
سائق آليات ثقيلة

 يعلــن مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايات الصلبة للهيئات املحلية 
مبحافظات خان يونس ورفح والوسطى عن حاجته لشغل وظيفة سائق آليات 

ثقيلة للعمل يف املجلس بنظام العقد السنوي حسب الرشوط اآلتية:
أ( رشوط عامة:-

1. أن يكون من سكان املحافظات الجنوبية ) رفح، خانيونس، الوسطى(

2. الكادر الوظيفي حسب قانون العمل رقم )7( لسنة 2000.

ب( رشوط خاصة:-
1. أن يكون حاصال عىل رخصة قيادة سارية املفعول )جرار زراعي + حمولة فوق 15 طن(.

2. أن تكون لديه خربة ال تقل عن 3 سنوات.

3. أن ال يزيد عمر املتقدم عن 35 سنة.

4. يفضل أن يكون حاصاًل عىل الثانوية العامة.

5. ان يكون متفرغًا للوظيفة.

6. القدرة عىل العمل خارج ساعات الدوام الرسمية اذا لزم األمر.

تقديم الطلبات:
www.jsc-krm. يتــم تقديــم الطلبــات عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمجلــس 

ps مع إرفاق املستندات التالية :

• صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .
• رخصة قيادة سارية املفعول .

• شهادة حسن سري وسلوك.
• صورة عن اخر مؤهل علمي .

• صور عن الخربات + الدورات + صورة  شخصية .          
مالحظات هامة :-                                                                                          

• أخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثالثاء املوافق 2021/10/19 حتى 
الساعة الواحدة ظهرًا.

• ســيتم اإلعــالن عــن موعــد االختبــارات واملقابــالت واالجــراءات االخــرى يف 
وقت الحق عىل وسيتم ارسال رسالة نصية    SMS للمقبولني.           

• سيتم استبعاد الطلب غري املطابق للرشوط من قبل لجنة مختصة .                                                            
• لالستفسار ، اإلتصال عىل هاتف املجلس  رقم 2531499 - 2052793.
مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة

للهيئات املحلية مبحافظات خان يونس ورفح والوسطى  

إعالن عن وظيفة بنظام العقد السنوي
فني حدادة

يعلن مجلس الخدمات املشــرتك إلدارة النفايات الصلبة للهيئات املحلية 
فنــي  وظيفــة  لشــغل  حاجتــه  عــن  والوســطى  ورفــح  يونــس  خــان  مبحافظــات 

حدادة للعمل يف املجلس بنظام العقد السنوي حسب الرشوط اآلتية:
أ( رشوط عامة:-

1. أن يكون من سكان املحافظات الجنوبية ) رفح، خانيونس، الوسطى(

2. الكادر الوظيفي حسب قانون العمل رقم )7( لسنة 2000.

ب( رشوط خاصة:-
1. أن يكون حاصال عىل دبلوم سنتان تخصص فني حدادة من كلية معرتف بها.

2. أن تكون لديه خربة ال تقل عن 3 سنوات.

3. أن ال يزيد عمر املتقدم عن 35 سنة.

4. أن يكون لديه رخصة قيادة سارية املفعول )تجاري(.

5. أن يكون متفرغًا للوظيفية

6. القدرة عىل العمل خارج ساعات الدوام الرسمية اذا لزم األمر.

تقديم الطلبات:
www.jsc-krm. يتــم تقديــم الطلبــات عــىل املوقــع اإللكرتوين للمجلــس 

ps مع إرفاق املستندات التالية :

• صورة عن املؤهل العلمي + صورة شهادة الثانوية العامة ان وجدت.
• صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .

• رخصة قيادة سارية املفعول .
• شهادة حسن سري وسلوك.

• صور عن الخربات + الدورات + صورة  شخصية .          
مالحظات هامة :-                                                                                          

• أخــر موعــد لتقديــم الطلبــات هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/10/19 
حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

• ســيتم اإلعــالن عــن موعــد االختبــارات واملقابــالت واالجــراءات االخــرى يف 
وقت الحق عىل وسيتم ارسال رسالة نصية    SMS للمقبولني       

• سيتم استبعاد الطلب غري املطابق للرشوط من قبل لجنة مختصة .                                                            
• لالستفسار ، اإلتصال عىل هاتف املجلس  رقم 2531499 - 2052793.
مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة

للهيئات املحلية مبحافظات خان يونس ورفح والوسطى 

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء 
عــىل بنــد املــرشوع، وذلــك للعمــل يف مشــاريع معالجــة الفاقــد والتحصيــل 

عىل أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:
1. أن يكون حاصال عىل دبلوم كهرباء عامة سنتني / أو دبلوم كهرباء عامة 

سنة واحدة مع ثانوية عامة من مركز او معهد معرتف.
2. أن تكون لديه خربة يف مجال العمل مدة ال تقل عن 3 سنوات.

3. أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن )25( عامًا.

4. أن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

5. أن يتميز بحسن السري والسلوك.

6. أن يتميز باللباقة والقدرة عىل االتصال والتواصل.

 األوراق املطلوبة:
- صورة معتمدة لشهادة الدبلوم يف التخصص املطلوب.

- صورة معتمدة عن شهادة الثانوية العامة.
- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر

- صورة عن شهادة امليالد.
- صورة شخصية

- صور شهادات الخربة العملية.
- صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.

املعتمــدة  التشــغيلية  املشــاريع  بنــد  عــىل  ســيكون  العمــل  مالحظــة// 
وحسب حاجة الرشكة .

مالحظة//  يف حال تم االختيار يجب عىل املتقدمني املقبولني تصديق 
كامل األوراق الثبوتية املطلوبة.

 )/https://gmt.gedco.ps/GedcoApp( تعبــأ الطلبــات من خالل الرابط املبارش
غــزة              محافظــات  كهربــاء  توزيــع  برشكــة  الخــاص  االلكــرتوين  للموقــع  بالدخــول  أو 

)www.gedco.ps( ، وذلك خالل مدة )أسبوعني( من تاريخ نرش هذا االعالن.

اعالن عن تشغيل فنيي كهرباء

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتها لشــغل وظيفة "مطــور تطبيقات هواتف ذكيه " 

بوحدة تكنولوجيا املعلومات عىل وذلك وفقًا للمواصفات التالية: -
أواًل: رشوط الرتشح: -

)هندســة  تخصــص  يف  بكالوريــوس  عــىل  حاصــاًل  املتقــدم  يكــون  أن   .1

الربمجيــات، تكنولوجيــا معلومــات( بتقديــر ال يقــل عــن "جيــــــــد" مــن كليــة أو 
جامعة معرتف بها.

2. أن ال يزيد عمر املرتشح عن )28( عام.

3. أن يكون عضوًا يف النقابة التابع لها عند التوظيف.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

ثانيًا: املهام واملسئوليات:-
• املشاركة يف تحليل وتطوير أنظمة العمل.

Android, IOS. تطوير الربمجيات وفحصها عىل األنظمة املختلفة للهواتف الذكية •
 Responsive.تطويــر واجهــات تطبيقــات الهواتــف الذكيــة بحيــث تكــون •

 and User friendly
• انشاء Restful API الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية.

• تدريب املوظفني مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية عىل التطبيقات العاملة والجديدة.
• إدارة وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والطارئة لتطبيقات الهواتف الذكية 

العاملة أو التي يتم تطويرها.
ثالثًا: املهارات املطلوبة:-

- مهارات فنية: -
.Flutter خربة يف تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام •

• القــدرة عــىل اســتخدام الجمــل االســتعالمية )SQL Query( والربــط مــع 
قواعد البيانات املختلفة.

.Restful API وخصوصا يف LaraveL خربة باستخدام بيئة العمل •
.Java" Android" معرفة بلغة الربمجة •

- مهارات شخصية:-
• أن ميتاز باملظهر العام الالئق والقدرة عىل اإلتصال والتواصل الفعال مع املوظفني.

• أن يكون لديه مهارات العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.
• معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة.

• القدرة عىل العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.
• القدرة عىل إعداد التقارير الالزمة للعمل.

فعــىل الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعاله تقديم طلب توظيف )عىل 
موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين Jobs.mogaza.org( مرفقًا معها الوثائق الثبوتية 
الطلــب  لتعزيــز  أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات عالقــة  مــن شــهادات 

املقدم، وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/10/24م.
بلديـــة غـــزة

غزة/ فلسطني:
كشــف عضو املكتب الســيايس يف حركة "حامس"، 
بصــدد  حركتــه  أن  عــن  النقــاب  الربدويــل،  صــالح  د. 
ملــرص  لتســليمها  متكاملــة  سياســية  ورقــة  صياغــة 
تتضمــن رؤيــة الحركــة ملســتقبل العمــل الفلســطيني، 

ومن ضمنه املصالحة وتوحيد الصف الوطني.
موقــع  نرشهــا  ترصيحــات  يف  الربدويــل،  وقــال 
"عــريب21": إن املســؤولني املرصيــني أعــادوا خــالل 
لقائهم قيادة "حامس" األسبوع املايض يف القاهرة، 

طرح ملف املصالحة والرهانات املمكنة إلنجازها.
مســار  يف  ُأنِجــز  مــا  عــىل  أشــهدناهم  "لقــد  وقــال: 
مشــاورات املصالحة، عىل مدى الســنوات املاضية، 
وأكدنــا لهــم أن حــامس هــي األكــر رغبــة يف توحيــد 
وسياســة  االحتــالل  ملواجهــة  الفلســطيني  الشــعب 

التهويد".
توحيــد  مــن  موقفنــا  لهــم  رشحنــا  "لقــد  وأضــاف: 
مظلــة  ولتكــن  الفلســطينية،  السياســية  املؤسســة 
قيادتهــا  عــىل  الجامعــي  والتوافــق  التحريــر  منظمــة 
وبعدها باالنتخابات الشــاملة عىل قاعدة التوافق وال 
غالب وال مغلوب، وأن نصطف وراء القيادة الجديدة 

للمنظمة ملواجهة سياسات االحتالل".
وحــدة  إىل  إضافــة  أيضــا  يقتــي  ذلــك  أن  وأكــد 
ومتثــل  الجميــع  تشــمل  أن  يجــب  التــي  املؤسســة 
عــىل  واالتفــاق  األرض،  عــىل  الحقيقيــة  األوزان 

برنامــج وطنــي، يقــوم عــىل الحــد األدىن مــن القواســم 
املشــرتكة، عــىل اعتبــار أن هنــاك اختالفــات بــني مــن 
يأخذ بأسلوب املفاوضات ومن يأخذ نهج املقاومة.
وأضــاف: "بعــد ذلــك ننرصف جميعا لحشــد الشــعب 
واإلســالمية  العربيــة  األمــة  ورائــه  ومــن  الفلســطيني 
بحــق  االحتــالل  التهويــد وجرائــم  ملواجهــة سياســات 

أرضنا ومقدساتنا".
وعــام إذا كانــت "حــامس" قــد تلقــت عرضــا يتضمــن 
بهــا  يعــرتف  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  يف  املشــاركة 
األمريكيــون، قــال الربدويــل: "مل يتــم التعــرض لذلك؛ 
مــع  ورصاعهــا  بقضاياهــا  منشــغلة  واشــنطن  إن  إذ 

الصني، ومعنية بتهدئة بقية امللفات".
مــع  التعامــل  يف  املــرصي  املوقــف  الربدويــل  ومّثــن 
اإلخــوة  معنــا  تعامــل  "لقــد  وقــال:  "حــامس"،  قيــادة 
يف مــرص بــكل تقديــر واحــرتام، وهــو مــا يعكــس عمــق 
العالقــة بــني الشــعبني الفلســطيني واملــرصي وحرص 
مرص عىل التخفيف من معاناة الشــعب الفلســطيني 

املحارص"، عىل حد تعبريه.
األســبوع  القاهــرة  املرصيــة  العاصمــة  واســتضافت 
املــايض وفــدا قياديــا لحركــة "حــامس" يقــوده رئيــس 
مكتبها السيايس إسامعيل هنية، ويضم نائب رئيس 
يحيــى  غــزة  يف  ورئيســها  العــاروري،  صالــح  الحركــة 
إىل  مشــعل،  خالــد  الخــارج  إقليــم  ورئيــس  الســنوار، 

جانب عدد من أعضاء املكتب السيايس.

غزة/ فلسطني:
بحــث النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعي د. أحمد 
بحــر، مــع القائــم بأعــامل الســفري الجنــوب إفريقــي ماســيبا 
ماشــبال، العمل املشــرتك لطرد االحتالل اإلرسائيي من 

االتحاد اإلفريقي وعزله دوليا.
الســفري  بأعــامل  بالقائــم  جمعــه  لقــاء  خــالل  بحــر  ومثــن 
الجنــوب إفريقــي، عــرب تقنيــة "زووم"، لبحــث العالقــات 
وحكومــة  شــعبا  إفريقيــا  جنــوب  دور  أمــس،  الثنائيــة، 
وبرملانــا يف دعــم للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة، 
مبعانــاة  معرفــًة  أكــر  إفريقــي  الجنــوب  الشــعب  معتــربا 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن سياســة الفصــل العنــرصي 

اإلرسائيي.
برملــاين جنــوب  وفــد  رأس  عــىل  زار  أنــه  إىل  بحــر  وأشــار 
مــع  رســمية  لقــاءات  يف  ورشح   ،2012 عــام  إفريقيــا 
الشــعب  معانــاة  والجامعــات  والربملانــات  الحكومــة 
مــن  والحــب  الدعــم  مــن  الكثــري  "ووجدنــا  الفلســطيني 

الشعب الجنوب إفريقي لفلسطني وقضيتها".
وأضاف: "فوجئنا بقرار ضم االحتالل بصفته عضًوا مراقًبا 
يف االتحــاد اإلفريقــي، األمــر الــذي ال بــد مــن العمــل عــىل 
إلغائــه"، مشــيدا مبوقــف جنــوب إفريقيــا الرافض لعضوية 

االحتالل يف االتحاد، متطلعا لدور أكرب منها لطرده.
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  االحتــالل  جرائــم  واســتعرض 
وأرضه خاصة ما يجري يف القدس املحتلة من اعتداءات 
واستيطان وإرهاب، واعتقال آالف املواطنني يف ظروف 
صعبة، مؤكدا أنها جرائم تخالف القانون الدويل والقانون 

الدويل اإلنساين، وأن االحتالل مستمر يف ذلك مستغال 
الدعم األمرييك له.

وتطــرق لحصــار غــزة الــذي يفرضــه االحتــالل منــذ نحــو 15 
عامــا، وحرمــان القطــاع مبوجبــه كل مقومــات الحيــاة، يف 
مخالفة لكل القوانني واألعراف الدولية، وحقوق اإلنسان، 
معربــا عــن أملــه أن يكــون لجنــوب إفريقيــا دور فاعــل يف 

كرس الحصار ورفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني.
مــن جهتــه، قــال ماشــبال: إن االحتــالل مينــع الوفــود يف 
جنــوب إفريقيــا مــن زيارة فلســطني املحتلــة وخاصة قطاع 
غزة، ألنه يعرف سياســة البالد يف دعم فلســطني، مؤكدا 
لــذا  بــالده وجــود ســفري إرسائيــي لديهــا،  رفــض حكومــة 

تعمل عىل إخراجه من البالد.
الحــق  دعــم  يف  مســتمرة  إفريقيــا  جنــوب  أن  وأوضــح 
الفلســطيني وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني الــذي 
يكــون  أن  بــالده  ترفــض  الــذي  االحتــالل،  بســبب  يعــاين 
مــن  مــع مجموعــة  اإلفريقــي، وتعمــل  االتحــاد  عضــًوا يف 

الدول اإلفريقية لطرده.
وأضــاف: "نتابــع جرائــم االحتــالل بحــق فلســطني وشــعبها 
خاصــة االســتيطان ومــا يجــري يف القــدس، وحصــار غــزة، 
الدوليــة  املحافــل  كل  تســتثمر  إفريقيــا  فجنــوب  لذلــك 
لتســليط الضوء عىل معاناة الشــعب الفلسطيني وجرائم 
االحتالل، سواء يف االتحاد اإلفريقي أو األمم املتحدة أو 

الجمعية العامة لألمم املتحدة".
وشدد عىل أن بالده ستبقى داعمة للحق الفلسطيني حتى 

التحرر "ألنها تعي املعاناة الفلسطينية أكر من غريها".

غزة/ أدهم الرشيف:
الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل  رت  حــذَّ
واإلســالمية مجــدًدا مــن اتفاق اإلطار 
بــني وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
"أونــروا" واإلدارة األمريكيــة، مؤكــدة 
الالجئــني  قضيــة  جوهــر  ميــس  أنــه 

ويقوض عمل الوكالة األممية.
وأكــد عضــو اللجنــة املركزيــة للجبهة 
أن  خلــف،  محمــود  الدميقراطيــة 
قضيــة  تصفيــة  إىل  يهــدف  االتفــاق 
الالجئــني وتحويلهــم إىل املفوضيــة 
نقــل  أو  املتحــدة  لألمــم  الســامية 
املضيفــة  الــدول  إىل  مســؤوليتهم 

لالجئني.
باســم  تــاله  بيــان  يف  خلــف  وقــال 
الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة  لجنــة 
الشــعبية،  والفعاليــات  واإلســالمية 
خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد، أمــس، 
أمــام مقــر "أونــروا" مبدينــة غــزة : إن 
االتفــاق يــرب األســاس الســيايس 
 ،194 والقــرار  الالجئــني  لقضيــة 
األمريكيــة  لألهــداف  تنفيــًذا  وذلــك 
منــذ  عليهــا  تعمــل  التــي  املكشــوفة 
ســنوات مضــت، لكنهــا مل تفلح أمام 
صمــود ومتســك 5.7 ماليــني الجــئ 

فلسطيني حول العامل.
د خلــف عــىل أن إدارة "أونــروا"  وشــدَّ
عــىل  التوقيــع  عــىل  مجــربة  تكــن  مل 

لالبتــزاز  واإلذعــان  اإلطــار،  اتفــاق 
أنــه  إىل  مشــرًيا  باملــال،  الســيايس 
خــالل 2018 عندمــا امتنعــت إدارة 
دونالــد  الســابق  األمريــيك  الرئيــس 
حصتهــا  كامــل  دفــع  عــن  ترامــب، 
أزمــة  بهــدف إدخالهــا يف  للـ"أونــروا" 
خانقــة تهــدد وجودهــا زار املفــوض 
أكــر  "بريكرنبــول"  حينــه  يف  العــام 
مــن 50 دولــة ومتكــن مــن ســد العجــز 
املــايل والحصــول عــىل فائــض عــىل 
الكرامــة ال  رفــع شــعار  وقــد  املوازنــة 
تقــدر بثمــن ورفــض الخضــوع البتــزاز 

املؤسسة باملال.
"لكــن باملقارنــة مــع املفــوض العــام 
فليــب  "أونــروا"  لوكالــة  الحــايل 
اتفــاق  عــىل  وقــع  فقــد  الزارينــي، 
األمريكيــة  اإلدارة  مــع  التعــاون  إطــار 
املــرشوط  املــال  عــىل  للحصــول 

يهــدد  أن  لــه  ميكــن  والــذي  سياســًيا 
بقــاء أونــروا وقضيــة الالجئــني" وفــق 

خلف.
مجــااًل  "تعطــي  االتفاقيــة  أن  وبــني 
للتدخــل  األمريكيــة  لــإدارة  واســًعا 
عمــل  تفاصيــل  كل  يف  الســافر 

أو  املاليــة  بالجوانــب  األونــروا ســواء 
اإلداريــة أو الخدمــات التــي تقدمهــا 
وتــرب اســتقاللية عملهــا، مــا يتيــح 
للواليــات املتحــدة أن تكــون رشيــًكا 
لوكالة "أونروا" يف رســم السياســات 
اإلســرتاتيجية وفًقــا للرؤيــا األمريكيــة 
املاليــة  اإلغــراءات  عنــوان  تحــت 
الــدول  مــن  التربعــات  وتحســني 

املانحة".
الفصائــل  رفــض  وشــدد خلــف عــىل 
باملنهــاج  املســاس  املطلــق 
الفلسطيني واستبدال كلامت ليس 
لهــا عالقة باملضمــون باملصطلحات 

الوطنية.
التــي  الحياديــة  إن  خلــف:  وقــال 
نفهمهــا ووفًقــا للقانــون الــدويل هــي 
واملوظفــني  املؤسســة  حياديــة 
نصــت  كــام  وليــس  فيهــا  الدوليــني 
الواليــات  مــع  اإلطــار  اتفاقيــة  عليــه 
املوظفــون  يصبــح  بــأن  املتحــدة 
"أونــروا"  خدمــات  مــن  واملنتفعــون 
عــن  وتحييدهــم  اإلرادة  منزوعــي 

االنتــامء الوطنــي وارتباطهــم بالقضية 
مــن  املنــع  تهديــد  تحــت  الوطنيــة، 

تلقي الخدمات من األونروا.
إرادة  اإلجــراءات  هــذه  يف  ورأى 
إىل  املؤسســة  لتحويــل  تهــدف 
إذ  األمريكيــة،  لــإدارة  أمنــي  وكيــل 
تلقــى  مــن  كل  تحيــد  االتفاقيــة  إن 
ا أو ينتمــي إىل أحــد  تدريًبــا عســكريًّ
فعاليــات  يف  شــارك  أو  الفصائــل 
واإلغاثــة  الخدمــة  تلقــي  مــن  وطنيــة 
من "األونروا"، وهذا ما يؤكد مفهوم 
مضمونهــا  مــن  "األونــروا"  تفريــغ 
ودورها املنوط بها يف الحفاظ عىل 
املعنــى الســيايس لقضيــة الالجئــني 

إضافة إىل تقديم خدمات لهم.
للقــوى  املتابعــة  لجنــة  ودعــت 
والفعاليــات  واإلســالمية  الوطنيــة 
لألمــم  العــام  األمــني  الشــعبية، 
األونــروا،  عــام  مفــوض  و  املتحــدة 
للوقــوف عند مســؤولياتهام بســحب 
الخطــري  االتفــاق  هــذا  عــن  التوقيــع 

الذي ير بقضية الالجئني.

لم نتلقَّ أي عرض لحكومة وحدة

الربدويـــــل: ُنِعـــــدُّ ورقــــة سياسيــــة 
متكاملــــــة سنقدمهـــــا لمصــــر

بحر يبحث مع القائم بأعمال السفري 
الجنوب إفريقي عزل االحتالل دوليًّا

الفصائل: اتفاق "اإلطار" يستهدف جوهر قضية الالجئني ويقوض عمل "أونروا"

)Apa(     جانب من المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس
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إعالن طرح عطاء
صادر عن بنك فلسطين

إسم العطاء:توريد الزي الرسمي لموظفي بنك فلسطين
عطاء رقم :  2021/180

تعلــن ادارة بنــك فلســطين عــن طــرح عطــاء توريــد الــزي الرســمي لموظفــي بنــك فلســطين  /فــروع قطــاع غــزة ، و عليــه 
يطلــب مــن المتقدميــن للعطــاء و الراغبيــن فــي الحصــول علــى وثائــق العطــاء التوجــه الــى مبنــى االدارة العامــة/ غــزة 
 100) قــدره  و  مالــي  مبلــغ  مقابــل  العطــاء  وثائــق  لشــراء  الســادس  الطابــق  المشــتريات/  /دائــرة  الرمــال 
دوالر امريكــي) و ذلــك خــالل ســاعات الدوام الرســمية حتى نهاية دوام يــوم االثنين الموافــق 2021/10/18  فعلى الراغبين 

في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

• يطلب من جميع المتقدمين والراغبين في المشاركة في العطاء تسليم المرفقات التالية مع العطاء:
تقديم عينات من جميع األصناف المطلوبة بالعطاء.

يجب على الشركة تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (10,000 دوالر) وسارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء.
شهادة تسجيل لدى مراقب الشركات و في السجل التجاري في و زارة االقتصاد الوطني.

رخصة مهن سارية المفعول .
ارفاق السيرة الذاتية للشركة

يجب ان يكون عند المتقدم المشارك في العطاء خبرة موثقه في اعمال مشابهه(شهادات انجاز). 
ان يقدم شهادات بنكية تبين قدرة المورد المالية .

يجب على المورد المتقدم تقديم جدول زمني للتوريد .
موعد تسليم العطاء مع العينات المطلوبة يوم االربعاء الموافق 2021/11/10 حتى الساعة الثانية عشر في صندوق العطاءات 

الخاص ببنك فلسطين / غزة الرمال/ دائرة المشتريات/ الطابق السادس .

• مدة التوريد (100) يوم تقويمي
• رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

• بنك فلسطين غير ملزم بأقل األسعار ودون أبداء األسباب.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي د. حســن خريشــة، 
التــي أجرتهــا املقاومــة الفلســطينية عــام  أن صفقــة وفــاء األحــرار 
للشــعب  الكــرى  األهــداف  املقاومــة  التــزام  أثبتــت   ،2011
الفلســطيني، وأبرزهــا االلتــزام والوفــاء ملــن يقــدم أمثاًنــا باهظة من 

حياته للبالد، وأبرزهم رشيحة األرسى.
وقــال خريشــة لصحيفــة "فلســطني": "عــرش ســنوات مضــت عــى 
نجحــوا  إذ  األحــرار،  وفــاء  صفقــة  غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  تنفيــذ 
التنظيــات  مختلــف  مــن  أســر  ألــف  مــن  أكــر  إخــراج  يف  فيهــا 
الشــعب  أبنــاء  لــكل  املقاومــة  أن  رســالة  ليوصلــوا  الفلســطينية، 
الفلســطيني". وأضــاف: "املقاومــة بعــد نجاحهــا يف أرس الجنــدي 
جلعــاد شــاليط مــن داخــل دبابة عســكرية، حققــت نجاحات كبرة 
أخــرى بشــكل متالحــق، كان أبرزهــا اســتمرارها يف إخفــاء الجنــدي 
لســنوات طويلــة، رغــم محــاوالت االحتــالل البحــث بــكل الوســائل 

للوصول إىل أي معلومة له عنه، وهو ما فشل فيه بوضوح".
وتابــع خريشــة: "قبــل عــرش ســنوات حــني خرج األرسى من ســجون 
االحتــالل وفتحــت لهــم أبــواب الســجون، شــعرنا بحالــة كبــرة مــن 
الفرح واألمل، ونشوة االنتصار، واآلن يتجدد الشعور لدى الشارع 

بأن صفقة جديدة ستتم ويخرج أرسانا".

األيــام،  هــذه  نفســه  يعيــد  ســنوات   10 قبــل  التاريــخ  أن  وأوضــح 
دولــة  مــع  وكبــرة  مبــارشة  غــر  مفاوضــات  املقاومــة  تخــوض  إذ 
االحتــالل، مــن أجــل إطــالق عــدد كبــر مــن األرسى مــن الســجون، 

وإدخال الفرحة عى قلوب عائالت األرسى والشارع.
وأشــار إىل أن الصفقــة الجديــدة تتحــدث عــن القيــادي يف حركــة 
"فتــح"، مــروان الرغــويث، واألمــني العــام للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطني، محمــود ســعدات، وقــادة مــن جميــع الفصائــل، وهــو مــا 
يعنــي الشــمولية بهــا، إضافــة إىل األرسى املــرىض، وصغار الســن، 

والنساء. 
الســتة  الحريــة  نفــق  أرسى  أدخلــت  أيًضــا  املقاومــة  أن  وبــني 
للشــعب  كبــًرا  انتصــاًرا  يعــد  مــا  وهــو  الجديــدة،  الصفقــة  يف 
الشــارع  يف  املعنويــة  الــروح  رفــع  يف  ويســاهم  الفلســطيني، 

الفلسطيني.
وقبــل عــرش ســنوات، نجحــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، 
الجنــاح العســكري لحركــة املقاومة اإلســالمية "حــاس"، يف إبرام 
صفقــة "وفــاء األحــرار" وإخــراج أكــر مــن 1000 أســر مــن ســجون 
االحتــالل. واعتــرت الصفقــة األوىل مــن نوعهــا مــن حيــث التوزيع 
واالحتجــاز  واألرس  والتفــاوض  للمحرريــن  والفصائــي  الجغــرايف 

الذي تم عى أرض فلسطني.

غزة/ فلسطني:
أكــدت فصائــل املقاومــة، أمــس، أن األرسى داخــل ســجون االحتــالل 

عى رأس أولوياتها، مششرًة أنها لن تنىس معاناتهم وآالمهم.
ووجهت الفصائل يف بيان صادر عنها بذكرى صفقة "وفاء األحرار" 
ألــف مــن األرسى مقابــل  مــا يزيــد عــن  التــي حــررت فيهــا املقاومــة 
الليــل  واصلــت  التــي  للمقاومــة  التحيــة  شــاليط،  جلعــاد  الجنــدي 

بالنهار إلنجاز صفقة مرشفة إلطالق رساح األرسى األبطال.
كــا وجهــت التحيــة لجاهــر الشــعب الصابــر عى الحصــار وجرائم 

االحتالل ومل يتنازل ومل يفرط.
الــدويل،  القانــون  تنتهــك  احتــالل  دولــة  أمــام  أننــا  "نؤكــد  وقالــت: 
وتترصف عى أنها فوق القانون وخارج نطاق املالحقة أو املحاسبة 
بــاألرسى  املعنيــة  املؤسســات  ونطالــب  القــوة،  إال  يردعهــا  وال 
بالتحرك عى املستوى العريب والدويل للوقوف إىل جانب أرسانا 
األبطــال". وحــول التطــورات يف القــدس واألقــى، أكــدت الفصائــل 
أن "القــرار الخبيــث بإقامــة الصلــوات الصامتــة يف املســجد األقى 
هــو اســتمرار ملؤامــرات التقســيم الزمــاين واملــكاين لألقــى التــي 

يســاعد قطعــان املغتصبــني يف إجرامهــم املتواصــل بحــق األقــى 
والقــدس، والعــدو الصهيــوين يتحمــل املســؤولية الكاملــة عنــه ولــن 
مير مرور الكرام". لذلك حذرت االحتالل من اســتمرار جرامئه بحق 
القــدس واألقــى، "فاملدينــة املقدســة واملســجد األقــى هــم آية 

يف قرآننا وجزء من عقيدتنا ولن نفرط بها ما حيينا".
وشــددت الفصائل عى أن معركة "ســيف القدس" بنتائجها الكبرة 

ما زالت حارضة يف امليدان.
ودعــت جاهــر شــعبنا لالحتشــاد والربــاط يف املســجد األقــى 

رفضًا لهذا التعدي الواضح بحق أرضنا ومقدساتنا.
وطالبــت جاهــر أمتنــا بالقيــام بواجبهــا تجاه مــرى نبيها ومعراجه 
إىل الساء، فواجب الدفاع عن القدس واألقى واجب املسلمني 
جميعــًا وجــددت الفصائــل إدانتها ورفضها "لجرائــم التطبيع املخزي 
زيــارة  آخرهــا  كان  والتــي  املنطقــة  يف  العــار  أنظمــة  تقــوده  الــذي 
املجرمــني مــن القــادة الصهاينــة لبلداننــا العربيــة وافتتــاح ســفارات 
وقنصليات عى أراضينا العربية، ولن ُتفلح هذه املارسات بحرف 

بوصلة األمة الواعية وأحرارها عن القضية املركزية فلسطني".

غزة/ فلسطني: 
"حــني جــاء قــرار إبعــادي إىل غزة شــعرت 
أهــي  بــني  ســأكون  ألننــي  بالطأمنينــة؛ 
فلســطيني  لــكل  وعــاء  فهــي  وإخــواين، 
مقاوم وُحر"، بهذه الكلات عاد امُلحرر 
ليصــف  ســنوات،   10 الرشاونــة  أميــن 
تحريــره  املقاومــة  قــررت  حــني  فرحتــه 
الســجان  أنــف  عــن  رغــًا  الســجن،  مــن 

اإلرسائيي.
واملحــرر الرشاونــة )45 عاًمــا(، مــن بلــدة 
ُمحــرر  أول  هــو  الخليــل؛  جنــويب  دورا 
االحتــالل  أعــاد  األحــرار"  "وفــاء  بصفقــة 
اعتقالــه بعــد 90 يوًمــا مــن اإلفــراج عنــه، 
يوًمــا،   261 الطعــام  عــن  أرضب  لكنــه 
حتــى حصــل عــى قــرار باإلفــراج واإلبعــاد 

إىل غزة.
صفقــة  ذكــرى  أمــس،  مــن  أول  ووافــق 
لهــا  توصلــت  التــي  األحــرار"،  "وفــاء 
مــع  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
 2011 عــام  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل 
اســتطاعت  إذ  مرصيــة،  بوســاطة 
املقاومــة الحفــاظ عــى الجنــدي جلعــاد 
شــاليط أســًرا لنحــو 5 ســنوات رغــم شــن 

االحتالل عدوانني عى قطاع غزة.
ا  وأفرج االحتالل حينها عن 1027 أســرً
ا مقابــل أن تفــرج حركة حاس  فلســطينيًّ
عن الجندي شاليط، وتعد هذه الصفقة 
الفلســطينية  القضيــة  تاريــخ  يف  األوىل 
التي متت داخل أرض فلسطني: عملية 

األرس، ومكان االحتجاز، والتفاوض.
وصولــه  لحظــات  الرشاونــة،  ويســتذكر 
املبعديــن  الضفــة  بــأرسى  الحًقــا  لغــزة 
بقولــه:  أســًرا   220 وعددهــم  للقطــاع، 
مــن  والــود  الحــب  مــن  نــوع  "كان هنــاك 
املبعديــن،  وخاصــة  لــألرسى  غــزة  أهــل 
جميًعا احتضنونا، ومل نشــعر للحظة أننا 

غرباء".
واعتقــل االحتــالل الرشاونــة عــام 2002 
 20 فيهــا  أصيــب  عمليــة  تنفيــذه  بعــد 

األقــى،  انتفاضــة  خــالل  مســتوطًنا 
وحكم عليه بالسجن 38 عاًما.

ويصــف تجربــة إبعــاده عــن زوجتــه وأبنائه 
أن  إىل  مشــًرا  بـ"املريــرة"،  الضفــة  يف 
غــزة،  يف  مجــددا  بالــزواج  عّوضــه  اللــه 

وإنجابه طفلني.
ويقــول الرشاونــة: "فــور وصــويل إىل غــزة 
منتصف مارس/ آذار 2013 اندهشــت 
مــن األعــداد الكبــرة مــن جاهــر شــعبنا 
تــزورين  وهــي  األطيــاف  مختلــف  ومــن 
يف املستشــفى بعــد إنهــاء إرضايب عــن 

الطعام بسجون االحتالل".
وكل  املقاومــة  "احتضنتنــي  ويضيــف: 
بعاداتهــم  واندمجــت  غــزة،  يف  شــارع 
كثــًرا  تختلــف  ال  لكونهــا  وتقاليدهــم 
عــن بلــدي الخليــل، ومــا ســاعدين عــى 
التأقلم كثًرا يف قطاع غزة، أنني عشت 
بني أرسى من غزة ملدة 10 أعوام داخل 

األرس".
وبعد تحرره، بدأ الرشاونة يف دعم رفاقه 
"إعــالم  إذ عمــل يف مكتــب  الســابقني، 
ويفضــح  رســالتهم  لينقــل  األرسى"؛ 

مارسات االحتالل بحقهم.
ويقــول: "حــني أقــف أمــام مقــر الصليــب 
إخــواين  أتذكــر  غــزة  مبدينــة  األحمــر 
األرسى ومعاناتهــم؛ فهــم مل يغيبــوا عــن 

مخّيلتي قط".

ويضيف: "بقيت فرحتي وفرحة محرري 
إخواننــا  تركنــا  ألننــا  منقوصــة؛  الصفقــة 

خلفنا يف سجون االحتالل".
 أمــا األســر املحــرر امُلبعــد إىل القطــاع 
ألهــل  محبتــه  فيصــف  الكــريك  رجــايئ 
غــزة وزواجــه مــن إحــدى عائــالت القطــاع 
بـ"الحــب الكبــر الذي تجــاوز عائلتي يف 

الخليل".
"حــني  عاًمــا(:   43( الكــريك  ويقــول 
وصلــت إىل القطــاع ُمحــرًرا بصفقــة وفــاء 
أهــل صــدق  غــزة  أبنــاء  األحــرار، وجــدت 
أصعــب  يف  وعايشــتهم  وكــرم،  ونخــوة 
املراحــل ووجدتهــم أهل وفاء وإخالص، 
ومل أشعر أنني غريب بينهم، بل شعرت 
أن هناك من يعوضني عن أهي، ســواء 

أنسبايئ أو أصدقايئ".
وتــزوج املحــرر الكــريك مــن عائلــة بخــان 
وُيشــيد  أطفــال،  أربعــة  وأنجــب  يونــس، 

بحياة "األمن والطأمنينة" يف غزة.
الكــريك  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مرتــني، األوىل عــام 1994، وحكــم عليــه 
بالســجن ســنتني مــن جــراء محاولــة طعــن 
مســتوطن، وتــم اإلفــراج عنه عام 1996، 
ثــم أُعيــد للســجن يف أواخــر عــام 2000 

يف خضم أحداث انتفاضة األقى.
وأصــدرت محكمــة االحتــالل حكــًا بحقه 
عمليــة  تنفيــذ  بتهمــة  املؤبــد،  بالســجن 

قتــل فيهــا مســتوطنان وأصيــب آخــرون؛ 
ويفــرج  ســنة،   11 الســجن  يف  ليقــي 
ويبعــد  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  يف  عنــه 

لغزة.
ويعــرب عــن أملــه بتحريــر قريب لألرسى 
"كــا  قائــاًل:  االحتــالل،  ســجون  مــن 
أفرجــت عنــا املقاومــة بصفقــة مرشفــة، 
ستفرج بإذن الله عن بقية زمالئنا، وهذا 

نراه يقيًنا آتًيا ال محالة".
أمــا املحــرر بــالل زارع )40 عاًمــا( فيقــول 
إنه فور إطالق رساحه بالصفقة مل تغب 
مدينة رام الله -مسقط رأسه- لحظًة عن 
مخيلته وشوقه؛ "لكّن ما هّون عّي ألفة 

أهل غزة ومحبتهم يل ولعائلتي".
غــزة،  أهــل  "كــرم  أن  إىل  زارع،  ويشــر 
واحتضانهم خطيبتي من عائلة الحايرة 
التي جاءت لغزة من رام الله، هّون علينا 

ُبعدنا عن أهلنا".
واستقّر امُلحرر زارع وزوجته يف شايل 

القطاع وأنجبا ولدين.
يف  يعمــل  -الــذي  زارع  ويســتذكر 
مجــال الدفــاع عــن األرسى- رفاقــه داخــل 
الطعــام  أطلــب  "حــني  بقولــه:  الســجون 
والفاكهــة أتذكــر إخــواين األرسى الذيــن 

ُيحرمون من هذه النعم".
وبحزن يضيف: "الشــوق والحنني ألهي 
فهــم  عّنــي،  لحظــًة  يغــب  مل  اللــه  بــرام 
ممنوعــون مــن دخــول غــزة، وهــذا الواقــع 
إىل  املبعديــن  جميــع  عــى  ينســحب 
القطاع، لكن ما يقلل وحشتنا حب أهل 

غزة واحرتامهم لنا".
بــأن  األمــل  مــن  الكثــر  زارع  وُيبــدي 
املقاومــة ســتحرر األرسى مــن الســجون، 
كــا فعلــت يف صفقــة "وفــاء األحــرار"، 
فرًحــا  الصفقــة  كانــت  "كــا  مضيًفــا: 
قــادم  بأننــا يف  ثقــة  نأمــل وكلنــا  ونــرًصا؛ 
األيام سنشهد فرحًة كرى يف فلسطني 
بتحريــر جميــع أرسانــا مــن قيــود املحتــل 

وظلمه".

خريشــــة: "وفــــاء األحـــرار" أثبتـــت التــزام المقاومة 
األهــــداَف الكبــــرى للشعــــــب الفلسطينـــــي

فصائــــــــل المقاومـــــــة: األســـــــرى علــــى 
رأس أولوياتنــــــا وموعـــــد الحريـــــة قريــــب

كرست المقاومة قيدهم بـ"وفاء األحرار"

ُمحـررون مــــن الضفـة.. هكـــذا احتضننـــا أهالـــي غــــزة



االحتالل يواصل عزل األسريين 
بسييس وجرادات بظروف صعبة

رام الله/ فلسطني: 
االحتــال  ســجون  إدارة  إن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
اإلرسائيــي تواصــل عــزل األســرين زيــد بســييس وأنس جــرادات، داخل 
مــن شــهر، وتحتجزهــم يف أوضــاع  أكــر  زنازيــن معتقــل "الجلمــة" منــذ 

معيشية واعتقالية مأساوية للغاية.
وأوضحت الهيئة يف ترصيح صحفي أمس، أن سلطات االحتال تحتجز 
ا وقذرة ومليئة بالحرشات، وتفتقر إىل  كل أســر داخل زنزانة ضيقة جدًّ
أدىن مقومات الحياة اآلدمية، وال تتسع سوى لـ"برش"، ويوجد بداخلها 

حامم.
وذكــرت أن األســرين معــزوالن متاًمــا عــن العــامل الخارجــي ودون أدوات 

. كهربائية، إضافة إىل رداءة وجبات الطعام املقدمة لهام نوًعا وكامًّ
ــا إىل املمــر املوجــود  وبينــت أن إدارة الســجن تســمح لهــام بالخــروج فرديًّ
بني الغرف ملدة ســاعة فقط، مدعية أنها "ســاعة الفورة"، وتحرمهم من 

الحصول عىل ما يكفيهم من مابس.
وكانت إدارة معتقات االحتال نقلت األسرين بسييس وجرادات من 
معتقــل "رميــون" إىل عــزل "الجلمــة" بتاريــخ 6 أيلــول املــايض، كعقــاب 
لهــام وكجــزء مــن اإلجــراءات التعســفية والحملــة االنتقاميــة التــي نفذتهــا 
إدارة ســجون االحتــال بحــق عــدد مــن األرسى يف مختلــف املعتقــات، 
عقــب متكــن األرسى الـــ6 مــن انتــزاع حريتهــم عــر نفــق تــم حفــره أســفل 

سجن "جلبوع".
إلنهــاء  االحتــال  ملحكمــة  التــامس  تقديــم  بصــدد  أنهــا  الهيئــة  وأكــدت 
عــزل األســرين بســييس وجــرادات وإعادتهــام إىل األقســام العامــة يف 
السجون. ولفتت إىل أن كا األسرين ُزجَّ داخل الزنازين دون مررات، 
أبســط  ا يفتقــدان فيهــا  العــزل قاســية جــدًّ وظروفهــام االعتقاليــة داخــل 
حقوقهــم اإلنســانية. واألســر جــرادات مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة قضــاء 
2003 ومحكــوم بالســجن املؤبــد و35 عاًمــا،  جنــني معتقــل منــذ عــام 
واألسر بسييس من بلدة رامني قضاء طولكرم، معتقل منذ عام 2001 
ومحكــوم بالســجن املؤبــد و55 عاًمــا، وكاهــام مــن قيــادة أرسى حركــة 

الجهاد اإلسامي داخل السجون.
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ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

EMERGENCY REPAIR WORKS IN PUBLIC HEALTH CENTERS IN THE GAZA STRIP  

>PI-GZ-01900 <

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

against the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We 
ensure families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire 
communities to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-
political, non-religious, non-profit organisation.
Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award with the 
contract one or several contractors for the project of EMERGENCY REPAIR WORKS IN 
PUBLIC HEALTH CENTERS IN THE GAZA STRIP. The project is divided into 2 lots.
* Gaza bidders: Eligible contractors must have a 3rd degree specialized in maintenance of 
public WASH in health facilities operated by MoH and must be able to provide an invoice 
and the bidding documents listed in the procurement dossier. 

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:
Mrs. Aya Abu Zaanouna 

Logistics Officer
E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org / Phone : 059 4799970 

Bidding documents can be collected from above source from October 12th , 2021 09:00 AM until 
October 23rd 2021 16:00 PM. The contractor must send contractor union classification certificate. 
Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the proposed offer’s am
ount for each lot in euros valid for 90 days starting from the date of submission; personal 
cheques will not be accepted. 
Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 
process to attend at the specified time in the tender document. 
The deadline for submission of bids by the contractors is 7th of November 2021 at 12:00 
PM (Gaza time)
Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 
reserves the right to accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in the local newspaper and on the website.

إعالن إعادة طرح عطاء للمرة الثانية
توريد طرود غذائية لألرس املتعففة بقطاع غزة 

تعلن جمعية دار الكتاب والسنة عن إعادة طرح عطاء رقم 2021/2م، توريد 
طــرود غذائيــة لــأرس املتعففــة بقطــاع غــزة، فعــىل الراغبــني يف رشاء العطــاء 
مراجعــة قســم املشــريات مبقــر الجمعيــة – شــارع أهــل الســنة - خانيونــس، 
 13 الســتام كراســة املواصفــات ورشوط العطــاء، ابتــداء مــن يــوم األربعــاء 
أكتوبــر 2021م. مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا حتــى الســاعة الواحــدة والنصف 
ظهــًرا، مقابــل مبلــغ وقــدره (100) شــيكل غــر مســردة، علــاًم بــأن االجتــامع 
التمهيــدي يــوم األحــد 17 أكتوبــر 2021م، الســاعة الحاديــة عــرشة صباًحــا 
بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف  مبقــر الجمعيــة، مــع العلــم 
املختــوم يــوم االثنــني املوافــق 18 أكتوبــر 2021م، الســاعة العارشة صباًحا، 

حيث سيتم فتح املظاريف الساعة الحادية عرش صباًحا يف نفس اليوم.
لاستفســار هاتــف/ 2053150 جــوال/ 0599995756 أو متابعــة صفحــة 

.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية عر فيس بوك
ماحظات هامة:

1. تقدم األســعار بالعملة املحلية "شــيكل" وتشــمل رضيبة القيمة املضافة 

"فاتورة رضيبية".
2. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.
5. تكلفة اإلعان يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الرشكة املتقدمة للعطاء. 
8. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %2 مــن قيمــة العطــاء 

عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوماً.

إعالن طرح عطاء 
عطــــاء رقم )TE-29- 10- 2021( عطاء توريد أشتال 

وبذور محاصيل خضار
رقم املرشوع )23312104(

اسم املرشوع "االستجابة العاجلة للطوارئ يف غزة"
تعلـــن جمعيــة اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي (UAWC) وبتمويــل مــن وزارة 
الشؤون الخارجية الرنويجية وبالرشاكة مع املساعدات الشعبية الرنويجية 
العاجلــة  االســتجابة  ملــرشوع  املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن   ،(NPA(

للطــوارئ يف غــزة، فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف العطــاء واســتام نســخة 
عــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل مقــر االتحــاد يف غــزة ابتــداء مــن يــوم األربعــاء 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  أقصــاه  موعــد  وحتــى   2021/10/13 املوافــق 

2021/10/19 الساعة الثالثة ظهرًا وذلك حسب التايل:

1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. أن يكون لديه خرة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3. تأمني ابتدايئ لدخول العطاء %5 من قيمة العطاء. 

االثنــني  يــوم  مــن  صباحــًا  العــارشة  الســاعة  متهيديــة  جلســة  تعقــد   .4
املوافق2021/10/18  يف مقر االتحاد.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  االتحــاد  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .5

2021/10/20 حتــى الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم الساعة الثانية عرشة ونصف ظهرا.
6. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

7. يحــق لاتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 
األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

8. االتحاد غر ملزم بقبول أقل األسعار.

9. ملزيد من االستفسار واملعلومات االتصال عىل مقر االتحاد يف غزة – 

النرص– مقابل مستشفى العيون تليفاكس: 2879959–08

النارصة/ فلسطني:
رائــد  الشــيخ  عــن  الدفــاع  طاقــم  أعــرب 
تخوفــات "حقيقيــة  عــن  أمــس،  صــاح، 
الشــيخ  وعميقــة" بشــأن صحــة وســامة 
االحتــال  ســجون  يف  صــاح  رائــد 

اإلرسائيي.
أعقــاب رفــض املحكمــة  جــاء ذلــك يف 
مــن  أول  مســاء  اإلرسائيليــة،  "العليــا" 
أمس، استئناًفا ضد عزل الشيخ صاح، 
باإلبقــاء عــىل عزلــه االنفرادي يف ســجنه 
امللــف  يف  محكوميتــه  انتهــاء  لغايــة 

ا بـ"ملف الثوابت". املعروف إعاميًّ
صــدر  بيــان  يف  الدفــاع،  طاقــم  وقــال 

اإلرسائيليــة  العليــا  "املحكمــة  إن  أمــس: 
أصــدرت، الليلــة املاضيــة، قرارهــا يف االســتئناف 
الــذي  االنفــرادي  العــزل  إللغــاء  بــه  تقدمنــا  الــذي 
عــىل  الســبع  بــر  يف  املركزيــة  املحكمــة  فرضتــه 

فضيلة الشيخ رائد صاح".
"املحكمــة  أن  الطاقــم  أوضــح  الصــدد،  هــذا  ويف 
ــا،  غيابيًّ االســتئناف  يف  قرارهــا  أصــدرت  العليــا 
ودون إجراء جلسة لاستامع إىل طعونات الدفاع، 
واعتمدت عىل املواد الرسية التي قّدمتها النيابة 
للمحكمــة، والتــي مينــع طاقــم الدفــاع مــن االّطــاع 

عليها أو معرفة مضمونها".
واعتــر أن قــرار املحكمة "انتهك األســس القانونية 
العادلــة  املحاكــامت  إجــراء  ملبــدأ  األساســية 
دون  اإلرسائيليــة  النيابــة  روايــة  وتبنــت  والنزيهــة، 
إجــراء فحــص قانــوين للوقائع التي يرتكز عليها قرار 

عزل فضيلة الشيخ رائد".
وأضاف "أن املحكمة العليا اإلرسائيلية، تجاهلت 
عــن ســبق إرصار، طعــون طاقــم الدفــاع، ومل تتطــرق 
لها يف سياق حيثيات قرارها وهذا بحد ذاته يضع 

عامات استفهام كبرة عىل نزاهة املحكمة".
وبنّي طاقم الدفاع أن املحكمة اإلرسائيلية "ارتكزت 
يف قرارهــا، عــىل قــوة تأثــر شــخصية الشــيخ رائــد 
مــؤرًشا  ذلــك  واعتــرت  بــه،  صــاح يف املحيطــني 
والنظــام داخــل  الدولــة واألمــن  أمــن  للمســاس يف 

السجون اإلرسائيلية".
واعتــر أن "مجــرد تبنــي مثــل هــذه املــررات، عــىل 
انتهــاك  البــاد، هــو  أعــىل ســلطة قضائيــة يف  يــد 
مــن  والتــي  لإلنســان  األساســية  للحريــات  صــارخ 
وخاصــة  العليــا،  املحكمــة  تحميهــا  أن  املفــروض 
التــي  الفكــر،  وحريــة  الــرأي  عــن  التعبــر  حريــة 
أصبحــت وفــق هــذا القرار الجائر ماحقة مررًة يف 

عرف القضاء اإلرسائيي".
وأكــد طاقــم الدفــاع عــن الشــيخ صــاح يف بيانــه، أن 
تجاهل املحكمة "العليا" لطعون الدفاع بخصوص 
مامرســة التعذيــب النفــيس (املحــرم قانونًيا) بحق 
الشيخ رائد صاح، وعدم التطرق إىل هذه النقطة، 
ذاتهــا يف  املحكمــة  "يضــع  قرارهــا،  تحديــًدا، يف 
االنتهــاكات  هــذه  صبغــت  لكونهــا  االتهــام  دائــرة 

للقانــون الــدويل اإلنســاين، املناهــض للتعذيــب، 
بصبغة قضائية باهتة".

ورأى أن قيــام املحكمــة "العليــا" بتنفيــذ سياســات 
الحكومــة اإلرسائيليــة عــىل الشــيخ رائــد ال يعفيهــا 
من املسؤولية. وإن محاكم نرنبرج التي حاكمت 
القضــاة لدورهــم يف جرائــم الحــرب خــر دليــل عىل 

ذلك.
وحمــل الطاقــم، الســلطات اإلرسائيلية تبعات هذه 
التعذيــب،  مامرســة  إىل  تــؤدي  التــي  القــرارات، 
كــام وحملهــا كامل املســؤولية عىل ســامة الشــيخ 
صــاح، وخصوًصــا يف ظــل الســعي املحمــوم، مــن 
طــرف أذرع الدولــة املختلفــة، للحد من قوة حضور 

وتأثر الشيخ".
وأعرب طاقم الدفاع عن "تخوفه الحقيقي والعميق 
الســجون  يف  صــاح  الشــيخ  وســامة  صحــة  عــىل 

اإلرسائيلية".
أدانــت   ،2019 الثــاين/ نوفمــر  ويف 24 ترشيــن 
الشــيخ  حيفــا  يف  اإلرسائيليــة  "الصلــح"  محكمــة 
صــاح بتهمــة "التحريــض عــىل اإلرهــاب"، و"تأييــد 
اإلســامية  للحركــة  إشــارة  (يف  محظــورة"  منظمــة 

التي حظرتها "تل أبيب" قبل ست سنوات).
وحكمت املحكمة يف 10 شباط/ فراير املايض، 
بالســجن الفعي عىل الشــيخ صاح 28 شــهًرا، مع 

تخفيض 11 شهًرا قضاها باالعتقال الفعي.
أجهزتــه  وعــر  االحتــال  يواصــل  عقــود،  ومنــذ 
ومؤسســاته األمنية والسياســية املختلفة، التنكيل 
املتكــرر  االعتقــال  فمــن  صــاح،  الشــيخ  وماحقــة 
إىل الحبــس املنــزيل، واملنــع مــن الســفر، واإلبعــاد 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  دخــول  مــن  والحرمــان 
والصــاة يف املســجد األقــى املبــارك، وغرهــا 
ســلطات  قامــت  كــام  العقابيــة،  اإلجــراءات  مــن 
عاًمــا   63 العمــر  مــن  البالــغ  الشــيخ  بــزج  االحتــال 
يف زنزانة صغرة منذ دخوله الســجن يف 16 آب/ 

أغسطس 2020.
الحركــة  أن االحتــال اإلرسائيــي، حظــر  يشــار إىل 
2015؛  نوفمــر  الثــاين/  ترشيــن  يف  اإلســامية، 
ضــد  تحريضيــة  ألنشــطة  "مامرســتها  بدعــوى 

(إرسائيل)".

غزة/ جامل غيث:
األســرة  متكــن  عــدم  خــر  وقــع 
االلتقــاء  مــن  كميــل،  أبــو  نرسيــن 
بعائلتهــا وأبنائهــا يوم األحد القادم 
بعد انتهاء محكوميتها، كالصاعقة 
عــىل أوالدها الذين انتظروها ســتة 

أعوام عىل التوايل.
الســبعة،  كميــل  أبــو  أوالد  كان 
ويعــدون  اليــوم  ذلــك  ينتظــرون 
تنقــي  أن  أجــل  مــن  الســاعات 
لالتقــاء بوالدتهــم التــي حرمــوا من 
األعــوام  طــوال  وزيارتهــا  حضنهــا 
مــن  اعتقالهــا  بســبب  املاضيــة، 

سلطات االحتال اإلرسائيي.
وقالــت املحاميــة تغريــد جهشــان، 
أبــو  األســرة  إن  لهــا:  ترصيــح  يف 
كميــل، لــن تلتقي بعائلتهــا وأبنائها 
يف غــزة، عنــد اإلفــراج عنهــا األحــد 
ســنوات يف   ٦ بعــد قضــاء  القــادم 
تحمــل  ألنهــا  االحتــال  ســجون 
أن  ويجــب  اإلرسائيليــة،  الهويــة 
بالدخــول  ترصيــح  عــىل  تحصــل 
إىل القطــاع، وهــذه األمــر يتطلــب 

أسابيع.
وكانت سلطات االحتال اعتقلت 
أبــو كميــل، يف 18 ترشيــن األول/ 
مغادرتهــا  لــدى   ،2015 أكتوبــر 
غــزة عــر حاجــز بيــت حانــون (إيرز) 
عليهــا  وحكمــت  القطــاع،  شــاميل 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن   20 يف 
ســتة  ملــدة  بالســجن   ،2018

حيفــا  مينــاء  تصويــر  بزعــم  أعــوام، 
بغرض التجســس، خال آخر زيارة 

لعائلتها عام 2014.
وتنحدر أبو كميل، من مدينة حيفا 
الفلســطيني املحتــل  الداخــل  يف 
منــذ  متزوجــة  وهــي   ،1948 عــام 
العــام 2000 مــن حــازم أبــو كميــل، 

وتقيم معه يف القطاع.
يوم اللقاء

عــىل  خيمــت  الصدمــة  مــن  حالــة 
بــات  والخــوف  كميــل،  أبــو  أبنــاء 
رسعــان  لكــن  قلوبهــم  إىل  يتســلل 
للقــاء  وتحــدٍّ  إرصار  إىل  تحــول  مــا 

والدتهم األحد القادم.
"نرسيــن"  األســرة  أبنــاء  ويعتــزم 
حانــون  بيــت  حاجــز  إىل  التوجــه 
األحــد القــادم وهــو موعــد تحررها، 
يغــادروا  ولــن  هنــاك،  وانتظارهــا 
والقــول  معهــم،  وهــي  إال  الحاجــز 

لوالدهم "حازم".
لصحيفــة  كميــل  أبــو  ويقــول 
ســجن  إدارة  إن  "فلســطني": 
الدامون ستفرج عن زوجته األحد، 

تنقلهــا  ســيارة  بعدهــا  وستســتقل 
إىل حاجــز بيــت حانون ومن هناك 

إىل القطاع، يك تلتقي بأوالدها.
ويبــني مــدى شــوق أوالده ألمهــم، 
زيارتهــا  مــن  يتمكنــوا  مل  فهــم 
بســبب  اعتقالهــا،  فــرة  طــوال 
سياســة املنــع األمنــي التــي يتبعها 
االحتــال لحرمــان األرسى االلتقــاء 

بأبنائهم.
صممــوا  أوالده  أن  إىل  ويشــر 
حملــت  زمنــي"  "جــدول  روزنامــة 
مائــة  مــن  ــا  تنازليًّ مرتبــة  أعــداًدا 
جــدار  عــىل  وعلقوهــا  واحــد،  إىل 
املنــزل ومــع كل صبــاح يــوم جديــد 
يقومــون بشــطب رقــم اليــوم الــذي 
مــر، وعيونهــم تصبــو إىل الرقم "1" 

يوم حرية "نرسين".
مخيلتــه  يف  كميــل،  أبــو  ويرســم 
ألبنائــه  األول  اللقــاء  مشــهد 
لقائهــا  مــن  حرمــوا  التــي  بوالدتهــم 
كانــت  بينــام  ســجنها،  فــرة  طــوال 
معــدودة  لدقائــق  بهــم  تتصــل 
إليهــم  وتتحــدث  صوتهــم  وتســمع 
مــا  رسعــان  لكــن  خافــت  بصــوت 
تغلــق إدارة الســجن االتصــال بزعــم 
ويبقــي  املكاملــة،  مــدة  انتهــاء 
بانتظــار املكاملــة املقبلــة  أبناءهــا 

عىل أحر من الجمر.
تصريح دخول

أبــو كميــل، إىل أن زوجتــه  ويشــر 
اإلرسائيليــة  الهويــة  تحمــل 
تعيــش  أنهــا  يعلــم  واالحتــال 
 ،2000 عــام  منــذ  القطــاع  يف 
املحتلــة  األرايض  إىل  وتتنقــل 
لزيــارة عائلتهــا، وتســاءل: "فلــامذا 
التوجــه  مــن  االحتــال  ســيحرمها 
إىل القطــاع؟! وملــاذا تحصــل عــىل 

ترصيح لدخول القطاع؟".
ويدعو أبو كميل، جميع املعنيني 
األرسى،  بقضايــا  واملهتمــني 
عائلتهــم  جانــب  إىل  للوقــوف 
األحــد  يــوم  زوجتــه  واســتقبال 
القــادم، ومنــع محــاوالت االحتــال 
لكونهــا  لغــزة  الوصــول  مــن  مبنعهــا 
تحمل هوية إرسائيلية وتحتاج إىل 

ترصيح للزيارة.
وتتعمد سلطات االحتال تنغيص 
املحرريــن  األرسى  عــىل  الفرحــة 
وتحــاول قهــر ذويهــم بعــد ســنوات 
من االنتظار، بتأجيل موعد اإلفراج 
أو  اعتقالهــم،  متديــد  أو  عنهــم، 
اعتقــال أحــد أفــراد العائلــة أو منــع 
منازلهــم  إىل  املحرريــن  وصــول 

بحجج واهية.

محامو الشيخ صالح متخوفون 
عىل سالمته يف سجون االحتالل رام الله-غزة/ فلسطني:

يرشع أكر من 400 أسر من أرسى حركة 
االحتــال  ســجون  يف  اإلســامي  الجهــاد 
اإلرسائيــي، بــإرضاب مفتــوح عــن الطعــام، 
اليــوم، رفًضــا لإلجــراءات العقابيــة بحقهــم، 

ومطالبًة بإلغائها.
وقالــت مؤسســة "مهجــة القــدس" املعنيــة 
بشــؤون األرسى: إن الهيئــة القياديــة العليــا 
ألرسى حركة الجهاد اإلســامي يف ســجون 
عــن  اإلرضاب  أوراق  قدمــت  االحتــال 
الطعــام إىل إدارة الســجون والــرشوع صباح 

اليوم األربعاء يف تنفيذ الخطوة.
صحفــي،  بيــان  يف  املؤسســة  وأوضحــت 
رفًضــا  يــأيت  اإلرضاب  أن  أمــس،  مســاء 
بإجراءاتهــا  الســجون  إدارة  الســتمرار 
الجهــاد  أرسى  بحــّق  املمنهجــة  التنكيليــة 
اســتهداف  مؤخــًرا  ومحاولتهــا  اإلســامي، 

البنية التنظيمية لهم.
مــن  جــزء  هــي  الخطــوة  هــذه  أن  وذكــرت 
لجنــة  أعلنتــه  الــذي  النضــايّل  الرنامــج 
مؤخــًرا،  األســرة،  الحركــة  يف  الطــوارئ 
ورفــض  التمــرد  عــىل  أساًســا  ارتكــز  والــذي 
كل  مبشــاركة  الســجون،  إدارة  قوانــني 

الفصائل.

األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
ســيرشعون  األرسى  إن  واملحرريــن 
بخطــوات نضاليــة واحتجاجيــة بصفــة عامــة 

يف السجون كافة حتى تحقيق مطالبهم.
وأعلن األرسى األحد املايض بدء خطوات 
تصعيدية للمطالبة بإلغاء إجراءات عقابية 
فرضت عليهم عقب عملية "نفق الحرية" 
وتحرير "األرسى الستة" أنفسهم من سجن 
"جلبــوع"، قبــل أن يعــاد اعتقالهــم، الشــهر 

املايض.
بيــان  يف  الشــعبية  الجبهــة  أرسى  وأعلــن 
الجهــاد  حركــة  أرسى  دعــَم  صحفــي، 
اإلســامي بــكل الســبل حتــى وقــف هجمــة 
أرساهــا  مــن  عــددا  وأن  عليهــم،  االحتــال 

سيلتحقون باإلرضاب.
التصعيديــة  األرسى  خطــوات  وتــأيت 
الجهــاد  حركــة  أرسى  بإعــادة  للمطالبــة 
اإلســامي إىل غرفهــم، بعــد توزيعهم عىل 

غرف التنظيامت األخرى يف السجون.
فرضــت  الحريــة"  "نفــق  عمليــة  وبعــد 
تعســفية  إجــراءات  االحتــال  ســلطات 
متثلــت  اإلســامي،  الجهــاد  أرسى  بحــق 
بنقلهــم مــن غرفهــم وتوزيعهــم عــىل غــرف 

التنظيامت األخرى.

والعشــاء،  الغــداء  وجبتــي  األرسى  وأرجــع 
تنــاول  عــن  وســيمتنعون  املــايض،  األحــد 
ضمــن  غــًدا،  والغــداء  الفطــور  وجبتــي 
التــي  االحتجاجيــة  الخطــوات  سلســلة 

ينفذونها.
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وحــذر 
ومســؤول  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
فيهــا،  والجرحــى  والشــهداء  األرسى  ملــف 
عواقــب  مــن  االحتــال  جباريــن،  زاهــر 
موقفــه املتعنــت بخصــوص قضيــة األرسى 
والعقوبــات املفروضــة عليهــم، مؤكــدا أن 
لــن  مجتمعــة  املقاومــة  وفصائــل  شــعبنا 

ترك األرسى لقمة سائغة.
ولفــت جباريــن يف ترصيــح صحفــي أمــس، 
تعهداتــه  بعــض  عــن  االحتــال  تراجــع  إىل 
والتزاماته للحركة األسرة، وبناًء عىل ذلك 
تســعى حــامس بشــكل حثيــث ومتواصــل 
بــاألرسى، والحفــاظ  مــن االســتفراد  ملنعــه 

عىل حقوقهم ومنجزاتهم.
وأكــد أن قضيــة األرسى قضيــة جامعــة، وأن 
بــكل أطيافهــا تراقــب مــن كثــب  املقاومــة 
وجاهــزة  الســجون،  يف  األوضــاع  تطــورات 

للدفاع عنهم.
التغيــر  كتلــة  باســم  املتحــدث  وشــدد 

مشــر  النائــب  الرملانيــة  واإلصــاح 
أولويــة  األرسى  قضيــة  أن  عــىل  املــرصي، 
الشعب واملقاومة، وأن املساس بحياتهم 
الوطنــي  الواجــب  أن  بالنــار، مؤكــدا  لعــب 
يدعو الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياته 
وحجــم  قضيتهــم  عــىل  الضــوء  بتســليط 
بــكل  إســنادهم  عــىل  والعمــل  معاناتهــم 
الوســائل، إلبقــاء قضيتهــم حيــة وحــارضة، 
وفضح سياسات املحتل وجرامئه بحقهم.

وحّيــا املــرصي يف ترصيــح صحفــي أمــس، 
الحريــة  معركــة  يخوضــون  وهــم  األرسى 
والكرامــة بإرادتهــم الصلبــة ويتوقون للحظة 
الخاص من السجن، وهم يواجهون صلف 
املحتل وقسوة السجان، مردفا: "إننا عىل 
العــارشة لصفقــة  الذكــرى  ظــال  ثقــة، يف 
قضيــة  تضــع  املقاومــة  بــأن  األحــرار،  وفــاء 
األرسى يف ســلم أولوياتهــا، وتســعى بــكل 
قــوة للعمــل عــىل تبييــض ســجون االحتال 

من آخر أسر فلسطيني".
التــي  الباســلة  "املقاومــة  أن  وأضــاف 
يف  األرسى  معركــة  يف  انتصــارا  ســجلت 
صفقــة وفــاء األحــرار التــي نعيــش ذكراهــا، 
ماضيــة يف صناعــة صفقــة مرشفــة قادمــة 

مبا متلك من أوراق قوة".

أرسى "الجهاد" يرشعون بإرضاب عن الطعام رفًضا لإلجراءات العقابية

رغم انتهاء محكوميتها األحد المقبل

األسيــــرة "أبـــو كميـــل" لــن تتمكن 
مـــــــن احتضــــــــان أطفالهـــــــا

الشيخ رائد صالحالشيخ رائد صالح
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

زيارة حماس للقاهرة 
انعطافة هامة

وفد حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" الذي زار القاهرة مؤخرا 
شّكل نقطة تحوُّل يف تاريخ العالقة مع األشقاء يف مرص، ورغبة 
الثنائيــة  العالقــات األخويــة  بعيــًدا يف تطويــر  للذهــاب  متبادلــة 
الصالبــة  مــن  املزيــد  الوشــائج  هــذه  التــي متنــح  العقبــات  ورفــع 

والوثوق.
وتاريــخ الشــقيقة أرض الكنانــة معّمــد بالــدم دفاًعــا عــن فلســطني 
وعن األمة العربية وهو ميتد لعقود طويلة، حتى أن مرص الكبرية 
شــكلت القلعــة الحاميــة للعــرب واملســلمني عــى مــدار تاريخهــا 
العريــق وليــس مجافًيــا للحقيقــة بــأي حــال حــني تؤكــد الحيــاة أنــه 

حيث تكون مرص تكون األمة العربية.
ولقــد شــهدت املنطقــة أحداًثــا كــرى كان للشــقيقة مــرص فيهــا 
الزكيــة  الدمــاء  عــزة وفخــار حــني روت أرض فلســطني  صفحــات 
لشــهداء أرض الكنانــة ومل يتــواَن الشــعب املــرصي العظيــم عــن 
تقديــم كل أشــكال اإلســناد األخــوي املــادي والبرشي حتى تكون 

فلسطني حرة وعزيزة.
وقــد تــرك هــذا التاريــخ املشــرك عالقــات مصاهرة متتــد ملئات 
العائالت حتى أضحى الشعبان شعًبا واحًدا يعيش يف قطرين، 
وال ينكــر أحــد أن مــرص ال تــكاد تخلــو فيهــا مدينة أو قرية يف طول 
البالد وعرضها من شــهداء قد روت دماؤهم العطرة أرض الرباط 

والقبلة األوىل.
ــا بــارًزا يف كبــح جــامح  كــام شــهدت العقــود املاضيــة دوًرا مرصيًّ
لهــا وعــى كل الصعــد، إما بالتواصل  العدوانيــة الصهيونيــة بتدخُّ

املبــارش مــن خــالل الزيــارات املتبادلــة وإمــا مــن خــالل 
املواقف العلنية يف الترصيحات والبيانات أو املواقف

إعالن عطاء توريد قرطاسية  
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/47 
خــاص بتوريــد قرطاســية ضمــن مــرشوع تحســني الوصــول لخدمــات الصحــة 
النفســية و الدعــم النفــي واالجتامعــي للنســاء واألطفــال األكــر هشاشــة 
واملترضريــن مــن جائحــة كورونــا ومــن التصعيد األخــري يف قطاع غزة بتمويل 

optHF الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
 13.10.2021 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتالم  ســيكون  حيــث 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• عى الرشكات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع 

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• رسوم إعالن العطاء بالجريدة عى من يرسو عليه العطاء 

• يجب عى الرشكات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إمــا 

كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة شــهرين مــن تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األثنني املوافق 
18.10.2021 الساعة  11:30 مساًء 

 18.10.2021 املوافــق  األثنــني  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  12:00 مساءا

إدارة الجمعية 

إعالن عطاء حجز شاليهات وتوفري ضيافة 
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.
ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/48 
الوصــول  تحســني  مــرشوع  ضمــن  ضيافــة  وتوفــري  شــاليهات  بحجــز  خــاص 
لخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي واالجتامعــي للنســاء واألطفــال 
األكــر هشاشــة واملترضريــن مــن جائحــة كورونــا ومــن التصعيــد األخــري يف 
.optHF قطاع غزة بتمويل الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة

فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
 13.10.2021 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتالم  ســيكون  حيــث 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
- عى الرشكات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع.

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- رسوم إعالن العطاء بالجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

- يجب عى الرشكات املشــركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إمــا 

كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

- آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم االثنني املوافق 
18.10.2021 الساعة 11:30 مساًء.

 18.10.2021 املوافــق  االثنــني  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الساعة 12:00 مساًء.

إدارة الجمعية

إعالن عن طرح عطاء رقم 2021/16
حفر وتجهيز برئ مياه 

تعلن مؤسسة رحمة حول العامل – مكتب فلسطني عن طرح عطاء رقم 2021/16 
م. حفــر وتجهيــز بــر ميــاه فعــى الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعة مؤسســة رحمة 
حــول العــامل، غــزة – شــارع الريمــوك – مقابــل مديريــة الربيــة والتعليــم، الســتالم 
كراســة العطــاء، ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 13 اكتوبــر2021. مــن الســاعة 
دوالر   100 وقــدره  مبلــغ  مقابــل  ظهــرًا  الواحــدة  الســاعة  حتــى  صباحــا  التاســعة 
مســردة ملــن مل يرســو عليــه العطــاء ، علــاًم بــأن آخــر موعد لتســليم كراســة العطاء 
العــارشة  الســاعة  م.   2021 اكتوبــر   24 املوافــق  األحــد  يــوم  املختــوم  بالظــرف 

صباحًا، عى أن تفتح املظاريف الساعة الحادية عرشة يف نفس اليوم.
لالستفسار هاتف/ 2836600  جوال 0592600736

مالحظات هامة:
1. تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار.

3. موعــد االجتــامع التمهيــدي هــو االثنــني 2021/10/18 الســاعة 11:00 

صباحا يف مقر املؤسسة.
4. من حق املؤسسة إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

5. من حق املؤسسة تجزئة العطاء.

6. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

7. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

8. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمني مقداره %5 من قيمة العطاء عى 

شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 30 يوما.
9. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 30 يوم من تاريخ تقديم العطاء.

10. يجب تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع .

11. أيام العمل يف املؤسسة من األحد وحتى الخميس.

إعالن مزاودات
النيابة العامة                                                 

النيابــة العامــة / اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــن طــرح  تـعـلـــن 
مختلفــة  أصنــاف  مــزاودة  يف  للمشــاركة  وذلــك  املختــوم  بالظــرف  مــزاودة 
محجــوزة عــى ذمــم قضايــا لــدى النيابــة العامــة تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 

املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
البيانرقم املزاودةم
بيع مركبات محجوزة مزاودة رقم 12021/1
بيع دراجات نارية محرزة مزاودة رقم 22021/2

متعــددة  مزاودة  رقم   32021/3 أصنــاف  بيــع 
مختلفة 

بيع طحني كعلف حيوانات مزاودة رقم  4 /42021
الراغبــني  واالفــراد  رســميًا  واملســّجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــى 
- غــزة /الدائــرة املاليــة  العامــة  النيابــة  باملشــاركة يف هــذه املــزاودة مراجعــة 
مقابل الجامعة االسالمية خالل أوقات الّدوام الّرسمي من أجل الحصول عى 

كّراسة املواصفات ووثائق العطاء مقابل مبلغ ) 150( شيكل غري مسرّدة.
1. أجرة االعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــيك معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة صادريــن من بنك 

كتأمني دخول" ساري املفعول ملدة ستني يومًا من آخر موعد لتقديم العطاء.
3. تقدم األسعار بالدوالر و النيابة العامة غري ملزمة بقبول أعى األسعار

4. تتــم معاينــة االصنــاف يف ســاحة النيابــة غــزة – شــارع الثالثينــي – مقابــل 

الجامعة االسالمية
5. للمراجعة و االستفسار جوال رقم : 0599736744

دولة فلسطني 
النيابة العامة

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 

1515

دولة فلسطني
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية  

إعالن المناقصة رقم)2021/16+15(
الخاصة:- بتوريد مواد سباكة و كهرباء 

لزوم وزارة األوقاف
تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـرح املناقصة رقـم )2021/16+15( 
كراســة  حســب  أعــاله،  املذكــور  للموضــوع  املختــوم  الظــرف  بطريــق  وذلــك 
الــرشوط واملواصفــات املعــدة، والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن اإلدارة العامــة 
للشــئون املاليــة – دائــرة املشــريات، مبقــر الــوزارة مبدينــة غــزة- انصــار– مقابل 
الثالثــاء،  يــوم  مــن  الرســمي،ابتداًء  الــدوام  أوقــات  زايــد، خــالل  الشــيخ  مســجد 
املوافـــق:2021/10/12م، مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو 
يوم االربعاء ، املوافـق:2021/10/20م السـاعة الحادية عرش صباحًا وستفتح 
املناقصات يف نفس اليوم والساعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم. 

*- مالحظات:-
1. مثن كراسة املناقصة )100شيكل( غري مسردة.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك صادرين من بنك معتمد لدى وزارة 

املالية بغزة )البنك الوطني اإلســالمي أو بنك اإلنتاج( مببلغ )500شــيكل( " 
كتأمــني دخــول " ســاري املفعــول ملــدة ) 60 يومــا( مــن آخــر موعــد لتقديــم 

املناقصة وال يلتفت إىل املناقصة غري املصحوبة بالتأمني املذكور.
3. يجب أن يكون املورد مســجاًل رســميًا يف دوائر الرضيبة وتقدم األســعار 

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف تجزئــة بنــود   .4

املناقصة أو إلغائها أو إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
5. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة.

*- للمزيد من املعلومات االتصال عى هاتف الوزارة:  2623116
اإلدارة العامة للشئون املالية/ دائرة املشريات

رام الله-غزة/ فلسطني:
أكــد مركز اإلنســان للدميقراطيــة والحقوق- غزة، أن 
التقريــر الصــادر عــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلدارية 
يف رام الله يدلل عى تفاقم جرائم فســاد الســلطة 
ينظــر  أنــه  إىل  منبهــا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
والخروقــات  الفســاد  معــدالت  لتزايــد  بالــغ  بقلــق 

والتجاوزات يف ملفات وقضايا مهمة.
وأوضــح املركــز يف بيــان لــه أمــس، أن التقريــر الــذي 
صــدر عــن عــام 2020 يف أغســطس/ آب املــايض 
بــني تلقــي ديــوان الرقابة املاليــة واإلدارية عن العام 
تجــاوزات  ووجــود  وبالغــا،  شــكوى   147 املنــرصم 
وقفــة  صنــدوق  أبرزهــا:  ملفــات  عــدة  يف  وفســاد 
عــز الخــاص بتوزيــع املســاعدات يف أزمــة كورونــا، 
الحــج،  وملــف  بالخــارج،  العــالج  تحويــل  وملــف 

وتجاوزات يف وزارة املالية.
وأظهر التقرير وجود خروقات يف توزيع مساعدات 
أشــخاص  تســجيل  تــم  إذ  عــز،  وقفــة  صنــدوق 
اســتفادوا من مســاعداته، تتجاوز رواتبهم 11 ألف 
ومؤسســات  البنــوك  يعمــل يف  وبعضهــم  شــيقل، 
يف  شــيقل،  ألــف   16 عــى  رواتبهــم  تزيــد  خاصــة 
مخالفــة واضحــة ملعايــري الــرصف التــي كانــت قــد 
أعلنتهــا وزارة العمــل بحكومــة رام اللــه، إضافــة إىل 
فســاد مبلــف الحــج، إذ تــم اســتبدال أســامء بأخــرى 

تم حذفها، وفق املركز.
الخــارج  يف  للعــالج  التحويــالت  ملــف  أن  وأضــاف 

إىل  التحويــالت  مــن   %  18 مــن  أكــر  أصــدر 
مستشــفى النجــاح دون غريهــا مــن املستشــفيات، 
للعــالج  تحويلــة  و3826  األســباب،  توضيــح  دون 
 1948 عــام  املحتلــة  األرايض  مبستشــفيات 
بوقــف  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  قــرار  رغــم 
التحويالت للمستشفيات اإلرسائيلية، يف مارس/ 

آذار 2019.
واعتــر املركــز تقرير ديــوان الرقابة املالية واإلدارية 
يدلــل عــى أن جرائــم الفســاد يف ازديــاد مــن جــراء 
عــدم اتبــاع الضوابــط اإلجرائيــة والقانونيــة يف إدارة 
يوجــب  الــذي  األمــر  عليــه،  والحفــاظ  العــام  املــال 
بــكل  الفســاد  الجهــود املبذولــة ملحاربــة  مضاعفــة 
واملــدين،  والخــاص  العــام  القطاعــات،  يف  قــوة، 
لســنة  الفســاد  مبكافحــة  الخــاص  القانــون  وتطبيــق 
األمــم  اتفاقيــة  تنفيــذ  الســلطة  والتــزام   ،2005

املتحدة ملكافحة الفساد.
وديــوان  الفســاد  مكافحــة  وهيئــة  الســلطة  وطالــب 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة بتتبــع التجــاوزات والعمــل 
الفســاد  قضايــا  ومالحقــة  متابعــة  يف  وحــزم  بجــد 
واملتورطــني فيهــا، وإعــالن النتائــج للجمهــور ليكــون 
عــى اطــالع مبــا يتــم عــى هــذا الصعيــد، خصوصــا 
مواطــن  لــكل  حــق  ومراقبتــه  العــام  املــال  وأن 
العــدل  فيــه  يعــم  للوصــول إىل مجتمــع  ومســؤول، 
املصلحــة  وســيادة  الفــرص،  وتكافــؤ  واملســاواة 

العامة عى الخاصة.

تعطيل التشريعي
"القــدس موعدنــا"  واعتــرت املرشــحة عــن قامئــة 
فضائــح  مسلســل  الرغــويث،  فاديــة  الناشــطة 
نتــاج غيــاب دور  اللــه  بــرام  الســلطة  ملفــات فســاد 
الرقابــة وتــاليش الــدور الفاعل للســلطات القضائية 
والتنفيذيــة، والتعطيــل الكامل للســلطة الترشيعية 

التي تم تغييبها مبرسوم رئايس.
وقالــت الرغــويث يف ترصيــح صحفــي أمــس: "َمــْن 
املســاءلة  أمــن  ومــن  األدب،  أســاء  العقــاب  أِمــَن 
تصــل  مــا  وكل  ومســتحقاته  الشــعب  أمــوال  رسق 
إليــه يــداه، والفســاد الــذي ظهر جــزء منه أمر معيب 
بحق الحكومة الحالية والسابقة"، مستنكرة تحويل 
الجبــني،  لهــا  ينــدى  عــار  لوقفــات  العــز"  "وقفــات 
ورصف أمــوال خصمــت مــن املوظفني املســتورين 

ملجموعة من األثرياء املقتدرين.
وعّدت أن ما كشفه تقرير الديوان "ما هو إال دليل 
عفن كبري" ينخر منظومة السلطة ويرهن سطوتها 
عى املال العام دون حسيب أو رقيب، منبهة إىل 
أن التقريــر والتقاريــر الســابقة ســتبقى بــال أثــر إن مل 
تتبعهــا خطــوات عمليــة جــادة ملســاءلة ومحاســبة 

كل مذنب ووضعه تحت طائلة القانون.
وجامعــات  أفــرادا  الفلســطيني  الجميــع  ودعــت 
ومؤسســات حقوقية وشــعبية إىل الضغط من أجل 
محاســبة كل مــن يثبــت تورطــه بقضية فســاد وســوء 

استغالل ألموال الشعب ومقدراته.

217 انتهاًكا ارتكبتها السلطة يف 
الضفة والقدس يف سبتمرب

رام الله/ فلسطني:
رصــد تقريــر للجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني ارتــكاب أجهــزة أمــن 
انتهــاًكا بحــق  الســلطة يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة )217( 

املواطنني عى خلفية سياسية يف الشهر املايض.
انتهــاكات الســلطة )52( حالــة اعتقــال،  بــني  التقريــر أن مــن  وأوضــح 
حــاالت  و)3(  ورضب،  اعتــداء  حــاالت  و)5(  اســتدعاء،  حالــة  و)62( 
تنســيق أمنــي لحاميــة أمــن االحتــالل، و)5( حــاالت تهديــد وتشــهري، 
قمــع  حالــة  و)30(  عمــل،  وأماكــن  ملنــازل  مداهمــة  عمليــة  و)16( 

حريات.
املعتقلــون  اضطــر  األقــل،  عــى  حــاالت   )4( أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
السياســيون لإلرضاب عن الطعام بســبب ظروف االعتقال يف ســجون 
الســلطة، شــهدت )3( حــاالت منهــا تدهــور الوضــع الصحــي بســبب 

ظروف االعتقال أو التعذيب.
ا  وطالت انتهاكات السلطة )34( أسرًيا محرًرا، و)27( معتقاًل سياسيًّ
أو  ناشــط شــبايب  بحــق  و)21(  بحــق طلبــة جامعــات،  و)51(  ســابًقا، 

حقوقي، و)2( بحق محارض جامعي، و)5( بحق دعاة.
وشــملت االنتهــاكات حالتــي اعتــداء عــى مرشــحي قوائــم انتخابــات 
املجلــس الترشيعــي، وحالتــي قطــع رواتــب وفصــل تعســفي، و)23( 
وقمــع  مالحقــة  حــاالت   )13( عــن  فضــال  تعســفية،  محاكــامت  حالــة 

مظاهرات وانتهاكات أخرى، حسب التقرير.
وشكلت محافظة نابلس األعى عى صعيد انتهاكات السلطة بواقع 
 )23  ،52( بواقــع  وقلقيليــة  الخليــل  محافظتــا  تالهــا  انتهــاًكا،   )61(

انتهاًكا لكل منهام عى التوايل.

السلطة تجرب عائلة بنات عىل 
تغيري مكان حفل تأبني "نزار"

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكدت عائلة الناشــط واملعارض الســيايس نزار بنات أن أجهزة 
أمن الســلطة أجرتها عى تغيري مكان حفل تأبني ابنها، الذي 
اغتالتــه يف أثنــاء اعتقالــه، مــن ســاحة املجلــس الترشيعــي يف 

رام الله، إىل قاعة مناسبات قريبة منه.
وأفــاد عــامر بنــات، ابــن عــم الشــهيد نــزار، يف حديــث لصحيفــة 
"فلســطني" بــأن أجهــزة أمــن الســلطة طلبــت مــن العائلــة تغيــري 
قاعــة  إىل  الترشيعــي  املجلــس  ســاحة  مــن  االحتفــال  مــكان 
مجــاورة، وهــو مــا وافقــت عليــه العائلــة إلكــامل مراســم حفــل 

التأبني.
وأشــار إىل أن االحتفــال ســيبدأ الرابعــة عــرًصا الســبت القــادم، 
عــى أن يكــون هنــاك احتفــال آخــر يف الوقــت نفســه بســاحة 

الجندي املجهول قرب املجلس الترشيعي مبدينة غزة.
وأوضــح بنــات أن الســلطة تهــدف مــن تغيــري مــكان حفــل تأبــني 
الشــهيد نــزار إىل إفشــال الحفــل، وأن العائلــة تعلــم ذلــك، لــذا 
وافقــت حتــى يتــم االحتفــال إليصــال رســالة الشــهيد وعائلتــه، 
مبينــا أن أجنــدة االحتفــال ســتبدأ بكلمــة رئيســة للعائلــة يلقيهــا 
واإلســالمي،  الوطنــي  العمــل  لفصائــل  كلــامت  ثــم  نــزار،  والــد 

والحراكات املجتمعية، والقوائم االنتخابية.
وأفاد بأن العائلة أنهت اإلجراءات القانونية إلقامة حفل التأبني 

لقطع الطريق عى أي خطوة من السلطة لتعكري تنظيمه.
واغتالت أجهزة أمن السلطة املعارض السيايس بنات يف 24 
يونيــو/ حزيــران املــايض، بعــد اقتحــام املنزل الــذي كان يوجد 
بــه يف الخليــل، إذ تعــرض للــرضب املــرح بــأدوات خشــنة عــى 

مدار ساعات، قبل نقله جثة هامدة إىل أحد املستشفيات.
ونــزار بنــات مرشــح لالنتخابــات الترشيعيــة عــن قامئــة الكرامــة، 
مــرشوع  ضــد  نِشــط  والدميقراطيــة،  اإلنســان  بحقــوق  ومهتــم 
التسوية واتفاقية "أوسلو"، وكان من أبرز النشطاء املعارضني 

للسلطة برام الله.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
قــال الناطق اإلعالمي باســم الهيئــة العليا للمطالبة 
االجتامعيــة  الشــؤون  ومنتفعــي  فقــراء  بحقــوق 
صبحــي املغــريب: إن "منتفعــي الشــؤون" يعانــون 
أوضاًعــا اقتصاديــة بالغــة الســوء إذ مل يتلقــوا منــذ 

عام 2017 سوى ست دفعات.
ــر  واعتــر املغــريب خــالل ورشــة عمــل بعنــوان "تأخُّ
وتداعياتهــا  االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  شــيكات 
الكارثية عى املستفيدين" نظمتها الهيئة الدولية 
"حشــد"  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لدعــم 
مبقرها مبدينة غزة أمس، أن التعلل بتأخر دفعات 
"الشــؤون" بتأخــر املوازنة مــن االتحاد األورويب أمر 
الســن  كبــار  مــن  الشــؤون  "فمنتفعــو  مقبــول،  غــري 
وذوي االحتياجــات الخاصــة واملســتأجرون يعانون 

كثرًيا".
الشــؤون  مخصصــات  منتفعــي  أعــداد  وتبلــغ 
االجتامعية 105 آالف أرسة، أغلبهم من قطاع غزة 

وعددهم 85 ألف أرسة.
الضمان االجتماعي

وانتقــد املغــريب رصف مبلــغ موحــد بقيمــة "750 
مــن  كمكرمــة  العــام  هــذا  واحــدة  ملــرة  شــيقاًل" 
ليســوا  الشــؤون  "منتفعــو  وقــال:  الســلطة،  رئيــس 
مبوجــب  لــه  مكفــول  حــق  هــذا  بــل  متســولني، 
االلتــزام  الســلطة  وعــى  االجتامعــي"،  "الضــامن 

برعاية كافة مواطنيها خاصة الفئة املهمشة.
وقــال: "كثــري مــن أبناء منتفعي الشــؤون مل يذهبوا 

تلتــزم  ال  فلــامذا  وجامعاتهــم،  مدارســهم  إىل 
السلطة بدفع التزاماتها املالية تجاههم لتمكينهم 

من تسيري أمورهم الحياتية؟".
الشــئون  منتفعــي  بعــض  أن  إىل  املغــريب  وأشــار 
لجــأوا للتســول يف الطرقــات يف ظــل عــدم وجــود 
فرص عمل بغزة، مضيًفا: "ماذا تنتظر السلطة، أن 
ميوتــوا هــم وأبناؤهــم مــن الجــوع؟ ال يحــق للســلطة 

أن تعامل أبناء شعبها بهذه الصورة".
وقــال: "أبنــاء غــزة هــم كأبنــاء الضفــة، ملــاذا هنــاك 
بقيمــة  مــرشوع  آخرهــا  بالضفــة  تشــغيل  مشــاريع 

19.5 مليون دوالر، يف حني يتم تجاهل غزة؟".

أربــع  منــذ  نعيــش  "نحــن كمنتفعــي شــؤون  وتابــع: 
سنوات أوضاًعا صعبة جًدا، ورغم كل اعتصاماتنا 
ومطالبتنا فال نجد مسؤواًل بالسلطة يتساءل كيف 

تعيش تلك األرس املستورة؟".
اعتصامات ومطالبات

وتســاءل املغــريب: "كيــف تقبل الســلطة بــأن يكون 
الـــ5000 دوالر  هنــاك مســؤولون رواتبهــم تتجــاوز 
بغــزة  األرس  آالف  عــرشات  هنــاك  أن  حــني  يف 

والضفة جائعة".
وأشــار إىل أن الســلطة مل تفّكــر حتــى يف إرســال 
قســائم رشائيــة لهــذه األرس، "مــاذا تريــد الســلطة؟ 
هــل تريــد دفــع الشــباب للهجــرة مــن الوطــن؟ هــل 
يعقــل أن متــارس بحــق غــزة كل أســاليب الركيــع 

والتجويع من أجل الكريس؟".
يف  سيســتمرون  الشــؤون  منتفعــي  أن  وأكــد 

اعتصاماتهــم ومطالباتهــم حتــى توفــري الحد األدىن 
من الحياة الكرمية لهم.

فيام قال مفوض عام وزارة التنمية االجتامعية يف 
غــزة لــؤي املدهــون يف كلمــة لــه خــالل الورشــة، إن 
مــا يحــول دون رصف الســلطة لرواتــب الشــئون هــو 
ــل االتحــاد األورويب مــن التزاماته  خشــيتها مــن تنصُّ

تجاه هذه الفئة بالكامل.
مستوى معيشي الئق

مــن جانبــه، أكــد مديــر الدائــرة القانونيــة يف الهيئــة 
الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" 
رامــي محســن أن جملــة القوانــني الوطنيــة والدوليــة 
االجتامعــي  الضــامن  يف  إنســان  كل  حــق  أكــدت 

ومستوى معييش الئق يكفل له الحياة الكرمية.
وقــال: "وهــذا يؤكــد لنــا أن حقوق منتفعي الشــئون 
ليســت مّنــة مــن أحد، وإمنــا حقوق يجب أن ُتصان 

دون أي متييز سيايس أو غريه".
الضفــة  يف  الحكومــة  إيفــاء  أن  محســن  واعتــر 
التأخــري  "فإشــكالية  واجبــة،  تجاههــم  بالتزاماتهــا 
يف رصف املســتحقات ليســت وليــدة اللحظــة بــل 

بدأت منذ 2017".
وبــنّي أن هــذه األزمــة تكمــن خطورتهــا أنهــا جــاءت 
بعــد  التداعيــات  مــن  املجتمــع  معانــاة  ســياق  يف 
العــدوان اإلرسائيــي األخري وكورونا، "فأصبح عدد 
مقوماتهــا  أدىن  مــن  واملحرومــة  الهشــة  الفئــات 
والصحيــة  اإلنســانية  التحديــات  وزادت  أكــر، 

واالجتامعية ".

المرشحة الربغويث: استرشاء الفساد نتاج تعطيل السلطة الترشيعية وتقييد القضاء

مركـــز حقوقــــي: تقريـــر الرقابـــة الماليــــة واإلداريـــة 
يدلــــل علــــى تفاقــــم جرائـــم الفســـاد فـــي الضفــة

خالل ورشة عمل عقدت بغزة

مطالبات للسلطة برضورة الرصف الفوري لـ"مخصصات الشؤون"
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ملــن ال يعــرف إن سياســة التهويــد للمعــامل العربيــة واإلســامية قــد بــدأت يف 
اليوم السادس واألخري يف حرب حزيران )يونيو( 1967م، التي ُتعرف بحرب 
األيام الستة )10-5 يونيو(؛ ففي مساء السبت 10 يونيو قد بدأت عمليات 
الــراق، وبعــد أربــع ســاعات فقــط  الهــدم لحــارة املغاربــة املاصقــة لحائــط 

حولت إىل ساحة صاة يهودية يدعونها "حائط املبىك".
ومــا يقــوم بــه االحتــال يف املقــرة اليوســفية مبدينــة القــدس منــذ ديســمر 
2020م هو امتداد لسياسة التهويد التي بدأها منذ إنشاء كيانه الصهيوين 

عام 1948م، فمع أنها مقرة تضم رفات شهداء الجيشني العراقي واألردين 

بهــدف  مــن اإلرهــاب والعــدوان اإلرسائيليــني، وكل ذلــك  أمواتهــا  مل يســلم 
تحويــل هــذه املقــرة اإلســامية إىل حديقــة توراتيــة يهوديــة، وهي السياســة 
اقتحامــات وصلــوات  تنظــم  التــي  اليهوديــة  تتبعهــا املنظــات  التــي  نفســها 
تلموديــة يف ســاحات املســجد األقــى، وتحفــر األنفــاق تحتــه لتصنع تاريًخا 

مزيًفا وتنسبه لليهود.
إن تزييــف التاريــخ والحقائــق سياســة إرسائيليــة مكشــوفة، وصلــت إىل حــد 
للمســجد  املحاذيــة  "الصلودحــة"  أرض  يف  الوهميــة  القبــور  مئــات  زراعــة 
األقــى، وحــي "واد الربابــة" يف بلــدة "ســلوان" مبدينــة القــدس، واالحتــال 
ينشــئ هــذه القبــور الوهميــة عــى أراٍض تتبــع وقفية إســامية تبلغ مســاحتها 

مليون و680 ألف دومًنا، أي ما نسبته %6 من مساحة فلسطني.
ويعمد االحتال إىل تغليف سياساته التهويدية بقرارات وقوانني عنرصية، 
فقــد صــودرت معظــم أرايض الوقــف اإلســامي بحجــة أنهــا "أمــاك غائبــني"، 
املعــامل  تغيــري  بهــدف  اليهوديــة  واملرافــق  املســتوطنات  عــرات  وبنيــت 
العربية واإلسامية حتى ما قبل عام 1948م بدعم من االحتال الريطاين.

مكــة واملدينــة،  هــي شــقيقة  القــدس  أن مدينــة  القــول  نافلــة  مــن  ليــس  إنــه 
واملســجد األقــى شــقيق املســجد الحــرام واملســجد النبــوي، عــر التاريــخ 

تعد مدينة القدس بوابة الحرب أو بوابة الســام للمنطقة، وهي معيار القوة 
والضعف للعامل العريب واإلسامي، فكلا كانت األمة بصحة وعافية كانت 
القدس يف كنفها وتحت سيطرتها، وإذا ما ضعفت األمة واستكانت كانت 
القدس بيد عدوها، هكذا هي سنة الله يف القدس عر التاريخ، وملا كانت 
األمة يف أســوأ حاالتها من الضعف والركود واالنهزام فقدت قدســها، فاحتل 
1948م، وأكملــوا  عــام  الغــريب يف ســويعات معــدودة  يهــود األرض شــقها 

احتالها عام 1967م.
ــا عــى أرض املســجد األقــى، وأن خطتهم هي  فادعــوا أن هيكلهــم كان مبنيًّ
إعــادة بنائــه عــى أنقــاض املســجد األقــى، وهــذا مــا ينقضــه التاريــخ وتــرده 
حقائــق الجغرافيــة، فاليهــود مل يكــن وجودهــم عــى أرض القــدس إال وجــوًدا 
عابــًرا مؤقًتــا، وجــوًدا طارًئــا مل يــرك أثــًرا لحضــارة أقاموهــا أو دولــة شــيدوها 

داخل املدينة املقدسة.
ولعــل هــدم قريــة "العراقيــب" بالنقب جنويب فلســطني 184 مرة كان آخرها 
يف مــارس 2021م يعكــس سياســة اإلرصار التــي ينتهجهــا االحتــال، معــواًل 
عــى إســراتيجية النفــس الطويــل التــي تســتخدمها الحركــة الصهيونيــة منــذ 
أكــر مــن 100 عــام، وهــو الحــال الذي نجده يف محاوالت طرد الفلســطينيني 

2018، وكــذا هــدم عــرات  بــدأت يف ســبتمر  التــي  مــن "الخــان األحمــر" 
الوحدات السكنية يف صور باهر عام 2019.

ومل يكــن آخــر مظاهــر تلــك السياســات محــاوالت تهجــري ســكان حــي "الشــيخ 
جــراح" مــن بيوتهــم، التــي أدت إىل ردات فعــل فلســطينية ودوليــة، شــملت 
2021م، كلهــا أدت إىل وقفهــا وتعطيلهــا  القــدس يف مايــو  معركــة ســيف 
مؤقًتــا، لكننــا نــدرك أن االحتــال ســيعاود تفعيلهــا بقــرارات حكومية عنرصية 

وإجراءات ميدانية من املستوطنني.
أرض  عــى  يهوديــة  دولــة  إقامــة  فكــرة  الصهيونيــة  املنظمــة  صاغــت  لقــد 
فلســطني، وهــي تــدرك أنهــا تعمــل ضــد الجغرافيــا والتاريخ، ولــذا جندت كل 
قوتهــا عــر الــدول واملنظــات الدوليــة، مــن أجــل ضان صمتهــم أو تجاهلهم 
إجــراءات التهويــد وطمــس الحقائــق، ولكــن ذلــك كله ال ميكــن أن يفلح ما دام 
الفلســطيني يحمي أرضه وتاريخه بدمائه، وما دام العريب يحمل هم قضيته 
األوىل، فالقــدس تبقــى مدينــة عربيــة إســامية مل تكــن ولــن تكــون يهوديــة. 
فالشــعب الفلســطيني ســيبقى مقاوًما لاحتال إىل أن ينترص، ويبقى الجًئا 
يف البــاد إىل أن يعــود إىل أرضــه ودولتــه الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا 

القدس.

سياسة االحتالل يف التكرار واإلرصار عىل التهويد 
د. ناجي شكري الظاظا 

 أكاديمي ومحلل سيايس

وذلك من خال التضييق واملاحقة، رمبا كانت هناك بعض االستثناءات 
يف بعــض اللحظــات التاريخيــة لهــذه القاعــدة وذلــك حينــا كانــت تعمــل 
بالقــوى  الســيطرة  عــن  الخارجــة  األنظمــة  بعــض  عــى رضب  الغربيــة  القــوى 
اإلسامية الصاعدة، ولكن رسعان ما تعود السياسة الغربية لنهجها القديم 

بعد أن تحقق الغاية من هذه اللعبة التي مارستها باحرافية.
اإلســام  قــوى  اســتطاعت  املتواصلــة  واملاحقــة  الشــديد  التضييــق  رغــم 
الســيايس أن توجــد لنفســها قاعــدة شــعبية عريضــة وتأييــد جاهريي واســع 
بــني مختلــف رشائــح املجتمعــات اإلســامية األمــر الــذي أصبــح ميثــل حالــة 
عامة يف معظم الدول اإلســامية العربية وبرزت مامح هذا التأييد الواســع 
مــن خــال ســيطرة قــوى اإلســام الســيايس عــى النقابــات ومجالــس الطاب 
والتقــدم الحثيــث نحــو الرملانــات كلــا أتيحــت لهــا الفرصــة، وكان مــن أبــرز 
مامح هذا التقدم ما حدث يف انتخابات املجلس التريعي الفلسطيني 
2010م األمــر  انتخابــات مجلــس الشــعب املــرصي عــام  تــم  2006م  عــام 
الــذي كان ســبًبا يف أن يكــون لإلســام الســيايس الحــظ األوفــر مــن مكاســب 
الربيع العريب الذي أزال الحواجز أمام القوى اإلسامية للوصول إىل الحكم 
وهــو األمــر الــذي فشــلت يف التنبــؤ بــه كافــة أجهــزة االســتخبارات العامليــة، 
وشــكل الربيــع العــريب صدمــة قويــة للقــوى الغريبــة املهيمنــة عــى مقاليــد 
السياســة العامليــة مــن خــال شــبكات املصالــح والنفــوذ التــي أسســتها منــذ 

نهاية الحرب العاملية الثانية.

1922م التــي كانــت متّثــل إىل  منــذ ســقوط دولــة الخافــة العثانيــة عــام 
حــد مــا حكــم "اإلســام الســيايس" - كمصطلــح غــريب- الــذي يعتــر امتــدادا 
أســيا  وجنــوب  األوســط  الــرق  منطقــة  يف  ســاد  الــذي  اإلســامي  للحكــم 
وشــال إفريقيــا وبعــض مــن أوروبــا حســب فــرات توســعه أو انكاشــه، كان 
هنــاك تحــدٍّ أمــام العــامل الغــريب الــذي كان الســبب الرئيس يف إســقاط هذا 
الســيايس  اإلســام  منــع  يتمثــل يف  العثانيــة،  الدولــة  أواخــر عهــد  الحكــم 
العــودة للحكــم مــرة أخــرى، ويف ســبيل ذلــك عملــت القــوى الغريبــة عــى 
نــر األفــكار الليراليــة والعلانيــة بل واليســارية يف دول املرق اإلســامي 
ــا عــى  لتكــون بديــًا عــن الفكــر اإلســامي الــذي يعتــره الغــرب خطــًرا وجوديًّ
الحضــارة الغربيــة، وظلــت الحكومــات الغربية تواصل دعمها منذ عرينات 
القرن املايض ألنظمة الحكم التي اســتولت عى الســلطة يف دول املرق 
العــريب بعــد تقســيمها يف اتفاقيــة ســايكس بيكــو بدعــم واضح مــن الغرب أو 
بغــض الطــرف أحياًنــا عــن بعــض االنقابــات العســكرية التــي كانــت تســتويل 
عى الحكم يف دولة هنا أو هناك ما دامت كانت هذه األنظمة تتساوق مع 
األجنــدة الغريبــة يف املنطقــة، فــإذا مــا وجــدت القــوى الغربية أن بعض تلك 
األنظمــة حاولــت الخــروج عــن الخط املرســوم للسياســة الغريبة يف املنطقة 
ســعت إىل تغريهــا واســتبدالها، وبطبيعــة الحــال تكون البدائــل دامًئا جاهزة 
ومعدة سلًفا ويف كل األحوال كان يطلب من تلك األنظمة املوالية للغرب 
أن متنــع بشــكل واضــح وصــول أي مــن حــركات اإلســام الســيايس إىل الحكم 

كل ما سبق دفع القوى الغربية إىل تغيري سياساتها التقليدية املتبعة منذ 
ســايكس بيكــو يف منــع اإلســام الســيايس مــن الوصــول للحكــم مخافة إعادة 
الحكــم باســم الخافــة وتشــكيل تهديــد مبــارش عــى الحضــارة الغربيــة كــا 
ذكرنــا يف بدايــة املقــال وتحولــت السياســية الغربية ضد اإلســام الســيايس 
مــن سياســه املنــع إىل سياســة اإلفشــال وهــي مــن وجهــة نظــري أشــد خطــًرا 
انتقــاص  ريــب إىل  بــا  يقــود  الحكــم  الفشــل يف  أن  تأثــرًيا، وذلــك  وأعظــم 
التأييد الشعبي التي حافظت عليه القوى اإلسامية خال عرات السنني 
وكان أبــرز مامــح هــذه السياســة هــي غــض الطــرف عــن اإلســام الســيايس 
الســيايس  العــزل  بسياســة  عليــه  اإلطبــاق  ثــم  ومــن  للحكــم  الوصــول  يف 
واالقتصــادي مبجــرد وصولــه للحكــم حتــى تظهــر مامــح الفشــل مــن خــال 
تــردي الحالــة السياســة واالقتصاديــة للــدول التي يحكمها اإلســام الســيايس 
ومــن ثــم املهاجمــة الرســة إعامًيــا وتســليط الضــوء عــى جوانــب القصــور 
املتعــدد يف كافــة املجــاالت وهــو مــا يــؤدي حتــًا إىل النفــور الشــعبي ومــن 
ثــم االنفضــاض عنهــا شــيًئا فشــيًئا ليســهل بعــد ذلــك القضــاء عليه دون ســند 

شعبي قوي يشكل له حاية متنع حدوث ذلك.
هذا النموذج طبق يف العديد من البلدان، وبالكاد نجت منه غزة الختاف 
الظــروف ووجــود االحتــال وتناقضــه مــع املقاومــة التــي ال تــزال تحظــى بدعم 

جاهري واسع يف األوساط العربية واإلسامية.
قناعــايت انــه أصبــح لزاًمــا عــى حــركات اإلســام الســيايس أن تتبنــى وســائل 

تحدي اإلسالم السياسي

من المقاومة إىل التحرير ومن المعارضة إىل الحكم
المستشار/ أسامة سعد

Specific Procurement Notice

 Request for Bids Small Works

(One-Envelope Bidding Process)

Municipality of Rafah
Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title: Construction of Abu Bakr Al Siddik Street, (first stage) - Rafah
 RFB Reference No.: MDPIIICII-1421117- 19

1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority (PNA), has received 

an initial financing from the World Bank-International Development Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, 

VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

2. Municipality of Rafah now invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of Abu 

Bakr Al Siddik Street, (first stage) - Rafah.

3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible bidders may obtain further information from the Municipality of Rafah, 

Project Department, Eng.  Mohamed Sarhan, Tel: 08- 2145170, Fax: 08- 2145921, and 

inspect the Bidding Documents at during office hours 8:00 A.M. to 12:00 noon. from 13/10/ 

2021 to 11 /11/ 2021 at the address given below.

5. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 

deposit to  Rafah Municipality, account number (127999) in Bank of Palestine,  Rafah Branch. 

6. Bids must be delivered to the Finance Department in Rafah Municipality on the second 

floor on or before 11/ 11/ 2021  - 12:00 noon. Electronic Bidding will not be permitted. Late 

Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 

representatives and anyone who chooses to attend on 11 /11 /2021 -12:00 noon. 

7. Grant is VAT excluded, bidders to price without VAT.

8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be 

held on Sunday;  31 /10 /2021 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at Municipality 

of Rafah at the address given below after finishing site visit.

9. All Bids must be accompanied by a bid security of 6,500 Euro (€) and shall be valid for 120 

days after bid closing date 

10. The address referred to above is: Municipality of Rafah – main building -fourth flour, Project 

Department, Eng.  Mohammed Sarhan .

Mayor of Rafah

دعـوة عطـاء – أعامل 
بلدية رفح 

)MDPIIICII( اسم البلد: فلسطني  ، اسم املروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
MDPIIICII-1421117 -19 :اسم العقد: إنشاء شارع أبو بكر الصديق – مرحلة أوىل      رقم العقد

1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - 
عــى منحــة بقيمــة 130 مليــون يــورو مــن مجموعــة مــن الــركاء واملمولــني )البنك الدويل، الوكالة الفرنســية للتنميــة، الحكومة 
الدمناركيــة، التعــاون االملــاين )الوكالــة األملانيــة للدعــم الفنــي والبنــك االملــاين للتنميــة(، الوكالــة الســويرسية للتنميــة، اتحــاد 
البلديــات الهولنــدي، االتحــاد األورويب( باإلضافــة اىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف إطار برنامــج تطوير البلديات 
املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة. وقــد حصلــت بلديــة رفــح عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة 
)املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع إنشاء  شارع أبو بكر الصديق – مرحلة أوىل  ، وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة 

الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1421117 -19( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( تدعــو بلديــة رفــح املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــروع إنشــاء شــارع أبــو بكــر الصديــق – مرحلــة أوىل. فــرة 

تنفيذ األعال هي 150 يومًا.
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  لــدى  املعتمــدة  اآلليــات  وحســب   )NCB( محليــة  تنافســية  عطــاءات  ســتكون  العطــاءات   )3

البلديات، الراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5( املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية رفح، دائرة املشاريع، املهندس / محمد رسحان، 

هاتــف :082145170 فاكــس رقــم: 082145921، وميكنهــم االطــاع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا حســب العنــوان 
أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عر ظهرًا من 2021/10/13 م وحتى تاريخ 2021/11/11 م.

6( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني من خــال تقديم طلب 

خطــي عــى العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــري مســرد مقــداره )100 يــورو( وطريقــة الدفــع لحســاب بلديــة رفــح يف 
)بنك فلسطني /فرع رفح /رقم حساب 127999(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية رفح عى العنوان أدناه.

7( املروع غري شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم اسعارهم غري شاملة رضيبة القيمة املضافة 

وإحضار فاتورة صفرية.
8( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتاع التمهيدي 

يــوم األحــد املوافــق 31 /10/ 2021 يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــاع التمهيــدي ســيعقد يف 
بلدية رفح، عى العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع العطــاءات 

يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )6,500 يورو( سارية املفعول ملدة 120 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10( العطاءات يجب أن تقدم إىل الدائرة املالية يف بلدية رفح الطابق الثاين قبل أو بتاريخ 11 /11/ 2021 الساعة 

الثانية عر ظهرًا، العطاءات االلكرونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح 
العطاءات بحضور املقاولني أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك، الساعة الثانية عر ظهرًا، بتاريخ 11/11/ 2021 

11( العنــوان املشــار إليــه أعــاه هــو: قطــاع غــزة - محافظــة رفــح - بلديــة رفــح، املبنــى الرئيــي، الطابــق الرابــع ، دائــرة 

املشاريع ، م. محمد رسحان . 
رئيس بلديـة رفح

مناقصة/ رشاء 
بلدية بيت الهيا

أسم املرشوع/ رشاء آلية عدد 2 لزوم حركة 
املوظفني يف بلدية بيت الهيا

1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مناقصة - رشاء مروع / رشاء آلية عدد 

2 لزوم حركة املوظفني وتدعو املوردين و/أو املؤهلني للتقدم للعطاء.
2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محلية وحســب اآلليــات املعتمدة 

لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــراء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة 
للموردين واملقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

مــن  الازمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املؤهلــون  املــوردون   )4

)بلديــة بيــت الهيــا / قســم املشــاريع(، هاتــف: - )082478085( فاكس:-
عليهــا  والحصــول  العطــاء  وثائــق  عــى  االطــاع  وميكنهــم   )082478752(
خــال أيــام وأوقــات الــدوام الرســمي حســب العنــوان أدنــاه وذلــك ابتــداء مــن 
الســاعة 8:0 صباحــا وحتــى الســاعة 11:00 مســاًء مــن يــوم االربعاء املوافق 
شــيكل   200 قيمتــه:  يــرد  ال  رســم  مقابــل  وذلــك  م   2021/10/13 تاريــخ 
)مئتــان شــيكل فقــط ال غــري( وطريقــة الدفــع مــن خــال صنــدوق البلديــة أو 
شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية )بنك فلســطني فرع جباليا حســاب 

رقم 75900( حسب الروط التالية:
5(  آخر موعد لتقديم العروض مســاء يوم االثنني املوافق 2021/10/18 

م حتى الساعة 12:00 مساًء.
6( عى املقاول أن يقدم عرضه مختومًا ومغلقًا ومحتويًا عى الوثائق التالية:

a( ظــرف أول )كراســة رشوط العقــد واملواصفــات الخاصــة وجــدول الكميــات + 

تأمــني ابتــدايئ عــى شــكل ضــان بنــي أو شــيك بنــي بقيمــة 2000 $ فقــط 
)ألفان دوالر فقط ال غري( ملدة 60 يوم ومحرض جلسة الرد عى االستفسارات(

b( يجــب أن تكــون جميــع الوثائــق املقدمــة مــن املقــاول مختومــة بختــم الركــة 

وأي ظرف ناقص عا ورد يف البنود )A + B( أو غري مختوم يعتر الظرف الغيا.

7( يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال العطاء.

8( العطاءات يجب أن تقدم عى العنوان أدناه قبل أو يوم االثنني املوافق 

12 ظهــرًا، العطــاءات االلكرونيــة غــري مقبولــة،  2021/10/18 م الســاعة 

العطاءات املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات 
بحضــور املقاولــني أو ممثليهــم والذيــن يرغبــون بذلــك عــى العنــوان: )بلدية 
بيت الهيا- الطابق الثاين– الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم االثنني 

املوافق 2021/10/18 م.
9( رسوم اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

عمــل تحميهــا مــن سياســة العــزل واإلفشــال، وهــي بنــاء تحالفــات سياســية 
توافقيــة إســراتيجية قامئــة عــى برنامــج وطنــي جامع دون التشــدد يف فرض 
األجنــدة اإلســامية، وذلــك مــن أجــل إيجــاد بيئــة قابلــة للتعامــل مــع االســام 
الســيايس كمكــون أســايس يف العمليــة السياســية ســواء يف املعارضــة أو 
خســارة  مــن  اإلســامي  التيــار  أنصــار  مــن  حساســية  أدىن  ودومنــا  الحكــم، 
االنتخابــات يف بعــض املحطــات للجلــوس يف مقاعــد املعارضــة، والســعي 
وفًقــا للقوانــني للوصــول للحكــم مــرة أخــرى دون النظــر للمســألة بــأن خســارة 
االنتخابــات تعنــي انفضــاض النــاس عــن الديــن او العكــس، ويواكــب ذلــك 
الســيايس  اإلســام  مــع  العاقــة  طبيعــة  حــول  الغــرب  مــع  نقــاش  فتــح  كلــه 
كمنظومــة منفتحــة عــى الحضــارة الغربيــة عــى أســاس التعايــش الحضــاري 

بني الثقافتني.
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2021/946 
يف القضية رقم2021/185

املستدعي/ سعيد مصطفى عيل عبد الله من سكان خان يونس القرارة مفرتق 
الطرق ، وكياله املحامیان / عبد الله الفرا وحسني أبو لطيفة - خان يونس.

املســتدعى ضدهــم / 1. قاســم مصطفــى قاســم أبــو جميــزة مــن خــان يونــس 
شارع صالح الدين منطقة أبو جميزة ومجهول محل اإلقامة.

2. نشــأت عبــد الرحمــن ســامل أبــو جميــزة ديــر البلــح الربكــة منطقــة أبــو جميــزة 

باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة والــده املرحوم عبد الرحمن ســامل 
أبو جميزة ومجهول محل اإلقامة.

3.محمــد أحمــد عبــد الرحمــن أبــو جمــرة ديــر البلــح الربكــة منطقــة أبــو جميــزة 

باألصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة والده وجده ومجهول محل اإلقامة.
 نوع الدعوی/ تقسیم أموال مشرتكة غر منقولة.

قيمة الدعوى/ مليون دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليكم 
الدعــوى رقــم ) 2021/185( اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعواه املرفق 
لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم 
الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
املذكــرة كــا يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا 
جلســة األحــد 2021/11/7م لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا 

تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسر يف دعواه حسب األصول.
تحريرًا يف: 2021/10/11م.

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس 
أ . صديق عبد الرازق الرقب

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية 
رقم2019/10087

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية رقم2019/10087

واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ/ رشيــف جــال احمــد النقلــة واملنفــذ 
إنتــاج ســنة  ضــده/ هــاين فتحــي ســلان منصــور الشــاحنة رقــم3055014 

1994 نوع باص "مان".

فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضور إىل دائرة تنفيــذ محكمة بداية 
غــزة يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفــع قيمــة التأمــني بواقــع 
%10 من قيمة التخمني وأن الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشرتي علًا 

بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة من يوم الثالثاء بتاریخ 2021/10/26م.
حرر يف: 2021/10/10م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/555(

الســيد:  بغــزة  لــأرايض والعقــارات  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
عبــد ربــه عليــان عبــد الرحمــن أبــو نصــره مــن ســكان بنــي ســهيال هويــة رقــم 
950602912 بصفته وكياًل عن: فريد سالمة عبد بريم )وامللقب الفجم(.

مبوجب وكالة رقم: 485509/ 2021 صادرة عن برلني.
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع /مبادلة/ رهن يف

القطعة 220 القسيمة 60 املدينة بني سهيال
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/10/12م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل 
إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 

صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلــن للعمــوم أن الســيد/ عمــر محمــد أحمــد الشــوربجي قــد تقدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعدي عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: عمر محمد أحمد الشوربجي – الزهراء / مدينة األمل

2. اسم املدينة أو القرية: وادي غزة

3.اسم موقع األرض: وادي غزة

القطعــة:5  رقــم  ادعــاء املواطــن(   18 "ماليــة" )حســب  القســيمة:  رقــم   .4

"مالية " )حسب ادعاء املواطن(
املساحة: 396 م2  الحصة: كامال  نوع األرض: مري

5. الحدود مبوجب املخطط:

الرشقي: هاين ربيع عيل املدهون + ربيع عيل محمد املدهون
الغريب: فتحية أحمد عبد ربه أبو حجر

الشايل: شارع ترايب ومن ثم أرض السيد/ محمود عبد الحكيم يوسف الغرابيل
الجنويب: شارع ترايب ومن ثم أرض السيد/ رمضان جراد جرب أبو حجر

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن البنــك 

الوطنــي اإلســالمي والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن فتحيــة أحمــد عبــد ربــه أبــو 
حجر والتي آلت إليها بالقسمة الرضائية بينها وبني ورثة والدها املسجلة 

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

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل 
إعالن لتسجيل أرايض »مال غري منقول« تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســادة/ عاطــف ورأفــت ونائــل ووائــل أبنــاء محمــد بــركات 
فرحــان أبــو دقــة قــد تقدمــوا لتســجيل املــال غــر املنقــول املبينــة أوصافــه 
وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق 
التــرصف أو املنفعــة أو امللكيــة أو التعــدي عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه 
الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة األرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1.اســم وعنــوان طالــب التســجيل: عاطــف ورافــت ونائــل ووائــل أبنــاء محمــد 

بركات فرحان أبو دقة - عبسان الكبرة حي الفراحني.
2. اسم املدينة او القرية: بني سهيال

3.اسم موقع األرض: بني سهيال – بجوار عيادة بني سهيال

4. رقــم القســيمة:7 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم القطعــة: 953 

"مالية" )حسب ادعاء املواطن(
املساحة: 326 م2  الحصة: كامال  نوع األرض: ملك

-5 الحدود مبوجب املخطط:
الرشقي: أحمد سلان سليان الرقب

الغريب: مريزيق مسعود محمد أبو إسحاق
الشايل: إبراهيم عبد الكريم العبد أبو لحية

الجنويب: شارع هيكيل بعرض 20 مرًتا
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليهــم بالــرشاء مــن محمــد بــركات 

فرحان أبو دقة واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني 
مجلس القضاء األعىل 

لدى محكمة بداية شال غزة 
يف القضية رقم 2020/243
يف الطلب رقم 2021/396

املدعــي: إبراهيــم أحمــد خليــل افرينــة – غــزة – النــرص. يحمــل هويــة رقــم/ 
968990440.  وكيله املحامي/ محمد خليل الداية.

املدعى عليها: 1. نعيم هاشم محمود الرشفا -ساحة الشوا بجوار مسجد 
الســدرة )خــارج البــالد(. -2 نبيــل هاشــم محمــود الرشفــا مــن ســكان غزة ســوق 

العملة مكتب الرشفا للسياحة والسفر )خارج البالد(. 
نوع الدعوى: إثبات صحة عقد ونفاذه  ،  قيمة الدعوى: )80000 دينار أردين(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية رقم 2020/243 

نحيطكــا  اإلقامــة  مجــل  مجهــويل  أعــاله  املذكوريــن  عليهــا  املدعــى  إىل 
علــًا بــأن املدعــي قــد أقــام عليكــا دعــوى إثبــات صحــة عقــد ونفــاذه لــدى 
محكمــة بدايــة شــال غــزة اســتناًدا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة القضيــة ونظــًرا 
ألنكــا مجهــوال محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بدايــة شــال غــزة 
يف هــذا الطلــب وعمــاًل بنــص املــادة رقــم 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات 
املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار قــايض محكمــة بداية 
بالنــرش  بتبليغــك  لنــا  بالســاح   2021/396 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  شــال 
املستبدل. لذلك يقتي عليكا أيها املدعى عليكا أن تحرضا إىل هذه 
املحكمــة للــرد عــىل دعــواه يف يــوم االثنــني املوافــق 2021/11/3 الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباًحــا كــا يقتي عليكــا أن تودعا هذه املحكمة ردكا 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذا الطلــب وليكــن 
معلوًمــا لديكــا أنكــا إذا تخلفتــا عــن ذلــك يجــوز للمدعــي أن يســر يف 

دعواه حسب األصول. 
رئيس قلم محكمة شال غزة 
أ. محمد مطر

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ 
إعالن بيع باملزاد العلني

يف القضية رقم 2021/3100
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة  2021/3100  لبيــع الباصــني حيــث رقــم البــاص األول 
3066228 موديــل ســنة 2010 بــاص مرســيدس ركاب طــراز 519 وبــاص 

موديل 1995 تحت رقم 3031428 نوع مرسيدس ركاب طراز 410.
 فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشرتي علًا بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس 

بتاريخ 2021/10/28م. 
حرر يف: 2021/10/12

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ .رامي صلوحة 

غزة/ رامي رمانة:
أمــس،  الزراعــة،  وزارة  افتتحــت 
وتشــغيل  الزيتــون،  قطــف  موســم 
املعــارص يف محافظــات قطــاع غــزة، 
رئيــس  الدعليــس  عصــام  برعايــة 
متابعة العمل الحكومي، بالقرب من 

دوار الكويت يف مدينة غزة.
وحــرض االفتتــاح، نائب رئيس العمل 
الحكومــي محمــد الفــرا، ووكيل وزارة 
ويحيــى  اليــازوري،  أميــن  الزراعــة 
االقتصاديــة  اللجنــة  رئيــس  مــوىس 
ولفيــف  الترشيعــي،  املجلــس  يف 
مــن ممثــيل الجمعيــات والفعاليــات 
واملزارعــني  واإلعالميــة  الوطنيــة 

الرياديني.
وقــال اليــازوري: إن إجــايل مســاحة 
املثمــرة يف  وغــر  املثمــرة  الزيتــون 
دومنــا،   )40650( تبلــغ  القطــاع 
مــن  طنــًا   )9855( إنتــاج  متوقعــًا 

الزيتون.
وبــني اليــازوري يف كلمتــه أن إنتــاج 
يغطــي  املوســم  لهــذا  الزيتــون 
)%35( مــن احتيــاج القطــاع، مشــرًا 

إىل أن متوســط اســتهالك الفرد من 
الزيتون يقدر بـ )15( كجم.

من جانبه قال املتحدث باسم وزارة 
لصحيفــة  البســيوين  أدهــم  الزراعــة 
الزيتــون  موســم  إن  "فلســطني": 
هــذا العــام ميــر بظــروف اســتثنائية، 
وتعــرض  الطقــس  تقلبــات  بســبب 
العتــداءات  وأراضيهــم  املزارعــني 
مايــو  يف  اإلرسائيــيل  العــدوان  يف 

املنرصم.
وبــني البســيوين أن أشــجار الزيتــون 
النحــو  عــىل  غــزة  قطــاع  يف  تتــوزع 
التــايل: يف خــان يونــس )11,400( 

 )10,000( والوســطى  دونــم، 
دونــم، وغــزة )9,400( دونــم، ورفــح 
)5,900( دونم، والشال )3.950( 

دومًنا.
ونصــح املزارعــني بفــرز مثــار الزيتــون 
والشــوائب،  األوراق  عــن  وفصلهــا 
باآلفــات  املصابــة  الثــار  واســتبعاد 
الطريقــة  واســتخدام  والخــدوش، 
عــىل  للحفــاظ  القطــف  اليدويــة يف 

الثار واألفرع الحديثة.
مثــار  بتجميــع  املزارعــني  نصــح  كــا 
القطــف،  خــالل  بــأول  أواًل  الزيتــون 
عــىل قطعــة مــن القــاش يف مــكان 
صناديــق  يف  وتعبئتهــا  مظلــل، 
الذهــاب  قبــل  مهــواة  بالســتيكية 
التنســيق  مراعــاة  مــع  للمعــرصة 

املسبق مع املعرصة. 

ونفــذ املشــاركون يف املوســم جولــة 
تفقدية عىل معرصيت )الفلسطينية 
الحديثــة، وأبــو عــودة( لالطــالع عــىل 
آليــات عــرص الزيتــون وتحويــل مثــاره 

إىل زيت صاٍف وعايل الجودة.
الرشيــف  نهــى  أكــدت  جهتهــا  مــن 
يف  واملنــارصة  اإلعــالم  منســقة 
محصــول  أن  الزراعيــة،  اإلغاثــة 
األساســية  املحاصيــل  مــن  الزيتــون 
ُصنــف  إذ  الزراعــي،  للقطــاع  املهمــة 
األخــرة  الســنوات  الخمــس  خــالل 
األول  االقتصــادي  املنتــج  أنــه  عــىل 

الذي يساهم يف الناتج املحيل.  
حديثهــا  خــالل  الرشيــف  وأشــارت 
لصحيفــة "فلســطني" إىل أن موســم 
قطــف الزيتــون ميتــد شــهرين، ويوفر 
فــرص عمــل مؤقتة، ويشــغل العديد 

من املعارص واملصانع القامئة عىل 
الزيتون.

الجهــود  تكاثــف  إىل  ودعــت 
املشــرتكة لتقديــم تدخــالت رسيعــة 
للتخفيــف مــن آثــار التغــر املناخــي 
مــن  وذلــك  الزيتــون،  قطــاع  عــىل 
عاملــة،  بأيــٍد  املزارعــني  رفــد  خــالل 
وتنظيــم حمــالت تطوعيــة للمشــاركة 
الزيتــون، وتقديــم أدوات  يف قطــف 
قطــف  يف  تســتخدم  ومعــدات 
تخفيــف  ســبيل  يف  املحصــول 

العبء عن املزارعني.
وأهابت بوزارة الزراعة عدم الساح 
بتوريــد الزيــت أو الزيتــون إىل قطــاع 
انتهــاء  مــن  التأكــد  بعــد  إال  غــزة، 
املزارعني من تسويق منتجاتهم يف 

السوق املحيل. 

المنسي: وعود مصرية 
بتقديم تسهيالت 

اقتصادية لغزة قريًبا
غزة/ صفا:

قــال نائــب رئيــس اتحــاد الصناعــات املعدنيــة والهندســية 
وعــد  املــرصي  الجانــب  إن  املنــي:  محمــد  غــزة  يف 
األيــام  خــالل  غــزة  لقطــاع  اقتصاديــة  تســهيالت  بتقديــم 

املقبلة.
أمــس، أن  وأوضــح املنــي، يف ترصيــح لوكالــة "صفــا"، 
اجتاع وفد رجال األعال مع املسؤولني املرصيني كان 
إيجابًيا وودًيا، وتلقينا وعوًدا بتقديم تسهيالت اقتصادية 
لغــزة بشــأن نقــل البضائــع والتبــادل التجــاري بــني الطرفني، 
وإدخال مواد اإلعار واملواد الخام املمنوعة إىل القطاع.

وأضــاف أن "الوفــد بحــث مــع املرصيــني كل املشــكالت 
مــن  االســتراد  يف  الفلســطينيون  التجــار  يواجههــا  التــي 
الجانب املرصي، وكيفية نقل البضائع من القاهرة لغزة، 
كا تم التطرق إىل قضية املواد املمنوع إدخالها لغزة".

وأشار إىل أن الوفد تلقى موافقة مبدئية عىل إدخال كل 
املــواد الخــام واملعــدات وقطــع غيــار الســيارات للقطــاع، 
لكــن هنــاك مشــكلة يف تحديــد أســعار نقــل البضائــع مــن 

القاهرة إىل غزة.
ولفت إىل أن تكلفة النقل عالية جًدا، "وطالبنا املرصيني 
بتقديم قامئة بأسعار البضائع التي ُتنقل عرب بوابة صالح 
الديــن لغــزة"، مضيًفــا: "نحــن ننتظــر الــرد املــرصي بشــأن 

تحديد األسعار، وإرسال القامئة ملعرفة أسعار النقل".
ســفر  حركــة  بتســهيل  املــرصي  الجانــب  "طالبنــا  وتابــع: 
وتنقــل التجــار ورجــال األعــال عــرب معــرب رفــح إىل مــرص، 
وإعادة النظر يف قامئة املمنوعني منهم من دخول مرص، 

ورفع أسائهم من القامئة األمنية".
كل  بتصديــر  بالســاح  أيًضــا  طالــب  الوفــد  أن  وذكــر 
أو  مــرص  إىل  غــزة  مــن  الفلســطينية  والبضائــع  املنتجــات 
خارجها، وتسهيل نقل البضائع من املوانئ املرصية عرب 
"الرتانزيــت"، "حيــث أكــد الجانــب املــرصي بــأال مشــكلة 

لديه يف ذلك".
وأوضح أن الجانب املرصي وعد بإدخال الحديد إىل غزة 
خــالل األيــام القادمــة، الفًتــا إىل أنــه تــم أول أمــس إدخــال 

األسمنت لغزة.

وبدء ترميم مدارس ومساجد
 متضررة بدعم ماليزي

األونروا تبدأ إصالح
1200 منزل متضرر 

من العدوان على غزة
غزة/ فلسطني:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا"، 
أمس، البدء بعملية إصالح مئات املنازل التي ترضرت رضًرا 

بليًغا، خالل العدوان اإلرسائييل األخر عىل قطاع غزة.
وقــال املفــوض العــام للوكالــة فيليــب الزارينــي، خــالل مؤمتــر 
عقــده، أمــس، أمــام أحــد املنــازل املتــرضرة، مبخيــم الشــاطئ 
 1200 لـ"إصــالح  األولويــة  إن  غــزة:  مدينــة  غــريب  لالجئــني، 
منــزل، لعائــالت فلســطينية الجئــة، مــن الذيــن مل يتمّكنــوا مــن 

العودة ملساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها".
وأضــاف: "هنــاك 7 آالف عائلــة أيضــا، ســيتم التعامــل معهــا 

وتقديم املساعدات يف حال توفر الدعم الكامل".
دوالر  مليــون   20" إىل  بحاجــة  الوكالــة  أن  الزارينــي  وأوضــح 
يتعلــق  فيــا  القطــاع"،  احتياجــات  مــع  للتعامــل  أمريــي، 

بإصالح املنازل املدّمرة.
وتســبب عــدوان االحتــالل الــذي اســتمر 11 يومــا، وانتهى يف 
21 مايو املايض، بتدمر 1335 منشأة سكنية بشكل كامل 

أو بليــغ، يف حــني لحــق الــرضر املتوســط والجــزيئ بقرابــة 12 
ألفا و886 منزال، بحسب اإلحصائيات الرسمية.

ترميم مدارس ومساجد
غــزة  العــايل يف  الرتبيــة والتعليــم  أعلنــت وزارة  مــن جهتهــا، 
وحكومــة واليــة بهانــج "دار املعمــور" املاليزيــة، بــدء مــرشوع 
ترميم وصيانة عدد من املدارس املترضرة من جراء العدوان 
صيانــة  كذلــك  املــرشوع  ويســتهدف  القطــاع.  عــىل  األخــر 

مساجد ترضرت نتيجة العدوان.
بــني  جــاء اإلعــالن خــالل لقــاء نظــم عــرب الفيديــو كونفــروس، 
غــزة وماليزيــا مبشــاركة وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل 
األوقــاف  وزارة  يف  للمديريــات  العــام  واملديــر  ثابــت،  زيــاد 
منــذر الغــاري، ومديــر تعليــم غرب غزة عبــد القادر أبو عيل، 
الــدويل  والتعــاون  العامــة  العالقــات  لوحــدة  العــام  واملديــر 
نــادر  محمــد  املاليزيــة  الهيئــات  عــن  وممثــاًل  النجــار،  أحمــد 

النوري.
وشــارك من ماليزيا حاكم والية باهنج داتو ســري وان أســدي 
جمعيــات  وممثــيل  املســؤولني  مــن  وعــدد  إســاعيل،  وان 

خرية، وشخصيات رسمية وشعبية.
وأوضــح ثابــت أن الحصــار عــىل غزة والعدوان املتكرر، له آثار 
قاسية عىل التعليم من حيث ترضر املدارس وإعاقة إدخال 
مــع مختلــف  تســعى  التعليــم  وزارة  أن  البنــاء، موضحــًا  مــواد 
عــىل  والعمــل  اإلعــار  إىل  الصديقــة  واملؤسســات  الــدول 
دعــم قطــاع الرتبيــة. مشــرًا إىل أن 136 مدرســة تــرضرت مــن 

العدوان األخر.
قيــادة  ملاليزيــا  والتقديــر  الشــكر  عــن  الــوزارة  وكيــل  وأعــرب 

وشعبًا وحكومة، وألهايل والية باهنج عىل هذا الدعم.
مــن جهتــه عــرّب حاكــم واليــة بهانــج عــن رسوره لهــذا املــرشوع 
واللقــاء مــع وزارة التعليــم، الفتــًا إىل أن ماليزيــا ُيســعدها هــذا 
عــدة  يف  وغــزة  فلســطني  أهــل  دعــم  يف  والرشاكــة  التعــاون 

مجاالت ومنها املجال الرتبوي.
كــا وعــد حاكــم الواليــة باســتمرار الدعــم املاليــزي والوقــوف 
دامئًا بجانب الشــعب الفلســطيني حتى تحرير أرضه وتطهر 

مقدساته.

اإلنتاج ُيغطي 35 % من االحتياج

الزراعة تفتتح موسم قطف الزيتون 
وتشغيل المعاصر بغزة

بدء عمل إحدى معارص الزيتون بغزة أمس     )تصوير / رمضان األغا(
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املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )558 /2021(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
كامــل عــي محمــود الغلبــان مــن ســكان خانيونس هوية رقــم 926655200 
بصفته وكيًل عن: زيك عوض مريض الغلبان – هوية رقم/ 901470021 

وحازم محمد محمود الغلبان هوية رقم/ 800190589.
مبوجب وكالة رقم: 3040/ 2021 صادرة عن بعثة فلسطني لدى االتحاد 
األورويب بلجيــكا ولكســمبورغ + 3156/ 2021 صــادرة عــن بعثــة فلســطني 

لدى االتحاد األورويب بلجيكا ولكسمبورغ.
موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيع /مبادلــة /رهن يف القطعة 89 

القسيمة 3 املدينة خانيونس
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خلل مدة أقصاها خمسة عرش يوًما من تاريخ هذا اإلعلن وبخلف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/10/12م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )34( املسمى 

)وادي الدميثاء(
 منطقة تنظيم: املصدر

 قانون تنظيم املدن رقم )28(  لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة بجلســتها رقم 
18/2021 املنعقدة بتاريخ 2021/6/23 عن إيداع املخطط التفصيي 

مــرت   )16( بعــرض  الدميثــاء(  )وادي  املســمى   )34( رقــم  الشــارع  ملســار 
وارتداد )3( مرت واملحصور بني الشارع رقم )8A( والشارع رقم )5( واملار 

بالقسائم )أرايض سبع( من القطعة رقم أرايض سبع(. 
للعرتاض خلل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعلن. 

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــلك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطلع عىل خارطة املرشوع مجانا خلل 
اللجنــة  عليــه إىل مكتــب  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية املصدر . 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((. 

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن 
       مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  هويــة  وأحمــل  جباليــا  ســكان  مــن  قرقــز  عبــد  محمــد  وســام  أنــا/  أعلــن 
800280042 عن رغبتي بتسجيل املركبة رقم 3414402 من نوع هونداي 

موديــل 2012، وتحمــل شــايص رقــم KMHJT81VBDU638749 ورقــم 
محرك CU707629 واملســجلة ســابقًا باســم املواطن / يونس منري العكة 
يحمل هوية رقم 400199485 حيث إنني اشرتيت املركبة سابقًا وأرغب 
بتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــرتاض عــىل 
ذلــك عليــه أن يســجل اعرتاضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل 

واملواصلت الفلسطينية، خلل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعلن. 

إعالن جريدة )مذكرة حلف ميني(
إىل املدعــى عليــه/ رائــد نــارص أحمــد النمــر مــن مــر وســكانها ومجهــول محــل 
اإلقامــة فيهــا يقتــي حضــورك ملحكمــة شــامل غــزة الرشعيــة يــوم األحــد املوافق 
2021/11/21 الساعة العارشة صباحًا وذلك لحلف اليمني الرشعية املطلوبة 

منك يف القضية أساس 783 /2021 واملقامة ضدك من قبل زوجتك املدعية 
عبــري مصطفــى قاســم املشــهراوي وموضوعهــا تفريق للشــقاق والنــزاع وذلك بعد 
الرشعيــة  اليمــني  تحليفــك  وطلبــت  دعواهــا  باقــي  إثبــات  املدعيــة  عجــزت  أن 
ونصهــا اآليت " أقســم باللــه العظيــم املنتقــم الجبــار أنــه ال صحــة ملــا إدعته زوجتي 
ومدخولتــي بصحيــح العقــد الرشعي عبري مصطفى قاســم املشــهراوي املشــهورة 
النمــر مــن أننــي قــد رضبتهــا رضا فوق حد التأديــب ظهرت علمته عليها وال صحة 
مــن أننــي قــد قمــت بســبها وشــتمها باســتمرار بألفــاظ نابيــة وبذيئــة وال صحــة مــن 
أننــي أتعاطــى املخــدرات ومــن أننــي مدمــن وال صحــة مــن أنهــا قد طالبتــي بالعلج 
واالمتنــاع عــن تعاطــي املخــدرات وال صحــة مــن أنــه بتاريــخ 2020/11/24م مــن 
أننــي قمــت باالعتــداء عليهــا وســبها بألفــاظ ينعــن كل أهلــك والــدك مــش محــرتم 
وآخرهــا يف 2020/11/27 يف متــام الســاعة السادســة مســاء يف بيــت الزوجيــة 
يف جمهوريــة مــر العربيــة يف مدينــة العبــور يف الحــي الســابع مــن أننــي قمــت 
بــاب  فــرتة طويلــة وعندمــا فتحــت  باملنــزل ومكثــت  الخــاص  بالحــامم  بالدخــول 
الحــامم وجدتنــي مغمــى عــي ويف يــدي حقنــة مخــدرة مــن نــوع هرويــن وأنــواع 
مخــدرة أخــرى وأنهــا قــد شــعرت بالخــوف الشــديد والرعــب واالنهيــار العصبــي وال 
صحة من أنها ال تأمن عىل نفسها بالبقاء معي يف بيت واحد وال صحة من أنني 
أقــوم بإهانتهــا بألفــاظ نابيــة باســتمرار وال صحــة من أن اإليذاء القويل والفعي قد 
تكــرر منــي وال صحــة مــن أن الحيــاة اســتحالت مــا بينــي وبينهــا وكذلك ال صحة من 
تدخــل رجــال اإلصــلح مــا بينــي وبينهــا وال صحــة مــن ترضرهــا قــواًل وفعًل من ســوء 

معارشيت لها وال صحة من أنها قد طالبتني برفع الرضر عنها حلفًا رشعيًا".
 لــذا جــرى تبليغــك مبذكــرة حلــف اليمــني الرشعيــة حســب األصــول وإن مل 
تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــًل عنــك ســيجري بحقــك املقتــى 

الرشعي والقانوين غيابيًا حسب األصول.
 وحرر يف 2021/10/7م.

قايض محكمة شامل غرة الرشعية 
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2032/ 2021
يف القضية رقم 855/ 2021

املســتدعية/ ريــم فــؤاد جميــل ياســني – غــزة النــر قــرب دوار درابيــه هويــة 
رقــم/ 401762604 وكلؤهــا املحامــون/ محمــد مهنا وهبة حجازي ومهند 

طافش ومراد وايف ومحمد السقا – مرشوع العون القانوين.
املستدعى ضده/ عبد الحميد كامل عبد الحميد سليم – وحاليًا مسافر خارج البلد.
نوع الدعوى: مطالبة مالية ، قيمة الدعوى: )535 ديناًرا + 1600 شيكًل(.

مذكرة حضور 
القضية رقم 855 /2021

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــله الــذي يقيــم خــارج البــلد حاليــًا مبــا أن 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة طالبتــك فيهــا بقيمــة مصاغهــا الذهبــي 
واســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم 
محكمــة صلــح غــزة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرض إىل هــذه للمحكمــة للــرد 
عــىل االدعــاء املعــني النظــر له جلســة 2021/10/27م كام يقتي عليك أن 
تودع لدى قلم هذه املحكمة ردك التحريري خلل 15 يوًما من تاريخ تبليغك 
هذا اإلعلن وأن ترسل نسخة إىل املستدعية حسب عنوانها، وليكن معلومًا 
لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية أن تســري يف القضيــة 

ويجوز للمحكمة إصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض.
تحريرًا يف: 2021/10/12م
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه: إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين معًا.

مقديشو/ وكاالت:
املخابــرات  يف  مســؤول  ُقتــل 
حراســه،  مــن  واثنــان  الصوماليــة 
آخــرون،  ثلثــة  أصيــب  حــني  يف 
العاصمــة  غــريب  لغــم  تفجــري  يف 
الشــباب،  حركــة  تبنتــه  مقديشــو 
أمنــي  مصــدر  بحســب  أمــس، 

وإعلم محي.
وقال مصدر يف الرشطة إن تفجريا 
نتج عن لغم أريض كان مزروعا يف 
ســيارة  اســتهدف  الطريــق  جانــب 
راغــي،  الشــكور  عبــد  تقــل  كانــت 
واألمــن  املخابــرات  جهــاز  قائــد 

الوطني يف منطقة دينيي.
إىل  أدى  التفجــري  أن  وأضــاف 
مــن حراســه،  واثنــني  راغــي  مقتــل 
فيــام أصيــب ثلثــة آخــرون بجــروح 

متفاوتة.
املخابــرايت  املســؤول  أن  وأوضــح 
منطقــة  يف  أمنيــة  مهمــة  يف  كان 

ثالثة قتلى بينهم مسؤول بالمخابرات في تفجير بمقديشو
طرابلس/ األناضول:

أعلنــت الســلطات الليبيــة، أمــس، انتشــال 
رفات 25 جثة من 5 مقابر جامعية وفردية 
يف مكــب للقاممــة مبدينــة ترهونــة جنــوب 

العاصمة طرابلس.
جــاء ذلــك يف بيــان للهيئــة العامــة للبحــث 
والتعــرف عــىل املفقوديــن )رســمية(، عــر 

صفحتها عىل موقع "فيسبوك".
وأفاد البيان بانتشال 10 جثث من املقرة 
مــن  و4  الثانيــة،  املقــرة  مــن  و9  األوىل، 
الجثتــني  انتشــلت  فيــام  الثالثــة،  املقــرة 

الباقيتني من مقرتني فرديتني.
وأوضــح أن ذلــك جــاء "رغــم صعوبــة العمــل 
ناحيــة  مــن  للخطــر  وتعرضهــم  باملكــب 

الروائح واألدخنة واآلفات".

فيهــا  يتــم  التــي  الثانيــة  املــرة  هــي  وهــذه 
اكتشاف مقابر جامعية يف مكب القاممة 

العام يف ترهونة.
4 أكتوبــر / ترشيــن الثــاين الجــاري،  ففــي 
 10 رفــات  انتشــال  ذاتهــا،  الهيئــة  أعلــن 
جثــث مــن مقرتــني جامعيتــني يف مكــب 
للقاممــة مبدينــة ترهونــة جنــوب العاصمــة 

طرابلس.
عــىل  العثــور  يتــم  آخــر،  إىل  حــني  ومــن 
مقابــر جامعيــة بهــا رفــات يف مناطق كانت 
تســيطر عليهــا مليشــيا خليفــة حفــرت، التــي 
قاتلــت لســنوات حكومة "الوفــاق الوطني" 

السابقة، املعرتف بها دوليا.
مــارس/آذار  يف  الليبيــة،  الهيئــة  وأعلنــت 
املــايض، أن عــدد املفقوديــن املســجلني 

لديها بلغ 3 آالف و650 من مدن مختلفة، 
منهم 350 مفقودا من ترهونة.

ويف 16 مارس/آذار املايض، شهد البلد 
حيــث  سياســيا،  انفراجــا  بالنفــط  الغنــي 
تضــم  منتخبــة،  انتقاليــة  ســلطة  تســلمت 
مهامهــا  رئاســيا،  ومجلســا  وحــدة  حكومــة 
برملانيــة  انتخابــات  إىل  البــلد  لقيــادة 
أول  كانــون  ديســمر/   24 يف  ورئاســية، 

املقبل.
بــني  التوتــرات  عــادت  مؤخــرا،  لكــن 
مؤسســات الحكــم يف ليبيــا، جراء خلفات 
بــني مجلــس النــواب مــن جانــب واملجلــس 
األعــىل للدولــة وحكومة الوحدة واملجلس 
عــىل  خاصــة  آخــر،  جانــب  مــن  الرئــايس 
الصلحيات ومشاريع القوانني االنتخابية.

د تأكيد "احترامها  باريس تجدِّ
الراسخ للسيادة الجزائرية"

باريس/ وكاالت:
تأكيــده  أمــس،  لودريــان،  جان-إيــف  الفرنــي  الخارجيــة  وزيــر  جــدد 
"االحرتام الراسخ للسيادة الجزائرية"، وذلك يف خضم توتر يخيم عىل 

العلقات بني باريس والجزائر، خصوصا حول التاريخ االستعامري.
وقــال لودريــان أمــام الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية "مؤخــرا جــدد رئيــس 
الجمهوريــة )إميانويــل ماكــرون( التأكيــد عــىل احرتامــه الكبري للشــعب 

الجزائري".
الراســخ  االحــرتام  بالتأكيــد  يعنــي  األمــر  "هــذا  الخارجيــة  وزيــر  وتابــع 
أن  وحدهــم  ولهــم  للجزائريــني  "يعــود  وأضــاف  الجزائريــة"،  للســيادة 

يقرروا مصريهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية".
اســتدعت الجزائــر يف الثــاين مــن ترشيــن األول/أكتوبــر ســفريها يف 
باريــس ردا عــىل تريحــات للرئيــس الفرنــي نقلتهــا صحيفة لوموند، 
اعتــر فيهــا أن الجزائــر بنيــت بعــد اســتقللها العــام 1962 عــىل "ريــع 
للذاكرة" كرســه "النظام السيايس-العســكري"، وشــكك يف وجود أمة 

جزائرية قبل االستعامر الفرني.
كــام حظــرت الجزائــر عبــور الطائــرات الحربيــة الفرنســية مجالهــا الجــوي 
الذي تســتخدمه فرنســا بشــكل منتظم للوصول اىل قواتها التي تقاتل 

الجهاديني يف منطقة الساحل االفريقي.
واألحــد قــال الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون يف لقــاء مــع ممثــي 
وســائل إعــلم بثــه التلفزيــون الرســمي إن "عــودة الســفري الجزائــري إىل 

باريس مرشوطة باحرتام كامل للدولة الجزائرية".
ولدى ســؤاله عن اســتدعاء الســفري أبدى لودريان أســفه للخطوة، وقال 
"هذا األمر ال يتناسب مع األهمية التي نوليها للعلقات بني أمتينا".

وتابــع وزيــر الخارجيــة الفرنــي "نحــن مقتنعــون بــأن العمــل معــا يصب 
يف املصلحــة املشــرتكة. أعتقــد أن هــذه الرؤيــة )...( يشــاطرنا إياهــا 

العديد من املسؤولني الجزائريني عىل كل املستويات".
والقــت تريحــات ماكــرون لصحيفــة لومونــد اهتاممــا واســعا مــن قبــل 
"مســتفزة"  بأنهــا  ووصفتهــا  نرشهــا  أعــادت  التــي  الجزائريــة  الصحافــة 

و"الذعة".
وتحدث ماكرون، حسب الصحيفة، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته 
بالكامل... وال يســتند إىل حقائق" بل إىل "خطاب يقوم عىل كراهية 

فرنسا"، واصفا تبون بأنه "محارص يف نظام صعب للغاية".
وباإلضافة إىل تريحات ماكرون والخلف حول التاريخ االســتعامري 
بقرارهــا  الجزائريــني  غضــب  أيلول/ســبتمر   28 يف  باريــس  أثــارت 
املغــرب  ملواطنــي  دخــول  تأشــريات  عــىل  الحصــول  رشوط  تشــديد 
والجزائــر وتونــس فيــام تســعى لرتحيــل مهاجريــن قدمــوا منهــا، موضحة 
أن القــرار ناتــج عــن فشــل الــدول الثــلث يف القيــام مبــا يلــزم للســامح 

بإعادة مهاجرين يف وضع غري قانوين يف فرنسا.

عيــل شــايل يف ضاحيــة مقديشــو 
عندما اسُتهدفت سيارته.

الشــباب  حركــة  وأعلنــت 
مســؤوليتها عــن التفجــري، بحســب 

موقــع "صومــال ميمو" املحســوب 
عليها.

وقالــت الحركة إن التفجري تســبب 
مبقتــل 12 جنديــا حكوميــا، بينهم 

مديريــة  يف  املخابــرات  رئيــس 
دينيىل.

إفــادة  الفــور  عــىل  تصــدر  ومل 
رسمية من السلطات حول األمر.

ليبيا.. انتشال رفات 25 جثة من مقابر جماعية بمكب قمامة في ترهونة

إسلم آباد/ وكاالت:
كشــمري،  إقليــم  يف  التوتــر  تصاعــد 
وأطلقت القوات الهندية صباح، أمس، 
عمليــة أمنيــة يف إثــر قتل 5 من جنودها 
أول من أمس، يف حني نددت باكستان 
مبــا وصفتهــا بحملــة القمــع واالعتقاالت 

التعسفية يف اإلقليم.
وقالــت القــوات الهندية إنها اشــتبكت، 
نقطتــني  يف  مســلحني  مــع  أمــس، 
مختلفتني من اإلقليم، وأســفرت إحدى 
املواجهات عن مقتل 3 مســلحني، يف 

حني قتل اثنان يف اشتباك آخر.
وكان املتحــدث باســم القــوات الهنديــة 
لوكالــة  قــال  أنانــد  ديفينــدار  العقيــد 
الصحافــة الفرنســية أول أمــس إن ضابطا 
بحــث  عمليــة  خــلل  قتلــوا  جنــود  و4 
املراقبــة  خــط  قــرب  جبــي  ممــر  يف 
الهنــدي  الشــطرين  بــني  يفصــل  الــذي 

والباكستاين من كشمري.
تتكبدهــا  خســارة  أكــر  هــذه  وتعــد 
منــذ  املنطقــة  يف  الهنديــة  القــوات 
إعلن وقف إلطلق النار عىل طول خط 

املراقبة يف فراير/ شباط املايض.
وكشــمري  جامــو  ســكان  ويطالــب 
باستقلل اإلقليم عن الهند أو ضمه إىل 
باكستان، وذلك منذ استقلل البلدين 
عــن بريطانيــا عــام 1947، واقتســامهام 

اإلقليم ذا األغلبية املسلمة.
القــوات  مســلحة  مجموعــات  وتقاتــل 
الهنديــة منــذ أكــر مــن 3 عقــود، وقتــل 

يف املعارك عرشات اآلالف.
حملة اعتقاالت

وتصاعد التوتر يف األسابيع األخرية إثر 

عــىل مدنيــني يف  نــار  إطــلق  عمليــات 
الهنديــة  القــوات  عليهــا  ردت  اإلقليــم، 
فيهــا  اعتقلــت  واســعة  أمنيــة  بحملــة 
االرتبــاط  بشــبهة  الكشــمرييني  مئــات 
بجامعات محظورة أو جامعات مسلحة 

مناهضة للهند.
االعتقــاالت،  حملــة  باكســتان  ودانــت 
واتهمــت  بالتعســفية،  وصفتهــا  التــي 
وفقــا  اإلنســان،  حقــوق  بانتهــاك  الهنــد 

لبيان أصدرته وزارة الخارجية االثنني.
إن  الباكســتانية  املصــادر  وقالــت 
مــن  أكــر  اعتقلــت  الهنديــة  القــوات 
1400 كشــمريي عىل أســاس اتهامات 

كاذبــة، ووصفتهــا بأنهــا من أكر حملت 
القمع يف اإلقليم.

وأكــد وزيــر الخارجيــة الباكســتاين شــاه 
محمــود قريــي التــزام بــلده مبواصلــة 
واملعنــوي  الســيايس  الدعــم  تقديــم 
للكشمرييني يف كفاحهم من أجل حق 

تقرير املصري.
الــدويل  املجتمــع  عــىل  أن  وأضــاف 
"االنتهــاكات  وقــف  عــىل  يعمــل  أن 
الجســيمة" لحقــوق اإلنســان، مؤكــدا أن 
كشمري أصبحت قضية عاملية وليست 
إقليميــة، وأنــه ينبغــي حلهــا وفق قرارات 

األمم املتحدة.
اإلقليــم  يف  الغضــب  مشــاعر  وتنامــت 
أغســطس/آب  مــن  الخامــس  منــذ 
2019، حــني ألغــت الحكومــة الهنديــة 

املــادة 370 مــن الدســتور التــي تكفــل 
الحكم شــبه الذايت يف جامو وكشــمري، 
منطقتــني  إىل  اإلقليــم  تقســيم  وقــررت 

خاضعتني للحكومة الفدرالية.

خالل مباحثات في موسكو
أمريكا وروسيا تفشالن في حل 

أزمة طرد الدبلوماسيين
موسكو/ وكاالت:

قال وكيل وزارة الخارجية الروسية سريغي ريابكوف: إن روسيا والواليات 
املتحــدة مل تحققــا أي تقــدم كبــري بشــأن خــلف عــىل عمــل ســفارة كل 
منهــام لــدى األخــرى خــلل محادثــات يف موســكو أمــس، مشــريا إىل أن 

هناك احتامال أن تتدهور العلقات بني البلدين بدرجة أكر.
ومع تدهور العلقات بالفعل إىل مســتواها وقت الحرب الباردة، نشــب 
خــلف بــني البلديــن عــىل طبيعــة عمــل البعثــة الدبلوماســية لــكل منهــام 
رفــع  ميكنهــم  الذيــن  الدبلوماســيني  عــدد  ذلــك  يف  مبــا  األخــرى،  لــدى 

التقارير للعاصمة.
نوالنــد  إن مباحثــات فيكتوريــا  الجزيــرة يف موســكو،  قنــاة  وقــال مراســل 
تناولــت  الروســية  العاصمــة  يف  األمــرييك  الخارجيــة  وزيــر  مســاعدة 
العلقــات بــني البلديــن واألزمــة يف رشقــي أوكرانيــا، واألمــن الســيراين، 

وملفات الرشق األوسط.
-بعــد  قولــه  ريابكــوف  عــن  لأنبــاء  الروســية  "إنرتفاكــس"  وكالــة  ونقلــت 
محادثاتــه مــع نوالنــد- "ال ميكننــي القــول إننــا حققنــا تقدمــا كبــريا؛ هنــاك 

خطر بأن تتصاعد التوترات بدرجة أكر".
وأكــد ريابكــوف أن الحــوار مــع نوالنــد كان رصيحــا ومفيــدا، لكــن موقــف 
الطرفــني  أن  إىل  مشــريا  اآلخــر،  موقــف  عــن  مختلفــا  ظــل  طــرف  كل 
الدخــول  بتأشــريات  تتعلــق  مســائل  لحــل  جديــدة  مشــاورات  ســيجريان 

والدبلوماسيني، لكنه مل يحدد موعدا.
وشدد ريابكوف عىل أن روسيا أكدت للجانب األمرييك موقفها الرافض 

ألي وجود عسكري أمرييك بأي شكل من األشكال يف آسيا الوسطى.
وأوضح املسؤول الرويس -يف تريحات إلنرتفاكس- أنه متت مناقشة 
أزمة أفغانستان بشكل معمق، وأن املسؤولية الرئيسية عن إعادة الحياة 
إىل طبيعتها يف أفغانســتان تقع عىل الواليات املتحدة وحلفائها، عىل 

حد تعبريه.
من جانبها، أوضحت نوالند، أول أمس، أن املوضوع الرئيي للمحادثات 

سيكون استعادة العلقات املستقرة التي ميكن توقعها بني البلدين.
وقالــت، أمــس، بعــد لقائهــا ريابكــوف "أنــا ســعيدة مبجيئــي مجــددا إىل 

روسيا للهتامم بعلقاتنا الثنائية".
اقرتاحــا  إن  الروســية  الخارجيــة  وزارة  قالــت  املــايض  األســبوع  ويف 
بالكونغرس األمرييك لطرد 300 دبلومايس رويس من الواليات املتحدة 
قد يؤدي -يف حال تنفيذه- إىل إغلق املنشآت الدبلوماسية األمريكية 

يف روسيا.

11 قتياًل في 
إثر انهيارات 

أرضية وفيضانات 
شمالي الفلبين

مانيل/ األناضول:
لقــي 11 شــخصا مرعهــم وُفقــد 7 آخــرون، أمــس، 
"كومباســو"  عاصفــة  إثــر  يف  الفلبــني،  شــامل 
أرضيــة  بانهيــارات  تســببت  التــي  االســتوائية 

وفيضانات.
لوكالــة  تريحــات  يف  محليــون،  مســؤولون  وقــال 
مرعهــم  لقــوا  قرويــني   6 إن  بــرس"  "أسوشــيتيد 
مبقاطعــة  منازلهــم  رضبــت  أرضيــة  انهيــارات  يف 
 3 مــع  التواصــل  انقطــع  فيــام  الجبليــة،  بينجويــت 

آخرين.
جرفــت  "كاجايــان"  مبدينــة  "كلفرييــا"  بلــدة  ويف 
تفتيشــه  أثنــاء  بعيــًدا  أمــن  حــارس  العاتيــة  األمــواج 

مليناء بحري ما أدى إىل غرقه.
ويف مقاطعة "باالوان الغربية"، لقي أربعة أشخاص 
مرعهم وفقد 4 آخرون يف فيضانات مفاجئة يف 

بلدة نارا، التي غمرتها األمطار املوسمية.
وأجلــت الســلطات املحليــة أكــر مــن 6500 قــروي 
مــن منازلهــم يف العديــد مــن البلــدات واملدن التي 

غمرتها الفيضانات وعصفت بها األمطار الغزيرة.
تعقــب  تــم  إنــه  الحكوميــة  األرصــاد  خــراء  وقــال 
الصــني  بحــر  فــوق  مــرة  آخــر  كومباســو  العاصفــة 
ثــم  الصينيــة  هاينــان  جزيــرة  نحــو  متجهــة  الجنــويب 
فيتنــام مــع ريــاح بلغــت رسعتهــا 100 كيلومــرت يف 
اقتــلع  يف  تســببت  العاصفــة  أن  يشــار  الســاعة. 
الكهربــايئ عــن  التيــار  مــن األشــجار وقطــع  العديــد 

عدد من املنازل.
جديــر بالذكــر أن الفلبــني تتعــرض إىل حــوايل 20 

عاصفة وإعصار كل عام.

القوات الهندية تطلق عملية أمنية في 
كشمير وباكستان تندد بحملة االعتقاالت
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عــايص  الحــارث"  "أم  الجــدة  اعتــادت 
إىل  الخــروج  الســنني  عــرات  منــذ 
حســان  بنــي  قــراوة  قريــة  يف  أرضهــا 
الواقعــة عــى تلــة مرتفعــة إىل الغــرب 
الضفــة  شــال  ســلفيت  محافظــة  مــن 
الغربية، لتكون من أوائل الذين يجنون 
واســتخراج  لعرصهــا  تحضــًرا  الثــار 
الزيت منها، واالحتفاظ بالباقي لألكل 

و"التخليل".
يتســابق األحفــاد الذيــن يصــل عددهــم 
وفتيــات  صبياًنــا  حفيــًدا  عريــن  إىل 
لالقــراب مــن الجــدة، وهي تهــزج تارة: 
"يــا ظريــف الطــول"، وتــارة "ع اليــادي"، 
يف أجــواء تراثيــة تعــزز انتــاء األحفــاد 
إىل األرض وترســخ قيمتها الوطنية يف 
عقولهــم، كــا ورثــت الجــدة عــن أمهــا 

وأجدادها.
تبــدأ تفاصيــل يــوم جنــي مثــار الزيتــون 
بتجهيــز  األوىل  الصبــاح  ســاعات  يف 
"الــزوادة" مــن خبــز وجــن وخــراوات 
جــادت بهــا األرض، إضافــة إىل زيتــون 
فتفطــر  املــايض،  العــام  منــذ  مخــزن 

العائلــة قبيــل أن تنطلــق كل مجموعــة 
حبيبــات  يقطفــون  معينــة  شــجرة  إىل 

الزيتون من عى أغصانها.
أغصــان  عــى  الصغــار  صعــود  وقبيــل 
أو  "الَفــل"  الشــباب  يجهــز  الشــجر 
الفــرش تحــت كل شــجرة، حتى يســهل 
الزيتــون  حــب  وجمــع  الشــجرات  َجــد 
بعــد ســقوطها عــى األرض، يف حــني 
أن  يســتطيع  فيمــن  آخــرون  يتنافــس 
يجنــي مثــار شــجرته قبــل اآلخــر وينتقــل 
تخلــق  أخــرى، يف طقــوس  إىل شــجرة 
ألفــة بــني أفــراد األرسة حتــى العائــالت 

التي تتجاور أراضيها.
بين الفكاهة والسياسة

ــا  هــذا الســباق يبــدو يف ظاهــره فكاهيًّ
يف بعــض األحيــان، لكــن عبــد الله نجل 
الجــدة "أم الحــارث" يخربنــا أنــه إجباري 
يف بعــض األحيــان، ويحمــل يف طياتــه 
ــا،  ــا واقتصاديًّ ا واجتاعيًّ ضغًطــا نفســيًّ
العائــالت  وصــول  االحتــالل  مينــع  إذ 
إىل مســاحات واســعة مــن أراضيهــا إال 
بإذن وترصيح مسبق، ومحدد الوقت، 

يعــول  التــي  الصغــرة  األجيــال  نفــوس 
ميزقهــا  أرض  عــن  الدفــاع  يف  عليهــا 
محــواًل  جانــب  كل  مــن  االســتيطان 
مدنهــا إىل "كنتونــات" معــزول بعضهــا 
عــن بعــض. وتبلــغ مســاحة أرض الجــدة 
"أم الحــارث" 16 دومًنــا ظّلــت مصادرة 
االســتيطان،  ملصلحــة  عاًمــا   20 قرابــة 
أرايض  مــن  دونــم  مائتــي  جــوار  إىل 

فصــل  يف  نســتثمرها  التــي  العليلــة 
ســاعات  مــع  الحبيبــات  عــن  األوراق 
الجميلــة  العائليــة  واألجــواء  العــرص، 
حيــث يجتمــع أفراد األرسة كافة صغاًرا 
وكباًرا عى طبق واحد"، وال ينفي عبد 
ذات  كانــت  املــايض  أجــواء  أن  اللــه 

طابع مميز أكرث من األيام الحالية.
ولضــان مشــاركة الجميــع يف املوســم 

عملهــا  تكثيــف  إىل  العائــالت  فتعمــد 
وجهدها، ويف بعض األحيان تلجأ إىل 
اســتئجار عــال ليســاعدوها يف جنــي 

الثار قبل انتهاء مدة الترصيح.
مثــار الزيتــون تجمــع العائلــة يف مــكان 
واحــد، يتبادلــون فيــه أطــراف الحديــث 
التعلــق  موضــوع  يف  يركــز  الــذي 
يف  ذلــك  وترســيخ  وأهميتــه،  بــاألرض 

كســب  النهايــة  يف  لكــن  القريــة، 
أصحاب األرض القضية، وعادت الروح 

إىل صدور أهاليها.
ويضيــف عبــد اللــه لصحيفة فلســطني: 
"إن أجــواء جنــي الزيتــون تكــون جميلــة 
وإيجابيــة يف كثــر مــن أحيانهــا، حــني 
االحتــالل  تنغيــص  عــن  بعيــدة  تكــون 
ومســتوطنيه، ال ســيا نســات الهــواء 

يعمــد املوظفــون إىل طلــب إجــازة مــن 
أعالهم، يف حني يتفرغ العامل للقاء 

أهله ويؤجل مهامه إىل أيام قادمة.
عيد لألطفال

أمــا األطفــال فتغمــر الســعادة قلوبهــم، 
فأيــام املوســم عيــد وفرصــة للتحــرر من 
مقاعــد الدراســة، يقضــون أوقاتهــم بني 

األشجار وعى أغصانها.
يــوم الجمعــة يف موســم الزيتــون يصفه 
عبد الله بيوم العيد، إذ ينطلق الجميع 
من ساعات الفجر للحصاد حتى صالة 
الظهر، يذهب الرجال إىل الصالة، يف 
حــني يبــدأ التنافــس بني زوجــات األبناء 
من ستعد ألذ وجبة طعام من األكالت 
تجهــز  هــذه  الراثيــة،  الفلســطينية 
العنــب،  ورق  تطهــو  وتلــك  املقلوبــة، 
ويتميــز  باملقــايل.  تكتفــي  وأخــرى 
ا  مطهــوًّ لكونــه  خاصــة  بنكهــة  األكل 
عــى نــار الحطــب، ويعــود الرجــال مــن 
صــالة الجمعــة حاملــني الحلــوى معهــم 
لتكمــل معــامل صــورة جميلة من املودة 

واملحبة بني أفراد األرسة الواحدة.
قطــف  ملوســم  التشــجيع  ويتقاســم 
الزيتون كبار السن واألحفاد، فالصغار 
والكبــار  الفرحــة،  أجــواء  يعيشــون 
بهــذه  الروحــي  ارتباطهــم  يجــددون 
رعايتهــا  عــى  قامــوا  التــي  األشــجار 
منــذ الصغــر وكــربت معهــم، وأقرب إىل 
قلوبهــم مــن فلــذات أكبادهــم يف كثــر 

من األحيان.

العباســّية  الخالفــة  ازداد يف عهــد  ذلــك  مــع  بالتــوازي 
نفــوذ الــُرك والعجــم يف أجهــزة الّدولــة والجيــش عــى 
ا آخر جعل أهل  حســاب نفــوذ العــرب، كان ذلك مــؤّشً
الّشام ينزعون إىل املايض األموّي، لقيام دولتهم عى 
العنــرص العــريّب، ويف هــذا جــاَء قــوُل الجاحــظ: "دولــُة 
بني العباس أعجمّية خرسانية، ودولة بني مروان أموّية 

عربّية".
يف هذا الّســياق وقعت ثوراٌت ِعدة عى العباســيني، 
يف مــرص وأرض الشــام، كان مــن أبرزهــا ثــورة الفالحــني 
التي تزّعمها أبو حرب متيم اللخمي املعروف بامُلربقع 
)226هـ227-هـــ/  عامــني  نحــو  وامّتــدت  اليــاين، 

840م841-م(.
تحّول الغضب إلى ثورة

كانــت شارة ثــورة امُلربقــع كــا ُيجمــع املؤرخون، وكا 
عنــد الطــربي بنّصــه: "أّن بعــض الجنــد أراد النــزول يف 
داره وهــو غائــب عنهــا، وفيهــا إّمــا زوجتــه وإّمــا أختــه، 
فاّتقْتــُه  معــه،  كان  بســوٍط  َبهــا  َفَرَ ذلــك،  فانعتــه 
َر فيها، فلا َرَجَع  بذراعها، َفَأَصاَب الّسوُط ذراَعها، فَأثَّ
أبــو حــرب إىل منزلــه َبَكــْت وَشــَكْت إليــه مــا فعــل بهــا، 
وَأرَْتــُه األثــَر الــذي بذراعهــا مــن َضبــه، فَأَخــَذ أبــو حــرب 
ســيَفه ومــى إىل الجنــدّي، فربــه بــه حتــى َقَتَلــه، ثــّم 
َهرََب وَألَبَس َوْجهه برقًعا يك ال ُيعرَف، فَصاَر إىل جبٍل 
من جبال األردن، فطلبه الّسلطان فلم ُيعرَف له خرب".

أبــو حــرب يظهــر بالّنهــار فيقعــد  ُيكمــل الطــربي: "كان 
الــرايئ  فــراه  ُمتربقًعــا،  إليــه  أوى  الــذي  الجبــل  عــى 
ــره ويحرَِّضــُه عى األمــر باملعروف والنهي  فيأتيــه، فُيَذكِّ
النــاس  إىل  يــأيت  ومــا  الّســلطاَن  وَيْذُكــر  امُلنَكــر،  عــن 
ويعيبــه، فــا زال ذلــك دأُبــه حتــى اســتجاَب لــه قــوٌم من 
حــّرايث أهــل تلــك الناحيــة وأهــل القــرى، وكان يزعم أّنه 
أمــوّي، فقــال الذيــن اســتجابوا لــه: هــذا هــو الســفياين، 
فلا كرثت غاشيته وُتّباُعه من هذه الطبقة من الناس، 

دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية، فاستجاب له 
منهــم جاعــة مــن رؤســاء اليانّيــة، منهــم رجــل يقــال له 
ابــن بيهــس، كان ُمطاًعــا يف أهــل اليمــن ورجــالن آخــران 

من أهل دمشق".
من جبال الغور إلى الرملة

نجحــت دعــوُة امُلربقع اليــاين والتّف حولها الفالحون 
مجمــوُع  بلــغ  حتــى  النــاس،  وعاّمــُة  والــُزّراع  والحّراثــون 
أنصــاره حســب الطــربي وغــره 100 ألــف ثائر، انتقلت 
معقــل  الرملــة  مدينــة  إىل  الغــور  جبــال  مــن  ثورُتــه 
اليانيني، وعاصمة ُجند فلســطني يف العهد األموّي، 
ولعــل ذلــك نابــٌع مــن حنينهــم إىل الدولــة األمويــة التــي 

بسطت لهم العطاء وَأولتهم االهتام.
وظّلــت الرملــة تعيــُش حالــًة ثورّيــًة دامئــًة رفًضــا للحكــم 
زَهــا ضجــُر النــاس مــن مجــزرة العباســيني  العبــايّس، َعزَّ
مــن  بالقــرب  وذبحهــم،  األمويــني  بقتــل  132هـــ  عــام 

الفاّلحون: نقطة القوة والضعف
ملــا كان قــوام الثــورة مــن الفالحــني، وهــؤالء ال مصــادَر 
كافّية لديهم لتوفر قوت وأرزاق الجند؛ كان عليهم أن 
يقومــوا مبــا ُيشــِبُه حــرَب العصابــات: القتــال ثــّم العــودة 
ألراضيهــم للفالحــة، يف هــذه الظــروف مل يكن مبقدوِر 
املربقــع اليــاين، بركيبــة ثورتــه وطبيعــة مقاتليهــا، أن 
ــا وقًتــا طويــاًل، وهو األمــر ذاته الذي  ُيَجاِبــَه جيًشــا نظاميًّ
التــي   ،1936-1939 الكــربى  فلســطني  ثــورة  عانتــه 
االســتعار  جيــش  عــى  الفالحــني  ثــورة  أيًضــا  ُعــدت 

الربيطاين.
َحــرَّك الخليفــة املعتصــم جيًشــا بقيــادة رجــاء بــن أيــوب 
الحضاري للقضاء عليها، ولكن األخر امتنع عن ُمنازلة 
امُلربقع، مّلا رأى حشد أصحابه وجيشه الذي بلغ زُهاء 

100 ألف رجل.
عّلق رجاء بن أيوب للخليفه ُمســوًغا تأّخره يف القضاء 

الرملــة عنــد نهــر أيب فطــرس )العوجــا(، ومــا تــال ذلــك 
مــن ثــورات عــى العباســيني يف املدينــة، ســاهم يف 
التعــرِّض  وعــدم  باملجتمــع  عالقُتهــا  الثــورة  انتشــار 
الرائــب  وإســقاط  وقوتهــم  معيشــتهم  يف  للّنــاس 
عنهــم، وأّن جنودهــا هــم عاّمــُة الّناس وســوادها األعظم 
مــن الفالحــني والكادحــني، ثــّم الُعصبــة اليانيــة، ذلــك 
أن غالبيــة ســكان فلســطني يف ذلــك الوقــت كانــوا مــن 

القبائل العربّية اليانية )لخم وجذام(.
مل يغــب الُبعــد الدينــي عــن هــذه الثورة، فــكان امُلربقع 
ُيحــرُّض مــن يأتيــه: "عــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر، وَيذُكــُر لهم معايب الخليفة"، كا كان موقُف 
يف  وتعذيبهــم  للعلــاء  وتعرّضــه  املعتصــم  الخليفــة 
مسألة خلق القرآن حافًزا عى الثورة، فسحب املربقع 
ضــّده  العباســيون  يســتخدمها  أن  ميكــن  كان  ذريعــًة 

بعّده خارًجا عن اإلسالم أو مبتدًعا.

عــى الثــورة بالقــول: "فتمّهلــُت حتــى خــفَّ مــن معــه، 
ووجــدت فرصــة ورأيــت لحربــه وجًهــا وقياًمــا فناهضته، 

وهو يف ضعف ونحن يف قوة".
كانت خّطة رجاء أن ينتظر حتى بداية موســم الحراثة، 
فينرصف الحراثون إىل أراضيهم، وال يبقى مع املربقع 
سوى حشٌد قليٌل، وهذا ما حصل. "بقي أبو حرب يف 
نفــر زهــاء ألــف أو ألفــني، ناجــزه رجــاء الحــرب، فالتقــى 

العسكران".
بذكــر حادثــة  التلمحــري يف رحالتــه  البطريــرك  ينفــرد 
وقــع  التــي  الخديعــة  وُتظهــر  املعركــة،  ســبقت  مهّمــة 
ضحيتهــا امُلربقــع اليــاين، وكيــف متكــن جيــش دولــة 
بنــي العّبــاس مــن القضــاء عــى الثــورة، ذكــر التلمحــري 
أن رجــاء بــن أيــوب أمســك بأحد الفالحني وعلم منه ما 
يريــد عــن املربقــع، ثــم بعث بــه مع الهدايــا واألعطيات 
لــن  أنــه  ــًدا  ومؤكِّ والســالم،  الصلــح  طالًبــا  املربقــع  إىل 
يبــاش الحــرب حتــى يأتيــه رد امُلربقــع يف الصلــح، غــر 
أن رجاء زحف بجيشــه مســاء ذلك اليوم، ويف الصباح 

هاَجَم جيَش امُلربقع عى حني غرّة.
انتهــت ثــورة الفالحــني بعــد معركــة الرملــة التــي ُأســدل 
املربقــع  أنصــار  مــن  ألــف   20 مبقتــل  عليهــا  الســتار 
كــا تقــول املصــادر التاريخيــة، واقتيــاده أســًرا مثخــن 
ابــن بهيــس  الجــراح إىل ســجن "املطبــق" مــع صاحبــه 

الثائر يف دمشق، ليلقى حتفه مخنوًقا يف السجن.
وعى فشل الثورة يف تحقيق أهدافها وانتهائها بقتل 
داعيهــا كانــت حلقــًة يف ســعي الفالحــني إىل التحــّرر 
بــدا  الــذي  الدولــة وارتفــاع الرائــب، األمــر  مــن ظلــم 

سلســلة  يف  واضًحــا 
التــي  الثــورات 
الثــورة  هــذه  تبعــت 
الشــام  بــالد  يف 

ومرص.

موسم قطف الزيتون.. صلة باألرض وأيام عيد للعائالت موسم قطف الزيتون.. صلة باألرض وأيام عيد للعائالت 

الُمبرقع اليمانّي..الُمبرقع اليمانّي.. ثورٌة انطلقت من جبال الغور إلى الرملةثورٌة انطلقت من جبال الغور إلى الرملة

سلفيت/ عزام حافظ:
 كانت سنة "شلتونية" أي شحيحة الثمار، 
لكن أصحاب هذا الموسم يصرون على أن 
يعيشوا أجواء جني الزيتون، لما فيها من 

ألفة ومودة، واجتماع لألقارب واألصدقاء 
في مكان واحد.

رام الله/ وكاالت:
فقدت بالد الّشام ُمدّللة األموّيين صدارتها في العصر 

العباسّي، إذ نظر بنو العّباس إليها وإلى أهِلها بعين الريبة 
والحذر، لوالء جّل سّكانها لألموّيين، فاستعملوا معهم 

الّشدة، وزادوا في الضرائب المفروضة عليهم. كانت سياسة 
الضرائب والجباية تلك أحد األسباب الُمسّرعة لوقوع الثورات 

المتالحقة على العباسيين، إذ كان يقدر ما في البيادر بأكثر 
مما تحمل، وفي ذلك ُوِصَف جباُة الخراج العباسيون بأنهم: 

ُهُهم في  "ليسوا بأبرار وال صالحين، يستعيُن بهم العامُل ويوجِّ
أعماله ... فال يحفظون ما يوكلون بحفظه، وال ينصفون من 

يعاملون، إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج أو من أموال 
الرعّية، ثم إّنهم يأخذون ذلك بالعسف والظلم والتعدي".



11منوعات األربعاء 6 ربيع األول 1443هـ 13 أكتوبر/ تشرين األول 
Wednesday 13 October 2021

FELESTEENONLINE

في بيوت الغزيين.. في بيوت الغزيين.. 
رطب وعجوة وحلوىرطب وعجوة وحلوى

الفن والطب يجتمعان في الفن والطب يجتمعان في 
جلسات التفريغ النفسيجلسات التفريغ النفسي

البلح األحمرالبلح األحمر

بالموسيقى..بالموسيقى..

غزة/ هدى الدلو:
فــي أكبــر غرفة في البيــت العائلي، تتجمع الســيدة أم 
معتــز أبــو ســمرة برفقــة أبنائهــا مشــكلين حلقة أشــبه 
بخليــة نحــل في ســرعة العمــل واإلنجــاز، يعملون على 

تجهيز الرطب وتجفيفه قبل تحويله إلى عجوة.
تقول أبو ســمرة لصحيفة "فلســطين" بعد أن قطعت 
عملها في تعصير الرطب استعداًدا لعمل دبس التمر، 
إن عمــل العجــوة ليس وليًدا جديًدا، بل منذ وعت على 
الدنيا في العاشرة من عمرها وهي تساعد والدتها في 

خطوات عمل العجوة من البلح األحمر.
تقطــن أبــو ســمرة فــي مدينــة ديــر البلــح التي تشــتهر 
بزراعــة النخيــل ويعــد البلــح األحمر من أهــم المحاصيل 

الزراعية التي تنتجها.
وتشــير إلــى نشــاط الســيدات فــي هــذا الوقــت لعمل 
العجــوة التــي تعد عادة عائلية وتراثية تتوافق مع يوم 
التــراث الفلســطيني الــذي يحييــه الفلســطينيون فــي 
الســابع من أكتوبر/ تشــرين األول، مؤكدة أن اســتمرار 
العائــات في صناعة العجوة المنزلية هو حفظ للتراث 

رغم التطور الحاصل في صناعة التمور ومشتقاتها.
أيــٍد  إلــى  ــا  منزليًّ العجــوة  حاجــة صناعــة  إلــى  وتلفــت 
عاملــة ووقــت وجهد كبيرين، وفيــه أيًضا رفض للواقع 

االقتصادي السيئ.

إذ تســتفيد العائلــة مــا تصنعــه بتخزيــن جــزء منه، يف 
عــن عجــوة ال أي  لزبائــن يبحثــون  الفائــض  تبيــع  حــن 

إضافات سكرية.
يف  قطوفــه  تــرك  ونضوجــه  البلــح  مثــار  جنــي  وبعــد 
الهواء لتتحول الحبات الحمراء إىل رطب، وتجتمع أبو 
ســمرة وأبناؤهــا النتقــاء الحبــات الجيــدة املليئة باللب 
ورطبة فوق املتوسط بقليل ومييل لونها إىل البني ال 
إىل الصفــرة، وهــي تعطــي كميــة أوفــر مــن العجــوة، أما 
الرطــب الناضــج كثــًرا فيــذوب بعــد تجفيفه وال يعطي 
كميــات كبــرة مــن العجــوة، كــا أن اســتخدام الرطــب 
عــى هــذه الحالــة يضمــن أن الرطــب مل يفســد إذا مــا 
تــرك مــدة طويلــة، "لــذا يجــب التأكــد مــن صالحيتهــا 

حتى ال تسبب تعفًنا أو تسوًسا يف العجوة".
ومن املعلوم أن الرطب من األطعمة رسيعة التحمض 

املــرىب مــن البلــح األحمــر، والدبــس مــن الرطــب فيــا 
أيًضــا  شــعبية  أكالت  وهنــاك  التمــر،  بدبــس  يعــرف 
يف موســم صناعــة العجــوة كإعــداد طبــق البيــض مــع 
األحمــر  البلــح  أو  بالعجــوة،  فطائــر  وعمــل  العجــوة، 

املشوي.
والتعــاون  العائــي  الجــو  وصــف  ســمرة  أبــو  وتحــاول 
بعًضــا  بعضــه  يســاعد  "الجميــع  العائلــة،  أفــراد  بــن 
ملــدة أســبوع ونحــن نفــرش األرض يف عمــل الرطــب 
والعجــوة، ونبيــع الفائــض منهــا، ولكن عــى مدار العام 
نصنــع الكعــك واملعمــول مــا دام العجــوة متوفــرة، فــال 
بعــض  كــا  الفطــر  إعــداده عــى موســم عيــد  يقتــر 

العائالت".
استغناء على التجاري

أمــا آالء نصــار )41 عاًمــا( مــن ســكان دير البلح، فباتت 

مــا  إذا  والتــي  الثمــرة  عليهــا  تحتــوي  بكتريــا  بفعــل 
تكاثــرت بفعــل ســوء التخزيــن أو تعرضهــا للهــواء أوقاًتا 

طويلة يجعل الثمرة عى درجة عالية من الحموضة.
وتــرح مراحــل صناعــة العجــوة بدًءا مــن تجفيف مثار 
البلــح ونــزع النــوى منــه بعــد تقشــره وتجفيفــه تحــت 

أشعة الشمس، ومن ثم وضعه يف الفرن.
وبعد إمتام هذه الخطوات بشكل صحيح ال تحتاج أبو 
ســمرة إىل وضعــه يف الثالجــة، إال إذا أرادت تخزينــه 
لبضع سنوات، فحينها يتم تفريزه يف الثالجة لتتمكن 

من حفظه أطول مدة ممكنة.
الســنوات املاضيــة إىل  وتلفــت إىل لجــوء األرس يف 
تحميــص العجــوة عــر فرن الطينة، وطحنها باســتخدام 

الساطور "البلطة".
صناعــة  البلــح  ملنتوجــات  الفلســطيني  الــراث  ومــن 

لضــان  العجــوة  لصناعــة  األخــرة  اآلونــة  يف  تلجــأ 
مــع  عايشــتها  ســيئة  تجــارب  بعــد  ونظافتهــا  ســالمتها 

بعض املنتجات التجارية.
وتقول إنها تعكف عى صناعة العجوة بيديها وتحت 
إرشافها، رغم الجهد والتعب الذي تتكبده وأبناؤها.

بعــض  فيهــا  تقــع  التــي  األخطــاء  مــن  أن  إىل  وتلفــت 
الســيدات غســلهن الرطب قبل تقشــره، فتظهر عليه 
ميكــن  ولكــن  والتحميــض،  العفــن  قصــر  وقــت  بعــد 
خالل تقشر الرطب غسل اليدين وتنشيفها جيًدا.

العجــوة،  عمــل  يف  األدوار  وأبناؤهــا  نصــار  وتتقاســم 
إذ تعمــل هــي وابنتهــا الكــرى يف تقشــر البلــح ونــزع 
النــوى منــه، عــى حــن يتــوىل الصغار مهمــة رصها يف 
بعــد تحــت  فيــا  ليتــم وضعهــا  ــا مرتًبــا،  الصــواين رصًّ
أشــعة الشــمس يف مــكان نظيــف بعيــًدا عــن الحرات 

والقوارض.
صيفيــة  الشــمس  أشــعة  كانــت  مــا  إذا  أنــه  وتوضــح 
حرارتهــا عاليــة فــإن التجفيــف يحتــاج إىل يومــن، ولــو 
كانت عكس ذلك فيحتاج ألربعة أيام، ومن ثم تطحن 
وتوضع يف الفرن للتعقيم، والحًقا تغلف ويفرغ منها 

الهواء، وتخزن يف مكان هاٍو وغر معتم.
للعجــوة  رشائهــا  خــالل  ســيئة  تجربــة  نصــار  وواجهــت 
التجارية، حيث وجدت بها بعض النوى والقشــور، إىل 
جانب الحالوة العالية نتيجة إضافة السكر إىل الرطب، 

أما العجوة البيتية فهي موفرة ونظيفة وصحية.
وتبــن نصــار أن معظــم العائــالت التــي تقطــن يف ديــر 
ليــس  واللــوايت  العجــوة،  صناعــة  عــى  تعكــف  البلــح 
لديهن شجر النخيل يعكفن عى زراعته، ورشاء البلح 

وتحويله لرطب وعجوة.

يف إحدى الجلسات العالجية الفردية داخل مركز "كيان" 
مســرخًيا  يجلــس  "محمــد"  كان  غــزة،  مبدينــة  الثقــايف 
املختــص  خاللهــا  مــن  أراد  موســيقية  ملقطوعــة  يســتمع 
النفــي دفعــه للخــروج مــن الضغــط والكبــت واضطــراب 
مــا بعــد الصدمــة، ومنحــه مســاحة للحديــث وفــك األقفــال 

التي تكبله.
وينظم املركز جلسات عالج جاعية يغلب عليها الطابع 
"العتابــا  بأنغــام  العازفــن  أصــوات  تصــدح  إذ  الثقــايف، 
وامليجنا"، يدندنون عى آلة العود "يا زريف الطول وقف 
وبــالدك أحســنلك".. ال يجــد  رايــح عالغربــة  ت قولــك.. 
املســتمع إال اإلنصــات أمــام أصالــة الكلــات الفلســطينية 

الراثية وسط بهجة يرسمها تفاعل الحضور.
ويعــد العــالج باملوســيقى أمــًرا غــر مألــوف يف قطــاع غزة، 
ا بعــد  غــر أن هــذا النمــط كان قــد اكتســب اعراًفــا رســميًّ
الحــرب العامليــة الثانيــة يف املستشــفيات التــي عالجــت 
الناجن من آثار الحرب، واتســعت دائرة الفوائد، لتلعب 

وأضافت: "نعيش حالة استثنائية ونتعرض لضغوط كبرة 
نتج عنها تفكك أرسي، وانتحار، وعنف ضد املرأة، وهذا 
كلــه بســبب الضغــوط التــي أوجدهــا العــدوان اإلرسائيــي 

والحصار املفروض عى القطاع".
وتعتمــد آليــات العــالج عــى الجلســات الفرديــة الخاصــة، 
فبعدما تأيت الحالة للمركز تستقبلها وحدة إرشاد نفي 

مجهزة يقع عى عاتق اإلخصائين فيها تقديم العالج.
وتعزو شعفوط نجاح الجلسات إىل مدى تقبل الحالة لها 
لهذا العالج القائم عى التفاعل مع النوتات املوسيقية، 
"وكلــا تفاعلــت الحالــة اســتاًعا أو بالحركات واإلمياءات 
أكــر، نســتطيع أن نصــل إىل مرحلــة متقدمــة مــن العــالج 
الجلســات  عــدد  أن  إىل  مشــرة  أقــر"،  مــدة  خــالل 

العالجية تراوح بن عرة إىل عرين جلسة.
وتنبــه إىل أن العــالج ال يقتــر عــى املوســيقى فقــط بــل 
يتضمــن أنشــطة تفريــغ انفعايل وأمنــاط وطرق عالج أخرى 
كالكتابة وإعداد بعض الواجبات واملهام التي تكلفهم بها 

مــن  مختلفــة  أنــواع  عــالج  يف  متزايــًدا  دوًرا  املوســيقى 
األمــراض البدنيــة والنفســية، مثــل اآلالم املزمنــة، والقلــق 
واالكتئــاب، مــن خــالل تأثراتها البيولوجية املبارشة، مثل 

خفض معدل رضبات القلب، وضغط الدم.
آلية العالج

تقول د. تغريد شعفوط، االستشارية النفسية والربوية: 
إن العــالج باملوســيقى عــى أنه أحــد أنواع العالج النفي 
يتبــع بشــكل أكــر بالغــرب ونــادًرا مــا يطبق بغــزة، وألول مرة 

ُيستخدم من خالل مركز متخصص.
وتوضح ورئيس مجلس إدارة "كيان" لصحيفة "فلسطن"، 
أن املوســيقى نــوع مــن أنواع الرفيــه عن النفس، فالضغط 
للموســيقى  لالســتاع  أحياًنــا  الحاجــة  يولــد  النفــي 
بالراحــة  لالســرخاء أو لالســتاع للقــرآن الكريــم للشــعور 
ونــره  بالعــالج  إلدخالــه  نســعى  مــا  وهــذا  النفســية، 
للتخفيــف مــن وطــأة الضغط النفــي عى أهلنا يف قطاع 

غزة".

املختصة كذلك وضعيات التنفس الســليمة، مشــرة إىل 
أن املركــز ينظــم أمســيات ثقافيــة وطربيــة بشــكل جاعــي 

وشعرية يوفرها املكان بإطاللته الهادئة.
لطاملا كانت النظرة املجتمعية ملرتادي املراكز النفسية 
"وصمة عار"، رغم وجود توعية وتطور يخالف تلك النظرة، 
كــا تقــول شــعفوط، مشــرة إىل أن إدمــاج املوســيقى يف 

العالج النفي ميكن أن يزيل هذا االعتقاد الخاطئ.
وحــول الفئــة املســتهدفة، توضــح أن رشائــح املجتمع كافة 
مثقلة بالهموم واألوجاع وميكن أن تخضع للعالج النفي 

املعزز باملوسيقى.
إليهــا،  االســتاع  يفضــل  ولــكل شــخص موســيقى خاصــة 

بعضها تثر الشجن والحنن وتشعل الذكريات السعيدة. 
يف قطاع غزة كانت الطائرات اإلرسائيلية تعزف سمفونية 
الرعــب خــالل العــدوان األخــر يف مايــو/ أيــار املــايض.. 
أصواتهــا وهــي تأخــذ مواقــع أقــرب فــوق منــازل املواطنن، 
صوت صواريخها يف طريقها نحو السقوط، الرعب الذي 
تحدثه االنفجارات، كل ذلك ال ينساه أحد من املواطنن 
الذين يعتقدون أن العالج باملوسيقى لن يجدي نفًعا يف 

حالة غزة. 
األمنــاط  هــذه  أن  شــعفوط  تؤكــد  الســياق  هــذا  ويف 
العالجيــة أمــام تحــدٍّ يف مدى نجاعتها وقدرتها عى عالج 

الحاالت املضطربة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بمقاطع موسيقية خالية من الكلمات، ممزوجة بصوت زخات 
حبات المطر وهي تتســاقط على األرض، أو صوت خرير الماء 
المناســب على منحدر، وأصــوات األمواج المتاطمة، ينفض 
شباب غزيون آثار العدوان والحصار المحيطة بجدران قلوبهم 

عبر جلسات عاجية تشكل الموسيقى جانًبا منها.
وفــي مــكان تطل نوافذه على الواجهة الغربية لمدينة غزة، تقام جلســات 
عــاج فرديــة ولقاءات جماعية ألفــراد يعانون آثاًرا نفســية عديدة من جراء 

ضغط الظروف الناجم عن الحصار والحروب اإلسرائيلية على القطاع.

تصوير/ يارس فتحيتصوير/ يارس فتحي
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الفـيــــفـــا الفـيــــفـــا 
وخــــــــداع وخــــــــداع 
فلسطينفلسطين

جيــاين  الســويرسي  اســتقبال  رفــض  القــدم؛  كــرة  اتحــاد  قــرار  أثــار 
إنفانتينــو رئيــَس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم، خــال زيارتــه املنطقة، 
ردود فعــل مؤيــدة لقــرار االتحــاد، وال ســيام أن ســبب الرفــض مرتبــط 
مبواقف وثوابت فلسطينية ال يجوز القفز عنها أو غض الطرف عنها 

ألي سبب كان.
مل أشكَّ لحظة واحدة يف أن يكون قرار اتحاد كرة القدم مختلًفا عام 
عّب عنه االتحاد خال بيان رســمي صادر عنه أمس، والذي أكد فيه 

أن ال ُمبر الستقباله يف زيارته األرايض الفلسطينية.
ولــو أن قــرار االتحــاد كان مخالفــًا لطموحاتنــا ومواقفنــا الفلســطينية 
مــن  لكنــت  الفلســطينية،  لــأرض  االحتــال  لتكريــس  الرافضــة 
املصلحــة  حقــق  قــراًرا  دام  مــا  ولكنــه  القــرار،  لهــذا  املنتقديــن  أول 
الفلســطينية، فــا مجــال هنــا إال أن نقــول التحــاد كــرة القــدم: نحــن 

معك يف قراراتك التي تخدم مصلحة الكرة الفلسطينية.
وبالعودة إىل أساس الرفض الفلسطيني الستقبال رئيس الفيفا، فإنه 
وبالرغــم مــن إيجابيــة القــرار ودعمه وتأييده من الشــارع الفلســطيني، 
فإننا اعتدنا يف حياتنا الفلســطينية أن نكون أصحاب رد فعل ولســنا 

أصحاب فعل.
مبــدأ  إىل  يســتند  مــا  دامئــًا  والدبلومــايس  الســيايس  العمــل  وألن 
مــن  فإنــه  صعبــة،  أو  حرجــة  مواقــف  يف  للوقــوع  تجنبــًا  االفــراض 
املنطقــي أن نكــون دامئــًا عــى أتــم الجاهزيــة للتعامــل مــع أي مواقف 

حتى لو مل يكن هناك متسع من الوقت.
ومــا دامــت دولــة االحتــال الصهيوين دامًئا تجد نفســها فوق القانون 
الدوليــة  والهيئــات  الــدويل  املجتمــع  بســكوت  األقــل  عــى  وتحظــى 
عــى هــذا الخــروج عــى القوانــن، فإنــه ال يجوز لنــا أن نركن إىل الحق 
واملنطــق، ألن دولــة االحتــال أقيمــت عــى الباطــل، وتــرب ُعــرْض 
الحائــط بــكل القوانــن والقــرارات الدولية املؤيدة للحق الفلســطيني 

منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا، وال ُيعتقد أنها سُتغري مواقفها.
ومــا دامــت دولــة االحتــال تعمــد إىل اإلحراج واملجاملــة، وما دامت 
املؤسســات الدوليــة قــد اعتــادت مجاملــة دولــة االحتــال، فلــامذا ال 
نتعلم من االحتال؟ فهذا ليس حرامًا وليس عيبًا، ومن ثم كان علينا 
أن نذهب باتجاه أاّل نكون نحن يف صورة الرافضن، وأن ندع الطرف 

اآلخر هو الذي يرفض.
إن الرفــض بحــد ذاتــه لــه انعكاســات ســلبية عــى الطــرف املرفــوض، 
ومــا دام الطــرف املرفــوض هــو األقــوى واألكــر تأثــرًيا يف واقعنــا، فإنه 
كان علينــا ووفــق بيــان االتحــاد أن نقــوم بعمــل نشــاط مرتبــط بالقضية 
والقــدس  الاجئــن  قضايــا  مقدمتهــا  ويف  وثوابتهــا،  الفلســطينية 

واألرسى.
ولتأكيــد ذلــك، فقــد تضمــن بيــان االتحــاد فقــرة تقول: "تلقــى االتحاد 
الفلســطيني لكــرة القــدم يــوم الخميــس املــايض رســالة رســمية مــن 
زيــارة  برغبتــه يف  فيهــا  يبلغنــا  القــدم،  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  رئيــس 
االثنــن  يــوم  بفلســطن  ســتبدأ  الزيــارة  هــذه  أن  موضحــًا  املنطقــة، 
الفلســطينية  القــدم  كــرة  ُأرْسة  للقــاء   11/10/2021 املوافــق 
وفعاليــات  أنشــطة  )أي(  يف  واملشــاركة  الســيايس  واملســتوى 

)نقرحها(".
وعليــه، ملــاذا مل نقــرح فعاليــات أو أنشــطة رياضيــة مغلفــة بالطابــع 
الوطنــي، ومــن ثــم رمــي الكــرة يف ملعب رئيس الفيفا، وجعله هو من 
يوافق أو يرفض البنامج، فإذا وافق نكون قد سجلنا هدفًا، وفيام لو 
رفــض، نكــون قــد وضعنــاه يف موقــف الرافــض، قبــل أن نعلــم ببنامــج 

زيارته لدولة االحتال.
كام أن هذا االقراح مل يكن بعيدًا عن الرؤية الفلسطينية، وال سيام 
أن بيــان اتحــاد كــرة القــدم قــد تضمــن فقــرة أكــد فيهــا أنــه حــذر رئيــس 
الفيفــا مــن خــال مســاعديه مــن "مشــاركته بــأي أنشــطة رياضيــة أو 
سياسية يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، مبا يف ذلك 
ا بأن ذلك لن يحدث. ا إيجابيًّ القدس الرشقية"، وأن االتحاد تلقى ردًّ
ومــا دام هــذا األمــر قــد حــدث، فــإين مل أكتشــف، بــل أنــا متأكــد مــن 
الشــعب  عــى  "تكــذب"  الدوليــة  والهيئــات  املؤسســات  كل  أن 
بحقوقــه  مطالبتــه  يف  جانبــه  إىل  وقوفهــا  وتّدعــي  الفلســطيني، 

املرشوعة.

بالعربي الفصيح

كتب/ خالد أبو زاهر:

اتحاد الكرةاتحاد الكرة    
يرفض استقبال يرفض استقبال 

رئيس الفيفا رئيس الفيفا 
إنفانتينوإنفانتينو  

بسبب مشاركته في افتتاح متحف 
إسرائيلي ُمقام على أرض مقبرة إسالمية

غزة/ عاء شاميل: 
رئيــس  قيــام  فيــه  أدان  بيانــًا  القــدم  كــرة  اتحــاد  أصــدر 
يف  باملشــاركة  "فيفــا"  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد 
افتتاح ما ُيسمى )متحف التسامح( املقام فوق مقبة 
مأمــن اللــه اإلســامية األثرية يف القــدس، والتي تعود 
بتاريخها إىل القرن الحادي عرش، ومبشاركة عدد من 
املتصهينــن وعــى رأســهم مجموعــة مــن رمــوز اإلدارة 

األمريكية السابقة.
مــع  تتناقــض  املشــاركة  هــذه  أن  الكــرة  اتحــاد  واعتــب 
القيم واملبادئ املنصوص عليها يف النظام األسايس 
لاتحــاد الــدويل لكــرة القــدم، ويشــكل انتهــاكًا صارخــًا 
لقيــم  واســتفزازًا  اإلنســان،  وحقــوق  الــدويل  للقانــون 

فإننا نعتذر عن استقباله".
مــبر  أي  يوجــد  ال  أنــه  إىل  القــدم  كــرة  اتحــاد  وأشــار 
زيارتــه  أن  الفيفــا يف فلســطن طاملــا  رئيــس  لتواجــد 
لهــا  يتعــرض  التــي  العراقيــل  إزالــة  يف  تســاهم  ال 
الرياضيــون، منوهــًا إىل أنــه كان يأمــل أن تكــون الزيــارة 
مقدمــة إلنهــاء معانــاة الاعــب الفلســطيني وإجــراءات 
يف  اللعبــة  وتطويــر  نــرش  إلعاقــة  الهادفــة  االحتــال 

األرايض الفلسطينية.
وبــّن اتحــاد القــدم، أن إنفانتينــو وعده يف البداية بأنه 
لــن يشــارك يف أي أنشــطة وفعاليــات بـ)إرسائيــل(، مــا 
لقــاءات  للزيــارة يتضمــن  كامــل  برنامــج  دفعــه إلعــداد 
مــع شــخصيات سياســية وممثيل القطــاع الخاص، إىل 

ومشاعر ماين املسلمن يف العامل.
وعى إثر ذلك رفض اتحاد كرة القدم استقبال جياين 
مقــره  "الفيفــا", يف  الــدويل  االتحــاد  رئيــس  إنفانتينــو 
الكائن ببلدة الرام شامل القدس املحتلة، يف الزيارة 

التي كان ُمقررًا لها يوم االثنن املايض.
وقال اتحاد القدم يف بيانه إن الفريق جبيل الرجوب 
اســتقبال  عــن  اعتــذر  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس 

إنفانتينو, بسبب مشاركته يف فعالية بـ)إرسائيل(.
وأضــاف: "االتحــاد الفلســطيني ال ميلــك حــق التدخل 
يف أجنــدة رئيــس الفيفــا، لكننــا أوضحنــا لــه مســبقًا أن 
ظهــوره يف الفعاليــة، ال يخــدم رســائل الفيفــا املعلنــة 
فيــام يتعلــق بقيــم املنظومــة الكرويــة الدوليــة، وعليــه 

الكــرة  نهــايئ دوري  جانــب املشــاركة يف ركلــة بدايــة 
السباعية للسيدات.

وشــدد اتحــاد القــدم عــى أن إقامــة املتحــف يف هــذا 
الصحابــة  رفــات  تضــم  مقــبة  حرمــة  ينتهــك  املــكان، 
والعلامء الذين دفنوا يف أرض الوقف اإلسامية منذ 
للقانــون  صارخــًا  انتهــاكًا  يشــّكل  وأن  الســنن،  مئــات 
الــدويل وحقــوق اإلنســان ومشــاعر مايــن املســلمن 

يف العامل.
وأشــار اتحــاد كــرة القــد يف بيانــه إىل أنــه ملتــزم بنــرش 
مبــادئ املنظومــة الكرويــة القاريــة والدوليــة، آمــًا أن 
تراعــي الزيــارة القادمة لرئيس "الفيفا" القيم والحقوق 

والقانون الدويل.

غزة/ وائل الحلبي:
مــن املقــرر أن يغــادر بــدر مــوىس مهاجــم املنتخب 
األوملبــي وفريــق اإلنتــاج الحــريب املرصي، معســكر 
بالســعودية،  الدمــام  املنتخــب املقــام يف مدينــة 
متوجهًا للعاصمة املرصية القاهرة بناء عى طلب 

ناديه.
ورفض نادي االنتاج الحريب طلب اتحاد كرة القدم 
املجموعــة  تصفيــات  نهايــة  حتــى  مــوىس  ببقــاء 
واملقــرر  ســنة،   23 تحــت  آســيا  لــكأس  السادســة 
إقامتهــا يف العاصمــة األردنيــة عــامن خــال الفــرة 

من 25 إىل 31 من أكتوبر الجاري.
وطلــب نــادي اإلنتــاج الحريب عــودة مهاجمه موىس 
انتهــاء مشــوار املنتخــب األوملبــي يف بطولــة  فــور 
غرب آسيا، يف ظل حاجة الفريق املاسة لخدماته 

يف منافسات دوري الدرجة األوىل يف مرص.

وعى الرغم من محاوالت اتحاد كرة القدم والجهاز 
الفنــي واإلداري للمنتخــب األوملبــي لإلبقــاء عــى 
موىس يف معسكر املنتخب حتى نهاية تصفيات 
رفضــت  الحــريب  اإلنتــاج  إدارة  أن  إال  آســيا،  كأس 
الطلــب ووعــدت بــأن يعــود مــوىس للمنتخــب قبــل 

انطاق التصفيات بوقت قصري.
وظهر موىس بشكل الفت لأنظار برفقة املنتخب 
أبــرز  أحــد  وكان  آســيا  غــرب  بطولــة  يف  األوملبــي 
عــى  بالفــوز  الكبــرية  مســاهمته  ظــل  يف  نجومــه 

منتخبي لبنان واإلمارات.
يف  تدريباتــه  األوملبــي  املنتخــب  ويواصــل 
املعســكر املقام يف الســعودية، حيث قرر الجهاز 
اإلداري متديــد املعســكر حتــى موعــد الســفر إىل 
األردن، يف ظــل أن املعســكر كان مقــررًا لــه أســبوع 

واحد فقط.

بدر موسىبدر موسى يغادر معسكر المنتخب األولمبي يغادر معسكر المنتخب األولمبي

األهلياألهلي يعتمد الجهاز الفني  يعتمد الجهاز الفني 
استعداًدا للدوري الممتاز استعداًدا للدوري الممتاز 

اتحاد كرة القدماتحاد كرة القدم ُيقرر  ُيقرر 
إقامة دوري الدرجة إقامة دوري الدرجة 

الثانية بمجموعة واحدةالثانية بمجموعة واحدة
غزة/ عاء شاميل: 

أعلــن النــادي األهــيل الفلســطيني تشــكيل الجهــاز الفنــي الجديــد الــذي ســيقود فريــق كــرة القــدم األول يف 
منافسات الدوري املمتاز املوسم القادم 2022-2021 املتوقع انطاقه يف شهر نوفمب القادم. 

وكلــف مجلــس إدارة األهــيل املديــر الفنــي توفيــق الهنــدي لقيــادة الفريــق، عــى أن يكــون محمــد قشــطة مدربًا 
عامــًا، فيــام يتــوىل أدهــم ســامة مهمــة تدريــب حــراس املرمى، وســعيد صاح معالجًا، وأمن قشــطة مســؤواًل 

للعهدة.
ويحــاول الجهــاز الفنــي الجديــد ترتيــب صفــوف الفريق وتدعيمه باعبن جدد يف االنتقاالت الصيفية الحالية 
لتعويض بعض الراحلن، من أجل ضامن الظهور بشكل قوي يف الدوري املمتاز، يف إطار مساعيه للحفاظ 

عى مكانته وعدم الهبوط والعودة للدرجة األوىل. 
وكان األهيل قد جدد عقد هدافه حاتم نصار، وأعلن يف وقت سابق عن التعاقد مع املهاجم محمد بركات.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
خــال  قــرار  اتخــاد  عــن  النقــاب  القــدم  كــرة  باتحــاد  مســئول  مصــدر  كشــف 
االجتــامع األخــري، يقــي بدمــج فــرق أنديــة الدرجــة الثانيــة بفرعيها الشــاميل 
والجنويب يف مجموعة واحدة وإقامة بطولة الدوري من مرحلة واحدة فقط.

وجــاء قــرار االتحــاد يف ظــل عــدم تكافــؤ الفــرص بــن الفرعــن، حيــث تتواجد 
)10( فــرق  يف فــرع الوســطي والجنــوب، بينــام تتواجــد )6( فــرق يف فــرع غزة 

والشامل.
وأكد املصدر أن دوري الدرجة الثالثة سُيلعب كام هو معتاد كل فرع عى 

حده ومن دور واحد أيضًا.
وســُيحدد اتحــاد الكــرة يف اجتامعــه القــادم موعــد انطــاق املوســم الكــروي 

الجديد، واملتوقع أن يبدأ مطلع شهر ديسمب املقبل.
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لندن/ )أ ف ب(:
مدافعــه  أن  أمــس  القــدم  لكــرة  اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســر  نــادي  أعلــن 
الفرنــي رافايــل فــاران ســيغيب عــن املالعــب لـ"بضعــة أســابيع"، بســبب 
بــالده خــالل نهــايئ دوري األمــم  إصابــة يف فخــذه تعــرض لهــا مــع منتخــب 

األوروبية.
وكان الوافــد الجديــد إىل فريــق "الشــياطني الحمــر" يف أغســطس خــرج مــن 
امللعــب يف الدقيقــة 43 مــن الشــوط األّول للمبــاراة النهائيــة، ليشــاهد مــن 
عىل مقاعد البدالء فوز "الديوك" عىل إسبانيا 1-2 يف النسخة الثانية من 

البطولة القارية األحد.
وأشار يونايتد يف بيان أن "فاران يعاين من إصابة يف عضلة الفخذ وقد بدأ 

إعادة التأهيل يف النادي. سيغيب عن املالعب لبضعة أسابيع".
وتلقــى يونايتــد رضبــة موجعــة بغيــاب الفرنــي الــدويل، حيــث يفتقــد أيضًا 

لجهود مدافعه وقائده هاري ماغواير املصاب يف ربلة الساق.
ويحّل يونايتد صاحب املركز الرابع برصيد 14 نقطة يف "برميريليغ"، ضيفًا 

عىل ليسر سيتي السبت ضمن منافسات املرحلة الثامنة.

لوزان/ )أ ف ب(:
فتح االتحاد األورويب لكرة القدم )ويفا( أمس باب الرشيحات 
الســتضافة نهائيات كأس أوروبا 2028، عىل أن يتخذ االتحاد 
القاري للعبة القرار النهايئ بشأن تحديد هوية الدولة أو الدول 

املضيفة يف سبتمرب 2023.
وأفــاد ويفــا يف بيــان أن االتحــادات الراغبــة باالســتضافة لديهــا 
"حتــى مــارس 2022 لإلعــالن عــن اهتاممهــا"، يف حني ُمنحت 

أملانيا رشف تنظيم نهائيات كأس أوروبا 2024.
بهــا  فــاز  التــي  القاريــة  البطولــة  مــن  األخــرية  النســخة  وكانــت 
املنتخب اإليطايل بركالت الرجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 يف 
الوقتني األصيل واإلضايف عىل حســاب نظريه اإلنجليزي عىل 
ملعبه "وميبيل" الشهري يف لندن، توزعت عىل 11 مدينة يف 

11 دولة يف القارة العجوز.
واعتمــد ويفــا الــذي مل يــر إىل االصالحــات التــي ســتطرأ عىل 

الروزنامــة الدوليــة بعــد عــام 2024، عــىل قــرار تنظيــم البطولــة 
القاريــة يف عــام 2028، مخالفــًا مخطــط االتحــاد الــدويل لكــرة 
القــدم )فيفــا( الراغــب بتنظيــم كأس العامل كل ســنتني بداًل من 

أربع.
وسمح ويفا مرة جديدة بالرشيحات املشركة، برط أن تكون 
الــدول املعنيــة "متقاربــة جغرافيــًا"، محــذرًا يف الوقــت نفســه 
من عدم قدرته عىل "ضامن" التأهيل التلقايئ للمنتخبات من 

البلدان املضيفة إذا كان هناك أكرث من دولتني مضيفتني.
الــدول  تكــون  أن   "2028 "يــورو  الســتضافة  ويفــا  فــرض  كــام 
املرشحة قادرة عىل تأمني 10 مالعب لكرة القدم، منها واحد 
عــىل االقــل يتســع لـــ60 ألــف مقعــد، وثــاٍن بســعة 50 ألفــًا، و7 

مالعب أخرى تراوح سعتها بني 40 إىل 30 ألفًا.
وستقام "يورو 2028" وفق نظام النسخة األخرية مبشاركة 24 

منتخبًا يف النهائيات مع 51 مباراة.

برلني/ )أ ف ب(:
بــات جــامل موســياال صاحــب الهــدف الرابــع ملنتخــب 
أملانيــا يف شــباك مقدونيــا الشــاملية )-4صفــر( ضمــن 
أصغــر  القــدم،  لكــرة   2022 قطــر  مونديــال  تصفيــات 
العــب يســجل هدفــا يف صفــوف املانشــافت منــذ عــام 

.1910

وســجل العــب بايــرن ميونيــخ الهــدف بســن الـــ18 عامــا 
دولــة  اول  بــالده  تصبــح  ان  يف  ليســاهم  يومــا،  و227 

تتأهل عرب التصفيات اىل العرس الكروي العاملي.
انفــرد  عندمــا   83 الدقيقــة  يف  موســياال  هــدف  وجــاء 
اثــر  شــباكه  وســجل يف  الشــاميل  املقــدوين  بالحــارس 

متريرة من زميله الشاب كريم أدييمي )19 عاما(.
فيبقــى  أملانيــا،  منتخــب  تاريــخ  هــداف يف  أصغــر  أمــا 
ماريــوس هيلــر الــذي ســجل هدفــا يف مرمــى ســويرسا 
)-3صفر( يف 3 ابريل عام 1910 بعمر 17 عاما و249 

يوما.
ومــع انتــزاع بطاقــة التأهل بالفوز عىل مقدونيا الشــاملية 
يف  التواجــد  يف  املانشــافت  نجــح  االثنــني،  -4صفــر 

العرس العاملي للمرة الثامنة عرة تواليا.
ومنــذ عــام 1954، بلغــت املانيــا الغربيــة ثــم املوحــدة 
الــدور نصــف النهــايئ للمونديــال 12 مــرة، والنهــايئ 8 

مرات وتوجت باللقب 4 مرات.

باريس/ )أ ف ب(:
أشــار مديــر التطويــر يف االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم 
إمكانيــة  إىل  أمــس  فينغــر  أرســني  الفرنــي  فيفــا 
الكشــف عــن حــاالت التســلل "بطريقــة آليــة يف عــام 
دون  مــن  قطــر  مونديــال  أثنــاء  وتحديــدًا   ،"2022
االعالن عن األســاليب املســتخدمة يف التكنولوجيا 

الجديدة.
وقال مدرب أرسنال االنجليزي السابق خالل مؤمتر 
صحــايف عقــده يف باريــس "هنــاك فرصــة جيــدة بــأن 
يتــم الكشــف عــن حــاالت التســلل بطريقــة آليــة يف 

."2022

تقنية شبه آلية لإلشارة إىل التسلل، من أجل تزويد 
+يف ايــه آر+ مبعلومــات إضافيــة مــن شــأنها تبســيط 

عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور". 
ومــن املتوقــع أن يتــم ترسيــع الجــدول الزمنــي لهــذا 
املروع يف ضوء كأس العامل 2022 يف قطر )21 

نوفمرب - 18 ديسمرب(.
وكان فينغــر اقــرح يف مــارس املــايض عــىل مجلــس 
االتحــاد الــدويل لكــرة القدم )إيفاب(، املســؤول عن 
ســن قوانــني اللعبــة الشــعبية األوىل، تعديــل قاعــدة 
التســلل من خالل اســتبعاد الحاالت التي يظل فيها 
"جــزء مــن الجســم ميكــن للمهاجــم التســجيل بــه" يف 

وتابــع فينغــر قبيــل انعقاد ندوات مخصصة للتحكيم 
يعتــرب  حيــث  الحــايل  الشــهر   20 مــن  اعتبــارًا  تبــدأ 
"األب الروحــي" لهــا "إننــي محتفــظ بالرسيــة، لكنهــا 

ستكون التطورات التالية يف التحكيم".
بإيجــاد  تقــي  فيفــا  مســاعي  أن  فينغــر  وأكــد 
اســتخدام  عــرب  الخالفيــة  للمواقــف  الحلــول  أرسع 
التكنولوجيا، علاًم ان بعض القرارات الخالفية بشأن 
حــاالت التســلل تتخــذ يف بعــض األحيان باســتخدام 

تقنية حكم الفيديو املساعد "يف ايه آر".
قــرار  يــدرس  أنــه   2020 وكان فيفــا أعلــن يف يونيــو 
تبديــل التحكيــم بحــاالت التســلل عــن طريــق "تطوير 

وضع قانوين.
الفيفــا  رئيــس  اعتــرب  ذاتــه،  الســياق  وضمــن 
هــذا  أن  إنفانتينــو  جــاين  الســويرسي-االيطايل 
التعديــل يدخــل ضمــن اطــار "جعــل كــرة القــدم أكــرث 
جاذبيــة" مــن خــالل الرويــج للعــب الهجومي تحليل 
أكرث دقة لحاالت يسمح بها "يف ايه آر"، حتى لو مل 

تتم برمجة أي تجارب بشأن التعديالت املقرحة.
وعــن إقامــة نهائيــات كأس العــامل كل ســنتني عوضــًا 
جميــع  عــىل  "منفتــح"  أنــه  فينغــر  أكــد  أربــع،  عــن 
جانبــًا  هنــاك  ألن  اإلحجــام،  و"يتفهــم  االقراحــات 

عاطفيًا" بشأن هذه املسألة.

اإلصابة تحرم يونايتد اإلصابة تحرم يونايتد 
من فاران لبضعة أسابيعمن فاران لبضعة أسابيع

القاهرة/ وكاالت:
أسفرت قرعة الدوري املرصي للموسم الجديد 2022-2021، عن مواجهة 

مبكرة بني قطبي الكرة املرصية، األهيل والزمالك.
وســيتقابل الزمالــك حامــل اللقــب مــع وصيفــه األهــيل بحســب القرعــة التــي 
أجريــت أمــس، يف الجولــة الثالثــة للــدوري، والتــي مــن املفــرض أن تقام قبل 

التوقف الدويل يف نوفمرب املقبل.
ويلعب األهيل ضد برياميدز يف الجولة الثامنة للدوري املمتاز، كام يلعب 

الزمالك ضد برياميدز يف الجولة 11.
ويلعــب األهــيل مــع املــرصي يف الجولــة 13 للــدوري املمتــاز، كــام يلتقــي 

الزمالك ضد اإلسامعييل يف الجولة الرابعة.
وأعلنــت رابطــة األنديــة املرصيــة، أمس عودة الجامهري للدوري املمتاز بدءا 

من املوسم املقبل، بعد غياب سنوات عن املسابقة.
وقــال رئيــس الرابطــة أحمــد ديــاب خــالل فعاليات قرعة الــدوري، إنه "باالتفاق 
ألفــي  مــع وزارة الداخليــة والســلطات، ســنخترب عــودة الجامهــري بحــد أدىن 

مشجع يف كل مباراة"، بواقع ألف مشجع لكل فريق.
وأوضــح ديــاب: "ال توجــد كــرة قــدم مــن دون جمهــور. كلنــا نحلــم بعودتهــا إىل 

املدرجات".

برشلونة/ )أ ف ب(:
بتمــزق يف  أراوخــو  رونالــد  الــدويل  األوروغويــاين  برشــلونة،  مدافــع  اصيــب 
العضلة الخلفية لساقه اليمنى تعرض لها خالل مباراة فريقه ضد االرجنتني 
يف تصفيــات امــريكا الجنوبيــة املؤهلــة اىل مونديــال قطــر 2022 كــام اعلــن 

النادي الكاتالوين أمس.
وقال برشلونة يف بيان "اثبتت الفحوصات التي اجريت عىل العب برشلونة 
رونالــد اراوخــو اصابتــه بتمــزق عضــيل يف العضلــة الخلفية لفخــذه االمين يف 
املباراة ضد االرجنتني. ســيعود املدافع االوروغوياين اىل برشــلونة ملتابعة 

العالج".
ومل يكشف برشلونة عن فرة غياب اراوخو لكن الشك يحوم حول مشاركته 

يف مباراة الكالسيكو ضد ريال مدريد املقررة يف 24 من الشهر الحايل.
وحقق برشــلونة انطالقة ســيئة هذا املوســم محليا وقاريا حيث يحتل املركز 
التاسع يف الدوري االسباين، وخرس مباراتيه االولني يف دوري ابطال اوروبا.

وفــرض أراوخــو نفســه بقــوة خــالل املباريــات األخــرية وبــات عنــرصا ثابتــا يف 
تشــكيلة برشــلونة تحــت قيــادة املــدرب الهولنــدي رونالــد كومــان، وسيشــكل 

غيابه عن الكالسيكو رضبة موجعة للنادي الكتالوين.

قرعة الدوري المصري قرعة الدوري المصري 
تسفر عن قمة مبكرة تسفر عن قمة مبكرة 
بين الزمالك واألهليبين الزمالك واألهلي

إصابة أراوخو مدافعإصابة أراوخو مدافع
برشلونة بتمزق عضليبرشلونة بتمزق عضلي

يفتح باب الترشيحات يفتح باب الترشيحات 
الستضافة كأس أوروبا الستضافة كأس أوروبا 20282028

موسياالموسياال أصغر  أصغر ويفاويفا
هداف في صفوف هداف في صفوف 
ألمانيا منذ ألمانيا منذ 19101910

يشير إلى إمكانية اعتماد يشير إلى إمكانية اعتماد 
كشف "آلي" لحاالت التسلل كشف "آلي" لحاالت التسلل 

في مونديال في مونديال 20222022

فينغرفينغر
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- صالحيات ممنوحة 

2- يصنع من العنب والتفاح 
معكوسة + أحد الوالدين 

+ ضرب العدد بنفسه 
3- بعوض مبعثرة + في 

الرأس – سئم 
4-  سبيل + حن

5-  اسم موصول معكوسة 
+ بحث قصير ينشر في 

الجريدة معكوسة + األمر 
من نام

6- مشروب ساخن 
7- عكس يبني – علم 

مذكر 
8-  أعلى الجبل معكوسة – 

طري + حيوان قطبي
9- صحيح معكوسة + 

جواب 

العمودي:
1- تخزن الطاقة 

2- من أدرك الجاهلية 
واإلسالم – عزائم 

3- تفسير وتوضيح – رن 
الجرس

4- شقيق والدي 
معكوسة + شديد 

السواد
5- موقف مشترك – 

خاصتي 
6- في القميص + من 

الفواكه + حيوان ضخم 
7-  ثلثا ابن – متشابهان 

+ في الفم معكوسة 
8- مادة متفجرة 

معكوسة + لؤلؤ
9- شديد المرارة – دولة 

اماراتية معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الحيوان الذي له 3 قلوب يتكون من 8 أحرف 

السلحفاة – الزرافة – النعامة – الحدأة – البطريق 
– نمر – األرنب – أبو قردان – الدجاجة – حمام – 

البومة – الفيل – أسد- بط – قرد – صقر – الحصان 
- ل

حل الكلمة الضائعة

األخطبوط

 

سكوبيه.. مزنل عثماين يقاوم االنهيار منذ 150 عامًا         )األناضول(

تشوكيك/ وكاالت:
انقلبت حياة النّحال مصطفى وابنه فهمي 
)ينتجــان عســل صنوبــر مــن أجــود األصناف 
إثــر  يف  عقــب،  عــى  رأًســا  العــامل(،  يف 
الحرائق التي اجتاحت يف الصيف منطقة 

موغال املطّلة عى بحر إيجة يف تركيا.
وكان مرّبو النحل يف املنطقة يعانون أصاًل 
الجفــاف، غــر أن حرائــق الصيــف كــرت 
التــوازن الهــّش الــذي كان قامًئــا بــن النحــل 
والشجر والحرشات الصغرة الرضورية يف 
هــذه الحلقــة، وأتــت الحرائــق هــذه الســنة 
عى نحو 200 ألف هكتار من الغابات يف 
تركيــا، أي أكــر بخمــس مــّرات مــن املعــّدل 
الســنوي، قاضيــة عــى مســاحات خــرضاء 
شاسعة كانت تستقطب السياح، حسب 

إفادة وكالة الصحافة الفرنسية.
يجمــع  الــذي  النحــل  نتــاج  هــو  فالعســل 

البــرة  لخنفســاء  الســكرية  اإلفــرازات 
ا باسم مارشالينا هيلينكا(  )املعروفة علميًّ
الصنوبــر،  عصــارة  بدورهــا  متتــص  التــي 
هــذه  تتكّيــف  أن  فهمــي  النحــال  ويأمــل 
التــي  الصنوبــر  شــجرات  مــع  الحــرشات 
أن  يخــى  لكنــه  الحرائــق،  بعــد  ســتنمو 
ســنوات  عــرش  أو  خمــس  األمــر  "يســتغرق 
عــى األقــّل الســتعادة مســتوى اإليــرادات 

التي كّنا نحّققها يف السابق".
مــن  كاراييغيــت  يــارس  النّحــال  ويــدرس 
جانبــه فكــرة إنتــاج أنــواع أخــرى من العســل، 
لالســتمرار يف االســرزاق مــن هــذه املهنــة 

التي تستهويه. 
ويقــول الرجــل األربعينــي -وهــو أب لثالثــة 
أطفــال-: "أحــّب تربيــة النحــل، لكــن ال بــّد 
مــن البحــث عــن بدائــل أخــرى، مثــل الهــالم 
الشــمس"، مضيًفــا:  دّوار  امللــي وعســل 

"هذا ما علينا فعله إن كنا نحّب النحل". 
غرفــة  رئيــس  أتيجــي  إســاعيل  ويشــر 
الزراعــة يف منطقــة ميــالس يف موغــال إىل 
مقارنــة  تضاعــف  الصنوبــر  ســعر عســل  أن 
بالعــام املــايض، وبــات مثنــه خــارج متنــاول 
الكثر من األتراك الذين يستطيبون تناوله 
عــى الفطــور، ويتوّقــع أن تســتمّر األســعار 

يف االرتفاع مع تراجع املخزون.
فيهــا  ســيتعذر  مرحلــة  "ســنبلغ  ويقــول: 
رشاؤه حّتــى لــو كنتــم متلكــون املــال )...( 

وســيصبح مــن الصعــب العثــور عى عســل 
صنوبر نقي بنسبة 100%".

وبغيــة تحســن اآلفــاق املســتقبلية يقــرح 
ضيــاء صاهــن رئيــس جمعيــة النّحالــن يف 
تركيــا إدخــال حرشات خنفســاء البرة إىل 

غابات جديدة للصنوبر يف املنطقة.
ويقــول: "إذا مــا نرشنــا هــذه الحــرشة عــى 
مــدى ســنتن يف منطقــة تلــو األخرى؛ فقد 
يتســّنى لنــا الحفــاظ عــى صــدارة الســوق، 

وإال فسيكون انخفاض اإلنتاج شديًدا".

عسل الصنوبر التركي "مفقود" بتوقيع الحرائق

تحديد عمر صخور قمرية جلبتها 
مركبة فضائية لألرض

واشنطن/ وكاالت:
حدد فريق بحثي دويل يضم خبًرا من جامعة واشنطن األمريكية عمر عينات جديدة من الصخور 
القمريــة التــي أعادهــا املســبار القمــري »تشــانغ آه - 5«، أنهــا تصــل إىل مــا يقــرب مــن ملياري عام، 

وأعلنت هذه النتيجة أول من أمس يف دورية "ساينس".
و"تشانغ آه – 5" أطلقتها وكالة الفضاء الصينية، يف 23 ترشين اآلخر )نوفمرب( 2020، وهبطت 
عى القمر يف 1 كانون األول )ديسمرب( من العام نفسه، ثم عادت إىل األرض مع عينات من القمر 
بعــد 15 يوًمــا مــن الشــهر ذاتــه. ويقــول بــراد جوليــف، أســتاذ علــوم األرض والكواكــب ومديــر مركــز 
ماكدونيل لعلوم الفضاء بجامعة واشنطن يف تقرير نرشه املوقع اإللكروين للجامعة بالتزامن مع 

نرش الدراسة: "إن العينة التي درست مثالية لسد فجوة تبلغ ملياري عام".
ويضيــف جوليــف: "جميــع الصخــور الربكانيــة التــي جمعتهــا مهمــة أبولــو كانــت أقدم مــن 3 مليارات 
ســنة، وجميــع الحفــر الصدميــة الصغــرة التــي حــددت أعارهــا مــن تحليــل العينــات تقــل عــن مليار 
ســنة، لذلــك متــأ عينــات )تشــانغ آه – 5( مســاحة فجــوة حرجــة، وهــي مهمــة ليــس فقــط لدراســة 

القمر، ولكن أيًضا لدراسة الكواكب الصخرية األخرى يف النظام الشميس".
ا، يبلغ عمر القمر نفسه نحو 4.5 مليار سنة، أي تقريًبا مثل عمر األرض، لكن عى  وجسًا كوكبيًّ
عكــس األرض، ال ميتلــك القمــر عمليــات التــآكل أو بنــاء الجبــال التــي متيــل إىل محو الحفر عى مر 
الســنن، واســتفاد العلــاء مــن الحفــر الدامئــة للقمــر لتطوير طرق لتقدير أعــار املناطق املختلفة 

ا إىل كيفية ظهور الحفر يف املنطقة. عى سطحه، استناًدا جزئيًّ
وتظهــر هــذه الدراســة أن صخــور القمــر التــي أرجعتهــا )تشــانغ آه - 5( كان عمرهــا نحــو 2 مليــار ســنة 
فقــط، ومبعرفــة عمــر هــذه الصخــور عــى وجــه اليقــن، أصبــح بإمــكان العلــاء اآلن معايــرة أدوات 
التسلســل الزمنــي املهمــة بدقــة أكــرب. ويقــول جوليــف: "يعلــم علــاء الكواكــب أنــه كلــا زاد عــدد 
الحفر عى السطح، كان العمر أكرب؛ وكلا قل عدد الحفر، كان السطح أصغر، وهذا تقدير نسبي 
لطيــف، ولكــن لوضــع تواريــخ العمــر املطلقــة عــى ذلــك يجــب عى املــرء أن يأخذ عينــات من تلك 

األسطح".

علماء فلك يكتشفون كوكًبا فريًدا 
يبعد عنا )1300( سنة ضوئية

ديب/ وكاالت:
توصــل علــاء فلــك الكتشــاف مثــر يتعلــق مبنظومــة )GW Orionis( التــي تبعــد عنــا مســافة 

1300 سنة ضوئية فقط.

وكان العلاء يف السابق يعتقدون أن املنظومة ال تختلف كثًرا عن نظامنا الشميس، علًا أن 
ا بحلقات من مخلفات الفضاء. هذه املنظومة عبارة عن ثالثة نجوم محاطة جزئيًّ

لكن دراسة جديدة أجراها باحثون يف جامعة نيفادا األمريكية أظهرت فجوة كبرة يف الحلقات 
ترابية الشكل، حسبا ذكر موقع "يس نت" املتخصص باألخبار العلمية.

ويف بحــث نــرشت نتائجــه يف مجلــة الجمعيــة الفلكيــة امللكيــة، أوضــح عــامل الفلــك جرميــي 
ســمولوود، أن هنــاك احتــال لوجــود كوكــب أو كواكــب ضخمــة يف املنطقــة التــي تفصــل بــن 

أقراص املنظومة.
ا مثل املشري، لكن  وأضاف سمولوود: "من املحتمل أن يكون هذا الكوكب أو الكواكب غازيًّ

ما مييزه وجود 3 شموس يدور حولها".
 )LTT 1445Ab( وكان علاء فلك قد اكتشفوا سابًقا كواكب يف أنظمة النجوم الثالثية، مثل

التي تحتوي عى ثالث شموس يف سائها، ولكنها تدور حول أحد النجوم فقط.
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تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

11 وفاة و809 إصابات  ... 

االحتالل يصيب مواطنني بالرصاص  ... 

األسري العارضة ملحققي  ... 

أعلن أنا املواطن /    حسن عوده حسني ابو مور    عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    403708399  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / شــمعة كريــم ســامل الرسســاوي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   930837141    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

منصــور          عبداللــه  زيــدان  صافينــاز      / املواطــن  أنــا  أعلــن 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  802377747   الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســامي زاهــر نايــف عليــوة عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900538653    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   بهــاء الديــن حاتــم صبحــي عــوض   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  405907841      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو عبيــد عــن فقــد هويتــي  أنــا/  ســامل صــالح ســامل  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  900941733فالرجــاء  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جيهــان عاطــف محمــد البطــراوي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  400869475       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  حــاد  عــودة  ارشف  خالــد    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٤٠٥١٥١٤٨١     الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــد طلــب عليــان فرحــات   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    800143542    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد يــارس رشــيد ربــاح  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   804026821     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد حلمــي منــر عبدالعــال عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   926748112    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    امــري خالــد عبــد ربهابــو الــكاس     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    403047046      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    صابريــن عطيــه محمــد الحنفــي   عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    901697367       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عايــده عــوىن محمــد الصوالحــى  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   801750167      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    باجــس خليــل محمــد العيســوي     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    935315630      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

التــي تقودهــا مــر يف الجامعــة العربيــة أو املنتديــات اإلقليميــة 
كاالتحاد اإلفريقي أو األمم املتحدة.

وتعلــم القاهــرة يقيًنــا أن فلســطني كانــت ومل تــزل بوابــة أمنهــا عــى 
الجبهــة الرشقيــة يف لجــم وكشــف محــاوالت دولــة االحتــالل اخــراق 
األمــن املــري الــذي ال يتوقــف وهنــاك عديــد الوقائــع التــي تؤكــد 

ذلك.
ومن بني هذه الحقائق ما أشار إليه رئيس وزراء كيان العدو األسبق 
ووزيــر حربهــا أيضــا فيــا قالــه يف محــارضة له يف جامعــة "بار إيالن" 
يف مدينــة )رامــات غــان( / مقاطعــة تل أبيب وهي الجامعة البحثية 
األكادميية الثانية واألهم يف البالد وقد تأسست عام 1955 وعدد 
ألــف وطاقمهــا األكادميــي يزيــد   18 الطــالب فيهــا يزيــد عــى  مــن 

كذلك عن 1350.
يف هــذه الجامعــة كان الجــرال إيهــود بــاراك يلقــي محارضة لطالب 
وأساتذة الجامعة املذكورة وكان قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية 
والعســكرية ليصبح رجل أعال ومستشــار للعديد من املؤسســات 
إليــه يف  وجهــت  التــي  األســئلة  أبــرز  مــن  وكان  والدوليــة،  املحليــة 
الوقت الذي مل يجف فيه بعد الحرب الذي وقعت به اتفاقية كامب 
ديفيــد عــام 1978 ومل تكــن قــد وقعــت بعــد اتفاقيــة الســالم عــام 

1979 لتفتح معه سفارتهم يف القاهرة.

كان الســؤال "إن البالد تعيش اليوم أزهى أيامها وقد خرجت مر 
باتفاقيــة كامــب ديفيــد مــن معادلــة ميــزان القــوى القومــي العــريب، 
فكيــف ســتكون العالقــة بــني تــل أبيــب والقاهــرة بعــد ذلــك؟" ولكــن 
رد ايهــود بــاراك كان مفاجئــا وصادمــا حــني قــال بلغــة جازمة قاطعة: 

"ستبقى مر العدو الحقيقي واللدود لبقاء الدولة العربية".
التــي يعلمهــا كل صهيــوين عــن مــر ويعمــل  هــذه هــي الحقيقــة 
عــى هدمهــا ويتوجــس رشا كلــا ذكــرت مــر بتاريخهــا وحضارتهــا 
املمتدة لسبعة آالف عام ومآثرها دفاعا عن أمتها وعروبتها ودينها 
ومســتقبلها، ويعلــم ذلــك علــم اليقــني كل مــري مــن دلتــا نيلهــا 

وحتى أقىص جنوبها.
القليلــة  الســاعات  يف  شــهدت  العــرب  كل  خاطــر  يف  التــي  مــر 
املاضيــة لقــاءات هامــة وبدعــوة كرميــة للمكتــب الســيايس لحركــة 
يف  كان  مريــني  مســؤولني  مــع  "حــاس"  اإلســالمية  املقاومــة 
مقدمتهــم وزيــر املخابــرات املريــة اللــواء عبــاس كامــل وطاقمــه 
الشــائكة  للملفــات  حلــول  لوضــع  الفلســطيني  امللــف  يديــر  الــذي 

واملزمنة يف العالقات الثنائية.
وقد شــهدت القاهرة وعى نحو الفت اجتاعات داخلية للمكتب 
السيايس وبكل هيئته وعى صعيد واحد وهذا غري مسبوق تقريًبا 
أن يجــري ذلــك ويف القاهــرة، وهــو يعكــس بالــرورة ولــكل مراقــب 
الفلســطيني  الجانبــني  بــني  األخويــة  العالقــات  كثــب مســتوى  عــن 
واملــري وتطــور هــذه العالقة ومســتوى الثقة املتبادلة التي بدأت 
تأخــذ مالمحهــا الراســخة واملميــزة منــذ فــرة ليســت بالقصــرية يف 
الوقــت الــذي نعلــم فيــه أن مباحثــات هامــة ومثمــرة قــد جــرت ومنــذ 

أربعة أشهر فقط.
جدول األعال كان حافال بكل ما فيه مصلحة الشــعبني الشــقيقني 

وبنتائج مبرشة إن شاء الله.
فمــر وعــدت بأنها ســتقوم بترسيع العمــل إلعادة ما دمره العدوان 
املجرم يف قطاع غزة، يف الوقت الذي شاركت فيه أطقمها الفنية 
وآلياتهــا الثقيلــة بإزالــة الــركام، وكانــت مــر قــد أعلنــت تقدميهــا 

منحة مببلغ وازن من نصف مليار دوالر لكل ذلك.
كــا كان ملــف تبــادل األرسى حــارضا، وقــد نجحــت املقاومــة يف 
فــرض الراجــع عــى دعــاوى العــدو بربــط إعــادة اإلعــار والقضايــا 

اإلنسانية األخرى بالتقدم يف قضية أرسى العدو.
وكان  األقــىص  واملســجد  تســتحق  الــذي  موقعهــا  للقــدس  وكان 
التوافــق ثابتــا يف هــذا الشــأن خاصــة وأن الحركة متنت عى القيادة 
وحرمتــه  بهويتــه  األقــىص  اســتباحة  لوقــف  وازنــا  تدخــال  املريــة 

وقدسيته.
وكان البحــث حــول التهدئــة مرتبطــا بــرورات رفــع الحصــار الكامــل 
عــن قطــاع غــزة، ويف العمــل عى تطوير العالقات البينية بينها مبا 

يخدم مصالح وقضايا األمة وشعبنا الفلسطيني.
لقد تعددت الزيارات املتبادلة ومنها الوفود االقتصادية الحكومية 
والخاصة والتي عادت لتؤكد أن أبناء الشــعب الفلســطيني يف غزة 
القادمــة تســهيالت كبــرية وزيــادة يف حجــم  األيــام  سيلمســون يف 
مــر  إىل  التصديــر  يف  وكذلــك  االســترياد  يف  التجــاري  التبــادل 
وعربهــا وإدخــال الحديــد واألدوات الكهربائيــة واملاكنــات للمصانــع 
وقطع الغيار والسيارات واألدوية وتعزيز نظام الرانزيت والتأسيس 

ملرحلة جديدة من الرشاكة.
وكان ملف سفر املواطنني الغزيني عرب معرب رفح من القضايا التي 
أخــذت حيــزا هامــا إن كان مــن خــالل وفــد حــاس أو وفــود الفصائــل 
األخــرى وقــد وعــد الجانــب املــري بتســوية هــذا األمــر وهــو الــذي 
يؤرق الجميع نظرا لحجم األذى واألمل الذي يعيشــه كل مســافر عرب 

املعرب.

الحكم عىل لبنانيني بالسجن 
واألشغال الشاقة بتهمة 

"العاملة" لالحتالل
بريوت/ فلسطني:

أصــدرت املحكمــة العســكرية اللبنانيــة أحكاًمــا بالســجن 15 عاًمــا مــع 
األشغال الشاقة بحق 4 لبنانيني بجرم "التعامل مع العدو اإلرسائييل، 

والحصول عى الجنسية اإلرسائيلية".
العميــد  برئاســة  الدامئــة  العســكرية  املحكمــة  قــرار  مــن  وبحســب 
الركــن منــري شــحادة، أقــدم جــورج أبــو عيــد، وســيدي أبــو خــري، وســمرية 
ســليان، وســمية جوديــة، ومــرياي أبــو عيــد )قــارص(، وإليــاس أبــو عيــد 
)قــارص(، وكريســتيان أبــو عيــد )قارص( وباتريك أبــو عيد )قارص(، عى 
دخــول  وعــى  جنســيته،  عــى  واالســتحصال  االحتــالل  مــع  التعامــل 
وأوضــح  اللبنانيــة.  الحكومــة  إذن  الفلســطينية املحتلــة دون  األرايض 
القــرار، بحســب مــا نقلــت وكالــة األنبــاء اللبنانيــة الرســمية عــرب موقعها 
اإللكــروين، أن حكــم املحكمــة قــى بإنــزال عقوبــة األشــغال الشــاقة 
مــدة 15 عاًمــا بحــق األول والثانيــة والثالثــة والرابعــة، وتجريدهــم مــن 
حقوقهــم املدنيــة وتغرميهــم مبلــغ مليــون لــرية لبنانيــة عــن كل واحــد 
منهــم )نحــو 666 دوالًرا(. كــا قــى الحكــم بتجريــم وإدانــة الخامســة 
والســادس والســابعة والثامــن وإحالــة نســخة عن ملفاتهــم عى املرجع 
املختــص للقــر. ويجــرم القانــون اللبناين التعامل مــع االحتالل، وقد 

تصل العقوبة حد السجن املؤبد.

وبشــأن التطعيــات، أفــادت الــوزارة بــأن إجــايل الجرعــات التــي وصلــت 
قطاع غزة بلغ 768590 جرعة واألشخاص الذين تلقوا اللقاح 459428 

شخًصا.
إصابــة  و160  وفيــات،   3 الصحــة  وزارة  ســجلت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 

جديدة بـ"كورونا"، و423 حالة تعاف.
وقالت الوزارة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية: إن اإلصابات الجديدة 
ضواحــي   ،)10( طوبــاس   ،)10( قلقيليــة  التــايل:  النحــو  عــى  ســجلت 
القدس )10(، جنني )25(، طولكرم )12(، أريحا واألغوار )8(، بيت لحم 
)17(، سلفيت )4(، رام الله والبرية )24(، الخليل )23(، نابلس )17(.

وذكــرت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: قلقيليــة 
طولكــرم   ،)42( جنــني   ،)29( القــدس  ضواحــي   ،)12( طوبــاس   ،)36(
 ،)80( اللــه والبــرية  )23(، رام  لحــم  بيــت   ،)40( أريحــا واألغــوار   ،)15(

الخليل )42(، نابلس )104(.
وأشــارت إىل أن نســبة التعايف من فريوس "كورونا" يف فلســطني بلغت 
%95.4، فيــا بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %3.6، ونســبة الوفيــات 

%1 من مجمل اإلصابات.

ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 71 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، فيــا 
يعالــج يف مراكــز وأقســام "كورونــا" يف مستشــفيات الضفــة 152 مصابا، 

منهم 12 مصابا عى أجهزة التنفس االصطناعي.
وبينــت أن عــدد جرعــات التطعيــم الكليــة التــي تــم إعطاؤهــا للمطعمــني 
بلغت 2,327,971 جرعة، بينها 1,684,983 يف الضفة، و642,988 

يف غزة.

اعتقاله ملحققي الشاباك: "أنا املسؤول"، 
وأخربهــم كيــف هــرب هــو ورفاقــه يف الزنزانة 
لــدى  تحصيًنــا  األكــر  "جلبــوع"  ســجن  يف 

االحتالل.
وبــنّي العارضــة أّنــه "يف اللحظــة التــي دخــل 
فيهــا ســجن جلبــوع، عايــن األرضيــة وخطــرت 
لــه فكــرة الهــروب، وقــّرر تقديم موعــد عملية 
خــالل  الســّجان  اشــتباه  بســبب  الهــروب 

الفحص بوجود أمر ما يف الحام".
يطلــب  "مل  أّنــه  إىل  العارضــة  وأشــار 
ال  حتــى  الخــارج  يف  أحــد  مــن  املســاعدة 
يتسبب باألذى لفلسطينيي 48، كا رفض 
بهــم"،  أوىش  مــن  هنــاك  يكــون  أن  فرضيــة 

ُمؤكًدا أّن "املخطط األســايس كان الوصول 
إىل مدينة جنني".

قــال:  النفــق،  حفــر  إمتــام  لحظــة  عــن  أّمــا 
"حفرنا حتى رأينا الشــمس بال قضبان"، يف 
ــد للمحققــني أّن "فكــرة الهــروب مــن  حــني أكَّ
الســجن تخطــر لــه دامًئــا، ألّن ليــس هنــاك مــا 

يخرسه".
ويف نهاية التحقيقات قال محمود ملحققي 
)الشــاباك(: ســأكون بعد سنوات حرا طليقا 
بعــد إطــالق رساحــي ضمــن صفقــة ســتربمها 
أننــي ســأكون ضمــن  مــن  واثــق  أنــا  حــاس. 
الصحيفــة  حــرا، بحســب  الصفقــة وســأكون 

العربية. 

متكــن  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   6 ويــوم 
إىل  العارضــة،  ومحمــد  محمــود  األرسى 
قــادري  ويعقــوب  الزبيــدي  زكريــا  جانــب 
ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار 
عــرب نفــق حفــروه أســفل ســجن جلبــوع، لكــن 

أعيد اعتقالهم بعد أسبوعني.
االحتــالل  ســجون  يف  العارضــة،  وميــي 
حكــا بالســجن مــدى الحيــاة، وهــو معتقــل 
منــذ عــام 1996، وأعيــد اعتقالــه مــن الفــرار 
الجــاري.  أيلــول  ســبتمرب/   10 يف  األخــري 
وقــى العارضــة، يف ســجون االحتــالل نحــو 
28 عامــا، منهــا 25 عامــا متواصــالت، منــذ 

عام 1996 وحتى اآلن.

اللــه،  رام  رشق  ســلواد،  لبلــدة 
مبركبــة  وُينقــل  ُيعتقــل  أن  قبــل 
إىل  مشــرية  إرسائيليــة،  إســعاف 
أن جيــش االحتــالل منــع اإلســعاف 

الفلسطيني نقله أو عالجه.
كا أصيب شاب، أمس، برصاص 
قــوات االحتــالل، وآخــرون بحــاالت 
اختناق، خالل مواجهات اندلعت 
عقــب اقتحــام بلــدة طمــون جنــوب 

رشق طوباس.
وأفــادت مصــادر طبيــة يف جميعــة 
طواقمهــا  بــأن  األحمــر،  الهــالل 
بالرصــاص  إصابــة  مــع  تعاملــت 
الحي يف الفخذ لشاب، وُنقل إىل 
املستشــفى لتلقي العالج، إضافة 
عــدة  مــع  ميدانًيــا  التعامــل  إىل 
حاالت اختناق من جراء استنشاق 

الغاز املسيل للدموع.
وقالــت مصــادر محليــة: إن قــوات 
بعــرش  البلــدة  اقتحمــت  االحتــالل 
الصبــاح  ســاعات  يف  دوريــات 
أطلــق  مواجهــات  ودارت  األوىل، 
بكثافــة،  الرصــاص  الجنــود  خاللهــا 
الغــاز املســيل  إطــالق  إضافــة إىل 

للدموع بني منازل املواطنني.
هدم منزل ومنشآت

مــن جهــة أخــرى، هدمــت ســلطات 
االحتــالل، أمــس، منــزال يف مدينــة 
كفر قاسم داخل األرايض املحتلة 
دون  البنــاء  بذريعــة   ،1948 عــام 

ترخيص.
 ،"48 "عــرب  موقــع  وحســب 
دهمــت جرافــات وآليــات ســلطات 
حايــة  تحــت  املدينــة،  االحتــالل 

التــي  الرشطــة  مــن  كبــرية  قــوات 
إىل  املواطنــني  وصــول  منعــت 
املــكان، ونفــذت عمليــة هــدم يف 

منطقة السهل الرشقي.
يــوم  بعــد  الهــدم  عمليــة  وجــاءت 
يف  املواطنــني  أحــد  إجبــار  مــن 
كفــر قاســم، عــى هــدم منزلــه قيــد 
للغرامــات  تفاديــا  ــا،  ذاتيًّ اإلنشــاء 

املالية الباهظة.
يف غضون ذلك، هدمت سلطات 
يف  مســكنا  أمــس،  االحتــالل، 
تجمــع "أبــو النــوار" رشق القــدس، 

واستولت عى معداته.
إن  الجهالــني:  داود  الناشــط  وقــال 
قــوات معــززة مــن جيــش االحتــالل 
وأغلقــت  التجمــع،  اقتحمــت 
املنطقــة عســكريا، يف حــني فــكك 
مســاحته  تقــدر  مســكنا  عنارصهــا 
بـــ45 مــرا يعــود للمواطــن ســليان 
أرسة  ويــؤوي  محمديــن،  إبراهيــم 
واســتولت  أفــراد،   8 مــن  تتكــون 

عى معداته.
وأضــاف أن هــذه هــي العمليــة رقــم 
هــدم  محــاوالت  تاريــخ  يف   57

سياســة  ضمــن  النــوار،  أبــو  تجمــع 
للضغــط  االحتــالل،  مــن  ممنهجــة 
عــى  وإجبارهــم  الســكان  عــى 

الرحيل.
التجمــع  ســكان  أن  إىل  يشــار 
احتالليــة  سياســات  يواجهــون 
الطــرق  تأهيــل  متنعهــم  عنريــة 
ومتنــع  جديــدة،  مســاكن  وبنــاء 

وصول الكهرباء واملاء.
االحتــالل،  قــوات  هدمــت  كــا 

املدخــل  عــى  "بركســا"  أمــس، 
الغــريب لبلــدة حــارس غــرب مدينــة 

سلفيت.
وقــال رئيــس املجلــس القروي عمر 
سارة: إن قوات االحتالل هدمت 
"بركســا" تعــود ملكيتــه للشــقيقني 
شــمالوي،  تحســني  وبــالل  أســامة 
أرايض  عــى  مقــام  بأنــه  علــا 

املواطن جودت عيل عقل.
قــوات  أن  إىل  ســارة  وأشــار 
ســلمت  قــد  كانــت  االحتــالل، 
املواطنني قرار الهدم قبل يومني.

اقتالع أشجار
مــن جهة ثانية، اقتلع مســتوطنون، 
مشــمش  شــتلة   900 نحــو  أمــس، 
وزيتــون، ورسقوا مثار الزيتون، من 

أرايض سبسطية شال نابلس.
سبســطية  بلديــة  رئيــس  وقــال 
املســتوطنني  "إن  عــازم:  محمــد 
اقتلعوا نحو 700 شــتلة مشــمش، 
األرايض  مــن  زيتــون  شــتلة  و200 
شــايف   " ملســتوطنة  املحاذيــة 
يف  رسقتهــم  بعــد  شــمرون"، 
ســاعات الصبــاح مثــار الزيتــون مــن 
مســاحة 18 دومنــا تعــود للمواطــن 
مجد طالل شــحادة، ومنع األهايل 

الوصول إليها.
وضعــوا  املســتوطنني  أن  وأضــاف 
قطــع  مــن  عــدد  حــول  ســياجا 
األرايض؛ متهيدا لالستيالء عليها 

االعتــداءات  عــن  فضــال  ورسقتهــا، 
شــبه  واالقتحامــات  املتكــررة 
اليومية للموقع األثري يف البلدة.

مســاء  مســتوطنون،  اقتلــع  كــا 
أمس، 70 شجرة زيتون يف مسافر 

يطا، جنوب الخليل.
الوطنيــة  اللجــان  منســق  وقــال 
راتــب  الخليــل  جنــوب  والشــعبية 
مــن  مســتوطنني  إن  جبــور: 
و"حافــات  "ماعــون"  مســتوطنتي 
أرايض  عــى  املقامتــني  ماعــون" 
شــجرة   70 اقتلعــوا  املواطنــني، 
للمواطــن  ملكيتهــا  تعــود  زيتــون 

حافظ عيىس الهريني.
املســتوطنني  أن  جبــور  وأضــاف 
عــى  اعتداءاتهــم  يواصلــون 
يف  األغنــام  ورعــاة  املزارعــني 
عــى  إلجبارهــم  ــا،  يوميًّ املنطقــة 

ترك أراضيهم.
اعتقاالت

يف ســياق منفصــل، شــنت قــوات 
االحتــالل، أمــس، حملــة اعتقــاالت 
يف مناطــق متفرقة بالضفة الغربية 
غالبيتهــم  املحتلتــني،  والقــدس 

أرسى محررون.
االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  فقــد 
مــن  أطفــال  ثالثــة  أمــس،  مســاء 
حــني  يف  والطــور،  ســلوان  بلــديت 
بــاب  يف  مواجهــات  اندلعــت 
الديــن  صــالح  وشــارع  العمــود 

بالقدس املحتلة.
وذكــر مركــز معلومــات وادي حلــوة 
ببلــدة ســلوان، أن قــوات االحتــالل 
ماهــر  محمــد  األطفــال:  اعتقلــت 
كايــد  وجهــاد  عامــا(   13( زيتــون 
ســلوان،  مــن  أعــوام(   10( الرجبــي 
 13( الهــدرة  ســفيان  وأيهــم 
وحولتهــم  الطــور،  بلــدة  مــن  عامــا( 

للتحقيق.
كا اعتقلت قوات االحتالل شــابا 
واعتــدت عى املوجودين مبحيط 
بــاب العمــود وشــارع صالح الدين، 

وسط القدس املحتلة.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
انتشــارها  قــوات االحتــالل كثفــت 
العســكري يف بــاب العمــود عقــب 
مــرور مجموعــة مــن املســتوطنني، 
يف حــني اختطــف "املســتعربون" 

الشاب محمد أبو سنينة.
امتــدت  املواجهــات  أن  وأضافــت 
حيــث  الديــن،  صــالح  شــارع  إىل 
اســتخدمت قــوات االحتالل مركبة 
الشــبان،  لقمــع  العادمــة  امليــاه 
يف  تجاريــا  مركــزا  واقتحمــت 

املكان.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ففــي 
لــدادوة  مــوىس  ر  امُلحــرَّ االحتــالل 
رام  شــال  شــخيدم  أبــو  بلــدة  مــن 
أكــر  أمــى  قــد  كان  الــذي  اللــه؛ 
ســجون  داخــل  ســنوات  عــرش  مــن 

االحتالل.
ر  واعتقلــت قــوات االحتــالل امُلحــرَّ
بلــدة  مــن  الربغــويث  مجــد  قســام 
دهــم  بعــد  اللــه  رام  شــال  كوبــر 

منزله.
قــوات  اقتحمــت  نابلــس،  ويف 
االحتــالل بلــدة بيتا جنــوب نابلس، 
واعتقلت الشــاب هشــام دويكات 
ذويــه  منــزل  وتفتيــش  دهــم  بعــد 

وتخريب محتوياته.
قــوات  اقتحمــت  قلقيليــة،  ويف 
رشق  عــزون  بلــدة  االحتــالل 
املواطــن  واعتقلــت  قلقيليــة، 
حــازم  ونجليــه  قاطــش  مأمــون 

ومحمد وصادرت مركبتهم.
قــوات  اقتحمــت  لحــم،  بيــت  ويف 
االحتــالل منــزل املواطــن ســليان 
وفتشــته  تقــوع،  بلــدة  الصّبــاح يف 
وعاثــت فيــه فســادا دون أن تعتقل 

أحدا.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
قســام  املحرريــن  االحتــالل 
الحاليقة وعبد الله زايد الحاليقة، 
منزليهــا يف  وتفتيــش  دهــم  بعــد 
بلدة الشيوخ شال رشق الخليل.

واعتقلــت مــن الخليــل الشــقيقني 
عبد الله أحمد اخليل )25 عاًما(، 
وســيف أحمــد اخليــل )22 عاًمــا(، 
بعــد تفتيــش منزلهــا والعبــث يف 

محتوياتها. 

 املرصي يلتقي بالوفد اإلندونييس 
ويشيد بدعمهم القطاع الصحي

غزة/ فلسطني: 
التقــى النائــب د. مشــري املــري بالوفــد اإلندونيــي الخــاص بتوســعة 
املستشــفى اإلندونيــي وإنشــاء قســم الــكى "أمــراض الــكى والفشــل 

الكلوي" الذي يخدم سكان محافظة شال غزة.
وأشــاد املــري بــدور إندونيســيا يف دعــم الفقــراء واملــرىض والتخفيــف 
من معاناتهم خاصة مرىض الفشل الكلوي الذين بحاجة للغسل الكلوي 

ا. ثالث مرات أسبوعيًّ
وتحــدث الوفــد حــول أهــم اإلنجــازات خــالل الفرة املاضية، وعــزا التأخري 
يف تســليم التوســعة الجديــدة للمستشــفى وتشــغيله إىل منــع االحتــالل 
لتشــغيل  الالزمــة  الروريــة  واملســتلزمات  الطبيــة  األجهــزة  إدخــال 

املستشفى بعد العدوان األخري عى غزة.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري 
لألسري املقديس عنان نجيب

القدس املحتلة/ فلسطني:
جــددت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــيل العســكرية االعتقــال اإلداري للناشــط 
املقــديس األســري عنــان نجيــب مــن بلــدة بيــت حنينــا، ملــدة 4 أشــهر للمــرة 
الثانية عى التوايل.  وأفاد مكتب إعالم األرسى أن االحتالل جدد االعتقال 
اإلداري لألســري املقــديس عنــان نجيــب للمرة الثانيــة عى التوايل، علًا أن 

القرار اإلداري الحايل ينتهي يوم الخميس القادم.
وكانــت إدارة ســجون االحتــالل نقلــت األســري املقــديس عنــان نجيــب مــن 
ســجن النقب إىل العزل االنفرادي يف ســجن برئ الســبع بعد إحراق األرسى 
غرف قسم 6 يف سجن النقب، يف إثر عمليات القمع التي شهدتها سجون 
االحتــالل بعــد متكــن 6 أرسى مــن ســجن جلبــوع مــن نيــل حريتهــم عــرب نفــق 
الحرية.  واعتقل االحتالل اإلعالمي املقديس والناشط عنان نجيب بداية 

شهر حزيران املايض، وحّول لالعتقال اإلداري ملدة أربعة شهور.
يذكــر أن نجيــب اعتقــل قبيــل ســاعات مــن انتهــاء إبعــاده عــن مدينــة القدس 
املحتلــة الــذي اســتمر عاًمــا كامــاًل، إذ اعتقلتــه قــوات االحتــالل فجــر العارش 
مــن حزيــران املــايض، بعدمــا اقتحمت قــّوة “إرسائيلية” بلدة العيزرية رشق 
املدينة، حيث ميكث فرة إبعاده، ونقلته إىل مركز “املسكوبية” للتحقيق 
معــه. ويعيــش عنــان يف بلــدة بيــت حنينــا شــايل القــدس املحتلــة، وهــو 
متــزوج ولديــه ثالثــة أوالد، وهــو أســري محــرر قــى عــّدة ســنوات يف ســجون 
القدميــة  والبلــدة  األقــىص  املســجد  عــن  عديــدة  مــرات  وأُبعــد  االحتــالل، 

والقدس املحتلة.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

مــاذا يعنــي أن )٦٠٠٠( تاجــر/ عامــل دخلــوا األرض املحتلة 
 )٧٠٠٠( مــن  هــو  دخــل  الــذي  العــدد  والتجــارة؟  للعمــل 
وافقت الجهات اإلرسائيلية عىل دخولهم بعد الفحوصات 
األمنيــة. الجــرال غســان عليــان يقــول: نصــف ســكان غــزة 
يريــدون الدخــول للعمــل. هــو يــرى أن دخــول العــال بعــدد 

أكرب يساعد عىل االستقرار والتهدئة.
مبنطــق الجــرال املذكــور، يكــون الحصــار ســبب يف عــدم 
ــا ملــن  االســتقرار والتهدئــة، وعليــه يجــب رفــع الحصــار كليًّ
يبحــث عــن التهدئــة واالســتقرار. فيــا قالــه الجــرال إدانــة 
غــر مبــارشة للقــرار الســيايس القــايض بحصــار غــزة. وهــذه 
حقيقــة يلمســها ســكان غــزة يف امليــدان. الحصــار يبعــث 
عىل استخدام أساليب مقاومة خشنة كالبالونات الحارقة 
برفــع  الســيايس  القــرار  عــىل  الضغــط  أجــل  مــن  وخالفهــا 

الحصار.
ذهــاب عــدد أكــرب للعمــل وكســب لقمــة العيــش سيســاعد 
يف  يســاعد  ورمبــا  والفقــر،  البطالــة،  نســبة  تخفيــف  عــىل 
ا، وهذا ينبغي أاّل يؤثر  إنعاش الوضع التجاري يف غزة جزئيًّ
يف إســراتيجية املقاومة، وفعل املقاومة، وحق الشــعب 
الفلســطيني يف تقريــر املصــر، واالنفــكاك عــن االقتصــاد 

اإلرسائييل.
العمــل حــق للعامــل ال جــدال يف ذلــك، وهــو حــق قانــوين 
والنظــر  املحتلــة،  الدولــة  عــىل  الدوليــة  القوانــن  تفرضــه 
للعمل يف داخل األرايض املحتلة تفرضه رضورات الحياة 
والعيــش الكريــم، ومــع ذلــك فيجــدر بــه أال يؤثــر ســلبيا يف 
املصــر،  وتقريــر  التحريــر  والقوميــة يف  الوطنيــة  الحقــوق 
يف  ليســت  الجذريــة  الفلســطيني  الشــعب  فمشــكلة 
الطعــام والــراب وراتــب الشــهر، بل مشــكلته الجذرية يف 
االحتالل، ورضورة زوال االحتالل، ومن مثة فإن االســتقرار 
ال يــأيت مــن خــالل العمــل يف الداخــل بأجــر يومي جيد، بل 

من خالل زوال االحتالل، ورحيل املستوطنن.
دولــة االحتــالل تتعامــل مــع غــزة والضفــة بإجــراءات جزئيــة، 
تفــرض  واملقاومــة  والــدوام،  املفعــول  قصــرة  ومســكنات 
يف امليــدان رؤيتهــا الوطنيــة القوميــة العامــة. ال لالحتــالل، 
نعــم لتقريــر املصــر. العمــل حــق، والبندقيــة واجــب. هــذا 
مفهومنــا لدخــول ســتة آالف مواطــن للعمــل مؤخــرا، وفــق 

مفهوم التهدئة.

العمـــل حــق.. 
والمقاومة واجب

مسؤول تنفيذي: )فيس بوك( مسؤول تنفيذي: )فيس بوك( 
ستسعى إلى صرف المراهقين ستسعى إلى صرف المراهقين 

عن المحتوى الضارعن المحتوى الضار
واشنطن/ وكاالت:

قــال مســؤول تنفيــذي بركــة )فيــس بــوك(: "إن الركــة ســُتدخل 
لــرف املراهقــن بعيــًدا عــن  إجــراءات جديــدة عــىل تطبيقاتهــا 
املحتــوى الضــار، يف حــن يدقــق مرعــون أمريكيــون يف كيفيــة 
عــىل  إنســتغرام  مثــل  لــه  التابعــة  والوحــدات  بــوك(  )فيــس  تأثــر 

الصحة العقلية لصغار السن".
العامليــة،  للشــؤون  بــوك  فيــس  رئيــس  نائــب  كليــج،  نيــك  وعــرّب 
بالوصــول إىل  أيًضــا عــن االنفتــاح عــىل فكــرة الســاح للمنظمــن 
خوارزميات فيس بوك املســتخدمة لوصول املحتوى إىل جمهور 
هــل  ســؤال:  عــن  اإلجابــة  يســتطيع  ال  إنــه  قــال  كليــج  لكــن  أوســع، 
خوارزمياته أوصلت األشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول يف 
السادس من كانون اآلخر )يناير( إىل عدد كبر من املستخدمن؟

وقــال كليــج يف برنامــج )حالــة االتحــاد( الــذي تبثه شــبكة )يس. إن. 
إن(: "الخوارزميــات يجــب أن تخضــع للتدقيــق، إذا لــزم األمــر، مــن 
طريــق اللوائــح، إذ ميكــن مطابقــة ما تقــول أنظمتنا إن من املفرض 

أنها تفعله مبا يحدث بالفعل". 
وجــاءت تريحاتــه بعــد أيــام من إدالء موظفة فيس بوك الســابقة، 
التي أبلغت عن مخالفات، فرنسيس هوجن، بشهادتها يف مبنى 
الكونغرس بخصوص كيفية إغراء الركة املستخدمن باالستمرار 

يف التصفح، األمر الذي يرض بسالمة املراهقن العقلية.
أضــاف كليــج: "ســنقدم شــيًئا أظــن أنه ســيحدث فارًقا كبــًرا، إذ إنه 
عندما ترى أنظمتنا أن املراهق يتابع املحتوى نفسه مراًرا وتكراًرا، 

وهو محتوى قد ال يفيده، فسندفعه ملتابعة محتوى آخر".
وتابــع: "إضافــة إىل ذلــك الركــة ستســتحدث شــيًئا ُيســمى "خــذ 
اســراحة"، إذ ســندفع املراهقــن ببســاطة إىل أخــذ اســراحة مــن 

تصفح إنستغرام".
واســتجوب أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريــي األســبوع املــايض 
أفضــل  حايــة  لتوفــر  خططهــا  بخصــوص  بــوك  فيــس  رشكــة 
بحــث  ترسيــب  عقــب  تطبيقاتهــا،  عــىل  الشــبان  للمســتخدمن 
داخــيل أظهــر أن عمــالق وســائل التواصــل االجتاعــي كانــت عــىل 
العقليــة  بالصحــة  رضًرا  إنســتغرام  تطبيــق  إلحــاق  بكيفيــة  درايــة 

للشباب. 

دراسة: الشم متشابه 
عند اإلنسان والحشرات

أوسلو/ وكاالت:
للعلــوم  الرويجيــة  الجامعــة  مــن  بحثــي  فريــق  توصــل 
والتكنولوجيا إىل أن معالجة الروائح »املعلومات الشمية« 

متشابهة عند الحرات والبر.
وخالل دراسة أجريت عىل حرة دودة لوزة القطن منوذًجا، 
ونــرت نتائجهــا أول مــن أمــس يف دوريــة "إي اليــف"، وجــد 
الباحثــون أن آليــات التشــفر املكتشــفة يف منــوذج الدمــاغ 
حتــى  الثدييــات،  عنــد  أيًضــا  تظهــر  الحــرة  لهــذه  الصغــر 

البر.
 ويقــول يش تشــو، مــن مختــرب الحســية الكيميائيــة بالجامعــة 
الرويجيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، الباحث الرئيس بالدراســة 
بالتزامــن مــع  نــره املوقــع اإللكــروين للجامعــة  يف تقريــر 
نر الدراســة: "وجدنا أوجه تشــابه مذهلة يف بنية ووظيفة 
الجهــاز الشــمي بــن الحــرة واإلنســان، ورمبــا ترتبــط أوجــه 
الناحيــة  مــن  هــو  الشــم  حاســة  نظــام  أن  بحقيقــة  التشــابه 

التطورية األقدم بن جميع األنظمة الحسية".
 واهتمــت الدراســة بالخاليــا العصبيــة الشــمية مــن الدرجــة 
الذكــور  ويحمــل  القطنيــة،  اللــوز  دودة  ذكــور  يف  الثانيــة 
مناطــق  إىل  األســايس  الشــم  حاســة  مركــز  مــن  إشــارات 
أكــرب  بشــكل  اإلشــارات  تفــرس  حيــث  الدمــاغ،  مــن  أخــرى 
لتوفــر االســتجابات الصحيحــة، وهــذا يشــبه بشــكل غريــب 
الخاليــا العصبيــة، التــي تســمى الخاليــا التاجيــة، يف البــر 

والثدييات األخرى.
 ويوضح أننا عندما نشم شيًئا ما، فذلك ألن جزيئات معينة 
منتــرة يف الهــواء تنشــط أواًل الخاليــا العصبيــة الحســية يف 
الظهــارة الشــمية، وهــذه منطقــة يف األنــف تلتقــط جزيئــات 
يف  األســايس  الشــم  حاســة  مركــز  إىل  وتحملهــا  الرائحــة 
الدمــاغ، وهنــا تشــكل النهايــات الحســية نوًعــا مــن الخرائــط، 
لذلــك تراكــم الخاليــا العصبيــة التــي لهــا النــوع نفســه مــن 
املستقبالت الشمية داخل هياكل كروية تسمى الكبيبات.
الخاليــا  مــن  مشــابًها  نظاًمــا  الحــرات  "متتلــك  ويضيــف: 
العصبية الشمية الحسية التي تشكل الكبيبات يف فصوص 
الخاليــا  عــىل  أيًضــا  التشــابه  وينطبــق  االستشــعار،  قــرون 
العصبية الشمية من الدرجة الثانية التي ترسل إشارات من 

مركز حاسة الشم األسايس إىل مناطق ذات رتبة أعىل".
ومتّثــل الروائــح املختلفــة يف شــكل مجموعــة مــن الكبيبــات 
غر املتداخلة يف مركز حاســة الشــم األســايس، لكن ترتب 
بطريقــة مختلفــة متاًمــا يف مراكــز الدرجــة الثانيــة الالحقــة، 
الخاليــا  أطــراف  تغطــي  والبــر،  الحــرات  مــن  كل  ويف 
ا  الثانيــة مناطــق كبــرة نســبيًّ العصبيــة الشــمية مــن الدرجــة 

تتداخل جزئًيا، كا يؤكد تشو.

إطــــالق مشــــروع بيئـــة 
داعمة لمستقبل أفضل 

في غزة
غزة/ فلسطن: 

أطلــق أمــس برنامــج غزة للصحة النفســية مــروع "بيئة داعمة 
ملســتقبل أفضــل"، اســتجابًة الحتياجــات قطــاع غــزة امللحــة 
يف مجــال الصحــة النفســية يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يف 

املناطق املهمشة.
ويستهدف املروع وفق برنامج غزة للصحة النفسية العمل 
مع 13 روضة موزعة عىل محافظات القطاع املختلفة، والتي 

تضم 1400 طفل/ة يف هذه الرياض.
لبنــاء  متكامــاًل  برنامًجــا  يتضمــن  الــذي  املــروع  ويهــدف 
قدرات الرياض املستهدفة واملربيات العامالت يف الرياض 
املتخصصــة  النفســية  الخدمــات  تقديــم  إىل  املســتهدفة، 
مربيــات  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الريــاض  هــذه  داخــل  لألطفــال 

األطفال واألهايل.
وأكــدت مديــرة وحــدة املشــاريع بالربنامــج، عائشــة البســيوين 
االســراتيجية  الرؤيــة  ضمــن  يــأيت  املــروع  هــذا  تنفيــذ  أن 
رعايــة  إدمــاج  يف  النفســية  للصحــة  غــزة  لربنامــج  املتكاملــة 

الصحة النفسية يف مرحلة الطفولة املبكرة يف غزة.

الشرطة تمنع إقامة 
الحفالت في األماكن 

العامة بعد العاشرة مساًء
غزة/ فلسطن:

قررت الرطة بغزة منع إقامة الحفالت يف الشوارع واألماكن 
العامة بعد الساعة العارشة مساًء.

البطنيجــي،  أميــن  العقيــد  الرطــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
يف بيــان صحفــي أمــس، إنــه التزاًمــا باملســؤولية االجتاعيــة 
وتحقيًقا لألمن والسكينة العامة وحفاًظا عىل صحة املرىض 
الزفــاف  حفــالت  إقامــة  منــع  تقــرر  واألطفــال،  الســن  وكبــار 
والحفــالت العامــة واســتخدام مكــربات الصــوت يف الشــوارع 

واألماكن العامة بعد العارشة مساًء.
ونبــه البطنيجــي إىل أن القــرار يــرسي من الســبت املقبل، وأن 

من يخالف ذلك ُيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

أوتاوا/ وكاالت
استيقظت امرأة كندية يف حالة من الذعر بعد 
ارتطــام جســم غريــب بســقف منزلهــا، وتســاقط 

حطامه عىل وجهها.
يف  فتحــة  برؤيــة  هاميلتــون  روث  وُصدمــت 
الســقف وصخرة ســوداء عىل وســادتها، وقالت 
الفــور،  عــىل  حــدث  مــا  حقيقــة  تتبــن  مل  إنهــا 
وفــق  الطــوارئ،  برطــة  باالتصــال  وســارعت 
 "Surrey Now-Leader موقــع"  ذكــر  مــا 

الكندي.
وبعد جولة يف املكان والتأكد من عدم سقوط 

بقايا حطام من موقع بناء قريب، استقر ضباط 
الرطــة عــىل تفســر وحيــد، وهــو أن الحادثــة 
نيــزك فضــايئ فــوق ســطح  نتجــت عــن ســقوط 
ناريــة  كــرة  الواقعــة مبشــهد  املنــزل. وارتبطــت 
أضــاءت الســاء وأذهلــت الســكان يف منطقــة 

بحرة لويز نهاية األسبوع املايض.
وقالت روث: "اتصلنا مبوقع بناء محيل ملعرفة 
وتفجــر،  هــدم  بأعــال  يقومــون  كانــوا  إذا  مــا 
لكــن أكــدوا عــدم قيامهــم بأعــال ماثلــة، فيــا 
تحدثــوا عــن رؤيتهــم لضــوء ســاطع يف الســاء 

وساع دوي هائل يف تلك الليلة".

وأضافــت أنهــا ارتجفــت وظنــت أن شــخصًا مــا 
االرتيــاح  مــن  بالقليــل  اقتحــم منزلهــا، وشــعرت 
بعدمــا تأكــدت أن مــا اخــرق ســقف منزلهــا لــن 

يكون سوى يشء سقط من الساء.
وتخطــط الســيدة لالحتفــاظ بالصخــرة الفضائية 
ماليــن  يبلــغ  رمبــا  عمرهــا  أن  ُيعتقــد  التــي 

السنن.
مــن  اســتفادته  الــذي  الــدرس  أن  وأكــدت روث 
الحادثــة هــو أن الحيــاة ميكــن أن تصــل لنهايتهــا 
يف أي لحظة، حتى عندما تعتقد أنك يف أمان 

عىل رسير النوم.

"العمر لحظة".. في كندا 
يمكن أن تنام ويوقظك نيزك فضائي

نيويورك/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة فايــزر األمريكيــة لألدويــة أنهــا 
ستتوىل تطعيم كل من هم فوق سن الثانية 
عرة يف مدينة بالربازيل، يف إطار دراســة 
املضــاد  لقاحهــا  وفعاليــة  ســالمة  لقيــاس 

لفروس كورونا.
وســتتابع الدراســة األشــخاص الذين ُطعموا 
عــام  إىل  تصــل  مــدة  توليــدو  مدينــة  يف 
يقدمهــا  التــي  الوقايــة  مــدة  طــول  ملعرفــة 
وســالالته  كوفيــد19-  مــرض  ضــد  اللقــاح 

الجديدة.
مــن  كثــر  هنــاك  ليــس  املدينــة  تلــك  ويف 
مســؤولون  وقــال  اللقــاح،  يف  املتشــككن 
الســكان  مــن   %  98 نحــو  إن  محليــون 
حصلــوا  هنــاك  اللقــاح  لتلقــي  املؤهلــن 
عــىل جرعــة واحــدة عــىل األقــل مــن اللقــاح 
املضاد لكوفيد. وقالت فايزر إنها ســتعمل 
مــع مســؤولن محليــن يف مجــال الصحــة، 

التطعيــم  وبرنامــج  وجامعــة  ومستشــفى 
الوطني بالربازيل، ملراقبة العدوى بفروس 
كورونا "يف ســيناريو الحياة الواقعية"، بعد 
تطعيم كامل السكان بلقاح فايزر/ بيونتك.

معلًنــا  لونيتــي  بيتــو  توليــدو  عمــدة  وقــال 
وأبلينــا  بالعلــم،  نؤمــن  "هنــا  فايــزر:  دراســة 
جــراء  شــخص  ألــف   600 نحــو  بوفــاة 

كوفيــد19- يف الربازيــل". وتــأيت الدراســة 
بالــغ تقريًبــا يف  لــكل  بعــد تطعيــم تجريبــي 
بلدة ســرانا الواقعة بجنوب رشق الربازيل. 
ويعتقد أن تلك التجربة ســتكون أول تجربة 
عىل نطاق جاعي من نوعها، حيث تطعم 
بلــدة بالكامــل ضد فــروس كورونا قبل بقية 

أجزاء البالد.

لندن/ وكاالت:
بتعزيــز قدرتهــا عــىل التنبــؤ بســلوكيات البــر، 
يعكــف فريــق مــن الباحثــن يف بريطانيــا عــىل 
لجعــل  االصطناعــي،  للــذكاء  منظومــة  تطويــر 

السيارات الذاتية القيادة "صديقة للمشاة".
ليــدز  جامعــة  مــن  البحثــي  الفريــق  ويهــدف 
اتخــاذ  آليــات  مــن  االســتفادة  إىل  الربيطانيــة 
أجــل  مــن  اإلنســان،  عقــل  داخــل  القــرارات 
استغاللها يف وضع تقنيات ومنظومات توجيه 
تجعــل الســيارات الذاتيــة القيــادة أكرث أماًنا يف 

التعامل مع املشاة.
أطلقــوا  إلكرونيــة  منظومــة  الباحثــون  وابتكــر 
عليها اسم "دريفت دفيوجن" لتمكن السيارة 
املشــاة  أحــد  هــل  التنبــؤ  مــن  القيــادة  الذاتيــة 
مــع وضــع  الســيارة،  أمــام  الطريــق  يعــرب  ســوف 
عدة ســيناريوهات للتنبؤ بســلوك عابر الطريق 

من أجل تقليل احتاالت الحوادث.
أورج"  دوت  "فيــز  اإللكــروين  املوقــع  وأفــاد 
املنظومــة  أن  التكنولوجيــا  يف  املتخصــص 
الجديــدة تهــدف إىل متكــن الســيارات الذاتية 
القيــادة مــن التواصــل بشــكل أفضــل مــع املــارة، 
عــىل  للســيارة  الضوئيــة  اإلشــارات  طريــق  مــن 
األنبــاء  وكالــة  إفــادة  حســب  املثــال،  ســبيل 

األملانية.
وتعتمــد فكــرة "دريفــت دفيوجن" عىل مبدأ أن 
ســلوكيات املشــاة تتوقف عىل تراكم مجموعة 
مــن الدالئــل التــي تتوقــف عليهــا عمليــة اتخــاذ 
القــرار، خــالل الســر يف الطريــق العــام أو عبــور 
جوســتاف  الربوفســيور  ويوضــح  الطريــق.  نهــر 
بجامعــة  الطــرق  دراســات  معهــد  مــن  كاركــوال 
قــرار  اتخــاذ  »عنــد  قائــاًل:  الفكــرة  هــذه  ليــدز 
سلســلة  عــىل  املشــاة  يعتمــد  الطريــق  عبــور 

وليــس  الخارجيــة،  واملؤثــرات  الدالئــل  مــن 
فقــط رسعــة الســيارة أو املســافة منهــا، فهنــاك 
سلســلة مــن عنــارص االتصــال أو التفاعــل التــي 
تحــدث مــع الســيارة مثــل اإلشــارات الضوئيــة أو 
التباطــؤ التدريجــي يف رسعة املركبة«، واخترب 
مــن  مبجموعــة  املشــاة  ســلوكيات  الباحثــون 
النــاذج االفراضيــة بحيــث كانــوا يطلبــون مــن 
بيئــات مختلفــة  الطريــق يف  املتطوعــن عبــور 
ووفق سيناريوهات متعددة، مبجرد أن يشعروا 
أن الطريق أصبح آمًنا للعبور، وأكد الربوفسيور 
كاركــوال أن "هــذه النتائــج ميكن أن تســاعد عىل 
الوصــول إىل فهــم أفضــل لســلوكيات البــر يف 
أثنــاء عبــور الطريــق، مــن أجــل تحســن عوامــل 
الســالمة عــىل الطــرق، وتطويــر ســيارات ذاتيــة 
القيــادة قــادرة عــىل التعايــش بشــكل أفضــل مع 

البر".

منظومة إلكترونية لجعل السيارات الذاتية
القيادة "صديقة للمشاة" في بريطانيا

فايزر تتولى تطعيم مدينة كاملة بالبرازيل
 في إطار دراسة لها عن كوفيد


