
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
هدمــت آليــات الحتــال اإلســرائيلي أمس منــزًل بمدينة قلنســوة داخل 
األراضي المحتلة عام 1948، وأخطرت بالستياء على عشرات الدونمات 
مــن أراضــي قريــة "ياســوف" شــرق ســلفيت لصالــح مســتوطنة "تفــوح" 
المقامــة علــى أراضــي القريــة، في حيــن أصيب عــدد مــن المواطنين في 
مواجهــات مــع القــوات بمناطــق متفرقــة في الضفــة الغربيــة والقدس 
المحتلتين. وأفاد شــهود عيان بأن الحتال هدم منزًل من طابقين وهو 
قيد اإلنشــاء في قلنســوة، لعائلة قشــقوش. وفي ســياق جرائم الهدم 

بالداخل المحتل، شهدت كفر قاسم اليومين الماضيين هدم منزل 
وجدار وأرضية مبنى، بذريعة البناء دون تراخيص. وفي القدس، 

يف املكان، عىل حساب الوجود الفلسطيني.
املحليــة"  التخطيــط  "لجنــة  تســمى  مــا  قــت  وصدَّ
عــىل  أمــس،  القــدس،  االحتــال يف  لبلديــة  التابعــة 
قرار باالستياء عىل مساحات من أرايض املواطنني 

جنــوب املدينــة املحتلــة، إلقامــة مبــاٍن عامــة 
وشق طرق وتنفيذ أعامل بناء يف مستوطنة 

تصاعــدت  التــي  ضدهــم،  املتبعــة  اإلرسائيــي 
وتريتهــا داخــل الســجون منــذ عمليــة "نفــق الحريــة". 

وقالــت الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى حركة 
إنــه عــىل وقــع تصاعــد  الجهــاد اإلســامي: 

مدينــة  يف  املجهــول  الجنــدي  بســاحة  األحــرار"، 
غــزة، أمــس. ويــأيت املعــرض ضمــن فعاليــات إحيــاء 

ذكــرى الصفقــة، التــي حــرر مبوجبها 1027 
العديــد  أســرًيا وأســرية. وتضمــن املعــرض 
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44 مؤتمر هيئة األسرى والقوى الوطنية بمدينة غزة أمس      )تصوير/ ياسر فتحي(

انطاق معرض الوهم المتبّدد.. والعهد المتجّدد بمدينة غزة أمس      )تصوير/ ياسر 

أعمال بناء في مستوطنة )رحاليم( جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أمس      )أ ف ب(

15 وفاة و756 إصابة بفريوس 
كورونـــا فـــي الضفــة وغــزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســّجلت وزارة الصحــة، أمــس، 15 وفــاة و756 إصابــة بفــريوس كورونــا، و1748 

حالة تعاٍف يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففــي غــزة، ســجلت وزارة الصحــة 8 وفيــات و579 إصابــة عقــب إجــراء 2807 

فحوصات مخربية، مشرية إىل تعايف 1336 حالة من مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ 
آذار 2020 بلغ 178452 إصابة، منها 11945 حالة نشــطة، و165020 حالة 

تعاٍف، و1487 حالة وفاة. وأضافت أن 257 مصاًبا يخضعون للرعاية 
الطبية يف املستشفيات، منهم 161 حالة خطرة وحرجة. وفيام يخص 

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قبضتــه  اإلرسائيــي  االحتــال  ُيحكــم  رويــًدا  رويــًدا 
مــن خــال مشــاريعه  القــدس املحتلــة  عــىل مدينــة 
األرض  عــىل  لاســتياء  الهادفــة  االســتيطانية 
وربــط  منهــا،  األصليــني  أهلهــا  وتهجــري  الفلســطينية 
املســتوطنات ببعضهــا، وتنفيــذ مخططاته العنرصية 

هيئة: األسريات تعرضن لسلسلة إجراءات 
عقابيـــة عقـب عملية "نفق الحرية"

رام الله/ فلسطني:
رصدت هيئة شؤون األرسى واملحررين، أمس، جانًبا من معاناة أسريات 
التــي ُفرضــت عليهــن مؤخــًرا. ولفتــت  معتقــل "الدامــون" والتضييقــات 
الحركــة  أبنــاء  مــن  كغريهــن  األســريات  أن  إىل  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة 

ر من تقليص "الصليب  زيدان ُيحذِّ
األحمــــر" خدماتهـــــا لألســــرى

طولكرم/ فلسطني:
حــذر النائــب يف املجلــس الترشيعــي عبــد الرحمــن زيــدان مــن تقليــص 
الخدمــات التــي دأبــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــىل تقدميهــا 
لــأرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي طيلــة العقــود املاضيــة. وقــال 

عائلــــة األسيـــر القواسمــي تطالب 
بإنقـاذ حياة نجلها قبل فوات األوان

الخليل/ فلسطني:
طالبــت عائلــة األســري مقــداد القواســمي املــرب عــن الطعــام منــذ 83 
يومــا الجهــات الرســمية والحقوقيــة بالعمــل مــن أجــل إطــاق رساحــه قبــل 
فوات األوان. وقالت إميان بدر، والدة األسري القواسمي، إن نجلها فقد 

غزة/ أدهم الرشيف:
أقامت دائرة العمل الجامهريي يف حركة املقاومة 
اإلســامية حــامس معــرض "الوهــم املتبــدد والعهد 
"وفــاء  لصفقــة  العــارشة  الذكــرى  يف  املتجــدد"، 

غزة/ أدهم الرشيف:
اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  مــن  أســريًا   250 رشع 
رفًضــا  الطعــام؛  عــن  مفتــوح  إرضاب  يف  أمــس، 
االحتــال  ســجون  إدارة  وانتهــاكات  لسياســات 

بـــدران ناقشنـــا قضايــا مهمــة مع 
الجانب المرصي وتلقينا ردوًدا إيجابية

الدوحة/ فلسطني:
أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسامية حامس، حسام بدران، 
أن زيــارة وفــد قيــادة الحركــة إىل القاهــرة جــاءت اســتكاماًل للعاقــات املرتاكمــة 
مــع الجانــب املــرصي. وأوضــح بــدران يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن القضايــا 
املتعلقة بقطاع غزة كالحصار، وإعادة اإلعامر، واحتياجات القطاع نوقشت مع 

الجانب املرصي، مبيًنا أنهم تلقوا ردوًدا إيجابيًة من القاهرة.
وقال: إنه كان مطروًحا عىل جدول األعامل بالقاهرة جميع القضايا األساســية، 

مبيًنــا أنهــم تحدثــوا عــن القــدس واألقــى، وأكــدوا مجــدًدا أن القــدس 
خط أحمر ال ميكن تجاوزه، وخاصة بعد معركة سيف القدس.

يف الذكرى الـ)10( لـ"وفاء األحرار"

حمـــاس تقيـــم معـــرض "الوهـــم 
المتبــــدد والعهــــد المتجـــدد"

رفًضا النتهاكات إدارة السجون المتصاعدة بعد عملية "نفق الحرية"

250 أسريًا من الجهاد يرشعون يف إرضاب 
مفتوح تشارك فيه بقية الفصائل تدريجيًّا

مختصان: المخطط يخنق المدينة المقدسة بحزاٍم من المستوطنات

ق عىل مخطط استيطاين  االحتالل ُيصدِّ
لفصـــل القـــدس عـــن بيـــت لحـــم

المستوطنون يقطعون األشجار ويرسقون معدات قطف الزيتون يف نابلس

االحتالل يهدم مزناًل يف "قلنسوة" وُيخطر 
برسقة عرشات الدونمات رشق سلفيت

سلفيت/ فلسطني:
استنكر النائب يف املجلس الترشيعي، نارص عبد 
قريــة  عــىل  املســتوطنني  قطعــان  اعتــداء  الجــواد، 
عربــدة  ألعــامل  ومامرســتهم  ســلفيت  قضــاء  مــردا 

وعنف ضد املواطنني وممتلكاتهم، فجر أمس.
وعــّد عبــد الجــواد يف ترصيــح صحفــي، أمــس، هذه 

غزة/ فلسطني:
د.  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  هنــأ 
املنتخــب  النــواب  مجلــس  رئيــَس  بحــر  أحمــد 
يف اململكــة املغربيــة راشــيد الطالبــي، ورئيــَس 
مجلــس املستشــارين النعــم ميــارة. وتوجــه بحر 

االنتهــاكات جــزًءا مــن سياســة االحتــال املتواصلــة 
وأراضيهــم  املحافظــة  مواطنــي  ضــد  واملســتمرة 
اقتحمــت  االحتــال  قــوات  أن  وأضــاف  ومزارعهــم. 
أول مــن أمــس بلــدة ديــر بلوط يف املحافظة ومنعوا 
مواطًنا من استكامل بناء بيته وصادروا معدات بناء 
يف املوقع، وقبلها كان اقتحام آالف املســتوطنني 

يف برقيتــني منفصلتــني أرســلهام، أمــس، إىل 
املغربيــة  للمملكــة  بالتهنئــة  وميــارة  الطالبــي 

االنتخابــات  بإنجــاز  وشــعًبا"  "قيــادًة  الشــقيقة 
الفلســطيني  الشــعب  ثقــة  مؤكــًدا  الربملانيــة، 
الشــقيق  املغــريب  الشــعب  انتــامء  بصــدق 

حماس: تجريف موقع "عش غراب" 
استمرار للعدوان عىل شعبنا

غزة/ فلسطني:
قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، فــوزي برهــوم: 
إن تجريــف االحتــال موقــع "عــش غراب" يف بيت ســاحور رشق بيت 
العــدوان  ســياق  يف  يــأيت  اســتيطاين،  مــرشوع  إلقامــة  متهيــًدا  لحــم 

اإلرسائيي الشامل عىل شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأوضح برهوم يف ترصيح صحفي، أمس، أن االحتال يستغل تسارع 
األمريــي،  والدعــم  الــدويل،  املجتمــع  وصمــت  التطبيــع،  عمليــات 

عبد الجواد: اعتداءات االحتالل المتصاعدة 
بحــق سلفيــت تهــدف لتقسيــم الضفة

خالل تهنئته رئيَسْ مجلَس النواب والمستشارين

بحـــر يدعـــو الربلمــان المغربــي لــدور 
فاعـــــل فــــي مواجهـــة التطبيــــع

نابلس/ "خاص فلسطني":  
اســتجابًة للنــداءات الدينيــة والوطنيــة يســارع 
آالف املواطنــني مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة 
إىل شــد الرحــال للمســجد األقــى املبــارك 
للصــاة والربــاط يف رحابــه. ويلــزم للتنقــل من 

رام الله/ فلسطني:
املــرصي  هــاين  الســيايس  املحلــل  أرجــع 
يف  الحكوميــة  التعديــات  عــن  الحديــَث 
إىل  واآلخــر  الحــني  بــني  الغربيــة  الضفــة 

محافظــات الضفــة الغربية إىل القدس اجتياز 
عرشات الحواجز العســكرية اإلرسائيلية، لكن 
أو  االلتفافيــة،  الطــرق  عــرب  أخــرى  طــرق  مثــة 
املــرور عــرب فتحــات جــدار الفصــل العنــرصي.  
وأخــذت العديــد مــن املجموعــات التطوعيــة 

أســباب عــدة، أبرزهــا الرصاعــات الشــديدة 
داخــل الســلطة وحركــة "فتــح"، األمــر الــذي 
العــام  واملــأزق  الخافــة  رصاع  يعكــس 
يف  املــرصي  وتطــرق  الســلطة.  لوظيفــة 

هدفهــا  خاصــة  ورحــات  قوافــل  تنظيــم  يف 
املســجد  زيــارة  عــىل  املواطنــني  تشــجيع 
املخاطــر  مــن  الرغــم  عــىل  املبــارك  األقــى 
التــي تعــرتض املشــاركني واملنظمــني يف آن 
واحــد. لكــن التطــور الجديد هــو تهديد أجهزة 

مقال له بعنوان "ماذا وراء الخافات بشأن 
تعديــل الحكومــة أو تغيريها  ؟  "، نرش أمس، 
إىل املحــاوالت املتعــددة لتعديــل حكومــة 
حــد  إىل  وصلــت  التــي  اشــتية،  محمــد  د. 

مواطنـــون يـــروون لـ"             ": أجهـــزة 
السلطة تعرقل قوافل الرباط إىل األقىص 

ر التعيينات بالجملة واالستعاضة عنها بالمفّرق تعذُّ

المرصي: الرصاعات الداخلية يف السلطة 
و"فتح" وراء التعديالت الحكومية بالضفة
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قطر: اتفاقات "أبراهام" ال تساهم 
يف حل أزمة عملية التسوية

الدوحة/ األناضول:
قــال وزيــر خارجيــة قطــر الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن، أمــس، إن عمليــة 
اتفاقــات  فــإن  وعليــه  أفــق،  أي  تشــهد  ال  األوســط  الــرق  يف  الســام 

"أبراهام" للتطبيع مع )إرسائيل( ال ميكن أن تساهم يف حل األزمة.
وأضــاف عبــد الرحمــن يف كلمــة لــه يف منتــدى "األمــن العاملــي" 2021، 
يف العاصمة القطرية الدوحة: "ال نشــهد أي أفق لعملية الســام، وعليه 
فإننــا نــرى أن اتفــاق أبراهــام )الــذي وقعتــه اإلمــارات والبحريــن واملغــرب 

والسودان مع االحتال( ال ميكن أن يساهم يف حل األزمة".
وننــى  االقتصــادي  التطبيــع  عــى  نركــز  أن  ينبغــي  "ال  أنــه  عــى  وشــدد 

االحتال اإلرسائييل لألرايض العربية".

وزيادة ميزانية الشرطة
االحتالل يقرر تجنيد املئات تجنًبا لتكرار "هبة مايو" يف الداخل

خالل تهنئته رئيَسْي مجلَسي النواب والمستشارين
بحر يدعو الربملان املغريب لدور 

فاعل يف مواجهة التطبيع
غزة/ فلسطني:

مجلــس  رئيــَس  بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة  التريعــي  املجلــس  رئيــس  هنــأ 
النــواب املنتخــب يف اململكــة املغربيــة راشــيد الطالبي، ورئيَس مجلس 

املستشارين النعم ميارة.
الطالبــي  إىل  أمــس،  أرســلهام،  منفصلتــني  برقيتــني  يف  بحــر  وتوجــه 
بإنجــاز  وشــعبًا"  "قيــادًة  الشــقيقة  املغربيــة  للمملكــة  بالتهنئــة  وميــارة 
االنتخابــات الربملانيــة، مؤكــدًا ثقــة الشــعب الفلســطيني بصــدق انتــامء 
الشــعب املغريب الشــقيق لقضية القدس وفلســطني يف جميع الظروف 
لــدور  ــع  واملحطــات. وقــال: إن "املجلــس التريعــي الفلســطيني يتطلَّ
النــواب املغــريب املنتخــب ومجلــس املستشــارين يف  فاعــل ملجلــس 
مواجهــة التطبيــع مــع االحتــال الصهيــوين بســن القوانــني والتريعــات 

والقرارات الازمة لتجرميه".
وأضــاف أن ذلــك "يــأيت تنفيــذًا إلرادة الشــعب املغــريب األصيــل الرافض 
للتطبيــع، والتزامــًا باملســئولية الدينيــة والتاريخيــة والقوميــة والسياســية 
والقانونية واألخاقية للمملكة املغربية إزاء القضية الفلسطينية العادلة 

وثوابت وقيم األمة العربية واإلسامية".

لقاء بني وزيَرْين إرسائييل 
وسوداين يف أبو ظبي

النارصة/ األناضول:
قــال وزيــر التعــاون اإلقليمــي يف حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل عيســاوي 
فريج إنه التقى أمس مع وزير العدل السوداين، نرص الدين عبد الباري، 

يف أبو ظبي بدولة اإلمارات. جاء ذلك يف تغريدة عى موقع "تويرت".
ويزور فريج اإلمارات لعقد لقاءات مع مسؤولني إماراتيني.

وأعلنت )إرسائيل( والسودان نهاية عام 2020 تطبيع العاقات بينهام.
الســابق،  اإلرسائيــيل  االســتخبارات  وزيــر  كوهــني،  إيــيل  زار  أن  وســبق 

الخرطوم مطلع العام الجاري.

عبد الجواد: اعتداءات االحتالل 
املتصاعدة بحق سلفيت 

تهدف لتقسيم الضفة
سلفيت/ فلسطني:

اعتــداء  الجــواد،  عبــد  نــارص  التريعــي،  املجلــس  يف  النائــب  اســتنكر 
قطعان املســتوطنني عى قرية مردا قضاء ســلفيت ومامرســتهم ألعامل 

عربدة وعنف ضد املواطنني وممتلكاتهم، فجر أمس.
جــزًءا  االنتهــاكات  هــذه  أمــس،  الجــواد يف ترصيــح صحفــي،  عبــد  وعــّد 
املحافظــة  مواطنــي  ضــد  واملســتمرة  املتواصلــة  االحتــال  سياســة  مــن 

وأراضيهم ومزارعهم.
وأضــاف أن قــوات االحتــال اقتحمــت أول مــن أمــس بلــدة ديــر بلــوط يف 
املحافظــة ومنعــوا مواطًنــا مــن اســتكامل بنــاء بيتــه وصــادروا معــدات بنــاء 
يف املوقع، وقبلها كان اقتحام آالف املستوطنني بحامية الجيش لبلدة 
كفــل حــارس يف املحافظــة، وغريهــا مــن االقتحامــات واالعتــداءات عــى 
كل قــرى املحافظــة. وشــدد عــى أن هــذه االعتــداءات املتصاعــدة بحــق 
الســتهداف  الكيــان  هــذا  سياســة  عــن  تعــرّب  تحديــًدا  ســلفيت  محافظــة 
املحافظة لكونها تشكل خط الدفاع األول عن منطقة الوسط والتي منها 

"تل أبيب" والتي أسموها منطقة "غوش دان".
مامرســاته  خــال  مــن  يهــدف  االحتــال  أن  إىل  الجــواد  عبــد  ولفــت 
ومستوطنيه عى األرض إىل تقسيم الضفة إىل قسمني وتشكل محافظة 

سلفيت منطقة الوسط منها.
وكانــت مجموعــات مــن املســتوطنني املتطرفــني قــد اقتحمــت قرية مردا 
وأعطبــوا  باالنتقــام  وتوعدتهــم  للفلســطينيني  معاديــة  شــعارات  وخطــوا 

إطارات ملركبات مواطنني من القرية.

حامس: تجريف موقع
 "عش غراب" استمرار
 للعدوان عىل شعبنا

غزة/ فلسطني:
قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، فــوزي برهــوم: 
إن تجريــف االحتــال موقــع "عــش غراب" يف بيت ســاحور رشق بيت 
العــدوان  ســياق  يف  يــأيت  اســتيطاين،  مــروع  إلقامــة  متهيــًدا  لحــم 

اإلرسائييل الشامل عى شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأوضح برهوم يف ترصيح صحفي، أمس، أن االحتال يستغل تسارع 
األمريــي،  والدعــم  الــدويل،  املجتمــع  وصمــت  التطبيــع،  عمليــات 
وتكبيل السلطة يد املقاومة يف الضفة، يف االستمرار يف سياساته 

العنرصية املتطرفة وفرض وقائع جديدة عى األرض.
ودعــا برهــوم األمــة العربيــة واإلســامية مبســتوياتها كافــة، إىل إنهــاء 
كل عمليــات التطبيــع مــع العــدو، والعمــل عــى دعــم صمــود شــعبنا 

الفلسطيني وتعزيزه يف مواجهة االحتال ومشاريعه ومخططاته.
املواجهــة  تصعيــد  يف  االســتمرار  إىل  كافــة  شــعبنا  أبنــاء  دعــا  كــام 
ومدينــة  الغربيــة  الضفــة  أرجــاء  جميــع  يف  االحتــال  مــع  واملقاومــة 
القــدس املحتلتــني، وتوســيع مســاحات االشــتباك معــه عــى جميــع 
خطوط التامس وأماكن االستيطان، وبكل أدوات املقاومة وأشكالها.

طالبه باالعتذار لشعبنا
"حاميــة" يستنكــر مشاركــة رئيــس "فيفــا" 

فـــي افتتـــاح متحـــف استيطانـــي بالقـــدس
غزة/ فلسطني:

اإلنســان،  لحقــوق  "حاميــة"  مركــز  اســتنكر 
لكــرة  الــدويل  االتحــاد  رئيــس  مشــاركة  أمــس، 
القــدم "فيفــا" جيــاين إنفاتينــو يف افتتــاح مــا 
يســمى "متحــف التســامح"، الــذي أقيــم فــوق 
مدينــة  يف  األثريــة  اللــه"  "مأمــن  مقــربة  أرض 
إىل  تاريخهــا  يعــود  التــي  املحتلــة،  القــدس 

القرن الحادي عر.
وقــال املركــز يف بيــان صحفــي: "نبــدي أســفنا 
إزاء زيــارة إنفاتينــو للكيــان، يف الوقــت الــذي 
مــا زالــت فيــه قــوات االحتــال تتعمــد مصادرة 
وتهجــر  الفلســطينية  واملمتلــكات  األرايض 
وتجــرف  منازلهــم  وتهــدم  الفلســطينيني 
جهــد  بــكل  وتعمــل  وممتلكاتهــم،  أراضيهــم 
مقدراتهــم  وســلب  تراثهــم  عــى  للقضــاء 

الثقافية والدينية".

وأكــد أن "مشــاركة إنفاتينــو يف افتتــاح متحف 
اســتيطاين مقــام عــى األرايض الفلســطينية 
املبــادئ  واضــح  وبشــكل  يخالــف  املغتصبــة 
التــي أقرهــا النظــام الداخــيل لاتحــاد الــدويل 

لكرة القدم".
وعــد أن اقــرتاح "إنفاتينــو" عــى رئيس حكومة 
العــامل  كأس  مباريــات  اســتضافة  االحتــال 
مقبــول  غــري  "تسييًســا   2030 مونديــال  يف 
للرياضــة، وميثــل انحيــازًا كامًا ملصلحة دولة 

االحتال عى حساب الفلسطينيني".
ورأى املركــز أنــه "كان األجــدر برئيــس االتحــاد 
الــدويل لكــرة القدم وهو ميثل عاما للتقارب 
والتســامح والتآلــف بــني ثقافــات الشــعوب أن 
يوقــف أي نشــاط ريــايض مقــام فــوق األرايض 
املحتلــة عــام 1967، ويفــرض عقوبــات عــى 
األنديــة التــي تخالــف قــرارات األمــم املتحــدة 

يف هذا السياق".
الــدويل  وطالــب مركــز حاميــة رئيــس االتحــاد 
الرســمي  باالعتــذار  "إنفاتينــو"  القــدم  لكــرة 
الوقــت  يف  مثمنــا  الفلســطيني،  للشــعب 
القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  قــرار  ذاتــه 
الرافــض الســتقبال "إنفاتينو" عقب مشــاركته 
القــدس  يف  اســتيطاين  تهويــدي  نشــاط  يف 

املحتلة.
لكــرة  الــدويل  االتحــاد  تــورط  مــن  وحــذر 
االحتــال  دعــم منظومــة  مــن  "الفيفــا"  القــدم 
اإلرسائيــيل مــن خــال تنفيــذه أنشــطة رياضية 
وإبــرام   ،1967 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 

اتفاقيات مالية وتجارية تدعم االستيطان.
وحــّث "حاميــة" عى بقــاء الرياضة بعيدًة عن 
أي نشــاط أو فكــر ســيايس يؤثــر يف أهدافهــا 

وغايتها.

مختصان: المخطط يخنق المدينة المقدسة بحزاٍم من المستوطنات
االحتالل ُيصدِّق عىل مخطط استيطاين لفصل القدس عن بيت لحم

النارصة/ صفا:
االحتــال  لرطــة  العــام  املفتــش  قــرر 
اإلرسائييل "كويب شفتاي" تجنيد املئات 
لتعزيــز قــوات مــا تســمى "حــرس الحــدود" 
األرايض  يف  املختلطــة  املــدن  يف 

الفلسطينية املحتلة عام 1948.
القــرار  أن  العــربي،  "والــا"  موقــع  وذكــر 
يــأيت جــزًءا مــن اســتخاص عــرب األحــداث 
التــي وقعــت خــال العــدوان األخــري عــى 
إذ  املــايض،  أيــار  مايــو/  يف  غــزة  قطــاع 
عّمت مواجهات غري مسبوقة يف الداخل 
املحتــل، وخاصــة باملــدن التي يســتوطنها 

اليهود، ومنها اللد والرملة وعكا وحيفا.
االحتــال  زيــادة ميزانيــة رشطــة  تقــرر  كــام 
تكــرار  لعــدم  ســعًيا  قدراتهــا  وتعزيــز 
قــوات  اســتدعاء  جــرى  إذ  مايــو،  أحــداث 
مســتوطنات  داخــل  مــن  حــدود"  "حــرس 
عــى  للســيطرة  ســعيًا  ومحيطهــا  الضفــة 

املواجهات.
توقعــت  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/  ويف 
يف  مواجهــات  انــدالع  االحتــال  رشطــة 

املحتــل  الداخــل  يف  املختلطــة  املــدن 
عــى غــرار تلــك التي اندلعــت خال الهبة 
الشــعبية يف أيــار/ مايــو املــايض، مؤكــدة 

أنها ليست سوى "مسألة وقت".
وحــذرت مــن أن موجة املواجهات املقبلة 
ستكون "األعنف"، وسيكون "من الصعب 

عى الرطة االستجابة لها".
"واال"  موقــع  نقــل  مــا  بحســب  ذلــك  جــاء 
رشطــة  يف  رفيــع  ضابــط  عــن  العــربي 

االحتال.
أنــه "خــال األيــام الثاثــة  واعتــرب الضابــط 
املــدن  يف  الشــغب  أعــامل  مــن  األوىل 
كان  املــايض  مايــو  أيــار/  يف  املختلطــة 
األرض  عــى  اإلرسائيليــة  القــوات  حضــور 
ضئيــًا بالنســبة إىل حجــم األحداث"، وفق 

قوله.
وشــدد عــى أن "الرطــة وجــدت صعوبــة 
املكاملــات  إىل  والوصــول  االســتجابة  يف 
تعرضــوا  الذيــن  اإلرسائيليــني  مــن  الــواردة 

للخطر".
واعترب أنه "عى الرغم من الوقت الطويل 

الــذي مــى منــذ ذلــك الحــني والــدروس 
مــن  التاليــة  "املوجــة  أن  إال  املســتفادة"، 
بالتأكيــد،  ســتحدث  والتــي  االضطرابــات، 
ســتكون أكــر عنًفــا، يف املقابــل، ســتكون 

قوة الرطة محدودة للغاية".
أن  إىل  التقديــرات  "تشــري  وقــال: 
عنًفــا  أكــر  ســتكون  املقبلــة  املواجهــات 
هــذه  ولكــن  والرطــة،  ضــد املســتوطنني 
ال  مــا  األمــر  يســتغرق  ســوف  أيًضــا  املــرة 
يقل عن 72 ســاعة لاســتعداد لنر كبري 

للقوات واالستجابة لألحداث".
"وقــت  فــإن  الرفيــع؛  املســؤول  وبحســب 
يختلــف  ال  اإلرسائيليــة  الرطــة  اســتجابة 
كثريًا عن الجيش، فاستدعاء قوات كاملة 
مــن  القــدر  نفــس  يتطلــب  االحتيــاط  مــن 

الوقت عند اندالع حرب مفاجئة".
عمــل  بطبيعــة  يكمــن  الفــرق  أن  وذكــر 
رسيعــا  الــرد  للجيــش  "ميكــن  إذ  األجهــزة؛ 
حــني  إىل  الجويــة"  والقــوات  باملدفعيــة 

استدعاء قوات االحتياط.
تســتطيع  ال  "الرطــة  أن  املســؤول  وتابــع 

التــرصف بشــكل مامثــل يف شــوارع املــدن 
بريــة  قــوى  عــى  وتعتمــد  بالداخــل، 
تستغرق وقًتا للتجنيد وتوجيهها لألنشطة 

العملياتية".
وذكــر املســؤول أن جهــاز رشطــة االحتــال 
طلــب مــن وزير األمن الداخيل عومري بار-
 5000 لتجنيــد  أماكــن جديــدة  فتــح  ليــف 

عنرص رشطي.
وقــال: "لكــن تــم رفــض الطلــب وســيتعني 
عــى الرطــة االكتفــاء بألــف رشطــي فقــط 
قواعــد  تغــري  أن  شــأنها  مــن  بقــوة  وليــس 

اللعبة".
الهبــة  خــال  فإنــه  "واال"،  موقــع  وبحســب 
الفلســطينيني  ومحاولــة  األخــرية  الشــعبية 
يف املــدن املختلطــة التصدي العتداءات 
املستوطنني املدعومني من عنارص األمن 
بالتزامن مع االعتداءات القدس والعدوان 
 153 االحتــال  رشطــة  تلقــت  غــزة،  عــى 

ألف باغ عى خط الطوارئ التابع لها.
كــام تعاملــت مــع 36 ألًفــا و500 حادثــة، 
%40 عــن الحــاالت  وهــو رقــم يزيــد بنحــو 

األســبوع  أيــام  يف  معهــا  تتعامــل  التــي 
العادية.

اللــد  يف  املســتوطنني  اعتــداءات  وبعــد 
واستشهاد الشاب موىس حسونة يف 11 
أيار/ مايو املايض، بدأت رشطة االحتال 
املدججــني  أفرادهــا  مــن  تعزيــزات  بنــر 
املختلطــة،  املــدن  شــوارع  يف  بالســاح 
وتجنيــد بحجــم مل يســبق لــه مثيــل لقــوات 

"حرس الحدود".
ويف أيــار/ مايــو املــايض، هاجمــت قوات 
كبــرية مــن رشطــة االحتــال عــرات آالف 
الفلســطينيني الذيــن خرجــوا إىل الشــوارع 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  عــى  لاحتجــاج 

عى القدس والعدوان عى غزة.
غــري أن الصــورة يف املــدن املختلطــة التــي 
يســكنها يهــود وفلســطينيون، كانــت أشــد 
قدمــوا  مســتوطنون  قــاد  حيــث  صعوبــة 
مــن الضفــة الغربيــة هجــامت عنيفــة كانــت 
دموية أحيانًا، عى فلسطينيني يف املدن 
املختلطــة أبرزهــا اللــد والرملة وحيفا ويافا 

وعكا.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قبضتــه  اإلرسائيــيل  االحتــال  ُيحكــم  رويــًدا  رويــًدا 
مشــاريعه  خــال  مــن  املحتلــة  القــدس  مدينــة  عــى 
األرض  عــى  لاســتياء  الهادفــة  االســتيطانية 
وربــط  منهــا،  األصليــني  أهلهــا  وتهجــري  الفلســطينية 
املســتوطنات ببعضهــا، وتنفيــذ مخططاتــه العنرصيــة 

يف املكان، عى حساب الوجود الفلسطيني.
املحليــة"  التخطيــط  "لجنــة  تســمى  مــا  قــت  وصدَّ
عــى  أمــس،  القــدس،  يف  االحتــال  لبلديــة  التابعــة 
قــرار باالســتياء عى مســاحات مــن أرايض املواطنني 
جنوب املدينة املحتلة، إلقامة مباٍن عامة وشــق طرق 
وتنفيذ أعامل بناء يف مستوطنة "غفعات همتوس".

وتقــع األرايض املهــددة باالســتياء عليهــا يف منطقــة 
بالغــة الحساســية، إذ مــن شــأن رسقتهــا قطــع التواصــل 

الجغرايف بني القدس وبيت لحم.
خنق القدس

الهــادي  عبــد  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  وقــال 
حنتــش: إن املخطــط االســتيطاين الجديــد يهــدف إىل 
لحــم،  وبيــت  القــدس  بــني  الجغــرايف  التواصــل  قطــع 
وإحــكام ســيطرتها عــى املدينــة املقدســة وعزلهــا عــن 

محيطها.
االحتــال  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حنتــش  وأضــاف 
يسعى جاهًدا لخنق القدس بحزام من املستوطنات، 
أصحــاب  وتهجــري  االســتيطانية،  مشــاريعه  خــال  مــن 
األرض منهــا، لتغيــري طابعهــا الدميغــرايف والجغــرايف 

والتاريخي.

يفصــل  الجديــد  االســتيطاين  املخطــط  أن  إىل  ونبــه 
القــدس عــن جنــوب الضفــة الغربية املحتلة ويقســمها 
الضفــة  القــدس،  مدينــة  هــي:  أقســام  ثاثــة  إىل 
الرئيــس  أن  مســتذكًرا  الجنوبيــة،  الضفــة  الشــاملية، 
الســابق لحكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو كان يعتزم 
عــى  االســتياء  عــى  املوافقــة  حكمــه  فــرتة  خــال 
أرايض الفلســطينيني يف محيــط مســتوطنة "غفعــات 
أعقــاب  وقــت الحــق، يف  ذلــك إىل  وأرجــأ  همتــوس" 

ضغوط دولية.
إنشــاء  إىل  يهــدف  اإلرسائيــيل  املخطــط  أن  وأوضــح 
1077 وحــدة اســتيطانية، مــا يؤكــد أن االحتال يعمل 
عــى ســد أي فــراغ أو نقطــة يف محيــط مدينــة القــدس، 

إلغاقها بشكل كامل وفصلها عن الضفة الغربية.
ونّبــه إىل أن االحتــال يعمــل منــذ أعــوام عــى مــروع 
القــدس  مدينــة  يحــد  الكــربى"  بـ"القــدس  يســمى  مــا 
مــن الجهــة الجنوبيــة التــي يحدهــا تجمــع مســتوطنات 
مســتوطنة  الرقيــة  الجهــة  ومــن  عتصيــون"،  "غــوش 
التــي يحــاول توســيعها عــى حســاب أرايض  "أفراتــا" 
الكــربى"  "القــدس  حــدود  أن  مضيفــا  الفلســطينيني، 
ســتصل مــن الناحيــة الغربيــة إىل منطقــة اللــد والرملــة، 

ما يعني إحكام السيطرة عى املدينة املقدسة.
وأقــام االحتــال يف املنطقــة الغربيــة ملدينــة القــدس، 
الواقعــة  "هارجيلــو"  مســتوطنة  تجمــع  حنتــش،  وفــق 
إىل غــرب مســتوطنة "غفعــات همتــوس" التــي أقيمت 

بعــد تهجــري ســكانها قــرا، مشــرًيا إىل وجــود مخطــط 
إرسائييل لاستياء عى 300 دونم من قرية "الولجة" 

لشبك املستوطنات ببعضها.
واقٌع خِطٌر

الخواجــا  صــاح  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  وبــنيَّ 
أن االحتــال يحــاول جاهــًدا فصــل القــدس عــن الضفــة 
إنشــاء  خــال  مــن  عليهــا  قبضتــه  وإحــكام  الغربيــة 
مستوطنات جديدة وربطها ببعضها، مردفا أنه يحاول 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  واقــع  أمــر  فــرض  جاهــًدا 
دون االلتفــات إىل القانــون الــدويل وقــرارات الرعيــة 

الدولية.
وأوضــح الخواجــا لـ"فلســطني" أن مســتوطنة "غفعــات 
لكونهــا  مــن أخطــر املشــاريع االســتيطانية؛  همتــوس" 
الغربيــة،  بالضفــة  زئيــف"  "جفعــات  مســتوطنة  تربــط 
عــى بعــد 5 كيلومــرتات شــامل غــرب مدينــة القــدس، 
الغــريب  الجــزء  يف  الواقعــة  "موديعــني"  مبســتوطنة 
مــن محافظــة رام اللــه والبــرية، كــام تربــط مســتعمرات 
مقامــة رشق مدينــة رام اللــه، مــا ســيعزز فصــل جنــوب 
بـ"األصابــع  يعــرف  مبــا  وربطهــا  وســطها،  عــن  الضفــة 

االستيطانية".
وقــال: نحــن أمــام واقــع خِطــر وسياســة عدوانيــة تعــزز 
متكاملــة  أمنيــة  مبنظومــة  العنــرصي  الفصــل  نظــام 
الرابطــة  والطــرق  والحواجــز  والجــدار  االســتيطان  مــن 
إىل  الغربيــة  الضفــة  وتقســيم  املســتوطنات،  بــني 
"كانتونــات" ومعــازل لخنــق الفلســطينيني وتهجريهــم 

من القدس، والسيطرة عى منطقة األغوار.

قوات االحتال تواصل عمليات البناء االستيطاين بالقرب من قرية يتام جنوب نابلس     )أ ف ب(
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اإلرسائيليون يزدادون 
انزياًحا نحو اليمني

الشــارع  اليمينــي يشــهد متــدًدا واضًحــا يف  التيــار  أن  ا  ليــس رسًّ
عمليــة  انطــاق  مــع  وتحديــًدا  طويلــة،  عقــود  منــذ  اإلرسائيــي 
اتفــاق  توقيــع  إىل  وصــوال   1991 يف  مدريــد  مبؤمتــر  التســوية 
أوسلو يف 1993، وانتهاء بفشل مفاوضات كامب ديفيد أواخر 

عام 2000.
كانــت الشــواهد واملؤرشات عــى هذه االنزياحات اليمينية أكرب 
مــن أن ُتخفــى أو ُيتســر عليهــا، فضــا عــن تجاوزهــا، وكأن األمــر 
بهــذه البســاطة، رغــم أن املعطيــات تحدثــت عــن نفســها أكــر من 
مرة، سواء من خال تصاعد فرص اليمني يف الجوالت االنتخابية 
املتتاليــة، أو يف تراجــع شــعبية مــا تبقــى مــن اليســار املتهــاوي، 
فضا عن غياب الحديث عن السام والتسوية مع الفلسطينيني 

لصالح الحروب والعدوان.
يف  نتائجــه  نــرت  اإلرسائيليــني  بــني  للــرأي  اســتطاع  آخــر  لكــن 
الساعات األخرية، أثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن هذا االنزياح 
اليمينــي ليــس ظاهــرة عابــرة، بقدر ما هو تحوالت حقيقية وبعيدة 
املــدى تعــم الشــارع اإلرسائيــي؛ مــا يتطلــب مــن الفلســطينيني 
اتفاقيــات  مــن  املزيــد  توقيــع  نحــو  والعــرب عمومــا، املســارعني 
التطبيــع أنهــم أمــام جمهــور ميينــي ناقــم عليهــم، رغــم ما قــد يبديه 

تودد مزيف وتقرب مصلحي.
كشــفت نتائــج االســتطاع الــذي أجــراه مركــز "فيــريب" لدراســات 
الــرأي العــام والسياســة يف املعهــد اإلرسائيــي للدميقراطيــة، أن 
اتفــاق ســام  %87 مــن اإلرسائيليــني يعتقــدون أن فــرص توقيــع 

مــع الفلســطينيني يف الســنوات الخمــس املقبلــة شــبه معدومــة 
ومنخفضة للغاية، يف حني أىت السعي للتوصل إىل اتفاق سام 
مــع الفلســطينيني يف ذيــل قامئــة أولويــات الشــارع اإلرسائيــي، 
حيــث أيــد ذلــك %8.5 مــن املحســوبني عــى اليســار، و%6 مــن 

مؤيدي الوسط، و%1 من اليمني.
املشــهد  تطــورات  يتابــع  ملــن  مفاجئــة  النتائــج  هــذه  تكــن  مل 
اإلرسائيــي متابعــة لحظيــة ســاعة بســاعة، بل إنها جــاءت متوقعة، 
خاطــر  يف  يجــول  عــا  ورصيحــا"  "صادقــا  تعبــريا  شــكلت  ألنهــا 
مــع  العاقــة  ملســتقبل  وتطلعــات  هواجــس  مــن  اإلرسائيليــني 
العــني يف  الــذي تجــى بصــورة ال تخطئهــا  األمــر  الفلســطينيني، 
رفضهــم ألي مســار تســووي معهــم مــن جهــة، وتفضيــل اإلجــراءات 
األحاديــة الجانــب مــن جهــة ثانية، وتأييد العمليــات العدوانية من 

جهة ثالثة.
الوجاهــة  مــن  مزيــدا  املذكــور  االســتطاع  نتائــج  مينــح  مــا  لعــل 
مــن  الحاليــة  اإلرسائيليــة  الحكومــة  بــه  تقــوم  مــا  و"املصداقيــة"، 
تجاهل فظ للقضية الفلســطينية، وتركيز عى ملفات أخرى، يف 
تطلع واضح للقفز عن الرصاع األخطر يف املنطقة، رغم أن حقائق 

التاريخ والجغرافيا والسياسة تفند هذا التوجه اإلرسائيي. 
أكر من ذلك، فإن ســلوك اإلرسائيليني الهادف لفرض مزيد من 
الحقائق عى أرض الواقع، لن يقدم لهم أمنًا، رغم أنهم يستغلون 
االحتــال،  نحــو  العربيــة  والهرولــة  البائــس،  الفلســطيني  الوضــع 
فضــا عــن االنشــغال الــدويل بقضايــا تــرى أنهــا أكــرب وأكــر أهميــة 

من الرصاع القائم!

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

عى أن تتوفر يف املتقدمني الروط التالية:
1. أن يكون حاصا عى دبلوم كهرباء عامة سنتني / أو دبلوم كهرباء عامة 

سنة واحدة مع ثانوية عامة من مركز او معهد معرف.
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 عى 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 املياد.
- صورة شخصية

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

املعتمــدة  التشــغيلية  املشــاريع  بنــد  عــى  ســيكون  العمــل  ماحظــة// 
وحسب حاجة الركة .

ماحظة//  يف حال تم االختيار يجب عى املتقدمني املقبولني تصديق 
كامل األوراق الثبوتية املطلوبة.

 )/https://gmt.gedco.ps/GedcoApp( تعبــأ الطلبــات من خال الرابط املبارش
غــزة              محافظــات  كهربــاء  توزيــع  بركــة  الخــاص  االلكــروين  للموقــع  بالدخــول  أو 

)www.gedco.ps( ، وذلك خال مدة )أسبوعني( من تاريخ نر هذا االعان.

اعالن عن تشغيل فنيي كهرباء

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 للــروط 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  الــركات  فعــى 
- غــزة /الدائــرة املاليــة  العامــة  النيابــة  باملشــاركة يف هــذه املــزاودة مراجعــة 
مقابل الجامعة االسامية خال أوقات الّدوام الّرسمي من أجل الحصول عى 

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

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــي 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 الثاثينــي – مقابــل 

الجامعة االسامية
5. للمراجعة و االستفسار جوال رقم : 0599736744

دولة فلسطني 
النيابة العامة

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 

 دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
MOT-18 /2021    إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع تشطيب الطابق السادس ملقر وزارة النقل 
واملواصالت- غزة

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء مــروع تشــطيب الطابــق 
النقــل  وزارة  لصالــح  غــزة  واملواصــات-  النقــل  وزارة  ملقــر  الســادس 

واملواصات، وذلك وفق الروط التالية:
•املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليــني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف 

الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة 
يف غــزة – شــارع النــرص – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/14 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني 
2021/10/25، وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه )50 $( خمســون دوالر 

أمريي غري مسردة عى أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة 
عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عر )11:00( من يوم األربعاء املوافق 2021/10/27.

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )1000 $( دوالر أمريــي وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسامي.

املوافــق  األحــد  يــوم  للمتناقصــني  متهيــدي  اجتــاع  يعقــد  ســوف   •
العامــة  األشــغال  وزارة  مقــر  يف  صباحــا   10:30 الســاعة   2021/10/24

واإلســكان - غــزة- النــرص- مدينــة العــودة الســكنية )أبراج املقــويس(، تتبعها 
زيارة للموقع إن لزم األمر.

• يجب أن يكون املقاول مســجًا رســميًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.

• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصة 
دون ذكر األسباب.

• رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان

 دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
)GSOC-15/ 2021(إعالن إعادة طرح مناقصة رقم
مرشوع إنشاء الساحة الخارجية ملبنى األمانة 

العامة ملجلس الوزراء - غزة
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن إعادة طرح عطاء مروع إنشاء الساحة 
الخارجيــة ملبنــى األمانــة العامــة ملجلــس الوزراء - غــزة لصالح األمانة العامة 

ملجلس الوزراء، وذلك وفق الروط التالية:
واملصنفــني  املختصــني  املحليــني  للمقاولــني  مفتوحــة  املناقصــة   •
لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة يف تخصــص أبنيــة درجــة ثالثــة عــى األقــل 

واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة 
يف غــزة – شــارع النــرص – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/10/13 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني 
2021/10/18، وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه )$50( خمســون دوالر 

أن يصطحــب املقــاول معــه شــهادة تصنيــف  غــري مســردة عــى  أمريــي 
صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عر )11:00( من يوم األربعاء املوافق 2021/10/20.

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )$2,000( دوالر أمريــي وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسامي.

• ســوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2021/10/17 
الســاعة 10:30 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــرص- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجب أن يكون املقاول مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقل االســعار وللوزارة الحــق يف إلغاء املناقصة 

دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان

بدران ناقشنا قضايا مهمة مع الجانب املرصي وتلقينا ردوًدا إيجابية

مواطنون يروون 
لـ"فلسطني": أجهزة

السلطة تعرقل قوافل
الرباط إىل األقىص 

نابلس/ "خاص فلسطني":  
اســتجابًة للنــداءات الدينيــة والوطنيــة يســارع آالف املواطنــني مــن 
الضفة الغربية املحتلة إىل شد الرحال للمسجد األقىص املبارك 

للصاة والرباط يف رحابه.
ويلــزم للتنقــل مــن محافظــات الضفــة الغربيــة إىل القــدس اجتيــاز 
عــرات الحواجــز العســكرية اإلرسائيليــة، لكن مثــة طرق أخرى عرب 
الطرق االلتفافية، أو املرور عرب فتحات جدار الفصل العنرصي. 

قوافــل  تنظيــم  يف  التطوعيــة  املجموعــات  مــن  العديــد  وأخــذت 
ورحــات خاصــة هدفهــا تشــجيع املواطنــني عــى زيــارة املســجد 
األقىص املبارك عى الرغم من املخاطر التي تعرض املشاركني 

واملنظمني يف آن واحد.
لكــن التطــور الجديــد هــو تهديد أجهزة الســلطة لتلك املجموعات 
وأفرادهــا مــن أجــل التوقــف عــن تنظيــم قوافــل الســري إىل األقــىص، 

حسب شهاداتهم لصحيفة "فلسطني".
وأفادت املواطنة )س.ب( التي أخذت عى عاتقها تنظيم رحات 
للعائات والنساء أسبوعيا للمسجد األقىص بأنها تلقت استدعاء 

أمنيا قبل قرابة الشهر من جهاز األمن الوقايئ.
الجهــاز  مقــر  داخــل  معهــا  التحقيــق  جلســة  إن  املواطنــة  وقالــت 
األمني دارت حول تسيري رحات الرباط إىل األقىص، الفتة إىل أن 
الجهــاز ذاتــه هددهــا باملاحقــة يف حــال مواصلــة تســيري الرحــات 
مــن الضفــة إىل القــدس. كــا أفــاد املواطــن )أبــو خالــد( بأنــه تلقــى 
تهديدات من أفراد من عائلته يعملون يف أجهزة السلطة يف حال 

مواصلته تسيري قوافل الرباط إىل األقىص.
شــبان  وصــول  تخــى  الســلطة  أجهــزة  أن  إىل  خالــد(  )أبــو  وأشــار 
الضفــة إىل مدينــة القــدس وتنفيــذ عمليــات فدائيــة ضــد االحتــال 

ومستوطنيه، وبالتايل إحراج السلطة. 
وكشف مالك إحدى رشكات الباصات أن رشكته تلقت تهديدات 
باإلغــاق يف حــال تعاونــت مــع منظمــي الرحــات إىل األقــىص، وال 
سيا يف أثناء الذهاب فجرا إىل فتحات الجدار قبل وصولهم إىل 
املسجد األقىص املبارك.  وذكر مالك الركة -دون الكشف عن 
اســمه- لصحيفــة "فلســطني" أن أفــرادا مــن األجهــزة األمنيــة حــرضوا 
إىل مقــر الركــة وحــذروه مــن التعامــل مــع منظمــي تلــك الرحــات 
بزعــم أنهــم "محســوبون عــى الحركــة اإلســامية التــي تســعى إىل 

زعزعة األمن وإثارة املواجهات مع االحتال". 

ر التعيينات بالجملة واالستعاضة عنها بالمفّرق تعذُّ
املرصي: الرصاعات الداخلية يف السلطة 

و"فتـــح" وراء التعديـــالت الحكوميـــة بالضفـــة

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
حســام  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة 
إىل  الحركــة  قيــادة  وفــد  زيــارة  أن  بــدران، 
للعاقــات  اســتكااًل  جــاءت  القاهــرة 

املراكمة مع الجانب املرصي.
صحفــي،  ترصيــح  يف  بــدران  وأوضــح 
غــزة  بقطــاع  القضايــا املتعلقــة  أن  أمــس، 
واحتياجــات  اإلعــار،  وإعــادة  كالحصــار، 
املــرصي،  الجانــب  مــع  نوقشــت  القطــاع 
مــن  إيجابيــًة  ردوًدا  تلقــوا  أنهــم  مبيًنــا 

القاهرة.
جــدول  عــى  مطروًحــا  كان  إنــه  وقــال: 

القضايــا  جميــع  بالقاهــرة  األعــال 
األساسية، مبيًنا أنهم تحدثوا عن القدس 
القــدس  أن  مجــدًدا  وأكــدوا  واألقــىص، 
خــط أحمــر ال ميكــن تجــاوزه، وخاصــة بعــد 
أنهــم  وأضــاف  القــدس.  ســيف  معركــة 
ظــروف  وخاصــة  األرسى،  قضيــة  تناولــوا 
حياتهــم وما ميارســه االحتــال بحقهم من 
تضييــق بعــد عمليــة جلبــوع )نفــق الحرية( 
إجــراءات ضدهــم، إىل  واتخــاذ االحتــال 
املرضبــني  الســتة  األرسى  قضيــة  جانــب 
اإلداري.  لاعتقــال  رفًضــا  الطعــام  عــن 
إىل  بــدران  نبــه  املصالحــة  ملــف  وبشــأن 
أكــدت  القاهــرة  لقــاءات  يف  الحركــة  أن 

موقفهــا الواضــح مــن الحــوارات الداخلية، 
وشــددت عــى أنهــا ليســت هــي امُلعطــل 

لها.
حــاس  حركــة  أعلنــت  املــايض  واألحــد 
الســيايس،  مكتبهــا  اجتاعــات  اختتــام 
يف  أيــام  مــدار  عــى  اســتمرت  التــي 
العاصمــة املرصيــة، بقيــادة رئيــس الحركة 
إســاعيل هنية، وحضور أعضاء املكتب 

السيايس من الداخل والخارج.
املكتــب  عضــو  أكــد  آخــر  جانــب  مــن 
"وفــاء  صفقــة  أن  لحــاس،  الســيايس 
يف  مفصليــة  مرحلــة  شــكلت  األحــرار" 
وبقيــت  االحتــال  مــع  الــرصاع  تاريــخ 

آثارها مســتمرة حتى اآلن وســوف تســتمر 
للمرحلة القادمة.

نجــاح  عوامــل  أهــم  أن  إىل  بــدران  ولفــت 
الصفقــة يف حينــه هــو االبتعــاد كثــريا عــن 
يريــده  ومــا  اإلعــام،  بوســائل  الحديــث 
شــعبنا وأرسانــا يشء ملمــوس عــى أرض 

الواقع.
وأبرمــت حــاس يف 11 أكتوبــر/ تريــن 
األول 2011، صفقــة لتبــادل األرسى، مــع 
تــم مبوجبهــا  بوســاطة مرصيــة،  االحتــال 
فلســطينيا،  أســريا   1027 رساح  إطــاق 
الجنــدي  رساح  حــاس  إطــاق  مقابــل 

جلعاد شاليط.

رام الله/ فلسطني:
هــاين  الســيايس  املحلــل  أرجــع 
املــرصي الحديــَث عــن التعديــات 
بــني  الغربيــة  الضفــة  يف  الحكوميــة 
عــدة،  أســباب  إىل  واآلخــر  الحــني 
داخــل  الشــديدة  الرصاعــات  أبرزهــا 
الســلطة وحركــة "فتــح"، األمــر الــذي 
يعكس رصاع الخافة واملأزق العام 

لوظيفة السلطة.
وتطرق املرصي يف مقال له بعنوان 
"مــاذا وراء الخافــات بشــأن تعديــل 
الحكومــة أو تغيريهــا  ؟  "، نــر أمس، 
إىل املحــاوالت املتعــددة لتعديــل 
التــي  اشــتية،  محمــد  د.  حكومــة 
وتــداول  تســمية  حــد  إىل  وصلــت 
عــدد مــن األســاء وإباغهــم مبوعــد 
وإعــام  اليمــني،  وحلــف  تنصيبهــم 
مــن  ســيخرجون  الذيــن  الــوزراء 

الحكومة.
وقــال املــرصي، إن تلــك املحــاوالت 
شــهدت  أن  لدرجــة  وصلــت 
االجتاعــي  التواصــل  منصــات 
الجــدد،  للــوزراء  التهنئــة  حمــات 
الشــاتة  أو  والتضامــن  والتعزيــة 
مبــن ســيغادرون "اللجنــة" الوزاريــة، 
بقــاء  إىل  املحــاوالت  وانتهــت 
دون  حتــى  حالهــا،  عــى  الحكومــة 
والداخليــة  األوقــاف  حقيبتــي  مــلء 
الحكومــة  تشــكيل  منــذ  الشــاغرتني 

قبل 30 شهًرا.
التعديــل  عــدم  يف  الســبب  وأرجــع 
إىل  اشــتية  حكومــة  يف  الحكومــي 
سببني أساسيني: األول هو الخاف 
يف  القــوى  مراكــز  بــني  والــرصاع 
السلطة وحركة "فتح" عى الخافة، 
خصوًصــا أن مــا يجــري من تعديات 
وتغيــريات سريســم معــامل الخارطــة 

ســتحكم  التــي  للســلطة  الداخليــة 
املرحلة القادمة.

وأشار املرصي إىل أن هذه الخارطة 
الحديــث  بعــد  تــأيت  الداخليــة 
مــن  الصاخــب عــن سلســلة واســعة 
مــن  التعيينــات تشــمل عــدًدا كبــرًيا 
املحافظني والســفراء وقادة األجهزة 
بتعديــات  األمــر  لينتهــي  األمنيــة، 
يوســف  تعيــني  آخرهــا  محــدودة، 
خلًفــا  الرطــة  لجهــاز  قائــدا  الحلــو 

لحازم عطا الله.

أن  يبــدو  مــا  "عــى  أنــه  وأضــاف 
متعــذر،  بالجملــة  تعيينــات  إجــراء 
واستعيض عنه بتعيينات باملفرق".
أما الســبب الثاين فيعود –بحســب 
الفلســطيني  للمركــز  العــام  املديــر 
والدراســات  السياســات  ألبحــاث 
أن  إىل  )مســارات(-  اإلســراتيجية 
لتجــاوز  يكفــي  ال  الحكومــة  تعديــل 
مــا تواجهــه من وضع حرج يف جميع 

املستويات واملجاالت.
تتمثــل  املســتويات  هــذه  أن  وذكــر 
عليهــا،  الخافــة  رصاع  بانعــكاس 
الــذي  العــام  للــأزق  انعــكاس  وهــو 
يظهر يف خفض الســقف الســيايس 
"بنــاء  خطــة  مســتوى  إىل  للســلطة 
الثقــة" ضمــن معادلــة بقائهــا، مقابــل 
دون  األمنــي  والتعــاون  التنســيق 
أفــق ســيايس، وهــذا يفقدهــا مــربر 

وجودها.
وأوضــح أن الســلطة جــاءت كمرحلــة 

انتقاليــة لتحــل الدولــة محلهــا، وهــو 
هــدف بــات أبعد مــا كان عليه قبل 
مشــكات  تواجــه  وهــي  تأسيســها، 
بتشــكيل  إال  تحــل  كبــرية ال  وقضايــا 
حكومــة جديــدة ضمن رزمة شــاملة، 
كهــدف  جديــدة  حكومــة  وتشــكيل 
تلتقي عليه أطراف محلية وخارجية 

ألسباب مختلفة. 
وأكــد أن "الفلســطينيني بحاجــة إىل 
تغيري جوهري وعميق، عى أساس 
رؤية شــاملة، وإســراتيجية موحدة، 
ورزمــة شــاملة، مــن ضمنهــا تشــكيل 
االنقســام  تنهــي  وحــدة  حكومــة 

وتحرض إلجراء االنتخابات".
ونبــه الكاتــب إىل أن حركــة حــاس 
معركــة  بعــد  شــعبيتها  زادت  التــي 
"سيف القدس" ال ميكن أن تقبل ما 
رفضتــه ســابقا مــن رشوط "الرباعيــة 
املشــاركة  أجــل  مــن  الدوليــة" 
تعــرف  فلســطينية  حكومــة  يف 

باالتفاقيات مع )إرسائيل(.
تشــكيل  موضــوع  طــرح  أن  ورأى 
حكومــة جديــدة بقــوة أكــرب بــرز بعــد 
معركــة "ســيف القــدس"؛ لي تكون 
يســمح  الــذي  الرعــي  العنــوان 
التهدئــة،  وتثبيــت  اإلعــار  بإعــادة 
مواجهــة  إىل  الوضــع  انــزالق  ومنــع 
يريدهــا،  أحــد  ال  جديــدة  عســكرية 
حــا ملعضلــة أن الســلطة املعــرف 
بهــا دولًيــا ال تقدر عى تجاوز ســلطة 

األمر الواقع.
يكمــن  الحــل  أن  املــرصي  واقــرح 

وطنيــة  وحــدة  حكومــة  تشــكيل  يف 
بعيــد  وطنــي  برنامــج  أســاس  عــى 
ألنهــا  الرباعيــة؛  اللجنــة  رشوط  عــن 
متلــك القــوة لتنفيــذ مــا يتفــق عليــه 
من خال مشاركة ممثي الفصائل، 
خاًفــا لحكومــة التكنوقــراط التــي ال 
وزن لهــا، وبــا برنامــج ســوى مواصلة 
إرسائيلًيــا  امليــت  "أوســلو  برنامــج 

منذ وقت طويل".

وحدد مهام هذه الحكومة بأن تكون 
املجتمــع  مــع  التعامــل  عــى  قــادرة 
الدويل، ضمن حل الرزمة الشــاملة، 
ويتضمــن  والتزامــن  بالتــوازي  يطبــق 
املنظمــة،  مؤسســات  بنــاء  إعــادة 
كل  تضــم  جديــدة  قيــادة  وتشــكيل 

ألوان الطيف السيايس.
وكذلــك -بحســب املــرصي- تغيــري 
عاجلــة  خطــة  ووضــع  الســلطة 
"أوســلو"  التزامــات  مــن  للتخلــص 
املنظمــة  بيــد  أداة  الســلطة  لتكــون 
املوحدة، وإجراء االنتخابات بصورة 
منتظمــة عــى مختلــف املســتويات 
لقــرار  الخضــوع  دون  والقطاعــات 

االحتال.

ارتفاع شعبية 
حامس بعد معركة 

"سيف القدس"

"الفلسطينيون 
بحاجة لرؤية 

وإسرتاتيجية 
وحكومة موحدة"

حسام بدران
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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.

هيئة: األسيـــرات تعرضـــن لسلسلـــة إجـــراءات 
عقابيـــة عقـــب عمليـــة "نفـــق الحريـــة"

ر من تقليص "الصليب األحمر" خدماتها لألرسى زيدان ُيحذِّ

في الذكرى الـ)10( لـ"وفاء األحرار"
حامس تقيم معرض "الوهم املتبدد والعهد املتجدد"

غزة/ أدهم الرشيف:
حركــة  يف  الجامهــري  العمــل  دائــرة  أقامــت 
"الوهــم  معــرض  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
الذكــرى  يف  املتجــدد"،  والعهــد  املتبــدد 
بســاحة  األحــرار"،  "وفــاء  لصفقــة  العــارشة 

الجندي املجهول يف مدينة غزة، أمس.
ويــأيت املعــرض ضمــن فعاليــات إحيــاء ذكــرى 
أســًرا   1027 مبوجبهــا  حــرر  التــي  الصفقــة، 

وأسرة.
وتضمــن املعــرض العديــد مــن الشــواهد عــى 
أحــداث ترتبــط بــأرس الجنــدي جلعــاد شــاليط، 

وأرس عــدد مــن جنــود االحتــال خــال العــدوان 
عى غزة صيف 2014.

وقــال األســر املحــرر يف صفقــة "وفــاء األحرار" 
فهد زقزوق: "ما زلنا عى درب ذات الشوكة ال 
نلــني وال نهــان وال نســتكني حتــى تحريــر جميــع 

أرسانا".
وأشاد زقزوق يف كلمة خال مؤمتر عقد ضمن 
العــام  القائــد  نائــب  بــدور  املعــرض  فعاليــات 
صفقــة  يف  الجعــري  أحمــد  الشــهيد  للقســام 
الــذي  مرصيــة،  برعايــة  أبرمــت  التــي  التبــادل 
اســتهدفته  غــارة  يف  االحتــال،  جيــش  اغتالــه 

مبدينة غزة بعد عام من إمتام الصفقة.
وقــال زقــزوق: "إن الزمــان مهــام طــال ال بــد أن 
يبزغ الفجر، وال بد أن يدفع العدو الثمن، وإننا 
عــى موعــد قريــب مــع صفقــة تدخــل الفرحــة 
يف  لــأرسى  وأرســل  فلســطيني".  بيــت  لــكل 
ســجون االحتــال رســالة قــال فيهــا: "إن حركــة 
حــامس، وجناحهــا العســكري كتائــب القســام، 
جــددت  إنهــا  ونفــذت  وعــدت  أن  ســبق  كــام 
الوعــد والعهــد، وهــي أهــٌل للوفــاء، ولذلــك إن 
حــامس وكتائبهــا لــن تــكل أو متــل حتــى تحريــر 

جميع أرسانا".

الخليل/ فلسطني:
القواســمي  مقــداد  األســر  عائلــة  طالبــت 
الجهــات  يومــا   83 منــذ  الطعــام  عــن  املــرب 
إطــاق  أجــل  مــن  بالعمــل  والحقوقيــة  الرســمية 

رساحه قبل فوات األوان.
القواســمي،  األســر  والــدة  بــدر،  إميــان  وقالــت 
إن نجلهــا فقــد جــزًءا مــن ذاكرتــه، ويعــاين آالمــا 
شديدة، األمر الذي يستوجب التدخل الرسيع 

لإلفراج الفوري عنه دون مامطلة أو تسويف.
املقــداد  يدفعــه  الــذي  "الثمــن  أن  وأضافــت 

كبــر عــى حســاب صحتــه وعافيتــه وحياتــه فهــو 
يدفــع مثــن كرامــة الشــعب واألرسى يف ســجون 
بحريــة  كغــره  يعيــش  أن  حقــه  ومــن  االحتــال، 
تامة غر منقوصة بعيدا عن جروت االحتال". 
مدينــة  مــن  عامــا(   24( القواســمي  ويواصــل 
رفضــا  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه  الخليــل 
العتقالــه اإلداري عــى الرغــم مــن تدهــور حالتــه 

الصحية.
ويف أول رســالة لــه منــذ اعتقالــه قــال القواســمي 
إنــه مســتعد للتضحيــة ودفــع الثمــن ولــن يرتاجــع 

كاملــة"  "حريتــه  ينــال  حتــى  اإلرضاب  قــرار  عــن 
ويحصل عى قرار بإنهاء أمر االعتقال.

مقــداد  األســر  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
املــايض،  األول  كانــون  ينايــر/  يف  القواســمي 
إىل  مؤخــرا  ينقــل  أن  قبــل  عوفــر  ســجن  وأودع 

املستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
مقــداد  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  أن  وســبق 
مــرات عــدة، وأمــى نحــو 4 أعــوام يف ســجون 
االحتــال بــني أحــكام واعتقــال إداري كان أولهــا 

عام 2015.

رفًضا النتهاكات إدارة السجون المتصاعدة بعد عملية "نفق الحرية"
250 أسريًا من الجهاد يرشعون يف إرضاب مفتوح

ا  تشارك فيه بقية الفصائل تدريجيًّ

وقالت الهيئة القيادية العليا ألرسى حركة 
الجهــاد اإلســامي: إنــه عــى وقــع تصاعــد 
هجمة "إدارة السجون االنتقامية والعقابية 
أبنــاء  وعــى  عامــة،  األســرة  الحركــة  عــى 
الجهــاد اإلســامي خاصــة، وبعــد اســتمرار 
خطواتنــا التمرديــة والنضاليــة ألكرث من 40 
يوًمــا، نعلــن الــرشوع يف املعركــة الكــرى 

املتمثلة يف اإلرضاب عن الطعام".
الجهــاد  ألرسى  القياديــة  الهيئــة  وأكــدت 
يف بيــان حصلــت "فلســطني" عــى نســخة 
عنــه، أمــس، أن "اإلرضاب ســيتطور ليصبــح 
إرضاًبــا غر مســبوق عــن املاء واملدعامت 

والخضوع للفحوص الطبية".
وأضافــت أن هجمــة بحجــم الحرب املعلنة 
رًدا  تســتدعي  الســجون،  إدارة  مــن  عليهــا 
مقابًا يثبت لاحتال وسجانيه أن "البنى 
التنظيميــة داخل الســجن هــي بيت وهوية 

وحٌق ُمكتسب".
وأشــارت إىل أن الهجمة االنتقامية الهادفة 
داخــل  الفصائــي  املبنــي  تقويــض  إىل 
نكبــة  الســتحداث  والســاعية  الســجون 
ميكــن  ال  الفلســطينيني  بــاألرسى  خاصــة 
مواجهتهــا إال عــر تضافــر وتعــاون من الكل 

الوطني.
وتابعــت الهيئــة القياديــة: نحــن هنــا نقــدم 
عــن  الدفــاع  معركــة  املعركــة،  هــذه  عــى 
البيــت والهويــة التــي ســتخوضها أواًل نخبــة 

طائعيــة متمثلــة بـــ 250 أســر مــن الجهــاد 
ثــم  الطعــام  عــن  اإلرضاب  أوراق  يقدمــون 
األول  األســبوع  بعــد  املــاء  عــن  ميتنعــون 

للرشوع يف اإلرضاب.
سيشــارك  املعركــة  هــذه  أن  إىل  ونبهــت 
وفتــح  حــامس  الفصائــل:  أرسى  فيهــا 
يف  والدميقراطيــة  الشــعبية  والجبهتــني 
فلســطيني  لــكل  "يقــول  ملحمــي  مشــهد 
إننــا متحــدون يف القيــد واملقاومــة ورفــض 
وجنــوده  ومســتوطناته  بســجونه  االحتــال 

وجدرانه".
من جهته وصف القيادي يف حركة الجهاد 
جميل عليان العقوبات التي تفرضها إدارة 
الســجون بـــ "اإلجراميــة"؛ وذلك بعد عملية 
"نفــق الحريــة" التــي متكــن خالها 6 أرسى 
إىل  نفــق ميتــد  بحفــر  انتــزاع حريتهــم  مــن 

خارج أسوار سجن "جلبوع".
عقدتــه  صحفــي  مؤمتــر  يف  عليــان  وعــدَّ 
لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســامية، 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر 
يف  الجهــاد  أرسى  رشوع  أمــس،  بغــزة، 
الــرشاب  َمــن أرضب عــن  اإلرضاب -بينهــم 
تحــت  تــأيت  إســرتاتيجية  "خطــوة  أيًضــا- 
الحركــة  إرث  عــن  الدفــاع  معركــة  عنــوان 

األسرة وبنيتها التنظيمية".
كام رشع بعضهم يف اإلرضاب عن الطعام 
واملــاء، وهــذه خطــوة كبــرة وخطــرة جــًدا 

عى حياة أرسانا، وفق عليان.
ه إىل أن محاولة إدارة الســجون تفكيك  ونبَّ
لحركــة  التنظيميــة  والبنــى  القياديــة  الهيئــة 
التفريــق  سياســة  عــر  اإلســامي،  الجهــاد 
غــرف  عــى  وتوزيعهــم  التنظيــم  أبنــاء  بــني 
ماليــة  غرامــات  وفــرض  الفصائــل  وأقســام 
باهظــة عليهــم يوميــا، وعــزل القياديــني يف 
الجهــاد أنــس جــرادات وزيــد بســييس يف 

عزل سجن "الجلمة"، ستبوء بالفشل.
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  أن  وأكــد 
واإلســامية وجميع املؤسســات املختصة 
مــع قضيتهــم  يف شــؤون األرسى، ســتقف 
داخــل  معاناتهــم  وتكشــف  وتنرصهــم 
السجون، ولن ترتكهم فريسة إلدارة سجون 

االحتال وانتهاكاتها املستمرة. 
وأضــاف: لــن نســمح لاحتــال بارتــكاب أي 
وخاصــة  األرسى  ضــد  جرائــم  أو  حامقــات 

املربني منهم عن الطعام.
االحتــال  الجهــاد،  يف  القيــادي  ــل  وحمَّ
األرسى  حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
مثمًنــا  واملــاء،  الطعــام  عــن  املربــني 

موقف الحركة األسرة الداعم إلرضابهم.
أماكــن  كل  يف  شــعبنا  أبنــاء  وطالــب 
وجودهــم، وخاصة أهــايل الداخل املحتل 
1948، مبســاندة قضيــة األرسى والوقــوف 
إىل جانبهــم مبــا ميلكونــه من أدوات لنرصة 

الحركة األسرة.

طولكرم/ فلسطني:
حــذر النائــب يف املجلــس الترشيعــي عبــد 
الرحمــن زيــدان مــن تقليــص الخدمــات التي 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  دأبــت 
عى تقدميها لأرسى يف ســجون االحتال 

اإلرسائيي طيلة العقود املاضية.
أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  زيــدان  وقــال 
ياحظــون  األرسى  لقضايــا  املتابعــني  إن 
تقليصــا واضحــا يف الخدمــات التــي دأبــت 
تقدميهــا  عــى  األحمــر  الصليــب  منظمــة 
يف العقــود املاضيــة، التــي ال تســتطيع أي 

منظمة دولية أخرى القيام بها.
وعر عن خشيته أن تكون تلك التقليصات 

قــد جــاءت متاشــيا مــع سياســة االنســحاب 
لصفقــة  تطبيقــا  الفلســطيني  املشــهد  مــن 

القرن املشؤومة.
ولفــت إىل أن املــؤرشات عــى ذلــك ماثلــة 
للعيــان، ويف مقدمتهــا تقليــص الخدمــات 
املقدمــة لأهايل لرتتيــب الزيارات، إضافة 
إىل آليــة التســجيل والتذاكــر والوجــود عــى 
املعــر لتســهيل دخــول األهــايل، وتقليــص 

زيارات املندوبني إىل السجون.
واضحــا  تقليصــا  هنــاك  أن  الرملــاين  ورأى 
للوظائــف، واالســتغناء عن بعض املوظفني 

وتحويلهم إىل دوام جزيئ. 
وفيــام يتعلــق مبلــف األســر املــرب عــاء 

األعــرج، أوضــح زيــدان أن منــدوب الصليــب 
يومــا   ٦٦ طــوال  واحــدة  مــرة  ســوى  يــزره  مل 
مــن اإلرضاب، وذلــك يف اليــوم ٣٨، مشــًرا 
إىل أن مــكان احتجــازه مجهــول منــذ أســبوع، 
ومل يــزره طبيــب "الصليــب" عــى الرغم من 

وضعه الحرج.
ليســت  املــؤرشات  هــذه  أن  عــى  وشــدد 
جميــع  مــن  اتصــاالت  إىل  وتحتــاج  صدفــة، 
بــاألرسى،  املعنيــة  واملؤسســات  الفصائــل 
لتوضيــح موقــف حــازم أن هــذه التقليصــات 
ســتؤثر  "الصليــب"  طــرف  مــن  واإلهــامل 
املؤسســات  بتلــك  عاقتهــا  يف  ســلبيا 

والفصائل.

غزة/ أدهم الشريف:
شــرع 250 أســيًرا مــن حركــة الجهاد اإلســامي، 
أمــس، فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام؛ رفًضا 

االحتــال  إدارة ســجون  وانتهــاكات  لسياســات 
تصاعــدت  التــي  المتبعــة ضدهــم،  اإلســرائيلي 
وتيرتها داخل السجون منذ عملية "نفق الحرية".

رام الله/ فلسطني:
األرسى  شــؤون  هيئــة  رصــدت 
جانًبــا  أمــس،  واملحرريــن، 
معتقــل  أســرات  معانــاة  مــن 
التــي  والتضييقــات  "الدامــون" 

ُفرضت عليهن مؤخرًا.
بيــان صحفــي  ولفتــت الهيئــة يف 
مــن  كغرهــم  األســرات  أن  إىل 

تعرضــن  األســرة،  الحركــة  أبنــاء 
التــي  ذاتهــا  العقابيــة  لإلجــراءات 
نفذتهــا إدارة الســجون يف الفــرتة 
املاضيــة بحــق األرسى يف جميــع 
زالــت  مــا  والتــي  املعتقــات، 
بشــكل  فرضهــا  يف  مســتمرة 

ممنهج.
شــنتها  التــي  الهجمــة  أن  وبينــت 

األرسى  بحــق  االحتــال  ســلطات 
الســجون  جميــع  يف  واألســرات 
أرسى  ســتة  متكــن  بعــد  جــاءت 
ســجن  مــن  حريتهــم  انتــزاع  مــن 
اليــوم  ذلــك  ومنــذ  "جلبــوع"، 
التنكيليــة  اإلجــراءات  تصاعــدت 

املنفذة بحقهم.
"الدامــون"  أســرات  وأوضحــت 

زيارتهــا  عقــب  الهيئــة  ملحاميــة 
التضييقــات  تفاصيــل  لهــن، 
اآلونــة  يف  بحقهــن  املفروضــة 
إغــاق  بينهــا  مــن  األخــرة، 
أثنــاء  يف  القســم  داخــل  الغــرف 
ُســمح  ومؤخــرًا  الفــورة،  وقــت 
إجــراء  بعــد  فقــط  غرفتــني  بفتــح 

مفاوضات مع إدارة السجن.
ولفنت إىل تنفيذ حمات تفتيش 
الفحــص  وإجــراء  لغرفهــن  قمعيــة 
األمني )دق الشبابيك( مبنتصف 
األحيــان  مــن  كثــر  ويف  الليــل، 
ُيســتعان بوحدات خارجية إلجراء 
الكتــب  ومصــادرة  التفتيشــات، 
وأضافــت  األســرات.  غــرف  مــن 
األســرات أنــه بشــكل عــام هنــاك 
حالــة مــن التوتر واالســتنفار العام 
داخل املعتقل، مشــرات إىل أن 
الســجانني يلبســون دروعــا واقيــة 
إجــراء  أثنــاء  يف  والرقبــة  للصــدر 

التفتيشات.
االحتــال  ســجون  يف  ويقبــع 
فلســطينية  أســرة   56 نحــو 
الدامــون  ســجني  عــى  يتوزعــن 

وهشارون.

عائلة األسري القواسمي تطالب بإنقاذ حياة نجلها قبل فوات األوان

جانب من املعرض      )تصوير/ يارس فتحي(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

أين املوقف الفلسطيني من 
اشرتاطات الربملان األورويب؟

يــوزع املســاعدات  ليــس مؤسســة خرييــة، وال  االتحــاد األورويب 
مؤسســة  األورويب  االتحــاد  والنشــطاء.  الرؤســاء  عيــون"  لـ"ســواد 
سياســية لهــا مصالحهــا، ويجــيء اهتاممهــا بالقضيــة الفلســطينية 
بهــدف تحقيــق الهــدوء، ومــن هذا املنطلق فإن جل املســاعدات 
إىل  تهــدف  ال  الفلســطيني  الشــعب  إىل  تقــدم  التــي  اإلنســانية 
منشــآت  تأســيس  إىل  تهــدف  وال  مســتقل،  اقتصــاد  تطويــر 
اقتصاديــة إســراتيجية، بــل عــى العكــس، كل املســاعدات التــي 
اســتهالكية،  مســاعدات  كانــت  الفلســطيني  للشــعب  قدمــت 
وبــن  بينهــم  والحيلولــة  مؤقتــًا،  الســكان  حيــاة  إنعــاش  هدفهــا 

االنفجار والثورة.
العــدو اإلرسائيــي هــو صاحــب هــذه املعادلــة، وهــو الــذي يحــض 
االتحــاد األورويب عــى تقديــم املســاعدات للســلطة الفلســطينية، 
فهذه املساعدات التي ترفع عن كاهل املحتل املسؤولية، تخدم 
مخططاتــه يف الحفــاظ عــى حالــة الهــدوء، لذلــك تلتقــي مصالــح 
تقديــم  مواصلــة  يف  اإلرسائيليــة،  املصالــح  مــع  األورويب  االتحــاد 
الدعــم املــايل للســلطة الفلســطينية، الــذي ُأقــرَّ بعــد التوقيــع عــى 
اتفاقية أوســلو، وهذا يؤكد أن املســاعدات كانت وما زالت قرينة 
التنــازالت، وإذا كان هــدف املســاعدات يف مرحلــة ســابقة وقــف 
االنتفاضة، وتفكيك البنية العسكرية للتنظيامت الفلسطينية، فإن 
هــدف املســاعدات يف هــذه املرحلــة اخراق وعي الفلســطينين، 
وتجريدهــم مــن انتامئهــم لوطنهــم وتاريخهــم، وقد بــدأت )إرسائيل( 
الشــهداء  رواتــب  قيمــة  اقتطعــت  حــن  ســنوات،  قبــل  املعركــة 
االتحــاد  إىل  ذلــك  بعــد  لتنتقــل  املقاصــة،  أمــوال  مــن  واألرسى 
األورويب واألونروا، يف محاولة ضاغطة عى الســلطة الفلســطينية، 

لاللتزام ببند وقف التحريض، كام ورد يف اتفاقية أوسلو.
فــإذا كانــت كل كلمــة فلســطينية ال توائــم االحتــالل هــي تحريــض 
وخرق التفاقيات أوسلو، فلامذا ال يسأل برملان االتحاد األورويب 
عــن بقيــة بنــود اتفاقيــة أوســلو، التــي انتهــت مــع انتهــاء املرحلــة 
ســنة  الغربيــة  الضفــة  احتــالل  مــع  وانتهــت   ،1999 االنتقاليــة 
جامثــًا  زال  مــا  واالحتــالل  يتحدثــون  تحريــض  أي  فعــن  2002؟ 

عى صدر الفلســطينين، وتضج مناهج التعليم اإلرسائيي بكل 
أشــكال اإلرهــاب عــن العــريب القــذر، وعــن العــريب الجبــان، وعــن 
رضورة قتل النســاء الفلســطينيات، ألنهن ســيلدن مقاتلن، وعن 
أرض )إرسائيل( الكاملة وفق الكتب التوراتية، وعن جبل الهيكل 

الذي سيقام عى أنقاض املسجد األقىص؟!
 حــن يتجــرأ الربملــان األوريب عــى مطالبة الفلســطينين بتعديل 
مناهجهــم التعليميــة، فذلــك ال يعني انحيازه للرواية اإلرسائيلية، 
هــذا يدلــل عــى اســتخفافهم بالســلطة الفلســطينية، ولألســباب 

اآلتية:
1ـ استمرار حالة الهدوء يف الضفة الغربية، التي يحققها تواصل 

التنسيق والتعاون األمني.
2ـ حالة الضعف التي رضبت القيادة الفلســطينية، وعدم رغبتها 
مواجهــة  عــى  قدرتهــا  وعــدم  اإلرسائيليــة،  األطــامع  مواجهــة  يف 

اتفاقيــة اإلطــار بــن األونــروا وأمريــكا، وقــرارات الربملان 
األورويب.

إعالن صادر عن مستشفى دار السالم بخانيونس 
بشأن بيع مركبة من خالل الظرف املختوم

تعلــن مستشــفى دار الســالم بخانيونــس عــن رغبتهــا يف بيــع مركبــة مــن نــوع 
تويوتا موديل 2009 ديزل لون عاجي أبيض. 

دار  مقــر مستشــفى  اىل  الحضــور  املعاينــة  أو  الــراء  الراغبــن يف  فعــى 
السالم الكائن يف خانيونس - شارع صالح الدين - السطر الرقي.

مالحظات/ 
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه البيع.

2. رسوم تأمن دخول العرض 300 دوالر مسردة عند فتح املظاريف. 

3. املستشفى غري ملزمة بالبيع يف حال كان السعر غري مناسب. 

4. أخــر موعــد لتســليم املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21 

الساعة العارشة صباحًا.
لإلستفسار يرجى االتصال عى جوال رقم : 0599756101

مستشفى دار السالم

موعد الحصول عي 
العطاء

املوافــق  الخميــس   يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  حتــي   2021/10/15

2021/10/19 خالل أوقات الدوام الرسمي .

يوم االحد املوافق 2021/10/17 الساعة موعد االجتامع التمهيدي
الحادية عر صباحًا

أخــر موعــد لتســليم كراســة 
العطاء و فتح املظاريف

 2021/10/19 املوافــق  الثالثــاء   يــوم 
الساعة الثانية و النصف مساء 

•ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــال بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى هاتف رقم : 2811311

إعالن طرح عطاء رقم 2021/25
مشـــروع توريد طرود غذائية  و قسائم رشائية 

تعلن جمعية ســواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مروع توريد 
طــرود غذائيــة  و قســائم رشائيــة  تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراس العطاء، فعى الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــالل أوقــات الدوام 
الرســمي  مــن الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل الحصــول عــى 

كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ )100  شيكل( غري مسردة.
1. يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5  مــن قيمــة 

العطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بأسم جمعية سواعد لإلغاثة 
تقبــل  وال  العطــاء  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا   60 عــن  تقــل  ال  ملــدة  والتنميــة 
الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الركــة التــي تحــال عليهــا 
العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمــة التوريــد  ســارية 

املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة .
2. عي املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ) الدخل و املضافة ( و السجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة 
3. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6. السعر أحد معايري الرسية و ليس الوحيد . 

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

LEGAL CONSULTANCY FOR REVISING "COLD STORAGE" LEGAL DOCUMENTS IN KHAN YUNIS

>PI-GZ-01907 <

Action Against Hunger (AAH) is an international humanitarian organization founded in 1979 with 

the aim of combating hunger. AAH has been working in the occupied Palestinian territory since 

2002 - currently with operational offices in Jerusalem, Gaza City, and Hebron. In Gaza, AAH - 

implements programs in the sectors of Water, Sanitation and Hygiene Promotion (WASH), Food 

Security and Livelihoods (FSL responses. Through its interventions, AAH aims to protect lives, 

promote capacities of Palestinian communities, and transform system to influence decision making.

Following the establishment of the women business in Khan Yunis to manage a cold storage facility for 

vegetable production, original legal documentation between the business, a local partner and AAH should 

be reviewed after changes in roles and responsibilities towards the activities of the cold storage facilities. 

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award an external consultant to 

review and update contracts to be signed between Action Against Hunger and the Rights Holders’, 

contract to be signed between Rights Holders and the local partner and cancellation procedure of 

land lease agreement between one individual and Rights Holders’, provide any recommendation 

on identified legal gaps within the process and documentation and you Provide recommendation 

for steps to be taken for small businesses, cooperatives or other forms to proceed with all required 

legal works and documents with different ministries to receive the necessary official licenses 

according to the Palestinian law as the main reference for all required contracts in Gaza.

* Gaza bidders: eligible consultants - lawyer must have a certified and stamped license from the 

Palestinian Bar Association and Work experience in similar tasks with Humanitarian Organisations 

working in Gaza, have a valid career license and to be able to provide a VAT invoice 

Documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna ،  Logistics Officer
Phone:  0594799970 ،  E-mail: <aabuzaanouna@pt.acfspain.org>

The deadline for submission of offers is 26th of October 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 winning service provider should pay the advertisement fees in the newspaper and on the website. 
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أدت إلى قتل 3 مستوطنين وإصابة العشرات
6 سنوات عىل عملية الشهيد "عليان" واألسري "أبو غانم"

البيد يبحث مع مسؤولني أمريكيني 
ملفات أمنية وتعزيز التعاون 

واشنطن/ وكاالت:
بحــث وزيــر خارجيــة االحتــالل اإلرسائيــي يائري البيد، مع مســؤولن أمريكين ملفات 

أمنية تتعلق بقطاع غزة و"التهديد اإليراين". 
جــاء ذلــك يف مســتهل زيــارة بدأهــا البيــد إىل واشــنطن، الثالثــاء وتســتمر حتــى اليــوم 

الخميس، وكشف عن تفاصيلها يف تغريدات له عرب حسابه عى "توير".
وقــال البيــد يف تغريدتــه، أمــس، إنــه بحث مع مستشــار األمــن القومي خطة قطاع غزة 

وسبل تعزيز التحالف االسراتيجي واألمني بن الواليات املتحدة و)إرسائيل(.
كام التقى رئيسة مجلس النواب نانيس بيلويس، ومستشار األمن القومي األمرييك 
"التهديــد  مقدمتهــا  األمنيــة ويف  القضايــا  مــن  عــدًدا  بحثــا  حيــث  ســوليفان،  جيــك 

اإليراين".
وتعــارض "تــل أبيــب" بشــدة إحيــاء اتفــاق نــووي وقعتــه إيــران يف 2015 مــع الواليــات 
املتحدة وبريطانيا وفرنســا والصن وروســيا وأملانيا، لكّن واشــنطن انســحبت منه يف 
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ومــن املقــرر أن يلتقــي البيــد خــالل زيارتــه بنظــريه األمريــيك أنتــوين بلينكــن، يف وقت 
الحق، بحسب املصدر نفسه. 

النارصة/ فلسطن:
انتقــد رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــي 
الســابق بنيامــن نتنياهــو، توقيع حكومة 
نفتايل بينيت اتفاًقا مع األردن، لتزويده 
"دون  وذلــك  إضافيــة،  ميــاه  بإمــدادات 

الحصول عى أي مقابل سيايس".
وقال نتنياهو، عرب حسابه عى "توير"، 
تحديــًدا،  األيــام  هــذه  "يف  أمــس: 
إيــران،  مــع  األردن عالقاتــه  يوطــد  بينــام 
ضاعــف بينيــت كميــة املياه التي تنقلها 
ذلــك  تــم  لقــد  األردن..  إىل  )إرسائيــل( 
دون الحصول عى أي مقابل سيايس".

والثالثاء، وقع وزير املياه والري األردين 
محمد النجار، ووزيرة الطاقة يف حكومة 

لــراء  اتفاًقــا  الحــرار،  كاريــن  االحتــالل 
ميــاه  مكعــب  مــر  مليــون   50 عــاّمن 
إضافيــة  كميــة  وهــي  أبيــب"،  "تــل  مــن 
للمنصــوص عليها يف االتفاقية املوقعة 

بن الجانبن عام 1994.
تــزود  عربــة"  "وادي  اتفاقيــة  ومبوجــب 
دولــة االحتــالل، اململكــة األردنيــة بـــ 55 
مليون مر مكعب سنوًيا من مياه بحرية 
طربيــا، ُتنقــل عــرب قنــاة امللــك عبــد اللــه 
إىل العاصمة عاّمن، مقابل سنت واحد 
)الــدوالر يســاوي 100 ســنت( لــكل مــر 

مكعب.
ويف عــام 2010، اتفقــت عــامن و"تــل 
مــر  ماليــن   10 إضافــة  عــى  أبيــب" 

مــر،  لــكل  ســنًتا   40 مقابــل  مكعــب 
لإلمــدادات  أيضــا  املقــرر  الســعر  وهــو 
اإلضافية التي وافقت "تل أبيب" عليها 

مؤخًرا، وفق وسائل إعالمية عربية.
نتنياهــو  تــويل  وخــالل  أنــه  إىل  يشــار 
 ،)2009-2021( الــوزراء  رئاســة 
أبيــب"  "تــل  بــن  العالقــات  تراجعــت 
وعــاّمن، حيــث وصفهــا العاهــل األردين 
عبــد اللــه الثــاين -خــالل جلســة حواريــة 
يف الواليــات املتحــدة- بأنهــا "يف أســوأ 

حاالتها".
صفــوف  يف  عامــا(   71( نتنياهــو  واآلن 
إىل  بالعــودة  تعهــد  لكنــه  املعارضــة، 

سدة الحكم مرة أخرى.

نتنياهو ينتقد حكومة بينيت: 
زودت األردن باملياه دون "مقابل سيايس"

ا بحق الصحفيني الفلسطينيني خالل الشهر املايض )35( انتهاًكا إرسائيليًّ
غزة/ فلسطن:

اإلعالمــي  املكتــب  رصــد 
 )35( اإلعــالم  وزارة  الحكومــي- 
انتهاًكا ارتكبتها قوات االحتالل 
الصحفيــن  بحــق  اإلرسائيــي 
ومؤسســاتهم  الفلســطينين 
مــن  املــدة  خــالل  اإلعالميــة، 
أيلــول  شــهر  مــن   30 إىل   1
)ســبتمرب( 2021، إذ اســتهدف 
اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش 
صحفيــة  منهــم  ــا  صحفيًّ  )13(
ــا واحــًدا  واحــدة، وطاقــاًم صحفيًّ

)1(، و)16( صفحة إعالمية.
تقريــر  يف  الــوزارة  ووثقــت 
حــاالت   )6( أمــس،  نرتــه  لهــا 
اعتقــال ومتديــد اعتقــال خــالل 
اعتقلــت  إذ  املــايض،  الشــهر 
قوات االحتالل: مصور صحيفة 
شــاور،  مصعــب  "الحــدث" 
والصحفــي الحــر عاصــم الشــنار 
وكذلــك  الســفر،  مــن  ومنعتــه 
قواريــق  أميــن  الحــر  الصحفــي 
يف أثنــاء خروجــه مــن املســجد 
األقــىص، ومــددت اعتقالــه مدة 
3 أيام قبل اإلفراج عنه، وأجلت 
اإلرسائيــي  االحتــالل  محكمــة 
لألســري  اإلداري  االعتقــال 
الصحفــي نضــال نعيــم أبــو عكــر، 
االســتئناف  جلســة  وكذلــك 
الخاصة باملخرج محمد بكري.

واملنــع  االعتــداء  بــاب  ويف 
قــوات  منعــت  التغطيــة،  مــن 
االحتــالل اإلرسائيــي الصحفــي 
مــن  الخطيــب  محمــد  الحــر 
نابلــس  مدينــة  يف  التغطيــة 
1/9/2021، واعتــدت  بتاريــخ 
عــى طاقــم تلفزيــون فلســطن، 
وعــود  املراســلة  يضــم  الــذي 

إجرائهــا  أثنــاء  يف  املســيمي 
هيئــة  رئيــس  مــع  مقابلــة 
واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة 
اعتــداءات  مــن تغطيــة  ملنعهــم 
ممتلــكات  عــى  املســتوطنن 
قــوات  وقمــع  املواطنــن، 
االحتالل الصحفين يف منطقة 
الخليــل  التــواين جنــوب مدينــة 

بتاريخ 7/9/2021.
نضــال  الحــر  املصــور  وأصيــب 
يف  صوتيــة  بقنبلــة  النتشــة 
عــالء  الحــر  والصحفــي  ســاقه، 
يف  مطاطيــة  برصاصــة  بدارنــة 
والصحفــي  الصــدر،  منطقــة 
الحــر أرشف أبــو شــاويش بعيــار 
ومراســل  قدمــه،  يف  معــدين 
بــرس"  "األسوشــيتيد  وكالــة 
نــارص اشــتية برصاصــة مطاطيــة 
الحــر  والصحفــي  رأســه،  يف 

برصاصــة  شــحادة  يوســف 
مطاطية يف القدم، ملنعهم من 
تغطيــة اعتــداءات قــوات جيــش 
االحتالل اإلرسائيي يف مناطق 

فلسطينية مختلفة.
حالــة   )16( الــوزارة  ورصــدت 
التواصــل  مواقــع  عــى  حجــب 
االجتامعــي بإيعــاز من االحتالل 
 )10( منهــا  اإلرسائيــي، 
صفحــات يف موقــع فيــس بوك: 
الكاريكاتــري  فنــان  صفحــة  مثــل 
ســباعنة،  محمــد  الفلســطيني 
عقيــل  الصحفــي  وصفحــة 
فضائيــة  وصفحــة  عــواودة، 
قنــاة  مراســل  وصفحــة  "عــودة، 
"رؤيــا" األردنية الصحفي حافظ 
أبــو صــربة، ويف موقع إنســتغرام 
منهــا:  صفحــات،   )6( حجبــت 
صفحة الصحفي حسن إصليح، 

وكالــة  يف  الصحفــي  وصفحــة 
أبــو  هشــام  الركيــة  األناضــول 
حســابات  إىل  إضافــة  شــقرة، 
العاملــن يف راديــو "بيت لحم" 
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االنتهــاكات  وتنوعــت 
الشــهر  هــذا  خــالل  اإلرسائيليــة 
كالتــايل:  طبيعتهــا  حيــث  مــن 

 ،)6( اعتقــال  ومتديــد  اعتقــال 
إصابــة   ،)5( التغطيــة  مــن  منــع 
بالرصــاص املعــدين واملطاطــي 
 ،)1( بالــرب  اعتــداء   ،)4(
إصابــة   ،)1( معــدات  مصــادرة 
مــن  منــع   ،)1( صــوت  بقنبلــة 
)1(، حجــب يف مواقــع  الســفر 

التواصل االجتامعي )16(.

الجغــرايف  التوزيــع  وتفــاوت 
كالتــايل:  االنتهــاكات  لهــذه 
 ،)3( نابلــس   ،)4( الخليــل 
محاكــم وســجون االحتــالل )3(، 
 ،)1( اللــه  رام   ،)2( القــدس 

أريحا )1(.

القدس املحتلة/ فلسطن:
وافقــت أمــس الذكــرى الســنوية السادســة للعمليــة 
البطولية التي نفذها الفدائيان الشهيد بهاء عليان 
واألسري بالل أبو غانم، والتي شكلت حينها مساًرا 
جديــًدا يف انتفاضــة القدس املشــتعلة غضًبا ضد 

االحتالل اإلرسائيي.
وغانــم يف  عليــان  نفذهــا  التــي  العمليــة  وأســفرت 
13 أكتوبــر عــام 2015، عــن قتل ثالثة مســتوطنن 

يف  إرسائيليــة  حافلــة  داخــل  آخريــن  وإصابــة 
مســتوطنة "أرمون هنتســيف" املقامة عى أرايض 
القــدس  مدينــة  رشق  جنــوب  املكــرب،  جبــل  قريــة 
عقــب  بهــاء  االحتــالل  يعــدم  أن  قبــل  املحتلــة، 

العملية.
بلــدة  1993 مــن  وبــرز بهــاء وهــو مــن مواليــد عــام 
جبل املكرب يف أوســاط الشــباب املقديس مثقفًا 
أطــول  مــروع  يف  الفضــل  لــه  وينســب  ومبــادرًا، 
سلسلة قراءة حول أسوار القدس التي شارك فيها 
نحو 7000 فلسطيني، وهو ما اعترب عى أنه أكرب 

سلسلة للقراءة يف العامل.

ولبهــاء بصمــة كبــرية يف القــدس من خالل مبادراته 
عــى  ناشــًطا  لكونــه  إضافــة  واإلعالميــة،  الشــبابية 
القامئــن  وأحــد  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع 

عــى عــدد مــن الصفحــات املقدســية، كــام دشــن 
مجموعة البهاء التي ضمت ثالثة مشاريع )مطبعة 
ومنتــدى شــبايب وألعــاب لألطفــال(، واضًعــا نصــب 

واالجتامعيــة  الثقافيــة  اإلمكانــات  تطويــر  عينيــه 
لشباب القدس.

أما األسري أبو غانم )28 عاًما(، من سكان حي جبل 
بجامعــة  اإلســالمية  الريعــة  درس  فقــد  املكــرب، 
القدس، وأرشف عى مركز لتحفيظ القرآن الكريم 
ألطفــال الحــي، وتعــرض لالعتقــال ملــدة 14 شــهًرا 

يف سجون االحتالل قبل تنفيذ عمليته.
وقــال بــالل يف رســالة لــه مــن داخــل الســجن: إننــا 
العمليــة  يف  العشــوايئ  القتــل  عــى  نحــرص  "مل 
التــي نفذناهــا يف القــدس ألجــل القتل فقط، وإمنا 
جاءت عمليتنا رًدا عى اقتحامات األقىص وإهانة 
الحرائــر فيــه مــن قبــل قــوات االحتــالل ومســتوطنيه 
أنزلنــا  لقــد  الحافلــة،  يف  اســتهدفناهم  الذيــن 
مجموعــة مــن األطفــال، وكبــار الســن قبــل الــروع 

يف تنفيذ العملية".
وأصيب أبو غانم يف العملية بـ 4 طلقات بجسده، 
قبــل أن تعتقلــه قــوات االحتالل التــي حكمت عليه 
بـــالسجن لـــ 3 مؤبــدات و60 ســنة إضافيــة مــع دفــع 

غرامة مالية مبليون و900 ألف شيكل.

األسري بالل أبو غانمالشهيد بهاء عليان
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مساحة حرة
د. عصام شاور

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

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم االربعاء املوافق 2021/10/20 

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

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

االثنــن  يــوم  الــريك  املستشــفى  الــركات يف  قبــل  مــن  املوقــع  زيــارة   .3

املوافق 2021/10/18 الساعة 10 صباحًا.
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

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

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

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

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

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

9. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

موعد الحصول عيل 
العطاء

املوافــق  الخميــس   يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  حتــي   2021/10/14

2021/10/19 خالل أوقات الدوام الرسمي .

يوم االحد املوافق 2021/10/17 الساعة موعد االجتامع التمهيدي
الثانية عر ظهرًا

أخــر موعــد لتســليم كراســة 
العطاء و فتح املظاريف

 2021/10/19 املوافــق  الثالثــاء   يــوم 
الساعة الثالثة مساءً 

• ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائن يف ) غزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــال بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى هاتف رقم : 2811311

     إعالن طرح عطاء رقم 2021/24
مشـــــــروع كسوة مالبس  

لتنفيــذ مشــــــــــــــــروع  عــن طــرح عطــاء  والتنميــة  تعلــن جمعيــة ســواعد لإلغاثــة 
كســوة مالبــس  تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس العطــاء، 
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة 
يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــالل أوقــات الــدوام الرســمي  مــن 
الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل الحصــول عــى كــراس العطــاء 

مقابل دفع  مبلغ )100 شيكل( غري مسردة.
5000 شــيكل  بقيمــة  1. يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 

بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق بأســم جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة 
الشــيكات  تقبــل  وال  العطــاء  تســليم  تاريــخ  مــن  يومــا   60 عــن  تقــل  ال  ملــدة 
الشخصية أو املبالغ النقدية، تلتزم الركة التي تحال عليها العطاء بتقديم 
كفالة حســن تنفيذ بقيمة 10000 شــيكل ســارية املفعول ملدة 90 يوم من 

تاريخ اإلحالة .
2. عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ) الدخل و املضافة ( و الســجل 

التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة 
3. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5. يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .

6. السعر أحد معايري الرسية و ليس الوحيد . 

إعالن  طرح عطاء
)D67( مرشوع تأهيل برئ مياه العطاطرة رقم

 ،)IHH( تعلــن بلديــة بيــت الهيــا ، وبتمويــل مــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الركيــة
عــن طــرح عطــاء مــروع تأهيــل بــر ميــاه العطاطــرة رقــم )D67( يف بيــت الهيــا 
، وفقــا للمخططــات واملواصفــات وجــداول الكميــات ورشوط االتفاقيــة والعقــد 
املرفقة باملروع، فعى الراغبن بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:

اتحــاد  يف  ومنتســبا  ومســجال  مؤهــال  يكــون  أن  املقــاول  عــى  يجــب   .1

املقاولــن الفلســطينين ولجنــة التصنيــف الوطنيــة املوحــدة تخصــص ميــاه 
درجة التصنيف أوىل، ثانية، ثالثة  ســارية املفعول ولن يباع العطاء إال بعد 

إبراز شهادة التصنيف.
2. يجب عى املقاول ان يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة وعى املقاول 

أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
3. يجــب أن تكــون أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ إقفــال 

املناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 2,000 
دوالر أمريي بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك 

بني مصدق، وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
أســعارهم شــاملة  4. املــروع شــامل الرضائــب وعــى املقاولــن تقديــم 

رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
.)IHH( 5. عى املقاول تقديم فاتورة رضيبية تصدر بإسم هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية

6. بلديــة بيــت الهيــا وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الركيــة )IHH( غــري ملزمتــن 

بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.
7. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول عى وثائق 

العطــاء مــن مقــر بلديــة بيــت الهيــا ، ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 14 
أكتوبر 2021،  وحتى يوم االثنن املوافق 25 أكتوبر 2021، يف ســاعات 

الدوام الرسمية مقابل مبلغ غري مسرد قيمته 50 دوالرا أمريكيا.
أكتوبــر   18 املوافــق  االثنــن  يــوم  التمهيــدي  واالجتــامع  املوقــع   زيــارة   .8

واالجتــامع   ، الهيــا  بيــت  بلديــة  مقــر  10:00 صباحــا يف  الســاعة   ،2021

التمهيــدي الســاعة 12:00 ظهــرا مــن نفــس اليوم يف مقــر بلدية بيت الهيا- 
الدائرة الهندسية – الطابق األول .

9. يتــم تســليم العطــاءات يف مقــر بلديــة بيــت الهيــا ، عــى العنــوان املذكــور 

وآخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف هو يوم الخميس املوافق 21 
أكتوبر 2021 الساعة الثانية عرة ظهرا ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب 

كان. وسيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من املقاولن املشاركن.
10. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو: )قطــاع غــزة – محافظــة شــامل غــزة – 

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

جمعية السالمة الخريية
مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

إعالن مناقصة
مرشوع الخدمات الطبية املنزلية 

مرشوع رقم 11/2021
تعلن جمعية السالمة الخريية وبتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا عن 
طــرح عطــاء توريــد أدويــة، مســتلزمات طبيــة وأدوات مســاعدة، فعــى الراغبــن 
يف رشاء كراســة العطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظــة غــزة – 
خلــف بــرج الظافــر 9 , عــامرة الربيــع الطابــق االول، للحصــول عــى رزمــة العطــاء 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.

مالحظات للمتقدمن/
• ان يكون مؤهاًل حسب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة.

• ان يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 
املفعول طوال سنة من تاريخ العطاء.

• ان هــذه املناقصــة مفتوحــة لجميــع الجهــات ذوي االختصــاص يف هــذا 
املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.

• يجب عى الركات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شــيك بني مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدي ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.
• يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )200( شيكل غري مسردة.

• يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• لالستفســار: مراجعــة قســم املشــريات جمعيــة الســالمة الخرييــة عــى 

جوال رقم )0594444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

موعــد الحصــول عى العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

حتــى  2021/10/14م  الخميــس  يــوم  مــن 
اإلثنن 2021/10/18م الساعة الثانية ظهرا.

موعد تسليم مظاريف العطاء 
كاملة بالظرف املختوم

حتــى  2021/10/19م  الثالثــاء  يــوم 
الساعة الثانية عر ظهرا.

يف  املظاريــف  فتــح  موعــد 
جلسة علنية

الســاعة  2021/10/19م  الثالثــاء  يــوم 
الواحدة بعد الظهر.

جمعية السالمة الخريية

حملة لحماية المواطن 
من سائق مستهتر

ورد يف األثر أن الله ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وغالبية 
املســلمن ملتزمون رشع الله؛ بأوامره ونواهيه، ولكن هناك 
حتــى  أو  الالمبــاالة  أو  بالغفلــة  تتصــف  قــد  النــاس  مــن  فئــة 
الضاللة وقلة الدين، وال ينفع معها التذكري والعظات، وإمنا 
التشــديد  بــد مــن  الزجــر والعقوبــات، ولذلــك ال  ينفــع معهــا 
حيــاة  يعرضــون  ممــن  املخالفــن  عــى  القانــون  تطبيــق  يف 
النــاس وأمنهــم وقيمهــم للخطــر، وال أطالــب بتشــديده عــى 
املخالفــن الذيــن ال رضر مــن مخالفاتهــم مثل تلك املتعلقة 
وغريهــا  والشــوارع  األرصفــة  عــى  والتعــدي  الــرزق  بكســب 
مــن املخالفــات التــي ال تشــكل خطــرا مــن أي نــوع كان عــى 
املواطنــن، فتلــك ال بــد فيهــا مــن مراعــاة الظــروف والتســامح 

بالقدر املمكن.
الســري ســبب رئيــس يف اســتنزاف األرواح وإتــالف  حــوادث 
املمتلــكات وترويــع النــاس، ورغــم كــرة النصائــح والخطابــات 
ذلــك  ومــا إىل  والتهــور  الرسعــة  مــن  تحــذر  التــي  واإلشــارات 
مــن مســببات الحــوادث، فــإن نســبة الحــوادث تظــل مرتفعــة، 
ولذلك ال أرى أن وضع ســيارات محطمة يف الشــوارع ســيؤثر 
كثــريا يف املســتهرين، فليــس هنــاك عاقــل ال يعلــم نهايــة 
الرسعــة الزائــدة أو اســتخدام الهاتــف عنــد القيــادة أو قيــادة 
مركبــات متهالكــة، وليــس هنــاك ســائق مل يشــاهد مبــارشة أو 
من خالل الفيديو الكوارث التي تتسبب فيها الرسعة الزائدة 
واألسباب األخرى، ولذلك ال بد من البحث عن طرق مجدية 
التــي  واألرواح  الســري  حــوادث  بعــدد  بشــكل رسيــع  للهبــوط 

تزهق بسببها. 
أنــا أرى أنــه مــن الــرضوري وبشــكل فــوري تكثيــف وجــود رشطة 
املــرور وخاصــة يف املناطــق كثــرية الحــوادث حتــى لــو تطلب 
تحريــر  يف  التســاهل  وعــدم  العاملــن،  عــدد  زيــادة  األمــر 
مــن  املخالفــات ملــن يتجــاوزون الرسعــة املحــددة، وغريهــا 
املخالفات الخِطرة، مثل: عدم التزام اإلشارات وتجاوز عدد 
وقيــادة  النقــال  الهاتــف  واســتخدام  بهــم،  املســموح  الــركاب 
القيــادة دون  أو  القانونيــة،  غــري  أو  غــري املؤهلــة   املركبــات 
أو أوراق ثبوتيــة  الذيــن لديهــم رخــص  أولئــك  أمــا  مؤهــالت، 
منتهيــة مدتهــا فهــي ال تدخــل ضمــن املخالفــات الخِطــرة، وال 
بــد مــن مراعــاة املخالفــن بالقــدر املمكــن  للظــروف الصعبــة 

التي يعيشها املواطنون.
لإلصــالح،  وعاجلــة  جــادة  إىل حملــة  بحاجــة  نحــن  باختصــار 
ووضــع حــد لالســتهتار، وبــدال مــن تــرك املواطنــن يعيشــون 
حالــة مــن الخــوف عــى الطرقــات، ال بــد مــن نقل هذا الشــعور 
إىل املستهرين أنفسهم حامية لهم وللمواطنن وللمجتمع.

غزة/ فلسطن:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس إن االتحــاد 
األورويب ربــط رصفــه للمســاعدات الســنوية املقّدمــة 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئن الفلسطينين "أونروا" 

بتغيري بعض املفاهيم يف املنهاج الفلسطيني.
وأدانــت دائــرة شــؤون الالجئــن يف الحركــة يف بيــان، 
إىل  تهــدف  إنهــا  قالــت  التــي  املحاولــة  تلــك  أمــس، 
"تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، لرضب 

الوعي الفلسطيني لألجيال الصاعدة".
وعــّدت ذلــك اعتــداء صارخــا عــى الذاكــرة الجامعيــة 
يف  التاريخيــة  وحقوقــه  الفلســطيني،  للشــعب 

فلسطن، وثوابته غري القابلة للتشويه والعبث.
حمــالت  مــن  جــزء  ضمــن  يــأيت  ذلــك  إن  وقالــت 

التحريض عى الالجئن وحّقهم يف العودة، خضوعا 
لإلمــالءات األمريكيــة التــي تبتّز "أونــروا" ماليا؛ باتفاق 

اإلطار املرفوض واملرتهن لالشراطات اإلرسائيلية.
وطالبــت حــامس االتحــاد األورويب بـ"الراجع عن هذا 

السلوك"، الذي وصفته بـ"االستغاليل".
موازنتهــا،  دعــم  رشوط  "رفــض  إىل  "أونــروا"  ودعــت 
وااللتــزام باملنهــاج الــذي تّقــره الحكومــة الفلســطينية 

ودوائرها الربوية".
وقــال اتحــاد املوظفــن العرب يف "أونروا"، إن الوكالة 
باتت تحظر استخدام بعض املصطلحات يف املواد 
التعليميــة اإللكرونيــة، التــي يعدهــا معلمــو "أونــروا"، 
عــام  منــذ  امُلحتّلــة  الفلســطينية  املــدن  أســامء  مثــل 
1948 كـ"القــدس، ويافــا، وحيفــا، وعــكا"، فضــال عــن 

حظر اســتخدام بعض اآليات القرآنية التي تنّص عى 
"الجهاد".

ثنائيــا  اتفاقــا  فلســطينية  فصائــل  رفضــت  أن  وســبق 
بــن واشــنطن و"أونروا" يضمــن عودة الدعم األمريي 
للوكالــة اأُلمميــة، قائلــة إن "الدعــم مــروط ومجحــف 

بحق الفلسطينين".
ومطلــع أبريــل/ نيســان املــايض أعلنــت إدارة الرئيــس 
األمريــي جــو بايــدن إعــادة الدعــم املــايل لنشــاطات 
"أونــروا" املقــدر بـــ 150 مليــون دوالر، ضمــن اتفاقيــة 
"إطــار عمــل" مــع الوكالــة، بعد ســنوات مــن وقفه بقرار 
من الرئيس السابق دونالد ترامب يف أغسطس/ آب 

.2018

التنفيــذي  املكتــب  بحســب  االتفــاق  بنــود  ومــن 

"وقــف  الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينين  لالجئــن 
مساعدة األونروا عن كل الجئ ينتمي لجيش التحرير 
الفلســطيني أو أي منظمــة مــن فئــات العصابــات، ومن 
والواليــات  )إرسائيــل(  تصنفــه  عمــل  أي  يف  يشــارك 

املتحدة أنه إرهايب".
املكتــب  –بحســب  أيضــا  االتفاقيــة  واشــرطت 
الفلســطيني  "املنهــاج  مراقبــة  لالجئــن-  التنفيــذي 
وحذف وشطب أي محتوى ال يتناسب مع وجهة نظر 

االحتالل، ومراقبة كل مؤسسات أونروا".
يف  خصوصــا  أساســية،  خدمــات  "أونــروا"  وتقــدم 
الجــئ  ماليــن   5.5 مــن  ألكــر  والصحــة،  التعليــم 
فلســطيني يف ســوريا ولبنــان واألردن والضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة.

االحتالل يسجل 19 وفاة 
و1793 إصابة جديدة بكورونا

النارصة/ فلسطن:
19 حالــة وفــاة، و1793 إصابــة  ســجلت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل 
جديدة بفريوس كورونا، بعد أخذ نحو 79 ألف عينة مخربية خالل الـ24 

ساعة املاضية.
نســبة  بــأن  أمــس،  االحتــالل،  حكومــة  يف  الصحــة  وزارة  موجــز  وأفــاد 

الفحوصات اإليجابية بلغت 1.7 باملئة.
وأوضــح أن العــدد الراكمــي لإلصابــات منــذ بــدء الجائحــة، بلغ نحو مليون 
و310 آالف و670 إصابة، يف حن ارتفع عدد الوفيات إىل سبعة آالف 

و959 وفاة، وبلغ عدد الحاالت النشطة 23 ألفًا و821 حالة.
املستشــفيات  يرقــدون يف  مريضــا   412 أن  االحتــالل"  "صحــة  وبينــت 

بحالة خطرية، بينهم 178 حالة موصولة بأجهزة التنفس االصطناعي.
وأظهــرت املعطيــات الصحيــة أن 1500 إرسائيــيل لقــوا حتفهــم مــن جــراء 
160 منــذ بدايــة  الرابعــة، بينهــم  إصابتهــم بفــريوس كورونــا يف املوجــة 

الشهر الحايل.
فــريوس  ملكافحــة  الحكومــي  املنســق  عــن  العربيــة   20 القنــاة  ونقلــت 
الزرقــا، قولــه إن "الحكومــة تســتعد الســتقبال املوجــة  كورونــا، ســليامن 

الخامسة من كورونا، والتي ستصل رمبا يف الشتاء".

المواصالت تطلق المرحلة 
الثانية من التوعية المرورية 

لرياض األطفال
غزة/ فلسطن: 

النقــل  بــوزارة  واإلرشــاد  املروريــة  التوعيــة  دائــرة  رشعــت 
واملواصالت يف املرحلة الثانية من برامج التوعية املرورية يف 
ريــاض األطفــال، بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لــإلرشاف والتأهيــل 
الربوي "دائرة رياض األطفال" بوزارة الربية والتعليم، واملعهد 

املروري التابع لرطة املرور.
وأوضح طالل القرشــيل نائب املدير العام للهندســة والســالمة 
املروريــة أن هــذه الربامــج واألنشــطة الخاصــة بريــاض األطفــال، 
ونفــذت اليــوم يف روضــة الطفــل الســعيد التابعــة لجمعيــة إحيــاء 
الثقافــة يف مديريــة رشق غــزة؛ تهــدف إىل تعزيــز ثقافــة الوعــي 

ا . املروري لدى األطفال، إلنشاء جيل واٍع ومثقف مروريًّ
وبن القرشيل أن املنهج هو عبارة عن توجيهات خاصة لألطفال 
بكيفية االجتياز اآلمن للطريق، وتحذيرهم من سلوكيات مرورية 
خطــأ يقــوم بهــا األطفال كالعبــث مبحتويات الطريق، إضافة إىل 

فيديوهات توعوية وإرشادية تتعلق بالسالمة املرورية.
من جهته أكد ناهض الخطيب رئيس قسم اإلرشاد املروري أنه 
أطلقــت املرحلــة الثانيــة مــن برامــج التوعيــة املرورية، بالتنســيق 
املــرور،  املــروري لرطــة  واملعهــد  والتعليــم  الربيــة  وزارة  مــع 
مــن أجــل غــرس املفاهيــم والثقافــة املرورية يف عقــول األطفال، 

باملحاكاة لقطع الطريق والتعلم عى بعض إشارات املرور.
التوعيــة  برامــج  مــن  الثانيــة  املرحلــة  أن  إىل  الخطيــب  وأشــار 
وســتعطى  التعليميــة،  املديريــات  كل  ستشــمل  املروريــة 
محــارضات عــن الســالمة املروريــة يف تلــك الريــاض طيلــة هــذا 

العام.
الفنيــة  الشــئون  قطــاع  رئيــس  الكحلــوت  محمــد  د.  دعــا  بــدوره 
والهندســية املؤسســات الحكومية واألهلية كافة للمشــاركة يف 
تعزيــز ثقافــة الوعــي املروري لــدى رشائح املجتمع كافة، وصواًل 

إىل بيئة مرورية آمنة.
لرطــة  التابــع  املــروري  اإلرشــاد  معهــد  اختتــم  الســياق  ويف 
مــرور محافظــة شــامل غــزة أمــس محارضاتــه وأنشــطته التوعويــة، 

املقدمة ألطفال روضة الرباعم الطيبة املرحلة الصباحية.
وأوضــح مــرور الشــامل أنه اســتفاد من املحــارضات التوعوية 80 

طالًبا وطالبة مبرحلة رياض األطفال.

اللجنة القانونية بـ"التشريعي" 
ا لمناقشة  تعقد اجتماًعا دوريًّ

مشاريع قوانين 
غزة/ فلسطن:

النائــب  برئاســة  التريعــي  املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
عــدة  ملناقشــة  دوريــا  اجتامعــا  أمــس،  الغــول،  فــرج  محمــد  املستشــار 
قضايــا، بحضــور النــواب مشــري املــري مقــرر اللجنــة، ومــروان أبــو راس، 

وأحمد أبو حلبية، ومحمد شهاب.
واطلــع النــواب عــى مشــاريع القوانــن املطروحــة عــى جــدول األعــامل 
للمتابعــة وإقرارهــا حســب األصــول، ومنهــا مــروع قانــون إلغــاء رضيبــة 
لــألرسى، ومــروع  الدخــل  قانــون تخفيــض رضيبــة  اإلشــغال، ومــروع 
قانــون  مــروع  أهميــة  الغــول  النائــب  وأكــد  الشــخصية.  األحــوال  قانــون 
األحــوال الشــخصية يف جميــع مراحــل حيــاة اإلنســان، مبينــًا أن القانــون 
جهــات  مــن  املشــورة  دائــرة  وتوســيع  دقيقــة،  تفصيليــة  لدراســة  يحتــاج 

االختصاص ومؤسسات املجتمع املدين خالل إعداد مواد القانون.
وناقشــت اللجنــة خــالل اجتامعهــا بعــض التقاريــر الــواردة إليهــا من ديوان 
تنظيــم  قانــون  بتعديــل  الخاصــة  واملقرحــات  واإلداريــة،  املاليــة  الرقابــة 

الزكاة، كام اطلعت عى شكاوى املواطنن الواردة إليها لحلها.

ته "اعتداًء صارًخا ضد الذاكرة الجماعية لشعبنا" عدَّ
حماس: االتحاد األوروبي يربط دعمه السنوي لـ"أونروا" بتغيير المنهاج الفلسطيني

ملتقى تربوي لمديري المدارس 
والمشرفين بغزة نهاية أكتوبر

غزة/ فلسطن:
ملتقــى  أول  عقدهــا  العــايل،  والتعليــم  الربيــة  وزارة  أعلنــت 
الربويــن يف  تربــوي حــواري ملديــري املــدارس واملرفــن 
بالجامعــة  الكــربى  بقاعــة املؤمتــرات  الجــاري  أكتوبــر  مــن   28

اإلسالمية.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  ثابــت،  زيــاد  د.  الــوزارة  وكيــل  وأوضــح 
مــن  االســتفادة  عــى  الــوزارة  حــرص  إطــار  يف  يــأيت  امللتقــى 
املبــادرات واألفــكار واملقرحــات والــرؤى الربويــة النابعــة مــن 
العاملــن يف امليــدان الربــوي؛ بهــدف مواصلــة تطويــر جــودة 

العملية التعليمية. 
وذكــر ثابــت أن امللتقــى ســيناقش عــدة قضايــا متعلقــة بعمــل 
اإلدارة املدرســية واإلرشاف الربــوي والتكامــل بــن أدوارهــام 

إضافة لرؤى تطويرية متنوعة يف العملية التعليمية.
مطــر،  محمــود  د.  للملتقــى  التحضرييــة  اللجنــة  رئيــس  ودعــا 
مديري املدارس واملرفن الربوين واألقسام ذات العالقة 
تتضمــن  اســترافية  أوراق  لتقديــم  واملديريــات  الــوزارة  يف 
املحــاور  إطــار  يف  الربويــة  ورؤاهــم  ومقرحاتهــم  أفكارهــم 

املحددة.
املتفوقــن  الطلبــة  رعايــة  هــي:  املحــاور  أن  مطــر  وذكــر 
واملوهوبن، واملبادرة واإلبداع يف العملية التعليمية، وغرس 
وتعزيــز القيــم والســلوك اإليجــايب لــدى الطلبــة، والتكامــل بن 

دور مدير املدرسة واملرف الربوي.
وأشــار إىل أنه يشــرط يف الورقة أن ُتســّلط الضوء عى إحدى 
املذكــورة،  للمحــاور  واملنتميــة  امللحــة  الربويــة  القضايــا 
رؤيــة  متضمنــة  املطروحــة  القضيــة  واقــع  الورقــة  تعكــس  وأن 
تزيــد  وأال  للتطبيــق،  قابلــة  إجرائيــة  توصيــات  أو  اســترافية 
الورقة عى 4 صفحات، وسُتَتاح الفرصة مُلقّدم الورقة عرضها 

يف 7 دقائق يعقبها نقاشات ومداخالت.
ودعــا مطــر املشــاركن يف امللتقــى إىل إرســال أوراقهــم يف 

موعد أقصاه 20 من الشهر الجاري.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الــرأي بوابــًة لتأكيــد جــدارة حــاس وقامئتهــا القدس موعدنا السياســية 
املــروع  لقيــادة  وتصدرهــا  املقاومــة  امليدانيــة  جدارتهــا  عــن  فضــًا 

الوطني.
يف املقابــل توجــد معضلــة غــزة وإعارهــا والعاقــة مــع الجهــة النافــذة 

فيها ما يربك قدرة األطراف عىل العمل.
الرعــي  التمثيــل  لجوهــر  االعتبــار  تعيــد  انتخابــات  يريــدون  هــم  فــا 
الفلســطيني ويف القلــب مــن ذلــك منظمــة التحريــر. وال يريــدون عاقة 
حــاس ولــو يف حدهــا األدىن مــن الشــؤون الحياتيــة واإلعــار وإنفــاذ 

تفاهات مسريات العودة.
تشــكيل  عــىل  اليــوم  ينصــبُّ  األورويب  واالتحــاد  عمــر  هــادي  تحــرك 
حكومــة وحــدة وطنيــة )كــا يســمونها( يجــري تخفيــف رشط التمثيــل 
فيهــا بوجــود لحــاس كأفــراد يقبلــون شــخصًيا بــروط الرباعيــة والتــزام 
االتفاقــات املوقعــة والســري يف ركــب أوســلو املتهالــك. ومتثيــل هــذه 
الحكومة بوابة العاقة غري الرسمية مع حاس ويعاد االعتبار للسلطة 

رواتبهــم الشــهرية 3400 دوالر أمريــي، وكذلــك عدد مــن أصحاب الجوازات 
الدبلوماسية، إضافة إىل استفادة أفراد عدة داخل األرسة الواحدة.

ملــف الحــج الــذي تديــره وزارة األوقــاف التابعــة لحكومــة رام اللــه مل يســلم مــن 
االتهام بالفساد، حيث ذكر تقرير ديوان الرقابة وجود تجاوزات يف إدارة هذا 
امللف، واتهم مسؤويل األوقاف بتجاوز نظام القرعة اإللكرتوين املعمول به، 
مؤكــًدا قيامهــم بحــذف أســاء وحرمــان مواطنــن أداء فريضــة الحــج دون مــرر 
قانــوين، وإضافــة أســاء أخــرى مل تســتوِف رشوط التســجيل بالشــكل اإلداري 

السليم. 
فســاد مؤسســات الســلطة الــذي ذكــره التقريــر طــال أيًضــا ملــف التحويــات 
الطبيــة الــذي تديــره وزارة الصحــة يف رام اللــه، وملــف اإلمــداد والتجهيــز التابع 
لــوزارة الداخليــة، وامللــف املــايل داخــل وزارة الثقافة، إضافة إىل فســاد مايل 
وجامعــة  العربيــة"  للثقافــة  دامئــة  عاصمــة  للقــدس  الوطنيــة  "اللجنــة  داخــل 
واتهامــات  اللــه،  رام  حكومــة  يف  التعليــم  وزارة  تديرهــا  التــي  بغــزة  األقــى 
اإلهال طالت بحسب التقرير وزارة االقتصاد بسبب عدم التزامها محددات 
مؤسسة املواصفات واملقاييس، وكذلك وزارة السياحة واآلثار بسبب عدم 

متابعتها ملف اآلثار امُلكتشفة.
الفســاد املســتري يف مؤسســات الســلطة الفلســطينية التــي أكدهــا تقريــر 
ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف رام اللــه يــأيت يف ظــل التجــاوزات الخطــرية 
التــي تقــوم بهــا األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، والتــي أكــدت 
محاكمــة قتلــة الشــهيد نــزار بنــات أنهــا أشــبه مبنظــات إجراميــة تعتقــل وتقتل 
خــارج إطــار القانــون، حيــث أكــدت تفاصيــل املحاكمــة أن اســم الشــهيد نــزار 
تــم  االختطــاف  وأن  للقانــون،  مخالــف  بشــكل  املطلوبــن  قامئــة  عــىل  ُوضــع 
باستخدام مركبات مرسوقة، وأن أداة القتل كانت عبارة عن "َعَتلة" حديدية 

فكرًيــا سياســًيا  املنطقــة وخارجهــا، عصًفــا  عــدة يف  مكونــات  تعيــش 
وجهــًدا متواصــًا غــري مســبوق عنوانــه؛ مــن ميســك جمــرة غــزة ويخفف 
العبء عن حكومة بينت وجيش االحتال املتلظي بنارها يف جوالت 

عدة آخرها سيف القدس.
وينظــر  هــادي عمــر  يقــوده  أمريــي  لحــراك  األكــر  الدافــع  ذلــك  لعــل 
مــن  تريــد  التــي  االحتــال  حكومــة  خلفــه  وتقــف  األورويب  االتحــاد  لــه 
تلتقــط جمــرة  التــي  األداة  أن يســاهم معهــا يف تجســيد دور  الجميــع 
غــزة امللتهبــة، والتــي رشعــت ســيًفا للقــدس؛ مــا أحاطهــا بهالــة قدســية 
ووطنيــة، وشــهدت ألجــل ذلــك تدافًعــا فلســطينًيا محموًمــا حيثــا كان 
الفلســطيني لالتفــاف مجــدًدا حول مــروع وطني جامع عنوانه تحرير 
فلســطن وبوصلتــه القــدس ونفــض اليــد نهائًيــا عــن مــروع التســوية 

ومخرجاته الخائبة.
االنتخابــات  إجــراء  األورويب  االتحــاد  حالهــا  ولســان  أمريكيــا  تدعــم  ال 
الفلسطينية امللغاة بأمر من عباس باعتبارها وفق معظم استطاعات 

نــر  هــو  األيــام  هــذه  الفلســطينية يف  الســلطة  تنتظــره  كانــت  مــا  آخــر  رمبــا 
تقريــر ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف رام اللــه لعــام 2020، الــذي يؤكــد 
باألرقام والوثائق حجم الفســاد املســتري يف هياكل الســلطة الفلســطينية، 
يف تأكيــد جديــد للفجــوة الكبــرية بــن الواقــع املرتهــل الــذي تعيشــه الســلطة 
الفلسطينية وطموحات وأحام الشعب الفلسطيني الذي يسعى إىل تحرير 

األرض، وبناء الدول الفلسطينية املستقلة.
فــة  تقريــر ديــوان الرقابــة كشــف وجــود فســاد يف هيئــة مكافحــة الفســاد امُلكلَّ
تعيــن  آليــة  يف  وطعــن  عليهــا،  والقضــاء  الفســاد  ظاهــرة  مبحاربــة  أساًســا 
املوظفــن داخــل الهيئــة، واتهمهــا بحيــازة املبالغ الفائضة مــن املوازنة املالية 
املخصصــة للهيئــة، والتــي تجــاوزت 4 مايــن دوالر أمريــي بشــكل مخالــف 

للنظم والقوانن املعمول بها.
املحكمــة الدســتورية التــي شــكلها عبــاس بشــكل مخالــف للقانــون واإلجــاع 
الوطنــي وقعــت أيًضــا يف شــبهات الفســاد بحســب التقريــر، حيــث خالفــت 
املحكمــة األنظمــة املاليــة والقوانــن املعمــول بهــا مــن خــال رشاء مشــرتيات 
مبنــأى عــن وزارة املاليــة التابعــة لحكومــة رام اللــه، إضافة إىل االتهامات بعدم 
الشفافية يف تعين املوظفن باملحكمة، وغياب التخطيط اإلداري واملايل، 
وتخصيــص %53 مــن موازنــة املحكمــة للمكافــآت والرواتــب، ورصف هواتــف 
تلــك  لجميــع  العمــل  إثبــات حاجــة  دون  باملحكمــة  املوظفــن  لجميــع  نقالــة 

املرصوفات خاًفا ملواد النظام املايل الفلسطيني.
الســلطة  شــكلته  الــذي  عــز"  "وقفــة  صنــدوق  طالــت  بالفســاد  االتهامــات 
املتــررة  املجتمعيــة  والرائــح  والعــال،  الفقــراء،  ملســاعدة  الفلســطينية 
أمــوال  توزيــع  يف  بّينــًا  فســاًدا  التقريــر  أثبــت  حيــث  "كورونــا"،  جائحــة  مــن 
الصنــدوق، الــذي اســتفاد منــه عــدد مــن ذوي الرواتــب العاليــة الذيــن تتجــاوز 

وأوسلو للعمل يف قطاع غزة من بوابة الرعية املفصلة عىل املقاس 
األمريي – اإلرسائييل. 

ويف هــذا الســياق وليــس ســواه، يــأيت ما تردد مؤخــًرا عن حكومة وحدة 
وطنية وتحديدا برئاسة سام فياض املرشح األكرث جدارة وفق التنظري 
عــىل  باعتبارهــا  حكومــة  هكــذا  مثــل  قيــادة  يف  األمريــي-األورويب 
املقــاس األمريــي/ اإلرسائيــيل. ولكن يف املقابل يســتحر أهل غزة 
بصمت حزين أنه قاد أول حكومة انفصال انعزالية عن غزة أذاقها مرارة 

الحصار واالنقسام لسنوات عجاف طويلة.
تدافــع ســيايس محمــوم عنوانــه تشــكيل حكومــة وحــدة يتبناهــا عبــاس 
وشــؤونها  غــزة  جمــرة  إدارة  ســفينة  معهــا  ومتــي  حــاس  ومتررهــا 
الحياتيــة بعيــدا عــن عــبء العاقــة مــع حــاس ومنعــا مــن انفجــار يف 
مســار حافة الهاوية مع غزة، واملتوقع أن يعيد للقدس ســيفها ويجمع 
للفلســطينين شــتات أمرهم بعيدا عن مســار أوســلو امليت فيمنحونه 

قبلة حياة لتمديد ولو مؤقت.  

هّشــمت عظــام قفصــه الصــدري عــىل أيدي القتلــة األربعة عر يف حن كان 
الشهيد ما زال نامًئا يف فراشه.

فضائــح الفســاد التــي فجرهــا تقريــر ديــوان الرقابــة يف رام اللــه تعــزز قناعــات 
الشارع الفلسطيني بوجود فساد مستٍر يف مؤسسات السلطة الفلسطينية، 
وهــذا مــا أشــار إليــه اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه املركــز الفلســطيني للبحــوث 
السياسية واملسحية يف رام الله منتصف أيلول سبتمر املايض، حيث ذكر 
%83 من الفلســطينين أنهم يعتقدون بوجود فســاد يف مؤسســات السلطة، 

يونيــو  مطلــع  املركــز  ذات  أجــراه  الــذي  االســتطاع  يف   84% بنســبة  مقارنــة 
حزيران املايض، ما يؤكد عدم ثقة الشارع الفلسطيني مبؤسسات السلطة، 

وأنها باتت عبًئا ثقيًا عىل القضية الفلسطينية.
اإلعاميــة  املؤسســات  أيًضــا  طــال  الفلســطينية  الســلطة  مؤسســات  فســاد 
الرســمية التي تديرها الســلطة الفلســطينية، حيث أكد تقرير نرته قبل أيام 
مؤسســة االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان أن اإلعــام الفلســطيني 
الرســمي يخضــع لهيمنــة سياســية مــن قبــل الســلطة الفلســطينية؛ مــا أّثــر تأثرًيا 
قيــادة  حــرص  إىل  يشــري  وهــذا  التحريريــة،  وسياســاته  توجهاتــه  يف  عميًقــا 
السلطة عىل الهيمنة عىل وسائل اإلعام، ومخاوفها من أي ترسيبات تفضح 

هذا الفساد املستري يف مؤسساتها.
ختاًمــا ومــع حالــة الصدمــة والذهــول التــي يعيشــها الفلســطينيون مــن مــدى 
وغيــاب  الفلســطينية،  الســلطة  مؤسســات  يف  للفســاد  الكبــري  التغلغــل 
الشــفافية والنزاهــة واملحاســبة، يبقــى التســاؤل الكبــري، كيــف ميكــن ماحقــة 
ومحاســبة مــن يوفــر الحايــة لهــذا الفســاد، ومــاذا تبقــى للســلطة الفلســطينية 
وحكومــة اشــتية مــن وعــودات مخادعــة تقدّمهــا للفلســطينين الذيــن مــا زالــوا 

يحلمون ِبَغد أفضل.

جمرة غزة وضغط تشكيل حكومة وحدة

دولة الفساد اليت أسستها السلطة الفلسطينية

د. محمد إبراهيم المدهون

تحرك هادي عمر واالتحاد األوروبي ينصبُّ اليوم 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية )كما يسمونها( 

يجري تخفيف شرط التمثيل فيها بوجود لحماس 
كأفراد يقبلون شخصًيا بشروط الرباعية والتزام 

االتفاقات الموقعة والسير في ركب أوسلو 
المتهالك.

ماجد الزبدة

حالة الصدمة والذهول التي يعيشها 
الفلسطينيون من مدى التغلغل الكبير للفساد 

في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وغياب 
الشفافية والنزاهة والمحاسبة، يبقى التساؤل 
الكبير، كيف يمكن مالحقة ومحاسبة من يوفر 

الحماية لهذا الفساد، وماذا تبقى للسلطة 
الفلسطينية وحكومة اشتية من وعودات مخادعة 

تقدّمها للفلسطينيين الذين ما زالوا يحلمون ِبَغد 
أفضل.

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: فلسطن  ، 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 - 
عــىل منحــة بقيمــة 130 مليــون يــورو مــن مجموعــة مــن الــركاء واملمولــن )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 عــىل 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 املقاولــن املؤهلــن للتقــدم لعطــاء مــروع إنشــاء شــارع أبــو بكــر الصديــق – مرحلــة أوىل. فــرتة 

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 للمقاولن املؤهلن املحلين وذلك حسب وثائق العطاء.
4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

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

هاتــف :082145170 فاكــس رقــم: 082145921، وميكنهــم االطــاع عــىل 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 للمقاولــن املهتمــن من خــال تقديم طلب 

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

7( املروع غري شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولن تقديم اسعارهم غري شاملة رضيبة القيمة املضافة 
وإحضار فاتورة صفرية.

8( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املقاولن 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، عىل 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 االلكرتونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح 
العطاءات بحضور املقاولن 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 املوظفن وتدعو املوردين و/أو املؤهلن للتقدم للعطاء.
2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محلية وحســب اآلليــات املعتمدة 

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

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

مــن  الازمــة  املعلومــات  عــىل  الحصــول  ميكنهــم  املؤهلــون  املــوردون   )4

)بلديــة بيــت الهيــا / قســم املشــاريع(، هاتــف: - )082478085( فاكس:-
عليهــا  والحصــول  العطــاء  وثائــق  عــىل  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 فلســطن فرع جباليا حســاب 

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

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

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

تأمــن ابتــدايئ عــىل شــكل ضــان بنــي أو شــيك بنــي بقيمــة 2000 $ فقــط 
)ألفان دوالر فقط ال غري( ملدة 60 يوم ومحر جلسة الرد عىل 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 عىل العنوان أدناه قبل أو يوم االثنن املوافق 

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

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

املوافق 2021/10/18 م.
9( رسوم اإلعان بالصحف عىل 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
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اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن - مبحافظات غزة
للجمهــور  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
الكريــم بــأن املواطــن / مأمــون محمــد إبراهيــم هويــة رقــم )901013698( 
حانــون  بيــت  بلديــة  نفــوذ  يف  تعليــب  مصنــع  لرتخيــص  بطلــب  تقــدم  قــد 
املنطقــة الصناعيــة ضمــن أرض القســيمة رقــم )59( ماليــة مــن القطعــة رقــم 
)77/89( ماليــة - قســيمة رقــم )1( طابــو مــن القطعــة رقــم )953( طابــو وقــد 

أرفــق املواطــن مــع طلبــه حافظــة مســتندات عبــارة عــن )عقــود اتفــاق عــى 
بيــع وقســمة رضائيــة- حجــة حــر إرث... الــخ( تتضمــن أنــه ميلــك أرًضــا تبلغ 
مســاحتها )550(م2 والتــي آلــت إليــه مــن املواطــن / خالــد نعــان حســن 
حمــودة واملواطنــة رســمية نعــان حســن حمــودة مبوجــب عقــد اتفاق عى 
بيع مؤرخ بتاریخ 2020/10/15 وميلك أيضا أرًضا تبلغ مســاحتها )280(

م2 والتــي آلــت إليــه مــن املواطــن/ يوســف عــي حســن أبــو دحيــل مبوجب 
عقــد اتفــاق عــى بيــع مــؤرخ بتاريــخ 30/05/2021 وعــى كل مــن يدعــي 
بحــق التــرف أو التعــدي عــى حقوقــه أن يتقــدم بطلــب اعــرتاض مدعــا 
مبســتنداته التــي تؤيــد ادعــاءه لــدى اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن 
يف وزارة الحكــم املحــي خــال مــدة خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا 

اإلعان يف الصحف املحلية.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 

إعالن للعموم
يوســف  )عــاء  رشكــة  أن  الجنوبيــة  املحافظــات   – الــركات  مراقــب  ُيعلــن 
حلس ورشكائه للتجارة العامة واملقاوالت( املســجلة كركة ذات مســؤولية 
حلــس  يوســف  عــاء  الســيد/  وميثلهــا  الجنوبيــة  املحافظــات  يف  محــدودة 
ووكيلتهــا املحاميــة/ أريــج أحمــد األقــرع تقدمــت بطلــب لفتــح فرعن لها يف 

املحافظات الجنوبية بحيث يكون
عنوان الفرع األول يف )غزة دوار حيدر عبد الشايف عارة النارصة(

عنوان الفرع الثاين يف ) غزة دوار عسقولة عارة الدهشان(
لــذا مــن لديــه اعــرتاض مســبب عليــه التوجــه لــوزارة االقتصــاد الوطنــي اإلدارة 
أبــراج املقــويس خــال  العامــة للــركات يف مقرهــا الكائــن يف غــزة النــر 
أســبوع مــن تاريخــه. ويحــق للركــة مارســة األعــال املنصــوص عليهــا يف 

غاياتها يف الفرع الجديد وفقًا للقانون.
تحريرًا يف: 2021/10/13م

مراقب الركات

دولة فلسطن
 وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

دولة فلسطن
 وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
 إعالن للعموم 

والتجــارة  للمقــاوالت  الشــام  مجــد  رشكــة  أن  الــركات  مراقــب  يعلــن 
العامــة ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ كــال حســن تنــره رئيــس هيئــة املديريــن 
ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ محمــد إبراهيــم زعــرب واملســجلة لدينــا تحــت 
مركــز  لتغيــر  بطلــب  تقدمــت  1995/5/17م  بتاريــخ   563112218

الركــة الرئيــس مــن )خانيونــس – املعســكر – بلــوك2( إىل )خانيونــس – 
حي النمساوي – شارع النمساوي(.

تحريرا يف2021/10/13 م. 
مراقب الركات 

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن باسم عبد الهادي أحمد بابا

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنن الكرام 
بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: باســم عبــد الهــادي أحمــد بابــا ويحمــل الهويــة رقــم ) 
410587554( بطلب الحصول عى إذن بناء ملنح خدمات لدور أريض ودور أول 

ودور ثاين يف أرض القسيمة )34( من أرض القطعة رقم )1759( عى ما مساحته 
)210( مــرت مربــع الواقعــة ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا ســكنة فدعــوس شــارع اإلرســال 

والتــي يحدهــا مــن الــرق/ شــارع بعــرض 6 مــرت ومــن الغــرب / أرض الســيد أحمــد 
خلــه ومــن الشــال/ شــارع بعــرض 20 مــرت ومــن الجنــوب/ أرض الســيد صابــر أحمد 

بابا وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
 لذا فمن له الحق يف االعرتاض عى ذلك أو مستندات ملكية املواطن املذكور 
أعــاه أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منــه للبلديــة التقــدم باعرتاضــه خــال 
)15( يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان أو خــال مرحلــة اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز 

عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاه لــدى املحكمــة املختصة وإال لــن يلتفت ألي 
اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن 

املذكور أعاه مرة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م. عاء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

وأظهــرت بيانــات أمــان أن )50( مليــون شــيقل أنفقتهــا 
الســلطة يف رام اللــه عــى بنَدْي إعــادة تأهيل األجهزة 
لرئيــس  واألمنــي  الســيايس  الربنامــج  ودعــم  األمنيــة 
يتــم تحويــل ســوى  وأنــه مل  الســلطة محمــود عبــاس، 
دفعــة واحــدة مــن أصــل 4 مــن مســتحقات العائــات 

الفقرة "الشؤون االجتاعية".
إجــايل  شــيقل  مليــار   )30( أن  أمــان  تقريــر  وبــنَّ 
اللــه؛  رام  حكومــة  عــى  املرتتبــة  املاليــة  االلتزامــات 
منهــا )12( مليــار شــيقل إجــايل الديــن العــام و)18( 
للقطــاع  املتأخــرات  تراكــم  إجــايل  شــيقل  مليــار 

الخاص وصندوق التقاعد.
حليلــة  ســمر  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وانتقــد 
ــب وزيــر املاليــة -أو مــن ينوب عنــه- عن التعقيب  تغيُّ
بشــأن  "أمــان"  تقاريــر  يف  ورد  مــا  عــى  والنقــاش 

املوازنة.
وبــنَّ حليلــة يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" أن مــا 
ذكره الباحثون يف "أمان" من ماحظات وانتقاد سبق 
أن تكــرر منــذ عــام 2016، لكــن لألســف الشــديد مــا 
يصدر عن تلك املؤسسة وغرها ال يجد ُأذًنا صاغية 
مــن املؤسســة الرســمية رغــم أن مؤسســات املجتمــع 

املدين رشيك مهم يف صنع السياسات العامة.
 وأشــار إىل أن املوازنــة ليســت نفقــات عــى الرواتــب 

وتحقيــق  املجتمــع  احتياجــات  تلبيــة  وإمنــا  وحســب 
تنمية.

 وأكــد حليلــة أن نتائــج "أمــان"، يؤكــد رضورة معالجــة 
الفجوة املتسارعة ما بن إيرادات الحكومة ونفقاتها، 
فاملذكــور أن إجــايل العجــز واملتأخــرات )30( مليــار 
الناتــج  مــن   )65%( يشــكل  العجــز  أن  يعنــي  شــيقل، 

املحي.
وانتقد املوقف السلبي الذي تتخذه السلطة يف رام 
اللــه مــن "أمــان" رغــم أن املؤسســة ُأنشــئت مبوافقــة 

السلطة، وتعرف السلطة الدور الذي جاءت ألجله.
واعتــرب حليلــة أن مجلــس الــوزراء يف رام اللــه يف ظــل 
التغيــب القــري للمجلــس التريعــي، هــو صاحب 
الصاحيــة األوىل إلجــراء التعديــل عــى أوجــه إنفــاق 
متلــك  ال  املاليــة  وزارة  أن  إىل  مشــًرا  املوازنــة، 
صاحيــة اإلرشاف عــى باقــي الــوزرات كــا مجلــس 

الوزراء.
د.أســامة  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
نوفــل، أن تقييــم أداء املوازنــة لــه دالالت خِطــرة جــًدا، 
يف  الســلطة  ــط  تخبُّ لوقــف  العاجــل  التحــرُّك  ينبغــي 
إدارة املــال العــام، والتاعــب بحقــوق طبقــة الفقــراء، 

ووقف استنزاف قطاع غزة.
وبــنَّ نوفــل لصحيفــة "فلســطن" أن البيانــات املاليــة 

التــي عرضهــا تقريــر "أمان" يثبت ادعاء الســلطة بأنها 
تواجــه أزمــة ماليــة، حيــث إن الســلطة حصلــت عــى 
ومقاصــة  ورســوم  رضائــب  بصــورة  محليــة  إيــرادات 
أكــر مــا كانــت تتوقــع، فإيرادات الرضائــب املحلية 
إيــرادات  أن  كــا   ،)5%( املحققــة  حصتهــا  تعــدت 

املقاصة تعّدت املقدر لها باملوازنة بنسبة )1%(.
وبــنَّ أن الجــارك املتحققــة يف املقاصــة بلغــت 4 
أضعــاف مــن تلــك املتحققــة يف الرضائب املتحققة 

يف بند الجارك.
وقال يف هذا الصدد:" إن الرضائب املحلية تشــمل 
رضائــب الدخــل املبــارش وغــر املبــارش، ومــا متــت 
ماحظتــه أن إيــرادات الســلطة مــن الجــارك يف بنــد 
املحليــة،  الرضائــب  مــن  الجــارك  يفــوق  املقاصــة 
عــى  كبــر  بشــكل  تعتمــد  الســلطة  أن  يعنــي  وهــذا 
االســتراد مــن الخــارج، وهــو ما يســبب مشــكلة كبرة 
يف حــدوث تهــرُّب مــن دفــع الرضائــب املحليــة مــا 

يعكس سوء إدارة املال العام".
وجــد  أنــه  نوفــل  فبــنَّ  العامــة  النفقــات  بنــد  يف  أمــا 
إشــكالية يف تخفيــض اإلنفــاق خــال الشــهور الســتة 
األوىل من العام املنرم. وقال: "تم تقدير النفقات 
17 مليــار شــيقل، وبالتــايل  العامــة، للعــام املــايض 
أن  يفــرتض  األول  النصــف  عــن  الحقيقيــة  النفقــات 

تكــون 8.5 مليــار شــيقل، لكــن مــا تحقــق يف النفقات 
ونفقــات  رواتــب  مــن  الســلطة  موازنــة  يف  الحقيقيــة 

تشغيلية وتطويرية فقط 4.7 مليار شيقل".  
عــى  اإلنفــاق  عــى  حافظــت  الســلطة  أن  وأضــاف 
الرواتــب واألجــور حيــث كان تقديراتهــا كاملــة، لكــن 
بلــغ  التخفيــض حصــل يف شــيكات الشــؤون، حيــث 
مــا دفعتــه الســلطة يف شــيكات الشــؤون الســلطة 25 

مليون شيقل من أصل 364 مليون شيقل.
وتابع "أن االنفاق التطويري يف املوازنة تراجع بنسبة 
%7 خال النصف األول من العام املايض، يف حن 

أن مــا ُأنفــق يف هــذا االتجــاه ذهــب مــا نســبته 80% 
إىل تطويــر األجهــزة األمنيــة، كــا تــم تســجيل إنفاق 7 
مايــن شــيقل عــى الدعايــة االنتخابية الرئاســية رغم 

أنها مل ُتجَر".
بلــغ يف النصــف األول  العــام   وبــّن نوفــل أن الديــن 
مــن العــام املنــرم 12 مليــار شــيقل، بزيــادة قدرهــا 
316 مليون شــيقل عن شــهر ديســمرب 2020، أي أن 

السلطة ذهبت للتغطية الرواتب األجور باالستدانة.
 وأشــار إىل أن الســلطة التــي تعــاين مــن أزمــة ماليــة 
يف النصــف األول مــن العــام املنرم اشــرتت )184( 
لجهــاز  مركبــة  و)85(  الوقــايئ،  األمــن  لجهــاز  مركبــة 

املخابرات العامة.

غزة/ رامي رمانة:
بــرضورة  مشــاركون  أوىص 
الصديقــة  االقتصــادات  اســتخدام 
الدائــري  االقتصــاد  مثــل  للبيئــة 
واالقتصــاد األزرق يف املارســات 
االقتصاديــة، ووضع إســرتاتيجيات 
الوطنــي  االقتصــاد  لدعــم  وخطــط 
املؤسســات  جميــع  تشــمل 
االقتصاديــة  والقطاعــات 

ومؤسسات التشغيل.
كــا دعــوا إىل رضورة تفعيــل دور 
مؤسســة املواصفــات واملقاييــس 
والغــرف  الصناعيــة  واالتحــادات 
التجارية يف تنمية عجلة االقتصاد 
عــى  الرتكيــز  مــع  البيئــة،  وحايــة 
أهمية تعزيز اندماج فئة العاطلن 
يف  املتعلمــن  وغــر  العمــل  عــن 

املجتمع.
االقتصاد األزرق والدائري

عمــل  ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء 
للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  نّظمتهــا 
عنــوان  حملــت  التطبيقيــة 
يف  والدائــري  األزرق  "االقتصــاد 
ســوق العمــل الفلســطيني – فــرص 
وتحديــات"، ضمن أنشــطة مروع 

االتحــاد  مــن  املمــول   ""HELIOS

التعــاون  برنامــج  ضمــن  األورويب 
عرب الحدود.

وحرض الورشة التي ُعقدت مببنى 
"يــوكاس"  التكنولوجيــا  الحاضنــة 
املديــر  الجــزار  رائــد  د.  بالكليــة، 
العــام للتنميــة الصناعيــة يف وزارة 
االقتصــاد الوطني، وصالح صهيون 
مديــر دائــرة اإلرشــاد والتوجيــه يف 
الزبــدة  د. ســعيد  و  العمــل،  وزارة 
عميد الكلية، و د. محمد مشتهى 
التخطيــط  لشــؤون  الرئيــس  نائــب 
مــن  وعــدد  الخارجيــة،  والعاقــات 
وممثلــون  الكليــة  يف  املســئولن 

عن الجهات ذات العاقة.
نظــام  الدائــري"  و"االقتصــاد 
القضــاء  إىل  يهــدف  اقتصــادي 
عــى الهدر واالســتخدام املســتمر 
األزرق"  و"االقتصــاد  للمــوارد، 
البريــة  األنشــطة  مجموعــة  هــو 
املتعلقــة بالبحــر أو التــي تدعمهــا 
يف  البحريــة  الربيــة  التفاعــات 

سياق التنمية املستدامة.
مديــر  حمــودة،  ســاح  وأوضحــت 
مــروع HELIOS"" أن املــروع 

االندمــاج  تعزيــز  إىل  يهــدف 
املجتمعــي للذيــن يتنمون إىل فئة 
 Not Employed, Educated(

خــال  مــن   )or Trained

األزرق  االقتصاَدْيــن  عــى  الرتكيــز 
تحديــده  تــم  والــذي  والدائــري، 
إمكانــات  لديــه  اقتصــادي  كقطــاع 
كبــرة للنمــو االقتصــادي املتجــدد 

).NEETs( بن فئة الـ
املــروع  أن  حمــودة  وبينــت 
لــدورات  مبتكــرة  مناهــج  ســيوفر 
تدريبيــة موجهــة ومكيفــة ملهــارات 
املحــددة  االحتياجــات  تلبــي 
الـــ)  مجــال  يف  العمــل  لســوق 
 ،)NEETs ( واحتياجــات ) BaCE

املبــارش  التفاعــل  إىل  اســتنادا 
حيــث  املحليــة،  املؤسســات  مــع 
خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ســيتم 
غــر  املهــارات  عــى  التدريــب 
املاديــة وإجــراءات التوجيه، فضا 
عــن اســتحداث أدوات ومنهجيــات 
منصــة  مثــل  اإللكــرتوين؛  للتعليــم 
تعليميــة الكرتونية تم تطويرها من 

خال فريق عمل اليوكاس.
من جهته قال مشتهى: "إن الورشة 

تتطلــع إىل توفــر فرص التدريب لـ 
 ،NEETs فئــة  مــن  شــخًصا   720

1100 مــن  باإلضافــة إىل تدريــب 
خــال  مــن  ــا  إلكرتونيًّ الفئــة  نفــس 
مبــا  اإللكرتونيــة  املــروع  منصــة 

يوفر لهم حياة مهنية كرمية".

تجارب وتدخات
وقال الزبدة: إنه منذ نشــأة الكلية، 
نقــل  عــى  جاهــدة  تعمــل  وهــي 
الخارجيــة يف املجــاالت  التجــارب 
غــزة  قطــاع  التطبيقيــة إىل مجتمــع 
ومن أبرزها منهجية العمل عن بعد 
التخصصيــة  املحــاكاة  ومختــربات 
وحاضنــة األعــال وتطوير املناهج 
مــن  والتعلــم  التعليــم  ووســائل 

التــي  النوعيــة  املشــاريع  خــال 
الخارجيــة  العاقــات  عليهــا  تقــوم 

والشئون األكادميية.
االقتصــاد  أن  الجــزار  أكــد  بــدوره 
القــوي يتطلــب توفــر بنيــة تحتيــة 
متينــة، وهــو مــا يفتقــد إليــه قطــاع 
والحصــار،  الحــروب  بســبب  غــزة 
أن  إىل  مشــًرا  كورونــا،  وجائحــة 
إىل  أدت  كلهــا  العوامــل  هــذه 

إنهاك املواطن واالقتصاد الغزي.
دور  إىل  صيهــون  تطــرق  حــن  يف 
ظــل  يف  وتدخاتهــا  العمــل  وزارة 
أن  إىل  مشــًرا  الصعبــة،  الظــروف 
دفــع  إىل  جاهــدة  تســعى  الــوزارة 
عجلة االقتصاد الوطني مبا يســهم 
االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  يف 

بالراكة مع القطاع الخاص.
واشــتملت الورشــة عــى جلســتي 
عنــوان  حملــت  األوىل  نقــاش، 
واألزرق  الدائــري  االقتصــاد  "واقــع 
يف قطــاع غــزة"، تحــدث فيهــا كل 
اتحــاد  مــن  النربيــص  أحمــد  م. 
عــن  الفلســطينية  الصناعــات 

القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات 
باالقتصــاد  يتعلــق  مبــا  الصناعــي 
واســتعرض  واألزرق،  الدائــري 
الجــزار خــال الجلســة خطــوة وزارة 
بتحســن  يتعلــق  مبــا  االقتصــاد 
مــن  كل  عــرض  وفيــا  االقتصــاد، 
البيئــة،  ســلطة  مــن  اآلغــا  بهــاء  م. 
وم.عــاد الحــوراين من مؤسســات 
واملقاييــس،  املواصفــات 
املواصفــات واملقاييــس  موضــوع 
بحايــة  باملتعلقــة  الفلســطينية 
البيئــة، اســتعرض م. عــاد الحداد 
من الهيئة االسرتالية بغزة، تجارب 
الدائــري  االقتصاَدْيــن  تطبيــق 

واالزرق.
والتــي  الثانيــة،  الجلســة  أمــا 
القطــاع  "دور  بعنــوان:  كانــت 
الخــاص والعــام يف تعزيــز اندمــاج 
العاطلــن عــن العمــل يف مجــاالت 
يف  والدائــري  األزرق  االقتصــاد 
ســوق العمــل"، عرضــت خالها م. 
ســاح حمــودة نتائــج دراســة واقــع 
قطــاع  يف  العمــل  عــن  العاطلــن 
توجهــات  صهيــون  وعــرض  غــزة، 
البطالــة،  مــن  للحــد  العمــل  وزارة 
فيــا تحــدث م. بكــر الريــس عــن 
ملســاعدة  التجاريــة  الغــرف  خطــة 
مشــاريع  تنفيــذ  يف  الشــباب 
الصــادي  صــاح  م.  أمــا  صغــرة، 
واآلليــات  الخطــط  اســتعرض  فقــد 
املقرتحــة للتدريب يف املروع، 
الشــباب يف  اندمــاج  عــى  وأثرهــا 

سوق العمل.

ن مؤشر دورة  "النقد": تحسُّ
األعمال في الضفة وغزة

رام الله/ فلسطن:
قالــت ســلطة النقــد، يف تقريــر صــدر عنهــا أول أمــس إن مؤرشهــا 
ــًنا  لــدورة األعــال خــال شــهر أيلــول/ ســبتمرب املــايض، شــهد تحسُّ
مــع  مقارنــة  نقطــة،   -5.3 ليبلــغ  فلســطن  يف  الــكي  املــؤرش  يف 
11.9- نقطــة يف الشــهر الــذي ســبقه، وذلــك عــى خلفيــة التعــايف 

امللحوظ يف قطاع غزة، إىل جانب تحسنه يف الضفة الغربية.
وأشارت نتائج التقرير إىل تحسن املؤرش الكي يف الضفة الغربية 
ليبلغ حوايل 7.1 نقطة خال أيلول، مقارنة بنحو 6.5 نقطة خال 
شــهر آب/ أغســطس. وقــد جــاء هــذا التحســن نتيجــة ارتفــاع مــؤرش 
الزراعــة )مــن 3.1 إىل 7.2(، وارتفــاع مــؤرش النقــل والتخزيــن )مــن 
0.4 إىل 1.1(، ومــؤرش اإلنشــاءات )مــن 0.2- إىل 0.3(. يف حــن 
شــهد مؤرش االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اســتقراًرا نســبًيا مع 
نزعــٍة إيجابيــة عنــد 0.4 نقطــة، فيا اســتقر مــؤرش الطاقة املتجددة 
عنــد 0.0 نقطــة. عــى الجانــب اآلخــر، تراجــع مــؤرش التجــارة )مــن 
0.7 إىل 2.1-(، باإلضافة إىل تراجع مؤرش الصناعة )من 2.1 إىل 

.)0.2
أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد ســاهم تخفيــف قيــود االحتــال اإلرسائيليــة 
املفروضة عى القطاع، من خال توسيع مساحة الصيد املسموح 
بها واســتئناف اســتراد مواد البناء، يف دعم عجلة االقتصاد، ودفع 
املــؤرش لارتفــاع إىل 34.5- نقطــة يف أيلــول، مقارنــة بنحــو 55.2- 
نقطة يف الشهر السابق. وقد شمل هذا االرتفاع غالبية املؤرشات 
)مــن 36.1- إىل 27.1-(  التجــارة  مــؤرش  الفرعيــة، ويف طليعتهــا 
ومــؤرش الصناعــة )مــن 9.0- إىل 1.7-(، إىل جانــب ارتفــاع مــؤرش 
النقــل والتخزيــن )مــن 1.9- إىل 0.5(، ومــؤرش الزراعــة )مــن 5.0- 
إىل 3.5-(، ومــؤرش اإلنشــاءات )2.8- إىل 2.4-(. يف حــن شــهد 
املتجــددة  والطاقــة  املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  مــؤرش 

استقراًرا نسبًيا عند 0.3- و0.1-، عى التوايل.
يف  آراؤهــم  املســتطلعة  املنشــآت  أصحــاب  أشــار  عــام،  وبشــكل 
كل مــن الضفــة والقطــاع إىل تحســن ملحــوظ يف مســتوى اإلنتــاج 
مســتويات  بارتفــاع  اإليجابيــة  توقعــات  جانــب  إىل  واملبيعــات، 

التوظيف واإلنتاج خال األشهر الثاثة القادمة.  

عقب مخرجات خِطرة لـ"أمان"

اقتصاديان: فشل حكومة اشتية في إدارة المال العام يتطلب وقفة جادة  
رام الله- غزة/ رامي رمانة:

أكد مراقبان اقتصاديان أن بيانات االئتالف من أجل 
النزاهــة والمســاءلة "أمــان" حــول موازنــة حكومــة 
ــط الحكومــة  اشــتية لعــام 2021، تبرهــن علــى تخبُّ
فــي إدارة المــال العام، واســتمرار إعطائهــا الجانب 

األمنــي األولويــة في نفقاتها على حســاب الجانب 
االقتصــادي وطبقــة الفقــراء، واللجــوء لالســتدانة 
كحــلٍّ مؤقــت ألزماتهــا الماليــة، فضــاًل عــن تجاهل 
العامــة والمســاعدات  قطــاع غــزة فــي الموازنــة 
ًكا جاًدا حفاًظا على حقوق  الدولية، ما يستدعي تحرُّ

وزيــر  غيــاب  المراقبــان  وانتقــد  القادمــة.  األجيــال 
المالية -أو من ينوب عنه- عن الرد على ما جاء في 
تقرير "أمان"، مشــيرين إلى أن الغياب يدلل على أن 
الســلطة إما أنها ُتعطي ظهرها لتلك البيانات وإما 

أنها ال تجد إجابة للرد على تلك الحقائق.  

خالل ورشة نظمتها "العلوم التطبيقية"

توصيات باستخدام االقتصادات الصديقة للبيئة ووضع إستراتيجيات وخطط داعمة

جانب من الورشة يف غزة أول من أمس         )تصوير/ رمضان األغا(
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إعالن للعموم 
 / الســيد  بغــزة  والعقــارات  لــأرايض  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
ميــرة ريــاض عبــد حنونــة و صفــاء إبراهيــم منــر اريش مــن منطقــة غــزة بطلــب 
لتســجيل شــقة ســكنية وذلــك طبقــا لقانــون الطبقات والشــقق واملحــات رقم 1 
لسنة 1996 وتعدياته عام 2017م، حيث تبلغ مساحة الشقة ) 109م( تقع 
يف الطابــق الثــاين باالتجــاه الشــايل الجنــويب الغــريب مــن عــارة أهــل وتحمــل 
رقــم )221( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــارة قامئــة 
عىل جزء من أرض القسيمة رقم )184( من القطعة رقم )726( من مدينة غزة 
واملســجلة يف الطابــو باســم / ربحــي خلــف عبــد الحميد أهــل، وقد آلت إليها 
الشقة بالرشاء من/ البنك الوطني اإلسامي والتي آلت إليه بالرشاء من ربحي 

خلف عبد الحميد أهل واملسجلة باسمه لدينا يف سجات الطابو. 
أعــاه يحدهــا مــن جهــة الشــال:  العــارة املذكــورة مواصفاتهــا  بــأن  علــا 
عــارة عــي الجيــش والواقعــة يف نفس القســيمة، ومن جهة الجنوب: عارة 
أحمــد الهنــدي والواقعــة يف نفــس القســيمة، ومــن جهــة الــرشق عــارة خــر 
حبــوب والواقعــة يف القســيمة رقــم 327 ، ومــن جهــة الغرب عارة حلمي أبو 

شعبان والواقعة يف القسيمة رقم 343.
وتبلــغ مســاحة األرض املقــام عليهــا العــارة مســاحة 275م2 وحيــث إننــا 
يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الازمــة لتســجيل الشــقة واعتبــار 
أرض البناء مفرزة بقوة القانون فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة 
اإلفــراز ألرض العــارة فعليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا 60 يومــا مــن تاريــخ اإلعــان وإال ســوف يتــم 

البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.  
سلطة األرايض

لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الطلب املدين رقم 2132 / 2021
يف الدعوى املدنية رقم 1666 / 2021

املســتدعي: حلمــي أمــني حلمــي الحلبــي – من غزة تل الهــوى بجوار مطعم 
الــدار ويحمــل هويــة رقــم 900776345 – وكاؤه املحامــون/ محمــد نبيــل 
الريــس ومحمــد ماهــر حــاده وعمــر ريــاض عبــد الواحــد – مــن غــزة الرمــال 

مفرتق مسجد الكنز عارة شعت الطابق األول. 
املستدعى ضدها: ملياء حلمي أمني الحلبي "الجرديل بعد الزواج" – من 
غــزة الرمــال شــارع بــروت رشق دوار املاليــة مقابل برج الحرية منزل الدكتور 

وجيه القيشاوي "مقيمة خارج الباد".
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف الطلب املدين رقم 2132 / 2021
يف الدعوى املدنية رقم 1666 / 2021

إىل املســتدعى ضدهــا: مليــاء حلمــي أمــني الحلبــي "الجــرديل بعد الــزواج" – من 
غزة الرمال شــارع بروت رشق دوار املالية مقابل برج الحرية منزل الدكتور وجيه 
القيشاوي "مقيمة خارج الباد" مبا أن املستدعي املذكور أعاه قد أقام عليك 
الدعــوى  اســتنادا ملــا يدعيــه يف الئحــة   2021 / 1666 رقــم  الدعــوى املدنيــة 
املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف ملــف الدعــوى لدى هذه املحكمــة فليكن بعلمك 
أنــه قــد تحــدد لنظــر الدعــوى جلســة يــوم األحــد املوافــق 2021/10/31 لذلــك 
خــال  الدعــوى  الئحــة  عــىل  الجــوايب  ردك  تودعــي  وأن  الحضــور  منــك  يقتــي 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن بعلمــك أنــه بتخلفــك عــن ذلــك وعــن 

الحضور فإنه يجوز للمستدعي أن يسر بحقك يف الدعوى باعتبارك حارضة. 
غزة يف: 2021/10/12م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ. أكرم أبو السبح 

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الرشعية
ُقدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار منطقــة غــزة مؤرخــة يف 
تــويف  الداهــوك  هاشــم  بــن  ســعيد  بــن  محمــد  أن  تتضمــن  2021/9/7م 

بتاريخ 2006/8/19م وانحرص إرثه الرشعي واالنتقايل يف زوجته اعتدال 
بنــت يوســف بــن محمــود صيــام املشــهورة الداهــوك ويف ابنتــه منهــا األنثــى 
وهي سمر ويف أوالده املتولدين له من زوجته املتوفاة قبله افتخار حموده 
شــباق املشــهورة الداهــوك الذكــور وهــم: ســعيد وســامي وســامح وســامر 
وســمر واألنثــى وهــي ســمية فقــط، وال وارث للمتوفــاة املذكــورة ســوى مــن 
ذكــر وليــس لهــا وصيــة واجبــة أو اختياريــة وال أوالد كبــار توفــوا حــال حياتهــا 
وتركوا ورثة فمن له حق االعرتاض عىل هذه املضبطة مراجعة محكمة غزة 
الرشعيــة خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش. وحــرر يف 6 ربيع األول 

لسنة 1443 هـ املوافق 2021/10/13م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضايئ

ملجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/559(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: عار 
يارس أحمد األغا من سكان خانيونس هوية رقم 800091761 بصفته وكيا 

عن: عي ومحمد وأحمد وهدى ومنى وشكرية أبناء جمعة عي األغا
مبوجب وكالة رقم: 5041 / 2021 صادرة عن كاتب عدل خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 73 القسيمة 23 املدينة خانيونس

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوما من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/10/13م

مسجل أرايض غزة 
1.عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

بغداد/ وكاالت:
دعا تحالف العقد الوطني يف العراق 
مفوضيــة االنتخابــات إىل إعــادة النظــر 
يف النتائج األولية املعلنة لانتخابات 
الترشيعيــة، يف وقــت حــض فيه زعيم 
التيــار الصــدري مقتــدى الصدر جميع 
نتائــج  عــىل  اعرتضــت  التــي  األطــراف 
االنتخابات إىل ضبط النفس وااللتزام 

بالطرق القانونية بشأن االعرتاض.
وأضاف التحالف يف بيان له أن النتائج 
األوليــة كشــفت عــن خــروق أدت إىل 
املرشــحني  مــن  عــدد  حقــوق  هــدر 
وكشــفت غياب الحياد واملوضوعية، 

وفق تعبره.
كــا دعــا التحالف الحكومة إىل اتخاذ 
موقــف يحافــظ عــىل حقــوق الشــعب 
كل  سيســلك  أنــه  مؤكــدا  العراقــي، 
الســبل القانونيــة واألطــر الدميقراطيــة 
لحاية حقوق الشعب والدفاع عنها، 

وفق البيان.
الوطنيــة  ائتــاف  أعــرب  جانبــه،  مــن 
العراقي بزعامة إياد عاوي عن رفضه 
القاطع للنتائج األولية لانتخابات يف 

الباد.

وحّذر االئتاف يف بيان أصدره من أن 
اإلرصار عــىل هــذه النتائــج قــد ُيدخــل 
البلــد يف فــوىض وتعقيــدات جديــدة 

ال تحمد عقباها، حسب تعبره.
االنتخابــات  نتائــج  البيــان  ووصــف 
أقصــت  أنهــا  معتــرا  باملشــوهة، 
العديد ممن نالوا الثقة الشعبية ومن 

بينهم مرشحو ائتاف الوطنية.
ومفوضيــة  الحكومــة  البيــان  وحمــل 
االنتخابات املسؤولية الكاملة، مطالبا 
والتاعــب  التزويــر  حــاالت  بكشــف 

والجهات التي تقف خلفها.
ضبط النفس

ملــا  التنســيقية  الهيئــة  قالــت  كــا 

يســمى املقاومــة العراقيــة -التي تضم 
إن  املســلحة-  الفصائــل  مــن  عــددا 
هنــاك أدلــة وصفتهــا بالخطــرة، ُتظهــر 
أعلنتهــا  التــي  األوليــة  النتائــج  فركــة 
مفوضيــة االنتخابــات، مــا يدعــو إىل 
التأكيــد عــىل بطــان النتائــج املعلنــة، 

وفق تعبرها.

وأضافت الهيئة يف بيان أن ما وصفته 
يؤكــد  االنتخابــات  بنتائــج  بالتاعــب 
وعــدم  االنتخابــات  مفوضيــة  فشــل 

أهليتها، حسب تعبرها.
مــن جهتــه، دعــا زعيــم التيــار الصــدري 
كتلتــه  تتقــدم  الــذي  الصــدر  مقتــدى 
االنتخابــات  يف  األوليــة  النتائــج 
التــي  األطــراف  جميــع  الترشيعيــة، 
اعرتضت عىل هذه النتائج إىل ضبط 
القانونيــة  بالطــرق  وااللتــزام  النفــس 

بشأن االعرتاض.
إىل  األطــراف  هــذه  الصــدر  ودعــا 
التحــي بالــروح الوطنيــة وعــدم اللجوء 
حســب  عقبــاه،  تحمــد  ال  مــا  إىل 

تعبره.
وقــال الصــدر، يف تغريــدة، إنــه ليــس 
املهــم  بــل  الفائــز،  يكــون  مــن  املهــم 
مــن  العراقــي  الشــعب  مســاعدة  هــو 

الناحية الخدمية واألمنية.
وأضــاف أن الخافــات السياســية عىل 
صناديق االقرتاع وتأخر إعان النتائج 
االنتخابــات  مفوضيــة  عــىل  والضغــط 
ســيكون أوىل نتائجهــا الســلبية تــرر 

الشعب وليس الكتل السياسية.

إسبانيا.. حمم بركان 
"كمبر فيجا" تحرق 1458 

منزاًل في "ال بالما"
مدريد/ األناضول:

أظهرت بيانات أوروبية أن الحمم التي قذفها بركان "كمر فيجا" يف 
جزيــرة "ال باملــا" جنــوب غــريب إســبانيا حرقــت 1458 منــزاًل خــال 

24 يوًما.

وبحســب البيانــات املنشــورة يف نظــام مراقبــة األرض التابــع لوكالــة 
الفضــاء األوروبيــة "كوبرنيكــوس"، فــإن حصيلــة املنــازل املتــررة 

بلغت 1541 منزاًل.
وأشــارت إىل أن الحمم الركانية التي تتدفق عر مســارين منذ 19 
سبتمر/أيلول املايض، غطت مساحة 656 هكتاًرا من األرايض.

وقامــت الســلطات املعنيــة بإجــاء نحــو 6 آالف و200 شــخص إىل 
مناطــق آمنــة مــن أصــل 80 ألفــا يقطنــون "ال باملــا" يف أرخبيــل جــزر 

الكناري اإلسبانية.
ويف 19 سبتمر، ثار الركان للمرة األوىل منذ عام 1971، وبدأت 
عمليــات إجــاء الســكان مــن املنطقــة التــي غطتهــا الحمــم، ويتزايــد 

الرر الناجم عنه يومًيا.

ر واشنطن واالتحاد  طالبان تحذِّ
األوروبي من تدفق الالجئين 

في حال استمرار العقوبات
كابل/ وكاالت:

حــذرت حكومــة طالبــان الجديــدة مبعويث الواليــات املتحدة واالتحاد 
األورويب من أن مواصلة الضغط عىل الحركة عر العقوبات سيقوض 

األمن وقد يؤدي إىل موجة الجئني جديدة.
وقال وزير الخارجية يف حكومة طالبان أمر خان متقي للدبلوماسيني 
إن  الدوحــة  يف  املاضيــة  األيــام  يف  معهــم  لقــاءات  خــال  الغربيــني 
"إضعــاف الحكومــة األفغانيــة ليــس يف مصلحــة أحــد ألن هــذا األمــر 
ميكــن أن يؤثــر مبــارشة عــىل العــامل يف مجــال األمــن وأن يــؤدي إىل 
هجــرة اقتصاديــة للفــرار مــن البــاد" وذلــك يف بيــان نــرش يف وقــت 

متأخر مساء الثاثاء.
وقد أطاحت حركة طالبان بالحكومة األفغانية املدعومة من الواليات 

املتحدة يف آب/أغسطس بعد حرب استمرت عرشين عاما.
لكــن عقوبــات دوليــة مشــددة فرضــت عــىل الباد واملصــارف تنقصها 

السيولة وال يتم دفع رواتب املوظفني الحكوميني.
بحســب البيــان قــال متقــي خــال لقــاء الدوحــة "نطالــب دول العــامل 
لــي  بوقــف العقوبــات والســاح للمصــارف بالعمــل بشــكل طبيعــي 
تتمكــن املنظــات الخريــة والحكومــة مــن دفــع رواتــب موظفيهــا مــن 

احتياطها الخاص واملساعدة الدولية".
انهيــار  حــال  يف  أنــه  مــن  خــاص  بشــكل  األوروبيــة  الــدول  وتتخــوف 
االقتصاد األفغاين فإن العديد من املهاجرين سيغادرون اىل أوروبا، 
مــا يزيــد الضغــط عــىل دول مجــاورة مثــل باكســتان وإيــران والحــدود 

األوروبية.
املبــادرات  لدعــم  اســتعدادا  األورويب  واالتحــاد  واشــنطن  وأبــدت 
مبــارش اىل  دعــم  تقديــم  تــرتدد يف  لكنهــا  أفغانســتان  اإلنســانية يف 
طالبان بدون ضانات بأنها ستحرتم حقوق اإلنسان وخصوصا حقوق 

املرأة.
وقــد تعهــد االتحــاد األورويب الثاثــاء خــال قمــة افرتاضيــة ملجموعــة 
منهــا  قســم  ســيخصص  يــورو،  مبليــار  مســاعدة  بتقديــم  العرشيــن 
التــي  املجــاورة ألفغانســتان  وللــدول  الطارئــة  اإلنســانية  لاحتياجــات 

استقبلت األفغان الهاربني من طالبان.
يف  ســلطتها  برشعيــة  دويل  اعــرتاف  نيــل  إىل  طالبــان  وتســعى 
أفغانســتان والحصــول عــىل مســاعدات لتجنيــب الباد كارثة إنســانية 

وتخفيف األزمة االقتصادية الخانقة التي تعاين منها. 

مطالب بإعادة النظر في نتائج االنتخابات العراقية والصدر يدعو المعترضين لضبط النفس

الجزائر / األناضول:
إحبــاط  أمــس،  الجزائــري،  التلفزيــون  أعلــن 
"مؤامــرة" قــال إن "شــبكة إرهابيــة انفصاليــة 
دبرتهــا بدعــم مــن الكيــان الصهيــوين ودولــة 

بشال إفريقيا".
أن  مقتضــب،  عاجــل  نبــأ  يف  وأضــاف، 
لتنفيــذ  تخطــط  كانــت  املؤامــرة  "أطــراف 
عمــل مســلح داخــل الــرتاب الوطنــي بتواطــؤ 
ذكــر  دون  انفصاليــة"،  داخليــة  أطــراف 

تفاصيل أخرى.
والحقــا، قالــت الرشطــة الجزائريــة، يف بيــان 
بشــأن املؤامــرة، إنهــا "متكنــت مــن تفكيــك 
ملنظمــة  تنتمــي  إجراميــة  جاعــة  نشــاط 
مــاك اإلرهابيــة بواليــات تيــزي وزو والبويــرة 

وبجاية يف منطقة القبائل".
وأضــاف البيــان أنــه جــرى عــىل إثــر العمليــة 
توقيــف 17 مشــتبها "كانــوا بصدد التحضر 
تســتهدف  مســلحة  بعمليــات  للقيــام 

الوطنيــة،  والوحــدة  البــاد  بأمــن  املســاس 
تتبنــى  داخليــة  أطــراف  مــن  بتواطــؤ  وذلــك 
ملنظمــة  إشــارة  )يف  االنفصاليــة  النزعــة 

ماك(".
عــام  تأسســت  جزائريــة  منظمــة  و"مــاك" 
2002، ويرأســها فرحــات مهنــي، املوجــود 

بحســب  قادتهــا،  معظــم  مــع  فرنســا  يف 
السلطات.

وتطالــب تلــك املنظمة بانفصال محافظات 
وأعلنــت  الجزائــر،  رشقــي  أمازيــغ  يقطنهــا 
لهــذه  مؤقتــة  حكومــة  تشــكيل   2010 يف 
املنطقــة، فيــا صنفتهــا الجزائــر يف مايــو/

أيار املايض كـ"منظمة إرهابية".
ونهايــة الشــهر املــايض، أعلنــت الســلطات 
بحــق  دوليــة  توقيــف  مذكــرات  إصــدار 
"مهنــي"، كــا طالب الرئيــس تبون قبل أيام 
الســلطات الفرنســية بتســليم مســؤول حركة 

"ماك".

ووفــق بيــان الرشطــة الجزائريــة، أمــس، فــإن 
بهــم  املشــتبه  واعرتافــات  الرقميــة  "األدلــة 
املتوصــل إليهــا خــال التحقيــق االبتــدايئ، 
كشــفت أن أعضــاء هــذه الجاعــة اإلرهابيــة 
مــع  دائــم  تواصــل  عــىل  كانــت  )مــاك( 
الســيرياين  الفضــاء  عــر  أجنبيــة  جهــات 

)اإلنرتنت(".
جمعيــات  غطــاء  تحــت  "وتنشــط  وزاد: 
متواجــدة  املــدين  للمجتمــع  ومنظــات 
بالكيان الصهيوين ودولة من شال إفريقيا" 

مل يسمها.
وأوضــح البيــان أن "عمليــات تفتيــش منــازل 
املشــتبه بهــم، متت تحــت إرشاف الجهات 
حجــز  مــن  ومكنــت  املختصــة،  القضائيــة 
اتصــاالت  عــىل  دالــة  ومســتندات  وثائــق 
الكيــان الصهيــوين  مــع مؤسســات  مســتمرة 
ومناشــر  ورايــات  حــريب  وعتــاد  وأســلحة 
تحريضية خاصة باملنظمة اإلرهابية ماك".

برلني/ األناضول:
املتطــرف  اليمينــي  البديــل  حــزب  كثــف 
كولونيــا  مدينــة  لعمــدة  انتقــاده  أملانيــا  يف 
برفــع  للمســاجد  لســاحها  ريكــر  هرنييــت 

أذان صاة الجمعة.
وقــال ماتيــاس بوشــجيس، نائــب املتحــدث 
يف  أملانيــا  أجــل  مــن  البديــل  حــزب  باســم 
صــاة  آذان  "رفــع  إن  بيــان،  يف  كولونيــا، 
بــأن أملانيــا ليســت  انطباًعــا  الجمعــة يعطــي 
بلــًدا مســيحًيا، بــل بلــدا مســلا، وهــذا غــر 

صحيح".
والخميــس، أعلنــت مدينــة كولونيــا األملانيــة 
مــدى  عــىل  ميتــد  منوذجــي  مــرشوع  عــن 
الطلــب(  )عنــد  مبوجبــه  سُيســمح  عامــني، 
 45 عددهــا  يبلــغ  التــي  املدينــة  ملســاجد 
بواســطة  الجمعــة  صــاة  أذان  برفــع  مســجدا 

مكرات الصوت، وفق رشوط معينة.
ووصفــت ريكــر هــذا املــرشوع بأنــه "مــؤرش 
عــىل القبــول املتبــادل لأديــان )..( والتــزام 
الدســتور  يضمنهــا  التــي  الدينيــة  بالحريــة 

األملاين".
"املواطنــني  أن  كولونيــا  عمــدة  واســتطردت 
املسلمني يعترون جزءا ال يتجزأ من النسيج 
يشــكك يف  مــن  لكولونيــا، وكل  املجتمعــي 
ذلــك، إمنــا يشــكك يف هويــة املدينــة وروح 

تعايشنا السلمي".
ووفًقا للمعلومات األولية، فإنه ستتم مراقبة 
ومرافقــة هــذا املــرشوع عــن كثــب مــن قبــل 
انتهــاء  حــني  عامــني  وبعــد  كولونيــا،  مدينــة 
إجــراء  ســيتم  للمــرشوع،  التجريبيــة  الفــرتة 
تقييــم شــامل للتجربــة مــن أجــل اتخــاذ قــرار 

نهايئ بشأنها، بحسب تلفزيون أملانيا".

ونّوهت ريكر "عندما نســمع صوت املؤذن 
إىل جانب رنني جرس الكنائس يف مدينتنا، 
فهــذا يــدل عــىل أن التنــوع يحظــى بالتقديــر، 

وهو جزء من كولونيا".
وحــزب  لإســام  املعاديــة  الحــركات  أن  إال 
بشــدة  انتقــدوا  املتطــرف  اليمينــي  البديــل 
قرار ريكر، بحجة أن هذا يعتر عامة أخرى 

عىل "أسلمة أملانيا".
من جهتها، قالت بياتريكس فون ســتورتش، 
حــزب  باســم  الفيدراليــة  املتحدثــة  نائبــة 
عــر  تغريــدة  يف  أملانيــا،  أجــل  مــن  البديــل 
توتر، إن "حزبها يعارض بشدة هذا القرار".

يف  املــدن  أكــر  مــن  واحــدة  كولونيــا  وتعــد 
أملانيا، وتضم أكرث من 120 ألف مسلم، أي 
مــا يقــرب مــن 12 باملئــة مــن إجــايل ســكان 

املدينة.

مالباس: 100 شخص 
مليون دخلوا في فقر 

مدقع خالل جائحة كورونا
واشنطن/ وكاالت:

قال رئيس البنك الدويل ديفيد مالباس، أمس، إن "حوايل 
100 مليون شخص حول العامل دخلوا يف فقر مدقع خال 

جائحة كورونا"، التي بدأت أواخر 2019.
جاء ذلك خال مؤمتر صحفي عر اإلنرتنت عقده مالباس 
وصنــدوق  للبنــك  الســنوية  االجتاعــات  انطــاق  مبناســبة 

النقد الدوليني يف واشنطن.
الناميــة واألشــد فقــرا،  مــن تفاقــم مديونيــة  وحــذر مالبــاس 
مشــرا إىل أن هــذه الــدول ســاهمت بنحــو 30 باملئــة مــن 

الزيادة يف الدين العاملي خال الجائحة.
وقــال: "معظــم دول العــامل تواجــه صعوبــات كبــرة تتعلــق 

باملديونية، لكنها يف الدول الفقرة مل تعد تحتمل".
وجــدد رئيــس البنــك الدويل دعوتــه لـ"نهج عاملي" لتخفيف 
ديــون الــدول الفقــرة، داعيــا إىل توجيــه املــوارد نحــو هــذه 
الدول بدال من الدول متوسطة الدخل، التي تستأثر بالجزء 

األكر من هذه املوارد حتى اآلن.
ولفــت مالبــاس إىل تفــاوت كبــر يف التعــايف االقتصــادي 

جراء التفاوت يف توزيع لقاحات كورونا.
 5 بـــ  أكــرث  يســر  املتقدمــة  الــدول  يف  "التعــايف  إن  وقــال 

أضعافه يف الدول النامية".
250 مليــون  وكشــف مالبــاس عــن أن البنــك الــدويل مــول 
جرعــة لقــاح لصالــح الــدول الفقــرة، معربــا عــن أملــه يف "أن 

يبدأ توزيعها خال األشهر القادمة".
وزاد قائــا: "البنــك الــدويل يدعــم الدول األفقر أكرث من أي 
وقــت مــى، ولدينــا حــوايل 150 برنامجــا لتوفــر الرعايــة 
الصحيــة، عــر منــح وقــروض ميــرة، مبــا يف ذلــك لدول يف 

الرشق األوسط".

الجزائر: إحباط مؤامرة لشبكة انفصالية بدعم إسرائيلي

حزب ألماني متطرف يعارض األذان بالمساجد في "كولونيا"
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عىل هامش جائزة نوبل لآلداب التي ُمنحت أخريا 
مينــي،  أصــل  مــن  اإلنكليــزي   - التنــزاين  للكاتــب 
عبــد الــرزاق قرنــح، والســجال الــذي رافــق اإلعــان 
عنهــا بتجاهــل املرتجمــن العــرب األدب اإلفريقــي 
عامة، وعدم وجود أيٍّ من كتب الفائز مرتجٍم إىل 

العربية، ال بد من طرح بعض األسئلة:
هــل يكفــي أن تتقــَن لغــًة أجنبيــة لــي تصري مرتجَم 
أعامٍل أدبية منها وإليها؟ ال، ال يكفي؛ ألن الرتجمة 
األدبيــة تتطّلــب ثقافــًة وإدراكًا ومعرفــًة وحساســيًة 
تتجــاوز إتقــان مفاتيــح لغويــة بعينهــا أو امتاكهــا، 
إىل وعــٍي بالحــّد األدىن لثقافــة اآلخــر وطــرق عيشــه 
ويشء من تاريخه ونوعية أزماته ومآلها. فالرواية، 
بعَقدهــا  بيئتهــا  ابنــة  هــي  عــام،  بشــكل  واآلداب 
الجانــب  بالطبــع  هنــاك  ورصاعاتهــا.  وأزماتهــا 
اإلنســاين الــذي قــد ال يختلــف كثــريا بــن مجتمــع 
التلوينــات والتدّرجــات  يــدرك  مــن ال  لكــن  وآخــر، 
ُولوجــه  ينــوي  مــا  عامًلــا  تحكــم  التــي  الصغــرية 
والخوض فيه، لن يجيد سرب أغوار النّص املنكّب 
عــىل ترَجمتــه بهــدف بلوغ جوهــره وخاصته ونقله 

إىل لغة أخرى.
أو  الكاتــَب  لتختــار  الرتجمــَة  تتقــَن  أن  يكفــي  هــل 
فلقــد  ال.  قطعــا  ترجمتــه؟  ينبغــي  الــذي  الكتــاَب 
أخربتنا التجربة أن كثريا ماّم يتّم اقرتاحه للرتجمة 
الــدور الغربيــة عامــة، عــىل ســبيل املثــال، ال  يف 
يعــرّب دامئــا عــن خصوصيــة األدب املنتــج يف بلــد 
عريب ما، بقدر ما يراعي اعتباراٍت أخرى من بينها 
الذائقــة، والعاقــة الشــخصية، ومحدوديــة الثقافــة 
األدبية لدى املرتجم واطاعه عىل ما ُينتج محليا 
وعامليــا، إضافــة إىل الخلــط التعيــس بــن معايــري 

االنتشار ومعايري الجودة، إلخ.
هــل يقــع عــىل عاتــق املرتجــم جــزٌء مــن مســؤولية 
إنهاض الثقافة وتطويرها ومتكينها؟ نعم، إىل حد 
كبــري. فهكذا لألســف، يجهــل أو يتجاهل املرتجُم 
التــي تقــع  ِمــن العربيــة وإليهــا املســؤولية الكبــرية 
عــىل عاتقــه، ومســاهمته املخّربــة أحيانــا يف نــر 
"امليديوكــر"  ثقافــة  تعميــم  ويف  ســطحية  كتــب 
يعنيــه  مــا  مــع  الوســط(،  املســتوى  دون  هــو  )مــا 
ال  بأعــامٍل  واالحتفــال  البوصلــة  إضاعــة  مــن  ذلــك 
تســتأهل أن ُيهّلــل لهــا، مقابــل أعــامل مهّمــٍة تبقــى 
طــي التجاهــل، ألن املرتجــم مل يكّلــف نفَســه عنــاء 
البحــث عنهــا. أجــل، لقد بات املرتجُم من العربية 
إىل لغــة أجنبيــة عــىل ســبيل املثــال صاحــب نفــوذ 
عّلــه  وإغــراؤه،  ودعوتــه  ومامألتــه  إرضــاؤه  ينبغــي 
أقدامنــا،  تحــت  "العامليــة"  ســّجادة  مبــّد  يقبــل 
نتاجنــا،  تتجاهــل  زالــت  مــا  التــي  العامليــة  تلــك 
وتنظــر إليــه أنــه أدب "قارص" غري جدير باالهتامم. 
أمــا املرتجــم إىل العربيــة، فيعمــل وحيــدا، يتيــام، 
متحــّررا بذلــك مــن أي واجــب أو تخطيــط تفرضــه 
عليــه عــادة مؤسســاٌت متــّول الرتجمــة ضمــن خطــة 

ثقافية شاملة.
كاهــل  أثقــل  يك  البديهيــات  هــذه  أذكــر  لســت 
املرتجمــن مــن العربيــة وإليهــا، ولهــم كبري الفضل 
يف تعريــف العــامل بعــدٍد ال يســتهان به مــن كّتابنا، 
ويف تعريفنــا بكبــار الكّتــاب العامليــن. لكن، ال بّد 
مــن تذكــري بعضهــم، وهــم يتزايــدون، بــأّن الرتجمــة 
مل تعــد مبنيــًة عــىل القيمــة حــرا بقــدر مــا باتــت 
حــن  يف  وماليــة،  تســويقيٍة  العتبــاراٍت  خاضعــًة 
أنهــا عمليــٌة إبداعيــٌة بالدرجــة األوىل. فهــي كتابــة 
وليســت نقــا، مــع التذكــري بــأن كبــار الكّتــاب كانوا 
مرتجمــن ألهــم التحــف األدبيــة التــي وصلــت إلينــا 
يف مــا مــى، وهــو مــا يلفــت االنتبــاه إىل أن جــزءا 
مهــاّم مــن عــامل الرتجمــة وأدواتهــا ومقّوماتهــا ضــاع 

يف الطريق سهوا.
ســؤال أخــري: مــا الــذي مينعنــا نحــن الكّتــاب العرب 
مــن ترجمــة أعــامل أدبيــة عامليــة نكتشــفها ونحبهــا 
ونؤمــن بــرورة نقلهــا إىل العربيــة؟ عمل واحد قد 
يكفــي. أمل يفعــل أســافنا هــذا من قبلنا؟ أمل تكن 
هــي  الرتجمــة  فيهــا حركــة  نشــطت  التــي  الفــرتات 
نقــرتح  ترانــا ال  وإنتاجــا؟ ومَل  مــن أكرثهــا خصوبــة 
عــىل األقــل أعامال للرتجمــة ال تحظى بالرتويج، وال 

يلتفت إليها بالرورة املرتجمون أو القّراء؟

نوبل لآلداب 
وأسئلة الرتجمة

نجوى بركات
كاتبة وروائية لبنانية

غزة/ مريم الشوبي:
يجلس سعيد حمد عىل مكتبه واضعا السامعات عىل 
أذنيــه، ومــن شاشــة "الب تــوب" يعلــم طابــه مــن جميــع 
دول العامل أحكام التجويد باللغة اإلنجليزية عرب برنامج 
الــزوم، ويعلــم أيًضــا اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن بهــا، 

ويتواصل معهم باللغة اإلندونيسية.
املعلــم ســعيد حاصــل عــىل بكالوريــوس لغــة إنجليزيــة، 
القــرآن  لتعليــم  اإللكرتونيــة  األكادمييــة  يف  العمــل  بــدأ 
والســنة التابعــة لــدار القــرآن والكريــم بغــزة منــذ عامــن، 
وهــو حافــظ للقــرآن الكريــم كامــا وحاصــل عــىل الســند 

من الدار نفسها.
سعيد )24 عاما( من بلدة بيت حانون شامل قطاع غزة، 
اســتطاع الدمج بن دراســته األكادميية واملهنية، حيث 
القــرآن  وحفظــه  الريعــة  بالعلــوم  إملامــه  مــن  اســتفاد 

بتدريسه لغري الناطقن باللغة العربية دون مرتجم.
يقول لـ"فلســطن": "أدرس مســاقات باللغة اإلنجليزية، 
وأخرى باإلندونيسية، وأعلم اللغة العربية لغري الناطقن 
بهــا، وبــدأت مشــواري بتدريس القاعــدة النورانية باللغة 
اإلنجليزية للذكور فقط، والقت إقبااًل كبرًيا من مختلف 

دول العامل".
مــن  اإلندونيســية  اللغــة  تعلــم  اكتســب  ذلــك  وبخــاف 
خــال تدريســه لطــاب إندونيســين، يضيــف: "قدمــت 
دورات لطاب إندونيسين يتقنون اللغة العربية، وبعد 
بصفتهــم  منهــم  أســتفيد  كنــت  الــدورات  مــن  االنتهــاء 
بالــدورة،  امللتحقــن  وأصدقائهــم  ألهاليهــم  مرتجمــن 
فاكتســبت بعــض الكلــامت التــي تفيــدين يف القــراءة، 
ومن ثم أصبحت أدرس مســاق تعليم القرآن الكريم يف 

إحدى املدارس هناك".
التجويــد،  أحــكام  ملســاق  كتاًبــا  "ألفــت  ويتابــع: 
وتواصلــت مــع مرتجمــن إندونيســين مــن أجــل ترجمتــه 
بعــد  طباعتــه  عــىل  املدرســة  وعملــت  لإلندونيســية، 

والباغــة، والعــروض يف الشــعر، وغريــب اللغة العربية، 
وبرنامــج علــوم القــرآن، وغــرس الفقــه، واإلجــازة مبرويــات 

السنة.
"مــن  كحفــظ  نوعيــة  برامــج  األكادمييــة  تضــم  كــام 
الشاطبية واأللفية" التي تضم ألف بيت، حيث يستمع 
لهــا الطلبــة مــن خــال املعلــم، وهــذا يشء صعــب، لكن 
بحمــد اللــه نبدأهــا، والتحــق بهــا أكرث مــن 40 طالًبا، تبًعا 
دورات  تقــدم  األكادمييــة  أن  إىل  يلفــت  الــذي  لحمــد 
وبعــض  العربيــة،  يجيــدون  ال  للذيــن  اإلنجليزيــة  باللغــة 

الدورات تقدم باإلنجليزية.
 2015 عــام  يف  تأسســت  األكادمييــة  أن  إىل  ويلفــت 

اعتامده ضمن املنهاج".
ويبــن ســعيد أن بعــض الدورات يصــل عدد الطلبة فيها 
إىل 40 طالبــا، ميكنــه مــن خــال الحديــث معهــم دمــج 
أكــرث مــن لغــة يف املحــارضة، حتــى ال تكــون فجــوة يف 

التواصل.
قبل التعليم اإللكرتوين عمل ســعيد محفًظا للقرآن يف 
دار القــرآن الكريــم مبدينــة غزة، فام الذي اختلف عليه؟ 
يجيــب: "تجــد الطلبــة الذيــن يتواصلــون عــرب اإلنرتنــت 
بهــذه  للمعلــم،  تقديــر  ولديهــم  العلــم  عــىل  حريصــن 
الطريقــة يصبــح التعليــم ممتًعــا جــًدا فهــو فضــاء واســع 
لتعلــم أكــرث مــن لغــة، واكتســاب خــربة أوســع لتدريــس 

أكرث من مساق".
برامج علمية وشرعية

بدوره يبن مدير األكادميية اإللكرتونية محمد حمد أنها 
تقــدم باقــة مــن الربامــج العلميــة والرعيــة، منهــا برنامــج 
خري جليس لتحفيظ القرآن للمسلمن حول العامل وهو 
الربنامج األسايس التي قامت عليه األكادميية، وميكن 

ألي طالب من أي دولة حول العامل حفظ القرآن.
ويوضــح حمــد لـ"فلســطن" أن عمليــة التدريــس يقودها 
85 دولــة، وكل  مــن  مــع طــاب  20 معلــام، يتواصلــون 

معلم لديه حلقة مكونة من 25 طالبا عليه أن يتم حفظ 
القرآن يف سنتن.

أثرهــا،  عــىل  املعلمــن  اختيــار  تــم  التــي  األســس  وعــن 
كامــا،  الكريــم  القــرآن  حفظــة  مــن  املقرئــن  أن  يذكــر 
ع القــرآن عىل جلســة واحــدة، ومنهم من  ومنهــم مــن ســمَّ
هــو حاصــل عــىل الســند املتصــل عــن النبــي صــىل اللــه 
عليــه وســلم، ومســندا بالقراءات العــر، ويجيد العلوم 

الرعية األخرى.
ويشــري إىل دورات رديفــة منهــا: دورة األحــكام، وآداب 
القرآن الكريم، ودورات باللغة العربية، إضافة إىل برامج 
والــرف،  والنحــو  العربيــة،  اللغــة  يف  املاهــر  أخــرى: 

عــىل نحــو بســيط مــن مقــرئ لقــارئ، ويف عــام 2019م 
أصبحــت ثــاث غــرف، ومنــذ انطاقهــا مــع بدايــة أكتوبــر 
أسس 15 غرفة يتناوب فيها املعلمون عىل فرتتن من 

الساعة 8 صباحا حتى 7 ليا.
طالــب   3000 هنــاك  أن  األكادمييــة  مديــر  ويذكــر 
ملتحقــن بربامــج األكادمييــة املختلفــة، التــي انطلقــت 

منذ أسبوعن.
وعــن إمكانيــة التحــاق أي طالــب باألكادمييــة، يجيــب: 
املتقدمــون  يخضــع  طويلــة  الــدورات  مــدة  كانــت  "إذا 
أراد  مــن  بهــا  يلتحــق  قصــرية  كانــت  إذا  أمــا  ملقابــات، 

ذلك".

غزة/ يحيى اليعقويب:
القاممــة  باتــت حاويــات  بحــر غــزة  عــىل شــاطئ 
منطقــة  إىل  املصطافــن  تجــذب  فنيــة  لوحــات 

الكورنيش اللتقاط الصور.
ينجــذب األطفــال للصنــدوق األصفــر الــذي أحاله 
فنانان إىل "سبونج بوب" يف املسلسل الكرتوين 
األمريي الشهري، ينظُر إليهم بابتسامة ويتدىل 
لســانه األحمر أســفل فتحة الحاوية، الرســالة هنا 
تصل إىل األطفال مبخاطبة برية يطُلب منهم 

فيها وضع القاممة يف داخل الحاوية.
عــىل حاويــة أخــرى، تصــور زرقــة ألوانهــا انعــكاس 
هيئــة  يف  اللــون  ينكــر  البحــر،  عــىل  الســامء 
الحاويــة  أرضيــة  تتــوزع عــىل  مربعــات ومثلثــات 
حاويــة  تبتســم  حــن  يف  العلــوي،  وصندوقهــا 
بإميوجــي  املصطافــن  عــىل  تطــل  وهــي  أخــرى 
أســامٌك  وتزيــن  فيــس"،  "ســاميل  مبتســم 

ورسوماٌت حاويًة أخرى.
"فكرة الرسومات تحول املشهد البري السيئ 
الحاويــات  خاصــة  حضــاري،  ملظهــر  للحاويــات 
-مــن  الخارجــي  الغطــاء  أصبــح  فقــد  املطمــورة 
كــرثة األوســاخ– معدوًمــا، بالتــايل رأيــُت حاجــًة 
التــي  والرســوم  باأللــوان  جــاميل  شــكل  إليجــاد 
متحورت حول ثاثة أشياء: املساحات اللونية، 
ورســوم األطفــال، والبحــر"، بهــذا اســتهل الرســام 
أميــن الحــري حديثــه لصحيفــة "فلســطن" عن 
أهــداف املبــادرة. وعــىل مــدار يومن من العمل 
املتواصــل أنجــز أميــن برفقــة زميلــه خالــد الحــاج 
مبادرة رسم حاويات القاممة التي نفذتها بلدية 

"فقــد  باملبهــرة،  النهائيــة  النتائــج  ويصــف خالــد 
يلتقطــون  النــاس  رأيــت  عندمــا  ســعيًدا  كنــت 
صوًرا للحاويات وأخرى وهم يقفون إىل جانبها، 
هدفنــا بتعزيــز ثقافة النظافة باعتبارها مســؤولية 
غــزة،  بلديــة  عــىل  مقتــرة  وليســت  مجتمعيــة 
وهو ما يحتم عىل املواطنن املحافظة عليها".

يتوقف عند لحظة بدء الرســم "كانت الحاويات 
متلؤها األوساخ، فقمنا بطائها بالدهان األبيض 
أساســا للرســم، ثــم أضفنــا طــاًء ضــد األكســدة 

ويف النهاية رسمنا اللوحات".

الصحــي  العمــل  لجــان  اتحــاد  مــع  بالتعــاون  غــزة 
"الكورنيــش"،  عــىل  القاممــة  حاويــات  لتجميــل 
حاويــات  و5  صغــريًة  حاويــة   15 اســتهدفت 

مطمورة كبرية.
وأعطــى الغطــاء الكبــري للحاويــة املطمــورة الــذي 
تعلــوه فتحــة خاصــة باســتقبال القاممــة، مســاحة 
رســومات  رســم  أجــل  مــن  وخالــد  ألميــن  لونيــة 
جاذبــة تحــث النــاس عــىل االقــرتاب منهــا وعــدم 
يف  النظافــة  قيمــة  وتعزيــز  شــكلها،  مــن  النفــور 

األماكن العامة والحفاظ عليها.

ويضيــف أميــن: "كل رســمة لهــا داللــة، فجعلنــا 
أنهــا  يشــعر  ال  بالتــايل  لألطفــال  محببــة  بعضهــا 
الرســوم  خاصــة  يرغبــه  شــكل  وإمنــا  حاويــة 
شــخصية  أميــن  فوظــف  الكبــار  أمــا  الكرتونيــة" 
فوهــة  كانــت  حيــث  مخاطبتهــم،  يف  املهــرج 

الحاوية هي فم املهرج.
التوعية بالفن

مــن جانبهــا توضــح دائــرة العاقــات العاملــة يف 
بلديــة غــزة أن مــروع تجميــل الحاويــات ضمــن 
مبــادرات وأنشــطة عديــدة تــرع بلديــة غــزة يف 

وتعزيــز  البحريــة  الواجهــة  لتجميــل  تنفيذهــا 
طــرق  بابتــكار  املجتمعيــة  والتوعيــة  الثقافــة 

جديدة للتوعية البرية للناس.
الدائــرة:  عــن  ممثــًا  املبيــض  حاتــم  ويقــول 
عــىل  للمواطنــن  تجــاوزات  البلديــة  "رصــدت 
القاممــة  إلقــاء  عــدم  مــن ضمنهــا  البحــر  شــاطئ 
يف الحاويــات، ووجــود كميــة قاممــة كبــرية عــىل 
األرصفــة، مــا يزيد أعباء عامل النظافة بالبلدية، 
عــىل الرغــم مــن وجــود حاويــات مطمــورة بهــدف 

التسهيل عىل الناس".
ويلفــت إىل أن هــذه املشــكلة جعلــت البلديــة 
تنفــذ فكــرة الحاويــات امللونــة للتوعيــة بــرورة 
العنايــة بنظافــة األماكــن العامــة، وجعــل الحاويــة 

عنر جذب لتحقيق هذا الهدف".
ويتابع: "اآلن بات املواطن يرى الحاويات ملونة 
تقــدم لــه رســائل بريــة كأنها تخاطبــه أن عليك 
رمــي القاممــة يف صندوقــي"، معرًبــا عن أمله أن 
يصبــح هــذا ســلوك مبــدأ حيــاة لجميــع الفئــات 
العمرية وليس لألطفال فحســب، ما ســينعكس 
عــىل املظهــر الجاميل العام للريط الســاحيل 
ملدينــة غــزة. مــن جانــب آخــر تحــرص البلديــة، 
كــام يؤكــد املبيــض، عــىل إرشاك املؤسســات 
املجتمعية يف أنشطتها، بهدف تعزيز الراكة 

معها وتحسن تقديم الخدمات التوعوية.

عىل "كورنيش" غـــزة.. 
حاويات القمامة "مرآة" برسائل برصية 

فعالية تلوين الحاويات عىل شاطئ بحر غزة    ) تصوير / يارس فتحي (

األكاديمية اإللكرتونية من غزة 
تطوف 85 دولة لتحفيظ القرآن 

سعيد حمدمحمد حمد
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فدائي يقاتل وحشية فدائي يقاتل وحشية 
)االحتالل( من أجل الحياة)االحتالل( من أجل الحياة

معرض فني يرسم معرض فني يرسم 
تفاصيل "وفاء األحرار"تفاصيل "وفاء األحرار"

"فرسان األقصى".. "فرسان األقصى".. 

"الوهــم المتــبدد "الوهــم المتــبدد 
والعهد المتجدد"..والعهد المتجدد"..

غزة/ هدى الدلو:
»ستلعب العديد من المهام عبر األرض والبحر والسماء، ولديك العديد من أهداف 
المهمــة إلنجازهــا، معــارك ملحميــة )...( توقــع الكثيــر مــن العمــل واألدريناليــن!«.. 
هكــذا يقــدم مطــور لعبــة »فرســان األقصــى« اللعبــة علــى موقعهــا اإللكترونــي 
)fursanaqsa.com(، التــي يحكــي فيهــا قصــة البطــل أحمــد الفلســطيني، الــذي 

»تعرض للتعذيب والسجن ظلما«.
وتــروي اللعبــة حكايــة كل شــباب فلســطين ويمثلهــم بطــل اللعبــة أحمــد، وهــو 
طالب في كلية الطب، يســكن في مدينة غزة، يجتهد ليكمل تعليمه ويتمكن من 
مساعدة الناس، وينتظر إنهاء دراسته للزواج من مخطوبته، كما يوضح مطور اللعبة 

الفلسطيني نضال نجم.
يتعــرض أحمــد لالعتقــال والتعذيب من قبل جنود االحتالل لمدة خمســة ســنوات، 
فيحرم تحقيق أحالمه، وخالل فترة اعتقاله يقتل جميع أفراد أسرته في غارة جوية.

يكمــل نجــم قصــة اللعبــة يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، 
باإلشــارة إىل تعرف أحمد يف داخل الســجن عىل أشــخاص 
لهــا  االنضــام  يقــرر  حيــث  الفلســطينية  الثــورة  أبطــال  مــن 

لالنتقام من قتلة أرسته.
فلســطيني  ألب  الربازيليــة  الجنســية  يحمــل  نجــم  والشــاب 
هاجر إىل الربازيل بعد سقوط لبنان يف يد قوات االحتالل 
اإلرسائيــي يف مثانينيــات القــرن املــايض، وقــد كان والــده 
يف صفــوف املقاتلــني الذيــن واجهــوا بقــوة جيــش االحتــالل 
عــىل مشــارف مخيــات الجنــوب اللبنــاين قبــل تقدمهــا إىل 

العاصمة بريوت.
ويف التعريف الخاص باللعبة عىل منصة )ستيم( للمحتوى 
الرقمــي، يعــرّف نجــم لعبتــه قائــال: "هــذه لعبــة أكشــن تتناول 
فلســطيني،  منظــور  مــن  وفلســطني  )إرسائيــل(  بــني  الــراع 
إرهابيــون.  أنهــم  عــىل  العــرب  تصويــر  كليشــيهات  وتكــر 
ســُتلعب يف مهــام عــرب فلســطني مــع العديــد مــن األهــداف 
إلنجازهــا واملعــارك امللحميــة واملدافــع القويــة واملركبــات 

املخصصة للقيادة".

لعبــة مليئــة بالحركــة دون توقــف، ورســومات ثالثيــة األبعــاد 
متقدمة، وميكانيكا اللعب الحديثة.

األرض  عــرب  املهــام  مــن  العديــد  "ســتلعب  نجــم:  ويتابــع 
املهمــة  أهــداف  مــن  العديــد  ولديــك  والســاء،  والبحــر 
املركبــات  القويــة،  األســلحة  ملحميــة،  معــارك  إلنجازهــا، 
للقيادة، املروحيات إلنزالها وغري ذلك الكثري. توقع الكثري 

من العمل واألدرينالني!".
ومــن املقــرر أن تطلــق لعبــة "فرســان األقــى" رســميا يف، 
ديســمرب/ كانــون األول املقبــل، وهــي نتــاج 10 ســنوات مــن 

العمل والتطوير، تبًعا ملطورها.
ويقول: "عشــت طفولتي بني ألعاب الفيديو التي شــجعني 
والــدي عــىل لعبهــا، وكان حلمــه أن أصمــم لعبــة يكــون فيهــا 
الفدايئ الفلسطيني هو البطل، ألن كل األلعاب التي كنت 

ا". ألعبها وأنا صغري تظهر أن العريب إرهابيًّ
التحــق نجــم يف ســن مبكــرة مبعهــد لتعلم الكمبيوتــر، واليوم 
ســاعدته  وقــد  الرياضيــات،  يف  جامعيــة  شــهادة  يحمــل 
دراسته عىل تحقيق هدفه الذي كرب بداخله، بإنتاج ألعاب 

ويؤكــد أن الهــدف مــن اللعبــة تأكيــد أن النضــال الفلســطيني 
مــن أجــل الحريــة ليــس إرهاًبــا، "فالفــدايئ يقاتــل مــن أجــل 
الحيــاة، ومــن أجــل حاية الوطن، ويحارب الظامل ووحشــيته 
فاملقاومــة  واملدنيــني،  األطفــال  مــن  األبريــاء  تقتــل  التــي 

الفلسطينية ليست إرهابًا".
ويشــري نجــم إىل تضامــن كبــري وإقبــال عــىل تحميــل اللعبــة 
ولعبها بشكل مل يكن يتصوره أو يتوقعه، وذلك بعدما عكف 
ومنصــات  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــىل  نرشهــا  عــىل 
األلعــاب، واملواقــع املتخصصــة بذلــك، إذ انتــرشت اللعبــة 

يف أكرث من 150 دولة، وهي متاحة ملختلف األعار.
أجهــزة  عــىل  اللعبــة  تنصيــب  إمكانيــة  إىل  وينبــه 
"الباليستيشن" من اإلصدار الثالث، وأجهزة "اكس بوكس" 

٣٦٠، وكذلك األجهزة املحمولة.
ويف تعريــف اللعبــة يذكــر مطورهــا عىل املوقع الخاص بها، 
أن اللعبة قيد التطوير منذ عام 2017، يف إصدار مخصص 
الــذي   )Unreal Engine 3( األلعــاب  محــرك  اســتخدم 
ميكــن املربمــج مــن روايــة قصــة مثــرية لالهتــام مــن خــالل 

فيديو عن الثورة الفلسطينية، ويف هذا السياق يقول: "مل 
أشــهد عــىل لحظــات العمــل الفــدايئ يف لبنان خالل الحرب 
التــي خاضتهــا عــام 1982، ولكنــي كأين عشــتها مــع والــدي 

من كرثة ما قص علينا أحداث فلسطني والثورة".
ويؤكــد أن اللعبــة نتــاج عــدة ســنوات من الدراســة والتدريب 
تحــت إرشاف والــده الــذي ذلــل أمامــه كل العقبات املادية، 
كــا أن لــه جــزًءا مهــاًّ يف هــذه اللعبــة مــن التاريــخ وقصــص 

املقاومة.
البدايــة واجهــت  نجــم: "يف  يقــول  ظــروف تطويرهــا،  وعــن 
إىل  وأحتــاج  الجرافيــك،  وأعــال  التحريــك  يف  مشــكالت 
شــهر ألســتطيع تحريــك جســم الفــدايئ، لكن اليــوم ما كنت 

أنتجه بشهر أحققه خالل يوم واحد".
أو طفــل  مــدين  إلنســان  فيهــا صــورة  يضــع  أال  نجــم  وتعمــد 
بــأن الفلســطينيني يقتلــون األطفــال  أو امــرأة حتــى ال يقــال 
اإلعــالم  عــرب  تبــث  التــي  االتهامــات  يف  كــا  والنســاء 
اإلرسائيــي، موجًهــا رســالة مــن بضــع كلــات "ال يضيــع حــق 

وراؤه مطالب.. هكذا علمني والدي".

غضب إسرائيلي
اللعبــة غضــب اإلرسائيليــني، يف أعقــاب االنتشــار  وأثــارت 
الواســع الــذي حققــه اإلعــالن الرتويجــي األول لها عىل موقع 

يوتيوب.
مــن  السياســية  أدواتــه  االحتــالل  تجييــش  إىل  نجــم  يلفــت 
أجــل منــع انتشــار اللعبــة املرخصــة قانونًيــا مــن متجــر جوجل 

ومنصة يوتيوب اللذين رفضا حجبها.
القضــاء  وزيــر  أن  الفلســطينية،  القــدس  صحيفــة  وذكــرت 
اإلرسائيــي جدعــون ســاعر طالب إدارة موقــع يوتيوب بإزالة 
إزالــة  قــررت  املنصــة  أن  إال  بأكملهــا،  الشــبكة  مــن  الفيديــو 

إمكانية مشاهدة الفيديو داخل )إرسائيل( فقط.
ويشــري نجــم إىل قيــام رشكــة فيســبوك بحجبهــا عــن موقعها، 
فيــا واجهــت رفًضــا مــن دول تســاند االحتــالل، "فلــم أكــن 

أتوقع أن لعبة تثري خوف العدو إىل هذه الدرجة".
يف حــني عــدت صحيفــة "جريوزاليــم بوســت" اإلرسائيلّيــة، 
أن اللعبــة "تدعــو إىل قتــال اإلرسائيليــني، وتنــزع عــن العــرب 
صفة اإلرهاب وتحولهم ملناضلني، وترســخ شــكل املناضل 

تجســد هذا املشــهد يف إحدى زوايا املعرض الفني "وفاء 
يقيمــه  الــذي  املتجــدد"  والعهــد  املتبــدد  الوهــم  األحــرار- 
مــع  بالتزامــن  العمــل الجاهــريي يف حركــة حــاس،  جهــاز 
الذكــرى العــارشة لصفقــة وفــاء األحــرار التــي تصــادف الـــ 18 

من أكتوبر عام 2011.
يوضــح املســؤول عــن املعــرض محمــد الــرتك لـ"فلســطني"، 
أن الســجن يحمــل دالالت مهمــة وهــي أن املقاومــة متتلــك 
أشياء كثريًة أصبح االحتالل يغي منها، وهم األرسى الذين 
يقبعــون يف قطــاع غــزة منــذ 7 ســنوات، دون أي معلومــات 

عنهم حتى اللحظة. 
أنظــارك  يخطــف  لألمــام،  أخــرى  خطــوات  تتقــدم  وحينــا 
مشهد التالل الرملية التي تتمركز عليها دبابة إرسائيلية من 
نــوع )مريكافــاة 4(، وأخــرى ناقلــة للجنــود، ويبعــد عنهــا برج 
عســكري "ُقلبــة" بداخلــه جنــدي إرسائيــي ُيراقــب من كثب 

العدو، وآخر حمل "شاليط" عىل كتفيه، وعاد به إىل قطاع 
غزة، بعدما تجاوز األسالك الشائكة التي تعوق طريقه.

أمــا خــروج األرسى فجســدته حامــة بيضــاء اللــون لّفت عىل 
جســدها "علــم فلســطني"، وهــي تكــر قيــود قضبــان ســجن 

االحتالل، وتطري إىل عنان الساء، بعدما عانقت الحرية.
واشــتمل املعــرض عــىل لوحــة فنية تشــري إىل معاناة أربعني 
أسرية فلسطينية يف سجون االحتالل، و180 طفاًل كذلك، 
"وهــو مــا يدلــل عــىل مــدى إجــرام هــذا العــدو الذي يتشــدق 
بالحريــة ويتغنــى بحقــوق اإلنســان أمــام املحافــل الدوليــة"، 

يضيف الرتك.
فكرة ذكية

ســامل ذويــب أحــد محــرري صفقــة وفــاء األحــرار، كان يتجول 
داخــل املعــرض وعيونــه تحــدق بكل تفاصيلــه، حيث عادت 
بــه الزوايــا الفنيــة إىل ســجون االحتــالل التــي أمــى فيها 10 

أي تحركات غريبة، متتد أمامهم أسالك شائكة ملتفة حول 
بعضها بعًضا.

كل هــذه الثكنــة العســكرية والجنــود املدججــني بالســالح، 
مل تكــن عائقــًا أمــام جنــود املقاومــة الذيــن انطلقــوا مــع بــزوغ 
فجــر يــوم األحــد الــذي وافــق الخامــس والعرشين مــن يونيو/ 
حزيــران عــام 2006، ليختطفــوا الجندي اإلرسائيي "جلعاد 
شــاليط" مــن ناقلــة الجنــد، ضمــن التــي ُأطلــق عليهــا آنــذاك 

"الوهم املتبدد".
هــذا املشــهد أيضــًا ضمــه املعــرض الفنــي، بهــدف تذكــري 
الزائريــن بطريقــة عمليــة اختطــاف "شــاليط" مــع مــرور عــرشة 

أعوام عىل تنفيذها، حسب ما يوضح الرتك.
الرســومات  مــن  مجموعــة  توثــق  الثكنــة،  تلــك  مقابــل 
والتصاميم، مراحل صفقة "وفاء األحرار" من بدايتها وحتى 
دبابــات  ببنادقهــم  أثخنــوا  مقاومــون  يظهــر  حيــث  النهايــة، 

سنوات قبل تحرره يف الصفقة.
تعــود أصــول "ذويــب" إىل بيــت لحــم، لكــن االحتــالل أبعــده 
إىل قطــاع غــزة، وقــد أصــدرت محكمــة االحتــالل آنذاك عليه 

حكا بالسجن املؤبد الذي ُيعادل 99 سنة.
يقول ذويب لـ"فلســطني": إن فكرة املعرض تجســد بالصور 
لــه األرسى  يتعــرض  الــذي  الظلــم واالضطهــاد  تفاصيــل  كل 
يف ســجون االحتــالل، مشــريًا إىل أن الصــورة تختــزل التاريــخ 
يف  عالقــة  تبقــى  "فهــي  والجغرافيــا،  واملــايض  والحــارض 

الذهن".
ويوضــح أن إقامــة مثــل هــذه املعــارض ووضــع الصــور فيهــا، 
ألــف  مــن  أكــرب  بشــكل  األرسى  معانــاة  إيصــال  يف  يســاعد 
خطــاب، فضــال عــن ذلــك، فهــي تعرض مشــاهد الفخر والعز 

التي سطرتها املقاومة يف إبرام صفقة وفاء األحرار.
الفــرتات  خــالل  أخــرى  معــارض  ُتقــام  أن  أملــه  عــن  وُيعــرب 

القادمة، وقد أبرمت املقاومة صفقة وفاء األحرار 2، ُتبيَّض 
مبوجبها سجون االحتالل من كل األرسى الفلسطينيني.

أمــا الشــاب بــالل زهــري، فــكان هــو اآلخــر يتجــول داخــل أروقة 
ومــا  املعــرض  بهــذا  ســعادته  مــدى  عــن  ويعــرب  املعــرض، 
تضمنــه مــن زوايــا مهمــة لتذكــري املجتمــع الفلســطيني بــكل 
تفاصيــل حيــاة األرسى يف الســجون، وكيفيــة ســعادتهم بعد 

اإلفراج عنهم.
ويقول زهري ملراســل "فلســطني": إن املعرض أعاد لذاكرته 
الفلســطينية،  املقاومــة  حققتهــا  التــي  االنتصــار  لحظــات 

بعدما أبرمت صفقة وفاء األحرار.
وُيؤكــد أن هــذه الذكــرى لــن ميحوهــا الزمــن مــن ذاكرته، فقد 
العظمــة، حينــا رضــخ  أبــرز معــاين  فيهــا املقاومــة  ســطرت 
االحتــالل ملطالبهــا وأفــرج عــن أكــرث مــن 1000 أســري، بينهم 

عدد من أصحاب األحكام العالية.

غزة/ نور الدين صالح:
خلف قضبان حديدية ُمحكمة اإلغالق من زواياها األربع، يقف أربعة أسرى من جنود االحتالل 
اإلســرائيلي، َأَســرتهم المقاومــة الفلســطينية قبــل قرابة 7 ســنوات، ترتســم علــى مالمحهم 

معالم اليأس، ألن مصيرهم ما زال مجهواًل، »وحراك حكومتهم ألجلهم ضعيفًا«.

يتبــادل هــؤالء الجنــود اإلســرائيليون النظــرات فيمــا بينهــم، وكأنهــم يطلبــون مــن 
حكومتهــم الرضــوخ للمقاومــة الفلســطينية واالســتجابة لمطالبهــا في ســبيل فك 

أسرهم وعودتهم إلى ذويهم.

تصوير/ يارس فتحيتصوير/ يارس فتحي
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يستقـــبـــل منتــخــــب جمعـــية يستقـــبـــل منتــخــــب جمعـــية 
قدامى رياضيي غزة في تركياقدامى رياضيي غزة في تركيا

شباب رفحشباب رفح يواجه  يواجه 
غزة الرياضي في غزة الرياضي في 
كأس سوبر كأس سوبر 20212021

عبد الناصر بركات وحسام يونس يصالن إلى غزة األسبوع القادمعبد الناصر بركات وحسام يونس يصالن إلى غزة األسبوع القادم

إسماعيل هنيةإسماعيل هنية هـنــــــأه عـلـــــى الـفــــــوز 
بكأس العالم للقدامى

اسطنبول/فلسطني:
املكتــب  رئيــس  هنيــة  إســاعيل  الدكتــور  اســتضاف 
بالعاصمــة  إقامتــه  مقــر  يف  حــاس،  لحركــة  الســيايس 
الرتكيــة إســطنبول، وفــد الجمعيــة الفلســطينية لقدامــى 
الرياضيــني "منتخــب قدامــى العبي غزة"، عقب تتويجه 
بلقــب بطولــة كأس العــامل الدوليــة للســام، التــي ُنظمت 

مبدينة أنطاليا الرتكية.
وحــر مراســم اســتقبال هنيــة لوفــد قدامــى الرياضيــني، 
الدكتــور خليــل الحيــة القيــادي بحركــة حــاس، وأبــو أنس 
نائــل مســئول الحركــة برتكيــا، والعديــد مــن الشــخصيات 
مصطفــى  محمــد  األصــل  الســوري  واملنشــد  القياديــة، 

املعروف بـ"أبو راتب".
وهنأ هنية املنتخب حصوله عىل كأس املركز األول يف 
البطولــة، الفتــًا إىل أن هــذا الــكأس برمزيتــه ســُيحمل إىل 

ككيان ريايض ال تحظي بالدعم الرسمي.
تجســيد  يف  ســاهمت  الجمعيــة  أن  عــىل  التــرتي  وأكــد 
الطريــق  مهــدت  أن  بعــد  األرض  عــىل  الوطنيــة  الوحــدة 
عقــب  توقفــت  التــي  الرياضيــة  األنشــطة  الســتعادة 
االنقســام الفلســطيني، متمنيــًا أن يلتــأم الشــمل وتعــود 

وحدة الوطن من جديد.
وقــدم "التــرتي" شــكر الجمعيــة لــكل مــن ســاهم بإنجــاح 
البعثــات الرياضيــة والســيا بعثــة منتخــب قدامى العبي 
أعضاءهــا  بكافــة  الجمعيــة  أن  مؤكــدًا  تركيــا،  يف  غــزة 
لرياضتنــا  الوفيــة  ســتبقى  وكوادرهــا  ولجانهــا  والعبيهــا 

الفلسطينية ولرسالتنا الوطنية. 
وعقــب اللقــاء مبــارشة جــرت مبــاراة كرويــة بــني منتخــب 
قدامى غزة، وفريق قدامى "باشــاك شــهري" الرتيك وفاز 

قدامى غزة بستة أهداف مقابل هدفني.

القدس قريبًا بإذن الله.
مــن  والعديــد  برتكيــا  الفلســطينية  الجاليــة  هنيــة  وشــكر 
الشــخصيات الرتكيــة، عــىل اســتقبالها للوفــد وتنظيمهــا 
للقــاء ريــايض مــع منتخــب قدامــى العبــي غزة، كا شــكر 
إدارة الوفــد ممثلــة بالرياضيــني الكبار عاد الترتي وزياد 

أبو سمره وحسن صاح وخالد أبو كويك.
بدوره عرب الدكتور خليل الحية عضو املكتب السيايس 
لحركــة حــاس عــن ســعادته بتتويــج قدامــى العبــي غــزة 

بكأس.
وشكر عاد الترتي رئيس الجمعية الفلسطينية لقدامى 
وكافــة  هنيــة  الدكتــور  كلمتــه  مســتهل  يف  الرياضيــني، 
الحضــور، عــىل اســتضافة الوفــد للمــرة الثانيــة، مشــريًا أن 
دعمــه ونجلــه عبــد الســام للجمعيــة ماديــًا ومعنويــًا هــو 
رس مواصلــة عملهــا محليــًا وخارجيًا، وخاصة أن الجمعية 

صندوقة:صندوقة: تدريب األمعري في  تدريب األمعري في 
الظروف الصعبة تحٍد كبيرالظروف الصعبة تحٍد كبير

غزة/ وائل الحلبي:
لألمعــري  الجديــد  املــدرب  صندوقــة  أميــن  أكــد 
أن قبــول املهمــة يف ظــل صعوبــة موقــف الفريــق، 
ميثــل تحديــًا كبــريًا مــن أجــل الخــروج مــن الكبــوة 
التي مير بها الفريق منذ بداية دوري املحرتفني.

عــىل  ســيعمل  إنــه  لـ:"فلســطني"  وقــال صندوقــة 
املتواجديــن  الاعبــني  ميلكــه  مــا  كل  اســتخراج 
يف الفريــق خــال الفــرتة الحاليــة، عــىل أن يكــون 
أكــرب  هــو حصــد  الذهــاب  الهــدف خــال مرحلــة 
عــدد مــن النقــاط يســاهم يف ابعــاد الفريــق عــن 

املراكز املتأخرة يف الرتتيب.
وأوضــح صندوقــة أنــه اتفــق مــع ادارة النــادي عــىل 
االنتقــاالت  مرحلــة  يف  الفريــق  صفــوف  تعزيــز 
الشــتوية، مــن أجــل ســد العجــز يف بعــض املراكــز 

التي يحتاجها الفريق.
ويعترب صندوقة أحد أبناء شباب األمعري والذي 
يتــوىل  أنــه  إال  املاعــب،  يف  مســريته  بــه  بــدأ 
مــن  الرغــم  عــىل  األوىل  للمــرة  الفريــق  تدريــب 

السنوات الطويلة التي قضاها فيه كاعب.

وكان األمعــري توصــل التفــاق مــع صندوقة لقيادة 
األمعري خلفًا للكابنت مؤيد سليم الذي استقال 
الجولــة  يف  القــدس  هــال  أمــام  الهزميــة  بعــد 

الرابعة.
ويتواجد األمعري يف املركز الثاين عرش واألخري 
بــدون رصيــد مــن النقــاط بعــد تلقيــه أربعــة هزائــم 
ال  الــذي  الوحيــد  الفريــق  يعتــرب  حيــث  متتاليــة، 
ميلك نقاط بني فرق البطولة، باإلضافة الستقبال 
شــباكه لـــ12 هــدف خال املباريــات األربعة وهو 
معدل خطري بالنسبة للفريق الذي مل يتمكن من 

تسجيل سوى ثاثة أهداف.
 "ooredoo" لــدوري  الخامســة  الجولــة  افتتــاح 

للمحرتفني اليوم
صندوقــة  أميــن  مــع  مســريته  األمعــري  ويســتهل 
باختبــار صعــب عندمــا يلتقــي مركــز باطــة، يف 
 "ooredoo" لــدوري  الخامســة  الجولــة  افتتــاح 
للمحرتفني ألندية الضفة الغربية ملوسم -2021

تجمــع  هامــة  مبــاراة  ستشــهد  والتــي   ،2022
طوباس بضيفه مركز طولكرم.

غزة/ وائل الحلبي:
املواعيــد  عــن  القــدم  كــرة  باتحــاد  مســئول  مصــدر  كشــف 
املقرتحة النطاق املوســم الكروي الجديد 2021/2022، 
والــذي ســينطلق بإقامــة كأس الســوبر التــي ســتكون باكــورة 

املسابقات يف أجندة اتحاد الكرة.
عــدد  يــدرس  الكــرة  اتحــاد  إن  لـ:"فلســطني"  املصــدر  وقــال 
مــن املقرتحــات الخاصــة باملســابقات، موضحــًا أن أبــرز هذه 
ظــل  الثانيــة يف  الدرجــة  بــدوري  املتعلقــة  هــو  املقرتحــات 
وجــود )10( فــرق بفــرع الوســطى والجنــوب مقابــل )6( فــرق 

بفرع غزة والشال.
وأشــار املصــدر إىل أن االتحــاد يســعى لبــدء املوســم بإقامــة 
كأس الســوبر أواخــر شــهر نوفمــرب القــادم، مبينــًا أن املبــاراة 
ســتجمع شــباب رفح بطل الدوري املمتاز وبصفته بطل آخر 

نســخة لبطولــة كأس غــزة 2020، مــع غــزة الريــايض وصيــف 
كأس 2020.

وأوضــح املصــدر أن االتحــاد اســتند إىل الئحــة املســابقات 
التي تم اعتادها يف اجتاع الجمعية العمومية الذي أقيم 
يف شــهر ســبتمرب 2020، والتي تضمنت فقرة خاصة بنظام 
بطــل  أمــام  الــدوري  بطــل  القــايض مبشــاركة  الســوبر،  كأس 
الكأس ويف حال جمع فريق واحد بني لقبي البطولتني، يتم 

اعتاد وصيف بطولة الكأس كطرف ثاين للمباراة.
الخاصــة  الكــرة املقرتحــات  اتحــاد  ومــن املتوقــع أن يعتمــد 
أو  الجــاري  األســبوع  خــال  املســابقات  افتتــاح  مبواعيــد 

منتصف األسبوع القادم.
وأضاف املصدر أن االتحاد يسعى النطاق بطولتي الدوري 
شــهر  مــن  األول  األســبوع  يف  األوىل،  والدرجــة  املمتــاز 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
القــادم,  بــركات إىل غــزة مطلــع األســبوع  النــارص  الكابــنت عبــد  مــن املقــرر أن يصــل 
القــدم  كــرة  اتحــاد  التــي ســينظمها   ،)B( فئــة  قــدم  كــرة  مــدريب  لــإرشاف عــىل دورة 
بــإرشاف االتحــاد اآلســيوي, بانتظــار الحصــول عــىل الترصيــح مــن قبــل قــوات االحتال 

الصهيوين.
ويرافــق بــركات يف زياتــه لغــزة، الكابــنت حســام يونــس املديــر اإلداري للدائــرة الفنيــة, 

ديســمرب القــادم، حيــث وضعــت لجنــة املســابقات رؤيتهــا 
ملوعد البطولتني.

القــدم يتجــه  اتحــاد كــرة  فــإن  الثانيــة  الدرجــة  وعــىل صعيــد 
إلقامــة البطولــة مــن دور واحــد وتجمــع )16( فريقــًا عــىل أن 
تقــام املباريــات عــىل ماعــب محايــدة مــن أجــل تعزيز مبدأ 

تكافؤ الفرص بني جميع الفرق.
وكانت بطولة الدرجة الثانية تقام بنظام املجموعتني، إال أن 
هبــوط القادســية واملغــازي مــن الدرجــة األوىل للثانيــة، رفــع 
عــدد األنديــة يف فــرع الوســطى والجنــوب إىل )10( انديــة 

مقابل )6( يف فرع غزة والشال.
وحســب النظــام الجديــد، ســيصعد أول ثــاين دوري الدرجــة 
الدرجــة  إىل  فريقــني  ويهبــط  األوىل،  الدرجــة  إىل  الثانيــة 

الثانية.

واملدير الفني ملنتخب الشباب مواليد 2003.
وســُيرشف بــركات عــىل دورة مــدريب كــرة قــدم فئــة )B(، التــي ســُيحارض فيهــا الكابــنت 

محمود زقوت، مبساعدة عاد هاشم ومحمد أبو عيطة.
مــن جهتــه، ســيقود يونــس بعــض تدريبــات منتخــب الشــباب يف غــزة عــىل ملعــب 
الشــهيد محمــد الــدرة، اســتعدادًا للمشــاركة يف بطولــة غــرب آســيا التــي تســتضيفها 

العراق نهاية شهر نوفمرب القادم، واختيار األفضل من الاعبني.

اقتراح بانطالق بطولَتْي الدرجتين 
الممتازة والثانية في ديسمبر

لإلشراف على دورة مدربين وعلى تدريب منتخب الشباب

افتتاح الجولة الخامسة لدوري المحترفين اليوم

منظمة التعاون اإلسالمي منظمة التعاون اإلسالمي 
وجامعة الدول العربيةوجامعة الدول العربية

غزة/ وائل الحلبي:
أدانــت منظمــة التعــاون اإلســامي مشــاركة 
الســويرسي جيــاين إنفانتينــو رئيــس االتحــاد 
افتتــاح  مراســم  يف  القــدم  لكــرة  الــدويل 
مقــربة  أرض  عــىل  ُمقــام  إرسائيــي  متحــف 
القــدس  مبدينــة  اإلســامية  اللــه  مأمــن 

امُلحتلة.
ذلــك  :"إن  لهــا  بيــان  يف  املنظمــة  وقالــت 
تقــوم  التــي  النبيلــة  للقيــم  مخالفــة  يشــكل 
عليهــا الرياضــة وملبــادئ النظــام األســايس 
وغــري  واضحــًا  انحيــازًا  ويعكــس  للفيفــا، 

مقبول لصالح االحتال".
الــدول  جامعــة  اســتنكرت  بدورهــا 
وصفتهــا  والتــي  املشــاركة  هــذه  العربيــة 
باالنحيــاز  الصــارخ لاحتــال عــىل حســاب 
إنفانتينــو  عــىل  مشــددة  الفلســطينيني، 
عليهــا  تنــص  التــي  القوانــني  كل  خالــف 

منظمة الفيفا الذي يرأسها.
مــن جانبــه، وصــف الفريــق جربيــل الرجــوب 
إنفانتينــو  موقــف  القــدم  كــرة  اتحــاد  رئيــس 
رئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا"، 

باملنحاز لصالح دولة االحتال الصهيوين.
"إن  إذاعيــة  ترصيحــات  يف  الرجــوب  وقــال 
إنفانتينــو ال يتمتــع بالحيــاد ال ســيا عندمــا 
رفض طلب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
بالتدخــل مــن أجــل وقــف معانــاة الرياضيــني 
الفلســطينيني، مبينًا أن رئيس الفيفا يعمل 
وانتهــاك  الرياضــة  لتســييس  بشــكل واضــح 
ولقوانــني  األوملبــي  وامليثــاق  رســالتها 

الفيفا.
خاطــب  الكــرة  اتحــاد  أن  الرجــوب  وأوضــح 
إنفانتينو بعد علمه برغبة األخري باملشاركة 
أرايض  عــىل  املقــام  املركــز  افتتــاح  يف 
بعــدم  وطالبــه  فلســطينية،  إســامية  مقــربة 
القيام املشاركة يف الفعالية والتي ال متت 
خرقــًا  ُيعــد  ذلــك  وأن  صلــة،  بــأي  للرياضــة 
ألخاق وقيم الرياضة واإلنســانية واســتفزازًا 

علني ملشاعر املسلمني حول العامل".
وأضــاف الرجــوب أنــه يف ظل عدم اســتجابة 
رئيس الفيفا لرغبة االتحاد الفلســطيني قرر 
بعدمــا كان  اســتقباله  عــن  االعتــذار  األخــري 
مقررًا أن يزور مدينة رام الله ويعقد جلســة 

مع رئيس االتحاد.
الــدول  جامعــة  مبوقفــي  الرجــوب  وأشــاد 
اإلســامي  التعــاون  ومنظمــة  العربيــة 
باســتنكار مشــاركة إنفانتينــو بفعاليــة مقامــة 
مدينــة  يف  إســامي  وقــف  أرايض  عــىل 
خطــوة  إىل  مشــريًا  املحتلــة،  القــدس 
رافــض  فعــل  بــرد  جوبهــت  الفيفــا  رئيــس 
رفضــت  التــي  الرياضيــة  املســتويات  عــىل 
االتحــادات  صعيــد  عــىل  ســواء  املشــاركة 

الوطنية والقارية وحتى لجان الفيفا.
وكان السويرسي جياين إنفانتينو لبى دعوة 
"صهيونية" للمشــاركة يف مراســم افتتاح ما 
ُيســمى بـ"مركــز التســامح" الــذي أقيــم عــىل 
يف  اإلســامية  اللــه  مأمــن  مقــربة  أرايض 
االحتــال  ســلطات  قامــت  والتــي  القــدس، 
بهدمها دون أي مراعاة ملشاعر املسلمني.

يتهمان رئيس "فيفا" بتسييس 
الرياضة واالنحياز لالحتالل
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باريس/ )أ ف ب(:
نوفمــر  بــن  أســابيع  ســتة  نحــو  القــدم  لكــرة  الفرنــي  الــدوري  ســيتوقف 
وديسمر 2022 خالل فرتة تنظيم كأس العامل يف قطر، بحسب ما أعلنت 

الرابطة أمس.
ينطلــق موســم 2023-2022 يف 6 أغســطس املقبــل ويتوقــف خــالل كأس 
العــامل املقامــة يف نهايــة فصــل الخريــف بســبب درجــات الحــرارة املرتفعــة 
صيفــًا يف الدوحــة، فيــا مــن املتعــارف عليــه إقامــة كأس العــامل يف يونيــو 

ويوليو مرّة كل أربعة أعوام.
وســتكون فــرتة التوقــف بــن 13 نوفمــر و28 ديســمر، علــًا بــأن املونديــال 
املقام للمرة األوىل يف الرشق األوســط، ينطلق يف 21 نوفمر ويختتم يف 

18 ديسمر.
ويتــم ترسيــح الالعبــن مــن قبــل أنديتهــم يف 14 نوفمــر، قبــل أســبوع مــن 

انطالق املونديال.
كــا ان الرابطــة ســتعتمد جولــة غــر اعتياديــة يف 28 ديســمر، عــى طريقــة 

الـ"بوكسينغ داي" اإلنجليزي.
ويختتــم موســم الــدوري الفرنــي يف 4 يونيــو، أي بعــد أســبوعن مــن تاريــخ 

انتهاء املوسم الجاري.

باريس/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي ميــالن اإليطــايل لكــرة القــدم أمــس إصابــة مدافعــه الــدويل الفرنــي ثيــو 

هرنانديز بفروس كورونا.
وعــاد الظهــر األيــرس البالــغ مــن العمــر 24 عاًمــا إىل صفــوف فريقــه بعــد تتويجــه مــع 
منتخــب بــالده بلقــب النســخة الثانيــة مــن مســابقة دوري األمــم األوروبيــة بالفــوز عى 
إسبانيا 1-2 يف املباراة النهائية يف ميالنو، وقبلها عى بلجيكا 2-3 يف دور االربعة 

يف تورينو.
وشــهد معســكر املنتخب الفرني يف إيطاليا إصابة العب وســط يوفنتوس أدريان 

رابيو بفروس "كوفيد19-" ما اضطره اىل الغياب عن املباراة النهائية.
وقال ميالن امس يف بيان إن "ثيو هرنانديز العائد من معسكر منتخب بالده، خضع 
لفحــص فــروس كورونــا يف منزلــه جــاءت نتيجتــه إيجابيــة"، موضحــا أن الالعــب يف 

"حالة جيدة".
وتألق ثيو الذي اســتدعي اىل صفوف املنتخب برفقة شــقيقه لوكاس، مدافع بايرن 
ميونيــخ األملــاين، يف نصــف النهــايئ بتســجيله هــدف الفــوز يف مرمــى بلجيــكا، علــًا 

أن هذه املرة األوىل التي يشارك فيها عى الصعيد الدويل.

ريو دي جانرو/ وكاالت:
دافــع تياغــو ســيلفا عــن زميلــه يف املنتخــب الرازيــي 
باريــس  ملهاجــم  املوجهــة  االنتقــادات  ووصــف  نيــار، 
ســان جرمــان بأنهــا مبالــغ فيهــا، مشــرًا إىل أنهــا مرتبطــة 

بترصفاته خارج امللعب عن أدائه بداخله.
وقال يف مؤمتر صحايف يف ماناوس، إذ تلعب الرازيل 
الجنوبيــة  أمريــكا  تصفيــات  يف  غــدًا،  أوروغــواي  أمــام 
املؤهلــة ملونديــال 2022: "إنــه وضــع صعــب، رغــم أننا 
جميعًا تحت ضغط، لكن يبدو أنه )نيار( تحت ضغط 

من نوع مختلف، يبدو موجهًا، وشخصيًا".
نيــار ينتقــد نفســه ذاتيــًا،  وأكــد ســيلفا )37 عامــًا( أن 

ولكن االنتقادات التي توجه له مبالغ فيها.
وقال: "إنه فتى مميز للغاية ويؤدي بشكل رائع".

وعــن مبــاراة أوروغــواي، قــال إنها "لن تكون ســهلة"، بعد 
أمــام   0-3 أوروغــواي  وخســارة  كولومبيــا،  مــع  التعــادل 

األرجنتن.

حيــث  للمونديــال  التأهــل  نظريــًا  الرازيــل  وضمنــت 
تتصــدر التصفيــات برصيــد 28 نقطــة، تليهــا األرجنتــن 

يف املركز الثاين بـ22 نقطة.
وكان نيــار، أكــد أن بطولــة كأس العــامل 2022 املقــرر 
إقامتها يف قطر ستكون األخرة له مع منتخب الرازيل.

وأرجــع نيــار قــراره إىل عــدم قدرتــه عــى التعامــل مــع 
ضغــوط كــرة القــدم الدوليــة، مشــرًا يف الوقت ذاته إىل 
أنه "ال يعرف ما إذا كانت لديه قوة عقلية لالستمرار".

أن مونديــال  "أعتقــد  وثائقــي:  فيلــم  نيــار خــالل  وقــال 
2022 ســيكون األخــر يل، ألننــي ال أعــرف مــا إذا كنــت 
أمتلــك القــوة الذهنيــة للتعامــل مــع ضغــوط كــرة القــدم 

بشكل أكر".
ســأحّض  جاهــزًا،  ألكــون  يشء  كل  "ســأفعل  وأضــاف: 
بلــدي،  مــع  للفــوز  يشء  كل  ســأفعل  جيــد،  بشــكل 
وتحقيــق حلمــي األكــر منــذ أن كنــت صغــرًا، وآمــل أن 

أفعل ذلك".

نيون/ وكاالت:  
يحقــق االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا" يف االشــتباكات يف إســتاد وميبــي 
بن الرشطة ومشجعي املجر خالل مباراة ضد إنجلرتا أول أمس، وقال إنه "لن 

يتسامح إطالقًا مع هذه الترصفات الكريهة".
كــا يحقــق "فيفــا" يف أحــداث شــغب خالل مباراة بــن ألبانيا وبولندا يف ترانا 

بعد قذف قارورات يف امللعب بعد هدف بولندا.
وقــال يف بيــان: "يحلــل فيفــا حاليــًا تقاريــر عــن مباريــات تصفيــات كأس العــامل، 

لتحديد أكرث اإلجراءات املناسبة".
وأضــاف: "يديــن فيفــا بشــدة األحــداث يف مبــارايت إنجلــرتا ضــد املجــر وألبانيــا 
ضــد بولنــدا ويــود التأكيــد عــى أن موقفــه يبقــى حازمــًا وصارمــًا يف رفــض أي 
أشــكال للعنــف أو التمييــز أو اإلســاءة، ال يتســاهل فيفــا عــى اإلطــالق مــع هــذه 

الترصفات الكريهة يف كرة القدم".
وتعرضت الرشطة للهجوم من مشجعي املجر أثناء تحركها إىل مدرج الجاهر 

الزائرة واضطرت للرتاجع.
وقالت الرشطة إنها تحركت بعد إساءة عنرصية ألحد املرشفن.

وأضافــت عــر تويــرت: "بعــد وقــت قصــر مــن انطالق املبــاراة يف وميبي، توجه 
مخالفــة عنرصيــة  الرتكابــه  املشــجعن  أحــد  ركــن العتقــال  إىل  الرشطــة  رجــال 

تتعلق بالنظام العام بعد تعليقات ضد أحد املرشفن".
وتابــع: "خــالل عمليــة االعتقــال اندلعــت اضطرابــات طفيفــة شــملت مشــجعن 
آخريــن لكــن الرشطــة اســتعادت األمــن والنظــام رسيعــًا ومل تكــن هنــاك حــوادث 

أخرى يف هذه املرحلة".

ريو دي جانرو/ )أ ف ب(:
تســتضيف الرازيــل غرميتهــا األوروغواي اليوم ضمن 
املؤهلــة  الجنوبيــة  أمــركا  تصفيــات  مــن   12 الجولــة 
ملونديال قطر 2022 يف كرة القدم، أمام جاهرها 
املحليــة بعــد طول غياب بســبب جائحــة كورونا وهي 
مدركــة أن تأهلهــا غــر املنقطــع إىل الحدث الريايض 

الكبر ليس سوى مسألة وقت.
)رقــم  مــرات  خمــس  العــامل  بطلــة  الرازيــل،  حققــت 
ففــازت  التصفيــات،  يف  صاروخيــة  بدايــة  قيــايس(، 
9 مــرات قبــل أن تفرملهــا مضيفتهــا كولومبيــا بتعــادل 

سلبي األحد املايض.
املجموعــة  ترتيــب  "سيليســاو"  منتخــب  يتصــّدر 
املوّحــدة مــع 28 نقطــة أمــام أرجنتــن ليونيــل ميــي 
)22(، فيــا يبــدو الفــارق كبــرًا مــع باقــي املطارديــن 

االكوادور واالوروغواي )16(.
هذا وخاضت جميع منتخبات مجموعة "كومنيبول" 
باســتثناء   ،18 أصــل  مــن  اآلن  حتــى  مبــاراة   11
مباريــات،   10 خاضتــا  اللتــن  والرازيــل  األرجنتــن 
بعــد  ســبتمر  يف  بينهــا  املواجهــة  توقفــت  بعدمــا 
دقائق معدودة عى انطالقها يف ســاو باولو، بســبب 
مبخالفــة  الضيــف  املنتخــب  العبــي  بعــض  اتهــام 

بروتوكوالت فروس كورونا.

تــم  املحليــة،  الصحــف  وبحســب  املعادلــة،  يقلــب 
بيــع عــرشة آالف تذكــرة مــرّصح بها من قبل الســلطات 

الصحية يف البالد.
ومل تخــرس الرازيــل يف تصفيــات املونديــال يف آخــر 
27 مبــاراة، منــذ ســقوطها أمــام تشــيي صفــر2- يف 

أكتوبر 2015.
املخــضم  األوروغــواي  مــدرب  خــرس  املقابــل،  يف 
اإلســباين  برشــلونة  دفــاع  قلــب  تاباريــس،  أوســكار 
انــه  علــًا  عضليــة،  إصابــة  بســبب  أراوخــو  رونالــد 
سيفتقد بعد الخسارة األخرة أمام األرجنتن بثالثية 
والعــب  خيمينيــس  ماريــا  خوســيه  املدافــع  نظيفــة 

الوسط جورجيان دي أرساكاييتا الصابتها.
وقــال قائــد دفاعهــا املخــضم دييغــو غوديــن "خرسنــا 
وننهــض  طافتنــا  نشــحن  أن  يجــب  مــؤمل.  بشــكل 

رسيعًا".
ومل تنجــح األوروغــواي بالتغلــب عى الرازيل يف أي 
مسابقة منذ العام 2001 يف تصفيات كأس العامل. 

األرجنتن للبقاء دون خسارة 
وبعــد خمســة أيــام مــن اســقاطها األوروغــواي بثالثيــة 
يف  بعــد  تخــرس  مل  التــي  األرجنتــن  تنــوي  نظيفــة، 
يف  العــب  أفضــل  ميــي،  بقيــادة  التصفيــات  هــذه 
العــامل ســت مــرات، تعزيــز وصافتهــا عندمــا تســتقبل 

نهائيــات  إىل  مبــارشة  منتخبــات  أربعــة  أول  ويتأهــل 
كأس العامل، فيا يخوض الخامس ملحقا دوليا.

العبــي  تيتــي  املــدرب  منــح  املريــح،  للموقــف  ونظــرًا 
كولومبيــا،  مــع  التعــادل  بعــد  راحــة  يــوم  الرازيــل 
وسيكون متاحًا له اجراء أكر كم من التغير العددي 
بــالده  أن  علــًا  املتبقيــة،  املباريــات  يف  والخططــي 
أحــرزت اللقــب العاملــي آخــر مــرّة يف 2002، وهــي 
قبــل  اآلســيوية  القــارة  نّظمتهــا  التــي  الوحيــدة  املــرة 

املوعد املرتقب يف قطر.
وبعــد خوضــه املبــاراة األخــرة يف ظــل حــرارة مرتفعــة 
مانــاوس،  يف  ماثــاًل  الوضــع  ســيكون  بارانكيــا،  يف 
علًا ان تيتي اســتخدم 19 العبًا من أصل 25 متاحًا 

يف املباراتن األخرتن ضد فنزويال وكولومبيا.
بــداًل  إميرســون  األميــن  بالظهــر  تيتــي  يدفــع  وقــد 
مــن  بــدال  فريســيمو  لــوكاس  املدافــع  دانيلــو،  مــن 
غابريــال  حســاب  عــى  رافينيــا  والجنــاح  ماركينيــوس 

باربوسا.
زخــًا  أقــل  الرازيــل  بــدت  املمّيــزة،  االنطالقــة  وبعــد 
يف الفــوز عــى فنزويــال 1-3 والتعــادل مــع كولومبيــا. 
وبرغم اســتحواذها الكرة بنســبة %63 أمام كولومبيا، 

إال انها مل تسّدد سوى 5 مرات عى املرمى.
لكــن خوضهــا املبــاراة املقبلــة أمــام جاهرهــا، قــد 

البــرو ســابعة الرتتيــب )11 نقطــة( وصاحبــة النتائــج 
املتقلبة.

وبحــال الفــوز، ســتقرتب األرجنتــن مــن ضــان بطاقــة 
التأهــل، علــًا انهــا عانــت يف نســخ عــدة أخــرة خــالل 

مشوار التصفيات.
ســكالوين،  ليونيــل  املــدرب  تشــكيلة  وســتخوض 
املــايض،  يوليــو  يف  أمــركا  كوبــا  بلقــب  املتوجــة 
نوفمــر املقبــل عــى أرض  مواجهتــن صعبتــن يف 

األوروغواي ثم تستضيف الرازيل.
وقــد يريــح ســكالوين يف مواجهــة البرو العبي وســطه 

لياندرو باريديس وجيوفاين لوسيلسو.
وتراجعــت حظــوظ البــرو بالتأهــل مــرة ثانيــة متتاليــة 
أمــام  األخــرة  مباراتهــا  خســارة  بعــد  املونديــال،  إىل 

بوليفيا صفر1-.
وحتــى بحــال فــوز غــر متوقــع عــى االرجنتــن، قــد ال 
يكــون ذلــك كافيــًا للبــرو مــن أجــل تقليــص الفارق مع 
اإلكــوادور  تســتقبل  التــي   )15( الخامســة  كولومبيــا 
الثالثــة )16(، فيــا تلعــب بوليفيــا وصيفــة القــاع )9( 
وتشــيي   )12( السادســة  الباراغــواي  ضيفتهــا  مــع 
مــوت"  أو  "حيــاة  مبــاراة  تخــوض  التــي   )10( الثامنــة 
مــع  فيــدال  أرتــورو  املخــضم  وســطها  نجــم  بحســب 

توقف الدوري توقف الدوري 66 أسابيع  أسابيع ضيفتها فنزويال متذيلة الرتتيب )7(.
خالل مونديال قطر خالل مونديال قطر 20222022

ميالنميالن يعلن إصابة  يعلن إصابة 
هرنانديز بفيروس كوروناهرنانديز بفيروس كورونا

ستوكهومل/ وكاالت:
قال االتحاد الســويدي لكرة القدم أمس، إن جناح مانشســرت يونايتد أنطوين 
إيالنغا تعرض إلساءة عنرصية خالل مباراة ملنتخب السويد تحت 21 عامًا 

ضد إيطاليا هذا األسبوع.
وتعــادل الفريقــان 1-1 بالتصفيــات األوروبيــة يف مونــزا أمــس الثالثــاء، وأبلــغ 
إيالنغــا، الــذي تــرك امللعــب يف الدقيقــة 72، عــن تعرضــه لتعليــق عنــرصي 

من العب منافس بعد صفارة النهاية.
وقــال مــدرب الســويد كاليــس إريكســون: "تــم إبالغنــا بالواقعة وقدمنــا تقريرًا 

شفهيًا للحكام ومراقبي املباراة واآلن ننتظر رد فعل".
وأضــاف: "ال يجــب أن يتعــرض أي أحــد للعنرصيــة وهــذا ليــس مقبــواًل عــى 

اإلطالق وندعم جميعًا أنطوين يف هذه القضية".
وخاض إيالنغا )19 عامًا(، ثالث مباريات مع الفريق األول ملانشسرت يونايتد 

وسجل أمام ولفرهامبتون واندرارز يف اليوم األخر للموسم املايض.
وتكررت مشاهد العنرصية يف املالعب اإليطالية يف الفرتة املاضية، وكان 
املدافــع الســنغايل كاليــدو كوليبــايل العــب نابــويل قــد اشــتىك أكــرث مــن مرة 

من تعرضه ملواقف مسيئة خالل مباريات الدوري املحي.

جناح مانشستر يونايتد جناح مانشستر يونايتد 
يتعرض إلساءة يتعرض إلساءة 

عنصرية في إيطالياعنصرية في إيطاليا

يدافع عن نيمار يدافع عن نيمار 
أمام االنتقاداتأمام االنتقادات

يدين العنف في ويمبلي يدين العنف في ويمبلي تياغو سيلفاتياغو سيلفا
خالل لقاء إنجلترا والمجرخالل لقاء إنجلترا والمجر

"ويفا""ويفا"

لالقتـراب أكثـر لالقتـراب أكثـر 
من التأهلمن التأهل

البرازيل البرازيل 
واألرجنتينواألرجنتين

تصفيات مونديال 2022
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - قماشة توضع على الجروح 

– من الفواكه 
2 - عكس شدة – يحمي 

3 - يلهو + ثالثة أرباع وراء 
معكوسة 

4 - يرى بعينه معكوسة  
+حلزوني 

5 - حرف + أنهوا دراستهم 
الجامعية 

6 - على شاطئ البحر معكوسة 
+ من األشهر القمرية 

7 - ثلثا قال– كبر وترعرع 
معكوسة 

8 - من أدوات القتال قديما + 
ظهر – متشابهان 

9 -من فروع الرياضيات 
+أملس 

العمودي:
1 - كفيف – من قياصرة الروم 

معكوسة 
2 - وفي – يمشي بالنميمة بين 

الناس معكوسة 
3 - متشابهان + رحيق – يقام 

على القاتل والسارق 
4 - مختلفان + خبير مبعثرة – 

شتم معكوسة 
5 - العام الذي أصاب المسلمون 

فيه مجاعة في عهد عمر 
يسمى عام .....

6 - يسقي + كفالة 
7 - حرف + عصا الملك 

8 - ال باإلنجليزية – عاصمة 
ألمانيا االتحادية سابقا – حرف جر 

9 -من مشتقات النفط – 
ذنوب صغيرة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

من األشهر الحرم 
يتكون من مقطعين ) 7 أحرف (

تشرين األول – حزيران – أكتوبر – شعبان – ربيع 
الثاني – أيلول – أغسطس – نوفمبر – فبراير – 

رجب – مايو – رمضان – يوليو- آب – محرم – شوال 
– صفر – لم – لن 

حل الكلمة الضائعة

ذو الحجة

 

مزارعون ومتطوعون يقطفون ثمار الزيتون يف قرييت جالود وقريوت         ) فلسطني ( لعبة فيديو تساعد عىل 
تخفيف التوتر والشعور 
بالغضب عند األطفال

بوسطن/ وكاالت:
طــور فريــق مــن الباحثــن مبستشــفى األطفــال يف مدينــة بوســطن األمريكيــة لعبــة فيديو 
تســتهدف تدريــب األطفــال عــى ضبــط رسعــة نبضــات القلــب لديهــم يف أثنــاء مراحــل 
اللعب الرسيعة، من أجل مساعدتهم عى السيطرة عى شعورهم بالغضب والتوتر.

ســيكياتري"  أوف  "فرونتــر  العلميــة  الــدورة  أوردتهــا  التــي  الدراســة  فريــق  ويهــدف 
املتخصصــة يف الطــب النفــي أن تســاعد هــذه التجربــة يف الحــد مــن احتيــاج األطفال 
واملراهقن لألطباء النفسين، وكذلك مساعدة األطفال الذين ليس بوسعهم الحصول 

عى مساعدة نفسية متخصصة.
وطــورت اللعبــة يف إطــار مبــادرة "ضبــط واكتســاب الســيطرة االنفعاليــة" التــي يطبقهــا 
مستشــفى األطفال يف بوســطن منذ عرش ســنوات، وتعتمد عى تدريب األطفال عى 

االحتفاظ بهدوئهم يف أوقات التوتر واإلحباط.
وخالل مامرسة لعبة الفيديو يحاول الطفل إطالق النار عى أشكال فضائية افرتاضية، 
ويف الوقت نفسه تجنب إصابة أهداف صديقة، مع ارتداء سوار حول املعصم لقياس 

رسعة نبضات القلب.  
وإذا اســتطاع الالعــب االحتفــاظ بانخفــاض رسعــة نبضــات قلبــه يف أثنــاء اللعــب، فإنــه 
يحقــق نقاًطــا إضافيــة خــالل اللعبــة، أمــا إذا ارتفعــت رسعــة نبضــات القلــب، فــإن اللعبــة 

ا. تعطل قدرته عى إطالق النار تلقائيًّ
ونقــل املوقــع اإللكــرتوين "ميديــكال إكســريس" املتخصــص يف األبحــاث الطبيــة عــن 
الباحث جوزيف جونزاليز، وهو من كبار أطباء النفس يف املستشفى قوله: "االنفعاالت 
مثــل الغضــب والتوتــر تــؤدي إىل زيــادة رسعــة نبضــات القلــب، وهنــاك تقنيــات بدنيــة 
خاصــة ميكــن القيــام بهــا لخفــض رسعــة النبــض مثــل التنفس العميــق والتحكم يف هدوء 

األعصاب".
وأضــاف: "هــذه التجربــة تقــوم عــى افرتاضيــة أنــه إذا مــا تعلــم األطفــال أســاليب لخفض 
رسعــة النبــض لديهــم يف املواقــف املضطربــة، كخوضهــم غــامر لعبــة فيديو عى ســبيل 
املثــال، فإنــه ســوف يكــون مبقدورهــم اســتخدام األســاليب نفســها للتحكــم يف التوتــر 

والغضب خالل املواقف املحتدمة التي قد يواجهونها يف املنزل أو املدرسة".

الماعز يشارك يف عرض عسكري 
بمناسبة العيد الوطين اإلسباين

مدريد/ وكاالت:
أصبح ماعز الفيلق اإلسباين مرة أخرى محور االهتامم يف أثناء العرض العسكري السنوي يف 

مدريد مبناسبة العيد الوطني.
ويعد مرور جنود الفيلق اإلسباين، الذي يرتأسه جالب الحظ وهو املاعز، من أكرث اللحظات 

املنتظرة يف العرض العسكري التقليدي، وفق إفادة "روسيا اليوم".
ــا كل عــام يف 12 أكتوبــر يف اليــوم  ا تقليديًّ وتنظــم القــوات املســلحة اإلســبانية عرًضــا عســكريًّ

الوطني اإلسباين، إحياًء لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إىل أمريكا عام 1492.

إنستغرام يخترب خاصية إلنذار 
المستخدمني بانقطاع الخدمة 

كاليفورنيا/ وكاالت:
بانقطــاع  أنــه يختــر خاصيــة إلنــذار املســتخدمن  بــوك  التابــع لرشكــة فيــس  أفــاد "إنســتغرام" 
الخدمــة أو املشــكالت الفنيــة مبــارشة عــى تطبيــق مشــاركة الصــور، وذلــك بعــد أيــام مــن تعطل 

خدمات عمالق شبكات التواصل االجتامعي مرتن.
وأوضــح "إنســتغرام" يف تدوينــة أن االختبــار ســيجرى يف الواليــات املتحــدة، وسيســتمر بضعــة 
أشــهر. وحــال انقطــاع الخدمــة ســت ســاعات يف الرابــع مــن ترشيــن األول )أكتوبــر( دون وصــول 
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  إىل  مليــار   3.5 عددهــم  البالــغ  الرشكــة  خدمــات  مســتخدمي 

وخدمات املراسلة، وهو ما شمل واتساب وإنستغرام وماسنجر.
تقاريــر  بحســب  إنســتغرام،  مــع  مشــاكل  املســتخدمن  مــن  العديــد  واجــه  الحــق  وقــت  ويف 

املستخدمن عى مجموعة مراقبة اإلنرتنت داونديتكتور.
هــل  معرفــة  األشــخاص  عــى  التســهيل  يف  ستســاعد  خاصيــة  لطــرح  أيًضــا  الرشكــة  وتخطــط 

حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

"غوغل" تتيح "مفاتيح أمان" 
دين" مجانية لـ"المهدَّ

كاليفورنيا/ وكاالت:
أعلنت رشكة "غوغل" األمريكية أنها أتاحت ما أطلقت عليه "مفاتيح أمان" مجانية لعدد محدود من 

األشخاص الذين صنفتهم أنهم أشخاص معرضون لـ"مخاطر عالية".
وأوضحــت رشكــة "غوغــل"، حســب مــا نــرشه موقــع "تاميــز نيــوز نــاو" أن مفاتيــح األمــان املجانيــة تلــك 

ستتاح ألكرث من 10 آالف شخص تقريًبا بالعامل.
وجاء إعالن غوغل بعدما ذكرت يف وقت سابق أن أكرث من 14 ألف من مستخدمي بريد "جي ميل" 

يواجهون خطًرا بالًغا من االستهداف من جهات عديدة.
وقــال شــن هنتــي، مديــر مجموعــة تحليــل التهديــدات يف "غوغــل": "إن األشــخاص املختاريــن تلقوا 
تهديدات من جهات عديدة". ولفتت إىل أن هذه التهديدات تشــر إىل اســتهدافهم بشــكل خاص، 
وليــس مجــرد املســاومة، بســبب طبيعــة عملهــم. ويتمتــع مســتخدمو مفاتيــح األمــان الجديــدة بحاميــة 
مــن مختلــف التهديــدات عــر اإلنرتنــت، من ذلك هجامت التصيد االحتيايل املعقدة والرامج الضارة 
والتنزيــالت الضــارة األخــرى عــى "غوغــل كــروم" و"آندرويــد"، والوصــول غــر املــرح بــه إىل بيانــات 

حساباتهم الشخصية مثل بريد جيميل والخدمة السحابية "درايف" والصور الخاصة بهم.
وأشــار هنتــي إىل أن التحذيــرات الجديــدة طبيعيــة لألفــراد مثل: النشــطاء، والصحفين، واملســؤولن 
الحكوميــن. وأضــاف: "مــا نــراه مــراًرا وتكــراًرا هــو أن الكثــر مــن االســتهداف األويل للتهديــدات ميكــن 
حظره باستخدام أساسيات أمنية جيدة مثل مفاتيح األمان والتصحيح والوعي، ولهذا السبب نحذر".
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تتمة مقال ماذا بعد؟  ... 

االحتالل يهدم  ... 

15 وفاة ... 

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد ابراهيــم محمــد ابــو غربيــه عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801799610    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عمــرو جــال فهمــي الربعــي  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء      403229099 الرقــم      وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    امــاين كــال عمــرو كســاب  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    410150924   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

  أعلن أنا املواطن /    محمد ابراهيم احمد يحيى  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     800701922  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    صــري شــعبان رشيــف رجــب        عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   407708908       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   خالد رامي عبد الفتاح مقداد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    404524225   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رحــاب مدحــت عيــاد   عــن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   405973561     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فاطمــه مصطفــى حنفــي مســعود   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   917575581    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو مغصيــب       احمــد محمــد  يوســف    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    900800566      الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     رامز محمد معني منر ابو قادوس    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   800018202    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أحمــد اســاعيل أحمــد عطااللــه   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  411778780   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مهنــد ابراهيــم حمــدان أبــو عربــس   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   410080295    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رهام حسني عيل ابو مريي     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  801074329     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ زامــل عابــد ســامل شــلوف عن فقد هويتــي وتحمل 
الرقم 903626554 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســيف الديــن حســن زيك حنيــف  عن فقــد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802020677 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هنــاء عــديل محمد صالح من ســكان غــزة عن فقد جواز 
سفري الفلسطيني والذي يحمل هوية رقم 802657973 فعىل 

كل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد جواز 

سفر

تنصــل  رغــم  املوقعــة  باالتفاقيــات  الفلســطينية  الســلطة  التــزام  3ـ 
االحتالل منها.

4ـ جــاء اعــراف منظمــة التحريــر الفلســطينية بدولــة )إرسائيــل( دون أن 
يكون لها حدود، فمن اعرف بدولة )إرسائيل( ال يحق له الحديث عن 

يافا وحيفا وعكا وصفد.
يطالــب  التــي  والكلــات  والجمــل  والعبــارات  بالفقــرات  املدقــق  إن 
الرملــان األورويب بشــطبها مــن منهــاج التعليــم الفلســطيني، يكتشــف 
بــه الرملــان األورويب هــو شــطب للحــق الفلســطيني،  أن مــا يطالــب 
وتصفيــة للقضيــة، فحــني تطالــب أوروبــا بإزالــة صــورة لجــدار الفصــل 
وحــني  الواقــع،  أرض  عــن  أزيــل  قــد  أنــه  يعنــي  ال  فذلــك  العنــري، 
يطالب بشطب كلمة أسري من منهاج التعليم، فذلك ال يعني إغالق 

السجون، وتحرير جميع األرسى.
وهــي  تجاهلهــا،  ميكــن  ال  الواقــع،  أرض  عــىل  عنيــدة  حقائــق  هنــاك 
جــزء مــن املعانــاة الفلســطينية، وهــذا الــذي يؤكــد أن بيانات الشــجب 

واالستنكار واإلدانة لن تقدم ولن تؤخر، وإمنا املطلوب هو:
أواًل: وقــف العمــل باالتفاقيــات املوقعــة مــع )إرسائيــل( فــورًا، مبــا يف 

ذلك التنسيق والتعاون األمني.
بالقضيــة  والرجــوع  فــورًا،  )إرسائيــل(  بدولــة  االعــراف  ســحب  ثانيــًا: 

الفلسطينية إىل قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
ثالثــًا: تحطيــم حالــة الهــدوء األمنــي التــي يتمتــع بهــا االحتــالل دون أن 

يدفع الثمن.
فلســطينية،  ميدانيــة  قيــادة  تشــكيل  يجــب  ســبق،  مــا  إلنجــاح  رابعــًا: 
تنتقل بالحالة الفلسطينية من الهدوء إىل التمرد، عىل أن تكون هذه 

القيادة بعيدًا عن االحتالل، فوق أرض قطاع غزة.
خامســًا: التوافــق عــىل تشــكيل قيــادة مؤقتــة ملنظمــة التحريــر، قيــادة 
VIP، املطلــوب قيــادة يكــون  قتــال وفــداء وعطــاء، ال قيــادة بطاقــات 
الطائــرات  وجودهــا  مــكان  عــن  وتفتــش  لالحتــالل،  مطلوبــًا  رأســها 
املسرية، قيادة تعرف أن بيوتهم ستقصف يف كل حني، وأن أوالدهم 
يضعــون األحزمــة الناســفة عــىل خارصاتهــم، وجاهــزون للتضحيــة متــى 

طلب الوطن منهم ذلك.
وقتئــٍذ يصــري االتحــاد األورويب، وأمريــكا، وكل قــادة )إرسائيل( يلهثون 
طلبًا لهدنة، هدنة ليوم أو يومني، مقابل تقديم كل ما تأمر به القيادة 

الفلسطينية الجديدة القوية العنيدة.

التطعيــات، أفــادت الــوزارة بــأن إجــايل الجرعات التــي وصلت قطاع 
غزة بلغ 768590 جرعة، يف حني تلقى اللقاح 460816 مواطًنا.

ويف الضفة الغربية، أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة 
 412 تعــايف  إىل  مشــرية  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة  و177  وفيــات   7

مصاًبا.
تســجيل  تــم  أنــه  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  الكيلــة يف  وذكــرت 
وطولكــرم   ،)2( وجنــني   ،)1( لحــم  وبيــت   ،)2( أريحــا  يف  الوفيــات 
)1(، وقلقيليــة )1(، واإلصابــات يف ضواحــي القــدس )13(، طوبــاس 
)7(، جنــني )29(، الخليــل )47(، قلقيليــة )5(، نابلــس )27(، بيــت 
لحــم )16(، رام اللــه والبــرية )22(، أريحــا واألغــوار )6(، طولكــرم )4(، 

سلفيت )1(.
والقطــاع  الضفــة  فــريوس كورونــا يف  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
بلغــت 95.6 %، ونســبة اإلصابــات النشــطة 3.4 %، والوفيــات 1 % 
مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 75 مصابــا يف غــرف العنايــة 
املكثفة، يف حني يعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات 
141 مصابا، منهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

المجلس التنفيذي لالتحاد 
اإلفريقي يناقش منح االحتالل 

صفة عضو مراقب
الجزائر/ فلسطني:

يناقش املجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي، اليوم، منح االحتالل اإلرسائييل 
صفــة عضــو مراقــب باملنظمــة القاريــة، بحســب مــا كشــف مصــادر دبلوماســية 

جزائرية، أمس.
ونقلــت صحيفــة الــروق الجزائريــة عــن املصادر التي مل تســّمها، تأكيدها أن 
امللــف املتعلــق مبنــح االحتــالل صفــة مراقــب باملنظمة القارية ســيتم إدراجه 
يف جــدول أعــال املجلــس التنفيــذي لالتحــاد اإلفريقــي املزمــع عقــده اليــوم 
وغدا، ملناقشته والبت فيه. ووفقا للمصادر، فإن برمجة امللف يف االجتاع 
كان مببادرة من الجزائر بالتنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا و24 دولة أخرى.

ويف 22 يوليــو/ متــوز املــايض، أعلنــت وزارة خارجيــة االحتــالل أن ســفريها 
لــدى إثيوبيــا أدماســو أاليل، قــدم أوراق اعتــاده عضــًوا مراقًبــا لــدى االتحــاد 
اإلفريقــي، ويف 25 يوليــو أعلنــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة، يف بيــان، رفضهــا 
قبول االحتالل مراقبا جديدا باالتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات" 
والحقــا، نقلــت وســائل إعــالم عربيــة أن 7 دول عربيــة أبلغــت االتحاد اإلفريقي 
اعراضهــا عــىل قــراره منــح االحتــالل صفــة مراقــب يف املنظمــة القاريــة، وهــو 

موقف تضامنت معه جامعة الدول العربية.
ويف 3 أغســطس/ آب املــايض، قدمــت 7 دول عربيــة، هــي الجزائــر ومــر 
وليبيــا وتونــس وموريتانيــا وجــزر القمــر وجيبــويت، اعراًضــا عــىل اإلجــراء الــذي 

قام به رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موىس فيك.
واعتــرت الــدول املعرضــة قــرار انضام االحتــالل إىل املنظمة تجاوًزا إجرائيا 
ومخالفــة  التنفيذيــة،  لســلطته  املفوضيــة  رئيــس  مــن  مقبــول  غــري  وسياســيا 
لــدى االتحــاد اإلفريقــي. والذت  ملعايــري منــح صفــة مراقــب ونظــام االعتــاد 
بقيــة الــدول العربيــة األعضــاء يف االتحــاد اإلفريقــي، وهــي املغــرب والســودان 
والصومــال بالصمــت. وكانــت الجزائــر وجنــوب إفريقيــا قــد اعرضتا عىل هذه 

الخطوة مبكًرا.

رام الله/ فلسطني:
االنتخابيــة  للقوائــم  التنســيقي  املجلــس  وصــف 
املســتقلة قــرار محكمــة النقــض التابعــة للســلطة 
بــرام اللــه، القــايض بــرد الطعــن الــذي قدمــه تجمع 
الكل الفلسطيني ضد قرار رئيس السلطة محمود 
عباس بتأجيل االنتخابات التريعية بأنه "وصمة 
عار يف جبني القضاء الفلسطيني، وخيبة أمل".

أمــل  "بخيبــة  أمــس:  لــه  بيــان  املجلــس يف  وقــال 
للقوائــم  التنســيقي  املجلــس  تلقــى  مؤملــة، 
بــرد  النقــض  محكمــة  قــرار  املســتقلة  التريعيــة 
يحــرم  الــذي  االنتخابــات  تأجيــل  قــرار  الطعــن يف 
الدســتورية  حقوقهــم  أبســط  مــن  الفلســطينيني 
املحكمــة  أن  إىل  مشــريا  بالقانــون"،  املكفولــة 
اّدعــت يف قرارهــا أن قــرار عبــاس متعلــق بأعــال 

السيادة.

فــإن  املحكمــة،  تزعــم  كــا  القانــون،  وحســب 
أعــال الســيادة خارجــة عن االختصــاص القضايئ 
لتقييــم  لهــا  ســلطة  ال  فــإن  وبالتــايل  للمحكمــة، 
مــدى توافــق قــرار تأجيــل االنتخابــات مــع القانــون 
األسايس الفلسطيني، وبناًء عليه ردت الدعوى، 

وفق املجلس.
وقــال: إن املحكمــة مل تــرد الدعــوى فقــط، بــل يف 
الفلســطيني،  الشــعب  آمــال  كل  ردت  الحقيقــة 
القضــاء  اســتقالل  يف  ظنــه  وحســن  وطموحاتــه 
ونزاهتــه، وبــات جليــا لــكل فلســطيني أن الســلطة 
التنفيذيــة هــي املهيمنــة عىل الســلطة القضائية، 
بدل أن يكون األمر ضد ذلك، مضيفا أن الشعب 
الفلســطيني أدرك اآلن أن املحكمــة ليســت هــي 
التــي تحكــم عىل قــرارات الرئيس، بل قراراته التي 

تحكم قرارات املحكمة.

وأكــد أن قــرار املحكمــة "مــا هــو إال وصمــة عــار يف 
جبــني القضــاء الفلســطيني، الــذي فشــل يف أهــم 
الــذي  بالقانــون  يتمســك  فلــم  فيــه،  ميــر  اختبــار 
يعطيــه الحــق يف الرقابــة عــىل القرارات الرئاســية، 
بــل قــام بالهــرب إىل تعريــف واســع فضفــاض غــري 
منضبــط ألعــال الســيادة، دون القيــام مبــا تفرضه 
أصول إصدار األحكام القضائية، من حيث الدقة 

يف تطبيق القانون وتفسري قواعده".
بعــد  يتوقــف  لــن  أنــه  عــىل  املجلــس  وشــدد 
النظــام  إصــالح  عــن محاولتــه يف  الخيبــة  هــذه 
القانــوين، والتمســك بحكــم القانــون، وتجديــد 
إىل  والوصــول  الفســاد،  ومحاربــة  الرعيــة، 
الشــعب  رغبــات  ــا  حقًّ متثــل  رشعيــة  ســلطات 
عــىل  جامثــة  تنفيذيــة  ســلطة  ال  وطموحاتــه، 

صدره منذ أكرث من 14 عاما.

غزة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  نعــى 
العــام  واألمــني  هنيــة،  إســاعيل  حــاس  اإلســالمية 
للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني نايف حوامتة، 
واملكتــب الســيايس للجبهــة، عضــو اللجنــة املركزية 
للجبهــة وعضــو قيادتهــا املركزيــة يف إقليــم قطاع غزة 

عبد الحميد أبو جياب "أبو فارس".
وأرســل هنيــة برقيــة تعزيــة بالراحــل أبــو جيــاب، قائاًل: 
مــن  والكفــاح  بالنضــال  حافلــة  حيــاة  بعــد  رحــل  إنــه 
التحاقــه  منــذ  وذلــك  فلســطني،  وطنــه  تحريــر  أجــل 
بالجامعــات املريــة نهايــة الســتينيات ومــع انطــالق 
الثــورة الفلســطينية املعــارصة، وعــاش بعيــًدا مرتحاًل 
بــني ســوريا ولبنــان يف صفــوف الثــوار واملناضلــني، 
وقــى معظــم حياتــه يف دمشــق العزيــزة إىل أن عــاد 

إىل أرض الوطن عام 1994.
وأضــاف هنيــة "إذ نعــزي أنفســنا فإننــا نعــزي األخــت 
وجميــع  إخوانــه  وأبنــاء  وإخوانــه  وأبنــاءه  فــارس  أم 
)عيــاش(،  لحمولتنــا  املنتميــة  جيــاب  أبــو  عائلــة 

الدميقراطيــة  الجبهــة  يف  إخواننــا  نعــزي  وكذلــك 
داخــل الوطــن وخارجــه، ويف مقدمتهــم األمــني العــام 
"أنهــى  حوامتــة:  قــال  جهتــه،  مــن  حوامتــة".  نايــف 
أبــو فــارس برحيلــه املحــزن مســرية نضاليــة انطلقــت 
غــزة  إىل  وبانتقالــه  ســوريا،  يف  جرمانــا  مخيــم  مــن 
واصــل دوره القيــادي جنبــا إىل جنــب مــع رفاقــه يف 
مقاومــة االحتــالل واالســتيطان إىل أن رحــل االحتــالل 

وعصاباته ذليال عن أرض غزة".
وأضــاف حوامتــة أنــه برحيــل أبــو جيــاب "خرسنــا قائدا 
وطنيــا كــرّس حياتــه لخدمــة شــعبه وقضيتــه وحقوقــه 
وكرامتــه الوطنيــة، كا بنــى عائلة وطنية انخرط كامل 
أفرادها يف النضال وعىل رأسهم املناضلة والناشطة 
ســنبقى  أننــا  ثقــة  "كلنــا  مردفــا  فــارس"،  أم  النســائية 
عــىل ذات الطريــق الــذي ســاهم يف شــقه وتعبيــده". 
وتقــدم املكتــب الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة يف 
برقيــة تعزيــة بأحــر التعــازي برحيــل أبــو جيــاب، وقــال: 
"خرسنا برحيله رفيقا من أبناء الجيل املؤسس الذي 
نــذر حياتــه لنضالــه دون أن يبــدل أو يــردد، أو تنــال 

منــه الصعــاب والعراقيــل والعذابــات، ومــرارة النضــال 
وقســاوته، فقد أفنى حياته يف النضال، متغلبا عىل 
األمانــة  أن ســلم  بعــد  املــرض، ورحــل  األوجــاع وآالم 

ألجيال جديدة من الشباب تحت رعايته".
خالــد  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  كلمــة  يف  البطــش، 
الجبهــة  "نعــزي  جيــاب:  أبــو  جثــان  تشــييع  خــالل 
الدميقراطيــة وعائلــة أبــو جيــاب برحيلــه. نؤبنــه ليــس 
القــوى  يف  ورفيقــا  أخــا  بــل  فحســب  وطنيــا  قائــًدا 
الوطنية واإلسالمية. لقد متيز بدماثة أخالقه وعمله 
الدؤوب".وأضــاف البطــش أن القائــد أبــو جيــاب كان 
مــع  االشــتباك  إدامــة  يف  دومــا  يحركــه  العــودة  حــق 

االحتالل.
وشــيعت جاهــري غفــرية ظهــر أمس جثــان القيادي 
وفصائليــة  وطنيــة  قيــادات  مبشــاركة  جيــاب،  أبــو 
وشــعبية، يف موكــب انطلــق مــن أمــام مجمــع الشــفاء 
الطبــي، إىل مقــرة حــي الشــيخ رضــوان غــرب مدينــة 

غزة، حيث ووري الرثى.

االحتالل يحكم بسجن 
القيادي "أبو عون" عاًما

جنني/ فلسطني:
أصــدرت محكمــة االحتــالل العســكرية، أمــس، حكــًا بالســجن الفعــيل ملــدة 
عام، بحق القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية حاس األسري نزيه أبو عون 

)58 عاما(، من بلدة جبع جنوب جنني بالضفة الغربية املحتلة.
وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى بــأن القيــادي أبــو عــون اعتقــل مــع نجلــه إســالم يف 

مايو/ أيار املايض، واعتقل يف سجون االحتالل نحو 21 عاًما متفرقة.
ويعــد القيــادي أبــو عــون أحد أعمدة الحركة األســرية، ونال لقب عميد األرسى 
ســنوات   4 بلغــت  إداري  ســجن  مــدة  أطــول  لقضائــه   2010 عــام  اإلداريــني 

متواصلة.
وبــدأت رحلــة القيــادي أبــو عون مــع االعتقاالت يف 10 يونيو/ حزيران 1993، 
حــني حكــم عليــه بالســجن 4 ســنوات، واعتقــل ثانيــة يف 26 ســبتمر/ أيلــول 
كتائــب  قيــادة  عــن  املســؤولية  بتهمــة  ســنوات،   6 بالســجن  وحكــم   ،1998

القسام الجناح العسكري لحركة حاس يف محافظة جنني.
ويف 25 ســبتمر 2005، شــنت قــوات االحتــالل حملــة اعتقــاالت يف صفوف 
مــن ترشــحوا ضمــن قوائــم كتلــة "التغيــري واإلصــالح" يف االنتخابــات البلديــة 
مبناطق الضفة الغربية، وكان منهم أبو عون، وحول لالعتقال اإلداري، واستمر 
حتى 17 مارس/ آذار 2006، وبعدها بثالثة أشــهر اعتقل من جديد يف 26 

يونيو 2006 مع حملة اعتقال نواب كتلة "التغيري واإلصالح" يف الضفة.
ســلطات  وواصلــت  اإلداري،  االعتقــال  رهــن  وضــع   ،2007 مايــو   24 ويف 
االحتالل تجدده حتى بات عميد األرسى اإلداريني، ليفرج عنه يف 17 مارس 
2010، وبعــد 14 يوًمــا مــن اإلفــراج عنــه، تلقفــه جهــاز األمــن الوقــايئ التابــع 

للسلطة برام الله، ليمكث يف أقبيته 40 يوًما.
ويف غمرة فرحة اختلستها أرسة أبو عون بوجوده بينهم يف شهر رمضان لعام 
2010 بعــد طــول غيــاب، اعتقلــه جهــاز مخابــرات الســلطة يف 26 أغســطس/ 

آب 2010، املوافق 16 رمضان، وتعرض خالل االعتقال للشبح والتعذيب.

إعادة فتح ميناء غزة
أمام المواطنني

غزة/ فلسطني:
أعلــن املكتــب اإلعالمــي الحكومــي، أمــس، إعــادة فتــح مينــاء غــزة أمام 
املواطنني، بدًءا من السبت املقبل، من الساعة الثامنة صباحا حتى 

العارشة لياًل.
وأفــاد املكتــب يف تريــح صحفــي، بــأن إعادة فتح مينــاء غزة جاء بناًء 
عــىل قــرار لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي، ويف ضــوء توصيــات جهات 

االختصاص، وتراجع مؤرشات الحالة الوبائية لجائحة كورونا.
إعــادة  بعــد  إنــه  البــزم:  إيــاد  الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
تقييــم الحالــة الوبائيــة لفــريوس كورونــا تقــرر إعــادة فتح مينــاء غزة أمام 
املواطنني بدًءا من بعد غد، عىل أن ُيفتح يوميا من الساعة8 صباحا 
امُللّزمــة  للبســطات واألكشــاك  الســاح  10 مســاء، منبهــا إىل  حتــى 
رســميا للعمــل داخــل املينــاء، وحظــر تام لدخول العربــات التي تجرها 
الحيوانــات، ومنــع دخــول الدراجــات الناريــة يومــي الخميــس والجمعــة 

من كل أسبوع.
ولفت إىل أن اللسان الغريب للميناء يعد منطقة مغلقة لوجود أعال 

تطويرية وإنشاءات.

"القوائم المستقلة": قرار محكمة السلطة برد 
الدعوى ضد تأجيل االنتخابات "وصمة عار"

جماهري غفرية تشّيع جثمانه يف غزة

هنية وحواتمة و"الديمقراطية" ينعون القيادي "أبو جياب"

أصيــب فتــى )16 عاًمــا( بكــرس يف القدم إثر اعتداء 
خــالل  الشــبان  مــن  عــدد  عــىل  االحتــالل  قــوات 

تواجدهم يف ساحة باب العامود.
لرطــة  التابعــة  العادمــة  امليــاه  ســيارة  ورشــت 
االحتالل املتواجدين يف املكان، يف حني اعتدت 

قوات عىل عدد من املواطنني.
وشــددت قــوات االحتــالل مــن إجراءاتهــا العســكرية 
ا  عســكريًّ حاجــًزا  ونصبــت  والعيســوية،  ســلوان  يف 
وأوقفــت  ســلوان،  يف  االعتصــام  خيمــة  قــرب 
ومنعــت  راكبيهــا،  بطاقــات  ودققــت يف  املركبــات 

عدًدا من املواطنني من املرور.
وأوقفــت  العيســوية  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
مدارســهم،  إىل  املتوجهــني  الطلبــة  حافــالت 

وتسببت بحدوث أزمات مرورية.
وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق إثــر 
يف  الســام  الغــاز  قنابــل  االحتــالل  قــوات  إطــالق 
بلــدة بيــت أمــر. وأوضحــت مصــادر محليــة أن قوات 
االحتــالل دهمــت عــدًدا مــن منــازل املواطنــني يف 
وألحقــت  مبحتوياتهــا  وعبثــت  وفتشــتها  البلــدة 
اخليــل،  خالــد  املواطنــني  مبركبتــي  ماديــة  أرضاًرا 
وربحــي اخليــل، واعتقلــت املحــرر عيــى اخليــل 
وســط  تركــزت  مواجهــات  واندلعــت  عاًمــا(.   25(
البلدة قرب مسجد بيت أمر الكبري، أطلقت قوات 
تســبب  مــا  الســام،  الغــاز  قنابــل  خاللهــا  االحتــالل 
بإصابــة عــدد مــن املواطنــني بحــاالت اختنــاق، يف 
حــني اعتقلــت القــوات الشــاب صالــح الجعــري مــن 
أمــى  قــد  كان  أســري محــرر  وهــو  الخليــل،  مدينــة 
 3 يف  عنــه  وأفــرج  عامــا،   14 البالغــة  محكوميتــه 

يونيــو/ حزيــران املــايض. وفتشــت قــوات االحتــالل 
عــدة منــازل باملحافظــة، عــرف مــن أصحابها عيل مر 
مــن يطــا، ومــراد دعيــس مــن بيــت عمــرة، ومعتصــم 
عــدة حواجــز  ونصبــت  ســامت،  ديــر  مــن  العــواودة 
وحلحــول،  ســعري  بلــديت  مدخــيل  عــىل  عســكرية 
ومدخــيل مدينــة الخليــل الشــايل "جــورة بحلــص" 
والجنــويب "الفحــص"، وأوقفــت مركبــات املواطنني 
مــا  الشــخصية،  بطاقاتهــم  يف  ودققــت  وفتشــتها 

تسبب يف إعاقة تنقلهم.
ويف رشق قلقيلية، أصابت قوات االحتالل الشاب 
محمــد فــالح )22 عاًمــا( بالرصــاص الحــي يف قدمــه 

خالل مواجهات قرب بلدة عزون، ثم اعتقلته.
االحتــالل  قــوات  اعتــدت  لحــم،  بيــت  غــرب  ويف 
بالــرب عــىل املواطــن أحمــد شــكارنة )53 عامــا( 
عنــد املدخــل الغــريب لبلــدة نحالــني، أثنــاء محاولتــه 
عبــور املدخــل الجنــويب الواصــل إىل قريــة الجبعــة 
جنوًبــا، مــا تســبب لــه برضــوض وكدمــات يف أنحــاء 

جسده.
إخطارات استيالء

عــىل  باالســتيالء  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 
عــرات الدومنــات مــن أرايض قريــة ياســوف رشق 

سلفيت لصالح مستوطنة "تفوح".
االحتــالل  ســلطات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
باالســتيالء عــىل  القريــة  أهــايل  مــن  عــدًدا  أخطــرت 
أربعــة أحــواض، أي مــا يقــارب 40 دومًنــا مــن أراض 
مســتوطنة  لتوســيع  دومًنــا،   160 مســاحتها  تبلــغ 
مواطنــني   5 االحتــالل  قــوات  وســلمت  "تفــوح". 
فوكــني  وادي  يف  البنــاء  ووقــف  بالهــدم  إخطــارات 

غرب بيت لحم.
وأخطرت ســلطات االحتالل بتجريف الشــارع الرابط 
بني بلدة يعبد وخربة امريحة، جنوب غرب جنني.

والشــارع املخطــر بالتجريــف تــم شــقه وتعبيــده قبــل 
نحــو شــهرين، لتســهيل وصــول طلبــة املــدارس إىل 
وأماكــن  أراضيهــم  والعــال إىل  يعبــد، واملزارعــني 
عملهــم. وأغلقــت قــوات االحتالل املدخــل الرئيس 
الرقــي لبلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، وأوقفــت 
املركبات وفتشــتها ومنعت املواطنني من الدخول 

إىل البلدة أو الخروج منها.
واعتقلــت قــوات االحتــالل أحمــد نــر )٢٨ عاًمــا(، 
وعهــد الشــوميل )٢٢ عاًمــا( ومحمــود الــدوري )١٧ 
لحــم،  بيــت  مــن  النــوري )١٧ عاًمــا(  عاًمــا(، وقــي 
ومــراد خضــري، واألســري املحــرر مــوىس دغلــس مــن 

نابلس، عقب دهم منازلهم والعبث مبحتوياتها.
انتهاكات املستوطنني

واقتحــم املســتوطنون فجــر أمــس قريــة مــردا شــال 
سلفيت من الجهة الرقية يف منطقة "املدارس"، 
أصحابهــا  مــن  عــرف  مركبــات،   5 إطــارات  وأعطبــوا 
شــعارات  وخطــوا  ابــداح،  ويــارس  معتــوق،  حســن 
كراهيــة وعنريــة وتهديــد بالقتل عىل جدران عدة 
منازل. وقطع املســتوطنون عرات أشــجار الزيتون 
يف أرايض بلــدة عورتــا رشق نابلــس، املقامــة عليها 
مســتوطنة "ايتــار"، ورشــوا بعضهــا مبــواد ســامة مــا 

أدى إىل جفافها.
مســتوطنة  مســتوطنو  رسق  نابلــس،  جنــوب  ويف 
"يتسهار"، مساء أمس، معدات لقطف الزيتون من 

أرايض قرية بورين.

"العمادي" يعلن بدء رصف 
المنحة القطرية بغزة اليوم

غزة/ فلسطني:
أكــد رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار غــزة الســفري محمــد العــادي، أن 
اللجنــة بالتعــاون مــع صنــدوق قطــر للتنمية، ســتبدأ عملية رصف املســاعدات 

النقدية لألرس املستورة واملتعففة يف القطاع بدًءا من اليوم.
االلكــروين مســاء  القطريــة  اللجنــة  عــر موقــع  العــادي يف تريــح  وأوضــح 
أمس، أن املساعدات النقدية سُتقّدم لنحو 95 ألف أرسة، بواقع 100 دوالر 
لكل منها. وبنّي أن عملية التوزيع ســتتم من خالل األمم املتحدة، عر مراكز 
التوزيــع التــي حددتهــا يف محافظــات قطــاع غــزة، البالــغ عددهــا أكــرث من 300 

مركز ومحل تجاري.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

كالم يف العودة والمصلحة
هــل يعــود ســام فيــاض رئيًســا للــوزراء؟ وإذا عــاد هــل ســيخلف عبــاس يف 
رئاســة الســلطة؟ قبــل اإلجابــة، وكل يشء خــارج نطــاق العقــل يف السياســة 
محتمــل ويحــدث عــى غــر توقــع، نقــول إن اإلدارة األمريكيــة الحاليــة تــرى 
مــع  والعاقــة  الفلســطينية.  لــأرايض  ورؤيتهــا  نفســها،  فيــاض  ســام  يف 
)إرسائيــل(، لــذا هــي تدعــم وجــوده يف املناصــب العليــا، رئيًســا للــوزراء، أو 
رئيًسا للسلطة.  سام فياض يقّدم نفسه للفلسطينيني، وللمجتمع الدويل 
ــا  ــا وماليًّ عــى أنــه القائــد املنقــذ للحالــة الفلســطينية التــي ترتاجــع اقتصاديًّ
بشــكل مضطــرد. ســام يقــدم نفســه كشــخص صاحــب عاقــات دوليــة جيدة 
مــع الــدول املانحــة، وبالــذات اإلدارة األمريكيــة، ومبــا أن الســلطة تعــاين أزمة 
ماليــة كبــرة كــا وصفهــا رئيــس البنك الدويل الــذي كان من فرتة قصرة يف 

زيارة للضفة الغربية، فإن السلطة يف حاجة لفياض بزعمهم.
أما كيف سينقذ فياض السلطة من أزمتها املالية، فأمر ليس معروًفا وليس 
محــدًدا. طبًعــا هــو لــه قبول واحرتام يف إدارات أمريكية وغربية، وهو يعتمد 
عى توظيف هذا القبول وترجمته إىل مساعدات مالية سخية، وهنا ميكن 
القول إن محمود عباس رئيس السلطة له عاقات جيدة ومحرتمة مع الدول 
املانحــة ومــع إدارة بايــدن، فلــاذا ال تتدخــل هــذه الــدول ملســاعدته وإنقــاذ 
سلطته من أزمتها املالية الكبرة؟! هل ينجح فياض فيا فشل فيه عباس؟!

إذا كان ســام فياض يســتطيع فعل ما ال يســتطيع عباس فعله، فهذا يفرض 
عى املحللني ســؤال ملاذا؟! إن اإلجابة عى هذا الســؤال شــائكة، ال ســيا 
أنهــا تفــرتض صحــة وصــدق ادعــاء ســام فيــاض، ولكــن الصحــة والصــدق يف 
نظــري هــا يف موضــع الشــك، ورمبــا أكــر مــن الشــك، ولــن يحــدث هــذا إال 
إذا كانــت لــدى فيــاض أمثــان سياســية يدفعهــا، وتكــون أمثاًنــا رفــض عبــاس 
القــدرة  فيــاض حــول  ا أشــك يف كل مزاعــم ســام  أنــا شــخصيًّ أن يدفعهــا. 
الشــخصية عــى اإلنقــاذ واإلصــاح، فقــد جربنــاه ومل تكــن تجربتــه ناجحــة مبــا 
فيها الكفاية. وإذا كانت قيادات فتحاوية مثل الشيخ وفرج وغرها ضده، 
فإنهــا لــن متّكــن لــه مــن العــودة، وأحســب أن حــاس ال ترحــب بعودتــه بعــد 
تجربته األوىل التي حارص فيها غزة وفرض عليها عقوبات مالية واقتصادية، 

وكان يًدا مساعدة لاحتال يف حصار غزة.
للمقاومــة،  معاديــا  منوذجــا  للــوزراء  رئاســته  ســنوات  يف  فيــاض  قــدم  لقــد 
ومنوذجا للشخص الذي يستجيب ملصالح )إرسائيل( األمنية عى حساب 
املصالــح الفلســطينية، ال مــن خــال دعــم التنســيق األمنــي فحســب بــل مــن 

خال إجراءات عديدة أخرى.
رئيســة ال  فيــاض ملناصــب  عــودة  إن  وبوضــوح وموضوعيــة  القــول  خاصــة 
يحمــل خــًرا، وال متثــل عودتــه إن حصلــت مصالــح الشــعب الفلســطيني يف 
التحرر وتقرير املصر، ألن هذه املعاين ليست يف رؤيته، وال من أهدافه.

طبيب: مضادات االلتهاب 
ترفع ضغط الدم

موسكو/ وكاالت:
حذر الطبيب الرويس ألكسندر مياسنيكوف من أن العديد من األدوية 
غر الســترويدية املضادة لالتهابات )مســكنات األمل( تشــكل خطورة 
عى مرىض ارتفاع ضغط الدم، وذلك حسبا نرشت وكالة "سبوتنك" 

الروسية لأنباء.
وحسب إفادة الوكالة أوضح الطبيب "أنها تسبب ارتفاًعا يف الضغط، 
وتثــر أزمــات ارتفــاع ضغــط الــدم والنوبات القلبيــة، ويجب عدم تناولها 
يف حــاالت قصــور القلــب". ويف هــذا اإلطــار أشــار الطبيب إىل أن هذه 
األدويــة لهــا تأثــر ســيئ عــى األوعيــة الدمويــة والــكى؛ لذلــك يف حالــة 
اإلصابــة بــأورام خبيثــة، أو ارتفــاع ضغــط الــدم املقــاوم، أو ارتفــاع ضغــط 
الــدم يف ســن مبكــرة، يجــب فحــص الــكى أواًل.  ونبــه إىل أن مســكنات 
األمل يجب أن تؤخذ فقط مع أدوية املعدة، وإال فقد تتطور إىل قرحة.

مرشوب دائف "يحرق" 
دهون الجسم الخطرة 

فـي أثناء النوم
لندن/ وكاالت:

تعــد الدهــون الحشــوية خطــرة ألنهــا تغلــف األعضــاء الحيويــة 
املرتبطــة  املخاطــر  وتشــمل  الجســم،  وســط  يف  املوجــودة 

بالدهون النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وميكــن لجســم اإلنســان تخزيــن كميــة مدهشــة مــن الدهــون، 
ــا دامًئــا بالعــني املجــردة. وتلتصــق  ولكــن ليــس كل ذلــك مرئيًّ
الدهــون الحشــوية باألعضــاء، مــا يجعلهــا عامــل خطــر لإلصابــة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض السكري. 
ويقدم النظام الغذايئ أفضل إجراء مضاد للدهون، مع وجود 

مرشوب واحد عى وجه الخصوص يبرش بالخر.
وتشــر الدالئــل املتزايــدة إىل أن شــاي أولونــغ يقلــل كثــًرا مــن 

الدهون الحشوية.
ــا  مرشوبًّ الباحثــون  خصــص  العشــوائية  التجــارب  إحــدى  ويف 
ــا يحتــوي عــى 609.3 ملــغ مــن الكاتشــني )املغذيــات  يوميًّ

الرئيسة يف أولونغ( للمشاركني عى مدار 12 أسبوًعا.
الجســم  ووزن  البطــن  يف  الدهــون  منطقــة  الباحثــون  وقــاس 
واألســبوع  الثامــن،  واألســبوع  صفــر،  األســبوع  عنــد  وتكوينــه 

الثاين عرش من الدراسة.
وكشفت النتائج أن املرشوبات الكثيفة الكاتشني تقلل كثًرا 
مــن متوســط مســاحة الدهــون الحشــوية، وكذلــك الدهــون يف 

الجسم.
وخلــص الباحثــون إىل أن "اســتهاك مــرشوب الشــاي األخــر 
املخصــب مبضــادات األكســدة مــدة 12 أســبوًعا تســبب يف 
ممــن  الصينيــني،  البالغــني  لــدى  الحشــوية  الدهــون  فقــدان 

لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية يف البطن".
وُكــررت هــذه النتائــج يف دراســة ماثلــة أظهــرت أن رشب 300 
مــل مــن شــاي أولونــغ أربــع مــرات يف اليــوم ميكــن أن يســاعد 
ســتة  يف  الدهــون  مــن  واحــد  كيلوغــرام  خســارة  عــى  النــاس 

أسابيع.
وذكر الباحثون أن الشاي فعل ذلك بتحسني التمثيل الغذايئ 
للدهون يف الجســم بنســبة %2.9 مقارنة باملاء، وهذا يعادل 
حرق ما يقرب من 281 سعرة حرارية يف اليوم، يف املتوسط.

لندن/ وكاالت:
النهائيــة  القامئــة  كامــردج  وســط  مســجد  تصــدر 
تقدمهــا  التــي  "ســترلينغ"  لجائــزة  املرشــحة 
ألفضــل  الريطــاين  للمعــار  امللكيــة  األكادمييــة 
التصميــات كل عــام، وهــي جائــزة بريطانيــة للتميــز 
اســم  عــى  ســميت  املعاريــة،  الهندســة  يف 
املهنــدس املعــاري جيمــس ســترلينغ، وينظمهــا 
للمعاريــني  امللــي  "املعهــد  ا  ســنويًّ ومينحهــا 

الريطانيني".
وأعلنت األكادميية عر موقعها الرسمي أن ترشيح 
املســجد مل يكــن فقــط بســبب تصميمــه املعــاري 
الفريــد الــذي يجمــع ثقافــة الديــن اإلســامي وفنــون 
ليكــون  ُصمــم  أيًضــا  ألنــه  بــل  الريطــاين؛  املعــار 

صديًقا للبيئة.
وأوضحــت األكادمييــة أن تصميم املســجد يتضمن 
امليــاه  كميــة  لذلــك  امليــاه؛  ملعالجــة  وحــدات 
ا، إضافــة إىل أن املســجد ال  امُلســتهلكة قليلــة جــدًّ
يديــر أي نشــاط ينتــج عنــه غاز ثاين أكســيد الكربون 
الذي يسهم بشكل كبر يف أزمة التغير املناخي.

بارفيلــد"  "ماركــس  رشكــة  املســجد  صممــت  وقــد 
مــن  اثنــان  املــرشوع  إدارة  وتــوىل   ،2007 عــام 
الرشكــة، هــا جوليــا  املهندســني املعاريــني يف 

بارفيلد وماثيو وينغروف.
مــع  مصــور  لقــاء  يف  بارفيلــد  جوليــا  ورصحــت 
أن صممنــا مســجًدا  يســبق  "مل  قائلــة:  األكادمييــة 
من قبل؛ لذلك تعني علينا البحث والتمحيص يف 

الشكل املعاري للمساجد يف العامل، ثم قررنا أن 
نعمــل عــى تصميــم يجمــع بــني الحضارة اإلســامية 
"اخرتنــا  بارفيلــد:  وأضافــت  الريطانيــة".  والثقافــة 
شــكل  عــى  الداخليــة  املســجد  أعمــدة  تكــون  أن 
أشجار من الخشب، ألن األشجار تشر إىل اتصال 

اإلنسان بالطبيعة، وهذا مبدأ مهم يف اإلسام".
وأجــرت األكادمييــة امللكيــة أيًضــا حــواًرا مــع ساشــا 
مســجد  أن  أكــدت  التــي  املســجد،  مديــرة  أرشف 
مكاًنــا  يكــون  أن  منــه  الهــدف  ليــس  لنــدن  وســط 
ا  للعبادة للمسلمني؛ بل هدفه أن يكون مركًزا ثقافيًّ

ا للمجتمع الريطاين عامة. إساميًّ
يرشــح  مســجد  أول  كامــردج  مســجد  أصبــح  وقــد 

للجائزة يف التاريخ. 

موسكو/ وكاالت:
"أبــرد  مــن  واحــًدا  برميــن  جامعــة  مــن  خــراء  أنتــج 
األماكن يف الكون" بضع ثوان يف املختر، وذلك 
يف أثناء البحث يف الخصائص املوجية للذرات.
ويعــد الصفــر املطلق )صفــر كلفن، أو 459.67- 
فيهــا  متتلــك  ال  التــي  النقطــة  فهرنهايــت(  درجــة 
الــذرات طاقــة وال تتحــرك، وهــي أبــرد درجــة حــرارة 

ا. ميكن الوصول إليها نظريًّ
ولاقــرتاب مــن هــذه النقطــة قــدر اإلمــكان تاعــب 
الفريــق بســحابة مــن الــذرات إىل درجــة أنها كانت 

يف حالة "توقف افرتايض".
يف  ثابتــة  الجســيات  هــذه  ظلــت  ثــواٍن  وبضــع 
)يب  بيكوكلفــن   38 إىل  منخفضــة  حــرارة  درجــة 
يك(، أي 38 تريليون درجة فوق الصفر املطلق.

ويقــول الفريــق: "إن هــذا قــد تكــون لــه انعكاســات 
كبــرة عــى فهمنــا ميكانيــكا الكــم، فكلــا كانــت 
املــادة  تأثــر  زاد  بــرودة،  أكــر  الحــرارة  درجــة 

الغريبة".
ولتحقيــق درجــة حــرارة منخفضــة بشــكل ملحــوظ 
درجــة  خفضــت  عمليــة  األملــاين  الفريــق  طــور 

النقطــة  إىل  الجســيات  بإبطــاء  النظــام،  حــرارة 
التي وصلت فيها إىل شبه توقف تام، وفق إفادة 

"روسيا اليوم".
موازيــن  توجــد  ال  منخفضــة  حــرارة  درجــة  وهــذه 
يف  تســتند  هــي  لــذا  اكتشــافها،  ميكنهــا  حــرارة 
القيــاس إىل عــدم وجــود حركة حركية للجســيات 

املرصودة.
درجــة  الكتشــاف  املســتخدمة  اآلليــة  وُتعــرف 
الحــرارة باســم "نظــام عدســات موجــة املــادة يف 
املجــال الزمنــي"، وميكنهــا رؤيــة املــادة تتــرف 

مثل املوجة.
ولدراســة هذه املوجات اســتخدم الفريق عدســة 
كمــي،  غــاز  بتشــكيل  لهــم  ســمحت  مغناطيســية 
ميكنهــم  مركــزة  مــادة  موجــة  لصنــع  واســتخدموه 
بطريقــة  التــرف  مــن  والتحقــق  فيهــا  التحكــم 
معينــة. وعــى عكــس الغاز العــادي، املصنوع من 
ترتيــب فضفــاض للجســيات، إن الغــاز الكمومــي 
أقــل قابليــة للتنبــؤ بــه، ويعــرف أيًضــا باســم مكثــف 

بوز-آينشتاين.
وكتــب الباحثــون: "بالجمــع بــني إثــارة مكثــف بــوز-

آينشــتاين )يب إي يس( مــع عدســة مغناطيســية، 
نشــكل نظاًمــا لعدســة موجــة املــادة ذات املجــال 

الزمني".
العدســة،  إمكانيــة  قــوة  بوســاطة  الرتكيــز  ويضبــط 
وبوضــع الرتكيــز عــى مــا ال نهايــة نخفــض إجــايل 
الطاقــة الحركيــة الداخليــة لـــ)يب إي يس( إىل 38  

)يب يك(.
مصيــدة  يف  يس(  إي  )يب  إنشــاء  ويجــري 
املصيــدة،  توقــف  ذلــك  وبعــد  مغناطيســية، 
االتجاهــات  جميــع  يف  ــا  مبدئيًّ الغــاز  ويتمــدد 

املكانية الثاثة.
ومتكنت العدسة املغناطيسية بالفعل من إبطاء 
هــذا التمــدد وتوحيــد موجــة املــادة يف املــايض، 

لكنها عملت يف اتجاهني فقط.
ومع ذلك هذه هي املرة األوىل التي يتمكن فيها 
الباحثــون مــن إيقــاف التوســع يف االتجــاه الثالــث 

أيًضا.
ويقول الباحثون: "إن التجارب املستقبلية ميكن 
 17 حتــى  وتســتمر  أبطــأ،  الجســيات  تجعــل  أن 

ثانية، ما يسمح بدراسة أكر تفصيًا".

بمشاركة )200( شيف.. 
كأس العالم يف الترياميسو 

تبقى يف إيطاليا
روما/ وكاالت:

العــامل  كأس  مســابقة  يف  العــامل  بطــل  لقــب  عــى  إيطاليــان  حصــل 
)البيــض  الحلــوى  مــن  األصليــة"  "الوصفــة  فئــة  يف   2021 للتراميســو 
ســتيفانو  بهــا  فــاز  التــي  والــكاكاو(،  والقهــوة  واملاســكاربوين  والســكر 
ســرافيني )62 عاًمــا( صائــغ مــن البندقيــة، يف حــني فــازت فــازت إيلينــا 
بونــايل )52 عاًمــا( بتحــدي "الوصفــة اإلبداعيــة"، وهــي مدربة ســباحة من 

ميانو تعيش يف بلجيكا.
وأقيــم نهــايئ املســابقة يف تريفيــزو، مبشــاركة مئتــي "شــيف" مــن جميــع 

أنحاء العامل يف املسابقة التي بدأت يف الثامن من أكتوبر.
وأقيمــت الــدورة األوىل مــن بطولــة كأس العــامل يف صنــع هــذه الحلــوى 

الشهرة يف 2017، مبنطقة فينيتو عاصمة مدينة البندقية اإليطالية.
ويؤكــد خــراء يف تاريــخ فــن الطبــخ أن هــذه الحلويــات اســتحدثت يف 
جوليــا  فينيتســيا  فريــويل  منطقــة  أن  غــر  الخمســينيات،  يف  تريفيــزو 

أدرجت التراميسو يف قامئتها لأطباق التقليدية املحلية.

علماء يبتكرون أبرد درجة حرارة 
تسّجل يف مخترب عىل اإلطالق

مسجد كامربدج مرشح لجائزة "ستريلينغ" 
أكرب جائـــــزة معماريـــة يف بريطانيــــا


