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الناصرة-غزة/ محمد المنيراوي:
قــررت الحركــة الوطنية األســيرة مســاء أمس رفع 
درجــة التأهــب فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي 
كافــة، اســتعداًدا ألي طــارئ، وذلــك بعــد إعانها 

فشل الحوار مع إدارة سجني "رامون وهداريم".

وأفــاد مكتــب إعــام األســرى فــي بيــان مقتضب 
للحركة األسيرة، بأنها قررت رفع درجة التأهب في 
صفوف األسرى بعد فشل الحوار مع إدارة سجون 
االحتال. وأكدت أن أسرى حركة الجهاد اإلسامي 
المضربيــن عــن الطعــام، يطالبــون إدارة الســجون 

سجون االحتال، وضد ما يتعرضون له من إجراءات 
عقابيــة، وخاصة بعد عملية "نفق الحرية". وســبق 
أن أكــدت الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حمــاس 

فــي ســجون االحتــال، أول مــن أمــس، أنها 
لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير 

بإخراجهم إلى أقســام األسرى المضربين، مشددة 
على أنها لن تتركهم وحدهم في مواجهة السجان. 
ويواصــل أســرى حركة الجهاد اإلســامي إضرابهم 
عــن الطعام، لليوم الســادس توالًيــا، احتجاًجا على 
الهجمــة الشرســة التــي يتعــرض لهــا األســرى في 

غزة/ نور الدين صالح-أدهم الرشيف:
نظمت حركة املقاومة اإلسالمية حامس يف منطقة 
جنــوب غــزة، وقفــة تضامنيــة مــع األرسى املرضبــن 

غزة/ نور الدين صالح:
قــال متحدثــون: إن قضيــة األرسى مــن أهــم القضايــا 
التــي تشــغل الشــارع الفلســطيني خاصــة يف اآلونــة 
األخرية، مشريين إىل أن حكومة االحتالل تعيش حرًبا 

الذكــرى  وإحيــاء  االحتــالل،  الطعــام يف ســجون  عــن 
األحــرار.  وفــاء  لصفقــة  العــارشة  الســنوية 
الوقفــة  يف  ومتضامنــون  نشــطاء  وشــارك 

نفســية وإعالميــة فيــام يتعلــق بإمكانيــة إبــرام صفقــة 
تبــادل أرسى جديــدة مــع املقاومة الفلســطينية. جاء 

الــذي نظمتــه  الســيايس  الصالــون  ذلــك يف 
وجمعيــة  الفلســطينين  املهندســن  نقابــة 

رام الله/ فلسطن:
أكــد محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن 
ضغوًطــا  متــارس  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات 
كبــرية عــى األســريين محمــود العارضــة ويعقــوب 

قــادري، لتثبيــت اتهام أهــل النارصة عى 
أنهم وراء تسليمهام واعتقالهام.

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
أطفــال   6 أمــس،  مســاء  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت 
ومخيــم  العمــود  وبــاب  ســلوان  بلــدة  مــن  وشــبان 
أن  عيــان  شــهود  وذكــر  املحتلــة.  بالقــدس  شــعفاط 

واشنطن/ فلسطن:
الخارجيــة  وزارة  كونغــرس،  عضــو   22 طالــب 
األمريكيــة بالتدخــل الفــوري لوقــف االســتيالء عــى 
أرايض املواطنــن يف قريــة وادي فوكــن يف بيــت 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
اللــه  رام  يف  الســلطة  فلســطينية  فصائــل  دعــت 
إىل توضيــح موقفهــا حــول مــا رسبتــه وســائل إعــالم 
"نفــق  أرسى  مســاعدة  رفضهــا  عــن  إرسائيليــة 

غزة/ جامل غيث:
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  طالــب 
ربــاح،  رمــزي  فلســطن،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
الســلطة يف رام الله بالرتاجع عن قطع مخصصات 

القــوات اقتحمــت بلــدة ســلوان واعتقلــت الطفلــن 
وســط  ســلوان،  بلــدة  مــن  دعنــا  وعبــد  زيتــون  آدم 

إطــالق قنابــل الصــوت بكثافــة. وأشــاروا إىل 
أن مواجهــات اندلعــت مســاء أمــس يف حــي 

لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة. وقــال أعضاء 
الكونغــرس يف رســالة وجهوهــا، إىل القائــم بأعــامل 

الــرشق  لشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
األدىن يف وزارة الخارجيــة يائيــل ملــرت: 

الحرية" الذين متكنوا من انتزاع حريتهم من سجن 
اعتقالهــم.  يعــاد  أن  قبــل  اإلرسائيــي،  "جلبــوع" 
أن  أكــدت  إرسائيليــة،  إعــالم  وســائل  وكانــت 
الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة رفضــت توفــري الحاميــة 

الجبهــة وفصيلــن آخريــن، مــن الصنــدوق القومــي 
الفلســطيني التابــع ملنظمــة التحريــر للشــهر الرابــع 
عــى التــوايل. وقــال ربــاح لصحيفة "فلســطن": إن 
بالعالقــات الداخليــة  الــرضر  قــرار الســلطة "يلحــق 

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف -صفا:القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف -صفا:
تعهــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن تعهــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن 
بالتمســك باملقاومــة حتــى دحــر االحتــالل، بالتمســك باملقاومــة حتــى دحــر االحتــالل، 
وذلــك مبناســبة حلــول ذكــرى اغتيالهــا وزيــَر وذلــك مبناســبة حلــول ذكــرى اغتيالهــا وزيــَر 

الســياحة اإلرسائيــي رحبعــام زئيفــي يف الســياحة اإلرسائيــي رحبعــام زئيفــي يف 1717  
أكتوبر/ ترشين األول أكتوبر/ ترشين األول 20012001..

وأكد عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية وأكد عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية 
محمــود الــراس أن عمليــة محمــود الــراس أن عمليــة 1717 أكتوبر، جاءت  أكتوبر، جاءت 

وتأســيس  الثــوري،  العمــل  انطــالق  وتأســيس لتجــدد  الثــوري،  العمــل  انطــالق  لتجــدد 
أوىل معــادالت االشــتباك لشــعبنا املقــاوم أوىل معــادالت االشــتباك لشــعبنا املقــاوم 

ســفك  يف  تفــرد  غــادر  عــدو  ســفك ضــد  يف  تفــرد  غــادر  عــدو  ضــد 
الدماء وارتكاب املجازر دون رادع.الدماء وارتكاب املجازر دون رادع.

حمـــاس: شــروع االحتـــالل 
يف إنشاء محطة مواصالت 

قرب نابلس عدوان عىل شعبنا
غزة/ فلسطن:

اإلرسائيــي  االحتــالل  رشوع  أن  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
يف إنشــاء محطــة مواصــالت قــرب نابلــس جرميــة وعــدوان جديــد عــى شــعبنا 
الفلســطيني. وقــال الناطــق باســم حــامس، فــوزي برهــوم، يف ترصيــح صحفــي، 
أمــس: إن تســارع وتــرية التطبيــع واســتمرار رهــان الســلطة يف الضفــة الغربيــة 
عــى املفاوضــات العبثيــة مــع االحتــالل شــجعه عــى اســتمرار عدوانــه وجرامئه 

الغربيــة  الضفــة  يف  ومكوناتــه  شــعبنا  أبنــاء  كل  ودعــا  وانتهاكاتــه. 
مســاحة  وتوســيع  كافــة،  بأشــكالها  املقاومــة  تصعيــد  إىل  والقــدس 

ر من  "األوقاف اإلسالمية" تحذِّ
الخطر الذي يتهدد األقىص من 

جراء اقتحامات المستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطن:

عبــد  الشــيخ  القــدس،  اإلســالمية يف  األوقــاف  رئيــس مجلــس  حــذر 
العظيــم ســلهب، مــن الخطــر الــذي يتهــدد املســجد األقــى 
بــأداء الطقــوس  املبــارك، مــن خــالل الســامح للمســتوطنن 

غزة/ محمد أبو شحمة:
اللجنــة  اجتامعــات  عــن  يســفر  مل  ســنوات  منــذ 
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر أي نتائــج عــى األرض، 
أو تنفيــذ مــا يقــره املجتمعــون، وهــو مــا يشــري إىل 
وتفــرد  القــرار،  صنــع  عــى  قدرتهــا  وعــدم  ضعفهــا 

        عقب إعالنها فشل الحوار مع إدارة سجَنْ "رامون وهداريم"

الحركة األسرية تقرر رفع درجة التأهب يف سجون االحتالل

الفصائل تساند األرسى المرضبني عن الطعام

وقفة لحماس يف الذكرى السنوية 
العاشـــرة لصفقــة وفــاء األحرار 

األرسى من أهم القضايا اليت تشغل الشارع الفلسطين

متحدثون: االحتالل يعيش حرًبا 
نفسية حول إبرام صفقة التبادل 

يهدف لزرع الفتنة وإحداث 
رشخ يف النسيج الفلسطين

االحتـــالل يضغــط علـــى 
األسريين "العارضة وقادري" 

لتثبيت اتهام أهل النارصة

9 وفيات و440 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة والقطاع

غزة-رام الله/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس، تســجيل 9 وفيــات و440 إصابــة جديــدة بفريوس 
"كورونا" و781 حالة تعاٍف، يف الـ24 ساعة األخرية، يف الضفة الغربية وقطاع 
غــزة. وأوضحــت الــوزارة يف التقريــر اليومي حول الحالة الوبائية يف فلســطن، 
تســجيل 4 حــاالت وفــاة يف قطــاع غــزة، وحالتن يف جنــن، وحالة يف الخليل، 
وحالــة يف طوبــاس، وحالــة يف نابلــس. وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة 
ســجلت عــى النحــو اآليت: جنــن 34، بيــت لحــم 21، طوبــاس 9، ضواحــي 

القــدس 7، طولكــرم 11، الخليــل 42، نابلــس 29، أريحــا واألغــوار 4، 
سلفيت 2، رام الله والبرية 21، قلقيلية 1، قطاع غزة 259.

في                اليوم
ملف صادر عن صحيفة فلسطين في الذكرى العاشرة »لوفاء األحرار«
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حماس: عملية 17 أكتوبر تطبيق لمعادلة "الرأس بالرأس"

بـ "كاتــم الصــوت".. 20 عاًمــا علــى اغتيال 
مقاتلـــي "الشعبيــــة" الوزيـــر "زئيفــي"

رَفض التماًسا لوقف إنشاء حديقة توراتية يف المقربة اليوسفية بالقدس

االحتـــالل يعتقــل أطفــااًل وشباًنا بأحيـاء 
القـــدس وانــدالع مواجهـات يف سلوان

يف رسالة لخارجية بالدهم

22 عضـــو كونغــرس يطالبــون بالتدخل 
لوقف االستيالء عىل أرايض وادي فوكني

فصائل تدعو السلطة لتوضيح موقفها 
مـــن حمايــة أســرى "نفــق الحريــة"

تواصل رهاناتها الخارسة عىل استئناف المفاوضات

"الديمقراطية": قطع السلطة مخصصاتنا 
المالية يلحق الرضر بالعالقات الداخلية

أمن السلطة 
يواصل اعتقال 

مواطن عىل 
خلفية تلقيه 

تعزية من هنية 

33

22

22

22

عبـــاس والمنظمــة.. 
ل مستمر يشل  تغوُّ

ب هيبتها قراراتها وُيذوِّ

4 19

1919

66

191944 44

55

وقفة لفصائل المقاومة الفلسطينية بمدينة غزة تضامًنا مع األسرى في سجون االحتال أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

مسيرة للجبهة الشعبية بمدينة غزة إحياًء لذكرى عملية 17 أكتوبر أمس     )تصوير/ رمضان األغا(
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عقب إعالنها فشل الحوار مع إدارة سجَنْي "رامون وهداريم"

الحركـــة األسيـــرة تقـــرر رفـــع درجـــة التأهـــب فــي سجــون االحتــالل

الفصائل تساند األسرى المضربين عن الطعام
وقفة لحامس يف الذكرى السنوية العارشة لصفقة وفاء األحرار

يهدف لزرع الفتنة وإحداث شرخ في النسيج الفلسطيني
االحتالل يضغط عىل األسريين "العارضة 

وقادري" لتثبيت اتهام أهل النارصة
رام الله/ فلسطني:

أكــد محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي 
متارس ضغوًطا كبرية عىل األسريين محمود العارضة يعقوب قادري، لتثبيت 
اتهــام أهــل النــارصة عــىل أنهــم وراء تســليمها واعتقالهــا. وأفــادت الهيئــة يف 
بيان لها أمس بأن إدارة ســجون االحتال تواصل تصعيد العقوبات بحق أرسى 

"نفق الحرية" الستة يف مختلف النواحي الحياتية والنفسية داخل السجن.
وبينــت أن األســري العارضــة املتواجــد يف ســجن "أيالــون" يتعــرض إلجــراءات 
عــزل مشــدد ملــدة 6 أشــهر، مينــع مبوجبهــا مــن اســتعال "الكنتينــا" واألدوات 
الكهربائيــة، الفتــة إىل أنــه يقبــع يف زنزانــة ضيقــة جــدا ويســمح لــه بالخــروج إىل 
ا يف ساحة مساحتها ضيقة، إضافة إىل تغرميه ٣٥٠٠  الفورة ساعة واحدة يوميًّ
شــيقل، كتعويــض عــن األرضار التــي لحقــت بســجن "جلبوع" أثنــاء عملية "نفق 
الحريــة". وقــال العارضــة، ملحامــي الهيئــة: إنه وقادري ال يــزاال يتعرضان لضغط 
كبــري مــن ضبــاط مخابــرات االحتــال وســجونه لتثبيــت اتهام أهل النــارصة بأنهم 
وراء تســليمها واعتقالهــا، وإن الهــدف مــن ذلــك كلــه هــو "إحــداث رشخ يف 
النسيج االجتاعي الفلسطيني، وزرع الفتنة بيننا وتحطيم معنوياتنا وإرادتنا".

وأضــاف: "إذا كانــت مريــم البتــول قــد خانــت فــإن أهلنــا يف النــارصة قــد خانــوا، 
وإن كان املسيح قد غدر فأهل النارصة غدروا".

ويواجه األسري زكريا زبيدي يف سجن "إيشل" عقوبات مشددة، حيث يخضع 
للعــزل 6 أشــهر، مينــع خالهــا مــن اســتعال "الكنتينــا" واألدوات الكهربائيــة، 

ويتواجد يف زنزانة ضيقة تفتقر ألدىن مقومات الحياة.
محمــود  الســتة"  "األرسى  انتــزع  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/   6 يف  أنــه  يذكــر 
العارضــة، يعقــوب قــادري، محمــد العارضــة، زكريــا الزبيــدي، مناضــل نفيعــات، 
أيهــم كممجــي، حريتهــم بحفــر نفــق تحــت أرض ســجن جلبــوع لعــدة أيــام، قبــل 

مطاردتهم وإعادة اعتقالهم.

توتر يف سجن "رامون" عقب اقتحام 
قوات االحتالل أقسام األرسى

النقب املحتل/ فلسطني:
ســاد توتــر يف ســجن "رامــون" اإلرسائيــي عقــب اقتحــام وحــدات القمــع التابعة 
إلدارة ســجون االحتــال غــرف األرسى ونقــل عــدد منهــم، وســط أعــال تفتيــش 

استفزازية.
وأفــاد مكتــب إعــام األرسى بــأن وحــدات القمــع التابعــة إلدارة ســجون االحتــال 
اقتحمــت غــرف )4، 7، 14( يف قســم )1( بســجن رامــون، ونقلــت أرسى قســم 

)8(، وأجرت أعال تفتيش استفزازية، ما أدى إىل توتر األوضاع يف السجن.
قويــة  الســجون عســكريني ذوي أجســام  التابعــة إلدارة  القمــع  وتضــم وحــدات 
وخربات خدموا يف وحدات حربية مختلفة يف جيش االحتال، عدا عن تلقيهم 
تدريبات خاصة لقمع األرسى والتنكيل بهم، باســتخدام أســلحة مختلفة، منها 
الســاح األبيــض والهــراوات والغــاز الســام، وأجهــزة كهربائيــة تــؤدي إىل حــروق 
يف الجســم، وأســلحة تطلــق رصاصــا حارقــا، ورصــاص "الدمــدم" املحــرم دوليــا، 
ورصاصــا غريبــا يحــدث آالما شــديدة. وميــارس االحتال كل أصناف التعذيب 
النفــي والجســدي بحــق األرسى، ويتبــع معهــم سياســة اإلهــال الطبــي بهدف 
قتلهم ببطء، وإذاللهم وإجبارهم عىل تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء عىل 

أي مظاهر احتجاج، لفرض سياسة األمر الواقع عليهم.

االحتالل مينع عائلة القيادي 
شاكر عامرة زيارَته منذ اعتقاله

3 أرسى يبدؤون أعواًما جديدة يف سجون االحتالل

النارصة-غزة/ محمد املنرياوي:
مســاء  األســرية  الوطنيــة  الحركــة  قــررت 
ســجون  يف  التأهــب  درجــة  رفــع  أمــس 
االحتــال اإلرسائيــي كافــة، اســتعداًدا 
ألي طــارئ، وذلــك بعــد إعانهــا فشــل 
"رامــون  ســجني  إدارة  مــع  الحــوار 

وهداريم".
بيــان  يف  األرسى  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
مقتضــب للحركــة األســرية، بأنهــا قــررت 
رفــع درجــة التأهــب يف صفوف األرسى 
ســجون  إدارة  مــع  الحــوار  فشــل  بعــد 

االحتال.
الجهــاد  حركــة  أرسى  أن  وأكــدت 
الطعــام،  عــن  املرضبــني  اإلســامي 
يطالبــون إدارة الســجون بإخراجهــم إىل 
مشــددة  املرضبــني،  األرسى  أقســام 
يف  وحدهــم  ترتكهــم  لــن  أنهــا  عــىل 

مواجهة السجان.
ويواصل أرسى حركة الجهاد اإلسامي 

إرضابهــم عــن الطعــام، لليــوم الســادس 
توالًيا، كخطوة احتجاجية عىل الهجمة 
الرشســة التــي يتعــرض لهــا األرسى يف 
ســجون االحتــال، وضــد مــا يتعرضــون 
لــه مــن إجــراءات عقابيــة، وخاصــة بعــد 

عملية "نفق الحرية".
وســبق أن أكــدت الهيئــة القيادية العليا 
االحتــال،  ســجون  يف  حــاس  ألرسى 
أول من أمس، أنها لن تســمح باســتفراد 
كان  مهــا  أســري  بــأي  الســجون  إدارة 
ا  انتــاؤه التنظيمــي، وأنهــا ســتكون ســدًّ
منيًعــا يف التصــدي للســجان والحفــاظ 

عىل منجزات الحركة األسرية.
وشــددت الهيئــة يف ترصيــح مقتضــب 
ا واحًدا  عىل وقوف األرسى جميًعا صفًّ
الســجون  إدارة  إجــراءات  مواجهــة  يف 
أرسى  لــه  يتعــرض  مــا  خاصــة  العقابيــة 
لــن  وأنهــا  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة 
األســرية  الحركــة  مكونــات  وكل  تقــف 

وتلكــؤ  ماطلــة  أمــام  األيــدي  مكتوفــة 
إدارة السجون يف تنفيذ ما تم التفاهم 
عليــه حــول عــودة أوضــاع الســجون إىل 
مــا كانــت عليــه قبــل 6 ســبتمرب/ أيلــول 

املايض.
األرسى  أن  األســري  نــادي  وأوضــح 
إدارة  بوقــف  يطالبــون  املرضبــني 
التــي  التنكيــل  إجــراءات  الســجون 
فرضتهــا بشــكل مضاعــف بحقهــم، بعــد 
نقــل  وشــملت  الحريــة"،  "نفــق  عمليــة 
أرسى حركة الجهاد وعزلهم واحتجازهم 
يف زنازيــن ال تتوفــر فيهــا أدىن رشوط 
الحيــاة اآلدميــة، عــدا عــن نقــل مجموعة 

من القيادات إىل التحقيق.
قتل وإرهاب

وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 
الحســاينة:  يوســف  اإلســامي  الجهــاد 
الــذي ميتلــك كل أدوات  إن االحتــال 
التعذيــب  وتقنيــات  والقتــل  اإلرهــاب 

صمــود  أمــام  عاجــًزا  بــات  الحديثــة 
بعدمــا  بقضيتهــم،  واإلميــان  األرسى 
عــت منظومتــه األمنيــة يف عمليــة  تصدَّ
الكرامــة"،  و"معركــة  الحريــة"  "نفــق 
وذلــك رفًضــا لإلجــراءات التنكيلية التي 

تحاول النيل منهم.
وأضــاف الحســاينة يف ترصيــح صحفــي 
يتســابق  الــذي  االحتــال  أن  أمــس، 
العــامل عــىل دعمــه والتطبيــع معــه، بات 
يتعرَّى وينكشــف أمام جبهته الداخلية 
وأمــام حلفائــه والعــامل، يف تخبطــه يف 
مواجهــة األرسى الُعــزَّل نتيجــة إرادتهــم 

الصلبة.
ولفت إىل أن االحتال يترصف بعقلية 
والســادية  الوحشــية  وميــارس  االنتقــام 
فاشــلة  محاولــة  يف  األرسى،  قمــع  يف 
وبعــض  الهيبــة،  بعــض  الســتعادة  منــه 
االعتبــار ملنظومتــه األمنيــة التــي مّرغهــا 
أبطال "نفق الحرية" يف الرتاب، مؤكًدا 

أن األرسى عــىل موعــد قريــب مــع فجــر 
االنتصــار والحريــة رغًا عــن أنف الكيان 

املجرم.
القــدس  مهجــة  مؤسســة  وأفــادت 
للشــهداء واألرسى والجرحــى بــأن إدارة 
عقوبــات  فرضــت  عســقان  ســجن 
الجهــاد  حركــة  أرسى  بحــق  تعســفية 
عــن  املرضبــني  املعزولــني  اإلســامي 
الطعــام، إذ ســحبت جميــع حاجياتهــم، 
اللــون  ذات  الســجن  مابــس  وأعطتهــم 

البني فقط.
الجهــاد  ألرسى  رســالة  عــن  ونقلــت 
ســجن  يف  املعزولــني  اإلســامي 
إدارة  ســلموا  بعدمــا  أنهــم  عســقان، 
رســالة  املــايض،  األربعــاء  الســجن 
الطعــام،  عــن  اإلرضاب  إعانهــم 
الســجانني  مــن  قــوة  إليهــم  حــرضت 
مــزودة بالهــراوات والــكاب ودخلــوا إىل 
الغــرف بطريقــة همجيــة ومعاملــة ســيئة 

جــًدا، وأخرجــوا األرسى منهــا ونقلوهــم 
تفتيــش  حملــة  وشــنوا  األقفــاص،  إىل 
األدوات  وســحبوا  ســاعتني،  اســتمرت 

الكهربائية، ثم أرجعوهم إىل الغرف.
حــرض  التــايل،  اليــوم  يف  أنــه  وأضافــوا 
الســجانني  برفقــة  الســجن  مديــر 
والــكاب، وأخرجــوا األرسى مــرة أخــرى 
وبعــد  األقفــاص،  إىل  الغــرف  خــارج 
فقــط  أعطوهــم  أغراضهــم  مصــادرة 

مابس السجن ذات اللون البني.
عاقبــت  الســجن  إدارة  أن  وأوضحــوا 
 14 بالعــزل  زبيــدي  محمــد  األســري 
يوًمــا ومنــع زيــارة األهــل ملــدة شــهرين، 
األدوات  واســتخدام  "الكانتينــا"  ومنــع 
وفرضــت  شــهرين،  ملــدة  الكهربائيــة 

عليه غرامة مالية بقيمة 550 شيقًا.
مشاركة أسريات باإلرضاب

فيا أعلنت هيئة شؤون األرسى مساء 
أمــس، انضــام ثاثة من األســريات يف 

سجون االحتال لإلرضاب عن الطعام؛ 
إسناًدا لباقي األرسى املرضبني.

وكشــفت الهيئــة أن األســريات اللــوايت 
أعلن اإلرضاب هن: منى قعدان، وأمل 

طقاطقة، وشاتيا أبو عيادة.
ويواصــل 250 أســرًيا مــن كــوادر حركــة 
املفتــوح  إرضابهــم  اإلســامي  الجهــاد 
عــن الطعــام لليــوم الســادس؛ ملواجهــة 
االحتــال  ســجون  إدارة  إجــراءات 

التنكيلية املضاعفة بحّقهم.
األيــام  أن  فلســطينية،  مصــادر  وذكــرت 
املقبلة ستشهد انضام أفواج جديدة 
اســتجابة  عــدم  حــال  يف  األرسى  مــن 

إدارة سجون االحتال ملطالبهم.
املســتمرة  اإلرضاب،  خطــوة  وجــاءت 
بدعــم مــن الفصائل كافــة التي واصلت 
حواراتهــا  املاضيــة  املــدة  مــدار  عــىل 
وبرنامجهــا النضــايل، يف محاولــة لوقف 

القيود التعسفية إلدارة السجون.

3 أسيـــرات يرضْبـــن عـــن الطعـــام فـــي سجـــون االحتـــالل

الخليل-جنني/ فلسطني:
وجنــني  الخليــل  مــن  أرسى  ثاثــة  بــدأ 
بالضفة الغربية املحتلة، أمس، أعوام 
االحتــال  ســجون  يف  جديــدة  أرس 

اإلرسائيي.
فاألسري محمود رشيتح )44 عاًما( من 
مدينــة يطــا جنــوب الخليــل، بــدأ عامــه 
الـــ20 توالًيــا يف ســجون االحتــال مــن 

أصل محكوميته البالغة 7 مؤبدات.
إرسائيليــة  خاصــة  قــوات  واعتقلــت 
رام  مدينــة  يف  رشيتــح  "مســتعربون" 
اللــه بتاريــخ 17 أكتوبــر/ ترشيــن األول 
2005، مــن مســجد ســيد قطــب يف 
ســجن  إىل  نقــل  ثــم  املدينــة،  قلــب 
خضــع  شــهرين  ملــدة  املســكوبية 
خالهــا لتحقيــق قــاٍس وعــزل انفــرادي 
اســتمر 50 يوًمــا، ثــم نقــل إىل ســجن 
"هداريم" ثم "إيشل" يف برئ السبع.

رشيتــح  لألســري  االحتــال  ووجــه 
املتعلقــة  التهــم  مــن  العديــد 

إعــداد  عــن  واملســؤولية  باملقاومــة، 
عمليــات استشــهادية، أبرزهــا العملية 
التــي نفذهــا االستشــهادي  القســامية 
عــىل  ا  ردًّ نابلــس  مــن  موقــدة  إيــاد 
الجنــاح  القســام  قائــد كتائــب  اغتيــال 
العســكري لحركــة املقاومــة اإلســامية 
حــاس الشــهيد صــاح شــحادة بقطاع 

غزة.
واتهمتــه محكمــة االحتــال يف "بيــت 
قــادة كتائــب القســام  بأنــه أحــد  إيــل" 
القائــد  قيــادة  تحــت  يعملــون  الذيــن 
حامــد،  إبراهيــم  األســري  القســامي 
اللــه  عبــد  القســامي  واملهنــدس 
الربغــويث، وأنــه املســؤول عــن تجهيــز 
عمليــة  نفــذ  الــذي  االستشــهادي 
بتاريــخ  أبيــب(  )تــل  يف  النبــي  شــارع 
وأدت   ،2002 أيلــول  ســبتمرب/   19
وإصابــة  إرسائيليــني   6 مــرصع  إىل 

العرشات بجروح.
يشــار إىل أن قوات االحتال اعتقلت 

ا آخــر  رشيتــح قبــل إرســاله استشــهاديًّ
مقهــى  مدخــل  يف  عمليــة  لتنفيــذ 
شاطئ البحر يف )تل أبيب(، ووجهت 
له أيضا تهمة تشكيل خايا عسكرية، 
وتدريب عىل الساح وتجهيز عبوات 

ناسفة.
واألسري رشيتح أحد مهنديس كتائب 
اإلســامية  الكتلــة  وأمــري  القســام، 
يف  الطلبــة  اتحــاد  مجلــس  ورئيــس 
وهــو  اللــه،  بــرام  بريزيــت  جامعــة 
حافــظ للقــرآن الكريــم، ويتقن اللغتني 
اإلنجليزية والعربية، فضا عن إجادته 

األدب العريب.
مــن  تركــان  محمــد  األســري  بــدأ  كــا 
بلدة يعبد عامه الـ17 يف األرس، وهو 
ومحكــوم   ،2005 عــام  منــذ  معتقــل 
بــدأ  بالســجن مــدى الحيــاة، يف حــني 
األســري مهنــد كميــل مــن قباطيــة عامــه 
الـــ19 واألخــري يف األرس، وهــو معتقــل 

منذ عام 2003.

أريحا/ فلسطني:
األســري  زوجــة  عــارة،  عبــادة  أم  أفــادت   
القيــادي يف حركــة حــاس شــاكر عــارة مــن 
زيارتــه  العائلــة  مينــع  االحتــال  بــأن  أريحــا، 
منــذ اعتقالــه إداريــا يف منتصــف أيار من عام 

.2020
أن  أمــس،  ترصيــح  يف  عبــادة  أم  وذكــرت 
االحتــال قــرر تحديد تاريــخ 13/12/2021 
موعــدًا لإلفــراج عنــه بعــد حصولــه عــىل قــرار 

جوهري بعدم التمديد.
االحتــال  محكمــة  رفضــت   13/7 وبتاريــخ 
العسكرية يف عوفر االستئناف ضد االعتقال 

اإلداري املقدم لألسري القيادي عارة.
منــزل  دهمــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
القيــادي شــاكر عــارة يف مخيــم عقبــة جــرب، 
ســجون  يف  وجــوده  رغــم  أشــهر،  عــدة  قبــل 
االحتــال. يشــار إىل أن عــارة أحــد قيــادات 
حركــة حــاس يف أريحــا، ومــن رجال اإلصاح 

يف املدينــة، وهــو أســري ســابق اعتقــل أكــر 
مــن 13 مــرة لــدى االحتــال، جميعهــا كانــت 
تحت االعتقال اإلداري، وهو أحد املبعدين 

إىل مرج الزهور عام 1992.
عــارة  القيــادي  حــاس  حركــة  ورّشــحت 
موعدنــا"  "القــدس  االنتخابيــة  قامئتهــا  يف 

النتخابات املجلس الترشيعي 2021.
وولد شــاكر حســن مصطفى عارة يف مخيم 
تعــود  الجئــة  ألرسة   ،1960 عــام  جــرب  عقبــة 
قضــاء  الخــراب  رصفنــد  قريــة  إىل  أصولهــا 

الرملة املحتلة.
ومنــذ لحظــة اعتقالــه أخــربه ضابــط مخابــرات 

االحتال بأنه ذاهب لاعتقال اإلداري.
قــوات  اعتقــال  املاضيــة  الفــرتة  وشــهدت 
االحتــال العديــد مــن قيــادات حركــة حــاس 
إلجــراء  التحضــري  مــع  تزامًنــا  وكوادرهــا، 
االنتخابــات الترشيعيــة التي ُألغيت بقرار من 

رئيس السلطة محمود عباس.

غزة/ نور الدين صالح-أدهم الرشيف:
يف  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  نظمــت 
األرسى  مــع  تضامنيــة  وقفــة  غــزة،  جنــوب  منطقــة 
املرضبني عن الطعام يف سجون االحتال، وإحياء 

الذكرى السنوية العارشة لصفقة وفاء األحرار.
وشارك نشطاء ومتضامنون يف الوقفة التي ُنظمت 
أمــس،  غــزة  مدينــة  وســط  "الرسايــا"  مفــرتق  عــىل 
عهــد  حريتكــم  األبطــال  "أرسانــا  شــعارات:  ورفعــوا 
علينا، أرسانا.. عىل موعد معكم يف ساحات العز 

والنرص، أرسانا األبطال حريتكم دين يف رقابنا".
وقــال عضــو مكتــب إعــام األرسى األســري املحــرر 
اليــوم  باتــت  األرسى  حريــة  إن  الرشاونــة:  أميــن 
أقــرب مــا تكــون، وأن االحتال ســيضطر مرغا عىل 

التنازل لرشوط املقاومة كا يف وفاء األحرار.
داخــل  والتاحــم  الوحــدة  بحالــة  الرشاونــة  وأشــاد 
الســجون بــني مختلــف الفصائــل يف ظــل املعركــة 

التي يخوضونها مع إدارة سجون االحتال.
وأعــرب املحــرر عــن فخــره باملقاومــة التــي متكنــت 
مــن إبــرام صفقــة وفــاء األحــرار التــي كانــت مبنزلــة 

نقطة تحول يف الرصاع بني املقاومة واالحتال.
اإلداريــني  األرسى  حايــة  إىل  الرشاونــة  ودعــا 
واملــرىض، مــن بطــش االحتــال، مطالبــًا املقاومــة 
الفلســطينية بالتمســك برشوطهــا لإلفــراج عــن بقية 
األرسى وخاصــة أصحــاب األحــكام العاليــة ومــن هــم 

مأسورين قبل اتفاقية أوسلو.
يف  املقاومــة  فصائــل  نظمــت  ســابق،  وقــت  ويف 
يف  األســرية  للحركــة  إلســناد  وقفــًة  أمــس،  غــزة، 
األرسى  ســيا  وال  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون 

الذين يخوضون إرضاًبا عن الطعام.
وأكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي طاهــر 
الســويريك، يف الوقفــة التــي أقيمــت، أمــس، أمــام 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر غــرب مدينــة 
غــزة، أن الفصائــل يف حالــة انعقــاد دائــم ومســتمر 

خاصــة  الفلســطيني  املشــهد  تطــورات  ملتابعــة 
مــا يتعــرض لــه األرسى مــن جرائــم تســتهدف كــرس 

إرادتهم واالستفراد بهم.
وحمل السويريك االحتال املسؤولية الكاملة عن 
حيــاة قــادة أرسى الجهــاد اإلســامي الذيــن مــارس 
االحتــال ضـــدهم جرميــة العــزل االنفــرادي وأعــاد 
التحقيق مع بعضهم، محمًا إياه أيًضا املسؤولية 
رفًضــا  الطعــام  عــن  املرضبــني  األرسى  حيــاة  عــن 
األســري  رأســهم  وعــىل  اإلداري  االعتقــال  لجرميــة 

الذيــن  القواســمي  ومقــداد  الفســفوس  كايــد 
يرشفــون عــىل املــوت بعــد مئــة يــوم مــن إرضابهــم 

عن الطعام.
وجــدد تأكيــد رســالة األمــني العــام لحركــة الجهــاد 
زيــاد النخالــة، والتــي قــال فيهــا: "لــن نــرتك أرسانــا 

وحدهم حتى لو وصل األمر إىل إعان الحرب".
كا حمل الســويريك االحتال املســؤولية الكاملة 
عــا ســتؤول إليــه األحــداث يف املنطقــة كلهــا إذا 
األقــى  املســجد  عــىل  االعتــداءات  اســتمرت 
واقعــه  تغيــري  محاولــة  أو  رحابــه  يف  واملصلــني 
األقــى  أن  مــن  )إرسائيــل(  محــذًرا  اإلســامي، 
للحــرب اإلقليميــة املقبلــة والــذي  ســيكون عنواًنــا 

سيخوضها محور املقاومة عىل كل الجبهات.
تــزال مســتمرة  ال  القــدس  أن "معركــة ســيف  وعــد 
وسيفها ال يزال مشهًرا ولن يغمد أبًدا حتى تحرير 

األرسى واملرسى".
وطالــب القيــادي يف الجهــاد، الوســـطاء ومنظــات 
حقــوق اإلنســان واألمم املتحــدة والصليب األحمر 
واملفوضية السامية بالضغط عىل االحتال، وردع 
املنطقــة  فــإن  "وإال  ومرسانــا  أرسانــا  ضــد  جرامئــه 

كلها لن تشهد األمن واالستقرار".
كا طالب أبناء شعبنا يف كل أماكنهم باملشاركة 
ونــرصة  لــألرسى  وإســناًدا  دعــًا  واملؤثــرة  الفاعلــة 

ودفاًعا عن األقى.

مسرية لحاس وسط غزة يف ذكرى وفاء األحرار         )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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د. عدنان أبو عامر

لهذه األسباب يواصل 
االحتالل عدوانه عىل سوريا

تتواصل الهجامت اإلرسائيلية عىل األرايض واألجواء السورية 
إبــان احتــدام   ،2013 بــدأ منــذ  بصــورة متالحقــة، يف عــدوان 
الفــوىض  اســتغالل  يف  االحتــالل  ورغبــة  الداخليــة،  األوضــاع 
التــي عمــت لــدى الجــارة الشــاملية بفــرض مزيــد مــن الحقائــق 
امليدانيــة عــىل األرض، مــن حيــث منــع القــوى املعاديــة لهــا 
مــن التمركــز يف ســوريا، والحيلولــة دون إنشــاء جبهــة عســكرية 
جديــدة يف الجــوالن الســوري املحتــل عــىل غــرار جنــوب لبنــان 

وقطاع غزة.
عىل الرغم من اختالف الحكومات اإلرسائيلية فإن املستويني 
العســكري واألمنــي بقيــا عــىل موقفهــام، دون تغيــر، باســتمرار 
الرضبــات الهجوميــة عــىل األرايض الســورية، بزعــم اســتهداف 
القواعــد العســكرية اإليرانيــة، وتجمــع املجموعــات املســلحة، 
قــد  مــا  التدريجــي مــن هــذه الجبهــة،  وبــدء العمــل العســكري 
يشكل استنزافا للخارصة الشاملية اإلرسائيلية، حتى أن جيش 
االحتــالل اإلرسائيــي بــات يتحــرض ملــا يســميه "حــرب الشــامل 

األوىل" وليس "حرب لبنان الثالثة".
يــزداد العــدوان اإلرسائيــي عــىل األرايض الســورية، كلــام كان 
الــرد الســوري واإليــراين متواضعــا، ما مينــح االحتالل مزيدا من 
الجــرأة والجســارة يف اســتمرار قصفــه وهجامتــه الجويــة باتجــاه 
القواعد العســكرية هناك، مبا فيها منظومات الدفاع الجوي، 
مــرورا  لبنــان،  باتجــاه  إيــران  مــن  القادمــة  األســلحة  وشــحنات 

بسوريا.
مــع  القامئــة  واالنســجام  التوافــق  حالــة  اإلرسائيليــون  يســتغل 
روسيا، من خالل إقامة جهاز التنسيق امليداين بني الجيشني 
اإلرسائيــي والــرويس، للحيلولــة دون وقــوع حــوادث عملياتيــة 
وعــىل  أعــوام،  عــدة  قبــل  حــدث  كــام  الســورية،  األجــواء  يف 
الرغــم مــام يقــال عن عدم الرضا الرويس عن اســتمرار العدوان 
اإلرسائيي يف سوريا، لكن اإلعالن اإلعالمي يشء، والتنسيق 

العمليايت الحقيقي يشء آخر.
أخــرض  ضــوًءا  اإلرسائيليــني  مينحــون  جهتهــم،  مــن  األمريــكان 
االنســحاب  هــذا، ال ســيام يف ظــل حالــة  الســتمرار عدوانهــم 
التدريجــي الــذي أظهرتــه القــوات األمريكية مــن املنطقة، وكان 
آخرهــا مــن أفغانســتان، وقبلهــا يف العــراق، وهنــاك تقديــر بــأن 
يســتمر هــذا التوجــه نحــو االنســحاب العســكري األمريــي مــن 

سوريا، وهذا محل قلق إرسائيي حقيقي.
الوضع الداخي السوري من جهته يكتسب أهمية خطرة يف 
اســتمرار العــدوان اإلرسائيــي عــىل األجــواء الســورية، فالنظــام 
إحــكام  أجــل  ومــن  الداخليــة،  األمنيــة  ملفاتــه  يف  منشــغل 
التفلتــات  ببعــض  يســمح  فقــد  األمنــي،  الواقــع  عــىل  ســيطرته 
الداخليــة، نحــو انتشــار مزيــد مــن املجموعــات املســلحة مــن 
جهــة، ويغــض الطــرف عــن مواصلــة الرضبــات اإلرسائيليــة مــن 
جهــة أخــرى، األمــر الــذي مــن شــأنه اســتباحة األجــواء واألرايض 

السورية من أقصاها إىل أقصاها، دون ردع حقيقي.
ال يلــوح يف األفــق مــا قــد يشــر إىل توقــف العــدوان اإلرسائيي 
عىل سوريا، عىل العكس من ذلك، فإن املعطيات امليدانية 
تتحــدث عــن اســتمرارها، ومواصلتهــا، يف ظل األســباب اآلنفة 
ويدفــع  واإلحبــاط،  الحــزن  مــن  لكثــر  يدعــو  أمــر  وهــو  الذكــر، 
االحتــالل لتوســيع رقعــة عدوانــه نحــو بلــدان عربيــة وإســالمية 

أخرى يف املنطقة.

إعالن عن متديد طرح عطاء رقم 2021/01
توريد أجهزة طبية

برنامج االستجابة الطارئة ألزمة غزة: دعم الفئات األكرث احتياجًا
تعلــن جمعيــة حيفــا لرعايــة األرسة الفلســطينية عــن متديــد طــرح عطــاء رقــم 
األكــر  الفئــات  دعــم  غــزة:  ألزمــة  الطارئــة  االســتجابة  برنامــج   –  2021/01

احتياجــًا: مــروع توريــد أجهــزة طبيــة، وفــق الــروط واملتطلبــات املذكــورة 
يف كــراس العطــاء، فعــىل املورديــن الراغبــني بالتقــدم للعطــاء التوجــه ملقــر 
جمعيــة حيفــا لرعايــة األرسة الفلســطينية الكائــن يف مدينة غزة، شــارع النرص 
– بجــوار محطــة الحلــو للبــرول الســتالم كــراس العطــاء مقابل رســم مايل غر 
مســرد بقيمة 100 شــيكل ابتداًء من يوم االثنني املوافق 2021/10/18م 
من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساًء, وفق الروط التالية:

1. يتم تقديم جميع األسعار بعملة الدوالر األمريي.

2. العطاء قابل للتجزئة واألولوية للتوريد الفوري.

3. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

4. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

5. يجب أن يرفق مع العطاء املقدم كفالة بنكية أو شيك بني بقيمة 600 دوالر 

أمريي )فقط ستامئة دوالر أمريي ال غر( سارية املفعول ملدة 3 شهور.
6. يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بتقديــم فاتورة رضيبية وشــهادة خلو طرف 

القيمــة املضافــة وشــهادة خلــو طــرف ســارية  مــن رضيبــة  ســارية املفعــول 
املفعول من رضيبة الدخل وشهادة عدم خصم من املنبع.

7. آخر موعد لتسليم العطاء الساعة 02:00 بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 

2021/10/26م.

8. ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطــاء يــوم الثالثــاء 

املوافق 2021/10/26م، الساعة 02:15 مساًء يف مقر الجمعية املوضح أعاله.
9. ألي استفسار يرجى االتصال عىل جوال رقم 0595055125.

إعالن طرح عطاء 
عطاء رقم)TE-32\10 -2021( توريد مستلزمات زراعية 

رقم املرشوع )10 230001(
تعلـن جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي )UAWC( بالراكة مع املساعدات 
ملــروع  املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن   ،)NPA( الرنويجيــة  الشــعبية 
"تحســني األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة للمزارعــني والصياديــن يف مناطــق 
ج واملناطــق مقيــدة الوصــول يف فلســطني" فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف 
غــزة  االتحــاد يف  التوجــه اىل مقــر  العطــاء  وثائــق  عــن  العطــاء واســتالم نســخة 
ابتداء من يوم اإلثنني املوافق 2021/10/18 وحتى موعد أقصاه يوم األحد 

املوافق 2021/10/24 الساعة الثالثة ظهرًا وذلك حسب التايل:
1. أن يكــون املــورد لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول حســب 

األصول املتبعة.
2. أن يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

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

املوافــق  االثنــني  يــوم  االتحــاد  اىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .4

2021/10/25 حتــى الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم والوقت.
5. رسوم االعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

6. يحق لالتحاد تأجيل العطاء، أو متديده، أو اعادته، أو الغاءه دون ابداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. االتحاد غر ملزم بقبول أقل االسعار.

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

النرص– مقابل مستشفى العيون تلفاكس: 2879959 – 08  

إعالن عطاء توريد ادوية  
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
 2021/49 رقــم  عطــاء  بطــرح  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــه  جمعيــة  ترغــب 
والخاص بتوريد ادوية نفسية وعالجية ضمن مروع تعزيز حامية واعادة دمج 
الفئــات املروكــة مــن النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف يف فلســطني والناجيــات 
منــه املمــول مــن UN WOMEN SHAML و ضمــن مــروع تحســني الوصــول 
لخدمات الصحة النفسية و الدعم النفيس واالجتامعي للنساء واألطفال األكر 
هشاشــة واملترضريــن مــن جائحــة كورونــا ومــن التصعيــد األخــر يف قطــاع غــزة 

optHF بتمويل الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم األثنني املوافق 18.10.2021 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غر مسردة 

• عىل الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

• يجب عىل الركات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم االثنني املوافق 

25.10.2021 الساعة  12:30مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األثنني¬ املوافق 25.10.2021 الساعة  01:00 مساء
إدارة الجمعية 

إعالن طرح عطاء 
تعلن جمعية املنتدى االجتامعي التنموي عن طرح عطاء الستئجار قاعات تدريب وتقديم 
لتنفيــذ تدريبــات ضمــن مــروع " تحســني االســتجابة املحليــة  ضيافــة للمتدربــني وذلــك 
)MAP( لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " بالراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينيني

 فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجاًل لــدى جهــات االختصــاص 

وأن يكون مسجال رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجب تقديم األسعار بعملة )الدوالر االمريي( وأن تكون شاملة لرضيبة 

القيمة املضافة وعىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة5 % مــن قيمــة العطــاء إما 

ــا مصدقــا، عــىل أن يكــون ســاريًا ملــدة 90 يومــا مــن  كفالــة بنكيــة أو شــيًكا بنكيًّ
آخر موعد لتسلم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. يجــب تقديــم تأمــني ضــامن حســن تنفيــذ بقيمــة %10 مــن قيمــة العطــاء عىل من 

ا مصدقا، عىل أن يكون ساريًا ملدة  يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيًكا بنكيًّ
90 يوما من يوم ترسية العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

6. أجرة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

7. يجب تقديم شهادات خصم من املصدر سارية املفعول.

8. كل مــن يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عــىل نســخة عــن العطــاء من مقر 

الجمعية مقابل مبلغ غر مسرد قدره 200 شيكل بدًءا من االثنني املوافق 2021/10/18.
يجــب  وإمنــا  االلكــروين  الربيــد  أو  الفاكــس  عــىل  العطــاءات  تقبــل  ال   .9

تقدميها بالظرف املختوم يف مقر الجمعية.
االحــد  يــوم  بعــد ظهــر  الثانيــة  الســاعة  العطــاءات  لتســليم  آخــر موعــد   .10

املوافق 2021/10/24، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة الدائــرة املاليــة بالجمعيــة وذلــك 

خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف رقم 2824290 08-.
املنتدى االجتامعي التنموي  - غزة

تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لألرسى املرضبني وتحميل االحتالل مسؤولية حياتهم
رام الله-غزة/ فلسطني:

حقوقيــة  ومراكــز  مؤسســات  حــذرت 
الوضــع  تدهــور  مــن  بــاألرسى  ومعنيــة 
عــن  املرضبــني  للمعتقلــني  الصحــي 
الطعام يف السجون اإلرسائيلية، رفًضا 
االحتــالل  محملــة  اإلداري،  العتقالهــم 

املسؤولية الكاملة عن حياتهم.
إرضابهــم  أرسى  ســبعة  ويواصــل 
املفتــوح عــن الطعــام، أقدمهــم األســر 
 96 منــذ  املــرضب  الفســفوس  كايــد 
القواســمي  مقــداد  جانــب  إىل  يوًمــا، 
منــذ 89 يوًمــا، وعــالء األعــرج منــذ 72 
 63 منــذ  هــواش  أبــو  وهشــام  يوًمــا، 
يوًمــا، وشــادي أبــو عكــر منــذ 55 يوًمــا، 
وعيــاد الهرميــي منــذ 26 يوًمــا، وخليل 

أبو عرام منذ 8 أيام.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
األرسى  أوضــاع  بــأن  واملحرريــن 
بعــد  يوًمــا  خطــورة  تــزداد  املرضبــني 
إمكانيــة  مــن  خشــية  هنــاك  وأن  يــوم، 

مفاجئــة،  صحيــة  النتكاســة  تعرضهــم 
أو  دماغهــم  عــىل  أذى  وحــدوث 
جهازهــم العصبــي، خاصة نتيجة نقص 

كمية السوائل يف الجسم.
العليــا  االحتــالل  محكمــة  وأصــدرت 
بتجميــد  قــرارا  املنــرصم  الخميــس 
املعتقــل  بحــق  اإلداري  االعتقــال 
منهــا  محاولــة  يف  "الفســفوس"، 
وإخــالء  مطالبــه،  عــىل  لاللتفــاف 
عــن حياتــه، وتحويلــه إىل  مســؤوليتها 
املستشــفى،  يف  رســمي  غــر  أســر 
أمــن  حراســة  تحــت  يبقــى  حيــث 
حراســة  مــن  بــدال  املستشــفى 

الّسجانني.
للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  وحــذر 
الوضــع  تدهــور  مــن  غــزة،  والحقــوق- 
الصحي للمرضبني عن الطعام، خاصة 
والقواســمي،  الفســفوس  األســرين 
إحــدى  اإلداري  االعتقــال  معتــربا 
الوســائل غــر القانونيــة التــي ينتهجهــا 

األرسى،  مــن  املئــات  مــع  االحتــالل 
إليهــم، تحــت ذرائــع  دون تهمــة توجــه 
ومســميات أمنيــة واهيــة ال أســاس لها، 
مــن  ومحاميهــم  يحرمهــم  الــذي  األمــر 

االطالع عىل ملفاتهم.
أن  أمــس  لــه  بيــان  يف  املركــز  وأوضــح 
يف  تحتجــز  االحتــالل  ســجون  إدارة 
ســجونها ومراكــز التوقيــف التابعــة لهــا 
 540 بينهــم  مــن  أســرا،   4850 نحــو 
معتقــال إداريــا، يواصل 7 منهم إرضابا 
لالعتقــال  رفضــا  الطعــام  عــن  مفتوحــا 

اإلداري.
وعّد ما تقوم به إدارة ســجون االحتالل 
بحق املرضبني انتهاكا واضحا للقانون 
الدويل واعتقاال تعسفيا، وفقا ملا ورد 
يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن "الحبس 
اإلداري ال يتــم إال إذا كان هنــاك خطــر 
حقيقــي يهــدد األمن القومــي للدولة"، 
لحقــوق  العاملــي  لإلعــالن  ومخالًفــا 

اإلنســان يف مادتــه "10 و11" والعهــد 
الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية 
يف مادتــه "9 و14" الــذي ضمــن حــق 
العادلــة،  املحاكمــة  يف  املعتقــل 
قضائيــة  ملراجعــة  اعتقالــه  وإخضــاع 
حقيقيــة ملنــع االعتقــال التعســفي، إال 

أن االحتالل مل يلتزم بذلك.
التفاف على مطالبهم

لــألرسى  واعــد  جمعيــة  ونبهــت 
واملحرريــن إىل أن مخابــرات االحتــالل 
مطالــب  عــىل  االلتفــاف  تحــاول 
األرسى املرضبــني مبــا يعــرف بتجميــد 
االعتقــال اإلداري، يف محاولــة إلخــالء 
مــن  عــن حياتهــم، محــذرة  مســؤوليتها 
خاصــة  الصحيــة،  األوضــاع  خطــورة 

األسرين الفسفوس والقواسمي.
وأكــدت الجمعيــة يف بيــان لها أمس أن 
بهــا قضيــة  التــي متــر  خطــورة املرحلــة 
األرسى وخاصــة املرضبني عن الطعام 

"تضعنــا أمــام مســؤولية كبــرة للعمــل 
بشــكل حثيــث وجــاد لنرصتهــم وإنقــاذ 
املمكنــة  الوســائل  كل  عــرب  حياتهــم 

واملتاحة".
األســر  عائلــة  ذكــرت  بدورهــا، 
القواســمي )28 عامــا( أن نجلهــا يف 
مواصلتــه  إثــر  خطــر  صحــي  وضــع 
إىل  مشــرة  الطعــام،  عــن  اإلرضاب 
مستشــفى  يف  للعــالج  يخضــع  أنــه 
"كابــالن" اإلرسائيــي، وســط تراجــع 
غــر  أصبــح  أنــه  إذ  الصحيــة،  حالتــه 
بالهمــس  إال  الــكالم  عــىل  قــادر 
واإلشــارة من شــدة اآلالم التي يعاين 

منها.
القواســمي  األســر  والــدة  وقالــت 
بدهــم  لحمــه..  ذاب  "ابنــي  باكيــة: 
يقتلوا ابني يقتلوه برحمة!"، مضيفة 
وســلطات  يوميــا  يتعــذب  نجلهــا  أن 

االحتالل مرصة عىل قتله.

االحتــالل  عــىل  بالضغــط  وطالبــت 
اإلداري  نجلهــا  اعتقــال  إللغــاء 
العــودة إىل منزلــه  مــن  حتــى يتمكــن 
عــن  بعيــدة  كرميــة  حيــاة  يحيــا  وأن 

تهديدات االعتقال الظامل.
أبــو  األســر  والــدة  طالبــت  كــام 
عكــر، مــن مخيــم عايــدة ببيــت لحــم، 
بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبه من 
إرضابــه املســتمر عــن الطعــام، بإنهــاء 

اعتقاله اإلداري.
وقالت: "األســر املســاملة رّوح ألمه 
شــهيد، يعنــي نظــل نســتنى لحــد مــا 
يصر ألوالدنا ايش.. إذا بصر البني 
ايش الزم نحرق الدنيا كلها" حســب 

تعبرها.
عامــا   17 قــى  ابنهــا  إىل  وأشــارت 
يف سجون االحتالل، 10 أعوام منها 
يف  والبقيــة  متواصــل،  اعتقــال  يف 

اعتقاالت إدارية.

غزة/ نور الدين صالح:
أهــم  مــن  األرسى  قضيــة  إن  متحدثــون:  قــال 
الفلســطيني  الشــارع  تشــغل  التــي  القضايــا 
أن  إىل  مشــرين  األخــرة،  اآلونــة  يف  خاصــة 
حكومة االحتالل تعيش حرًبا نفسية وإعالمية 
فيام يتعلق بإمكانية إبرام صفقة تبادل أرسى 

جديدة مع املقاومة الفلسطينية.
جاء ذلك يف الصالون السيايس الذي نظمته 
وجمعيــة  الفلســطينيني  املهندســني  نقابــة 
األســبوع  ضمــن  واملحرريــن  لــألرسى  واعــد 
الثقــايف التضامنــي مــع األرسى، أمــس، تحــت 
عنــوان "صفقــة وفــاء األحــرار.. ذكــرى ســنوية 
تبــر بوعــد الحريــة" يف مقــر النقابــة مبدينــة 

غزة.
يقول نقيب املهندســني الفلســطينيني ناجي 
رسحــان: إن قضيــة األرسى مــن أنبــل القضايــا 
التــي تهــم أبنــاء الشــعب الفلســطيني بشــكل 
عــام، كــام تحظــى باهتــامم كبــر مــن الفصائــل 

الفلسطينية.
مــع  التضامــن  أن  كلمتــه،  يف  رسحــان  وأكــد 
األرسى يف سجون االحتالل واجب عىل أبناء 
بزهــرة  لكونهــم ضحــوا  الفلســطيني،  الشــعب 

شبابهم فداًء لوطنهم.
الفعاليــة  هــذه  النقابــة  تنظيــم  أن  وأوضــح 
باألســر  الكبــر  الهتاممهــا  تجســيًدا  جــاء 
الفلســطيني، ومــن أجــل تســليط الضــوء عــىل 
قضيــة األرسى، الفًتــا إىل أن النقابــات بشــكل 
عام يقع عىل عاتقها دور أسايس يف تحريك 

الشارع وحمل قضايا الشعب الفلسطيني.
شروط المقاومة

الجهــاد  حركــة  باســم  الناطــق  قــال  بــدوره، 
الديــن:  عــز  طــارق  األســر املحــرر  اإلســالمي 

إن االحتــالل ســرضخ يف نهايــة املطــاف إىل 
رشوط املقاومــة الخاصــة بإبــرام صفقــة تبــادل 
وفــاء  صفقــة  يف  جــرى  كــام  جديــدة،  أرسى 

األحرار السابقة.
الفلســطينية  املقاومــة  أن  الديــن،  عــز  وبــنّي 
تتمتــع بالحنكــة والــذكاء والصــرب يف التعامــل 
األرسى،  بتبــادل  الخاصــة  املفاوضــات  مــع 
بســبب  االحتــالل لروطهــا  ســيخضع  لذلــك 

ثباتها عىل مواقفها.
وأشار إىل أن األرسى يخوضون يف هذه األيام 
معركــة رشســة ضــد الســجان اإلرسائيــي، فهم 
ألجلهــم،  والرخيــص  الغــايل  بــذل  يســتحقون 
منّبًهــا إىل أن إبــرام صفقــة جديــدة يحتــاج إىل 

حنكة وذكاء ودعم وصمود.
وتنتــرص  تتحــدى  "املقاومــة  أن  وأضــاف 
رغــم  لديهــا،  األرسى  االحتــالل  جنــود  بإخفــاء 
تكنولوجيــة  بقــدرات  تتمتــع  )إرسائيــل(  أن 

الــرق  مســتوى  عــىل  كبــرة  وعســكرية 
األوسط".

يحــاول  االحتــالل  أن  مــن  الديــن  عــز  وحــّذر 
حــول  مغلوطــة  معلومــات  بــث  األيــام  هــذه 
صفقــة األرسى، قــد تنعكــس ســلبًيا عــىل ســر 
املفاوضات وترض باألرسى أنفسهم وذويهم.

ولفــت إىل أن االحتــالل مــا زال متعنًتــا حتــى 
اآلن، لكــن املقاومــة صامــدة ولديها باع طويل 
يف عملية التفاوض مع دولة االحتالل، معرًبا 
أرسى  تبــادل  صفقــة  إبــرام  يتــم  أن  أملــه  عــن 

قريًبا.
وأكد عز الدين أن األرسى لهم دور يف متابعة 
صفقــة التبــادل مــن خــالل التأكــد مــن األســامء 

واملعاير، ولكن وفق سقف محدد.
تدفيع الثمن

بــدوره، أكــد مســؤول لجنــة األرسى يف الجبهــة 
الشــعبية عبد الله الســلطان، أن الحديث عن 

صفقــة تبــادل أرسى، هــو رصاع مــع االحتــالل 
أينــام  الفلســطيني  الشــعب  يالحــق  الــذي 

وجد، واألرسى جزء أسايس.
وبنّي السلطان يف كلمته، أن االحتالل يحاول 
مــع األرسى  الثمــن  تدفيــع  اســتخدام سياســة 
يف سجونه، كام جرى يف صفقة وفاء األحرار 
األوىل، مشــدًدا عــىل أنــه ســرضخ يف نهايــة 

املطاف لروط املقاومة.
تجربــة  لديهــا  املقاومــة  أن  إىل  وأشــار 
ناجحــة يف "وفــاء األحــرار"، حينــام أرغمت 
رشوطهــا،  لــكل  الرضــوخ  عــىل  االحتــالل 
عــن  الصــادرة  الترصيحــات  كل  أن  معتــرًبا 
اإلعــالم  وســائل  عــرب  االحتــالل  مســؤويل 

تأيت يف سياق الفشل الذي لحق بهم.
الحاليــة  االحتــالل  "حكومــة  وختــم حديثــه 
وأي حكومــات أخــرى، ســتربم صفقة تبادل 
املرحلــة  تبقــى  لكــن  عنهــا،  رغــامً  أرسى 

الحالية هي عض األصابع والنفس الطويل 
واملقاومة لديها خربة سابقة".

إىل ذلك، قال مدير جمعية واعد لألرسى 
واملحرريــن عبــد اللــه قنديــل: إن جمعيتــه 
تتابــع كل مــا يجــري مــع األرسى يف ســجون 
االحتــالل عــن كثــب، وترعى قضيتهم عىل 

مختلف األصعدة.
عــىل  تعمــل  الجمعيــة  أن  قنديــل،  وبــنّي 
التحشــيد الجامهــري والشــعبي مــن أجــل 
إظهار معاناة األرسى يف سجون االحتالل، 

إلبقاء قضيتهم حية.
اإلعالمــي  دورهــا  متــارس  أن  إىل  وأشــار 
النخبــوي والتحريــي ضــد االحتالل الذي 

يتعامل بعنجهية مع األرسى.
الشــأن  يف  املختــص  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
اإلرسائيي األسر املحرر سعيد بشارات، 
نهايــة  يف  ســتوافق  االحتــالل  دولــة  أن 
ا  املطاف عىل إبرام صفقة جديدة، مشــرً
إىل أن التحــركات يف الوقــت الراهــن تأخذ 

منحى أكر جدية من السنوات املاضية.
وأوضــح بشــارات، أن امللــف أصبــح ظاهــًرا 
السياســيني  طاولــة  عــىل  ومتقــدم  أكــر 
القــدس  ســيف  معركــة  بعــد  اإلرسائيليــني 
بقضايــا  مرتبًطــا  بــات  أنــه  ســّيام  األخــرة، 
الجيــش  مثــل  كثــرة  أخــرى  إرسائيليــة 

وعائالت األرسى الجنود لدى املقاومة.
ينتهــج  االحتــالل  فــإن  قولــه،  وبحســب 
ملــف  مــع  التعامــل  يف  أســاليب  عــدة 
األرسى، منهــا الرسيــة والضغــط السياســية 
والحــرب النفســية عــرب اإلعــالم، يف محاولة 
الشــارع  فعــل  ردة  حــدة  لتخفيــف  منــه 

اإلرسائيي.

األسرى من أهم القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني
متحدثون: االحتالل يعيش حرًبا نفسية حول إبرام صفقة التبادل

جانب من الصالون السيايس           )تصوير/ محمود أبو حصرة(



إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم  رقم )2021/322(
مناقصة توريد قرطاسية

غــر هادفــة  غــر حكوميــة  أهليــة  النفســية مؤسســة  للصحــة  غــزة  برنامــج  جمعيــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمات الصحة النفســية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، 
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان. 
ترغب الجمعية يف طرح مناقصة توريد قرطاسية لتنفيذ جلسات سيكودراما يف 
املؤسسات الرشيكة. ضمن مرشوع الدعم النفيس واألنشطة الرتفيهية لألطفال 
األكرث هشاشة يف قطاع غزة. ميكن للرشكات ذات االختصاص والخربة يف أعامل 
مشــابهة الحصول عىل وثائق املناقصة ابتداًء من الســاعة 10:30 من صباح يوم 
األحد املوافق 2021/10/17 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة - تل الهوا 
شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية مقابل رســم مايل غر مســرتد وقدره مائة 
شــيكل.  آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق 
2021/10/20 الساعة 12:00 ظهرًا وكام سيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم 

واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )5 % مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  أو شــيك  بنكيــة  بتقديــم كفالــة  املناقصــة( وذلــك 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائييل.

• يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
•  يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمة وإعادة طرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــني يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 

من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 

  2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم  رقم )2021/323(
توريد 600 حقيبة )قرطاسية، ألعاب، معقمات( 
غــر هادفــة  غــر حكوميــة  أهليــة  النفســية مؤسســة  للصحــة  غــزة  برنامــج  جمعيــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمات الصحة النفســية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، 
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 

املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان. 
ترغب الجمعية يف طرح مناقصة توريد 600 حقيبة )قرطاسية، ألعاب، معقامت( 
لصالــح األطفــال املترضريــن مــن الحــرب وأزمــة كورونا ) كوفيــد- 19( ضمن  مرشوع 
"تعزيــز الوعــي املجتمعــي ودعــم األطفــال لتجــاوز األوضــاع الصعبــة يف قطاع غزة". 
متويــل مؤسســة تروكــر الدوليــة. ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــربة يف 
أعامل مشابهة الحصول عىل وثائق املناقصة ابتداًء من الساعة 10:30 من صباح 
يــوم األحــد املوافــق 2021/10/17 مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تل 
الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات الوردية مقابل رســم مايل غر مســرتد وقدره 
مائــة شــيكل.  آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظرف املختوم يــوم األربعاء املوافق 
2021/10/20 الســاعة 12:00 ظهــرًا وكــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفس اليوم 

واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )5 % مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  أو شــيك  بنكيــة  بتقديــم كفالــة  وذلــك  املناقصــة( 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائييل.

• يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــني يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 

من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
2641511-2641512                        جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

GZ-2021- 025 إعالن عطاء
تعلن جمعية الزكاة االسالمية عن طرح المناقصة التالية:

تعلــن جمعيــة الــزكاة االســامية عــن طــرح عطــاء خــاص بتوفــر مــواد غذائيــة 
بنظام كوبون التسوق، فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الرشوط التالية:

1. ميكــن فقــط ملحــات الســوبر ماركــت املشــاركة بالعطــاء بــرشط أن يتوفــر 

لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، ولديهــا خــربة جيــدة بهــذا النــوع مــن 
األعــامل، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــىل توفــر الكميــات الازمــة، وأن تتوفــر 
لديها القدرة الفنية وسامة الوضع املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص 
ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة ويجب ان تكون ضمن النطاق الجغرايف 

ملدينة غزة.
2. يجــب أن يتوفــر لــدى الســوبرماركت ماكينــات تســعر األصنــاف وتســليم 

املشرتي طلبية األصناف مسعرة.
3. الجمعية غر ملزمة بقبول اقل االسعار.

4. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )90( يوًما.

5. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة   ,2750   يــورو ســارية املفعــول 

ملدة 90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء.
6. تســليم العطاءات يف مقر الجمعية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.
تســليم  يــوم  يف  للعطــاء  املتقدمــني  بحضــور  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .7

العطاءات.
8. رسوم االعان عىل من يرسو عليه العطاء ملدة يومان.

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة دائــرة املشــرتيات بالجمعيــة خــال 

ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف )2820300(
)جمعيــة الــزكاة االســامية – لجنــة زكاة غــزة – ش احمــد عبد العزيز برج ديانا 

الطابق االول(
أوقات استقبال الرشكات: يوميا عدا الجمعة من الساعة   8:00صباحًا حتى 

الساعة 01:30   مساًء

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
37/ADM/2021 إعالن طرح عطاء 

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن 
حاجتها لتوريد و تركيب و تشغيل اشتراك كهرباء بقدرة 
1000 أمبير لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 

ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــىل 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــرشاء  غــزة   يف  الجمعيــة 
2021/10/17 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم األحد املوافق 

للمورديــن   ، الظهــر  بعــد  النصــف  و  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2021/10/24

املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــاًم بــأن 
2021/10/31 حتــى  يــوم األحــد املوافــق  آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة 
املشرتيات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر غر مسرتدة

2. يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5000 $ ســارية املفعــول ملــدة 

120 يوم من اخر موعد لتقديم العروض

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

تكــون مختصــة يف مجــال  أن  للعطــاء  الــرشكات املتقدمــة  عــىل  يجــب   .5

الكهرباء )شبكات الجهد املتوسط و املنخفض(
6. االجتامع التمهيدي و زيارة املوقع يوم االثنني املوافق 2021/10/25 

الساعة العارشة صباحًا يف مقر الجمعية بغزة
لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني عىل األرقام 
التالية : هاتف : 2630555-08 - 2641906-08  داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

محليات االثنين 11 ربيع األول 1443هـ 18 أكتوبر/ تشرين األول 4
Monday 18 October 2021

FELESTEENONLINE

ر من الخطر الذي يتهدد  "األوقاف اإلسالمية" تحذِّ
األقىص من جراء اقتحامات املستوطنني

"امليزان" يدعو املجتمع الدويل للضغط عىل االحتالل إلنهاء حصار غزة

في رسالة لخارجية بالدهم
22 عضو كونغرس يطالبون بالتدخل لوقف 

االستيالء عىل أرايض وادي فوكني

مستوطنون يدعون إلقامة مستوطنات
 جديـــدة بالضفـــة الغربيـــة

نعيم: قرار االتحاد اإلفريقي بشأن دولة 
االحتالل خطوة يف االتجاه الصحيح

غزة/ فلسطني:
حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  الدوليــة يف حركــة  العاقــات  ملــف  مســؤول  عــدَّ 
د.باســم نعيــم، قــرار املجلــس التنفيــذي لاتحــاد اإلفريقــي تأجيــل الحســم يف 
قبــول دولــة االحتــال بصفــة عضــو مراقــب يف االتحــاد، إىل قمــة الرؤســاء املقبلــة 
يف فرباير/شــباط 2022، خطــوة يف االتجــاه الصحيــح. وأّكــد نعيــم يف ترصيــح 
صحفي أمس، أن هذا الرفض للقبول الفوري ملنح صفة مراقب لدولة االحتال 
مل يكن ليتم لوال جهود الدول الصديقة للشعب الفلسطيني وموقفها املسؤول.

ــا يف القمــة القادمــة برفــض  وشــدد عــىل تطلــع الحركــة إىل حســم هــذا األمــر نهائيًّ
انضــامم "هــذا الكيــان العنــرصي"، متاشــًيا مــع تاريــخ وحــارض القــارة يف النضــال 

ضد االستعامر والعنرصية، ودعاًم لنضال شعبنا من أجل الحرية واالستقال.
وطالب نعيم الســلطة الفلســطينية بتكثيف جهودها الدبلوماســية ملنع انضامم 
)إرسائيل( إىل االتحاد، مستفيدة من حالة التضامن العريب واإلسامي، ومعظم 

دول القارة مع الشعب الفلسطيني.

حامس: رشوع االحتالل يف إنشاء محطة 
مواصالت قرب نابلس عدوان عىل شعبنا

غزة/ فلسطني:
أكدت حركة املقاومة اإلســامية حامس، أن رشوع االحتال اإلرسائييل 
يف إنشــاء محطــة مواصــات قــرب نابلــس جرميــة وعــدوان جديــد عــىل 

شعبنا الفلسطيني.
وقــال الناطــق باســم حــامس، فــوزي برهــوم، يف ترصيــح صحفــي، أمــس، 
إن تسارع وترة التطبيع واستمرار رهان السلطة يف الضفة الغربية عىل 
املفاوضــات العبثيــة مــع االحتال شــجعه عىل اســتمرار عدوانه وجرامئه 

وانتهاكاته.
ودعــا كل أبنــاء شــعبنا ومكوناتــه يف الضفــة الغربيــة والقدس إىل تصعيد 

املقاومة بأشكالها كافة، وتوسيع مساحة االشتباك مع االحتال.
كــام دعــا برهــوم الســلطة الفلســطينية إىل رفــع يدهــا عــن املقاومــة يف 
الضفــة الغربيــة، ووقــف ماحقــة املقاومــني واختطافهــم، وإنهــاء كل مــا 
يتصل مبسار التسوية والتنسيق األمني مع االحتال الذي كان استمراًرا 
للتغــول اإلرسائيــيل عــىل شــعبنا، وتصاعــد وترة االســتيطان إحدى نتائج 
هــذه السياســات الكارثيــة. وكانــت وســائل إعــام عربيــة ذكــرت أن طواقم 
محيــط  يف  ضخمــة  مواصــات  محطــة  إنشــاء  مؤخــًرا،  بــدأت  إرسائيليــة 
مســتوطنة "راحيليــم" قــرب نابلــس، ضمــن مخطط أعلن عنه قبل شــهرين 

من قبل وزارة املواصات اإلرسائيلية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
األوقــاف  مجلــس  رئيــس  حــذر 
عبــد  الشــيخ  القــدس،  يف  اإلســامية 
الــذي  الخطــر  مــن  ســلهب،  العظيــم 
املبــارك،  األقــى  املســجد  يتهــدد 
للمســتوطنني  الســامح  خــال  مــن 
قلــب  يف  التلموديــة  الطقــوس  بــأداء 

املسجد املبارك.
وقــال ســلهب، يف ترصيحــات إذاعية، 
تخطــط  االحتــال  ســلطات  إن  أمــس: 
يف  التاريخــي  الوضــع  تغيــر  إىل 
املســجد األقــى، مؤكــدا رفــض هــذه 

اإلجراءات.
وشــدد عــىل أن "األقــى" هــو مســجد 

لليهــود  يحــق  وال  خالــص،  إســامي 
أو  عليــه،  الســيطرة  أو  فيــه  الصــاة 

التدخل يف شؤونه.
من جانبه، دعا رئيس الهيئة اإلسامية 
وإمــام  املحتلــة،  القــدس  يف  العليــا 
الشــيخ  األقــى  املســجد  وخطيــب 
الرحــال  شــّد  إىل  صــربي،  عكرمــة 
الثاثــاء،  غــًدا  األقــى  للمســجد 
مبناســبة حلــول ذكــرى املولــد النبــوي، 
الصحــة  رشوط  تطبيــق  مراعــاة  مــع 
لتفــي  نظــًرا  العامــة،  والســامة 
موجات جديدة من فروس "كورونا".

وأوضــح يف ترصيــح صحفي، أمس، أن 
اغتنــام ذكــرى  مــن واجــب املســلمني 

للمرابطــة  الرشيــف  النبــوي  املولــد 
فيــه  الصــاة  وأداء  األقــى  باملســجد 
واملشــاركة يف حلقات الذكر وقصائد 
املدائح النبوية وحضور الدروس التي 
تتنــاول أحــداث قصــة مولــد خــر الربّية 

وأخذ العظة والعربة منها.
وأكد أهمية اقتناء كل مسلم ومسلمة 
كتاًبــا يف الســرة النبويــة الرشيفــة ملــا 
ومواقــف  وأفعــال  أقــوال  مــن  تشــمله 
زاخــرة للنبــي األكــرم محمــد صــىل اللــه 
بهــا  والتــأيس  واالقتــداء  وســلم  عليــه 

وتطبيقها يف كل مناحي الحياة.
األمــة  العطــرة،  الذكــرى  بهــذه  وناشــد 
اإلســامية والعربيــة، تكثيــف جهودهــا 

صفوفهــا  وتوحيــد  مواقفهــا  وتعزيــز 
لحاميــة املســجد األقى مــن األخطار 
املحدقــة بــه، وصــون األمــاك الوقفيــة 
مدينــة  يف  الدينيــة  واملقدســات 

القدس وفلسطني.
الحمــات  مواجهــة  إىل  أيًضــا  ودعــا 
العامليــة املناهضــة للديــن اإلســامي 
ومبادئــه  الســامية  تعاليمــه  ونــرش 
الوســطية  عــىل  القامئــة  العظيمــة 
والتســامح  والرحمــة  والكرامــة  والعــدل 
األخــرى،  املعتقــدات  أبنــاء  واحــرتام 
الطائفيــة  النعــرات  عــىل  والقضــاء 
والنزاعات املذهبية، وإنهاء االنقســام 

بني املسلمني يف كثر من البلدان.

غزة/ فلسطني:
دعــا مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان، 
عــىل  للضغــط  الــدويل  املجتمــع 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل إلنهــاء 
الحصــار املفــروض عــىل قطــاع غــزة، 
ورفــع القيــود املفروضــة عــىل حريــة 
مــن  واألفــراد  البضائــع  وتنقــل  حركــة 
اســتراد  وضــامن  غــزة،  قطــاع  وإىل 
اإلنتــاج،  ومســتلزمات  الخــام  املــواد 
الصناعيــة  املنتجــات  وتصديــر 
اإلنتــاج  عجلــة  ودوران  والزراعيــة، 

وتوفر فرص عمل.
أمــس،  بيــان،  يف  املركــز  وشــدد 
للقضــاء  الــدويل  اليــوم  مبناســبة 
عــىل الفقــر الــذي يوافــق 17 ترشيــن 

عــىل  عــام،  كل  مــن  أكتوبــر  األول/ 
الدوليــة  الجهــود  تقــرتن  أن  رضورة 
قطــاع  يف  الفقــر  ملكافحــة  املبذولــة 
غــزة بضغــوط جديــة وحقيقية وفعالة 
عــىل ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل 
أمــده،  طــال  الــذي  الحصــار  إلنهــاء 
القانــون  لقواعــد  احرتامهــا  وضــامن 

الدويل.
وقال: إن الفقر يفيض إىل املســاس 
الــواردة  األساســية  الحقــوق  بجملــة 
يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
والثقافيــة،  االقتصاديــة واالجتامعيــة 
مؤكــًدا أنــه يشــدد عــىل أن االحتــال 
اإلرسائيــيل وســلوكه يقــّوض الجهــود 
التي من شأنها التخفيف من مشكلة 

الفقر يف قطاع غزة.
بدفــع  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
البنيــة  وتطويــر  إعــامر  إعــادة  عمليــة 
ســيام  وال  غــزة،  قطــاع  يف  التحتيــة 
االقتصاديــة  املرافــق  إصــاح 
التحتيــة،  البنيــة  ومرافــق  واإلنتاجيــة 
وإعادة بناء املساكن وترميم وتطوير 
امليــاه  تغذيــة  وشــبكات  الطــرق 

والكهرباء والرصف الصحي.
كــام طالــب املجتمــع الــدويل بتعزيز 
دعمــه للمؤسســات اإلغاثيــة وخاصــة 
االســتجابة  مــن  لتمكينهــا  )األونــروا( 
املتعاظمــة  اإلنســانية  للضغــوط 
اإلنســانية  األوضــاع  تدهــور  ظــل  يف 
وتقديــم  كورونــا،  جائحــة  وانتشــار 

الدعــم للمؤسســات اإلغاثيــة العاملة 
يف املجال اإلنساين.

كل  يف  النظــر  إلعــادة  املركــز  ودعــا 
باملؤسســات  املتعلقــة  اإلجــراءات 
عــىل  املفروضــة  والقيــود  األهليــة 
واســتئناف  املاليــة،  التحويــات 
لــألرس  النقديــة  املســتحقات  رصف 
ــا  الفقــرة والحــرص عــىل رصفهــا دوريًّ
مــن  األدىن  الحــد  لضــامن  وبانتظــام 

مقومات العيش الكريم.
كام دعا الجهات الرسمية إىل اتخاذ 
التدابر كافة، مبا فيها وضع الربامج 
مكافحــة  إىل  الهادفــة  واملوازنــات 
واألرايض  غــزة  قطــاع  يف  الفقــر 

الفلسطينية عموًما.

واشنطن/ فلسطني:
وزارة  كونغــرس،  عضــو   22 طالــب 
الفــوري  بالتدخــل  األمريكيــة  الخارجيــة 
لوقف االستياء عىل أرايض املواطنني 
لحــم  بيــت  يف  فوكــني  وادي  قريــة  يف 

جنوب الضفة الغربية املحتلة.
رســالة  يف  الكونغــرس  أعضــاء  وقــال 
مســاعد  بأعــامل  القائــم  إىل  وجهوهــا، 
األدىن  الــرشق  لشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
ملــربت:  يائيــل  الخارجيــة  وزارة  يف 
"نوجــه انتباهكــم إىل الوضــع امللــح يف 
يف  الفلســطينية  فوكــني  وادي  قريــة 

الضفــة الغربيــة، وهــي قريــة زراعية يبلغ 
عــدد ســكانها قرابــة 1300 نســمة، وتقع 
يف منطقــة بيــت لحــم، حيــث تســتويل 
أراضيهــا  عــىل  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
يقطــع  أن  ميكــن  طريــق  لبنــاء  الزراعيــة 

الجزء الرشقي من القرية".
هــذا  مثــل  ُأنشــئ  مــا  إذا  أنــه  وأوضحــوا 
وادي  يعــزل  أن  ميكــن  فإنــه  الطريــق، 
فوكــني عــن بيــت لحــم، وُيقيــد الحركــة 
من وإىل وادي فوكني والقرى املجاورة 
اجتامعيــة  آثــار  لــه  ســيكون  مــا  لهــا؛ 
واقتصاديــة وبيئيــة شــديدة عــىل حيــاة 

تعــرض  أن  وبينــوا  الفلســطينيني. 
باملنطقــة  املحيطــة  الزراعيــة  الحقــول 
للتلــوث  املاضيــة  الســنوات  خــال 
مــن  الصحــي  الــرصف  مبيــاه  املنظــم 
ســبل  يهــدد  القريبــة،  املســتوطنات 
يف  الفلســطينيني  املزارعــني  عيــش 

القرية.
ودعــا النــواُب املوظفــني العاملــني يف 
زيــارة  إىل  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
مبــارشة  الوضــع  ملراقبــة  فوكــني  وادي 
إعــام جهــود  املســاعدة يف  أجــل  مــن 

الحكومة األمريكية.

النارصة/ فلسطني:
االســتيطانية،  "نحــاال"  حركــة  وجهــت 
باملســتوطنات  للمســتوطنني  دعــوات 
املواطنــني  أرايض  عــىل  املقامــة 
مــن  املزيــد  إقامــة  إىل  الفلســطينيني، 
الغربيــة  بالضفــة  االســتيطانية  البــؤر 

املحتلة.
رئيســة  وجهتهــا  دعــوة  يف  ذلــك  جــاء 
الحركة دانييا فايس، خال نشاط أقيم 
االســتيطانية  البــؤرة  يف  أمــس  مــن  أول 
امُلسامة "اوري عاد"، التي أقيمت عىل 
رشقــي  "كدوميــم"  مســتوطنة  قــرب  تــل 
قلقيليــة، بحضــور 300 مســتوطن، وفــق 

ما أورده موقع "كيبا" العربي أمس.
وذكــر املوقــع العــربي، أن فايــس وجهت 
اإلرسائيــيل  الــوزراء  رئيــس  إىل  رســالة 
نفتــايل بينيــت جــاء فيهــا: "رســالتنا مــن 
يف  خاصــة  واضحــة:  والخــارج  الداخــل 
بنــاء  العــرب  فيــه  يحــاول  الــذي  الوقــت 
الواقــع،  األمــر  بحكــم  فلســطينية  دولــة 
لســنا مســتعدين لتســوية املســتوطنات 
مســتوطنات  بإقامــة  ونطالــب  القامئــة، 

جديدة يف الضفة الغربية".
مســتوطنة  عضــو  عــن  املوقــع  ونقــل 
"أنشــأنا  زاك:  اربيــل  عــاد"  "اوري 
أشــهر  مثانيــة  منــذ  )املســتوطنة(  النــواة 

البنــاء  يف  الكبــرة  الرغبــة  منطلــق  مــن 
االســتياء  مــن  األرايض  حاميــة  لغــرض 
الشــباب  بعــض  بدأهــا  الفلســطيني. 

واليوم تضّم النواة 35 عائلة".
إىل  الــدويل  املجتمــع  وينظــر 
رشعيــة  غــر  أنهــا  عــىل  املســتوطنات 
وتشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية 

متصلة وقابلة للحياة.
ووفــق تقديــرات إرسائيليــة وفلســطينية، 
مســتوطن  ألــف   700 نحــو  يوجــد  فإنــه 
الضفــة، مبــا  إرسائيــيل يف مســتوطنات 
يف  يســكنون  املحتلــة،  القــدس  فيهــا 
164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسناًدا للشيخ رائد صالح
النقب املحتل/ فلسطني:

مســلوبة  العراقيــب،  قريــة  أوقــدت 
االعــرتاف واملهددة باالقتــاع والتهجر، 
والتــي هدمتهــا ســلطات االحتــال للمــرة 
الـ193 عىل التوايل يف النقب املحتل، 
الحريــة  شــعلة  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
األيــام  عــدد  إىل  ترمــز  والتــي  الـــ427، 
اإلســامية  الحركــة  رئيــس  قضاهــا  التــي 
ا، الشــيخ  )الشــاملية( املحظورة إرسائيليًّ
رائــد صــاح يف ســجون االحتــال، لغايــة 

اآلن.
وأوقــد الشــعلة الشــيخ حســني أبــو هــاين 
مــن مدينــة رهــط، مشــيًدا مببــادرة أهــل 
العراقيــب ملــؤازرة الشــيخ صــاح للمــرة 

الرابعة عرشة عىل التوايل.
وقــال شــيخ العراقيــب، صيــاح الطــوري، 
إنــه "عاهدنــا وأوفينــا بالعهــد منــذ دخــول 
الشيخ رائد صاح السجن، سجن الظلم 
مســاء  كل  يف  أنــه  عاهدنــا  والظاملــني، 
شــهر  كل  مــن  عــرش  الســادس  اليــوم 
للشــيخ  دعــاًم  الحريــة  شــعلة  نوقــد  أن 
العــزة  مواقــف  مثــن  يدفــع  ألنــه  رائــد 
والرشف، دفاًعا عن قضايا األمة العربية 
الفلســطيني،  شــبعنا  وعــن  واإلســامية 
ولكافــة  لــه  العاجــل  الفــرج  اللــه  ونســأل 

األرسى املظلومني".
قــال عضــو لجنــة الدفــاع عــن العراقيــب، 
إنــه  مديغــم،  أبــو  الطــوري  صيــاح  عزيــز 

الحريــة  شــعلة  إضــاءة  يف  "سنســتمر 
شــيخ  تحريــر  يتــم  حتــى  شــهر،  كل  يف 
األقى، ونشــكر كل من ســاهم وشــارك 

يف إيقاد الشعات، لغاية اآلن".
قريــة  يف  الشــعبية  اللجنــة  أن  يذكــر 
للمــرة  الفعاليــة  هــذه  تنظــم  العراقيــب 
الرابعــة عــرشة عــىل التــوايل منــذ دخــول 
الشيخ صاح إىل السجن، يوم 16 آب/ 
إيقــاد  اعتــادت  إذ   ،2020 أغســطس 
مــن  عــرش  الســادس  يف  الحريــة  شــعلة 
كل شــهر، إســناًدا لــه وتقديــًرا لــدوره يف 
نرصة قضايا شــعبه ويف مقدمتها قضية 
النقــب وال ســيَّام قريــة العراقيــب التــي 

تعاين الهدم واملاحقات اإلرسائيلية.
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

األمــــل
يخوض أرسانا البواسل إرضابًا مفتوحًا عن الطعام من أجل تحقيق 
مطالبهم العادلة التي تتمثل بتوفري أدىن حقوقهم املرشوعة وفقًا 
لالتفاقات واملعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي 
بينت حقوق األرسى واملعتقلني بشكل واضح، إال أننا نجد أن إدارة 
الســجون يف دولــة االحتــالل وبدعم وتأييــد من الحكومة الصهيونية 

الفاشية ترص عىل سلب حقوق أرسانا بطريقة ممنهجة.
وتــأيت هــذه الحملــة ضــد األرسى بعــد فشــل إدارة الســجون يف منع 
اخــراق أرسانــا األبطــال أشــد الســجون تحصينــًا ومتكنهــم مــن انتــزاع 

حريتهم بأيديهم العارية رغاًم عن السجان.
مــا مــن شــك أن قضيــة األرسى تعــد مــن أهــم الثوابــت التــي يجمــع 
عليهــا أبنــاء شــعبنا الفلســطيني بــكل فصائلــه التــي نــادت وعملــت 
من أجل إطالق رساحهم وتبييض السجون حتى آخر أسري يعاين.

فمنــذ أن وِطئــت أقــدام االحتــالل أرض فلســطني أقامــوا العديد من 
الســجون واملعتقالت التي أذاقت مليون فلســطيني شــتى أصناف 
العــذاب، ودفــع أكــر مــن مائتــي أســري حياتهــم مثنــًا لحريــة شــعبنا، 
كام سطر أبطالنا داخل املعتقالت أعىل درجات البطولة والفداء، 
واســتطاعوا أن يقهــروا الســجان ويواصلــوا رســالتهم التــي حملوهــا 
الــذي  عــن إميــان راســخ بــرورة تحريــر فلســطني ودحــر االحتــالل 

يجثم عىل صدورنا، وكان سببًا مبارشًا لكل أمل يعيشه شعبنا.
فأبطالنــا داخــل ســجون االحتــالل ســجلوا أرقامــا قياســية يف جميــع 
صــور البطولــة والتحــدي، فخاضــوا بأمعائهــم الخاويــة أطــول إرضاب 
عــن الطعــام عرفتــه البرشيــة، كــام أمــى بعضهــم أكــر مــن أربعــني 
عامــًا داخــل الســجون واملعتقــالت دون أن تلــني لهــم قنــاة أو تفــر 
لهــم عزميــة، وحصــل املئــات منهــم عــىل أحــكام مل يســبق لها مثيل 
يف تاريخ املحاكم، فوصل بعض هذه األحكام إىل أكر من عرشة 

آالف عام بحق بعض هؤالء األبطال.
وعــىل الرغــم مــن كل هــذه املعاناة فــإن األمل يحذونا بقرب اإلفراج 
للعــدو الصهيــوين  عنهــم مبــا متلكــه املقاومــة مــن جنــود وضبــاط 
تســتطيع مــن خاللهــم إبــرام صفقــة تبــادل مرشفــة لــأرسى تجمعهــم 

بعوائلهم وأطفالهم وأبناء شعبهم.

إعالن طرح عطاء

" تطويــر نظــام الطاقــة الشمســية يف مبنــى مركز النــوى الثقــايف "روضة 
الحكايــات، حاضنــة النــوى، اإلدارة والتدريــب" وتزويــد مركــز منتزهــات النــوى 
الشمســية"  الطاقــة  مــن  الكهربــاء  لتوليــد  بنظــام  والحاكــورة"  "البيــارة 

عطاء رقم )2021/17(
تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون طــرح عطــاء بعنــوان " تطويــر نظــام الطاقــة الشمســية يف مبنــى مركــز النــوى الثقــايف 
"روضــة الحكايــات، حاضنــة النــوى، اإلدارة والتدريــب" وتزويــد مركــز منتزهــات النــوى "البيــارة والحاكــورة" بنظــام لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمسية". ضمن مرشوع " تطوير البيئة التعلمية للمجتمع املحىل يف منطقة دير البلح " املمول 
من مؤسســة "SDC" وذلك حســب املواصفات الفنية وجداول الكميات املرفقة يف كراســة العطاء، فعىل الرشكات 

املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الريبة.

2. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات املختصــة يف مجــال أعــامل الطاقــة الشمســية وأن تكــون مســتوفية كافــة إجــراءات ومتطلبــات 

الرخيص والعمل وأن تكون كافة الراخيص سارية املفعول، وأن يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الريبة )مشتغل مرخص(.
3. يجب عىل الرشكة عند تسليم العطاء إرفاق شيك بنيك أو كفالة بنكية باسم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 

بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء وال يقبــل التأمــني النقدي، ويســتبعد نهائيًا من املناقصة أي شــيك غري مســتويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجاميل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطاء من مقر جمعية نــوى للثقافة والفنون-

ديــر البلح-شــارع الــرزي، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق 17 أكتوبــر 2021، خــالل أوقــات الــدوام الرســمية مــن 
الساعة 00:8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلسة التمهيدية لإلجابة عىل االستفسارات يوم الثالثاء املوافق 26 أكتوبر 2021، الساعة 09:00 صباحًا يف مقر الجمعية.

6. آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 31 أكتوبر 2021 الساعة 12:00 ظهرًا، يف مقر جمعية نوى 

للثقافة والفنون وفتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لريبة القيمة املضافة، وتشمل جميع أنواع العموالت والرائب والرسوم، 

وعىل املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم الرشكة وعىل أن يكون الحساب البنيك باسم الرشكة، وشهادة خصم من املصدر.
8.  يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )200( فقط مائتان شيكل ال غري، غري مسردة.

13. رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

عــىل الراغبــني التقــدم لهــذا العطــاء املذكــور مراجعــة املقر الرئييس لجمعية نوى للثقافة والفنون )العنوان: دير البلح-
.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:شارع الرزي(، )تليفون

مزاودة بالظرف المغلق لبيع مركبة مستعملة
تعلن منظمة أطباء بال حدود -فرنسا عن طرح مزاودة بالظرف املغلق

لبيع مركبة مستعملة حسب املواصفات التالية :
نوع املركبة: باص T5 فولكسواجن

رقم لوحة الرتخيص : 3002509
سنة : 2009

WV2ZZZ7HZ9XOO2488 : رقم الهيكل
املتطلبات: االسعار بالشيكل .

- آخــر موعــد ملعاينــة املركبــة يــوم يــوم الخميــس املوافــق 2021-10-21 
الســاعة 3 مســاء يف مكتــب أطبــاء بــال حــدود غــزة- ش عبدالقــادر الحســيني 

مقابل مطعم باملريا
- آخر موعد لتســليم املظاريف يوم األحد املوافق 24-10-2021 الســاعة 

3 مساء.
- عرض السعر يجب أن يكون مغلقا ويسلم ليد املدير اللوجسيستي

- الرجاء عدم كتابة أي اسم عىل الظرف.
بــال حــدود غــري مســئولة عــن أي أمــور ماليــة تتعلــق باملركبــة مــن ( - أطبــاء 

رضائب, جامرك أو رسوم ترخيص ) أو أي اجراءات مادية أخرى.
 - يشرط التنازل عن املركبة الخالء طرف املؤسسة.

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
 إعالن عن استدراج عروض أسعار بالظرف املختوم

تعلن جمعية أطفالنا للصم عن استدراج عروض أسعار بالظرف املختوم للتعاقد 
النســاء  "متكــني  مــرشوع  ضمــن  التاليــة  املجــاالت  يف  خــراء  تضــم  رشكات  مــع 
متعــددة  الشــمولية  االســتجابة  خــالل  مــن  إعاقــة  ودون  اإلعاقــة  ذوات  والفتيــات 
القطاعات"، عىل أن تتوىل الرشكات املتقدمة تنفيذ الدورات التدريبية التالية:
1. اسراتيجيات منارصة لحقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومن دون إعاقة

2. الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي والكشف املبكر للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي
3. دعم أقران   للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومن دون إعاقة

االجتامعــي  النفــيس  دعــم  تقديــم خدمــة  الشــاملة يف  االســراتيجيات   .4

والصحة النفسية لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي
5. الرقابة والتوثيق الخاص بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي

6. سلسة من األنشطة التوعوية وإصدار ورقتي حقائق

فعىل  املؤهلني من الرشكات  و الراغبني باملشــاركة التوجه للحصول عىل 
نسخة من رشوط املرجعية عىل العنوان التايل:

 جمعيــة أطفالنــا للصــم، 72 شــارع فلســطني، مدينــة غــزة ، و ذلــك اعتبــارًا مــن يــوم 
االثنني  املوافق ل 18 أكتوبر 2021  و لغاية الخميس  املوافق ل21 أكتوبر 2021 
،  من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرا و ذلك وفق الرشوط التالية:

• تقديــم عــرض فنــي شــامال الســري الذاتيــة حســب الــرشوط املذكــورة يف 
رشوط املرجعية 

• السعر بالشيكل وال يشمل رضيبة القيمة املضافة 
• تقديم شهادة خصم منبع للفاتورة التي تزيد قيمتها عن 350 دوالر أمرييك 
• يســلم العرضــان املــايل والفنــي يف ظرفــني مغلقــني ومنفصلــني وذلــك يف مقــر 
جمعية أطفالنا للصم الكائن يف شارع فلسطني بجوار جامع فلسطني- مدينة غزة.

27 أكتوبــر  يــوم األربعــاء املوافــق  • أخــر موعــد للتقديــم عــروض األســعار 
2021 الساعة 2 ظهرا

• جمعية أطفالنا للصم غري ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار و بدون إبداء األسباب.
•  يحق للجمعية إلغاء العروض دون إبداء األسباب

• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل  هواتف الجمعية   2865468-2828495
• رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء .

تهنئة من االعامق 
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفــة فلســطني 

والعاملون كافة بأحر التهاين والتربيكات من 
الزميل/ محمد إسامعيل زقوت

 مبناسبة املولود الجديد "عمر" 
سائلني املوىل عز وجل أن يكون من مواليد السعادة 

ألف مبارك

حماس: عملية 17 أكتوبر تطبيق لمعادلة "الرأس بالرأس"
بـ "كاتم الصوت".. 20 عاًما عىل اغتيال مقاتيل "الشعبية" الوزير "زئيفي"

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف -صفا:
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  تعهــدت 
حتــى  باملقاومــة  بالتمســك  فلســطني 
مبناســبة  وذلــك  االحتــالل،  دحــر 
الســياحة  وزيــَر  اغتيالهــا  ذكــرى  حلــول 
 17 يف  زئيفــي  رحبعــام  اإلرسائيــي 

أكتوبر/ ترشين األول 2001.
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وأكــد 
الشــعبية محمــود الــراس أن عمليــة 17 
أكتوبــر، جــاءت لتجــدد انطــالق العمــل 
معــادالت  أوىل  وتأســيس  الثــوري، 
االشــتباك لشــعبنا املقــاوم ضــد عــدو 
غــادر تفــرد يف ســفك الدمــاء وارتــكاب 

املجازر دون رادع.
مؤمتــر  خــالل  كلمــة  يف  الــراس  وعــد 
صحفــي عقــد أمام مقــر اللجنة الدولية 
تلــك  أن  أمــس،  األحمــر  للصليــب 
الــرأس  معادلــة  "شــكلت  العمليــة 
الــردع  معــادالت  أوىل  وهــي  بالــرأس، 
التي أرستها املقاومة الفلسطينية يف 
وضوًحــا"،  واألكــر  املحتــل،  الداخــل 
االحتــالل  هيبــة  كــرت  أنهــا  مؤكــدا 

ومرغت أنفه يف وحل إجرامه.
ولفــت إىل أن توقيــت ومــكان العمليــة 
مل يكونــا صدفــة، وأن الهــدف مل يكــن 
التنفيــذ  وجــرأة  دقــة  عــىل  مــؤرًشا  إال 
والتخطيــط واالنطــالق مــن رؤية الجبهة 
لطبيعــة الــرصاع ومــا مُتثلــه القــدس من 

مكانة مركزية ومحورية فيه.
وأضــاف أن املقاومــة مــن خــالل تلــك 
أنــه  مفادهــا  رســائل  وجهــت  العمليــة 
والتبســت  الصعــاب  اشــتدت  "مهــام 
وضلــت  األعــني  وتاهــت  اللحظــة 
الطريــق، ال ميكــن للمقاومــة أن تضــل 
طريقها، وسيبقى سالحها ُمرشًعا إىل 
صــدر العــدو"، مردفــا أنــه "عــىل الرغــم 
مام عاناه األبطال من مالحقة ومطاردة 
واألحبــة  باألهــل  وتنكيــل  وتضييــق 
مل  ســالحهم  فــإن  ومحاكــم،  والرفــاق، 
ســيد  فاالنضبــاط  للحظــة،  ينحــرف 
الرئيــس  بالــرصاع  وااللتــزام  املوقــف، 

وصدر العدو وجهًة لبنادق الثوار".
كــام  العمليــة  أبطــال  "نعاهــد  وأكــد: 
نســعى  أن  األســرية،  الحركــة  أبطــال 
وســنكون  حريتهــم،  النتــزاع  جاهديــن 
رغــم  الحريــة  مــع  قريــب  موعــد  عــىل 
"ســنبقى  متابعــا:  االحتــالل"،  أنــف 
وســنكون  املقاومــة  بخيــار  متمســكني 
دوًمــا يف مقدمــة الصفــوف املدافعــة 
نراجــع  ولــن  والثوابــت،  الحقــوق  عــن 

عن مبادئنا، أو نتخىل عن بنادقنا".
الــذي  الــدرس  أن  إىل  الــراس  وأشــار 
 17 عمليــة  مــن  اســتخالصه  ميكــن 
إجرامــي  بــرأس  أطاحــت  التــي  أكتوبــر 
املقاومــة  طريــق  أن  هــو  إرسائيــي، 
االنتصــار  لتحقيــق  وامُلجــرب  األقــرص 
الوفــاء  أن  عــىل  مشــددا  والتحريــر، 
وأبطــال  العمليــة،  ألبطــال  والعهــد 
"نفــق الحريــة"، وألســرياتنا وأرسانــا يف 
العمــل  يســتوجب  االحتــالل  ســجون 

الجاد واملتواصل لتحقيق حريتهم.
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ودعــا 
أشــكال  كل  تصعيــد  إىل  الشــعبية 
وإســنادا  دعــام  واملقاومــة  االشــتباك 
عــىل  والضغــط  األســرية،  للحركــة 
املســعورة  هجمتــه  لوقــف  االحتــالل 
الذكــرى  أمــس،  ووافقــت  ضدهــا. 
الســياحة  وزيــر  اغتيــال  لعمليــة  الـــ20 
بفنــدق  زئيفــي  رحبعــام  اإلرسائيــي 
املحتلــة،  القــدس  يف  "ريجنــيس" 
بســالٍح كاتــٍم للصــوت، نفذهــا مقاتلــو 
مصطفــى  عــي  أبــو  الشــهيد  كتائــب 
الشــعبية  للجبهــة  العســكري  الجنــاح 

لتحرير فلسطني.
عــام  النوعيــة  العمليــة  تلــك  وجــاءت 
اغتيــال  جرميــة  عــىل  ا  ردًّ  ،2001

االحتــالل األمــني العــام للجبهــة آنذاك 
أبو عي مصطفى.

ومل يكــن اغتيــال الوزيــر "زئيفــي" حدثا 
أحــداث  مــن  تبعــه  ملــا  نظــًرا  عابــرا، 
منفــذي  باعتقــال  انتهــت  وعمليــات 
العملية وبرفقتهم األمني العام للجبهة 
وذلــك  ســعدات،  أحمــد  الشــعبية 

بالتنســيق بــني االحتــالل والســلطة يف 
رام الله.

وبعد جرمية اغتيال أبو عي مصطفى 
بقصــف طائــرات االحتــالل مكتبــه بــرام 
اللــه، يف 27 أغســطس/ آب 2001، 
قــررت "الشــعبية" االنتقــام والثــأر وكان 

هدفها الوزير "زئيفي".
ويف 16 أكتوبــر 2001، دخــل منفــذو 
وحمــدي  الرميــاوي  مجــدي  العمليــة؛ 
فنــدق  إىل  األســمر،  وباســل  قرعــان 
فيــه  يقيــم  كان  الــذي  "ريجنــيس" 
حاملــني  مــزورة  بجــوازات  "زئيفــي"، 
وحجــزوا  للصــوت،  كامتــة  مسدســات 
غرفة بداخله، وبدؤوا التجهيز للعملية 

من داخل الفندق.
خــرج  التــايل،  اليــوم  صبــاح  ويف 
ثــم  غرفتهــم  مــن  الثالثــة  املقاومــون 
مداخــل  أمــام  أحدهــم  انتــرشوا، 
الفنــدق، والثــاين عــىل مدخــل الطابــق 
الثامــن، واتجــه الثالــث "القرعــان" إىل 
الطابــق  إىل  وصعــد  الطــوارئ،  درج 
رقــم  الغرفــة  فيــه  توجــد  الــذي  الثامــن 

)816( التي يقيم بها "زئيفي".

وكان "زئيفــي" قــد خــرج لتنــاول طعــام 
فانتظــره  الطعــام،  قاعــة  يف  الفطــور 
"القرعان"، وبعد ربع ساعة عاد الوزير 
اإلرسائيــي متجًهــا إىل غرفتــه، فنــاداه 
"القرعــان" بـ"هيــه"، فالتفــت "زئيفــي" 
فــام هــي إال ثــالث رصاصــات اســتقرت 
يف رأســه، مــا أدى إىل إصابتــه إصابــة 

بالغة الخطورة.
انســحب  العمليــة،  تنفيــذ  وفــور 
املقاومــون الثالثــة مــن الفنــدق، وُنِقــل 
"هداســا"  مستشــفى  إىل  "زئيفــي" 
اإلرسائيــي، وحاولــت الطواقــم الطبيــة 

معالجته إال أنه فارق الحياة.
ضربة لألمن اإلسرائيلي

"زئيفــي"  اغتيــال  عمليــة  وشــكلت 
الجــرال الســابق يف جيــش االحتــالل، 
سياســة  إىل  دعــا  الــذي  والوزيــر 
الفلســطينيني،  ضــد  "الرانســفري" 
وأحــد أهــم مؤســيس دولــة االحتــالل، 
مــن  اإلرسائيــي،  لأمــن  كبــرية  رضبــة 

حيث رسعة الرد ونوعية الهدف.
الفدائيــة  االغتيــال  عمليــة  ومثلــت 
لصورتــه  ورضبــًة  لالحتــالل  صدمــًة 
وقــال  الفلســطيني،  الشــعب  أمــام 
آنــذاك  االحتــالل  حكومــة  رئيــس 
أرييــل شــارون: "كل يشء تغــرّي"، مــع 
ضــد  التهديــدات  مــن  وابــاًل  إطالقــه 
الفلســطيني  والرئيــس  الفلســطينيني 

يف ذلك الوقت يارس عرفات.
منفــذي  اعتقــال  االحتــالل  وحــاول 
دهــم  حملــة  بشــن  االغتيــال؛  عمليــة 
واســعة نفذها جيشــه وأجهزة أمنه يف 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، إال أنــه فشــل 

يف ذلك.
مؤامرة االعتقال

مبــارشة،  البطوليــة  العمليــة  وبعــد 
يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  رشعــت 
املنفــذة،  والخليــة  ســعدات  مالحقــة 
لتتمكن من اعتقالهم يف ســجن أريحا 
ســيئ الســمعة، لتســلمهم بعــد ذلــك 
 14 اإلرسائيــي يف  االحتــالل  لجيــش 

مارس/ آذار 2006.
ترافعــوا  الذيــن  املحامــني  أحــد 
القصــة  روى  ورفاقــه،  ســعدات  عــن 
نقــاًل  األحــداث  ســري  عــن  بالتفصيــل 
املديــر  طلــب  إذ  العــام،  األمــني  عــن 
العام لجهاز املخابرات التابع للسلطة 

آنــذاك توفيــق الطــرياوي، االجتامع مع 
سعدات للتباحث يف بعض املسائل 
وجــرى  الوطنــي،  الشــأن  تخــص  التــي 
اللقاء يف أحد فنادق رام الله يوم 15 
يناير/ كانون الثاين 2002، وقبل بدء 
اللقــاء اســتدعي الطــرياوي إىل مكتب 
معــه  عــاد كان يحمــل  عرفــات، وحــني 
يــارس  بتوقيــع  ســعدات  اعتقــال  أمــر 
مبنــى  إىل  ســعدات  اقتيــد  عرفــات. 
املقاطعــة بــرام اللــه، حيــث احُتِجز يف 
مكتــب اللــواء نــرص يوســف، قائــد أحد 
أجهزة أمن الســلطة آنذاك، وبعد أيام 
نقلــوه إىل مقــر قــوات الفرقــة الســابعة 
حيــث  الرئيــس،  بحــرس  تعــرف  التــي 

أبقي عليه محجوزا هناك.
خالــد  آنــذاك  العــام  النائــب  وأصــدر 
القــدرة قــرار إدانــة باعتقــال ســعدات، 
إال  عنــه،  الفــوري  باإلفــراج  وطالــب 
جيــش  واجتــاح  ينفــذ،  مل  األمــر  أن 
االحتــالل يــوم 29 مــارس 2002، مقــر 
عرفــات،  مكتــب  وحــارص  املقاطعــة، 

الذي نقل إليه سعدات عىل الفور.
بتســليم  عرفــات  االحتــالل  طالــب 
بــرام  مكتبــه  يف  املحتجــز  ســعدات 
اللــه، واملحصنــني يف كنيســة املهــد 
االنســحاب  مقابــل  لحــم  بيــت  يف 
تلــك  وأدار  املقاطعــة،  مقــر  مــن 
ومحمــد  عبــاس  محمــود  املفاوضــات 
دحــالن وصائــب عريقــات ويــارس عبــد 
اللــه  ربــه ومحمــد رشــيد واألمــري عبــد 

وعمري شارون وتوين بلري.
الفلســطيني،  الشــارع  مــن  ولخشــيتها 
حاولــت الســلطة االتفــاق عــىل تســليم 
واللــواء  ســعدات  باســتثناء  اآلخريــن 

فؤاد الشــوبيك، إال أن االحتالل رفض، 
ومــا هــي إال أيــام قليلــة حتــى رضخــت 
إرسائيــي  مبقــرح  للقبــول  الســلطة 
والواليــات  بريطانيــا  بــه  تقدمــت 
بشــكل  املناضلــني  لحجــز  املتحــدة 
واالتفــاق  االحتــالل،  عــن  نيابــة  دائــم 
عــىل احتجازهــم يف ســجن أريحــا، وأن 
يرشف عىل الحجز سجانون أمريكيون 
حركــة  تحريــر  مقابــل  وبريطانيــون، 

عرفات وإنهاء حصار املقاطعة.
مايــو/   1 يف  ورفاقــه  ســعدات  ونقــل 
تابعــة  ســيارات  بواســطة   ،2002 أيــار 
حراســة  تحــت  األمريكيــة  للســفارة 
أريحــا  ســجن  إىل  وأمريكيــة  بريطانيــة 
قســم  يف  وضــع  حيــث  املركــزي، 
إرشاف  تحــت  الســجن  مــن  منفصــل 

وحراسة بريطانية.
أمــام  دعــوى  ســعدات  محامــو  ورفــع 
محكمة العدل العليا التابعة للسلطة، 
يونيــو/   3 يف  قــرارا  أصــدرت  التــي 
2002 يقــي باإلفــراج عنــه،  حزيــران 
قــرار  يف  حــدث  كــام  ينفــذ  مل  أنــه  إال 

النائب العام قبله.
باإلفــراج  االحتــالل  محكمــة  قــرار  وتبــع 
الســجان  مــن  تحذيــر  ســعدات  عــن 
ألن  الســجن،  تــرك  بعــدم  الريطــاين 
االتفاق املوقع بني األطراف األربعة ال 
يجيــز ذلــك، وكان القنصــل الريطــاين 
العام يف القدس قد زار السجن وأبلغ 

سعدات برسالة مشابهة.
عبــاس بــرر الحقــا، يف حديــث إلحــدى 
غــري  ســعدات  حجــز  قــرار  الصحــف، 
أمــام  كانــوا  إنهــم  بقولــه  القانــوين 
بــكل  املقاطعــة  اقتحــام  إمــا  خياريــن؛ 
مــا ينجــم عنــه مــن خســائر، وإمــا توقيــع 
واعترهــا  الدائــم،  الحجــز  اتفــاق 

"مساومة مرشوعة وناجحة".
يوم التسليم

جيــش  دهــم   ،2006 مــارس   14 ويف 
عــدوان  يف  أريحــا  ســجن  االحتــالل 
"عمليــة  اســم  عليــه  أطلــق  عســكري 
جلــب البضائــع"، وبــدأ بتدمــري جدرانه 
أنــه  إال  تجاهــه،  الصواريــخ  وإطــالق 
اتصــااًل  بتلقيــه  اقتحامــه  عــن  توقــف 
مــن قــادة الســجن تفيــد بــأن جميــع مــن 

بداخله سيسلمون أنفسهم.
وقالــت الجبهــة الشــعبية يف بيــان لهــا: 
إن جرميــة اختطــاف املعتقلــني متــت 
وأمريــكا  وبريطانيــا  الســلطة  بتواطــؤ 
بطريقــة  االحتــالل  أقــدم  إذ  بوضــوح، 
غــادرة عــىل اقتحــام ســجن أريحا التابع 

وأعضــاء  ســعدات  واعتقــال  للســلطة، 
الخلية املنفذة.

مــن  وأكــر  ورفاقــه  ســعدات  وخــرج 
280 شــخصا بينهــم عنــارص مــن أجهــزة 

فصائــل  مــن  ومقاومــني  الســلطة  أمــن 
بعــد  الســجن،  خــارج  عــدة  فلســطينية 
الســجن  إدارة  خاضتهــا  مفاوضــات 
الخيــار األســلم هــو  معهــم مفادهــا أن 

تسليم أنفسهم.
ومنفــذي  ســعدات  االحتــالل  وحــّول 
عمليــة اغتيــال "زئيفــي" إىل املحكمــة 
 30 ســعدات  بســجن  قضــت  التــي 
ســيايس  تنظيــم  "رئاســة  بتهمــة  عاًمــا 
عاًمــا،   125 والقرعــان  محظــور"، 
 60 106 أعــوام، واألســمر  والرميــاوي 
عاًمــا   31 بالســجن  غلمــة  وأبــو  عاًمــا، 

بتهمة "قيادة منظمة عسكرية".
الجنــاح  القســام  كتائــب  وتضــع 
العســكري لحركــة املقاومــة اإلســالمية 
رأس  عــىل  ســعدات،  اســم  حــامس، 
قامئــة أي صفقــة تبــادل أرسى قادمــة، 
عقــب رفــض االحتــالل اإلفــراج عنــه يف 
صفقة "وفاء األحرار" التي تم مبوجبها 
اإلرسائيــي  الجنــدي  ســبيل  إخــالء 
مقابــل   ،2011 عــام  شــاليط  جلعــاد 

اإلفراج عن 1027 أسرًيا وأسرية.
معادلة "الرأس بالرأس"

اغتيــال  عمليــة  حــامس  حركــة  وعــّدت 
لـ"معادلــة  تطبيًقــا  "زئيفــي"  الوزيــر 
العمليــة  أن  مؤكــدة  بالــرأس"،  الــرأس 
كانت رسالة بأن املقاومة الفلسطينية 
قادرة يف كل مرة عىل إرباك حسابات 
االحتــالل وبعــرة أوراقــه وتدفيعــه مثــن 

جرامئه.
حــامس  باســم حركــة  املتحــدث  وقــال 
صحفــي  ترصيــح  يف  قاســم،  حــازم 
أمــس: "إن الرفــاق نفــذوا هــذه العملية 
التــي  بالــرأس  الــرأس  معادلــة  ضمــن 
أعلنهــا األمــني العــام للجبهــة الشــعبية 
عــي  أبــو  لدمــاء  ثــأًرا  ســعدات  أحمــد 

مصطفى".
كان  عاًمــا   20 "قبــل  قاســم:  وأضــاف 
مــن  واحــدة  أمــام  ومقاومتــه  شــعبنا 
النوعــي  الفــدايئ  العمــل  محطــات 
حينام نفذ الرفاق يف الجبهة الشــعبية 
القصاص العادل بقتل الوزير زئيفي".

نفــذوا  الذيــن  وحّيــت حــامس األرسى 
النوعــي"،  املقــاوم  الفعــل  "هــذا 
معادلــة  صاحــب  ســعدات  واألســري 
عــي  أبــو  الشــهيد  ودمــاء  الثــأر، 

مصطفى.

مسرية للجبهة الشعبية بغزة يف ذكرى عملية "17 أكتوبر"         )تصوير/ رمضان األغا(

حامس: اغتيال االحتالل امُلحرَّر 
السوري "الصالح" دليل عىل 

عقليته الدموية واإلرهابية
غزة/ فلسطني:

عــّدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس جرميــة اغتيــال االحتــالل املحــرر 
الســوري مدحــت الصالــح دليــاًل عــىل العقليــة اإلرسائيليــة الدمويــة القامئــة 
عــىل القتــل واإلرهاب. واستشــهد الصالــح برصاص االحتالل، أول من أمس، 
يف أثنــاء عودتــه إىل منزلــه يف موقــع عــني التينــة مقابــل بلــدة مجــدل شــمس 

يف الجوالن املحتل.
ونعــت حركــة حــامس يف بيــان لهــا أمــس، الشــهيد الصالــح، وقالــت: إنــه كان 
مقاوًمــا لالحتــالل، ورافًضــا لالســتيالء عىل الجوالن، ومؤكًدا وحدة الشــعب 

واألرايض السورية، وأمى 12 عاًما يف السجون اإلرسائيلية.
وشددت عىل أن "هذه الجرمية النكراء لن توقف مقاومة وصمود أهلنا يف 

الجوالن املحتل الرافضني للمشاريع الصهيونية".
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مذكرة حضور
يف الطلب رقم 68/ 2021

يف الدعوى رقم 212/ 2021
املستدعي / خليل إبراهيم موىس أبو عنزة من عبسان الجديدة حارة أبو عنزة 
واملقيــم يف األردن وكيلــه / عبــد اللــه خليــل الفــرا هوية رقــم )975130709( ، 

وكالؤه املحامون / عبد الله الفرا وحسني أبو لطيفة ومحمد عرفات 
املستدعى ضده / عبد الرحمن إبراهيم موىس أبو عنزة من سكان عبسان 

الجديدة حارة أبو عنزة واملقيم حاليًا يف األردن.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

عليــك  أقــام  املســتدعي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
2021 اســتنادًا إىل مــا يدعيانــه يف الئحــة دعواهــا   /212 الدعــوى رقــم 

املرفق نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة 
لذلــك يقتــي حضــورك إىل هــذه املحكمــة خالل خمســة عرش يومــًا من تاريخ 
التحريــري  تــودع قلــم املحكمــة ردك  بهــذه املذكــرة كــا يقتــي أن  تبليغــك 
خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة علــا بانــه تحــدد 
جلســة األحــد املوافــق 1/2/ 2022 لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك انــك 

أن تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعيني السري يف دعواها حسب األصول.
وذلك تحقيقًا للعادلة والقانون

تحريرًا يف .../ 10 / 2021 
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس 
شادي سويدان

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خان يونس 

إعـــــــــــــــــــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع املخطط التفصييل للمنطقة رقم )140( لالعرتاض

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظــيم املدن مبحافظـات غــــزة أنها قد قررت 
بجلســتها رقــم 2021/16 املنعقـــــدة بتاريــخ 2021/6/9 إيــــداع املخطــط 
املحليــة  اللجنــة  أعدتــه  الــذي  لالعــراض   )140( رقــم  للمنطقــة  التفصيــي 

للبناء والتنظيم يف بلدية دير البلح والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

ذلك ووفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع 
أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانًا عىل املرشوع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية دير البلح خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعراضــات عليــه خــالل مــدة ســتني يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب.
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

                                              اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
                                                  مبحافظة غزة

رقم القسيمةرقم القطعة

140

من قسيمة رقم )1( إىل القسيمة رقم )15(
ومن القسيمة رقم )17( إىل القسيمة رقم )40(

دولـــــة فلســـطيـن 
وزارة

 الحكم املحيل 

دولـــــة فلســـطيـن 
وزارة

 الحكم املحيل 

إعـــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )1179(

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنيـة وتنظـيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/23 املنعقـــدة بتاريــخ 2021/8/11 التصديق 
النهايئ عىل املخطط التفصــــيي ملســـار الشـــارع رقم )1179( بعرض )10( 
مر وارتداد )3( مر واملحصور بني الشارع رقم )7( والشارع رقم )9( واملـــار 

بالقسائم )23-24-27-28-37-39-40-41( من القطعة رقم )128(. 
اللجنــة املركزيــة  الصــادر عــن  الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2021/3/21
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــوع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب.
وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.

                                             اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
                                                  مبحافظة غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/565(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
نضــال فيصــل محمــد فتــوح من ســكان غــزة هوية رقــم 411963218 بصفته 

وكيال عن: روحي أحمد محمد فتوح
مبوجب وكالة رقم: 2021/20983 صادرة عن رام الله

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 2308 القسيمة 39 املدينة أبو مدين

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/10/17م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

تقرير ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية.. 

وما خفي أعظم
كلــا زادت وتــرية النقــد وادعــاء الطهــارة فقــل إن وراثــة عبــاس 
قــد دنــت، وإن نهايتــه باتــت أقــرب مــن أي وقت مىض! وكأنهم 
وإننــا  أحــد  عــىل  جنينــا  ومــا  عبــاس،  جنــاه  مــا  هــذا  يقولــون: 
املنقــذون، والورثــة الرشعيــون لحكــم الفرد الذي اســتطال أكرث 

ما يجب!
وأجــزم أن الهــدف الرئيــس لهــذا التقريــر لــه عــدة مقاصــد، فهــو 
موجه للواليات املتحدة األمريكية التي زكمها الفساد اإلداري 
واملــايل وقــد طالــب املوفــد األمريــي هــادي عمــرو املســؤول 
عــن امللــف الفلســطيني و"اإلرسائيــي"، محمــود عبــاس بإقالــة 
حكومة اشتية وتشكيل حكومة تكنوقراط كمرحلة انتقالية تتم 
فيهــا مأسســة النظــام "العبــايس" حتى تذهــب به متغريات أي 
انتخابــات قادمــة يتــم ضبــط مفاعيلهــا منــذ اآلن بالدعــم املايل 
واألمنــي، وبدخــول حكومــة نفتــايل بينيــت عــىل الخــط لضــان 
يكــون  أن  ويفضــل  لعبــاس  نائــب  وبتعيــني  األوضــاع  اســتقرار 
القــوي" "إرسائيليــا" وأمريكيــا  "الرجــل  الشــيخ وبدعــم  حســني 

املمسك بخيوط اللعبة األمنية ماجد فرج!
بعنايــة  منتقــاة  شــفافية"  "بــكل  أيضــا  مقــدم  التقريــر  أن  كــا 
لالتحــاد األورويب الــذي صــب جــام غضبــه عــىل عبــث عبــاس 
واشــتية وعصاباتها باملال العام وغرق "النظام" باملحســوبية 
يعــد  تآكلــت رشعيتــه ومل  وقــد  والخــالن  واألنســباء  واألقــارب 
مقنعا ألحد هذا الهروب الكبري إىل األمام باالنتخابات القروية 

الجزئية لرميم هذا املسخ الدميم الذميم!
إن آخــر مــن توجــه لهــم هــذا التقريــر هــو املواطــن الفلســطيني 
الــذي يعلــم يقينــا وهــو يــرى بــأم العــني فضائــح فــوىض الســالح 
والفســاد املســترشي والبــذخ املاجــن والقتــل املنظــم والقمــع 
وطنــي  هــو  مــا  كل  حســاب  عــىل  للمحتــل  خدمــة  والتنكيــل 

وأخالقي.
هــذه  يف  وإمعانــا  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر 
الشفافية املّدعاة، ال يستثني حتى العاملني فيه من السقوط 
يف مســتنقع الفســاد اآلســن، وكذلــك يف وزارة الصحــة ويف 
كورونــا  فــريوس  لقاحــات  كارثــة  ويف  الخارجيــة  التحويــالت 

والتجاوزات الهائلة.
عــز"  "وقفــة  صنــدوق  أمــوال  تــوزع  كيــف  التقريــر  ويكشــف 
بعيــدا أصــال ومتامــا عــن  الكبــرية  هبــات ألصحــاب املداخيــل 

املستحقني لها.
حــق يــراد بــه باطــل، فــا قــدم يف اإلحصائيــات واألرقــام التــي 
هــدوء  بــكل  تــي  كانــت  كاملــة،  الحقيقــة  كأنهــا  اصطفــت 
مــن  بــدءا  فــوق،  الســان"  "القطــط  وأن  أعظــم  املخفــي  بــأن 
رئيــس العصابــة، مــرورا بأنجالــه وأزالمهــم ورشاكاتهــم مــع عتــاة 
يف  وحقولهــم  عجولهــم  مــزارع  مــع  وتجارتهــم  املســتوطنني 

املستوطنات، فلم يتم التطرق لها من قريب أو بعيد.
الصحــة  موازنــات  تفــوق  التــي  األمنيــة  األجهــزة  موازنــات  أمــا 
فعــي  ذكــر  فــال  والبلديــات  والصناعــة  والزراعــة  والتعليــم 
ومســتوطناته  االحتــالل  لحايــة  فقــط  املخصصــة  وهــي  لهــا، 
النهــب  قيــد  املواطــن  أرض  حســاب  وعــىل  ومســتوطنيه 
تحــت  بنيــه  ومســتقبل  املنتهكــة،  وكرامتــه  وحياتــه  والتهويــد 
وطــأة الرانســفري العنيــف والهــادئ، ونحــو "دولــة" يهوديــة نقية 
إذعــان  أهــداف كل حــرف يف صــك  كــا هــي حقيقــة  العــرق 

أوســلو الــذي وقعــه مهنــدس هــذه الكارثــة الخيانيــة 
1515وعىل كل الصعد.

تواصل رهاناتها الخاسرة على استئناف المفاوضات
"الدميقراطية": قطع السلطة مخصصاتنا املالية يلحق الرضر بالعالقات الداخلية

ل مستمر  عباس واملنظمة.. تغوُّ
ب هيبتها يشل قراراتها وُيذوِّ

فصائل تدعو السلطة لتوضيح موقفها
 من حامية أرسى "نفق الحرية"

غزة/ جال غيث:
طالــب عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة 
رمــزي  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
بالراجــع  اللــه  رام  يف  الســلطة  ربــاح، 
وفصيلــني  الجبهــة  مخصصــات  قطــع  عــن 
آخرين، من الصندوق القومي الفلسطيني 
التابــع ملنظمــة التحريــر للشــهر الرابــع عــىل 

التوايل.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  ربــاح  وقــال 
بالعالقــات  الــرر  "يلحــق  الســلطة  قــرار 
تعدًيــا  وميثــل  الفلســطينية،  الداخليــة 
عــىل صالحيــات الهيئات القيادية ملنظمة 
التحرير صاحبة القرار بهذا الشــأن وخاصة 
بقــرار  لهــا  علــم  ال  التــي  التنفيذيــة  اللجنــة 

وقف استحقاقات القوى والفصائل".
خالفــات  نتيجــة  جــاء  القــرار  أن  وأضــاف 
النظــر  وجهــات  يف  وخالفــات  سياســية، 
تأجيــل االنتخابــات  مــن  والــرؤى، كموقفنــا 
وطنــي  حــوار  عقــد  حــول  األفــق  وانســداد 
الداخــي  البيــت  لتجميــع  شــامل 
الفلســطيني، ثــم ملــف الفســاد والحريــات 

العامة.
وشدد عىل أن تعطيل رصف املستحقات 
أي  مــن  بــه  مــوىص  وغــري  فــردي  املاليــة، 
جهــة فلســطينية، مؤكــًدا أنــه يخالــف قــرار 
املجلس الوطني الذي اتخذ قبل نحو 50 
الصنــدوق  مــن  اســتحقاقاتنا  بــرف  عاًمــا 

القومي التابع للمنظمة.
يكــن  مل  القــرار  هــذا  أن  إىل  ربــاح  وأشــار 
القــوى  بحــق  الســلطة  تتخــذه  الــذي  األول 
الفلسطينية، فقد سبق أن تعرضت ملثله 
وبعــد   ،1991 عــام  مدريــد  مؤمتــر  بعــد 

اجتاع املجلس الوطني عام 2018.
وبــني أن قطــع املخصصــات اتخــذ بســبب 
دعــوات القــوى الثالثــة ملســرية جاهرييــة 
يف الـــ 26/ أغســطس املــايض، مــن أجــل 
الدفــاع عــن الحريات العامــة والدميقراطية 
السياســية  االعتقــاالت  ورفــض  وصيانتهــا، 
بالضفــة الغربيــة، مؤكــًدا: "ســنبقى ننــادي 
املارســة  املاليــة  الضغــوط  رغــم  بهــا 

علينا".
وشــدد إىل رضورة عــدم املســاس بحقــوق 

أن  إىل  الفًتــا  الوطنيــة،  والقــوى  الفصائــل 
القــرار املتخــذ ضــد القــوى الثالثــة يشــكل 
انتهــاًكا للنظــام األســايس ملنظمــة التحرير 
وهيئاتهــا  صالحياتهــا  عــىل  وتطــاواًل 

القيادية.
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  ودعــا 
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  الدميقراطيــة، 
رام  يف  املقــرر  اجتاعهــا  خــالل  التحريــر 
اللــه، اليــوم االثنــني التخــاذ قــرار بتصويــب 
ألصحابهــا،  الحقــوق  تعيــد  وأن  املوقــف، 

وأن توقف اإلجراءات الجائرة.
يف  يــأيت  الســلطة  قــرار  أن  إىل  وأشــار 
املقاومــة  وتصاعــد  الدقــة،  بالغــة  ظــروف 
الشــعبية يف مواجهــة االحتــالل، وإجراءاته 
العنريــة واالســتيطانية وتشــديد الحصار 
يؤثــر يف  لــن  أنــه  غــزة، مؤكــًدا  عــىل قطــاع 
مواقــف الجبهــة الرافضــة التفــاق "أوســلو" 
ودعواتهــا بتطبيــق قــرارات اإلجاع الوطني 
الــذي دعــا لســحب االعــراف بـ)إرسائيــل( 
العالقــات  وفــك  األمنــي  التنســيق  ووقــف 

االقتصادية بها.

دامًئــا  السياســية  "الخالفــات  وأضــاف: 
موجودة يف الســاحة الفلســطينية، وكانت 
دون  الداخــي  البيــت  إطــار  يف  تجــري 

املساس بالعالقات الداخلية".
وبخصــوص عقــد اجتاع اللجنــة التنفيذية 
ملنظمــة التحريــر مســاء اليــوم، قــال ربــاح: 
"يجب التحضري الجيد ألي اجتاع تعقده 
اللجنــة التنفيذيــة، من خالل عقد حوارات 
آلليــات  للوصــول  االجتــاع  تســبق  وطنيــة 
والســتعادة  الراهــن،  املــأزق  مــن  للخــروج 
املشــرك  العمــل  مــن  األدىن  الحــد 

الفلسطيني واملؤسسايت والوطني".
وطنــي  حــوار  إىل  بحاجــة  "نحــن  وأضــاف: 
قــرارات  إىل  يســتند  مــرشوط  غــري  شــامل 
الفلســطينية  للفصائــل  العامــني  األمنــاء 
الــذي جــرى بالتزامــن بــني رام اللــه وبــريوت 
يف 3 أيلــول/ ســبتمرب عــام 2020، والــذي 
وتشــكيل  وطنــي،  لحــوار  للذهــاب  دعــا 
واســراتيجية  أســس  عــىل  وطنــي  ائتــالف 
موحــدة  وطنيــة  قيــادة  وتشــكيل  جديــدة، 

للمقاومة الشعبية".

قــرارات  تطبيــق  رضورة  إىل  ربــاح  ودعــا 
واألمنــاء  واملركــزي  الوطنــي  املجلســني 
جــر  أجــل  مــن  للفصائــل؛  العامــني 
انتخابــات  إجــراء  لحــني  بينهــا  الخالفــات 
أنــه  عــىل  مشــدًدا  شــاملة،  فلســطينية 
منظمــة  بنــاء  إلعــادة  الوحيــد  األســلوب 

التحرير.
العــودة  الســلطة  اســتجداء  وبشــأن 
ملفاوضــات التســوية، ذكــر عضــو املكتــب 
خيــارات  لديهــا  الســلطة  أن  الســيايس، 
رهانــات  حــول  تحــوم  تــزال  وال  سياســية 
خارسة عىل إمكانية استئناف املفاوضات 
الحقــوق  لتحصــل  رئيــي  كأســلوب 
املتعلــق  البعــد  تعطــي  وال  الفلســطينية، 
الفلســطينية  القــوة  عوامــل  باســتنهاض 

الجدية واالهتام املطلوب.
وشــدد ربــاح عــىل رضورة تحقيــق الوحــدة 
يعــوق  الــذي  االنقســام  وإنهــاء  الوطنيــة 
ويســتنزف طاقاتنــا للحفــاظ عــىل القضيــة 
والشــعب الفلســطيني ومواجهــة مشــاريع 

تصفية القضية الفلسطينية.

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
دعــت فصائــل فلســطينية الســلطة 
موقفهــا  توضيــح  إىل  اللــه  رام  يف 
إعــالم  وســائل  رسبتــه  مــا  حــول 
مســاعدة  رفضهــا  عــن  إرسائيليــة 
أرسى "نفــق الحريــة" الذيــن متكنوا 
ســجن  مــن  حريتهــم  انتــزاع  مــن 
"جلبــوع" اإلرسائيــي، قبل أن يعاد 

اعتقالهم.
إرسائيليــة،  إعــالم  وســائل  وكانــت 
أكدت أن السلطة وأجهزتها األمنية 
رفضــت توفــري الحايــة الثنــني مــن 
أرسى نفــق الحرية، وها األســريان 

أيهم كممجي ومناضل انفعيات.
وانفيعــات  أن كممجــي  وأوضحــت 
والوجــود  الحايــة،  توفــري  طلبــا 
الســلطة  أجهــزة  مقــرات  داخــل 
الطلــب  قوبــل  ولكــن  للحايــة، 
بالرفض من قبل الســلطة وتحديًدا 
مــن رئيــس حكومــة رام اللــه محمــد 

اشتية.
ضربة قوية

الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
منصــور:  خالــد  الشــعب،  حــزب 
إن رئيــس الحكومــة محمــد اشــتية، 
اإلعــالم  لوســائل  بالظهــور  مطالــب 
رُسِّب  مــا  حــول  للنــاس  ويتحــدث 
اإلرسائيليــة  اإلعــالم  وســائل  يف 
"نفــق  أرسى  مســاعدة  رفضــه  عــن 

الحرية".
لصحيفــة  منصــور  وأضــاف 
محامــي  "عــىل  إن  "فلســطني": 
نقــل  أيًضــا  الحريــة  نفــق  أرسى 

الحقيقــة حــول مــا تــم الحديث عنه 
حول رفض اشتية مساعدتهم عىل 

خروجهم من السجون".
تلقــى  االحتــالل  جيــش  أن  وبــني 
رضبــة قويــة يف منظومتــه األمنيــة، 
بســيطة  بــأدوات  الهــرب  عــرب 
دولــة  تامــة، جعلــت  جــًدا، ورسيــة 

االحتالل أضحوكة أمام العامل.
مــن  األرسى  متكــن  أن  إىل  وأشــار 
أن  داللــة  لــه  الســجن  مــن  الفــرار 
حريتهــم  عــن  البحــث  يوصلــوا 
للخــروج مــن ســجون االحتــالل، إىل 

أن يتحقق الخالص من االحتالل.
الســلطة  أن  عــىل  منصــور  وشــدد 
مطلــوب منهــا إثــارة قضيــة األرسى 
وإظهــار  الدوليــة،  املحافــل  عــرب 
وكل  الــدويل  للقانــون  تجــاوزه 
ضــد  الدوليــة  املواثيــق  األعــراف 

األرسى.
عــرب  التضامــن  رضورة  إىل  وأشــار 
االحتــالل،  مــع  التــاس  خطــوط 
الفلســطينية  املــدن  داخــل  وليــس 
تصــل  حتــى  فيهــا،  والســاحات 

الرسالة بقوة إىل االحتالل.
عبارات دبلوماسية

التريبــات  عــىل  تعليقــه  ويف 
يف  القيــادي  قــال  اإلرسائيليــة، 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني، 
بــدران جابــر: إن "أبنــاء أوســلو لهــم 
املقاومــة،  لنهــج  املغايــر  نهجهــم 

ولهم طريقهم".
وأوضح جابر لصحيفة "فلســطني"، 
عبــارات  لــه  كان  "الســلطة  أن 

نفــق  أرسى  حــول  دبلوماســية 
تحتمــل  العبــارات  وتلــك  الحريــة، 
أكرث من تعليل وتفســري يف ســياق 

التخي عن األرسى".
اتفاقيــات  "التــزام  إن  وأضــاف: 
تعمــل  أن  عــىل  تقــوم  أوســلو 
العمــل  مواجهــة  يف  الســلطة 
النضــايل ضــد االحتــالل"، مشــدًدا 
األخالقيــة  املســؤولية  أن  عــىل 
األرسى  وضــع  تتطلــب  والسياســة 
عــىل  والعمــل  األولويــات،  عــىل 

تحريرهم.
املكتــب  عضــو  أكــد  جانبــه،  مــن 
الجهــاد  لحركــة  الســيايس 
اإلسالمي، نافذ عزام، أن االحتالل 
يحاول االنتقام لفشله الذريع، بعد 

عملية الفرار من سجن "جلبوع".
"فلســطني":  لصحيفــة  عــزام  وقــال 
إجــراءات  فــرض  االحتــالل  "يحــاول 
مل  وهــم  األرسى،  بحــق  انتقاميــة 
يستســلموا أمــام تلــك املحاوالت، 
مفتــوح  إرضاب  اآلن  ويخوضــون 
عــن الطعــام يف محاولــة للدفاع عن 

حقوقهم".
وأضاف: "ال يوجد لدينا معلومات 
مســاعدة  الســلطة  رفــض  حــول 
أرسى نفــق الحريــة، ولكــن الســلطة 
يجــب أن تبــذل جهــود كبــرية لجعل 
قضيــة األرسى يف ســلم األولويــات 
الــدول  مــع  عالقاتهــا  خــالل  مــن 
واملنظــات  الدوليــة،  واملحافــل 

الهيئات اإلقليمية".
أن األرسى هــي قضيــة  ولفــت إىل 
الكل الفلســطيني، والســلطة لديها 
عــرب  االحتــالل  عــىل  ضغــط  أوراق 

عالقاتها.

غزة/ محمد أبو شحمة:
منذ سنوات مل يسفر عن اجتاعات اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير أي نتائج عىل األرض، أو تنفيذ ما يقره 
املجتمعــون، وهــو مــا يشــري إىل ضعفهــا وعــدم قدرتهــا 
عــىل صنــع القــرار، وتفــرد الســلطة بــرام اللــه يف جميــع 

مفاصل عملها.
املاضيــة  الســنوات  مــدار  عــىل  اجتاعاتهــا  وخــالل 
اتخــذت اللجنــة التنفيذيــة للمنظمة عــددا من القرارات 
التــي مل تنفــذ، أبرزهــا مــا جــاء خــالل قرارهــا عــام 2016 
املركــزي  املجلــس  قــرارات  تنفيــذ  يف  الفــوري  بالبــدء 
واالقتصاديــة  السياســية  العالقــات  بتحديــد  الخاصــة 
اللجنــة  وتكليفهــا  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  واألمنيــة 

السياسية مبتابعة األمر.
وبعدهــا عــادت اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة عام 2017 
لتؤكد وجوب استمرار تنفيذ قرارات املجلس املركزي 
بتحديــد العالقــات مــع االحتالل، لكــن تلك املخرجات 
املطالبــات  مــن  الرغــم  عــىل  التنفيــذ  أو  النــور  تــَر  مل 

الفصائلية املتكررة بتنفيذها.
اللجنــة  طالبــت   ،2018 عــام  عقــد  آخــر  اجتــاع  ويف 
التنفيذيــة حكومــة "الوفــاق الوطني" بالبدء فورا بإعداد 
خطــط "فــك االرتبــاط" مــع االحتــالل عــىل املســتويات 
وقــررت  واألمنيــة،  واالقتصاديــة  واإلداريــة  السياســية 
تشــكيل لجنــة عليــا لتنفيــذ قــرارات املجلــس املركــزي، 

دون تنفيذ أي من مخرجاتها.
ويف مايــو/ أيــار 2020، قــررت اللجنــة التنفيذيــة وقــف 
التنســيق األمنــي والعالقــات واالتفاقــات مــع االحتــالل، 
ا عــىل خطــة "ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة" وبســط  ردًّ
التنســيق  اســتمر  لكــن  عليهــا،  اإلرسائيليــة  الســيطرة 

بشكل كبري.
إن  رأفــت عليــان:  فتــح  القيــادي يف حركــة  قــال  بــدوره 
يتــم  ال  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  قــرارات 
تنفيذهــا، مــا يعكــس غياب مؤسســات الســلطة بشــكل 

عام، خاصة يف ظل تغييب املجلس الترشيعي.
وأوضــح عليــان لصحيفــة "فلســطني" أن ضعــف منظمــة 
التحريــر يتطلــب أن تكــون هناك انتخابات شــاملة عىل 
للقضيــة  االعتبــار  إلعــادة  الوطنــي  املجلــس  مســتوى 

ألي  شــامل  فلســطيني  قــرار  وتكويــن  الفلســطينية 
مستقبل أو قرار سيادي يتعلق باملرشوع الفلسطيني.

ولفــت إىل مواصلــة الســلطة إصــدار قــرارات انفراديــة 
ا ذلــك  دون رؤيــة أو إســراتيجية أو أفــق ســيايس، عــادًّ
نتاجــا طبيعيــا لغيــاب املؤسســة، وتوغــل الســلطة يف 

املنظمة بشكل كبري وقاطع.
التنفيذيــة  اللجنــة  قــرارات  تنفيــذ  غيــاب  أن  ورأى 
للمنظمــة يعنــي ضيــاع هيبتها، بصفتها ممثال للشــعب 
يف  ووزرائهــا  الســلطة  اســتفحال  نتيجــة  الفلســطيني، 
قرارهــا الســيايس، الفتــا إىل أن املنظمــة أصبــح ينــدرج 
تحت سقفها فصائل ليس لها وزن أو استقالل مايل أو 
ســيايس، نتيجــة تغــول الســلطة عليها، وبحــث قياداتها 
جنــاح  تحــت  موجــودة  ســلطة  مــن  واهيــة  غنائــم  عــن 

االحتالل.
تمرير أجندة االحتالل

وأكــد الكاتــب واملحلــل الســيايس مصطفــى الصــواف 
أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس يســيطر عــىل منظمــة 
يريــده  مــا  خاللهــا  مــن  ميــرر  إذ  بالكامــل،  التحريــر 
التنفيذيــة  اللجنــة  اجتاعــات  أن  موضحــا  االحتــالل، 
للمنظمة وقراراتها ال تقدم خرًيا للشعب الفلسطيني، 
االحتــالل،  مــع  التعامــل  حرمــت  قــرارات  توجــد  إذ 
يتــم  مل  لكــن  معــه،  األمنــي  التنســيق  بوقــف  وطالبــت 

تنفيذ أي من قراراتها.
الحديــث  بــات  "فلســطني":  لصحيفــة  الصــواف  وقــال 
حاليــا عــن عــدم وجــود جــدوى ملنظمــة التحريــر، لكونهــا 
أصبحــت جــزًءا مــن الســلطة بــرام اللــه، ومل يعــد يســمع 
صوت لها، مشريا إىل أن الفصائل تطالب دامًئا برورة 
إحياء املنظمة، واتخاذ مواقف تؤكد فلسطينية القضية 
أو  الغربيــة  أو الضفــة  ليــس غــزة  الوطنــي  وأن املــرشوع 
أريحا، بل كل فلسطني، وإعادة تركيبة املنظمة وبنائها 

من جديد لتعود إىل ما انطلقت من شأنه.
الدميقراطيــة  والجبهــة  الشــعب  حــزب  أن  إىل  يشــار 
اجتــاع  يف  املشــاركة  عــدم  قــررا  فلســطني،  لتحريــر 
اليــوم،  عقــده  املقــرر  للمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
إدارة  يف  ورئيســها  الســلطة  ســلوك  عــىل  احتجاجــا 

العمل الوطني.
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َوْعد القسام لألسرى الـ"6".. 
نافــذة أمـل ألبطـال

8

عندما أعادت )إسرائيل( اعتقال األسرى الستة أبطال عملية نفق "جلبوع"، شكلت الحادثة أمًرا مخيًبا 
آلمال الشارع الفلسطيني الذي أبدى تأييًدا قوًيا لنجاح األسرى في تنفيذ عملية نوعية تمكنوا فيها 

من حفر نفق ينطلق من داخل إحدى غرف السجن إلى خارج أسواره، بسرية تامة على مدار أشهر.
لكن في غضون ذلك ما زال األســرى يعلقون اآلمال على وعد كتائب القســام الذي جاء على لســان 
الناطق باسمها "أبو عبيدة"، في أعقاب إعادة اعتقال 4 منهم، وإعادة الزج بهم في غياهب السجون.

وأعلــن أبــو عبيــدة فــي كلمة مصورة يوم الحادي عشــر من ســبتمبر الماضي أن ال صفقــة تبادل مع 
االحتالل دون أن يتصدر أبطال عملية نفق جلبوع قائمة األسماء الفلسطينية.

غزة/ أدهم الشريف:

ويأتــي وعــد "أبــو عبيــدة" هــذا فــي ظــل 
امتالك القســام أوراق ضغط قوية ترتبط 
بجنــود فقدتهــم )إســرائيل( منــذ العدوان 
غــزة  قطــاع  علــى  الموســع  اإلســرائيلي 
صيــف 2014، واســتطاعت أن تأســر عددا 
منهم في عدة عمليات عســكرية نفذتها 
رًدا على جرائم االحتالل في العدوان الذي 

امتد حينها 51 يوًما.
وفــي مثــل هــذه األيــام قبــل 10 ســنوات 
مــن اآلن، وتحديــًدا فــي 11 أكتوبر/ تشــرين 
أول 2011، أتمــت كتائــب القســام المرحلــة 
األولــى مــن صفقــة "وفــاء األحــرار" مقابــل 
تســليم الجندي اإلســرائيلي جلعاد شــاليط، 
وبعد شــهرين كاملْين نفذت المرحلة الثانية 
من الصفقة بوســاطة مصرية، بتحرير 1027 

أسيرا وأسيرة في المرحلتْين.
وبينمــا تطمــح القســام إلــى صفقــة "وفــاء 
األحــرار )2(" بعــد مــرور 7 أعــوام علــى أســر 
جنــود االحتــالل المجهــول مصيرهــم حتــى 
اليــوم، يتطلع األســرى وذووهــم إلى بارقة 
أمــل، وينتظــر الجميــع نجــاح القســام فــي 
تحقيقهــا والوصــول إليها، فــي أقرب فرصة 

الفلســطينية في أي صفقة تبادل مقبلة، 
وشــدد على وحدة الفصائل وشعبنا حول 
قضيــة األســرى، مؤكــًدا أن عائلــة األســير 
الزبيــدي وعوائل جميع األســرى ينتظرون 
بفــارغ الصبــر تحقيــق وعــد القســام فــي 
صفقــة تبــادل جديــدة مشــرفة علــى غــرار 

صفقة "وفاء األحرار".
إضافــة  "جلبــوع"  نفــق  عمليــة  ومنفــذو 
إلــى زكريــا الزبيــدي هم: محمــود عبد الله 
عارضــة )46 عاًما(، ومحمد قاســم عارضة 
)39 عاًمــا(، ويعقوب محمــود قادري )49 
عاًمــا(، وأيهــم نايــف كممجــي )35 عاًما(، 
عاًمــا(،   26( انفيعــات  يعقــوب  ومناضــل 

وجميعهم من مدينة جنين.
وبحسب مصادر عبرية فإن سجن "جلبوع" 
"الخزنــة  )إســرائيل(  فــي  عليــه  يطلــق 
الحديديــة"، نظــًرا ألنــه مــن أكثــر ســجون 
االحتــالل تحصيًنــا، وقــد ُأنشــئ بإشــراف 

خبراء إيرلنديين.
ويــرى المحلــل السياســي عليــان الهندي، 
أن قــدرة القســام علــى تحقيــق وعدهــا 
تبــادل  صفقــة  وإنجــاز  الســتة،  لألســرى 

تنهي معاناة األسرى خلف قضبان السجون.
أمنيات العوائل

وهذا ما تتمناه عائلة األســير في ســجون 
االحتالل زكريا الزبيدي القيادي في كتائب 
شهداء األقصى، وأحد األسرى الـ 6 الذين 

انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".
وقــال يحيى الزبيدي إن شــقيقه زكريا يمر 
بظــروف صعبة واســتثنائية داخل ســجون 
االحتالل على أثر اعتقاله بعد انتزاع حريته 
برفقة األســرى الـــ 6 الذين فرضت عليهم 
فــي  مشــددة  عقوبــات  الســجون  إدارة 

أعقاب اعتقالهم جميًعا.
وأشار يحيى لـصحيفة "فلسطين"، إلى أن 
زكريا أعلن إضرابه عن الطعام بعد اعتقاله 
رفًضا للعقوبات المفروضة عليه، وتشمل 
منعــه مــن الخــروج مــن الكنتيــن، وعــدم 
وجــود دورة ميــاه في غرفة الســجن التي 
يقبــع فيهــا، فضاًل عــن عمليــات التعذيب 

التي تعرض لها.
باســم  الناطــق  بإعــالن  يحيــى  وأشــاد 
القســام، أن أســرى عملية نفــق "جلبوع"، 
المطالــب  قائمــة  رأس  علــى  ســيدرجون 

جديــدة، ترتبط بمدى قدرتها على التحمل 
والصبــر والمماطلة والتمســك بالمطالب 

والمساومة.
وأضاف الهندي لصحيفة "فلسطين"، أنه 
فــي الوقت الذي تحــاول حماس وجناحها 
العســكري رفع ســقف توقعات الشــعب 
الفلســطيني بصفقة تبادل مشرفة، على 
غــرار مــا جــرى فــي "وفــاء األحــرار"، تعمــل 
الســقف  هــذا  تخفيــض  علــى  )إســرائيل( 
بالمماطلة واعتبار جنودها األســرى قتلى 
وليســوا أحيــاء، وعدم االهتمــام بمطالب 

عائالت الجنود.
القســام مصيــر  إبقــاء  أن  إلــى  ــه  نبَّ لكنــه 
مــن  يزيــد  مجهــواًل،  المأســورين  الجنــود 
قــوة أوراق الضغــط التــي تملكها حماس 
فــي أي صفقة تبــادل من الممكن إبرامها 

مستقباًل.
وأشــار إلــى أن مماطلــة وتعنــت االحتالل 
فــي الصفقــات يظهــران أكثر فــي تعامله 
مــع الفلســطينيين، لكن صفقــات التبادل 
ســابًقا مــع أطــراف عربيــة أخــرى، تقــدم 
)إســرائيل( فيهــا تســهيالت، وذلــك لعدم 

إنجــاز جميــع  اإلســرائيلي  االحتــالل  رغبــة 
المطالب للفلسطينيين في إطار عمليات 

التبادل.
ــن أن جنــود االحتالل المأســورين لدى  وبيَّ
وعــد  ســيكون  أحيــاًء  كانــوا  إن  القســام 
ســهل  للشــعب  قدمتــه  الــذي  القســام 
فــرض  مــن  ذلــك  وســيمكنها  التحقيــق، 

شروطها.
وأكــد أن إحــدى أهــم أوراق الضغــط التــي 
العســكري،  وجناحهــا  حمــاس  تملكهــا 
عــدم اإلعــالن عــن مصيــر جنــود االحتالل 
المأسورين لديها إال بدفع االحتالل الثمن 
الغالي مقابل الحصول على أي معلومة.

ه إلى أن أسر القسام جنودا إسرائيليين  ونبَّ
مطالــب  تحقيــق  عليهــا  سيســهل 
ووعــود حركــة حمــاس لألســرى والشــارع 
أي  تتضمــن  أن  متوقًعــا  الفلســطيني، 
األحــكام  أصحــاب  مقبلــة  تبــادل  صفقــة 
العاليــة والســجناء العــرب الذيــن يدفعون 
ثمًنــا غالًيــا فــي وقت تمارس فيــه أنظمة 
والنســاء  االحتــالل،  مــع  التطبيــع  عربيــة 

واألطفال المرضى كذلك.
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مضت سبعة أعوام على إعادة اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
نحو 70 أسيًرا من محرري صفقة "وفاء األحرار" في ظل إصرار حركة 

حماس على إطالق سراحهم قبل تنفيذ صفقة تبادل جديدة.
وفــي الثامــن عشــر مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2014 أعــادت قــوات 

االحتــالل اعتقــال نحــو 70 محــرًرا ممــن ُأفــرج عنهم ضمــن الصفقة، 
وأعادت لغالبيتهم أحكامهم الســابقة بالســجن المؤبد دون ســابق 

إنذار أو أي محظور ارتكبه.
وكانت مؤسســات فلسطينية مختصة في قضايا وشؤون األسرى 

والمحرريــن، أطلقــت فــي حزيــران/ يونيــو الماضــي، حملة اســتمرت 
لشهر، للتضامن مع محرري صفقة "وفاء األحرار" المعاد اعتقالهم.

وتصر حركة حماس، على اإلفراج عن األسرى المعاد اعتقالهم عقب 
تحررهم في صفقة "وفاء األحرار" من دون قيد أو شرط.

غزة/ جمال غيث:

20 عاًمــا أمضاها مســلماني مــن مدينة طوباس، 
والمبعــد إلــى قطــاع غــزة، متنقــًا بيــن ســجون 
االحتال ورفاقه األسرى يوم تحررهم من غياهب 
الســجون الظالــم أهلهــا، إلــى أن حققت القســام 
وعدها وأفرجت عن األسرى، وال تزال تعمل حتى 

تحرير جميع المعتقلين.
ساعات ثقيلة

ال تزال مامح الفرح ترتسم على وجه مسلماني، 
كلمــا تذكــر إعــان المقاومــة عــن أســر الجنــدي 
اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط، فــي عمليــة »الوهم 
المتبــدد« فــي 25 حزيــران/ يونيــو 2006، ليقــول 
وقتهــا: »علــت الفرحــة والتكبيــرات فــي ســجون 
االحتــال، حينهــا أيقن األســرى أنهــم على موعد 

مع الحرية والخروج من مقابر األحياء«.
ويقــول قبــل عشــرة أعــوام، وعند ســاعات الفجر 
بــدت إدارة ســجن »جلبوع« متخبطــة وبدأت في 
الصــراخ علــى األســرى الذيــن ضمتهــم الصفقــة 

ويكمــل: »بعــد أن أبلــغ الجنــود الضابــط برفــض 
األســيرين الخــروج مــن الســجون خشــي األخيــر أن 
يكــون الســبب فــي تعطيــل الصفقــة التــي طــال 
انتظارهــا، فحضــر مســرًعا إلينــا فكنــا نتحدث معه 
يــده ســتقطع وأن  أن  بقــوة وبغضــب وأخبرنــاه 
عقابــه ســيصل إليــه، ليصعــدا بعدها إلــى الحافلة 
ويغادرا بوابات السجن ويتنسما عبير الحرية الذي 

طال انتظاره«.
تحدي السجان

»النقــب«  إلــى ســجن  الحافلــة  إن وصلــت  ومــا 
-والقول لمسلماني- حتى صعد عدد من األسرى 
معــه  يتحــدث  االحتــال  جنــود  أحــد  وبــدأ  إليهــا 
والغضب يرتســم علــى وجهه، وقال لــه: )إلى أين 
تذهب؟! وماذا ستعمل؟!(، ليرد مسلماني بفخر: 
)ســأذهب إلى غزة، وأعمل مع المقاومة( ليهرب 

الضابط من أمامهم بعد أن شاط به الغضب.
عاليــة  بثقــة  يتحدثــون  كانــوا  األســرى  أن  وأكــد 

أوراق قوة
وأكــد المتحدث باســم مركز حنظلة لشــؤون األســرى 
والمحررين، علي الصرفيتي، أن المقاومة الفلسطينية 
تصــر علــى اإلفــراج عن األســرى المعــاد اعتقالهم من 
محرري »وفاء األحرار« قبل البدء في صفقة جديدة. 

وقــال الصرفيتي لصحيفة »فلســطين«: إن المقاومة 
لــن تتخلــى عــن األســرى وتواصــل العمــل مــن أجــل 
تحريرهــم وتضــع قضيتهم على ســلم أولوياتها، وتصر 
علــى إعــادة إطاق محرري »وفاء األحرار«، عادة ذلك 

شرًطا أساسًيا لعقد صفقة جديدة.
وأشــار إلــى أن االحتــال يتصــرف بعنجهيــة ويخالــف 
التبــادل  صفقــة  وشــروط  الدولــي  القانــون  بوضــوح 
وضماناتهــا، داعًيــا مصــر إلــى اعتبار أنها راعيــة االتفاق 
لممارســة دورهــا والضغــط علــى )إســرائيل( إلطــاق 

سراح األسرى.
ولفت الصرفيتي النظر إلى أن المقاومة الفلسطينية 
ستكســر تعنــت االحتــال وتجبــره علــى إطاق ســراح 

لتجهيــز أنفســهم وجمــع أغراضهــم مــن الســجن 
لتحريرهــم، لكــن دمــوع الحــزن خيمت عليــه لتركه 

زماءه من خلفه األسر.
لكن، والقول لمسلماني، لم تعلم إدارة السجن أن 
جميع األســرى لم يناموا تلــك الليلة وهم بانتظار 
تحررهــم ومواســاة زمائهــم الذيــن لم تشــملهم 
ا، فكل  الصفقــة، واصًفــا تلــك الليلــة بالثقيلــة جــدًّ
ســاعٍة منها مــرت عليه كدهر، حتــى تنهد تنهيدة 
طويلة وكأن حمًا كبيًرا ُأزيح عن كاهله فور سماع 

اسمه من قبل السجان للخروج من الغرفة.
ما إن خرج مسلماني، ورفيقة جهاد غبن، من غرفة 
األســر حتــى ألقــى التحيــة علــى زمائهــم ليخبــره 
أحدهــم أن ضبــاط الســجن تهجمــوا علــى األســير 
المقدســي محمــود عطــون، المحكــوم بالســجن 
المؤبــد و40 عاًمــا، لتظهر عامــات الغضب على 
الرفيقيــن، ويرفضــا مغادرة الســجن قبــل االلتقاء 

بالضابط وتوبيخه.

ويتحــدون االحتال والســجانين، وكانــوا يرفضون 
المقاومــة  أن كســرت  بعــد  االنصيــاع إلماءاتــه 

وكتائب القسام أنفه في صفقة التبادل.
ويكمل: »ما إن وصلنا إلى معبر رفح ومن ثم إلى 
القطــاع، حتــى دعونــا اللــه عــز وجل أن يفــرج كرب 
أسرانا، وتتمكن المقاومة من خطف جنود آخرين، 
فخطــف الجنود هو ســبيل األســرى للخاص من 

السجن«.
إلــى القطــاع  مــا إن وصــل األســرى بحافاتهــم 
المحاصــر، حتى فوجئوا بخروج أهالي القطاع، من 
ســاعات الصبــاح الباكر للشــوارع والمفترقات في 

انتظار األسرى وتهنئتهم بالتحرير.
األســرى  لجنــة  عضــو  وهــو  مســلماني  ويؤكــد 
بالقــوى الوطنيــة واإلســامية، أن وفــاء األحــرار 
أعــادت األمــل والبســمة والفرحــة إلــى كل أبنــاء 

الشعب الفلسطيني وأحرار وشرفاء العالم.
ويقــول المســلماني: »إن صفقــة تبــادل األســرى 

أســرى »وفــاء األحــرار« وســيزيد مــن قوتهــا، وعقــد 
صفقة جديدة بشروط أكثر قوة وإياًما.

وأكــد أن المقاومــة باتــت أكثــر قوة وصابــة وتمتلك 
الخبــرة وأوراق القــوة، األمــر الــذي يمكنهــا مــن إدارة 
ملف تبادل األسرى بقوة وبجدارة، في ظل محاوالت 
االحتــال لدفعها للقبول بإماءاته والتي ســتبوء في 
نهاية المطاف بالفشل وتستجيب لشروط المقاومة.

الرضوخ للمطالب
فــي حيــن يقــول مســؤول ملف األســرى فــي الجبهة 
الديمقراطيــة إبراهيــم منصــور، إن موقــف المقاومــة 
باإلصــرار علــى إطــاق ســراح مــن أعيــد اعتقالهــم من 
الصفقــة األولــى قبــل الشــروع فــي تفاهمــات حــول 
صفقة جديدة بما تملكه من أوراق، يجبر االحتال على 

الرضوخ لمطالبها.
وأضاف منصور في تصريحات لصحيفة »فلســطين«، 
أن تمســك المقاومــة بإعــادة اعتقــال محــرري صفقة 
التبادل يجعلنا قادرين على إلزام االحتال تنفيذ جميع 

القادمــة ســتكون أقــوى وأشــمل وأعظــم مــن 
إنهــاء معانــاة قدامــى  صفقــة شــاليط، وســيتم 
األســرى والمرضــى واألطفــال«، مشــيًرا إلــى أن 
خــوض حماس مفاوضات طوال األعوام الســبعة 
الماضيــة، يدلل على صابتها وإصرارها على تحرير 

األسرى.
لــم تنــَس ولــن تتخلــى عــن  وأكــد أن المقاومــة 
األســرى، مدلــًا علــى ذلــك بتصريحــات ووصايــا 
قائــد أركان المقاومــة الشــهيد أحمــد الجعبــري 
الذي قال: »شــلت أيماننا إن نســينا ذرة تراب من 
فلســطين وإن نســينا أســرانا«، وحــرص المقاومة 

الجاد لتحريرهم.
وتمــت صفقــة »وفــاء األحــرار« فــي 18 أكتوبــر/ 
تشرين الثاني 2011، وأفرجت )إسرائيل( بموجبها 
ا، مقابل إطاق سراح  عن 1027 أســيًرا فلســطينيًّ
الجنــدي جلعــاد شــاليط، الــذي كان محتجــًزا لــدى 

حماس، منذ صيف 2006.

بنود الصفقة وعدم اإلخاء بها.
وشــدد علــى ضــرورة وضــع المزيــد مــن القيــود علــى 
المحتل الذي يســيطر على األرض الفلســطينية كامًا 
ويعتقل من يشاء ويمارس ظلمه تجاه شعبنا، من أجل 

حماية المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل.
وتابــع: »علينــا أن ننظــر بعيــن االهتمــام لســلوكيات 
االحتال وأن نعمل بكل قوة إلجباره وإلزامه بالصفقة 

الجديدة وأن تكون برعاية وضمانات دولية«.
بينهــم  إســرائيليين،  بأربعــة  حركــة حمــاس،  وتحتفــظ 
جنديان ُأســرا في العدوان األخير على غزة، صيف عام 
2014 -دون اإلفصــاح عــن مصيرهمــا وال وضعهمــا 
الصحي- وآخران دخا إلى غزة في ظروف غير واضحة 

في السنوات الماضية.
وتتوســط مصــر بيــن حماس واالحتــال من أجــل إبرام 
صفقــة جديــدة لتبــادل األســرى، وتتمســك الفصائــل 
بمطلــب اإلفــراج عــن األســرى المعــاد اعتقالهم قبل 

الحديث في صفقة جديدة.
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والساعات األخيرة في »جلبوع« 
قبل تحرره في »وفاء األحرار«

المحررون المعاد اعتقالهم.. بوابة العبور لصفقة »وفاء األحرار 2«

المحرر مسلماني

لــم ينَس مصطفى مســلماني، المحرر في صفقــة "وفاء األحرار"، ولو لحظًة واحدة، مشــاهد 
الفــرح التــي ارتســمت على محيا األســرى فــي أثناء مغادرتهــم "مقابر األحيــاء" وتمكنهم من 
قهر الســجان وظلمات الســجن والعودة لخنادق االشــتباك مع االحتالل اإلســرائيلي الظالم 

المغتصب لألرض.
ويعد يوم 18 أكتوبر/ تشرين األول 2011، محفوًرا في ذاكرة مسلماني )55 عاًما( والشعب 
ا  الفلسطيني حينما رضخت )إسرائيل( لمطالب المقاومة وأفرجت عن 1027 أسيًرا فلسطينيًّ
مقابل اإلفراج عن الجندي اإلســرائيلي جلعاد شــاليط، الذي ُأســر خمس ســنوات لدى كتائب 

القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس.

غزة/ جمال غيث:



ملف صادر عن صحيفة فلسطين في الذكرى العاشرة »لوفاء األحرار«
Monday 18 October 2021 االثنين 11 ربيع األول 1443هـ 18 أكتوبر/ تشرين األول

 عـنــــــوان إخــفــــاق االحتـــــالل فــــي 
الوصول لمفقوديه بغزة مرة ثانية

أسر »شاليط« وإخفاؤه.. عملية معقدة أثبتت الفشل االستخباري لجيش االحتالل

تملك "وحدة الظل" التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، قدرة عالية 
على إخفاء جنود االحتالل اإلســرائيلي األســرى، واالحتفاظ بهم ســنين طويلة، عقب سقوطهم في قبضتها 

في أثناء المعارك التي تخوضها في إطار رد العدوان.
وأصبحت "وحدة الظل" تشــكل عنواًنا في إخفاق أجهزة االســتخبارات اإلســرائيلية، التي عجزت من قبل عن 
الوصول لجندي المدفعية جلعاد شــاليط، وهي ال تزال عاجزة عن الوصول للعديد من األســرى والمفقودين 

في غزة، من بينهم جنود، أسرهم مقاتلو كتائب القسام في العدوان على القطاع صيف 2014.

غزة/ أدهم الشريف:

وأســرت 3 فصائل عســكرية: كتائب القســام، وألوية 
الناصــر، وجيش اإلســام، »شــاليط« فــي 25 يونيو/ 
موقــع  داخــل  نفذتهــا  عمليــة  فــي   ،2006 حزيــران 
إسرائيلي عسكري شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، 

أطلقت عليها اسم »الوهم المتبدد«.
ومنذ أسره خضع شاليط لـ«وحدة الظل« المسؤولة 
عــن إخفائــه والحفــاظ علــى حياتــه، إلــى حيــن إتمــام 
صفقة »وفاء األحرار« بوساطة مصرية على مرحلتين؛ 
فــي  والثانيــة  األول،  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  األولــى 
ديســمبر/ كانــون األول عــام 2011، وإجبــار االحتال 

على مبادلته باإلفراج عن 1047 أسيرا وأسيرة.
األكثر تعقيًدا

وكانت كتائب القســام بأمر من قائدها العام محمد 
الضيف، قد كشفت في 3 يناير/ كانون الثاني 2016، 
عــن إحــدى أهم وأكثر وحداتها األمنية الســرية وهي 
»وحــدة الظــل« التي ُتســند لها مهمة تأمين أســرى 

االحتال.
وقالت الكتائب إن تأمين »شاليط« خال مدة أسره 
كان مــن أكثــر المهمــات تعقيــًدا فــي تاريــخ الصــراع 
مــع االحتــال، التــي دارت فصولهــا علــى مــدار نحــو 
6 ســنوات، مؤكــدة أن »وحــدة الظــل« هــي إحــدى 
وحــدات المهام الخاصــة فيها، وتأسســت العتبارات 
عملياتيــة فــي إطــار مهمــة كســر قيــد األســرى في 

سجون االحتال.
وأضافــت أن »الوحــدة بضباطها وجنودها هي حلقة 
مفقــودة مهمتهــا األساســية أن تظــل علــى الدوام 

كذلــك«. ومــن أبــرز مهامهــا: تأميــن جنــود االحتــال 
دائــرة  فــي  وإبقاؤهــم  األســر،  فــي  يقعــون  الذيــن 
المجهول، وإحباط الجهود المبذولة للوصول إليهم، 
ومعاملتهــم بكرامــة واحترام وفق أحكام اإلســام، 
والمعنويــة،  الماديــة  لهــم  التامــة  الرعايــة  وتوفيــر 
مــع األخــذ في الحســبان معاملــة االحتال األســرى 

المقاومين.
نجاح كبير

ويقول المختص في الشؤون األمنية ناجي البطة: إن 
»وحــدة الظل« نفذت مهمة متخصصة إبداعية في 
أســرها »شاليط«، لدرجة أن ضباط مخابرات االحتال 
قالــوا بعــد العمليــة: »إننــا نعرف كل شــيء عن غزة، 

لكننا ال نعرف شيًئا عن شاليط أو مكان أسره«.
وأضــاف البطة في حديث لصحيفة »فلســطين« أن 
النجاح األكبر لـ«وحدة الظل« أنها اســتطاعت إيصال 
المركــب إلــى نهايته بإتمــام صفقة تبــادل في وقت 
نفــذت فيــه مخابــرات االحتــال عبــر أجهزتهــا آالف 
المهمات ومحاوالت االختراق والتجسس باستخدام 
أجهزة متطورة وطائرات مسيرة، وأقمار اصطناعية، 
وعماء على األرض، بحًثا عن أثٍر للجندي »شــاليط«، 

لكن كل ذلك باء بالفشل.
ورأى أن ذلــك يثبــت أن الوحــدة متخصصــة وناجحــة 
في عملها تماما، مشــيرا إلــى أن عدم تغير الظروف 
الخارجيــة آلســري »شــاليط«، وعــدم تمكــن جيــش 
االحتــال مــن احتــال أجــزاء أو مــدن من قطــاع غزة، 
ساهم بشكل كبير في إكمال مهمة أسره ومبادلته 

بأسرى فلسطينيين.
ولفــت إلــى أن الكتائــب بالتأكيــد اســتخلصت العبــر 
مــن أي محــاوالت إخفــاق أو ثغــرات ممكــن أن تنفذ 
ا بقاء أسرى ومفقودين  منها مخابرات االحتال، عادًّ
إســرائيليين فــي غزة منــذ عــدوان 2014، في قبضة 
القسام للعام السابع تواليا، وبسرية كاملة، يعني أن 
»وحدة الظل« ناجحة من جهة، واالحتال أخفق مرة 

ثانية من جهة أخرى.
وأسرى االحتال الذين أعلنت عنهم كتائب القسام، 
عدا عن المفقودين، هم: شاؤول آرون، هدار غولدن، 

أفيرا منغستو، هشام السيد.
الضوء األخضر

وأشــار البطة إلى تصريحات ســابقة لمســؤولين في 
هيئــة أركان جيش االحتال، أنه لو أعطى المســتوى 
السياســي الضــوء األخضــر إلنجاز صفقة تبــادل، لكان 

ذلك ممكًنا في مدة ال تتعدى أسابيع أو أشهر.
وأرجع أسباب طيلة المدة إلى المشهد المعقد لدى 
المســتوى السياســي المتمثــل بحكومــات االحتال 
المتعاقبــة، وخشــيته مــن تداعيــات أي صفقــة على 
المشــهد الداخلــي، مبيًنــا أن ذلــك يخضــع لتقييمات 
أمنــه: »الشــاباك«، و«الموســاد«، وشــبكة  أجهــزة 
االستخبارات العسكرية »أمان«، التي تقدم توصياتها 

بإمكانية اإلقدام على صفقة من عدمه.
وعــدَّ أن أبــرز متطلبات نجــاح »وحدة الظل« الســرية 
المطلقــة، مــع عــدم الحديــث بشــأن أي معلومــات، 

حرًصا على إتمام صفقة تبادل جديدة.

أخفت "شاليط" 5 سنوات حتى إنجاز صفقة "وفاء األحرار"

من أبرز مهامها:
تأمين جنود االحتالل 

الذين يقعون في األسر

""

ل أسر جندي المدفعية اإلسرائيلي جلعاد شاليط عملية معقدة أثبتت الفشل االستخباري  شكَّ
لجيش االحتالل، بحسب ما جاء على لسان مسؤولين وصحفيين إسرائيليين.

ولم تكن تلك االعترافات تتعلق بعملية األسر نفسها التي جرت بتاريخ 25 يونيو/ حزيران من 
عام 2006، إذ إنها تطرقت إلى خطة كتائب القســام في تســليم شــاليط في المرحلة األولى 

من صفقة "وفاء األحرار"، التي تمت بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين األول 2011.
وشــهدت شــخصيات إســرائيلية علــى نجــاح كتائــب القســام فــي إخفاء شــاليط، وقــد حاولت 
)إســرائيل( عبــر اللجنــة الدولية للصليب األحمر أن تقدم له كتًبا ونظــارة للمطالعة، لكن حركة 
حماس كانت تستبدل الكتب بنسخ مصورة وتعطي لألسير نظارة بديلة، وفق تصريحات نقلها 

موقع "الجزيرة نت" عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

غزة/ أدهم الشريف:
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مهنــدس »وفاء األحـرار« الـذي 
أعجز االحتالل بحنكته وصالبته

أسر »شاليط« وإخفاؤه.. عملية معقدة أثبتت الفشل االستخباري لجيش االحتالل

"مهندس الصفقة" لم يكن هذا اللقب الذي ُأطلق على قائد أركان المقاومة في قطاع غزة الشــهيد أحمد 
الجعبري عبثًا، وذلك بعدما خاض صوالت وجوالت من المفاوضات المضنية على مدار خمس سنوات، بعد أن 

أسرت المقاومة الفلسطينية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
ففــي 25 يونيــو عــام 2006، تمكــن عناصــر مــن المقاومــة الفلســطينية وعلى رأســها كتائب القســام الذراع 

العسكري لحركة حماس، من أسر "شاليط" في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها "الوهم المتبدد".

غزة/ نور الدين صالح:

اســتطاعت المقاومــة االحتفــاظ بـ »شــاليط« 
5 ســنوات، خاض خاللها القســام وعلى رأســه 
»الجعبري« معارك عسكرية وأمنية وتفاوضية 
انتهــت بتحقــق مــا كان يومًا مجــرد حلم، وهو 
»صفقــة تبــادل أســرى« التي لم تغــب عن بال 

»أبو محمد« أبدًا.
وبعد حرب الفرقان عام 2008-2009، ُعقدت 
تــم  حمــاس،  وحركــة  االحتــالل  بيــن  صفقــة 
بموجبهــا تســليم األخيرة شــريط فيديــو لمدة 
دقيقــة واحــدة يظهــر فيهــا »شــاليط« حيــًا، 
وذلك مقابل اإلفراج عن 20 أسيرة فلسطينية 

في سجون االحتالل.
وبعــد تلــك الســنوات تــم التوصل إلــى صفقة 
تبــادل، حيــث أعلــن رئيــس المكتب السياســي 
لحركــة المقاومة اإلســالمية »حمــاس« خالد 
مشــعل فــي الحــادي عشــر مــن أكتوبــر عــام 
تبــادل  صفقــة  اتفــاق  إلــى  التوصــل   ،2011

لألسرى برعاية مصرية.
حمــاس  حركــة  تســلم  أن  الصفقــة  وتقضــي 
وجناحهــا العســكري، الجنــدي األســير »جلعاد 
شاليط« الرقيب في الجيش الصهيوني، الذي 
أسرته المقاومة في عملية »الوهم المتبدد«، 
علــى أن يطلــق االحتــالل ســراح 1027 أســيرًا 
فلســطينيًا من السجون ســبقها إطالق سراح 

20 أسيرة و 3 أسرى من الجوالن المحتل.

)إســرائيل( اســتخدمت عــدة طــرق اســتخبارية  أن  ومعــروف 
وتفاوضيــة، لكنهــا لجــأت أخيــًرا فــي عــام 2008 إلــى عــدوان 

للضغط على المقاومة.
حفاظ على السرية

وقال الناشط اإلسرائيلي غارشون باسكن: إن »حماس نجحت 
في الحفاظ على السرية، ولم تسمح لـ)إسرائيل( بتنفيذ عملية 
تحرير أسرى كما فعلت في عنتيبي بأوغندا، على الرغم من أن 

غزة في الفناء الخلفي لـ)إسرائيل(«.
إن  العــدس،  أبــو  عــزام  اإلســرائيلي  بالشــأن  المختــص  وقــال 
مجموعــة من المحــددات ترتبط بها التصريحــات وردود الفعل 
اإلســرائيلية على صفقة التبادل ونجــاح المقاومة في إخفائه، 
مشيًرا إلى أنها تستخدم إما للتبرير أمام الرأي العام اإلسرائيلي، 

وإما من أجل النقد الذاتي.
وأكد أبو العدس لـ »فلســطين« أن أســر شــاليط وإخفاءه من 
أكبر الهزائم التي منيت بها )إسرائيل( التي من الصعب تجاوزها.
ويذكــر أبــو العدس جيًدا ما أوردته الصحف العبرية من عناوين 
بعد أســر شــاليط، وبعد تســليمه عبر الوســيط المصري، وقد 

وتشمل الصفقة كل األسيرات الفلسطينيات 
وعلى رأسهن األسيرة األردنية أحالم التميمي، 
فلســطينية  قيــادات  الصفقــة  شــملت  كمــا 
الســجون  فــي  عاليــة  محكوميــات  تقضــي 
اإلسرائيلية بأحكام تصل مدتها إلى 745 عامًا.

أســير  أقــدم  عــن  اإلفــراج  تتضمــن  أنهــا  كمــا 
فلســطيني وهــو محمــد أبــو خوصة، وأســرى 
مــن مختلف ألوان الطيف الفلســطيني، حيث 
ضمــت الصفقــة أســرى مــن الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة، وأســرى من حركة فتح، وحماس، 
وحركــة الجهاد اإلســالمي، والجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين، وأسرى من الجوالن، ومسيحيين.
وتعد هذه الصفقة أضخم ثمن دفعه االحتالل 
فــي مقابــل جندي واحد، كمــا أنها باهظة جدًا 
مــن الناحية األمنية والعســكرية، ألنها تشــمل 
إســرائيليًا،   570 بحيــاة  أودوا  أســرى  إطــالق 
مــا حــدا برئيــس الــوزراء الصهيونــي فــي حينها 
»بنياميــن نتنياهو« للقول بــأن الموافقة على 

الصفقة هو أصعب قرار اتخذه في حياته.
يقول الخبير في الشــؤون األمنية والعسكرية 
االحتــالل  مــع  التفــاوض  زبيــدة:  أبــو  رامــي 
األخيــر  إن  إذ  عقــول«،  »معركــة  بمنزلــة  كان 
استخدم كل الوسائل العسكرية للحصول على 
معلومات عن »شاليط« لفك أسره دون دفع 

عنونت صفحاتها: »يوم العار لـ)إسرائيل(«، »الهزيمة الكبرى«، 
وغيرهــا مــن العناوين التي تثبــت هزيمة االحتــالل، إضافة إلى 
نشرها صورا لعشرات القتلى من جنود االحتالل ومستوطنيه 

خالل عمليات نفذتها المقاومة في أعوام مضت.
وأضــاف: »ال بــد مــن وضــع هذه الهزيمة )عملية أســر شــاليط 
واخفائــه( فــي مكانها الطبيعي واالســتفادة مــن التجربة في 

صفقات جديدة«.
وأشار إلى أن التداعيات كبيرة جًدا لعملية أسر شاليط وصفقة 
التبــادل علــى االحتالل الــذي كان يتفاخر بعنــاده وإصراره على 
عدم االســتجابة لصفقة تبادل وفي النهاية أجبر عليها، وأفرج 
عــن 1047 أســيرا وأســيرة، بينهــم 500 مــن أصحــاب األحــكام 

العالية.
صفحات الفشل

وقــال المختص في الشــأن اإلســرائيلي جــالل رمانة، إن عملية 
شــاليط شــكلت إحدى صفحات الفشل االســتخباري في تاريخ 

دولة االحتالل.
وأشــار رمانــة لـ«فلســطين«، إلــى أنه في عمليات ســابقة كان 

أي ثمن »ولم يستطع ذلك«.
وأوضــح أبــو زبيــدة خــالل حديثــه مــع صحيفــة 
كبيــرًا  دورًا  لعــب  الجعبــري  أن  »فلســطين«، 
وبــذل جهــودا مضنيــة لتحقيــق هــذا اإلنجــاز، 
خاصة خــالل مفاوضاته مع الوســيط األلماني 

والمصري، وكل من توسط ألجل ذلك.
وبّين أن كل هذا األمر يدلل على حنكة وعبقرية 
الجعبري وشخصيته العسكرية، وإصراره وهمه 
الكبيــر والمتواصل مــن أجل اإلفراج عن زمالئه 
األســرى، لكونــه أســير ســابق لــدى االحتــالل 
ويستشعر مدى األلم الذي يشعر به األسرى، 
إذ إنــه حافــظ علــى األمانــة والوصيــة وأثبــت 
قدرتــه وعــدم خضوعــه لضغوطــات االحتالل، 

وتنفيذ شروط المقاومة.
وأشار إلى أن شخصية الجعبري تعكس قدرته 
رغــم  العــدو،  مــع  والتعامــل  التفــاوض  علــى 
الحصار الذي كان يتعرض له قطاع غزة، وذلك 
مــن خــالل تعامله مع دول عظمى كالوســيط 
األمريكيــة  والضغــوط  واأللمانــي  المصــري 
واالســتخبارات العســكرية، ويعلم ما يدور من 

خفايا وخطط تحاك إلفشال الصفقة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن كتائــب القســام وعلــى 
لسان الناطق باسمها أبو عبيدة، قطعت على 
نفسها عهًدا، بأن المقاومة لن تدخر جهدًا في 

تبييض السجون اإلسرائيلية.

إخفاء جنود االحتالل المأسورين خارج فلسطين يتم بمساعدة 
بقعــة  إنهــا  إذ  تماًمــا،  اختلــف  الوضــع  غــزة  فــي  لكــن  دول، 
جغرافية صغيرة، ونجحت القســام في أســر الجندي أمام أعين 
اإلسرائيليين وإخفائه بغزة، وهي من غربها البحر، ومن جنوبها 

سيناء ومصر، ومن الشمال والشرق االحتالل اإلسرائيلي.
وأشــار إلــى عوامــل ســاعدت المقاومــة فــي ذلك، منهــا تغير 
األوضــاع بغــزة التــي كانت تحت ســيطرة الســلطة، في وقت 
كان فيه التنسيق األمني سيد الموقف كما يحصل في هذه 

األيام بالضفة الغربية المحتلة.
وكان ذلــك مــن العوامل التي تســببت بفشــل اســتخباري كبير 

لمخابرات االحتالل اإلسرائيلي في الوصول لمكان شاليط.
ــه إلــى أن قيــادة أركان جيــش االحتالل عندمــا تنبهت جيًدا  ونبَّ
إلــى عــدم قدرتهــا علــى إعــادة شــاليط أو قتلــه، قــررت حينهــا 
شــن عــدوان موســع على غــزة نهايــة 2008، ومطلــع 2009، 
انتهــى بعــد 23 يوًمــا دون تحقيــق الهدف الرئيــس المراد من 
ورائه، وهو اســتعادة شــاليط، وهذا ما يدلل على قدرة عالية 

للمقاومة على إخفاء شاليط.

تعد هذه الصفقة أضخم 
ثمن دفعه االحتالل في 

مقابل جندي واحد

""
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المقاومة تخوض »صراع أدمغة«
مع االحتالل حول »وفاء األحرار 2«

منــذ أن أنهــت المقاومــة الفلســطينية وعلــى رأســها 
كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الــذراع العســكري 
لحركــة حمــاس، كل حيثيــات إتمام صفقة وفــاء األحرار 
فــي الـــ18 من أكتوبر عام 2011، قطعت على نفســها 

عهــًدا بــأن تبقــى قضية األســرى على ســلم أولوياتها، 
حتى تبييض سجون االحتالل.

ففــي تصريحــات ســابقة لكتائــب القســام قالــت على 
لســان الناطــق باســمها أبــو عبيــدة، إنــه مــا دام أســير 

فلســطيني فــي ســجون االحتالل لــن تدخــر المقاومة 
جهــًدا فــي إخراجــه، مــا خلــق حالــة مــن الترقــب لــدى 
األسرى وذويهم، بدأت مع اندالع العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة عام 2014.

غزة/ نور الدين صالح:

المتابع قضايا الشــعب الفلســطيني على مدار ســنين 
ا أن قضية األســرى الفلســطينيين  ومقاومته، يرى جليًّ
فــي ســجون االحتــالل تســتحوذ علــى اهتمــام الــكل 
الفلســطيني، ال ســيما وأن كل بيــت قــد اكتــوى بنــار 

قضبان االحتالل، بابنه أو ابنته أو رب األسرة.
ولم تكن تلك القضية إال أولوية قصوى وهدًفا سامًيا 
ســعت المقاومــة علــى مدار ســنوات إعدادهــا إليجاد 
حــل لهــا، بوســائل عــدة، ولــم تجــد أنجــع مــن عمليــات 

أســر الجنود وعقــد صفقات تبــادل، فتّوجت المقاومة 
جهدها العســكري واألمني والسياسي الكبير بصفقة 
"وفــاء األحــرار" عــام 2011 بعــد معركــة أمنية شرســة 

ومفاوضات ِنّدية شاقة.

غزة/ عزام حافظ:

وكانــت »القســام« أعلنــت فــي 20 يوليــو/ تمــوز 2014، أســرها الجنــدي 
شــاؤول آرون، فــي أثنــاء تصديهــا للعــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غزة، 

معركة )العصف المأكول(.
وفــي وقــت الحــق ظهر »أبــو عبيدة« فــي بيان مقتضــب عبر قناة 
األقصــى الفضائيــة، فــي إبريــل/ نيســان 2016 مــع صــور أربعة من 
أســرى جنــود االحتــال خلفــه، قائــًا: »ال توجــد أي اتصــاالت حــول 

جنــود العــدو األســرى، وإن أي معلومات عن مصير هــؤالء الجنود األربعة 
لن يحصل عليها العدو مجاًنا«.

ل هذا اإلعان بارقة أمل لدى الشعب الفلسطيني وخاصة األسرى  وشكَّ
فــي ســجون االحتال وذويهــم، بأن تفي المقاومــة بوعدها بإبرام صفقة 
تبــادل أســرى »وفاء األحــرار 2« في المرحلــة القادمة، وهو يترك تســاؤاًل 

ا، هل باتت الصفقة الثانية قريبة؟ مهمًّ
صراع أدمغة

يتوقــع أســتاذ العلــوم اإلســتراتيجية واألمنيــة د. هشــام المغــاري، إبــرام 
المقاومة الفلسطينية صفقة وفاء أحرار ثانية، لكونها ما زالت تتعامل مع 

هذا الملف بسرية تامة، وتحتفظ بالجنود اإلسرائيليين منذ 7 أعوام.
وأوضــح المغــاري فــي حديثــه مــع صحيفــة »فلســطين«، أن تصريحــات 
المقاومــة تدلــل علــى إصرارهــا بتحقيــق كل مطالبها المتعلقة باألســرى، 

ا. مشيًرا إلى أن تجربة المقاومة مع صفقة األحرار األولى ناجحة جدًّ
ورأى أن تجربة المقاومة مع الجندي اإلسرائيلي السابق جلعاد شاليط 
تتكــرر فــي قضيــة أســرى االحتــال الموجوديــن فــي قبضــة المقاومة 
ا، من حيث المناورة والقدرة على تأمينهم بعيًدا عن أعين االحتال  حاليًّ

واستخباراته.
وبّيــن المغــاري أن تعامــل المقاومــة بهــذا الشــكل يدلــل علــى كفاءتهــا 

العالية في إدارة صراع األدمغة مع االحتال، وهي تسجل فيه 
نقاط قوة جديدة، الفًتا إلى أن المقاومة تتعامل مع 
الموضوع في نطاق ضيق ما يســهم في إخفاء الســر 

عن االحتال.
وتوقــع أن يكــون ثمــن الصفقــة أكبر من »وفــاء األحرار1«، فــي ظل إصرار 

المقاومــة علــى ذلــك، »لكــن األمر يكون حســب التفاوض بيــن المقاومة 
واالحتال«، مرجًحا أن ينصاع االحتال لشروط المقاومة وال توجد خيارات 

لديه غير ذلك.
ويتفق مع ذلك الكاتب والمحلل السياســي عبد الله العقاد، مشــيًرا إلى 
ا يتمثل في  أن العمليــة التفاوضيــة تــدار ضمــن صــراع أمنــي كبير جــدًّ

االحتفاظ بالجنود األسرى والمعلومات المتعلقة بهم.
وعــدَّ العقــاد فــي حديثــه مع »فلســطين«، تلــك العملية بأنهــا »صراع 
أدمغــة«، خاصــة أن االحتــال يبذل كل جهوده للوصــول إلى مكان جنوده 
األســرى كــي ال يدفــع أي ثمــن، وبعــد عجــزه يبــدأ العمليــة السياســية 

التفاوضية.
ــن أن المقاومــة أدارت المفاوضــات فــي الصفقة األولى بمســتوياتها  وبيَّ
الثاثة العسكرية واألمنية والسياسية بشكل متكامل وفي منتهى الدقة، 
الفًتا إلى أنها أثبتت قوتها في الميدان في أثناء أســر جنود االحتال في 

العدوان عام 2014 رغم كثافة النيران، ثم االحتفاظ بهم حتى اآلن.
وأشار إلى أن )إسرائيل( أدركت أن عملية صراع األدمغة والتهديد والوعيد 
قبــل صفقــة وفــاء األحــرار األولى أفضــت بها إلى »صفــر« إنجــاز، كما أنها 
بــدأت سلســلة مفاوضــات معقــدة عبــر وســطاء، دارتهــا المقاومــة فــي 

منتهى البراعة.
ولفت العقاد إلى أن المشهد في الوقت الحالي الخاص بذات الملف، هو 
نفس السابق مع فارق التوقيت، وذلك نتيجة بعض اإلشكاليات المتعلقة 

بحكومة االحتال، ودفعها ألي ثمن باهظ.
وبحســب العقــاد، فإن رئيس حكومة االحتــال الجديد نفتالي بينيت ُملزم 
أمام الشارع اإلسرائيلي، اإلفراج عن األسرى، مستبعًدا إمكانية أن يضغط 
االحتــال علــى المقاومة بالتنازل عن الثمــن الذي طلبته، خاصة بعدما 
كســرت ما ُيســمى الربط من حيــث الثمن في ملفات 

متعددة.
ورأى أن تعامــل المقاومــة بســرية تامــة فــي المفاوضــات 
حول األســرى يدلل على حنكتها الشــديدة وطول النفس الذي تتمتع به، 

متوقًعا أن يكون ثمن الصفقة الثانية أكبر مما حققته الصفقة األولى.

منذ الخامس والعشرين من يونيو/حزيران عام 2006 
عقــب إعــان المقاومــة الفلســطينية أســر الجنــدي 
اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط فــي عملية أطلــق عليها 
اســم »الوهــم المتبــدد« شــرق مدينــة رفــح، انطلق 
مشوار الضغط على قطاع غزة، وتناحر قادة االحتال 
إعطــاء  دون  الجنــدي  هــذا  اســتعادة  طريــق  فــي 
المقاومة أي مكســب مقابل ذلك، تارة بفرض حصار 
مطبق على شتى مناحي الحياة في غزة، مروًرا بحرب 
شرســة نهايــة عــام 2008، وليــس انتهــاًء بالجــوالت 

السياسية مع الوسطاء على مدار خمس سنوات.
حــاول االحتــال فتــح قنــوات تواصــل مــع المقاومة 
الفلســطينية منــذ لحظــة األســر عبر عدة وســاطات 
عربيــة ودوليــة ســعًيا منه لمعرفــة مصيــره واإلفراج 
عنــه، إال أن قبضــة المقاومــة كانــت أشــد، وحاضنتها 
الشــعبية كانــت أكثــر تشــبًثا بهــا مــن ذي قبــل، حيــن 
نجحــت »وحــدة الظــل« المعّرفة الحًقا بهذا االســم 
بإخفاء شــاليط، حتى ُيدفع الثمن الذي يليق بمعاناة 

قــام االحتــال باإلفــراج عــن 477 أســيرا فلســطينيا 
وتســليمهم إلى الصليب األحمر الدولي فيما قامت 
حمــاس بتســليم جلعــاد شــاليط إلــى مصــر، وأفــرج 
االحتال عن 550 أســيًرا فلســطينًيا في 18 ديسمبر 
2011 اســتكمااًل للصفقة في مرحلتها الثانية، توجه 

505 منهــم إلــى الضفــة الغربيــة فيما توجــه 41 إلى 

قطاع غزة.
إنجاز تاريخي

لم تكن »الوهم المتبدد« مجرد عملية نوعية تربعت 
في صدر السجل النضالي التاريخي بل شكلت العملية 
ومــا ترتــب عليها من إنجــاز تاريخي متمثل في صفقة 
التبــادل »وفاء االحرار« تحــوال تاريخيا في الصراع بين 
الفلسطينيين واالحتال اإلسرائيلي، بحسب الناطق 
باســم حركة حماس عن مدينة القدس األسير المحرر 

في صفقة وفاء األحرار محمد حمادة.
ويضيــف حمــادة المبعــد إلــى قطــاع غــزة خــال 
حديثه لصحيفة فلسطين، أن مشاهد هذا اإلنجاز 

آالف األسرى داخل سجون االحتال.
تواصل الضغط على قطاع غزة وحديث االحتال مع 
الوســطاء إلى أن نجحت المقاومة في إنجاز »صفقة 
الحرائــر« التــي تــم بموجبهــا اإلفراج عن تســعة عشــر 
أسيرة فلسطينية من سجون االحتال مقابل شريط 
فيديو مصور يظهر الحالة الصحية للجندي اإلسرائيلي 
جلعــاد شــاليط، في إنجــاٍز أدخل حكومــة نتنياهو في 
مــأزق مع الرأي العام اإلســرائيلي وبدء الضغط على 
القيــادة السياســية للموافقــة على مطالــب فصائل 
المقاومــة اآلســرة، ولــم يعــد أمــام حكومــة نتنياهو 
مجــااًل للمماطلــة بعــد أن قدمــت المقاومــة دليــًا 

دامًغا يثبت أن الجندي األسير على قيد الحياة.
ولعــب األســرى داخــل ســجون االحتــال دوًرا مهًمــا 
فيهــا  فاعــل  حضــور  لهــم  وكان  المفاوضــات،  فــي 
واختيــار األســماء المدرجــة فــي كشــف اإلفــراج، إلى 
أن رضــخ االحتــال لشــروط المقاومــة بتنفيــذ صفقة 
علــى مرحلتيــن أولهــا بتاريــخ 18 أكتوبــر 2011 حيــن 

تمثلــت في كونها المــرة األولى في تاريخ الثورة 
الفلســطينية التــي تتم فصول صفقــة على أرض 
فلســطين بعــد أن كان االعتقــاد لــدى جمع كبير 
أن قــادة االحتــال لــن يرضخــوا لمطالب وعملية 

تبادل مع مجموعة داخل فلسطين.
وكانت الصفقة محطة مهمة إلبراز قدرات المقاومة 
فــي  القســام  كتائــب  رأســها  وعلــى  الفلســطينية 
التخطيط وكتمان السر ثم التنفيذ والنجاح، الذي يدل 
على التفوق األمني في التعمية على االحتال على 

مدار سنوات أسر الجندي الخمس.
وأظهــرت الصفقــة ودهاليزهــا نضًجــا لــدى الفريــق 
المفــاوض وقــدرة عاليــة علــى فــرض المطالب على 
االحتال، الســيما إطاق ســراح أســرى فلسطينيين 
مــن الداخــل المحتــل، وهو مــا كان يرفضــه االحتال، 
يضاف لذلك، أنها شــكلت حالة مهمة في تعزيز ثقة 
الشــارع الفلســطيني فــي نهــج المقاومــة وتحميــل 

اآلمال عليها.

مرحلة جديدة
بدوره، قال المحلل السياســي المقدســي راسم 
عبيــدات: إن صفقة وفاء األحرار أسســت لمرحلة 
جديــدة عنوانهــا أن قفــل االحتال على األســرى 
مكســور ال محالــة، وأن قضيتهــم لــم تعــد طــي 
النســيان كمــا تعاملت معهــا أوســلو، وأن هناك 

من يعمل على تحريرهم.
ويضيــف عبيــدات لصحيفــة »فلســطين«، أنه 
علــى الرغــم من إعــادة االحتــال اعتقــاَل عدد 
كبير من محرري الصفقة في عام 2014 إال أن 
الثقــة بوعــود المقاومة باتــت حتمية التحقق، 
ال ســيما الوعد األخير من قبل القســام بتحرير 
أســرى نفــق الحريــة الذيــن نجحــوا فــي انتــزاع 
حريتهــم أليــام قليلــة قبــل أن ُيعــاد اعتقالهم، 
وعلــى الجانــب اآلخــر هــي بارقــة أمــل لعمداء 
نهايتــه  الســجن  طريــق  هــذه  بــأن  األســرى 

معلومة، حرية على يد مقاوم.

ل  ية شاقة وتحوُّ ل »وفاء األحرار«.. ِندِّ ية شاقة وتحوُّ »وفاء األحرار«.. ِندِّ
تاريخي وأمل بتكرار الصفقةتاريخي وأمل بتكرار الصفقة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قتيــل وجريــح، وينســحب املقاومــون ومعهــم الصيــد الثمــن؛ الجندي 
الصهيــوين" جلعــاد شــاليط"، ليبقــى يف جعبــة املقاومــة عــى مــدار 

خمس سنوات. 
الرتغيــب  وسياســة  والعــدوان  الحــرب  رغــم  خائبــا  العــدو  انكفــأ  وقــد 
والرتهيب، ليتيقن أنه ال مجال لتحرير ُجندّيه املأسور سوى الخضوع 

لرشوط املقاومة إلمتام صفقة التبادل.
لقــد تعــرض الكيــان الصهيــوين النتكاســة سياســية كبــرة بســبب العجز 
ــه املأســور طيلــة أرسه يف  االســتخبارايت يف التعــرف إىل مــكان جنديِّ

غزة الصغرة؛ رغم امتالكه التقنية األمنية والتكنلوجيا الحربية.
وبعــد مفاوضــات مضنيــة وعنيــدة؛ تم التوصل إىل اتفاق صفقة تبادل 
لــأرسى برعايــة مرصيــة، تقــي بــأن تســلم املقاومــة الجندي األســر، 
الذي أصيب بصدمة حرب ســتحرمه خوَض أي قتال مســتقبيل، عى 
كّل  مــن  الســجون؛  مــن  فلســطينيا  أســرا   1027 االحتــالل  يطلــق  أن 
الفصائل الوطنية والجغرافية الفلســطينية، تشــمل الكثر من أصحاب 

املحكوميات العالية وكّل األسرات الفلسطينيات.
العــامل  2011، متــرتس  الثامــن عــرش مــن أكتوبــر لعــام  ففــي صبيحــة 
أمــام شاشــات التلفــزة، ليشــاهد لحظــة انتصــار املقاومــة عــى العــدو 
الصهيــوين بتحريــر أرساهــا مقابــل الجنــدي "جلعــاد شــاليط"، وأجــر 

وقبــل ذلــك مثــة بدهيــة يعرفهــا كل فلســطيني عايــش هــذه الســلطة، 
وهــي أنهــا قامــت عــى دعامــة أساســية اســمها الفســاد، إىل جانــب 
الدعامــة األخــرى املتمثلــة بالتنســيق األمنــي، فالفســاد مــن مقّومــات 
بقائها، ويتجى يف جميع مفاصلها وأدوارها، ويتباين حجمه ومداه 
وأثــره تبعــًا لحجــم وثقــل من ميارســه، ويتوزع بن املســؤولن الصغار 
والكبــار، حيــث يقتــدي الصغــار بســلوك رؤســائهم، ويــرون وجودهــم 
يف الســلطة فرصة للنهب واإلثراء غر املرشوع وتعين املقربن أو 

مترير مصالحهم.
يــزداد  وهــو  الفلســطينية،  الســلطة  يف  جديــدًا  ليــس  الواقــع  هــذا 
عمقــًا ومتــددًا مــع مــرور الوقــت، ليــس فقــط ألن أصــل دورهــا فاســد 
سياسيًا وأمنيًا وإداريًا وماليًا، بل كذلك ألن غياب الرقابة واملساءلة 
واملحاســبة عــن أي منظومــة ســيرتكها نهبــة للفســاد، وللتفنــن فيــه، 
ولرشعنته وتأصيله، ثم القدرة عى سرته وإخفائه عن عيون الهيئات 
الرقابية الصغرة، التي ال ترى إال ما يسمح لها برؤيته، وال تدخل إىل 

عمق املؤسسات أو إىل املستويات العليا فيها.

التــي أصبحــت متتلــك املاليــن  هــذه الطبقــة املخمليــة الرجوازيــة 
الدعــم  لهــا كل  يقــدم  الــذي  االحتــالل  مــن  باتــت محميــة  والــرشكات 
حســاب  عــى  والتســهيالت  واملكاســب  واالمتيــازات  واإلغــراءات 
وترحالــه  والعلقــم يف حلــه  املــر  يتجــرع  الــذي  الفلســطيني  املواطــن 
ومروره عر الحواجز واملعابر لدرجة أن وزير الشــؤون املدنية حســن 
الشــيخ وصــف عــودة التنســيق األمنــي الــذي مل يتوقــف يومــا باالنتصــار 
لشعبنا وهذا يصدق مقولة الراحل "أبو جهاد": "أخىش ما أخشاه أن 

تصبح خيانة الوطن وجهة نظر".
إن التهديــد بوقــف التنســيق األمنــي واالتفاقيــات مــع االحتــالل أصبــح 
أســطوانة مرشوخــة يكررهــا الرئيــس واملرتبطــة مصالحهــم باالحتالل مل 
تعــد تنطــيل عــى أحــد مــن شــعبنا، كــا أنها تقابــل بالتهكم والســخرية 

من االحتالل.
وعــى الرغــم مــن مزاعــم املســؤولن الفلســطينين بــأن التنســيق مــع 
االحتالل يشمل جوانب حياة الفلسطينين املدنية، من تنقل وعالج 
وعمــل، وتجــارة، فــإن الحقائــق تشــر إىل كــذب هــذه املزاعــم، فهــذه 
األنشــطة اليومية يديرها املنســق )اإلرسائييل(، الذي يدير كل األمور 

يف الضفة الغربية.
تعزز التنسيق األمني بفعل األيديولوجية التي يتبناها الرئيس عباس، 
االحتــالل ووصفــه  العمــل املســلح ضــد  بشــكل مطلــق  تعــارض  التــي 
للتنســيق األمنــي أنــه "مصلحــة وطنيــة" فلســطينية، بغــضِّ النظــر عــن 

الجرائم )اإلرسائيلية( بحق األرض واإلنسان الفلسطينين.
برعــت األجهــزة األمنيــة يف التســابق عــى إرضاء االحتــالل دومنا خجل 
أو ورع، حيث تنتهك خصوصية املواطنن والقادة عر التنصت عى 
هواتفهــم وتبــادل املعلومــات عــن أعال خاليا املقاومة، واعتقال من 
يشــتبه برغبتــه ونيتــه مهاجمــة االحتــالل وحتــى قتــل املعارضــن مثلــا 

حدث مع املغدور نزار بنات.
إن الســلطة تقــدم أرخــص احتــالل يف التاريــخ، مــا دفع قــادة )إرسائيل( 
إىل اإلشادة بها، والقول إن عباس قدم خدمة ال تقدر بثمن لـ)إرسائيل( 
مــن خــالل التنســيق األمنــي، إضافــة إىل أن هــذا التنســيق هــو مــا أبقــاه 

يف مقره برام الله دون خوف.
اســتمرار  مــن  الرغــم  عــى  الوظيفــي  دورهــا  أداء  عــى  الســلطة  تــرص 
)االحتــالل( يف سياســاته اإلجراميــة املمنهجــة إلفــراغ اتفاق أوســلو من 

مل يكــن يــوم الثامــن عــرش مــن أكتوبــر لعــام 2011 يومــا عاديــا، بــل كان 
وسيظل معلا عظيا ومحطة فارقة يف مسرة املقاومة الفلسطينية، 
فلســطينية  مبقاومــة  الوطنــي  واالعتــزاز  الفخــر  عــى  تبعــث  ومحطــة 
باسلة، نضجت وتطورت وأبدعت حتى مل يعد مبقدور العدو وصفها 

مبقاومة الهواة واملندفعن كا كان يحلو له".
عقــٌد مــن الزمــان مــر عــى أضخــم عمليــة تبــادل بــن كتائــب القســام 
والكيان الصهيوين؛ صفقة فرضت معادلة سياسية وأمنية وعسكرية، 
لفجــر حريــة  ميــالدا جديــدا  كــا شــكلت  انتصــارا عظيــا،  وصنعــت 

األرسى.
الصفقــة التــي كتبــت فصولها مباء الذهب يف صفحات العز والرشف 

يف تاريخ أجندة العمل املقاوم.
والتفــاوض  االحتجــاز  ومــكان  األرس  فيهــا  يكــون  عمليــٌة  تتــم  مــرة  ألول 

عليها؛ داخل أرض فلسطن.
رضبــٌة موجعــٌة مل يــدرك قــادة العــدو مــا حصــل، ومــا عليهــم أن يفعلــوا 
مجاهــدو  أغــار  أن  بعــد  الكبــر،  األمنــي  الحــدث.  ذلــك  مواجهــة  يف 
كتائب الشــهيد عز الدين القســام واملقاومة الفلســطينية، عى موقع 
أبــو ســامل العســكري رشق رفــح، فجــر األحــد، املوافــق الخامــس  كــرم 
والعــرشون مــن يونيــو لعــام 2006، موقعــن يف جنود االحتالل ما بن 

هــو رأس جبــل الجليــد الطــايف عــى املــاء وحســب، ومــا خفــي منــه 
أعظــم وأعمــق، هــذا هــو واقــع فحــوى التقريــر الــذي صــدر مؤخــرا عــن 
الفلســطينية، وكشــف  الســلطة  واإلداريــة يف  املاليــة  الرقابــة  ديــوان 
مهمــة  مؤسســات  يف  كبــرة،  وإداريــة  ماليــة  مخالفــات  وجــود  عــن 
يف الســلطة كــوزاريت الصحــة واملاليــة وملــف الحــج وهيئــة مكافحــة 
الفســاد، وغرهــا، وهــو مــا يــي بــأن الفســاد قــد حقــق قفــزات نوعيــة 
للســرت  قابلــة  ظاهــرة  يعــد  ومل  الفلســطينية،  الســلطة  مفاصــل  يف 

والتجاوز، أو اإلصالح، مع مرور الوقت.
وجــود هيئــات رقابيــة يف أي منظومــة إداريــة أمــر مطلــوب دون شــك، 
لكننــا حــن نتحــدث عــن مؤسســات الســلطة فالحال يحتــاج إىل مزيد 
أنــه مل يثبــت أن هنــاك محاســبات  مــن التفصيــل والتوضيــح، ذلــك 
جــادة تجــري ملــن يثبــت تورطهــم يف الفســاد، ومن جهــة أخرى، فثمة 
حتــى  الفســاد  فيهــا  يســترشي  الســلطة  عليــا يف  رســمية  مســاحات 
النخــاع، ومــع ذلــك، ال ُيســمح باقــرتاب أي هيئــة رقابيــة منهــا، بــل قــد 

يؤدي كشفها والحديث عنها إىل اعتقال ومعاقبة من يفعل ذلك.

إن التنســيق األمنــي أصبــح ســيفا مصلتــا عــى رقاب شــعبنا، ما يدفعنا 
للتســاؤل عــن جــدوى حــرص الســلطة الفلســطينية عــى االســتمرار يف 
العمــل وكيــال أمنيــا وحرصيــا لالحتــالل عــى حســاب شــعبنا، ولإلجابــة 
عــن هــذه التســاؤالت التــي تــدور يف ذهــن غالبيــة الفلســطينين ال بــد 
لنــا مــن العــودة إىل الظــروف التــي أدت إىل هــذا الوضــع املــزري الــذي 

تشهده السلطة الفلسطينية.
التنســيق األمني نصت عليه "اتفاقية أوســلو" املشــؤومة التي وقعتها 
منظمــة التحريــر برئاســة الراحــل يــارس عرفــات، ومــع مــرور الزمــن تأكــد 
وتحقيــق  االحتــالل  األمنــي هدفــه خدمــة  التنســيق  أن  للفلســطينين 
مصالحــه مقابــل بعــض املكاســب املاديــة لعــدد مــن املتنفذين وقادة 

األجهزة األمنية.
قبل قيام السلطة كانت إدارة املناطق الفلسطينية فيا يتعلق باألمور 
األمنيــة واملدنيــة مــن مســؤوليات االحتــالل إىل أن جــاء "اتفــاق أوســلو 
الــذي أوجــد وكيــال فلســطينيا يتحمــل املســؤولية، ويريــح االحتالل من 
ثقل املسؤولية، ويف الوقت نفسه عرقل كل الجهود التي تقود إلقامة 
الدولــة الفلســطينية وظلــت الســلطة تقــدم خدمــات أمنيــة لالحتــالل 
حتى أصبح التنسيق األمني مبنزلة الرشيان الذي تتنفس منه السلطة 

الفلسطينية وتستمد منه مقومات وجودها وبقائها.
قــرارات عــن املجلــس املركــزي، تدعــو  الرغــم مــن صــدور عــدة  عــى 
أدراج  بقيــت حبيســة  القــرارات  أن هــذه  إال  األمنــي،  التنســيق  لوقــف 
مكتــب الرئيــس الــذي يؤكــد تكــرارا ومــرارا قدســية التنســيق األمني ألن 
الرديــف لوقفــه هــو حل الســلطة واســتبدالها بأجســام أخــرى أكرث طاعة 

وتنفيذا إلرادة املحتل.
رئيــس الشــاباك املنتهيــة واليتــه نــداف أرغــان قــال قبــل أيــام هنــاك 
محاوالت طوال الوقت لتنفيذ عمليات ضدنا، ونحن ملزمون باستمرار 
التعاون مع الســلطة الفلســطينية والســلطة ملزمة باســتهداف حمـــاس 

بشدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.
َنَجــم عــن التنســيق األمنــي وجــود طبقــة فلســطينية ارتبطــت مصالحهــا 
مع االحتالل، وتنطق باســم االحتالل، وانزلقت إىل مســتنقع الســقوط 
األخالقي املشن الذي يخجل عن فعله عمالء االحتالل، حتى أصبح 
بعض القيادات يصف عمليات املقاومة بأنها أعال إرهابية وفوىض 

مسلحة تهدد وجود السلطة واستقرارها. 

األجهــزة األمنيــة الفلســطينية متكنــت مــن إحبــاط ٤٥٠ عمليــة خطــرة 
يف العــام الحــايل، هــذا مــا كشــفت عنــه صحيفــة يديعــوت أحرونــوت 
العريــة األســبوع املــايض، نقــاًل عــن مصــادر أمنيــة أكــدت أن أجهــزة 
األمــن الفلســطينية تعمــل بشــكل ممتــاز، وتقــوم بــدور مهــم يف حفــظ 

األمن.
أن  تعنــي  أشــهر  بضعــة  خــالل  متــت  التــي  الصادمــة  األرقــام  هــذه 
املعلومــات التــي قدمتهــا الســلطة لـ)إرسائيــل( تحــت إطــار مــا يســمى 
التنســيق أو التعــاون األمنــي أدت إىل ارتقــاء العديــد مــن أبنــاء شــعبنا، 
ناهيك بجرح العرشات واعتقال املئات وهدم بيوت منفذي عدد من 
العمليــات البطوليــة، وأن املئــات مــن شــباننا باتــوا مطارديــن ال ينعمون 

بأي استقرار.

االحتالل عى دفع مثن باهظ يومها، وحققت املقاومة مطالبها.
يف  الرتقــب  مــن  فحالــٌة  عهــدوه،  أمــل  عــى  البواســل  أرسانــا  ويبقــى 
الســجون قد بدأت خالل معركة العصف املأكول عام 2014 بالدعاء 
للمجاهديــن أن يوفقهــم اللــه ألرس الجنــود الصهاينــة، وما تبع ذلك من 
إعــالن كتائــب القســام أرس الجنــدي الصهيــوين "شــاؤول آرون"، ومــا 

تبعه من إعالن القسام كذلك أرس بقية األرسى الصهاينة.
عــرش ســنوات عــى صفقــة وفاء األحرار ال تقــف املقاومة عى أطاللها 
اليــوم، بــل تســترشف صفقــة أعظــم وهــي تنحــت يف خرســان الســجن 

إىل فجر الحرية القريب.
فــإذا كانــت الصفقــة األوىل مثنهــا جنــدي؛ ففــي جعبــة القســام اليــوم 
واحــد ورمبــا اثنــان ورمبــا ثالثة ورمبا أربعة، ما مصرهم وما حكايتهم، 

ال ريب أن ما خفي أعظم.
اليوم ورغم التعنت الكبر الذي ميارســه االحتالل يف تنفيذ الصفقة 
املرتقبة، فإنه ســرضخ يف النهاية ملطالب املقاومة، التي تراكم يف 
كل يــوم قدراتهــا العســكرية واألمنيــة، وتتمســك مبواقفهــا ومطالبهــا 

لتصل إىل الوعد املنتظر والفجر املرتقب واليوم الوطني الكبر.
عهًدا قطعته كتائب القســام، أن تصنع الصفقة تلو األخرى، فإذا كان 

الوعد قساميا كانت األفعال بدياًل عن األقوال.

الرقابــة فيهــا  إن  مــن تقريرهــا هــذا  القــول  أرادت  الســلطة  أن  ويبــدو 
إىل  محتاجــة  غــر  وإنهــا  قامئــة،  الفســاد  محاربــة  وإن  موجــودة، 
مؤسســات ترشيعيــة وقضائيــة ســوية تراقــب الســلطة التنفيذية فيها 
أو تحاسبها، ثم إن هناك رسالة واضحة يراد متريرها من خالل هذا 
التقريــر للانحــن األوروبيــن، يشــجعهم عــى االســتمرار يف دعــم 
الســلطة، وغــض الطــرف عــن كل تجاوزاتهــا األخــرة، واإليحــاء بأنهــا 

متارس الرقابة وتنتهج الشفافية يف مؤسساتها.
ويف كل األحــوال فــإن تفاصيــل التقريــر تؤكــد املؤكــد حــول اســترشاء 
الفســاد يف مؤسســات الســلطة املختلفــة، وحــول ازديــاده مــع مــرور 
الفقــراء  مقــدرات  عــى  الســطو  حــّد  إىل  العكــس،  وليــس  الوقــت 
التقريــر  لكــن  إياهــا،  مــن جائحــة كورونــا، ومقاســمتهم  واملترضريــن 
ســيبقى ناقصــًا ومخاتــاًل مــا دامــت مســاحات رقابتــه محــدودة، ومــا 
خاضــع  القضــاء  حــن  يف  للمحاكمــة،  يخضعــون  ال  الفاســدون  دام 
لــرأس الســلطة، وليــس مســتقاًل أو حــرًّا، وحكــم القانون غر ســاٍر عى 

الجميع.

مضمونــه، فقــد نــّص عــى وجــود ســلطة مؤقتــة للفلســطينين مدتهــا 
بإقامــة دولــة فلســطينية عــى  تنتهــي  أن  خمــس ســنوات، كان يجــب 

األرايض املحتلة عام 1967. 
إن مــا يدفــع الســلطة لتقديــس التنســيق األمنــي هــو شــعورها بالخطــر 
عى مصرها بعد العزلة السياسية التي باتت تعيشها، وعدم وضوح 
األفــق الســيايس مــع إدارة بايــدن، إضافــة للضبابيــة الشــديدة ملرحلــة 
مــا بعــد عبــاس، وعــدم القــدرة عــى تحمــل النتائــج املرتتبــة عــى وقف 

التنسيق مع االحتالل اإلرسائييل.
األجهــزة  إلصــالح  دولّيــة  جهــود  بــدأت   ،)٢٠٠٣( الطريــق  خارطــة  بعــد 
األمنــي  الــدور  إىل  بالــغ  باهتــام  املتحــدة  الواليــات  ونظــرت  األمنيــة 
للســلطة الفلســطينية يف خدمــة )إرسائيــل(، وأكــدت أن مســاعداتها 
دوالر،  مليــون   100 ورصــدت  ســتتواصل،  بالضفــة  األمنيــة  لأجهــزة 
لدعــم األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عى الرغم مــن توقف الدعم لبقية 

املجاالت املدنية.
الجــدد"  "الفلســطينين  ظاهــرة  نشــوء  عــن  الجهــود  هــذه  وأســفرت 
واملقصود بهم عنارص األجهزة األمنية الذين تم تدريبهم عى مالحقة 
املقاومن كا خاطبهم أحد ضباطهم: "أنتم مل ُترَسلوا هنا لتتعّلموا 
كيــف تحاربــون )إرسائيــل(.. إمّنــا ُأرســلتم إلنفــاذ ســيادة القانــون حتــى 

نتمّكن من العيش يف أمٍن وسالٍم مع )إرسائيل(".
ومــع اســتمرار الســلطة يف خدمــة أمــن ومصالــح االحتــالل، فإننا بحاجة 
إىل إســرتاتيجية موحــدة للضغــط عــى قيــادة الســلطة لوقف التنســيق 
األمني، وإيجاد حراك فاعل عى األرض يعيد روح املقاومة املتقدة 

يف صدور شبان الضفة.
مــع  املتعاونــن  لجــم  عــى  قــادرة  وطنيــة  بدائــل  إيجــاد  املطلــوب  إن 
كل  لتشــمل  بنائهــا  وإعــادة  التحريــر  منظمــة  دور  وتفعيــل  االحتــالل 
الفلســطينين، وصياغــة برنامــج وطنــي مشــرتك يحــرم ويجــرم التنســيق 
األمنــي بــكل أنواعــه، ويرتافــق مــع ذلــك حــراك إعالمــي يشــكل حالــة 
ضغــط شــعبي ضــد التنســيق األمنــي ويكشــف الــدور املشــبوه لقــادة 

التنسيق.
التنظيميــة  بنيتهــا  يف  النظــر  بإعــادة  مطالبــة  فتــح  حركــة  أن  كــا 
واالجتاعية بصفتها حركة مقاومة تواجه االحتالل واالستيطان شعبيا 

وبكل الوسائل واستبعاد من ارتبطت مصالحهم بالتنسيق األمني.

عقــــــــد علــــى صفقـــة وفـــاء األحــــرار

فـــــــي معنــــــى مــــا ُيرى مـــــــن فســــاد

لعنة التنسيق األمين والمطلوب فلسطينيًّا لمواجهته

إبراهيم خالد مسلم

سمري حمتو

اليوم ورغم التعنت الكبير الذي يمارسه 
االحتالل في تنفيذ الصفقة المرتقبة، 
فإنه سيرضخ في النهاية لمطالب 
المقاومة، التي تراكم في كل يوم 
قدراتها العسكرية واألمنية، وتتمسك 
بمواقفها ومطالبها لتصل إلى الوعد 
المنتظر والفجر المرتقب واليوم 
الوطني الكبير.

َنَجم عن التنسيق األمني وجود طبقة 
فلسطينية ارتبطت مصالحها مع 
االحتالل، وتنطق باسم االحتالل، 
وانزلقت إلى مستنقع السقوط 
األخالقي المشين الذي يخجل عن 
فعله عمالء االحتالل، حتى أصبح بعض 
القيادات يصف عمليات المقاومة بأنها 
أعمال إرهابية وفوضى مسلحة تهدد 
وجود السلطة واستقرارها. 

لمى خاطر

يبدو أن السلطة أرادت القول من 
تقريرها هذا إن الرقابة فيها موجودة، 
وإن محاربة الفساد قائمة، وإنها غير 
محتاجة إلى مؤسسات تشريعية 
وقضائية سوية تراقب السلطة 
التنفيذية فيها أو تحاسبها.
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/570(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: خري 
نعيــم محمــد خــريي العطار من ســكان بيت الهيــا هوية رقم 901456954 

بصفته وكيال عن: راغب عبد العال محمد الفرا 
مبوجب وكالة رقم: 2451 / 2021 صادرة عن سفارة دولة فلسطني يف القاهرة 

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 لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/10/17م

مسجل أرايض غزة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/567(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: منى 
محمــد ســعيد خليــل أبــو ياســني مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 410573943 

بصفته وكيال عن: دلول محمد عبد الرحمن أبو ياسني
مبوجب وكالة رقم: 58751 / 2018 صادرة عن قطر

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 1764 القسيمة 25 املدينة بيت الهيا

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما من تاريــخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح 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:  2021/10/17م

مسجل أرايض غزة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/564(
بغــزة  والعقــارات  لــألرايض  العامــة  لــإلدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
الســيد: محمــد فايــز عبــد الكريــم املــري مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 

803639244 بصفته وكيال عن: منى عبد الحميد أحمد املري

مبوجب وكالة رقم: 2275/ 2015 صادرة عن دير البلح
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 

القطعة 136 القسيمة 24 املدينة دير البلح
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
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:  2021/10/17م

مسجل أرايض غزة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/563(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
مهــران ماهــر فهيــم ســابا مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 802221994 بصفتــه 

وكيال عن: سها فهيم صليبا أبو داود
مبوجب وكالة رقم: 14679/ 2021 صادرة عن ديب

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 702 القسيمة 51 املدينة غزة الدرج

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/10/17م

مسجل أرايض غزة 

 يتســم االقتصــاد الفلســطيني عامــة واقتصــاد قطــاع غــزة خاصــة بتقلــب معــدل النمــو من وقت 
آلخر، وذلك الرتباط هذا النمو باألوضاع السياسية محليا وخارجيا، خاصة أننا ما زلنا نعيش 
تحــت ســيطرة االحتــالل الــذي يتحكــم يف كافــة مفاصــل ومحــاور الوطــن، مــن حيــث املعابــر 
واملنافذ والحدود التي تربطنا بالداخل والخارج، ثم حالة االنقسام الراهنة بني الضفة الغربية 
وغزة التي دخلت عامها الخامس عرش دون تحقيق الحد األدىن من التوافقات املقبولة، بل 
إن الحالــة أشــبه بالقطيعــة التامــة، وكل طــرف يتــرف بانفرادية تامــة. فهذه الحالة جعلت من 
الوطــن الواحــد وطنــني، ومــن الحكومــة الواحــدة حكومتــني، هــذا اضافــة إىل األحــداث األخــرى 
التي تقع خارج الســيطرة الفلســطينية كالتغريات املناخية التي تتقلب بصورة حادة وبشــكل 
مفاجــئ يف ظــل عــدم توفــر الطاقــة الكهربائيــة الكافية التي قــد تخفف من حدة هذه التقلبات 
هذا اضافة إىل ضعف البنية التحتية بصورة واضحة وجلية، وقد جاء هذا امتدادا لحالة النمو 

االقتصادي املتدين الذي ساد األرايض الفلسطينية منذ عام 2016.
 وكان عام 2020 قد شــهد حالة معربة وتجســيدا حيا للتقلبات الحادة يف النمو، ليس عىل 
مســتوى ســنوي وإمنــا عــىل مســتوى فصــي مــن فصــل آلخر، ورمبا عىل مســتوى فــرتات زمنية 
أقــل، هــذا اضافــة إىل فروقــات كبــرية يف معــدالت النمــو جغرافيــا مــن محافظــة ألخــرى وحتــى 
داخــل املحافظــة الواحــدة، وميتــد ذلــك إىل الفروقــات بــني املــدن والقــرى والريــف والحــر 
النائيــة  واملناطــق  الكــربى  واملــدن  املحافظــات  بعواصــم  املحيطــة  واملناطــق  واملخيــات 
واملناطــق املهمشــة، مــا يعكــس أوجــه كبــرية مــن الخلــل عــىل مســتوى األداء وعــىل مســتوى 

األجور والدخول.
 ومــا يعــزز هــذه االســتنتاجات أن الناتــج املحــي اإلجــايل اســتنادا إىل تقديــرات الجهــاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني كان قد بلغ يف عام 2020 نحو 14015 مليون دوالر بانخفاض 

قدره 232 مليون دوالرا مقارنة بالعام السابق له ومبعدل منو سالب قدره 11.5%.
 إن هــذه النســبة وهــذا القــدر مــن الرتاجــع كانــت قــد تنبــأت بحدوثــه جهــات رســمية محليــة 
كالجهاز املركزي لإلحصاء وسلطة النقد الفلسطينية وجهات دولية كصندوق النقد الدويل، 
والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، وذلك عىل ضوء رصدها للتطورات التي تعيشها األرايض 

الفلسطينية.
 وقد ساهم يف الوصول إىل هذا املستوى عوامل عديدة أبرزها: تحكم )إرسائيل( يف أموال 
املقاصــة، ســواء بتأخــري تســليمها للفلســطينيني يف مواعيدهــا املحــددة لهــا، أو بقيامهــا منذ 
عــام 2019 باســتقطاعات كبــرية مــن هــذه األمــوال بــدون وجــه حــق، كقيامهــا مبصــادرة مبالــغ 
كبرية مبا يعادل ما تنفقه السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي األرسى وللمحررين ولذوي 
الشهداء، وذلك استنادا إىل ترشيعات أقرها الكنيست اإلرسائيي تأكيدا عىل أنه ماض يف 

استمرار مصادرة هذه األموال سنويا وبدون تراجع.
إن هــذه الخطــوة يف حــد ذاتهــا أحدثــت ارتبــاكا شــديدا يف دوائــر صنــع القــرار الفلســطيني، 
إذ امتنعــت الســلطة عــن اســتالم بقيــة أمــوال املقاصــة التــي متثــل الجــزء األكــرب مــن إيراداتهــا 
العامــة، وجعلتهــا تعتمــد موازنــة طــوارئ متقلصــة، كان لهــا آثــارا ســلبية عــىل منظومــة الحيــاة 

االقتصادية ومستوى األداء العام ومعدالت النمو االقتصادي.
 إن الجائحة الوبائية التي انترشت يف البالد منذ مارس 2020 واضطرار السلطة كرد فعل غري 
مدروس إىل إعالن حالة الطوارئ ملواجهة هذه الحالة واتخاذ خطوات وقائية بغرض الحد من 

انتشارها قد ساهم يف تراجع األداء وانخفاض معدل النمو االقتصادي.
ففــي إطــار الحــد مــن هــذه الجائحــة فقــد اقتىض األمر فرض قيود مشــددة ضمن حالة الطوارئ 
التــي يجــري تجديدهــا شــهريا وحتــى الوقــت الحارض. ومــن بني هذه الخطوات التزام الســكان 
والعــال باالعتــزال املنــزيل واغــالق املطاعــم وصــاالت األفــراح ومنــع تجمعــات األهــايل يف 
مناســبات األفــراح واألحــزان، وقــد شــمل ذلــك اغــالق املســاجد أيضــا خالل فرتة هــذا االعتزال 
مــع وقــف الدراســة يف مراحــل التعليــم املختلفــة بــدءا مــن ريــاض األطفــال. ومــا زاد األمــور 
أيــام شــهر رمضــان  أواخــر  مــع  بالتوافــق   2021 الرابعــة يف مايــو  الحــرب اإلرسائيليــة  تعقيــدا 
املعظم وبدايات شــهر شــوال من العام نفســه، ما جعل اقتصاد قطاع غزة يعاين من معاناة 

اضافية فوق ما كان يعانيه من أحوال اقتصادية سلبية مرتاكمة.
 إن الجائحــة الوبائيــة بجانــب أنهــا قــد أدت إىل تعطيــل األعــال واألنشــطة االنتاجيــة يف كثــري 
مــن املنشــآت العامــة والخاصــة عــىل ضــوء نتائج تقييــم الحالة الوبائية، فإنهــا قد فرضت أعباء 
البلديــات  وأعــال  والرشطــي  الصحــي  املجالــني  يف  خاصــة  العامــة  املوازنــة  عــىل  اضافيــة 
والوحدات املحلية، مبعنى أن هذه الجهات أصبحت مضطرة لتخصيص مخصصات اضافية 

ألنشطتها يف ظل تناقص اإليرادات التي تحصل عليها.

نمو االقتصاد الفلسطيين 
بني عامي 2020 و2021 
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أ.د. معين رجب

عّان/ وكاالت:
أكد رئيس غرفتي صناعة األردن وعان، فتحي 
الجغبــري، ســعي األردن، وبكافــة األشــكال، إىل 
دعــم ومتكــني االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني، 
مــن خــالل إمــداده بالســلع املختلفــة، وإقامــة 

االستثارات املشرتكة.
"قــدس  لوكالــة  تريــح  يف  الجغبــري  وأضــاف 
كثــرية  منغصــات  يواجــه  األردن  أن  بــرس"، 
تحــد  اإلرسائيــي،  االحتــالل  دولــة  تضعهــا 
دعــم  يف  أكــرب  دور  لعــب  عــىل  قدرتــه  مــن 
خــالل  مــن  الفلســطيني،  االقتصــاد  ومتكــني 
وفرضــه  باريــس،  لربوتوكــول  االحتــالل  تطبيــق 
الســوق  األردنيــة إىل  الصــادرات  كوتــات عــىل 

الفلسطيني.
وقــال الجغبــري إن هــذه االتفاقيــة مجحفــة بحــق 
االقتصــاد الفلســطيني، ومقيــدة لــه، وتحــد مــن 
حصولــه عــىل ســلع أفضــل وأقــل ســعرًا، الفتــًا 
إىل أن "املنتجــات اإلرسائيليــة تســتحوذ عــىل 
مســتوردات  حجــم  مــن  باملئــة   72 يقــارب  مــا 
الصــادرات  أن  حــني  يف  الكليــة،  فلســطني 
مــن  باملئــة   3.2 حصتهــا  تتجــاوز  ال  األردنيــة 
الفلســطينية،  املســتوردات  حجــم  إجــايل 
عــىل الرغــم مــن أن املنتجــات األردنيــة تتمتــع 
مــا  إذا  تفضيــي،  وبســعر  عاليــة،  مبواصفــات 

قورنت مع املنتجات اإلرسائيلية".
اقتصاديــًا  اإلرسائيــي  االحتــالل  ويتغــول 
عــىل الفلســطينيني بحجــم تجــارة وصــل لنحــو 
أربعــة مليــارات دوالر، فيــا ال تتجــاوز التجــارة 
الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية حاجز 

الربع مليار دوالر سنوًيا.
ــع  وحــّد "بروتوكــول باريــس" االقتصــادي املوقَّ
عــام  و)إرسائيــل(  الفلســطينية  الســلطة  بــني 
1994، مــن قــدرة االقتصــاد الفلســطيني عــىل 

النمــو، كونــه جعــل التبــادل التجــاري محصــورًا 
بني فلسطني واالحتالل بالدرجة األوىل.

حقيقــي  داعــم  "األردن  أن  الجغبــري  وبــنّي 

للمنتجــات والصــادرات الفلســطينية عــرب كونــه 
إىل  الفلســطينية  للمنتجــات  عبــور  محطــة 
تقديــم  عــن  فضــاًل  واألجنبيــة،  العربيــة  الــدول 
للجهــات  الفنــي  الدعــم  أشــكال  لكافــة  األردن 

الفلسطينية املختلفة من وزارات وهيئات".
وأكد "عمق العالقات التي تربط غرف الصناعة 
األردنيــة مــع إخوانهــا مــن الغــرف الفلســطينية، 
األردن  صناعــة  غرفــة  توقيــع  ظــل  يف  خاصــة 
عىل مرشوع مشرتك مع االتحاد العام للغرف 
الفلسطينية؛ يقيض بتبادل الخربات واملنافع 

املشرتكة".
األردن  غرفــة  اســتضافة  إىل  الجغبــري  وأشــار 
العديــد  وإقامــة  الفلســطينية،  الغــرف  لوفــود 
مــن الــدورات التدريبيــة واملعارض املشــرتكة، 
بهــدف االطــالع عــىل واقع الصناعــات األردنية، 
التجــاري  التعــاون  تعميــق  ســبل  وبحــث 
واالســتثاري املشــرتك بــني قطاعــي األعــال 
الصناعيــني  بــني  والتشــبيك  البلديــن،  يف 

والتجار يف كال البلدين".
وأضــاف أن الغــرف الصناعيــة األردنيــة، تســعى 
ومتكــني  فلســطني،  يف  نظرائهــا  دعــم  إىل 
بــكل  والتحــرك  االنتقــال  مــن  األعــال  رجــال 
أو  األردن،  وإىل  مــن  خاصــة  وســهولة،  يــر 
الــدوام  الغــرف عــىل  حتــى عربهــا؛ إذ تطالــب 

مبراجعــة "بروتوكــول باريــس" ملــا يشــكله هــذا 
التجاريــة  للعالقــات  منغــص  مــن  الربوتوكــول 
األردين  املنتــج  معاملــة  يتــم  وبــأن  املشــرتكة، 

والفلسطيني كمنتج واحد.
الصناعــة  غــرف  وســعي  تطلــع  إىل  ولفــت 
األردنيــة إىل زيــادة حصــة التجــارة البينيــة بــني 
لــكل  الكليــة  التجــارة  إجــايل  مــن  البلديــن 
ودراســة  والســبل،  الوســائل  بشــتى  منهــا 
واملســاعدة  الدعــم  تقديــم  إمكانــات  كافــة 
لالقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام، والصناعــة 
خــالل  مــن  التحديــد،  وجــه  عــىل  الفلســطينية 
املطابقــة  بشــهادات  املتبــادل  االعــرتاف 
وعالمــات الجــودة بــني مؤسســتي املواصفــات 
واملقاييــس األردنيــة والفلســطينية، وإزالــة أي 

قيود أخرى.
األردنيــة،  الصناعــة  غــرف  دور  الجغبــري  وأكــد 
دعــم  يف  الصناعيــني،  أعضائهــا  خــالل  مــن 
صمــود الفلســطينيني، وتقديــم الرافــد املــايل 
واملــادي، مــن مســتلزمات طبيــة وغذائيــة، يف 
سبيل دعم صمود أهلنا يف فلسطني، وخاصة 
املحارصيــن يف قطــاع غــزة، مضيًفــا أنــه "ما ال 
شــك فيــه؛ أن غرفــة صناعــة األردن تعمــل عــىل 
املحافــل  بشــتى  فلســطني  يف  نظرائهــا  دعــم 

العربية والدولية".

رئيس "صناعة األردن": "بروتوكول باريس" 
ينّغص العالقات التجارية األردنية الفلسطينية

 فتحي الجغبير

رام الله- غزة/ رامي رمانة:
عــن  املســؤولني  اقتصاديــون  مراقبــون  دعــا 
اتاحــة  إىل  الفلســطيني،  االســتثار  صنــدوق 
للــرأي  الحقيقيــة  املاليــة  الصنــدوق  بيانــات 
أمــوال  إدارة  آليــة  معرفــة  أجــل  مــن  العــام، 
حالــة  ظــل  يف  االســتثار  وأوجــه  الصنــدوق 
يثــار  ومــا  بالصنــدوق،  تحيــط  التــي  الغمــوض 
عــىل  رقابــة  دون  فســاد  شــبهات  مــن  حولــه 

الفاعلني أو محاسبتهم.
صنــدوق  أن  االقتصاديــون،  املراقبــون  وأكــد 
االســتثار، ذراع مــايل األصــل أن يرفــد خزينــة 
األزمــات  أوقــات  يف  اللــه  رام  يف  الســلطة 
عــن  عاجــز  أنــه  غــري  تواجههــا  التــي  املاليــة 
التــي  الراهــن  الوقــت  يف  الســلطة  مســاعدة 
رواتــب  البنكيــة، وخفــض  لالســتدانة  تذهــب 

موظفيها.
الفلســطيني  االســتثار  صنــدوق  وتأســس 
عــام 2003 كرشكــة اســتثار مســتقلة تهــدف 
خــالل  مــن  املحــي  االقتصــاد  تعزيــز  إىل 
تعظيــم  مــع  االســرتاتيجية،  االســتثارات 
حجــم  وتبلــغ  الطويــل.  املــدى  عــىل  العوائــد 
األصــول التــي يديرها الصندوق )934( مليون 
اإللكــرتوين  املوقــع  ذكــر  مــا  بحســب  دوالر، 
لصنــدوق االســتثار الفلســطيني الــذي يــرأس 

مجلس إدارته محمد مصطفى. 
 وميتلك الصندوق خمسة محافظ استثارية 
الصغــرية،  املشــاريع  محفظــة  يف  تتمثــل 
ومحفظــة  العقاريــة،  االســتثارات  ومحفظــة 
ماليــة،  الــرأس  ومحفظــة  التحتيــة،  البنيــة 

ومحفظة أسواق املال. 
ســمري  االقتصــادي  االختصــايص  ويؤكــد 
االســتثار  صنــدوق  أمــوال  تعــرُّض  الدقــران، 
شــخصيات  مــن  ورسقــة  لنهــب،  الفلســطيني 
يتــم  أن  دون  عديــدة  ســنوات  منــذ  متنفــذة 

معاقبتهم.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الدقــران  وبــنّي 
الصندوق هو ملك عام للشعب الفلسطيني، 
يف  املتنفذيــن  مــن  ثلــة  بــه  يتحكــم  مــن  لكــن 
الــرأي  عــن  يغيبــون  الفلســطينية،  الســلطة 
العــام البيانــات املاليــة املتعلقــة بالصنــدوق، 
ويخفــون األربــاح، وأوجــه االســتثار دون رقابــة 
أو محاســبة؛ مؤكــًدا أنــه "فســاد مــايل ال بــد من 

توقيفه ألنه هدر للحقوق العامة".
الســلطة  تتجــه  أن  األجــدر  كان  وأضــاف، 
لتتخطــى  االســتثار  صنــدوق  مــن  لالســتدانة 
للبنــوك  التوجــه  مــن  بــداًل  املاليــة،  أزماتهــا 
للســلطة  دينهــا  يف  وصلــت  التــي  املحليــة، 
أمــوال  وباتــت  بــه  مســموح  ســقف  أعــىل 

املساهمني يف خطر.
وذكر الدقران أنه من غري املعلوم للرأي العام، 
كــم يتقــاىض العاملــون يف هــذا الصندوق من 
رواتــب يف ظــل حديــث عــن تقاضيهم رواتب 
دوالر يف  ألــف   )10-55( تــرتاوح  جــًدا  عاليــة 
الشــهر الواحــد، ال ســيا أن املجلــس اإلداري 
الرأســالية  االقتصاديــة  النخــب  مــن  يتكــون 

والنخب السياسية املقربة من السلطة.
 وأشــار إىل أن األمــر ال يقتــر عــىل صنــدوق 
االستثار وحسب، فصندوق التقاعد يحيطه 

للســلطة  مديونيتــه  ارتفــاع  ظــل  الغمــوض يف 
إىل أكرث من )15( مليار شيقل.

خــاص  قانــون  إصــدار  أهميــة  الدقــران  وأكــد 
ينظــم عمــل صنــدوق االســتثار، وعالقتــه مــع 
األطراف الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، 
من أجل تحديد مرجعياته القانونية وإخضاعه 

آلليات الرقابة الرسمية.
د.  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
معــني رجــب أن الصنــدوق مخــول أن يســتثمر 
باملنفعــة  يعــود  حتــى  وتعظيمــه  العــام  املــال 
للشعب الفلسطيني وبالتايل ال بد من الرقابة 

عىل إدارته.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  رجــب  وقــال 
الصندوق حق للجميع وليس لفئة دون أخرى، 
لذلــك ال بــد مــن مارســة الرقابــة الدقيقة عىل 
بــأول،  أواًل  املاليــة  البيانــات  ونــرش  نشــاطه، 
وتقديــم مــن يثبــت بحقهــم قضايــا فســاد إىل 

القضاء، ومحاسبته ليكون عربة لغرية.
االســتثار  صنــدوق  مشــاريع  أن  إىل  وأشــار 
جلهــا يف الضفــة الغربيــة، مــا يعنــي تفويــت 
مشــاريع  مــن  االســتفادة  غــزة  قطــاع  عــىل 
الصنــدوق والوظائــف التــي يوفرهــا، وهــو أمــر 

يتطلب الوقوف عنده.
ودعــا رجــب القامئــني عــىل الصنــدوق لتنفيــذ 
غــزة  قطــاع  يف  اقتصاديــة  تنمويــة  مشــاريع 
املحــارص، خاصــة يف مجــال الكهربــاء، والبنيــة 
التحتيــة، واإلســكان، وإنشــاء مصانــع متعددة، 
لســد االحتيــاج مــن جانــب ولتوفــري فــرص عمل 

من جانب آخر.

البدء يف إعادة 
إعمـــار الشـارع 
الرئيس لُمخّيم 

المغـازي
غزة/ فلسطني:

املغــازي  ُمخّيــم  بلديــة  رشعــت 
باملحافظــة الوســطى يف إعــادة إعار 
البنية التحتية بالشــارع العام املؤدي 
أصابــه  بعدمــا  امُلخّيــم،  داخــل  إىل 
دمــار كبــري يف عــدوان االحتــالل عــىل 

قطاع غزة يف مايو املايض.
بيــان، أمــس،  البلديــة يف  وأوضحــت 
شــبكة  ستشــمل  االصالحــات  أّن 
األمطــار  وميــاه  الصحــي  الــرف 
وتبليــط األرصفــة لحركــة املــرور، وكل 
وإعادتــه ملــا  الشــارع  إليــه  يحتــاج  مــا 

كان عليه قبل القصف.
الغمــري:  البلديــة حاتــم  رئيــس  وقــال 
إّن ســبب تأخــري اإلعــار جــاء بســبب 
إغالق املعابر وارتفاع أســعار املواد، 
ُمبّيًنــا أّن الشــارع بحاجــة إىل اإلعــار 
املتنفــس  ألنــه  وقــت،  أرسع  يف 

الرئيس مُلخّيم املغازي.
البنيــة  يف  العمــل  أّن  الغمــري  وبــنّي 
األعــال  بدايــة  هــو  للشــارع  التحتيــة 

عىل مستوى محافظات غزة.

في إطار التشكيك في عمل الصندوق ونزاهته
اقتصاديون يدعون إلتاحة بيانات صندوق 

االستثمار المالية الحقيقية للرأي العام
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غزة/ يحيى اليعقويب:
بــدا  ذراعيــه  بــن  األول  وليــده  املمرضــة  عندمــا وضعــت 
كأمنــا أمســك العــامل بــن يديــه تغمــره الســعادة مــن كل 
ابتســاماته  ويــوزع  رائحتــه  يشــتم  مالمحــه  يتأمــل  اتجــاه؛ 
وهــو يضــم طفلــه إليــه، ينصــت لصــوت الحيــاة يف بكائــه 

كمعزوفة موسيقية تغازل قلبه.
قبل مثانية أعوام انتاب ناهد الفاخوري )44 عاًما( كومة 
مــن املشــاعر، عاشــها أول مــرة، ومل يتوقــع حدوثهــا يف 
"أحســن أحالمــه"، عندمــا كان قبلهــا بعامــن أســًرا تحيط 

به جدران السجن الرمادية من كل جانب.
اليــوم يركــب الفاخــوري عجلــة الحيــاة يف إثــر تحــرره يف 
املقاومــة  حــررت مبوجبهــا  التــي  األحــرار"،  "وفــاء  صفقــة 
الفلسطينية 1027 أسًرا وأسرة فلسطينية، منهم 450 

أسًرا من ذوي األحكام العالية )املؤبدات(.
أمنية النفس في السجن

يقــول األســر املحــرر: "موضــوع اإلنجــاب والحيــاة داخــل 
األرس مل يأخــذ أهميــة مــن تفكــري عندمــا كنــت أســًرا 
بســبب واقــع وظــروف االعتقــال، فالنقطــة األساســية التــي 
تشغل بال أي أسر كيفية الخروج والتحرر من األرس، أما 
الــزواج واإلنجــاب فيبقيــان أمنيــة ال تخطــر عــى البــال، أو 

ينظر إليها بعٌض عى أنها مستحيل".
ويضيــف وهــو يســتذكر لحظــات الســجن: "يتســلل هــذا 

الشــعور عنوة إىل أعامق األســر وهو يرى أبواب الســجن 
موصــدة، فيصبــح مثــل ذلــك الحلــم بعيــد املنــال بالنظــر 
إىل املعطيــات عــى األرض والقيــود التــي تكبلــك"، لكــن 
الــيء الــذي رآه فاخــوري خيــااًل أصبــح ممكًنــا وحقيقيــة 

تهرول يف أرجاء املنزل.
كان االحتــالل قــد أرس الفاخــوري يف عــام 2002 وحكــم 
عليــه بالســجن 22 عاًمــا أمــى منهــا تســع ســنوات، قبــل 
اإلفــراج عنــه يف الصفقــة التــي رعتها مرص ونفذت يف 18 

ترشين األول )أكتوبر( 2011م.
مدينــة  يف  األصليــة  جــذوره  عــن  أبعــد  الــذي  الفاخــوري 
الخليــل تــزوج يف غــزة، ورزق أربعــة أبنــاء: عبد الرؤوف )9 
أعــوام(، وهــدى التــي طرقــت عامهــا الثامــن، ووســيم )6 

أعوام(، وأنس الذي مل يجتز عامه الثالث بعد.
وبصــوت تغمــره الفرحــة يضيف: "العائلــة عالمة فارقة يف 
حيايت بعد سنوات األرس الطويلة، دخلت يف جو أرسي 

جميل تسوده العاطفة الجياشة تجاه األبناء والعائلة".
املعانــاة  بحكــم  العاطفــة  أن  يــدرك  األرس  جــرب  مــن 
والحرمــان الســابقن تجــاه األبنــاء والعائلــة تكــون مختلفــة 
عــن إنســان مل يجــرب البعــد والســجن، املحــرر الفاخــوري 
العاطفــة  تكــون  تجربتــي  "فحســب  يقــول:  ذلــك،  ملــس 
فرحــٌة  تغمــرك  أكــر،  يكــون  عليهــم  والرتكيــز  مضاعفــة، 

كبرة".

غصة البعد عن األهل
مــع ذلــك تبقــى يف قلــب الفاخوري غصــة البعد عن أهله 
يف الخليــل، فآخــر مــرة تواصــل بهــا مــع والــده كانــت بعــد 
عــدوان االحتــالل اإلرسائيــي عــى غــزة يف متــوز )يوليــو( 
2014م، أمــا أمــه فيمنعهــا االحتــالل مــن التواصــل معــه، 
ويهددهــم بســحب التصاريــح يف حــال أجــرت أي مكاملــة 
لــذا  اتصــال،  أي  جــرى  إن  البيــت،  ومداهمــة  ابنهــا،  مــع 
يفضل "ناهد" عدم املجازفة بأي مكاملة هاتفية، لحاجة 

والديه إىل العالج يف مستشفيات الداخل املحتل.
غصــة أخــرى تحــول دون اكتــامل فرحتــه، هــي زمــالؤه يف 
األرس الذين يتواصل معهم ويسألون عن أبنائه، يتحدث: 
اللحظــات  الحيــاة والعمــر وأســتذكر  بفــرق  "حينهــا أشــعر 
خاطرهــم  يف  يجــول  مبــا  أشــعر  برفقتهــم،  عشــتها  التــي 
مــن مشــاعر وإن كتموهــا )...( يكــر أبنــايئ أمامــي يوًمــا 
وأصبــح أكرهــم يف الصــف الرابــع االبتــدايئ، عــى حــن 
الجلســة  عــى  نفســها  الغرفــة  الســجن يف  رفقــاء  يــزال  ال 
مــن حولهــم ســوى مــي ســنوات  ذاتهــا، ال يشء يتغــر 
العمــر واشــتعال الــرأس شــيًبا، أتــأمل عندمــا يطلبــون منــي 
إعطاءهم سامعة الهاتف للحديث مع أبنايئ، ألين أدرك 

أنها ترتك يف النفس جرًحا كبًرا".
اليوم بعد 10 سنوات من معانقة الحرية يعيش الفاخوري 
حيــاة أكــر اندماًجــا، بعــد أن أكمــل دراســة البكالوريــوس 

وحصــل عــى املاجســتر ويســعى للدكتــوراة، ويســاهم 
يف قضايا وأعامل مجتمعية عديدة.

بين صورتين
مــا بــن صــورة التقطــت لــه ولزميلــه بــاألرس وهــام ميســكان 
بــدت فيهــا تعابــر وجــٍه باهتــة  بطبــِق أرٍز كلٌّ مــن جهتــه، 
منزوعــة الحيــاة، وأخــرى عــى النقيــض متاًمــا بــدت عينــاه 
)الحســن(  األول  بالحيــاة وهــو يضــع طفلــه  فيهــا تضجــان 
مــرارة  أنســاه  عــام  األول؛  عامــه  أتــم  بعدمــا  عقيقــة  عــى 

سنوات السجن العرش.
األسر أكرم قاسم من مدينة رام الله، حكم عليه بالسجن 
القســام  كتائــب  أن تكرسهــا  قبــل  عاًمــا  ســبعة وعرشيــن 

بتحريره يف صفقة "وفاء األحرار".
تــزوج املحــرر قاســم بعدمــا ذاق طعــم الحرية، ورزق أربعة 
أبنــاء، وهــم: الحســن )8 أعــوام(، وجــود )7 أعــوام(، وجنــة 

)6 أعوام(، وعبد الجواد )3 أعوام(.
تنصــت "فلســطن" لصــوت الفــرح املنبعــث مــن داخلــه: 
"الصفقــة هــي يــوم ميــالد جديــد لنــا األرسى، كنــا مغيبــن 
قــرًسا، كل همنــا أن نحيــا حيــاة كرميــة يف األرس، إىل أن 
وفــق اللــه املقاومــة بــأرس ذلــك الجندي الــذي مّثل مفتاح 

خروجنا".
فــاردة ذراعيهــا  إليــه جنــة  مــن عملــه تركــض  حينــام يعــود 
مــن طــرف  الفــرح، وهــي تلمحــه  كطائــٍر يحلــق يف ســامء 

الشــارع، فيجثــو عــى ركبتيــه ليضمهــا كأمنــا ضــم العــامل 
كلــه، فرفعهــا إىل األعــى، ثــم يجــد أصغــر أطفالــه عبــد 
الجــواد يتشــبث بســاقيه يريــد تكــرار املحاولــة، فيحملــه، 
يــده،  يقبــال  أن  بعــد  وجــود  الحســن  رأس  بيــده  وميســح 
يف مشــهد تتجســد فيــه األبــوة بأجمــل تعابرهــا، واللمــة 
إىل  متشــوق  أب  كأي  ومنظــٍر  شــكٍل  أبهــى  يف  األرسيــة 

العودة من العمل للمنزل.
يقــارن قاســم بــن حالــه يف األرس وحالــه بعــد تحــرره قائاًل: 
أتأمــل حــايل يف الســجن، فلــو  أبنــايئ  "عندمــا أنظــر إىل 
بهــذه  الحكــم ملــا حظيــت  باقــي  أكمــل  بقيــت يف األرس 
أن  ألجــل  نحيــا  الحيــاة،  يف  أمــي  أبنــايئ   )...( النعمــة 
يعيشــوا حيــاة كرميــة، فنغــرس فيهــم حــب الوطــن، وحــب 
يتعلمــوا  وأن  العاجــل؛  القريــب  يف  وتحريــره  األقــى 

ويخدموا كل ما من شأنه تحرير كل فلسطن".
"استشــعرت  األول:  مولــوده  اســتقبال  لحظــة  إىل  يقفــز 
عظمــة اســم اللــه املعطــي، الــذي إذا أعطــى أدهــش، فقــد 
أدهشــنا اللــه باإلفــراج، ويف تلــك اللحظــة ارتجــت يــداي 
حينام أخذت طفي بن ذراعي، الفرحة مل تسع قلبي".

بكليــة  محــارًضا  يعمــل  الحيــاة،  يف  قاســم  ينخــرط  اليــوم 
الرشطــة يف وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، يديــن بهــذه 
يف  االندمــاج  لــأرسى  أتاحــت  التــي  للمقاومــة  الحيــاة 

املجتمع، وتتقاسم معهم رساءهم ورضاءهم.

لندن/ وكاالت:
الــرتاث  مهرجــان  بريطانيــا  يف  العــريب  التفكــر  منتــدى  نّظــم 
الفلســطيني، الــذي يقــام أول مــرة باململكــة املتحــدة، يف حضــور 
اآلالف مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة والفلســطينية، ومنــارصي القضيــة 

الفلسطينية من األجانب والريطانين.
وتضمــن املهرجــان، عرًضــا لفيلــم عــن حــي الشــيخ جــراح، ثــم حــواًرا 
مــن داخــل  الكــرد  مــع عائلــة  العربيــة واإلنجليزيــة  باللغتــن  مبــارًشا 
الذيــن  األجانــب  عــرشات املتضامنــن  الحــي، حــره  منزلهــم يف 

جاؤوا للتعرف أكر إىل القضية الفلسطينية.

وألقــى الســفر الفلســطيني يف بريطانيــا، الدكتــور حســام زملــط، 
الــرتاث هــو جــزء مــن رصاعنــا مــع االحتــالل،  قــال فيهــا: "إن  كلمــة 

وحفاظنا عليه يعني أن هذا االحتالل فشل يف طمس هويتنا".
وأضــاف زملــط: "املــرأة الفلســطينية قــادرة عــى أن تطــرز ثوًبــا يف 
بيتهــا، عــى حــن جيــش االحتالل بكل إمكاناته ال يســتطيع أن يطرز 
ا واحــًدا؛ ألنــه ال يســتطيع أن يــزور هويــة وال ثقافــة وال  ثوًبــا فلســطينيًّ

تراًثا".
ــا كبــًرا للفنــان الفلســطيني  وتضمنــت فقــرات املهرجــان حفــاًل فنيًّ

سعيد سلبق، والفنانة القادمة من أرايض الـ48 نور درويش.

ويف املهرجــان الــذي حــره رئيــس حركــة التضامــن مــع فلســطن 
واملنتجــات  األكالت  مــن  العديــد  عــرض  حــواش  كامــل  الدكتــور 
الرتاثية الفلسطينية، وأقيم معرض للطوابع والعمالت الفلسطينية 
النــادرة التــي تعــود إىل مــا قبــل عــام 1948، ومعــرض آخــر للصــور، 
لنــدن،  العــريب يف  التفكــر  منتــدى  رئيــس  وقــال  للكتــب.  وثالــث 
مــن  الهــدف  "إن  بــرس":  لـ"قــدس  ترصيحــات  يف  أمــن،  محمــد 
غــر  وتعريــف  الفلســطينية،  الهويــة  تكريــس  هــو  املهرجــان  هــذا 
الفلســطينين الرتاث الفلســطيني، وجمع الجالية الفلســطينية يف 

مكان واحد ليتعارفوا".

 وأكد محمد عايش نائب رئيس منتدى التفكر العريب أن املهرجان 
متكن من اســتقطاب عدد كبر من املتضامنن العرب واألجانب، 
ومــن الفلســطينين املقيمــن يف بريطانيــا، ونجح يف مخاطبة أبناء 
الجيــل الثــاين الذيــن ولــدوا يف بريطانيــا مــن الفلســطينين، وجــاؤوا 
"إن املهرجــان  وقــال:  وتاريخهــم األصيــل.   ثقافتهــم  ليتعرفــوا إىل 
يسعى للتعريف بالقضية الفلسطينية، والحفاظ عى تراث وهوية 

الفلســطينين، وزرعهــا يف قلــوب أبنــاء 
تضيــع  ال  حتــى  بريطانيــا،  يف  الجاليــة 

هذه الهوية عى مر األجيال".

ميالد جديد أنسى آباءهمأطفال المحررين.. أطفال المحررين.. 
 مرارة سنوات األسر

فاخوري: 
الزواج واإلنجاب كانا أمنية

 ال تخطر على البال

قاسم: 
عندما استقبلت »الحسن« ارتجفت ذراعاي 

واستشعرت عظمة الحرية

القدس تحضر بقوة في "مهرجان التراث الفلسطيني" بلندنالقدس تحضر بقوة في "مهرجان التراث الفلسطيني" بلندن
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الرياض/ )أ ف ب(:
أخفــق االتحــاد يف كــر عقــدة ضمــك عــى ملعــب االخــر واكتفــى بالتعــادل 
معــه 1-1 أمــس عــى ملعــب مدينــة األمــر ســلطان بــن عبدالعزيــز الرياضيــة 
باملحالة يف ختام منافسات الجولة الثامنة من بطولة السعودية لكرة القدم.

تقــدم االتحــاد بهــدف الربازيــي رومارينيــو داســيلفا )23(، ورد ضمــك بهــدف 
األرجنتيني إميليو سياليا )54(.    

بقــي  بينــا  17 نقطــة،  التعــادل حافــظ االتحــاد عــى الصــدارة برصيــد  ورغــم 
ضمك يف الوصافة برصيد 15 نقطة.    

ورضب الفتــح بقــوة بفــوزه الرصيــح عــى ضيفــه التعــاون بثالثيــة نظيفــة تنــاوب 
إيفــان  والكــروايت  ويخايــم)27(  الرنوجــي غوســتاف  مــن  تســجيلها كل  عــى 

سانتيني يف الدقيقتني 35 و49 من ركلة جزاء.
وبهــذه النتيجــة، رفــع الفتــح رصيــده إىل 12 نقطــة يف املركــز الخامــس، فيــا 

تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط يف املركز السادس عرش واألخر.     
وسيطر التعادل السلبي عى مواجهة الحزم والفيصي. وبهذا التعادل وصل 
الفيصــي  للنقطــة العــارشة يف املركــز التاســع، والحــزم  باملركــز لعــارش بنفــس 

الرصيد.

الهاي/ )أ ف ب(:
ذكــرت وســائل إعــالم محليــة أن جــزءا مــن مــدرج يف ملعــب لكــرة القــدم انهــار 
نيميغــن  يس  إي  إن  بــني  املحــي  الــدوري  يف  لقــاء  بعــد  هولنــدا  يف  أمــس 

وفيتيس أرنهم )صفر1-( دون التسبب يف إصابات.
وانهــار الجــزء الســفي مــن مــدرج ملعــب نيميغــن )رشق( عندمــا قفــز عــرشات 
لتحيــة  جــاؤوا  الذيــن  الالعبــني  مــع  أرنهــم  فريــق  بفــوز  احتفــاال  املشــجعني 

جاهرهم بعد حسمهم الدريب.
وقال فيلكو فان شايك رئيس نيميغن للتلفزيون الهولندي العام "إن أو إس": 
"عى حد علمي ليس هناك إصابات. "أنا عاجز عن الكالم. هناك الكثر من 

األشياء التي تخالج ذهني".
وبحسب الصور، فإن حاوية كانت تحت املدرج منعته من االنهيار متاًما.

وقــال رئيــس بلديــة نيميغــن هوبــرت برولس الذي حرض املبــاراة مع نظره من 
أرنهم أحمد ماركوش: "لقد صدمت جدا ما حدث".

وأضــاف "لحســن الحــظ، عــى حــد علمنــا، مل يصــب أحــد بــأذى. أريــد إجــراء 
تحقيق يف أرسع وقت ممكن".

سيول/ )أ ف ب(:
أكمل بوهانغ ستيلرز وأولسان هيونادي الكوريان الجنوبيان عقد الدور نصف 
النهــايئ ملســابقة دوري أبطــال آســيا يف كــرة القــدم بفــوز األول عــى ناغويــا 
غرامبوس الياباين -3صفر، والثاين عى مواطنه تشــونبوك هيونداي موتورز 

2-3 بعد التمديد أمس يف ربع النهايئ.
ويلتقــي بوهانــغ ســتيلرز وأولســان هيونــداي يف نصــف نهــايئ كــوري جنــويب 
عــن رشق القــارة يف 20 أكتوبــر الحــايل عــى غــرار غربهــا حيــث تأهــل الهــالل 
الســعودي ومواطنــه النــرص الســعودي بفــوز األول عــى برســيبوليس اإليــراين 

-3صفر، والثاين عى الوحدة السعودي 1-5 أول أمس.

ويلتقي الهالل والنرص يف 19 الحايل.
يف املبــاراة األوىل عــى ملعــب كأس العــامل يف جيونجــو، ســجل ليــم ســانغ-

هيوب )53 و5+90( ويل سيونغ-مو )70( األهداف.
ويف الثانيــة عــى امللعــب ذاتــه، تقــدم أولســان مرتــني يف الوقــت األصــي 
عــرب فالــري كازايشــفيي )13( ويــون ايل-لــوك )1+45(، وأدرك تشــونبوك 

التعادل عرب هان كيو-وون )40( وتاكاهرو كونيموتو )50(.
12 دقيقــة عــى  وخطــف أولســان هيونــداي هــدف الفــوز الثمــني بعــد مــرور 

انطالق الشوط اإلضايف األول بواسطة يل دونغ-غيونغ.

تعادل االتحاد و"ضمك" في
 قمة الدوري السعودي

انهيار مدرج ملعب نيميغن
 في هولندا دون إصابات

بوهانغ وأولسان يكمالن عقد 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا

لندن/ وكاالت:
أحــرز هــاري كــني هدفــه األول يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة 
القدم هذا املوسم، ليساعد توتنهام هوتسبر عى تحويل تأخره 
بهدف إىل فوز 2-3 عى نيوكاسل يونايتد صاحب األرض أمس.

بعدمــا  هــذا املوســم،  فــوز  نيوكاســل صاحــب األرض دون  وبقــي 
بــارك  جيمــس  ســانت  ملعــب  يف  أقيمــت  التــي  املبــاراة  خــر 
وتوقفت لعدة دقائق بعدما فقد أحد املشجعني وعيه قبل نهاية 

الشوط األول بقليل.
األول  ظهــوره  يف  حاســية  أجــواء  وســط  املبــاراة  نيوكاســل  وبــدأ 
عقب اســتحواذ كونســورتيوم بقيادة صندوق االســتثارات العامة 
الســعودي عــى النــادي، وتقــدم بهــدف بعــد 108 ثــوان بواســطة 

رضبة رأس من كالوم ويلسون.
لكن البداية الواعدة مل تستمر، وأدرك توتنهام التعادل عن طريق 
تانغــاي ندومبــي بتســديدة مــن حافــة منطقــة الجــزاء يف الدقيقــة 

.17

وأهدى كني التقدم بعد خمس دقائق حيث ســجل الكرة من فوق 
الحارس بعدما تلقى متريرة بير-إميل هويربغ.

وتوقــف اللعــب قبــل نهايــة الشــوط األول بأربــع دقائــق، حيــث فقــد 
مشجع وعيه يف املدرجات.

 وقــال نيوكاســل إن حالــة املشــجع مســتقرة وأعلــن أنــه يف طريقــه 
إىل املستشفى.

الوقــت  لتوتنهــام يف  الثالــث  الهــدف  وأضــاف ســون هيونغ-مــني 
بدل الضائع للشــوط األول، قبل أن يضطر نيوكاســل للعب بعرشة 
بســبب  شــيلفي  جونجــو  طــرد  بســبب   83 الدقيقــة  منــذ  العبــني 

اإلنذار الثاين.
وقلص إيريك داير العب توتنهام الفارق لنيوكاسل، بعدما سجل 

بطريق الخطأ يف مرماه قرب النهاية.
وتقــدم توتنهــام إىل املركــز الخامــس برصيــد 15 نقطــة مــن مثــاين 

مباريات، ويأيت نيوكاسل يف املركز قبل األخر وله ثالث نقاط.

 ينهي صيامه عن  ينهي صيامه عن 
التسجيل في فوز التسجيل في فوز 

توتنهام على نيوكاسلتوتنهام على نيوكاسل
 يواصل انطالقته المثالية  يواصل انطالقته المثالية 
بتحقيقه الفوز الثامن توالًيابتحقيقه الفوز الثامن توالًيا

كينكين
نابولينابولي

برشلونةبرشلونة

روما/ )أ ف ب(:
بتحقيقــه  املثاليــة  انطالقتــه  نابــويل  تابــع 
املوســم  مطلــع  منــذ  تواليــا  الثامــن  فــوزه 
الحــايل وكان عــى ضيفه تورينو 1 -صفر 
بطولــة  مــن  الثامنــة  املرحلــة  يف  أمــس 
ايطاليــا لكــرة القــدم، ليســتعيد الصــدارة 

من ميالن.
ورفع نابويل الذي يغيب اللقب املحي 
عنــه منــذ عــام 1990 بقيــادة االرجنتينــي 
الراحل االسطورة دييغو مارادونا، رصيده 
اىل 24 نقطــة متقدمــا بفــارق نقطتني عن 
الســبت  بالصــدارة  اســتأثر  الــذي  ميــالن 

بفوز صعب عى هيالس فرونا 3-2.
باصابــة  موجعــة  رضبــة  تورينــو  وتلقــى 
 8 مــرور  بعــد  ماندراغــورا  روالنــدو  قائــده 
دقائــق، الصابــة خطــرة يف ركبتــه، فحــل 

بدال منه العاجي بنجامان كوين.
عــى  نابــويل  ســيطرة  مــن  الرغــم  وعــى 
مجريات اللعب بيد انه وجد صعوبة يف 
اخــراق دفــاع تورينو املنظم وســنحت له 
الحكــم  لــه  احتســب  عندمــا  اوىل  فرصــة 
للظهــر  كــوين  عرقلــة  اثــر  جــزاء  ركلــة 
مهاجمــه  لهــا  انــربى  لورنتســو  جوفــاين 
لورنتســو اينســينيي لكنه سددها ضعيفة 

فانيــا  الــرصيب  تورينــو  حــارس  يــدي  بــني 
ميلينكوفيتش سافيتش )27(.

الثــاين مل يحتســب  الشــوط  ويف مطلــع 
جوفــاين  املدافــع  ســجله  هدفــا  الحكــم 
اللجــوء  بعــد  التســلل  بداعــي  لورنتســو 
اىل تقنيــة حكــم الفيــدو املســاعد )56(، 
ثــم ارتــدت تســديدة املكســييك هرفينــغ 
منتصــف  بديــال  شــارك  الــذي  لوســانو 

الشوط الثاين من القائم )63(.
اســتلم  الــذي  الجنــويب  الفريــق  وانتظــر 
لوتشــانو ســباليتي تدريبــه خلفــا لجينــارو 
حتــى  الحــايل،  املوســم  مطلــع  غاتــوزو 
الدقيقة 81 ليسجل هدف الفوز بعد ان 
تطاول مهاجمه الدويل النيجري فيكتور 
اوســيمهن اىل كــرة برأســه داخــل املنطقة 

واودعها الشباك.
مانشســر  ملواجهــة  اتاالنتــا  واســتعد 
يونايتــد يف دوري ابطــال اوروبــا االربعــاء 
املظفــرة  بعودتــه  ممكنــة  طريقــة  بأفضــل 

من امبويل 4-1.
وارتقى اتاالنتا موقتا اىل املركز السادس 
مبــاراة  نتيجــة  بانتظــار  نقطــة   14 برصيــد 
ختــام  اليــوم يف  فينيتســيا  مــع  فيورنتينــا 

املرحلة.

وفاجــأ مــدرب اتاالنتــا املحنك جان بيرو 
غاسبريني بارشاكه املهاجم السلوفيني 
املخرضم يوســيب ايليتشيتش اساسيا، 

فكان قراره يف محله النه سجل ثنائية.
 33 العمــر  مــن  البالــغ  املهاجــم  وعــاىن 
عامــا مــن الكآبــة طــوال املوســم املــايض 
كوفيــد19-،  جائحــة  تداعيــات  جــراء 
ويأمــل انصــار النــادي ان يســتعيد شــهيته 

التهديفية من االن وصاعدا.
اثــر  ألتاالنتــا  التقــدم  إيليتشــيتش  ومنــح 
متريــرة مــن الدمنــاريك يواكيــم ميهيــي 
يف الدقيقــة 11 مســجال باكــورة اهدافــه 
هــذا املوســم، ثــم اضــاف الهــدف الثاين 
بكرة لولبية من مشارف املنطقة )26(.

وقلــص امبــويل النتيجــة عندمــا ســجل له 
لكــن  فيديريكــو دي فرانشيســكو )30(، 
الفــارق اىل ســابقه عندمــا  اعــاد  اتاالنتــا 
فيتــي  ماتيــا  امبــويل  مدافــع  لــه  ســجل 
الشــوط  مطلــع  مرمــاه  يف  خطــا  هدفــا 

الثاين.
ســاباتا  دوفــان  الكولومبــي  واختتــم 
بدقيقــة  املبــاراة  نهايــة  قبــل  التســجيل 
واحــدة اثــر هجمة مرتدة رسيعة مســجال 
هدفه الرقم 100 يف الدوري االيطايل.

الدوري
 اإليطالي

برشلونة/ وكاالت:
الــدوري  يف  بريقــه  مــن  بعضــا  برشــلونة  اســتعاد 
اإلسباين لكرة القدم بعدما قلب تأخره بهدف نظيف 
إىل فــوز كبــر 1-3 عــى فالنســيا أمــس يف املرحلــة 

التاسعة من املسابقة.
بهدفــني  لصالحــه  األول  الشــوط  برشــلونة  وأنهــى 
ســجلها أنســو فــايت وممفيــس ديبــاي يف الدقيقتــني 
13 و41 من رضبة جزاء مقابل هدف ســجله خوســيه 

لويس غايا يف الدقيقة الخامسة.
 40 مــدار  عــى  النتيجــة  تغيــر  الفريقــان يف  وفشــل 
دقيقــة مــن الشــوط الثــاين رغــم الفــرص التــي ســنحت 
كوتينيــو  فيليــب  البديــل  يحــرز  أن  قبــل  منهــا  لــكل 

الهدف الثالث لربشلونة يف الدقيقة 85.
ورفــع برشــلونة رصيــده إىل 15 نقطــة، وتجمــد رصيــد 
فالنســيا عنــد 12 نقطــة بعدمــا منــي بالهزميــة الثالثــة 
خاضهــا  مباريــات  خمــس  آخــر  يف  تعادلــني  مقابــل 

باملسابقة هذا املوسم.
وكانــت املبــاراة أمــس أفضل اســتعداد لربشــلونة قبل 
مبــاراة الفريــق املهمــة أمــام دينامــو كييــف األوكــراين 
ثــم  األورويب  األبطــال  بــدوري  املقبــل  األربعــاء  يــوم 
مبــاراة الكالســيكو الصعبــة أمام ريــال مدريد بالدوري 

اإلسباين مطلع األسبوع املقبل.
وأعلن أنســو فايت مهاجم برشــلونة الشــاب عن اإلثارة 
مبكــرا يف املبــاراة عندمــا أنهى هجمــة رسيعة للفريق 
بتســديدة قويــة مــن داخــل منطقــة الجــزاء لكــن الكــرة 

مرت خارج القائم األمين ملرمى فالنسيا مبارشة.
الفريــق  ســجل  حيــث  الــرد  يف  فالنســيا  يتأخــر  ومل 
هــدف التقــدم يف الدقيقــة الخامســة بتوقيــع خوســيه 
غايــا ليكــون هدفــه األول يف الــدوري اإلســباين هــذا 

املوسم.
واس  دانيــال  لعبهــا  ركنيــة  رضبــة  اثــر  الهــدف  وجــاء 

وحاول دفاع برشــلونة إبعادها ولكن الكرة تهيأت أمام 
ليســددها  الجــزاء  منطقــة  قــوس  أمــام  املتحفــز  غايــا 
ميــني  عــى  املرمــى  داخــل  إىل  صاروخيــة  بيــراه 

الحارس األملاين مارك أندري تر شتيغن.
وقــدم غايــا هديــة أخــرى لفريقــه يف الدقيقــة العــارشة 
عندما أبعد الكرة إىل ركنية يف الوقت املناسب من 
أمــام مرمــى فريقــه اثــر هجمــة خطــرة لربشــلونة كادت 
تســفر عــن هــدف التعــادل وســط انتفاضــة قويــة مــن 

أصحاب األرض لتحقيق التعادل.
وأســفرت محــاوالت برشــلونة عــن هــدف التعــادل يف 

الدقيقة 13 بتوقيع فايت.
وجــاء الهــدف اثــر هجمــة منظمــة رسيعــة تبــادل فيهــا 
فــايت الكــرة مــع الهولنــدي ممفيس ديبــاي عى حدود 
يف  قويــة  الكــرة  فــايت  يســدد  أن  قبــل  جــزاء  منطقــة 

الزاوية البعيدة عى يسار حارس املرمى.
ومنــح الهــدف مزيــدا من الثقة لالعبي برشــلونة الذين 
يف  أمــال  بلنســية  عــى  الهجومــي  ضغطهــم  كثفــوا 

تسجيل هدف التقدم.
يف  جــزاء  رضبــة  عــن  برشــلونة  محــاوالت  وأســفرت 
الدقيقــة 39 إثــر هجمــة منظمــة للفريــق ومتريــرة مــن 
جــوردي ألبــا إىل فــايت املندفــع أمــام املرمــى والــذي 
كان يف طريقــه لوضــع الكــرة يف الشــباك لكــن جايــا 
تدخــل يف اللحظــة األخــرة وأســقط الالعــب الشــاب 
ومينــح  جــزاء  رضبــة  الحكــم  ليحتســبها  املرمــى  أمــام 

إنذارا لالعب غايا.
وسدد ديباي رضبة الجزاء عى يسار ياسرب سيليسن 
حارس مرمى فالنسيا مسجال هدف التقدم لربشلونة 

يف الدقيقة 41 .
قــى  للفريقــني،  موفقــة  غــر  محــاوالت  عــدة  وبعــد 
التعــادل  تحقيــق  يف  فالنســيا  آمــال  عــى  كوتينيــو 

وسجل الهدف الثالث لربشلونة يف الدقيقة 85.

 يستعيد توهجه بفوز مهم على  يستعيد توهجه بفوز مهم على 
فالنسيا في الدوري اإلسبانيفالنسيا في الدوري اإلسباني
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تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

9 وفيات ... 

االحتالل يعتقل ... 

أعلــن أنــا املواطــن /     ابراهيــم حاتــم عبداللــه املــري    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    804334340     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   دالل عبــد العظيــم ســليامن بيــان   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٤١٠٩٢٧٣٧٠    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /  فهيمــه عــامد جميــل مطــر   عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    803668151    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    ديب عبدالرازق )ديب قاسم( البطريخي 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   801068032      الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   يوســف اســامعيل خليل الغرابيل   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401868484     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ديانــا عبدالحكيــم ســعيد اشــنينو  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   405784893     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    مجدي عبد الغني سعدي شهوان  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٩٠٥٢٨٩٠٨٨     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    املعتز بالله عثامن سامل عويضة     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  404763393     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عطــا صــايف  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   800282790     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رامــي ســعيد احمــد حــرب  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   410156301  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ايــاد صالــح حســن عــوض  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم     410516686  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /      اسحق سهيل محمد املجدوب     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    403646086   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حنــن محمــد عــيل خميــس خروب  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   405906769    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مســعود حمــدي بكــر اليازجــي  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   ٩٥١٠٦٣٥١٠   الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  دقــة  ابــو  محمــد  اميــن  احمــد  أنــا/   أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400665626 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  عائشــة  محمــود محمــد ابــو زهري عن فقد هويتي 
930485776  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ريم جيك كارلو النراوي عن فقد هويتي وتحمل 
800317224 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     اســامه قاســم رجب الجاروشــة       عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   410656839    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يحيــى يوســف شــكري الوحيــدي     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   803248657       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  العبادلــة  عثــامن  ايــوب  بشــار  أنــا/  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802783423 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    حســن عصام ابراهيم ابو حرب     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  802929406     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   اسامعيل محمد عاشور ابو نحل      عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    954847430      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2017/7123
نعلــن للعمــوم انــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية 2017/7123 واملتكونة فيام بن طالب التنفيذ/ جامل 
عبــد النــارص العــي واخــرون واملنفــذ ضدهــام/ يوســف إبراهيــم العيوطــى 
537م  والبالــغ مســاحتها  املقــام عليهــا  والبنــاء  األرض  لبيــع  واخــر  العــي 
والــذي تقــع يف القســيمة رقــم 1048 مــن القطعــة رقــم 724 مــن أرايض غــزة 
واملســامة )حــرش( رقــم 121/أ القرعــة الرابعة الشــاملية والواقــع بالقرب من 
مفرتق طموس وبجوار مسجد الحرازين ويحدها من الغرب شارع بعرض 6 
مرت ومن الجنوب منزل السيد حسن الجبايل ومن الرشق منزل السيد حسن 

النخالة ومن الشامل فارس أبو القمصان.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
قيمــه  دفــع  بعــد  اســمه  لتســجيل  الرســمي  الــدوام  أوقــات  يف  غــزة  بدايــة 
التأمــن بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــن وأن الرســوم والداللــة واالنتقال عيل 
نفقــة املشــرتي علــام بــان املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحــًا مــن يــوم 

الخميس بتاريخ 2021/11/18م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
 رامي صلوحة

حرر يف 2021/10/17

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

ومن الطريف والفاجع أن يســجل "كتبة" التقرير أنه "ســيتم تزويد الســيد رئيس 
دولــة فلســطن واملجلــس الترشيعــي ومجلــس الــوزراء بالتقريــر الســنوي وفــق 
النتائج مبا ينسجم مع القانون"!؟ وجميعنا و"هم" يعلمون أن "السيد الرئيس" 
قــد انتهــت واليتــه الدســتورية -مبــا ينســجم مــع القانــون كــام يقولــون– منــذ عــام 
2009، وأن املنتهيــة واليتــه عــى الرغــم مــن ذلــك قــام مبا ال ينســجم مع القانون 

بحــل املجلــس الترشيعــي وهــو الوحيــد مــن بن أركان أي نظام ســيايس يف دول 
كل الدنيــا أنــه صاحــب واليــة ممتــدة ليــس فقــط حتــى انتخــاب مجلــس ترشيعي 
أو برملــان أو كونغــرس وإمنــا بقســم اليمــن الدســتورية! كذلــك الحكومــة، فــال 
ق عليهــا ممثلــو الشــعب الذيــن انتخبهــم برملانــا أو  حكومــة رشعيــة حتــى ُيصــدِّ
مجلــس شــعب أو مجلســا ترشيعيــا. فأيــن نحــن مــن كل مــا تقــدم؟ هــذا التقريــر 
م إىل فــراغ وطنــي، فــال وجــود ألي  يف واقــع الحــال وعــى املســتوى الوطنــي ُقــدِّ
مــن أركان النظــام الســيايس الفلســطيني. أمــا الطامــة الكــرة فهــي يف الســلطة 
القضائيــة الفلســطينية التــي عينهــا الســيد محمــود رضــا عبــاس عــى هــواه ووفق 
مقاييســه تأمتــر بأمــره وتنفــذ تعليامتــه تعيينــا ونقــال وتقاعــدا وفصــال مبرتبــات 
قضاتهــا وعالواتهــم ومكافآتهــم ومكرماتــه لهــم. مــن أراد أن يــرى مــا وراء األكمــة، 
وأال يــرى الشــجرة دون أن يعلــم أن خلفهــا غابــة مرتاميــة األطــراف فلَيُعــد لقــراءة 
متأنية موضوعية سياســية وقانونية ملكنونات صك إذعان أوســلو، فهو مرجعية 
كل ذلك، وسريى جبل الثلج كامال، إنه صك بيع خياين لوطننا فلسطن، فهل 

سيدير إنفاذ هذا الدور الوظيفي اآلسن غري الفسدة املارقن!

أمن السلطة يواصل اعتقال مواطن 
عىل خلفية تلقيه تعزية من هنية 

جنن-غزة/ صفاء عاشور:
تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة، اعتقــال مواطــن مــن مدينة جنن عــى خلفية تلقيه 
تعزية من إسامعيل هنية رئيس املكتب السيايس لحركة حامس وفق ما ذكرت 
عائلتــه. وقــال والــد الشــهيد أمجــد عزمــي حســينية: إن نجلــه محمــد الــذي يعمــل 
يف جهــاز األمــن الوطنــي اســُتدِعي للتحقيــق معــه حــول تلقــي مكاملــة مــن رئيــس 
املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل هنية للتعزية يف استشهاد ابن عمه 

أمجد العزمي.  
وأوضــح لصحيفــة "فلســطن" أمــس، أن ابنــه محتجــز منــذ ســتة أيــام لــدى جهــاز 
االســتخبارات العســكرية، وأن مــكان اعتقالــه ال يــزال غــري معلــوم للعائلــة، رغــم 

سعيها لزيارته والتواصل معه.
وأشــار إىل أن العائلــة تواصلــت يف األيــام املاضيــة مــع مختلــف األطراف املعنية 
بالقضيــة، إال أنهــم مل يتلقــوا أي ردٍّ مــن أي طــرف كان، الفًتــا إىل أنــه مــع ســيل 
املناشــدات واملطالبــات التــي وجهتهــا العائلــة للجهــات الرســمية لإلعــالن عــن 
مصــري محمــد، فــإن جهــاز االســتخبارات العســكرية ال يــزال يحجــب أخبــاره عــن 

العائلة. 
وعّر األب املكلوم عن قلقه عى صحة ابنه محمد، مشرًيا إىل أنه أصيب بجرح 
يف كتفــه يف أثنــاء حصــار قــوات االحتــالل للشــهيد حمــزة أبــو الهيجــا يف منــزل 
ــه إىل أن نجلــه محمــد تعــرض لالعتقــال ســابًقا لــدى  العائلــة عــام 2014.  كــام نبَّ

سلطات االحتالل، ومكث يف السجون اإلرسائييل سنًة من عمره.

وأضافــت الــوزارة أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: جنــن 19، 
بيت لحم 27، طوباس 5، ضواحي القدس 15، طولكرم 30، الخليل 46، نابلس 
43، أريحا واألغوار 15، ســلفيت 6، رام الله والبرية 36، قلقيلية 10، قطاع غزة 

529. وبينــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس "كورونــا" يف فلســطن بلغت 96.3 

%، عــى حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 2.7 % ونســبة الوفيــات 1 % مــن 
مجمل اإلصابات. ولفتت الوزارة إىل وجود 65 مريًضا يف غرف العناية املكثفة، 
عــى حــن ُيعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 135 

مريًضا، بينهم 10 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي. بــر أيــوب ببلدة ســلوان، وتصدى الشــبان 
لقوات االحتالل باملفرقعات.

مــن  طفــاًل  االحتــالل  رشطــة  اعتقلــت  كــام 
واقتادتــه  املحتلــة،  بالقــدس  العمــود  بــاب 

إىل مركز رشطة صالح الدين باملدينة.
وانترشت قوات االحتالل بكثافة يف محيط 
بــاب العمــود، والحقــت الشــبان مســتعينة 

بالكالب البوليسية.
االحتــالل  قــوات  أن  الشــهود  وأضــاف 
املطاعــم  أحــد  أمــس  مســاء  اقتحمــت 
شــبان   3 واعتقلــت  شــعفاط،  مخيــم  يف 
املقــام  العســكري  الحاجــز  إىل  واقتادتهــم 

عى مدخل املخيم.
اليــوم  االحتــالل  قــوات  نصبــت  حــن،  يف 
حاجــًزا مؤقًتــا عنــد مدخــل قريــة العيســوية 
الشــابن  واعتقلــت  املحتلــة،  بالقــدس 

خالد ومحمد عليان.
إصابات

طلبــة  مــن  عــدد  أمــس،  أصيــب،  كــام 
اختنــاق  بحــاالت  واملعلمــن  املــدارس 
خالل مواجهات يف محيط مدرسة بورين، 

جنوب نابلس.

شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
الضفــة غســان دغلــس: إن عدًدا من الطلبة 
أصيبــوا باالختنــاق بعــد مواجهــات اندلعت 
املدرســة،  وطلبــة  االحتــالل  قــوات  بــن 
والغــاز  الصــوت  لقنابــل  إطــالق  وســط 

املسيل للدموع.
إىل ذلك، رفضت محكمة االحتالل، مساء 
أمس، طلب لجنة رعاية املقابر اإلسالمية 
بوقــف  القــدس،  يف  اإلســالمية  باألوقــاف 
عمل بلدية االحتالل إلقامة حديقة توراتية 
املحتلــة،  بالقــدس  اليوســفية  مقــرة  يف 
وتدنيــس  القبــور  ونبــش  تجريــف  ووقــف 

رفات املوىت.
املحامــي مهنــد جبــارة الــذي يرتافــع باســم 
لجنــة رعايــة املقابــر يف القــدس أوضــح أن 
الحديــث يــدور عــن قــرار خِطــر ومفاجــئ ال 
يتعاطــى مــع حقائــق األمــور وال يأخــذ بعــن 
االعتبــار قدســية املكان وخطــر نبش القبور 
مبشــاعر  واملــس  املــوىت  عظــام  وظهــور 

املسلمن يف القدس والعامل.
والتمســت لجنــة رعايــة املقابــر اإلســالمية 
ومــن  القــدس  يف  اإلســالمية  باألوقــاف 

القــدس يف الســابق إال أن اآلليــات التابعــة 
املقــرة  أرض  جرفــت  القــدس  لبلديــة 
ورضيح الشهداء، بحيث تسببت عمليات 
رفــات  مــن  أجــزاء  ظهــور  يف  التجريــف 
املوىت، حيث قامت آليات بلدية القدس 
وجامجــم  عظــام  وتكســري  القبــور  بنبــش 
املوىت، ودنســت حرمة املقرة اإلســالمية 
وقدســية املــكان لــدى املســلمن، ضاربــة 
بتعهداتها أمام املحكمة عرض الحائط، ما 
أدى إىل اندالع مواجهات بن املقدسين 
يف  األحيــاء  بعــض  يف  االحتــالل  وقــوات 

مدينة القدس.
وكانــت آليــات تابعة لالحتــالل اإلرسائييل، 
مــن  أجــزاء  املــايض،  األحــد  يــوم  جرفــت 
للمســجد  املالصقــة  اليوســفية  املقــرة 
األقىص املبارك من الجهة الرشقية، حيث 
ظهــرت أجــزاء مــن رفــات وعظام مــوىت كانوا 
قــد ُدفنــوا يف املقــرة، كــام هدمــت ســور 
املقــرة والــدرج يف املدخــل املــؤدي إليها 
مطلــع شــهر كانــون األول 2020، وواصلت 
لصالــح  والتجريــف  الحفــر  أعــامل  بعدهــا 

"مسار الحديقة التوراتية" االستيطانية.

واملحامــي  جبــارة  مهنــد  املحامــي  خــالل 
بطلــب  الصلــح  محكمــة  إىل  قطينــة  حمــزة 
ضــد  منــع  أمــر  الســتصدار  مســتعجل 
بلديــة القــدس ومــا ُتســمى ســلطة الطبيعــة 
االســتمرار  مــن  مينعهــم  الــذي  االرسائيليــة 
يف أعامل التجريف ونبش قبور املسلمن 

يف هذه املقرة.
 لجنــة رعايــة املقابــر االســالمية كانــت قــد 
احــرتازي  قــرار  عــى  الســابق  يف  حصلــت 
الطبيعــة  وســلطة  القــدس  بلديــة  مينــع 
بعــد  مــن دخــول قطعــة األرض  اإلرسائيليــة 
أن أثبتــت لجنــة املقابــر أن الحديــث يــدور 
عــن أرض وقفيــة التــي تــم وقفهــا منذ العهد 
إســالمية،  مقــرة  إقامــة  لغــرض  األردين 
وبعــد أن ثُبــت للمحكمــة اإلرسائيليــة أنــه ال 
توجــد أي حقــوق لبلدية القدس أو لســلطة 

الطبيعة االرسائيلية يف هذه األرض.
املقابــر  لجنــة  أن  أوضــح  جبــارة  املحامــي   
قــرار  عــى  ــا  فوريًّ اســتئناًفا  ُتقــّدم  ســوف 
املحكمــة املغلــوط إىل املحكمــة املركزية 
الــذي مــن خاللــه ســوف يتــم التوضيــح أنــه 
عــى الرغــم مــن تعهــدات وادعــاءات بلديــة 

بــاب  اليوســفية شــامل مقــرة  وتقــع مقــرة 
الرشقــي،  القــدس  ســور  مبحــاذاة  الرحمــة 
مــن  هجمــة  إىل  ســنوات  منــذ  وتتعــرض 
وصلــت  وحفريــات  االحتــالل  ســلطات 
بــاب  عتبــة  مــن  قريبــة  أثريــة  إىل مداميــك 
األسباط، كام تعتر أحد أهم وأبرز املقابر 
وتعــج  القــدس،  مدينــة  يف  اإلســالمية 
برفــات عمــوم أهل املدينة املقدســة وكبار 
مئــات  جانــب  إىل  واملجاهديــن،  العلــامء 
مــن  شــهداء  رفــات  بينهــم  مــن  الشــهداء، 

الجيشن العراقي واألردين.
املســجد  باحــات  مســتوطًنا،   81 واقتحــم 
األقىص، بحامية مشددة من عنارص رشطة 

االحتالل.
املســتوطنن  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
اقتحموا األقىص عى شــكل جامعات عر 
بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 

يف باحاته.
وتشــهد القدس القدمية وبوابتها إجراءات 
بالتفتيــش  تتمثــل  مشــددة  عســكرية 
الدقيــق للمواطنــن واملصلن يف األقىص 

واالعتداء عى بعضهم.

الخليل/ فلسطن:
 4 عــى  أمــس،  فجــر  النــار،  مجهولــون  مســلحون  أطلــق 
محــوالت كهربائيــة يف منطقــة الفحــص بالخليــل جنــويب 
التيــار  بانقطــاع  تســبب  مــا  املحتلــة؛  الغربيــة  الضفــة 
الكهربــايئ عــن أجــزاء كبــرية من املنطقــة الصناعية جنوب 
إعــادة  أن  الخليــل،  بلديــة  املدينــة. وذكــرت مصــادر يف 
التيــار الكهربــايئ قــد تأخــذ وقتــا طويــال، خاصــة وأن أربــع 
وتقــدر  عليهــا،  النــار  إطــالق  بعــد  تــررت  قــد  محــوالت 
ماليــن   4 بنحــو  أويل  بشــكل  الخليــل  كهربــاء  خســائر 
شــيقل. وأشــارت املصادر إىل أن الخســائر ســتلحق أيضا 
بســبب  املنطقــة  الصناعيــة يف  املنشــآت  مــن  بالعديــد 

هذا االنقطاع الذي افتعله مجهولون.
جاهــدة  ســتعمل  الخليــل  كهربــاء  طواقــم  أن  وأضافــت 
عــى إعــادة التيــار الكهربــايئ بأرسع وقت، مشــرية إىل أن 

بيت لحم/ فلسطن:
والدميقراطيــة  والعدالــة  الوطــن  أجــل  مــن  الحــراك  أدان 
)وعــد( بشــدة، أحــداث التخريب والحــرق واالعتداء عى 
املرافــق واملمتلــكات الخاصــة، التــي حصلــت يف بيــت 

جاال قبل يومن، عى يد عنارص من حركة فتح.
إىل  الســلطة  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  الحــراك  ودعــا 
الفئويــة  املحســوبات  عــن  بعيــًدا  مســؤولياتها  تحمــل 
إياهــا  مطالًبــا  املواطنــن،  مــع  عزلتهــا  مــن  ُتعمــق  التــي 
بأخــذ دورهــا يف حاميــة حقــوق وممتلــكات الناس وصون 

حرياتهم الخاصة.
وأضــاف أن تكــرار هــذه األحــداث يف كل مــن بيــت جــاال 
ورام الله من قبل عنارص محسوبة عى حركة فتح تحت 

النارصة/ صفا:
كشفت صحيفة إرسائيلية، أمس، عن وجود خالفات 
إعــادة  حــول  اإلرسائيــيل  االحتــالل  حكومــة  داخــل 
القــدس  األمريكيــة يف رشقــي مدينــة  القنصليــة  فتــح 
الســابق  األمريــيك  الرئيــس  أغلقهــا  التــي  املحتلــة، 
دونالد ترامب عام 2019. وذكرت صحيفة "إرسائيل 
اليــوم" العريــة، وفــق ترجمة وكالة "صفا"، أن الخالف 
تفّجــر بعــد تعّهــد وزيــر الخارجيــة "يائــري لبيــد" لــإلدارة 
األمريكيــة بالســامح بإعــادة فتــح القنصليــة األمريكيــة 
يف  الفلســطينين،  تخــدم  التــي  القــدس،  رشقــي 

املرحلة القريبة املقبلة.
أنتــوين  األمريــيك  نظــريه  مــع  "لبيــد"  لقــاء  يف  وجــاء 
"ســيهدد  القنصليــة  فتــح  إعــادة  أن  مؤخــًرا  بلينكــن 
متاسك الحكومة اإلرسائيلية، وأنه من األفضل القيام 
بهذه الخطوة بعد إقرار امليزانية الســنوية يف األشــهر 

القريبة".
وبينت الصحيفة أن "هذا املوقف مل يتم تنسيقه مع 
رئيــس الــوزراء نفتــايل بينيــت، الــذي يرفــض من حيث 

غزة/ فلسطن:
اســتنكر تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" سياســة 
اإلرسائيــيل،  لالحتــالل  املنحــازة  األمريكيــة  اإلدارة 
األرايض  يف  اإلنســان  لحقــوق  انتهاكاتــه  واملتجاهلــة 
القتــل  جرائــم  يف  املتمثلــة  املحتلــة  الفلســطينية 

واالعتقال والتهجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وعــدَّ التجمــع يف بيــان لــه أمــس تريحــات املتحــدث 
الخميــس  برايــس،  نيــد  األمريكيــة  الخارجيــة  باســم 
حقــوق  مجلــس  تركيــز  وبشــدة  يعــارض  بأنــه  املــايض 
تجاهــاًل  )إرسائيــل(،  عــى  املتناســب  غــري  اإلنســان 
ملعانــاة الشــعب الفلســطيني وانحيــاًزا كاماًل لالحتالل 
أن  وأكــد  املحتلــة.  األرض  يف  جرامئــه  يواصــل  الــذي 
تجاهــل اإلدارة األمريكيــة الواقــع اإلنســاين يف األرايض 
الفلســطينية يســهم يف مواصلة ارتكاب قادة االحتالل 
ملبــادئ  واالنتهــاكات  الجرائــم  مــن  املزيــد  وجنــوده 

املحــوالت التــي أُعِطبــت ال يتوفــر بديــل عنها لدى كهرباء 
الخليل يف الوقت الحايل، مؤكدة أنه سيتم بذل الجهود 

لتزويد املنطقة بالتيار.
وكانــت فجــر أول مــن أمــس، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة 
الســلطة يف  مــن أجهــزة  بــن مســلحن مجهولــن وأفــراد 

املنطقة الجنوبية يف الخليل.
وتأيت حادثة إطالق النار عى خلفية قيام أجهزة السلطة 
بنشــاطات أمنيــة يف املنطقــة، حيــث تقــول إنهــا تالحــق 
مطلوبــن للعدالــة يختبئــون يف تلــك املنطقــة، يف حــن 
يرد السكان عى مزاعم السلطة بأن األجهزة األمنية تريد 

استعراض قوتها فقط.
وتشــهد مدن الضفة اشــتباكات يومية بن أجهزة السلطة 
والخــوف  التوتــر  مــن  جــوا  يخلــق  مــا  وهــو  ومســلحن، 

وانعدام األمن الشخيص بن صفوف املواطنن.

ذرائــع "الفضيلــة املزيفــة"، إمنــا يعد اعتداء عى ســيادة 
القانون وهيبته وعى مكانة ودور السلطة الوطنية ذاتها.

وطالــب بــرورة الرتاجــع عــن كل القــرارات واإلجــراءات 
التي مســت ومتس باســتقاللية القضاء وهيبته، وحامية 
الحريــات العامــة والخاصــة، ومــا يســتدعيه ذلــك كلــه مــن 
رضورة محاكمــة املســؤولن عــن مثــل هــذه االعتــداءات 
وغريها من أحداث متس بأمن املجتمع والسلم األهيل.

وحّذر الحراك من أن تكرار مثل هكذا أفعال همجية يف 
مواقع مختلفة من الوطن ينذر بفوىض مجتمعية وأجواء 
صــون  يف  شــعبنا  تقاليــد  مــع  تتنــاىف  رجعيــة،  إرهابيــة 
الحريــات العامــة واإلنجــازات الدميقراطيــة التــي حققهــا 
بعظيم التضحيات عر تاريخ نضاله الطويل واملتواصل.

املبــدأ إعــادة فتــح القنصليــة، وأبلــغ اإلدارة األمريكيــة 
بذلك عى لسان مستشاريه قبل أشهر".

وذكــرت أن اإلدارة األمريكيــة فوجئــت مــن التبايــن يف 
االحتــالل،  حكومــة  داخــل  القضيــة  بشــأن  املواقــف 

وانعدام التنسيق بن أقطابها.
وزيــر  إعــالن  إن  قولــه  أمريــيك  مصــدر  عــن  ونقلــت 
الخارجيــة األمريــيك األســبوع املــايض عــن نيــة بــالده 
إعــادة فتــح القنصليــة خــالل تواجــد نظــريه اإلرسائيــيل 

ا عى موقف "لبيد" املتناقض. إىل جانبه كان ردًّ
عــى حــن نقلــت عــن مكتــب "لبيــد" قوله إنــه يعارض 
فتــح القنصليــة دون أي اعتبــارات لعامــل الوقــت، أمــا 

"بينيت" فأكد مكتبه أنه يعارض فتحها.
رشقــي  يف  األمريكيــة  للقنصليــة  مــكان  "ال  وأضــاف: 

القدس وأبلغنا اإلدارة األمريكية بذلك".
يف  األمريكيــة  القنصليــة  أغلــق  ترامــب  دونالــد  وكان 
قبــل  1844م،  عــام  تأسســت  التــي  القــدس،  رشقــي 
القــرن"،  "صفقــة  فــرض  محاولــة  إطــار  يف  عامــن، 

واالعرتاف بـ"القدس املوحدة" عاصمة لـ)إرسائيل(.

القانــون الــدويل، مــا يؤكــد انحيــاز اإلدارة األمريكيــة لــه 
واملســاهمة يف التغطيــة عــى جرامئــه املرتكبــة بحــق 

اإلنسان الفلسطيني.
ولفــت إىل أن املواقــف األمريكيــة تقلــص فــرص تعزيــز 
الوصــول إىل حــل عــادل للقضيــة الفلســطينية وتدعــم 
الــدويل  للقانــون  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  اســتمرار 
وحقــوق اإلنســان، وتعمــل عــى إفالت مرتكبــي الجرائم 

الدولية من املساءلة والعقاب.
وطالب التجمع الحكومة والنواب األمريكين بالرتاجع 
للقانــون  تشــكل مخالفــة  التــي  التريحــات  تلــك  عــن 
الــدويل، والعمــل عــى دعــم واحــرتام حقــوق الشــعب 
مؤكــًدا  أرضــه،  عــى  اآلمــن  العيــش  يف  الفلســطيني 
البيــت  ترتيــب  يف  لــإلرساع  الجــاد  العمــل  رضورة 
هــذه  مواجهــة  للفلســطينين  ليتســنى  الفلســطيني 

التحديات.

خسائر بـ 4 ماليني شيقل

مسلحون يطلقون النار عىل 
محوالت كهربائية جنويب الخليل

"وعد" ُيدين االعتداء عىل المرافق 
والممتلكات بالضفة عىل يد عنارص فتح

"حرية" يستنكر االنحياز األمرييك لالحتالل 
وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيين

أغلقها ترامب عام 2019

خالفات داخل حكومة االحتالل حول إعادة 
فتح القنصلية األمريكية بالقدس

وصول السفري العمادي إىل القطاع 
غزة/ فلسطن:

وصــل الســفري القطــري محمــد العــامدي، مســاء أمــس، إىل قطــاع غــزة، عر حاجز 
بيت حانون "إيرز"، برفقة نائبه خالد الحردان، وطاقم طبي قطري، سيتابع عدًدا 

من العمليات الجراحية وذلك نقاًل عن وكالة الرأي الحكومية.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن زيارة الســفري العــامدي تأيت ضمن الزيــارات الدورية 
التــي يجريهــا إىل القطــاع، لبحــث عــدة ملفــات منهــا املنحــة القطريــة الخاصــة 

مبوظفي الحكومة بغزة.



االثنين 11 ربيع األول 1443هـ 18 أكتوبر/ تشرين األول األخيرة
Monday 18 October 2021

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

إىل  و)إرسائيــل(  حــاس  توصلــت  2011م  أكتوبــر   )11( يف 
صفقــة تبــادل أرسى برعايــة مرصيــة، بعــد خمــس ســنوات مكثهــا 
الجنــدي شــاليط يف األرس بغــزة. نحــن اآلن نعيــش شــهر أكتوبــر 
٢٠٢١م أي بعــد عــر ســنوات مــن التبــادل، وخمــس عــرة ســنة 
عمــر  وكان  ٢٠٠٦م،  يونيــو   ٢٥ يف  كان  الــذي  األرس  بدايــة  مــن 
حكومــة إســاعيل هنيــة ال يتجــاوز ســتة أشــهر، اتُّهمــت خاللهــا 

حاس مبغادرة املقاومة والتلهي بالحكومة.
ا بعملية  ويبدو أن قادة املقاومة رّدوا عىل هذه االتهامات عمليًّ
أصــوات  أخــرس  الــذي  األمــر  شــاليط،  وأرس  املتبــدد(  )الوهــم 
املناكفــن لحــاس، وأخــرت حــاس العــدو أن الحكومــة ال متنع 
تــّرع املقاومــة  التــي  بــل إن الحكومــة الوطنيــة هــي  املقاومــة، 

وتسن القوانن الحامية لها.
يف هــذه الصفقــة التــي تعــد األكــر يف تاريــخ تبــادل األرسى مــع 
)وفــاء  بصفقــة  الحًقــا  عــرف  فيــا  للحريــة  خــرج  االحتــالل،  دولــة 
عــن  فضــاًل  الوطنــي،  الطيــف  كل  مــن  أســًرا   )١٠٢٧( األحــرار( 
العــريب  الربيــع  ثــورات  عــام  )٢٠١١م(  أجــواء  كانــت  األســرات. 
مناســبة للطرف الفلســطيني، وفيه قلق كبر للطرف اإلرسائييل، 
ويبــدو أنــه تحــت تأثــر وقائــع هــذا العــام متّكنــت املقاومــة مــن 

تحقيق ما تريد من صفقة التبادل.
لــأرسى، وهــم  أمــاًل  بــل عظيــًا، وأعطــى  مــا تحقــق كان جيــًدا، 
اآلن بعــد )٤٦٠٠( أســر. مل تتوقــف املقاومــة عــن محــاوالت أرس 
جنــود إرسائيليــن لتحقيــق تبــادل جديــد يفرج فيــه عن عدد كبر 
مــن األرسى، ومــن املعلــوم أن حــاس تحتفــظ اآلن بأربعــة أرسى 
مــن جنــود العــدو، وتجــري مباحثــات تبــادل برعايــة مرصيــة، ولكن 
يرجــع يف  وهــذا  النجــاح،  تصــل إىل حافــة  املباحثــات مل  هــذه 
نظــري لســببن: األول أننــا نفقــد طقــس )٢٠١١م( الضاغــط عــىل 
حكومــة االحتــالل، حيــث نعيــش طقــس التطبيع واتفــاق أبراهام، 
مــن  داخليــة  النتقــادات  تعرضــت  شــاليط  صفقــة  أن  والثــاين 
األحــزاب اليمينيــة الرافضــة لهــا، ومــن مثــة وظفــت هــذه األحــزاب 

التريعات يف الكنيست ملنع أو عرقلة تبادل ماثل.
عائلــة هــدار جولــدن تقــول: إن عــودة األرسى أفضــل عندهــا مــن 
مترير امليزانية، وعليه طالبت أعضاء كنيست بعدم التصويت 
عــودة  إن  تقــول:  وحــاس  ورفاقــه.  هــدار  عــودة  قبــل  للميزانيــة 
األرسى الفلســطينين لعوائلهــم، واســتعادتهم لحريتهــم، أفضــل 
عندهــا مــن العــروض املاليــة واالقتصاديــة، رغــم حاجــة غــزة إىل 

املال واالقتصاد.
معادلــة التبــادل معروفــة للطرفــن، وحجــم التبــادل شــبه معــروف 
لهــا، وضعــف حكومــة بينيــت وخشــيتها مــن االنهيــار مينع تقدم 
صفقة التبادل، ولكن حاس ال يعنيها ذلك. املهم عند حاس 
هــو صفقــة ماثلــة لصفقــة شــاليط، صفقــة وطنيــة وذات مغــزى، 
وهــذه الصفقــة هــي يف نظرنــا تحصيــل حاصــل، والتأخــر فيهــا ال 

مرر له، إذ ال توجد حلول غر عقِد اتفاق تبادٍل ُمجٍز. 
عقُد تبادٍل ُمجٍز اآلن أفضل للطرفن من التأجيل.

عقُد تبادل ُمجٍز

جنن/ فلسطن:
األســر  يعيشــها  منقوصــة  فرحــة 
بعدمــا  وشــاحي  شــادي  املحــرر 
االحتــالل  ســجون  يف  خلفــه  تــرك 
وصديــق  القيــد  رفيــق  اإلرسائيــيل 

الطفولة األسر إسالم وشاحي.
وحرمت ســلطات االحتالل األســر 
إســالم وشــاحي، مــن قريــة مثلــث 
جنــن  مدينــة  جنــوب  الشــهداء 

ــَم  تنسُّ املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
"شــادي"  دربــه  رفيــق  مــع  الحريــة 
الذي أفرج عنه الخميس املايض، 
محكوميتهــا  فــرة  انتهــاء  رغــم 

البالغة 19 عاًما.
ولدوره يف صد اعتداءات وحدات 
مــارس/  يف  األرسى  عــىل  القمــع 
آذار 2019، تنــوي إدارة الســجون 
جديــدة  أرس  ســنوات  إضافــة 

بســكن  الطعــن  عمليــة  تنفيــذ 
أخفاها تحت فرشته.

آنــذاك، اضطــر إســالم للدفــاع عــن 
نفســه وزمالئــه يف مواجهــة عمليــة 
القمــع الرســة التــي نفذتهــا إدارة 
األرسى،  بحــق  االحتــالل  ســجون 
العــرات  إصابــة  عنهــا  نجــم  التــي 
إذ  نفســه،  هــو  بينهــم  ومــن  منهــم 
وجــروح  وكدمــات  بكســور  أصيــب 

نيابــة  اتهمتــه  عــىل حكمــه، بعدمــا 
ســجاَنْن  قتــل  مبحاولــة  االحتــالل 
الصحــراوي،  النقــب  ســجن  يف 
أســفرت  طعــن  عمليــة  خــالل 
أحدهــا  بجــروح،  إصابتهــا  عــن 

وصفت جراحه بالخطرة.
األســر  أن  االتهــام  الئحــة  وادعــت 
إســالم )38 عاًمــا( قــرر قتــل ضابــط 
إرسائيــيل مــن إدارة الســجون أثنــاء 

بليغة.
الخاصــة  الوحــدات  واعتقلــت 
"املســتعربن" إسالم وشاحي يف 
 ،2002 1 ديســمر/ كانــون األول 
بعــد مطاردتــه مثانيــة أشــهر، وهــو 
يف طريقــه إليصــال أحد الفدائين 
إىل داخــل األرايض املحتلــة عــام 

.1948

لــه  االحتــالل  مخابــرات  ووجهــت 
إىل  االنتــاء  أبرزهــا  تهــم  عــدة 
كتائــب القســام الجنــاح العســكري 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة 
حــاس، ومحاولــة إدخــال فدائيــن 
إىل األرايض املحتلة عام 1948، 
لقــوات  التصــدي  يف  واملشــاركة 
مخيــم  اقتحــام  خــالل  االحتــالل 

جنن عام 2002.
تعــرض  األوىل  أرسه  فــرة  وخــالل 
لتحقيق قاس ألكرث من شهرين يف 
مركــز تحقيــق الجلمة، وبعد عامن 
أصــدرت محكمــة ســامل العســكرية 
بحقه حكا بالســجن الفعيل ملدة 
19 عامــا، تنقــل خاللهــا يف العــزل 

االنفرادي بعدة سجون.
يقــول  شــادي  املحــرر  دربــه  رفيــق 
عــن لحظــات التحــرر إنهــا متضاربــة 
وممزوجــة بــن فــرح باإلفــراج عنــه، 
األرس،  داخــل  رفيقــه  ببقــاء  وحــزن 
مضيفا أن إسالم بالنسبة له مبثابة 
دراســة  وزميــل  طفولــة  صديــق 
الجهــاد  طريــق  يف  درب  ورفيــق 

واملقاومة.

االحتالل يمنعها دخول غزة
المحررة نسرين أبو كميل تبعث 

رسالة مؤثرة تطالب بلقاء أطفالها
غزة/ فلسطن:

وجهــت األســرة املحــررة نرسيــن أبــو كميــل رســالة مؤثــرة بعــد أن منعتهــا 
سلطات االحتالل اإلرسائييل دخول إىل قطاع غزة للقاء أطفالها وزوجها.

وأفــرج االحتــالل أمــس، عــن أبــو كميــل، بعــد انتهــاء محكوميتهــا البالغة 6 
ســنوات. ووصلــت املحــررة أبــو كميــل 46 عامــا، وهــي مــن مواليــد حيفــا 
ومتزوجة يف قطاع غزة، إىل معر بيت حانون، إال أن ســلطات االحتالل 

منعتها الدخول بداعي أنها تحمل هوية إرسائيلية.
فــرة  طيلــة  زيارتهــا  االحتــالل  حرمهــم  أطفــال،  لســبعة  أم  كميــل  وأبــو 
اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره مثانية أشهر عند اعتقالها، وأكرهم 
الفتــاة، أمــرة، التــي كان عمرهــا 11 عاما، وهي التي ترعى أشــقاءها إىل 
والدها. وُحرمت نرسين ساع صوت أبنائها إال عر اإلذاعات طيلة فرة 

محكوميتها.
وقالــت: "قدمــت طلــب التوجــه إىل بيتــي يف غــزة حيــث تســكن عائلتي 
املكونــة مــن ســبعة أبنــاء، إال أن ســلطات االحتــالل متنعنــي مــن ذلــك، 
وأبلغتنــي بأننــي أحمــل الجنســية اإلرسائيليــة، لهــذا لن ُيســمح يل بدخول 
غزة، يف حن سأعتصم، حتى يتم إدخايل إىل غزة، فقد بقيت صامدة 
بفضــل اللــه أوال ثــم أبنــايئ وزوجــي، إذ تركــت طفــيل أحمــد، وكان عمــره 

ستة أشهر، واليوم أعود إليه وهو يف السادسة من عمره".

رغم إنهاء محكوميته.. االحتالل يحرم األسير "وشاحي" الحرية

مثل األصابع... لكل شخص 
"بصمة دماغ"

جنيف/ وكاالت:
مثل األصابع التي تختلف بصاتها بن األفراد، توصل باحثون سويرسيون 
إىل أن لــكل شــخص بصمــة دماغيــة تبــدأ يف الظهــور بعــد نحــو 100 ثانيــة، 
مــن بــدء قيــاس نشــاط دمــاغ شــخص مــا، ســواء أكان يف وضع راحــة، أم كان 

يؤدي بعض املهام.
"الشــبكات  باســم  تعــرف  بالدمــاغ  املختلفــة  املناطــق  بــن  والروابــط 
العصبيــة"، ومــن أجــل اكتســاب نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة عملهــا، يســتخدم 
العلــاء فحوصــات التصويــر بالرنــن املغناطييس التي تقوم بعملية مســح 
بعــض  أداء  أو  الراحــة  أثنــاء  معينــة يف  زمنيــة  مــدة  خــالل  الدمــاغ  لنشــاط 
املهــام، ثــم تعالــج عمليــات املســح إلنشــاء رســوم بيانيــة، ممثلــة يف شــكل 

مصفوفات ملونة، تلخص نشاط دماغ الشخص املعني.
وقبــل بضــع ســنوات، وجــد علــاء األعصــاب يف جامعــة ييــل األمريكيــة، 
الذين يدرســون هذه الشــبكات العصبية، أن لكل واحد منا بصمة دماغية 
فريــدة، فبمقارنــة الرســوم البيانيــة الناتجــة عــن فحوصــات التصويــر بالرنــن 
املغناطيــيس للشــخص نفســه، التــي يفصــل بينهــا بضعــة أيــام، متكنــوا من 
مطابقــة عمليــات املســح بدقــة بنســبة 95 مــن املائــة، بعبــارة أخــرى متكنــوا 

من تحديد الشخص بدقة بناًء عىل بصمة الدماغ.
وخــالل الدراســة الجديــدة، التــي نــرت يف دورية "ســاينس أدفانســيس"، 
األشــعة واملعلوماتيــة  مــن قســم  أميكــو،  إنريكــو  يرأســه  بحثــي  فريــق  أراد 
الطبيــة بجامعــة جنيــف بســويرسا، أخــذ هــذا االكتشــاف خطــوة أخــرى إىل 

األمام، باكتشاف الوقت الذي تبدأ عنده بصمة الدماغ يف الظهور.
ويف الدراســات الســابقة ُتعــرِّف إىل بصــات الدمــاغ باســتخدام فحوصات 
أميكــو  لكــن  دقائــق،  عــدة  اســتمرت  التــي  املغناطيــيس  بالرنــن  التصويــر 
وفريقــه البحثــي تســاءلوا هــل ميكــن التعــرف إىل هــذه البصــات بعد بضع 
ثــوان فقــط، أو هــل هنــاك نقطــة زمنية محددة عند ظهورها، وإذا كان األمر 

كذلك فإىل متى ستستمر تلك اللحظة؟
ووجدت مجموعته البحثية أن سبع ثوان مل تكن طويلة مبا يكفي الكتشاف 

البيانات املفيدة، ولكن نحو دقيقة واحدة و40 ثانية كانت كافية.
ويقــول أميكــو يف تقريــر نــره املوقــع اإللكــروين لجامعــة جنيــف بالتزامــن 
مــع نــر الدراســة: "أدركنــا أن املعلومــات الالزمــة لكشــف بصمــة الدمــاغ 
ا، فليست هناك حاجة  ميكن الحصول عليها خالل مدد زمنية قصرة جدًّ
الــذي يقيــس نشــاط الدمــاغ مــدة خمــس  بالرنــن املغناطيــيس  للتصويــر 

دقائق".
ويضيف: "أظهرت دراستنا أيًضا أن أرسع بصات دماغية تبدأ يف الظهور 
مــن املناطــق الحســية يف الدمــاغ، خاصــًة املناطــق املتعلقــة بحركــة العــن 
واإلدراك البــرصي واالنتبــاه البــرصي، ومــع مــرور الوقــت تبــدأ أيًضــا مناطــق 
القرة األمامية، املرتبطة بالوظائف املعرفية األكرث تعقيًدا، يف الكشف 

عن معلومات فريدة لكل واحد منا".

باريس تعتزم زراعة 170 ألف 
شجرة لتحسين مناخها

باريس/ وكاالت:
ظلت باريس عدة سنوات من املجتمعات الحرضية التي تعاين تلوث الهواء 
ــا يف تحســن املنــاخ يف املدينــة  املفــرط، وترغــب العاصمــة الفرنســية حاليًّ
بزراعــة 170 ألــف شــجرة جديــدة. وأعلنــت إدارة املدينــة -طبًقــا ملــا ذكــرت 
وكالــة األنبــاء األملانيــة- أنــه ســتزرع أشــجار إضافيــة يف أي مســاحة، بشــوارع 

وميادين ويف حدائق املدينة.
وتهدف هذه الخطوة إىل مكافحة تغر املناخ، إذ متتص األشجار ثاين أكسيد 
الكربــون وتحســن جــودة الهــواء وتســهم يف تريــد املدينــة خــالل موجات الحر 
ــا للضوضــاء والتلــوث  يف الصيــف، إضافــة إىل أن األشــجار تعــد حاجــًزا طبيعيًّ

البرصي، وهو ما يعزز صحة الباريسين ويقلل التوتر. 
ولفتت اإلدارة إىل أن باريس واحدة من أكرث العواصم ثراء باألشجار، وهناك 
نحو 200 ألف شجرة يف املدينة نفسها، فضاًل عن 300 ألف شجرة إضافية 

يف غابتي بولونيا وفانسن.

غرق )11( طالًبا في نهر خالل 
نزهة استكشافية بإندونيسيا

جاكرتا/ األناضول:
لقــي 11 طالًبــا يف املرحلــة اإلعداديــة حتفهــم غرًقــا يف أثنــاء محاولتهــم عبــور 

نهر، خالل نزهة استكشافية يف إقليم جاوة الغربية اإلندونييس.
وكان الطالب يتجولون عىل طول نهر يف منطقة "سياميس" يف نشاط خارج 
املنهج، عندما وقع الحادث يوم الجمعة، وفًقا إلفادة زعيم املنطقة هرديات 
ــا جــذب الطلبــة الذيــن تــراوح  ســوناريا. وأوضــح ســوناريا أنــه يبــدو أن تيــاًرا قويًّ

أعارهم بن 12 و15 عاًما، حينا كانوا يعرون النهر.
وأضاف: "إن فرق البحث عرثت عىل كل الضحايا عند مصب النهر، وأصيب 

عدة مدرسن بإصابات خطرة يف أثناء محاوالتهم إلنقاذ طالبهم".
وأفــادت وســائل إعــالم محليــة أن النزهــة شــارك فيهــا 150 طالًبــا مــن مدرســة 

هارابان بارو اإلسالمية.


