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بدء إنشاء مستوطنة جديدة 
في قلب الخليل ألول مرة 

منــــــذ 20 عــاًما
النارصة/ فلسطني:

كشــفت منظمــة “الســام اآلن” اإلرسائيليــة، أمــس، أن املســتوطنني بــدؤوا يف 
أعامل بناء إلنشاء مستوطنة جديدة يف قلب البلدة القدمية بالخليل.

31 وحــدة ســكنية،  مــن  تتكــون  الجديــدة  فــإن املســتوطنة  وبحســب املنظمــة 
رتهــا الحكومــة  وُتبنــى يف مجمــع محطــة الحافــات القدميــة، وهــي منطقــة أجَّ

األردنية لتكون منطقة محمية لبلدية الخليل. وأشارت إىل أن بناء هذا 
التجمــع االســتيطاين هــو األول يف الخليــل منــذ عقديــن، والــذي يتــم 

لتحجيم دورهم في قضايا شعبهم الوطنية

)إسرائيل( تحاول تفكيك 
نسيج فلسطينيي الداخل 

المحتــــــل بالعنــــف
النارصة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

الزمــان عــن رضب  مــن  مل تتوقــف ســلطات االحتــال اإلرسائيــي منــذ عقديــن 
النســيج االجتامعــي لفلســطينيي األرايض املحتلــة عــام 1948م بنــر جرائــم 

القتل والعنف، وتغذية عصابات اإلجرام.
كل  أن  أيقنــت  أن  بعــد  األســلوب  لهــذا  االحتــال  ســلطات  ولجــأت 
محــاوالت "األرسلــة" لهــذا املجتمــع بــاءت بالفشــل، كــام تجىل ذلك يف 

الخليل- غزة/ جامل غيث:
قلــوب  دقــات  تتهــاوى  اآلخــر  بعــد  يوًمــا 
املرضبني عن الطعام يف سجون االحتال 
اإلرسائيــي، أمــام واقعــة أن يصبــح الواحــد 
منهم ضمن "قامئة املوىت" يف أي لحظة، 

عقــب محاولــة إدارة الســجون جاهدة كرس 
إرضابهــم بتغذيتهــم قــرًسا، دون النظــر إىل 
بــداًل مــن  خطــورة الجرميــة عــىل صحتهــم، 
تلبيــة مطالبهــم املروعــة بإنهــاء اعتقالهم 

اإلداري.

األســر  إعطــاء  هــي  القرسيــة  والتغذيــة 
أنبــوب  الغــذاء عــر  الطعــام  املــرضب عــن 
باســتييك ُيدخــل عر األنــف إىل املعدة، 

يف  كــريس  عــىل  مكبــل  وهــو 
ومنــع  عليــه  للســيطرة  محاولــة 

بروت/ فلسطني:
أكــد نائــب رئيــس حركــة املقاومــة اإلســامية حامس 

يف الخارج د. موىس أبو مرزوق، أن حركته تسعى 
إلنجــاز صفقــة تبــادل كبــرة تكــرس قيــد عــدد كبــر 

من األرسى الفلســطينيني والعرب من ســجون 
االحتال اإلرسائيي.

لقنــاة  مــرزوق يف ترصيحــات  أبــو  وأعــرب 
مــن  أول  مســاء  الفضائيــة  "املياديــن" 
تكــون  أن  يف  حركتــه  أمــل  عــن  أمــس 

هنالــك نتائــج رسيعــة "ألن كل يــوم مييض عىل األرسى يزيدنا 
عــدم  إىل  الفتــا  تحريرهــم"،  عــىل  إرصارا  يزيدنــا  كــام  أملــا، 
عــر  تبــادل  أو صفقــة  اتفــاق  أي  إىل  اآلن،  حتــى  التوصــل، 
واثقــون  "لكننــا  االحتــال  مــع  املبــارشة  غــر  املفاوضــات 
تبــادل محرتمــة ومرفــة  ســننجز صفقــة  أننــا  مــن 
مــن  كبــرا  عــددا  تخــرج  ووطنيــة،  وإنســانية 
األرسى، ينتظرونهــا وأهلنــا يف كل أماكــن 

وجودهــم". وأوضــح أن حركتــه 
تضــع ضمن أولوياتها اإلفراج 

وقفة برام اهلل 
للمطالبة باسترداد 

جثامين الشهداء 
المحتجزة لـدى 
االحـــتــــــــــــــالل

رام الله/ فلسطني:
القــدس،  بــدو غــرب  بلــدة  أهــايل شــهداء  نظــم 
املحتجــزة  الشــهداء  أهــايل  مــن  وجمــوع 
جثامينهــم مــن أنحاء الضفــة الغربية ظهر أمس، 
وقفــة أمــام مقــر الصليــب األحمــر يف رام اللــه 
للمطالبة باسرتداد جثامني أبنائهم املحتجزين 

لدى االحتال.
وشــارك يف الوقفــة أهــايل الشــهداء من مناطق 
مختلفة بالضفة والقدس املحتلتني، مبشاركة 
القيــادي يف حركــة حــامس حســني أبــو كويــك 

"القــدس  قامئــة  عــن  واملرشــحة 
موعدنا" فادية الرغويث.

غزة/ صفاء عاشور:
أعرب نائب املدير العام للرعاية الصحية األولية 
بــوزارة الصحــة د. مجــدي ضهــر عــن تخوفــه مــن 
دخــول الســالة الجديــدة من فــروس كورونا إىل 
قطــاع غــزة، خاصــة بعــد اكتشــاف 5 حــاالت مــن 
متحــور )AY4.2( املتفــرع مــن ســالة دلتــا يف 

األرايض املحتلة عام 1948.
ونبه ضهر يف ترصيح لصحيفة "فلســطني" إىل 
أن ظهــور متحــور فــروس كورونــا الجديــد يدعــو 
إىل رضورة توجــه املواطنــني ألخــذ اللقــاح، الفتــا 

إىل أن الــوزارة ليســت راضيــة متاما عن 
الجرعــة  تلقــوا  الذيــن  األشــخاص  عــدد 

7 وفيات و530 إصابة 
جديـــدة بـ"كورونــا" 

في الضفـــة وغزة
رام الله/ فلسطني:

أعلنت وزارة الصحة أمس، تســجيل 7 حاالت وفاة و530 إصابة جديدة 
بفروس كورونا يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف الـ24 ساعة املاضية.

فــروس كورونــا يف  الوبــايئ حــول  التقريــر  الــوزارة يف  وذكــرت 
فلســطني، أن 5 حــاالت وفــاة ُســجلت نتيجــة اإلصابــة بالفــروس 

أنقرة/ فلسطني:
أوقفــت الســلطات األمنيــة الرتكيــة 15 مشــتبًها بهــم 
بالتجســس والعمل لصالح االستخبارات اإلرسائيلية 
)املوساد(، عر عملية متزامنة يف 4 واليات تركية.
وأفادت قناة )TRT( الرتكية، أمس، بأن االستخبارات 
اإلرسائيليــني  الجواســيس  شــبكة  تعقبــت  الرتكيــة 

عىل مدار عام كامل، وتبني أن الشبكة عمدت إىل 
تبــادل املعلومــات مــع "املوســاد"، وتنفيــذ أنشــطة 

متس األمن القومي الرتيك.
وذكــرت أنــه تــم القبــض عــىل كل عمــاء "املوســاد" 

ثاثــة  مــن  فــرق  إىل  واملقســمني  الـــ15، 
 7 أشــخاص، يف عمليــة رسيــة نفــذت يف 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
هدمت جرافات وآليات سلطات االحتال اإلرسائيي، 
يف  رهــط  مبدينــة  األندلــس  ضاحيــة  يف  منــزاًل  أمــس، 
منطقــة النقــب. وأفــاد شــهود عيان بأن قــوات معززة من 

جيش االحتال، وّفرت الحامية آلليات الهدم، ومنعت 
األهايل من االقرتاب إىل املكان. وكانت لجنة التوجيه 
العليا لعرب النقب قد حذرت، األســبوع املايض، من 
ازديــاد وتــرة الرتحيــل والتهجــر وهدم البيــوت العربية، 

وقــررت تنظيــم مظاهــرة للدفــاع عــن حقــوق املواطنــني 
العــرب واملطالبــة باالعــرتاف بالقــرى مســلوبة االعــرتاف 

نوفمــر  الثــاين/  تريــن   4 يــوم  ــا،  إرسائيليًّ
.2021

القدس املحتلة/ فلسطني:
أخطــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، عائات 
ســلوان  بلــدة  يف  قــدوم  وادي  مــن  مقدســية 
العــام  نهايــة  حتــى  األقــى  املســجد  جنــويب 
عــرات  تــؤوي  التــي  منازلهــا  لهــدم  الحــايل، 

نيتهــا  بدعــوى  األطفــال،  مــن  غالبيتهــم  األفــراد 
إقامــة مدرســة عــىل تلــك املســاحة التــي بنيــت 
مقدســية،  مصــادر  وأفــادت  املنــازل.  عليهــا 

بــأن  أمــس،  صحفيــة،  ترصيحــات  يف 
بصــدد  القــدس  يف  االحتــال  بلديــة 

االحتالل يــدرس ربــــط 
المستوطنات في الضفة 

بشبكة الكهرباء اإلسرائيلية
النارصة/ فلسطني:

إييليــت  اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  يف  الداخليــة  وزيــرة  تــدرس 
شــاكيد، إمكانيــة ربــط املســتوطنات بالضفــة الغربيــة املحتلــة بشــبكة 

"للســيادة  ضمهــا  تعــزز  خطــوة  يف  اإلرسائيليــة  الكهربــاء 
اإلرسائيليــة". وأوضــح موقــع "كيبــاه" العــري، أمــس، أن هــذه 

االحتــالل ينشئ مركَزي 
دعـم نفسي قرب غـــزة 

بعد معركة "سيف القدس"
النارصة/ األناضول:

ذكــرت صحيفــة عريــة أن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي تنــوي إنشــاء 
مركــَزي دعــم نفــي قــرب قطــاع غــزة، يف إثــر مــا تركــت معركــة "ســيف 

واملســتوطنني.  الجنــود  يف  نفســية  آثــار  مــن  القــدس" 
أن وزارة  العريــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  وأوضحــت صحيفــة 

طولكرم-غزة/ محمد أبو شحمة:
حســن  د.  التريعــي  املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  أكــد 
خريشة أن سيطرة "رموز السلطة" عىل املؤسسات القضائية 

عمــل  تعطيــل  جانــب  إىل  قراراتهــا،  يف  والتدخــل 
املجلــس التريعــي ســاهام يف زيــادة الفســاد يف 

املؤسسات الحكومية املختلفة.
صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  خريشــة  وعــد 

أمــس، الفســاد املســتري حاليــا يف مؤسســات  "فلســطني"، 
مــن  للمناصــب  واســتغااًل  العــام،  للــامل  "نهًبــا  الســلطة 
وأقاربهــم  العليــا  الوظائــف  أبنائهــم يف  لتوظيــف  املتنفذيــن"؛ 
من الدرجة األوىل. وأوضح أن عدم وجود منظومة قضائية 
يف الضفة الغربية ســاهم يف توســيع أشــكال الفســاد 

الشــارع  دفــع  مــا  وهــو  عليــه،  والتغطيــة 
زيــادة  ظــل  يف  للتحــرك  الفلســطيني 

النائب يوسف يدعو 
إلجراء االنتخابات وإطالق 

الحريات في الضفة
رام الله/ فلسطني:

إىل  يوســف  حســن  التريعــي  املجلــس  يف  النائــب  دعــا 
إجــراء االنتخابــات الفلســطينية العامــة مــن أجــل إعــادة ترتيب 

ممثليــه  الشــعب  واختيــار  الوطنيــة  املؤسســات 
يف الحكــم. وشــدد يوســف يف ترصيــح أمــس عــىل 

الشعبية لـ"فلسطين": التفرد 
والهيمنة والتحكم بالمنظمة 

عنوان خالفنا مع فتح والسلطة
الخليل-غزة/ أدهم الريف:

التفــرد  إن  بــدران جابــر:  لتحريــر فلســطني  الشــعبية  الجبهــة  القيــادي يف  قــال 
النظــام الســيايس عنــوان  والهيمنــة والتحكــم مبنظمــة التحريــر ورفــض إصــاح 

خافنــا مــع حركــة فتــح ورئاســة الســلطة يف رام اللــه. واتهــم جابــر يف 
النظــام  إصــاح  برفــض  الســلطة  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع  مقابلــة 

بدعوى إقامة مدرسة يهودية

عائالت مقدسية مهددة 
بالتهجير بعد إخطارها بهدم 

منازلها ومصادرة أراضيها

مستوطنون يقتلعون أكثر من 300 شجرة زيتون شمال رام اهلل

الحتـــالل يهـــدم منــــزًل فـــي رهــط 
ويعتقـــل 10 مــواطنيـــن بالضفــــــة

بعد ظهور 5 حاالت من متحور دلتا في األراضي المحتلة عام 1948

"الصحة" تتخوف من دخول ساللة 
كورونا الجديدة إلى القطـــــاع

جمعت معلومات عن الطلبة الفلسطينيين

تتكون من 15 شخًصا.. تركيا تفكك 
شبكة تجسس "للموساد" اإلسرائيلي

القرارات بقانون التي يصدرها عباس تساعد في استمراره

ع على زيادة  خريشة: ضعف القضاء شجَّ
الفســاد فــــي مؤسســــات السلطــــة 
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التغذية القسرية.. "موت آخر" تمارسه 
إدارة السجون بحق المضربين عن الطعام

أبو مرزوق: حماس تسعى إلنجاز صفقة 
تبـادل كبيــرة تتضمــن األســـرى العـــرب

فعالية نظمها أهالي الشهداء أمام مقر الصليب األحمر في رام اهلل أمس لمطالبة االحتالل بتسليم جثامين أبنائهم    ) فلسطين (
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النارصة/ فلسطني:
االحتــال اإلرسائيــي  الداخليــة يف حكومــة  وزيــرة  تــدرس 
بالضفــة  املســتوطنات  ربــط  إمكانيــة  شــاكيد،  اييليــت 
خطــوة  يف  اإلرسائيليــة  الكهربــاء  بشــبكة  املحتلــة  الغربيــة 

تعزز ضمها "للسيادة اإلرسائيلية".
وأوضــح موقــع "كيبــاه" العــري، أمــس، أن هــذه الخطــوة من 
قبــل شــاكيد، جــاءت بعــد أن تقــدم حــزب القامئــة العربيــة 
املوحــدة املنضــوي ضمــن التحالــف بطلب لربط بيوت يف 
القــرى الفلســطينية يف النقــب )جنــوب فلســطني املحتلــة 

عام 1948( بشبكة الكهرباء الُقطرية اإلرسائيلية.
و"شــاكيد" هــي القياديــة الثانيــة يف حــزب "ميينــا" برئاســة 
مبواقفهــا  معروفــة  وهــي  بينيــت،  نفتــايل  الــوزراء  رئيــس 
املتشــددة املؤيــدة لاســتيطان، واملعارضــة إلقامــة دولــة 

فلسطينية.
القــرى  ربــط آالف املنــازل يف  وترفــض ســلطات االحتــال 
الفلســطينية يف النقــب بشــبكة الكهربــاء، بحجــة أنهــا غــر 
عــى  أصحابهــا إلجبارهــم  عــى  كوســيلة ضغــط  مرخصــة، 

الهجــرة ومــن ثــم هدمهــا واالســتياء عــى األرايض املقامــة 
جديــدة  مســتوطنات  إقامــة  لغــرض  املنــازل  هــذه  عليهــا 

عليها.
وقــال املوقــع العــري إنــه يف حــال تقــرر ذلــك فســيتم ربــط 
املنازل التي أقيمت يف املستوطنات بشكل غر قانوين، 
للقانــون  وفقــا  القانونيــة  غــر  االســتيطانية  البــؤر  وكذلــك 
"شــبيبة  بعصابــات  يعــرف  مــا  أقامهــا  والتــي  اإلرسائيــي 

التال" بشبكة الكهرباء اإلرسائيلية.
الوحــدات االســتيطانية يف  أنــه ال يعــرف عــدد  وأشــار إىل 

الضفة الغربية التي سيشملها القانون.
و"شــبيبة التــال" هــي مجموعــة اســتيطانية ميينيــة، يعيــش 
الغربيــة  الضفــة  يف  اســتيطانية  بــؤر  يف  أعضائهــا  معظــم 
ضمــن  منفــردة  ومبــاٍن  مــزارع  يف  ويســتوطنون  املحتلــة، 

مناطق مفتوحة خارج املستوطنات اإلرسائيلية.
ــا يف أكــر مــن  ألــف مســتوطن حاليًّ  650 ويعيــش حــوايل 
130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت 

)إرسائيل( الضفة الغربية والقدس املحتلتني.

القدس املحتلة/ فلسطني:
اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أخطــرت 
يف  قــدوم  وادي  مــن  مقدســية  عائــات 
األقــى  املســجد  جنــويب  ســلوان  بلــدة 
حتــى نهايــة العــام الحــايل، لهــدم منازلهــم 
التــي تــؤوي عــرات األفــراد غالبيتهــم مــن 
األطفال، بدعوى نيتها إقامة مدرسة عى 
تلك املساحة التي بنيت عليها املنازل.

وأفــادت مصــادر مقدســية، يف ترصيحات 
بــأن بلديــة االحتــال يف  أمــس،  صحفيــة، 
ســبعني  مــن  أكــر  تهجــر  بصــدد  القــدس 
ا معظمهــم من األطفــال، ومصادرة  مقدســيًّ

األرض امُلقامة عليها منازلهم السكنية.
وقــال مــازن نصــار أحــد املقدســيني الذيــن 
يســكنون هــذه املنــازل: إن العائلــة ومنــذ 

أكــر مــن عــر ســنوات وهــي ُتحــارب مــن 
أجــل الحفــاظ عــى أرضهــا مــن املصــادرة 
مــن قبــل بلديــة االحتــال التــي ُتريــد إقامــة 

مدرسة عليها.
وأشــار نصــار إىل أنــه وإخوانــه خرسوا آالف 
الدفــاع  معركــة  الشــواقل ملحامــني ضمــن 
لكــنَّ  وأراضيهــم،  منازلهــم  عــن  القانونيــة 
محاكم االحتال كانت منذ البداية تصدر 

قرارات لصالح بلدية االحتال.
وذكر أن مساحة األرض تبلغ نحو دومنني، 
وُيقيم نحو سبعني شخًصا يف ست شقق 

سكنية عى أجزاء منها.
عــى  متوقــف  غــر  األمــر  أن  إىل  ولفــت 
مصــادرة أرض عائلــة نصــار فحســب وإمنــا 
هناك أراٍض محيطة لعائات أخرى ستتم 

مصادرتها أيًضا.
أي  عــى  الحصــول  العائلــة  ورفضــت 
االحتــال  بلديــة  قبــل  مــن  تعويضــات 
إلخــاء منازلهــا، حتــى انتهــى بهــم املطــاف 
منازلهــم  وهــدم  ذلــك  عــى  إجبارهــم  إىل 

بأيديهم.
وتابــع نصــار: أعطونــا مهلــة لإلخــاء حتــى 
وهــدم   ،2021 األول  كانــون  شــهر   31
بلديــة  ســتحرض  وإالَّ  ــا،  ذاتيًّ منازلنــا 
االحتــال بجرافاتهــا وتهــدم املنازل وعلينا 

دفع غرامات مالية باهظة.
الجهــات املختصــة  نصــار  وطالبــت عائلــة 
ال  حتــى  بجانبهــم  والوقــوف  بإســنادهم 
بنــاء  لصالــح  وأرضهــم  منازلهــم  يخــرسوا 

مدرسة يهودية عليها.

 ،1967 عــام  املدينــة  احتــال  ومنــذ 
منــزل   2000 مــن  أكــر  االحتــال  هــدم 
عدوانيــة  سياســة  اتبــع  كــا  القــدس،  يف 
املقدســيني،  تجــاه  ممنهجــة  عنرصيــة 
القــدس  عــى  الســيطرة  إحــكام  بهــدف 
وتهويدهــا وتضييــق الخنــاق عــى ســكانها 
األصليــني، وذلــك مــن خــال سلســلة مــن 
والتــي  التعســفية  واإلجــراءات  القــرارات 
طالــت جميــع جوانــب حيــاة املقدســيني 

اليومية.
ومــن بــني هــذه اإلجــراءات هــدم ســلطات 
بعــد  واملنشــآت  املنــازل  االحتــال 
وضعهــا العديــد مــن العراقيــل واملعوقات 
ملصلحــة  بنــاء  تراخيــص  إصــدار  أمــام 

املقدسيني.

أنقرة/ فلسطني:
أوقفــت الســلطات األمنيــة الرتكيــة 15 مشــتبًها 
االســتخبارات  لصالــح  والعمــل  بالتجســس  بهــم 
اإلرسائيليــة )املوســاد(، عــر عمليــة متزامنــة يف 

4 واليات تركية.
بــأن  أمــس،  الرتكيــة،   )TRT( قنــاة  وأفــادت 
االستخبارات الرتكية تعقبت شبكة الجواسيس 
مــدار عــام كامــل، وتبــني أن  اإلرسائيليــني عــى 
مــع  املعلومــات  تبــادل  إىل  عمــدت  الشــبكة 
"املوســاد"، وتنفيذ أنشــطة متس األمن القومي 

الرتيك.
عمــاء  كل  عــى  القبــض  تــم  أنــه  وذكــرت 
مــن  فــرق  إىل  واملقســمني  الـــ15،  "املوســاد" 
يف  نفــذت  رسيــة  عمليــة  يف  أشــخاص،  ثاثــة 
بعــد متابعــة  الجــاري،  أكتوبــر  7 تريــن األول/ 

ورصد من املخابرات الرتكية.
وأوضحت أن شبكة التجسس عملت عى جمع 
الرتكيــة  الجامعــات  الطــاب يف  عــن  معلومــات 
مــن الســوريني والفلســطينيني، وخاصــة أولئــك 
الذين يدرسون يف مجال الصناعات الدفاعية.

إىل  إســطنبول  يف  العامــة  النيابــة  ووجهــت 
املوقوفــني تهًا بالتجســس، وجمــع املعلومات 
والوثائــق، والتواصــل مــع "املوســاد"، وأحالتهــم 

إىل محكمة الصلح والجزاء يف إسطنبول.
الرتكيــة:  "صبــاح"  صحيفــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
إن جميــع العمــاء مــن أصــل عــريب، وبعــد إنهــاء 
املخابــرات الرتكيــة مــن اســتجوابهم فإنــه ســيتم 
تعميق التحقيق بشكل أكر وإعداد لوائح اتهام 

ضدهم.
الشــبكة،  مــن  الخايــا  إحــدى  تفاصيــل  وحــول 
تبــني أنهــا كانــت عــى تواصــل مــع "املوســاد"، 

وعقدت اجتاعات معهم.
عــى  الحصــول  تــم  االجتاعــات،  هــذه  وبعــد 

لاحتــال  بالنســبة  مهمــة  ووثائــق  معلومــات 
وتــم  اســتخباراتية،  بأســاليب  اإلرسائيــي، 
تســليمها إىل الضبــاط امليدانيــني، الذين يطلق 
مصطلحــات  يف  الحالــة"  "ضبــاط  اســم  عليهــم 

املخابرات.
متخصــص  املخابــرات  يف  الحالــة"  و"ضابــط 
الــوكاء،  وشــبكات  العمــاء  إدارة  يف  ومــدرب 
بريــة،  اســتخبارات  وشــبكات  عمــاء  ويديــر 
وكاء  ويجنــد  املحتملــني  الــوكاء  ويكتشــف 

محتملني ويدرب الوكاء.
املهمــة  األســاء  أحــد  هــو  ب"  "أ.  أن  وتبــني 
نــوع  حــول  املعلومــات  بجمــع  وقــام  للشــبكة، 
التــي توفرهــا تركيــا للفلســطينيني،  التســهيات 
لنقــل  الوســيط  كان  ذاتــه  الوقــت  يف  أنــه  كــا 
األمــوال للشــبكة، ودخــل إىل تركيــا يف األشــهر 

األخرة من عام 2015.
تــم  أنــه  الصحيفــة،  بحســب  لاهتــام  واملثــر 
يونيــو  حزيــران/  يف  بفقدانــه  الرطــة  تبليــغ 
إســطنبول،  يف  مالتيبيــه  منطقــة  يف  املــايض 
"العمــل  االختفــاء  باغــات  مــن  الهــدف  وكان 
دون جــذب االنتبــاه"، لكنهــم كانــوا تحــت مراقبــة 

املخابرات الرتكية.
بجمــع  كامــل  عــام  مــدار  عــى  الخليــة،  وقامــت 
الفلســطينيني  دخــول  طــرق  حــول  معلومــات 
اإلمكانــات  ونــوع  تركيــا،  يف  الجامعــات  إىل 
الرتكيــة  الحكومــة  قدمتهــا  التــي  والتســهيات 

واملؤسسات والبلديات للفلسطينيني.
املدفوعــات  تلقــوا  شــخًصا  الـــ15  أن  وتبــني 
 Western" مثــل  األمــوال  عــر رشكات تحويــل 
التقاريــر  مقابــل   "Moneygram"و  "Union

املقدمــة التــي أرســلوها، كــا أنــه تــم اســتخدام 
"بتكوين" للدفع، باإلضافة لنظام الدفع املبارش 
التحويــات  طريــق  عــن  يتــم  والــذي  اليــدوي، 

ميكنهــا  والتــي  والبقالــة،  املجوهــرات  ومحــات 
يف  الخــارج  إىل  املرصفيــة  التحويــات  إجــراء 

تركيا.
أن  تبــني  فإنــه  الرتكيــة،  املخابــرات  وبحســب 
مســؤويل  مــع  لوجــه  وجهــا  التقــوا  العمــاء 
وليــس يف  الخــارج،  "املوســاد" اإلرسائيــي يف 
)إرسائيل( من أجل عدم كشــفهم، إذ التقوا بهم 

يف مدن دول مختلفة أوروبية وإفريقية.
ومــن ضمــن نقــاط االلتقاء، كانــت زغرب عاصمة 
كرواتيــا، وبوخارســت عاصمــة رومانيــا، وزيــورخ 

يف سويرسا، ونرويب عاصمة كينيا.
جــاد  الشــهيد  "مجموعــة  كشــفت  ومؤخــرا، 
املخابــرات  جهــاز  يف  األحــرار"  الضبــاط  تايــه- 
الفلســطينية، عــن أزمــة حــادة غــر مســبوقة بــني 
جهــاز املخابــرات بقيــادة اللــواء ماجــد فــرج مــع 
عــى  ســلًبا  ذلــك  وتأثــر  الرتكيــة،  الســلطات 

العاقة الرسمية بني فلسطني وتركيا.
اللــواء  إن  الترسيبــات  يف  املجموعــة  وقالــت 
ماجــد فــرج مســؤول بشــكل مبــارشة عــن اختفــاء 
بعــد  الرتكيــة،  األرايض  يف  فلســطينيني  ســبعة 
الخطــورة، متــس  بالغــة  أمنيــة  توريطهــم بقضايــا 
باألمــن القومــي الــرتيك، دون علــم هؤالء الشــبان 
وأن  فيــه،  "فــرج"  ورطهــم  الــذي  باألمــر  غالًبــا 
"املوســاد"  هــو  ذلــك  مــن  املســتفيدة  الجهــة 
متابعــة  عــى  الرتكيــة  الرئاســة  وأن  اإلرسائيــي، 

لتفاصيل القضية كاملًة.
وأكــد الضبــاط يف ترسيباتهم، أن الفلســطينيني 
أجهــزة  لــدى  حالًيــا  االعتقــال  رهــن  هــم  الســبعة 
اختطافهــم  حــول  يشــاع  مــا  الرتكيــة، وكل  األمــن 
من قبل "مافيا وعصابات إجرامية"، غر صحيح 
عى اإلطاق، ووجهت مجموعة الضباط تحدًيا 
إىل اللــواء ماجــد فــرج بالكشــف عــن معلومــات 

تثبت غر هذه الحقيقة.

أن  اغباريــة  طــه  الســيايس  الناشــط  وذكــر 
أيــار  الهبــة الجاهريــة األخــرة خــال مايــو/ 
ناقــوس  كان  بــل  األوىل،  تكــن  مل  املنــرصم، 
عــام  األقــى  انتفاضــة  يف  لاحتــال  الخطــر 
الداخــل  فلســطينيو  انتفــض  عندمــا  2000م 
إىل جانــب أبنــاء شــعبهم وقدمــوا 13 شــهيدًا 

يف بداية اندالع االنتفاضة.
شــكلت  الحادثــة  تلــك  أن  اغباريــة  وأوضــح 
تحــواًل محوريــًا لــدى ســلطات االحتال أثبتت 
فلســطينيي  "أرسلــة"  محــاوالت  كل  فشــل 

الداخل منذ النكبة عام 1948م.
االحتــال  ســلطات  دفــع  ذلــك  أن  إىل  وأشــار 
لتحول كبر يف سياساتها يقوم عى تفكيك 
عــر   48 أرايض  يف  الفلســطيني  املجتمــع 

تعزيز ودعم عصابات اإلجرام.
ولفت إىل أن ذلك يرتافق مع تقصر متعمد 
الجرائــم  كشــف  يف  االحتــال  رشطــة  مــن 
لتصبــح  مرتكبيهــا،  واعتقــال  فيهــا  والتحقيــق 
أضعــاف  الفلســطيني  املجتمــع  يف  الجرائــم 

نظرتها يف املجتمع اليهودي.
وقــال اغباريــة: فلســطينيو الداخــل يفتقــدون 
ملؤسســة أمنية تحميهم، ودون ذلك ال ميكن 
مواجهــة العنــف والجرمية املنترة، الفتا إىل 
أنــه منــذ عــام 2000 حتــى اللحظــة ُقتــل أكــر 
من 1400 من فلســطينيي الداخل يف جرائم 

عنف. 
العنــف  نــر  عــى  االحتــال  تركيــز  وعــزا 
والجرميــة يف مدينــة أم الفحــم لكونهــا "مدينة 
القــوى  معظــم  تشــكلت  ففيهــا  رياديــة، 
املــدارس  جميــع  مــن  بالداخــل  السياســية 
لحايــة  املبــادرات  كل  أن  كــا  السياســية 

املسجد األقى انطلقت من املدينة".
وأكد الناشــط الســيايس أن املؤسســة األمنية 
اإلرسائيليــة تنــر العنف يف أي منطقة ميكن 
أن تنطلــق منهــا مبــادرات مناهضــة لاحتــال، 
الفحــم  أم  يف  الســاح  رشاء  أصبــح  "حتــى 

أسهل من رشاء املابس" بحسب قوله.
وعد أن اإلجراءات اإلرسائيلية السابقة يعززها 
الفلســطيني  الوســط  يف  البطالــة  انتشــار 
والتطويــر  البنــاء  يف  عليهــم  والتضييــق 
مــن  وغرهــا  العيــش  لقمــة  يف  وماحقتهــم 

السياسات العنرصية.
مخطط إسرائيلي

ومــن وجهــة نظــر عضــو لجنــة املتابعــة العليــا 
فــإن  محمــد،  توفيــق  العربيــة  للجاهــر 
فلســطينيي الداخــل املحتــل يعيشــون حاليــا 
يف أوج مخطــط إجرامــي إرسائيــي يقــوم عى 
تعزيــز ونــر العنف ومختلف مظاهر الجرمية 

يف أوساطهم.
مــع  اإلرسائيــي  التواطــؤ  أن  محمــد  وأوضــح 

عصابــات اإلجــرام يجعل من الجهود الداخلية 
قــارصة  والعنــف  الجرميــة  مبخاطــر  للتوعيــة 

وعاجزة عن الحد منها.
واســتدل بإجــراءات رشطــة االحتــال منــذ عــام 
القتــل  جرائــم  جميــع  تســجيل  عــر  2000م 

"مقيدة ضد مجهول".
وقال: )إرسائيل( تعاقب فلســطينيي الداخل 
الوطنيــة،  قضاياهــم  تجــاه  مواقفهــم  عــى 
وخاصــة إعارهــم املســجد األقى املبارك، 
مشــرا إىل أن تضامنهــم مــع غــزة خال معركة 
األمنيــة  املؤسســة  فاجــأ  القــدس"  "ســيف 

اإلرسائيلية.
وتوقــع أن تتوســع املؤسســة اإلرسائيليــة عــر 
الــذي  الفلســطيني  بالشــباب  للفتــك  أذرعهــا 
وثوابتــه،  شــعبه  قضايــا  مــع  تضامنــه  أشــعل 
إجــراءات  اتخــذت  )إرٍسائيــل(  أن  "فوجدنــا 
جديــدة تذرعــت بأنهــا ألجــل مكافحــة العنــف 
وحــرس  املخابــرات  جهــاز  إقحــام  عــى  تقــوم 
البلــدات  شــئون  يف  اإلرسائيــي  الحــدود 

العربية".
ورأى محمــد أن ذلــك إجــراء إرسائيــي إلعــادة 
الداخــل املحتــل للحكــم العســكري وتشــديد 
القبضــة األمنيــة اإلرسائيليــة بذريعــة مواجهــة 
قــرار  يوجــد  ال  الحقيقــة  يف  لكــن  العنــف، 

سيايس إرسائيي مبكافحة العنف فعليا.

رام الله/ فلسطني:
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  دعــا 
وحكومتهــا  الســلطة  خالــد،  تيســر  الفلســطينية 
يف رام اللــه إىل التــرصف مبســؤولية وطنيــة عاليــة 
األرايض  ســجل  تحريــر  يف  مســؤولياتها  وتحمــل 
حــق  عــى حايــة  والعمــل  االحتــال،  مــن ســيطرة 
بأماكــه  التــرصف  يف  الفلســطيني  املواطــن 

وعقاراته وأراضيه يف املناطق املصنفة )ج(.
منــح  رضورة  أمــس،  ترصيــح،  يف  خالــد،  وأكــد 
الحكومــة رخــص البنــاء التــي يحتــاج إليهــا املواطــن 
ألغــراض النمــو الطبيعــي وتكليــف األجهــزة األمنيــة 
والعسكرية بتوفر األمن واألمان لجميع املواطنني 
وفًقــا  أقاموهــا  التــي  ومنشــآتهم  منازلهــم  وحايــة 
للقانون من عمليات الهدم والتخريب اإلرسائيلية.

الحراســة  لجــان  تشــكيل  رضورة  عــى  وشــدد 
الشعبية يف القرى والبلدات الفلسطينية؛ لحاية 
االحتــال  هجــات  مــن  وممتلكاتهــم  املواطنــني 
ومســتوطنيه، وذلــك كخيــار بديــل عــن "أجهــزة أمن 

السلطة التي مل يعد مرر لوجودها أصًا". 
واليــة  ملــد  ملحــة  وطنيــة  حاجــة  هنــاك  إن  وقــال: 
املقيمــني  جميــع  لتشــمل  الفلســطينية  املحاكــم 
كــا  االحتــال  تحــت  الفلســطينية  األرايض  عــى 
حددهــا قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 

19/67 لعام 2012.
االحتــال  حكومــة  تكليــف  أن  إىل  خالــد  وأشــار 
مجالــس املســتوطنات "القيام بــدور الرطي" يف 
منع الفلسطينيني من البناء يف املناطق املصنفة 
)ج( واضطــاع هــذه املجالــس بهــذا الــدور يتطلــب 
عــن  خارجــة  منظــات  باعتبارهــا  معهــا  التعامــل 
القانون تستوجب املاحقة واملساءلة واملحاسبة 
والتخريــب  الهــدم  عمليــات  يف  يشــارك  كطــرف 

والتدمر ملنازل ومنشآت الفلسطينيني.
 20 مبلــغ  مؤخــًرا،  االحتــال،  حكومــة  وخصصــت 
مليــون شــيقل ملجالــس املســتوطنات يف الضفــة 
الغربيــة؛ لتقــوم بــدور رقابــة البنــاء الفلســطيني يف 

املناطق املصنفة )ج(.

االحتالل ينشئ مركَزي دعم 
نفسي قرب غزة بعد معركة 

"سيف القدس"
النارصة/ األناضول:

ذكرت صحيفة عرية أن ســلطات االحتال اإلرسائيي تنوي إنشــاء مركَزي 
دعــم نفــي قــرب قطــاع غــزة، يف إثــر مــا تركت معركة "ســيف القدس" من 

آثار نفسية يف الجنود واملستوطنني.
وأوضحــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العرية أن وزارة املالية بحكومة 
جديديــن  مركزيــن  إلنشــاء  خاصــة  ميزانيــة  عــى  أمــس  وافقــت  االحتــال 
للدعم النفي يف مستوطنتي "نتيفوت، ومرحافيم" القريبتني من قطاع 
أيــام التصعيــد  غــزة، وأن هــدف إنشــائها تقديــم الدعــم النفــي خــال 

والحروب، وعاج الصدمات املستمرة الناتجة عن ذلك.
وأفــادت بــأن تكلفــة كل مركــز منهــا تقــدر مبــا بــني 1.5 إىل 1.8 مليــون 
شــيقل، الفتــة إىل أن املوافقــة عــى بنــاء املركزيــن املذكوريــن جاءت بعد 
مــن حــزب  نــرا شــافك  "الكنيســت" اإلرسائيــي  بهــا عضــو  حملــة قامــت 
"هناك مســتقبل"، التي تســكن يف إحدى املســتوطنات املحاذية لقطاع 
غزة. وأضافت أن بناء املركزين ُيعد جزًءا من مطالب سكان املستوطنات 
املحاذية للقطاع، بعد معركة "سيف القدس" التي خاضتها املقاومة يف 
غزة دفاًعا عن القدس املحتلة واملسجد األقى يف مايو/ أيار املايض.

بدعوى إقامة مدرسة يهودية
عائالت مقدسية مهددة بالتهجير بعد إخطارها بهدم منازلها ومصادرة أراضيها

عضو في التنفيذية يدعو السلطة لتحرير 
"سجل األراضي" من سيطرة االحتالل

االحتالل يدرس ربط المستوطنات في 
الضفة بشبكة الكهرباء اإلسرائيلية

لتحجيم دورهم في قضايا شعبهم الوطنية
)إسرائيل( تحاول تفكيك نسيج فلسطينيي الداخل المحتل بالعنف

جمعت معلومات عن الطلبة الفلسطينيين
تتكون من 15 شخًصا.. تركيا تفكك شبكة تجسس "للموساد" اإلسرائيلي

الناصرة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
لــم تتوقــف ســلطات االحتــال اإلســرائيلي منــذ عقديــن مــن الزمــان عــن ضــرب النســيج االجتماعــي 

لفلسطينيي األراضي المحتلة عام 1948م بنشر جرائم القتل والعنف، وتغذية عصابات اإلجرام.
ولجــأت ســلطات االحتــال لهذا األســلوب بعــد أن أيقنت أن كل محاوالت "األســرلة" لهــذا المجتمع 
ة أيار" التي ترافقت مع معركة "ســيف القدس" في غزة التي  باءت بالفشــل، كما تجلى ذلك في "هبَّ

انطلقت دفاعا عن القدس والمسجد األقصى من االعتداءات اإلسرائيلية.



3محليات الجمعة 15  ربيع األول 1443هـ 22 أكتوبر/ تشرين األول 
Friday 22 October 2021

FELESTEENONLINE

تهنئة من األعامق 
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفــة فلســطني 

والعاملون كافة بأحر التهاين والتربيكات من 
الزميل/ ضياء أحمد الساعايت

 مبناسبة املولود البكر "أحمد" 
سائلني املوىل عز وجل أن يكون من الذرية الصالحة

ألف مبارك 

بدء إنشاء مستوطنة 
جديدة في قلب الخليل 

ألول مرة منذ 20 عاًما
الخليل/ فلسطني:

كشــفت منظمــة “الســام اآلن” اإلرسائيليــة، أمــس، أن املســتوطنني 
البلــدة  قلــب  يف  جديــدة  مســتوطنة  إلنشــاء  بنــاء  أعــال  يف  بــدؤوا 

القدمية بالخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
وبحســب املنظمــة فــإن املســتوطنة الجديــدة تتكــون مــن 31 وحــدة 
ســكنية، وُتبنــى يف مجمــع محطــة الحافــات القدميــة، وهــي منطقــة 

أجرتها الحكومة األردنية لتكون منطقة محمية لبلدية الخليل.
وأشــارت إىل أن بنــاء هــذا التجمــع االســتيطاين هــو األول يف الخليــل 
منذ عقدين، والذي يتم تنفيذه داخل أراٍض فلســطينية بعد احتال 
جيــش االحتــال لهــا عــام 1967 واســتمرار تأجريهــا لبلديــة الخليــل، 
وتحويلهــا  الثانينيــات  يف  املنطقــة  عــى  االســتياء  يتــم  أن  قبــل 
لقاعــدة عســكرية. وعــدت املنظمــة أن التصديــق عــى رخصــة البنــاء 
يف قلــب الخليــل خطــوة اســتثنائية، ألنها مســتوطنة جديــدة ألول مرة 
منــذ عــام 2002، وألنهــا تشــري إىل تغيــري كبــري يف التفســري القانــوين 

اإلرسائييل لـ “ما هو مسموح وممنوع يف األرايض املحتلة”.
ضــم  كحكومــة  تتــرف  الحاليــة  “الحكومــة  أن  املنظمــة  وأضافــت 
وليســت حكومــة تغيــري، فمنــذ الثانينيــات مل تجــرؤ أي حكومــة عــى 
بنــاء مســتوطنة جديــدة يف قلــب أكــر مدينــة فلســطينية يف الضفــة 

الغربية، باستثناء مبنى واحد خال االنتفاضة الثانية عام 2001”.
ودعــت وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس، إىل وقــف البناء يف تلك 
املســتوطنة حتــى لــو وافقــت الحكومــة الســابقة عــى املخطــط، عادة 
أن االســتيطان يف الخليــل ميثــل الوجــه القبيــح للســيطرة اإلرسائيليــة 

عى املناطق.

أبو مرزوق: حماس تسعى 
إلنجاز صفقة تبادل كبيرة 

تتضمن األسرى العرب
بريوت/ فلسطني:

الخــارج د.  رئيــس حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس يف  نائــب  أكــد 
مــوىس أبــو مــرزوق، أن حركتــه تســعى إلنجاز صفقة تبــادل كبرية تكرس 
قيد عدد كبري من األرسى الفلسطينيني والعرب من سجون االحتال 

اإلرسائييل.
وأعرب أبو مرزوق يف تريحات لقناة "امليادين" الفضائية مساء أول 
من أمس عن أمل حركته يف أن تكون هنالك نتائج رسيعة "ألن كل يوم 
ميــي عــى األرسى يزيدنــا أملــا، كــا يزيدنــا إرصارا عــى تحريرهم"، 
الفتــا إىل عــدم التوصــل، حتــى اآلن، إىل أي اتفــاق أو صفقة تبادل عر 
املفاوضــات غــري املبــارشة مــع االحتال "لكننا واثقون من أننا ســننجز 
صفقة تبادل محرتمة ومرشفة وإنسانية ووطنية، تخرج عددا كبريا من 

األرسى، ينتظرونها وأهلنا يف كل أماكن وجودهم".
وأوضــح أن حركتــه تضــع ضمــن أولوياتهــا اإلفــراج عــن األرسى املــرىض 
وكبــار الســن واألطفــال والنســاء، والعــرب، خاصــة مــن األردن الشــقيق، 
الســتة"  و"األرسى  املقاومــة  وأبطــال  الوطنيــة  الرمــوز  كل  إىل  إضافــة 

أبطال عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع".
وأشــار إىل أن االحتــال بــدأ يتحــدث حــول الصفقــة، بعدمــا كان مينــع 
الحديــث فيهــا ســابقا و"هــذه ضمــن الخطوات التي ميكــن البناء عليها 
الجنــاح  القســام  كتائــب  وتحتفــظ  املباحثــات".  يف  أفضــل  بشــكل 
العســكري لحركــة حــاس بأربعــة أرسى إرسائيليــني مــن بينهــم جنديان 
ُأرسا خال العدوان األوسع عى غزة صيف عام 2014، ويف املقابل 
يعتقل االحتال يف ســجونه نحو 4600 فلســطيني، بينهم 35 ســيدة 
و200 طفل، و520 معتقا إداريا، وفق معطيات نادي األسري، حتى 

نهاية سبتمر/ أيلول املايض.

رة أبو كميل  بحر يزور الُمحرَّ
مهنًئا بحريتها

غزة/ فلسطني:
هنأ رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة د. أحمد بحر املحررة نرسين أبو 
ا ذلك بداية النر  كميل بتحررها من سجون االحتال اإلرسائييل، عادًّ

والحرية لكل األرسى.
وقــال بحــر خــال زيارتــه منــزل أبــو كميــل، أمــس، برفقــة وفــد جمــع وكيــل 
وزارة األرسى واملحرريــن بهــاء الديــن املدهــون: إن تحررهــا يتزامــن مــع 
الذكــرى العــارشة لصفقــة "وفــاء األحــرار" التــي أخضعــت فيهــا املقاومــة 
االحتــال لرشوطهــا. وأعــرب عــن أملــه بصفقــة تبــادل ثانيــة قريبــا، يتــم 

مبوجبها تبييض سجون االحتال من جميع األرسى واألسريات.
وشــكرت املحــررة أبــو كميــل د. بحــر والوفــد املرافــق لــه، مؤكــدة صمــود 
تبــادل  لصفقــة  شــوقهن  ومــدى  االحتــال،  ســجون  داخــل  األســريات 

يتنسمن الحرية عرها.

رام الله/ فلسطني:
غــرب  بــدو  بلــدة  شــهداء  أهــايل  نظــم 
القــدس، وجمــوع مــن أهــايل الشــهداء 
املحتجــزة جثامينهــم مــن أنحــاء الضفــة 
الغربية، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر يف رام اللــه، أمــس، 
أبنائهــم  جثامــني  باســرتداد  للمطالبــة 

املحتجزين لدى االحتال.
الشــهداء  أهــايل  الوقفــة  يف  وشــارك 
مــن مناطــق مختلفــة بالضفــة والقــدس 
املحتلــة، مبشــاركة القيــادي يف حركــة 
حــاس حســني أبــو كويــك واملرشــحة 
فاديــة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــن 

الرغويث.
واجب املساندة

أبــو كويــك أن احتجــاز االحتــال  وعــد 
يف  نكــراء  جرميــة  الشــهداء  جثامــني 
ظل صمت العامل أجمع واملؤسسات 
باملشــاركة  الجميــع  مطالًبــا  الدوليــة، 
يف الضغــط عــى االحتــال الســرتداد 

جثامينهم.
إىل  الوقــوف  أن  الرغــويث  وأكــدت 
املحتجــزة  الشــهداء  ذوي  جانــب 
جثامينهم واجب عى كل فلسطيني.

"هــذا  أن  عــى  الرغــويث  وشــددت 
الفلســطيني  يضــع  الصهيــوين  الجــرم 
أمــام عــبء كبــري وأمــام واجــب إلزامــي 
مبســاندة هــذه الحملــة واملشــاركة يف 

حشود داعمة لذوي الشهداء".
وقالــت: "يظــن االحتــال الــذي ارتكب 
الشــهداء  باغتيــال  األوىل  جرميتــه 
الفلســطينية  اإلرادة  يوهــن  ســوف  أنــه 
باحتجــاز جثــث الشــهداء لكنــه واهــم، 
فمــن ضحــى بروحــه لــن يبــايل باحتجــاز 
جســده، هذا االحتجاز مؤمل للعائات 
أبنائهــا  مصــري  مبعرفــة  ترغــب  التــي 
تحــت  الطاهــرة  جثامينهــم  ومــواراة 

الرثى".

الشــهداء  مــن  الثلــة  وأكــدت أن "هــذه 
وحــان  الوطــن  تجــاه  واجبهــا  قدمــت 
لتقديــم  كافــة  الوطــن  ألبنــاء  الوقــت 
ولذويهــم،  الشــهداء  لهــؤالء  واجبهــم 
ونحــن يف أوقــات تســتدعي منا جميعًا 
حيــًا  الفلســطيني  بجانــب  الوقــوف 
الجثامــني  تلــك  نــرتك  وأال  شــهيدًا  أو 
املجــرم  هــذا  يــدي  بــني  الطاهــرة 

الغاشم".
أهمية الحراك الشعبي

عــم  حميــدان  جهــاد  أكــد  جهتــه  مــن 
املحتجــز  حميــدان  محمــود  الشــهيد 
املــايض،  الشــهر  منــذ   جثانــه 
مواصلــة  عــى  اعتــاد  االحتــال  أن 
االنتهــاكات بحــق األرض واملقدســات 

والشباب الفلسطيني.

عــن  نيابــة  متحدثــا  حميــدان  وشــدد 
املحتجــزة  القــدس  شــهداء  عائــات 
حــد  وضــع  رضورة  عــى  جثامينهــم 
ملارســات االحتــال، متســائا: "هــل 
هنــاك جرميــة أبشــع مــن رسقة جثامني 

وأعضاء البرش؟".
نجــح  الشــعبي  الحــراك  أن  إىل  وأشــار 
يف وقــف اعتــداءات االحتــال ووضــع 
الشــيخ  لهــا كــا حــدث يف وقفــة  حــد 

جراح وهبة باب العمود وغريها.
اســتمرار  بــرورة  حميــدان  وطالــب 
االعتصــام والوقــوف إىل جانــب أهــايل 
الشــهداء وعــدم إغــاق خيــم االعتصام 

إال بإغاق امللف كاما.
اإلنســان  حقــوق  منظــات  ودعــا 
الضــوء  لتســليط  الدوليــة  واملنظــات 

اســرتداد  ألجــل  القضيــة  هــذه  عــى 
أنــه ال ميكــن  الشــهداء، الفتــا  جثامــني 
الســكوت عــى مــا وصفــه بـ"األســلوب 
االحتــال  قــوات  تتبعــه  الــذي  القــذر 

لانتقام من الشهداء وذويهم".
ليسوا أرقامًا

كا أكد والد الشهيد بهاء عليان أنه ال 
يجــب التعامل مع الشــهداء املحتجزة 
أن  إىل  الفتــا  أرقــام،  أنهــم  جثامينهــم 
الجانب القانوين اسُتنفد مع االحتال 
وال فائــدة مرجــوة مــن محاكــم االحتــال 

التي متثل االحتال نفسه.
مل   2015 عــام  منــذ  أنــه  عليــان  وبــنّي 
يتــم اإلفــراج عــن شــهيد واحــد بســبب 
جهود بذلت من محكمة االحتال إمنا 
الوحيــدة  الجهــة  وهــي  الشــارع  بتأثــري 

التــي تفــرض عــى االحتال االســتجابة 
للمطالب.

وأردف: "إذا مل يدفــع االحتــال الثمــن 
شــهيد  أي  عــن  يفــرج  لــن  املناســب 
أن  يجــب  ال  الوقفــة  وهــذه  محتجــز، 
يفدنــا  مل  ألنــه  الصليــب  أمــام  تكــون 

بالرغم من أنه أرسل لهم كتبا كثرية".
مــن  وحــده  هــو  الشــارع  أن  وبــنّي   
مــن  خاصــة  الشــهداء،  جثامــني  يعيــد 
أفــرزت  التــي  الوطنيــة  الحملــة  خــال 
الشــارع  كل  ومتثــل  بنفســها  نفســها 

الفلسطيني.
وتابع عليان: "هذه الحملة تنطق باسم 
الشــهداء، فــا تدعــو أمهــات الشــهداء 
وحدهم"، داعيا كل الجاهري لرورة 
مــا  الرغــم  عــى  الــكايف  االهتــام 
يثقــل كاهــل الشــعب الفلســطيني مــن 
القضايــا األخرى كاالســتيطان واألرسى 
يكــون  أن  يجــب  أنــه  إال  وغريهــا، 

للشهداء مقابر يكرمون بها.
ثالجات ومقابر

الفتــى  استشــهاد  مــع  أنــه  إىل  يشــار 
لحــم  بيــت  مــن  ســلطان  أبــو  أمجــد 
واحتجــاز جثانــه يرتفع عدد الجثامني 
االحتــال  ثاجــات  يف  املحتجــزة 
ومقابــر األرقــام منــذ انتفاضــة القــدس 
 89 إىل  اليــوم  وحتــى   2015 عــام 
حتــى  األعــى  الرقــم  وهــو  جثانــا 
يف  جثانــا   253 لـــ  إضافــة  اللحظــة، 

مقابر األرقام منذ عرشات السنني.
فلســطينيون–يف  نشــطاء  ودشــن 
وقــت ســابق- حملــة الســرتداد جثامني 
الشــهداء طالبــوا فيهــا بــرورة التحــرك 
الجاد والحاسم للضغط عى االحتال 
عــن  لإلفــراج  املعنيــة  والجهــات 
الجثامــني التــي يحتجزهــا منــذ ســنوات 
والقوانــني  للمواثيــق  مخالفــة  يف 

الدولية.

غزة/ فلسطني:
الــرساج،  وقــع رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى 
بهــاء  واملحرريــن  األرسى  وزارة  ووكيــل 
املدهــون، مذكــرة تفاهــم ملنــح تســهيات 
ماليــة لــأرسى واملحررين املقيمني داخل 

نفوذ مدينة غزة.
وتشــمل مذكــرة التفاهــم التــي وقعــت يف 
مكتــب رئيــس البلدية، أمس، ذوي األرسى 
داخــل الســجون، املحرريــن العاطلــني عــن 
العمل الذين أمضوا سنة أو أقل من خمس 
الذيــن  املحرريــن  األرس،   يف  ســنوات 
األرس،  يف  فأكــرث  ســنوات  خمــس  أمضــوا 

واألســريات اللــوايت أمضــني ســنتني فأكــرث 
يف األرس.

أبرزهــا:  بنــود  عــدة  عــى  االتفاقيــة  وتنــص 
قيمــة  أو  شــيقًا   40 قيمتــه  خصــم  منــح 
قيمــة  مــن  أقــل  أيهــا  الحاليــة  الفاتــورة 
الفاتورة الشــهرية لأرسى داخل الســجون، 
وإعفاء األرسى واملحررين عن نسبة 40% 
مــن رســوم تراخيــص الســكن الجديــد وملرة 

واحدة.
وكذلك التعامل مع الحاالت املتعففة من 
األرسى واملحرريــن بإعفــاءات وخصومــات 

خاصة بناًء عى كتاب من الوزارة.

تســتفيد  أن  عــى  أيًضــا  االتفاقيــة  وتنــص 
واللوحــات  البلديــة  مرافــق  مــن  الــوزارة 
والفعاليــات  األنشــطة  لتنظيــم  اإلعانيــة 
وكذلــك  واملحرريــن،  بــاألرسى  الخاصــة 
واملراكــز  املؤسســات  مــن  االســتفادة 
البحريــة  الرياضيــة واالســرتاحات  واألنديــة 
النــدوات  عقــد  بهــدف  للبلديــة  التابعــة 

والفعاليات التي تخص األرسى.
واتفــق الطرفــان ضمن مذكــرة التفاهم عى 
تشــكيل لجنــة مشــرتكة للمتابعــة والتنســيق 
يف شــتى املجاالت ذات العاقة باملذكرة 

وتنفيذها حسب األصول املتفق عليها.

الخليل- غزة/ جال غيث:
يوًمــا بعــد اآلخــر تتهاوى دقــات قلوب 
ســجون  يف  الطعــام  عــن  املربــني 
االحتــال اإلرسائيــيل، أمــام واقعــة أن 
"قامئــة  ضمــن  منهــم  الواحــد  يصبــح 
املوىت" يف أي لحظة، عقب محاولة 
إدارة الســجون جاهــدة كــرس إرضابهم 
إىل  النظــر  دون  قــرًسا،  بتغذيتهــم 
خطــورة الجرميــة عــى صحتهــم، بــداًل 
مــن تلبيــة مطالبهــم املرشوعــة بإنهــاء 

اعتقالهم اإلداري.
والتغذيــة القرسية هي إعطاء األســري 
عــر  الغــذاء  الطعــام  عــن  املــرب 
أنبــوب باســتييك ُيدخــل عــر األنــف 
إىل املعــدة، وهــو مكبــل عى كريس 
ومنــع  عليــه  للســيطرة  محاولــة  يف 

حركته.
وأكــدت هيئــة شــؤون األرسى، أمــس، 
مستشــفى  يف  االحتــال  أطبــاء  أن 
تنفيــذ  حاولــوا  اإلرسائيــيل  "كابــان" 
باملحاليــل  قرسيــة  تغذيــة  جرميــة 

مقــداد  لأســري  واملدعــات 
القواســمي املــرب عــن الطعام منذ 
93 يوًمــا، وهــو مكبــل بالرسير، لكرس 

إرضابه.
كسر اإلضراب

واستشهد بني عامي 1970 و1980 
ثاثــة أرسى خــال محاولــة االحتــال 
ذلــك  تســبب  إذ  قــرًسا،  تغذيتهــم 
إىل  أدى  ألحدهــم  نزيــف  بإحــداث 
استشــهاده فــورا، يف حــني استشــهد 
بحســب  االختنــاق،  نتيجــة  اآلخــران 
عبــد  األســري  نــادي  باســم  املتحــدث 

الله الزغاري.
"فلســطني"  لصحيفــة  الزغــاري  وقــال 
مــن  محاولــة  القرسيــة  التغذيــة  إن 
إدارة ســجون االحتــال لكــرس إرضاب 
األســري عــن الطعــام، وإرادتــه، مؤكــًدا 
ومخالفــة  ممنوعــة  جرميــة  أنهــا 
أطبــاء  نقابــة  وأن  الدوليــة،  للقوانــني 
نظــًرا  اســتخدامها  منعــت  االحتــال 

ملخاطرها.

وإدارة  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
سجونه حاولوا أكرث من مرة استخدام 
التغذيــة القرسيــة مــع عــدد كبــري مــن 
األرسى املربني عن الطعام، خال 
فشــلت  لكنهــا  املاضيــة،  الســنوات 
ا لجوءه  أمــام صمودهــم ورفضهــا، عــادًّ
لها إمعاًنا ملنظومته يف قتل األرسى، 
عليهــم  الضغــط  عــى  قدرتــه  لعــدم 

لفك إرضابهم.
وأشار إىل استخدام االحتال وسائل 
املربــني  لقمــع  متعــددة  قمعيــة 
عــن الطعــام ودفعهــم لفــك إرضابهــم، 
ومنــع  انفراديــا،  العــامل  عــن  كعزلهــم 
محاميهــم،  أو  بعائاتهــم  لقائهــم 
ونقلهــم بــني الســجون، منبهــا إىل أنــه 
يرشعــن القوانــني املجحفــة والظاملــة 
التــي ال تنســجم مــع القوانني الدولية، 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  لدفــع 

واألرسى للرضوخ إلماءاته.
إصــدار  شــهد   2015 عــام  أن  وبــني 
يجيــز إلدارة ســجونه  قانوًنــا  االحتــال 

تغذيــة األســري الفلســطيني املــرب 
عــن الطعــام قــرًسا، مشــددا عــى أنــه 
الدوليــة  والرشائــع  القوانــني  يخالــف 
ويتناقــض مــع قانــون حقوق املريض. 
الخطــرية  التداعيــات  مــن  وحــذر 
التغذيــة  أســلوب  لتنفيــذ  املتوقعــة 

القرسية بحق األسري القواسمي.
مخالفة دولية

وحــذر املتحــدث باســم جمعيــة واعد 
لــأرسى واملحرريــن منتــر الناعــوق 
إقــدام االحتــال عــى اســتخدام  مــن 
األرسى  مــع  القرسيــة  التغذيــة 
إىل  منبهــا  الطعــام،  عــن  املربــني 
أن  ميكــن  التــي  مضاعفاتهــا  خطــورة 
تــؤدي إىل فقــدان األســري حياتــه، كا 
مثانينيــات  يف  األرسى  مــع  حــدث 
القــرن املــايض، إذ استشــهد 3 منهــم 

بسببها.
حديــث  يف  الناعــوق  وأفــاد 
بــأن االحتــال يلجــأ إىل  لـ"فلســطني" 
تغذيــة األســري قــرسا حينــا يعجز عن 

إجبــاره عــى فــك إرضابه عــن الطعام، 
أن هــذا األســلوب محــرم  مشــرًيا إىل 
دوليــا وفــق جميــع األعــراف والقوانــني 
مــن  التــي  لخطورتــه  نظــًرا  الدوليــة، 
املمكن أن تؤدي الستشهاد األسري.

جاهــًدا  يحــاول  االحتــال  أن  وبــني 
فــك  إىل  املربــني  األرسى  دفــع 
دون  والطــرق  الســبل  بــكل  إرضابهــم، 
االستجابة ملطالبهم، ودون النظر إىل 
خطــورة جرامئــه بحقهــم، عــادا صمــت 
والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات 
لــه  يتعرضــون  مــا  تجــاه  واإلنســانية 
أخــر  ضــوء  مبنزلــة  القضبــان  خلــف 

لاستمرار يف جرامئه بحقهم.
بالخــروج  املؤسســات  تلــك  وطالــب 
عن حالة الصمت، ووضع حد لجرائم 
االحتال التي ميارسها بحق األرسى، 
والعمــل عــى وقــف االعتقــال اإلداري 
فرضــت  التــي  العقابيــة  واإلجــراءات 
"نفــق  عمليــة  بعــد  املعتقلــني  عــى 

الحرية".

النائب يوسف يدعو 
إلجراء االنتخابات وإطالق 

الحريات في الضفة
رام الله/ فلسطني:

إجــراء  إىل  يوســف،  الترشيعــي حســن  املجلــس  النائــب يف  دعــا 
االنتخابات الفلســطينية العامة من أجل إعادة ترتيب املؤسســات 

الوطنية واختيار الشعب ممثليه يف الحكم.
وشدد يوسف، يف تريح، أمس، عى رضورة رفع أجهزة السلطة 
الضفــة  يف  العامــة  والحريــات  املواطنــني  عــى  األمنيــة  قبضتهــا 
الغربيــة، معتــرًا ذلــك مــن شــأنه أن ميثــل رافعــة لشــعبنا وقضيتنــا 

الوطنية.
وقــال إنــه ال ميكــن العيــش بني مطرقة االحتال اإلرسائييل وســندان 

أجهزة السلطة.
وأكــد يوســف أن الحريــات العامــة تســهم يف الحفــاظ عــى النســيج 

االجتاعي ومتاسك شعبنا وتعزيز صموده.

التغذية القسرية.. "موت آخر" تمارسه إدارة السجون بحق المضربين عن الطعام

تشمل إعفاءات وخصومات
عـان مـذكـرة تفـاهـم بلـدية غـزة ووزارة األسـرى تـوقِّ

لـدعـم ذوي األسـرى والمحـررين

89 جثماًنا محتجًزا منذ 2015

وقفة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

جانب  من الوقفة يف رام الله أمس        )أ ف ب(
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رام الله/ فلسطني:
دعــت الجبهــة الدميقراطيــة إىل حــوار وطنــي 
جديــد  مركــزي  مجلــس  لعقــد  ميهــد  شــامل 
الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنــاء  يعيــد 
ليقوم بدوره يف متثيل الشــعب الفلســطيني 

وقضاياه العادلة.
وقالت الجبهة يف بيان لها أمس، إن أي دعوة 
لعقد دورة جديدة للمجلس املركزي ملنظمة 
ســنوات،   3 نحــو  دام  تعطيــل  بعــد  التحريــر، 
تتطلب تحضريا جيدا، مبا يف ذلك مناقشــة 
أســباب تعليــق قــرارات املجلــس الوطنــي يف 
املجلــس  دورات  وقــرارات  األخــرية،  دورتــه 
املركزي منذ عام 2015، واللجنة التنفيذية، 
واالجتامع القيادي يف 19 مايو/ أيار 2021، 
وقرارات اجتامع األمناء العامني )بريوت- رام 

الله( يف 3 سبتمرب/ أيلول 2020.

لحــوار  الدعــوة  يســتدعي  هــذا  أن  وأضافــت 
املســتويات،  أعــى  عــى  جامــع  وطنــي 
القــوى  فيــه  تشــارك  ملزمــة،  وبقــرارات 
التحريــر  منظمــة  داخــل  كافــة،  الفلســطينية 
حــامس  حركتــا  ذلــك  يف  مبــا  وخارجهــا، 
عقــد  يكفــي  "ال  مردفــة  اإلســامي،  والجهــاد 
تــم  مجلــس مركــزي يكتفــي بإعــادة تأكيــد مــا 
اتخــاذه مــن قــرارات ال تــزال معطلــة، بــل ندعــو 
لتشــكيل مجلــس مركــزي موســع يشــارك فيــه 
الجميــع، يضــع األســس واآلليــات إلعــادة بنــاء 
يتــآكل  الــذي  الفلســطيني  الســيايس  النظــام 

يوما بعد آخر".
مدعــو  الشــامل  الوطنــي  الحــوار  أن  وأكــدت 
صدقــت  التــي  التوافــق  قــرارات  الســتعادة 
وقــرارات  الســابق،  الحــوار  جــوالت  عليهــا 
اإلجــامع الوطنــي، مبــا يف ذلــك انتخــاب لجنــة 

تنفيذيــة جديــدة تضــم الجميــع دون اســتثناء، 
وطنيــة  وحــدة  حكومــة  تشــكيل  عــى  تــرف 
ليســت رهنــا ألي اشــراطات خارجيــة، تنهــي 
االنقسام وتستعيد وحدة املؤسسة الوطنية، 
وتوفــر الظــروف بالتعاون مع اللجنة التنفيذية 
الجديــدة لتنظيــم انتخابــات عامــة دميقراطيــة 
ونزيهة وشــفافة، إلعادة بناء النظام الســيايس 
انتخــاب مجلــس  الفلســطيني، مبــا يف ذلــك 

وطني جديد حيث أمكن.
جديــدة  لــدورة  الدعــوة  باعتبــار  وطالبــت 
شــديدة  سياســية  محطــة  املركــزي  للمجلــس 
لتجديــد  لشــعبنا  الفرصــة  توفــر  األهميــة، 
بالربنامــج  وتســليحه  القياديــة،  مؤسســاته 
ــد، وتعزيــز صمــوده  النضــايل املّوحــد واملوحِّ
اإلرسائيــي  االحتــال  دحــر  طريــق  عــى 

ومستوطنيه.

بروكسيل-غزة/ فلسطني: 
فلســطينية  أوســاط  رحبــت 
األورويب  الربملــان  بتصويــت 
ملصلحــة زيــادة التمويــل املقدم 
لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني 
ليصــل  "أونــروا"،  الفلســطينيني 

إىل 165 مليون دوالر.
جــاء ذلــك خــال التصويــت عى 
املوازنة العامة لاتحاد األورويب 
مســاء   ،2022 املاليــة  للســنة 
الدعــم  رفــع  ملصلحــة  األربعــاء، 
بقيمــة  "أونــروا"،  لوكالــة  املقــدم 
مليــون   64( يــورو  مليــون   55
دوالر(، ليصبح 142 مليون يورو 
مــن  بــدال  دوالر(  مليــون   165(
مايــني   107( يــورو  مليــون   92

دوالر(".
زيــادة  قــرار  الربملــان  واعتمــد 
بأغلبيــة  "أونــروا"  الـــ  مخصصــات 
معارضــة  مقابــل  صوتــا،   521
عــن   84 وامتنــاع  صوتــا،   88

التصويت.
الزيــادة  أن  الربملــان  وأكــد 
لضــامن  مكرســة  املقرحــة 
التمويــل املتوقــع لوكالــة "أونروا" 
الــذي  األســايس  لدورهــا  تقديــرا 
يســهم يف االســتقرار اإلقليمــي، 
وملــا تقدمــه مــن خدمــات حيويــة 
ملايني الاجئني الفلسطينيني.

االتحــاد  باســم  الناطــق  وبحســب 
شــادي  فلســطني  يف  األورويب 
املوازنــة  لجنــة  فــإن  عثــامن، 
اقرحــت تعديــات، أربعــة منهــا 
أحدهــا  "أونــروا"،  وكالــة  تخــص 
املنهــاج،  بتعديــل  الدعــم  ربــط 

لكنه سقط يف التصويت.
أن  ترصيحــات  يف  عثــامن  وذكــر 
التوصيــة  كان  التعديــات  أحــد 
لـ"أونــروا"  بزيــادة الدعــم املقــدم 
يف  يــورو  مليــون   142 إىل 
يف  مليــون   92 بــدل   ،2022
2021. لكّنــه أشــار إىل أن هــذه 

التوصية "غري ملزمة".
وقال إن هذه التوصية "ستذهب 

إىل نقــاش قــد يســتغرق أســابيع 
ومــع  األوروبيــة  املفوضيــة  يف 
الجــزء  وهــام  األورويب  املجلــس 
السيايس واملايل يف االتحاد".

مــن جهتــه قــال ســامي مشعشــع 
"أونــروا"  باســم  الرســمي  الناطــق 
الوكالــة  إن  أمــس،  بيــان،  يف 
النهائيــة  املوافقــة  إىل  تتطّلــع 
والرســمية، عى توصية الربملان 
مــن  متويلهــا  بزيــادة  األورويب، 

االتحاد.
ورّحــب مشعشــع بدعــم االتحــاد 
األساســية  للعمليــات  األورويب 
لوكالة "أونروا"، وبااللتزام األويل 
بزيــادة  األورويب،  الربملــان  مــن 
للوكالــة،  الســنوية  املســاهمة 

للعام القادم.
ويف الســياق رحبــت دائــرة وكالــة 
الغــوث يف الجبهــة الدميقراطيــة 
األورويب  الربملــان  بتصويــت 
موازنــة  دعــم  اســتمرار  لصالــح 

الوكالــة، داعيــة يف الوقــت ذاتــه 
إىل محــارصة مســاعي التحريــض 

اإلرسائيي األمرييك ضدها.
الغــوث  وكالــة  دائــرة  وعــدت 
الدعــم  زيــادة  أمــس،  بيــان،  يف 
صفعــة  لـ"أونــروا"  األورويب 
كبــرية لدولــة االحتــال وحلفائهــا 
الذيــن ســعوا يف الفــرة املاضية 
املناهــج  عــى  للتحريــض 

التعليمية للوكالة وخدماتها. 
األورويب  الربملــان  ودعــت 
إىل  األوروبيــة  والحكومــات 
الداعمــة  القــرارات  مــن  املزيــد 
ارتفــاع  ظــل  يف  "أونــروا"  لوكالــة 
أرقــام العجــز املاليــة يف الوكالــة، 
مــن  حاميتهــا  عــى  والعمــل 
األمريكيــة  الضغوطــات  دائــرة 

واإلرسائيلية.
الخارجيــة  وزارة  رحبــت  كــام 
واملغربــني بــرام اللــه، بتصويت 
جلســته  يف  األورويب  الربملــان 

 ،2022 عــام  ملوازنــة  العامــة 
لصالح رفع الدعم املقدم لوكالة 

"أونروا".
وقالــت الــوزارة يف بيــان، أمــس، 
الربملــان  يف  النــواب  موقــف  إن 
االتجــاه  يف  يــأيت  األورويب 
"أونــروا"  دور  لدعــم  الصحيــح 
الاجئــني  بشــؤون  ُتعنــى  التــي 
عــى  ويقــع  الفلســطينيني، 
خمســة  مــن  أكــر  دعــم  عاتقهــا 
الجــئ  ألــف  وســبعامئة  مايــني 

فلسطيني.
مــن  بقــرار  "أونــروا"  وتأسســت 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
تفويضهــا  وتــم   ،1949 عــام 
والحاميــة  املســاعدة  بتقديــم 
عملياتهــا  مناطــق  يف  لاجئــني 
وســوريا،  األردن،  الخمــس: 
ولبنــان، والضفــة الغربيــة، وقطــاع 
إىل  التوصــل  يتــم  أن  إىل  غــزة، 

حل عادل ملشكلتهم.

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
قال القيادي يف الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني بدران جابر، إن التفرد والهيمنة 
والتحكــم مبنظمــة التحرير ورفض إصاح 
النظام السيايس عنوان خافنا مع حركة 

فتح ورئاسة السلطة يف رام الله.
صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  جابــر  واتهــم 
إصــاح  برفــض  الســلطة  "فلســطني"، 
النظــام الســيايس الفلســطيني، أو إعــادة 
وعاقاتهــا  املنظمــة  أوضــاع  يف  النظــر 

الداخلية.
وأكــد أن ذلــك يثــري خافــات حــادة بــني 
وتضاعفهــا  والســلطة،  الشــعبية  الجبهــة 
وحدويــة  لقــرارات  األخــرية  ظهــر  إدارة 
طيلــة  الفصائــل  لقــاءات  يف  اتخــذت 
مــن  شــهدتها  ومــا  املاضيــة  األعــوام 
العاصمــة  يف  مصالحــة  حــوارات 
املرصيــة القاهــرة، وغريهــا مــن العواصم 
العمــل  عــدم  إىل  إضافــة  العــامل،  حــول 
يف  العامــني  األمنــاء  لقــاء  مبخرجــات 

بريوت وموسكو.
وأضــاف أن نتائــج جميــع هــذه اللقــاءات 
ُغيبــت، وكأن مــا جــرى عمليــة اســتغال 
مؤقــت إلعــادة موضعــة النــاس يف خانــة 

)أوسلو( وتبعاتها.
وقــال: إن الجبهــة الشــعبية لهــا برنامجهــا 
النظــر  يف  الخاصــة  ومعايريهــا  ورؤيتهــا 
ألداء الســلطة ورســالتها ودورهــا، فنحــن 
أهدافنــا  لنــا  وثانًيــا  أواًل،  فلســطينيون 
منــاخ  ولدينــا  واالســتقال،  بالحريــة 
يجعلنــا منســجمني مــع الوحــدة الوطنيــة 

عــى  الفلســطينيني  تجميــع  ورضورة 
قاعدة جديدة.

مــع  الجبهــة  بعاقــة  يتعلــق  فيــام  وبــنيَّ 
والجــزر  املــد  يســودها  أنــه  الســلطة 
مجمــل  مــن  الســلطة  مواقــف  حســب 
القضايــا األساســية الوطنيــة التــي تهمنــا 
"نســعى  مضيًفــا:  الفلســطينيني،  نحــن 
لخلــق صيغــة موازية متثل تحالفا نضاليا 
الجهــد  تجميــع  عــى  يقــوم  فلســطينيا 
وإمنــا  بديــل  لبلــورة  ليــس  الفلســطيني 
ويجــرب  األوضــاع  تصويــب  عــى  للعمــل 
وجعلــه  موقفهــا  تغيــري  عــى  الســلطة 
مبــا  الوطنيــة  املصلحــة  مــع  منســجام 
يضمن اســتمرارية النضال ضد االحتال 
والتمسك بحقنا يف تقرير املصري عى 

أرضنا".
وعدَّ أن أداء الســلطة كان عنوانه الفشــل 
التــي  املرحلــة  خــال  يشء  كل  يف 
شــهدت توقيع اتفاق )أوســلو( وما تبعها 
من ســنوات حتى يومنا هذا، وقد ابتعد 
عــن  االتفــاق  بعــد  الفلســطيني  الشــعب 
)أوســلو(،  توقيــع  قبــل  الســائدة  الحالــة 
والقهــر  االســتيطان  اليــوم  تضاعــف  إذ 
واالعتقــاالت ومصــادرة األرايض، وازداد 
الفلســطيني،  املواطــن  عــى  التضييــق 

وخنق الوضع االقتصادي.
ر الســلطة مــن أي جهوزيــة جديــدة  وحــذَّ
للتفريــط والتنــازل، وكذلــك مــن محاولــة 
حرف اهتامم وأنظار الشــارع عن أهدافه 
عاصمتهــا  مســتقلة  بدولــة  األساســية 

القدس، وتحقيق عودة الاجئني.

شــعبنا  ثوابــت  أن  إىل  جابــر  ــه  ونبَّ
مســتوى  وأن  ثابتــة،  الفلســطيني 
عاقــات الجبهــة بالســلطة ينســجم فقــط 
والرؤيــة  العليــا  الوطنيــة  املصلحــة  مــع 
الســلطة  اقربــت  فكلــام  اإلســراتيجية، 
يف صدامهــا مــع االحتــال فنحــن معهــا، 
وكلــام اقربــت مــن االحتــال وتوافقــت 
إىل حــٍد مــا مــع برامجــه ورؤاه، فإننــا نرفــع 
تصويــب  بــرورة  املناديــة  شــعاراتنا 

أوضاعها وإصاح هذه املواقف.
وأشــار القيادي يف الشــعبية إىل مواقف 
للسلطة تتعلق بالحريات العامة ترفضها 
رضورة  مــع  بشــدة،  الشــعبية  الجبهــة 
الحفاظ عى حق املواطنني يف النضال 
الدميقراطــي وتحســني مســتوى األجــور، 
ودحر الفساد واإلفساد واستغال املال 

السيايس.
الفلســطينية  الرؤيــة  غيــاب  أن  ورأى 
الشــعب  رصاع  يف  أثــر  املوحــدة 
وقــت  يف  االحتــال،  مــع  الفلســطيني 
تتصاعــد فيــه االنتهــاكات اإلرسائيلية يف 
أيًضــا  األرسى  وبحــق  املحتلــة  األرايض 
داخــل الســجون، مبيًنــا أن هنــاك إجامعا 
عى أن األرسى بحاجة إىل دعم وإســناد 
القضيــة  فيــه  تــربز  الــذي  الوقــت  يف 
ميدانًيا عى األرض يف الوقت الراهن.

الفلســطينية  والقــوى  الفصائــل  وطالــب 
ترتيــب  يف  كاملــة  مســؤولياتها  بتحمــل 
قاعــدة  عــى  الفلســطينيني  أوراق 
املصلحــة العامة الوطنية العليا، وإعادة 
جدولــة األولويــات عــى أرضيــة الخــاص 

مــن االحتــال، ووضــع حــّد لاســتيطان، 
االحتــال  مــع  اشــتباك  برنامــج  وتحديــد 
الفلســطيني  والشــارع  الــرأي  وتفعيــل 
قضيتنــا،  مــع  واملتضامنــني  واملؤيديــن 
لنــرصة شــعبنا لكــن ليــس عــى أســاس مــا 
تطرحه السلطة ورشوط اللجنة الرباعية، 
التي جربها املواطن ألكر من 15 ســنة، 

ومل يستفد منها أي يشء.
وعــن رؤيــة الجبهــة إلعــادة بنــاء املنظمــة 
للعمــق  وأقــرب  مثاليــة  رؤيتنــا  إن  قــال 
يف  الســائد  للتكتيــك  منــه  النظــري 
سياســات املنظمــة، وتقــوم عــى قاعــدة 
إرشاك الــكل الوطنــي الفصائــل والقــوى 
يف  شــعبنا  أهــداف  مــع  تنســجم  التــي 
يف  وحقــه  أرضــه،  عــى  مصــريه  تقريــر 

العودة إىل دياره املهجرة.
بــني  الفصــل  رضورة  عــى  جابــر  وشــدد 
يجــوز  وال  والســلطة،  التحريــر  منظمــة 
مســمى  تحــت  الوظيفتــني  بــني  الجمــع 
الســلطة  رئيــس  إىل  إشــارة  يف  واحــد، 
اللجنــة  يــرأس  الــذي  عبــاس،  محمــود 
التنفيذيــة للمنظمــة أيًضــا، الفًتــا إىل أن 
ومواقفهــا  وتطلعاتهــا  رؤاهــا  للمنظمــة 
ومهامهــا  دورهــا  وللســلطة  وأســاليبها، 

وأداؤها.
"ولذلــك يجــب رفــع الحواجــز املوجــودة 
ال  الــذي  للحــد  واملنظمــة  الســلطة  بــني 
يسمح للسلطة بأن تتغول عى املنظمة، 
وأن تبقــى العاقــة بينهــام عاقــة الكبــري 
)املنظمــة( بالصغــري )الســلطة(" والــكام 

للقيادي يف الجبهة الشعبية.

طولكرم-غزة/ محمد أبو شحمة:
التريعــي  املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  أكــد 
عــى  الســلطة"  "رمــوز  ســيطرة  أن  خريشــة  حســن  د. 
إىل  قراراتهــا،  يف  والتدخــل  القضائيــة  املؤسســات 
جانــب تعطيــل عمــل املجلــس التريعي ســاهام يف 

زيادة الفساد يف املؤسسات الحكومية املختلفة.
"فلســطني"،  صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  خريشــة  وعــد 
مؤسســات  يف  حاليــا  املســتري  الفســاد  أمــس، 
الســلطة "نهًبا للامل العام، واســتغااًل للمناصب من 
العليــا  الوظائــف  يف  أبنائهــم  لتوظيــف  املتنفذيــن"؛ 

وأقاربهم من الدرجة األوىل.
الضفــة  عــدم وجــود منظومــة قضائيــة يف  أن  وأوضــح 
الغربيــة ســاهم يف توســيع أشــكال الفســاد والتغطيــة 
عليــه، وهــو مــا دفــع الشــارع الفلســطيني للتحــرك يف 

ظل زيادة حالة اإلحباط العام.
وذكــر أن تكريــس ســلطة الفــرد الواحــد عــرب القــرارات 
بقانــون التــي يصدرهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
بني الحني واآلخر، التي كان آخرها توسيع صاحيات 

املحافظني، يساعد يف استمرار الفساد.
عــى  قبضتهــا  مــن  زادت  الســلطة  أن  خريشــة  وبــنيَّ 
حســاب  عــى  كبــري  بشــكل  العامــة  والقضايــا  األمــور 
القانــون، عــرب إصــدار قــرارات بقانــون بشــكل الفت من 

قبل "عباس".
الحــايل  وضعهــا  يف  القضائيــة  املنظومــة  إن  وقــال 
الحقــوق للمواطنــني، خاصــة  قــادرة عــى جلــب  غــري 
القضــاء للشــخصيات املتنفــذة، وإحالــة  مــع خضــوع 
أصحــاب الكفــاءات، ومــن ينتقــد تدخــل الســلطة يف 

عملهم إىل التقاعد اإلجباري واملبكر.
املبكــر  للتقاعــد  القضــاة  مــن  عــدد  بإحالــة  واســتدل 

بــدال عنهــم عــرب تدخــل مبــارش مــن  وتوظيــف آخريــن 
عــى  هيمنتهــا  مــن  زادت  التــي  التنفيذيــة  الســلطة 

جميع املفاصل اإلدارية.
أمنــي قامئــة يف الضفــة  ونبــه إىل وجــود حالــة فلتــان 
الغربية، عازيا ذلك إىل عدم الجدية يف التعامل مع 
القضايا األساســية من قبل القضاء ومعالجتها بشــكل 

رسيع.
لرئيــس املجلــس التريعــي أن  الثــاين  النائــب  ورأى 
النظــام الســيايس الفلســطيني عامــة يحتاج إىل تغيري 
شامل عرب إجراء انتخابات رئاسية وتريعية ومجلس 

وطني وهيئات محلية.
ملطالــب  يســتجيب  ال  عبــاس  لألســف،  وأضــاف: 
الفلســطينية،  االنتخابــات  إجــراء  بــرورة  الجامهــري 
الدميقراطيــة  يريــد  أنــه  ذاتــه  تســويق  "ويحــاول 
واالنتخابــات أمــام ممثــي االتحــاد األورويب والواليــات 
املســاعدات  تقديــم  اســتمرار  بهــدف  املتحــدة؛ 

وكسب الوقت".
وختــم خريشــة: "بــداًل مــن أن تكــون هنــاك انتخابــات 
انتخابــات  إجــراء  إىل  الســلطة  رئيــس  ذهــب  عامــة، 
عمليــة  هنــاك  أن  النــاس  إشــعار  هدفهــا  محليــة 
انتخابــات  إجــراء  املطلــوب  أن  مؤكــدا  دميقراطيــة"، 

شاملة.
أن  لينــده،  آن  الســويدية  الخارجيــة  وزيــرة  وأكــدت 
مســتوى الفســاد الــذي وصلــت إليــه الســلطة ُيشــكل 

عائًقا أمام مواصلة الدعم السويدي للفلسطينيني.
الثاثــاء  اللــه،  لــرام  زيارتهــا  خــال  لينــده  وقالــت 
للتنميــة  الســويدي  الدعــم  مواصلــة  إن  املــايض، 
الفلسطينية يشرط عدم وجود فساد بهذا املستوى 

يف )أجهزة السلطة الفلسطينية(.

رام الله/ فلسطني:
الفلســطينية  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  أطلقــت 
إســراتيجيتها  تأسيســها  منــذ  األوىل  وللمــرة 
الخاصــة لألعــوام 2023-2021 والتي حملت 
شعار "نبني، نتقدم"، وسط ازدياد االنتقادات 
الدولية للفساد يف مؤسسات السلطة يف رام 

الله.
وقــال رئيــس هيئة مكافحة الفســاد رائد رضوان 
والتجــارب  والعــرب  والخــربات  الــدروس  إن 
عمــر  مــن  املنــرصم  العقــد  خــال  املســتفادة 
الهيئة، أبرزت أهمية الفصل بني اإلسراتيجية 
النزاهــة  لتعزيــز  القطاعيــة،  عــرب  الوطنيــة 
إســراتيجية  أنهــا  بحكــم  الفســاد،  ومكافحــة 
تشــاركية تســاهم الهيئــة يف تنفيذهــا مــع بقيــة 

املؤسسات الرسمية واألهلية والخاصة.
وتابــع: "أهميــة اإلســراتيجية تنبــع مــن كونهــا 
احتياًجــا للهيئــة وأن إنجازهــا تــم اعتــامًدا عــى 
كــوادر  مــن  مهنيــة متخصصــة  وخــربات  كــوادر 

الهيئة".
هــذه  لوضــع  تســعى  الهيئــة  أن  وأكــد 
الرغــم  عــى  التنفيــذ  موضــع  اإلســراتيجية 
لقناعتهــا  والصعوبــات،  التحديــات  كل  مــن 
الراســخة بأنهــا ُتشــكل لبنــة رئيســة عــى مســار 
اإلســراتيجية  أن  إىل  مشــرًيا  والتقــدم،  البنــاء 

تركــز عــى بنــاء املؤسســة وحوكمتهــا وتطويــر 
لقيــادة  وماءمــة  قــدرة  أكــر  لتصبــح  قدراتهــا 
الجهــود الوطنيــة يف مجــال مكافحــة الفســاد، 
اإليفــاء  مبــا يحقــق رؤيتهــا ورســالتها ويضمــن 
الوقايــة  يف  ومســؤولياتها  الهيئــة  بالتزامــات 

وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وحــددت الهيئــة رؤيتها يف هذه اإلســراتيجية 
ومؤثــرة،  فاعلــة  مســتقلة،  مهنيــة  هيئــة  بأنهــا 
تحظى بثقة املجتمع، يف حني أقرت رســالتها 
املتمثلــة بأنهــا مؤسســة وطنيــة مســتقلة، تقود 
وحاميــة  الفســاد  ملكافحــة  الوطنيــة  الجهــود 
الفســاد،  مخاطــر  مــن  العــام  واملــال  املجتمــع 
الشــفافية  مبــادئ  وتعــزز  مرتكبيــه،  وماحقــة 
وحضــور  الرشــيد  والحكــم  النزاهــة  وقيــم 

فلسطني يف املحافل الدولية.
يف غضــون ذلــك، كشــفت املدونــة العامليــة 
يف  مســؤولني  أن  عــن  الفســاد،  ملكافحــة 
الســلطة أنشــؤوا رشكات ومشــاريع وهمية، مبا 
يف ذلــك رشكــة طــريان غــري موجــودة، مــن أجل 
رسقــة املســاعدات الدوليــة واالســتفادة منهــا 

ا. شخصيًّ
وذكرت املدونة -وفق ما نقلته شبكة "قدس"- 
أن الســلطة الفلســطينية أنفقــت مبالــغ طائلــة 
عى تلك الركات الوهمية، مؤكدة أنها بداًل 

الرعايــة االجتامعيــة لتوزيــع  مــن تطويــر برامــج 
مســاعدات  أو  االجتامعيــة  الخدمــات  أمــوال 
تخصــص  فإنهــا  الفلســطينيني،  عــى  التنميــة 
ملدفوعــات  األمــوال  الفلســطينية  الســلطة 
رواتب ضباط األمن واملسؤولني الحكوميني.
وأشــارت إىل أن كبــار املســؤولني يف الســلطة 
الحكوميــة،  غــري  والهيئــات  واملؤسســات 
اســتفادوا من الركات الوهمية لجذب أموال 

إضافية من برامج املساعدات.
يف  املتفــي  الفســاد  أن  املدونــة  واعتــربت 
تــزال املتلقــي  -التــي ال  الفلســطينية  الســلطة 
يهــدد  للفلســطينيني-  للمســاعدات  الرئيــس 
أن  موضحــة  املســاعدات،  فاعليــة  بتقويــض 
الخارجيــة  املســاعدات  أن  ذلــك،  مــن  األســوأ 
للسلطة الفلسطينية تساعد يف إدامة وتفاقم 

ثقافة الفساد يف السلطة الفلسطينية.
لينــدي  آنــا  الســويد  خارجيــة  وزيــرة  وكانــت 
يف  الفســاد  تفــي  تأثــري  مــن  حــذرت 
املقــدم  الدعــم  عــى  الفلســطينية  الســلطة 

للفلسطينيني.
وقالــت لينــدي: "لــن نكــون قادريــن عــى دعــم 
بشــكل  للفلســطينيني  االقتصاديــة  التنميــة 
كامل يف ظل مستوى الفساد الكبري املوجود 

ا يف السلطة". حاليًّ

الشعبية لـ"فلسطين": التفرد والهيمنة والتحكم 
بالمنظمة عنوان خالفنا مع فتح والسلطة

القرارات بقانون التي يصدرها عباس تساعد في استمراره
ع زيادة خريشة: ضعف القضاء شجَّ

الفساد في مؤسسات السلطة 

بالتزامن مع انتقادات دولية.. "مكافحة الفساد" 
تطلق إستراتيجيتها الخاصة األولى

"الديمقراطية" تدعو إلى حوار شامل إلعادة بناء 
النظام السياسي الفلسطيني

ع إلى الموافقة النهائية والرسمية مشعشع: الوكالة تتطلَّ
ترحيب فلسطيني بتوصية البرلمان األوروبي 

بزيادة التمويل المالي لـ"أونروا"
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة – املوقرة
يف الطلب رقم 788 / 2021
يف القضية رقم 982/ 2021

النفــق هويــة/  غــزة شــارع  مــن  زقــوت –  الرحيــم مطلــق  عبــد  ابتســام  املدعيــة/ 
400869483 وكالؤهــا املحامــون/ مهنــد زهــر طافــش ومحمــد إســامعيل مهنا 
وهبــة ســمر حجــازي ومحمــد ســليم الســقا ومــراد نعيم وايف ومصطفــى عادل أبو 
زر وسارة زيك الكيالين وحسام سمر املدهون وأحمد جامل النباهني ومحمد 

منر السويريك. مرشوع العون القانوين بنقابة املحامني الفلسطينيني.
املدعــى عليــه/ باســل عمــر شــكري أبــو عــون- جباليــا مســجد التوبــة مدخــل 

عامرة املتني هوية رقم/ 802156950.
قضية حقوقية رقم 982 / 2021

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليــك دعــوى تطالبك 
فيها بحقوق استنادا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها املرفقة لك نسخة منها 
ومن ملحقاتها بهذه املذكرة، لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة 
يوم األربعاء املوافق 2021/11/17م الساعة الثامنة والنصف صباحًا للرد 
عىل دعواها كام يقتيض عليك أن تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري 
خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تســلمك هــذه املذكــرة والئحــة الدعــوى 
وليكــن  األصــول.  حســب  املســتدعية  إىل  نســخة  ترســل  وأن  معــه  املرفقــة 
معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعية أن تســر يف 

طلبها ويجوز إصدار الحكم بحقك غيابيًا.
تحريرًا يف: 2021/10/19م

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة / أ. هاين الهندي
تنبيه/ إذ كنت تسلم باالدعاء عليك أن تدفع الحق املدعى به إىل املحكمة 
أو  قــد يصــدر بحبســك  الــذي  لتنفيــذ األمــر  الدعــوى اجتنابــًا  مــع مصاريــف 

الحجز عىل أموالك أو باألمرين معًا.

املوضوع/ نرش مستبدل
إىل املنفــذ ضــده/ رائــد محمــد نصــار النمــس- ســكان رفــح- ســابقا مجهــول 

محل اإلقامة حاليًا.
أبلغــك طبقــا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب الكمبيالــة املحــررة بتاريــخ 
2019/9/21م واملقامــة مبوجبــه القضيــة التنفيذيــة رقــم 2021/2942 
بدايــة رفــح واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ أدهم يارس غــازي الغندور 
هويــة 422640342 واملنفــذ ضــده/ املذكــور أعــاله والقــايض بإلزامــك 
بدفع مبلغ قيمة الكمبيالة وقدره ألف ومثامنائة شيكل )1800 شيكل( مع 

إلزامك بالرسوم واملصاريف واملستحقة األداء بتاريخ 2021/4/21م.
الرســوم  إىل  باإلضافــة  الســند  قيمــة  بدفــع  بالتزامــك  بالوفــاء  نكلفــك  لــذا 
واملصاريــف وذلــك بحضــورك إىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة صلــح رفــح يف 
غضــون أســبوعني مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإذا مل تحــرض فإن دائــرة التنفيذ 

ستبارش إجراءات التنفيذ حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح
إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح

أنــا/ ابراهيــم فايــق ابراهيــم الصبــاغ عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
800370637 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد منســق اللجنــة املشــرتكة لالجئــني محمــود 
خلف، حق موظفي وكالة األمم املتحدة لغوث 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
اليومــي،  أو  الشــواغر  بنــد  تحــت  العاملــني 
الشــعور بـ"األمــان واالســتقرار الوظيفــي" الــذي 
يعد حجر األساس األول يف العملية التعليمية 
لتضمــن ألطفالنــا وطالبنــا مســتقباًل أفضــل يف 

التحصيل العلمي.
وقال خلف خالل وقفة ملعلمي شواغر التعليم 
)2020( يف "أونــروا" للمطالبــة بالتثبيــت، أمام 
مقــر إدارة الوكالــة األمميــة بغــزة أمــس: "إذا مل 
يشــعر املعلــم بوجــود أمــان وظيفــي واســتقرار 
مــا  أفضــل  تقديــم  مــن  يتمكــن  فلــن  اقتصــادي 
إىل  مشــًرا  التعليميــة"،  املســرة  يف  لديــه 
أن هــذا امللــف كان لــه أولويــة خــالل االجتــامع 
األخــر للجنــة مــع القائم بأعــامل املفوض العام 

لـ"أونروا" يف غزة توماس وايت قبل 10 أيام.
وبني أن اللجنة طالبته بشكل واضح ومبارش بأال 
يكون هناك معلمو "مياومة"، وأن يتم تثبيتهم 
جميًعــا، ويبــدأ ذلــك بتقليــص عــدد املعلمــني 
غــر املثبتــني إىل %7.5 مــن عموم املعلمني، 

ما يعني تثبيت ما يزيد عىل 615 معلاًم عىل 
ا، معترًبا عدم تثبيتهم يندرج  بند الشواغر حاليًّ
يف إطــار إرصار الوكالــة عــىل تقليــص خدماتهــا 
تجــاه املوظفــني والالجئــني، التــي أهمها خدمة 

تشغيلهم.
اللجنــة رفضــت وعــودات "وايــت"  وأضــاف أن 
ا بالتزامن مع حل  بأن يتم حل املشكلة تدريجيًّ
األزمــة املاليــة العامــة لـ"أونــروا"، عــاّدًة املســألة 

إدارية يجب حلها فوًرا.
وأكــد خلــف أن اللجنــة لــن تكــف عــن املطالبــة 
بتثبيت الشــواغر وصواًل إلنهاء ملف ما يســمى 
"معلمــي املياومــة" املســتحدث منــذ ســنوات 
قليلة فقط، والوقوف مع معلمي الشواغر بكل 

الوسائل املمكنة حتى تحصيل حقوقهم.
اتحــاد  يف  املعلمــني  قطــاع  رئيــس  وشــدد 
موظفــي "أونــروا" بغــزة د. محمــود حمــدان عىل 
أن تثبيت معلمي الشــواغر عىل رأس أولويات 
ا للرشاكة  االتحاد، وأنه يضع ذلك رشًطا أساسيًّ
مــع إدارة "أونــروا" يف املرحلــة املقبلــة، مردًفــا: 
ا مــن إدارة الوكالــة عــىل مطلبنــا  "نحــن ننتظــر ردًّ
بتقليــص نســبة معلمــي اليومــي لتصبــح 7.5% 

خالل األسبوعني القادمني".

وأفــاد حمــدان بــأن "أونــروا" لديهــا 1500 شــاغر 
معلــاًم   650 مــا وظفــت  فــإذا  ــا،  تعليمــي حاليًّ
التــي يريدهــا  فإنهــا ســتصل للنســبة املطلوبــة 
عــدم  تــربر  األمميــة  الوكالــة  أن  مبيًنــا  االتحــاد، 
تثبيتها املعلمني بوجود أزمة مالية لديها، لكن 
هــذا مــربر غــر مقبــول ألن حــل هــذه اإلشــكالية 

هي مهمتها.
باســم  كلمــة  يف  ربــاح،  خالــد  املعلــم  وقــال 
الواضحــة  الرســالة  إن  املياومــة":  "معلمــي 
التــي يجــب وصولهــا إلدارة "أونــروا" أن تثبيــت 
الوكالــة  لكــون  لهــم  مــرشوع  حــق  املعلمــني 

األممية من أهم مهامها تشغيل الالجئني.
تثبيــت  التشــغيل  ضمــن  مــن  أن  ربــاح  وأوضــح 
حالــة  يف  الطلبــة  إبقــاء  ال  الشــواغر،  جميــع 
التغيــر  بســبب  اطمئنــان  وعــدم  وخــوف  قلــق 
عــدم  مــن  نــوع  "فهــذا  ملعلميهــم،  املســتمر 
االستقرار، والفوىض والعبث"، متسائاًل: "أين 
حقــوق الالجئــني، ومــن ضمنهــا جــودة التعليــم 
التي تتغنى بها أونروا؟ هذا يتطلب منها التزام 
وتشــغيله،  الالجــئ  كرامــة  حفــظ  مســؤولياتها 
بتثبيــت  لــه، وذلــك  الخدمــات  وتقديــم أفضــل 

الشواغر كافة".

غزة/ صفاء عاشور:
أعــرب نائــب املديــر العــام للرعاية الصحية 
األوليــة بــوزارة الصحــة د. مجــدي ضهر عن 
مــن  الجديــدة  الســاللة  دخــول  مــن  تخوفــه 
فــروس كورونــا إىل قطــاع غــزة، خاصــة بعد 
 )AY4.2( اكتشــاف 5 حــاالت مــن متحــور
األرايض  يف  دلتــا  ســاللة  مــن  املتفــرع 

املحتلة عام 1948.
ونبه ضهر يف ترصيح لصحيفة "فلسطني" 
كورونــا  فــروس  متحــور  ظهــور  أن  إىل 
الجديد يدعو إىل رضورة توجه املواطنني 
ألخــذ اللقــاح، الفتــا إىل أن الــوزارة ليســت 
راضيــة متامــا عــن عــدد األشــخاص الذيــن 
تلقوا الجرعة األوىل من التطعيم، إذ وصل 
إىل نحــو 470 ألــف مواطــن، بنســبة 41%، 
يف حــني تطمــح الــوزارة للوصــول إىل نســبة 
ســالمة  لضــامن   ،80% إىل  املطعمــني 

مجتمعية واسعة.
وأشــار إىل أن الــوزارة فتحــت البــاب لتلقــي 
الجرعة الثالثة، وأن أكرث من 7000 شخص 
تلقوهــا بالفعــل يف القطــاع، إذ إن كل مــن 
الثانيــة مــدة  مــى عــىل تطعيمــه الجرعــة 

6 أشــهر يتلقــى رســالة نصيــة مــن الربنامــج 
إىل  للتوجــه  للــوزارة،  التابــع  املحوســب 

املراكز الطبية ألخذها.
وأكد رضورة الحصول عىل الجرعة الثالثة، 
كتوصيــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة، إذ 
تلقــي  عــن  الناتجــة  املضــادة  األجســام  إن 
تنتهــي  أو  تقــل  والثانيــة  األوىل  الجرعتــني 
فاعليتها بعد 6 أشهر، ما يعني عدم توفر 
الحامية املطلوبة للشخص، وهو ما يدعو 
ألخذ الجرعة الثالثة لرفع مستوى املناعة، 
وكبــار  املزمنــة  األمــراض  لــذوي  وخاصــة 

السن والعاملني يف املجال الصحي.
يف  اللقاحــات  أنــواع  جميــع  بتوفــر  وأفــاد 
قطــاع غــزة، خاصــة "فايــزر" و"مودرنــا"، وأن 
شــحنة جديدة من لقاح "ســبوتنيك اليت" 
دخلــت  الواحــدة  الجرعــة  ذي  الــرويس 
مــن  الكثــر  يطلبــه  مــا  وهــو  أمــس،  القطــاع 
جرعــة  بتلقــي  يرغبــون  الذيــن  املواطنــني 
ســيتم  أنــه  إىل  منبهــا  مكثفــة،  واحــدة 
وإخضاعــه  ســالمته  مــن  والتحقــق  فحصــه 
للفحوصــات الالزمــة، والبــدء بتوزيعــه عىل 

املراكز الطبية خالل أيام.

وبشأن أعداد الوفيات واإلصابات بفروس 
الوفيــات  أعــداد  أن  أوضــح ضهــر  كورونــا، 
أعــداد  بانخفــاض  مقارنــة  مرتفعــة  تــزال  ال 
اإلصابــات، مرجعــا ذلــك إىل طبيعة متحور 
تــرتك  التــي  الخطــرة  الســاللة  ذي  دلتــا 
بالســالالت  مقارنــة  عاليــة  خطــرة  أعراضــا 

األخرى.
أعــراض  خطــورة  بســبب  أنــه  وأضــاف 
ال  التــي  الحــاالت  فــإن  الجديــد  املتحــور 
تــزال يف املستشــفى لديهــا أعــراض صعبة 
هــي املســببة للوفيــات، موضًحــا أن خطــر 
الفروس ال يزيد برسعة االنتشار فقط، بل 
إن األمــراض التــي تصيــب الجهاز التنفيس 

تكون أعراضها يف فصل الشتاء أشد.
لتوفــر  تســعى  الــوزارة  أن  ضهــر  وكشــف 
ســتصل  إذ  املوســمية،  األنفلونــزا  لقــاح 
القادمــة،  األيــام  للقطــاع  جديــدة  شــحنة 
تستهدف الفئات األكرث تعرضا للخطر من 
املزمنــة،  األمــراض  وذوي  الطبيــة  الطواقــم 
داعيــا القطــاع الخــاص إىل التعــاون ورشاء 
هــذا اللقــاح، لتوفــر الكميــات التــي يحتــاج 

إليها املواطنون.

االحتالل يسجل 7 وفيات 
و1021 إصابة بكورونا

النارصة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــالل اإلرسائيــي 7 وفيــات و1021 
إصابــة بفــروس كورونــا، بعــد إجــراء 97 ألــف فحــص مخــربي، يف الـــ24 

ساعة املاضية.
وأفــادت وزارة االحتــالل بــأن العــدد الرتاكمــي لإلصابات منــذ بدء الجائحة 
يف مارس/ آذار 2020، بلغ مليونني و320 ألًفا و563 إصابة، والوفيات 
331 مصاًبــا  15512 حالــة، مشــرة إىل أن  8030، والحــاالت النشــطة 
يرقــدون يف املستشــفيات بحالــة خطــرة، منهــم 159 مصاًبــا موصولــون 

بأجهزة التنفس االصطناعي.
املســمى  الجديــد  دلتــا  مبتحــّور  إصابــة  حــاالت  اكتشــاف  أعقــاب  ويف 
يف  الوبائيــة  التحقيقــات  تكثيــف  االحتــالل  حكومــة  قــررت   ،)AY4.2(

هــذه الحــاالت، والتواصــل مــع الــدول التــي ظهــر فيهــا الفــروس لتبــادل 
املعلومات، وتعديل الخطة الخاصة بالسياحة وفقا للمعلومات الخاصة 

باملتحور.
ويثــر ظهــور املتحــور الجديــد مخــاوف من إمكانية حــدوث موجة جديدة 

من تفيش الفروس بعد انحسار املوجة الرابعة.

"المواصالت" تناقش 
تنظيم مواقف عشوائية 

وسط غزة
غزة/ فلسطني:

ناقش وكيل وزارة النقل واملواصالت اللواء صالح الدين أبو رشخ، 
أمــس، مــع رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الــرساج، ومديــر عــام رشطــة 
املرور العميد تامر شــحادة، تنظيم املواقف العشــوائية يف منقطة 

الرسايا والجندي املجهول وسط مدينة غزة.
وأكــد أبــو رشخ أهميــة العمــل املشــرتك بــني الطرفــني فيــام يخــدم 
مصلحة املواطن يف قطاع غزة، مشًرا إىل أن هذه الجهات الثالثة 

تعترب محور أسايس يف عمل منظومة النقل عىل الطريق.
وأشــار إىل أهميــة العمــل عــىل توفــر طــرق مناســبة لســر املركبــات 

واملواطنني مبا يحقق بيئة مرورية آمنة.
أو  حكوميــة  ســواء  الجهــات  كافــة  تعمــل  أن  رضورة  عــىل  وشــدد 
مــن  لهــا  ملــا  القضيــة  هــذه  حــل  للمســاهمة يف  أهليــة  مؤسســات 

أهمية كبرة تعود بالنفع عىل املواطنني.
وشــدد أبــو رشخ عــىل أهميــة توعيــة الســائقني بوضــع مركباتهــم يف 
املواقــف املخصصــة لهــا، األمــر الــذي يحافــظ عــىل مركبتــه ويوفــر 

طريق للمشاة.
املواقــف  لتنظيــم  املقرتحــة  املخططــات  االجتــامع  خــالل  وعــرض 
بتكاتــف  ممكــن  وقــت  أرسع  يف  للتنفيــذ  واعتامدهــا  العشــوائية 

جميع الجهات املعنية.

"طوارئ المستشفيات" 
تستأنف الشق العملي لدورة 

استخدام جهاز األلتراساوند
غزة/ فلسطني: 

للمستشــفيات  العامــة  اإلدارة  الطــوارئ يف  دائــرة طــب  اســتأنفت 
الشــق العمي لدورة اســتخدام جهاز األلرتاســاوند التشــخييص يف 

.E-FAST أقسام الطوارئ
وقــد ُدرب 50 طبيبــًا مــن األطبــاء العاملــني يف أقســام الطــوارئ يف 
املستشــفيات الجراحيــة، بدعــم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 

وبالتعاون مع اإلدارة العامة لتنمية القوى البرشية.
وشــدد مدير طب الطوارئ باإلدارة العامة للمستشــفيات د.محمد 
العطــار عــىل أهميــة هــذه الــدورة التدريبيــة ألطبــاء الطــوارئ، التــي 
داخــل  للمــرىض  املقدمــة  الطبيــة  املهــارات  تحســني  ضمــن  تــأيت 
أقســام الطــوارئ ورسعــة التشــخيص املبكــر للعديــد مــن الحــاالت 

املرضية الطارئة.

ذ  "الشابات المسلمات" تنفِّ
حملتها السنوية السادسة

غزة/ فلسطني:
التنميــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  املســلامت  الشــابات  جمعيــة  نّفــذت 
االجتامعيــة الحملــة الســنوية للعــام الســادس تحــت عنــوان "صغــار 

عىل هدى املختار٦" من داخل مستشفيات قطاع غزة. 
أن  أمــس،  بيــان،  عيــد، يف  ميســاء  م.  الجمعيــة  رئيــس  وأوضحــت 
حملتهــا تــأيت ضمــن مــرشوع جــرس املحبــة الــذي أطلقتــه الجمعيــة 

بداية شهر سبتمرب املايض. 
النبــوي  مــع ذكــرى املولــد  الحملــة يتزامــن  وبينــت عيــد أن إطــالق 
الرشيــف، ويتخللهــا توزيــع 200 هديــة داخــل مستشــفيات القطاع 

"لكل مولود يولد يف هذا اليوم". 
وذكرت أن الهدية ال تغطي احتياجات املولود فقط بل تشمل األم 

أيًضا.

معلمو "المياومة" في "أونروا" يطالبون بالتثبيت النائب العام يبحث مع كتلة 
الصحفي التعاون المشترك

غزة/ فلسطني:
املدهــون،  الديــن  ضيــاء  املستشــار  العــام  النائــب  بحــث 
أمــس، مــع وفــد مــن كتلة الصحفــي تفعيل التنســيق والتعاون 

املشرتك.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة وفــد مــن الكتلــة ضــم رئيســها، عــامد 
زقوت، ونائبته ســمرة نصار، ورئيس مجلس الكتلة غرب غزة 
وردة الزبــدة، وأعضــاء املجلــس: أحمــد زغــرب، ومحمود هنية، 

وأسامة لبد، ويحيى اليعقويب، ودعاء رشف.
وأكــَد املدهــون يف مســتهل حديثــه، أهميــة الــدور الذي يقع 
عــىل عاتــق الصحفــي الفلســطيني، ورضورة التعــاون إليجــاد 

بيئة مشجعة ونشطة للعمل الصحفي املهني واملسؤول.
لتشــجيع  العامــة  النيابــة  اتبعتهــا  التــي  الخطــوات  وأوضــح 
الصحافــة االســتقصائية، القامئــة عــىل املهنيــة واملوضوعية، 
مشــًرا إىل أّن النيابــة أبــدت اســتعدادها للتعامــل مــع نتائــج 
حــال  يف  العــام  للنائــب  بالغــًا  بوصفهــا  التحقيقــات  هــذه 

صحتها.
مــع  التعــاون  لتعزيــز  النيابــة  جهوزيــة  إىل  املدهــون  وأشــار 
الصعــد  إليــه يف جميــع  يحتاجــون  ورفدهــم مبــا  الصحفيــني 
مبعالجــة  النيابــة  اهتــامم  جانــب  إىل  القانونيــة،  التثقيفيــة 

القضايا التي تخص الصحفيني يف عملهم.
مــن جهتــه شــدد زقــوت عــىل رضورة انفتــاح الجســم الصحفــي 
التعــاون  بيئــة مــن  النيابــة العامــة، والعمــل عــىل توفــر  عــىل 
املشــرتك؛ بغيــة تذليــل العقبــات وتشــجيع العمــل الصحفــي 

املهني يف القطاع.
وقــال إن الكتلــة حريصــة عــىل فتــح قنــوات مهمــة مــع النيابــة 
العامــة، بغــرض تســهيل مهمــة الصحفيــني، مشــًرا إىل أهمية 
تدشني جسور التواصل املستمرة بني النيابة العامة والجسم 
الصحفــي، إىل جانــب رضورة تعزيــز الثقافــة القانونيــة لــدى 

الصحفيني.
النيابــة  نهــج  اســتمرارية  العــام  النائــب  أكــد  أخــرى  جهــة  مــن 
مكوناتــه،  بــكل  املــدين  املجتمــع  عــىل  االنفتــاح  العامــة يف 

لتعزيز األمن املجتمعي وتحقيق السلم األهي.
جاء ذلك خالل استقباله وفد وجهاء ومخاتر قبيلة القطاطوة 
يف مكتبــه، حيــث شــدد خــالل اللقــاء عــىل ترســيخ العدالــة، 
واالحتــكام لســيادة القانــون، ودعــم الرتابــط األرسي بــني أبنــاء 

شعبنا الفلسطيني.
ومــن جهتهــم أثنــى الوجهــاء واملخاتر عىل أداء النيابة العامة 
وتعقــب  الجرميــة  مبالحقــة  املجتمعــي،  الســلم  برتســيخ 
يف  املبذولــة  الجهــود  وكل  للعدالــة،  وتقدميهــم  املجرمــني 

خدمة املجتمع وإحقاق الحق وتأسيس منهج العدل.

غزة/ فلسطني:
اســتقبلت اللجنــة القانونيــة يف املجلس 
الترشيعي، أمس، وفًدا من كلية الرشيعة 

والقانون يف الجامعة اإلسالمية.
د.  الكليــة  عميــد  الزائــر  الوفــد  وجمــع 
تيسر إبراهيم، ومدير الكلية د. نبيل أبو 
العمريــن، ورئيــس لجنــة اإلفتــاء د. عاطف 
أبــو هربيــد، يف حــني كان يف اســتقبالهم 
رئيــس وأعضــاء اللجنــة القانونيــة النــواب: 

املــرصي،  مشــر  الغــول،  فــرج  محمــد 
مروان أبو راس، محمد شهاب.

والتنســيق  التعــاون  الجانبــان  وبحــث 
القانونيــة  اللجنــة  بــني  املشــرتك 
والعمــل  والقانــون،  الرشيعــة  وكليــة 
رســائل  توصيــات  مــن  االســتفادة  عــىل 
املتعلقــة  الجامعــة  يف  املاجســتر 
املجتمــع  يخــدم  مبــا  القانــوين  بالبعــد 

الفلسطيني.

ويف السياق زارت اللجنة القانونية سلطة 
اســتقبالهم  يف  كان  حــني  يف  األرايض 
واملستشــار  البــاز،  عــامد  د.  رئيســها 

القانوين يف السلطة موفق علوان.
ســلطة  بعمــل  الغــول  النائــب  وأشــاد 
بــني  التواصــل  رضورة  ا  مؤكــدً األرايض، 
اللجنــة والســلطة مــن أجــل الحفــاظ عــىل 
املواطنــني  وحقــوق  الحكوميــة  األرايض 

يف أراضيهم.

جانب من وقفة "شواغر التعليم" يف غزة أمس         )تصوير/رمضان األغا(

بعد ظهور 5 حاالت من متحور دلتا في األراضي المحتلة عام 1948
"الصحة" تتخوف من دخول ساللة كورونا الجديدة إلى القطاع

زارت سلطة األراضي
قانونية التشريعي تستقبل وفًدا من الجامعة اإلسالمية
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املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/586(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
ســعديه إســاعيل عبــد الرحمــن الدغمــه مــن ســكان خــان يونــس هويــة رقــم 

410991459 بصفته وكيال عن: رحاب إساعيل عبد الرحمن الدغمه.

مبوجب وكالة رقم: 2021/429 صادرة عن سفارة دولة فلسطني القنصلية 
العامة جدة اململكة العربية السعودية.

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن يف القطعة 231 
القسيمة 11 املدينة عبسان 

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/10/21م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

مذكرة حضور
دولة فلسطني

املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح شال غزة

يف القضية الحقوقية رقم 2020/214
يف الطلب رقم 2021/681

املدعــي: صــالح ســليم إســاعيل جحلــش- هويــة رقــم 960913390 مــن 
ســكان غــزة الزيتــون- شــارع عمــر املختــار- بالقــرب مــن ديــر الالتــني- وكيلــه 

املحامي/ زيد عزيز ومحمد أبو حصرية.
جباليــا  معســكر  ســكان  مــن  حبــوب  إبراهيــم  يوســف  جهــاد  عليــه/  املدعــى 
تــل الزعــرت- خلــف مرطبــات أبــو زيتــون شــارع العــودة ثالــث عــارة عــىل جهــة 

اليسار- مستأجر بعارة أبو حسني الشعراوي هوية رقم 410303903.
يف القضية رقم 2020/214

ا مبا أن املستدعي قد أقام  إىل املستدعى ضده مجهول محل اإلقامة حاليًّ
عليــك دعــوى يطالبــك فيهــا مبوضــوع القضيــة رقــم 2020/214 ومــا يدعيــه 
يف القضية املحفوظ نسخة منه ومن ملحقاته لدى املحكمة حيث تحددت 
جلســة بتاريــخ 2021/11/7م وليكــن معلوًمــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 
الحضور سنســري يف الدعوى ويصدر بها الحكم ســيتم تنفيذ الحكم الصادر 

بحقك حرر بتاريخ 2021/10/17م.
رئيس قلم محكمة صلح شال غزة
هاين الهندي

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2020/9812

إىل املنفذ ضده/ خالد حمد الله عبد الرحمن املنارصة.
طبًقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمة بداية غزة يف الشــيك املســتحق الدفع 
واملســحوب عــىل بنــك فلســطني املحــدود ويحمــل رقــم 20000016 واملحــرر 
بتاريخ 2019/7/10م لصالح طالب التنفيذ/ محمد مطر بحري العيش والبالغ 
قيمتــه $1500 )ألــف وخمســائة دوالر أمريــي( والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة 

الشيك لصالح طالب التنفيذ باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف 2021/10/17م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمود يحيى شعبان النجار من سكان خانيونس 
هوية رقم / 401930037 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ والد موكله واملسجل 

خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // كامل أحمد محمد الدباس 
القطعة 86 القسيمة 7 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// كامل محمد أحمد الدباس 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  الجميــع علــًا  اللجنــة املختصــة تحيــط  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . موفق محمد علوان

دولة فلسطني
سلطة األرايض  

لجنة تصحيح األساء
إعالن للعموم 

الرقــم  تحــت  ذ.م.م  الســالم  مطاحــن  رشكــة  بــأن  الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
563143824 تقدمت بطلب لزيادة رأس مالها بإضافة مبلغ )1.800.000( 

دوالر أمريي إىل رأس مالها الحايل املسجل وقدره )1.200.000( مقسوما 
إىل )120000 حصة( قيمة الحصة الواحدة )10 دوالر أمريي( دوالر أمريي 
وبذلك يصبح رأسال )3,000,000( ثالثة مليون دوالر أمريي مقسومًا إىل 

)300,000 حصة( قيمة الحصة الواحدة )10 دوالر أمريي(.
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل زيــادة رأس مــال الرشكــة التقــدم بكتــاب مســبب 
إىل اإلدارة العامــة للــرشكات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي غــزة النــر أبــراج 

املقويس خالل أسبوع من تاريخ نرش اإلعالن.
تحريرًا يف: 2021/10/21م

مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات -مراقب الرشكات 

املوضوع/ نرش مستبدل
اىل املنفذ ضده/ عبد الفتاح حسني عبد الفتاح أبو العيش- سكان رفح- الشارع 

العام مقابل املركز التجاري – عارة فادي املغاري سابقا خارج البالد حاليًا.
أبلغــك طبقــا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب متبقــي الكمبيالــة املحــررة 
بتاريخ 2021/3/9 واملقامة مبوجبه القضية التنفيذية رقم 2021/3628 
بدايــة رفــح واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ/ أدهــم يــارس غــازي الغنــدور 
منفــذ ضــده/ املذكــور أعــاله والقــايض بإلزامــك بدفع متبقي قيمــة الكمبيالة 
وقــدره تســعائة وعــرشون شــيكاًل فقــط )920 شــيكاًل( مــع إلزامــك بالرســوم 

واملصاريف واملستحقة األداء بتاريخ 2021/9/9م.
الرســوم  إىل  باإلضافــة  الســند  قيمــة  بدفــع  بالتزامــك  بالوفــاء  نكلفــك  لــذا 
يف  رفــح  صلــح  مبحكمــة  التنفيــذ  دائــرة  إىل  بحضــورك  وذلــك  واملصاريــف 
غضــون أســبوعني مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإذا مل تحــرض فــإن دائــرة التنفيــذ 

مأمور تنفيذ محكمة بداية رفحستبارش إجراءات التنفيذ حسب األصول.
إبراهيم أبو ريدة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح

غزة/ فلسطني:
والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  نظمــت 
وبالتعــاون مــع وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
وبلديــة غــزة، ودائــرة اإلنتــاج الفنــي، أمــس، حفــل 
الســنوية  الذكــرى  رشف  عــىل  ومدائــح  أناشــيد 
ملولد رسول الله محمد صىل الله عليه وسلم.

وحــرض الحفــل الــذي أقيــم يف مركــز رشــاد الشــوا 
أحمــد  الهيئــة  رئيــس  غــزة،  مبدينــة  الثقــايف 
عبــد  الدكتــور  األوقــاف  وزارة  ووكيــل  محيســن، 
يحيــى  الدكتــور  البلديــة  ورئيــس  األغــا،  الهــادي 
االعتباريــة  الشــخصيات  مــن  ونخبــة  الــراج، 

واملواطنني.
الحبيــب  مبولــد  اليــوم  "نحتفــي  محيســن:  وقــال 
املصطفــى محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم الــذي 
أنــار طريــق الخــري والحــق للبرشيــة وأخرجهــم مــن 

الظلات إىل النور".
وأكد أن الطريقة األمثل لالحتفاء مبيالد الرسول 

الكريــم تكــون باتبــاع ســنته الكرميــة واقتفــاء أثــره 
الطيــب، ونقــل رســالته الســمحاء وتقديــم صــورة 

مرشفة عن الدين اإلسالمي للعامل أجمع.
االقتــداء  إىل  املســلمني  الــراج،  دعــا  بــدوره، 
برســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم، مشــرًيا إىل 
والتجــرب  الظلــم  عــر  أنهــى  الرســول  ميــالد  أن 
واملــودة  الحــب  عــر  إىل  ونقلنــا  والعبوديــة 

واملؤاخاة بني الجميع.
مــن جهتــه، تحــدث األغــا عن التحــوالت التاريخية 
التــي أحدثتهــا البعثــة النبويــة يف تاريخ البرشية، 
وسرية الرسول صىل الله عليه وسلم، مستشهًدا 
ســرية  تــروي  التــي  والقصــص  اآليــات  مــن  بعــدد 
يف  وتعاملــه  وســلم  عليــه  اللــه  صــىل  الرســول 

العديد من املواقف واملحطات.
وتخلل الحفل فقرات إنشاد ومديح نبوي قدمتها 
فرقــة مزامــري األقــى، وفرقة الفن األصيل، وفرقة 

األنوار، وسط تفاعل وإعجاب الحارضين.

غزة/ فلسطني:
بــوزارة  الفصائــي  التنســيق  وحــدة  عقــدت 
الداخليــة واألمــن الوطنــي، أمــس، لقــاء بــني 
املديــر العــام للرشطــة اللواء محمود صالح، 
العســكرية  والحــاالت  الفصائــل  وممثــي 
بقطــاع غــزة؛ ضمــن الجهــود املبذولــة لضبــط 

الحالة املرورية والحد من حوادث الطرق.
تامــر شــحادة مديــر  العميــد  اللقــاء   وحــرض 
عــي  والعميــد  والنجــدة،  املــرور  رشطــة 
والعمليــات  االتصــاالت  مديــر  النــادي 
مديــر  جلمبــو  محمــد  واملقــدم  بالرشطــة، 
وحدة التنسيق الفصائي، وممثلو الفصائل 

والحاالت العسكرية.
 وشــدد صــالح عــىل عمــق العالقــة بــني وزارة 
والحــاالت  والفصائــل  والرشطــة  الداخليــة 
األجهــزة  أن  مؤكــدًا  القطــاع،  يف  العســكرية 
الرشطيــة واألمنيــة تبــذل جهودهــا يف حفــظ 

الجبهة الداخلية وحاية ظهر املقاومة.

إطــار  يف  يــأيت  اللقــاء  أن  صــالح  وأوضــح   
املروريــة  الحالــة  لضبــط  الحكوميــة  الجهــود 
والحد من حوادث الســري، وتحمل الفصائل 

مسؤوليتها يف تلك الجهود.
إدارتــه،  أن  شــحادة  أوضــح  جهتــه،  مــن 
وبالرشاكــة مــع الجهــات ذات العالقــة، تبــذل 
سالســة  ضــان  ســبيل  يف  كبــرية  جهــودًا 
الحركــة املروريــة عــىل الطــرق، وحفــظ أرواح 
وممتلــكات املواطنــني، والحــد مــن حــوادث 

املرور.
وقــال: "جلســنا مــع الجهــات الرســمية وغــري 
لإشــكاالت  حلــول  إىل  لنصــل  الرســمية 
املروريــة وحركــة الســري يف ســبيل الحفــاظ 
عــىل أرواح املواطنــني، وممتلكاتهــم، ســعًيا 

منا للوصول لحركة مرورية آمنة وسهلة".
وأكــد شــحادة أن رشطــة املــرور عملــت عىل 
تعزيــز الثقــة بينهــا وبــني رشائــح املجتمع يف 
القانــون،  تطبيــق  يف  بواجبهــا  القيــام  إطــار 

والحــاالت  الفصائــل  دور  أهميــة  إىل  الفتــًا 
العسكرية يف هذا الصدد.

وأشــار إىل أن رشطــة املــرور وضعــت خطــة 
متكاملــة ملزيــد مــن ضبــط الحالــة املروريــة، 
مهيبًا مبمثي الفصائل والحاالت العسكرية 
األفــراد  صعيــد  عــىل  التعــاون  مــن  ملزيــد 
واملركبات التابعني لها، وتوجيههم لاللتزام 
بقوانــني الســري، والتأكــد مــن ســالمة وتوافــر 

جميع األوراق امُلنظمة للحركة املرورية.
فصائــل  جميــع  أن  جلمبــو  أكــد  جانبــه،  مــن 
عــىل  حريصــة  واإلســالمي  الوطنــي  العمــل 

توثيق استتباب األمن واألمان يف القطاع.
وأشــار إىل أن الجهــد التكامــي بــني األجهــزة 
املجتمــع  مكونــات  وكل  والرشطيــة  األمنيــة 
وفصائله من شأنه تعزيز الرتابط املجتمعي، 
وحل جميع اإلشكاالت واملعيقات التي من 
شأنها التأثري يف وحدة ومتاسك املجتمع.

ممثــي  مــن  الحضــور  رحــب  جهتهــم،  مــن 

الفصائــل والحــاالت العســكرية بعقد اللقاء، 
الرشطــة  مــن  املبذولــة  بالجهــود  ُمشــيدين 
يف حفــظ األمــن واالســتقرار وبســط الســلم 

األهي واملجتمعي.
وأكــد الحضــور االســتعداد التــام للتعاون مع 
اإلجراءات الحكومية من أجل السالمة عىل 
الطريــق والحــد من حوادث الســري، وااللتزام 
التابعــني  والعنــارص  املركبــات  مــن  التــام 
ورشوط  اإلجــراءات  بجميــع  للفصائــل 

السالمة املرورية.
والحــاالت  الفصائــل  أن  عــىل  وشــّددوا 
العســكرية لــن ُتشــكل أي غطــاء ألي مخالفــة 

مرورية من أي مركبة أو شخص تابع لها.
الحديــث  وتبــادل  نقــاش  اللقــاء  خــالل  وتــم 
والتفصيــالت  املالحظــات  مــن  جملــة  عــن 
ووضــع  املروريــة،  بالســالمة  املتعلقــة 
ضبــط  يف  للمســاهمة  وحلــول  مقرتحــات 

اإلشكاالت التي تقع بني الحني واآلخر.

الحكم بإعدام مدانين 
بقتل المواطن مصلح

غزة/ فلسطني: 
قضــت محكمــة بدايــة غــزة )الدائــرة الثانيــة(، أمــس، حكــًا باإلعــدام 
شــنًقا حتــى املــوت عــىل مواطنــني أدينــا بتهمــة القتــل قصــًدا خالًفــا 

ملواد القانون الفلسطيني.
املســندة  بالتهــم  و)م/س(  )ص/ح(  املدانــني  املحكمــة  وأدانــت 

إليها يف قضية مقتل املغدور املواطن "عدنان عصام مصلح".
شــنًقا  باإلعــدام  مبعاقبتهــا  بيــان،  بحســب  املحكمــة،  وحكمــت 
القتــل  تهمــة  عــن  وذلــك  الجرميــة  أداة  ومصــادرة  املــوت  حتــى 
باالشــرتاك  الخطــف  تهمــة  عــن  ســنوات  خمــس  والحبــس  قصــًدا، 
والســلب باالشــرتاك، وحمل آلة مؤذية وذلك خالًفا ملواد القانون 

الفلسطيني.
وجــاء حكــم اإلعــدام بعد عدة جلســات وقــرار املحكمة بإلزام النيابة 
العامــة بتقديــم كامــل بيناتهــا واتخــاذ اإلجــراء القانــوين الــالزم وبعــد 

إتاحة الفرص للمتهمني بتقديم بيانات النفي والدفاع.
وقالــت املحكمــة إن القضيــة تعتــرب مــن قضايــا القتــل التــي يســعى 
ســجالت  يف  إبقائهــا  وعــدم  إلنهائهــا،  واهتــام  بجديــة  القضــاء 
املحاكــم ضمــن سياســة القضــاء بعــدم إطالــة أمــد التقــايض تحقيًقا 
آمــن  العــام ومجتمــع  الــردع  للســلم األهــي واملجتمعــي، وتحقيــق 

بعيًدا عن الجريم.
يذكــر أن املدانــني قتــال قصــًدا وباالشــرتاك املغــدور مصلــح بتاريخ 
)06/03/2018( وذلــك بــأن بيتــا النيــة لقتلــه وأعــدا العــدة لذلــك 
)ماســورة حديــد+ مــوس( ومــن ثــم قامــا باســتدراجه إىل الشــقة التي 

قام املدان األول باستئجارها.
ومبجــرد دخــول املجنــي عليــه الشــقة قامــا باالعتــداء عليــه ورضبــاه 
عــىل رأســه ومــن ثــم طعنــاه عدة طعنات قاتلة بواســطة أدوات حادة 
ومؤذية، ما أدى لوفاته عىل الفور كا هو موضح يف تقرير الصفة 

الترشيحية وذلك بوجه غري مرشوع ومخالف للقانون.

ضمن جهود ضبط الحالة المرورية
اللواء صالح يلتقي بممثلي الفصائل والحاالت العسكرية بغزة

رام الله/ فلسطني: 
العامــة  الهيئــة  أعضــاء  طالــب 
لنقابــة أطبــاء األســنان يف الضفــة 
الغربيــة، مجلــس النقابــة برضورة 
عاجــل،  بشــكل  انتخابــات  إجــراء 
فعاليــات  بتنظيــم  متوعديــن 
احتجاجيــة حــال عدم االســتجابة 

ملطلبهم.
عــرب  األعضــاء  مطالبــة  وجــاءت 
االجتاعــي،  التواصــل  منصــات 
تســتعد  الــذي  الوقــت  يف 
الهيئــة لتنظيــم اعتصــام مــن أجــل 
االنتخابــات،  بإجــراء  املطالبــة 
املطلبيــة  خطواتهــا  وتصعيــد 
يف  املاطلــة  عــىل  احتجاجــا 

إجراء انتخابات املجلس.
للهيئــة  انتخابــات  آخــر  وعقــدت 
توافــق  عــىل  بنــاًء   2018 عــام 

جميع التشكيالت يف النقابة.
أطبــاء  نقابــة  مجلــس  ويتشــكل 
االســنان مــن 11 عضــًوا اســتقال 
مــا  الحًقــا  أعضــاء  ســتة  منهــم 
عــىل  انتخابــات  إجــراء  تطلــب 

وجه الرعة.
وقــال عضــو الهيئــة العامــة لنقابــة 
أطبــاء األســنان فراس القواســمي 
وطــن"  يــا  حيلــك  "شــد  لربنامــج 

"وطــن"  شــبكة  عــرب  يبــث  الــذي 
املجلــس  إن  أمــس:  اإلعالميــة، 
الحايل منتخب منذ عام 2018 
وكان  عضــًوا،   11 مــن  وتكــون 
مجلًســا توافقًيــا وهــو ســابقة مــن 

نوعها آنذاك.
وأوضــح أنــه شــمل التوافق معظم 
بجهــد  وقامــت  النقابيــة  الكتــل 
مشــرتك مــن أجــل تأســيس نقابــة 

قوية ألطباء األسنان.
عــام  بعــد  القواســمي:  وأضــاف 
القانــوين  الوضــع  أن  تفاجأنــا 
إشــكالية،  فيــه  النقابــة  ملجلــس 
فلســطني  الســاري يف  فالقانــون 
يعــود لعــام 1956 بينــا القانــون 
الــذي ســارت عليــه النقابــة لعــدة 
دورات متعاقبة هو نظام داخي 
لــوزارة  العامــة  لــإدارة  مقــارب 

الصحة.
وتابــع: قررنــا تقنــني وضــع النقابة 
بإرســاء قانون جديد للنقابة لكن 
بعــض  تجــاوب  بعــدم  اصطدمنــا 
إىل  أدى  مــا  املجلــس  أعضــاء 
مــن أصــل  اســتقالة ســتة أعضــاء 

11 عضًوا.

املتبقــني  "أن  القواســمي  وبــنّي 
يف املجلــس قّدمــوا قانوًنــا منــذ 

نتائــج  دون  لكــن  ونصــف،  عــام 
حتى اللحظة".

شــلاًل  تعــاين  النقابــة  أن  وأوضــح 
تاًمــا يف عملهــا حيــث مل تقــدم 
جائحــة  خــالل  لأطبــاء  خدمــات 
يف  خلــل  ويشــوبها  كورونــا، 
املشاركة الوطنية واملجتمعية.

وأوضح القواسمي أن هذا سبب 
مطالبتهم بإجراء االنتخابات قبل 

عام تقريبا.
صــدر  أبريــل  نيســان/   30 ويف 
انتخابــات  بإجــراء  رئــايس  قــرار 
النقابات واملؤسســات، بحسب 

القواسمي.
النقابــة  "مجلــس  أن  إىل  ولفــت 
يريــد إقــرار قانــون جديــد للنقابــة 
وتعيــني  االنتخابــات،  إجــراء  ثــم 

لجنة لحني موعدها".
أن  يعتقــد  القواســمي  لكــن 
فرصــة  عــىل  حصــل  "املجلــس 
زمنها عام دون نتائج"، قائاًل "لقد 

أصبح واقع النقابة مريًضا".
االحتجاجيــة  خطواتهــا  وحــول 
إىل  القواســمي  أشــار  القادمــة، 
مــن  املؤلفــة  العامــة  الهيئــة  أن 
عــدم  وبعــد  طبيــب  آالف   4
ووزارة  املجلــس  اســتجابة 
حــل  بإيجــاد  ملطالبهــم  الصحــة 
النقابــة،  يف  القائــم  للوضــع 
حقوقيــة،  مؤسســات  إىل  تتجــه 
ثــم  إعالمــي  مؤمتــر  عقــد  وإىل 

االعتصام املبارش.
ســيكون  أنــه  القواســمي  وذكــر 
مفتــوح  اعتصــام  ذلــك  بعــد 
تحقيــق  حتــى  النقابــة  داخــل 
الدعوة لالنتخابات، مؤكدًا أنهم 
اإلرضاب  إعــالن  يف  يفكــرون 
االســتجابة  عــدم  حــال  يف 

لالعتصامات.

أعضاء هيئة نقابة األسنان يطالبون 
بإجراء انتخابات عاجلة

"الشباب والثقافة" تنظم حفل أناشيد 
ومدائح بمناسبة المولد النبوي

غزة/ فلسطني:
عقــد مركــز صحــة املرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر 
العليــا  والدراســات  العلمــي  البحــث  وعــادة  الحــر، 
يف الجامعــة اإلســالمية، بالرشاكــة مــع جمعيــة العــون 
ا بعنــوان "رسطــان  الطبــي للفلســطينيني، يوًمــا دراســيًّ
الثــدي بــني الحقــوق والواقــع يف قطــاع غــزة"، ضمــن 
فعاليــات الحملــة اإلقليميــة للتوعيــة برطــان الثــدي 

تحت شعار "تصورِت؟".
العامــة  الــدرايس يف قاعــة املؤمتــرات  اليــوم  وأقيــم 
مببنــى طيبــة للقاعــات الدراســية بالجامعــة، بحضــور 
د.  أ.  العليــا  والدراســات  العلمــي  البحــث  عميــد 
يوســف الجيش، واملدير العام ملستشــفى الصداقة 
الــرتيك د. صبحــي ســكيك، ومديــر مركز صحة املرأة 
يف الربيــج فريــال ثابــت، ومديــر الربامــج املجتمعيــة 
يف جمعيــة العــون الطبيــة للفلســطينيني أمــل زقــوت، 

وعدد من املختصني واملهتمني.
وأوضــح الجيــش أن رسطــان الثــدي هــو األكــر شــيوًعا 
يف العــامل، والســبب األول للوفــاة بــني النســاء، مبيًنــا 
أن 685 ألف امرأة توفيت بســببه عام 2020، أي ما 

معدله إصابة امرأة واحدة من بني 12 امرأة.
إذ  غــزة،  قطــاع  أكــر شــيوًعا يف  املــرض  أن  وأضــاف 
بلغت نسبة اإلصابة فيه أكر من 300 إصابة جديدة 

التوعيــة  نــرشات  أن  مؤكــًدا  الجــاري،  العــام  خــالل 
املختلفــة  املؤسســات  تنفذهــا  التــي  والحمــالت 
بــرضورة  النســاء  لــدى  الوعــي  زيــادة  عــىل  ســتعمل 

الفحص املبكر، لتقليل نسبة اإلصابة والوفيات.
مــن ناحيتــه، قال ســكيك إنــه يقع عىل الجميع حقوق 
تجــاه املصابــات برطــان الثــدي، وإن التوعيــة بهــذا 
بــل يجــب أن  املــرض ال تقتــر عــىل النســاء فقــط، 
كيفيــة  حــول  خلفيــة  لديهــم  ليكــون  الرجــال  تشــتمل 

التعامل مع األم والبنت واألخت والزوجة.
ولفــت إىل أن حمــالت التوعيــة تــأيت ضمــن التــايش 
العاملــي للتوعيــة بأهميــة الوقايــة مــن هــذا املــرض، 
لإصابــة  عرضــة  األكــر  بالفئــة  االهتــام  إىل  إضافــة 

وإجراء الالزم لهن.
مــن جانبهــا، أكــدت ثابــت أهميــة الكشــف املبكر عن 
الثــدي، وأن املســؤولية األخالقيــة والدينيــة  رسطــان 
تقــع عــىل عاتــق الجميــع لتريع عملية الكشــف دون 
املــرض  طــور  مــن  والرابعــة  الثالثــة  للمرحلــة  االنتظــار 

عند اإلصابة.
والرعايــة  العنايــة  أن  إىل  زقــوت  نبهــت  بدورهــا، 
تقليــل  فاعــل يف  لهــا دور  الصحــة  عــىل  واملحافظــة 
نســبة اإلصابــة برطــان الثــدي، وأن األمــر ال يقتــر 
عىل أكتوبر الوردي، وإمنا يشمل جميع شهور العام.

ا  "صحـة المـرأة" تعقـد يـوًما دراسيًّ
للتـوعية بسرطـان الثـدي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــع الجميــع كمواطنــن متســاوين أمــام القانــون، ودون النظــر إىل 
خلفياتهــم الدينيــة والعرقيــة، وهــو الخيــار الــذي مييــل إليــه أغلــب 

دعاة الدولة الواحدة.
ح دعاة حّل الدولتن )كام فعل عدد من قيادات السلطة  ورمبا َلوَّ
الفلســطينية( بــرك هــذا الحــل إىل حــّل الدولة الواحــدة، كنوٍع من 
التهديد والضغط باتجاه دفع االحتالل اإلرسائييل للميض بشكل 

جدي يف حل الدولتن.
أما االحتجاج بحل الدولة الواحدة خالل االحتالل الربيطاين )قبل 
1948( فهــو يف غــر مكانــه منهجيــًا وموضوعيــًا؛ إذ إن الشــعب 

الفلسطيني كان ما يزال عىل أرضه ومل يتعرض للتهجر، وكان من 
حقــه وفــق أنظمــة األمــم املتحــدة وبعــد انتهــاء االنتــداب الربيطاين 
أن ميــارس حــق تقريــر املصــر، حيــث كان مــا يــزال ميلــك أكرث من 
94 يف املائــة مــن األرض، وأكــرث مــن 68 يف املائــة مــن الســكان. 

أمــا وقــد نشــأ الكيــان الصهيــوين عــىل نحــو 77 يف املائــة مــن أرض 
ــر وطــرد نحــو 83 يف املائــة )أكــرث مــن 800  فلســطن، بعــد أن هجَّ
ل  ألــف( مــن الفلســطينين املقيمــن عــىل تلــك األرض، فقــد تحــوَّ
إىل  وليــس  تحريــر،  مــروع  إىل  الفلســطيني  الوطنــي  املــروع 
مجــرد حقــوق متســاوية مــع املســتعمرين املحتلــن، املغتصبــن 

دين ألهلها األصلين. لألرض وامُلرِّ
كذريعــة  الدولتــن  حــّل  بفشــل  االحتجــاج  فــإن  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
للذهــاب إىل حــّل الدولــة الواحــدة، بعــد أن أتــم الصهاينــة احتــالل 
فلســطن؛ هــو يف حقيقتــه ال يعــرّب عــن جاذبية الفكــرة أو عمليتها، 
وإمنا يعرّب عن مدى الغرور والعجرفة والتامدي يف فرض التصورات 
الصهيونية؛ الذي حال دون الوصول إىل أي من "الحلول الوسط". 
إذ إن اللجــوء الفلســطيني والعــريب إىل حــّل الدولتــن مل يــأِت إال 
بعــد اســتنفاد الوســائل لحــل الدولــة الواحــدة، والقناعــة اليقينيــة 
بالرفــض الصهيــوين املطلــق لهــا؛ ألن حــل الدولــة الواحــدة يعنــي 
ببســاطة إنهاء املروع الصهيوين وتفكيكه، وموافقته عليه تعني 

إلغاءه لنفسه بنفسه، وإطالق "رصاصة الرحمة" عىل رأسه.
رشائــح  لــدى  متفاوتــة  بدرجــات  مقبــواًل  الدولتــن  حــّل  كان  فــإذا 
إرسائيليــة صهيونيــة معتــربة؛ فــإن حــّل الدولــة الواحــدة ال يجــد لــه 
سوقًا وال اعتبارًا جديًا يف أيٍّ من األوساط اإلرسائيلية الصهيونية. 
ولذلــك، فلــو افرضنــا جــداًل أن حــّل الدولتــن "ممكــن" فــإن حــّل 
املجتمــع  رؤيــة  وفــق  "املســتحيل"  دائــرة  يف  يدخــل  الدولتــن 
االســتيطاين الصهيــوين؛ وعندمــا يكــون حــّل الدولتــن مســتحياًل 

يصبح حّل الدولة الواحدة أكرث استحالًة.
ولعــل الصهاينــة عندمــا يجــدون أنفســهم مضطريــن تحــت ضغــط 
العمــل املقــاوم للجــوء إىل الخيــارات الصعبــة، فإنهــم ســيفضلون 
مائــة مــرة حــّل الدولتــن عــىل حــّل الدولــة الواحــدة؛ ألنــه ســيبقى 
لهــم مروعهــم الصهيــوين، وســيطرتهم عــىل معظــم األرض وعــىل 
الطبيعــة اليهوديــة لكيانهــم، باإلضافــة إىل اســتمرار اعــراف البيئــة 
اإلرسائيــيل  الريــك  غــاب  مــا  إذا  عــام،  وبشــكل  بهــم.  الدوليــة 
الحــل  هــذا  فــإن  الواحــدة"،  "الدولــة  اليهــودي املفــرض يف حــل 

ل إىل وهم ورساب وتفكر متنيات. يتحوَّ
اليهــود  بــن  العالقــة  فــك  عــن  ثالثــة،  ناحيــة  مــن  الحديــث،  أمــا 
املحتلــة،  فلســطن  يف  االســتيطاين  التجمــع  وســط  والصهيونيــة 
فرمبــا بــدا منطقيــًا ألول وهلــة، غــر أن تجربــة املائــة ســنة املاضيــة 
قــد  اليســارية،  التيــارات  مــن  الفكــرة وخصوصــًا  لهــذه  ــروا  نظَّ ملــن 
أثبتــت فشــلها.. بــل إن الشــواهد تصــّب باتجــاه مزيــد مــن التطرف 
فلســطن  يف  الصهاينــة  لليهــود  والعنــري  والقومــي  الدينــي 

املحتلة، وخصوصًا يف السنوات العرين املاضية.

وال تــزال تتصــادى أقــوال أبراهــام بــورغ، الــذي تــوىل منصــب رئيــس 
الكنيست اإلرسائييل )الربملان( يف أثناء املصادقة عىل اتفاقات 
اإلرسائيليــة  معاريــف  صحيفــة  مــع  مقابلــة  ســياق  يف  أوســلو، 
قبــل أعــوام، وورد فيهــا أن رابــن الــذي أنشــد "أغنيــة الســالم" يف 
املهرجــان الــذي انتهــى مبقتلــه مل ُينجــز اتفــاق ســالم، وإمنــا حــاول 
أن يســلك ســّكة مغايرة لطريق قمع الفلســطينين وإقصائهم، غر 
أن الحمــض النــووي لديــه ولــدى أوســلو مل يكــن ســلمًيا بتاًتــا، وهــو 
دأب عىل أن يعيد التذكر بأن موقفه إزاء القضية الفلسطينية غر 
ُمســتّل مــن قــرارات املحكمــة العليــا، ومن مقاربات منّظمة بتســيلم 
لحقــوق اإلنســان، مــا يــدّل عــىل أّن "عاملــه الداخــيل غــر مؤّســس 
صدمــات  تجــاه  والحساســية  الثقــة  وبنــاء  والراكــة  العدالــة  عــىل 

اآلخر" عىل حد تعبر بورغ.
عنــد متابعــة مــا كتــب هــذا العــام، ال بــّد مــن االلتفــات إىل نقطتن: 
تأكيــد أّن رابــن عندمــا ذهــب إىل مســار أوســلو كان ميتلــك خطــة 
إســراتيجية، ترتبــط بالحفــاظ عــىل أمــن )إرسائيــل( "دولــة يهوديــة 
ذات حــدود ميكــن الدفــاع عنهــا" مــن دون أّي إســراتيجية تتعلــق 

بـ"السالم".
ورأى يف الرئيــس يــارس عرفــات باألســاس رشيــكًا يف قمــع املقاومــة 
الفلســطينية وحركــة حــامس، ومبفهــوٍم مــا اعتــربه ســيقبل التنــازل 
يف املســتقبل عــن القــدس وحــق العــودة لالجئــن وخطــوط 1967 

الوهم الثاين عر: الدولة الواحدة:
النظــام  تفكيــك  يســمى  مبــا  مرتبــط  عنــه  نتحــدث  الــذي  الوهــم 
العنــري الصهيــوين مــن خالل النضال الســيايس، ولســنا نتحدث 
الشــعب  إرادة  وفــرض  الصهاينــة،  مــن  فلســطن  تحريــر  عــن  هنــا 
الفلســطيني عــىل أرضــه مــن خــالل دولــة واحــدة مســتقلة، أو كجــزء 
متحــد مــع أمتــه العربيــة اإلســالمية، فهــذا ليــس وهــاًم، بــل هــو حــقٌّ 

سيتحقق طال الزمان أم َقُر.
وهــاًم  باعتبــاره  الواحــدة"  "الدولــة  خيــار  عــن  الحديــث  يبــدو  قــد 
يتــم  إذ  عديديــن،  لفلســطينين  مزعجــًا  الفلســطيني  العمــل  يف 
بعــد ســقوط خيــار  الخيــار األفضــل  باعتبــاره  الخيــار  هــذا  تســويق 
"حــّل الدولتــن"، والــذي نشــرك معهم يف القناعة بســقوطه، وأنه 
وهــم مــن األوهــام التــي تحدثنــا عنهــا ســابقًا. كــام قــد يــراه العديــد 
مــن فلســطينيي األرض املحتلــة 1948 طرحــًا مقبــواًل يف مواجهــة 
الكيــان العنــري الصهيــوين اإلرسائيــيل. وهــو يف الوقــت نفســه، 
م منطقــًا ميكــن أن يكــون مقبــواًل يف البيئــة الدوليــة، خصوصــًا  ُيقــدِّ
يف مــا يتعلــق بفكــرة تفكيــك النظــام العنــري "األبارتايــد" عــىل 
غــرار مــا حــدث يف جنــوب أفريقيــا، وباعتبــار أنه آخــر كيان عنري 

يف البيئة الدولية.
النضــال  أن  يف  التاريخيــة  أرضيتهــا  الدعــوة  هــذه  تجــد  كــام 
الفلســطيني تركــز عــىل فكــرة الدولــة الواحــدة طــوال فــرة االحتــالل 
الفكــرة  لتبنــي  عــودة  هنــاك  وكانــت   .1918-1948 الربيطــاين 
يف طــرح حركــة فتــح ســنة 1968؛ عندمــا دعــت ملــروع الدولــة 
التــي يتســاوى فيهــا املســلمون  الواحــدة  العلامنيــة  الدميقراطيــة 

واملسيحيون واليهود، كام تبنتها فصائل فلسطينية أخرى.
ويختلف دعاة الدولة الواحدة بن فكرة الدولة ثنائية القومية التي 
يتوافق فيها العرب واليهود عىل تقاســم الســلطة، دون أن ُيســيطر 
طــرف عــىل آخــر؛ وبن الدولــة الدميقراطية العلامنية التي تتعامل 

بإحيــاء  عاًمــا،   26 منــذ  األيــام  هــذه  مثــل  تنشــغل )إرسائيــل(، يف 
الذكــرى الســنوية الغتيــال رئيــس حكومتها الســابق، يتســحاق رابن 
)4 تريــن الثــاين/ نوفمــرب 1995(. وفيــام كان الصوت األعىل يف 
خضم هذا االنشغال، عىل مدار معظم تلك األعوام، للزاعمن أّن 
هذا االغتيال تسّبب أيًضا بقتل "السالم" مع الفلسطينين، لكون 
الرجل تطّلع إليه أواًل وقبل أي يشء، فمنذ أعوام قليلة بدأت الكّفة 
ترجح لصالح أصوات تؤّكد، من ضمن أمور أخرى، أّنه مل يكن رجل 
ســالم، وأّن اتفاق أوســلو مع منظمة التحرير الفلســطينية استهدف 

أكرث يشء الدفع مبصالح )إرسائيل( األمنية اإلقليمية.
ويف هذا الشأن تحديًدا، يعترب ورثته من رؤساء الحكومة يف دولة 

االحتالل، وال سيام بنيامن نتنياهو، مبنزلة مكّميل طريقه.
هذا التقييم لرابن غر منحٍر يف خصومه السياسين، بل يشمل 
أقرب من كانوا محيطن به، ويف مقّدمهم مستشاره اإلسراتيجي، 
حاييــم آســا، الــذي كــّرر هــذا العــام تأكيــده أّن الهــدف األهــّم الــذي 
كان موضوًعــا ُنصــب عيَنــْي رابــن، لــدى توقيعــه اّتفاقــات أوســلو، 
هو اإلفضاء إىل تحســن ُحظوظ )إرسائيل( يف البقاء املاّدّي عىل 
املــدى البعيــد، ومل تكــن يف هــذا الهــدف أّي اعتبــاراٍت نابعــٍة مــن 
د عىل أّن أّي  الفلســفة املرتبطة مبقاربة املهامتا غاندي. كام شــدّ
تقييم مغاير بهذا الصدد مثل القول إّن رابن هو "فيلسوف سالم" 

ال شخصّية اسراتيجّية فّذة هو مبنزلة تشويه إلرث هذا الرجل.

ولعــل التجربــة الواقعيــة تشــر إىل أن هــذا النــوع مــن فــّك العالقــة 
االنتفــايض  والعمــل  تحــت رضبــات املقاومــة  إال  بــوادره  تظهــر  ال 
الفعال؛ الذي ُيفقد املجتمع الصهيوين العمودين اللذين يستند 
أزمــة  يف  وُيدخلــه  واالقتصــاد،  األمــن  وهــام  احتاللــه  يف  إليهــام 
البحــث عــن البدائــل، ويحــّول بقــاء املجتمــع الصهيــوين واالحتــالل 
إىل عملية مكلفة ال ُتحتَمل، وإىل عبء ال ُيطاق. أما وأن املجتمع 
الصهيــوين "ميــدُّ رجليــه" يف بيئــة عربيــة إســالمية ضعيفــة مفككــة 
متخلفــة وُمطّبعــة، ويعيــش الفــرد فيــه بدخــل ســنوي يــوازي دخــل 
الفــرد يف أوروبــا.. فــإن كّل محــاوالت اإلقنــاع وكّل قصائــد الهجــاء 

والغزل والرجاء ال ُتحرِّك شعرًة لدى الصهاينة.
مــن جهــة رابعــة، فــإن اإلغــراء الــذي يشــكله حــّل "الدولــة الواحــدة" 
لــدى املجتمــع الــدويل، عــىل غــرار مــا حــدث يف جنــوب أفريقيــا، 
التــي  الكــربى  الغربيــة  فالقــوى  متامــًا.  متامســكًا  طرحــًا  يبــدو  ال 
تــرى فيــه قلعــة متقدمــة يف  رعــت وترعــى املــروع الصهيــوين، 
االســراتيجية  أهدافهــا  لتنفيــذ  واإلســالمي  العــريب  العــامل  قلــب 
يف الســيطرة عــىل املنطقــة، وإبقائهــا يف دائــرة الضعــف والترذم 

والتخلف، وسوقًا ملنتجاتها.
ــوا عــىل مــدى العقــود املاضيــة  ولذلــك، مل يــكّل األمريــكان أو ميلُّ
وباختــالف إداراتهــم ورؤســائهم مــن أن )إرسائيــل( هــي حجر الزاوية 
يف سياســتهم الــرق أوســطية. وتــدرك هــذه القــوى أن الطبيعــة 
"اليهودية الصهيونية" لهذا الكيان هي متطلٌب لبقائه واستمراره، 
كــام أنهــا ال تــرى فيــه نظامــًا عنريــًا بالنظــر إىل الخلفيــات الدينيــة 
والثقافيــة لــدى كثــر مــن صانعــي القــرار، خصوصــًا أولئــك الذيــن 

ميلكون خلفيات بروتستانتينية.
وإذا كانــت هــذه القــوى تتبنــى حــل الدولتــن فــإن انتقالها إىل حّل 
الدولــة الواحــدة ُيصبــح أكــرث صعوبــة؛ إال إذا تحــّول هــذا الكيان إىل 
عــبء كبــر عليهــا وأصبــح رضره أكــرب مــن نفعــه، وهــذا أمــر يرتبــط 
قوتهــا،  وعنــارص  النهضويــة  لحالتهــا  املنطقــة  باســتعادة  أساســًا 

وبتصاعد العمل املقاوم يف فلسطن.
باإلضافة إىل ذلك فإن حّل الدولتن ما زال يلقى قبواًل من معظم 
بدولــة فلســطن؛  137 منهــا رســميًا  يعــرف  العــامل، حيــث  دول 
باإلضافــة إىل دول عديــدة أخــرى تتبنــى هــذا الحــل ولكنهــا بانتظــار 
حــّل  حــال  هــذا  كان  فــإذا  التســوية.  مســار  يف  نجاحــات  تحقيــق 
الدولتن الذي فشــل، وتجاوزه الكيان الصهيوين، وتعامل كـ"دولة 
فــوق القانــون" وال قيمــة للضغــوط الدوليــة عليهــا، فــام بالــك بحــّل 
"الدولة الواحدة" الذي سيحتاج إىل مشوار من نوٍع آخر؛ قد يجد 
الفلســطينيون أنفســهم "بعد عمر طويل" أنهم كانوا يجرون خلف 

الرساب.
ويف كل األحوال، فقد حذرنا سابقًا من الوقوع يف وهم "الرعية 
الدوليــة" التــي ال ميكــن املراهنــة عليهــا يف انتــزاع الحقــوق وتحريــر 

األرض، خصوصًا يف الحالة الفلسطينية.
من ناحية خامسة، ال يجيب دعاة الدولة الواحدة عن هوية األرض 
واإلنســان يف فلســطن بعــد إقامــة هــذه الدولــة، وهــل ســتعود إىل 
طابعها العريب اإلسالمي؟ وهل من حق كافة املستوطنن اليهود 
الذيــن جــاؤوا عــىل مــدى أكــرث مــن مائــة عــام مــن كافــة بقــاع العــامل 
فقــط ملجــرد كونهــم يهــودًا، االحتفــاظ بحــق املواطنــة والجنســية 
وتحــت  الســالح  بقــوة  جــاء  ملــن  يحــق  وهــل  "الفلســطينية"؟! 
غطــاء االحتــالل وضــد إرادة الشــعب الفلســطيني واألمــة العربيــة 
أســاس  أي  وعــىل  والجنســية.  املواطنــة  تلــك  أخــذ  واإلســالمية، 
يــرىض دعــاة الدولــة الواحــدة إعطــاء هــذا الحــق ملجموعــات مــن 

الغزاة املحتلن؟!

وقد يجادل البعض بأنه عندما تتشكل الدولة الواحدة، فإن الكثر 
مــن هــؤالء ســرغبون بالعــودة إىل بلدانهــم، بعــد انتهــاء املــروع 
الصهيوين وفشله. ولذلك فإنه يوافق "تكتيكيًا" عىل فكرة الدولة 
الواحــدة.. لكــن ذلــك رضٌب مــن "الســذاجة" السياســية إذا مل يكن 

يدرك أن الصهاينة واعون لهذه املآالت متامًا.
فــإن  الذهــن،  يف  يوضــع  أن  يجــب  الــذي  الســادس  االعتبــار  أمــا 
الدعوة إىل الدولة الواحدة قد تنعكس سلبًا عىل العمل املقاوم 
ضــد املــروع الصهيــوين، بتحويــل املعركــة إىل معركــة حقوقيــة 
سياســية قانونيــة؛ وتصبــح هروبــًا مــن املقاومــة وتكاليفهــا وأمثانهــا 
إىل  الدالئــل  فيــه  تشــر  الــذي  الوقــت  يف  للبوصلــة؛  وتشــتيتًا 
الفعــل املقــاوم بكافــة أشــكاله )وخصوصــًا املســلح( هــو املؤهــل، 
كــام أرشنــا، لتوفــر "الحــرارة" الكافيــة لتفكيــك العالقــة بــن اليهــود 

والصهيونية.
ومــن ناحيــة ســابعة، فــإن الدعوة للدولة الواحــدة قد توّفر "رشعنة" 
باعتبــار ضمهــا إىل  غــر مقصــودة لالحتــالل يف الضفــة الغربيــة، 
مروع الدولة الواحدة، والتعامل "الواقعي" مع االحتالل باعتباره 
الدولــة التــي يســعى إىل تفكيــك عالقتهــا بالصهيونيــة؛ يف الوقــت 
الذي يتابع املروع الصهيوين عمله املنهجي املنظم يف تهويد 
األرض واإلنســان، ويرك لهؤالء أن يســتفرغوا جهودهم وأوقاتهم، 
كــام اســتفرغ إخوانهــم دعــاة حــّل الدولتــن جهودهم يف الســنوات 

الخمسن املاضية.
يرفــع  ال  حتــى  الواحــدة،  للدولــة  البعــض  يدعــو  وأخــرًا،  وثامنــًا، 
الصهاينــة عقرتهــم بــأن دعــاة مــروع التحريــر يريــدون أن "يرمــوا 

اليهود يف البحر"؛ وهي بالتأكيد دعوى كاذبة.
نهضــوي حضــاري  مــروع  هــو  التحريــر  مــروع  فــإن  وباختصــار، 
إىل  الحقــوق  بعــودة  معنيــون  املــروع  هــذا  وأصحــاب  إنســاين، 
أصحابها وبعودة فلسطن إىل أهلها؛ وبتحقيق العدل لكل إنسان 
مهام كان دينه وطائفته أو قوميته وِعرقه، وليســوا معنين بتقديم 
ــر  الوعــود والتنــازالت املجانيــة املســبقة ملــن دّمــر فلســطن وهجَّ
شــعبها ونهــب خراتهــا. وال ينبغــي ألصحــاب املــروع أن يحروا 
أنفســهم يف زاويــة البحــث عــن حلــول للمــروع الصهيــوين ونتائــج 

احتالله، والتي ينبغي أن يتحملها بنفسه.
ويف املقابــل، فــإن الصهاينــة أنفســهم ال ُيــربرون للعــامل كيــف رموا 
بالفعــل الشــعب الفلســطيني يف حــرب 1948 يف البحــر وشــتتوه 
يف أقطــار األرض، وال يهتــز لهــم ضمــر عــىل جرامئهــم عــىل مــدى 
أكــرث مــن ســبعن عامــًا، ولديهــم مــن الوقاحــة مــا يكفــي لرفــض حــق 
الالجئــن الفلســطينين بالعــودة إىل أرضهــم، بالرغــم مــن أن كل 
العامل يقف معهم يف هذا الحق. وإذا كانوا ميلكون حدًا أدىن من 
اإلنســانية، فليكّفــوا عــن إثــارة "فزاعــة" املســتقبل، وليعالجــوا مثــاًل 
بعــض مــا اقرفــت أيديهــم فعــاًل تجاه شــعب فلســطن، ولرضخوا 

لحق الالجئن الفلسطينين الطبيعي والبديهي بالعودة.
ســتبقى فكــرة الدولــة الواحــدة يف ظاهرهــا ذات إغــراء ومنطــق قــد 
يجذب العديدين؛ لكنها تظل يف الســياق املنهجي واملوضوعي 
ال ميكــن  تســويقيًا  دعائيــًا  وعمــاًل  عليهــا،  البنــاء  ال ميكــن  فرضيــة 
املراهنــة الحقيقيــة عليــه؛ إال إذا كان املقصــود بالدولــة الواحــدة 
رضبــات  تحــت  الصهيــوين  املــروع  وإســقاط  فلســطن  تحريــر 
الفلســطيني  الشــعب  إرادة  وفــق  الدولــة  هــذه  وإقامــة  املقاومــة، 

واألمة العربية واإلسالمية.
أحــرار  وكل  واملســلم  والعــريب  الفلســطيني  ســيعود  وبالتــايل، 
العــامل، إن عاجــاًل أو آجــاًل، إىل املربــع األســايس ملــروع التحرير 

وهو مربع املقاومة.

وعن املستعمرات يف "الكتل الكربى" وإاّل سيظل حاكاًم لرام الله 
فقط!

والنقطة الثانية أّن رابن كان أول من استرف ما بات ُيعرف باسم 
قــدرة نوويــة  امتــالك  الســعي إىل  اإليــراين" املتمثــل يف  "الخطــر 

وللهيمنة اإلقليمية.
ويف ضــوء ذلــك، رأى رضورة عقــد اتفاقيــات تطبيــع مــع مزيــد مــن 
دول املواجهــة يف أعقــاب اتفاقيــة الســالم مــع مــر املربمــة يف 
الطــوق  "دول  تســّمى  مــا  ومــع  الفائــت،  القــرن  ســبعينيات  نهايــة 
الثــاين"، وفًقــا لعقيــدة بــن غوريــون، يف ظــل تطــورات عامليــة غــر 

مسبوقة، أبرزها انهيار االتحاد السوفييتي السابق.
يف  مــدرًكا،  كان  رابــن  أن  إىل  الخصيصــة  بهــذه  القائلــون  وينّبــه 
قــرارة نفســه، أن مثــل هــذه االتفاقيــات ال ميكــن بلوغهــا إال يف إثــر 
ســلوك طريــق التســوية مــع الفلســطينين، وهــو مــا حــدث، حيــث 
أّدى التفاقيــات أوســلو وإبــرام اتفاقيــة الســالم مــع األردن، وانطــالق 

املفاوضات اإلرسائيلية - السورية.
ا لكان  ويف سياٍق متصل، ينّبه هؤالء إىل أنه لو كان رابن ما زال حيًّ
مــن أشــّد مؤيــدي "اتفاقيــات أبراهــام"، عــىل الرغــم من أنهــا مل ُتربَم 
مبوجب املسار نفسه الذي ُعرف باسم "فلسطن أواًل"، يف إشارة 
بليغــة إىل مــا حــدث مــن تغــّرات دراماتيكيــة عــىل املوقــف العريب 

الرسمي نفسه.

أوهام يف العمل الفلسطيين )6(

الفصل الُمستجد يف تقييم رابني

د. محسن محمد صالح
عريب 21

فإن الصهاينة أنفسهم ال ُيبررون 
للعالم كيف رموا بالفعل الشعب 
الفلسطيني في حرب 1948 في 
البحر وشتتوه في أقطار األرض، 

وال يهتز لهم ضمير على جرائمهم 
على مدى أكثر من سبعين عامًا، 

ولديهم من الوقاحة ما يكفي 
لرفض حق الالجئين الفلسطينيين 
بالعودة إلى أرضهم، بالرغم من أن 

كل العالم يقف معهم في هذا 
الحق.

أنطوان شلحت
عرب 48

عند متابعة ما كتب هذا العام، 
ال بّد من االلتفات إلى نقطتين: 
تأكيد أّن رابين عندما ذهب إلى 
مسار أوسلو كان يمتلك خطة 

إستراتيجية، ترتبط بالحفاظ على 
أمن )إسرائيل( »دولة يهودية ذات 

حدود يمكن الدفاع عنها« من دون 
أّي إستراتيجية تتعلق بـ«السالم«.
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غزة/ فلسطني:
أعلــن رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي 
إصــدار  عــن  الدعليــس،  عصــام 
توجيهــات لــوزارة النقــل واملواصــات 
للتســهيل  الازمــة  اإلجــراءات  التخــاذ 
لالتــزام  الســائقني  عــى  والتيســر 

بالنظام والقانون.
الدعليــس،  اجتــاع  ذلــك خــال  جــاء 
الداخليــة  وزاريت  وكيــي  مــع  أمــس، 
واألمن الوطني، والنقل واملواصات، 
ملتابعــة  الفــرا،  محمــد  نائبــه  بحضــور 
اإلجــراءات الحكوميــة املتعلقة بضبط 
مــن  الحــد  وجهــود  املروريــة  الحالــة 

حوادث الطرق.
وقــال الدعليــس: "مســتعدون لتقديم 
كل مــا يلــزم مــن أجــل الوصــول ألفضــل 
حالة من االلتزام بالقانون عى الطرق، 
ولــن تكــون هنــاك أي عقبــات مــن أجــل 

الوصول لضبط الحالة املرورية".
العمــل  تنظيــم  أهميــة  عــى  وشــّدد 
املروريــة؛  الحالــة  وضبــط  املــروري 
ألرواح  حايــة  مــن  عليــه  ينطــوي  ملــا 
وبســط  وممتلكاتهــم،  املواطنــني 

النظام واألمن العام.
املواصــات  وزاريت  أن  وأوضــح 
تكثيــف  بهــا  ينــاط  والداخليــة 
الجهــود  كل  وبــذل  اإلجــراءات 

الازمــة مــن أجــل الوصــول إىل ضبــط 
التخفيــف  ومنهــا  املروريــة،  الحالــة 
للســائقني  الرتخيــص  إجــراءات  يف 
وفــق  أوضاعهــم  تنظيــم  إىل  للوصــول 

القانون.
الحكوميــة  الجهــات  أن  إىل  ولفــت 
ماضيــة يف مــروع الضبــط املــروري 

هذا الهدف والتغلب عى املعيقات 
التي تواجه ذلك".

الســائقني  جميــع  "الدعليــس"  وحــّث 
بالقوانــني  لالتــزام  واملواطنــني 
هــو  القانــون  أن  مؤكــًدا  املروريــة، 
الضامن للحفاظ عى حياة املواطنني 

وسر الحياة العامة دون منغصات.

أقــى  إىل  للوصــول  ُمتــدرج  بشــكل 
جميــع  تكــون  وأن  الضبــط،  درجــات 
املركبــات عــى الطريــق مؤهلــة وآمنــة 

ومستوفية جميع الروط القانونية.
وتابــع: "نــدرك متاًمــا صعوبــة الظروف 
االقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا، 
لكننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق 

النقــل  وزارة  وكيــل  قــال  جانبــه،  مــن 
واملواصــات صــاح الديــن أبــو رشخ: 
عــن  وشــيك  إعــان  بصــدد  وزارتــه  إن 
الســائقني  عــن  للتخفيــف  مــروع 
تصويــب  أجــل  مــن  واملركبــات 

أوضاعهم القانونية.
طــوال  بذلــت  الــوزارة  أن  إىل  وأشــار 
الفــرتة الســابقة جهــودًا كبــرة لضــان 

تطبيق القانون عى الطريق.
مــن  العديــد  أن  رشخ  أبــو  وأوضــح 
بصــدد  وأخــرى  ُأنجــزت  املروعــات 
الــروع بهــا، مــن أجــل تحســني الحالــة 
املركبــات  تهيئــة  وضــان  املروريــة 
ومواءمتها للســر عى الطريق بشــكل 

آمن.
الداخليــة  وزارة  وكيــل  قــال  بــدوره، 
واألمــن والوطنــي اللــواء نــارص مصلــح، 
رشطــة  وّجهــت  الداخليــة،  قيــادة  إن 
كل  لبــذل  املروريــة  بالحالــة  املــرور 
الجهــد املمكــن من أجــل تنظيم الحالة 

املرورية وضان تنفيذ القانون.
وأوضح أن إدارة رشطة املرور عى أتم 
الجهوزيــة واالســتعداد للقيام بواجبها 
يف هــذا املــروع الــذي توليــه أهميــة 
كبــرة، وتعمــل عــى توفر كل ما يلزم 
مــن  والحــد  املواطنــني  أرواح  لحايــة 

حوادث السر.

بعد إيقاف حافالت نقلهم
"المالية" تقرر رصف بدل 
السفر كامًل للموظفني 

من بداية نوفمرب
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة املالية، إيقاف عمل حافات نقل املوظفني العموميني من 
بدايــة شــهر نوفمــر القــادم، ورصف بــدل الســفر الثابت كامــًا للموظفني 
"نقًدا" دون الخضوع لنسبة رصف الراتب، ومبا يشمل موظفي العقود.
وقالــت الــوزارة يف ترصيــح صحفــي، أمــس: إن الدوائــر الحكومية التي لها 
خصوصيــة لنقــل موظفيهــا يف حافــات عموميــة ســتقوم بالتنســيق مــع 
وزارة املالية مسبقا قبل التنفيذ، مبا يراعي إجراءات السامة والوقاية.

"المواصفات والمقاييس" 
تجتمع  مع رشكات 

المصاعد يف غزة
غزة/ فلسطني:

االقتصــاد  لــوزارة  التابعــة  واملقاييــس  املواصفــات  مؤسســة  اجتمعــت 
الوطني، أمس، بأصحاب الركات العاملة يف مجال املصاعد.

واســتمع املدير العام ملؤسســة املواصفات واملقاييس عاد الحوراين 
للمشاكل والتحديات التي تواجه الركات وسبل حلها.

وحــر االجتــاع الــذي عقــد يف مقــر املؤسســة رئيــس اتحــاد الصناعــات 
املعدنية محمد املنيس.

الخــارج  مــن  االســتراد  أصحــاب رشكات املصاعــد مشــاكل  واســتعرض 
التصنيــع  عمليــة  يف  الازمــة  الخــام  واملــواد  املصاعــد  صناعــة  وعمليــة 

واألعطال وكذلك مشكلة صيانتها.
واختتــم االجتــاع بوضــع عــدد مــن التوصيــات مــن شــأنها التخفيــف عــن 
رشكات املصاعــد وتذليــل العقبــات أمامهــم للوصــول إىل مصاعــد ذات 

جودة عالية ولطرق صيانة صحيحة وآمنة.

غزة/ صفا
أصــدرت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات تقريًرا تضمن أبرز االنشطة 
واالنجــازات التــي تحققــت خــال الربع 
الثالــث مــن العام الحايل، عى صعيد 
الثاثــة  القطاعــات  يف  الــوزارة  عمــل 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
يف  االلكــرتوين  وتعزيــز  والريــد 

املؤسسات الحكومية.
وعى صعيد العمل املؤسيس قالت 
الــوزارة إنــه تــم البــدء مبــروع الرتميــز 
الريــدي يف محافظــات غــزة بعــد قــرار 
اعتــاد  العاملــي  الريــدي  االتحــاد 
فلســطني،  لدولــة  الريديــة  الرمــوز 
لحــدود  الخرائــط املكانيــة  اعــداد  وتــم 
البلديات حيث تم تقسيم القطاع إىل 
200 منطقــة، والبــدء بإســقاط الرمــوز 

الريدية لهذه املناطق.
بشــأن  تعليــات  الــوزارة  وأصــدرت 
حاية مســتهلك خدمات االتصاالت، 
دليــل  ونــر  بتحديــث  قامــت  كــا 
البوابــة  عــى  الــوزارة  خدمــات 

االلكرتونية للخدمات الحكومية.
وشهد الربع الثالث االنتهاء من تقييم 
لجائــزة  املرتشــحة  الحكوميــة  الدوائــر 
"أفضــل تحــول رقمــي حكومــي" للعــام 

2021 والتي ترأسها الوزارة.
كــا شــهد الربــع الثالث اختتــام برنامج 
 ،2021 للعــام  الصيفــي  التدريــب 
كليــات  خريجــي  مــن   43 وتدريــب 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  الحاســوب 
6 مــن الجامعــات والكليــات  مبشــاركة 

األكادميية املحلية.
وتقييــم  حــرص  تــم  انــه  الــوزارة  وقالــت 
مجــال  يف  العاملــة  الــركات  أرضار 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الـــ  مــع  بالتعــاون  الناشــئة  واملشــاريع 
وتطويــر  تقييــم  ايضــا  وتــم   UNDP

منظومة الشكاوى املركزية.
الخطــة  تحديــث  إىل  ونّبهــت 
العــام  الثــاين مــن  التشــغيلية للنصــف 
القطاعيــة  األولويــات  حســب   2021
نظــام  عــى  وإدخالهــا  الحكوميــة 
اتفــاق  عقــد  وتــم  االلكــرتوين،  الخطــة 
خدمــة  لتقديــم  الوطنــي  البنــك  مــع 
الثابتــة  التعليــات  الشــهري  التحويــل 
البــدء  اىل  باإلضافــة  للمســتفيدين، 

بحملــة إعاميــة بشــأن نــر الخدمــات 
االلكرتونية التي تقدمها الوزارة.

ووضعــت الــوزارة تصــور بشــأن تفعيــل 
الخدمــات  لتقديــم  املوحــدة  النافــذة 
انشــاء  يتضمــن  والــذي  الحكوميــة 
أعــدت4  كــا  املوحــد  االتصــال  مركــز 
مشــاريع خاصــة بالــوزارة وفــق النــاذج 
املعتمــدة، باإلضافــة إىل إعــداد وثيقة 

مبادرات الوزارة لعام 2021.
مجلس استشاري

بإجــراءات  البــدء  الــوزارة  وأعلنــت 
تشــكيل مجلــس استشــاري يف مجــال 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
خطــة  مســودة  إعــداد  تابعــت  كــا 
إســرتاتيجية للتحــول الرقمي الحكومي 
بتفعيــل  وقامــت   ،2021-2025
بإضافــة  والتمويــل  االســتثار  دائــرة 
خــال  مــن  تقــدم  جديــدة  خدمــات 
مكاتــب الريــد، ووفقــا للتقريــر رفعت 
خــاص  وعــاوات  حوافــز  نظــام  الــوزارة 
مجــال  يف  العاملــني  باملوظفــني 
واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
أفضــل  جائــزة  اعتــاد  اىل  باإلضافــة 
تحول رقمي ذيك يف القطاع الخاص.

ويف مجال األنظمة القياســية املركزية 
منظومــة  تطويــر  أن  إىل  التقريــر  أشــار 
وتشــغيلها  املركزيــة  األرضار  إدارة 
لحــرص االرضار الناتجــة جــراء العــدوان 
شــتى  يف  القطــاع  عــى  األخــر 

املجاالت.
البوابــة  تطويــر  عــى  الــوزارة  وعملــت 
لتقديــم طلبــات املعامــات  املركزيــة 
الدفــع  نظــام  مــع  املرتبطــة  الحكوميــة 
وأجــرت  الحكومــي،  االلكــرتوين 
نظــام  عــى  التعديــات  مــن  مجموعــة 
إدارة الخطــط الحكوميــة املركــزي، كا 
مــن  الثــاين  اإلصــدار  بتشــغيل  قامــت 
نظام ادارة الرســائل الحكومي "راســل" 
للتقاريــر  جديــدة  واجهــة  وتطويــر 
نظــام  بعمــل  املتعلقــة  اإلحصائيــة 
الســندات الحكومية، وربطه مع انظمة 

الوزارات املالية وبنوك التحصيل.
املوديــول  بتشــغيل  الــوزارة  وقامــت 
الخاص بتسديد املعامات الحكومية 
وزارة  يف  املوظفــني  مســتحقات  مــن 
الرتبيــة والتعليــم تطويــر خدمــات الــرد 
املوحــد  االتصــال  نظــام  ضمــن  اآليل 

خال الناذج املخصصة لذلك.
الــوزارة  فَعلــت  فقــد  للتقريــر،  ووفقــا 
اإللكرتونيــة  للخدمــات  للدخــول  نظــام 
لبلدية رفح كا شَغلت اإلصدار األول 
عــى  املوحــد  الدخــول  تطبيــق  مــن 
األندرويــد،  بنظــام  العاملــة  األجهــزة 
بتطويــر  IOS وقامــت  نســخة  وكذلــك 
باإلصــدار  والخاصــة  "مكتبــي"  خدمــة 
اإللكرتونيــة  الخدمــات  لبوابــة  الجديــد 

للوزارة.
التحّول اإللكتروني

اإللكــرتوين  التحــول  صعيــد  وعــى 
أشــار  الحكوميــة  املؤسســات  داخــل 
التقريــر اىل انــه تــم االنتهــاء مــن إنجــاز 
%75 مــن املاحظــات الخاصــة بنظــام 
ســوق العمــل التابــع لــوزارة العمل التي 
تم حرصها قبل البدء بتشغيل النظام، 
كــا تــم إجــراء بعــض التطويــرات عــى 
نظــام اإلعفــاءات الصحيــة الــذي يربــط 
ووزارة  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة 
خاصــة  منظومــة  تطويــر  وتــم  الصحــة، 
إلدارة تراخيــص املهــن الطبيــة لصالــح 

وزارة الصحة.
وأشــار التقرير إىل قيام الوزارة برمجة 
العامــة  بالهيئــة  الخاصــة  املعامــات 
امليــاه-  ســلطة  والثقافــة-  للشــباب 
والرياضــة  للشــباب  األعــى  املجلــس 

طلبــات  وحوســبة  إضافــة  كذلــك  وتــم 
عــن  الباحثــني  بيانــات  تحديــث 
بــوزارة  والخاصــة   2 عــدد  العمــل 
العمــل، ونرهــا عــر البوابــة املوحــدة 

للمعامات الحكومية.
الهواتــف  تطبيقــات  صعيــد  وعــى 
والخدمــات الذكيــة االنتهــاء مــن تطويــر 
البوابــة  تطبيــق  مــن   Android نســخة 
الحكوميــة  للمعامــات  املوحــدة 
كــا متــت  بتطبيــق حكومــي،  وربطهــا 
متابعــة تشــغيل تطبيــقsso” " خــاص 
بعمليــات الدخــول املوحد للمواطنني 
نظــام  مــن  املســتفيدين  وجمهــور 

تسجيل الدخول املوحد املركزي.
مــن  االنتهــاء  تــم  فقــد  للتقريــر  ووفًقــا 
خــال  مــن  الســداد  خدمــة  إضافــة 
الــراء  بعمليــات  والخــاص  الحســاب 
مــن املؤسســات التجاريــة، وذلــك عر 

تطبيق بنيك أون الين.
وعــى صعيــد إدارة قواعد البيانات تم 
البيانــات  بيئــة بديلــة لقواعــد  تشــغيل 
جديــدة  اســتخدام  سياســة  وتطبيــق 
البيانــات  عــن  االســتعام  لعمليــة 
النســخ  عمليــة  واجــراء  الحكوميــة 
االحتياطــي لقواعــد البيانــات وتشــغيل 
 SAN املركزيــة  التخزيــن  وحــدة 

Storage الجديدة.
الشبكة الحكومية

بتطويــر  البــدء  تــم  إنــه  الــوزارة  وقالــت 
مركــز بيانــات وتــم وإعــادة ربــط جميــع 
نتيجــة  املتــررة  الحكوميــة  الدوائــر 

الحرب األخرة عى قطاع غزة.
عــدد  بلــغ  فقــد  التقريــر،  وبحســب 
البيانــات  عــن  االســتعامات  عمليــات 
اســتعام،  مليــون   96.9 الحكوميــة 
الدفــع  نظــام  معامــات  عــدد  وبلــغ 
 ،101,384 املركــزي  اإللكــرتوين 
وبلــغ عــدد مــرات اســتخدام التســجيل 

املوحد 3.2 مليون مرة.
التقريــر  ذكــر  االتصــاالت  مجــال  ويف 
انــه تــم الحفــاظ عى اســتقرار خدمات 
اإلنرتنــت املقدمــة للمجتمع من خال 
متابعة الحمات وتصويبها وتنظيمها، 
واعداد مقرتح تعليات منح موافقات 
تركيــب كوابل االلياف الضوئية، حرص 
وتحديــث األجهــزة املســتخدمة للبــث 
لــكل  الفنيــة  واملواصفــات  اإلذاعــي 

الحكومي.
املحوســبة  األنظمــة  مجــال  يف  أمــا 
داخــل الــوزارة فقــد تــم تطويــر منظومــة 
مكاتــب  يف  املاليــة  الحــواالت  إدارة 
الرصافــة، كــا تــم تشــغيل نظــام بنــك 
مــن  واالنتهــاء  الويــب  بتقنيــة  الريــد 
تطويــر الشاشــة املتعلقــة بالتحويــات 

الداخلية.
اإلصــدار  وتشــغيل  تطويــر  تــم  كــا 
محطــات  إدارة  نظــام  مــن  الثــاين 
الهاتــف املحمــول باإلضافــة إىل تطوير 
االصــدار الثــاين مــن نظــام إدارة رخــص 
االتصــاالت وكذلــك تطويــر نظــام إدارة 
عمليــات معــارض ونقــاط بيــع الهواتــف 
إدارة  نظــام  تشــغيل  وتــم  املحمولــة، 
بطلبــة  والخــاص  الصيفــي  التدريــب 
الجامعــات، وكذلــك تطويــر وتشــغيل 
الحكوميــة  النــاذج  إدارة  نظــام 

املحوسب.
اإللكرتونيــة  الخدمــات  صعيــد  وعــى 
واإلبــاغ  التســجيل  خدمــة  أطلقــت 
طــورت  كــا  املفقــودة،  الهواتــف  عــن 
اإللكرتونيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
عــن  االســتعام  وخدمــة  الحكوميــة 
التقييات املالية لألرضار االقتصادية 
أو  املوافقــة  وإبــداء  للمواطنــني 
مــن  التقييــم  نتيجــة  عــى  االعــرتاض 

بشــكل  الطلبــات  تقديــم  إلتاحــة 
إلكرتوين عر البوابة املوحدة لتقديم 

املعامات الحكومية.
ووفًقــا للتقريــر فقــد تــم البــدء بتطويــر 
للمكتبــات  املوحــدة  القامئــة  نظــام 
للشــباب  العامــة  للهيئــة  التابعــة 
والثقافــة، واالنتهــاء مــن تطوير منظومة 
اإلداريــة  الرقابــة  ديــوان  أعــال  إدارة 
تطويــر  مــن  االنتهــاء  تــم  كــا  واملاليــة 
منظومة التنسيقات – وزارة الخارجية.
وأشــارت الــوزارة اىل تطويــر املنظومــة 
املحوســبة لــوزارة التنميــة االجتاعية، 
حيــث توفــر املنظومــة كافــة العمليات 
كافــة  بعمــل  املتعلقــة  واإلجــراءات 
إدارة وزارة التنميــة االجتاعيــة بشــكل 
اىل  باإلضافــة  ومتكامــل،  محوســب 
اإللكرتونيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
وللجمعيــات  للمواطنــني  املوجهــة 
غــر  االجتاعيــة  واملؤسســات 

الحكومية.
البــدء  تــم  فقــد  التقريــر،  وبحســب 
بتطويــر اإلصــدار األول الخــاص بنظــام 
الرعيــة  املحاكــم  عمليــات  إدارة 
حيث تم االنتهاء من تحديد الوظائف 
الخاصــة بالنظــام، وجــاري العمــل عــى 
قاعــدة  وبنــاء  التحليــل  وثيقــة  إعــداد 

البيانات الخاصة بالنظام.

أجهــزة  اســتراد  أذونــات  ومنــح  جهــاز 
اتصــاالت وتكنولوجيــا معلومات بواقع 

14 إذن.
موافقــة  شــهادة   22 إصــدار  وتــم 
نوعيــة، ومتابعــة خدمــة إزالــة وحجــب 
املواقع االلكرتونية االباحية عدد 13، 
راديويــة  ملواقــع  موافقــة   36 واصــدار 
ومســوحات  ميدانيــة  جــوالت  وتنفيــذ 
النطــاق  قنــوات  وتخصيــص  لتحديــث 
وتــم   ،35 عــدد   FM لنطــاق  الــرتددي 
وتــداول  نقــل  خدمــة  رخصــة  اعتــاد 
الريــد الرسيــع 2، باإلضافــة اىل ربــط 
الفايــر  بكوابــل  األورويب  املستشــفى 

لخدمة مرىض كورونا.
التقريــر  ذكــر  بالريــد  يتعلــق  وفيــا 
املاليــة  الخدمــات  معامــات  عــدد  أن 
عــدد  بلــغ   ،131,474 واملرصفيــة 
بعائــث  بريديــة  الخدمــات  معامــات 
وطــرود وصناديــق مخصوصــة 6,629، 
وتم استقبال 7,550 من استفسارات 
خــال  مــن  للمواطنــني  فنــي  ودعــم 
االتصــال عــى الرقــم املجــاين -1800
102-101 واســتقبال عدد 9 شــكاوى 

تم معالجتها يف مجال عمل الوزارة.
خريجــي  مــن   23 تدريــب  وتــم 
الجامعات يف مجال وتخصص الوزارة 
خارجيــة  لجنــة  يف20  واملشــاركة 

حكومية.
أضرار العدوان

االحتــال  جيــش  إىل  التقريــر  ونبــه 
األخــر  العــدوان  خــال  اإلرسائيــي 
وعــّدة  أبــراج  خمســة  دّمــر  مايــو  يف 
رشكــة   160 نحــو  تضــّم  كانــت  مبــاٍن، 
وإنرتنــت  واّتصــاالت  تكنولوجيــا 

ومشاريع تكنولوجية ناشئة.
معوقــات  أبــرز  إىل  التقريــر  وتطــرق 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  تنميــة 
تشــغيل  منــع  أن  مؤكــًدا  املعلومــات، 
يف  والرابــع  الثالــث  الجيــل  خدمــات 
فلســطني ومنــع دخــول خطــوط واجهزة 
حــدوث  يف  تســبب  الفايــر  شــبكات 

فجوة تقنية مقارنة بالدول املحيطة.
وأشــار التقريــر إىل أن هنــاك انخفاًضــا 
يف مــؤرش اســتخدام النطــاق العريــض 
املتحــرك والــذي هــو ركيــزة مهمــة يف 
االقتصــاد الرقمــي واملشــاريع الصغرة 

التكنولوجية.

خالل اجتماعه مع وكيَلْي المواصالت والداخلية

الدعليس: إجــــراءات حكوميــــة تسهيــــًل 
عىل السائقيــــن لللتـــزام بالقانــــون

جانب من االجتماع جانب من االجتماع 

جانب من المؤتمر 

وزارة االتصاالت تصدر تقريرًا بإنجازاتها خلل الربع الثالث من 2021
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أنقرة/ وكاالت:
هدد الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان 
فرنســا  بينهــا  مــن  دول  عــر  ســفراء  بطــرد 
وأملانيــا والواليــات املتحدة ردا عىل دعوة 
رجــل  عــن  لإلفــراج  الــدول  هــذه  وجهتهــا 

األعامل املعارض عثامن كافاال.
وقــال إردوغــان بحســب ترصيحــات نقلتهــا 
وســائل إعــام تركيــة، أمــس، "أبلغــت وزيــر 
خارجيتنا أننا ال نستطيع أن نسمح ألنفسنا 

باستقبالهم يف بادنا".
دعــت  االثنــن،  مســاء  صــدر  بيــان  ويف 
كل مــن كنــدا وفرنســا وفنلنــدا والدمنــارك 

والــروج  ونيوزيلنــدا  وهولنــدا  وأملانيــا 
والســويد والواليــات املتحــدة إىل "تســوية 
كافــاال،  عثــامن  لقضيــة"  ورسيعــة  عادلــة 
رجــل األعــامل والناشــط الــرتيك املســجون 

رهن املحاكمة منذ أربع سنوات.
وقــال الرئيــس الــرتيك "هــل يعــود لكــم أن 
القضــاء  أن  تركيــا درســا؟"، مؤكــدا  تلقنــوا 

الرتيك "مستقل".
الــرتيك مولــود  الخارجيــة  واســتدعى وزيــر 
صــدور  غــداة  الثاثــاء  أوغلــو  تشــاوش 
البيان ســفراء الدول العر، معتربا أنه من 
رجب طيب  أردوغان"غــر املقبــول" مطالبــة تركيــا باإلفــراج عــن 

املعارض املسجون.
واعتــرب الســفراء بشــكل خــاص أن "التأخــر 
املســتمر يف محاكمتــه يلقــي ظــاال عــىل 
القانــون  ودولــة  الدميوقراطيــة  احــرتام 

وشفافية النظام القضايئ الرتيك".
وتتهــم الســلطات الرتكيــة املعــارض البالــغ 
مــن العمــر 64 عامــا والــذي يعتــرب مــن أبــرز 
شخصيات املجتمع املدين، بالسعي اىل 
األول/ كانــون  يف  تركيــا.  اســتقرار  زعزعــة 
ديســمرب 2019، أمرت املحكمة األوروبية 
لحقــوق اإلنســان ب"اإلفــراج الفــوري عنــه"، 

لكن مل ترد أنقرة عىل طلبها.

يف  كافــاال  الــري  األعــامل  رجــل  وولــد 
باريس. وقد أبقي قيد االعتقال يف مطلع 
تريــن األول/اكتوبــر بقرار من محكمة يف 
عنــارص  "تنقصهــا  أنــه  اعتــربت  اســطنبول 
جديــدة لإلفــراج عنــه". وُمــّدد توقيفه حتى 

26 ترين الثاين/نوفمرب.
التظاهــرات   2013 يف  كافــاال  ودعــم 
باســم  عرفــت  التــي  للحكومــة  املناهضــة 
أردوغــان  حكــم  واســتهدفت  جيــزي  حركــة 
حــن كان رئيســا للــوزراء. ثــم اتهــم مبحاولة 
االنقــاب  خــال  بالحكومــة"  "اإلطاحــة 

الفاشل يف 2016.

المحكمة العسكرية 
اللبنانية تطلب إفادة 

جعجع بشأن عنف بريوت
بروت/ وكاالت:

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويرتز" أن املحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب 
التــي  اللبنانيــة ســمر جعجــع بشــأن أعــامل العنــف  القــوات  إفــادة زعيــم حــزب 
اندلعت األسبوع املايض يف بروت. وقالت املصادر "مفّوض الحكومة لدى 
املحكمة العسكرية القايض فادي عقيقي قد أعطى إشارة باالستامع إىل إفادة 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمر جعجع يف ملف الطيونة وذلك عىل خلفية 
االعرتافات التي أدىل بها املوقوفون يف هذا امللف... وتقيض إشارة القايض 
عقيقــي باالســتامع إىل جعجــع أمامــه يف املحكمــة العســكرية". ومل يــرد جعجع 

بعد عىل طلب للتعليق. 

أردوغان يهدد بطرد عرش سفراء بعد دعوة إلطالق رساح معارض

 لحظة إطاق صاروخ باليستي تجاه جنوب غريب السعودية أمس    )أ ف ب(

صنعاء/ وكاالت:
أمــس،  باليمــن،  الحــويث  أعلنــت جامعــة 
اســتهداف معســكر ســعودي بـ5 صواريخ 
وإصابــة  مقتــل  عــن  أســفر  مــا  باليســتية، 
غــريب  جنــوب  شــخصا،   35 مــن  أكــر 

اململكة.
جــاء ذلــك يف بيــان للمتحــدث العســكري 
مل  فيــام  رسيــع،  يحيــى  الحوثيــن  باســم 
تصــدر الســلطات الســعودية أو التحالــف 

العريب أية إفادة رسمية بشأنه.
وقــال رسيع: "متكنــت قواتنا الصاروخية 
اســتهدفت  نوعيــة  عمليــة  تنفيــذ  مــن 
معســكر قــوات الواجــب بجــازان )جنــوب 
غريب الســعودية(، يوم األربعاء، بخمســة 

صواريخ باليستية".
مقــر  اســتهدفت  "العمليــة  أن  وأضــاف 
األســلحة  ومخــازن  للمعســكر  القيــادة 
وأســفرت  األباتــي،  طائــرات  ومرابــض 
عن مرصع وإصابة أكر من 35 سعوديا، 
للطائــرات  وطياريــن  ضبــاط  بينهــم 

األباتي".
وحتــى الســاعة 17:40 ت.غ، مل تصــدر 

الســلطات الســعودية أو التحالف العريب 
تعقيبا بشأن ذلك.

أمــس،  بيــان،  يف  أعلــن  التحالــف،  وكان 
بصنعــاء  جويــة  عســكرية  عمليــة  تنفيــذ 
مروعــة"،  عســكرية  أهــداف  عــىل" 
أوســع  هــو  مبــا  الحوثيــن"  متوعــدا 

وأشمل".

يف اليمــن بإحبــاط هــذه الهجــامت، فيــام 
بعضها خلفت ضحايا مدنين.

وللعــام الســابع، يشــهد اليمــن حربــا بــن 
واملدعومــة  للحكومــة  املواليــة  القــوات 
من تحالف بقيادة الســعودية، ومســلحي 
الحوثيــن املتهمــن بتلقــي دعــم إيراين، 
بينهــا  محافظــات  عــىل  واملســيطرين 

الحــق،  بيــان  يف  الحوثيــون،  أعلــن  فيــام 
ســقوط ثاثــة قتــىل وثاثــة جرحــى بهــذه 

الغارات.
صواريــخ  إطــاق  الحوثيــون  واعتــاد 
باليســتية وطائــرات مســرة عــىل مناطــق 
مــن  متكــررة  إعانــات  مقابــل  ســعودية، 
التحالــف العــريب، الــذي تقــوده اململكــة 

صنعاء منذ سبتمرب/ أيلول 2014.
نفاد التمويل 

مــن جهــة أخــرى، أعلنــت األمــم املتحدة، 
اإلنســانية  األنشــطة  بعــض  أن  أمــس، 
ســتتوقف  اليمــن  يف  للحيــاة  املنقــذة 

قريبا بسبب نفاد التمويل.
ملكتــب  مقتضــب  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
لألمــم  التابــع  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق 

املتحدة باليمن "أوتشا".
الــركاء  بعــض  "ســيضطر  البيــان:  وقــال 
يف املجــال اإلنســاين قريبــا إىل تقليــص 
للحيــاة  املنقــذة  التدخــات  وقــف  أو 

بسبب نفاد األموال".
قطاعــات  "سيشــمل  ذلــك  أن  وأضــاف 
والنظافــة  وامليــاه  الصحــة  مثــل  حيويــة 
تفاصيــل  دون  النازحــن"،  ومخيــامت 

أكر.
قــال  املــايض،  آب  أغســطس/  وأواخــر 
املكتــب األممــي يف بيــان، إن مــا تلقتــه 
ال  والنظافــة  وامليــاه  الصحــة  قطاعــات 
التمويــل  حجــم  مــن  باملئــة   7.8 يتجــاوز 

املطلوب )دون تحديده(.

عقب تنفيذ التحالف عملية جوية بصنعاء
الحوثيون يعلنون استهداف معسكر سعودي بـ5 صواريخ باليستية

مؤتمر دعم ليبيا يدعو 
التخاذ تدابري إلجراء 

االنتخابات يف 24 ديسمرب
طرابلس/ وكاالت:

قالــت وزيــرة الخارجيــة الليبيــة نجــاء املنقــوش، إن مؤمتــر دعــم اســتقرار 
ليبيا اختتم أعامله أمس، بصدور بيان الختامي يشدد عىل أهمية اتخاذ 
التدابر الازمة لبناء الثقة من أجل عقد االنتخابات الوطنية بشــكل نزيه 

وشفاف وجامع يف 24 ديسمرب/ كانون األول.
الكويتــي  الخارجيــة  وزيــر  مــع  مشــرتك  مؤمتــر صحفــي  خــال  وأضافــت 
أحمد الصباح أن البيان الختامي أشار إىل التزام حكومة الوحدة الوطنية 
بســيادة ليبيــا واســتقالها وبرفضهــا القاطــع للتدخــل األجنبي يف شــؤونها 

الداخلية.
الجديــدة  للســلطة  الكامــل  دعمــه  عــن  الكويتــي  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب 
املوحدة لليبيا املتمثلة يف املجلس الرئايس وحكومة الوحدة الوطنية.

وعــرب الوزيــر عــن رفــض بــاده جميــع أشــكال التدخــل األجنبــي يف الدولــة 
أصولهــا يف  عــىل  الحفــاظ  ليبيــا يف  حــق  عــىل  وشــدد  للنفــط  املنتجــة 

البنوك األجنبية.
وكان رئيــس الــوزراء الليبــي عبــد الحميــد الدبيبــة، قال خــال املؤمتر، إنه 
مــن املمكــن إنهــاء األزمــة الطويلــة التــي تعــاين منهــا الباد منــذ االنتفاضة 
املدعومــة مــن حلــف شــامل األطلــي التــي أطاحت مبعمــر القذايف يف 

.2011

وأيد إجراء انتخابات وطنية يف 24 ديسمرب/ كانون األول وفقا ملا تنص 
عليه خطة سام مدعومة من األمم املتحدة.

الخرطوم/ وكاالت:
أطلقــت الرطــة الســودانية الغــاز املســيل 
مبنــى  أمــام  متظاهريــن  عــىل  للدمــوع 
الربملــان مبدينــة أم درمــان التــوأم للعاصمة 
الســلطة  بتســليم  يطالبــون  الخرطــوم، 

لحكومة مدنية.
ســبعة  إن  "الجزيــرة"،  قنــاة  مراســل  وقــال 
الرطــة  إطــاق  إثــر  أصيبــوا  أشــخاص 
عــىل  للدمــوع  املســيل  الغــاز  الســودانية 
تــم  وإنــه  الربملــان،  مقــر  أمــام  متظاهريــن 
إحــراق عربــة تابعة لقوات مكافحة الشــغب 
درمــان  أم  مدينــة  يف  الربملــان  مقــر  أمــام 

السودانية.
ســودانية  ومــدن  املدينــة  وشــهدت 
شــعارات  رفعــت  مظاهــرات  مختلفــة 
مؤيــدة للحكومــة، يف حــن يواصــل أنصــار 
الحريــة والتغيــر- مجموعــة  تحالــف "قــوى 
امليثــاق الوطنــي" اعتصامهــم أمــام القــرص 
الســادس  لليــوم  الخرطــوم،  الجمهــوري يف 

عىل التوايل.
قاعــدة  بتوســيع  املعتصمــون  ويطالــب 
وااللتــزام  االنتقاليــة،  الفــرتة  يف  املشــاركة 
وحــل  الدســتورية،  الوثيقــة  بنــود  بتنفيــذ 
حكومــة  وتشــكيل  الحاليــة،  الحكومــة 
هيــاكل  تكويــن  يف  وبــاإلرساع  كفــاءات، 

السلطة االنتقالية.
دعــا  مظاهــرة  الخرطــوم  يف  انطلقــت  وقــد 
الحريــة  لقــوى  املركــزي  املجلــس  إليهــا 
والتغيــر لدعــم حكومة عبــد الله حمدوك، 
وقــد أغلقــت قــوات األمــن الطــرق املؤديــة 

إىل املقار الحكومية واألسواق الرئيسية.
كام خرجت صباح أمس مظاهرات شــعبية 
يف والية شامل كردفان، ورشقي السودان، 
ورفــع املتظاهــرون شــعارات تدعــم الحكــم 

املدين يف السودان.
مطالب وشعارات

كبــرة  حشــودا  إن  الجزيــرة،  مراســل  وقــال 
داعمة للحكم املدين ورافضة ألي نوع من 

عرات السودانين يشاركون يف تظاهرة بأم درمان أمس     )أ ف ب(

االنقابــات العســكرية، نزلــت إىل الشــوارع 
يف مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم.

حــل  يرفضــون  املتظاهريــن  أن  وذكــر 
هــذا  مــن  قــرار  أي  أن  ويــرون  الحكومــة، 
القبيــل ميثــل جــزءا مــن مؤامــرة بــن املكون 
الســابق  النظــام  أتبــاع  وبعــض  العســكري 

إلسقاط الثورة.
تطالــب  شــعارات  رفعــوا  أيضــا  إنهــم  وقــال 
بتشــكيل مجلــس تريعــي فــوري يســتطيع 
لجنــة  وتشــكيل  الثــورة،  أهــداف  تحقيــق 
االعتصــام،  فــض  قضيــة  يف  دويل  تحقيــق 
وتطالب أيضا بحامية لجنة تفكيك النظام.
وأضــاف أن املتظاهريــن يــرون أن مــا يجــري 
حاليــا مــن اعتصــام أمــام القــرص هــو محاولــة 
إلجهــاض الثورة ومواجهــة الحراك املدين، 
مــع  الراكــة  بفــض  طالبــوا  بعضهــم  وأن 

املكون العسكري.
ويف تطور آخر، قال وزير املالية السوداين 
بعــض  اســتام  تــم  إنــه  إبراهيــم  جربيــل 

الواليات من قبل املتظاهرين.
املهنيــن  تجمــع  قــال  جهتــه،  ومــن 
املواكــب  عــىل  الهجــوم  إن  الســودانين 
الســلمية إعــان ســافر مــن الســلطة الحاليــة 
ال  أنــه  مؤكــدا  والثــوار،  للثــورة  عدائهــا  عــن 

تراجع عن الشوارع حتى تسليم السلطة.
الثــورة  وتــأيت هــذه املظاهــرات يف ذكــرى 
يف  عســكرية  حكومــة  بــأول  أطاحــت  التــي 
قــوى  دعــت  وقــد   .1964 عــام  الســودان 
اليــوم،  سياســية متباينــة للخــروج يف هــذا 

للتعبر عن مطالب سياسية مختلفة.
مظاهرات مبدن أخرى

كــام شــهد إقليــم دارفــور مظاهــرات تطالــب 
بتســليم الســلطة يف الســودان إىل املكــون 

املدين.
مــن  تحــذر  شــعارات  املتظاهــرون  وردد 
االنقــاب  ومــن  املــدين،  الحكــم  تقويــض 
هــذه  وتــأيت  الســلطة.  عــىل  العســكري 
مبليونيــة  تعــرف  مــا  إطــار  يف  املظاهــرات 

بــن املكونــن املــدين والعســكري بالبــاد 
الستكامل قضايا املرحلة االنتقالية.

املســؤول  جمــع  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
األممــي برئيــس مجلس الســيادة الســوداين 
عبــد الفتــاح الربهــان، بالعاصمــة الخرطــوم، 
وفــق بيــان صــادر من إعام مجلس الســيادة 

اطلعت عليه األناضول.
ومنذ شهر، تتصاعد توترات بن املكونن 
العســكري واملدين يف الســلطة االنتقالية، 
للقــوى  عســكرية  قيــادات  اتهــام  بســبب 
مصالحهــا  عــن  تبحــث  بأنهــا  السياســية 
الشــخصية فقــط ومســؤولة عــن االنقابــات 
بالبــاد، وذلــك عــىل خلفيــة إحبــاط محاولة 

انقاب يف 21 سبتمرب/ أيلول املايض.
مــن  جملــة  بحــث  اللقــاء  بــأن  البيــان  وأفــاد 
ويف  املشــرتك  االهتــامم  ذات  القضايــا 
بالبــاد  الجاريــة  التطــورات  مقدمتهــا 
وعاقــة رشكاء الفــرتة االنتقاليــة ودعم األمم 

املتحدة للفرتة االنتقالية.
وشــدد برتــس بحســب ذات املصــدر عىل 

يف  املــدين  االنتقــال  لدعــم  أكتوبــر   21
السودان.

رشقــي  شــامل  بورتســودان،  مدينــة  ويف 
الســودان، خرجــت مواكــب شــاركت فيهــا 
اســتجابة  الثــورة،  قــوى  مــن  مجموعــات 
لدعوة املجلس املركزي، للمطالبة مبدنية 
الســلطة  مؤسســات  واســتكامل  الدولــة، 

االنتقالية.
ونظــم مجلــس نظــارات البجــا والعموديــات 
املينــاء  بوابــة  أمــام  تظاهــرة  املســتقلة 
الجنويب مبدينة بورتســودان، شــامل رشقي 

السودان.
وجــدد املتظاهــرون مطالبهــم بإلغــاء مســار 
رشقي السودان يف مفاوضات جوبا، وحل 
غــر  كفــاءات  وتشــكيل حكومــة  الحكومــة، 

حزبية.
استمرار الشراكة

بــدوره، أكــد رئيــس البعثــة املتكاملــة لألمــم 
فولكــر  "يونتاميــس"،  بالســودان  املتحــدة 
الراكــة  اســتمرار  رضورة  أمــس،  برتــس، 

املكونــن  بــن  الراكــة  اســتمرار  "رضورة 
قضايــا  الســتكامل  واملــدين  العســكري 
تشــكيل  يف  متمثلــة  الكــربى  االنتقــال 
الدســتور  وإعــداد  التريعــي  املجلــس 

والتحضر لانتخابات".
ودعــا إىل "العــودة للحــوار بــن كل األطراف 

للحفاظ عىل إنجازات الفرتة االنتقالية".
وأوضــح املســؤول األممــي أن االجتــامع أكد 
عــىل رضورة الرتكيــز خــال الفــرتة املتبقيــة 
املواضيــع  عــىل  االنتقاليــة  املرحلــة  مــن 
العالقة الرئيسية، والعمل عىل استكاملها.
األطــراف  اتفــاق  حــال  يف  أنــه  إىل  وأشــار 

فإنهم سيجدون الدعم الدويل.
أغســطس/   21 منــذ  الســودان،  ويعيــش 
آب 2019، فرتة انتقالية تســتمر 53 شــهرا 
 ،2024 مطلــع  انتخابــات  بإجــراء  تنتهــي 
ويتقاســم خالهــا الســلطة كل مــن الجيــش 
وقعــت  مســلحة  وحــركات  مدنيــة  وقــوى 
مــع الحكومــة اتفــاق ســام، يف 3 أكتوبــر/ 

ترين األول 2020.

األمم المتحدة تدعو الستمرار شراكة المدنيين والعسكريين
مظاهرات يف السودان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيني

إحباط هجوم صاروخي 
عىل مطار عسكري 

شمال العراق
بغداد/ األناضول:

أعلنت سلطات األمن العراقية، أمس، إحباط هجوم صاروخي يستهدف 
مطارا عسكريا شاميل الباد.

وذكــر بيــان صــادر عــن جهــاز األمــن الوطنــي )مرتبــط بالقائــد العــام للقوات 
األمــن  جهــاز  عــر  اســتخباراتية،  معلومــات  ورود  "بعــد  أنــه  املســلحة( 
الوطنــي واالســتخبارات الداخليــة والحشــد الشــعبي عــىل صــاروخ مجهــز 
الســتهداف مطــار حيلــوة شــاميل قضــاء طوز خورماتــو يف محافظة صاح 
الدين". ومل تتّب أي جهة مسلحة مسؤولية استهداف املطار العسكري 

حتى ساعة نر الخرب.
وخال الشــهور األخرة، زادت وترة هجامت مســلحن يشــتبه بأنهم من 
تنظيــم الدولــة، ال ســيام يف املنطقــة بــن كركــوك وصــاح الدين )شــامل( 

ودياىل )رشق(، املعروفة باسم "مثلث املوت".
وأعلــن العــراق عــام 2017 تحقيــق النــرص عــىل تنظيــم الدولــة باســتعادة 
كامــل أراضيــه، التــي كانــت تقدر بنحو ثلث مســاحة الباد التي اجتاحها 
العــراق يف  يشــن هجــامت يف  التنظيــم  أن  إال   .2014 التنظيــم صيــف 

فرتات متباينة.

الجيش األردين يعلن إسقاط 
مسرّية "اسُتخدمت" لتهريب 

مخدرات من سوريا
عامن/ وكاالت:

أعلــن الجيــش األردين، أمــس، إســقاط طائرة مســرة قال إنها اســتخدمت 
يف محاولة لتهريب مخدرات من سوريا إىل أرايض اململكة.

ويف بيــان للجيــش، قــال مصــدر عســكري مســؤول "املنطقــة العســكرية 
الرقيــة أحبطــت، فجــر الخميــس، محاولــة تهريــب كميــات مــن املــواد 
املخــدرة محملــة بواســطة طائــرة مســرة بــدون طيــار قادمة من ســوريا إىل 
األرايض األردنيــة". وأضــاف "مــن خــال الرصــد واملتابعــة، تــم الســيطرة 
عــىل الطائــرة وإســقاطها، وبعــد تفتيــش املنطقــة تــم العثــور عــىل كميات 
مــن املــواد املخــدرة". وكثــرا مــا تعلــن الســلطات األردنيــة قتــل مهربــن 
وإحباط عمليات تهريب مخدرات عىل الحدود مع سوريا، إال أنها املرة 

األوىل التي تعلن فيها عن إسقاط مسرة استخدمت لهذه الغاية.
ُيذكر أن عقوبة االتجار باملخدرات يف األردن هي السجن فرتات ترتاوح 
بــن 3 و15عامــا تبعــا للكميــات املضبوطة، أما الحيــازة والتعاطي فتصل 

عقوبتها إىل السجن 3 سنوات.
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"عين" استكشافية للمناطق الفلسطينية "عين" استكشافية للمناطق الفلسطينية 
المهمشة والمهددة بالمصادرةالمهمشة والمهددة بالمصادرة بوصلة..بوصلة..

الفاقد التعليمي وأثره الفاقد التعليمي وأثره 
في العملية التربويةفي العملية التربوية

دراسة جديدة.. هل لمزيالت العرق دراسة جديدة.. هل لمزيالت العرق 
دور في اإلصابة بسرطان الثدي؟دور في اإلصابة بسرطان الثدي؟

تشــجيًعا للســياحة الداخليــة انطلقت في الضفــة الغربية 
مبــادرة »بوصلــة« شــبابية بلمحــة عصريــة، تقــوم علــى 
تنظيــم رحــات استكشــافية، ومســارات إلــى المناطــق 

المهمشــة والمهــددة بالمصــادرة فــي أراضــي فلســطين 
التاريخية، وتوفير األدوات الازمة من خيام وفحم وخشب 

وإسعاف أولي وطاوالت ومقاعد ومنتجات متنوعة.

انطلقت المبادرة في ذكرى يوم األرض الفلسطيني 
في 30 مارس العام الجاري، وال تزال مســتمرة حتى 

يومنا هذا.

غزة/ مريم الشوبكي:

ســة املبــادرة املصــورة عريــن الرينــاوي أن املبــادرة  وتبــن مؤسِّ
انطلقــت مــع جائحــة كورونــا التــي فرضت منــع تجمعات الناس، 
الذين صاروا يتجهون نحو الطبيعة واألماكن املفتوحة بصفتها 
املحــال  إغــاق  بســبب  املعــدات  تنقصهــم  ولكــن  متنفًســا، 

التجارية، وتوفرها لهم بوصلة.
لتســليط  فرصــة  بوصلــة  أن  إىل  لـ"فلســطن"  الرينــاوي  وتشــر 
يحــب  ملــن  بــاألرض  عاقــة  لهــا  التــي  املشــاريع  عــى  الضــوء 
الســياحة  تشــجع  استكشــافية  رحــات  بعقــد  االستكشــاف، 

الداخلية.
عــري  شــبايب  طابــع  لهــا  ننظمهــا  التــي  "الرحــات  وتقــول: 
ونوفــر  والشــعبي،  البلــدي  والطابــع  العتاقــة  عــى  يحافــظ 
املعــدات واملســتلزمات لجميــع األنشــطة التي يقــوم بها األفراد 

واألرايض يف فلسطن التاريخية، والضفة الغربية، والقدس.
وتقــول إن املبــادرة ال تــزال تاقــي تفاعــًا كبــًرا مــن كل شــخص 
يحب االستكشاف ولكن يجهل اآللية، وهنا نوفر لهم مرشدين 

ملمن باملعلومات التاريخية والرتاثية.
وتضيف: "استكشفنا أماكن كثرة، فقد استطعنا الوصول إىل 
الحدود الفلســطينية الســورية يف الجوالن، وشــاركنا يف موســم 

الكرز، حيث شاركنا السيدات بقطف الكرز".
أو  معــن  مســار  يف  تخــرج  أن  تريــد  مجموعــة  "أي  وأردفــت: 
رحلــة معينــة عليهــا إخبارنــا بذلــك، ونحــن نتــوىل كل التفاصيــل 
والتحضــرات لهــذه الرحلــة، وهــذه راحــة كبــرة ألي مجموعــة، 
مــع الرتكيــز عــى الجانــب الرتفيهــي واألجــواء العامــة املســلية 
واملغامــرة". مؤكــدة أن التصويــر أهــم نقطــة يف هذه املســارات 

والرحات فالصورة هي أساس النجاح".
وتفيــد الرينــاوي بــأن لــدى "بوصلــة" طاقــم كبــر مــن متطوعــن 
قريًبــا  ســعيها  إىل  الفتــة  النواحــي،  جميــع  يف  ومتخصصــن 

للوصول إىل األغوار الشاملية واملناطق املهمشة.
غــر أن "بوصلــة" تواجــه صعوبــات يف مهمتهــا، خاصــة إصــدار 
يعيــق  الــذي  األمــر  اإلرسائيــي،  االحتــال  جانــب  مــن  تصاريــح 
توجه الفلسطينين إىل املسارات الفلسطينية، وتعيق تنقلهم 

بن مدنهم وقراهم.
وتؤكد أن املبادرة نقلة نوعية كرست الحواجز وشجعت الناس 

عى الوجود يف أماكن مل يصلوا إليها من قبل، أو يجهلونها.
وتســعى الريناوي إىل استكشــاف كل املناطق الفلســطينية من 

البحر إىل النهر، واستمرار املبادرة عى نطاق أوسع.

وخشــب  وفحــم  خيــام  مــن  الطلــق،  الهــواء  يف  واملؤسســات 
وإســعاف أويل وطــاوالت ومقاعــد ومنتجــات متنوعــة، إمــا عــن 

طريق اإليجار وإما البيع".
وتابعت الريناوي: "نوفر جميع مستلزمات التخييم واملسارات 
وجوالت الدفع الرباعي، مثل حفات الشــواء وجميع متطلبات 
االجتامعــات التــي تنظــم يف الطبيعــة، حيــث نتعــاون مــع جميــع 
نســبة  عــى  للحصــول  املســتلزمات  هــذه  توفــر  التــي  الجهــات 
الطبيعــة  إىل  التوجــه  عــى  املواطنــن  لتشــجيع  كبــرة  خصــم 

خصوصا يف ظل انتشار فروس كورونا".
فيهــا  وتتعــاون  شــخيص  بجهــد  "بوصلــة"  الرينــاوي  وشــكلت 
مــع املؤسســات التــي لهــا عاقــة بالــرتاث الفلســطيني، وتنفــذ 
باملصــادرة،  املهــددة  واملناطــق  األرايض  باتجــاه  مســارات 

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

الرتبــوي فأصبحــت  الســطح  التعليمــي عــى  الفاقــد  طفــت قضيــة 
القضايــا  مــن  التعليمــي  فالفاقــد  الرتبيــة،  أربــاب  تــؤرق  مشــكلة 
املهــددة لكفــاءة التعليــم، ملــا لــه من آثار مرتتبة عــى الفرد واألرسة 
واملجتمــع، فقــد بذلــت الدول واملنظامت التعليمية جهودًا مكثفة 

ملعالجة هذه القضية.
واالجتامعيــة  الرتبويــة  املشــكات  إىل  التعليمــي  الفاقــد  ويعــزى 
بينهــا،  الفصــل  يصعــب  متداخلــة  العوامــل  وهــذه  واالقتصاديــة، 
األميــة  معــدالت  ارتفعــت  التعليمــي  الفاقــد  نســبة  ازدادت  فكلــام 
يف املجتمــع، األمــر الــذي يــؤدي إىل إضعــاف منو وتطور املجتمع، 
ناهيــك باآلثــار النفســية للفاقــد، والتســبب يف خلــق معانــاة لــدى 

األرس وشعورها بالقلق نحو املستقبل التعليمي ألبنائها.
ويشــار للفاقــد الرتبــوي أنــه الفجــوة التــي تحــدث يف التعلــم بــن مــا 
ُخطط له وما اكُتســب فعليًا، أي عدم تحقيق األهداف التي يصبو 
إليهــا النظــام التعليمــي، فالعاقــة بــن الفاقــد التعليمــي والكفــاءة 
التعليميــة عاقــة عكســية، فكلــام أوجــد النظام التعليمــي مخرجات 
ذات نوعيــة جيــدة قــل الفاقــد وكان التعليــم أكــر كفاءة، وإذا أخفق 
النظــام التعليمــي يف تحســن املخرجــات "كــاًم وكيفــًا" زاد الفاقــد 

التعليمي.
وتعــود أســباب الفاقــد التعليمــي إىل عــدة عوامــل تســهم يف ارتفاع 
نســبته كتــدين دافعيــة املعلــم وانخفــاض الدخــل، وكذلــك تــدين 

املستوى االقتصادي وانتشار الفقر والبطالة. 
والســبب الرئيــس الــذي أضفــى قضيــة الفاقــد التعليمــي يف بيئتنــا 
الفلســطينية هــو انتشــار جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن غيــاب عــن 
املدرســة وتوقــف للعمليــة التعليميــة لفــرتات طويلــة ونســيان ما تم 
تعلمــه، إذ أصبــح هنــاك بــوٌن شاســع يف الفاقد التعليمي نتيجة عن 
بعــد الطلبــة عــن املــدارس، وأثر ذلك يف مختلف األبعاد التعليمية 

باريس/ وكاالت:
قالت صحيفة "لوموند" الفرنســية إن دراســة جديدة 
يف  الجزيئيــة  للعلــوم  الدوليــة  املجلــة  يف  ُنــرت 
دليــًا يشــر إىل  أيلــول املنــرم قدمــت  ســبتمرب/ 
يف  املوجــودة  األملنيــوم  ألمــاح  املحتمــل  الــرر 
العديــد مــن مزيــات العــرق، وتســاءلت: هــل هــذه 

املزيات تؤدي إىل اإلصابة برسطان الثدي؟
قالــوا  ســويرسين  باحثــن  أن  املجلــة  وأوضحــت 
خايــا  ضمنهــا  مــن  هامســرت،  خايــا  عرضــوا  إنهــم 
مزيــات  يف  املوجــودة  األملنيــوم  ألمــاح  الثــدي، 
يدخــل  ال  املعــدن  أن  نتائجهــم  وأظهــرت  العــرق 
الخايــا فحســب، بــل يتســبب أيضــا برسعة يف عدم 

االستقرار الجيني يف هذه الخايا.
وقالت مؤسســة غرانجيت التي ينتمي لها الباحثون 
إن  املوضــوع-  بهــذا  يتعلــق  صحفــي  بيــان  -يف 
"البحــث الــذي أُعــّد ُيظهر أن األملنيوم يغر الحمض 
النــووي للخايــا بأســاليب مكافئــة لتلــك املوجــودة 
يف املــواد املرسطنــة املعــرتف بهــا، ومــن ثــم يؤكــد 

قدرته عى التسبب يف الرسطان".
عالقة واردة

وأظهر عامل األحياء ستيفانو ماندريوتا وعامل األورام 
الفريــق-  هــذا  قــاد  -الــذي  ســابينو  باســكال  أندريــه 
يف عــام 2012 أن خايــا الثــدي البريــة املزروعــة 
واملعرضة لألملنيوم يف املخترب يحدث فيها تعديل 
2016 أن  ورايث، كــام أظهــرت دراســاتهام يف عــام 
خايــا الغــدة الثدييــة لــدى الفــران التــي زرعــت يف 
تركيــزات األملنيــوم مبســتوى مامثل لتلك املوجودة 
يف الثدي البري، عند حقنها يف الفران، تسببت 

يف أورام نقيلّية شديدة العدوانية.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن الدراســة األخــرة تســاعد 
يف رشح اآللية التي يدخل من خالها األملنيوم إىل 

الفاقــد  أن  إىل  اإلشــارة  املهــم  مــن  كــام  والنفســية،  واالجتامعيــة 
التعليمــي الكبــر يف الجانــب املعريف ناجم عن اســتخدام التعليم 
التواصــل  وغيــاب  التكنولوجيــة  الكفايــات  توافــر  وعــدم  بعــد  عــن 

البري.
الفاقــد  نعــوض  أن  لنــا  كيــف  هنــا:  إلجابــة  يحتــاج  الــذي  والســؤال 
التعليمي؟ بدايًة ال بد أن نقر أن الطلبة وقعوا ضحية غياب التعلم 
الوجاهــي وهــذا األمــر أوجــد فاقــدًا تعليميــًا وهــدرًا تربويــًا واضحــًا، 
ولتعويض الفاقد بادرت وزارة الرتبية والتعليم بعمل برامج تعويض 
من خال برنامج عاجي يهيئ الطالب تعليميًا ومهاريًا، وأيضًا من 
خــال تفعيــل بطاقــات التعلــم الــذايت وتفعيل املــواد اإلثرائية التي 
هدفهــا متكــن الطلبــة مــن املعــارف واملهارات لانتقــال من مرحلة 

ألخرى.
عــودة  لتحقيــق  الرتبويــن  كاهــل  أثقلــت  بالســهلة  ليســت  مهمــٌة 
آمنــة لجميــع الطلبــة واســتعادة مــا فقــدوه، وذلــك من خــال التعليم 
العاجي والعمل عى تعويض وتطوير املهارات املفقودة، فا بد 
من الرتكيز عى املهارات األساسية "قراءة، كتابة، حساب" خاصًة 
للصفــوف األوىل ملــا لهــا مــن أهميــة يف تكويــن شــخصية الطالــب، 
الوجاهــي  للتعليــم  العــودة  كانــت  الفاقــد  لتعويــض  خطــوة  فــأول 
فبمجرد أن َأم الطلبة مقاعد الدرس بدأنا فعلًيا يف تعويض الفاقد 

التعليمي.
أخرًا إن الفاقد التعليمي وأثره يف التعليم ليس بالقضية البسيطة 
التــي ميكــن حلهــا يف مرحلــة زمنيــة معينــة، وإمنــا يحتــاج عاجه إىل 
التعليميــة،  العمليــة  أركان  بــن  الجهــود  وتضافــر  مشــرتك  تعــاون 
وتوظيــف جميــع القــدرات واإلمكانــات للحــد مــن آثــاره الســلبية، مــع 
رضورة التذكــر أن الطالــب هــو مــن يدفــع الريبــة باعتبــاره املحــور 

األسايس للعملية الرتبوية.

الخايا، وتؤكد أن التعديل الجيني ميكن أن يسبب 
جميــع  يف  يوجــد  الــذي  الجينــي  االســتقرار  عــدم 

األورام البرية تقريبا.
مزيــات  اســتخدام  بــن  الصلــة  أن  الباحثــون  ويــرى 
التــي  الثــدي  برسطــان  اإلصابــة  يف  والزيــادة  العــرق 
لوحظــت خــال 50 عامــا املاضيــة يجــب أن تؤخــذ 
األورام  مــن   80%" أن  بخاصــة  الجــد،  عــى محمــل 
تحــدث يف الجــزء الخارجــي مــن الغــدة، وهــو الجــزء 
القريب من اإلبط"، حسب أندريه باسكال سابينو.

إن  إنفــو":  "فرانــس  موقــع  يقــول  ذلــك،  ومــع 
ليســت  النتائــج  بــأن  يقــّرون  أنفســهم  الباحثــن 
بــن  حقيقيــة  ســببية  عاقــة  لتأســيس  أكيــدة 
استخدام مزيات العرق التي تحتوي عى أماح 
األملنيوم وظهور رسطان الثدي لدى البر، ومن 
ثــم ســيكون مــن الــروري إجــراء دراســات كبــرة 
عى مجموعات من مستخدمي هذه املنتجات، 

وذلك يعني فرتة طويلة من الشك.
مبدأ الوقاية

يف غضون ذلك، ورغم نتائج الباحثن السويرسين 
التــي يــدور حولهــا النقــاش، قــدرت اللجنــة العلميــة 
تابعــة  استشــارية  لجنــة  وهــي  املســتهلك  لســامة 
مــارس/ يف  ُنــر  تقريــر  -يف  األورويب  لاتحــاد 

خطــرا  تشــكل  ال  العــرق  مزيــات  أن   2020- آذار 
عــى الصحــة إذا كان تركيــز األملنيــوم فيهــا أقــل مــن 
%10.6 للرشاشــات و%6.25 لغرهــا، وهــي أرقــام 
أعى من الرتكيزات التي لوحظت يف املنتجات يف 

السوق.
خلصــت  الصحيفــة-  تقــول  -كــام   2011 عــام  ويف 
الوكالة الوطنية لســامة األدوية واملنتجات الصحية 
التعــرض  بــن  الصلــة  عــى  دليــل  يوجــد  ال  أنــه  إىل 
الرسطــان،  وظهــور  الجلــد  خــال  مــن  لألملنيــوم 
وأوصــت الجمعيــة األمركيــة لطــب األســنان بتقليــل 
إىل  التجميــل  مســتحرات  يف  األملنيــوم  تركيــز 
تحتــوي  التــي  املنتجــات  اســتخدام  وعــدم   ،0.6%
عــى األملنيــوم بعــد الحاقــة مبــارشة أو عــى الجلــد 
التالــف، ألن االمتصــاص يكــون أكــرب وأقــوى يف هــذه 

الحاالت.
فريــق  أجراهــا  التــي  الدراســات  أحــدث  ولكــن 
مؤسسة غرانجيت "ترسم مسارا لألملنيوم شبيها 
مبسار العوامل املسببة للرسطان، وتم إثباته اآلن 
مثل التبغ أو األسبســتوس"، ويدعو هؤالء العلامء 
السلطـــــــــــــات إلــــــى تقييــــــــــــــد استخـــــــــــــــــــدام األملنيــــــــوم 

يف صناعة 
مستحرات 

التجميل 
كإجراء 

احرتازي.

د. خالد ياسين الصيداوي
أستاذ مناهج وطرق التدريس
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
من بيئة األلعاب المحيطة نما الشغف بداخله، زرعت والدته 
أول بذرة لهذا الطموح حينما الحظت اهتمام طفلها بفك 
وتركيب األلعاب على طريقة الِحرفيين، لكنها رأته غير ذلك: 

»ستصبح شيًئا كبيًرا في المستقبل!«.
ولم تُكن األلعاب التي يشتريها جمال الحالق لولده محمد 

للتســلية وعيــش حيــاة الطفولــة فقــط، إذ كان الطفــل ذو 
ــا لمعرفة ما تحويــه األلعاب من  الثالثــة عشــر ربيًعــا فضوليًّ
الداخــل، يحــاول فهــم طريقة تركيــب أجزائها، طريقــة دوران 
المحرك التي تجعل السيارة البالستيكية تتحرك إلى األمام 

والخلف.

وعلــى طاولة خشــبية بركــٍن خــاٍص داخل منزلــه الواقع في 
حــي األمــل بمدينة خان يونس، يتعــارك محمد مع مخيلته، 
يضع أمامه صناديَق بالستيكية فارغة تحتوي على محركات 
ألعــاب لألطفــال، وبطاريــاٍت صغيــرة، ومســامير، ومفــكات 

وبراغي، وكرتون.

غزة/ هدى الدلو:
فــي دكان صغيــر يقع بســوق الخواجــات في البلــدة القديمة، 
يعرض آخر نحاســيي مدينة القدس المحتلة على جانبي متجره 
قطًعــا نحاســية يصل عمــر بعضها إلى مئتي عــام في محاولة 

منه لجذب أنظار مرتادي السوق والسياح.

ــا فــي  يجاهــد محمــد عبــد الجــواد )50 عاًمــا( إلبقــاء دكانــه حيًّ
القــدس، بســبب الضرائــب الباهظــة التــي يفرضهــا االحتــالل 

اإلسرائيلي على المحالت التجارية في المدينة.
بـ«الســمكري  نفســه  الجــواد  عبــد  المقدســي  يعــرف 

)النّحاس( الوحيد المتبقي في البلدة القديمة بالقدس«، 
مشيًرا إلى اندثار الحرفة، »ولكنني صممت على المضي 
بها خلًفا لوالدي وأجدادي خوًفا من اختفائها في المدينة 

المقدسة«.

محمد الحالق..محمد الحالق.. طفل يبحث عن حلمه بين الصناديق الكرتونية طفل يبحث عن حلمه بين الصناديق الكرتونية

عبد الجواد.. آخر نحاسي في القدس يتمسك بمهنته التراثيةعبد الجواد.. آخر نحاسي في القدس يتمسك بمهنته التراثية

بالبلــدة  املفتــي  عقبــة  يف   1970 عــام  الجــواد  عبــد  وُولــد 
بالبلــدة  الســعدية  حــارة  يف  ــا  حاليًّ يعيــش  وهــو  القدميــة، 
ــع قطًعــا  العتيقــة أيًضــا، ترعــرع وكــُر وهــو يراقــب والــده يصنِّ
منزلــه  يف  القدميــة  القطــع  ــع  ويلمِّ ويرمــم  جديــدة  نحاســية 
الســور  داخــل  املدينــة  ســكان  لــكل  مقصــًدا  كان  الــذي 

التاريخي وخارجه.
ويقول إن والده وجُده عمال يف صناعة النحاسيات كاألواين 
النحاســيات،  والرثيــات  واملزهريــات،  املعلقــة،  والصــواين 
اســتأجرت  والــدي  تــويف  مــن املنــزل، "وملــا  القهــوة  ودالت 
حانوًتــا يف ســوق الخواجــات ورشعــت يف العمــل فيــه منــذ 
تســعينيات القــرن املــايض، رغــم أن نجــم هــذه الحرفــة بــدأ 

باألفول مع ظهور أواين البالستيك واألملنيوم والزجاج".
مهنة مندثرة

ويحصــل عبــد الجــواد عىل النحاس من أســواق الخردة، ومن 
استغناء بعض العائالت عن القطع النحاسية التي متتلكها.
يف املقابــل ال يــزال العديــد مــن الفلســطينيني ممــن قــرروا 
التقليــدي، يقصــدون  الحيــاة  أســلوب  عــن  االســتغناء  عــدم 

الحانوت لرتميم وتلميع قطعهم النحاسية من وقت آلخر.
األهلــة  كان:  عاًمــا  عرشيــن  خــالل  أناملــه  صنعتــه  مــا  وأبــرز 
النحاســية التــي تعلــو مــآذن املســاجد، وأواين النحــاس التي 
تســتخدم يف قــي الفالفــل، وقوالــب املعمــول، إضافــة إىل 

سّخانات املياه وأباريق السحلب النحاسية.
وأكــرث مــا يغــري املقــديس عبــد الجــواد يف العمــل النحــايس 
هــو النقــش عــىل األلــواح النحاســية أو القطــع عبــارات مزخرفــة 
أو أشــكال فنيــة، أو آيــات قرآنيــة، وبهــذا يكــون قــد وجد شــغفه 
وحبه للعمل يف هذه املهنة التي باتت عىل طريق االندثار.

مل يتوقــف شــغفه عنــد تصنيــع النحاســيات ونقشــها وترميــم 
القديــم منهــا، بــل تطــور القتناء القطع النحاســية القدمية، إذ 
يتوجه إىل مدن الضفة الغربية كالخليل وبيت لحم ونابلس 
وجنني وطولكرم لرشاء قطع يصل عمر بعضها إىل مئة عام.
ويشري عبد الجواد إىل أن عمله يف هذا املجال ال يجلب له 

القــدس  مدخــل املدينــة، يحمــل مالمحهــا ويحــي حكايــة 
ويحمل رموزها.

حفظ المدينة بحفظ تراثها
يف  بقــاءه  معتــًرا  الحانــوت،  إغــالق  الجــواد  عبــد  ويرفــض 
وتراثهــا،  الحرفــة  عــىل  دفعهــا حفاًظــا  عليــه  الســوق رضيبــة 
رغــم كل الظــروف التــي تحيــط يب، والرضائــب العاليــة التــي 

يفرضها االحتالل.

ويقــول: "حبــي للصنعــة هــو مــن يدفعنــي ملواصلــة طريقــي 
إىل  هــذا  وأســناين،  بيــدي  عنهــا  والدفــاع  عليهــا  والحفــاظ 
مبقتنيــات  النحاســية  األدوات  عــن  النــاس  اســتغناء  جانــب 

جديدة".
أكتفــي  وال  حييــت  مــا  الحرفــة  هــذه  "ســأحيي  ويضيــف: 
بعــرض بضائعــي بالحانــوت بــل أشــارك بــني حــني وآخــر يف 
معــارض دوليــة وكانــت يل مشــاركة يف كل مــن الجزائــر وقطر 

وإندونيسيا".
خــالل  مــن  أفــكاره  تطويــر  القــدس  نحاســيي  آخــر  ويحــاول 
االطــالع عــىل صناعــات مشــابهة يف دول كاملغــرب والجزائــر 
األســاليب  بعــض  لتعلــم  الــدول  هــذه  وزيــارة  وإندونيســيا، 

الجديدة.
ويوجه عبد الجواد عدة رسائل برضورة الحفاظ عىل الرتاث 
وقدســيتها  املدينــة  عــىل  حفــاظ  ففيــه  املســتطاع،  بقــدر 
وخاصة البلدة القدمية ففيه إثبات للوجود وتعزيز للصمود.
يف  تتمثــل  والتــي  تواجهــه،  التــي  املشــاكل  إىل  ويتطــرق 
ثــم عــدم  جائحــة كورونــا ومــا ترتــب عليــه مــن إغــالق، ومــن 
وجود السياح، كام أثر جدار الفصل العنرصي حول مداخل 
املدينة عىل عدد الوافدين إىل السوق، ما دفع بالكثري من 
أصحــاب املحــالت إىل إغــالق أبوابهــا بســبب ضعــف الحركة 
الرشائية، ورضيبة "األرنونا" اإلرسائيلية، ووجود مستوطنات 

بالقرب من السوق ما يزيد من املضايقات عىل التجار.
ويعــود ســوق الخواجــات الــذي يقيــم فيــه عبــد الجــواد يعــود 
إىل العهــد اململــويك، ويوازيــه ســوقان شــهريان هــام ســوق 
اللحامــني وســوق العطاريــن، وقــد أطلــق عــىل تلك األســواق 
قلــب  يف  متوازيــة  ممــرات  ثالثــة  فهــي  الثــاليث"،  "الســوق 

البلدة القدمية.
وأطلــق عليــه اســم ســوق "الخواجــات"، نظــًرا لتجــار األقمشــة 
األجانــب، الذيــن كانوا يعرضون بضاعتهم يف تلك الســوق، 
ولكنــه يعــاين كبقية أســواق القــدس ضعف الحركة الرشائية، 

ويشعر املاّر به بالهدوء التام يف أغلب ساعات اليوم.

أي نوع من الربح، ولكن اســتمراره فيه ينعش املهنة الرتاثية 
املندثرة التي غابت عن األسواق.

ويوضــح أن للنحــاس مكانــة بــني الصناعــات املختلفــة، فهــو 
درجــات  ويتحمــل  والطــرق،  للتشــكيل  قابــل  فلــزي  عنــرص 
الحــرارة، ولكــن باتــت النــاس ال تفضلــه لكونــه معتــاًم ويحتــاج 

كل فرتة وأخرى إىل الصيانة والتجديد.
ويأمــل عبــد الجــواد عمــل تــذكار مــن النحــاس ينصــب عــىل 

نماذج مبتكرة
مــن علبــة بالســتيكية صمــم محمــد ســيارة، يعلــو 
صغــرية،  حمــراء  ضوئيــة  مصابيــح  ثالثــة  ســقفها 
إنــه  يقــول  بواســطة رميــوت ســلي،  بهــا  يتحكــم 
عــن  بديــاًل  البرصيــة،  اإلعاقــة  لــذوي  صممهــا 

العصا. 
ويوضــح أن الرميــوت يحتــوي عىل ثالثة أزرار كل 
واحــد منهــا ميكــن مســتخدمه مــن تعديــل اتجــاه 
ســري الســيارة، وعندمــا تقــرتب مــن جســم صلــب 

ا. تتوقف قلياًل وتصدر رنيًنا تنبيهيًّ
لكبــار  البــذور  لتقشــري  آلــة  أيًضــا  محمــد  صمــم 
األعــىل  يف  كرتــوين  قمــع  مــن  وتتكــون  الســن، 
يوضع بداخله البذور، فيسقط لعلبة بالستيكية 
زرقــاء دائريــة بداخلهــا عمــود خشــبي تلتــف حوله 
بحركــة  يــدور  صغــرية  بفراشــات  أشــبه  أســنان 

كهربائية رسيعة. 
الجانبــني قطعتــني  مــن  الدائريــة  العلبــة  وتحمــل 
بحيــث  بإحداهــام  التحكــم  زر  ألصــق  خشــبيتني 
يتحــرك زر املحــرك لألعىل لتفعيل تقشــري بذور 
نبــات دوار الشــمس، ولألســفل لتفعيــل تقشــري 

بزر البطيخ.
رسيعــة،  كهربائيــة  بحركــة  التقشــري  عمــود  يــدور 
فتخــرج القشــور بواســطة فتحــة يف نهايــة العلبــة، 
فتحــة  بواســطة  البــزر املقشــورة  وتســقط حبــات 

أسفلها جاهزة لألكل.
كــام صمــم محمــد القًطــا متحــرًكا، وهــو عبــارة عــن 

وحولتهام البتكارات بسيطة تساعدنا يف الحياة، 
اليديــن،  وتعقيــم  العصــري،  لســكب  آلــة  مثــل 
اإلعاقــة يف  يرشــد ذوي  وربــوت  البــزر،  وتقشــري 

أثناء سريهم يف الطريق".
صغــرية  لثالجــة  مجســم  أمــام  محمــد  يتوقــف 
الجــزء  إن  يقــول  الفلــني،  مــن  مصنوعــة  متنقلــة 
العلــوي منهــا مــزود بشاشــة تظهــر درجــة الــرودة، 

ذراع مصنوعــة مــن األملونيــوم مثبتــة عــىل قاعــدة 
خشبية، موصولة ببطاريات مثبتة عىل القاعدة، 
تقوم مبهمة املناورة والحركة وإمساك األشياء.

صــورة مــن البدايــة تقفــز إىل حديثــه مــع صحيفــة 
األلعــاب،  بفتــح  أقــوم  "كنــت  "فلســطني": 
وملــا  محركاتهــا،  الكتشــاف  الفضــول  دفعنــي 
كــرت صممــت الســيارات مــن الكرتــون والخــردة 

الرحــالت  يف  املــرد  هــذا  اســتعامل  "وميكــن 
الــوزن،  وخفيــف  الحجــم  صغــري  فهــو  العائليــة 
خــالل  مــن  أو  الكهربــاء  بواســطة  تشــغيله  ميكــن 

البطاريات الجافة".
يحــاول محمــد تطويــر مهاراتــه عــر االنخــراط يف 
جديــدة،  معــارف  الكتســاب  تعليميــة  دورات 
لهفــة الوصــول إىل حلمــه تغمر صوتــه: "طموحي 

املســتحيل  وســأصنع  كبــرًيا  مهندًســا  أصبــح  أن 
لتعلــم  الخــارج  إىل  سأســافر  ذلــك،  لتحقيــق 
ومســاعدة  فلســطني  بخدمــة  وأقــوم  الصناعــة 
اآلخريــن خاصــة ذوي اإلعاقــة والذيــن يتعرضــون 

للبرت".
وبــال  ســهلة  وســيلة  الكرتــون  يف  محمــد  ويجــد 
الطرقــات  يف  "أجــده  إبداعــه،  لتشــكيل  تكلفــة 
وســهل الحصــول عليــه، لألســف ال يوجــد عنــدي 

أخشاب، وصفائح حديد وأدوات قص".
حلم كبير

تقــول والــدة محمــد: "كان محمــد يف الخامســة 
مــن عمــره يــوم رأيتــه قد نقل محرك ســيارة أطفال 
لســيارة أخــرى أكــر كانــت قــد تعطلــت، فاجــأين 
واضحــة  كانــت  كبــرًيا،  مســتقباًل  لــه  وتوقعــت 
رزقــت  أنهــا  إىل  وتلفــت  الفضــول"،  عالمــات 
مبحمــد بعــد ثــالث فتيــات وكانــت تغــدق عليــه 

باأللعاب.
يف البداية كانت تنزعج من قيامه بفك وتركيب 
صناعــة  يتقــن  وجدتــه  عندمــا  لكــن  األلعــاب، 
أمثــل تركتــه يفعــل  النــامذج ويســتخدمه بشــكل 
مــا يريــد، "بــل ســاعدناه يف ذلــك وبــدأت أفــكاره 

تتطور وتكر معه".
بعــض  تطبيــق  مــن  متكنــه  عــدم  أن  إىل  وتلفــت 
األفــكار، هــو أكــرث مــا يحزنهــا، وذلــك لعــدم توفــر 
األدوات، "ولكننا كعائلة نبذل ما بوســعنا لتوفري 

ما ميكنه من تطوير مهاراته وتحقيق حلمه".
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غزة/ وائل الحلبي:
الشــهري  التصنيــف  يف  واحــدًا  مركــزًا  الوطنــي  املنتخــب  تراجــع 
لالتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا" الصــادر أمــس عــن شــهر أكتوبــر 

الجاري.
وحل الفدايئ يف املركز الـ100 يف آخر تصنيف صادر عن الفيفا، 
الـــ99 يف  املركــز  حــل يف  بعدمــا  للخلــف  واحــدة  ليرتاجــع خطــوة 

تصنيف شهر أكتوبر املايض.
الشــهر  خــالل  دوليــة  مبــاراة  ألي  الوطنــي  املنتخــب  يخــض  ومل 
املــايض، عــى الرغــم مــن الفرصــة الســانحة لــه خــالل األيــام الدولية 

منتصف أكتوبر.
وكان مــن املقــرر أن يالقــي املنتخــب الوطنــي نظــره املاليزي وديًا، 
يــوم 12 مــن شــهر نوفمــر الجــاري، قبــل أن يعتــذر األخر عن خوض 
املبــاراة قبــل أيــام قليلــة مــن موعدهــا األمــر الذي جعــل البحث عن 

بديل أمرًا صعبًا.
ويســعى املنتخــب الوطنــي لخــوض مباراتــن وديتــن خــالل الفــرتة 
القادمــة يف ظــل تحضراتــه للمشــاركة يف بطولة كأس العرب، التي 
يخوضهــا ضمــن املجموعــة األوىل إىل جانــب منتخبــات املغــرب 

والسعودية واألردن.

يتراجع للمركز يتراجع للمركز 100100 في  في 
التصنيف الشهري للفيفاالتصنيف الشهري للفيفا الفدائيالفدائي

غزة/ وائل الحلبي:
قرر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأجيل موعد إجراء قرعة 
أن  املقــرر  مــن  كان  والتــي   2023 آســيا  كأس  تصفيــات 

ُتجرى صباح أمس يف العاصمة املاليزية كواالملبور.
وجــاء قــرار االتحــاد اآلســيوي بتأجيــل القرعــة بعــد اإلعــالن 
عــن تغيــر نظــام املنافســة يف التصفيــات لتقــام بطريقــة 
كان  الــذي  الســابق  النظــام  مــن  بــداًل  املجمعــة  البطولــة 

يسمح للمنتخبات بخوض 6 مباريات ذهابًا وإيابًا، حيث 
ســتخوض املنتخبــات يف تصفيــات كأس آســيا بالشــكل 
يونيــو  و14  و11   8 أيــام  خــالل  مباريــات  ثالثــة  الجديــد 

املقبل.
الوطنــي ضمــن  وكان االتحــاد اآلســيوي صنــف املنتخــب 
أوزبكســتان  برفقــة  للقرعــة،  األول  املســتوى  منتخبــات 

واألردن وقرغيزستان والبحرين والهند.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدماالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
يؤجل سحب قرعة تصفيات كأس آسيايؤجل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا

غزة/ وائل الحلبي:
تدريباتــه  األوملبــي  املنتخــب  يواصــل 
الدمــام  مدينــة  يف  املقــام  املعســكر  يف 
بالســعودية، تحضــرًا للتصفيــات املؤهلــة 
لــكأس آســيا 2022 تحــت 23 ســنة، والتي 
من املقرر أن يخوض املنتخب منافساتها 

يف العاصمة األردنية عامن.
املجموعــة  منافســات  األردن  وتســتضيف 
صاحــب  منتخبــات  تضــم  التــي  السادســة 
الفلســطيني  األوملبــي  واملنتخــب  األرض 
تنطلــق  والتــي  تركامنســتان،  ومنتخــب 

مبارياتهــا يــوم 25 مــن شــهر أكتوبــر الجاري 
بلقاء األردن واملنتخب الرتكامين.

وكان وفد املنتخب األوملبي أدى مناسك 
يف  وجــوده  مســتغاًل  أيــام  قبــل  العمــرة 
الجهــاز  ســعى  حيــث  املقدســة،  األرايض 
مــن  الالعبــن  إلخــراج  للمنتخــب  الفنــي 

أجواء التدريبات.
مــدرب  جــزر  أبــو  إيهــاب  الكابــن  ويأمــل 
املنتخــب أن يســتفيد الالعبــن مــن تجربــة 
بطولــة غــرب آســيا، والتــي شــهدت تحقيــق 
األوملبي فوزين أمام لبنان واإلمارات، فيام 

خرس مباراته االفتتاحية أمام العراق.
ويعــول األوملبــي عــى املجموعــة املميــزة 
قامئــة  يف  املتواجديــن  الالعبــن  مــن 
الصعــود  إنجــاز  تكــرار  أجــل  مــن  املنتخــب 
لــكأس آســيا تحــت 23 ســنة، والتــي ســبق 
لــه الصعــود إليهــا للمــرة األوىل يف تاريخــه 

عام 2018.
وعى الرغم من اقرتاب موعد املنافسات 
إال أنه مل يتم تحديد موعد سفر املنتخب 
أن  املتوقــع  مــن  أنــه  إال  لــأردن،  األوملبــي 

يصل يوم 25 من الشهر الجاري.

األولمبياألولمبي يواصل تحضيراته يواصل تحضيراته
الختامية لتصفيات كأس آسياالختامية لتصفيات كأس آسيا

غزة/ وائل الحلبي:
يف  الريــايض  التحكيــم  هيئــة  أقــرت 
قــرار  ضــد  رفــح  خدمــات  نــادي  قضيــة 
فحجــان  عــامد  بقيــد  االســتئناف  لجنــة 
عــى كشــوفات شــباب رفــح، عقــد جلســة 
جديــدة األســبوع القــادم بنــاء عــى طلــب 

محامي الالعب.
وجــاء قــرار املحكمــة لعقــد جلســة رابعــة 
بتاريــخ  القــادم  االثنــن  يــوم  ســتقام 
طلــب  عــى  بنــاء   ،25/10/2021
بتقديــم  ســيقوم  الــذي  فحجــان  محامــي 
لتأكيــد  املحكمــة  لهيئــة  األوراق  بعــض 
صحــة قــرار الالعــب الذي أنهــى عقده مع 
نــادي املرصيــة لالتصــاالت بعدمــا انتقــل 

له قادمًا من خدمات رفح.

الجلســة  ملحــم  أرشف  الدكتــور  وتــرأس 
وبحضــور  اليــوم،  مســاء  ُعقــدت  التــي 
الدكتــور محمــد  عضــوي هيئــة املحكمــة 
إىل  صعابنــة،  محمــد  والدكتــور  دف  أبــو 
رفــح  خدمــات  نــادي  محامــي  جانــب 

ومحامي عامد فحجان ووالده.
وكانــت املحكمــة طلبــت االســتامع لوالــد 
رفــح  خدمــات  تقديــم  ظــل  يف  فحجــان 
العقــد الــذي تــم إبرامــه بــن الطرفــن قبــل 
عامــن، لضــامن عــودة الالعــب إىل قيــود 
خدمات رفح فور عودته من السفر عندما 
والــذي  حينهــا،  تركيــا  يف  يتواجــد  كان 
ينــص عــى رشط جــزايئ بقيمــة 30 ألــف 
دينار أردين حال إخالل الالعب بالعقد.
وأوضــح والــد فحجــان لهيئــة املحكمــة أن 

العقــد الــذي تــم بينــه وبــن خدمــات رفــح 
يف ذلــك الوقــت كان لفــرتة محددة وهي 
أن  مبينــًا   ،2019 عــام  تركيــا  إىل  رحلتــه 
نجله التزم ببنود العقد وعاد فورًا للفريق 
عند وصوله إىل غزة وأصبح االتفاق الغيًا 
ومل يتــم تســجيل أو ابــرام عقــد أخــر عنــد 

انتقاله إىل نادي املرصية لالتصاالت.
بــدوره طلــب عبــد اللطيــف أبو جــزر وكيل 
أمــام املحكمــة أن يتــم الســامح  الالعــب 
لــه بإحضــار بعــض األوراق الثبوتيــة التــي 
تؤكــد صحــة موقــف موكلــه، ليقــرر رئيــس 
رائعــة  جلســة  موعــد  تحديــد  املحكمــة 
ســيتم عقدهــا يــوم االثنن القــادم، والتي 
النطــق  جلســة  قبــل  األخــرة  تكــون  قــد 

بالحكم.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اســتمراره يف  مرجــان  عــامد  الكابــن  أكــد 
مــن  بلــغ  أنــه  رغــم  آخــر،  التحكيــم ملوســم 
العمر )51( عامًا، وهو أكر حكم يف غزة.

وأوضــح مرجــان، أنــه يشــعر بالقــدرة عــى 
العطــاء ويواصــل مامرســة الجــري بشــكل 
البدنيــة،  لياقتــه  عــى  للحفــاظ  يومــي 
ُمشــرًا إيل أن املوســم املقبل رمبا يكون 

األخر له يف مجال التحكيم.

ُيقــرر  جعلــه  مــا  أن  مرجــان،  وأضــاف 
االســتمرار يف مسرته التحكيمية، ظهوره 
بشــهادة  املــايض  املوســم  جيــد  بشــكل 
قيــادة  ذلــك  عــى  ُيدلــل  ومــا  املتابعــن، 
املمتــاز  الــدوري  يف  املباريــات  أقــوي 
عــى  وحصولــه  األويل  الدرجــة  ودوري 
لجنــة  تقييــم  حســب  الدرجــات  أعــي 

الحكام باتحاد كرة القدم.
عــام  التحكيميــة  مســرته  مرجــان  وبــدأ 

عــام  الدوليــة  الشــارة  وحمــل   ،2002
2012 ملدة ثالث ســنوات، ســبقها حمل 
الشــارة يف لعبــة كــرة القــدم "الفوتســال" 
غــزة  كأس  نهــايئ  قــاد  كــام   ،2008 عــام 
األخــرة،  العــر  املواســم  خــالل  مرتــن 
األوىل يف نهــايئ 2010 الــذي جمــع بــن 
غــزة الريــايض والصداقــة، والثــاين نهــايئ 
رفــح  خدمــات  بــن  جمــع  الــذي   2019

واتحاد الشجاعية.

المحكمة الرياضية تؤجلالمحكمة الرياضية تؤجل
النظر في قضية النظر في قضية عماد فحجانعماد فحجان

مرجانمرجان مستمر في التحكيم لموسم آخر مستمر في التحكيم لموسم آخر

غزة/فلسطن:
ملنتخــب  الفنــي  املديــر  يونــس  حســام  الكابــن  اختتــم 
أيــام  خمســة  اســتمرت  والتــي  غــزة  إىل  زيارتــه  الشــباب 
لــإرشاف عــى تجمــع املنتخــب بيــادة مســاعده الكابــن 
حســام النجار، اســتعدادا للمشــاركة يف بطولة غرب آســيا 
21 مــن  يــوم  أربيــل العراقيــة  واملقــرر إقامتهــا يف مدينــة 

شهر نوفمر املقبل.
وحــرص يونــس عــى متابعة جميع الالعبــن الذين خاضوا 
تدريبــات يوميــة عــى ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة مــن 

أجــل اختيــار أفضل العنــارص لالنضامم إىل القامئة األولية 
للمنتخب.

بعــد  املنتخــب  تدريبــات  مواصلــة  إيل  يونــس  ويســعى 
عودته الضفة الغربية، عى أن يستمر تجمع الالعبن يف 

غزة من أجل االستعداد للبطولة اآلسيوية.
العاصمــة  يف  الشــباب  فــدايئ  يعســكر  أن  املقــرر  ومــن 
الالعبــن  املقبــل مبشــاركة  الشــهر  عــامن مطلــع  األردنيــة 
الذيــن ســيتم اختيارهــم مــن الوطــن والشــتات قبــل التوجــه 

إىل العراق يف الثامن عر من الشهر نفسه.

حسام يونسحسام يونس يختتم متابعته  يختتم متابعته 
لتدريبات منتخب الشباب في غزةلتدريبات منتخب الشباب في غزة
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لوزان/)أ ف ب(:
بالنســخة  املتــوج  الفرنــي،  املنتخــب  عــاد 
لكــرة  األوروبيــة  األمــم  دوري  ملســابقة  الثانيــة 
القدم، إىل املركز الثالث يف تصنيف االتحاد 
الدويل للعبة )فيفا( ملنتخبات الرجال، خلف 

بلجيكا املتصدرة والربازيل الثانية.
الثالــث لصالــح  عــن املركــز  وكانــت فرنســا تخلــت 
إنكلــرا يف تصنيــف شــهر أيلول/ســبتمرب املــايض 
بســبب نتائجهــا املتواضعــة وقتهــا يف التصفيــات 
القاريــة املؤهلــة اىل كأس العــامل 2022 يف قطــر 

مقابل تألق منتخب "األسود الثالثة".
وتراجــع اإلنجليــز إىل املركــز الخامس خلف إيطاليا 
عــى  األوروبيــة  األمــم  دوري  وثالثــة  أوروبــا  بطلــة 
حساب بلجيكا التي تحافظ عى صدارة التصنيف 

العاملــي منــذ ترشيــن األول/أكتوبــر 2018 عندمــا 
انتزعوها من فرنسا بطلة املونديال الرويس.

وارتقــت إســبانيا، وصيفــة بطلــة دوري األمــم، مرتبــة 
الربتغــال  حســاب  عــى  ســابعة  وأصبحــت  واحــدة 
الحديثــة  القاريــة  للمســابقة  األوىل  النســخة  بطلــة 

والتي تراجعت اىل املركز الثامن.
عربيا، ال تزال تونس يف الصدارة رغم أنها تراجعت 
مركزين عامليًا إىل السابع والعرشين، أمام املغرب 
الــذي ارتقــى أربعــة مراكــز وبــات يف املركــز التاســع 
والعرشين والجزائر التي بقيت يف املركز الثالثني.

وصعدت مرص أربع مراتب اىل املركز الـ44 عامليا 
أمام قطر )تراجعت من 43 إىل 46( أول عرب قارة 
آســيا أمــام الســعودية )صعــدت مــن املركــز 56 اىل 
 )72( والعــراق   )71 اىل   69 )مــن  واإلمــارات   )49

وعامن )من 78 اىل 77( وسوريا )من 81 اىل 85( 
واألردن )مــن 93 اىل 90( والبحريــن )91( ولبنــان 
)من 97 اىل 92( وفلسطني )من 99 اىل 100(.

تصنيف املنتخبات العرشة األوائل:
1 -  بلجيكا

2 -  الربازيل
3 -  فرنسا )1+(
4 -  إيطاليا )1+(
5 -  إنكلرا ) - 1(

6 -  األرجنتني
7 -  إسبانيا )1+(

8 -  الربتغال ) - 1(
9 -  املكسيك

10 -  الدمنارك

بلجيكا ال زالت على القمة بلجيكا ال زالت على القمة 
وتونس تتصدر العربوتونس تتصدر العرب تصنيف "فيفا"تصنيف "فيفا"

فرساي/)أ ف ب(:
حكمت النيابة العامة يف فرســاي، أمس، بالســجن ملدة عرشة أشــهر مع 
وقــف التنفيــذ ضــد الــدويل الفرنــي كريم بنزمية بتهمــة التواطؤ مبحاولة 
االبتــزاز برشيــط جنــي عــام 2015 لزميله الســابق يف املنتخب الوطني 

ماتيو فالبوينا.
بنزمية هو واحد من خمسة أشخاص يخضعون للمحاكمة بسبب محاولة 
ابتــزاز حصلــت يف العــام 2015، مــام أدى إىل اســتبعاده عــن املنتخــب 

الوطني ملدة خمس سنوات ونصف.
وطلــب املدعــي العــام أحكاًمــا تــراوح بــني الســجن 18 شــهًرا مــع وقــف 

التنفيذ والسجن حتى أربع سنوات للمحكومني اآلربعة اآلخرين.
الثالثــاء  يــوم  لعــب  الــذي  "الديــوك"  ملنتخــب  العائــد  النجــم  يكــن  ومل 
املــايض يف أوكرانيــا مــع ريــال مدريــد اإلســباين يف دوري أبطــال أوروبــا، 

حارًضا يف فرساي يومي أمس وأول أمس خالل الجلسات.
للمبتزيــن  املــال  مــن  مبلــغ  دفــع  عــى  فالبوينــا  بتحريضــه  بنزميــة  وُيتهــم 
الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم لألخري، وقد اعرف األول حينها 
بتدخله يف املوضوع بطلب من أحد املبتزين. ولطاملا نفى بنزمية هذه 
املزاعم قائاًل إنه حاول مساعدة فالبوينا عى الخروج من املوقف وليس 

اإليقاع به.
وقالت املدعية سيغولني مار أمام املحكمة "بنزمية ليس شخًصا صالًحا 
حــاول املســاعدة. لقــد عمــل للســامح للمفاوضــني بالوصــول إىل هدفهم 

وللمبتزين بالحصول عى األموال". كام طلبت تغرميه 75 ألف يورو.
اســتبعد الالعبــان مــن منتخــب "الديــوك" منــذ أواخــر العــام 2015 قبــل 

عــودة بنزميــة يف كأس أوروبــا هــذا الصيــف حيــث خــرج أبطــال العــامل مــن 
الــدور الـــ16 أمــام ســويرسا، قبــل أن يحققــوا قبــل قرابــة العــرشة أيــام لقــب 
دوري األمــم األوروبيــة عــى حســاب إســبانيا يف النهــايئ بقيــادة بنزميــة. 

فيام مل ُيستدَع فالبوينا مجدًدا.
وقــال فالبوينــا يف شــهادته يــوم افتتــاح املحاكمــة أول أمس، "كنت خائًفا 
عى مسرييت الرياضية، عى منتخب فرنسا. كنت أعرف أنه إذا تم نرش 
مــواد الفيديــو، فســيكون األمــر معقــًدا بالنســبة يل يف املنتخــب وهذا ما 

حصل الحًقا".
مبثابــة  هــو  للمنتخــب  اختيــاره  أن  اليونــاين  أوملبياكــوس  العــب  وأردف 
لــه يف  زميــل  تــورط  أتخيــل"  أكــن  وأنــه "مل  لالعبــني،  "الــكأس املقدســة 

مؤامرة ضده.
وتابــع ابــن الـــ 37 عامــًا مؤكــًدا أن بنزميــة كان "مــرًصا عــى جعــي أقابــل 
شــخًصا ما"، وأقّر أن زميله مل يكن عدوانًيا ومل يذكر املال، لكنه "عندما 
تحّل مشــكلة من هذا القبيل )...( فهي ليســت مقابل تذاكر ملباراة كرة 

القدم". 
يســتند امللف بشــكل خاص إىل مناقشــة جرت يف ترشين االول/أكتوبر 
2015 بــني الرجلــني يف كلريفونتــان، مركــز تدريبــات منتخــب الديــوك، 
والتــي ُيزعــم أن بنزميــة أوضــح خاللهــا أنــه ميكنــه أن يعــرّف فالبوينــا عــى 
"شــخص موثوق"، وفًقا ملا قاله األخري يف جلســة االســتامع، ملســاعدته 

عى "التعامل" مع أي نرش محتمل للرشيط.
وزعــم بنزميــة وقتهــا انــه تدخــل لــدى فالبوينــا بطلــب من صديــق طفولة له 

لجأ إليه املبتزون الذين كان الرشيط بحوزتهم.

برلني/)أ ف ب(:
أكــد رئيــس نــادي بايــرن ميونيــخ األملــاين هربــرت هيــر، أمــس، أنــه يعــارض بشــدة 
فكرة إقامة كأس العامل كل سنتني مبوجب اقراح تقدم به االتحاد الدويل لكرة 

القدم )فيفا(.
وجــاء كالم رئيــس العمــالق البافــاري ملجلــة "كيكــر" االملانيــة بقولــه "الالعبــون، 
املدربــون وجميــع املســؤولني يف االنديــة يشــكون مــن زحمــة املباريــات واآلن 
يريــدون زيــادة زخــم هــذه املباريــات؟ أعتقــد أن ال معنــى لذلــك عــى اإلطــالق"، 

وأردف "يتعني علينا النظر اىل صحة الالعبني".
وأضــاف "أثبتــت الروزنامــة الحاليــة جدواهــا منــذ عقــود عــدة. صحيــح أن هــذه 
الفكرة تجلب مداخيل إضافية واملال يلعب دوًرا هاًما يف الرياضة االحرافية، 
لكن ال يجب عى االطالق التضحية بكرة القدم عى حساب املصالح املادية".

أمــا الربازيــي كافــو، بطــل العــامل مرتــني يف 1994 و2002، فقــد اعتــرب إن إقامة 
كأس العامل لكرة القدم مرّة كل سنتني "فكرة سيئة للغاية".

وقــال كافــو )51 عامــًا(، أحــد ســفراء مونديــال قطــر 2022، أمــس، خــالل لقــاء مــع 
الصحافيــني يف الدوحــة "إقامــة كأس العــامل مــرة كل ســنتني فكــرة ســيئة للغايــة. 
روســيا  مونديــال  منــذ  ســنوات.  أربــع  كل  مــرة  العــامل  لــكأس  تشــتاق  الجامهــري 
2018 والجميــع يتحــّدث عــن مونديــال قطــر 2022، التصفيــات، االســتعدادات 

واملالعب. وسيفقد املونديال بريقه إذا أقيم مرّة كل سنتني".
وكان رئيــس فيفــا جــاين إنفانتينــو دعــا إىل إيجــاد توافــق عــى إقامــة كأس العــامل 
كل ســنتني وإىل قمــة ســتعقد يف كانــون االول/ديســمرب القــادم لدراســة هــذه 

املسألة.
ومن املقّرر نرش تقرير من فيفا حول فكرة إقامة النهائيات كل سنتني يف ترشين 

الثاين/نوفمرب قبل القمة العاملية بحلول نهاية العام.
وطفــت فكــرة تنظيــم كأس العــامل مــرّة كل ســنتني يف أوائــل آذار/مــارس املــايض 
من قبل املدرّب السابق الفرني ارسني فينغر، مدير تطوير كرة القدم العاملي 

يف فيفا، لكنها واجهت معارضة كبرية.

للعبــة، املقــرّب مــن  الســعودي  وأطلــق فيفــا "دراســة جــدوى" اقرحهــا االتحــاد 
إنفانتينو، خالل اجتامع الجمعية العمومية الـ71 يف فيفا الذي عقد بتاريخ 21 

أيار/مايو 2021.
األورويب  االتحــاد  رئيــس  مــن  خصوصــًا  اعراضــات  القــت  فيفــا  اقراحــات  لكــن 
)ويفا( السلوفيني ألكسندر تشيفريين، معتربًا ان هذه الخطة "ستضعف" كأس 
العامل، فيام رأى اتحاد أمريكا الجنوبية ان تقصري الفرة الفاصلة "ليس مربرًا من 

الناحية الرياضية".
ومــن أبــرز حجــج إقامتهــا مــرة كل ســنتني، انهــا قــد تجلــب إيــرادات إضافيــة تــوّزع 
عــى اتحــادات يف إفريقيــا، آســيا وأمــريكا الجنوبيــة املعتمــدة بشــكل كبــري عــى 

متويل فيفا مقارنة مع االتحادات األوروبية الغنية.
وتفادى فينغر مخاطر إرهاق الالعبني الدوليني، ألنهم بحســب رأيه ســيخوضون 
عــددًا أقــل مــن الرحــالت الطويلــة وسيســتفيدون مــن "25 يومــًا عــى األقــل" مــن 

الراحة بعد منافساتهم الصيفية مع منتخبات بالدهم.

الحكم على الحكم على بنزيمةبنزيمة بالسجن بالسجن
1010 أشهر مع وقف التنفيذ أشهر مع وقف التنفيذ

مدريد/)أ ف ب(:
يســعى أوساســونا إىل مواصلــة صحوتــه واالنفــراد باملركــز الثــاين عندمــا 
يستضيف غرناطة اليوم، يف افتتاح املرحلة العارشة من بطولة إسبانيا 
لكــرة القــدم، بانتظــار نتيجــة الكالســيكو الســاخن بني الغرميني برشــلونة 

وريال مدريد عى ملعب "كامب نو" يوم األحد.
ويحتــل أوساســونا املركــز الخامــس برصيــد 17 نقطــة بفــارق األهــداف 
خلــف فــرق أنديــة ريــال مدريــد وإشــبيلية وأتلتيكــو مدريــد التــي لعبــت 

مباراة أقل.
ويأمل أوساســونا يف تحقيق فوزه الرابع تواليًا والســادس هذا املوســم، 
لــن تكــون ســهلة أمــام غرناطــة املنتــي بفــوزه األول هــذا  لكــن مهمتــه 
مــن  الثالــث  يف  -1صفــر  إشــبيلية  جــاره  عــى  تغلــب  عندمــا  املوســم 

ترشين األول/أكتوبر الحايل.
عــى  الثمــني  فــوزه  بعــد  عاليــة  املبــاراة مبعنويــات  أوساســونا  ويدخــل 

مضيفه فياريال 1-2 اإلثنني يف ختام املرحلة التاسعة.
نــو" حيــث الكالســيكو  وتتجــه األنظــار يــوم األحــد إىل ملعــب "كامــب 

املرتقب بني برشلونة وغرميه ريال مدريد.
ويعّول برشلونة عى عامي األرض والجمهور لوضع حد لهيمنة النادي 
امللــي عــى مباريــات الكالســيكو الثــالث األخــرية وتحقيــق فــوزه األول 

يف املواجهات الخمس األخرية بينهام.
وفشــل النــادي الكاتالــوين يف الفــوز عــى غرميــه يف كامــب نــو منــذ 28 

ترشين األول/أكتوبر 2018 عندما أكرم وفادته بخامسية )5-1(.

وتغلب برشلونة عى النادي امللي للمرة األخرية يف الثاين من آذار/
مارس 2019 بنتيجة -1صفر عى ملعب "سانتياغو برنابيو"، ثم قبلها 
بأربعــة أيــام بثالثيــة نظيفــة عــى امللعــب ذاتــه يف ايــاب نصــف نهــايئ 

مسابقة الكأس املحلية.
لكن برشــلونة ســقط بعدها يف فخ التعادل الســلبي عى ارضه ثم مني 
بثالث هزائم متتالية )صفر2- يف مدريد و3-1 يف كامب نو و2-1 يف 

ملعب الفريدو دي ستيفانو(.
ويعاين الفريق الكاتالوين هذا املوسم خاصة يف مسابقة دوري أبطال 
كييــف  دينامــو  حســاب  عــى  األربعــاء  االول  فــوزه  حقــق  حيــث  أوروبــا 
االوكــراين بصعوبــة -1صفــر بعــد خســارتني مذلتــني امــام بايــرن ميونيــخ 

االملاين وبنفيكا الربتغايل بنتيجة واحدة صفر3-.
بعــد  عاليــة  مبعنويــات  الكالســيكو  مدريــد  ريــال  يدخــل  املقابــل،  يف 
اســتعادته نغمــة االنتصــارات يف املســابقة القاريــة العريقــة عقــب فــوزه 
نظيفــة  بخامســية  االوكــراين  دانييتســك  شــاختار  مضيفــه  عــى  الكبــري 
الثالثاء يف املســابقة القارية العريقة، وهو يأمل يف تحقيق األمر ذاته 

يف الدوري حيث كسب نقطة واحدة يف مباراتيه األخريتني.
وقــد يجــد ريــال مدريــد نفســه يف املركز الرابع قبل الكالســيكو يف حال 
فــوز أوساســونا عــى غرناطــة الجمعــة، واشــبيلية عــى ليفانتــي صاحــب 

املركز الثامن عرش ظهر األحد.
وتشهد املرحلة قمة نارية ثانية األحد بني أتلتيكو مدريد حامل اللقب 

وريال سوسييداد املتصدر برصيد 20 نقطة.

أوساسونا يسعى لالنفراد أوساسونا يسعى لالنفراد 
بالوصافة قبل الكالسيكوبالوصافة قبل الكالسيكو

هينر وكافوهينر وكافو ُيعارضان فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين ُيعارضان فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين

الدوري 
اإلسباني
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  تراجع مهزوما – 

يحمله كل شخص 
2- لالستفهام + يكبر 

3- ملك قتلته حشرة + 
يوضع فوق الرقم 

4-  وسيم معكوسة – سّجل 
5-  متشابهان – خضع 

واستسلم 
6-  من األطراف 

معكوسة – مرتفع + 
حيوان قطبي 

7- خامة مبعثرة – ثالثة 
أرباع وسام معكوسة 

8-  أخطأ معكوسة 
+ مشروب ساخن 

معكوسة 
9- حصل + طير يحاكي 

كالم اإلنسان 

العمودي:
1- مكان مرتفع معكوسة 

+ ضار جدا بالصحة 
2- من الحشرات + فاقد األب 

3- لقب تركي قديم اطلق 
على سيدات القصور- علم 

مؤنث
4- ثلثا قذر – مخمصة 

5- نصف راحل + حرف – من 
األسماء الخمسة منصوبة – 

عقل 
6- يضع نقود في البنك – 

حيوان بري معكوسة 
7-  فيها اكبر تجمع 

للبراكين 
8- عكس عجاف – يصفه 

الطبيب 
9- أداة حادة – حسم 

معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

يتطلع إليها الموظف كل سنة تتكون من 5 أحرف 

معامالت – مواعيد – استراحة – زبائن – إنتاجيات 
– زمالء – رواتب – مكاتب – مؤسسات – تكاليف 
– تأخير – حضور – مدير – درج – فذ – ذم – تحية – 

خصم – صنف – لم – ن – د – و 

حل الكلمة الضائعة

ترقية

 

) تصوير / محمود أبو حصرية( صيادون فلسطينيون يبيعون األسماك يف ميناء غزة     

الدوحة/ وكاالت:
أعلنــت هيئــة متاحــف قطــر عــن فتــح بــاب 
الرتشــح للــدورة الثانيــة مــن جائــزة "ســعود 
وفئــة  الفرديــة،  الصــورة  لفئــة  ثــاين"  آل 
ضمــن  وذلــك  الفوتوغرافيــة،  املشــاريع 
الــذي  )تصويــر(،  للصــورة  قطــر  مهرجــان 
يحتفي باملصورين من غرب آسيا وشامل 

أفريقيا. 
ويعتــر ســعود آل ثــاين )1966-2014(، 
قطــر،  يف  املقتنيــات  جامعــي  أبــرز  أحــد 
وســاهم بشــكل كبــر يف تشــكيل مجموعــة 

متحف الفن اإلسالمي املتميزة.
يف  الراغبــن  املصوريــن  الهيئــة  وتدعــو 
مشــاركاتهم  تقديــم  إىل  للجائــزة  الرتشــح 

املصور ورسدياته الشخصية.
وقــال املديــر املؤســس لـ"تصويــر" خليفــة 
تلقــي  إىل  "نتطلــع  العبيــديل:  أحمــد 
بعــد نجــاح  العــام، خاصــة  مشــاركات هــذا 
مشــاركن  شــهدت  التــي  األوىل،  النســخة 
وفائزين يتميزون مبواهب متقدمة وإبداٍع 
هائل". وكشــفت متاحف قطر أنه ســيعلن 
مــارس/آذار   24 بتاريــخ  الفائزيــن  عــن 
2022، أثنــاء إطــالق النســخة املقبلــة مــن 

مهرجان "تصوير".

يف موعــٍد أقصــاه يــوم 20 ديســمر/كانون 
األول املقبل.

وأوضحــت الهيئــة يف بيــان، أن جائــزة فئــة 
املشــاريع الفوتوغرافيــة تتمثــل يف منحــة 
غــرب  يف  املقيمــن  للمصوريــن  ســنوية 
آســيا وشــامل أفريقيــا، تدعــم املقرتحــات 
الخاصــة بتطويــر أو إكامل مرشوع التصوير 

الفوتوغرايف.
لجنــة  تختارهــم  الذيــن  الفائــزون  ويحصــل 
التحكيــم عــى منحــة قدرهــا 30 ألــف ريــال 
مــرشوع  بــدء  لدعــم  دوالر(،  آالف   8.2(
بينــام  تطويــره.  أو  الفوتوغــرايف  التصويــر 
تتمثــل جائــزة فئــة الصورة الفردية يف دعوة 
تجربــة  تجســد  واحــدة  لصــورة  مفتوحــة 

بــرج  يف  الفائــزة  الصــور  ســُتعرض  كــام 
لكــرة  العــامل  كأس  بطولــة  خــالل  الدوحــة 

القدم 2022.
للصــورة  قطــر  مهرجــان  أن  إىل  يشــار 
االحتفــاء  إىل  ويهــدف  ســنتن،  كل  يقــام 
بنطاقــه  الفوتوغــرايف  التصويــر  مبفهــوم 
الواســع، ويركــز عــى دعــم النمــو اإلبداعــّي 
الشــخيص واملهنــي للمصوريــن املحليــن 
واإلقليميــن، فيــام ينظــم املهرجــان جوائــز 

سعود آل ثاين سنويًا.

روسيا تالحق "غوغل" 
بغرامة تصل إلى 20 % 

من إيراداتها السنوية
موسكو/ وكاالت:

األمركيــة  "غوغــل"  رشكــة  لتغريــم  الشــهر  هــذا  ستســعى  أنهــا  روســيا،  أعلنــت 
نســبة من إيراداتها الســنوية يف روســيا لتقاعســها مرارًا يف رصد محتوى تعتره 
روســيا "غر قانوين"، يف أقوى مســعى تنتهجه موســكو حتى اآلن لكبح رشكات 

التكنولوجيا األجنبية.
وذكــرت الهيئــة الروســية للرقابــة عــى االتصــاالت، أن "غوغــل" مل تدفــع غرامــات 
قيمتها 32.5 مليون روبل )458100 دوالر( ُفرضت عليها حتى اآلن هذا العام 
5 و20 % مــن إيراداتهــا املتحققــة يف  بــن  مــا  وإنهــا ســتطالب اآلن بتغرميهــا 

روسيا وهو ما قد يصل إىل 240 مليون دوالر.
جهودهــا  روســيا  وتكثــف  التعليــق.  طلــب  عــى  الفــور  عــى  "غوغــل"  تــرد  ومل 
للضغــط عــى رشكات التكنولوجيــا األجنبيــة يف إطــار ســعيها لفرض ســيطرة أكر 
عى اإلنرتنت يف البالد فأبطأت رسعة موقع "تويرت" منذ مارس/ آذار واعتادت 

تغريم رشكات أخرى بسبب ما تقول إنها انتهاكات تتعلق باملحتوى.

الملكة إليزابيث ترفض 
جائزة لكبار السن ألنها 

غير »مطابقة للمعايير«
لندن/ وكاالت:

رفضت امللكة إليزابيث الثانية )95 عامًا(، قبول جائزة مخصصة لكبار السن أرادت مجلة 
بريطانية منحها إياها، معترة أنها غر مطابقة للمعاير ألن "عمر الشــخص هو ذاك الذي 

يشعر به"، وفق ما أفادت أمس املطبوعة التي تحمل اسم "ذي أولدي".
وكانــت املجلــة التــي تعتــر أنها توفر البديل "الخفيف" من الصحافة "املهووســة بالشــباب 
واملشــاهر"، كشــفت أنهــا اقرتحــت عــى قــر باكنغهــام تقديــم جائزتهــا "ذي أولدي أوف 
ذي يــر" )مســّن العــام( إىل امللكــة الجالســة عــى العــرش منــذ نحــو ســبعة عقــود، حســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــرشت املطبوعــة رســالة الرفــض التــي تلقتهــا يف 21 أغســطس/ آب املــايض ومصدرهــا 
قلعة باملورال األسكوتلندية، حيث متيض امللكة الجزء األخر من فصل الصيف، وتحمل 

توقيع مساعد سكرترها الخاص توم لينغ بيكر.
وجاء يف الرسالة أن "جاللة امللكة ترى أن عمر الشخص هو ذاك الذي يشعر به، وبالتايل 

ال تعتقد أنها مطابقة املعاير التي تتيح لها قبول الجائزة".
وشــاركت إليزابيــث الثانيــة يف اآلونــة األخــرة يف عــدد مــن األنشــطة العامــة بعدمــا أمضــت 
فرتات الحجر املتتالية يف قر وندسور بالقرب من لندن، رغم تكهنات يف شأن ابتعادها 

عن أنشطة كهذه بعد وفاة زوجها فيليب يف أبريل/ نيسان املايض. 
وشــوهدت األســبوع املــايض، وهــي متــي مســتعينة بعصــا يف أول ظهــور علنــي لهــا عــى 

هذا النحو منذ عام 2004.

فتح باب الترشح لجائزة "سعود آل ثاني" للتصوير



15أخبار وتتمات الجمعة 15 ربيع األول 1443هـ 22 أكتوبر/ تشرين األول 
Friday 22 October 2021

FELESTEENONLINE

االحتالل يهدم  ... 

7 وفيات  ... 

الـــ48 تصعيــًدا يف هــدم املنــازل  بــأرايض  وشــهدت بلــدات فلســطينية 
واملحــال التجاريــة والــورش الصناعيــة بذريعــة عــدم الرتخيص كام حصل 
ياســيف وعرعــرة وأم  ويافــا وشــفاعمرو وقلنســوة وكفــر  عــن ماهــل  يف 

الفحم واللد ويافا وسخنن وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغريها.
مــن  أنحــاء متفرقــة  مــن  10 مواطنــن  أمــس،  قــوات االحتــالل  واعتقلــت 

الضفة.
ففــي قلقيليــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ثالثــة مواطنــن مــن املدينــة، 
عاًمــا(،   25( أمــري  والشــقيقن  عاًمــا(،   55( ولويــل  الــرؤوف  عبــد  وهــم: 

ومحمد موىس أبو لبدة )24 عاًما(.
ومــن جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الليلــة املاضيــة، الشــاب حســن 
برطعــة  عــى حاجــز  مــروره  أثنــاء  قباطيــة،  بلــدة  مــن  الــرب  أبــو  إســامعيل 

العسكري .
ومــن بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ســتة مواطنــن، وهــم: محمد 
وجيــه ثوابتــة )18 عاًمــا(، ويوســف محمــد ثوابتة )18 عاًمــا(، وربيع أحمد 
ثوابتة )17 عاًما(، من بلدة بيت فجار، والشقيقن مهند محمود الوحش 
)21 عاًمــا(، وحمــزة )23 عاًمــا(، مــن بلــدة الخرض، وتيســري عزمي منارصة 

)25 عاًما( من بلدة الدوحة.

وأقــدم مســتوطنون عــى اقتــالع وتكســري أكــر مــن 300 شــجرة زيتــون من 
أرايض بلدة املزرعة الغربية، شامل مدينة رام الله.

وقــال رئيــس املجلــس البلــدي ســعادة زقــوت لوكالــة "وفــا": إن املزارعــن 
تفاجأوا عند وصولهم اىل حقولهم وأراضيهم املحاذية ملستوطنة "كفار 
300 شــجرة  بــأن املســتوطنن اقتلعــوا وكــروا مــا يزيــد عــى  راعيــم"، 

زيتون.
وأشار إىل أن قوات االحتالل واملستوطنن يسعون ملنع املواطنن من 
دخــول تلــك املنطقــة، خاصــة بعــد إغــالق الشــارع الزراعــي املــؤدي إليهــا 

ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.
كام استوىل مستوطنون، أمس، عى مركبة لجمع النفايات تابعة لبلدية 

قرصة، جنوب نابلس.

يف قطاع غزة، وحالة يف الخليل، وحالة يف رام الله والبرية.
وأشارت إىل أن اإلصابات الجديدة سجلت عى النحو اآليت: "ضواحي 
القــدس 19، طوبــاس 15، جنــن 37، أريحــا واألغــوار 10، قلقيليــة 6، 
الخليــل 37، طولكــرم 7، بيــت لحــم 7، رام اللــه والبــرية 23، نابلــس 13، 

سلفيت 1، قطاع غزة 355".
العنايــة املكثفــة، يف  61 مريًضــا يف غــرف  ولفتــت الصحــة إىل وجــود 
حن ُيعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات يف الضفة 115 

مرىض، بينهم 11 مريًضا عى أجهزة التنفس االصطناعي.
يف حن، ذكرت أن نسبة التعايف من فريوس كورونا يف فلسطن بلغت 

.96.6%

يف حن بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %2.4 ونســبة الوفيات %1 من 
مجمل اإلصابات.

وأضافــت الصحــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: 
"ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنن 23، أريحا واألغوار 18، قلقيلية 
13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبرية 44، نابلس 

39، سلفيت 3، قطاع غزة 700".

رام الله/ األناضول:
"رضبني وبىك، وسبقني واشتىك"، ينطبق هذا املثل 
يتعــرض  الــذي  ربعــي،  فضــل  الفلســطيني  حالــة  عــى 
أرضــه  داخــل  املســتوطنن  قبــل  مــن  عليــه  لالعتــداء 
ســلطات  عــن  يف  "الجــاين"  نفســه  يجــد  ثــم  وقريتــه، 
االحتــالل اإلرسائيليــة، وُيعاقب باالعتقال أو الغرامة أو 

"اإلقامة الجربية".
عــن  والــده  ورثهــا  أرض  يف  عاًمــا(   56( ربعــي  ونشــأ 
الغربيــة،  الضفــة  جنــويب  "التوانــة"  قريــة  يف  أجــداده 
أرستــه  مــع  متواضعــن،  مســكنن  يعيــش يف  وهنــاك 

املكونة من 24 فرًدا مبن فيهم األحفاد.
وبينــام عــاش والــد ربعــي وأجداده حيــاة الريف بهدوئها 
وجاملهــا وبســاطتها، تحّولــت حيــاة "فضــل" إىل جحيم 
وإقامــة  القريــة  رشقــي  أراٍض  عــى  االســتيالء  بعــد 
البــؤرة  ثــم   ،1980 عــام  عليهــا  "ماعــون"  مســتوطنة 

االستيطانية "حفات ماعون" عام 1997.
ويقــع منــزل ربعــي عــى أطــراف قريــة "التوانــة" الواقعــة 
إىل الجنــوب مــن مدينــة الخليل، ومنذ عقود ظل هدًفا 
العتداءات املســتوطنن كان آخرها قبل نحو شــهرين، 
والجيــش  املســتوطنن  العتــداء  وأرستــه  تعــرض  حــن 
مًعــا، داخــل منزلــه. واعتقــل فضــل وحوكــم وُغــرم عــدة 
واليــوم يخضــع إلقامــة  أنــه املعتــَدى عليــه،  مــع  مــرات 

جربية غري محددة املدة.
وأفاد محمد ربعي رئيس املجلس املحيل يف القرية، 
أن "فضــل ربعــي" متهــم حاليــا، بــرضب مســتوطن يــوم 
الجمعــة )15 أكتوبــر الجــاري(، مــع أنــه يخضــع لإلقامــة 

الجربية، ومل يغادر منزله.
عيد مختلف

وعــاد الكهــل الفلســطيني يف حديثــه، إىل عيــد الفطــر 
يف 13 مايــو/ أيــار، حــن خــرج مــع أبنائــه لزيــارة بناتــه 
عــى  الطريــق  يغلقــون  مســتوطنن  فوجــد  وأقاربــه، 

مدخل البلدة، ثم رشعوا يف رضبه مع أبنائه.
ابنــي،  عــيّل ورضبــوا  الســيارة  بــاب  "ســكروا  ويضيــف: 
وطلبوا املفاتيح، ثم فتحوا الباب ورشوا عيّل غاًزا، ثم 

هربوا وأخذوين )أبنايئ( إىل املستشفى".
مسلســل  مــن  الحلقــة  هــذه  نهايــة  اإلصابــة  تكــن  مل 
العيــد،  أيــام  انتهــاء  فبعــد  املســتوطنن،  اعتــداءات 
أن  بعــد  واعتقلــوه  منزلــه،  االحتــالل،  قــوات  هاجمــت 

رضبوا أوالده.
باالعتقــال، وأجلســوين جانبــا،  بقــرار  أبلغــوين  ويتابــع: 
ورضبوا زوجتي وقيدوا أحد أبنايئ، ورضبوا آخَر يعاين 
إعاقــة، ثــم اقتــادين مــع ابنــّي بــالل )33 عامــا( ومحمــد 
مســتوطنة  ثــم  "ماعــون"  مســتوطنة  إىل  عامــا(   29(

"كريــات أربــع" يف الخليــل، وهنــاك خضعت للتحقيق 
وعــى  مســتوطِنن  عــى  اعتديــت  أننــي  مزاعــم  حــول 

رشطي.
ويشــري إىل أنه ُنقل بعد ذلك إىل ســجن "عوفر" غريب 
رام اللــه، وهنــاك أمــى 38 يوًمــا دون أن يتمكــن مــن 
تغيري مالبس الســجن املســامة )شــاباص(، ُوعقدت له 

فيها 10 محاكم.
ويبــّن ربعــي أن أيــام املحكمة قاســية ومؤملة، مضيًفا: 
"يتنقل األسري مقيد اليدين والقدمن طوال الوقت".

ُأفــرج عــن ربعــي بكفالــة ماليــة  وبعــد مــداوالت طويلــة 
ألــف  و20  دوالر(،   3100( شــيقل  آالف   10 قدرهــا 
شــيقل )6200 دوالر( ككفالــة ماليــة، مــع إقامــة منزليــة 

بضامن زوجته وابن أخيه.
تحــرض  املنــزل،  مــن  خرجــت  "إذا  موضحــا:  ويكمــل 

الرشطة وتعاقبني، وتعاقب الكفيلن".
)قبيــل  الجربيــة  لإلقامــة  يخضــع  إنــه  ربعــي،  ويقــول 
إعــادة اعتقالــه( لحــن إغــالق امللــف واإلفــراج عــن ابنيــه 
املعتقلــن. واليــوم يعــاين ربعــي تراكــم الديــون وعــدم 
القــدرة عــى العمــل لســد احتياجاتــه، يف حــن يــرح 

املستوطنون وميرحون يف حقول الزيتون التي ميلكها 
دون حسيب أو ورقيب ودون أن يستطيع فعل يشء.

مــع ذلــك يتعهــد ربعــي بالصمــود يف أرضــه، قائــال: "لــن 
أرحــل إال إذا كان املــوت، أعدكــم لــو آكل ورق الشــجر 

سأظل صامًدا يف أريض".
"قرية تحت التهديد"

أكــر  يف  اإلنســانية  الشــؤون  منســق  مكتــب  وتطــرق 
مــن تقريــر العتــداءات املســتوطنن عــى ســكان قريــة 

التوانة.
ففــي يونيــو/ حزيــران، تناول املكتــب بالتفصيل معاناة 
الفلســطينين يف التوانــة، وقــال: إن القريــة تضــم نحــو 
200 نسمة، وبها ما ال يقل عن 40 أمًرا بهدم ومصادرة 

نحو 48 مبًنى من قبل "اإلدارة املدنية اإلرسائيلية".
التهديــد  طائلــة  تحــت  القريــة  "مبــاين  أن  ويضيــف 
بهدمهــا، وليــس مثــة ســبيل قانــوين يتيــح تحويــل القرية 
بالخدمــات  ويحظــى  فيــه  العيــش  ميكــن  موئــل  إىل 

األساسية".
التقييــدي  التخطيــط  نظــام  أن  التقريــر  ويوضــح 
والتمييــزي اإلرسائيــيل يف املنطقــة )ج( يجعــل حصــول 
تشــرتطها  التــي  البنــاء  رخــص  عــى  الفلســطينين 

)إرسائيل( أمًرا من رضب املستحيل.
يف  مســتوطًنا   539 إقامــة  ُســجل   2016 وحتــى 

مستوطنة "ماعون"، وفق للمنسق األممي.
مســتوطنة  شــكلت  الســنوات،  مــرور  "مــع  ويضيــف: 
ماعون والبؤر االســتيطانية القريبة منها مصدًرا للعنف 
الفلســطينية  الســكانية  التجمعــات  مــع  واالحتــكاك 
أرضار  وإلحــاق  إصابــات  وقــوع  أدى  مــا  املحليــة، 

باملمتلكات".
ويعــد القانــون الــدويل الضفــة الغربيــة ورشقــي القــدس 
مناطــق محتلــة، ويعــد جميع أنشــطة بناء املســتوطنات 

غري قانونية.

غزة/ فلسطن: 
وافقــت أمــس، الذكــرى الـــ17 الغتيــال جيــش االحتــالل 
اإلرسائييل القيادي البارز يف كتائب الشهيد عز الدين 
القســام الشــهيد عدنــان الغــول امللقــب بـ"أبــو صواريــخ 

القسام". 
مــن  عاًمــا   18 بعــد  عاًمــا(   46( الغــول  القائــد  واغتيــل 
املطــاردة واملالحقــة مــن أجهزة أمــن االحتالل، يف غارة 
استهدفته ورفيقه القائد عامد عباس يف شارع يافا يف 

مدينة غزة. 
ونجــح الغــول الــذي قــاد التصنيــع العســكري يف كتائــب 
تاريــخ املقاومــة  القســام يف إحــداث نقطــة تحــول يف 
مــن خــالل بصامتــه يف صناعــة  مــع االحتــالل  والــرصاع 
أول صواريخ القســام والقذائف عى الرغم من الحصار 

واالحتالل اإلرسائييل لقطاع غزة يف حينه. 
ولــد الغــول يف مخيــم الشــاطئ غــرب مدينة غزة يف 24 
1958 لعائلــة مهجــرة مــن قريــة "هربيــا" إحــدى  يوليــو 
 ،1948 عــام  منهــا  التــي هاجــروا  قــرى قضــاء املجــدل 
ودرس جــزًءا مــن املرحلــة االبتدائيــة يف املخيــم، لكنــه 
أكمــل البقيــة مبخيــم النصــريات بعــد انتقــال عائلتــه إىل 

بلدة املغراقة وسط قطاع غزة. 
وبعــد عامــن مــن وفــاة والــده، ســافر الغــول إىل إســبانيا 
شــهرين  ســوى  ميكــث  ومل  هنــاك،  الكيميــاء  لدراســة 
حتــى عــاد إىل أرض القطــاع، وبعــد فــرتة قصــرية تــزوج 

وأنجب أربعة أبناء. 
مبكــر،  وقــت  يف  العســكري  دوره  الغــول  القائــد  بــدأ 
فشــكل   ،1987 عــام  األوىل  االنتفاضــة  انــدالع  قبيــل 
نفــذت عمليــات طعــن ضــد جنــود  مجموعــة عســكرية 
االحتــالل، لكــن أمرهــا انكشــف باعتقــال أحــد أفرادهــا، 
مــا دفعــه للســفر إىل الخــارج، ثــم عــاد إىل غــزة يف أوائل 

التسعينيات ليستكمل عمله. 
ومتكــن الغــول مــن صنــع أول قنبلــة يدويــة محليــة عــى 
الرغــم مــن شــح اإلمكانــات، وعمــل عــى إنتــاج قذائــف 
قــاذف  فصنــع  للــدروع،  املضــادة  والقذائــف  الهــاون 

"الياسن" قبل استشهاده مبدة قصرية. 
األول،  القســام ظهــوره  لصــاروخ  الغــول كان  ويف عهــد 

وأنتج صواريخ "البنا" و"البتار" والعبوات الناسفة. 

وأحــدث الشــهيد الغــول نقلــة نوعيــة يف مجــال الســالح 
حيــث  يدويــة،  قنبلــة  أول  وتصنيــع  بإعــداد  املحــيل 
يضعهــا  كان  التــي   TNTالـــ مــادة  تشــكيل  يف  اجتهــد 
يف كأس حتــى تأخــذ شــكل القنبلــة، رغــم شــح وضعــف 
اإلمكانات املتوافرة حينها، حيث أقام مصنًعا إلنتاجها 
فيــام بعــد وطورهــا فنيــا وحرفيــا جعــل إنتــاج حــامس مــن 
القنابــل  مــن  األخــرى  األنــواع  اليدويــة يضاهــي  القنابــل 

املعروفة. 
تصنيــع  مبجــال  ذلــك  بعــد  الغــول  الشــهيد  وانطلــق 
ثــم عمــل  الهــاون،  قذائــف  فنجــح يف تصنيــع  الســالح، 
فصنــع  للــدروع،  املضــادة  القذائــف  مشــاريع  عــى 
صاروخــي "البنــا" و"البتــار" وقــاذف الياســن للتصــدي 
لآلليــات اإلرسائيليــة التــي كانــت تتوغــل يف قطــاع غــزة 
بســبب األعــداد القليلــة للقذائــف املضــادة للدروع من 

طراز "آر يب جي". 
وانتقــل الغــول ورفاقــه بعــد ذلــك إىل محطــة يف غايــة 
تصنيــع صواريــخ  خــالل  مــن  املقاومــة  بتاريــخ  األهميــة 
لقــب  فاســتحق  مداهــا،  أبعــاد  مختلــف  عــى  القســام 
"أبو صواريخ القسام"، والتي باتت تغطي اليوم معظم 

الكيان اإلرسائييل. 
واستشهد النجل البكر للقائد الغول "بالل" يف محاولة 
اغتيالــه يف الثــاين والعرشيــن مــن ســبتمرب عــام 2001، 
يف حــن استشــهد نجلــه الثــاين محمــد خــالل اشــتباك 
مــع قــوات إرسائيليــة خاصــة تســللت قرب منــزل العائلة 
فقتــل جندًيــا وأصــاب آخــر قبــل أن يستشــهد. وتعــرض 
القائــد الغــول لالعتقــال عــدة مــرات مــن أجهــزة الســلطة 
الفلســطينية، حيث متكن من الهرب من ســجن الرايا 
عام 1998 ليعاود مشاريعه العسكرية، كام متكن من 

الهرب مرة أخرى عن طريق خداع سجانيه. 
املقــدس"  "الثــأر  عمليــات  يف  بــارز  دور  لــه  وكان 
يحيــى  الشــهيد  القســام  كتائــب  يف  األول  للمهنــدس 
عياش، كام أرشف عى تنفيذ العرشات من العمليات 

االستشهادية لكونها مرتبطة بعمله. 
وكان االحتــالل قــد حــاول اغتيــال الغــول خــالل اعتقالــه 
لــدى الســلطة، بوضــع أحــد الضبــاط الــذي كان متعاونــا 

مع االحتالل السم له يف القهوة.

إدانة ضابط إسرائيلي باغتصاب 
فلسطينية والتحرش بأخريات

النارصة/ األناضول:
أصدرتــه  قضــايئ،  حكــم  عــن  أمــس،  النقــاب،  عربيــة،  صحيفــة  كشــفت 
تســمى  مــا  يف  يعمــل  ضابــط  عــى  ســنوات،   5 قبــل  عســكرية  محكمــة 
مــن  وطــرده  عاًمــا   11 بالســجن  لالحتــالل،  التابعــة  املدنيــة"  بـــ"اإلدارة 
الجيش، بعد ادانته باغتصاب سيدة فلسطينية، والتحرش بفلسطينين 
وفلســطينيات. ورد ذلــك حســبام كشــفت صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" 
العربيــة يف تقريــر خــاص أعدتــه تحــت عنــوان "إدانــة ضابــط إرسائيــيل 
ســلطات  فرضــت  املاضيــة،  الفــرتة  وطــوال  فلســطينية".  باغتصــاب 

االحتالل حظًرا عى نرش هذا الحكم الذي صدر عام 2016.

التعليم تعلن مواعيد امتحانات 
الثانوية )االستكمالية( الثالثة

غزة/ فلسطن: 
أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، عقــد امتحانــات الثانويــة العامــة 
الــدورة الثالثــة )االســتكاملية( يف مبحــث أو مبحثــن. وقالــت الــوزارة يف 
بيــان أمــس: إنــه مــن املقــرر أن تعقــد االمتحانــات النظريــة يف الرابــع مــن 
ديســمرب املقبــل، يف حــن ســُيعقد التدريــب العمــيل للفــروع املهنيــة 
أن  الــوزارة  وأوضحــت  املقبــل.  ديســمرب  مــن  والثامــن  الســادس  يومــي 
تســجيل الطلبــة الراغبــن بالتقــدم لهــذه الدورة يبــدأ يف مديريات الرتبية 
والتعليــم يــوم األحــد بعــد القــادم، ولغايــة الســابع مــن نوفمــرب . وذكرت أن 
جلســة االمتحان ســتبدأ الســاعة التاسعة صباحًا، يف جلستن متتاليتن 

دون وجود اسرتاحة بينهام للمشرتك الذي سوف يتقدم ملبحثن.

ف إلى  في ذكرى استشهاده الـ17.. تعرَّ
عدنان الغول كبير مهندسي القّسام 

تقع قرب مستوطنة وبؤرة استيطانية

عائلة ربعي.. اعتقال وغرامة وإقامة 
جبريــــة ثمًنا لصمودهــا في أرضهــــا

"القضاء العسكري" ُتصــــدر أحكاًما 
قضائية على تجار ومروجي مخدرات

لجنة تدعو لإلفراج عن 10 
معتقلين سياسيين لدى السلطة 

رام الله/ فلسطن:
املعتقلــن  عــن  لإلفــراج  السياســين  املعتقلــن  أهــايل  لجنــة  دعــت 
أمــس  للجنــة مســاء  بيــان  وأوضــح  الغربيــة.  بالضفــة  الســلطة  أجهــزة  لــدى 
الـــ  لليــوم  املعتقــل  الزيتــاوي  حمــزة  املحــرر  األســري  هــم:  املعتقلــن  أن 
29 توالًيــا، واألســري املحــرر محمــود زغلــول املعتقــل لليــوم الـــ15 توالًيــا، 

الـــ10 توالًيــا، واملواطــن محمــد  والناشــط ســالم منــارصة املعتقــل لليــوم 
القــايض  عنــان  نــور  املحــرر  األســري  توالًيــا،  الـــ9  لليــوم  املعتقــل  العزمــي 
املعتقــل لليــوم الـــ8 توالًيــا.  وشــملت قامئــة املعتقلــن كاًل مــن: األســري 
املحرر يحيى القايض املعتقل لليوم الـ 8 توالًيا، واألسري املحرر معتصم 
جمعة رمضان املعتقل لليوم الـ6 توالًيا، واألسري املحرر أمين أبو عرقوب 
املعتقــل لليــوم الـــ4 توالًيــا، واألســري املحرر عزت األقطــش املعتقل لليوم 

الـ3 توالًيا، والصحفي هامم عتييل املعتقل لليوم الـ3 توالًيا.

غزة/ نضال أبو مسامح:
العســكري،  القضــاء  هيئــة  أعلنــت 
األحــكام  مــن  جملــة  إصــدار  أمــس، 
تجــار  مــن  عــدد  بحــق  القضائيــة 
ومروجــي املخــدرات يف قطــاع غزة، 
يف قضايــا كانــت منظــورة لديهــا يف 

الفرتة املاضية.
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك،  جــاء 
لرئيــس الهيئــة اللواء نارص ســليامن، 
مــن  كميــات  إتــالف  عــن  لإلعــالن 
النائــب  بحضــور  املخــدرة،  املــواد 
إدارة  ومديــر  الغــول،  فــرج  محمــد 
بالرشطــة  املخــدرات  مكافحــة 
القــدرة، ود. عاطــف  العقيــد أحمــد 
العقاقــري  لجنــة  رئيــس  محيســن 
الطبية بوزارة الصحة. وقال سليامن 
تــم تشــكيل لجــان ملعرفــة عــدد  إنــه 
القضايــا  ووزن املــواد املخــدرة يف 
املنظــورة، ولجــان أخــرى مــن النيابــة 
لــإلرشاف  والعســكرية  العامــة 
مبشــاركة  وحرقهــا،  إتالفهــا  عــى 
لــوزارة  العــام  املراقــب  مكتــب 
املستشــار  ومكتــب  الداخليــة، 
ورشطــة  الداخليــة،  لوزيــر  القانــوين 
مكافحــة املخــدرات، ومنــدوب عــن 
القضــاة، ونيابــة التنفيــذ عــن النيابــة 
أنــه  ســليامن  وأوضــح  العســكرية. 
مــن  كبــرية  كميــات  إتــالف  ســيتم 
دفعــات،  عــى  املخــدرة  املــواد 
الصحــة،  وزارة  مــع  بالتعــاون 
عقاقــري  حبــة  بـــ)389880(  تقــدر 
روتانــا(،  )أترامــال،  مختلفــة  طبيــة 
و)1873( فرش حشیش بوزن 197 
مــن  كيلوجرامــا  و181  كيلوجرامــا، 

)البانجو واملارجوانا(.
13 حكــام بحــق  ولفــت إىل إصــدار 
املخــدرة  املــواد  ومروجــي  تجــار 
خــالل الفــرتة املاضيــة، منهــا الحكــم 
باإلعــدام بحــق املــدان "م. ع"، وهــو 
هارب من وجه العدالة ولديه أحكام 

املحاكمــة  إجــراءات  لتريــع 
للمتهمن بقضايا جلب املخدرات 
واالتجــار بها عرب املناطق الحدودية 

العسكرية املغلقة.
بــكل  الهيئــة  التــزام  إىل  وأشــار 
الصــادرة  الترشيعيــة  التعديــالت 
عــن املجلــس الترشيعــي، والخاصــة 
القضــاء  اختصاصــات  بتحديــد 
العســكري، وذلــك مــن خــالل تطبيق 
املعــدل  العســكري  القضــاء  قانــون 
أنــه  2020، مضيًفــا  )2( لســنة  رقــم 
قضيــة   160 مــن  أكــر  إحالــة  متــت 
النيابــة  إىل  مــدين  أطرافهــا  أحــد 
العامــة املدنيــة، نافًيــا وجــود أي مــن 
املحاكــم  أمــام  املنظــورة  القضايــا 

العسكرية أحد أطرافها مدين.
باملــواد  يتاجــر  مــن  كل  وطالــب 
ذلــك،  عــن  بالتوقــف  املخــدرة 
العســكري  للقضــاء  نفســه  وتســليم 
وأجهــزة الرشطــة، لتقديم املعونة له 
وتخفيف األحكام عنه حسب قانون 
 ،1979 لعــام  الثــوري  اإلجــراءات 
لعــام   7 رقــم  املخــدرات  وقانــون 
القــدرة،  حمــل  جهتــه  مــن   .2013

قضائية سابقة.
أحــكام   3 إصــدار  تــم  أنــه  وأضــاف 
باألشــغال الشــاقة املؤبــدة بحــق كل 
من املدان "ع. ص" من مدينة غزة، 
كيلوجرامــات   9 معــه  ضبــط  الــذي 
و)7216(  )املارجوانــا(،  مــن 
يف  )روتانــا(  نــوع  مــن  مخــدرة  حبــة 
القضيــة رقــم )23/2021( محاكــم، 
وكذلــك املــدان "م. ت" مــن مدينــة 
 8( معــه  ضبــط  الــذي  البلــح،  ديــر 
رقــم  القضيــة  يف  حشــيش(  فــروش 
وكذلــك  محاكــم،   )48/2020(

غــزة،  مدينــة  مــن  د"  "ع.  املــدان 
فــرش   111( معــه  ضبــط  الــذي 
مخــدرة(  حبــة  و1482  حشــيش 
مــن نــوع )ســعادة( يف القضيــة رقــم 

)132/2019( محاكم.

أحــكام   9 إصــدار  تــم  أنــه  وتابــع 
باألشــغال الشــاقة تراوحــت بــن 10 
و18 عامــا بحــق عــدد مــن املدانــن 
باملــواد  واالتجــار  الجلــب  بتهمــة 
اثنــن  عــى  وحكمــن  املخــدرة، 
آخرين بالرباءة، منوها إىل أن الهيئة 
اإلجــراءات  مــن  بالعديــد  رشعــت 

املســؤولية  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
يف  املخــدرة  املــواد  انتشــار  عــن 
قطــاع غــزة، مبــا يقــوم بــه مــن حصــار 
وتســهيل  واقتصــادي،  ســيايس 
جرائم التهريب، ومنع إدخال أجهزة 
مؤكــدا  املخــدرات  عــن  الكشــف 
التــام إلدارة  أن شــعبنا يقــدم دعمــه 
مكافحــة هــذه اآلفــة ومنــع انتشــارها 

يف القطاع.
املخــدرات  إن  الغــول  قــال  بــدوره 
خطــرية وتــؤدي إىل الســقوط األمني 
بتشــديد  مطالًبــا  واالقتصــادي، 

العقوبات لردع التجار واملروجن.
املجلــس  أن  إىل  الغــول  وأشــار 
الترشيعي عمل عى إصدار قوانن 
إىل  العقوبــة  لتشــديد  وترشيعــات 
أبعــد مــدى، وفــرض عقوبــة اإلعــدام 
هــؤالء  لــردع  املخــدرات  تجــار  عــى 
املجرمــن الذيــن يســتهرتون بحيــاة 
املجتمــع،  واقتصــاد  شــعبنا  أبنــاء 
مثمنا جهود وزارة الداخلية واألجهزة 
األمنية وهيئة القضاء العسكري يف 
ضبــط الحالــة األمنيــة ومالحقــة تجار 

ومروجي املخدرات.

جانب من مؤتمر اإلدراة العامة لمكافحة المخدرات في غزة أمس   ) تصوير / رمضان األغا (
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لوحات فنية على رؤوس الزبائن 
في محل للحالقة بالهند

دابوايل/ وكاالت:
مل يعد قص الشعر مجرد تشذيب له يف صالون صغري ببلدة يصعب وصف 
كيفيــة الوصــول إليهــا يف شــال الهنــد، بــل هــي فرصــة للحصــول عــى بعــض 

األعال الفنية املنقوشة عى مؤخرة الرأس.
وكانــت شــهرة األخويــن راجوينــدر وجوروينــدر ســينغ ســيدو ذاعــت يف بلــدة 
دابــوايل بواليــة البنجــاب الهنديــة حاليــًا، وبــات هــذا الجــزء الصغــري مــن العامل 
شــهريًا بإعطــاء الثنــايئ الفرصــة لزبائنهــم الختيــار شــكل لقصــة الشــعر مــن بــن 
عــدة صــور. وبــدًءا مــن تــاج محــل، بقالعه وأبراجــه العديدة، وصــواًل إىل صورة 
نابضــة بالحيــاة لنجــم البــوب مايــكل جاكســون، يســتخدم األخــوان مجموعــة 
مــن أدوات التشــذيب واملقصــات واألقــالم الرصــاص، مــن بــن أدوات أخــرى 

للحصول عى كافة التفاصيل الدقيقة للقصات وبشكل صحيح.
وقــال الشــقيق األصغــر راجوينــدر لـ"رويــرز" يف مقابلــة: "يف البدايــة، اعتدنا 
أن مننــح أي شــخص الفرصــة للحصــول عــى قصــات شــعر مجانية حتى نتمكن 
حتــى  التــدرب  اعتدنــا  األيــام  بعــض  مــن خاللهــا. يف  مهاراتنــا  مــن مارســة 
الســاعة الثانيــة صباحــًا، ألننــا اعتدنــا خــالل النهــار عــى إدارة الصالــون لدينــا 
بشكل طبيعي". ويتقاىض الشقيقان اللذان يبلغان من العمر 29 و31 عامًا 
ما بن 20 إىل 30 دوالرًا مقابل قصة شعر مميزة، ويقوالن إن لديها خططًا 

لنقل أعالها إىل خارج الهند أيضًا.
وبداية من طلبات الحصول عى صور نجوم بوليوود إىل مشاهري الرياضين 
وحتــى تعبــريات "ميــي مــاوس"، يشــهد صالون األخوين تدفقــًا ثابتًا للعمالء 
الفعاليــات  أو  التجمعــات  يف  ألنفســهم  االنتبــاه  لفــت  يف  يرغبــون  الذيــن 
الوشــم  مثــل  طويلــة،  لفــرة  يســتمر  شــيئًا  يريــدون  ال  ولكنهــم  االجتاعيــة 

ترامب يطلق منصة جديدة التقليدي.
للتواصل االجتماعي

واشنطن/ وكاالت:
الخــاص  تطبيقــه  ترامــب  دونالــد  الســابق  األمــرييك  الرئيــس  يطلــق 
للتواصل االجتاعي باسم "تروث سوشيال" الذي قال إنه سيتحدى 
رشكات التكنولوجيــا الكــرى مثــل تويــر وفيســبوك التــي منعتــه مــن 

التفاعل عر منصاتها.
لإلعــالم  ترامــب  وزعتــه مجموعــة  بيــان صحفــي  جــاء يف  ملــا  ووفقــا 
والتكنولوجيــا اململوكــة لــه ورشكــة "ديجيتال وورلد أكويزشــن"، وهي 
رشكــة  ستنشــئه  الجديــد  التطبيــق  فــإن  خاصــة،  اســتحواذات  رشكــة 

جديدة تشكلت مبوجب االندماج بن الرشكتن.
وقــال ترامــب يف بيــان مكتــوب: "نعيــش يف عــامل أصبــح فيــه لطالبــان 
حضــور هائــل عــى تويــر، بينــا يجــري إســكات رئيســكم األمــرييك 

املفضل. هذا غري مقبول".
ومــى يقــول: "أنــا متحمــس إلرســال أوىل الحقائــق التــي أكتبهــا مــن 
لإلعــالم  ترامــب  إن مجموعــة  قريبــا.  تــروث سوشــيال  منصــة  خــالل 
والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع. إنني متحمس 
ألن أبــدأ قريبــا مشــاركتكم أفــكاري عــى منصــة تــروث سوشــيال والــرد 

عى رشكات التكنولوجيا الكرى".
وأكــد ممثــل لرامــب -أحجــم عــن ذكــر اســمه- لرويــرز محتــوى البيــان 
الصحفــي ملجموعــة ترامــب. كــا نــرشت ليــز هارينغتــون املتحدثــة 

باسم ترامب نسخة من البيان عى حسابها عى توير.
وحسبا جاء يف البيان، فإن مجموعة ترامب ورشكة ديجيتال وورلد 
الجهــات  وافقــت  إذا  العــام  للتــداول  ُتطــرح  رشكــة  يف  ســتندمجان 

التنظيمية واملساهمون.
تــروث سوشــيال أن يجــري إطالقــا تجريبيــا لضيــوف  ويعتــزم تطبيــق 
تتــم دعوتهــم يف نوفمــر/ ترشيــن الثــاين املقبــل، يتبعــه طــرح عــى 

الصعيد الوطني يف الربع األول من عام 2022.
ولــدى الرشكــة الجديــدة أيضــا خطــط لطــرح خدمــة اشــراكات فيديــو 

حسب الطلب تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.

علماء صينيون: القمر نشط 
ا أكثر مما يعتقد بركانيًّ

بكن/ وكاالت:
كشــف علــاء مــن األكادمييــة الصينيــة للعلــوم، أن أول عينــات قمريــة 
أعيدت إىل األرض، تظهر أن القمر كان نشــطًا بركانيًا مؤّخرًا أكرث ما 

كان يعتقد سابقًا.
ووجــد العلــاء أن العينــات تضمنــت البازلــت، وهــو شــكل مــن الحمم 
األخــري  التاريــخ  دفــع  مــا  ســنة،  مليــار   2.03 منــذ  املــردة،  الركانيــة 
املعــروف للنشــاط الــركاين عــى القمــر إىل مــا يقــرب مــن يومنــا هــذا 

بنحو 900 مليون سنة.
وقالــت األكادمييــة يف بيانهــا "إن تحليــل العينــات يكشــف أن الجــزء 

الداخيل من القمر كان ما يزال يتطور منذ نحو ملياري عام".
القمــر  إىل  أرســلت  التــي  الصينيــة  آه5-"  "تشــانغ  مهمــة  وجمعــت 
كيلوغرامن من العينات من منطقة غري مستكشفة سابقًا من القمر، 
يف محيــط العواصــف وهــو )ســهل كبــري ومظلــم يف الحافــة الغربيــة 
لســطح القمــر(، ووقــع اختيــار هذه املنطقــة حيث كان يعتقد العلاء 
أنهــا تشــكلت مؤخــرًا، بنــاء عــى كثافــة الحفــر املنخفضــة مــن النيــازك 
الكواكــب يف  عــى ســطحها. وأشــارت أودري بوفييــه، أســتاذة علــم 
جامعــة بايرويــت األملانيــة، يف رســالة بالفيديــو يف مؤمتــر صحــايف 
يف بكن اليوم: "جميع هذه النتائج مثرية للغاية، وتوفر علًا مذهاًل 

ونتائج يف فهم تكوين القمر وتطوره مبرور الوقت".
وأضافــت: "تفتــح هــذه النتائــج الحديثــة البــاب أمــام أســئلة جديــدة 

للعلاء الذين يحاولون فك رموز تاريخ القمر".
جدير بالذكر أن صخور القمر السابقة التي أعادتها البعثات األمريكية 
والروســية، قد أظهرت دلياًل عى نشــاط القمر منذ ما يصل إىل 2.8 
مليــار ســنة، لكنهــا تركــت فجــوة يف معرفــة العلــاء بالتاريــخ األحــدث 

للقمر الطبيعي لألرض ألنها كانت من أجزاء أقدم من سطح القمر.

لندن/ وكاالت:
التنكســية  األمــراض  مــن  الخــرف  يعــد 
القــدرة  التــي تتمثــل يف فقــدان  العصبيــة 
عــى التواصــل بــن خاليــا املــخ، وهــو مــا 

يؤدي إىل فقدان الذاكرة.
هــذا  يف  لونيــت  ســولن  الكاتــب  ويقــول 
التقريــر الــذي نرشتــه صحيفــة إكســريس 
الريطانيــة، إن هنــاك أدلــة متزايــدة عــى 
أن بعــض العــادات وأمنــاط الحيــاة اليوميــة 
تلعــب دورا يف إصابــة الشــخص بالخــرف، 

وأيضا األغذية.
عــى  أجريــت  جديــدة  لدراســة  ووفقــا 
ميكــن  املصنعــة  األطعمــة  فــإن  الفــران، 
أن تســبب عجــزا كبــريا يف الذاكــرة خــالل 
املقابــل  ويف  أســابيع.   4 تتجــاوز  ال  فــرة 
فــإن "األوميغــا 3" تخفــض اآلثــار االلتهابية 
يف  الدراســة  ونــرشت  بالخــرف.  املرتبطــة 

مجلة الدماغ السلوك واملناعة.
روث  الدكتــور  عــن  الكاتــب  وينقــل 
عــى  املــرشف  الباحــث  باريونتــوس، 
معهــد  يف  أجريــت  التــي  الدراســة  هــذه 
أوهايــو  الســلويك بجامعــة  الطــب  أبحــاث 
هــذا  آثــار  ظهــور  رسعــة  "إن  األمريكيــة: 
نواقيــس  نــدق  تجعلنــا  الغــذايئ  الســلوك 

الخطر. 
وتعنــي هــذه النتائــج أن اســتهالك الطعــام 
املصنــع ميكــن أن يســبب تدمــري الذاكــرة 
ويزيد احتاالت اإلصابة بأمراض تنكســية 

عصبية مثل ألزهامير"، تبًعا للباحث.
األطعمة املصنَّعة

أننــا أصبحنــا واعــن بهــذه  ويضيــف: "مبــا 
مــن  بالحــد  نبــدأ  أن  ميكننــا  التأثــريات، 
األطعمــة املصنعــة يف حميتنــا الغذائيــة، 

الغنيــة  األطعمــة  اســتهالك  عــى  ونركــز 
أجــل  مــن   ،3 أوميغــا  الدهنيــة  باألحــاض 
تجنــب هــذه األمــراض أو إبطاء تطورها يف 

الجسم".
وخــالل هــذه الدراســة، قــام العلــاء بإنتاج 
تبــاع  التــي  لتلــك  مشــابهة  معلبــة  أغذيــة 
رشائــح  مثــل  واملصنعــة،  املحــالت  يف 

البطاطس وباقي الوجبات الخفيفة.
أعــار  فــران  مجموعــة  بجلــب  وقامــوا 
شــهرا.   24 واألخــرى  شــهرا   36 بعضهــا 
مجموعــة منهــا حصلت عــى غذاء عادي، 
أغذيــة  عــى  حصلــت  أخــرى  ومجموعــة 
عــى  حصلــت  ثالثــة  ومجموعــة  مصنعــة، 

أغذية مصنعة ولكن معززة باألوميغا 3 .
وكشــفت النتائــج ارتفاعــا كبــريا يف اآلثــار 
تناولــت  التــي  الفــران  لــدى  االلتهابيــة 
الفــران  أن  كــا  فقــط،  املصنــع  الطعــام 
األكر سنا من بينها ظهرت عليها عالمات 
فقــدان الذاكــرة أكــرث مــن تلــك األقــل ســنا. 
التــي حصلــت  الفــران  فــإن  ويف املقابــل 
متتعــت   3 باألوميغــا  معــزز  طعــام  عــى 

بالوقاية من فقدان الذاكرة وااللتهابات.
واســتنتج فريــق البحــث أن نقــص الحمــض 
مبــارش  تأثــري  لــه   ،3 أوميغــا  الدهنــي 
الذاكــرة  فقــدان  حــدوث  إمكانيــة  يف 

وااللتهابات.

15 مليون إسترليني قيمة 

صحن فّخار صيني في
المتحف البريطاني

لندن/ وكاالت:
يف  معــروض  عــام   900 عمــره  حجــري  صحــن  قيمــة  ارتفعــت 
املتحــف الريطــاين إىل 15 مليــون جنيــه إســرليني بــداًل مــن 5 
آالف، بعدمــا تبــن أنــه يعــود إىل البــالط اإلمراطــوري الصينــي 
ميــل«  »ديــيل  صحيفــة  حســب  كــوري،  وعــاء  مجــرد  وليــس 

الريطانية.
وتبــن أن أحــد الطبقــن األزرق واألخــر املحفــوظ يف املتحــف 
الريطــاين - منــذ فــرة طويلــة مــن كوريــا - هــو واحــد مــن أقــل مــن 
ونتيجــة  الصينــي.  الفخــار  أنــواع  أنــدر  مــن  معروفــة  قطعــة   100
إلعــادة تقييــم قيمــة الوعــاء، فقــد ارتفــع قيمتــه مــن 5 آالف جنيــه 

إسرليني إىل 15 مليون جنيه إسرليني. 
ويعــود تاريــخ صحــن "رو" إىل نحــو 900 عــام، عهــد أرسة ســونغ 
اإلمراطوريــة الصينيــة، ولوحــظ افتقــار الصحــن إىل الزخرفــة مــع 
وجــود متوجــات زرقــاء باهتــة مثــل تلك املوجود عــادة يف "بيض 

البط".
من املعروف أن صحون "رو" قد أنتجت لفرة قصرية بن عامي 
1086 - 1125 ميالديــة، وتــم إنتاجهــا حرصيــًا الســتخدامها مــن 

قبل أعضاء بالط "سونغ اإلمراطورية الشالية".
وفقــًا للخــراء، يكمــن رس أدوات "رو" يف تصنيعهــا يف "الفــرن 
الكبــري" يف منطقــة "كنغلبانــي" مبقاطعــة »هينــان« الصينيــة 

الذي كان بإمكانه الحصول عى نوعية معينة من الطن.
)بســبب  نســبيًا  مكتنــزة  حفــر  بعالمــات  الصحــن  يتميــز  كــا 
الدعامــات يف الفــرن(، عــى عكــس النتــوءات الصغــرية التي ُترى 
عــادة يف خزفيــات "رو". ولهــذه األســباب، تــم رفض القطعة التي 
اعتقــد جامــع التحــف الســري بريســيفال ديفيــد بأنهــا أصليــة عنــد 
رشائهــا يف عــام 1928 باعتبارهــا تقليــدًا كوريــًا منــذ نحــو نصــف 
تحليــل  الرشعــي"  للطــب  كرانفيلــد  "معهــد  خــراء  أجــرى  قــرن. 
مبســح  ذلــك  وقارنــوا  للصحــن،  املدمــرة  غــري  الســينية  باألشــعة 
أن  الخــراء  ووجــد  الكــوري.  والتقليــد  الحقيقيــة  "رو"  ألدوات 
"بصمــة" عنــرص تتبــع الطبــق تطابــق تلــك املوجــودة يف الــيء 
الحقيقــي، مــا يجعــل القطعــة غري عاديــة ولكنها مع ذلك أصلية 

من أدوات "رو" الحقيقية.

هذه األطعمة يمكن أن تؤذي القدرات 
الذهنية خالل 4 أسابيع

جورجيا/ وكاالت:
لعقــم  العامليــة  املعــدالت  ارتفــاع  اســتمرار  مــع 
الذكــور، توفــر دراســة جديــدة يف أبحــاث الخاليــا 
جورجيــا  جامعــة  يف  باحثــن  بقيــادة  الجذعيــة 
املســتقبلية.  الرسيريــة  العالجــات  يف  األمــل 
الدراسة، التي ُنرشت يف العدد األخري من مجلة 
"علــم الخصوبــة والعقــم"، هــي األوىل التي ُتظهر 
ميكــن  الوظيفيــة  املنويــة  الحيوانــات  خاليــا  أن 
تصنيعهــا باســتخدام الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة 

الرئيسية.
ويقــول الباحــث الرئيي تشــارلز إيزيل، األســتاذ 
بجامعــة  العامــة  الصحــة  كليــة  يف  املشــارك 
اإللكــروين  املوقــع  نــرشه  تقريــر  يف  جورجيــا 
للجامعــة: "هــذا إنجــاز كبــري نحــو إنتــاج عالجــات 
تعتمد عى الخاليا الجذعية لعالج عقم الذكور 
يف الحــاالت التــي ال ينتــج فيهــا الرجــال أي خاليــا 

منوية قابلة للحياة".

واســتخدم الباحثــون الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة 
خاليــا  لتوليــد  الريســويس  املــكاك  قــرود  مــن 
باســم  ُتعــرف  ناضجــة  غــري  منويــة  حيوانــات 
أظهــروا  والتــي  املســتديرة،  املنويــة  الحيوانــات 
املــكاك  بويضــة  تخصيــب  عــى  قدرتهــا 

الريسوسية.
إنتــاج  مــن  متكنــوا  العلــاء  أن  إيــزيل  ويوضــح 
باســتخدام  املنويــة  بالحيوانــات  شــبيهة  خاليــا 
الخاليــا الجذعيــة للفــران، لكــن إنتــاج الحيوانــات 
املنويــة مــن القــوارض يختلــف بشــكل واضــح عــن 
البرش، وحتى هذا العمل الذي أجري عى قرود 
املكاك، مل يكن من الواضح أن هذه التكنولوجيا 

ميكن أن تعمل يف البرش.
ويضيــف: "هــذه هــي الخطــوة األوىل التــي ُتظهــر 
أن هذه التكنولوجيا ميكن ترجمتها عى األرجح، 
ونحقــق  بنــا،  صلــة  أكــرث  نوعــًا  نســتخدم  ونحــن 
نجاحــًا يف إنجــاب أجنــة صحيــة«. وقرود املكاك 

إنجابيــة ماثلــة  آليــات  الريســويس تشــرك يف 
مثاليــًا ورضوريــًا  يجعلهــا "منوذجــًا  مــا  للبــرش، 
الخاليــا  عــى  القامئــة  العالجــات  الستكشــاف 

الجذعية لعقم الذكور"، كا يؤكد الباحثون.
وتعتمــد الطريقــة الجديــدة عــى قيــام الباحثــن 
منويــة  حيوانــات  خاليــا  إىل  الخاليــا  بتفريــق 
املنويــة  الحيوانــات  باســم  ُتعــرف  ناضجــة  غــري 
غــري  املنويــة  الحيوانــات  ومثــل  املســتديرة، 
الناضجــة يف الجســم الحــي، يتطلــب اإلخصــاب 
املختــر  يف  املنويــة  الحيوانــات  باســتخدام 
تنشــيط البويضــة وإضافــة عوامــل أخــرى لتمكــن 

البويضة امللقحة من التطور إىل جنن سليم.
التخــاذ  الباحثــون  يخطــط  الخريــف،  هــذا  ويف 
لــزرع هــذه األجنــة يف  الخطــوة الحاســمة التاليــة 
قــرود مــكاك ريســوس لفحــص مــا إذا كانــت هذه 
األجنــة مــن الحيوانــات املنوية يف املختر ميكن 

أن تنتج مولودًا سليًا.

دراسة أمريكية: عالج عقم القرود
 يمنح أماًل للبشر

بعد عقود من االنتظار.. 
امرأة هندية بعمر الـ70 

تضع مولوًدا
نيودلهي/ وكاالت:

وســط  األول،  مولودهــا  الـــ70  عمــر  يف  هنديــة  امــرأة  أنجبــت 
احتفاء يف العائلة وذهول لدى األطباء.

وكانــت الســيدة جيفونــن رابــاري )70 عامــا(، وزوجهــا مالداري 
)75 عامــا(، يحــاوالن إنجــاب طفــل منــذ عقــود، وهــا مــن قريــة 
صغرية تسمى مورا يف والية غوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 

45 عاما.
واســتطاع الزوجــان أن يحظيــا برضيــع، أخــريا، عن طريــق التلقيح 
هويــة  بطاقــة  متلــك  ال  أنهــا  جيفونــن  وأكــدت  االصطناعــي. 
إلثبــات عمرهــا، لكنهــا زعمــت أنهــا تبلــغ مــن العمــر 70 عاما، ما 

يجعلها واحدة من أكر األمهات يف العامل.
يشــار إىل أن امــرأة هنديــة أخــرى تدعــى مانجايامــا يارامــايت، 
كانــت أكــر امــرأة يف العــامل تلــد، بعــد إنجابهــا توأمــا مــن خــالل 
التلقيــح االصطناعــي يف أيلــول/ ســبتمر 2019، إذ إنهــا كانت 

تبلغ من العمر 74 عاما.


