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6 وفيات
 و370 إصابة 

بفريوس كورونا 
يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
 6 أمــس،  الصحــة،  وزارة  ســّجلت 
بفــروس  إصابــة  و370  وفيــات 
يف  تعــاٍف  حالــة  و987  كورونــا، 
يف  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
الـــ24 ســاعة املاضيــة. ففــي غــزة، 
6 وفيــات و240  ســجلت الصحــة 

إجــراء  عقــب  إصابــة 
ــا،  مخربيًّ فحًصــا   1347

دعوات لتحرك عاجل 
لوقــف اعتــداءات 
االحتالل يف القدس

القدس املحتلة- غزة/ صفاء عاشور:
عــريب  تحــرك  إىل  فلســطينية  شــخصيات  دعــت 
االحتــال  اعتــداءات  لوقــف  عاجــل  ودويل 
صمــود  وتعزيــز  املحتلــة،  القــدس  يف  اإلرسائيــي 
تهويــد  محــاوالت  يواجهــون  الذيــن  املقدســيني 
املدينــة وطمــس معاملها وتهجر ســكانها، دون أي 

دعــم. وقــال خطيــب املســجد األقــى، 
االحتــال  إن  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ 

"الديمقراطية": 
تدعــــو االتحـــــاد 
األوروبـي لرتجمـة 

إدانته االستيطان 
إلـــى أفعـــال

غزة/ فلسطني:
فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  رحبــت 

مبواقف االتحاد األورويب بإدانة التوســع 
االستيطاين اإلرسائيي يف أنحاء الضفة 

يلتهم أخصب األراضي ويهيمن على مصادر المياه

"االستيطان" يقوض 
أركـان االقتصـاد يف 
الضفة بحماية جيش 
االحتالل وصمت عريب

رام الله-غزة/ رامي رمانة: 
يواصــل االســتيطان اإلرسائيــي مســاره، يف التهــام 
أخصــب األرايض الزراعيــة والهيمنــة عــى مصــادر 

الغربيــة  الضفــة  يف  الرئيســة  امليــاه 
إعاقــة  عــى  كذلــك  ويعمــل  املحتلــة، 

»آل دويك« في مواجهة التهجير

عائلة مقدسية تتحدى 
مخططــات االحتــالل 

إلخالء "بطن الهوى"
القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:

عــى الرغــم مــن قرار محكمة االحتال العليا تأجيل 
البــت يف قضيــة إجــاء املواطــن املقــديس مــازن 
الهــوى  بطــن  حــي  منزلهــم يف  مــن  وعائلتــه  دويــك 

ببلــدة ســلوان، فإنــه يحــرص بشــدة عــى 
االحتجاجيــة  الفعاليــات  يف  املشــاركة 

قوى القدس ترفض 
تسوية االحتالل المقرتحة 

يف "الشيخ جراح"
القدس املحتلة/ فلسطني:

رفضــت القــوى والفعاليــات الوطنيــة واإلســامية يف مدينــة القــدس املحتلــة 
التســوية املقرتحــة مــن محكمــة االحتــال اإلرسائيــي العليــا يف قضيــة أرايض 
حي الشيخ جراح املقديس. وأكدت القوى والفعاليات يف اجتامع لها مبدينة 

القــدس، بحضــور لجنــة املتابعــة العليــا وســكان حــي الشــيخ جراح، 
أن التســوية تنطــوي عــى الكثــر مــن املخاطــر الوطنيــة والقانونيــة، 

هنية: حماس و"الجهاد" حركة 
واحدة يف جسمني عىل درب 

البندقية والقادة الشهداء
الدوحة/ فلسطني:

قــال رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــامس إســامعيل 
هنيــة، إن حركتــه والجهــاد اإلســامي "حركــة واحــدة يف جســمني أو تنظيمــني" 
عى درب البندقية والجهاد واملقاومة والقادة الشهداء العظام، مؤكدا أنهام 

التعــاون والتنســيق املشــرتك. وأضــاف هنيــة لصحيفــة  يف ذروة 
"االســتقال" أن حركــة الجهــاد اإلســامي وأبناءهــا وقادتهــا "رفقــاء 

حماس تدعو لمواجهة جرائم االستيطان بتصعيد المقاومة ووقف السلطة "التنسيق األمني"
ق علــى بنـــاء  االحتــالل يصــدِّ

3144 وحـدة استيطانيــة فـي الضفــة

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
لليــوم  اإلرسائيــي،  االحتــال  وآليــات  جرافــات  واصلــت 
الثالــث تواليــا، تجريف "املقربة اليوســفية" ونبش قبورها 
حــني  يف  املحتلــة،  بالقــدس  األقــى  املســجد  رشق 
أخطــر بهــدم ووقــف البنــاء مبنشــآت زراعيــة يف قريــة واد 

أهميــة  وتنبــع  الغربيــة.  بالضفــة  لحــم  بيــت  رحــال جنــوب 
القــدس  ســور  مــن  قربهــا  مــن  للمقــربة  الجغــرايف  املوقــع 
وبــاب األســباط الــذي يعــد أهــم مداخــل البلــدة القدميــة، 
إضافــة إىل أنهــا تضــم قبور شــهداء وجنود أردنيني ورضيح 
رئيــس  فيديــو مصــور،  وأظهــر مقطــع  الجنــدي املجهــول. 

وغضــب  بذهــول  يتفقــد  اليوســفية"  "املقــربة  نابــي 
خلــع املقدســيني األســوار الحديديــة التــي قــى يومــني 
وتــأيت  طاقمــه.  برفقــة  املقــربة  حــول  نصبهــا  يف  كاملــني 

جرائم التجريف بعد يومني من نبش ما تسمى 
االحتــال  بقــوات  معــززة  الطبيعــة"  "ســلطة 

العواودة تدعو لنصرتهم وعدم تركهم وحدهم

حمــاس تدعــو للمشاركــة يف فعاليــات 
جمعـــة "الوفـــاء لألســـرى العظمـــاء"

دعا لوقفة جادة نصرًة لألسرى المضربين
المحرر السعدي: عملية نفق جلبوع انتصار 

والمرضبون سينترصون عىل السجان

أيــن وصــل ملــف المعتقلني األردنيني 
والفلسطينييــن يف السعوديــة؟

"هيئة": األوضاع الصحية 
لألرسى المرضبني خطرية 

ومقلقة للغاية
رام الله/ فلسطني:

أمــس،  قالــت هيئــة "شــؤون األرسى واملحرريــن": 
إن األوضاع الصحية لألرسى املرضبني عن الطعام 
تــزداد ســوًءا يوًمــا بعــد آخــر، وباتــت مقلقــة وخطــرة 

للغايــة. جــاء ذلــك يف بيــان للهيئــة، بعــد 
أرسى  ثاثــة  زيــارة  مــن  محاميهــا  متكــن 

ر من تفجر  األقطش يحذِّ
األوضاع بالضفة نتيجة 

استمرار االعتقال السيايس
رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:

ر أســتاذ اإلعــام يف جامعــة برزيــت د.نشــأت  حــذَّ
الغربيــة  الضفــة  يف  األوضــاع  تفجــر  مــن  األقطــش، 
نتيجــة اســتمرار الســلطة يف رام اللــه، يف سياســة 

االعتقــال الســيايس، ومــا ميكن أن ينجم 
عنهــا مــن تداعيات عى عاقة املواطن 

النارصة/ فلسطني:
قت ســلطات االحتال اإلرسائيي، مســاء أمس،  صدَّ
عى بناء 3144 وحدة استيطانية يف الضفة الغربية 
املحتلــة، وهــو مــا عدتــه حركــة املقاومــة اإلســامية 
الوجــود  عــى  املفتوحــة  للحــرب  اســتمراًرا  حــامس 
الفلسطيني، واالستياء عى األرض، وهو ما يشكل 
جرميــة حــرب حقيقيــة. وأفــادت هيئــة البــث العربيــة 

والبنــاء  للتخطيــط  األعــى  "املجلــس  يســمى  مــا  أن 
لحكومــة  التنفيــذي  الــذراع  املدنيــة"،  اإلدارة  يف 
بعــد  القــرار  اتخــذ  الســلطة،  أرايض  يف  االحتــال 
مناقشــات اســتمرت عــدة ســاعات. وهــذه هــي املــرة 
ق فيهــا حكومــة االحتــال عــى بناء  األوىل التــي تصــدِّ

وحــدات اســتيطانية جديــدة منــذ تنصيب 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن، مطلع العام 

اعتدى على صيادي غزة واستولى على قارَبْين وأتلف ثالًثا

االحتـالل يواصـل تجريـف "المقربة اليوسفيـة" 
ويخطــر بهــدم منشــآت جنــوب بيــت لحــم

االحتالل يهدد حياة 
آالف المرىض بعد 
رفضه إدخال أجهزة 

طبية إىل غزة
غزة/ صفاء عاشور:

لعمليــة  محمــد  عدنــان  خضــع 
جراحية كربى مبستشفى حكومي 
يف جنــوب قطــاع غــزة أخــًرا، لكــن 
يف  فشــلوا  املعالجــني  األطبــاء 
مقطعيــة  صــورة  عــى  الحصــول 
التدخــل  نتيجــة  إىل  للتعــرف 
الجراحــي حتــى اآلن. حالــة محمــد 

املوجــود  عاًمــا(   48(
يف غرفــة العنايــة الفائقة 

الخليل/ فلسطني:
دعت حركة حامس إىل املشاركة الحاشدة 
لــألرسى  "الوفــاء  جمعــة  فعاليــات  يف 
العظــامء" إســناًدا ونــرة لألرسى املرضبني 
اإلداري.  العتقالهــم  رفًضــا  الطعــام  عــن 
ودعــت الحركــة إىل الحشــد يف أداء صــاة 

الفجر من يوم الجمعة املقبل يف املسجد 
اإلبراهيمي يف الخليل، تحت شعار "الوفاء 
لألرسى العظامء". كام دعت إىل االنطاق 
مــن كل املســاجد بعــد صــاة الجمعــة نحــو 
نقاط التامس وإشعال اإلطارات واملواجهة 

مع جنود االحتال وقطعان املستوطنني.

املشــاركة  إىل  الدعــوة  حــامس  ووجهــت   
يف املســرة الحاشــدة التــي ســتنطلق بعــد 
يف  الحســني  مســجد  مــن  املغــرب  صــاة 
الخليــل باتجــاه خيمــة االعتصــام مــع األرسى 

املرضبني. وأكدت أن املشــاركة 
يف فعاليات يوم الجمعة املقبل 

جنني/ فلسطني:
قــال املحــرر قيــس الســعدي: إن عمليــة نفــق جلبــوع 
التي متكن بها 6 أرسى من الهرب من سجن جلبوع 
فشــل  وأثبتــت  لــألرسى  كبــًرا  انتصــاًرا  ســجلت 
االحتــال. وأكــد الســعدي أن األرسى املرضبني عن 

الطعــام ســينترون عــى الســجان، وإرادة االحتــال 
أضعــف مــن إرادة أرسانــا. وحــول عملية نفق الحرية، 
طريــق  عــن  بالعمليــة  علمــوا  أنهــم  الســعدي  أوضــح 

األخبار العربية، بهرب 6 أرسى من سجن 
جلبــوع، وأن فرحــة غامــرة عاشــها األرسى 

عامن/ فلسطني:
تتواصــل معانــاة 69 أرسة معتقل أردين وفلســطيني 
يف الســجون الســعودية، بسبب استمرار اعتقالهم، 
مــن  بــرباءة بعضهــم  أحــكام  مــن صــدور  الرغــم  عــى 
التهم املوجهة إليهم يف 8 آب/أغسطس املايض، 

يف حني يحيط الغموض مستقبل بقية املعتقلني، 
بعضهــا  وصــل  بحقهــم،  عاليــة  أحــكام  صــدور  بعــد 
املعتقلــون  وتعــرّض  عاًمــا.   22 ملــدة  الســجن  إىل 

لـ"اإلجحــاف"  والفلســطينيون  األردنيــون 
رئيــس  وفــق  الســعودية،  الســلطات  مــن 

مواطنون يؤدون صالة العشاء عند مدخل المقبرة اليوسفية رفًضا إلجراءات االحتالل بحقها                 )فلسطين(

وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب األحمر بالخليل            )فلسطين(
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 36/ADM/2021 إعالن اعادة طرح عطاء 

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لرشاء 
وتوريد زى لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة 

ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 
االثنــن  يــوم  حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/10/28
املوافــق 2021/11/1 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن 
املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق 2021/11/4 حتــى 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة 
املشريات مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غري مسردة
2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــريات بجمعيــة الهــالل األحمــر 
الفلســطيني عــى األرقــام التاليــة : هاتــف : 08-2630555– 2641906-

08 داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

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

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لصيانة 
مصاعد تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 
2021/10/28 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم االثنن املوافق 
2021/11/1 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلن 
و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن آخــر موعــد 
الســاعة  حتــى   2021/11/4 املوافــق  الخميــس  يــوم  هــو  العــروض  لتقديــم 
الواحدة ظهرًا ، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة املشريات 

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

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء
3. االجتاع التمهيدي يوم الثالثاء املوافق 2021/11/2 يف مقر الجمعية بغزة .

4. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
5. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لالستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــريات بجمعيــة الهــالل األحمــر 
الفلســطيني عــى األرقــام التاليــة : هاتــف : 08-2630555 - 2641906-

08  داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

القدس املحتلة- غزة/ صفاء عاشور:
تحــرك  إىل  فلســطينية  شــخصيات  دعــت 
اعتــداءات  لوقــف  عاجــل  ودويل  عــريب 
االحتــالل اإلرسائيــيل يف القــدس املحتلــة، 
وتعزيز صمود املقدسين الذين يواجهون 
محــاوالت تهويــد املدينــة وطمــس معاملهــا 

وتهجري سكانها، دون أي دعم.
الشــيخ  األقــى،  املســجد  خطيــب  وقــال 
عكرمة صربي، إن االحتالل يشن حرًبا عى 
القــدس،  كــا األحيــاء يف مدينــة  األمــوات 
بــكل  حرًبــا  تشــهد  املدينــة  أن  إىل  مشــرًيا 
االعتــداءات  تتوقــف  ال  إذ  الكلمــة،  معنــى 
اإلرسائيليــة والتدمــري يف املقربة اليوســفية 

يف ظل صمت فلسطيني وعريب ودويل.
لصحيفــة  حديــث  يف  صــربي  وبــن 
هــو  االحتــالل  بــه  يقــوم  مــا  أن  "فلســطن" 
اإلســالمي  العــريب  التاريــخ  عــى  اعتــداء 
املتمثــل يف املقــربة اليوســفية املوجــودة 
أرض  عــى  قرًنــا   15 مــن  يقــرب  مــا  منــذ 
فلســطن، وتأكيــد الوجــود الفلســطيني يف 

تلك البقعة.
القــدس  يف  يحصــل  مــا  أن  عــى  وشــدد 
العربيــة  الــدول  مــن  عاجــاًل  تحــرًكا  يتطلــب 
لتحمــل مســؤولياتها تجــاه املدينــة، مؤكــًدا 
القــدس  مدينــة  أهــايل  تــرك  يجــوز  ال  أنــه 
وحدهــم يف امليــدان يف ظــل مــا يتعرضــون 
له من انتهاكات واعتقاالت وتدمري للبيوت 

واملقابر من قبل االحتالل.
بــكل  يحاولــون  املقدســين  "إن  وأضــاف: 
االحتــالل  وجــه  يف  الوقــوف  جهدهــم 
أمامهــم أي حلــول  وجرافاتــه دون أن يكــون 
إن  حتــى  األرض،  هــذه  يف  حقهــم  تضمــن 
اللجــوء إىل محاكــم االحتــالل ال فائــدة منــه 
بجانــب  دامًئــا  تقــف  متحيــزة  محاكــم  ألنهــا 

الجاعات اليهودية املتطرفة".
وشــدد عى أنه ال دور للســلطة يف رام الله 

ا، ألنها  فيا يحصل يف مدينة القدس نهائيًّ
النهائيــة  للمرحلــة  حولهــا  الحديــث  أجلــت 
مــن املفاوضــات مع االحتــالل، "وحتى اآلن 
مل تصل السلطة لهذه املرحلة.. ولن تصل 

إليها".
تطبيع عربي

املجلــس  يف  النائــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
التريعي نارص عبد الجواد أن هرولة عدد 
االحتــالل  مــع  للتطبيــع  العربيــة  الــدول  مــن 
أسهم كثرًيا يف توفري غطاء لتهويد القدس 

وتغيري معاملها.
الجــواد لصحيفــة "فلســطن"  وأوضــح عبــد 
أن التطبيــع وفــر غطــاء لالحتــالل ليــرع يف 
القــدس، الفًتــا إىل  تهويــد  تنفيــذ مشــاريع 
أن مــا يحــدث يف املدينــة هــو ترجمــة لخطة 

واملؤامــرات  املخططــات  كل  مواجهــة 
وعــرات  كــربى  دول  مــن  املدعومــة 
أنشــطة  تدعــم  التــي  العامليــة  املؤسســات 

التهويد.
ووجــه عبــد الجــواد اللــوم عــى الســلطة يف 
أو  دور  أي  لهــا  يوجــد  ال  إنــه  إذ  اللــه،  رام 
مارســات عى أرض الواقع ميكن أن تقف 
بوجه مخططات االحتالل أو حتى عرقلتها، 
إضافــة إىل غيــاب أي دعــم ألهــايل املدينــة 

ملواجهة تهويد القدس.
خطوات داعمة

بدوره، قال القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي، 
القــدس  لــه  تتعــرض  مــا  إن  عدنــان:  خــر 
اليوســفية  املقــربة  عــى  األخــري  والعــدوان 
يدمــي القلــب، ومطلــوب مــن كل الســاحات 

واضحة ومتواصلة لالحتالل يف اســتهداف 
املدينة ولتنفيذ املخططات اإلرسائيلية.

بالــرأي  يعبــأ  االحتــالل أصبــح ال  "إن  وقــال: 
والعــريب  واإلســالمي  العاملــي  العــام 
ونظرتهــم لقدســية القــدس، لذلــك يواصــل 
وضواحيهــا  القــدس  عــى  الســيطرة  نهــج 

ومحاولة تهويدها عى كل املستويات".
وأضــاف: "إن ذلــك يحــدث يف ظــل تقصــري 
الواضــح  الفلســطيني  الطــرف  مــن  كبــري 
أن  يفــرض  التــي  القــدس  مدينــة  تجــاه 
يجــب  كان  إذ  والعنــوان،  البوصلــة  تكــون 
هــذه  كل  أمــام  األيــدي  مكتــويف  نقــف  أالَّ 

االعتداءات".
أهــل  عــى  يقــع  األكــرب  العــبء  أن  وبــن 
القــدس وحدهــم، إال أنه ليس باســتطاعتهم 

املقدســين  جانــب  إىل  الوقــوف  واملواقــع 
عــن  للتوقــف  االحتــالل  عــى  والضغــط 
املساس بكل ما هو فلسطيني يف القدس.

وأكــد عدنــان يف حديــث لـ"فلســطن"، أن 
وأهلهــا  القــدس  االحتــالل ضــد  مارســات 
األحيــاء واألمــوات هــو تجــاوز لــكل الخطــوط 
املســاس  أن  عــى  مشــدًدا  الحمــراء، 
يف  قدســية  لهــم  األحيــاء  كــا  باألمــوات 

الدين اإلسالمي.
تواصــل  التــوايل  عــى  الثالــث  ولليــوم 
التهويــد  أعــال  االحتــالل  جرافــات 
بعــد  اليوســفية،  املقــربة  يف  والتجريــف 
قيــام بلديــة االحتــالل بنبــش وطمــس أجــزاء 
مــن القبــور متهيــًدا لتحويلهــا إىل "حديقــة 

توراتية".
رفضــت  بعدمــا  التجريــف  جرميــة  وتــأيت 
محكمــة االحتــالل يف 17 أكتوبــر/ تريــن 
املقابــر  رعايــة  لجنــة  طلــب  الجــاري،  األول 
اإلســالمية باألوقاف اإلســالمية يف القدس 
أعــال  مواصلــة  مــن  االحتــالل  بلديــة  منــع 
نبــش وانتهــاك حرمــة قبــور املــوىت يف أرض 

رضيح الشهداء.
يف  يحصــل  مــا  أن  عــى  عدنــان  وشــدد 
القــدس هــو تصعيد خطري يســتدعي تحرًكا 
ا عــى قــدر الحــدث الــذي يحصل  فلســطينيًّ
يف املدينــة املقدســة، وأن ُتقابــل الجرميــة 
اإلرسائيليــة مبزيــد مــن التحــدي والقــوة يف 
مواجهــة هــذه املارســات التــي لــن تتوقف 

إال بخطوات فلسطينية جادة.
يف  عارمــة  مبظاهــرات  الخــروج  إىل  ودعــا 
القــدس والضفــة وأرايض الـــ48، إضافة إىل 
مارســة ضغــط عــريب دبلومــايس وتحــرك 
العــامل،  أحــرار  مــع  الخارجيــة  للعالقــات 
مشــدًدا عــى أن الفلســطينين لــن يعدمــوا 
الوســيلة يف تعزيــز صمــود املقدســين يف 

هذه الفرة.

بحر وهنية يهنئان الغانم بانتخابه 
رئيًسا لمجلس الشورى القطري

غزة-الدوحة/ فلسطن:
هنأ رئيس املجلس التريعي باإلنابة د. أحمد بحر، ورئيس املكتب 
الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس إســاعيل هنيــة، رئيس 
مجلــس الشــورى القطــري حســن بــن عبــد اللــه الغانــم، بانتخابــه رئيســا 

للمجلس.
وقــال بحــر يف رســالة بعــث بهــا إىل رئيــس مجلــس الشــورى القطــري: 
"نحــن إذ نــربق باســم شــعبنا الفلســطيني بأطيــب التهــاين والتربيــكات 
لدولة قطر أمرًيا وحكومًة وبرملاًنا وشعًبا، بنجاح العملية الدميقراطية 
التــي جّســدت حضاريــة الشــعب القطــري وإرادتــه الحــرة، فإننــا نؤكــد 
أن نجــاح هــذه التجربــة الدميقراطيــة يف قطــر الشــقيقة يشــّكل انتصاًرا 

لقيم الحرية والعدالة التي ترنو إليها شعوبنا العربية واإلسالمية".
وأضاف أن هذا يعد تتويًجا للنهج الحكيم الذي خّطه صاحب السمو 
الدولــة وتطويــر  إدارة  ثــاين يف  آل  بــن حمــد  الشــيخ متيــم  قطــر  أمــري 
نظامها الســيايس عى أســس دميقراطية ســليمة، وكلنا ثقة بأن ذلك 

سيلقي بظالله اإليجابية يف عموم املنطقة".
وأشــاد بحــر بالــدور القطــري املشــهود يف دعــم القضيــة الفلســطينية 
وإســناد الشــعب الفلســطيني والتخفيــف مــن معاناتــه، والــذي تجــى 
التــي مــا فتئــت قطــر تتخذهــا يف املحافــل  يف املواقــف السياســية 
اإلقليمية والدولية دفاًعا عن الحق الفلسطيني، واملنح واملساعدات 
الكرميــة التــي قدمتهــا، ومــا زالــت، للتخفيــف مــن آالم ومعانــاة أهــايل 
قطــاع غــزة يف ظــل الحصــار اإلرسائيــيل الجائــر املســتمر منــذ مــا يزيــد 

عى خمسة عر عاًما.
وقــال: "نتطلــع إىل أن يواصــل مجلــس الشــورى القطري دوره امُلرف 
ومواقفــه األصيلــة الداعمــة للحقــوق الفلســطينية والعمل عى إفشــال 
املشــاريع واملخططات التي تهدف إىل تصفية القضية الفلســطينية 

العادلة".
الشــعبن  تربــط  التــي  واألخويــة  التاريخيــة  العالقــة  عمــق  وأكــد 
قطــر  دولــة  يحفــظ  أن  وجــل  عــز  اللــه  ســائاًل  والقطــري،  الفلســطيني 
يديــم  وأن  شــعبكم  تطلعــات  تحقيــق  عــى  يعينكــم  "وأن  الشــقيقة، 

عليكم األمن واالستقرار والتقدم والرخاء".
بــدوره، أشــاد هنيــة يف اتصــال هاتفــي بالغانــم، بالتجربــة الدميقراطيــة 
التــي ترســخها دولــة قطــر أمــرًيا وشــعًبا، متمنًيــا لــه وللمجلــس النجــاح 

والتوفيق يف خدمة دولة قطر وقضية فلسطن.
مــن جانبــه، عــرّب الغانــم عن شــكره التصال هنية، واعتزازه باألشــقاء يف 
فلسطن وغزة الصامدة، مؤكًدا موقف قطر الثابت الداعم واملساند 

عى الدوام.

االحتالل يبلغ السلطة نيته 
فصل الكهرباء عن الضفة 

لرتاكم الديون عليها
رام الله/ فلسطن:

أمــس،  مســاء  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  أبلغــت 
الســلطة بــرام اللــه نيتهــا فصــل التيــار الكهربــايئ عــن أجــزاء 
واســعة مــن مــدن الضفــة الغربيــة املحتلــة، بســبب تراكــم 

الديون عليها.
وأوضحت قناة "كان" العربية أن سلطات االحتالل أبلغت 
الســلطة ببــدء رسيــان انقطــاع الكهربــاء عــن مناطــق بالضفــة 
الغربية ابتداء من األسبوع القادم، لراكم الديون إىل نحو 

نصف مليار شيقل.
وبينت أن املناطق التي ستترر من قطع التيار الكهربايئ 
هي: رام الله وبيت لحم والقدس وضواحيها، وذلك ملدة 

4 ساعات يوميا حتى منتصف مارس/ آذار املقبل.

غزة/ نور الدين صالح:
قال وكيل وزارة العدل املستشــار 
االعــراف  إن  النحــال،  محمــد  د. 
اإلرسائيــيل األخــري بشــأن ارتــكاب 
االحتــالل خطــأ فادحــًا يف قصــف 
بــرج الجــالء يشــكل دليــاًل إضافيــًا 
االحتــالل  ارتكبهــا  التــي  للجرائــم 
ضد املدنين واملنشآت املدنية 

واإلعالمية.
وأفــاد النحــال يف لقاء عرب فضائية 
يجــري  بأنــه  أمــس،  األقــى، 
تقديــم هــذا االعــراف إىل مكتب 
الجنائيــة  يف  العــام  املدعــي 
الدوليــة التــي أعلنــت ســابقًا فتــح 

تحقيق يف جرائم االحتالل.
جيــش  يف  االحتيــاط  لــواء  وكان 
آلــون،  نيتســان  الجــرال  االحتــالل 
ملعهــد  مؤمتــر  خــالل  كشــف 
دراسات األمن القومي يف جامعة 
التحقيــق  نتائــج  عــن  أبيــب(  )تــل 
الذي شارك يف إجرائه حول نتائج 
قصــف بــرج الجــالء، وفق ما نقلت 

"القناة 13" العربية.
ووصــف آلــون الــذي شــغل ســابقًا 
بينهــا  مــن  قياديــة  مناصــب  عــدة 
ورئيــس  الوســطى  املنطقــة  قائــد 
الجيــش،  يف  التخطيــط  شــعبة 
بأنــه  غــزة  يف  الجــالء  بــرج  قصــف 

الجنائيــة  املحكمــة  مــع  للمتابعــة 
الدوليــة والتــي شــكلت بقــرار مــن 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس 
قــال النحــال إنها مل تجتمع رســميا 
منذ وفاة رئيسها صائب عريقات، 
مشــريًا إىل تراجع الســلطة بشــكل 

كبري يف متابعة هذا امللف. 
الهيئــة  أفــادت  ذلــك،  إىل 
ملالحقــة  املســتقلة  الفلســطينية 
يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  جرائــم 
إعــداد  تعتــزم  بأنهــا  غــزة،  قطــاع 
ورفعهــا  مفصلــة  قانونيــة  مذكــرة 
للمدعــي العام ملحكمة الجنايات 
اعــراف  أعقــاب  يف  الدوليــة، 
اللــواء اإلرسائيــيل بــأن قصــف بــرج 

الجالء كان خطًأ فادحًا.
بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
االحتــالل  أن  أمــس،  صحفــي، 
رضب كل املعاهــدات واألعــراف 
حايــة  كفلــت  التــي  الدوليــة 
املؤسســات اإلعالمية كا نصت 
عليــه املــادة )79( من الربوتوكول 
اتفاقيــات  إىل  اإلضــايف  األول 
نصــت  ومــا   ،1949 لعــام  جنيــف 
مــن  الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف  عليــه 
الســكنية  الشــقق  لحايــة  قوانــن 

واألشخاص املدنين.
املذكــرة  هــذه  أن  إىل  وأشــارت 
تضاف إىل العديد من املذكرات 
بعــن  تؤخــذ  التــي  القانونيــة 
االحتــالل  قــادة  إلجبــار  االعتبــار 
الجنايــات  محكمــة  أمــام  للمثــول 
الدوليــة ومحاكمتهــم قانونيــًا عــى 
بحــق  ارتكبــت  التــي  الجرائــم  كل 

الشعب الفلسطيني.
املــايض  أيــار  مايــو/   15 ويف 

منتقــدًا  فادحــًا"،  خطــًأ  "كان 
بشــدة  االحتــالل  جيــش  خطــوات 
خالل معركة "ســيف القدس" يف 

شهر مايو املايض. 
وقــال، إن اســتهداف الــربج الــذي 
تتواجــد فيــه وســائل إعــالم عاملية 
"أسوشــيتد  وكالــة  بينهــا  ومــن 
بـــ  كثــرًيا  أرضت  عمليــة  بــرس" 
)إرسائيــل( وبالجيــش، منوهــًا إىل 
أن الــرر الدعــايئ يف العــامل مــن 
االســتهداف فــاق بأضعــاف فوائــد 

االستهداف.
سياسة ممنهجة

هنــاك  يكــون  أن  النحــال،  ونفــى 
التــي  الجرائــم  يف  خطــأ  مثــة 
األرايض  يف  االحتــالل  يرتكبهــا 
"سياســة  هــي  بــل  الفلســطينية 

ممنهجة".
بــرج  بــأن  ذلــك  عــى  واســتدل 
الجــالء ليــس هــو الوحيــد الذي تم 
ولكــن  غــزه،  قطــاع  يف  اســتهدافه 
تــم اســتهداف العديــد مــن األبــراج 
إضافــة  كامــل،  بشــكل  واملنــازل 
إىل مســح أرس كاملــة مــن الســجل 

املدين.
السياســة  "هــذه  أن  عــى  وشــدد 
الجرائــم  هــذه  مثــل  ارتــكاب  يف 
أمــام مــرأى ومســمع العــامل تدخــل 
يف اختصــاص املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة"، منتقــدًا تباطؤ املحكمة 
يف القــدوم لألرايض الفلســطيني 
هــذا  وأن  التحقيــق  ومبــارشة 
التباطؤ مبثابة صك الغفران عى 
مــا يرتكبــه مــن جرائــم متكــررة بحــق 

الشعب الفلسطيني.
العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  وحــول 

االحتــالل  طائــرات  أطلقــت 
خــالل معركــة "ســيف القــدس" 4 
صواريــخ عــى بــرج الجالء يف حي 
مــن  املكــون  غــزة  مبدينــة  الرمــال 
مكاتــب  يضــم  وكان  طابقــًا،   12
حقوقيــة  ومؤسســات  إعالميــة 
إىل  أدى  مــا  ســكنية؛  وشــققًا 

تدمريه بالكامل.
استهداف األبراج

امليــزان  مركــز  قــال  ذلــك،  إىل 
اســتهداف  إن  اإلنســان:  لحقــوق 
ســياق  يــأيت يف  الســكنية  األبــراج 
متصــل مــن االنتهــاكات الجســيمة 
كالحصــار  األخــرى  واملنظمــة 
 14 منــذ  املشــدد  اإلرسائيــيل 
متعّمــًدا  يبــدو  واســتهداف  ســنة، 
والبنيــة  واملنــازل  للمدنيــن 

التحتية.
أصــدره  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 
بعنــوان  أمــس،  امليــزان، 
"استهداف األبراج السكنية إرصار 
الــدويل  القانــون  انتهــاك  عــى 
العــدوان  فــرة  خــالل  اإلنســاين 
اإلرسائيــيل املمتــدة مــن 10-21 
أيــار مايــو/2021، والتــي شــهدت 
ــا يف هــدم وتدمــري  تصعيــًدا نوعيًّ
البنيــة التحتيــة واألعيــان املدنيــة، 
)البنايــات  الســكنية  واألبــراج 

متعددة الطبقات(.
التدخــل  بــرورة  املركــز  وأوىص 
املجتمــع  مــن  والفاعــل  الجــّدي 
الحصانــة  حالــة  إلنهــاء  الــدويل، 
الجرائــم  مرتكبــو  بهــا  يتمتــع  التــي 

من دولة االحتالل.
املحاســبة  أن  تأكيــده،  وجــدد 
واإلفــالت مــن العقاب هو الســبيل 

الوحيد لوقف االنتهاكات وضان 
مطالًبــا  الــدويل،  القانــون  احــرام 
بالتعــاون  الــدويل  املجتمــع 
والعمــل عــى وقــف تدهــور حيــاة 
الســكان املدنيــن وإنهــاء الحصــار 

املفروض عى قطاع غزة.
كا دعا إىل تقديم أشكال الدعم 
واملســاندة للقطاعــات األساســية 
يف قطــاع غــزة، ومارســة الضغــط 
أجــل  مــن  االحتــالل  قــوات  عــى 
الفتــح الفــوري ملعابــر القطــاع مــن 
أجــل إدخــال كل املــواد األساســية 
بــدون  اإلعــار  إلعــادة  الالزمــة 
قيــود، وخاصــة كافة املواد األولية 
وإعــادة  البنــاء،  لعمليــات  الالزمــة 
واألعيــان  املمتلــكات  ترميــم 
تدمريهــا  جــرى  التــي  املدنيــة 
عــى نطــاق واســع خــالل العــدوان 

الحريب عى القطاع.
االحتــالل  قــوات  أن  وبــّن 
استخدمت يف استهداف األبراج 
الســكنية قنابــل وصواريــخ واســعة 
مــن  متكنــت  بحيــث  التدمــري 
الــركام،  مــن  كومــة  إىل  تحويلهــا 
يف  جســيمة  أرضاًرا  وألحقــت 
واملرافــق  واملنشــآت  البنايــات 

املحيطة.
اإلرسائيــيل  القصــف  بــأن  وأفــاد 
أســفر عن تدمري )4( أبراج ســكنية 
تدمــرًيا  أبــراج  و)6(  بالكامــل، 
جزئًيــا ولحقــت بهــا أرضاًرا بالغــة، 
إضافــة إىل عــرات مــن البنايــات 
مــا  الطبقــات،  متعــددة  الســكنية 
أدى إىل تدمــري مئــات الوحــدات 
السكنية، فضاًل عن تريد مئات 

األرس. 

"هيئة" تعزتم إعداد مذكرة قانونية ضد االحتالل للجنايات الدولية

النحال: اعرتاف االحتالل بشأن قصف برج الجالء "دليل إضايف عىل جرائمه"

دعوات لتحرك عاجل لوقف اعتداءات االحتالل يف القدس

جرافة إسرائيلية تنبش القبور في المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة
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"تسهيالت" إسرائيلية 
ملغومة في غزة والضفة!

يف خطــوة مفاجئــة، وعــى صعيــد إعــادة متوضــع االحتــالل يف عالقتــه 
املدنيــة  اإلدارة  أعلنــت  بعضهــا،  مــع  وبالتزامــن  الفلســطينيني،  مــع 
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ما وصفتها "إجراءات تسهيلية" 

للفلسطينيني.
أوىل هــذه الخطــوات زيــادة حصــة تجــار غــزة الذيــن ميرون عــرب معرب بيت 
حانــون شــال القطــاع مبقــدار 3000 تاجــر، ليصبــح العــدد اإلجــايل 10 
بشــأن  أمنــي  تقييــم  بعــد  إرسائيــي  ســيايس  قــرار  تاجــر، مبوجــب  آالف 
املوضــوع، ويشــمل اشــراط هــذه التســهيالت باســتمرار الهــدوء األمنــي، 
وثانيهــا املوافقــة للمــرة األوىل منــذ عقــد عــى تســوية الوضــع القانــوين 
لـــ 4000 فلســطيني لتعزيــز اإلجــراءات املدنيــة واالقتصاديــة يف الضفــة 
الغربية، 1200 منهم ســيحصلون عى بطاقة هوية فلســطينية، ويســمح 
لهم بالعمل يف إرسائيل، وتغيري عنوان 2800 فلسطيني من سكان غزة، 

وغادروها قبل انسحاب 2005.
يصعــب قــراءة هــذا التزامــن يف إصــدار هــذه القــرارات اإلرسائيلية بصورة 
عفوية، بل إنها تأيت يف سياق تهدئة الجبهة الجنوبية مع غزة، والحيلولة 
امتصــاص  ومحاولــة  هنــاك،  حــاس  مــع  عســكرية  مواجهــة  انــدالع  دون 
غضــب الفلســطينيني الذيــن يعانــون ظروفــا معيشــية قاهــرة، وكل ذلــك 
بغــرض تســكني هــذه الجبهــة تفرغــا لجبهــات أكــر اشــتعاال، ال ســيا مــع 

إيران ولبنان وسوريا.
رمبــا يســهم القــرار الخــاص بغــزة يف زيــادة حركــة العالــة الفلســطينية من 
خالل التجار، ورفع معدالت التصدير واالســترياد بني القطاع واالحتالل، 
الســيا يف ضوء تكدس البضائع يف األشــهر األخرية دون تصدير بصورة 
متعمــدة مــن االحتــالل للضغــط عــى املقاومــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 
تجــار  بــني  إقامــة شــبكة عالقــات  عــن  باهظــة، فضــال  فلســطينية  خســائر 
غــزة والضفــة الغربيــة لرفــع مســتويات التنســيق االقتصــادي والتجاري بني 
الجانبــني، عــى اعتبــار أن غزة تعد ســوقا اســتهالكية للبضائــع الواردة من 

الضفة واالحتالل.
أما قرار الضفة، فقد بقي مجمدا يف أدراج وزارة الحرب اإلرسائيلية طيلة 
عقــد كامــل، إىل أن تغــريت الحكومــة، وبــدأت الضغــوط األمريكيــة تــؤيت 
أكلهــا بالــروع يف تحســني الواقــع اإلنســاين يف الضفــة، باعتبارهــا بــادرة 
حســن نية تجاه الســلطة الفلســطينية، مقدمة للدخول يف حوار ســيايس 
معهــا، متــى مــا أمكــن ذلــك، حتــى لــو تأخــر بعــض الوقــت، لكــن مثــل هــذه 
القــرارات تلقــى ردود فعــل إيجابيــة يف أوســاطها، وفــق الرؤيــة األمريكيــة، 

وكفيلة بإذابة جبل الجليد الناشئ بينها منذ 2014.
ليس من املتوقع أن تواصل سلطات االحتالل إصدار مثل هذه القرارات، 
ألنهــا قــد تســهم يف تغيــري امليــزان الدميوغــرايف لصالــح الفلســطينيني، 
وهو ما تراه خطرا عليها عى املدى البعيد، لكن رؤية واشنطن ترافقت 
مــع توجــه وزيــر الحــرب بينــي غانتــس الــذي يســعى ملــد جســور التواصــل 
مــع الســلطة الفلســطينية، ســواء إلميانــه بإنشــاء عمليــة سياســية معها، أو 

متهيدا لتمييز نفسه عن رئيسه نفتايل بينيت الرافض ألي حوار معها.

INVITATION TO TENDER

Vento di Terra NGO announces a tender for the rehabilitation 

works of 6 KGs/school in the northern area of Gaza within 

the project “Makani. Rebuilding safe education facilities, 

inclusive learning opportunities and the psychosocial well- 

being of children in Northern Gaza” funded by oPt HF.

Applying for bid:

• Eligible contractors registered and classified in the Contractors 

union (Buildings) wishing to participate in this bid are requested to 

receive a copy of the bid documents from the VDT office located in 

Gaza (Abu Ghalioun Building 2, 1st floor), starting from Wednesday  

27 /10 /2021 until Sunday 31/ 10/ 2021 during official working 

hours from 9:00 am to 2:00 pm.

• Pre-Bid meeting and sites visit with the participated contractors will 

be on Sunday, 312021/10/ at 10:00 am at Al Salam School Building 

at the address (Ezbet Abd Rabbo / east of Zemo roundabout).

 Bid submission:

• Tenders shall be delivered to VDT office no later than 

Thursday 032021/11/ at 2:00 pm.

• A bid security of 2% of the total tender amount must be attached 

in the form of a bank guarantee or a bank check, valid for 90 days, 

and the quotation must be valid for 90 days from the closing date.

 Special conditions:

• Prices will be in USD and vat excluded

• A copy of the valid certificate of the National Classification 

Committee and a copy of the valid registration certificate in 

the Contractors Union must be attached.

• Valid deduction at source; (شهادة خصم من المنبع)

• Clearance certificate from VAT (شهادة خلو طرف)

• VDT is not committed by the lowest prices and without 

giving reasons

• Bids opening will be open with closed evaluation of the offers. 

All participating contractors will be informed by the results

• The advertising fee is paid by the winner contractor directly 

after signing the contract

• For more inquiries, please call the supervising engineer 

phone number (0569509503).

جمعية دار اليتيم الفلسطيني 
املناقصة رقم: 2021/23

موضوع املناقصة: رشاء وتجهيز وتركيب مخترب 
حاسوب ملدرسة احمد الكرد الخاصة عدد 35 جهاز.

الجهة املشرية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 
الجهة املمولة: مؤسسة احباء غزة -ماليزيا

1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشريات / قسم العطاءات 

ويرغــب  رســميًا  واملســجلني  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــني  والعقــود 
باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاله.

2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصــول عى جميــع وثائق املناقصة 

أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــالل زيــارة دائــرة املشــريات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خالل أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء بدء من يوم االربعاء 2021/10/27.

5. االجتاع التمهيدي يوم االحد املوافق 2021/10/31 يف مقر الجمعية.

6. تدفع رسوم كراسة املناقصة والبالغ قيمتها )200( شيكل.

2021/11/2 الســاعة  7. تســليم وفتــح العطــاء يف الجمعيــة يــوم الثالثــاء 

11:30 صباحا بحضور ممثل عن مؤسسة احباء غزة ماليزيا.
8. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
9. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
10. رسوم اإلعالن عى من ترسو عليه العطاء.

11. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.
12. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختالف

13.  الجودة او املواصفات.

14. تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

15. العطاء يجزأ.

16. لالستفسار اإلداري يرجى التواصل اإلداري عى جوال0599526682 

والفني 0592800890.
  جمعية دار اليتيم الفلسطيني

  دائرة املشريات / قسم العطاءات 

تعلن بلدية بيت حانون وبتمويل من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتاعي 
الربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني )املرحلة التاسعة عر( 

عن طرح عطاء مروع تطوير مرافق املياه والرصف الصحي وتوفري شاحنات 
19RD/01  لنقل املياه يف املناطق املترضرة يف بيت حانون معونة رقم
 )اعامل توريد شاحنه فولفوا  مع خزان ستانلس ستيل  (

 وذلــك وفقــًا للمخططــات واملواصفــات وجــداول الكميــات والــروط املرفقــة العامــة 
والخاصة باملروع فعى الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية :-

1. يجب عى املقاول أن يكون مسجاًل لدى اتحاد املقاولني ومصنفًا لدى 

لجنة التصنيف الوطنية يف مجال الطرق واملياه واملجاري بحيث ال يقل عن 
درجة التصنيف الثانية لعام 2021 م وعليه ارفاق ما يثبت ذلك.

2. يجب عى املقاول ان يكون مسجاًل "رسميًا" يف دوائر الرضيبة.

3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة تأمــني ابتــدايئ بنســبة التقــل عــن 5% 

مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة التقــل عــن 90 
يوم أو شيك بنيك مصدق والتقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجب أن يكون العطاء ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ تسليمه.

5. البلدية غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

6. معايري التقييم فني ومايل حسب ما هو موضح يف الروط الخاصة

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر.

8.  كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء 

من مقر البلدية مقابل مبلغ غري مسرد وقدره $100 )مائه  دوالر ( ابتداء من يوم األربعاء  
املوافق 10/27/ 2021م   حتي نهاية دوام يوم.الثالثاء  املوافق 2021/11/9  م

9. التقبــل العطــاءات عــى الفاكــس امنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم 

يف مقر البلدية.
10. االجتــاع التمهيــدي يــوم الخميــس   املوافــق 2021/11/4 م عــى أن 

تكون زيارة ملوقع العمل املقرح يف نفس اليوم.
11. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا من يوم الخميس   املوافق 

2021/11/11  م مع العلم أنه لن تقبل أى عطاءات بعد هذا املوعد.

12. فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 2021/11/11  م الساعة 12 ظهرًا 

بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف نفس موعد تسليم العطاءات.
13. يتــم ايــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لــه من قبل البلدية عى أن 

يشمل كل مظروف أصل وصورة مصدقة عن العطاء 
14. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

15.  ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس بلدية بيت حانون / د/ عاد عبد الله عدوان

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحي
بلدية بيت حانون

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعامل 
بلديـة خان يونس

إعادة طرح عطاء مرة ثانية
الثانيــة  الــدورة   / الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  املــروع:  اســم 

)MDPIII-CII(
اسم املروع الفرعي: إنشاء الكراج الرئييس يف خان يونس. 

1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مــن الــركاء 
 10% بنســبة  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مســاهمة  إىل  باإلضافــة  واملمولــني 
مــن التكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة.  وقــد 
حصلــت بلديــة خــان يونــس عــى منحة فرعية من صنــدوق تطوير وإقراض الهيئات 
املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ إنشــاء الكراج الرئيــيس يف خان يونس ، وتنوي 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعات تحــت العقد رقم 

)MDPIIICII-1521120- 12( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

خان يونس، الدائرة املالية، قسم املشريات، هاتف: 082053054 فاكس: 
082053155، وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق العطــاء والحصول عليها حســب 

العنــوان أدنــاه وذلــك ابتــداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة والنصف 
ظهرًا من تاريخ 28 اكتوبر 2021 وحتى تاريخ 11 نوفمرب 2021. 

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2021/11/11 الساعة الثانية عر ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي: جميــع املقاولني مدعوون للمشــاركة 

املوافــق  الســبت         يــوم  التمهيــدي  واالجتــاع  امليدانيــة  الجولــة  يف 
االجتــاع  أن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف  2021/11/06م 

التمهيدي سيعقد يف بلدية خان يونس وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
6( العنوان املشار إليه أعاله هو: 

بلدية خان يونس ، املبنى الرئييس، الطابق االول، الدائرة املالية – قسم املشريات. 
بلديـة خان يونس 

بتمويل من:

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
متلكت الحرسة قلب الشاب املقديس "إساعيل 
عرامــني"، وهــو ُيضطــر لهــدم منزلــه ذاتيــًا مبســاعدة 
مــن أقاربــه وجريانــه، تفادًيا للغرامــات الباهظة التي 
تفرضهــا ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي إذا هدمتــه 

بأدواتها، بحجة البناء بدون ترخيص.
ومنــذ عــام ونصــف، مل تفلــح كل محــاوالت عرامــني 
)30 عاًمــا( بإصــدار قــرار مــن قضــاء االحتــالل بإلغاء 

منزلــه  بهــدم  القــدس،  يف  االحتــالل  بلديــة  قــرار 
الجــوز" شــال املدينــة  الواقــع يف منطقــة "وادي 

املحتلة.
فاتورة باهظة

وكل  تهجــريه  يريــد  االحتــالل  أن  عرامــني  يــدرك 
أبنــاء منطقتــه "وادي الجــوز" ويســلك يف ذلــك كل 
الســبل، "إال أنه رغم الفاتورة الباهظة التي ندفعها 
نــرك  لــن  أننــا  إال  القــدس  يف  صمودنــا  بســبب 
أرضنــا مهــا كلفنــا ذلــك مــن مثن"، يقــول لصحيفة 

"فلسطني".
وأشار عرامني إىل أنه حني تسّلم أول قرار هدم من 
بلديــة االحتــالل بدعــوى "عدم الرخيص" قبل عام 
ونصــف، وهــو يــدور يف فلــك القضــاء اإلرسائيــي 
لكــن دون جــدوى، "فلــم يجــد ســوى مهلــة مــن ســتة 
أن  أو  لبيتــه  االحتــالل  هــدم  بــني  وتخيــريه  شــهور 

يهدمه بنفسه". 
ولكــون تكاليــف الهــدم مــن االحتــالل باهظة مل يكن 

أمــام عرامــني ســوى "الخيــار املــر" وهــو هــدم بيتــه 
ال  حتــى  وأصدقائــه  جريانــه  مــن  مبســاعدة  بنفســه 
يجــد جرافــات االحتــالل وجنــوده وعالــه قد رشعوا 

فجأة يف هدمه وطالبوه بدفع األجرة.
موقع إستراتيجي

لبيتــه  اإلســراتيجي  املوقــع  أن  عرامــني،  وأضــاف 
الــذي ميــر بجانبــه طريــق تؤدي إىل "باب األســباط" 
رصــف  يف  رشع  الــذي  لالحتــالل  مطمًعــا  جعلــه 
الشــارع املجــاور، متهيــًدا ملشــاريع اســتيطانية يف 

املنطقة مل يعرف السكان ماهيتها بعد.
وهــذه املــرة الثانيــة التــي يتعــرض فيهــا بيــت عائلــة 
أربعــني  قبــل  االحتــالل  هدمــه  إذ  للهــدم  عرامــني 
2011م  يف  بنــاءه  إســاعيل  أعــاد  أن  إىل  ســنة، 

"يســكن فيــه هــو وزوجتــه وطفلْيــه"، ويؤكــد أنــه لــن 
يستسلم إلرادة االحتالل وسيعاود بناءه مجدًدا.

"فالتفريط يف ذرة من تراب القدس غري وارد لدّي 
إطالًقــا، فالقــدس هــي األكســجني الــذي أتنفســه، 
تســتحق  لكنهــا  فيهــا  العيــش  رضيبــة  هــي  وهــذه 
خارجهــا"،  العيــش  نطيــق  وال  والتضحيــة،  الصــرب 

يقول عرامني.
ويشــري إىل أن االحتــالل يســتهدف "وادي الجــوز" 
هــو  بيتــه  ليكــون  العــام  بدايــة  منــذ  مكثــف  بشــكل 
الثالــث الــذي يتعــرض للهــدم، مؤكــًدا أن الســلطة 

يف رام الله ال متد يد العون ألهل القدس نهائًيا.
وبنّي أن أهل القدس اعتادوا مارسات )إرٍسائيل( 
ا بالنسبة لهم،  الالإنسانية التي أصبحت شيًئا يوميًّ

يف ظــل غيــاب أي ضغــط عــريب أو دويل عليهــم، 
"لكننــا ســنعيش يف خيمــة ولــن نــرك القــدس أبــًدا 

مها فعلوا"، وفقًا لعرامني.
ال حصر لها

بدوره، أكد مدير مركز القدس للحقوق االجتاعية 
هــدم  االحتــالل  أن  الحمــوري،  زيــاد  واالقتصاديــة، 
العــام  مطلــع  منــذ  مقدســية  ومنشــأة  بيًتــا   125

تنتظــر  التــي  الهــدم  أوامــر  عــدد  أن  مبيًنــا  الجــاري، 
التنفيذ تصل إىل قرابة 25 ألف.

وأشــار الحمــوري يف حديــث لـ"فلســطني" إىل أنــه 
منــزل   5600 االحتــالل  هــدم  1967م  عــام  منــذ 
"الرخيــص"،  عــدم  بحجــة  القــدس  يف  ومنشــأة 
ولكــون هــدم املنــزل بــأدوات االحتــالل يكّلــف قرابة 
ألــف دوالر فــإن املقــديس ُيضطــر لهــدم بيتــه   25

ا. ذاتيًّ
وقــال: إن االحتــالل ال مينــح املقدســيني تراخيــص 
بنــاء حتــى لــو قدمــوا كل األوراق الثبوتيــة الالزمــة، 
عنــد  بتاًتــا  ينصفهــم  ال  االحتــالل  قضــاء  أن  كــا 
لجوئهــم لــه إللغــاء قــرارات الهــدم رغــم أنهــا مخالفــة 

لكل القوانني الدولية وحتى اإلرسائيلية.
وأضــاف الحمــوري أن املقــديس الــذي يتســلم أمــر 
هــدم إذا مل يلتــزم بــه فإنــه يتكبــد غرامــات باهظــة 
شــهريا، "فهذه هي سياســة )إرٍسائيل( التي قامت 
عــى تهجرينــا وهــدم بيوتنــا وقرانا يف رشق القدس 

حتى سيطرت عى مساحة 87 % منه". 

"الديمقراطية": تدعو االتحاد 
األورويب لرتجمة إدانته 
لالستيطان إىل أفعال

غزة/ فلسطني:
رحبــت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني مبواقــف اإلتحــاد األورويب بإدانــة 
التوســع االســتيطاين اإلرسائيــي يف أنحــاء الضفــة الغربيــة املحتلــة، ودعتــه إىل 
تطوير هذا املوقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم )إرسائيل( باحرام القوانني 
لــه  ســبق  الــدويل  املجتمــع  أن  إىل  أمــس،  بيــان،  الجبهــة يف  وأشــارت  الدوليــة. 
-بإجــاع أعضائــه يف مجلــس األمــن- أن أدان االســتيطان عــام 2016، مبوجــب 
القرار األممي 2334، وأعاد التأكيد للصيغة القانونية للضفة )ويف القلب منها 
القدس( وقطاع غزة، عى أنها أرض محتلة، واعترب االستيطان عماًل غري قانوين، 

وانتهاًكا لقرارات الرعية الدولية.
وأضافــت أن )إرسائيــل( مل تســتِجب لقــرار مجلــس األمــن، ومل تبــاِل بــه وبقيــت 
مليــون  مــن  بأكــر  الضفــة  إغــراق  عــى  وتعمــل  تتحــدث  املتعاقبــة  حكوماتهــا 
ذلــك  مبــا يف  كامــاًل،  وتهويدهــا  القــدس  معــامل  وطمــس  مســتوطن إرسائيــي، 
تحويــل ســاحات املســجد األقــى إىل مــكان للصــالة اليهوديــة. وأكــدت الجبهــة 
أن اإلدانــة، وعــى أهميتهــا القانونيــة والسياســية واملعنويــة، مل تعــد تشــكل حــاًل 
ا لوقف االستيطان، وردع حكومات االحتالل، داعية اإلتحاد األورويب، وكافة  كافيًّ
العواصــم يف العــامل، والتــي تعــي قــرارات الرعيــة والقوانــني الدوليــة، وتناهض 
كل أشــكال االســتعار واالســتيطان، ترجمــة مواقفهــا املؤيــدة لشــعبنا وحقوقــه 
ا، باعتبارها دولة  الوطنية، بفرض العقوبات عى االحتالل اإلرسائيي، لعزله دوليًّ

مارقة، وباملقابل االعراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

النارصة/ األناضول:
أســقط الكنيســت اإلرسائيــي، أمــس، مــروع 
مبوجبــه  االحتــالل  حكومــة  تعــرف  قانــون 
مبســؤولية دولة االحتالل عن مجزرة كفر قاســم 

التي ارتكبتها بحق الفلسطينيني عام 1956.
وقــال املكتــب اإلعالمــي للكنيســت يف بيــان، 
إن "12 نائًبــا أيــدوا االقــراح، يف حــني عارضــه 

."93

الكنيســت  جلســة  "شــهدت  البيــان،  ووفــق 
واملعارضــني  املؤيديــن  بــني  حــادة  نقاشــات 
ملــروع القانــون، الــذي قدمــه النــواب عايــدة 
كاســيف،  وعوفــر  عــودة  وأميــن  ســليان  تومــا 

وجميعهم من القامئة العربية املشركة".
أن  القانــون  مــروع  "يقــرح  البيــان:  وأضــاف 
عــن  مبســؤوليتها  )إرسائيــل(  حكومــة  تعــرف 
ــذت يف 29 أكتوبر/ مجــزرة كفــر قاســم التي ُنفِّ

تريــن األول 1956، وأن يكــون إحيــاء ذكــرى 
املجزرة جزًءا من املناهج الدراسية وتخصيص 
ميزانيــة مــن خزينــة الدولــة إلحياء ذكــرى ضحايا 

املجزرة".
قاســم  كفــر  مجــزرة  االحتــالل  وارتكبــت رشطــة 
شــايل فلســطني املحتلــة، ضــد فلســطينيني 
عزل وراح ضحيتها 49 منهم، ومن ضمنهم 23 

دون سن الـ18.
وجاء يف نص مروع القانون، بحسب البيان، 
التــي  العديــدة  الترصيحــات  مــن  الرغــم  "عــى 
تــدل عــى االعــراف مبســؤولية )إرسائيــل( عــن 
الترصيحــات  هــذه  أن  إال  قاســم،  كفــر  مجــزرة 

تظل شخصية".
وأضاف: "لذلك يقرح هذا القانون أن تعرف 
املجــزرة،  عــن  مبســؤوليتها  ا  رســميًّ )إرسائيــل( 
وأن تتخذ إجراءات تربوية وغريها الســتخالص 

الدروس منها".
وصــوت النــواب العــرب بالكنيســت مبــن فيهــم 
للحكومــة  الداعمــة  املوحــدة  العربيــة  القامئــة 

الحالية، لصالح مروع القانون.
وتغيب حزب "مريتس" اليســاري الريك يف 

الحكومة الحالية، عن جلسة التصويت.
وقــال عــودة يف تغريــدة عــى تويــر: "يف كل 
عــام نرفــع قانــون االعــراف مبجــزرة كفــر قاســم 
قــرب نهايــة أكتوبر/ترين األول، ويف كل عام 

تطيح به الحكومة".
وأضــاف: "هــذه املــرة هنــاك أعضــاء كنيســت 
اقــراح  معنــا  قدمــوا  للحكومــة  الداعمــني  مــن 
الحكومــي  ائتالفهــم  لكــن  باملجــزرة،  االعــراف 
أطاح أيضا بالقانون واستمر يف نفي املذبحة، 
االعــراف  القانــون حتــى  تقديــم  سنســتمر يف 

الرسمي به".

بعــــــد أن أوصلــــــه إلــــى طريــــــق مســـــدود.. االحتــــــالل 
يجبــــــر المقدســـــــي "عراميــــــن" علـــــــى هـــــــدم مزنلـــــــه 

"الكنيست" يسقط مرشوع قانون االعرتاف بمجزرة كفر قاسم
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أمــام  التامســك  الهرميــي  جــامل  يحــاول 
زفافهــا  لحفــل  تســتعد  التــي  "منــار"  ابنتــه 
شــقيقها  لكــون  قلبهــا،  تســكن  والغصــة 
معركــة  يواصــل  إدارًيــا  املعتقــل  "عيــاد" 

األمعاء الخاوية لليوم الـ36 توالًيا.
عائلــة  تعيــش  األيــام  تلــك  مــدار  عــى 
الشــديد،  القلــق  مــن  حالــة  الهرميــي 
الفلســطينية  الســلطة  الم  وبعضهــم 
واملؤسســات الدوليــة واتهمهــا بالتقاعــس 

عن القيام بواجباتها إلنقاذ حياة ابنهم.
وكانــت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء 
األســر  أن  أكــدت  والجرحــى،  واألرسى 
املــرب عــن الطعام عّياد جامل الهرميي 
)28 عاًما( من محافظة بيت لحم، محتجًزا 
يف العزل االنفرادي يف سجن "عوفر" يف 

ظروف قاسية.
ويوضــح األب "جــامل" أن نجلــه يقبــع يف 
)1.5×1.5م(  مســاحتها  انفراديــة  زنزانــة 
منــذ اليــوم األول لرشوعه يف اإلرضاب عن 
الطعــام وهي متســخة وغــر صحية، حيث 
ال يوجــد فيهــا شــباك أو أي مجــرى للهــواء، 
الزنزانــة  أعــى  املوجــود  التهويــة  ومصــدر 

النافــذة  أغلــق  االحتــال  أن  كــام  معّطــل، 
الصغــرة املوجــودة عــى البــاب، وال يتــم 

إخراجه إىل الفورة.
القليــل مــن املــاء  ويبــن أن نجلــه يــرشب 
ويعــاين التهاًبــا يف الرئــة، ورجفــة، ووجًعــا 
ودواًرا  املفاصــل،  يف  وأمًلــا  الــرأس،  يف 
مفاجًئــا، وال يســتطيع الســر جيــًدا، وآالًمــا 

يف أنحاء جسده.
وأوضح أّن البقاء متامسًكا وثاثة من أبنائه 
خلف قضبان ســجون االحتال اإلرسائييل 

"أمٌر ليس بالسهل بتاًتا".
ويف ظــل انعــدام الزيــارات ومــا آلــت إليــه 
عــن  املربــن  اآلخريــن  األرسى  أوضــاع 
الطعــام مــن ســوء فــإن الخشــية عــى حيــاة 
"عيــاد " تخيــم عــى بيــت العائلــة وتحــول 

دون أن تفرح بابنتها.
"كيــف يل أن أفــرح وأنــا أقيض يوًما متنقًا 
األحمــر  والصليــب  األســر"  "نــادي  بــن 
وكل مــْن ميكــن أن يســاعد عيــاد لكــن دون 

جدوى!"، يقول جامل.
االعتقــاالت املتكــررة لعيــاد )ســت مــرات( 
خــال الســنن الفائتــة، حيــث قــى عرش 
ســنوات يف ســجون االحتــال عــى فــرات 

حرمتــه  ــا(  إداريًّ منهــا  )خمســة  متقطعــة 
االســتقرار يف حياتــه، فلــم يســتطع إكــامل 
الثانويــة  شــهادة  عــى  إذ حصــل  تعليمــه، 

العامة يف السجن.
الــزواج  عيــاد  االعتقــاالت  تلــك  وحرمــت 
فتــاة  وتكويــن أرسة، "كلــام ذهبنــا لخطبــة 
يتــم اعتقالــه يف اليــوم الثــاين، منــذ عامْن 
لكــن  تزويجــه  وأحــاول  شــقته  لــه  جهــزُت 

االحتال يقف عائًقا أمام ذلك".
قبــل  لهــم  برســالة  أرســل  عيــاد  أن  ويؤكــد 
رشوعــه بــاإلرضاب عــن الطعــام يؤكــد فيهــا 
أنه لن يتوقف حتى إنهاء اعتقاله اإلداري، 
"فاعتقاله اإلداري املتكرر مأســاة بالنســبة 
يكــد  أنــه مل  يعطــل حياتــه حتــى  فهــو  لــه، 
يســتلم وظيفــة يف رشكــة حراســات خاصــة 

حتى أعيد اعتقاله".
خــاض  وأن  ســبق  عيــاد  أن  إىل  ويشــر 
إرضاًبــا عــن الطعــام ملــدة 58 يوًما يف عام 
2017م احتجاًجــا عــى اعتقالــه اإلداري، 
لــه  يتعــرض  الــذي  الظلــم  مــن  مــّل  "لقــد 
واالعتقــال املتكــرر بــدون ســبب، فلم يكن 
أمامه سوى خيار مر سبق أن جربه وأنهك 

قواه الصحية".

ويســتنكر والــده تقاعــس الســلطة يف رام 
اللــه واللجنــة الدوليــة للصليب األحمر عن 
متابعة أوضاع "عياد" والعمل عى اإلفراج 
عنــه، يقــول: "ال أدري ملــاذا هــذا التقصــر 
مــن  وغــره  عيــاد  مســاعدة  يف  الواضــح 
ا رغم أن أوضاعهم  األرسى املربن حاليًّ

الصحية باتت بالغة السوء".
الصليــب  بــاب  طرقنــا  "كلــام  ويضيــف: 
يســمح  مل  االحتــال  أن  يخربنــا  األحمــر 
ينتظــرون؟  مــاذا  أعــرف  ال  بزيارتــه،  لهــم 
لــي  استشــهاده  ُيعلــن  أن  ينتظــرون  هــل 

يتحركوا؟".
الحاليــة  تجربتــه  مــن  أنــه  إىل  يشــر  وإذ 
والسابقة مع االعتقاالت املتكررة ألبنائه ال 
يجد أي ذرة أمل يف املؤسسات الدولية، 
يهيــئ  يجعلــه  مــا  اإلرسائيــيل  القضــاء  أو 
بخصــوص  الســيناريوهات  لــكل  نفســه 

عياد.
بــل  وحــده  عيــاد  "هــم"  أحمــل  ال  ويتابــع: 
اللذيــن  ويوســف،  أحمــد  شــقيقْيه  "هــم" 
يقبعــان أيًضــا يف ســجون االحتــال حالًيــا، 
وال يلوح يف األفق أمٌل بإفراج مبكر عنهام 

رغم كل محاوالتنا يف قضاء االحتال.

جنن/ فلسطن:
الســعدي:  قيــس  املحــرر  األســر  قــال 
بهــا  التــي متكــن  نفــق جلبــوع  إن عمليــة 
جلبــوع  ســجن  مــن  الهــرب  مــن  6 أرسى 
ســجلت انتصــاًرا كبــًرا لــأرسى وأثبتــت 

فشل االحتال.
املربــن  األرسى  أن  الســعدي  وأكــد 
عــن الطعــام ســينترصون عــى الســجان، 
إرادة  مــن  أضعــف  االحتــال  وإرادة 

أرسانا.
أوضــح  الحريــة،  نفــق  عمليــة  وحــول 
عــن  بالعمليــة  علمــوا  أنهــم  الســعدي 
6 أرسى  طريــق األخبــار العربيــة، بهــرب 
غامــرة  فرحــة  وأن  جلبــوع،  ســجن  مــن 
االحتــال،  ســجون  يف  األرسى  عاشــها 
ا. وأن معنويات األرسى كانت عالية جدًّ

الهــرب  عمليــة  أن  الســعدي  وأضــاف 
وزادت  لــأرسى،  كبــرة  فرحــة  شــكلت 
األرسى  أن  علمــوا  عندمــا  الفرحــة  هــذه 

من ذوي األحكام العالية، وأثبتت فشــل 
لــو أعيــد  االحتــال وقــوة األرسى، حتــى 

االعتقال الحًقا.
لــأرسى  األكــرب  التحــدي  أن  إىل  وأشــار 
أن الهــرب كان مــن ســجن جلبــوع األكــر 
ل انتصاًرا كبًرا لأرسى. تحصيًنا، وسجَّ

قيــادة  إن  الســعدي:  املحــرر  وقــال 
الحركــة األســرة تضغط كثــًرا عى إدارة 
حــل  أجــل  مــن  واســتخباراته  الســجون 
الطعــام  عــن  املربــن  األرسى  قضيــة 

واالستجابة ملطالبهم.
ولفــت إىل أن إرضاب األرسى اإلداريــن 
عــى األرسى،  األصعــب  يعــد اإلرضاب 
نظــًرا لطــول املــدة أكــر مــام هــو متوقــع، 
فيهــا  دخــل  التــي  الصحيــة  والحالــة 
ا، والــكل  املقــداد القواســمي صعبــة جــدًّ

متوقع استشهاده يف أي لحظة.
املقــداد  "ســينترص  الســعدي:  وقــال 
األرسى  وكل  والفســفوس،  واألعــرج 

واالحتــال  الطعــام،  عــن  املربــن 
أضعــف مــن إرادة أرسانــا، وعــى الجميع 
أن يقــف وقفــة جــادة مــع أرسانــا ويضغط 

بكل قوته من أجل تعجيل انتصارهم".
وعــن اعتقالــه، بــن الســعدي أن اعتقالــه 
قبل ست سنوات جاء بعد رحلة مطاردة 
واقتحامــات عديــدة ملنزله ولعدة أماكن 

وجد فيها هو وأحد رفاقه.
قبــل  أنــه  الســعدي  املحــرر  وأضــاف 
أشــهر   7 مــدة  اعتقــل  األخــر  اعتقالــه 
يف  دربــه  رفيــق  استشــهاد  خلفيــة  عــى 
املقاومــة حمــزة جامل أبو الهيجا، وأفرج 
عنــه ومــا لبــث شــهًرا حتــى أعيــد البحــث 

عنه ومحاولة اعتقاله من جديد.
وأشــار إىل أنــه وبعــد التضييــق الشــديد 
عليه داخل املخيم وتوايل االقتحامات، 
باعتقــاده  منطقــة  إىل  الخــروج  اســتطاع 
أنها آمنة وكانت ببلدة بر الباشا، وبعد 
خلــوده  عنــد  صباًحــا  اعُتِقــل  أيــام  عــدة 

للنــوم بعــد ليلــة طويلــة مــن الســهر تأهًبــا 
ألي اقتحام لجيش االحتال للمنطقة.

ولفت السعدي إىل أن لحظات االعتقال 
شــهدت عمليــات اعتــداء وحشــية عليــه 

وعى الشاب اآلخر الذي كان برفقته.
االحتــال  ســجون  مــن  الســعدي  وتحــرر 
أول من أمس، بعد 6 سنوات يف األرس.

وشــدد الســعدي يف كلمــة فــور  وصولــه 
املخيــم، عــى "أننــا ال نخــاف 6 ســنوات 
يف األرس، وال 30 وال 40 عاًما، وال حتى 

املؤبد يخيفنا".
مبهرجــان  الســعدي  املحــرر  وحظــي 
مبشــاركة  جنــن،  مخيــم  شــهده  حاشــد 
فصائــل  مــن  املســلحن  عــرشات 
فلســطن  علــم  خــال  رفــع  املقاومــة، 

وراية حركة حامس.
اعتقلــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
املطــارد قيس الســعدي عــام 2015 يف 

عملية عسكرية خاصة يف جنن.

رام الله/ فلسطن:
األرسى  "شــؤون  هيئــة  قالــت 
األوضــاع  إن  أمــس،  واملحرريــن": 
عــن  املربــن  لــأرسى  الصحيــة 
الطعام تزداد ســوًءا يوًما بعد آخر، 

وباتت مقلقة وخطرة للغاية.
بعــد  للهيئــة،  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
ثاثــة  زيــارة  مــن  محاميهــا  متكــن 
يســمى  مــا  داخــل  أرسى مربــن 

"عيادة" سجن الرملة.
عــاء  األســر  أن  إىل  وأشــارت 
األعــرج "ال يســتطيع الوقــوف عــى 
شــهر،  مــن  أكــر  منــذ  بتاًتــا  رجليــه 
وفقــد 20 كيلــو مــن وزنــه، ويواجــه 
صعوبة يف النطق، كام يعاين آالم 
يف البطــن والصــدر وعــدم وضــوح 
يف  شــديًدا  ووجًعــا  الرؤيــة،  يف 
الــكى، علــاًم بأنــه يخــوض إرضابــه 

لليوم الـ82 عى التوايل".
أبــو  شــادي  األســر  أمــا  وأضافــت: 
عكــر، الــذي يواصــل إرضابــه لليــوم 
ا  حــادًّ نقًصــا  "يعــاين  فإنــه  الـــ66، 
الفيتامينــات أدى إىل تدهــور  يف 
وضعــه الصحــي، كــام يشــتي مــن 
العينــن،  شــبكة  يف  كبــر  رضر 
إضافــة إىل أنــه يعــاين أوجاًعــا يف 
جميع أنحاء جســده ويفقد توازنه، 
ونتيجــة لذلــك يتنقــل عــى كــريس 

متحرك".
وبخصوص حالة األســر هشــام أبو 

هــواش، الــذي يخــوض إرضابه منذ 
73 يوًمــا، فقــد بــن محامــي الهيئــة 
بــأن "وضعــه الصحــي يــزداد خطورة 
ا بالبوتاســيوم  إذ يعــاين نقًصــا حــادًّ
وآالًمــا حــادة يف الكبــد والقلب وال 
يســتطيع النــوم مــن شــدة األوجــاع 
ويتنقــل  جســده،  أنحــاء  كل  يف 
عــى كــريس متحــرك، إضافــة إىل 

معاناته من التقيؤ باستمرار.
ومــن الجديــر ذكــره أنــه إىل جانــب 
أيضــا  يواصــل  األرسى،  هــؤالء 
عــن  آخــرون إرضابهــم  ثاثــة أرسى 

عــن  "الشــاباك"  واملخابــرات 
مصــره وتحويلــه إىل معتقــل "غــر 
رســمي" يف املستشــفى، ويبقــى 
تحــت حراســة "أمــن" املستشــفى 
ــجانن،  السَّ حراســة  مــن  بــداًل 
واألقــارب  العائلــة  أفــراد  بــأن  علــاًم 
مريــض  كأي  زيارتــه  يســتطيعون 
وفًقــا لقوانــن املستشــفى، لكــن ال 

يستطيعون نقله ألي مكان.
أما األسر مقداد القواسمي الذي 
الـــ)100(  لليــوم  إرضابــه  يواصــل 
يف  محتجــز  فهــو  التــوايل،  عــى 

االعتقــال  لسياســة  رفًضــا  الطعــام 
ســلطات  تتبعهــا  التــي  اإلداري 
االحتــال اإلرسائيلية بحقهم وهم: 
الــذي  الفســفوس  كايــد  األســر 
الـــ)107(  لليــوم  إرضابــه  يواصــل 
يف  محتجــز  وهــو  التــوايل،  عــى 
مستشــفى "برزيــاي" اإلرسائيــيل، 
بوضــع صحــي خطــر، وقــد جّمدت 
مخابرات االحتال اعتقاله اإلداري 
14 أكتوبــر/ ترشيــن األول  بتاريــخ 
الجــاري، األمــر الــذي يعنــي إخــاء 
االحتــال  ســجون  إدارة  مســؤولية 

مستشــفى  يف  املكّثفــة  العنايــة 
شــديد  صحــي  بوضــع  "كابــان"، 

الخطورة.
الصــادرة  الطبيــة  التقاريــر  وكانــت 
املستشــفى  يف  األطبــاء  عــن 
أّكــدت أنــه يواجــه احتامليــة الوفــاة 
الظاهــرة  األعــراض  وأن  املفاجئــة، 
عليــه تشــر إىل تراجــع يف الجهــاز 
الدمــاغ  يصيــب  قــد  مــا  العصبــي، 

بأرضار جسيمة.
عّيــاد  األســر  أن  الهيئــة  وبينــت 
الـــ)37(  لليــوم  مــرب  الهرميــي 
عــى التــوايل، ومحتجــز يف زنازيــن 

"عوفر".
مجــدًدا  الهيئــة  وطالبــت 
املؤسســات الحقوقية واإلنسانية، 
خاصــة الصليــب األحمر، بالتدخل 
سياســة  لوقــف  والرسيــع  الفــوري 
بحــق  ســيام  وال  اإلداري  االعتقــال 
األرسى املربــن، وإيجــاد حلــول 

جدية لقضاياهم قبل خسارتهم.
بأمــر  حبــس  اإلداري  واالعتقــال 
الئحــة  توجيــه  دون  مــن  عســكري، 
اتهــام، وميتــد لســتة شــهور، قابلــة 
للتمديد، وقد تصل مدة االعتقال 

إىل سنوات.
ــا  وتعتقــل ســلطات االحتــال إداريًّ
نحــو 520 أســًرا، مــن بــن 4850 
حتــى  ســجونها،  يف  ا  فلســطينيًّ

نهاية أيلول/سبتمرب املايض.

االحتالل "يقتل" الفرح يف مزنل عائلة األسري عياد الهريمي

دعا لوقفة جادة نرصًة لألرسى المرضبني

المحـــرر السعـــدي: عمليـــة نفـــق جلبـــوع انتصــار 
والمرضبــــون سينتصـــرون علـــى السجــــان

"هيئة": األوضاع الصحية لألرسى المرضبني خطرية ومقلقة للغاية

مشاركون في وقفة تضامنية مع األسرى بمدينة الخليل أمس

غزة/ فلسطن:
مبدينــة  واملحرريــن  األرسى  وزارة  اســتقبلت 
غــزة، وفــًدا مــن اللجنــة الوطنيــة لشــهداء 2014 
يف  املــرشوع  وحقهــم  مطالبهــم  عــى  للوقــوف 
رصف مخصصاتهم من مؤسســة رعاية الشــهداء 
تــزال  ال  التــي  األزمــة  هــذه  ومتابعــة  والجرحــى، 
تراوح مكانها منذ نهاية الحرب يف عام 2014.

وكان يف اســتقبال الوفــد، بهــاء الديــن املدهــون 
وكيــل الــوزارة، الــذي أكــد دعــم الــوزارة وتضامنهــا 
مع مطالب أهايل شهداء عام 2014 املرشوعة 
واإلنســانية والعادلــة املتمثلــة يف اعتامد أبنائهم 
الشــهداء يف مؤسســة رعايــة الشــهداء والجرحــى 

التابعة ملنظمة التحرير.
الشــهداء  رواتــب  قطــع  أن  املدهــون،  وأكــد 
أمــر  هــو  اعتامدهــم  وعــدم  واألرسى  والجرحــى 
ــر لنضــال هــذه الفئــة  مرفــوض ومســتنكر وهــو تَنكُّ
وتضحياتهــا  الفلســطيني  الشــعب  مــن  الخاصــة 
التاريــخ عاقبــت  وعطائهــا، إذ مل متــرَّ قيــادة يف 
بذلــوا  الذيــن  واألرسى  والجرحــى  الشــهداء 
وطنهــم  أجــل  مــن  وحريتهــم  ودماءهــم  أرواحهــم 

ودينهم.
 ونــوه إىل وقــوف الــوزارة  إىل جانــب قضيــة أهــايل 

الشــهداء، وأن الــوزارة لــن تتخــى عــن دعمهم من 
وأوضــح  القضيــة.  لهــذه  عــادل  حــل  إيجــاد  أجــل 
أنــه ســيتم خــال الفــرة القريبــة البــدء يف عمليــة 
 2014 الشــهداء  أســامء  وإحصــاء  تســجيل 
وبياناتهم لدى وزارته  لدراسة السبل واإلمكانات 

ملساعدتهم يف حل هذه األزمة.
للجنــة  العــام  األمــن  بــدوي  ماهــر  رحــب  بــدوره 
األرسى  وزارة  مببــادرة   2014 لشــهداء  الوطنيــة 
لاجتامع بهم واالستامع لهم ولهمومهم من أجل 
رفــع الظلــم واملعانــاة عنهــم، مشــرًا إىل أنهــم مل 
يتلقوا من السلطة أي مخصصات أو مساعدات 

مالية حتى هذا التاريخ.
وأكــد بــدوي أن شــهداء 2014 وقــع عليهــم ظلــم 
للســلطة  مطالبتهــم  يف  مســتمرون  وأنهــم  كبــر 
من أجل اعتامد أبنائهم الشــهداء أســوة بشــهداء 
الوطــن واملقاومــة ورصف مخصصاتهــم املاليــة، 
مطالًبــا بإعــادة كل الرواتــب املقطوعــة للشــهداء 

والجرحى واألرسى.
2014 تقيــم  الوطنيــة لشــهداء  اللجنــة  يذكــر أن 
خيمــة اعتصــام واحتجــاج ســلمية منــذ بدايــة عــام 
والجرحــى  الشــهداء  مؤسســة  مقــر  أمــام   2021

وسط مدينة غزة من أجل نيل حقوقهم.

"األرسى" تناقش مع اللجنة الوطنية 
لشهداء 2014 حقوقهم المرشوعة

الخليل/ فلسطن:
يف  الحاشــدة  املشــاركة  إىل  حــامس  حركــة  دعــت 
إســناًدا  العظــامء"  لــأرسى  "الوفــاء  فعاليــات جمعــة 
رفًضــا  الطعــام  عــن  املربــن  لــأرسى  ونــرصة 

العتقالهم اإلداري.
ودعــت الحركــة إىل الحشــد يف أداء صــاة الفجــر من 
اإلبراهيمــي يف  املســجد  املقبــل يف  الجمعــة  يــوم 

الخليل، تحت شعار "الوفاء لأرسى العظامء".
بعــد  املســاجد  كل  مــن  االنطــاق  إىل  دعــت  كــام 
صــاة الجمعــة نحــو نقــاط التامس وإشــعال اإلطارات 
واملواجهة مع جنود االحتال وقطعان املستوطنن.

 ووجهت حامس الدعوة إىل املشــاركة يف املســرة 
مــن  املغــرب  صــاة  بعــد  ســتنطلق  التــي  الحاشــدة 
مســجد الحســن يف الخليــل باتجــاه خيمــة االعتصام 

مع األرسى املربن.
الجمعــة  يــوم  فعاليــات  يف  املشــاركة  أن  وأكــدت 
الطعــام يف  عــن  لــأرسى املربــن  إســناٌد  املقبــل 
مــن  بحريتهــم  ووفــاٌء ملــن ضحــوا  االحتــال،  ســجون 

أجلكم.
ويف الســياق، شــددت املرشــحة عن قامئة "القدس 
موعدنــا" عــن مدينــة الخليــل انتصــار العــواودة، عــى 
رضورة أن نكــون الجنــود األوفيــاء لحاميــة ظهر أرسانا، 
الخاويــة  األمعــاء  معركــة  يف  وحدهــم  تركهــم  وعــدم 

التي يخوضونها.
أرسانــا  عــى  نبخــل  أالَّ  العواودة:"يجــب  وقالــت 
بأوقاتنــا، فلنتحــرك وال نــرك امليــدان، وليُكــن قرارنــا 

أننا لن نعود إال وأرسانا قد نالوا حريتهم".
ــا  وحقًّ ــا  وطنيًّ واجًبــا  ميثــل  األســر  دعــم  أن  وأكــدت 
ا من حقوقنا ورشًفا لنا، الفتة إىل أن املشــاركة  رشعيًّ
بأمعائهــم  أرسانــا  بدأهــا  التــي  الحريــة  مســرة  يف 

الخاوية وأملهم وبصربهم هو رشف لكل حر.
طريــق  يشــقون  األرسى  أن  إىل  العــواودة  وأشــارت 
الحريــة بأمعائهــم الخاويــة، فــا ميلكــون ســاًحا غــر 

الجوع بتوفيق الله وقدرته.
وتابعت:"عــى الرغــم مــن ســلمية احتجاجهــم فإنهــم 
تــه، ليســتمر  يواَجهــون بصلــف الســجان املجــرم وتعنُّ
عذابهــم اليــوم تلــو اليــوم والشــهر تلــو الشــهر بعزميــة 
فوالذيــة وثبــات األبطــال الذيــن ال يقبلــون االنكســار، 
يف زمــن تهــاوت فيــه زعامــات وأنظمــة ذالًّ واســتكانة 
تحــت إمــرة هــذا العــدو املجــرم املغتصــب ألرضنــا 
وال  الشــجر  وال  اإلنســان  ظلمــه  مــن  يســلم  مل  الــذي 

الحجر".
ويواصل سبعة أرسى، إرضابهم املفتوح عن الطعام 
اإلداري،  العتقالهــم  رفًضــا  االحتــال،  ســجون  يف 
أقدمهم األســر كايد الفســفوس املرب منذ 106 

أيام.

العواودة تدعو لنرصتهم وعدم تركهم وحدهم
حماس تدعو للمشاركة يف فعاليات 

جمعة "الوفاء لألرسى العظماء"

رام لله/ فلسطن:رام لله/ فلسطن:
أظهرت صور نرشها مكتب إعام األرسى، أمس، حجم املعاناة أظهرت صور نرشها مكتب إعام األرسى، أمس، حجم املعاناة 
التــي يتعــرض لهــا األســر مقــداد القواســمي مــن مدينــة الخليــل التــي يتعــرض لهــا األســر مقــداد القواســمي مــن مدينــة الخليــل 
بعــد بعــد 100100 يــوم مــن إرضابــه عــن الطعــام احتجاًجــا عــى اعتقالــه  يــوم مــن إرضابــه عــن الطعــام احتجاًجــا عــى اعتقالــه 

اإلداري.اإلداري.
معــدل  وانخفــاض  الــوزن  يف  ا  حــادًّ نقًصــا  القواســمي  معــدل ويعــاين  وانخفــاض  الــوزن  يف  ا  حــادًّ نقًصــا  القواســمي  ويعــاين 
نبضــات القلــب، وضيًقــا يف التنفــس وآالًمــا حــادة يف كل أنحــاء نبضــات القلــب، وضيًقــا يف التنفــس وآالًمــا حــادة يف كل أنحــاء 
جســده، وال يــكاد يقــوى عــى الوقــوف، وغباًشــا يف الرؤية وآالًما جســده، وال يــكاد يقــوى عــى الوقــوف، وغباًشــا يف الرؤية وآالًما 

يف األمعاء والرأس والبطن.يف األمعاء والرأس والبطن.
وتحتجــز ســلطات االحتــال القواســمي يف مستشــفى "كابــان" وتحتجــز ســلطات االحتــال القواســمي يف مستشــفى "كابــان" 

وسط تعرضه ملضايقات كبرة من إدارة املستشفى.وسط تعرضه ملضايقات كبرة من إدارة املستشفى.

صور ُتظهر معاناة األسري صور ُتظهر معاناة األسري 
المرضب مقداد القواسميالمرضب مقداد القواسمي

األسير مقداد القواسمياألسير مقداد القواسمي
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

المخابرات اإلسرائيلية تتصيد 
فرائسها بين العمال

يف  للعمــل  غــزة  قطــاع  مــن  الفلســطينيني  العــال  آالف  يتدفــق 
املصانــع والــورش اإلرسائيليــة، وحجــة دخــول هــؤالء أنهــم تجــار، 
ويعــرف  عــال،  أنهــم  تعــرف  اإلرسائيليــة  املخابــرات  أن  مــع 
املجتمــع  الحقيقــة  هــذه  ويعــرف  اإلرسائيــي،  املجتمــع  ذلــك 
ويعــرف  الحقيقــة،  هــذه  تعــرف  غــزة  يف  والقيــادة  الفلســطيني، 
ذلك الوسطاء املرصيون والقطريون، وكل من دخل عىل ملعب 

استمرار التهدئة.
إلرسائيــل مصلحــة يف دخــول آالف العــال الذين ســيوفرون ألهل 
ا، كــا تقــول اإلحصائيــات، فالعامــل  غــزة 80 مليــون شــيكل شــهريًّ
ا، وهذا املبلغ ســينعش ســكان  ســيحصل عىل 500 شــيكل يوميًّ
األمنيــة  األجهــزة  إليــه  تســعى  الــذي  الهــدوء  ويحقــق  غــزة،  قطــاع 
قــد يبعدهــم عــن  والــرزق  بالعمــل  النــاس  اإلرسائيليــة، فانشــغال 
املقاومة، وهذه خطة قدمية لجأ إليها أرئيل شارون لوأد األعال 
الفدائية قبل أكرث من خمسة وأربعني عاًما، حني فتح الحدود مع 
غزة والضفة الغربية عىل مرصاعيها، وترك العال الفلسطينيني 
يتدفقون للعمل يف املزارع واملصانع والورش اإلرسائيلية، حتى 
بلــغ عــدد عــال غــزة قبــل انتفاضــة الحجــارة مــا يقــارب 120 ألــف 
عامــل، يبيتــون داخــل املــدن اإلرسائيلية، ويعملــون يف مصانعها 
ومزارعهــا، بــل صــار مفتــاح املــدن اإلرسائيليــة يف تلــك الفرتة يف 
يــد عــال غــزة، هــم مــن يفتحــون املصنــع اإلرسائيــي، وهــم مــن 

يغلقونه.
للمخابــرات  تكــون  وقــد  للمصلحــة،  تحتكــم  التــي  السياســة  إنهــا 
غــزة،  مــن  عامــل  آالف  عــرة  إدخــال  يف  مصلحــة  اإلرسائيليــة 
كمرحلــة أوىل، عــىل أمــل أن تصطــاد منهــم عــرة عمــاء فقــط، 
فإرسائيــل بحاجــة إىل أصغــر معلومــة أمنيــة عــن قطــاع غــزة، وقــد 
تقــع  وهنــا  اإلنســاين،  بالبعــد  األمنيــة  املصلحــة  هــذه  تتغطــى 
مســؤولية التحذيــر مــن املخطــط اإلرسائيي عــىل عاتق املثقفني 
والوجهــاء واملخاتــر والشــخصيات الوطنيــة، وعــىل عاتق األجهزة 
األمنيــة يف قطــاع غــزة، والتــي يتوجــب أن تــرح للذاهبــني إىل 
معــر بيــت حانــون مخاطــر أي تعــاون أمنــي صغــر، قــد يجرفهــم 
إىل مســتنقع الخيانــة، وعــىل عال غــزة املتوجهني للعمل داخل 
املصانــع اإلرسائيليــة بفــرح وحبــور أن يدركــوا أن أرزاقهــم ليســت 
معلقــة باملخابــرات اإلرسائيليــة، واملصانــع والــورش اإلرسائيليــة، 
غــزة، وأن  أهــل  انتزاعــه بفضــل صمــود  تــم  العمــل حــق  وأن هــذا 
صاحب الفضل الحقيقي يف توفر فرصة العمل هذه، هو ساح 
املقاومــة، ورجــال املقاومــة الذيــن ألزمــوا إرسائيــل بإدخــال آالف 

العال.
عىل الجهات األمنية يف قطاع غزة أن تضع خطة إلرشاد العال، 
وتوجيههم، وتفنيد خطط العدو يف كيفية اســتغالهم، واإليقاع 
بهــم، فرغــم وعــي العــال، وصــدق انتائهــم للوطــن، إال أن للعــدو 
حانــون  بيــت  حاجــز  عــىل  العــال  بتوديــع  أنصــح  لذلــك  حيلــه، 
عــر مرشــدين، يذكرونهــم بزوجاتهــم وأوالدهــم، وأنهــم ينتظــرون 

عودتهم أنقياء من التلوث، لرفعوا بهم رؤوسهم.
عــىل قيــادة غــزة أن توضــح لهــؤالء العــال حقيقــة أنهــم 

ذاهبون للعمل وسط األعداء، 

اعالن/ طرح عطاء لتوريد قاعات تدريبية شاملة 
الضيافة و وجبة غداء 

رقم: 2021/01
يعلــن مركــز األبحــاث واالستشــارات القانونيــة والحايــة للمــرأة وهــو مركــز مســتقل 
تأســس مــن مجموعــة مــن الخــراء يف املجتمــع املحــي، مــن قانونيــات وقانونيــني 
وناشطات وناشطني يف مجال العمل النسوي واملجتمعي لرتكيز الجهود لتطوير 
واقع املرأة الفلسطينية عىل املستويني القانوين واملجتمعي كمتطلب رئييس 

لتحقيق العدالة واملساواة والدميقراطية يف املجتمع الفلسطيني.
عــن رغبتــه توريــد قاعــات تدريــب وضيافــة ضمــن مروع " تحســني خدمات 
قطــاع العدالــة للنســاء يف قطــاع غــزة ، فعــىل الراغبني من رشاء كراس العطاء 
مــن الــركات ذات العاقــة الحضــور إىل مقــر مركــز األبحــاث واالستشــارات 
الســعيد-  عــارة  والنــرص-  اللبابيــدي  مفــرتق   – للمــرأة  والحايــة  القانونيــة 

الطابق الثالث اعتبارًا من يوم الخميس املوافق 2021/10/28.
رشوط دخول العطاء:

1. رســوم رشاء كــراس العطــاء مبلــغ وقــدره 50 شــيكل غــر مســرتدة تدفــع 

للدائرة املالية باملركز .
2. رسوم اعان العطاء عىل من يرسو عليه العطاء. 

3. كفالــة دخــول العطــاء %5مــن قيمــة العطــاء وذلــك عي شــكل كفالة بنكية 

او شيك بنيك ُمصدق.
4. آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو يوم األربعاء املوافق 2021/11/3 

يف متام الساعة الثانية مساءًا يف مقر املركز ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.
5. تفتح املظاريف الساعة الثانية مساءا من يوم االربعاء املوافق 2021/11/3

ماحظة : أن يكون املتقدمني لراء العطاء من غزة
للمراجعة أو االستفسار وملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل: 

جوال رقم : 0598384865 ، هاتف رقم : 2856357 
يف الفرتة ما بني الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عرصًا، طوال األسبوع 

ما عدا الجمعة والسبت.

إعـالن عن توريد )طرود صحية  (
ملبادرة حقي يف حياة كرمية خالية من العنف

تنوي جمعية زاخر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية طرح عطاء توريد طرود صحية 
العطــاء رقــم )2021/01(  الــواردة  يف مســتندات  الروابــط واملواصفــات  حســب 

ندعو كافة الركات واملوردين املسجلني رسميًا وذوي االختصاص والخرة
التقدم للمشاركة يف هذه املناقصة واستام مستندات العطاء مقابل مبلغ 
مــايل قــدره 200 شــيكل فقــط غــر مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة مــن 
صباح يوم :  الخميس املوافق : 2021/10/28 وحتي الساعة الثانية عر 
ظهــرا يــوم : االثنــني املوافــق : 2021/11/1م يف مقــر جمعيــة زاخــر لتنميــة 

قدرات املرأة الفلسطينية يف غزة 
1.مثن رشاء كراس 200 شيكل غر مسرتدة .

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

 3. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات.
4. وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضان ابتدايئ.

5. آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عرة من ظهر يوم االثنني 

املوافق 2021/11/1م .
4. رسوم اعان الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء .

لتنميــة  زاخــر  بجمعيــة  دائــرة املشــرتيات  عــي  االتصــال  لاستفســار ميكــن 
قدرات املرأة الفلسطينية عي األرقام التالية :

هاتف .:  2803366-08 جوال رقم : 0592108099  أو رقم 0599954390
 دائرة املشرتيات

جمعية زاخر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية 

جمعية زاخـــر لتنمية قدرات املرأة الفلسطينية

 دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعامل
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-W6( اسم املروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: توريد قرطاسية لزوم بلدية جباليا

  MDPIIIW 6- 1321113 -02 :رقم العقد
تاريخ استدراج العروض: 2021/10/28

1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
)البنــك  مــن  املانحــني  مــن عــدد   يــورو  44 مليــون  بقيمــة  عــىل منحــة إضافيــة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD الــدويل- 
 )MDPIII( الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلة الثالثــة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف قطــاع غزة، حيث 
يهدف هذا املروع اىل دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة االثار 
االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــال تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العالــة 

لتحسني الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكر عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــىل منحــة فرعيــة من صندوق تطويــر وإقراض 

البلديــات )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد قرطاســية لــزوم بلديــة جباليــا 
وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العـــــــــقد 

رقم ) MDPIIIW 6- 1321113 -02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

جباليا النزلة، دائرة املشاريع، السيد/ م. اياد الهالول، هاتف: 082479336 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/10/28 وحتى تاريخ 2021/11/07.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2021/11/07 الساعة الثانية عر ظهرًا. 

5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

6( العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.

بلديـة جباليا النزلة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع تغيري هدف استعامل أرض من زراعي إىل 
سكن )ب( وسكن )أ( ومحور تجاري

منطقة التنظيم: - الزهراء
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
 2021/8/18 2021/24 املنعقــدة بتاريــخ  أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم 

إيداع مروع تغير هدف استعال املناطق التالية: 
 )3( رقــم  الهيــكي  والشــارع  جنوبــا   )9( رقــم  الشــارع  بــني  املحصــورة  1.املنطقــة 

واملســمى شــارع الحرية شــاال والشــارع الهيكي رقم )16( واملسمى شارع الرشيد 
غربــا والشــارع الهيــكي رقــم )34( رشقــا والبالغــة مســاحتها )120( دومًنــا مــن زراعــي 
إىل سكني )ب( والواقعة يف جزء من القسائم رقم )7-8( من القطعة رقم )2305(.

2. املنطقة املحصورة بني الشــارع الهيكي رقم )3( واملســمى شــارع الحرية شــاال 

والشــارع رقــم )51( جنوبــا والشــارع الهيــكي رقــم )34( غربــا والشــارع الهيــكي رقــم 
)30( واملســمى شــارع الجامعة رشقا والبالغة مســاحتها )250( دومًنا من زراعي إىل 

ســكني )أ( والواقعــة يف جــزء مــن القســائم )5-6( مــن القطعــة رقــم )2305( وجــزء مــن 
القســائم )1-6-9( مــن القطعــة رقــم )2309( وجــزء مــن القســائم )1-7-8-9-10( مــن 

القطعة رقم )2308( وجزء من القسائم )1-4( من القطعة رقم )2310(.
 3. املنطقة املحاذية للشارع الهيكي رقم )51( من الجانبني وبعمق )25( مرًتا والبالغة 

مســاحتها )115( دومًنــا مــن زراعــي إىل محــور تجــاري والواقعة يف جزء من القســائم )2-
8( من القطعة رقم )2305( وجزء من القسائم )9-8( من القطعة رقم )2309(. 

- وذلك طبقا للمخطط املودع مبقر لجنة التنظيم املحلية تطبيقا لنص املادة 
السادسة عرة من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعدياته.

وعليــه واســتنادا لنــص املــادة الســابعة عــرة مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز 
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألماك واألبنية املشمولة بهذا املروع 
أو بأي مروع آخر أودع مبقتىض املادة السادســة عرة ســواء بصفتهم من 
أصحــاب األمــاك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــاع عــىل املخطط املــودع وتقديم 
اعرتاضاتهــم عليــه إىل مكتــب اللجنــة املحليــة الزهــراء خــال ســاعات الدوام 

الرسمي وملدة ستني يوما من تاريخ نر هذا اإلعان. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد التاريخ املحدد((. 

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 
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القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
عــىل الرغــم من قرار محكمة االحتال العليا 
املواطــن  إجــاء  قضيــة  يف  البــت  تأجيــل 
املقــديس مــازن دويــك وعائلتــه مــن منزلهم 
فإنــه  ســلوان،  ببلــدة  الهــوى  بطــن  حــي  يف 
يحرص بشدة عىل املشاركة يف الفعاليات 
اإلرسائيليــة  القــرارات  ضــد  االحتجاجيــة 
الهادفــة إىل تهجــر األهــايل من الحي وغره 

من بلدات وقرى القدس املحتلة.
يســكن دويــك )52 عاًمــا( وعائلتــه يف بنايــة 
قبــل  أنشــئت  طوابــق   5 مــن  مكونــة  ســكنية 
سنني طويلة عىل أرض مساحتها ال تتعدى 

150 مرًتا مربًعا.

ويقول لصحيفة "فلسطني": إن 30 شخًصا 
وأطفــال  ونســاء  رجــال  بــني  العائلــة  مــن 
يقطنــون يف املنــزل، وال يشــعر أحــد فيهــم 
وانتهــاكات  مضايقــات  بســبب  باألمــان 

االحتال املستمرة.
وكانــت العائلــة اشــرتت املنــزل عام 1962، 
من رجل مقديس آنذاك، لكن بعد احتال 
ســنة  بالكامــل  القــدس  مدينــة  )إرسائيــل( 
طائلــة  تحــت  العائلــة  أصبحــت   ،1967

مــن ســكان  الكثــر  االســتهداف كــا غرهــا 

القدس.
قرارهــا  أن  االحتــال  ســلطات  وتدعــي 
أنــه  إىل  يســتند  دويــك  عائلــة  منــزل  إخــاء 
مينيــة،  أصــول  ذات  يهوديــة  لعائلــة  ملــٌك 
غــر أن دويــك يؤكــد لصحيفــة "فلســطني" 
إن  ويقــول:  اإلرسائيليــة.  الروايــة  ينفــي  مــا 
إحــال  منزلنــا،  إخــاء  مــن  االحتــال  هــدف 
الواقــع  وتغــر  مكاننــا  يهــود  مســتوطنني 
الدميوغــرايف مبــا يخــدم الهويــة اإلرسائيليــة 

عىل حساب الهوية املقدسية.
ويشارك أفراد العائلة جميعها، يف سلسلة 
فعاليــات شــعبية ضــد إجــراءات وانتهــاكات 
االحتــال يف القــدس، ومنها خيمة اعتصام 
مقامــة يف بطــن الهــوى ال تغلــق أبوابهــا عــىل 

مدار الساعة. 
هــذه  مثــل  أهميــة  دويــك  مــازن  وأكــد 
الرتاجــع  عــىل  االحتــال  إلجبــار  الفعاليــات 
عن قراراته أو تأجيل تنفيذها، مطالًبا بدعم 

هذه الفعاليات واملشاركة فيها.
واالثنــني املــايض، أجلــت محكمة االحتال 
مــن  العائلــة  إخــاء  البــت يف قضيــة  العليــا 

منزلها حتى موعد آخر يحدد الحًقا.
وبحســب محامي العائلة حســام صيام، فإن 

منــذ عــام 1860/1880، مــا يعنــي أن نحــو 
ا مهددون بالتهجر والطرد. 726 مقدسيًّ

بلــدة  يف  الـــ12  األحيــاء  أحــد  أيًضــا  وهــو 
ســلوان، وهــو ضمــن ســتة أحيــاء مهــّددة إّمــا 
باإلزالــة بشــكل كامــل وإمــا برتحيــل أصحابها 
الفلســطينيني مــن منازلهــم لصالح جمعيات 

ومشاريع استيطانية.
االحتــال  ســلطات  أن  إىل  تقاريــر  وتشــر 
يف  ببؤرتــني  ســلوان  يف  االســتيطان  بــدأت 
حــي بطــن الهــوى، ســنة 2004 وأضيــف لهــا 
ارتفــع   2017 وبحلــول  مركــز رشطــة،  الحًقــا 

عدد املستوطنني إىل ثاثني عائلة.
أن  القــدس  شــؤون  يف  باحثــون  ويؤكــد 
تهجــر  لعمليــة  تخطــط  االحتــال  ســلطات 
عرقــي واســعة النطــاق يف الحــي خال العام 
الحــايل، بهــدف تهويــد ســلوان، وذلــك عــر 
فلســطينية  املقدســية  العائــات  تهجــر 
األصــل. وقــال الباحــث يف شــؤون القــدس 
فخري أبو دياب، إن "ما يحدث يف القدس 
مــروع احتــايل تهويــدي كامــل ســواء كان 
يف بطــن الهــوى أو الشــيخ جــراح، أو غرهــا 

من األحياء والقرى والبلدات املقدسية".
وأضــاف أبــو ديــاب لصحيفة "فلســطني"، أن 

اســتئناف ضــد  للنظــر يف  الجلســة عقــدت 
قرار إخاء العائلة التي تسكن يف حي بطن 

الهوى منذ أكرث من 60 عاًما.
االحتــال  محكمــة  اســتمعت  وبينــا 
طلبــت  القانونيــة،  ولادعــاءات  لألطــراف 
مــن املستشــار القضــايئ إبداء رأيه يف عدة 
نقــاط قانونيــة، وقوبــل ذلــك برفضــه، وتــرك 
العائلــة  زالــت  مــا  املحكمــة،  للجنــة  القــرار 
أو  االســتئناف  قبــول  املحكمــة  قــرار  تنتظــر 

رفضه.
وبحســب املحامــي، فإن ملــف عائلة دويك 
محــوري، وأي قــرار يصــدر فيــه عــن املحكمة 
خطــر  تواجــه  عائلــة   86 مصــر  يف  ســيؤثر 
التهجــر مــن منازلهــا يف حــي بطــن الهــوى، 

لصالح مستوطنني.
وحــي بطــن الهــوى الســكني يقــع داخــل بلدة 
األقــى  املســجد  جنــويب  الواقعــة  ســلوان 
خــارج أســوار البلــدة القدميــة، وهــو امتــداد 

لجبل الزيتون بالقدس.
منــزاًل  مثانــني  مــن  أكــرث  الحــي  يف  ويوجــد 
ميلــُك أصحابهــا أوامــر إخــاء لصالــح جمعية 
بذريعــة  االســتيطانية،  كوهنيــم"  "عطــرت 
املنــازل  عليهــا  املقامــة  لــألرايض  ملكيتهــا 

هــذه  وراء مخططاتــه  مــن  يســعى  االحتــال 
وتغيــر  الفلســطيني  الوجــود  تصفيــة  إىل 

الهوية يف القدس.
بامتــاك  اليهوديــة  "االدعــاءات  أن  وأكــد 
األرايض  مــن  وغــره  الهــوى  بطــن  أرايض 
املقدسية، باطلة ومل تثبت أحقيتهم بهذه 
األرايض اململوكة ملواطنني فلسطينيني"، 
ــل قراراتهــا  مبيًنــا أن "محاكــم االحتــال ُتفصِّ
املســتوطنني  مقــاس  عــىل  وأحكامهــا 
منحــت  ولذلــك  التهويديــة،  واملشــاريع 
جمعيــات اســتيطانية ملكيــة هــذه األرايض، 
واألبنية التي بناها املواطنون الفلسطينيون 

عىل هذه األرايض يجب إخاؤها".
مخالفــة  االحتــال  إجــراءات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
بطــرد  يتعلــق  مــا  خاصــة  الدوليــة  للقوانــني 

السكان قرًسا.
الحــراك  أمــام  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
املقــديس الحــايل لــن يجــرؤ عــىل اتخــاذ أي 
إجــراءات جديــدة ترتبــط بطــرد عائلــة دويــك 
الهــوى،  بطــن  حــي  عائــات  مــن  غرهــا  أو 
محــذًرا مــن الرتاخي يف هــذه الفعاليات مبا 
الحــي  عــىل  باالنقضــاض  لاحتــال  يســمح 

وأهله.

"آل دويك" يف مواجهة التهجري

عائلة مقدسية تتحدى مخططات االحتالل إلخالء "بطن الهوى"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
بغــزة  املــرأة  شــؤون  وزارة  بحثــت 
الــوزارات  مــع  التعــاون  آليــات 
بيانــات  قاعــدة  لتأســيس  األخــرى 
ســواء  النســاء،  لشــكاوى  مشــرتكة 
املوظفــات أو متلقيــات الخدمــة، 
بالتنســيق بــني وحــدات الشــكاوى 
باتجــاه  للدفــع  وصــوال  فيهــا، 
سياسات حكومية تسهم يف خلق 

بيئة أفضل للمرأة.
وأكدت وكيل مساعد وزارة شؤون 
الــوزارة  أن  هــارون  أمــرة  املــرأة 
الخاصــة  الشــكاوى  عــىل  ســرتكز 
باملــرأة يف املرحلــة املقبلــة، يف 
التقــاء مــع التوجــه الحكومــي العام 
إليجــاد  بالشــكاوى،  باالهتــام 

قراءة منطقية وعلمية لواقعها.
عمــل  ورشــة  يف  هــارون،  وقالــت 
"واقــع  بعنــوان  وزارتهــا  نظمتهــا 
مشــكات املــرأة حســب شــكاوى 
الفتيــات والنســاء يف املؤسســات 
األشــغال  وزارة  مبقــر  الحكوميــة"، 
بغــزة، االثنــني املــايض، إن املــرأة 
مل  مــا  مشــكلتها  أســرة  ســتبقى 
تجــد حــا، مــا ســيؤثر ســلبا عليها، 
أو  خدمــة  متلقيــة  كانــت  ســواء 
للتعامــل  يقودنــا  مــا  موظفــة، 
مبنهجية مع الشكاوى للحد منها، 

تحقيقا للمصلحة العامة.
ال  الــوزارة  دور  أن  إىل  ونبهــت 
املوظفــة،  املــرأة  عــىل  يتوقــف 
متلقيــة  املــرأة  إىل  يتعداهــا  بــل 
التــي  واإلشــكاليات  الخدمــة 
تتعــرض لهــا، وذلك يف إطار رســم 
االســرتاتيجية  "الخطــة  مامــح 
أســس  عــىل  للمــرأة"  الوطنيــة 

علمية.
وأضافت أن التدخل يف سياسات 
أن  ينبغــي  حكوميــة  مؤسســة  أي 
ُيبنى عىل مشكات عامة للنساء، 
تؤمــن  إنتــاج سياســات  ألن هدفــه 
الحاية للمرأة ومتكنها من حقها، 
وحاية مشــاريعهن الصغرة حال 
تعرضــت للخســارة أو التدمــر مــن 

االحتال اإلرسائيي.
وزارة  وكيــل  مستشــار  وأفــادت 
األوقــاف كفــاح الرمــي بــأن الــوزارة 
من خال برنامج "الراصد" وجدت 
مــن  عــددا  يواجــه  املــرأة  واقــع  أن 
ســواء  املعقــدة،  اإلشــكاليات 
منهــا  عاملــة،  أو  منــزل  ربــة  كانــت 
مشــكات الذمــة املالية واملراث 
وتدخــات  االجتاعــي،  ووضعهــا 

الجســدي  والعنــف  الــزوج،  أهــل 
مــن الــزوج أو الــدور غــر املســؤول 
ورود  عــن  عــدا  األرسة،  يف  لــه 
مشــكات مــن لجــان الــزكاة التابعة 
األرامــل  النســاء  تعانيهــا  للــوزارة 
املشــاكل  بجانــب  واملطلقــات 

الخاصة باملراث.
الــوزارة  أن  الرمــي  وأوضحــت 
لجــأت إىل حــل جزء من اإلشــكالية 
كاملــة  ســكنية  بنايــة  بتخصيــص 
أطفــال،  لديهــن  أرامــل  تــؤوي 
كامــل،  بشــكل  رعايتهــن  وتتــوىل 
لكن املشكات كثرة وتحتاج إىل 

حلول جذرية.
الشــكاوى  قســم  رئيســة  وبينــت 
ســحر  والتعليــم  الرتبيــة  بــوزارة 
يواجــه  عائــق  أكــر  أن  نصــار، 
هــو  الــوزارة  يف  املوظفــات 
املختصــة  الجهــات  قــدرة  عــدم 
بالعــدد  معلــات  توظيــف  عــىل 
املطلــوب، لعــدم توفــر امليزانيات 
عــبء  يجعــل  مــا  التشــغيلية، 
املوظفــات  عــىل  امللقــى  العمــل 
فيهــن  مبــن  كبــرا،  املوجــودات 

كبرات السن واملريضات.

غزة/ فلسطني:
ووزارة  والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  بحثــت 
شؤون املرأة، أمس، ُسبل التعاون املشرتك لتوثيق 
وتأريخ تجربة األرس للمرأة الفلسطينية داخل سجون 

االحتال اإلرسائيي.
جــاء ذلــك خــال زيــارة وفــد مــن الهيئــة يرتأســه أحمد 
محيســن، ملقــر وزارة املــرأة يف مدينــة غــزة، حيــث 

كان يف استقبالهم وكيل الوزارة أمرة هارون.
ورحبت هارون بالوفد الزائر، مستعرضة أبرز األنشطة 
التــي نّفذتهــا الــوزارة، والتــي كان آخرهــا إطاق حملة 
تضامن دولية مع األسرة إرساء الجعابيص، واإلعان 
عــن تخصيــص اليــوم العاملــي للعنــف للحديــث عــن 

معاناة األسرات الفلسطينيات.

التعــاون  تعزيــز  أهميــة  محيســن  أكــد  جهتــه،  مــن 
املجــاالت  مختلــف  يف  الجانبــني  بــني  املشــرتك 
الفلســطينية،  املــرأة  وبخاصــة  املجتمــع  يخــدم  مبــا 
مؤكــًدا أهميــة تضافــر جهــود املؤسســات الحكوميــة 
الروايــة  تتنــاول  إصــدارات  إلطــاق  واألهليــة، 
لــه  تتعــرض  مــا  عــىل  الضــوء  وتســلط  الفلســطينية 
األســرات وإجــراءات االحتــال املمنهجــة ضدهــن، 

ونرها عىل مستوى دويل.
يذكر أن قوات االحتال اعتقلت أكرث من )13000( 
فلســطينية منــذ عــام 1967، وتواصــل اعتقــال )34( 
جريحــات  و)7(  أمهــات،   )8( منهــن  فلســطينية 
ومريضــات، وفــق معطيــات نرها نادي األســر، أول 

من أمس.

غزة/ فلسطني: 
زارت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم املحــي يف 
املجلــس التريعــي جهاز األمن الداخي، لاطاع 

عىل سر العمل يف الجهاز.
أبــو  مــروان  د.  النائــب  مقررهــا  اللجنــة،  وفــد  وضــم 
راس، وعضــوي اللجنــة النائــب محمــد فــرج الغــول، 
والنائــب د. ســامل ســامة. وكان يف اســتقبال وفــد 
اللجنــة املديــر العــام لجهــاز األمــن الداخي العميد 

عبد الباسط املرصي، وعدد من قادة الجهاز.
وأشاد أبو راس بالدور الذي يقوم به األمن الداخي 
التــي  األرضار  رغــم  الداخليــة،  الجبهــة  حايــة  يف 
لحقــت مبقــرات الجهــاز خــال العــدوان األخر عىل 

قطاع غزة، مؤكًدا دعم اللجنة الكامل للجهاز.
بــدوره أكــد املــرصي أهميــة التنســيق والتعــاون مــع 
لجنــة الداخليــة بالتريعــي، وأهميــة دورهــا الرقايب 
عــىل األجهــزة األمنيــة، موضًحــا أن جهــازه يعمل ليل 
والحفــاظ  الداخليــة  الجبهــة  حايــة  أجــل  مــن  نهــار 
العــدو  ملخططــات  باملرصــاد  والوقــوف  عليهــا، 

الصهيوين يف استهداف الشعب الفلسطيني.
وشــدد املــرصي عــىل أن الجهــاز يعمــل بــكل طاقتــه 
وإمكاناته ملتابعة وماحقة كل من تســول له نفســه 
املاديــة  الفلســطيني  الشــعب  مبقــدرات  اإلرضار 
والبرية، مشًرا إىل أن الجهاز يتابع عدة ملفات، 

منها التخابر والفكر املنحرف والتطبيع.

"شؤون المرأة" تبحث تأسيس قاعدة بيانات 
حكومية مشرتكة لرصد شكاوى النساء

"الشبـــــاب والثقافـــــــة" و"المــــرأة" 
تبحثـــــــان توثيـــق تجربـــة األسيــرات

لجنة من الترشيعي تزور "األمن الداخيل"
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)MPWH- 21/ 2021( إعالن طرح مناقصة رقم
مرشوع/ تشطيب املبنى االداري وانشاء 

وتشطيب مبنى النظارة والساحات الخارجية 
واالسوار- مركز رشطة العباس

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع تشطيب املبنى االداري 
وانشــاء وتشــطيب مبنــى النظــارة والســاحات الخارجيــة واالســوار- مركــز رشطــة 

العباس لصالح وزارة الداخلية واالمن الوطني، وذلك وفق الرشوط التالية:
لــدى  واملصنفــن  املختصــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتوحــة  •املناقصــة 
لجنــة التصنيــف الوطنيــة تخصــص أبنيــة درجــة ثالثــة عــى األقل واملســجلن 

لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة 
يف غزة – شارع النرص – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من 
يــوم األحــد املوافــق 2021/10/31 وحتــى نهايــة دوام يوم االثنن املوافق 
2021/11/15، وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه )$150( مائــة وخمســون 

دوالر امرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف 
صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرش ظهرًا )12:00( يوم األربعاء املوافق 2021/11/17

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطاء بقيمة )16,000( دوالر أمرييك وتكون 
الكفالة سارية املفعول ملدة 120 يوما من تاريخ تقديم العروض وصادرة 

من أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو أحد البنوك املعتمدة.
• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم األربعاء املوافق 2021/11/10 
الســاعة 12:30 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــرص- 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحق يف إلغــاء املناقصة 

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

دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــرشوط 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلن رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
2.أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم االثنن املوافق 2021/11/08 

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

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

سعر الكراسة موعد الفتح رقم العطاءاسم العطاء
انشاء سور باطون 
11:00 صباحًا2021/85ملركز نورة الكعبي

شــيكل   )100(
غري مسرتدة

3. زيارة املوقع من قبل الرشكات يف مركز نورة الكعبي مقابل املستشفى 

صباحــًا   10 الســاعة   2021/11/02 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  االندونيــي 
بالتواصل مع املهندس نارص الرشايف جوال رقم 0597918365.

4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

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

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

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

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبة )رضيبة الدخل /الرضيبة املضافة/

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

9. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( لالطــالع  الصحــة  لــوزارة  االلكــرتوين  زيــارة املوقــع  أو 
عى كراسة العطاء.

MOT-18/ 2021    إعالن إعادة طرح مناقصة رقم
مرشوع تشطيب الطابق السادس ملقر وزارة 

النقل واملواصالت- غزة
تشــطيب  مــرشوع  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املركزيــة  العطــاءات  دائــرة  تعلــن 
الطابــق الســادس ملقــر وزارة النقــل واملواصــالت- غــزة لصالــح وزارة النقــل 

واملواصالت، وذلك وفق الرشوط التالية:
• املناقصة مفتوحة للمقاولن املحلين املختصن واملصنفن لدى لجنة التصنيف 

الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة 
يف غــزة – شــارع النــرص – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/28 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــن 
2021/11/01، وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه )50 $( خمســون دوالر 

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

• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 
الساعة الحادية عرش والنصف )11:30( من يوم األربعاء املوافق 2021/11/03.

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

• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم األحد املوافق 2021/10/31 
الســاعة 10:30 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النرص- 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الوزارة غري ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

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

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

)MWKF-20/ 2021( :إعالن طرح مناقصة رقم
مرشوع انشاء املركز التجاري مبيدان فلسطني )الساحة(

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع انشــاء املركز التجاري 
مبيــدان فلســطن )الســاحة( لصالــح وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة بتمويــل 

كريم من مؤسسة مسلم كري ماليزيا، وذلك وفق الرشوط التالية:
• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفــن لــدى لجنــة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية درجة ثانية عى االقل واملسجلن لدى اتحاد 

املقاولن الفلسطينين، والذين لديهم خربة موثقة يف مشاريع مشابهة. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شــارع النــرص – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق 
2021/10/31 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــن املوافــق 2021/11/15، وذلــك مقابــل 

مبلغ مايل قيمته )$250( مئتان وخمسون دوالر امرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرش ظهرًا )11:00( يوم األربعاء املوافق 2021/11/17

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )40,000( دوالر أمريــيك وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا مــن تاريــخ تقديم العــروض وصادرة 

من أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو أحد البنوك املعتمدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــامع  يعقــد  ســوف   •
2021/11/10 الساعة 10:30 صباحا يف مقر دائرة العطاءات املركزية مبقر 

وزارة االشغال العامة واالسكان أو مقر اإلدارة العامة لألمالك والهندسة- وزارة 
األوقاف - أنصار- الطابق الخامس، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.

• يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.

•الوزارة غري ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.
•رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية

المقاومة الفلسطينية 
ونداء المبعدين والمرابطين
تلقى السيد إسامعيل هنية رئيس املكتب السيايس 
لحركــة حــامس أول مــن أمــس الثالثــاء اتصــااًل هاتفيــا 
مــن أهــايل الشــيخ جــراح ووضعوه يف صــورة التطورات 
عــى  وثباتهــم  مؤكديــن صمودهــم  بالحــي،  املتعلقــة 
أرضهــم ومواقفهــم املرشفــة، وكذلــك رفضهــم املطلــق 
لقــرارات محاكــم االحتــالل، وأشــاد أهــايل حــي الشــيخ 
ســيف  معركــة  يف  وخاصــة  املقاومــة  مبوقــف  جــراح 
أن  هنيــة  إســامعيل  الســيد  أكــد  جانبــه  مــن  القــدس. 
املقاومة إىل جانب شــعبنا ســتلبي النداء كام فعلت 
ملحاكــم  تســمح  لــن  املقاومــة  أن  مؤكــًدا  قبــل،  مــن 
انتزاعــه  عــن  عجــزت  مــا  بالحيلــة  تنتــزع  أن  االحتــالل 

بالحرب. 
قبل يوم من اتصال أهايل حي الشيخ جراح باملقاومة، 
طالــب مبعــدو كنيســة املهــد قيــادة املقاومــة بــرضورة 
إنهــاء قضيــة اإلبعــاد مــن خــالل إدراج ملــف املبعديــن 
طلــب  وقبلهــا  املقبلــة،  األرسى  تبــادل  صفقــة  ضمــن 
الربملــان العــريب مــن املقاومــة الفلســطينية _دون أن 
أي صفقــة أرسى  أردنيــن يف  إدراج أرسى  يســميها_ 
يتــم إبرامهــا مــع العــدو اإلرسائييل، وقد ردت املقاومة 
ســتكون  القادمــة  الصفقــة  بــأن  الربملــان  طلــب  عــى 
شــاملة ولــن متيــز بــن األرسى الفلســطينين والعــرب، 
أمــا ردهــا عــى نــداء مبعــدي كنيســة املهــد فــال اعتقــد 

أنه سيتم تجاهله.
مــا ورد أعــاله يؤكــد أن املقاومــة الفلســطينية بقيــادة 
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس بعــد معركــة ســيف 
القدس حازت ثقة الشــعب الفلســطيني عامة وأهايل 
ثقــة  حــازت  وكذلــك  الخصــوص  وجــه  عــى  القــدس 
أطــراف عربيــة ال تعــرتف أساًســا باملقاومــة، ورغــم أن 
ثقــة  أن  إال  الثقــة  زيــادة  مــع  ــا  طرديًّ تتضاعــف  األعبــاء 
الشــارع بقــدرة املقاومــة عــى تقديــم املزيــد لــه عــادة 

ما تكون يف محلها.
النــداءات املتزايــدة واملوّجهــة للمقاومــة تخيــف دولــة 
االحتالل وآخرين من دونهم، وتثبت لها أن ما تقوم به 
مــن اســتفزازات يوميــة يف القــدس ويف مناطــق أخــرى 
مل يزعزع ثقة الشارع الفلسطيني باملقاومة وال بنتائج 
سيف القدس وإن استغلها "آخرون" لتأكيد مزاعمهم 
أن املقاومــة ال جــدوى منهــا، فاالحتــالل يقــّدم تنازالت 
ويقــوم  وغريهــا  القاهــرة  يف  الدائــرة  الحــوارات  يف 
تســعى  مــا  أن  يعتقــد  ألنــه  القــدس  يف  باســتفزازات 
املقاومــة إىل تحقيقــه يف الخفــاء قــد يخفــف مــن ردة 
فعلهــا عــى مــا يحــدث مــن اســتفزازات ظاهريــة  يف 
القدس واملناطق املحتلة وهو اعتقاد غري مأمون وال 

مضمون وقد تحدث مفاجآت يف كل لحظة.

ر من  خبير عسكري يحذِّ
استغالل أمن السلطة 

قطاع اإلنشاءات
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

ر الخبــري العســكري يوســف الرشقــاوي مــن تحــوُّل جهــاز األمــن  حــذَّ
تنافــس  مقــاوالت  رشكــة  إىل  اللــه  رام  يف  للســلطة  التابــع  الوطنــي 
قطــاع  الدخــول يف  إعالنــه  بعــد  الفلســطينية،  املختصــة  الــرشكات 

اإلنشاءات.
وأوضــح الرشقــاوي لصحيفــة "فلســطن" أن هنــاك خشــية مــن تحول 
جهــاز األمــن الوطنــي مــن خــالل دخولــه قطــاع اإلنشــاءات إىل رشكــة 

للمقاوالت.
وقال إنه ال مانع من مساندة جهاز األمن الوطني الفقراء وبناء بيوت 
لهــم، لكــن الخطــر أن يكــون ذلك بداية لتوســع عمل الجهاز يف قطاع 

اإلنشاءات، والبدء يف مشاريع تجارية.
واالهتــامم  مشــاريعها  يف  التوســع  الســلطة  عــى  يجــب  أنــه  وأكــد 
بجهــاز الرشطــة، بــداًل مــن األجهــزة األمنية األخرى خاصة التي تســهم 

يف التنسيق األمني مع االحتالل اإلرسائييل.
وكان جهــاز األمــن الوطنــي أعلــن توقيعــه اتفاقيــة مع البنــك الوطني، 

إلعادة تأهيل منازل عائالت معوزة.
يف  املحروقــات  محطــات  أوقفــت  لالتفاقيــة،  واضــح  تناقــض  ويف 
الضفــة الغربيــة، أول مــن أمــس، تزويــد مركبــات أجهــزة أمــن الســلطة 
ومؤسســاتها الحكوميــة بالوقــود، بســبب عــدم إيفــاء حكومة رام الله 

بسداد الديون املرتاكمة عليها.

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
بريزيــت  جامعــة  يف  اإلعــالم  أســتاذ  ر  حــذَّ
يف  األوضــاع  تفجــر  مــن  األقطــش،  د.نشــأت 
يف  الســلطة  اســتمرار  نتيجــة  الغربيــة  الضفــة 
رام اللــه، يف سياســة االعتقــال الســيايس، ومــا 
ميكــن أن ينجــم عنهــا مــن تداعيــات عى عالقة 

املواطن بالسلطة.
االنتخابيــة  الحملــة  مديــر  وهــو  األقطــش  وأكــد 
أن  االنتخابيــة،  للمســتقلن  "وطــن"  لكتلــة 
االعتقــال  مامرســة  يف  الســلطة  اســتمرار 
مــن  يقــود ملزيــد  بحــق املعارضــن  الســيايس 
الحقد بن السلطة والشعب، وهذا يؤدي إىل 

إمكانية انفجار األوضاع بأي لحظة.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  األقطــش  وأضــاف 
الــرأي  خلفيــة  عــى  االعتقــال  أن  "فلســطن"، 

"حدث غري دميقراطي".
حــق  مــن  الدميقراطيــة  األنظمــة  "يف  وأكمــل: 

وينتقــد  مناســًبا،  يــراه  مــا  يقــول  أن  املواطــن 
الســلطة التنفيذيــة كيفــام يريــد، يف املقابــل 
اللجــوء  التنفيذيــة  الســلطة  حــق  مــن  يكــون 
للقضاء إذا كانت تعتقد أن ما نرش أو قيل عنها 
بــن الســلطة التنفيذيــة  غــري صحيــح، والحكــم 

وبن الشعب واملعارضة هو القضاء".
ل أي ســلطة تنفيذيــة يف العــامل  وأكــد أن "تغــوُّ
مثلــام يحــدث يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وأن 

تصبح هي الخصم والحكم، مشكلة كبرية".
وتابــع: "بالنســبة للســلطة مل يتوقــف االعتقــال 
تســجن  املعارضــة  1994؛  منــذ  الســيايس 
الوظائــف  مــن  وتحــرم  وتعاقــب  وتقمــع 
غــري  وطنيــة  حالــة  يخلــق  وهــذا  واالمتيــازات 
بــن  الحقــد  كبــرية  درجــة  ويخلــق  صحيــة، 
الشــعب والســلطة ويزيــد الفجــوة بينهــام يوًمــا 
بعــد يــوم"، وهــذا االعتقــال مل يتوقــف بــل هــو 

يف ازدياد مستمر.

الســيايس  االعتقــال  يف  األســوأ  أن  إىل  ــه  ونبَّ
لدى السلطة، أنها توجه للفرد تهمة التحريض 
أن  الخطــر  ميكــن  وهنــا  جنائيــة،  تهمــة  وهــي 
الســلطة ال تذهب للقضاء، وتدعي أن شــخًصا 
مــا انتقــد سياســة معينــة لهــا، وبنــاًء عــى ذلــك 
توجه اتهامات للمعارضة أكرث جنائية مام هي 

سياسية.
حــال  بــأي  ال ميكــن  أنــه  عــى  األقطــش  وشــدد 
مــن األحــوال اعتبــار االعتقــال الســيايس إنجــاًزا 
للســلطة وأجهزتهــا األمنيــة، والهــدف منــه فقــط 

قمع املعارضة وإسكات الصوت اآلخر.
عــرب  املعارضــة  قمــع  اســتمرار  أن  إىل  ــه  ونبَّ
االعتقــال الســيايس وعــدم ســامع الــرأي اآلخــر، 
نتيجــة  والســلطة  الشــعب  بــن  ســيوّلد رصاًعــا 
وتخويــف  ترهيــب  مــن  األخــرية  متارســه  مــا 
عــن  التعبــري  يف  حقهــم  ومصــادرة  للمواطنــن 

الرأي وحقهم يف الوظيفة أيًضا.

عامن/ فلسطن:
أردين  معتقــل  أرسة   69 معانــاة  تتواصــل 
وفلســطيني يف الســجون الســعودية، بسبب 
اســتمرار اعتقالهــم، رغم صــدور أحكام برباءة 
بعضهم من التهم املوجهة إليهم يف 8 آب/

الغمــوض  يحيــط  فيــام  املــايض،  أغســطس 
مستقبل بقية املعتقلن، بعد صدور أحكام 
الســجن  إىل  بعضهــا  وصــل  بحقهــم،  عاليــة 

ملدة 22 عاًما.
وتعرّض املعتقلون األردنيون والفلسطينيون 
لـ"اإلجحــاف" مــن الســلطات الســعودية، وفق 
رئيــس اللجنــة األردنيــة للدفــاع عن املعتقلن 
املشــايخ،  خــرض  الســعودية،  يف  األردنيــن 
األمنيــة  املعتقلــن  ملفــات  أن  أكــد  الــذي 
ل  واالجتامعيــة والوظيفيــة ســليمة، ومل ُتســجَّ
ســوابق  أو  قانونيــة  مخالفــات  أي  عليهــم 

جرمية.
أين وصل الملف؟

هيئــة  إن  بــرس":  لـ"قــدس  املشــايخ  وقــال 
الدفاع عن املعتقلن تقدمت باالســتئناف، 
بــأن  وأُبلغــت  مرافعاتهــم،  لوائــح  وجهــزت 
مطلــع  يف  ســُتعقد  االســتئناف  جلســات 

ترشين األول/نوفمرب القادم.
املعتقلــن  مــن   10" أن  املشــايخ  وأضــاف 
حصلوا عى حكم بالرباءة، ومن املفرتض أن 
ُيفرج عنهم، وأما البقية فنتوخى النظر إليهم 
بعــن العــدل واإلنصــاف، ال ســيام أن بعضهــم 
من كبار السن واملرىض الذين ُقيض عليهم 

بأحكام عالية، مام يهدد حياتهم بالخطر".

وفــق  تتــم  املعتقلــن  "زيــارات  أن  وأوضــح 
ترتيبــات بــن األهــايل وإدارة الســجون"، الفًتا 
زيــارة  مــن  األهــايل  بعــض  متكــن  "عــدم  إىل 
اإلقامــات ومغادرتهــم  انتهــاء  بســبب  ذويهــم 
كورونــا  جائحــة  فــرتة  أن  كــام  الســعودية، 

صّعبت إجراءات الزيارة".
وحــول التواصــل بــن املعتقلن وُأرسهم عرب 
الهاتــف؛ قــال املشــايخ: إن "هنــاك اتصاالت 
حســبام  أســبوعن،  أو  أســبوع  كل  هاتفيــة 

تقرر إدارة السجن".
الملف على طاولة غوتيريش

األخــري  التدخــل  أن  إىل  املشــايخ  ولفــت 
حــامس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  لرئيــس 
إســامعيل هنيــة، شــّكل بارقــة أمــل لــدى كافــة 
املعتقلــن وذويهــم يف ملــف "شــبه مجمد"، 
داعًيــا الســلطات الســعودية إىل "أخــذ هــذا 

امللف يف سياقه اإلنساين والحقوقي".
وكانــت حركــة "حــامس" قد كشــفت، األحد، 
أجراهــا هنيــة، خــالل  اتصــاالت مكثفــة،  عــن 
األيــام املاضيــة، مع العديد من دول اإلقليم، 
معتقــيل  رساح  إطــالق  أجــل  مــن  للتدخــل 
رأســهم  وعــى  الســعودية،  يف  الحركــة 
ممثلهــا الســابق يف الريــاض، الدكتــور محمد 

الخرضي.
نائب أردني: لم نجد تجاوبًا

مــن جانبــه؛ قــال النائــب يف مجلــس النــواب 
مناشــدة  ــه  وجَّ إنــه  عطيــة،  خليــل  األردين، 
الســعودي  العــريب إىل امللــك  الربملــان  يف 
رساح  إلطــالق  العزيــز،  عبــد  بــن  ســلامن 

املعتقلــن األردنيــن والفلســطينين، "ولكن 
األحــكام  وكانــت  تجاوبــًا،  نجــد  مل  لألســف؛ 

الصادرة صادمة للجميع".
وأضاف لـ"قدس برس": "تحت قبة الربملان؛ 
امللــك  ملناشــدة  نيابيــة  مذكــرة  تبنيــت 
وّقــع  املعتقلــن؛  عــن  لإلفــراج  الســعودي 

عليها 30 نائًبا" فقط.
وأكــد عطيــة تقصــري الحكومــة األردنيــة بحــق 
الجــاد  بـ"الســعي  وناشــدها  املعتقلــن، 
والــدؤوب إلغــالق ملفهــم، عــرب التواصــل مــع 

أعى السلطات، باعتباره ملفا سياسيا".
اعتقلــت  2019؛  نيســان/أبريل  ومنــذ 
الســلطات الســعودية، 62 فلســطينًيا وأردنّيا 
بدعــوى  اململكــة،  يف  ويعملــون  يعيشــون 

دعم املقاومة الفلسطينية.
وأصــدرت املحكمــة الجزائيــة الســعودية، يف 
آب/أغســطس املــايض، أحكاًمــا بحــق عــدد 
واألردنيــن،  الفلســطينين  املعتقلــن  مــن 
تراوحت بن الرباءة والسجن ملدة 22 عاًما.

وتشــري تقاريــر حقوقيــة إىل أن مجموعــة مــن 
جســيمة،  النتهــاكات  تعرضــت  املعتقلــن 
العادلــة  املحاكمــة  انتهــاكات  ذلــك  يف  مبــا 

والتعذيب الجسدي والنفي.
املحكمــة  قضــت  أغســطس/آب؛   8 ويف 
الجزائيــة الســعودية، بالحبــس 15 عاًمــا عــى 
ممثل "حامس" السابق لدى اململكة محمد 
الخــرضي، ضمــن أحــكام طالــت أكــرث مــن 60 
أردنًيــا وفلســطينًيا، تراوحــت مــا بــن الــرباءة 

والحبس 22 عاًما.

وفد من تعليم شمال
 غزة يتفقد مخيمات 

"رجعت الشتوية"
غزة/ فلسطن:

تفقد وفد من مديرية الرتبية والتعليم يف شــامل غزة، مخيامت 
"رجعــت الشــتوية" الطالبيــة لعــام 2021، التــي تنفذهــا جمعيــة 
الرتبيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  والطفــل"،  املــرأة  لحاميــة  "عايشــة 

والتعليم العايل، بالرشاكة مع املجلس الرنويجي لالجئن.
وضــم الوفــد رئيــس قســم األنشــطة الطالبيــة محمــد كلــوب ورئيس 
قســم العالقات العامة واإلعالم إســامعيل البياري، ورئيس قســم 
عطيــة  املــدريس  اإلعــالم  ومــرشف  عــوكل،  أبــو  ميــرة  الصحــة 
الحاج أحمد، ورئيس شــعبة األنشــطة تيســري أبو عمرية، ومرشف 
النشاط الكشفي عالء فرحات، ومرشف النشاط الريايض مروان 

الخالدي.
)1200( طالــب  أن هــذه املخيــامت تســتهدف  كلــوب  وأوضــح 
وطالبــة مــن طلبــة الصفــوف الســابع حتــى الثامــن، موّزعــن عــى 

)10( مدارس وبإجاميل )10( مخيامت.
مــن  التخفيــف  إىل  تهــدف  املخيــامت  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
إليهــا  تعــرض  التــي  املختلفــة  والجســدية  النفســية  الضغوطــات 
األطفــال خــالل العــدوان األخــري عــى قطــاع غــزة واآلثــار املرتتبــة 

عليه.
بدوره، أكد البياري أن املديرية تسعى من خالل هذه املخيامت 
إىل تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم عى مواجهة الضغوط 
الحيــاة  يف  متيزهــم  مهــارات  تعليمهــم  إىل  باإلضافــة  النفســية، 

العلمية والعملية.
ولفــت إىل أن فعاليــات هــذه املخيــامت تنتهــي اليــوم الخميــس، 
منتصــف  إجــازة  يف  منهــا  الثانيــة  املرحلــة  تنفيــذ  ســيتم  فيــام 

ديسمرب املقبل.

ر من تفجر األوضاع بالضفة نتيجة  األقطش يحذِّ
استمرار االعتقال السياسي

أين وصـل ملف المعتقلين األردنيين 
والفـلسطينيين فـي السعـوديـة؟
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قدرتها عىل الصمود والعمل املستمر يف شتى املساحات سواء إسكانيًا 
باإلعامر وتعزيز فلسفة اإلسكان املقاوم أو اقتصاديًا برفع الحصار وبتعزيز 
اقتصادهــا واإلعــامر وتعضيــد واقعهــا مبزيــد مــن اللحمــة الخارجيــة والعمــق 

التطويري.
 وإن كان ذلــك ال يكفــي وحــده للمــي يف مــروع التحريــر فــإن علينــا أن 
نوســع فضــاء املقاومــة لينطلــق مــن كل الجبهــات يف مواجهــة الكيــان، ومــن 
ذلــك مقاومــة الضفــة الغربيــة ويف اللــب منهــا اليــوم القــدس وجنــن وبيتــا 

وقدرتها عىل الخروج من رشنقة التنسيق األمني الخانقة.
لقــد ســاق اللــه هــذا االنتصــار والصمــود امللحمــي والكرامــة اإللهيــة لتحمــل 
رســالة املــي قدمــًا يف برنامــج املقاومة ليتحــول إىل مروع تحرير وعدم 
االلتفات إىل سفاســف األمور ولكن هذا املروع يحتاج إىل تطوير ضمن 
بتوفــر  والشــعب  املواطنــن  تحقــق حاميــة  األركان  مكتملــة  أمنيــة  نظريــة 
وســائل ردع للعدوان متنع االحتالل من اإليغال يف دماء املدنين وتدمر 

مساكنهم مع توفر بنية تحتية مساندة وحامية قدر املستطاع للشعب.
 مارســت )إرسائيــل( عدوانــًا همجيــًا وحصــارًا خانقــًا للشــعب الفلســطيني، 
ومن املهم أن تكون الرسالة واضحة بأنه غر مسموح )إلرسائيل( أن تستمر 
تعبــرًا  األكــر  الخطــوة  وفتــح املعابــر  غــزة،  الظاملــة بحصــار  يف سياســتها 
عــن إنهــاء حقبــة مــن الحصــار الظــامل. ويف املقابــل فــإن )إرسائيــل( تســعى 
الفلســطيني  الشــعب  ولتقليــل مكاســب  نتائــج #ســيف_القدس  لتبهيــت 

رشعية هي أصال تفتقدها. وأكرب ما تخشــاه إرسائيل هو ســحب االعرتاف 
خاصة من جانب مرص والفلسطينين.

وقــد أرشت يف كتــاب صــدر عــام 2006 عــن القانــون الــدويل املعــارص إىل 
أن رشعيــة إرسائيــل ليســت يف قــرار التقســيم وإمنــا يف قــرار قبولهــا عضــوًا 
يف األمــم املتحــدة، الــذي اشــرتط احرتامهــا لقــرار التقســيم، فيكــون إبطــال 
عضويــة إرسائيــل إنهــاء ألي رشعيــة لهــا مــا دامــت ال تعــرتف بقــرار التقســيم 

وتعد أن قطار املروع قد تجاوز القرار.
املركــز  حــول  القاهــرة،  يف   1989 عــام  الصــادر  كتــايب  يف  عالجــت  وقــد 
بــن  االعــرتاف  قضيــة  الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  الــدويل  القانــوين 
إرسائيــل ومنظمــة التحريــر، حيــث كانــت إرسائيل تتهــم املنظمة باإلرهاب، 
ومتكنت من الحصول منها عىل شــطب هدف تدمر إرسائيل يف ميثاقها 
الجمعيــة  اعــرتاف  بعــد  نجــم املنظمــة، خاصــة  وارتفــاع  أكتوبــر  بعــد حــرب 
العامــة بهــا مراقبــًا وممثــاًل رشعيــًا وحيــدًا للشــعب الفلســطيني وعلــو مكانــة 

املنظمة يف الشعب الفلسطيني واملنطقة.
تقبــل  أن  مقابــل  بهــا  لالعــرتاف  املنظمــة  اســتغالل  يف  إرسائيــل  ففكــرت 
واشــنطن الحــوار معهــا )بفتــح مكتــب كتــب لها يف نيويــورك، خاصة بعد أن 
أبــدى كارتــر وواشــنطن اهتاممهــام بتســوية القضيــة(، فاشــرتطت واشــنطن 
أن تعــرتف املنظمــة أوال بإرسائيــل، وأن تعــدل ميثاقهــا الوطنــي لعــام 1964 
إرسائيــل  بــن  املتبــادل  االعــرتاف  فكــرة  فظهــرت   ،242 بالقــرار  وتعــرتف 
واملنظمــة. وحصلــت إرسائيــل عــىل ضــامن بذلــك مــن "كيســنجر" يف إطــار 
الســعي إىل عقد مؤمتر جنيف للســالم 1975. فتعهد كيســنجر إلرسائيل 
بــأال تبــدأ واشــنطن الحــوار مــع املنظمــة قبــل اعرتافهــا بإرسائيــل. وقــد أشــار 
الضائــع" يف كامــب ديفيــد إىل هــذا  "الســالم  ابراهيــم كامــل يف  محمــد 
التعهــد، وكذلــك مذكــرات كيســنجر الجــزء األول )ســنوات البيــت األبيــض( 
ومذكــرات   1982 عــام  ونيكســون  كارتــر  ومذكــرات   1980 عــام  الصــادر 
باعــرتاف  للقضيــة  التســوية  واشــنطن  فعلقــت   ،1982 عــام  بريجنســي 

املنظمة بإرسائيل.
 ،1982 صيــف  التحريــر  منظمــة  ومعهــا  لبــروت  إرسائيــل  حصــار  وخــالل 
وأرصت واشنطن عىل اعرتاف املنظمة بإرسائيل حتى تفك الحصار، وقرر 
عرفات أن يســقط حجة واشــنطن يف عدم التحرك يف التســوية، فأبلغ وفد 
الكونجرس خالل الحصار أنه مستعد لالعرتاف. ومع ذلك مل ترفع الحصار 

غطــاًء مبــارًشا لتشــديد إجراءاتــه القمعيــة ضــد األرسى يف ســجون االحتــالل، 
ويشكل دعاًم معنوًيا للمستوطنن ملضاعفة اعتداءاتهم ضد الفلسطينين 

وسيطرتهم بالقوة املسلحة عىل األرايض الفلسطينية يف الضفة.
أوىل املؤسســات املســتهدفة مؤسســة الحق الفلســطينية التي تتمتع بصفة 
استشــارية يف األمــم املتحــدة، وعضويــة العديــد مــن الشــبكات الحقوقيــة 
الدوليــة، وترصــد وتوثــق جرائــم االحتــالل، وثانيتهــا مؤسســة الضمــر لرعايــة 
األســر وحقــوق االنســان، وهــي مؤسســة لهــا حضــور أمــام املحافــل الدوليــة، 
وتعمــل عــىل تســليط الضــوء عــىل معانــاة األرسى الفلســطينين يف ســجون 
االحتــالل، وتتكفــل بالدفــاع عنهــم أمــام املحاكــم اإلرسائيليــة، أمــا املؤسســة 
الثالثــة فهــي الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال – فلســطن، التــي تســلط 
الضوء عىل جرائم االحتالل ضد األطفال الفلســطينين ال ســيام االعتداءات 
واالعتقــاالت التــي يقــوم بهــا جيــش االحتــالل التــي تتناقــض بشــكل واضــح مع 

كل املواثيق الدولية ذات العالقة بحقوق الطفل.
التنميــة  إعاقــة  إىل  ســيؤدي  االحتــالل  جيــش  وزيــر  قــرار  أن  أيضــًا  الالفــت 
ل اعتداًء مبارًشا عىل  الزراعية يف األرايض الفلســطينية املحتلة، وهو يشــكّ
املزارعــن الفلســطينين، مــن خــالل تصنيــف اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي 
تحظــى  مؤسســة  وهــي  باإلرهــاب،  للمزارعــن  الداعمــة  املؤسســات  كــربى 
بعضوية العديد من الشبكات الدولية، وتعمل عىل تقديم الدعم والحامية 
برعايــة  ُتعنــى  مؤسســات  القــرار  اســتهدف  كــام  الفلســطينين،  للمزارعــن 

لقد شــكلت غزة وملحمتها "ســيف القدس" منعطفًا مهاًم ورئيســًا يف فهم 
املراهنــة  أن  وأثبتــت  وتطلعاتهــا،  والجامهــر  وقدرتهــا  الشــعوب  وإدراك 
الــذي  والكرامــة  العــزة  مخــزون  أن  خافيــًا  يعــد  ومل  الصــواب،  عــن  عليهــا 
تبحــث عنــه الشــعوب وجــدت ضالتهــا فيــه بغــزة ورجالهــا ونســائها وأطفالهــا 
ومقاومتهــا، وهــم يصمــدون ويقاتلــون وينترصون ولعدوهــم ومحتل أرضهم 

يذلون.
مــا ثبــت جزمــًا يف ملحمــة ســيف القــدس أن فعــل املقاومــة ُمجــٍد، ومحــل 
إجــامع فلســطيني جغــرايف ووطنــي، وميكــن أن يــأيت بثــامر طيبــة للشــعب 
أن  اآلن  فــإن املطلــوب  لذلــك  الحقــوق،  يســتعيد  أن  الفلســطيني وميكــن 
املتفــق  والخطــوات  التحريــر  مــروع  الفلســطينية لصياغــة  القــوى  تلتقــي 
عليهــا وطنيــًا يف هــذا املضــامر ضمــن برنامــج مقاومــة، ومــا يتضمنــه ذلــك 
بالــرورة مــن تحشــيد فلســطيني أواًل وعــريب ثانيــًا ودويل ثالثــًا ملصلحــة 
فلســطن ومــروع تحريرهــا، وعــىل رأس ذلــك املؤمنــون بالحريــة لإلنســان 
والتحرر من الطغيان من جامعات وأفراد عىل مدى البسيطة. وما يتضمنه 
ذلــك مــن خطــوات وتكتيــكات سياســية وعســكرية واقتصاديــة واجتامعيــة 
بــكل  بحيــث ينتقــل الشــعب الفلســطيني بشــكل ســلس ومتــدرج، ليكــون 
فئاتــه ضمــن برنامــج املقاومــة مهــام تباينــت مســاحات العمــل واختلفــت 

وجهات النظر.
فــإن غــزة أيقونــة املقاومــة تحتــاج إىل مشــاريع عمــل تعــزز مــن  وبالتأكيــد 

ال يــدرك الحــكام العــرب أن أخطــر مــا تعانيــه )إرسائيل( هو شــعورها العميق 
بعــدم الرعيــة وبأنهــا كيــان مصطنع حتى وإن تســرتت بصفة الدولة، ففيها 
أرض مغتصبة وأرض محتلة وشعب مهاجر من جميع دول العامل وحكومة 
تدعــي الدميقراطيــة وتقــود هــذا الشــعب أو العصابــة لســلب فلســطن من 
أهلهــا، وتعتمــد اعتــامدًا مطلقــًا عــىل واشــنطن والغــرب مــن ناحيــة، وعــىل 
القوة الباطشة من ناحية أخرى، وتطوع كل يشء لخدمة أهداف املروع 
يعنــي الــذي  الســالم  أهمهــا  باطلــة  مصطلحــات  وراء  وتتســرت  الصهيــوين، 

. paIsraeliana

الشــعور العميق يف )إرسائيل( بعدم الرعية، فقد عمدت إىل اســتخدام 
القــوة وتطويــع الحــكام العــرب مــن خــالل التمكــن األمريــي لهــا، واحتــالل 
أراضيهــم حتــى ترغمهــم عــىل االعــرتاف مقابــل مــا تســميه تنــازالت مؤملــة، 

. concession علاًم أن التنازل
يفــرتض متلــك األرض أواًل ثــم حــق التــرصف بالتنــازل وهــو ليــس الحــال بــن 
)إرسائيــل( والعــرب فقــد اعتــدت )إرسائيل( عىل مرص وســوريا واألردن عام 
1967 وكان منطــوق قــرار مجلــس األمــن 242 أنــه ال بــد من أن يرد املعتدي 

األرض التــي احتلهــا، ولكــن إرسائيــل أرصت عــىل املفاوضــات املبارشة بن 
الذئــب والضحيــة فــرادى حتــى تفــرض ثقــل الهزميــة العســكرية عــىل مائــدة 
املفاوضــات، فــكان االنســحاب منقوصــا ووفــق معايــر إرسائيــل، ومقابــل 
االنســحاب الجــزيئ والنوعــي تحصــل إرسائيــل عــىل االعــرتاف بهــا كهاجــس 
ضاغط عليها منذ قيامها. فمعاهدات الســالم بن إرسائيل ومرص واألردن 
والســودان والبحريــن واملغــرب تبــدأ باالعــرتاف ومــن قبلهــا اتفاقيــة كامــب 
ديفيد التي تعرتف بإرسائيل الكربى. وإذا كانت مرص واألردن قد اضطرتا 
إىل االعــرتاف بإرسائيــل مبوجــب اتفاقيــة الســالم مقابــل انســحاب إرسائيــل 
مــن أراضيهــا املحتلــة، ورغــم إشــارة معاهــدة الســالم إىل أن قــراري مجلــس 
األمــن 242، 338 هــام أســاس املعاهــدة فــإن مجرد االتفــاق والتفاوض هو 
 duress خــارج إطــار القراريــن، ومعنــى ذلــك أن االعرتاف تــم تحت الضغط
والتهديــد باســتمرار االحتــالل، بــل إن االعــرتاف العــريب بإرسائيــل الــذي تــم 
مبقابل رد املرسوق جزئيا هو تشجيع عىل العدوان والرسقة ألن املعتدي 
واملحتل ارتكب جرميتن: العدوان واالحتالل باســتخدام القوة املحظورة 
يف امليثــاق. ولذلــك فاالعــرتاف العــريب يســد حاجــة نفســية عنــد إرسائيــل 
ولكــن هــذا االعــرتاف ال يجــرب النواقــص القانونيــة عنــد إرسائيــل وال يضفــي 

القــرار الــذي اتخــذه وزيــر جيــش االحتــالل "بينــي غانتــس" قبــل أيــام تصنيــف 
ســت مؤسســات أهلية وحقوقية فلســطينية ضمن املؤسســات اإلرهابية هو 
حلقة ضمن سلسلة اعتداءات االحتالل املتواصلة ضد مؤسسات املجتمع 
بهــدف  الفلســطيني،  الشــعب  امُلنظــم ضــد  وإرهابــه  الفلســطيني،  املــدين 
تدمر املؤسســات الفلســطينية، وثني النخب واملؤسســات املجتمعية عن 

فضح جرائم االحتالل ومالحقة قادته أمام املحافل واملؤسسات الدولية.
مزاعــم االحتــالل بارتبــاط املؤسســات امُلســتهَدفة بالجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلسطن، وتلّقيها أكر من مائتي مليون يورو من عدة دول أوروبية يحمل يف 
ثناياه تكذيًبا لرواية االحتالل واّدعاءاته املزعومة، لكون الدول واملؤسسات 
األوروبيــة تراقــب وبدّقــة متناهيــة آليــة رصف جميــع تربعاتهــا امُلقّدمــة إىل 
الشــعب الفلســطيني، وتضــع آليــة رقابــة مشــددة بــإرشاف مؤسســات دوليــة 
مؤسســات  تنفيذهــا  عــىل  وتقــوم  متولهــا  التــي  املشــاريع  لجميــع  معتمــدة 

فلسطينية لصالح الرائح الفلسطينية امُلهّمشة والفقرة.
بالنظر إىل طبيعة املؤسسات التي اتهمها االحتالل باإلرهاب نجد أن لها دوًرا 
إنســانًيا مهــاًم عــىل صعيــد إبــراز معانــاة األرسى يف ســجون االحتــالل، وتوفر 
حياة كرمية ولو بالحد األدىن للرائح الفلســطينية الضعيفة ال ســيام النســاء 
واألطفــال، وهــي توفــر دعــاًم محــدوًدا للمزارعــن الفلســطينين املتمســكن 
املدافعن عن أراضيهم الزراعية يف مواجهة اعتداءات املستوطنن وتَغّول 
املروع االستيطاين يف الضفة املحتلة، ما يعني أن القرار اإلرسائييل يوفر 

بالسلوك اليومي واإلجرايئ إلدارة الحصار واملعابر.
عمــل  منهجيــة  يف  تغــر  يحــدث  أن  الســياق  هــذا  يف  الــروري  ومــن   
الســلطة يف رام اللــه لتواكــب املســتوى املتصاعــد للشــعب الفلســطيني 
يف األداء والصمــود عــىل قاعــدة أن مــا مل يحققــه العــدوان يف امليــدان ال 
يحققــه بالسياســة نتيجــة تبايــن مريــع يف املواقف الفلســطينية، والسياســة 

كامليدان معركة ال بد من االنتصار فيها ملصلحة مروع التحرير.
 ولألســف مــا زالــت آثــار العــدوان قامئــة وتضميــد الجــراح مل يتــم، وإيــواء 
أصحــاب البيــوت املدمــرة مل يتحقــق، ولتحقيــق هذه األولويــة العاجلة جدًا 
مــع الســعي برسعــة قصــوى إلطــالق مــروع اإلعامر الشــامل مــع توفر مورد 
مــايل لــكل أرسة بالطريقــة التــي تحفــظ الكرامــة وتصــون النســيج وتدفع غول 

البطالة.
 إن إنجــاز الصمــود األســطوري للشــعب الفلســطيني وانتصــار املقاومــة يف 
ميادين النزال يقتي الحديث بلغة جمعية "نحن الشعب الفلسطيني"، 
معالجــة  مــع  عســكري،  جهــاز  أو  ســيايس  تيــار  باســم  وليــس  و"املقاومــة" 
التباين الدائر يف مفردات الخطاب اإلعالمي وتوحيده عرب مكتب إعالمي 
موحــد وبسياســة إعالميــة مصاغــة بعنايــة تكــون بوصلتهــا تحريــر فلســطن، 
مــع االســتمرار يف حالــة التحشــيد والتعبئــة شــعبيًا ملصلحــة هــذا املــروع 

املنترص حتام.
ومن أصدق من الله قياًل

ألن هدفــه تجــاوز االعــرتاف، وخرجــت املنظمــة عــن طريــق فيليــب حبيــب 
الــذي خرهــا بــن إبادتهــا يف بــروت وبــن إخراجهــا مــن لبنــان، وتــم ترتيــب 

إخراج املقاومة أماًل يف إخراج القضية من الجمود.
يقبــل  بديــل  عــن  والبحــث  املنظمــة  إلخــراج  وإرسائيــل  واشــنطن  ونــاورت 
االعرتاف. وانعقد مؤمتر واشنطن، ومتثل الفلسطينيون يف مؤمتر جنيف 
الذي انعقد مرة واحدة ومل يستمر بسبب هذه املشكلة. وكانت املنظمة 
ضمــن املحظــورات الثالثــة التــي أرصت عليهــا إرسائيــل يف كامــب ديفيــد، 
وكذلــك الدولــة الفلســطينية والقــدس. فظهــر أن قضيــة االعــرتاف بإرسائيــل 
كانــت تلــح كلــام ظهــرت الرغبــة الفلســطينية يف التســوية، كــام أن تلويــح 
واشــنطن بالتعاطــف مــع الحقــوق الفلســطينية حتــى مــن الناحيــة الشــكلية 

كانت تثر مسألة االعرتاف يف املقابل.
وظهــر الخــالف بــن إرسائيــل وواشــنطن حــول هــذا االعرتاف، وكانــت الدول 
األوروبية يف بيان البندقية قد قررت أن تعرتف باملنظمة، فهددت واشنطن 
حلفاءهــا بــأن تعــرتض عــىل املبــادرة يف مجلــس األمن، وفشــلت أوروبا يف 
مراوغــة واشــنطن يف االعــرتاف باملنظمــة والخــروج عــىل تعهدها إلرسائيل. 

)انظر للتفاصيل كتابنا املركز الدويل، ص 86-92(.
وجــاوزت واشــنطن االعــرتاف باملنظمــة حتــى ال تعــرتف بحــق تقريــر املصــر 
بــروت  مــن  املنظمــة  إخــراج  أن  إرسائيــل  وظنــت  الفلســطيني،  للشــعب 
ســوف يعفيها من االعرتاف بها، واســتبعاد موضوع الدولة الفلســطينية من 
أي تســوية. ولذلــك شــددت الــدول العربيــة عــىل أنهــا لــن تقفــز عــىل موقــع 

املنظمة يف أي تسوية، باعتبارها املمثل الرعي الوحيد للشعب.
وكان طلــب إرسائيــل االعــرتاف مــن املنظمة حجة تخفــي زعم إرسائيل بأنها 
بــد أن تعــرتف بوجــود إرسائيــل أوال، وكأن  تســعى إىل الســالم، ولذلــك ال 
األخــرة  الورقــة  وهــي  االعــرتاف،  مقابــل  تعــرتف  أن  تريــد  كانــت  املنظمــة 
يف يدهــا، كــام أنهــا ســتهدد وحــدة املقاومــة. وقــررت املنظمــة أن تعــرتف 
بإرسائيــل فتجــرب واشــنطن عــىل االعــرتاف بهــا وتحــول الــرأي العــام األمريي 

لصالحها، وهكذا ظهرت فكرة االعرتاف املتبادل.
وكانــت إرسائيــل قــد لحظــت اكتســاح مرشــحي املنظمة يف الضفــة الغربية 
عــام 1976 وفشــلها يف خلــق بديــل، فلــم يعــد مبقدورهــا أن تتجاهلهــا أو 
تزعم بأنها ال متثل الفلسطينين أو تتهمها باإلرهاب، وكان واضحًا تاريخيًا 
أن حركات التحرر الوطني مل ُيشرتط اعرتافها بالطرف اآلخر قبل التفاوض.

ودعم النساء مثل اتحاد لجان املرأة العربية، وأخرى تقدم خدماتها للفئات 
الشبابية مثل مركز بيسان للبحوث واإلمناء.

يؤكــد  باإلرهــاب  الفلســطينية  الحقوقيــة  املؤسســات  االحتــالل  تصنيــف 
انزعاجــه الشــديد مــن الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك املؤسســات عــىل صعيــد 
بتشــديد  رغبتــه  إىل  يشــر  كــام  الدوليــة،  املحافــل  يف  االحتــالل  تجريــم 
الحصــار القانــوين عــىل الفلســطينين، وحرمانهــم القــدرة عــىل التواصــل مــع 
املؤسسات الدولية لفضح جرائم االحتالل ومالحقته أمام املحاكم الدولية، 
جرائــم  توثيــق  أهميــة  إىل  االنتبــاه  الفلســطينين  نحــن  علينــا  ينبغــي  وهنــا 

االحتالل، ومالحقته قانونًيا أمام املحافل الدولية.
إننــا بالنظــر إىل الــدور املهــم الــذي تقــوم بــه املؤسســات األهليــة – خاصــة 
الحقوقيــة منهــا- فإننــا نؤكــد تضامننــا مــع املؤسســات امُلســتهَدفة، ودعوتنــا 
لجميع القوى الوطنية واإلسالمية، ومؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني 
امُلســتهدفة،  الفلســطينية  املؤسســات  مــؤازرة  يف  التكاتــف  رضورة  إىل 
وإطالق حمالت إعالمية وتنفيذ فعاليات نخبوية وشعبية داعمة ملؤسسات 
املجتمــع املــدين الفلســطيني، والقيــام بخطــوات تصعيديــة لفضــح جرائــم 
مــن  ضغوطــات  وتشــكيل  الغربيــة،  واملجتمعــات  الشــعوب  أمــام  االحتــالل 
املنارصيــن للقضيــة الفلســطينية أمــام املؤسســات األمميــة والدوليــة لدفــع 
االحتــالل للرتاجــع عــن قراراتــه التعســفية ضــد مؤسســات املجتمــع املــدين 

الفلسطيني. 

فضاء المقاومة يتسع

عقدة االعرتاف عند )إرسائيل(

ماذا وراء اتهام االحتالل المؤسسات الفلسطينية باإلرهاب؟

د. محمد إبراهيم المدهون

ماجد الزبدة

بالتأكيد فإن غزة أيقونة المقاومة تحتاج إلى 
مشاريع عمل تعزز من قدرتها على الصمود 

والعمل المستمر في شتى المساحات سواء 
إسكانيًا باإلعمار وتعزيز فلسفة اإلسكان 
المقاوم أو اقتصاديًا برفع الحصار وبتعزيز 

اقتصادها واإلعمار وتعضيد واقعها بمزيد 
من اللحمة الخارجية والعمق التطويري.

تصنيف االحتالل المؤسسات الحقوقية 
الفلسطينية باإلرهاب يؤكد انزعاجه الشديد 

من الدور الذي تقوم به تلك المؤسسات 
على صعيد تجريم االحتالل في المحافل 

الدولية، كما يشير إلى رغبته بتشديد الحصار 
القانوني على الفلسطينيين، وحرمانهم 

القدرة على التواصل مع المؤسسات الدولية 
لفضح جرائم االحتالل ومالحقته أمام 

المحاكم الدولية.

السفري د. عبد هللا األشعل

إن االعتراف العربي بإسرائيل الذي تم 
بمقابل رد المسروق جزئيا هو تشجيع على 
العدوان والسرقة ألن المعتدي والمحتل 

ارتكب جريمتين: العدوان واالحتالل 
باستخدام القوة المحظورة في الميثاق. 

ولذلك فاالعتراف العربي يسد حاجة نفسية 
عند إسرائيل ولكن هذا االعتراف ال يجبر 

النواقص القانونية عند إسرائيل وال يضفي 
شرعية هي أصال تفتقدها. 

وقــد أثــر موضــوع االعــرتاف بعــد أن أخفقــت املنظمــة مبوقفهــا يف غــزو 
العــراق للكويــت ثــم مؤمتــر مدريــد ثــم مؤمتر واشــنطن، فاضطــرت املنظمة 
إىل محادثــات أوســلو التــي أســفرت عــن إعــالن املبــادئ. وقــد تــم التوقيــع 
عىل أوســلو يف واشــنطن يف 13 أيلول/ ســبتمرب 1993، فســمي االعرتاف 
املتبادل بن إرسائيل واملنظمة، وهو يف الواقع اعرتاف مطلق من جانب 
املنظمــة بإرسائيــل دون أي اعــرتاف بحقــوق الشــعب الفلســطيني، وإمنــا 
يقابله اعرتاف إرسائيل بأن املنظمة وكيل قانوين عن الشعب الفلسطيني 

يف املفاوضات.
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املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/607(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أحمــد جهــاد أحمــد األســطل من ســكان خانيونس هوية رقــم 804714483 
بصفته وكياًل عن: عيل وعمر وياسمني وإخالص ووفاء وإميان أبناء/ جهاد 

أحمد األسطل وجهاد أحمد فايز األسطل
مبوجب وكالة رقم: 2021/5698 صادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن يف
القطعة 39 القسيمة 22 املدينة خانيونس.

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاها خمســة عرش يوًمــا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/10/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/608(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد ناهض محمد األسطل من سكان خانيونس هوية رقم 804685287 
بصفتــه وكيــاًل عــن: محمــود وســليم وناهــض وكرميــة وفــدوى وليــىل وغــادة 

أبناء/ محمد محمود األسطل.
مبوجب وكالة رقم: 2021/5803 صادرة عن خانيونس.

موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال/ بيــع/ مبادلــة/ رهــن يف القطعــة 39 
القسيمة 22 املدينة خانيونس.

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوًما 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: 2021/10/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

إعالن بيع باملزاد العلني 
بدايــة  محكمــة  تنفيــذ  دائــرة  قبــل  مــن  للبيــع  معــروض  أنــه  للعمــوم  نعلــن 
شــامل غــزة حواصــل عــدد )3( باإلضافــة للبــدروم التابــع لهــا والســدة التابعــة 
للحواصــل الثالثــة الواقعــات يف عــامرة الحامرنة شــارع الصفطــاوي الرئييس 
2020/3348م  ــا عــىل ذمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم  واملحجــوزات تنفيذيًّ
واملتكونــة بــني طالــب التنفيــذ/ خالــد شــحادة أبــو ســحلول واملنفــذ ضــده/ 
رشكــة جنــة عبــاد الرحمــن للســياحة وميثلهــا الســيد/ نشــأت عبــد الرحمــن 
الحامرنــة وذلــك يــوم األحــد املوافق 2021/11/28م الســاعة الثانية عرشة 

ظهًرا يف دائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول يف املزايدة عليــه الحضور لدائرة تنفيذ محكمة 
دفــع  بعــد  اســمه  وتســجيل  الرســمي  الــدوام  أوقــات  غــزة يف  شــامل  بدايــة 
قيمــة تأمــني دخــول املــزاد بواقــع %10 مــن قيمــة تثمــني العقــار املحجــوز 
دوالر  ألــف  ثالثــون   )30000$ التأمــني  )قيمــة  أمريــي  دوالر   300.000

مسرتدة. مع العلم أن رسوم الداللة واالنتقال عىل من ترسو عليه املزايدة 
عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/3348 تنفيذ شامل غزة 

حرر بتاريخ: 2021/10/26م
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة 
أ . جامل حمدي النمرة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة  

إعالم حكم جريدة
إىل املدعى عليه/ بالل عمر عبد الله عابد من خان يونس وسكانها سابقا 
واملقيــم حاليــا يف جمهوريــة مــر العربيــة ومجهــول محــل اإلقامــة فيها اآلن 
لقــد حكــم عليــك بتاريــخ 2021/10/7م يف القضيــة أســاس 2021/101 
قبــل  مــن  ضــدك  واملرفوعــة  الغيــاب"  مــن  للــرر  "تفريــق  وموضوعهــا 
املدعية/ رشــا ســليامن حامد أبو جامع من خان يونس وســكانها بتطليقها 
عليــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونة صغرى بعــد الدخول دفعًا للرر الحاصل 
لها من غيابك عنها مدة أكرث من سنة بال سبب رشعي وال عذر مقبول وأن 
عليهــا العــدة الرشعيــة اعتبــارا مــن تاريخــه أدنــاه ولهــا حــق التــزوج مبن تشــاء 
من املسلمني األكفاء بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنتك 
الرســوم واملروفــات القانونيــة "حكــاًم موقــوف النفــاذ عــىل تصديقــه مــن 
مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة" وتابعــا لــه وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــال 
لالســتئناف غيابيــا بدرجـــة وجاهيـــة بحـــق املـــدعى عليـــه قـــابال لالســتئناف 

لـذلك صـار تبليغـك حسب األصـول وحـرر فـي 2021/10/25م.
قايض خانيونس الرشعي
عبادة الرقب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خان يونس يف القضية التنفيذية رقم 2021/5907

إىل املنفذ ضده/ مروان اليف محمد قديح هوية :910484476
العنوان: خانيونس خزاعة حي آل قديح مجهول محل اإلقامة حاليًا.

 أبلغــك أنــه طبقــًا لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب كمبيالــة مســتحقة األداء 
بتاريــخ 2020/5/15 وذلــك مببلــغ إجــاميل وقــدره 1600 شــيقل إرسائيــيل 

لصالح طالب التنفيذ/ وائل محمود إبراهيم بركة
مبلــغ  بدفــع  التزامــك  بتنفيــذ  فيــه  يلزمــك  والــذي   900311002 هويــة 

املديونية باإلضافة إىل الرسوم واملصاريف.
 لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعني مــن تاريــخ 
هــذا اإلعــالن لتنفيــذ التزامــك بدفــع مبلــغ املديونيــة حســب األصــول وإذا مل 
تحــر يف املــدة املحــددة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ.مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

دائرة التنفيذ

وقــال أبــو جيــش لصحيفــة "فلســطني"، إن املربني يف 
األغوار يتعرضون بني الفينة واألخرى ألعامل مالحقة 
ألنشــطتهم وتدمــر مراعيهــم وحظائرهــم، وهــو ما أدى 
يف  املــوايش  تربيــة  مهنــة  تدمــر  إىل  كبــر  بشــكل 

األغوار.
أمــام  االحتــالل  يضعهــا  التــي  العقبــات  أن  وأضــاف 
املزارعني يف األغوار من عرقلة وصولهم إىل أراضيهم 
أو حصــاد محاصيلهــم دفــع بهــم إىل العزوف عن مهنة 
املحافظــات  يف  أخــرى  مهــن  إىل  والتوجــه  الزراعــة 

األخرى.
حرمان الوصول لألرض

الفصــل  جــدار  أن  جيــش  أبــو  أوضــح  الســياق  ويف 
أراضيهــم  إىل  الوصــول  املزارعــني  حــرم  العنــري 
الواقعــة داخــل الجــدار، خاصــة يف محافظتي قلقيلية 
وطولكــرم، الســيام يف هــذه األوقــات، حيــث موســم 
قطــف مثــار الزيتــون، مبينــًا أن جيــش االحتــالل يحــدد 

للمزارعني أياما معينة يف أوقات بعينها للدخول إىل 
أراضيهم، كام أتاح املحتل للمستوطنني الدخول إىل 
أرايض الفلسطينيني والعبث بها ورسقة املحاصيل.

وذكــر أبــو جيــش أن )%62( مــن مســاحة الضفــة تقــع 
يف مناطــق)ج(، ووفــق التقديــرات، فإن هذه املناطق 
تســاهم ســنويًا بــــ)4( مليــارات دوالر يف اإلنتــاج، لكــن 

االحتالل يفوت هذه الفرصة عىل الفلسطينيني .
أمــا مصــادر امليــاه فلــم تخــُل مــن الهيمنــة اإلرسائيليــة، 
امليــاه  مصــادر  مــن   )85%( أن  جيــش  أبــو  بــني  فقــد 
يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة يهيمــن عليهــا 
 ،)15%( الضفــة  ســكان  يعطــي  حــني  يف  االحتــالل، 
ويالحقهــم حــال محاولتهــم حفر آبــار جديدة، ويفرض 

غرامات مالية عالية تحت حجج واهية.
مــن جهتــه قــال الناشــط يف قضايــا االســتيطان خالــد 
الدميوغــرايف  الطابــع  غــر  االســتيطان  إن  منصــور، 
والبلــدات  القــرى  وحــول  الفلســطينية،  لــأرض 

الفلسطينية إىل جزر داخل محيط من املستوطنات.
استهداف لأغوار

وأضــاف منصــور لصحيفــة "فلســطني" أن األغــوار التي 
ُتعد سلة غذائية مهمة للضفة الغربية وترتبع عىل ما 
نســبته )%30( مــن مســاحة الضفــة تتعــرض للتهويــد 
اإلرسائيليــة  املضايقــات  نتيجــة  أنــه  مبينــًا  الرسيــع، 
يف األغــوار تقلــص أعــداد الســكان الفلســطينيني مــن 

)250 ألفا - 50 ألفا(.

وذكــر أنــه حــني أنشــئ جــدار الفصــل العنــري التهــم 
)%14( مــن مســاحة الضفــة، عــالوة عــىل إقامتــه عىل 

أخصب األرايض الزراعية، كام أن الجدار منع وصول 
املياه من أعىل املنحدر إىل املناطق الفلسطينية. 

عــىل  يهيمــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل  أن  منصــور  وبــني 
متعــددة،  ذرائــع  تحــت  الغربيــة  الضفــة  األرايض يف 
للحكومــة  ملكيتهــا  أو  عســكرية  منطقــة  أنهــا  مثــل 
األردنيــة وانتقلــت بعــد عــام1967 إىل االحتــالل، أو 

أن أصاحبها غر موجودين يف الضفة الغربية وتجب 
مصادرتها. 

منتجــات  مقاطعــة  يف  االســتمرار  أهميــة  وأكــد 
إىل  تهريبهــا  يحــاول  مــن  ومالحقــة  املســتوطنات، 
الســوق الفلســطيني، مشرًا إىل أن االحتالل يتخلص 
مــن نفايــات مصانــع املســتوطنات املقامة يف الضفة 
الغربية تجاه أرايض الفلسطينيني وهو ما تسبب يف 
قتل العنارص العضوية يف الرتبة وتعطيل اإلنتاجية.

وتشــر التقديــرات إىل وجــود أكــرث من )250( مصنًعا 
يقــارب  عــام  فضــاًل  اإلنتــاج،  مجــاالت  مختلــف  يف 
)3000( منشــأة أخــرى، مــن مــزارع ورشكات ومحــالت 

تنتــج  التــي  املســتوطنات  داخــل  متنوعــة  تجاريــة 
القطاعــات  كل  يف  تجاريــة  عالمــة   )146( مــن  أكــرث 
غذائيــة،  تجاريــة  عالمــة   )40( نحــو  منهــا  اإلنتاجيــة؛ 
وقرابــة )50( عالمــة تجاريــة منزليــة، ونحو )56( عالمة 

تجارية، ملنتجات وصناعات متنوعة.

"أبو مذكور" يشيد بإعفاء شركات الحج والعمرة 
"العمل الحكومي" تعفي 

شركات متعددة من 
الضرائب ورسوم الترخيص

غزة/ فلسطني:
األســبوعية،  جلســتها  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  قــررت 
التــي عقــدت أمــس، إعفــاء رشكات الحــج والعمــرة وتزويــد خدمــات 
ورســوم  الرائــب  مــن  والتلفزيــوين  اإلذاعــي  والبــث  اإلنرتنــت 
الرتخيــص، وذلــك ضمــن إجــراءات الحكومــة للتخفيف عن قطاعات 

عديدة تعاين األزمات االقتصادية يف قطاع غزة. 
وذكــر املكتــب اإلعالمــي الحكومــي يف تريــح صحفــي، أن اللجنــة 
أعفت رشکات الحج والعمرة من رضیبتي الدخل والقیمة املضافة 

بنسبة %100 عن األعوام 2019، 2020، 2021.
كام شمل اإلعفاء رشکات تزوید خدمات اإلنرتنت والبث اإلذاعي 
يف  االحتــالل  عــدوان  نتیجــة  کيل  بشــکل  املتــررة  والتلفزیــوين 

مایو2021 من رسوم الرتخیص لعام 2021.
مــن جانبــه أشــاد رئيــس جمعيــة أصحــاب رشكات الحــج والعمــرة يف 
غــزة عــوض أبــو مذكــور، بقــرار لجنــة املتابعــة إعفــاء رشكات الحــج 

والعمرة من الرائب.
وقــال أبــو مذكــور لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة، إن اإلعفــاء سيســاعد 
رشكات الحــج والعمــرة يف تعويــض الخســائر التــي تكّبدتها من جراء 

توقف عملها خالل العامني املاضيني بسبب جائحة كورونا.
وأعــرب عــن شــكره للجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ولــوزارة األوقــاف 
والشــؤون الدينيــة عــن جهودهــام يف التخفيــف مــن األعبــاء املاليــة 

امللقاة عىل عاتق رشكات الحج والعمرة.

غزة/ فلسطني:
واملواصــالت،  النقــل  وزارة  أعلنــت 
أمــس، أن مبــادرة تخفيــض الرتخيــص 
التي أطلقتها األحد املايض، تشمل 
أنواعهــا.  مبختلــف  اإلبحــار  وســائط 
العــام  املديــر  الزيــان  خليــل  وقــال 
بالــوزارة،  واإلعــالم  العامــة  للعالقــات 
لــه قطــاع الصيــد  بســبب مــا يتعــرض 
مــن تعديــات مســتمرة مــن االحتــالل 
اإلرسائيــيل ومــا يؤثــره يف املســتوى 
قــرر  فقــد  للصياديــن،  االقتصــادي 

مبــادرة  تشــمل  أن  الــوزراء  مجلــس 
تخفيضات الرتخيص وســائط اإلبحار 
بكل أنواعها. وأكد الزيان يف تريح 
التخفيضــات  مبــادرة  أن  صحفــي 
تصــل إىل %50 مــن رســوم ترخيــص 
أنواعهــا.  بجميــع  اإلبحــار  وســائط 
الصيــد  قطــاع  يف  العاملــني  ودعــا 
وتســوية  الفرصــة  اســتغالل  إىل 
أوضاعهــم القانونيــة خالل فرتة حملة 
تخفيضــات الرتخيــص، والتي تســتمر 
حملــة  وبخصــوص  أشــهر.  لثالثــة 

التخفيــض عــىل ترخيــص املركبــات، 
املعامــالت  عــدد  أن  الزيــان  ذكــر 
الحملــة  مــن  لالســتفادة  املقدمــة 
وصــل إىل 4800 معاملــة خــالل أقــل 

من 48 ساعة عىل انطالق الحملة.
معامــالت  عــدد  أن  إىل  وأشــار 
كان  الحملــة  انطــالق  قبــل  الرتخيــص 
معاملــة   500  -  400 إىل  يصــل 
حملــة  بعــد  لكــن  الواحــد،  اليــوم  يف 
عــىل  كبــر  إقبــال  هنــاك  التخفيــض 

إنجاز معامالت الرتخيص.

المالية: صرف مبالغ 
عمليات زراعة أطفال 
األنابيب لـ151 موظًفا

غزة/ فلسطني:
بعمليــات  الخاصــة  املبالــغ  رصف  أمــس،  املاليــة،  وزارة  أعلنــت 
زراعة أطفال األنابيب لجميع املوظفني املسجلني إلكرتونيا حتى 
الثالثــني مــن شــهر ســبتمرب املــايض، الذيــن اعُتمدوا وفــق املعاير 
العمــل  متابعــة  لجنــة  توجيهــات  عــىل  بنــاًء  وذلــك  بهــا،  املعمــول 

الحكومي.
اليــوم  الــرف ســيبدأ  أن  الــوزارة يف تريــح صحفــي،  وأوضحــت 

)الخميس( عرب بنك اإلنتاج فقط.
وأضافت أن عدد املوظفني املستفيدين يصل إىل )151( موظفًا 
ألــف   )151( بلغــت  إجامليــة  وبقيمــة  أمريــي،  دوالر  ألــف  مببلــغ 
ذلــك ضمــن  يــأيت  الــوزارة أن رصف هــذه املبالــغ  دوالر. وأشــارت 
املســاعي الحكومية للتخفيف عن كاهل املوظفني وتصفر قوائم 

االنتظار لخدمات الرف من املستحقات.
اإللكرتونيــة  الكشــوفات  لجدولــة  جهودهــا  ســتواصل  أنهــا  وأكــدت 
املتبقية يف كل الربامج، ورصفها وفق اإلمكانيات املالية املتاحة.

رام الله/ فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإحصاء الفلســطيني إن عدد 
العاملــني يف املؤسســات االقتصاديــة العاملــة يف 
الغربيــة  الضفــة  يف  واألهــيل  الخــاص  القطاعــني 
وقطاع غزة ضمن األنشطة االقتصادية، بلغ يف عام 
يف   331,161 منهــم  عامــاًل،   505,182  ،2020

الضفة و174,021 يف غزة، بانخفاض نســبته 8.1 
% مقارنة بعام 2019.

وأوضح اإلحصاء يف بيان، أمس، أن أنشطة التجارة 
الداخليــة والخدمــات قــد ســاهمت بالنســبة األكــرب 
 %  34.5 مســاهمتهام  وبلغــت  االنخفــاض،  لهــذا 

للتجارة الداخلية، و29.7% للخدمات.
وحول التوزيع النســبي لأنشــطة عام 2020، أشــار 
ســاهم  الداخليــة  التجــارة  نشــاط  أن  إىل  اإلحصــاء 
إىل  وصلــت  بنســبة  التشــغيل  يف  األكــرب  بالنســبة 
40.3 % من املجموع الكيل للعاملني، تاله نشاط 

الخدمات بنسبة 30.4 %، وساهم نشاط الصناعة 
بنسبة 21.7 %، يف حني ساهمت أنشطة املالية 
والتأمني بنسبة 2.8 %، وأنشطة اإلنشاءات بنسبة 
واالتصــاالت  املعلومــات  أنشــطة  تالهــا   ،%  1.8

وأنشــطة النقــل والتخزيــن بنســبه 1.7 %، 1.3 % 
عىل التوايل.

أجــر  دون  عاملــني  بــني  العاملــني  أعــداد  وتوزعــت 
)أصحاب العمل وأفراد أرسهم( بنسبة %36.6 من 
املجمــوع الــكيل للعاملــني، وعاملــني بأجــر بنســبه 
%63.4، وقــد تلقــوا تعويضــات بقيمــة 2,551.2 

مليون دوالر أمريك.
وبــني اإلحصــاء أن اإلنتاج املتحقق يف املؤسســات 
االقتصادية عام 2020 ســجل تراجعا كبرا مبقدار 
15.9 % عــن العــام الســابق 2019، وبلغــت قيمته 

 10,873.1( أمــريك  دوالر  مليــون   13,123.7

مليــون دوالر يف الضفــة الغربيــة، 2,250.6 مليــون 
التجــارة  أنشــطة  وكانــت  غــزة(،  قطــاع  يف  دوالر 
األكــرب  بالنســبة  قــد ســاهمت  والصناعــة  الداخليــة 

بهــذا  مســاهمتهام  وبلغــت  االنخفــاض،  لهــذا 
الداخليــة و%27.6  للتجــارة   % 44.8 االنخفــاض 

للصناعة.
أما بالنســبة للتوزيع النســبي لأنشــطة عام 2020، 
 %  34.0 بنســبة  الصناعــة  أنشــطة  ســاهمت  فقــد 
التجــارة  أنشــطة  وســاهمت  اإلنتــاج،  إجــاميل  مــن 
اإلنتــاج،  إجــاميل  مــن   31.3% بنســبة  الداخليــة 
مقابــل 20.9 % نســبة مســاهمة أنشــطة الخدمــات 
أنشــطة  ســاهمت  حــني  يف  اإلنتــاج،  إجــاميل  مــن 
واملعلومــات   ،%  7.6 بنســبة  والتأمــني  املاليــة 
واالتصاالت بنســبة %3.6، وبلغت نســبة مساهمة 
أنشــطة اإلنشــاءات وأنشــطة النقل والتخزين بنســبة 

1.7 %، 0.9 % عىل التوايل.

كــام أظهــرت النتائــج أن القيمــة املضافــة املتحققــة 
يف املؤسســات االقتصاديــة يف الضفــة وغــزة، قــد 
بلغــت 8,891.4 مليــون دوالر لعــام 2020، وقــد 
شــهدت انخفاضــا مبقــدار 13.7 % مقارنــة بالعــام 
الســابق 2019، نتج بشــكل أســايس عن اإلجراءات 
يف  كورونــا  فــروس  تفــي  مــن  للحــد  املتخــذة 
التجــارة  أنشــطة  وكانــت  الفلســطينية،  األرايض 
الداخليــة واالتصــاالت قــد ســاهمت بالنســبة األكرب 
لهــذا االنخفــاض )حيــث بلغــت مســاهمتهام بهــذا 
الداخليــة و%12.3  للتجــارة   % 67.7 االنخفــاض 

لالتصاالت(.
أما بالنســبة للتوزيع النســبي لأنشــطة عام 2020، 
أعــىل  الداخليــة  التجــارة  أنشــطة  ســجلت  فقــد 
مســاهمة يف القيمــة املضافــة بنســبة وصلــت إىل 
 24.5 بنســبة  الصناعــة  أنشــطة  تلتهــا   ،%  37.7

بنســبة  الخدمــات  أنشــطة  ســاهمت  حــني  يف   ،%
23.6 %، وبلغــت نســبة مســاهمة أنشــطة املاليــة 

والتأمني 8.1 %، وأنشــطة املعلومات واالتصاالت 
بنســبة 4.0 %، إضافــة إىل نســبة مســاهمة أنشــطة 
اإلنشــاءات، والنقــل والتخزيــن مــن إجــاميل القيمــة 
املضافة قد بلغت 1.2 %، 0.9 % عىل التوايل.

غزة/ فلسطني:
أعلنــت بلديــة غــزة، أمــس، فتــح امتــداد شــارع خليــل 
الوزيــر مــن جهــة الــرشق املعــروف بشــارع )اللبابيدي( 
أحمــد  الرمــوك غربــًا حتــى شــارع  تقاطــع شــارع  مــن 
الجعــربي )النفــق( رشقــًا، بعــد جهــود اســتمرت لنحــو 

عامني.
وعــد مصطفــى قزعــاط عضــو املجلــس البلــدي، فتــح 
املواطنــون  ســيلمس  كبــرًا  إنجــازًا  وتطويــره  الشــارع 
يف أرجــاء املدينــة أثــره يف عــدة مســتويات، ال ســيام 

أصحاب األرايض والسكان القاطنني يف املكان.
وأوضــح قزعــاط، يف بيــان صــدر عــن البلديــة، أمــس، 
وقــد  برئاســته،  لجنــة  شــكل  البلــدي  املجلــس  أن 
عملــت دراســة عــن فتح الشــارع، ومــن ثم عقدت عدة 
اجتامعــات مــع ســكان الشــارع، وتشــاورت معهــم يف 

آلية فتح الشارع.
الشــارع  وفتحــت  املــكان  عاينــت  اللجنــة  أن  وبــني 
جهــود  بعــد  املنطقــة  يف  املواطنــني  مــع  بالتعــاون 
اســتمرت لنحــو عــام ونصــف العــام بســبب عــدم توافــر 

الظروف واإلمكانيات لفتحه.
األرضار  قيمــة  قــدرت  اللجنــة  أن  إىل  قزعــاط  وأشــار 

والتعويضات واالســتقطاعات من أرايض املواطنني، 
بحيث تم االتفاق عىل تعويضهم عىل االستقطاعات 
حســب النظام وتعهدت الحكومة باملســاهمة بنســبة 
%50 من قيمة التعويضات عىل أن تخصم من رصيد 

البلدية لديها.
وبــني أن املنطقــة التــي فتــح منهــا الشــارع يبلــغ طولهــا 
نحــو 400 مــرت، وعرضهــا 30 مرتًا، الفتًا إىل أنها متثل 
إضافــة لشــارع خليــل الوزيــر وتســهل الحركــة املروريــة 
-حتــى  برشقهــا  املدينــة  غــرب  وتصــل  املنطقــة،  يف 
يخفــف  مــا  الرشقــي"-  "الخــط  الكرامــة  صــالح  شــارع 

الضغط واالزدحام املروري عن قلب املدينة.
وأضــاف أنــه ســيتم يف املرحلــة الثانيــة فتــح املنطقــة 
املتبقيــة مــن الشــارع املمتــدة مــن منتــزه املحطــة يف 
200 مــرت ليكتمــل  الغــرب نحــو  شــارع يافــا إىل جهــة 

الشارع وصواًل إىل شارع صالح الدين.
وبــني أن البلديــة أعــدت التصاميــم الهندســية الالزمــة 
لتطويــر املنطقــة التــي تم فتحها من الشــارع، ويشــمل 
تطويــر البنيــة التحتيــة بشــكل كامــل وتركيــب شــبكات 
ميــاه ورصف صحــي وتعبيــده وتركيــب شــبكات إنــارة 

وسيتم تنفيذه فور توافر اإلمكانيات لذلك.

انخفاض عدد العاملين بمؤسسات 
القطاَعْين الخاص واألهلي بنسبة 8.1 %

"المواصالت": مبادرة تخفيض الترخيص 
تشمل وسائط اإلبحار

بلدية غزة تفتتح امتداد شارع خليل الوزير "اللبابيدي" 

يلتهم أخصب األراضي ويهيمن على مصادر المياه
"االستيطان" يقوض أركان االقتصاد في الضفة بحماية جيش االحتالل وصمت عربي

رام الله-غزة/ رامي رمانة: 
يواصــل االســتيطان اإلســرائيلي مســاره، فــي التهــام أخصــب األراضــي 
الزراعية والهيمنة على مصادر المياه الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة، 
ويعمل كذلك على إعاقة الحركة التجارية بين محافظات الضفة، ما أدى 
إلــى تقويض أســس االقتصاد الوطني، تحــت حماية جيش االحتالل وفي 

صمت عربي وتجاهل دولي. وأوضح منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية 
اإلغاثة الزراعية، أن تركيز البؤر االســتيطانية في منطقة األغوار آخذ في 
التزايــد، مــا أدى إلى حرمان مربي الثروة الحيوانية من التوســع في مجال 
إنتاجهــم، كمــا دفــع بمزارعين إلى ترك أراضيهم واالنتقــال لمناطق أخرى 

في الضفة الغربية.
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إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2019/10433

إىل املنفــذ ضــده/ جمعيــة إســكان العاملــن باإلذاعــة والتلفزيــون وميثلهــا 
سعدو السبعاوي )مقيم خارج البالد(.

نحيط سيادتكم علًم أن األستاذ قايض التنفيذ قرر بتاريخ 2021/10/24 
إشــعاركم بالئحــة االستشــكال التنفيــذي، حيــث تقــدم املستشــكلون/ إيــاد 
عــي حســن الحــايف وآخــرون إىل محكمــة بدايــة غزة بتاريــخ 2021/4/22م 
بطلب االستشكال لوقف إجراءات التنفيذ وتكليفكم باللجوء إىل املحكمة 

املختصة إلثبات الحكم موضوع القضية رقم 2015/535م.
وإذا مل  أســبوعن،  التنفيــذ يف غضــون  دائــرة  الحضــور إىل  لذلــك عليــك 
تحــر خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعد ممتنًعا عن التنفيذ ومن ثم تبارش 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/609(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: ســعد 
حمدي إبراهيم حرز الله من سكان غزة هوية رقم 912480258 بصفته وكياًل 
عــن: إبراهيــم حمــدي إبراهيــم حــرز اللــه وفضيلــة خليــل محمد حرز اللــه وخالد 
وعائد وماجد أبناء/ حمدي إبراهيم حرز الله وســوزان حمدي إبراهيم كســاب 

)حرز الله( ومرفت حمدي إبراهيم حسونة )حرز الله(.
 + املتحــدة  اململكــة  عــن  صــادرة   2021/106 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
2021/4784 صــادرة عــن أبــو ظبــي + 2021/9353 صــادرة عــن القاهــرة + 

2021/4788 صادرة عن أبو ظبي.

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن يف
القطعة 835 القسيمة 69 املدينة غزة الدرج.

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ هذا اإلعــالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ: 2021/10/27م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحمرنة

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع املنطقة )12( لالعرتاض

منطقة تنظيم - بيت حانون
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
مجــدد  إيــداع   2021/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/20 رقــم  بجلســتها 
ملخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة )12( الــذي أعدتــه اللجنــة املحليــة للبنــاء 

والتنظيم يف بلدية بيت حانون والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفًقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب 
املــروع  بهــذا  املشــمولة  األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الحقــوق 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخــرى االطــالع مجاًنــا عــىل املــروع املودع لدى مكتــب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية بيت حانون خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعرتاضات عليه خالل مدة خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهم أقرب.
ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رقم القسيمةرقم القطعة
57624-9-20-21-8-50-52-51-53-63-62-61

575 8-2

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

)E69( بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم: جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
رقــم  بجلســتها  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
التفصيــي  املخطــط  إيــداع  عــن   2021/8/18 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/24

ملســار الشــارع رقــم )E69( بعــرض )8( مــرت بــدون ارتــداد واملحصــور بن الشــارع 
رقم )1( والشارع رقم )E60( واملار بالقسيمة رقم )74( من القطعة رقم )975(.

لالعرتاض خالل مدة ستن يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املروع االطالع عىل خارطة املروع مجاًنا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية جباليا.
)ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2020/12502
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمة بدايــة غزة يف القضيــة التنفيذية 
رقــم 2020/12502 واملتكونــة فيــم بــن طالــب التنفيــذ/ ماهــر عيــد محمــد حــمدة واملنفــذ 
ضدهم/ حسام جن حسن حبيب وآخر، محتويات وموجودات املزارع اململوكة للمستدعى 

ضده والبالغ عددها 11 مزرعة حيث تقع مبنطقة أصداء محررات تل الجنان حيث:
محتويــات املزرعــة األوىل تحتــوي عــىل )500 مــرت أقــواس تشــمل ســقايات 

وعالفات وسيبة مياه وبراميل املياه وخطوط كهرباء(.
املزرعة الثانية تحتوي عىل )أقواس وتشمل سقايات وعالفات وسيبة مياه 

وبراميل مياه وخطوط كهرباء(.
املزرعة الثالثة تحتوي عىل )أقواس وتشــمل ســقايات وعالفات وســيبة مياه وبراميل مياه 
وخطوط كهرباء(. املزرعة الرابعة تحتوي عىل )الشبك وسيبة مياه وعالفات وسقايات(.

املزرعــة الخامســة تحتــوي عــىل )زينقــو شــاملة الحجار والشــبك وســيبة مياه 
وعالفات وسقايات(.

املزرعة السادسة تحتوي عىل )أقواس حديد جديد مع سقايات وعالفات(.
املزرعة السابعة تحتوي عىل )أقواس حديد جديد مع سقايات وعالفات(.
املزرعة الثامنة تحتوي عىل )أقواس حديد جديد مع سقايات وعالفات(.
املزرعة التاسعة تحتوي عىل )أقواس حمم 500 مرت أقواس حمم وشبك وعالفات وسقايات(.

املزرعة العارشة )أقواس حمم( "وحدة" 500 مرت.
املزرعة الحادية عرة تحتوي عىل )614 مرت زينقو شاملة سقايات وعالفات وشبك(.

فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــن وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة املشــرتي علــًم بــأن 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباًحا من يوم األحد بتاريخ 2021/11/14م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولـة فلسطيـن
املجلس األعىل للقضـاء

محكمة بداية غزة -دائرة التنفيذ

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ ربيــع هــاين ربيــع قرقــز من ســكان جباليا هوية رقــم: 802155176 
عــن فقــد الشــيك الــذي يحمــل الرقــم )30000124( والبالــغ قيمتــه )2000 
شــيكل( واملســتحق بتاريــخ 2021/7/15م والصــادر مــن البنــك اإلســالمي 
الفلســطيني واملســجل باســم الســيد/ محمــد تيســر املدهــون فأرجــو ممــن 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

عن عمر 96 عاًما
وفاة "سوناو تسوبوي" 

الناجي من قنبلة هيروشيما
طوكيو/ وكاالت:

تويف سوناو تسوبوي )96 عاما( الناجي من القصف الذري ملدينة 
هروشيم اليابانية يف الحرب العاملية الثانية.

وأفــادت وكالــة كيــودو اليابانيــة، أمــس، أن تســوبوي كان يبلــغ مــن 
رضبــت  عندمــا   ،1945 آب  أغســطس/   6 يف  عاًمــا   20 العمــر 
الواليات املتحدة هروشيم بقنبلة ذرية، وهو أول هجوم ذري يف 
العامل. وذكرت أن تسوبوي تعرض لحرق كامل يف جسده وهو يف 
طريقه إىل الجامعة أثناء سقوط القنبلة الذرية رغم بعده عن مركز 

سقوط القنبلة 1.2 كيلومرتا.
الذريــة  القنبلــة  مــن  "الناجــون  تســمى  منظمــة  تســوبوي  وتــرأس 
والقنابــل الهيدروجينيــة" يف اليابــان، وأصبــح ناشــطا بــارزا مــن أجــل 

نزع األسلحة النووية يف العامل.
تعرضــت   ،1945 أغســطس/آب  مــن  الســادس  أنــه يف  إىل  يشــار 
هروشــيم للقصف بقنبلة ذرية أمريكية مم أســفر عن مقتل 140 
ألف شــخص، وبعدها بثالثة أيام أســقطت الواليات املتحدة قنبلة 

ذرية أخرى عىل ناغازايك مم أسفر عن مقتل 70 ألفا آخرين.
واستسلمت اليابان بعد ستة أيام من ذلك، لتضع الحرب العاملية 

الثانية أوزارها )1939-1945(. 

نيودلهي/ وكاالت:
هنديــة  إعــالم  وســائل  نقلــت 
عــن جمعيــة العلــمء املســلمن 
يف  الجبليــة  تريبــورا  واليــة  يف 
شــميل رشقــي الهنــد، أن بعــض 
األقليــات  ومســاكن  املســاجد 
تعرضــت  الواليــة  مــن  أجــزاء  يف 
للهجــوم بعــد أعــمل العنــف يف 
وطالبــت  املجــاورة،  بنغالديــش 
حكومــة الواليــة بالتحرك ضد من 

وصفتهم بـ"الغوغاء".
"هندوســتان  صحيفــة  وقالــت 
 )Hindustan Times( تاميــز" 
وفــدا  إن  االنتشــار  واســعة 
احتجاجــا  قــدم  الجمعيــة  مــن 
الــوزراء  رئيــس  مكتــب  إىل 
العــام  واملديــر  الواليــة  يف 
بالتحــرك  وطالبهــم  للرطــة، 
واتخــاذ  االعتــداءات،  لوقــف 
ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات  كافــة 
وراء  يقفــون  الذيــن  األشــخاص 

هذه الحوادث.

وقالــت جمعيــة العلمء إن بعض 
الســكنية  واملناطــق  املســاجد 
للهجــوم،  تعرضــت  لألقليــات 
الغربيــة  األجــزاء  يف  ومعظمهــا 

والشملية للوالية.
هــذه  أن  الجمعيــة  وأوضحــت 
كــرد فعــل عــىل  األعــمل جــاءت 
األقليــة  ضــد  العنــف  أعــمل 
بنغالديــش،  يف  الهندوســية 
مظهــر  لــكل  رفضهــا  عــن  معربــة 
مــن مظاهــر العنــف ضد أي أقلية 

دينية يف أي بلد.
 India( "وبــث موقــع "غــد الهنــد
Tomorrow( الحقوقــي مقاطع 

فيديــو لالعتــداءات التــي نفذهــا 
"مثــرو الشــغب مــن الهنــدوس" 
يف  املســلمة  األقليــة  ضــد 
إن  وقــال  الواليــة،  مناطــق  بعــض 
أرضمــوا  هندوســا  "متظاهريــن 
واملنــازل  املتاجــر  يف  النــار 

التابعة لألقلية املسلمة".
تتخــذ  مل  الرطــة  أن  وأضــاف 

يثــر  "مــم  ضدهــم،  إجــراء  أي 
الدعــم  تقدميهــا  بشــأن  األســئلة 
الشــغب،  ملثــري  الرصيــح 
العمــل  عــن  أفرادهــا  وتقاعــس 

لحمية املسلمن".
مــن جهتــه، قــال الرئيــس الســابق 
ملفوضية األقليات الدكتور ظفر 
تريبــورا  واليــة  إن  خــان  اإلســالم 
الخميــس  يــوم  منــذ  تحــرتق 
املــايض، مؤكــدا وجود هجمت 
املســلمة  األقليــة  عــىل  منظمــة 
يف الواليــة، أســفرت عــن تدمــر 
تعــود  ومتاجــر  وبيــوت  مســاجد 

للسكان املسلمن.

العنــف  أعــمل  إن  خــان،  وقــال 
التحــدي"  "مظاهــرة  بعــد  بــدأت 
املنظمــة  نظمتهــا  التــي 
مبدينــة  العامليــة  الهندوســية 
احتجاجــا  بالواليــة  ســاغار  بــاين 
األقليــة  عــىل  الهجــمت  عــىل 

الهندوسية يف بنغالديش.
وأشــار إىل وجــود مقاطــع مصورة 
التواصــل  مواقــع  عــىل  منتــرة 
ضــد  "الجرائــم  فيهــا  وتظهــر 
إىل  أشــار  كــم  املســلمن"، 
النبــي  إىل  "الغوغــاء"  تعــرض 
اللــه عليــه  الكريــم محمــد صــىل 

وسلم بالسباب والشتم.

رئيس الوزراء اللبناني 
السابق يرفع دعوى 
قضائية على الدولة

بروت/ وكاالت:
ذكرت وســائل إعالم لبنانية أن رئيس الوزراء الســابق حســان دياب رفع، 
أمس، دعوى عىل الدولة اللبنانية، بعد يوم من إصدار قايض التحقيق 

يف انفجار مرفأ بروت طارق البيطار مذكرة إحضار بحقه الستجوابه.
وقــال املحامــي نــزار صاغيــة -مــن جمعــة املفكــرة القانونيــة- إنــه يتعــن 
مضيفــا  بالدعــوى،  إخطــاره  مبجــرد  ديــاب  مقاضــاة  وقــف  بيطــار  عــىل 

لرويرتز أن بإمكان البيطار مقاضاة آخرين يف القضية.
وُوّجهــت اتهامــات لديــاب ضمــن التحقيقــات بانفجــار املرفــأ يف الرابــع 
من أغسطس/آب املايض، ومل يحر دياب جلستي استجواب عىل 
األقــل حددهــم البيطــار الــذي امتنــع تقريبــا كل كبــار املســؤولن ممــن 

سعى الستجوابهم عن املثول أمامه.
يف  البيطــار  اتهمهــم  الذيــن  الســابقن  الــوزراء  مــن  عــدد  جانــب  وإىل 
القضية، قال دياب إن القايض ليس له صالحية مقاضاته. ورفع هؤالء 

سلسلة من الدعاوى طالبن إبعاد بيطار عن التحقيق.
الســتجواب  الخميــس  اليــوم  جلســة  حــدد  كان  البيطــار  أن  إىل  يشــار 
ديــاب، كــم حــدد جلســتن غــد الجمعــة الســتجواب وزيــري الداخليــة 

واألشغال السابقن نهاد املشنوق وغازي زعيرت.
ويف الرابع من أغسطس/آب 2020، وقع انفجار يف مرفأ بروت أودى 
بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آالف آخرين، فضال عن أرضار مادية 
هائلة يف أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة 

نرتات األمونيوم، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

الخرطوم/ وكاالت:
باســتيالء  وصفــه  مــا  أمــس،  األفريقــي،  االتحــاد  دان 
الجيــش الســوداين عــىل الســلطة، فيــم علــق البنــك 
الــدويل مســاعداته للخرطــوم، وســط ضغــوط أمركيــة 
وانقســام  األخــرة،  القــرارات  عــن  للرتاجــع  وأوروبيــة 

داخل السودان بن رافض ومؤيد.
للحكومــة،  الدســتوري  غــر  التغيــر  يرفــض  إنــه  وقــال 
ويعــرب عــن قلقــه العميــق إزاء االنقــالب العســكري يف 

البالد.
وقــرر مجلــس الســلم واألمــن األفريقــي تعليق مشــاركة 
السودان يف جميع األنشطة حتى عودة السلطة التي 
يقودهــا املدنيــون، واعتــرب أن إجــراءات الربهــان تهدد 
بعرقلة تقدم العملية االنتقالية، وإغراق السودان يف 
دوامــة عنــف، ومتثل إهانة للقيم املشــرتكة واملعاير 

الدميقراطية لالتحاد األفريقي.
قــرر املجلــس إيفــاد بعثــة إىل الســودان بهــدف  كــم 
إيجاد حل لألزمة السياسية، وحث الجيش السوداين 
عىل احرتام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية 
عــىل  الســودانية  األطــراف  حــث  كــم  ناجــح،  النتقــال 
الدســتوري  اإلعــالن  أحــكام  جميــع  بتنفيــذ  االلتــزام 

واتفاقية جوبا.
إعطــاء  الســودانية  األطــراف  كل  املجلــس  وناشــد 
والتــزام  وشــعبها  للبــالد  العليــا  للمصالــح  األولويــة 
العنــف  عــىل  التحريــض  عــن  واالمتنــاع  الهــدوء، 
واســتئناف الحــوار فــورا، وإنقــاذ التحــول الدميقراطــي 

والتوصل لحل مستدام للتحديات.
اإلعــالن  أن  عــىل  األفريقــي  الســلم  مجلــس  وشــدد 
السيايس واملرسوم الدستوري ميثالن النهج الوحيد 
القابل للتطبيق يف السودان، وأكد عىل رضورة إجراء 

انتقال بقيادة مدنية وتوافقية يف البالد.
ورحــب باإلفــراج عــن رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، 
جميــع  عــن  املــروط  وغــر  الفــوري  لإلفــراج  ودعــا 

املعتقلن.
البنك الدولي

تعليــق  أمــس،  الــدويل،  البنــك  أعلــن  جهتــه،  مــن 
مساعدته للسودان بعد إجراءات الجيش.

وقــال رئيــس البنــك الــدويل ديفيــد مالبــاس يف إعــالن 
مكتــوب إن "مجموعــة البنــك الــدويل عّلقــت االثنــن 
الســودان وتوقفــت  أمــوال كافــة عملياتهــا يف  رصف 
عــن البــّت بــأي عمليــة جديدة يف وقــت نراقب ونقّيم 
يشــارك  الــدويل  البنــك  وكان  كثــب".  عــن  الوضــع 

خصوصًا يف آلية تخفيف دين السودان.
للقــاء  مؤخــرًا  الســودان  زار  الــذي  مالبــاس  وقــال 
الســلطات، "أنا قلق للغاية إزاء التطّورات األخرة يف 
الســودان وأخىش التأثر الخطر لذلك عىل التعايف 

والتنمية االجتمعية واالقتصادية للبالد".
احتجاجات متواصلة

ضــد  احتجاجاتهــم  الســودانيون  يواصــل  ميدانيــا، 
التــي  الربهــان  الفتــاح  عبــد  الجيــش  قائــد  قــرارات 
أطاحت بالركاء املدنين يف العملية االنتقالية من 

الحكم.
الســيادة  مجلــس  حــل  االثنــن  أعلــن  الربهــان  وكان 
والحكومة وفرض حالة الطوارئ، كم تضمنت قراراته 

حّل جميع الكيانات النقابية واالتحادات املهنية.
واحتجاجــات  رفــض  موجــة  الربهــان  قــرارات  وأثــارت 
يــزال املتظاهــرون  الداخــل والخــارج، وال  واســعة يف 
لليــوم الثالــث عــىل التــوايل يف الشــارع، وقــد أغلقــوا 

العديد من الطرق بالحجارة وجذوع األشجار.

وحاولــت الرطــة الســودانية أمــس إزالــة العوائق التي 
أبــرز  أحــد  الســتن،  شــارع  مــن  املتظاهــرون  أقامهــا 
الشــوارع يف رشق العاصمــة، ونفــذت حملة توقيفات 

شملت عددا من الشباب الذين كانوا يف املكان.
وبينــم ظلــت أغلــب املحــال التجارية مغلقة، فتحت 
بعضها أبوابها. وقد انترت قوات األمن والجيش يف 
الشــوارع املحيطــة بالقيــادة العامــة والقــرص الرئــايس، 
األمــور ومســار األحــداث يف  لتطــورات  ترقــب  وســط 

البالد.
المطار وموانئ الشرق

املــدين  الطــران  مديــر  أعلــن  آخــر،  صعيــد  عــىل 
الخرطــوم،  مبطــار  العمــل  اســتئناف  عــدالن  إبراهيــم 
أمــس. وكانــت الســلطات قررت الثالثــاء تعليق جميع 
الرحــالت مــن وإىل البــالد حتــى نهايــة الشــهر الجــاري 

بسبب االضطرابات.
كــم أعلــن تجمــع املهنيــن، يف بيــان، أمس، أن عمل 
إىل  ســينضمون  الحكوميــة  النفطيــة  ســودابت  رشكــة 
حركــة العصيــان املــدين عــىل مســتوى البــالد، والتــي 
أعلنتهــا النقابــات األخــرى ردا عــىل اإلطاحــة بالحكومة 

من قبل الجيش.
ويف الــرق، واصــل املجلــس األعــىل لنظــارات البجــا 
الســودان  رشق  عــزل  األربعــن  لليــوم  والعموديــات 
عــن باقــي البــالد. وشــدد املجلــس عىل إبقــاء اإلغالق 
التــام لرق الســودان وقفــل املوانئ والطريق القومي 
الرابــط بــن العاصمــة واملينــاء حتى تحقيــق مطالبهم، 
وعــىل رأســها إصــدار قــرار بإلغاء مســار رشق الســودان 

املضمن يف اتفاقية جوبا للسالم.
مواقف منددة

االثنــن  منــذ  الخــارج  مــع  لــه  تواصــل معلــن  أول  ويف 

اللــه  الســوداين عبــد  الــوزراء  رئيــس  تلقــى  املــايض، 
حمــدوك اتصــاال هاتفيــا من وزيــر الخارجية األمريك 

أنتوين بلينكن.
يف  تحــدث  بلينكــن  إن  األمركيــة  الخارجيــة  وقالــت 
اتصــال هاتفــي مــع حمدوك، ورحب بإطالق رساحه، 

وجدد املطالبة بإطالق بقية املعتقلن.
إزاء  العميــق  قلقــه  عــن  أعــرب  الوزيــر  أن  وأضافــت 
اســتمرار ســيطرة الجيش عىل الســلطة يف الســودان، 
وكــرر رضورة ضبــط النفــس وتجنــب العنــف يف الــرد 
الدوليــة  الدعــوات  إىل  مشــرا  املتظاهريــن،  عــىل 
املتزايدة إلدانة ما وصفه باالســتيالء العســكري عىل 
ملطالــب  تأييــده  مجــددا  البلــد،  هــذا  يف  الســلطة 
السودانين بالقيادة املدنية والدميقراطية والسالم.

املتحــدة،  والواليــات  أوروبيــة  دول  طالبــت  وقــد 
أمــس، الجيــش الســوداين بضــمن اإلفــراج عــن جميــع 
املعتقلــن السياســين، واحــرتام حــق املواطنن يف 

التظاهر.
وعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء مصر 
االنفتاح الدميقراطي يف الســودان وتطلعات شــعبه، 
ودعــت إىل اســتئناف الحــوار بــن القــوى السياســية، 
يف  وقالــت  االنتقاليــة.  املرحلــة  توازنــات  واحــرتام 
بيان، إن الوثيقة الدستورية هي اإلطار الوحيد الذي 
الــدويل  املجتمــع  ودعــم  الحــوار،  مبواصلــة  يســمح 

للسودان.
مــن جانبهــا، وصفــت الخارجية األملانية ما حدث يف 
الســودان بأنــه انقــالب عســكري، وتطــور كاريث يضــع 
إنــه  البــالد عــىل حافــة املخاطــر. وذكــرت، يف بيــان، 
يف حــال مل يتــم إنهــاء االنقــالب العســكري فــورا، فــإن 

العواقب ستكون وخيمة.

مواقف متباينة في الداخل
 االتحاد اإلفريقي يعلق عضوية السودان والبنك الدولي "يوقف" مساعدته 

على خلفية إصالحات قضائية 
"العدل األوروبية": 
مليون يورو غرامة 
يومية على بولندا

لوكسمربغ/ وكاالت:
فرضــت محكمــة العــدل األوروبيــة، أمــس، غرامــة عــىل بولنــدا 
دوالر(  ألــف  و160  مليــون  )نحــو  يــورو  مليــون  بدفــع  تلزمهــا 

يوميا.
إصالحــات  بولنــدا  إجــراء  خلفيــة  عــىل  املحكمــة  قــرار  وجــاء 
قضائيــة اعتربتهــا العــدل األوروبيــة "مثــرة للجــدل"، حســبم 

نقل موقع "يورونيوز" األورويب.
توافــق  حتــى  املفعــول  ســارية  العقابيــة  اإلجــراءات  وســتظل 
وارســو عــىل االمتثــال لحكــم أصدرته محكمة العــدل األوروبية 
الفــوري  التعليــق  وأمــرت مبوجبــه  املــايض  يوليــو/ متــوز  يف 
للغرفة التأديبية لقضاة املحكمة العليا وإلغاء القرارات التي 

اتخذتها بولندا بالفعل بشأن رفع الحصانة القضائية.
للحكــم  لالمتثــال  لبولنــدا  املتكــررة  الدعــوات  تجاهــل  وبعــد 
العــدل  محكمــة  مــن  األوروبيــة  املفوضيــة  طلبــت  الســابق، 
الخطــوة  وهــي  يوميــة،  غرامــات  فــرض  لوكســمبورغ(  )مقرهــا 

األخرة واألكرث جذرية يف هذه القضية.
وســيتم خصــم الغرامــات اليوميــة مــن أمــوال االتحــاد األورويب 

التي تتلقاها بولندا بشكل دوري.
وتعد الدولة إىل حد بعيد أكرب متلقي ألموال االتحاد، حيث 

تلقت أكرث من 18 مليار يورو عام 2020.
ســنتها  التــي  اإلجــراءات  أن  عــىل  البولنديــة  الحكومــة  وتــرص 

أساسية للقضاء عىل بقايا النظام الشيوعي.

حرق مساجد وتدمير بيوت
موجة عنف جديدة ضد مسلمي الهند بوالية تريبورا
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الفن التشكيلي.. سالح بـ "ألف الفن التشكيلي.. سالح بـ "ألف 
كلمــــة" يعبر عــن الجــرح الفلسطينيكلمــــة" يعبر عــن الجــرح الفلسطيني

متالزمة "ديوجين".. متالزمة "ديوجين".. 
ا اعندما يصبح تراكم األشياء في المنزل مرضيًّ عندما يصبح تراكم األشياء في المنزل مرضيًّ

محاصر بسجن إسرائيلي

غزة/ يحيى اليعقويب:
منازلهــم،  ركام  يزيلــون  الجــران  كان  بينــا 
حجــارِة  أكــوام  مــوىس  ســجى  الفنانــة  أنطقــت 
إىل  وحولتهــا  رفــح  مبحافظــة  املدمــر  منزلهــا 

لوحات فنية.
فلســطيني  وثائــر  الصخــرة،  لقبــة  مجســم  فهنــا 
علــم  بألــوان  ملونــة  وشــجرة  بالكوفيــة،  موشــح 
ُرســمت  "صامــدون"  كلمــة  تعلوهــا  فلســطني 
عــىل بقايــا أرضية رخامية، وعىل شــظية صاروخ 
بلونــه الرمــادي ملعــت ألــوان ريشــتها الذهبيــة: 

"سوف نبقى هنا".
عــىل كل عمــود مهــدم أو حائــط ال يــزال قامًئــا، 
تحمــل  رســومات  وتركــت  ســجى  موهبــة  مــرت 
وخارطــة  علــم  يف  الفلســطينية  القضيــة  رمزيــة 
نصــب  االحتــال  يضعــه  ومســجد  فلســطني 

عينيه.
وحتــى   1948 عــام  الفلســطينية  النكبــة  منــذ 
يف  غــزة  قطــاع  عــىل  األخــر  االحتــال  عــدوان 
التشــكييل  الفــن  يــزال  ال   ،2021 أيــار  مايــو/ 
الفلســطيني يعكــس كل مــا وقــع عــىل الشــعب 
يــزل  ومل  واضطهــاد،  ظلــم  مــن  الفلســطيني 
أداة نضــال قويــة عــّر فيهــا الفنانــون عــن همــوم 

ومآيس الشعب الفلسطيني.
تفكيك التحديات

تؤكد سجى أن الفن التشكييل ال يزال يعّر عن 
ــد طاقــة  جــرح القضيــة الفلســطينية، وأحياًنــا يولِّ
تجعل نقاط الضعف قوة يستخدمها الفنان يف 

إيصال رسالته كا فعلت سجى.
صورة ما حل مبنزلها خال معركة سيف القدس 
يف مايــو/ أيــار املــايض تقفــز مــن ذاكــرة ســجى 
وهــي تعيــد رســم مشــاهد الدمــار التــي حلــت 

جيــش  "أنذرَنــا  "فلســطني":  لصحيفــة  مبنزلهــا 
االحتــال بهــدم املنزل، فخرجنا تحت رصخات 
األطفــال والنســاء، تركــت مرســمي الخــاص وكل 
أدوات الرســم فلــم أســتطع إال النجــاة بروحــي، 
وحينــا رجعــت ورأيــت الدمــار وقــد اختلطــت 
وقــع  كان  األوراق  ومتزقــت  الــردم،  مــع  األلــوان 
األمر صادًما، لكن هذه الصدمة وّلدت بداخيل 

فكرة استغال الجدران لرواية قصتي".
قبــل العــدوان كانــت ترســم عــىل الزجــاج بألــوان 
زيتية، وبعده رسمت بالزيت عىل زجاج نوافذ 
العلــم  ألــوان  اســتخدام  "تعمــدت  املهشــمة، 
الفلســطيني، مرفقــة بعبــارات الصمود، حاولت 
عــن قضيتــي  أدافــع  أين  للعــامل  رســالة  إيصــال 

بأسلويب.
مواقــع  عــىل  تعاطًفــا  ســجى  رســومات  القــت 
مــع  تفاعــل  أقــوى  لكــن  االجتاعــي،  التواصــل 
رســوماتها  وصلــت  حينــا  حظيتــه  قصتهــا 

إىل فنانــة روســية تدعــى نتاليــا، والتــي بدورهــا 
جسدت قصة سجى يف رسمٍة، وشاركت به يف 
معــرض رويس كبــر، شــارك به واحد وخمســون 
فناًنا روســًيا، وكان من رشوط املعرض مشــاركة 
الفنان بلوحة واحدة فقط، فاختارت نتاليا لوحة 

سجى.
كــا  بريشــته،  يحــارب  الفنــان  أن  ســجى  تؤمــن 
فجعلــت  وعدســته،  وصوتــه  بقلمــه  الصحفــي 
بــني  التــي وجــدت نفســها فيهــا  نقطــة الضعــف 
الركام والردم نقطة قوة تنطلق منها إىل العامل، 
دأب  واضحــة،  برصيــة  رســائل  أوصــل  بشــكل 
 73 منــذ  إيصالهــا  عــىل  التشــكيليون  الفنانــون 

عاًما.
وإذ يــرى التشــكييل الســوري والباحــث حبيــب 
الفــن  يف  الواقــع  "صــورة  كتابــه  يف  الراعــي 
تنــاول  فــإن  املعــارص"  الفلســطيني  التشــكييل 
ذاتــه  حــد  يف  الفلســطيني  التشــكيل  تجربــة 

محكوم برشح وتفكيك التحديات التي تحارص 
الواقع الفلسطيني بأرسه.

ففــي أعقــاب االنتفاضــة الثانيــة فــرض االحتــال 
عوائــق ال حــرص لهــا عــىل الفلســطينيني وعــىل 
قدرتهــم عــىل التنقــل، كــا عزلهــم عــن الحركــة 
ال  حتــى  متعمــد  بشــكل  ككل  العامليــة  الفنيــة 
ــا، يــكاد يكــون  يكــون لهــم صــوت مســموع. وحاليًّ
بــني  مســتحيًا أن ينتقــل رســامون أو مبدعــون 

الضفة وغزة أو القدس أو العكس بُحرية.
"فإغــاق  القيــود،  بهــذه  تشــعر  أيًضــا  ســجى 
فهنــاك  كفنانــني،  تواجهنــا  عقبــة  أول  املعابــر 
وإن  إدخالهــا  االحتــال  مينــع  معينــة  لوحــات 
دخلــت فســعرها مرتفــع، كذلــك مســألة الســفر 

للمشاركة يف معارض دولية".
تقلص الحضور

التشــكييل  الفــن  واقــع  عــىل  عامــة  وبنظــرٍة 
وحتــى  الخمســينيات  مطلــع  منــذ  الفلســطيني 

األلفيــة الحاليــة، ياحــظ أن الفنانــني كانــوا أكــر 
زخــًا يف تقديــم القضيــة عــن الوقــت الحــايل، 
وهــذا يرجــع لعــدة أســباب يف مقدمتهــا الواقــع 
بقطــع  اإلرسائيــيل  االحتــال  فرضــه  الــذي 
التواصل بني قطاع غزة والضفة الغربية ال عاقة 

للفنانني به.
التشــكييل  الفــن  يحــارص  الــذي  الســجن  فهــذا 
التشــكييل  الفنــان  ُيرجــع  الفلســطيني، 
الفلســطيني فايــز الحســني، أســبابه إىل تراجــع 
اإلرث  عــىل  باملحافظــة  الرســمي  االهتــام 
الثقايف، وتوجه العديد من الفنانني ملا يسمى 
"الفــن املعــارص" وذلــك إلرضــاء أطــراف معينــة 
الذيــن  الفنانــني  عــدد  قّلــص  مــا  يســمها-  –مل 
يعطــون للقضيــة الفلســطينية ويلتزمــون الدفــاع 

عنها وبات معظمهم خارج فلسطني.
الرســم  يف  عاًمــا   50 نحــو  أمــى  الحســني 
التشــكييل، ورســم نحــو 300 لوحــة، وقــد منعــه 

الــذي  األخــر  معرضــه  يف  املشــاركة  االحتــال 
أقيــم يف القــدس، فذهبــت لوحاتــه الخمســون 
وحدهــا إىل املدينــة املحتلــة، بينــا بقــي هــو 

يف غزة.
هــذا املنــع تكــرر مــع الحســني كثــًرا، ومع مئات 
الفنانــني الفلســطينيني الذيــن ُمنعــوا املشــاركَة 

يف معارض خارجية بسبب قيود االحتال.
"ســبب  "فلســطني":  الحســني لصحيفــة  يقــول 
لجوء الجيل الشــاب للفن املعارص، هو بســبب 
الداعمــة،  املؤسســات  بعــض  تفرضهــا  رشوط 
تجنًبــا  الرســالة  يف  غمــوض  هنــاك  ليكــون 
بالســفر  لهــم  وللســاح  اإلرسائيليــة  للماحقــة 
بُحرية، رغم أهمية الوضوح يف الفن التشكييل 
وهذا له أثر ســلبي عىل دعم القضية بعكس ما 

كان سابًقا".
لكــن الفــن التشــكييل، كــا يســتدرك الحســني، 
أعطــى للقضيــة الفلســطينية شــيًئا كبــًرا خاصــة 
مــع  الفــن  بدايــات  عــن  الحديــث  جــرى  مــا  إذا 
أســاء  وظهــور  الفلســطينية،  الثــورة  انطــاق 
كبــرة مثــل إســاعيل شــموط الــذي رســم تاريخ 
فلسطني بالريشة للعامل، وكانوا يامسون واقع 
الشــعب الفلســطيني يف كل املجــاالت، وهــذه 
الوقــت  حتــى  آخــرون  فنانــون  أكملهــا  املســرة 

الحايل ودافعوا عن القضية الفلسطينية.
يف وقــت كانــت الثــورة الفلســطينية تحتــاج إىل 
الدعــم املعنــوي الكبــر، كان الفنانون يرســمون 
ويعرفــون  قضيتهــم،  همــوم  ملتزمــني  بســخاء 
يقــول  االحتــال،  يفعلــه  مــا  كل  عــىل  العــامل 
الحســني ألن الفــن "لغــة برصيــة للعامل ال تحتاج 
أعطــت زخــًا ملســارنا املقــاوم"،  إىل مرتجــم، 

كا يؤكد الحسني.

باريس/ وكاالت:
املكدســة  باألشــياء  تغــص  معيشــة  غرفــة  أو  نــوم  غرفــة 
األطبــاق  تحــت  ينهــار  ومطبــخ  الســقف،  إىل  أرضهــا  مــن 
وحــوض  الحــام،  يف  معبــأة  قامــة  وأكيــاس  املتســخة، 
اســتحام غــر صالــح يفيــض بالحــيل واملابــس، ورائحــة 
"متازمــة  عــامل  يف  بكــم  مرحًبــا  إًذا  واألوســاخ؛  الغبــار 

ديوجني".
بقلــم  تقريــر  -يف  الفرنســية  لوفيغــارو  صحيفــة  تقــول 
سيسيل تيرت- إن تراكم هذه األغراض واالنكاش عىل 
الــذات مــن أعــراض متازمــة ديوجــني، وتوجــد عاجــات 
نفســية لرعايــة املصابــني بهــا، وتكــون غالبــا لديهم أمراض 

عصبية أو نفسية أخرى.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن مصطلــح "متازمــة ديوجــني" 
الشــيخوخة  أطبــاء  قبــل  مــن   1975 عــام  مــرة  أول  ظهــر 
الريطانيني، يف إشــارة إىل الفيلســوف اليوناين ديوجني 
الــذي عــاش بخيــا ويف شــبه اكتفــاء ذايت  دو ســينوب، 

وهو يتجاهل األعراف االجتاعية.
حــاالت  و5  حالــة  بــني  مــا  وجــود  إىل  الدراســات  وتشــر 
لــكل 10 آالف نســمة، والحــظ األطبــاء نحــو 30 حالــة مــن 
املــرىض الذيــن يشــرتكون يف الســكن غــر املنظــم وغــر 
الدكتــور  يقــول  كــا  اإلهــال،  عليهــم  ويظهــر  الصحــي 

ألكسندر لوروا. 
يف  اآلن  حتــى  ينجــح  مل  الطبــي  "املجتمــع  أن  ويوضــح 

تظهــر  ال  وهــي  بدقــة،  ديوجــني  متازمــة  مامــح  تحديــد 
يف اإلصــدار األخــر مــن الدليــل التشــخييص واإلحصــايئ 

لاضطرابات النفسية".
إنكار إهمال النظافة

هــذه  متيــز  ســلوكيات   6 هنــاك  أن  الكاتبــة  وأوضحــت 

املتازمــة بشــكل واضــح؛ وهي عاقة الشــخص باألغراض 
غر املعتادة وتتجىل يف الرتاكم، ثم إنكار االضطرابات، 
الــذات، إضافــة  عــىل  بالخجــل واالنطــواء  الشــعور  وعــدم 
واملابــس  الشــخصية  للنظافــة  الشــديد  اإلهــال  إىل 

واملسكن، وأخًرا رفض أي مساعدة خارجية.

الكاتبــة إىل أن مراكمــة األغــراض هــذه ال عاقــة  ونبهــت 
لهــا بجمــع األشــياء الــذي يقــوم بــه بعــض النــاس، ويقــول 
الطبيب النفيس مبستشــفيات جنيف عثان ســينتييس 
إن "هــواة الجمــع يهتمــون بنــوع محــدد جــدا مــن األشــياء، 

ويهتمون به كثرا". 
إىل  فيميــل  ديوجــني  مبتازمــة  املصــاب  "الشــخص  أمــا 
التنظيــف والنظافــة"،  أنــواع األشــياء وإهــال  تجميــع كل 

كا يقول نيكوال نيفو الطبيب النفيس يف باريس.
ورغــم أن متازمــة ديوجــني تؤثــر بشــكل رئيــيس عــىل كبــار 
الســن، فإنهــا ميكــن أن تحــدث يف أي عمــر، كــا تصيــب 

جميع الطبقات االجتاعية بالطريقة نفسها.
ويبني نيفو أنه "ميكن أن تتطور املتازمة مبكرا، لكنها ال 
تتاح لها الفرصة للتعبر عن نفسها لدى الشباب ألن من 

حولهم ال يسمحون لها بالحدوث".
وتشر الدراسات إىل أن معظم املصابني بهذه املتازمة 

يعيشون وحدهم، وهم أرامل أو غر متزوجني غالبا.
ما األسباب؟

مجهولــة  الحــاالت  مــن   20% أن  إىل  الكاتبــة  وأشــارت 
الســبب، و%80 منهــا يعــاين صاحبهــا من أمــراض أخرى؛ 

نفسية بنسبة %50 وعصبية بنسبة 30%. 
ويقــول نيفــو: إن "عــددا مــن األمــراض النفســية ميكــن أن 
ومتازمــات  الفصــام  مثــل  ديوجــني،  متازمــة  إىل  تــؤدي 
الوســواس  أو حتــى اضطــراب  العظمــة واالكتئــاب  جنــون 

عصبــي  مــرض  بســبب  تحــدث  أن  ميكــن  كــا  القهــري، 
كالخرف".

املــرض  عــن  البحــث  نيفــو-  -حســب  الــروري  و"مــن 
ألن  ديوجــني،  متازمــة  عنــد  التوقــف  وعــدم  األســايس، 
ذلك قد تكون له عواقب وخيمة للغاية، ولذلك يف حالة 
وجــود متازمــة ديوجــني عنــد الشــباب يجــب البحــث عــن 
مــرض نفــيس، وعنــد كبــار الســن يجــب البحــث عن مرض 
بالنســبة  الرعايــة  صعوبــة  إىل  الكاتبــة  ونبهــت  عضــوي. 
ملــرىض املتازمــة بســبب إنكارهــم وجــود أي اضطــراب 
مســاعدة،  أي  ورفــض  باملشــكلة،  وعيهــم  وقلــة  لديهــم، 
بخطــر  ينــذر  قــد  الرتاكــم  أن  إال  االجتاعيــة،  وعزلتهــم 

يستدعي عرض املساعدة أو طلب مساعدة البلدية.
نوعــني  اســتخدام  فإنــه ميكــن  النفــيس،  للطبيــب  ووفقــا 
مــن العــاج النفــيس حســب حالــة املريــض؛ هــا العــاج 

السلويك املعريف والعاج الشخيص. 
مصــاب  مريــض  مؤخــرا  لــدي  "كان  نيفــو:  ويضيــف 
باضطراب الوســواس القهري، ويخىش فقدان معلومات 
مــن  أطنانــا  لــذا جمــع  األوراق،  يقــرأ جميــع  إذا مل  مهمــة 

املنــزل  يف  الصحــف 
عــاج  لكــن  لســنوات، 
القهــري  الوســواس 
إفــراغ  مــن  مّكنــه  لديــه 

منزله بنفسه". إذا انعدمت رغبتك في ترتيب أشيائك ومظهرك فقد تكون مصاًبا بمتالزمة ديوجين

لوحة للفنانة لوحة للفنانة 
سجى موسىسجى موسى

لوحة للفنان الكبير لوحة للفنان الكبير 
فايز الحسنيفايز الحسني
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
ارتفعت الســتائر الحمراء لألعلى، وخفتت األضواء، وازدانت 
القاعــة الكبيــرة بنور الحفاظ وهم يعتلــون المنصة باألثواب 
البيضــاء يتوشــحون بالكوفيــة الفلســطينية.. يعــزف عريــف 
الحفل على أوتار الحروف شعًرا: »طوبى لمن حفظ الكتاب 

بصدره.. فبدا مضيًئا كالنجوم تألقا«.
بدو كآللئ وهم يجلســون على مقاعد التكريم على منصة 

قاعــة المؤتمرات الكبرى بالجامعة اإلســامية غرب مدينة 
غــزة فــي حفل تكريم مخيــم »المتميزين« حيــث تحتفي دار 
القــرآن الكريم والســنة بألف حافــظ وحافظة، كرمت منهم 

500 حافظ منهم أمس.
»ســاٌم عليكــم يــا مــن تحبــون أهل القــرآن وتدعمــون أهل 
القرآن«.. يرحب العريف بالحضور، ويشحن بكلماته طاقاتهم 

اإليمانية: »إنه القرآن يرفع وينفع ويشفع، من تمسك به عز 
وارتفع وساد، وبفضل الله بلغ المراد؛ به تعلو األقدار وينال 
الشرف والعز والفخار، وتلبس تيجان الوقار )..( ما اشتغل به 
أحد إال تخلد اســمه في ســماء المقربين، كيف ال وقد قال 
رســولنا األميــن: إن اللــه يرفــع بهذا الكتــاب أقوًما ويضع به 

آخرين«.

500500 حافظ يتألقون على منصة التكريم حافظ يتألقون على منصة التكريم

نقشوا القرآن في قلوبهم..نقشوا القرآن في قلوبهم..

أجمل اللحظات
مــن بــن ثالثــة أطفــال مثلــوا قصًصــا حقيقيــة عاشــها حفــاظ 
مخيــم املتميزيــن، أمســك أحدهــم بامليكروفــون وفتــح قلبــه 
للعــامل: "قصــف بيتــي، لكــن مل يــزدين ذلــك إال إرصارا، قــد 
عــن  لكــن مختلفــة  غــزة،  أطفــال  تكــون قصتــي كقصــص كل 
أطفــال العــامل، فرمبــا يعدنا هــذا العامل صفًرا، لكن ميكن أن 
يأيت حافظ أمام هذه األصفار لنكون رقًم لكن ذلك يتحقق 

بحفظ القرآن".
قبــل بــدء فعاليــات التكريــم، انقســم الحفــاظ إىل مســارين، 
يــارس  الحافــظ  فــم  مــن  الخــروج  الفــرح يف  تتســابق عبــارات 
لولــو )17 عاًمــا( التقطــت صحيفــة "فلســطن" تلــك الفرحة، 
يف  وأنــت  حياتــك  فاتحــة  تكــون  أن  جميــل  "يشء  فيقــول: 
ثــالث  غضــون  يف  الكريــم  القــرآن  تحفــظ  أن  العمــر  مقتبــل 

ســنوات، واليــوم أعيــش أجمــل لحظــات عمــري وأنــا أقــف يف 
لنــا  بــن الحافظــن ألكــرم، والتكريــم هــو حافــز  هــذا القطــار 

ويشجعنا عىل اإلنجاز".
خالل بدء مراسم التكريم، يرتقب سعد عاشور وهو يجلس 
بن الحارضين ابنه محمد، كانت مشاعر الفخر بادية عليه، 
فهــذا  فرحــة عظيمــة،  "هــذه  أركان وجهــه:  واالبتســامة متــأ 
فأشــعر  وأم،  آب  كل  إليــه  يســعى  واآلخــرة،  الدنيــا  مــروع 
بسعادة كبرية أن أكرمني الله بحفظ ابني لكتاب الله، وهذه 
نصيحتي لآلباء واألمهات أن يسخروا كل ما لديهم يف تربية 

أبنائهم عىل حفظ القرآن".
)45 عامــا( بعدمــا  القديــري  تهــاين  تقــف  القاعــة  نهايــة  يف 
مل تجــد هــي وعــرات النســاء مكانــا للجلــوس عليــه بســبب 
امتــالء القاعــة، لكــن فرحتهــا برؤيــة ابنهــا بــراء "يذهــب عنهــا 

حملــة  وهــم  األمــة،  بــأرشاف  نحتفــي  وخاصتــه،  اللــه  وأهــل 
القرآن".

الجمــل أضــاف أيًضــا: "أعظــم نعمــة ميــن بهــا اللــه عــىل عبــده 
أن يجعل صدره وعاًء لهذا الكالم والنور املبن، واليوم نحن 
هنــا لنكرمكــم وتقديرنــا لكم هو إجالل لربنا ســبحانه وتعاىل؛ 
أن يكرمــوا يف  القــرآن يســتحقون  فأهــل  اليــوم  بكــم  نحتفــي 
هــذه الدنيــا ومــا ينتظركــم عند الله هو خري وأبقى يوم ينادى 
عليكــم يــا أهــل القــرآن: اقــرأ وارتــق ورتــل كــم كنــت ترتــل يف 
الدنيــا فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا، والنبــي ســن لنــا 

تكريم أهل القرآن".
وتابع: "حق لآلباء أن يفرحوا ويعتزوا ويرفعوا رؤوسهم، فأي 
نعمــة أعظــم مــن أن يحفــظ ابنــك أو ابنتــك كتــاب اللــه، وهــم 
اليــوم فرحــون مــرورون يف هــذه الدنيــا"، مشــيدا مبديــري 

مشــقة الوقــوف عــىل القدمــن ســاعة"، بعــد أن جــاءت مــن 
محافظة رفح.

بــراء  للــه  "الحمــد  األم:  هــذه  لفرحــة  "فلســطن"  تنصــت 
ثالــث أوالدي الذيــن يحفظــون القــرآن الكريــم، وحفظهــم نــور 
لهــم فقــد حصــل شــقيقاه عــىل ترتيــب مرتفــع عــىل مســتوى 
الوطــن بالثانويــة العامــة مبعــدل %99.4، وبــراء حصــل عــىل 
%97.7 ويــدرس حاليــا يف الســنة الرابعــة يف الطــب" تقطــع 
حديثها ابتسامة، وبدت متحفزة عىل الحفظ بلهجة عامية: 

"شجعوين أنا ووالدهم أن نحفظ القرآن".
ثمار ودعم

عبــد  د.  والســنة،  الكريــم  القــرآن  دار  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الرحمــن الجمــل قــال يف كلمتــه خــالل الحفــل: "نحتفي بهذه 
الكوكبــة املتميــزة املباركــة، والثلــة الرائعــة مــن أهــل القــرآن، 

املناطق والدوائر املرفن العامن والفرعين واملحفظن 
واملعلمن يف "دار القرآن الكريم"، بهذه الثمر.

ويوضــح الجمــل أن عــدد املســتفيدين ســنوًيا مــن دوائــر دار 
القرآن الكريم والسنة يبلغ نحو 400 ألف مستفيد من دائرة 
التحفيــظ، والقــراءات، والســند، ومنتــدى الحفــاظ، والســنة 

النبوية املرفة، والتفسري، والتدبر.
ويشــري إىل أن األلف حافظ يف مخيم "املتميزين" يضافون 
الــدار، ومئــات  إىل عــرات آالف الحفــاظ الذيــن خرجتهــم 
التأهيليــة،  التجويــد،  أحــكام  دورات  مــن  الخريجــن  آالف 
اآلالف  ملئــات  باإلضافــة  والقــراءات،  والســند،  والعليــا، 
شــاكًرا  والتدبــر،  التفســري  ودورات  النبويــة  الســنة  لــدورات 
جهــود داعــمت مــن دولــة قطر قدمن دعم ماليا مهم إلنجاح 

املخيم.

"فلسطين" ترصد لقطات من الحفل

ا من دوائر "دار القرآن الكريم والسنة" د. عبد الرحمن الجمل: 400 ألف مستفيد سنويًّ
تصوير/ يارس فتحيتصوير/ يارس فتحي
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
وقائــد  العــب  العبيــد  ســليامن  الالعــب  دخــل 
الـــ40,  نــادي خدمــات الشــاطئ اليــوم عامــه  فريــق 
ليكــون بذلــك أكــر العــب يف بطولــة دوري الدرجــة 

املمتازة.
قــي  عمــره،  مــن  عامــًا   40 اليــوم  العبيــد  وُيغلــق 
أكــر مــن نصفهــا يف مالعــب كــرة قــدم، حقــق فيهــا 
العديــد مــن البطــوالت، وارتــدى قميــص املنتخــب 

الوطني يف أكر من 35 مباراة دولية.
مــن دوري  لقــب أول نســخة  العبيــد عــى  وحصــل 
املحرتفــن مــع فريــق مركــز شــباب األمعــري وكأس 
أبو عامر عام 2011، وتلقى عدة عروض احرتافية 

خارج الوطن، لكنه لو يوافق عليها.
الــدوري املمتــاز يف  بلقــب هــداف  العبيــد  وتــوج 
غــزة ثــالث مــرات متتاليــة )2015-2014 و-2015

2016 و2016و2017(.

وما زال العبيد يعيش يف قمة عطائه، ولديه الكثري 
ليقدمــه خــالل املواســم القادمــة، وهــو النجم األبرز 

يف صفوف البحرية.
ويعتمد فريق نادي خدمات الشاطئ عى مهاجمه 
خــالل  الفريــق  هــداف  وهــو  كبــري  بشــكل  العبيــد 
بالرسعــة  يتمتــع  األخــرية، حيــث  الثــالث  املواســم 
والرشــاقة رغــم تقدمــه يف الســن نظــرًا لقدرتــه عــى 
عــى  واملداومــة  البدنيــة,  لياقتــه  عــى  املحافظــة 

مامرسة الرياضة.
وال يتطلــع العبيــد لالعتــزال خــالل الفــرتة الراهنــة، 
عــى  قــادرًا  كان  طاملــا  املالعــب  يف  وسيســتمر 
العطــاء، حيــث أكــد أنه يأمــل أن يعتزل بعد تحقيق 

لقب بطولة عى مستوى غزة.
املحليــة  املالعــب  يف  نــادرة  حالــة  العبيــد  وبــات 
والعربيــة حيــث مل يصــل أي العــب يف هــذا العمــر 

وهو بهذا املستوي املميز.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مــع  تعاقــده  الفلســطيني  األهــي  النــادي  أعلــن 
الالعــب أحمــد عطــا جربوع, لتعزيز خط الدفاع يف 

بطوالت املوسم القادم 2021/2022.
وجاء التعاقد مع جربوع "32" عامًا, يف ظل حاجة 
الفريق املاسة لخرته يف هذا املركز, رغم ابتعاده 

عن املالعب ألكر من عام ألسباب مختلفة.
ولعب جربوع يف صفوف نادي خدمات رفح ألكر 
مــن 15 عامــًا, وحقــق معــه العديــد مــن البطــوالت 
ال  الشــباب ملــدة  لجــاره  ينتقــل  أن  قبــل  الرســمية, 
تتجاوز الثالثة أشهر، ولكنه مل يشارك معه يف أي 

مباراة.

كام واستعار األهي الالعب عبد الرحمن العروقي 
ألــوان  عــن  للدفــاع  الصداقــة,  نــادي  مرمــى  حــارس 
الفريــق املوســم املقبــل, علــاًم أن الالعــب شــارك 
مع منتخب الشباب يف التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا العام املايض.
الســكايف  ســليامن  الالعــب  عقــد  النــادي  وجــدد 
املوســم  مميــزًا  أداًء  قــدم  بعدمــا  ثــاين  ملوســم 
عــودة  يف  وســاهم  الوســط،  خــط  يف  املــايض 

الفريق للدرجة املمتازة.
النــادي  إدارة  مجلــس  وافــق  متصــل،  ســياق  ويف 
الحــج  عبداللــه  مرمــاه  حــارس  إعــارة  عــى  األهــي 

محمد لنادي الريموك ملدة موسم واحد فقط.

غزة/ وائل الحلبي:
تصفيــات  يف  مشــواره  اليــوم  األوملبــي  املنتخــب  يفتتــح 
23 ســنة امُلقامــة يف العاصمــة األردنيــة  كأس آســيا تحــت 
عــامن واملؤهلــة إىل النهائيــات يف أوزباكســتان عام 2022، 
عبــد  امللــك  ســتاد  عــى  تركامنســتان  منتخــب  مبواجهــة 
اللــه الثــاين يف العاصمــة األردنيــة عــامن، يف إطــار مباريــات 
املجموعــة السادســة للتصفيــات والتــي تضــم إىل جوارهــام 

منتخب األردن.
ويطمــح "الفــدايئ األوملبــي" إىل اجتيــاز هــذا االختبــار مــن 
أجــل تســهيل مهمتــه يف املبــاراة الثانيــة أمــام األردن الــذي 
حقــق الفــوز عــى منتخــب تركامنســتان بهــدف دون رد، يف 
املجموعــة  ليتصــدر  السادســة  املجموعــة  مباريــات  افتتــاح 

برصيد 3 نقاط.
مــن  االســتفادة  عــن  األوملبــي  فلســطن  منتخــب  ويبحــث 
يف  مبشــاركته  التصفيــات  ســبقت  التــي  الناجحــة  التجربــة 
بطولــة غــرب آســيا والتــي شــهدت فوزه عى لبنــان واإلمارات، 

وخسارته يف املباراة األوىل أمام العراق.
إيهــاب  الكابــن  بقيــادة  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  وســيعمل 
أبــو جــزر عــى اختيار التشــكيلة األنســب ملواجهــة املنتخب 
الرتكامين خاصة بعد الصالبة الدفاعية التي ظهر بها األخري 

يف مباراته أمام النشامى وخسارته بصعوبة بهدف وحيد.
التــي  التشــكيلة  بنفــس  الفــدايئ  يظهــر  أن  املتوقــع  ومــن 
اعتمــد عليهــا يف مبــارايت لبنــان واإلمــارات مــع إجــراء بعــض 
التغيــريات، حيــث ســيكون من املؤكــد الحفاظ عى الثاليث 

الهجومي بدر موىس ومحمد ديرية وخالد النريص يف ظل 
حالة االنسجام التي ظهروا بها خالل املباراتن.

أبــو  عــي  الثنــايئ  وصــول  فــإن  الوســط  خــط  صعيــد  وعــى 
علفــة ووســام ســالمة سيشــكل إضافــة قويــة إىل جــوار أحمــد 
أبــو حســنن وحامــد حمــدان وأمــري قطــاوي وأحمــد الطويــل، 
فيام سيكون الحارس محمد عزت، األوفر حظًا لحامية عرين 
املنتخــب، ومــن أمامــه فــادي قطميــش وعميــد صوافطــة يف 

قيادة خط الدفاع.
آســيا  لــكأس  الصعــود  لتكــرار  األوملبــي  املنتخــب  ويطمــح 
قيــادة  تحــت   ،2018 عــام  األوىل  املــرة  بعــد   ،23 تحــت 
املدرب أمين صندوقة، والتي تأهل فيها املنتخب إىل دور 
الـ16، إال أنه مل يفلح يف حسم الصعود إىل نفس املسابقة 

عام 2019.
بنظــام  التصفيــات  إقامــة  عــى  اآلســيوي  االتحــاد  ويعتمــد 
البطولــة امُلجمعــة، حيــث يتأهــل صاحــب املركــز األول يف 
املجموعــات الـــ11 باإلضافــة ألفضــل أربعــة منتخبــات تحتــل 

املركز الثاين.
وتضــم قامئــة املنتخــب 24 العبــًا هــم: محمــد عــزت، لويــس 
شمشــوم، عــي وريــدات، زيــد قنــر، وجــدي محمــد، بشــار 
شــوبيك، أحمــد الطويــل، فــادي قطميش، أمــري قطاوي، أنس 
بنــي عــودة، محمــد ديريــة، وليــد قنــر، صــادق عبيــد، عميــد 
صوافطــة، خالــد النريــص، أحمــد ُكالب، محمــد الرتامــي، 
وســام  مــوىس،  بــدر  حســنن،  أبــو  أحمــد  علفــة،  أبــو  عــي 

سالمة، حامد حمدان، جامل حمد، ليث حسون.

اتحاد كرة القدم ينظم اتحاد كرة القدم ينظم 
ورشة عمل بالتعاون ورشة عمل بالتعاون 
مع االتحاد األوروبيمع االتحاد األوروبي

يقترب من التتويج بدوري يقترب من التتويج بدوري 
"جوال" لكرة السلة"جوال" لكرة السلة

خدمات المغازي خدمات المغازي 

المنتخب األولمبي يواجه تركمانستان في تصفيات كأس آسيا المنتخب األولمبي يواجه تركمانستان في تصفيات كأس آسيا 20222022
ضمن المجموعة السادسة الُمقامة في األردن

 يدخل عامه الـ  يدخل عامه الـ 4040  
وهو في قمة العطاءوهو في قمة العطاء

ينضمان لصفوف األهلي الفلسطينيينضمان لصفوف األهلي الفلسطيني
جربوع والعروقي جربوع والعروقي 

العبيـــدالعبيـــد أكبر العبي 
الـــــــــــدوري 
الممتــــــــــــاز

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن اتحاد كرة القدم عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع االتحاد 
األورويب للعبــة، ضمــن "برنامــج املســاعدة األورويب" لتطويــر كــرة 

القدم يف آسيا.
البدنيــة  "اللياقــة  بعنــوان  ســتكون  الورشــة  أن  إىل  االتحــاد  وأشــار 
يف كــرة القــدم"، والتــي ســتعقد عــر تطبيــق "زووم"، يــوم الســبت 
األورويب  لالتحــاد  الفنــي  املستشــار  فيهــا  ويحــارض  القــادم، 

املحارض فريتز شميد.
وطالــب االتحــاد املدربــن يف غــزة والضفــة للمشــاركة يف الــدورة 

لتطوير قدراتهم يف مجال اللياقة البدنية.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اقــرتب فريــق خدمــات املغــازي مــن التتويــج بلقــب دوري 
"جوال" لكرة الســلة، بعد فوزه عى فريق خدمات الريج 
بنتيجــة ) ٨٧-٨١(، يف مبــاراة ذهــاب نهــايئ البطولــة، التــي 
جمعتهام أمس، عى صالة الشهيد سعد صايل، بحضور 

جامهريي كبري.
وجاءت نتائج األرباع عى النحو التايل:

• الربع األول: ١٧-١٥ لصالح خدمات الريج
• الربع الثاين: ١٨-١٦ لصالح خدمات املغازي
• الربع الثالث: ١٦-١٥ لصالح خدمات الريج
• الربع الرابع: ٢٠-١٩ لصالح خدمات املغازي

• الربع اإلضايف األول: انتهى بالتعادل ٦-٦
• الربع اإلضايف الثاين: ١٥-٧ لصالح خدمات املغازي

ويلتقــي الفريقــان يف مبــاراة اإليــاب يــوم الســبت القــادم 
عــى ذات امللعــب، ويف حــال كــرر املغازي فوزه ســيتوج 
باللقــب، بينــام لــو فــاز خدمــات الريــج ســيلجأ الفريقــان 

ملباراة فاصلة ستقام يوم األربعاء القادم.
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برلني/ )أ ف ب(:
اعتــر مــدرب نــادي بوروســيا دورمتونــد األملــاين لكــرة القدم ماركو روزه أنــه يجب القيام 
باملزيد ملنع املشجعني من اجتياح أرضية امللعب خالل املباريات البيتية للفريق.

وقــال روزه بعــد مبــاراة فريقــه يف مســابقة الــكأس املحليــة ضــد إنغولشــتاد أول امــس: 
"ال ينبغــي أن اإلفــراط يف ذلــك بشــكل كبــر وال ينبغــي أن يكــون هنــاك ثالثــة أو أربعــة 

أشخاص يدخلون امللعب يف كل مباراة".
وتدخــل روزه بنفســه عندمــا دخــل أحــد مشــجعي دورمتونــد إىل أرضيــة امللعــب بعــد 

صافرة النهاية وحصل عىل قميص الالعب الرازييل رينير.
ووقعــت حادثــة مامثلــة يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر عندمــا اضطــر الرنوجــي إرلينــغ 
هاالند مهاجم دورمتوند لتسليم قميصه ملشجع اقرتب منه بعد تسجيله أحد أهدافه.
وقــال املــدرب الــذي رافــق املشــجع الــذي اجتــاح أرضيــة امللعــب، إىل خارجهــا "علينــا 
أن نجــد حــال حتــى ال يحــدث ذلــك يف نهايــة كل أســبوع"، مضيفــا "أســتطيع أن أفهــم أن 
املشجعني يحاولون الحصول عىل قميص لكن الجميع يعلم أننا يجب أن مننع ذلك".

ميالنو/ )أ ف ب(:
أكــد االتحــاد اإليطــايل لكــرة القــدم لوكالــة فرانــس أمــس أنــه فتــح تحقيقــًا يف صفقــات 

انتقال مشبوهة، بعيد تقارير عدة نرشتها وسائل إعالم محلية.
الدرجــة  لجنــة اإلرشاف يف دوري  أن  تيمبــو"  ريبوبليــكا" و"إيــل  وذكــرت صحيفتــا "ال 
األوىل اإليطــايل قــد أرســلت إىل رئيــس االتحــاد غابرييــيل غرافينــا واملدعــي العــام يف 
االتحاد جوزيبي تشيني تقريًرا عن 62 صفقة انتقال خالل الفرتة بني 2019 و2021.
وأكــد االتحــاد اإليطــايل لفرانــس بــرس أن مّدعيــه رشعــوا يف التحقيــق، مــن دون التطــّرق 

إىل عدد االنتقاالت املشمولة.
وُيشتبه يف تنفيذ هذه الصفقات بهدف تضخيم قيمة بعض الالعبني ألغراض مالية، 

أو استخدام صفقات تبادل الالعبني للمساهمة يف تحقيق املوازنة.
وذكــر اإلعــالم االيطــايل أن يوفنتــوس طــرٌف يف الغالبيــة العظمــى مــن الصفقــات الواردة 

يف تقرير اللجنة.
إال أنــه وفًقــا لصحيفــة "ال غازيتــا ديلــو ســبورت" فمــن املحتمــل أن يكــون أكــر انتقــال 
يضــم التقريــر هــو صفقــة النيجــري فيكتــور أوســيمن إىل نابويل العــام املايض من ليل 

الفرنيس.

روما/ )أ ف ب(:
معقــل  يف  اإلطــالق  عــىل  األول  فــوزه  ساســوولو  حقــق 
الدقيقــة  يف  قاتــل  بهــدف   2-1 عليــه  بفــوزه  يوفنتــوس 
"أليانــز  ملعــب  عــىل  الضائــع  بــدل  الوقــت  مــن  الخامســة 
ســتايدوم" أمــس، ضمــن منافســات املرحلــة العــارشة مــن 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وســجل الفرنــيس ماكســيم لوبيــز هــدف الفــوز يف الدقيقة 
األمــريك ويســتون ماكينــي ألصحــاب  عــادل  أن  بعــد   95
عــر  التســجيل  افتتحــوا  الضيــوف  أن  )76(، علــامً  االرض 

دافيدي فراتيزي )44(.
وهذه الخسارة الثالثة ليوفنتوس هذا املوسم يف الدوري 
واالوىل يف ســبع مباريات بعد سلســلة من ســت مباريات 
مــن دون هزميــة، ليصبــح عــىل بعــد 13 نقطة من املتصدر 

ميالن برصيد 15 نقطة يف املركز السابع.
وكان يوفنتــوس أفلــت مــن الهزميــة ضــد غرميــه إنــرت حامل 

نفذهــا  جــزاء  ركلــة  بفضــل  الســابقة  املرحلــة  يف  اللقــب 
قبــل  مــا  الدقيقــة  يف  ديبــاال  باولــو  األرجنتينــي  البديــل 

األخرة. 
كمدرًبــا  ألليغــري   200 رقــم  املبــاراة  ساســوولو  وعّكــر 
ليوفنتــوس يف الــدوري والظهــور رقــم 400 لقلــب الدفــاع 

ليوناردو بونوتيش يف "سري أ".
مضيفــه  عــىل  بفــوزه  الرابــع  املركــز  اىل  أتاالنتــا  وارتقــى 
ســامبدوريا 1-3 بأهــداف الرنوجــي كريســتوفر أســكيلدن 
بالخطــأ يف مرمــى فريقــه )17(، الكولومبــي دوفــان ســاباتا 
)21(والسلوفيني جوزيب إيليتش )5+90( بعد أن تقدم 

أصحاب االرض عر فراشيسكو كابوتو )10(.
ورفع فريق املدرب جان بيرو غاسبريني رصيده اىل 18 
نقطــة بعــد ان اســتعاد نغمــة االنتصــارات عقــب تعادلــه مع 
أودينيــزي يف املرحلــة الســابق، فيــام اكتفــى االخــر بنقطة 

أيًضا اليوم ضد فرونا )1-1(. 

لندن/ )أ ف ب(:
أوىص مجلــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )إيفاب( أمس بجعل القرار 
يف يــد مســابقات اللعبــة، حيــال تثبيــت التبديــالت الخمســة املؤقتــة 

أصاًل خالل املباراة، وجعلها دامئة.
الكرويــة  االستشــارية  )اللجــان  "فاب-تــاب  إن  بيــان  يف  إيفــاب  وقــال 
والفنيــة( أوصــت بــأن املســابقات يجب أن تكــون قادرة عىل اتخاذ قرار 

حيال زيادة عدد التبديالت وفقًا الحتياجاتها الكروية".
وجــاءت هــذه التوصيــة يف اجتــامع عــر دائــرة الفيديــو املغلقــة إليفاب 

برئاســة االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا(، بعــد طلبــات مــن اتحــادات 
وروابط ودوريات مختلفة.

وُأدرج خيــار اســتخدام خمســة تبديــالت بــداًل مــن ثالثــة يف مباريــات 
الذيــن  2020 لتخفيــف الضغــط عــىل الالعبــني  القــدم يف مايــو  كــرة 
أثقلهــم تفــيش جائحــة فــروس كورونــا التــي دفعــت إىل تغيــر روزنامــة 
املباريــات وفرضــت ازدحامــًا يف املواجهــات، مــا أثــار مخــاوف حيــال 

صحة الالعبني البدنية.
وكان إيفــاب مــدد يف وقــت ســابق مــن العــام الحــايل التعديل املؤقت 

لعــدد التبديــالت يف املســابقات املحليــة والدوليــة حتــى 31 ديســمر 
.2022

وميكــن للفــرق إجــراء خمســة تبديــالت يف مســابقات االتحــاد األورويب 
أن  غــر  أوروبــا،  أبطــال  دوري  مســابقة  غــرار  عــىل  )ويفــا(  القــدم  لكــرة 

الدوري اإلنكليزي املمتاز رفض هذا التمديد املوسم املايض.
ولفت منتقدو القرار إىل أن جعل هذا اإلجراء دامئًا، ســيعود بالفائدة 
بشــكل غــر متناســب لصالــح األنديــة األكــر ثــراءًا التي تضم عــددًا أكر 

من الالعبني.

مدريد/ )أ ف ب(:
تواصل األداء املرتّدي لنادي برشلونة بسقوطه 
أمــام مضيفــه رايــو فايكانــو أمــس بهــدف نظيــف 
فالــكاو،  راداميــل  املخــرم  الكولومبــي  أحــرزه 
مــن  عــرشة  الحاديــة  املرحلــة  منافســات  ضمــن 

الدوري اإلسباين لكرة القدم.
وبهــدف فالــكاو )30(، اقتنــص فايكانــو النقــاط 
الثــالث رافعــًا رصيــده إىل 19 نقطــة يف املركــز 
الخامــس، بينــام تجمــد رصيد برشــلونة عند 15 
الهولنــدي  أن  علــاًم  التاســع،  املركــز  يف  نقطــة 
ممفيــس ديبــاي أهــدر ركلــة جــزاء كادت متنــح 

الفريق الكاتالوين التعادل )72(.

من تسجيل هدف التقدم والفوز )30(، بعدما 
استلم بينية داخل منطقة الجزاء وراوغ املدافع 
جــرارد بيكيــه وســدد يســارية جميلــة إىل ميــني 

تر شتيغن.
وكاد الحــارس األملــاين أن يهــدي فايكانــو هدفــًا 
إىل  الخطــأ  طريــق  مــن  كــرة  مــرر  بعدمــا  ثانيــًا، 
علــت  خطــرة  ســددها  الــذي  باالســون  إيــيس 

العارضة )34(.
فرصــة  ديســت  ســرجينيو  األمــريك  وأهــدر 
 ،36 الدقيقــة  يف  لرشــلونة  التعــادل  إدراك 
الطــرف  مــن  كــرة عرضيــة  ديبــاي  لــه  مــرر  حيــث 
األيــر داخــل املنطقــة، لكنــه ســدد بغرابــة فوق 

مــن  الكثــر  برشــلونة  يخــر  أن  الجميــع  وتوقــع 
ليونيــل  األرجنتينــي  النجــم  رحيــل  بعــد  هيبتــه 
ميــيس، لكــن أن تصــل األمــور اىل حــد خســارة 
موقعــة الـ"كالســيكو" عــىل أرضــه للمــرة الثانيــة 
تواليًا، وأال يحقق الفوز إال يف أربع مباريات من 
أصــل عــرش خاضهــا حتــى اآلن يف الليغــا، يظهر 

أن الفريق يعاين من أزمة.
وبدأت املباراة بضغط كبر من أصحاب األرض 
وكان لهم فرص عدة يف الدقائق األوىل، متكن 
الحــارس األملــاين مارك-أندريــه تر شــتيغن من 

التصدي لها.
لكن ما هي إال نصف ساعة، حتى متّكن فالكاو 

العارضة.
برشــلونة  واصــل  الثــاين،  الشــوط  بدايــة  ومــع 
ســرخيو  األرجنتينــي  تلقــى  حيــث  محاوالتــه، 
أغويرو متريرة يف منطقة الجزاء، لكن تسديدته 

اصطدمت باملدافعني )59(.
لصالــح  جــزاء  ركلــة  املبــاراة  حكــم  واحتســب 
لهــا  انــرى   ،72 الدقيقــة  يف  برشــلونة 
ســتويل  املقــدوين  الحــارس  فتألــق  ديبــاي، 

دمييرتيفسيك وتصدى لها.
وأضــاع الهولنــدي لــوك دي يونــغ فرصــة إدراك 
التعــادل مجــددًا لرشــلونة عندمــا انفــرد تقريبــًا 

بحارس املرمى وسددها بعيدة )90+2(.

مدرب دورتموند يريد مدرب دورتموند يريد 
منع المشجعين من منع المشجعين من 

اجتياح أرضية الملعباجتياح أرضية الملعب

االتحاد اإليطالي يفتح تحقيًقا االتحاد اإليطالي يفتح تحقيًقا 
حيال صفقات مشبوهةحيال صفقات مشبوهة

برشلونة/ )أ ف ب(:
أعلن برشلونة أمس يف بيان أن مهاجمه الدويل الواعد أنسو فايت يعاين من 
آالم يف ركبتــه اليمنــى وغــاب عــن مواجهــة رايــو فاليكانــو يف املرحلــة الحاديــة 

عرشة من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
فــايت  اســتبدال  إىل  كومــان  رونالــد  الهولنــدي  البالوغرانــا  مــدرب  واضطــر 
باألرجنتينــي ســرخيو أغويــرو يف الدقيقــة 74 مــن الكالســيكو الــذي خــره 
أمــام ضيفــه وغرميــه التقليــدي ريــال مدريــد األحــد يف كامــب نــو، بســبب 
أمل يف ركبتــه اليــرى، بعــد أن ســقط عليــه مدافــع النــادي امللــيك الــدويل 

النمسوي دافيد أالبا دون قصد.
وكان كومــان قــال يف مؤمتــر صحــايف أول أمــس إن فــايت "شــعر بانزعــاج، لكن 

ليس بسبب اإلصابة التي تعرض لها" يف السابق.
وغــاب فــايت الــذي ســيبلغ التاســعة عــرشة مــن عمــره األحــد نحــو عــام بســبب 
كــر يف الغــروف املفصــيل يف ركبتــه اليــرى تعــرض لــه يف الســابع مــن 
نوفمر 2020 ضد ريال بيتيس. وخضع ألربع عمليات جراحية قبل أن يعود 

إىل املالعب يف نهاية سبتمر املايض.

إصابة إصابة 
فاتي في فاتي في 

ركبته ركبته 
اليمنىاليمنى

 يفاجئ يوفنتوس بفوز  يفاجئ يوفنتوس بفوز 
قاتل في الدوري اإليطاليقاتل في الدوري اإليطالي

"إيفاب" يوصي بجعل التبديالت الخمسة دائمة في مسابقات كرة القدم"إيفاب" يوصي بجعل التبديالت الخمسة دائمة في مسابقات كرة القدم

يكتسح اإلسماعيلي يكتسح اإلسماعيلي ساسوولوساسوولو
في الدوري المصريفي الدوري المصري

األهلياألهلي

رايو فايكانو رايو فايكانو 
يعّمق أزمة يعّمق أزمة 

برشلونة ويزيد برشلونة ويزيد 
معاناة كومانمعاناة كومان

القاهرة/ وكاالت:
افتتح األهيل مشواره يف الدوري املرصي بفوز عريض عىل حساب مضيفه اإلسامعييل 
بنتيجــة )0-4( أمــس األربعــاء عــىل ملعــب بــرج العــرب باإلســكندرية يف الجولــة األوىل 

للبطولة.
تقــدم األهــيل بهــدف التونــيس عــيل معلــول يف الدقيقــة 21 مــن رضبــة جــزاء ثــم توهــج 
الوافــد الجديــد الجنــوب أفريقــي بــريس تــاو بإحــراز الهــدف الثــاين يف الدقيقــة 23 كــام 

سجل هدفًا ثانيًا له وثالثًا لألهيل يف الدقيقة 32.
واختتم الالعب أحمد عبد القادر األهداف الحمراء يف الدقيقة 87 بعدما وضع بصمته 
األوىل مــع الفريــق ليدشــن األهــيل انطالقــة قويــة يف طريــق اســرتداد درع الــدوري الــذي 

تحول للزمالك يف املوسم املايض.
وحصــد األهــيل أول 3 نقــاط مــع مدربــه الجنــوب أفريقــي بيتســو موســيامين يف الــدوري 
هذا املوســم بينام تلقى اإلســامعييل الخســارة األوىل مع املدرب العام محمد إبراهيم 

الذي قاد الدراويش يف غياب املدير الفني طلعت يوسف إلصابته بفروس كورونا.
اواحتسب الحكم رضبة جزاء يف الدقيقة 19 لصالح األهيل بعد سقوط ميكيسوين يف 

منطقة الجزاء سجل منها عيل معلول هدف التقدم يف الدقيقة 21.
وأحرز بريس تاو الهدف الثاين لألهيل يف الدقيقة 23 من انطالقة رسيعة وأودع الكرة 
يف املرمــى براعــة ، ونــال باهــر املحمــدي إنذارًا للخشــونة ضد ميكيســوين الريع الذي 

أربك دفاعات الدراويش يف الشوط األول.
وألغى الحكم هدفًا سجله بريس تاو لألهيل يف الدقيقة 32 بداعي التسلل ولكن حكم 

الفيديو احتسبه لصالح الفريق األحمر.
وســجل أحمــد عبــد القــادر الهــدف الرابــع لألهــيل يف الدقيقــة 87 بعدمــا تســلم متريــرة 

متقنة يف منطقة الجزاء وراوغ باقتدار وسجل يف مرمى الدراويش.

الدوري اإلسباني
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - مدافع حتى الموت – 

حرف جزم معكوسة 
2 - من األمراض – من 
أسماء اهلل الحسنى + 

نصف طويل 
3 - اسم موصول -الزامي 

4 - ابهام مبعثرة – من 
المكسرات 

5 - ن + سأم معكوسة – 
من األطراف معكوسة 
6 - لالستدراك + درجة 

أومقام معكوسة + حرف
7 - مريض + عاطفة 

8 - من الحروف األبجدية + 
أحرف متشابهة 
9 -مكان خالي 

ومكشوف + غير معقد 

العمودي:
1 - من أدوات النجار – من 

الحواس 
2 - عكس حرب – من 

الحشرات + سقي معكوسة 
3 - أداة الشرط+ عاصمة 

بيرو
4 - جزء من البحث عن عمل 

+ عصب الحياة 
5 - ضمير للغائبة + عكس 

علم + حارس 
6 - رجع الى اهلل – اكتمل 

معكوسة + ثالثة أرباع 
ساجد معكوسة 

7 - صغيرة النعامة – جواب 
8 - مدحور + أحد الوالدين 

معكوسة 
9 -والية أمريكية 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

اسم يطلق على صالة النافلة التابعة للفرض 
تسمى سنن................

تتكون من 5 أحرف

االستخارة – التراويح – قيام الليل – سنة الوضوء 
– الضحى – الكسوف – سنة الظهر – الخسوف 

– الفجر – الحاجة – العيد – صالة – عصر – طواف – 
سعي – حج – لم - د

حل الكلمة الضائعة

رواتب

 

منظر جوي لمزارع الكروم المتدرجة فوق بحرية جنيف غرب سويرسا     ) أ ف ب (

مزاد علين لبيع أول 
طابع بريدي بالعالم

لندن/ وكاالت:
األمريكيــة، ســيعرض منوذًجــا ألول طابــع  املتحــدة  الواليــات  مــزاد علنــي يف  أعلــن 

بريدي يف العامل بسعر يتجاوز 8 ماليني دوالر.
وذكرت صالة "سوذبيز" للمزادات يف نيويورك، أنها بصدد عرض طابع "بيني بالك" 
8.25 ماليــني  7 كانــون األول املقبــل بســعر تقديــري يصــل إىل  الكنــوز يف  مبــزاد 
دوالر، مبينة أن "تاريخه يرجع لعام 1840 وهو أقدم منوذج ألول طابع بريد معروف 

تاريخه". 
وقالــت "ســوذبيز" التــي ســتعرض الطابــع والطابع الالصق، الــذي يحمل صورة جانبية 
لوجــه امللكــة فيكتوريــا ومثنــه حينــذاك بنــس واحــد، مرفــق بوثيقــة مؤرخــة يــوم 10 
1840 مــن أرشــيف روبــرت واالس وهــو ســيايس إســكتلندي أصلــح خدمــة  نيســان 
الربيــد الربيطانيــة. وُطــرح الطابــع بســعر موحــد منــذ 8 أيــار 1840، وقبــل ذلــك كان 

املتلقي يدفع الكلفة الربيدية.
مــن جانبــه، قــال هــري هــاوس مديــر مبيعــات الكنــوز بصالــة "ســوذبيز" يف بيان صدر 
عنه، إن "هذا هو أول طابع بريد عىل اإلطالق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كام أنه 

بال منازع أهم قطعة يف التاريخ لهواة جمع الطوابع".
والطابع واحد من ثالثة طوابع "بيني بالك" يعتقد أنها نجت من أول نسخة مطبوعة، 

والطابعان اآلخران ضمن مجموعة متحف الربيد الربيطاين.

تحطم مروحية كانت 
تنقــل أمواًل يف ليبيا

طرابلس/ وكاالت:
تــداول ناشــطون عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي، مقطــع فيديــو للحظة تحطــم مروحية 

كانت تحمل أموااًل يف مدينة ترهونة الليبية.
وحــاول قائــد املروحيــة وهــي مــن طــراز )P17( وتابعــة لإلســعاف الطائــر، الهبــوط بهــا يف 
ملعــب ريــايض يف ترهونــة غــريب مدينــة طرابلــس، إال أنهــا فقــدت توازنهــا واصطدمــت 

باألرض وتعرض هيكلها ألرضار.
وكانت املروحية تنقل سيولة تقدر بأربعني مليون دينار ليبي إىل ترهونة.

ومل يصــب لحســن الحــظ طاقــم الطائــرة املروحيــة واملرافقــون بــأي أذى، كــام مل تتعــرض 
شحنة األوراق املالية املخصصة لبنكوك املنطقة ألي أرضار.

دراسة قطرية: شبه الجزيرة 
العربية كانت مركزًا للوجود 
البرشي قبل آلف السنني

الدوحة/ وكاالت:
كشــف باحثــون يف مؤسســات بحــث قطريــة عــن خريطــة عاليــة الدقة للبنيــة الجينية 
للســكان يف شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا يوفــر رؤى جديــدة يف تاريــخ البرشيــة يف 
املنطقة وأمناط األســالف، التي قد تســاعد يف تفســر الســامت البرشية املحلية 

ومخاطر األمراض.
ونرشت الدراســة يوم 12 أكتوبر/ترشين األول يف دورية "نيترش كوميونيكيشــنز"، 
وتشر نتائجها إىل أن السكان القدامى يف شبه الجزيرة العربية لعبوا دوًرا محورًيا 
يف تاريــخ الهجــرة البرشيــة املبكــرة مــن أفريقيــا أكــر مــام كان معروًفــا مــن قبــل، إذ 
كانــت شــبه الجزيــرة العربيــة مبثابــة مفــرق طــرق أو نقطــة التقــاء وانتقــال بــني قــارات 

العامل القديم الثالث؛ أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وتعــد الدراســة التــي أنتجهــا تجمــع بحــوث "قطــر جينــوم" أول تحليــل واســع النطــاق 
فحــص  يجــرى  إذ  عموًمــا،  األوســط  الــرشق  وســكان  العــرب  للســكان  الوراثــة  لعلــم 
الحمــض النــووي ألكــر مــن 6 آالف شــخص يعيشــون يف قطــر، ومقارنــة جيناتهــم مع 
تلك املوجودة يف الســكان اآلخرين الذين يعيشــون يف جميع أنحاء العامل اليوم، 
باإلضافــة إىل الحمــض النــووي القديــم ملجموعــة مشــركة تضــم أكــر مــن 10 آالف 

شخص.
فجوة معرفية

يســهم فهــم الركيبــة الســكانية والتنــّوع الجيني للســكان املعارصيــن العرب والرشق 
أوسطيني يف كرس الحواجز التي لطاملا شكلت تحدًيا أمام منظومة الطب الدقيق 

املصّمم للتعامل مع مخاطر األمراض الفريدة للسكان العرب. 
وكشــفت الدراســة حدوث انقســام ســكاين عن األفارقة األوائل منذ حوايل 90 ألف 
عــام، تــاله انقســام آخــر قبــل 30 ألًفــا إىل 42 ألــف عــام، مــا شــّكل أســالف الشــعوب 
العربيــة واألوروبيــة الحديثــة. والحــظ الباحثــون نــدرة جينــات إنســان نياندرتــال يف 

السكان العرب.
وأشــار قائــد فريــق البحــث يونــس مقــرب، رئيس مخترب الجينوم الطبي والســكان يف 
"ســدرة للطــب" بالدوحــة، إىل وجــود فجــوة معرفيــة كبــرة حــول الركيــب الجينــي 
للمســاعدة يف  الدراســة  تــأيت  "لذلــك  العــرب،  األوســط، وخاصــة  الــرشق  لســكان 
تاريــخ  إىل  باإلضافــة  الســكانية،  الوراثــة  لعلــم  فهمنــا  وتوســيع  األمــر  هــذا  معالجــة 

الوجود البرشي يف الرشق األوسط والعامل". 
ويلفــت مقــرب إىل أن القــدرة عــىل كشــف التنــوع الجيني غــر املمّيز لها آثار مهمة 

عىل فهمنا لبيولوجّية اإلنسان وأمراضه.
ويوضــح املؤلــف الرئيــس أنــه نتيجــة لهــذه الدراســة، أصبــح مــن املمكــن اآلن تحديــد 
الســاللة الجينية بشــكل أفضل يف مجموعات ســكان الرشق األوســط، باإلضافة إىل 
تقســيم األفــراد الذيــن يخضعــون الختبــار املــرض أو عالجــه بدقــة أكــرب، إذ ثبــت أن 
الســاللة هــي عامــل متييــز مهــم للقابليــة لإلصابــة باملــرض، مبــا يف ذلــك األمــراض 

الوراثية واملعدية، وكذلك االستجابة يف التجارب الرسيرية.
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6 وفيات و370 إصابة   ... 

هنية: حامس و"الجهاد" حركة   ... 

قوى القدس ترفض  ... 

االحتالل يهدد حياة آالف  ... االحتالل يواصـل تجريـف  ... 

ق علــى بنـــاء  ...  االحتــالل يصــدِّ

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /    صبحيــه جابــر محمــد عبدالعــال     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  930992840       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مهــدي مــراد حمــدي عجــور  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    908972839    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد وليد حســني الديني     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    802653337    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   حســن عــي حســن بابــا     عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    402469753    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   امــال محمــود ديــب حــامدة      عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     901642231    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رامــي اكــرم فايــق الحلــو      عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   800647679     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عرفــات احمــد ابراهيم ابو مايض  عن فقد هويتي 
922259940 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     خليــل نعيــم خليــل الحتــو    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   959760554    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نائــل فايــز محمــد الســامن  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    802151142   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جمــالت محمــد صالــح عبداللــه     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   800565087     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رزق عــالء رجــب الضبــه      عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  410094924     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مهــا ســهيل خليــل جعبــاص     عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     400246369   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     احمــد عــوين محمــد النعامــي        عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٤١٠٥٥٤٢١٦    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عوين عبد الكريم رمضان الديب     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801772385     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   سعيد  اسامة اسامة ابو زياد    عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٤٠٠٦٦٠٠٢٣     الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد اللــه احمــد ســعيد ابــو خاطر عن فقــد هويتي 
405951021  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   بيسان عالء عبد الجواد نصار   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   401798905   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمد لطفي رزق رزق  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    909085755     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    جــامل عزالديــن احمــد مــراد  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    962684445  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

وأن ألعدائهــم ألــف حيلــة وحيلــة للتظاهر أمامهم بالصداقة، أعداؤكم قد 
يحدثونهــم عــن الســالم، وعــن حرصهــم عــى التعايــش، وســيقدمون لكــم 
الهدايــا يف األعيــاد، والــكالم املعســول، وقــد يغررون بكــم، وقد يغروكم، 
وقد يستدرجونكم إىل مستنقع العاملة يف غفلة، فاحذروا أيها العامل، 
وتأكدوا أن باب األجهزة األمنية مفتوح ملعالجة أي منزلق، وكل اشتباه.

عــى قيــادة غــزة أن تقــدم الــدروس واملحــارضات، وأن تنظــم اللقــاءات، 
وأن تستمع إىل التوصيات، مع توزيع املنشورات، التي ستشكل سياًجا 
أنــواع  أخطــر  يواجــه  الفلســطيني  فالشــعب  الســقوط،  يحــول دون  ــا  أمنيًّ
األعــداء، ويواجــه أعتــى أجهــزة املخابــرات العاملية، واســتهداف اإلنســان 
الفلســطيني ال يقــل أهميــة عنــد أعدائــه مــن اســتهداف أرضــه، والحــذر 

واجب.

مشرية إىل تعايف 800 حالة من مصايب كورونا.
ولفتت إىل أن اإلجاميل الرتاكمي للمصابني منذ تفيش الوباء يف مارس/ 
آذار 2020 بلــغ 182889 إصابــة، منهــا 5235 حالــة نشــطة، و176100 
يخضعــون  مصاًبــا   153 أن  وأضافــت  وفــاة.  حالــة  و1554  تعــاٍف،  حالــة 

للرعاية الطبية يف املستشفيات، منهم 103 حاالت خطرة وحرجة.
ويف الضفة الغربية، أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة عن 
130 إصابة بفريوس كورونا دون تسجيل وفيات، وتعايف 187 مصاًبا.

تســجيل  تــم  أنــه  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وذكــرت 
اإلصابــات يف ضواحــي القــدس )6(، طوبــاس )6(، أريحــا واألغــوار )11(، 
 ،)25( والبــرية  اللــه  رام   ،)10( لحــم  بيــت   ،)38( الخليــل   ،)24( جنــني 

نابلس )8(، طولكرم )2(.
وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف الضفــة وغــزة بلغــت 
%97.5، ونســبة اإلصابــات النشــطة %1.5، والوفيــات %1 مــن مجمــل 

اإلصابات، الفتة إىل وجود 61 مصاًبا يف غرف العناية املكثفة، يف حني 
يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 190 مصاًبا، منهم 15 

مصاًبا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

ســوى خديعــة  ليســت  أنهــا  عــادة 
والتأييــد  الجهــود  عــى  وتحايــل 
الــدويل لقضيــة الشــيخ جــراح، وأن 
مبلكيــة  اعــرتاف  فيــه  بهــا  القبــول 
األرض لجمعية "نحالت شــمعون" 

االستيطانية.
أنــه عــى الرغــم مــن  وأشــارت إىل 
عــدم  بعبــارات  التســوية  تغليــف 
االنتقاص أو اإلرضار بحق الســكان 
الــروع  حــال  يف  امللكيــة،  يف 
تلــك  يف  التســوية  مبــروع 
ميكــن  ال  ذلــك  أن  إال  املنطقــة، 
بقضــاء  الوثــوق  أو  عليــه،  الرهــان 
هــي  التــي  ومحاكمــه  االحتــالل، 
أداة مــن أدواتــه يف النهــب ألرضنــا 

ورشعنة االستيالء عليها.
الشــيخ  قضيــة  أن  عــى  وشــددت 
محليــة  قضيــة  تعــد  مل  جــراح 
بــل  فقــط،  فلســطينية  مقدســية 
بفضــل  عامليــة،  قضيــة  أضحــت 
وثباتهــم،  الحــي  أهــايل  صمــود 
يف  شــعبنا  أبنــاء  وإســناد  ودعــم 
القــدس والداخــل املحتــل وقطــاع 
والخــارج  الغربيــة،  والضفــة  غــزة 

عربيا وإسالميا ودوليا.

وجــددت رفضهــا مقرتح التســوية، 
الفتــة إىل أن التداعيــات والنتائــج 
القبــول  عــى  املرتتبــة  الخطــرية 
العديــد  عــى  ستنســحب  بهــا 
املهــددة  املقدســية  األحيــاء  مــن 
عــى  مشــددة  نفســه،  باملصــري 
عــى  القلقــني  الســكان  أن 
مصريهــم بحاجــة إىل من يدعمهم 
جانبهــم  إىل  ويقــف  ويســندهم 
فعــال وليــس قــوال، لذلــك عى كل 
الرســمية  واملرجعيــات  الجهــات 
وفصائــل  وقــوى  ومنظمــة  ســلطة 
صمودهــم  تعزيــز  ومؤسســات 

ودعمهم.
وأضافت قوى القدس أن ما تقوم 
وجمعياتهــا  االحتــالل  حكومــة  بــه 
التلمودية والتوراتية من انتهاكات 
وتعديــات عــى مقابرنــا يف مدينة 
يف  ماضيــة  أنهــا  يؤكــد  القــدس 
لطمــس  ومشــاريعها  مخططاتهــا 
العــريب  الوجــود  معــامل  كل 
اإلســالمي املســيحي يف املدينــة 
املحتلــة، وشــطب الروايــة العربية 

الفلسطينية كليا.
املحدقــة  املخاطــر  وحــول 

أن  رأت  األقــى،  باملســجد 
األخــرية  االحتــالل  قــرارات 
نيــة  هنــاك  أن  تؤكــد  وسياســاتها 
لتغيــري األوضاع القانونية والدينية 
املبــارك  للمســجد  والتاريخيــة 
مكانيــا،  تقســيمه  عــى  والعمــل 
املســجد  يف  حاصــل  هــو  كــام 
اإلبراهيمــي، وأنــه يتحــني الفرصــة 
فعليــا  املزعــوم  "الهيــكل"  لبنــاء 

بدل األقى.
ونبهــت إىل أن الحكومــة األردنيــة 
فاعــل يف  دور  لعــب  عــى  قــادرة 
يف  االحتــالل  تغــول  ووقــف  لجــم 
مدينــة القــدس، خاصــة يف قضيــة 
الدولــة  باعتبارهــا  جــراح،  الشــيخ 
وزارة  بــني  لالتفــاق  الضامنــة 
األشــغال والتعمــري األردنيــة ســابقا 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة 
ومل   ،1956 عــام  الفلســطينيني 
التمليــك  إجــراءات  تســتكمل 
حزيــران  حــرب  قيــام  بســبب 
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الجــاري، وقــد جــاء التصديــق بعــد تأجيــل الجلســة مرتــني 
قبل ذلك، يف أعقاب ضغوطات أمريكية ورفض التوســع 

االستيطاين بالضفة.
وكانت حكومة االحتالل برئاسة نفتايل بينيت قد أعلنت 
األســبوع املــايض عــن نــر مناقصــات لبنــاء 1300 وحدة 
اســتيطانية بالضفــة الغربيــة، كانــت قــد صدقــت حكومــة 
بنيامــني نتنياهــو املنرصمــة عــى بنائهــا خــالل الســنوات 

املاضية.
عــن  أمــس  مــن  أول  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت 
للمــي  االحتــالل  حكومــة  خطــط  بشــأن  البالــغ"  "قلقهــا 
و"معارضتهــا  الجديــدة،  املســتوطنات  بنــاء  يف  قدمــا 
الشــديدة" هــذا النهــج، داعيــة إىل االمتنــاع عــن الخطــوات 

األحادية مبا فيها البناء االستيطاين.
وزيــر  إن  أمــس،  العــري،  اإلخبــاري  "والــال"  موقــع  وقــال 
الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن أجــرى مكاملــة هاتفيــة 
أول مــن أمــس مــع وزير جيش االحتالل بيني غانتس احتج 
فيهــا عــى القــرارات االســتيطانية، واصًفــا املكاملة بينهام 

بـ"املتوترة".
وتشــري بيانــات حركــة "الســالم اآلن" الحقوقيــة اإلرسائيليــة 
مســتوطنة  و145  مســتوطن  ألــف   666 نحــو  وجــود  إىل 
كبرية و140 بؤرة اســتيطانية عشــوائية بالضفة الغربية مبا 

فيها رشقي القدس املحتلة.
واعتــرت حركــة حــامس تصديــق عــى البنــاء االســتيطاين 
اســتمراًرا للحرب املفتوحة عى الوجود الفلســطيني عر 
تهجــري الســكان األصليــني، واالســتيالء عــى األرض، وهــو 
الســلوك  أن  وتأكيــدا  حقيقيــة،  حــرب  جرميــة  يشــكل  مــا 

التوسعي االستيطاين مالزم لكل حكوماته.
قاســم يف ترصيــح  حــازم  باســم حــامس  املتحــدث  وقــال 
صحفــي: إن القــرار بزيــادة البنــاء االســتيطاين يف الضفــة 

الغربيــة يفضــح مــرة أخــرى اســتهتار االحتــالل وتنكــره لحــق 
شــعبنا يف أرضــه، الــذي كفلتــه جميــع القوانــني والرائــع 
والقــرارات الدوليــة، ورضبــه بعرض الحائــط كل املطالبات 

الدولية بوقف حربه االستيطانية.
الضفــة  يف  االســتيطان  جرائــم  تصاعــد  أن  قاســم  وأكــد 
الغربيــة يجــب أن يواجــه بتصعيــد أشــكال املقاومــة كافــة، 
وعــدم الســامح بتمريــر هــذه املشــاريع، مطالبــا الســلطة 
يدهــا،  وإطــالق  املقاومــة،  مالحقــة  بوقــف  اللــه  رام  يف 
واملبادرة فوًرا بوقف التنســيق األمني مع االحتالل، الذي 
يوفــر األمــن للمســتوطنني ويشــجعهم عــى تصعيد جرائم 

االستيطان.
ودعا قيادة الســلطة إىل وقف رهانها عى مســار التســوية 
البائــس أو عــى قــدرة أي مــن األطــراف الدوليــة عــى إلــزام 
أن  مردفــا  شــعبنا،  حقــوق  مــن  بــأي  باالعــرتاف  االحتــالل 
االحتــالل  مــع  املســتمرة  واملواجهــة  الشــاملة  املقاومــة 
بــل  االســتيطان،  وقــف  عــى  القــادرة  هــي  ومســتوطنيه 
مــروع  وإنجــاز  الفلســطينية  األرض  كامــل  عــن  وكنســه 

التحرير والعودة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة األردنيــة تصديــق االحتــالل عــى 
البنــاء االســتيطاين يف الضفــة الغربية، عــاّدًة هذه الخطوة 
خرًقــا فاضًحــا وجســياًم للقانــون الــدويل وقــرارات الرعية 

الدولية، ويف مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 2334.
االســتيطان،  سياســة  أن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأكــدت 
ســواء بنــاء املســتوطنات أو توســيعها أو االســتيالء عــى 
األرايض أو تهجري أبناء الشعب الفلسطيني، غري رشعية 
أو قانونيــة، ومرفوضــة ُومدانــة، وتعــد خطــوة أحاديــة متثــل 
انتهــاكا للقانــون الــدويل، وتقــوض جهــود تحقيــق الســالم 
أســاس  عــى  الدولتــني  حــل  وفــرص  والعــادل،  الشــامل 

قرارات الرعية الدولية.

الــدرب والســالح والدعــوة، أبنــاء املــروع الواحــد، ننتمــي إىل املدرســة 
الفكريــة ذاتهــا، ونقــف كتًفــا إىل كتــف يف مواجهــة العــدو، يرتكــز بعضنــا 
عــى بعــض ونتشــارك املحطــات املختلفــة ونحــن يف الثغــر ذاته، تختلط 
عتمــة  ونتشــارك  االحتــالل،  مــع  املعــارك  يف  شــهدائنا  وأشــالء  دماؤنــا 

الزنازين واألمل والعمل من أجل فجر الحرية واالنتصار".
اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  الـــ26 الستشــهاد  الذكــرى  ويف 
فتحــي الشــقاقي، أكــد أنــه رجــل عظيم وصاحب بصمــة حقيقية يف تاريخ 
الــرصاع رصاع  أن  أنــه كان يعــرف جيــدا  الفلســطينية، الفتــا إىل  القضيــة 
وأدرك مقتضيــات  عــن حريتــه،  يبحــث  االحتــالل  تحــت  لشــعب  وجــود 

ذلك، فأسس حركته رديًفا فاعاًل تنتمي إىل اإلسالم الفكرة واملنهج.
ا آمن بالوحدة  ا مقاوًما وفكًرا ثوريًّ وأشار إىل أن الشقاقي ترك إرًثا جهاديًّ
أجــل  مــن  املشــرتك  والعمــل  الطريــق  ووحــدة  املنهــج  وحــدة  الكــرى، 

فلسطني، رافضا الوجود الصهيوين عى أرض فلسطني.
يف  املجاهــدة  اإلســالمية  الحركــة  قــادة  االحتــالل  اغتيــال  أن  وأردف 
العزيــز  عبــد  والدكتــور  ياســني،  أحمــد  والشــيخ  كالشــقاقي،  فلســطني، 
الرنتيــي، والعــرات مــن القــادة املجاهديــن، يــدل عــى نجــاح منهــج 
الجهــاد واملقاومــة يف إيالمــه، ورضب عنــارص اســتقراره وبقائــه ووجــوده، 

ودليل فشل املروع الصهيوين عى أرضنا املحتلة.

مبستشفى غزة األورويب ال تزال حرجة، وهو بحاجة ماسة 
لتصوير إشعاعي للوقوف عى حالته.

منــع  أشــهر  منــذ  االحتــالل اإلرسائيــي  وتواصــل ســلطات 
إدخــال 14 جهــاز تصويــر أشــعة إىل غــزة، عــى الرغــم مــن 
تقديــم سلســلة طلبــات حكوميــة وأخــرى مــن مؤسســات 

حقوقية إلدخالها إىل القطاع الساحي.
الصحــة  وزارة  يف  الطبــي  التصويــر  دائــرة  مديــر  ويوضــح 
إبراهيم عباس أن الوزارة قدمت طلًبا بحاجتها إىل إدخال 
أجهــزة تصويــر طبــي عبــارة عــن 14 جهــاًزا، منهــا 8 أجهــزة 
متحركــة و6 أجهــزة أشــعة ثابتة ُتســتخَدم لتصوير املرىض 
يف أقســام املبيــت، مثــل: العنايــة املركــزة، والحضانــات، 
العمليــات،  بعــد  باملــرىض  العنايــة  وأقســام  والعمليــات، 

والكسور وغريها.
وقــال عبــاس لصحيفــة "فلســطني": "إن خدمــة التصويــر 
يجــب أن تصــل إىل املــرىض يف أماكنهــم مثــل: حــاالت 
العنايــة املركــزة، واملصابــني بالكورونــا إذ يحتــاج املــرىض 
للتصوير لتقييم الحاالت املرضية وحتى يستطيع األطباء 

املعالجني إعطاء العالج املناسب للحاالت املريضة".
الفــرز  حــاالت  يف  ُتســتخَدم  "كــام  عبــاس:  وأضــاف 
التهابــات  وجــود  ملعرفــة  باألشــعة  ر  ُيصــوَّ إذ  التنفــي، 
صدريــة"، الفًتــا إىل أن اســتخدامات هــذه األجهــزة كثــرية، 
اســتمر االحتــالل يف منــع إدخالهــا فهــذا سيتســبب  وإن 

بأزمة كبرية تعرض حياة الكثري من املرىض للخطر.
وأردف: إن أجهــزة التصويــر الطبــي يســتفيد منهــا املرىض 
يف  الكســور  األطفــال،  املركــزة،  العنايــات  أقســام  يف 
األقدام، األورام، إذ توجد الحاالت التي ال ميكن إخراجها 
أو تحريكهــا مــن مكانهــا وتحتــاج إىل أجهزة تصوير متحركة 
لضامن سالمتها وللحفاظ عى صحتها من أي مضاعفات 

خطرية عى حياتها.
وبــني أنــه منــذ مــا يقــارب عــرة أشــهر والرفــض اإلرسائيــي 
إلدخــال األجهــزة قائــم، إذ إن الرفــض الثالــث كان قبــل عدة 
أســابيع عــى الرغــم مــن تدخــل منظــامت دوليــة للضغــط 

عى االحتالل.
يف  الطبــي  التصويــر  أجهــزة  جميــع  أن  إىل  عبــاس  ونبــه 
املستشــفيات باســتثناء 3 أو 4 أجهــزة هــي قدميــة للغايــة 
ويزيــد عمرهــا عى 10 ســنوات وأصبحت خارج الخدمة، 
مشــرًيا إىل أن وضــع األجهــزة ســيئ وتحتــاج للتجديــد يف 

أرسع وقت لتغطية العجز املوجود يف األجهزة.

منــع  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز  اســتنكر  جانبــه،  مــن 
غــزة  إىل  تشــخيصية  أجهــزة  إدخــال  االحتــالل  ســلطات 
املــرىض خاصــة املصابــني  تســتخدم يف معرفــة حــاالت 
املجتمــع  مطالًبــا  "كورونــا"،  جائحــة  انتشــار  جــراء  مــن 
الدويل بالضغط عى سلطات االحتالل الحرتام واجباتها 
الــذي  واإلغــالق  الحصــار  وإنهــاء  القانونيــة  ومســؤولياتها 
تفرضــه عــى القطــاع. ولفــت املركــز الحقوقــي، يف بيــان 
أصــدره أمــس، إىل أن قــرار املنــع اإلرسائيــي يــأيت يف ظل 
الفعليــة  والحاجــة  القطــاع  يف  الصحيــة  األوضــاع  تدهــور 
للمعــدات واألجهــزة الطبيــة، داعًيــا إىل تحرك دويل إلنهاء 
القيــود املفروضــة عــى مــرور رســاالت وإمــدادات األدوية 
واللــوازم الطبيــة إىل غــزة وحاميــة حــق الســكان يف تلقــي 

الرعاية الصحية املناسبة.
وأكــد أن األوضــاع الصحيــة تواصــل تدهورها يف قطاع غزة 
مــن جــّراء الحصــار واإلغــالق املشــدد املســتمر ملــا يزيــد 
عــى 14 عاًمــا، والــذي يرتافــق مــع انتشــار فــريوس كورونــا 
واإلمكانــات  الصحيــة  البنيــة  ضعــف  ونتيجــة  ومتحوراتــه، 
الفــريوس، وعرقلــة ســلطات االحتــالل  املتاحــة ملواجهــة 
الوصــول اآلمــن للمطعــوم، ونقص الكــوادر الطبية واملوارد 
البرية، والعجز املتواصل يف املواد املخرية واألدوية 

واملهامت الطبية.
وأفــاد "امليــزان" بــأن نســبة األصنــاف الصفريــة مــن قامئــة 
أصناف األدوية املتداولة بلغت %38 يف شهر أغسطس 
تبًعــا لقامئــة األدويــة املحدثــة، يف حــني  2021، وذلــك 

بلغت نسبة األصناف الصفرية من قامئة املهامت الطبية 
.22%

مــرىض  مــن  1000 مريــض  يعــاين حــوايل  كــام  وأردف:" 
الــدم ومــرىض الفشــل الكلــوي يف قطــاع غزة من جراء نفاد 
عقــار "األريرثوبيوتــني" الــالزم للحفــاظ عــى حيــاة وصحــة 

هؤالء املرىض، واستكامل عملية زراعة الكى.
عــى  بالضغــط  الــدويل  املجتمــع  "امليــزان"  وطالــب 
سلطات االحتالل الحرتام واجباتها ومسؤولياتها القانونية 
وإنهــاء الحصــار واإلغــالق الــذي تفرضــه عــى قطــاع غــزة، 
والــذي يفــي إىل تدهــور األحــوال واملحــددات الصحيــة 
وميس بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان، وبالسامح 
بدخــول إمــدادات وإرســاليات األدويــة واملعــدات الطبيــة 
الــدويل  إىل غــزة بحريــة ودون عوائــق، ومضاعفــة الدعــم 

للخدمات الصحية يف القطاع.

املدججة بالســالح، قبورا وطمســها بالكامل متهيًدا 
لتحويلها إىل "حديقة توراتية".

وعى أثر تصدي املقدسيني لجرمية تجريف ونبش 
املقــرة، اســتدعت قــوات االحتــالل 5 مواطنــني من 
األقــى، وأصــدرت  بلــدة ســلوان جنــوب املســجد 
قــراًرا بإبعــاد الشــابني فراس األطــرش وأحمد الطويل 
عــن "املقــرة اليوســفية" ملــدة أســبوعني، يف حــني 
الكــريك،  عدنــان  املواطنــني  مخابراتهــا  أخضعــت 

وإبراهيم سمرين، وزياد رشف، للتحقيق.
ونفذت بلدية االحتالل أعامل حفر وتجريف باملقرة 
منذ عدة سنوات، ويف عام 2014 منعت الدفن يف 
جزئهــا الشــاميل، وأقدمــت عــى إزالــة 20 قــرا تضــم 
فيــام   1967 عــام  استشــهدوا  أردنيــني  جنــود  رفــات 

تعرف مبقرة الشهداء ونصب الجندي املجهول.
وتسعى سلطات االحتالل إىل تحويل هذه القطعة 
إىل حديقــة كجــزء مــن مــروع للمســتوطنني حــول 
أســوار البلدة القدمية، وتنظيم مســار للمســتوطنني 

والسياح عى رفات املسلمني املوجودين فيها.
وعظــام  رفــات  ظهــر  الجــاري،  الشــهر  مــن   11 ويف 
أثنــاء  يف  املســلمني  واملــوىت  الشــهداء  عــرات 
جرائــم حفــر نفذتهــا طواقــم بلديــة االحتــالل، مــا أدى 
االحتــالل  رشطــة  فأغلقــت  املقدســيني،  هبــة  إىل 

املكان.
استيالء واقتحامات

الفوقــا  حمصــة  خربــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
باألغوار الشاملية، واستولت عى معدات زراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت 
واســتولت  كبــرية،  شــاحنة  معهــا  وأحــرت  الخربــة 
الــرثوة  تربيــة  يف  تســتخدم  وخيــام  معــدات  عــى 
أبــو  إســامعيل  املواطنــني  منــازل  مــن  الحيوانيــة، 
أبــو  وحــرب  الكبــاش،  أبــو  وناظــم  ونظــام  الكبــاش، 
الكبــاش، ووليــد أبــو الكبــاش، ومحمــد أبــو الكبــاش، 

عدا عن االستيالء عى هواتفهم الشخصية.
البنــاء  ووقــف  بهــدم  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 
بغــرف زراعيــة وبركســات لرتبيــة املــوايش واألغنــام 

وبرئ للمياه يف قرية واد رحال جنوب بيت لحم.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات االحتالل أخطرت 
بهدم 4 غرف زراعية للمواطنني فؤاد شوشة ومحمد 
شوشــة ونبيل شوشــة، و"بركسني" للمواطنني جالل 
زيــادة وعبــد اللــه زيــادة، وأساســات منــزل للمواطــن 

رشيف خالوي، بزعم عدم الرتخيص.
وأضافت أنه تم إخطار بوقف البناء ملنزلني يف طور 
التأســيس للمواطنني ميمون خالوي ومنري خالوي، 

وبرئ للمواطن زهري زيادة.
واقتحمت سلطات االحتالل منطقة "جبل أبو زيد" 

جنوب بلدة أرطاس، وسلمت املواطن عادل عودة 
إخطــارا بوقــف العمــل يف أرضــه ســواء بنــاء جــدران 
استنادية أو استصالحها، إضافة إىل وضع مجموعة 
مــن اإلخطــارات قــرب الطريق الزراعي الذي تم شــقه 

من وزارة الزراعة قبل عدة أشهر.
واســتهداف االحتــالل منطقة "جبــل أبو زيد" البالغة 
مســاحته نحو 1700 دونم، يشــكل خطرا كبريا عى 

املنطقة برمتها، ومينع التوسع العمراين.
دهم واعتقاالت

من جهة ثانية اعتقلت قوات االحتالل 10 مواطنني 
مبناطــق  ومالحقــة  وتفتيــش  دهــم  حمــالت  خــالل 

متفرقة يف الضفة الغربية.
ففي جنني اقتحمت قوات االحتالل قرية برئ الباشا 
يعقــوب  األســري  وأقربــاء  أشــقاء  منــازل  وداهمــت 
قادري )غوادرة(، واعتقلت شقيقه محمد، واعتدت 
املــرح،  بالــرب  عامــا(   63( عــي  شــقيقه  عــى 
وحطمــت  املستشــفى،  إىل  نقلــه  اســتدعى  مــا 
محتويات منزله، كام اعتقلت ليث غوادرة، وأحمد 

غوادرة، ومروان غوادرة.
طائــرة  مــن  إنــزال  عمليــة  االحتــالل  قــوات  ونفــذت 
قريــة  مــن  القريــب  مركــة  قريــة  ســهل  فــوق  مروحيــة 
بــرئ الباشــا، واقتحمــت بلــدات وقــرى يعبــد، عرابــة، 

الحفرية، كفريت، عرانة، دير غزالة.
ويف الخليــل، اقتحمــت قــوات االحتــالل منطقة "أبو 
القواســمي،  صهيــب  الشــاب  واعتقلــت  كتيلــة"، 
املواطنــني  واعتقلــت  كريســة،  قريــة  واقتحمــت 
محيــي الديــن الراونــة، وحــازم الراونــة، وداهمــت 
 30( عيــاش  أبــو  منتــرص  واعتقلــت  أمــر  بيــت  بلــدة 

عاما(.
يــزن  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
صبــاح )15 عامــا(، وإبراهيــم صبــاح )15 عاما(، بعد 
دهــم منــزيل ذويهــام وتفتيشــهام، يف حــني ســلمت 
ملراجعــة  بالغــا  عامــا(   33( جريــل  مــراد  املواطــن 
مخابراتهــا يف مجمــع مســتوطنة "غــوش عصيــون"، 
واقتحمــت منــزل خليــل الشــيخ )42 عامــا( وعبثــت 
مــن  قليلــة  بســاعات  عنــه  اإلفــراج  بعــد  مبحتوياتــه، 
ســجونها، إذ أمــى مــدة محكوميتــه، وســلمته بالغا 

ملراجعة مخابراتها.
أما يف قطاع غزة، فقد اعتدت بحرية االحتالل عى 
قــاريب صيــد يف عــرض  الصياديــن واســتولت عــى 

بحر رفح جنويب القطاع، وأتلفت قارًبا ثالًثا.
عيــاش  نــزار  الفلســطينيني  الصياديــن  نقيــب  وقــال 
قــاريب  عــى  اســتولت  الحربيــة  االحتــالل  زوارق  إن 
صيــد مــن نــوع )إنــارة( يف عــرض بحــر رفــح، ودمــرت 

محتويات قارب ثالث.

ثابت يتفقد حملة "الرعاية 
الذاتية" للطواقم التدريسية

غزة/ فلسطني:
تفقــد وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل د. زيــاد ثابــت، حملــة الرعايــة 
الذاتيــة والرحــالت الرتفيهيــة التــي تنفذهــا الــوزارة للطواقــم التدريســية 

واإلدارية يف منتجع شارم بارك السياحي جنوب مدينة غزة.
أبــو  وشــارك يف الجولــة املديــر العــام لإلرشــاد والرتبيــة الخاصــة خالــد 
فضــة، واملديــر العــام لوحــدة العالقــات العامــة والتعــاون الــدويل أحمــد 
ــاح، ورئيس قســم الصحة  النجــار، ومديــر مكتــب الوكيــل عبــد الحليــم صبَّ
النفسية عبري الرفا، ومن إدارة اإلرشاد حنان السويريك، بحضور مدير 

املروع يف مؤسسة إنقاذ املستقبل الشبايب نبيل عوض.
أجــواء  وشــاهد  املشــاركة،  التدريســية  بالهيئــات  الــوزارة  وكيــل  والتقــى 
الرحالت والرتفيه، واطلع عى مجريات أنشــطة وبرامج الرعاية النفســية 

والدعم النفي االجتامعي.
م ثابت الشــكر للطواقم التعليمية املشــاركة، وإدارة اإلرشــاد وفرقها  وقدَّ
املســتقبل  إنقــاذ  ملؤسســة  الشــكر  م  قــدَّ كــام  الفعاليــات،  إنجــاح  يف 
الحيــوي،  النشــاط  إنجــاح هــذا  التعــاون يف  الشــبايب واليونيســف عــى 

إضافة إىل شكره إلدارة املنتجع.
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تونسية تلقي 
بالخطأ 35 ألف دينار 

يف حاوية قمامة
تونس/ وكاالت:

أفــاد مصــدر أمنــي تونــي بــأن امــرأة قامــت بإلقــاء كيــس بالســتييك 
ــا منهــا  فيــه مبلــغ 35 ألــف دينــار )12 ألــف دوالر( يف حاويــة قاممــة، ظنًّ
أنــه قاممــة، لتتفطــن الحًقــا إىل الواقعــة، وتعلــم الوحــدات األمنيــة يف 

منطقة سهلول من والية سوسة.
املراقبــة  كامــرات  إىل  الرجــوع  بعــد  أنــه  "موزاييــك"  إذاعــة  وذكــرت 
املثّبتة يف املكان تم التعرف إىل هوية الشخص الذي استوىل عىل 

املبلغ املذكور من دون إبالغ السلطات األمنية.
ومتكــن أعــوان مركــز األمــن الوطنــي يف ســهلول مــن اســرجاع جــزء مهــم 
مــن املبلــغ، بعــد مداهمــة منــزل املشــتبه فيــه وإيقافه، وفًقــا ملا نقلته 

مراسلة اإلذاعة يف سوسة.

غزة/ فلسطني:
بــوزارة  الصحــة  وتعزيــز  التثقيــف  دائــرة  أقامــت 
األزهــر مبدينــة  مــع جامعــة  وبالرشاكــة  الصحــة 
برسطــان  للتوعيــة  ــا  فنيًّ معرًضــا  أمــس،  غــزة، 
الثــدي وأهميــة التطعيــم ضد جائحة كوفيد 19 

للنساء وخصوًصا السيدات الحوامل.
املنظمــني  أحــد  خليــل  الشــيخ  خليــل  وقــال 
فكــرة  التثقيــف:إن  دائــرة  جانــب  مــن  للمعــرض 

بــأن  للســيدات  رســالة  توصيــل  هــي  املعــرض 
يقاومــن املــرض، وينظــرن إىل املســتقبل بعــني 
التــي  بالرســومات  أنــه  إىل  ولفــت  األمــل.  مــن 
ح  األزهــر ُشِ مــن جامعــة  برســمها طلبــة  تطــوع 
الثــدي  التغلــب عــىل رسطــان  للزائريــن كيفيــة 
واإلجــراءات التــي ينبغــي فعلهــا حــني االشــتباه 
عــىل  الحــث  جانــب  إىل  اإلصابــة،  بحــدوث 
مــن  19 وغرهــا  التطعيــم ضــد جائحــة كوفيــد 

األمراض التي تصيب النساء.
وأشــار إىل أن الفعاليــة والتــي جــاءت مبشــاركة 
معــني  الصحــة  وتعزيــز  التثقيــف  دائــرة  رئيــس 
الكريــري وعميــد كليــة الطب بجامعــة األزهر د. 
محمــد زغــر، ستســتمر عــىل مــدار يومــني، وأن 
دائرته ستستمر يف تنظيم مثل هذه الفعاليات 
التــي مــن شــأنها تعزيــز الثقافــة الصحيــة داخــل 

املجتمع.

عاّمن/ وكاالت:
متكنــت  فقــط،  ســنوات  مثــاين  غضــون  يف 
جــزء  قضــم  مــن  األردنيــة  "طامطــم"  شكــة 
الهواتــف  أللعــاب  املربــح  الســوق  مــن  كبــر 

املحمولة باللغة العربية.
ويقــول املؤســس واملديــر التنفيذي للرشكة 
حســام حمــو )38 عامــا( لوكالــة فرانس برس: 
اإلنرنــت  شــبكة  عــىل  العــريب  "املحتــوى 
ال يتجــاوز الـــ%1 رغــم وجــود أكــر مــن 400 
مليــون مســتخدم عــريب للهواتــف املحمولــة 

الذكية".
ويضيــف رجــل األعــامل مــن مكتبــه األنيق يف 
هــذا  يف  جــًدا  كبــرة  فجــوة  "هنــاك  عــامن: 

السوق نحن نحاول أن نسدها".
عــام  يف  "طامطــم"  شكــة  حمــو  وأّســس 
تحصــل  عربيــة  شكــة  أول  وكانــت   ،2013
عىل اســتثامرات من برنامج "500 ســتارتس 

أب" يف سيليكون فايل بكاليفورنيا.
مــن  الرشكــة  منــت  ســنوات،  مثــاين  وخــالل 
يقومــون  مثانــني  حــوايل  إىل  واحــد  موظــف 
بتحويل ألعاب الهواتف املحمولة إىل اللغة 
العربيــة، وكذلــك تكييــف املحتوى ليناســب 

الثقافة العربية.

والرئيــس  املؤســس  خريــس،  نــور  ويقــول 
لتطويــر  الــورد"  "ميــس  لرشكــة  التنفيــذي 
فرانــس  لوكالــة  املحمولــة،  الهواتــف  ألعــاب 
بــرس: "كانــت اللغــة عائًقــا أمــام منــو ألعــاب 

األجهزة املحمولة" يف املنطقة.
)الالعــب(  تربــط  العربيــة  "اللغــة  ويضيــف: 

عاطفيا".
وقامت شكة "طامطم" التي متلك مكاتب 
يف الســعودية واإلمــارات، حتــى اآلن، بنــرش 
الهواتــف  ألعــاب  مــن  لعبــة   50 مــن  أكــر 
اآليفــون  أجهــزة  مســتخدمي  بــني  الجوالــة 
واألندرويــد، وحققــت نســب تحميــل ألكــر 
مــن 100 مليــون مــرة بعــد طرحها يف متجري 

"آبل ستور" و"غوغل" اإللكرونيني.
وبحســب حمــو، فــإن "%70 من مســتخدمي 
الهواتــف الذكيــة يف العــامل العــريب ضبطــوا 
أنهــم  يعنــي  مــا  العربيــة،  باللغــة  هواتفهــم 

يحبون استهالك املحتوى بلغتهم األم".
+غيمــز+  نكتــب  عندمــا  "لألســف  ويوضــح: 
)ألعــاب( باللغــة اإلنكليزيــة عنــد البحــث يف 
األلعــاب.  ماليــني  نجــد  التطبيقــات،  متاجــر 
العربيــة،  باللغــة  عنهــا  نبحــث  عندمــا  ولكــن 

فإنها ال تتعدى البضعة آالف".

"صناعة مبليارات الدوالرات"
األلعــاب.  هــذه  حــول  شســة  واملنافســة 
األوســط  الــرشق  منطقــة  أن  خريــس  ويؤكــد 
وشــامل أفريقيــا هــي "أكــر منطقــة منــو يف 

العامل يف مجال األلعاب اإللكرونية".
لتحليــل  إنتليجنــس"  "مــوردور  وتقــّدر شكــة 
الســوق، أن ســوق األلعــاب العاملــي يف عــام 
2020 بلغــت قيمتــه 174 مليار دوالر، ومن 
املتوقــع أن يصــل إىل 314 مليــار دوالر يف 

عام 2026.
وتقــوم شكــة "طامطــم" التي متلك شاكات 
املتحــدة  الواليــات  يف  ألعــاب  شكات  مــع 
وبلغاريــا  الجنوبيــة  وكوريــا  وفرنســا  والصــني 
وكرواتيا، بتحويل األلعاب إىل اللغة العربية 
الشــخصيات  أصــوات  تحويــل  خــالل  مــن 
وأســامئها واملوســيقى املصاحبــة واملالبس 
واألجــواء املصاحبــة وأرقــام الســيارات كلهــا 

إىل اللغة العربية.
ويقول املدير التنفيذي للعمليات يف شكة 
"طامطــم" إيــاد البشــر: "نحــن ال نعمــل فقط 
عــىل الرجمــة، )...( بــل التثقيــف مــن خــالل 
جعل املحتوى مناسبا للثقافة العربية وأكر 

تقبال من الجمهور العريب".

سيارة صينية تستطيع 
الطريان بمجرد فتح المراوح

بكني/ وكاالت:
أطلقــت شكــة "إتــش يت إيــرو"، وهــي إحــدى الــرشكات التابعــة لرشكــة 
"إكــس بينــع" الصينيــة لتصنيــع الســيارات الكهربائيــة، ســيارة جديــدة 

تقول إنها ميكنها الطران بجانب القيادة عىل الطرق.
وتقول الرشكة إن السيارة غر متوفرة تجاريا يف الوقت الحايل ولكنها 
تخطــط إلطالقهــا يف عــام 2024، مشــرة إىل أن التصميــم النهــايئ قــد 

يتغر.
وأوضحــت الرشكــة أن ســيارة "إتــش يت إيــرو" ســتتميز بتصميــم خفيف 
الوزن ومراوح طران قابلة للطي والتي ستسمح للسيارة بالقيادة عىل 

الطرق ثم الطران مبجرد فتح املراوح.
ونوهــت الرشكــة بــأن الســيارة ســتحتوي عــىل عــدد من ميزات الســالمة 

مبا يف ذلك املظالت.
وجمعــت شكــة "إتــش يت إيــرو" 500 مليــون دوالر األســبوع املــايض 
من عدد من املستثمرين الخارجيني مبا يف ذلك شكات رأس املال 

االستثامري البارزة.
وحظيــت الســيارات الطائــرة -التــي يطلــق عليهــا أيًضــا مركبــات اإلقــالع 
صناعــة  شكات  مــن  كبــر  باهتــامم  الكهربائيــة-  العمــودي  والهبــوط 

السيارات والرشكات الناشئة.
ومع ذلك، هناك عدد من التحديات التي تواجه هذه املركبات حتى 
تدخل مرحلة اإلنتاج التجاري مبا يف ذلك قضايا التنظيم والسالمة.

وأطلقــت "إتــش يت إيــرو" املركبــة الريــة والجويــة الجديــدة يف يــوم 
التكنولوجيــا يف مقــر شكــة "إكــس بينــغ"، حيــث قامــت الرشكــة أيًضــا 
بتقديــم أحــدث نســخة مــن نظــام مســاعدة الســائق املتقــدم املســمى 

"إكس بايلوت 4.0".

يوتيوب وفيسبوك 
يحذفان فيديو 

لرئيس الربازيل
كاليفورنيا/ وكاالت:

حــذف موقــع يوتيــوب، مقطــع فيديــو نــرشه الرئيــس الرازيــي "جايــر 
بولســونارو" عــىل قناتــه، ذكــر فيــه معلومــات غــر صحيحــة تربــط لقاًحا 
قنــاة  بحظــر  االثنــني،  املوقــع  وقــام  باإليــدز،  كورونــا  لفــروس  ا  مضــادًّ
الرئيــس ملــدة أســبوع. وقــال املوقــع يف بيــان: "أزلنــا مقطــع فيديــو مــن 
قناة جاير بولسونارو، النتهاكه السياسات املتعلقة بالتضليل الطبي 
الخاصة بنا بشــأن كوفيد19-، من خالل ادعائه بأن اللقاحات ال تقلل 

من خطر اإلصابة باملرض، وأنها تسبب أمراضا معدية أخرى".
وهــذه هــي املــرة الثانيــة التــي ينتهــك فيهــا الرئيــس "معايــر" للموقــع، 
ولــن يتمكــن خــالل األيــام الســبعة املقبلــة مــن نــرش أي مقاطــع فيديــو 

جديدة أو إجراء بث مباش، وفقا لقواعد يوتيوب.
وال تــزال بقيــة مقاطــع الفيديــو الخاصــة بــه عىل القناة التي يشــرك بها 

3.5 مليون شخص، متاحة للمشاهدة.

التونيس يونس حسن 
خمريي يفوز بأبرز جوائز 

"ميديسيس" األدبية
تونس / وكاالت: 

نالت الكاتبة الفرنســية كريســتني أنغو، جائزة "ميديســيس" األدبية العريقة 
للعــام 2021 فيــام حصــل الســويدي التونــي يونــس حســن خمــري عــىل 

جائزة "ميديسيس للرواية األجنبية".
وتّوجت لجنة هذه املكافآت الروائية البالغة 62 عاما بجائزة "ميديســيس" 
عــن كتابهــا )الرحلــة إىل الــرشق( الــذي كان مــن أبــرز الكتــب خــالل املوســم 

األديب الجديد لهذا العام، وتروي فيه قصة تعرّضها لسفاح القرىب.
أمــا جائــزة "ميديســيس للروايــة األجنبيــة" فنالهــا خمــري، عــن روايتــه "البنــد 

األبوي" من توزيع دار"أكت سود" للنرش.
وأوضح خمري املولود ألب توني وأم سويدية ويكتب بالسويدية ويتقن 
الفرنسية أيضا "كان ذلك مفاجئا. إنه لرشف عظيم يل أن أنال هذه الجائزة. 
ليــس فقــط مــن أجــل الجائــزة نفســها بــل أيضــا للكتــاب الــذي منحنــي فرصــة 
االلتقــاء بقــّراء جــدد". ويــروي يف كتابــه قصــة الــراع الــذي يعيشــه شــاب 

ثالثيني سويدي من أصل أجنبي يطعن يف سلطة والده املهاجر عليه.
وهــذه ثــاين جائــزة تحصدهــا دار "أكــت ســود" عــىل صعيــد األدب األجنبــي، 

بعد نيل الريك أحمد ألتان، جائزة "فيمينا" عن روايته "مدام حياة".

دائرة التثقيف الصحي تقيم معرًضا 
فنيًّا للتوعية برسطان الثدي و"كورونا"

"طماطم" األردنية تفرض نفسها 
يف سوق األلعـــــاب اإللكرتونيــــة

من المحيط إىل الخليج
الجيش يف جل البالد العربية ليس للدفاع وردع العدو الخارجي. الجيش 
حاميــة  ويتــوىل  الســلطة،  يتــوىل  الجيــش  واالقتصــاد.  والســلطة  للحكــم 
مثــال  الســودان  يف  عليهــا.  انقلــب  منهــا  غضــب  وإذا  القامئــة،  الســلطة 
أطاحــت ثــورة املحتجــني بالتعــاون مــع الجيــش بالفريــق عمــر البشــر بعــد 
ثالثــني عامــا مــن حكــم الجيــش. بعــد ســقوط البشــر تشــكل مجلــس حكــم 
مختلــط مــن العســكريني واملدنيــني. أخــذ العســكريون رئاســة الجمهوريــة 
وقيــادة الجيــش، واملناصــب العســكرية األخــرى، يف حــني أخــد املدنيــون 
برئاسة حمدوك رئاسة الوزراء ومناصب مدنية أخرى، ووعد هذا الهجني 

الشعب بعملية انتقال سلمية للسلطة، وإقامة حكم مدين دميقراطي.
التاريخيــة  الحقيقــة  عــىل  الســوداين  الشــعب  اســتيقظ  أيــام  قبــل بضعــة 
الرئــايس  رئيــس املجلــس  الرهــان  وللســلطة،  للحكــم،  الجيــش  املكــررة. 
املجلــس  وحــّل  الحكــم،  مســئولية  الجيــش  تــويل  يعلــن  الجيــش  وقائــد 
الطــوارئ،  حالــة  ونــرش  الــوزراء،  رئيــس  واعتقــال  والحكومــة،  الرئــايس، 
والجيــش يف الشــوارع. الرهــان طبــق بأمانــة نظريــة الجيــوش العربيــة يف 
فاشــلة،  املدنيــة  الحكومــة  إن  التــويل  بيــان  يف  وقــال  الحديــث،  العــر 

والجيش يريد معالجة هذا الفشل، والقضاء عىل التنازع يف الحكم!
مكونــات عديــدة مــن الشــعب مل تقتنــع بأقــوال الجيــش، وترفــض مــا يقال، 
وتســمي مــا حــدث انقالبــا عســكريا، وتفردا بالســلطة والحكــم، ودعت جل 

املكونات املدنية إىل تظاهرات واحتجاجات ضد االنقالب.
األطراف الدولية املؤثرة يف الســاحة الســودانية ومنها أمركا ودول الغرب 
تحتــج عــىل إجــراءات الجيــش، ولكــن ال تســمي مــا حــدث انقالبــا، بســبب 
تداعيــات املصطلــح يف قوانــني هــذه الــدول، لكنهــا تصــدر بيانات تطالب 
الجيــش بالعــودة للحكــم املــدين، دولة االحتالل هــي الدولة األكر ارتياحا 
لســيطرة الجيــش، ويقــال إن أصابــع خارجيــة لهــا عالقــة مبــا جــرى ويجــري 
يف الســودان، دولــة االحتــالل لهــا نظريــة يف مثــل هــذه املســألة تقــول: إن 
مصالــح دولتهــم ترتبــط بالحــكام العســكريني يف البــالد العربيــة وبالجيــش 
أكــر مــن ارتباطهــا بحكومــات مدنيــة منتخبــة، لــذا تعــارض دولــة االحتــالل 

التحوالت الدميقراطية يف البالد العربية.
قــادة مدنيــني كانــوا شكاء يف  الســلطة، وأن  الجيــش يف  أن  املهــم اآلن 
املجلــس الرئــايس والحكومــة هــم يف املعتقــل أو رهــن اإلقامــة الجريــة، 
الشــوارع، والخرطــوم تواجــه تداعيــات غــر ســارة،  ومكونــات شــعبية يف 
وأمــركا تحــذر رعاياهــا يف الخرطــوم وتطالبهــم باليقظــة والحــذر. الجيــش 
األيــام  أمنيــا،  الخرطــوم  تفجــر  أو  قادمــة،  ســنة  لثالثــني  الســلطة  غــدا يف 
القادمــة حبــىل مبرجحــات أحــد الخيارين. انتظروا، هــذا هو الواقع العريب 

املجيد، من املحيط إىل الخليج!


