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مستوطنون يقتحمون منطقة باب العمود بحراسة مشددة من قوات االحتالل أمس     )األناضول( 

وقفة برلمانية في ذكرى صفقة وفاء األحرار بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

5 وفيات و275 إصابة بفريوس 
كورونــــا فـــي الضفـــة وغــزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة أمــس 5 وفيــات، و275 إصابــة بفــروس كورونــا، و781 

حالة تعاٍف يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففي غزة سجلت وزارة الصحة وفاتني، و181 إصابة، عقب إجراء 847 فحصا 
أن  إىل  ولفتــت  كورونــا.  مصــايب  مــن  حالــة   624 تعــايف  إىل  مشــرة  مخربيــا، 
اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 بلــغ 
181115 إصابــة، منهــا 9422 حالــة نشــطة، و170476 حالــة تعــاٍف، و1517 

الطبيــة يف  للرعايــة  194 مصابــا يخضعــون  أن  حالــة وفــاة. وأضافــت 
املستشــفيات، منهــم 125 حالــة خطــرة وحرجــة. ويف الضفــة الغربيــة 

حماس عّدته استهداًفا للوجود الفلسطيين
مخطط إرسائييل لمضاعفة عدد 

المستوطنيـــن فــي غور األردن
النارصة/ فلسطني:

تعتــزم وزارة البنــاء واإلســكان يف حكومــة االحتــال اإلرسائيــي، صياغــة خطــة 
ملضاعفــة عــدد املســتوطنني عــى امتــداد أرايض غــور األردن رشقــي الضفة 
الغربية املحتلة. وهو أمر عّدته حركة املقاومة اإلسامية حاس استهداًفا 
للوجــود الفلســطيني. وكشــفت صحيفــة "إرسائيل اليــوم" العربية، أمس، أن 
وزارة البنــاء واإلســكان ســتقدم مــروع الخطــة إىل الحكومــة بعــد املوافقــة 

عى "ميزانية الدولة" يف الربملان اإلرسائيي )الكنيست(.
وأوضحت الصحيفة العربية أن الخطة تهدف إىل تعزيز التجمعات 

"القـــدس موعدنـــا": 
اقتحام االحتالل منازل 

مرشحينا وتهديدهم لن 
يثنيانا عن خدمة شعبنا

رام الله- غزة/ فلسطني:
أن  االنتخابيــة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  أكــدت 
املرشــحني  منــازل  ومداهمــة  االعتقــاالت  سياســة 
وتهديدهــم مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي بعــدم 

املشــاركة يف أي أعال وطنية فلســطينية، 
لن تنال من همة املرشحني ومواقفهم ولن 

غزة/ صفاء عاشور:
عــى  التريعــي  املجلــس  يف  نــواب  أجمــع 
انتصــاًرا  شــكلت  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  أن 
ا لشــعبنا الفلســطيني، وجددت األمل  تاريخيًّ

تحريرهــم  أن  كافــة، مؤكديــن  بتحريــر أرسانــا 
واجــب رشعــي ووطنــي. وأكــد هــؤالء، خــال 
أمــام  واإلصــاح  التغيــر  كتلــة  نظمتهــا  وقفــة 
مقــر املجلــس بغــزة، أمــس، أن قضيــة تحريــر 

عمــل  أولويــات  ســلم  عــى  ســتبقى  األرسى 
لــأرسى  إســناًدا  الوقفــة  وجــاءت  املجلــس. 

مــع  وبالتزامــن  االحتــال  ســجون  يف 
لصفقــة  العــارشة  الســنوية  الذكــرى 

غزة/ جمال غيث:
أكدت المحررة نسرين أبو كميل أن األسيرات في سجن "الدامون" اإلسرائيلي 

يعشــن أوضاًعا مأســاوية من جراء الممارسات التعسفية وتدخالت إدارة 
الســجن والســجانين في شــؤون حياتهن. وقالت أبــو كميل لصحيفة 

"فلســطين" بعــد ســماح االحتالل لها، أمــس، بدخول قطــاع غزة، 
عبــر حاجز بيت حانــون )إيريز( شــمالي القطاع، وااللتقــاء بأطفالها، 

بعــد ثالثة أيام مــن المنع: إن األســيرات يتعرضن لظروف 
اعتقــال وتحقيق منافية لكل األعراف والقوانين الدولية. 

رام الله/ فلسطني:
شــارك مواطنون وذوو األرسى وطلبة جامعيون يف 
عــدة وقفــات بالضفــة الغربيــة املحتلــة؛ تضامنــا مع 
األرسى املرضبني عن الطعام يف سجون االحتال 
األرسى  صــور  املشــاركون  ورفــع  اإلرسائيــي. 

غزة/ نضال أبو مسامح:
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
اإلســامي د. محمــد الهنــدي، أن معركــة األرسى 
جزء من معركة شــعبنا الفلســطيني مع االحتال 
اإلرسائيي. مشدًدا عى أن قضيتهم خط أحمر 

يف  األرسى  مــع  تضامنيــة  والفتــات  املرضبــني 
معركتهم ضد الســجان اإلرسائيي. و أكد القيادي 
حســني  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف 

أبــو كويــك، أن فصائــل املقاومــة لــن تــرتك 
اإلجــراءات  مواجهــة  يف  وحدهــم  األرسى 

وال ميكــن املســاس بهــم. وانتقــد الهندي، خال 
مهرجــان نظمتــه حركــة الجهــاد، أمــس، أمــام مقــر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بغــزة، ضعــف 

دور الســلطة يف رام اللــه تجــاه األرسى 
واملرضبني منهم عن الطعام.

إدارة سجون االحتالل تواصل 
إجراءاتهـــا العقابيـــة بحق 

األسريين العارضة وكممجي
رام الله/ فلسطني:

تتعمــد إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــي، مارســة منظومــة كاملــة 
كل  تنتهــك  التــي  والنفســية  الجســدية  والعقوبــات  اإلجــراءات  مــن 

وأوضحــت  الســجون.  يف  األرسى  بحــق  اإلنســانية  الحقــوق 
هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، أمــس، أن إدارة 

النارصة-غزة/ أدهم الريف:
يف خطوة نضالية فريدة من نوعها قررت 3 أسرات الدخول يف إرضاب 
مفتــوح عــن الطعــام مســاندًة ودعــًا لــأرسى املرضبني رفًضا الســتمرار 

انتهاكات إدارة السجون بحقهم وتصاعدها يف اآلونة األخرة. 
ويتخــذ األرسى مــن أمعائهــم الخاويــة وســيلة قويــة إلجبــار إدارة 

اتهامات للسلطة بالتخيل عن أهلها
االستيطـــان يهـــدد 
حياة الفلسطينيني 

وممتلكاتهم يف األغوار 
طوباس- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تتملــك الحــرة قلــب املــزارع "محمــد ســليان"، 
إىل  اإلرسائيــي وصولــه  االحتــال  قــوات  منــع  بعــد 
الغربيــة  الضفــة  شــال  قاعــون،  ســهل  يف  أرضــه 
املحتلــة، عــى الرغــم مــن حصوله عــى قرار قضايئ 

ا،  إرسائيي، يســمح بدخوله مرتني أســبوعيًّ
لزراعتهــا. ويحــرم االحتــال عائلــة ســليان 

القيادي أبو كويك: المقاومة لن ترتك األرسى وحدهم
وقفات جماهريية يف الضفة تضامًنا 

مع األرسى المرضبني عن الطعام

مزهر: شعبنا موحد خلف الحركة األسرية
الهندي: معركة األرسى فضحت السلطة 

"الصامتـــة" والمطبعيــــن العــــرب

خالل وقفة نظمتها "التغيري واإلصالح"

ا  نواب: "وفاء األحرار" شكلت انتصارًا تاريخيًّا نواب: "وفاء األحرار" شكلت انتصارًا تاريخيًّ
لشعبنــا وجــددت األمــل بتحرير األرسىلشعبنــا وجــددت األمــل بتحرير األرسى

إضــراب 3 أسيــرات.. مساندة 
نسائيـة ُتثبت وحدة الحركة 

األسرية يف مواجهة السجان

سمح بدخولها غزة بعد 3 أيام من منعها 

المحــررة "أبــو كميــل": األسيــرات يعشــن المحــررة "أبــو كميــل": األسيــرات يعشــن 
أوضاًعا مأساوية يف سجون االحتاللأوضاًعا مأساوية يف سجون االحتالل

15 2

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أساسات جدار استنادي، ومغسلة 
مركبات في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بالقدس المحتلة، وجرفت 
آلياتهــا 10 دونمــات جنوب بيــت لحم بالضفة الغربية، في حين شــنت قواتها 
رين في  المدججة بالسالح حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت قيادات وُمحرَّ
محافظــات عــدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتحمت حي أبو 
تايه في ســلوان، وهدمت مغســلة للمركبات لعائلة أبو حســين، وأساســات 
سور استنادي أقامته عائلة العباسي، مشيرة إلى أن العائلة هدمت جزءا من 

أساســات الســور أول من أمس ذاتيا، بعد إخطارها بالهدم؛ خشية دفع 
تكاليف وغرامات باهظة إذا هدمتها آليات االحتالل.

شن حملة دهم واعتقاالت طالت قيادات وُمحرَّرين

االحتالل يهدم منشآت يف سلوان ويجرف
10 دونمـــات زيتـــون جنــوب بيــت لحــم
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جباريـــــــــــن: 
صفقة التبادل 

القادمة ستكون 
وطنية كاملة

إسطنبول/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
لحركة املقاومة اإلســامية حاس 
التبــادل  صفقــة  أن  جباريــن،  زاهــر 
كاملــة  وطنيــة  ســتكون  القادمــة 
الفصائــل  جميــع  أرسى  تشــمل 
يف  جباريــن  وقــال  الفلســطينية. 
بــرس"، أمــس،  مقابلــة مــع "قــدس 
ليلــة  تواصلــت  حــاس  حركــة  إن 
القيادتــني  مــع  الثاثاء/األربعــاء 

55

غزة/ فلسطني:
إن  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  قالــت 
الذيــن  العــرب  املناضلــني  يف  تــرى  املقاومــة 
دافعوا عن فلســطني أنهم أبناء فلســطني وأبناء 

رام الله/ فلسطني:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحررين، مســاء 
مستشــفى  يف  االحتــال  أطبــاء  بــأن  أمــس، 
األســر  تغذيــة  حاولــوا  اإلرسائيــي  "كابــان" 

واجبهــا  عــن  تتخــى  أن  ميكــن  وال  املقاومــة، 
ولــن  نحوهــم  واإلنســاين  واألخاقــي  الدينــي 

تخذلهــم أبــًدا. وأكــد املتحــدث باســم 
"صفــا"،  لوكالــة  برهــوم  فــوزي  حــاس 

املــرضب عــن الطعــام مقــداد القواســمي )24 
يف  قــرا،  واملدعــات،  باملحاليــل  عاًمــا( 

عــن  املفتــوح  إرضابــه  لكــر  محاولــة 
اعتقالــه  ضــد  يوًمــا   92 منــذ  الطعــام 

"دعت لتشكيل أكرب حاضنة عربية لشعبنا ولمقاومته"

حمــــــاس: المقاومـــــة لـــن تخـــــذل 
األســـرى العــرب فـــي سجـون االحتالل

حماس تشيد بصموده 

هيئــة: أطبــاء االحتالل حاولوا تغذية 
األسري المرضب "القواسمي" قرًسا
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دولــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــن
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية

إعالن متديد املناقصة رقم)2021/15(
الخاصة:- بتوريد مواد سباكه

تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن متديد طـرح املناقصة رقـم )2021/15 
كراســة  حســب  أعــاه،  املذكــور  للموضــوع  املختــوم  الظــرف  بطريــق  وذلــك   )
الــروط واملواصفــات املعــدة، والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن اإلدارة العامــة 
للشــئون املاليــة – دائــرة املشــريات، مبقــر الــوزارة مبدينــة غــزة- انصــار– مقابــل 
مســجد الشــيخ زايــد، خــال أوقــات الــدوام الرســمي ،ابتــداًء مــن يــوم الخميــس، 
هــو  املظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر  بــأن  العلــم  مــع  املوافـــق:2021/10/21م، 
يــوم االربعــاء ، املوافـــق:2021/10/27م الســـاعة الحاديــة عر صباحًا وســتفتح 
املناقصات يف نفس اليوم و السـاعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم. 

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

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك معتمــد لــدى 

نقــدا مببلــغ  او  بنــك اإلنتــاج(  أو  الوطنــي اإلســامي  )البنــك  بغــزة  وزارة املاليــة 
)500شيكل( " كتأمني دخول " ساري املفعول ملدة ) 60 يوما( من آخر موعد 

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

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

املناقصة أو إلغائها أو إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
5. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة.

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

إعالن عطاء تنفيذ مخيامت  وتوفري كافة 
اللوجستيات لهم 

جمعية عايشــة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مســجلة لدى 
وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .

بتنفيــذ  والخــاص   2021/50 رقــم  عطــاء  بطــرح  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــه  ترغــب جمعيــة 
مخيــامت مبــا يشــمل توريــد قرطاســية وضيافــة و بايــز وحجــز مــكان ترفيهــي للمخيــامت شــامل 
كــركاء  االبــاء  "انخــراط  مــروع  ضمــن  االنشــطة  لتغطيــة  اعاميــة  حملــة  وتنفيــذ  املواصــات 
متســاويني يف تنميــة الطفولــة املبكــرة, منــع العنــف و تعزيــز املســاواة بــني الجنســني برنامــج أب" 
 UN Women بالراكة مع املركز الفلسطيني لارشاد وبتمويل من هيئة االمم املتحدة للمرأة
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الســتام كراس العطاء، 
 21.10.2021 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانيــة بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 

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

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

• سيتم عقد اجتامع متهيدي يوم االحد املوافق 24.10.2021 الساعة 10:00 صباحا .
• يجب عىل الركات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء 
باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إمــا كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة شــهرين 

من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الثاثاء املوافق 

26.10.2021 الساعة  12:30مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم الثاثاء¬ املوافق 26.10.2021الساعة  01:00 مساء
إدارة الجمعية 

إعــــــالن مناقصة 23/ 2021
لتوريد حقائب كرامة ضمن  مرشوع" تقوية خدمات رعاية االم 
والطفل يف مراكز اتحاد لجان العمل الصحي من خالل تعزيز 

الرعاية ما بعد الوالدة والصحة اإلنجابية يف قطاع غزة "
فعــىل الــركات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة اتحاد لجــان العمل الصحي 
الكائــن يف غــزة – النــر– خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس األعــىل 
للقضــاء الرعــي للحصــول عــىل العطــاء واألصناف املطلوبــة ابتداءا من يوم 
الخميــس املوافــق 2021/10/21 وحتــى نهايــة عمــل يــوم االثنــني املوافــق 
2021/10/25 . مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض األسعار هو نهاية 

عمــل يــوم األحــد املوافــق 2021/10/31. علــاًم بــأن عــرض الســعر يســلم 
مقابل )200 شيكل( غري مسردة.

ماحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــىل املوقــع االلكــروين لاتحــاد عــىل 
www.uhwc.ps :العنوان التايل

لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـ : بـالرقم املوحد 1700400410
السيدة/ وفاء ابو جارس– مديرة مستودع االدوية املركزي عىل جوال رقم :0592991240.
السيدة/ نهال مهنا – رئيس قسم املشريات عىل جوال رقم 0599605240

الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى  الســاعة  مــن  العمــل يف االتحــاد  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيــد عــىل 

عدم إمكانية تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
رئيس قسم املشريات 
نهال مهنا

إعـــــالن مناقصة 24/ 202
لتوريد مستلزمات طبية  مرشوع" تقوية خدمات رعاية االم 

والطفل يف مراكز اتحاد لجان العمل الصحي من خالل تعزيز 
الرعاية ما بعد الوالدة والصحة اإلنجابية يف قطاع غزة "

 Strengthening the Maternity and Child health care

 Services at UHWC facilities through Promoting Postnatal

Care in all Gaza-Strip governorates
فعــىل الــركات الراغبــة بدخــول العطاء مراجعة اتحــاد لجان العمل الصحي الكائن 
يف غزة – النر– خلف عيادة السويدي مقابل املجلس األعىل للقضاء الرعي 
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداءا  املطلوبــة  واألصنــاف  العطــاء  عــىل  للحصــول 
مــع   .  2021/10/25 االثنــني املوافــق  يــوم  نهايــة عمــل  2021/10/21 وحتــى 

العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يوم األحــد املوافق 
2021/10/31. علاًم بأن عرض السعر يسلم مقابل  )200 شيكل( غري مسردة.

عــىل  لاتحــاد  االلكــروين  املوقــع  عــىل  املناقصــة  أوراق  إدراج  تــم  ولقــد 
www.uhwc.ps :العنوان التايل

لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـ : بـالرقم املوحد 1700400410
السيدة/ وفاء ابو جارس– مديرة مستودع االدوية املركزي عىل جوال رقم :0592991240.
السيدة/ نهال مهنا – رئيس قسم املشريات عىل جوال رقم 0599605240

مواعيد العمل يف االتحاد من الســاعة الســابعة والنصف صباحًا وحتى الســاعة 
الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عدا يوم الســبت.مع التأكيد عىل عدم إمكانية 

رئيس قسم املشريات تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
نهال مهنا

 إعالن متديد عطاء رقم 2021/27 
مشـروع توريد أشجار زيتون و شبكة ري زراعية

تعلن جمعية ســواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مروع توريد 
أشــجار زيتون و مســتلزمات زارعة تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف 
كراســة العطاء، فعىل الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــال أوقــات الدوام 
الرســمية   مــن الســاعة  9:00 صباحــًا حتــى  4:00 مــن أجــل الحصــول عــىل 

كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ 100 شيكل غري مسردة . 
1. يجــب عــىل املتقــدم تقديــم كفالــة دخول عطاء بقيمة  2500 شــيكل إما 

بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق باســم جمعية ســواعد لإلغاثــة والتنمية  
ملــدة ال تقــل عــن  60  يومــا مــن تاريــخ تســليم العطــاء  وال تقبــل الشــيكات 
الشخصية أو املبالغ النقدية، تلتزم الركة التي تحال عليها العطاء بتقديم 
كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من قيمة التوريد  سارية املفعول ملدة 90 

يوم من تاريخ اإلحالة .  
2. عــي املــورد ارفــاق خلــوات طــرف رضيبيــة  الدخــل و املضافــة و الســجل 

التجار ي ساري املفعول مع أوارق املناقصة  
3. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء. 

4. السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى  . 

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

6. السعر أحد معايري الرسية و ليس الوحيد .  

موعد التمديد 
عي العطاء

ابتــداًء مــن يوم الخميس  املوافق 10/21/ 2021 
حتــي يــوم األحــد املوافــق 24/ 10/ 2021 خــال 

أوقات الدوام الرسمي.
أخر موعد لتســليم كراسة 

العطاء و فتح املظاريف
 2021  /10  /24 املوافــق  األحــد  يــوم 

الساعة الثالثة مساًء
• ملزيد من املعلومات ميكنكم زيارتنا يف مقر الجمعية الكائن يف غزة , 
الشعف , شارع نيلسون مانديا  - بالقرب من مدرسة شعبان الريس  أو 

االتصال عىل هاتف رقم:  2811311 

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  حكومــة  يف  واإلســكان  البنــاء  وزارة  تعتــزم 
اإلرسائيي، صياغة خطة ملضاعفة عدد املستوطنني 
عىل امتداد أرايض غور األردن رشقي الضفة الغربية 
املحتلــة. وهــو أمــر عّدتــه حركــة املقاومــة اإلســامية 

حامس استهداًفا للوجود الفلسطيني.
وكشــفت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" العربيــة، أمــس، 
أن وزارة البنــاء واإلســكان ســتقدم مــروع الخطــة إىل 
يف  الدولــة"  "ميزانيــة  عــىل  املوافقــة  بعــد  الحكومــة 

الربملان اإلرسائيي )الكنيست(.
إىل  تهــدف  الخطــة  أن  العربيــة  الصحيفــة  وأوضحــت 
غــور  يف  اليهوديــة  االســتيطانية  التجمعــات  تعزيــز 

األردن.
 90 ســتخصص  االحتــال  حكومــة  أن  إىل  وأشــارت 
البنيــة  لتعزيــز  دوالر(،  مليــون   28( شــيقل  مليــون 
املســتوطنات،  يف  واالجتامعيــة  املاديــة  التحتيــة 
ولتمويــل تكاليــف تطويــر األرض للمســتوطنني الذيــن 

يشرون األرض للبناء يف مستوطنات وادي األردن.
وادعــت الصحيفــة أن الخطــة املذكــورة ال تقرح إقامة 
مســتوطنات جديدة، بل تقرح توســيع املستوطنات 

القامئة.
فــإن  اإلرسائيليــة،  املركزيــة  اإلحصــاء  لدائــرة  ووفقــا 
آالف   6 بنحــو  يقــدر  األغــوار  يف  املســتوطنني  عــدد 
مســتوطن، فيــام تشــري املصــادر الفلســطينية إىل أن 
عــدد املســتوطنني يف األغــوار ارتفــع خــال الســنوات 

األخــرية ليصــل إىل 13 ألف مســتوطن، يتوزعون عىل 
38 مستوطنة.

ويقع غور األردن عىل الحدود بني فلسطني التاريخية 
واألردن، والــذي يعتــرب ســلة غــذاء البلديــن، ويتمتــع 
بإمكانيــات اقتصاديــة عاليــة، حيث إنه غني باألرايض 

الزراعية الخصبة ومصادر املياه املتعددة.
ومتتّد منطقة األغوار عىل مساحة 1.6 مليون دونم، 
وتشــّكل مــا يقــارب 30 يف املئــة مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، 90 يف املائــة مــن مســاحة األخــرية 
مصّنفة ضمن مناطق )ج( التي بقيت السيطرة التاّمة 

عليها يف يد االحتال. 
يذكــر أن املســتوطنات يف غــور األردن تعتمــد عــىل 

الزراعــة، حيــث يتــم تصديــر منتجاتهــا إىل الخــارج مبــا 
يف ذلك التمور.

مــن جهتهــا، قالــت حركــة حــامس: إن إعــان االحتــال 
عــن تخطيطــه ملضاعفــة الوجــود االســتيطاين مبنطقــة 
األغوار يف الضفة الغربية املحتلة، استمرار للعدوان 
الــذي يســتهدف  عــىل األرض واإلنســان الفلســطيني 

الوجود والهوية الفلسطينية.
وأكــد الناطــق باســم حــامس حــازم قاســم، يف تريح، 
أمــس، أن هــذه املشــاريع اإلرسائيليــة ستفشــل أمــام 
فلســطني،  أرض  مــن  تــراب  ذرة  بــكل  شــعبنا  تشــبث 

ومواصلة نضاله املروع.
وأشــار إىل أن تصاعــد االســتيطان يف الضفــة الغربيــة 

التمســك  عــىل  الســلطة  قيــادة  ظــل إرصار  يــأيت يف 
بسياســة  واســتمرارها  االحتــال،  مــع  باالتفاقــات 
التنسيق األمني، وزيادة اللقاءات بني وزراء االحتال 
وقيادة السلطة، "ما يعطي غطاء لسياسة االستيطان 

اإلرسائيلية".
وأوضــح قاســم أن هــذا اإلعــان مبضاعفــة االســتيطان 
يف األغوار يتزامن مع دعوة قادة عرب لقادة االحتال 
لزيــارة دولهــم، "وهــو مــا يشــجع االحتــال عــىل زيــادة 
املشــاريع  عــرب  األرض  وعــىل  شــعبنا،  ضــد  جرامئــه 

االستيطانية".
للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  حــذر  الســياق،  ويف 
أعــداد  مضاعفــة  مخطــط  مــن  والحقوق-غــزة، 

املستوطنني يف األغوار.
املخطــط  أمــس،  بيــان،  يف  اإلنســان،  مركــز  واعتــرب 
اإلرسائيــي اســتهداًفا للوجــود الفلســطيني، ومحاولــة 
مئــات  مصــادرة  خــال  مــن  وذلــك  أرضــه،  مــن  لطــرده 
املواطنــني  أرايض  بــني  الطــرق  وشــق  الدومنــات، 
ذرائــع  تحــت  الحقــا،  منهــا  االســتفادة  مــن  ملنعهــم 

وحجج أمنية واهية.
القانــون  يخالــف  اإلرسائيــي  االســتيطان  أن  وأكــد 
الــدويل واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، التــي تحظــر 
االســتيطان ونقــل ســكان البــاد املحتلــة وتهجريهــم، 
وفــق مــا نصــت عليــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وكذلــك 
قــرارات مجلــس األمــن والجمعية العامــة التابعة لألمم 

املتحدة الصادرة يف ذات املوضوع.

رام الله- غزة/ فلسطني:
االنتخابيــة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  أكــدت 
منــازل  ومداهمــة  االعتقــاالت  سياســة  أن 
االحتــال  قــوات  مــن  وتهديدهــم  املرشــحني 
أعــامل  أي  يف  املشــاركة  بعــدم  اإلرسائيــي 
وطنية فلسطينية، لن تنال من همة املرشحني 
ومواقفهم ولن تثنيهم عن خدمة أبناء شعبنا.

تريــح،  يف  االنتخابيــة،  القامئــة  واعتــربت 
املتجــددة  اإلرسائيليــة  االســتهدافات  أمــس، 
بحــق مرشــحيها، "سياســة مفلســة ال ميكــن أن 
حياتهــم  وهبــوا  الذيــن  املرشــحني  عــىل  تؤثــر 

وأعامرهم فداء لشعبهم وقضيتهم".
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  اعتــربت  كــام 
منــازل  االحتــال  قــوات  اقتحــام  حــامس، 
مرشــحي قامئــة "القــدس موعدنــا" وتخريبهــا، 
عــن  تعــرب  للمرشــحني،  التهديــد  وعمليــات 
عقلية العربدة التي تعيشها املؤسسة األمنية 

اإلرسائيي.
وأكد القيادي يف حامس عبد الحكيم حنيني، 

االحتــال  محــاوالت  أن  أمــس،  تريــح،  يف 
عــن  وقياداتــه  شــعبنا  أبنــاء  ثنــي  ستفشــل يف 

مامرسة دورهم االجتامعي والوطني.
السياســية  الحيــاة  "اســتمرار  إن  وقــال:   
الفلسطينية ضمن طبقة نخبوية فاعلة هو الرد 
الحقيقــي عــىل مامرســة االحتــال وإجراءاته"، 
داعيــا ملوقــف وطنــي جامــع يعــري االحتــال، 
ويكشــف زيــف ادعائــه بالدميقراطيــة واحــرام 

حقوق اإلنسان.
وأشــار حنينــي إىل أن االحتــال يحــرم اإلنســان 
الحيــاة  يف  حقــه  مامرســة  مــن  الفلســطيني 
السياســية، ويســطو عــىل حيــاة شــعب كامــل 
برسقــة أرضــه، وحرمانــه مــن دولة مســتقلة ذات 

سيادة كاملة.
األربعــاء،  فجــر  االحتــال،  قــوات  واقتحمــت 
منــزل النائــب واملرشــح د. نــارص عبــد الجــواد 
يف بلــدة ديــر بلــوط بســلفيت قبــل أن يوجهــوا 
لــه تهديــدات بعــدم التحــرك واالنخــراط يف أي 

نشاط وطني.

اقتحــم  الخليــل،  شــامل  أمــر  بيــت  بلــدة  ويف 
منــزل  بوليســية  كاب  برفقــة  االحتــال  جنــود 
املرشــح فرحان علقم وعاثوا فيه خرابا بعد أن 

فتشتوه وعبثوا مبحتوياته.
وقبــل أن ينســحب الجنــود مــن املنــزل وجهــوا 
يف  املشــاركة  مــن  علقــم  للمرشــح  تحذيــرا 

الفعاليات الوطنية واملجتمعية.
منــزل  أيــام  قبــل  االحتــال  قــوات  ودهمــت 
قلقيليــة  مدينــة  يف  حــامد  يــارس  د.  املرشــح 
وصــادرت مركبــة نجلــه خبيــب ورسقــت مبلغــا 
التــي  الرســة  الهجمــة  إطــار  يف  املــال  مــن 

تشنها بحق مرشحي القدس موعدنا.
مــع  االنتقاميــة  اإلجــراءات  هــذه  وتتزامــن 
مــن  15 مرشــحا  مــن  أكــر  اعتقــال  مواصلتهــا 
اســتهداف  "القــدس موعدنــا" ضمــن سياســة 
الضفــة  يف  حــامس  لحركــة  املمثلــة  القامئــة 
لخــوض  عنهــا  االعــان  منــذ  والقــدس  الغربيــة 
كانــت  والتــي  التريعــي  املجلــس  انتخابــات 

مقررة يف أيار مايو املايض.

بينيت: تفاجأت من 
الضغوط األمريكية 
بشأن قضية البناء 

يف المستوطنات
النارصة/ فلسطني:

أنــه تفاجــأ  ادعــى رئيــس وزراء االحتــال اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت، 
بضغط إدارة الرئيس األمريي جو بايدن عليه بشأن قضية البناء يف 

املستوطنات بالضفة الغربية املحتلة.
وأشارت وسائل إعام عربية، أمس، إىل أن أقوال بينيت جاءت خال 
تســاؤالت  عــىل  ا  ردًّ "الكابينــت"،  لــوزراء املجلــس املصغــر  اجتــامع 

وجهها الوزراء عن موقف واشنطن تجاه البناء يف املستوطنات.
ونقــل عــن بينيــت قولــه: "لقد فوجئت بشــدة بضغط إدارة بايدن ضد 

البناء يف الضفة الغربية".
وأضــاف: "هــم يعتــربون هــذا األمــر بالــغ األهميــة بالنســبة لهــم"، يف 

إشارة منه إلدارة جو بايدن.
وكان موقع "والا" العربي، ذكر قبل أيام أن إدارة بايدن وجهت رسالة 

لحكومة بينيت تطالبها بالعمل عىل كبح البناء يف املستوطنات.
وينظــر الكثــري مــن املجتمــع الــدويل إىل املســتوطنات عــىل أنهــا غــري 
وقابلــة  متصلــة  فلســطينية  دولــة  إقامــة  أمــام  عقبــة  وتشــكل  رشعيــة 

للحياة.

عون يبحث مع مسؤول 
أمرييك ترسيم حدود لبنان 

البحرية مع )إرسائيل(
بريوت/ فلسطني:

بحــث الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون، أمــس، مــع مســؤول أمريــي بــارز 
"التوجهــات املقبلــة" يف ملــف التفــاوض غــري املبــارش مــع )إرسائيــل( 

حول ترسيم الحدود البحرية.
الخارجيــة  وزارة  مستشــاري  كبــري  عــون،  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
األمريكيــة ألمــن الطاقــة أمــوس هوكشــتاين، الوســيط الجديــد يف عمليــة 
التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يف قر بعبدا رشقي 

بريوت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وأفادت الرئاســة اللبنانية بأن "الطرفني عرضا مســار عملية التفاوض يف 
شــأن ترســيم الحدود البحرية والتوجهات املقبلة يف هذا امللف" دون 

ذكر تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
لبنــان  بــني  مفاوضــات  انطلقــت   ،2020 األول  تريــن  أكتوبــر/  ويف 
جــوالت   5 ذلــك  منــذ  إذ عقــدت  وأمريكيــة،  أمميــة  برعايــة  و)إرسائيــل( 
محادثــات، آخرهــا يف 4 مايــو/ أيــار املــايض. وكان الوفــد اللبنــاين قــدم 
خــال إحــدى جلســات املحادثات، خريطة جديــدة تدفع باتجاه 1430 
كيلو مر مربع إضايف للبنان، وهو ما ترفضه )إرسائيل(، يف حني ال تزال 
املفاوضــات معلقــة منــذ ذلــك الحــني. وتبلــغ مســاحة املنطقــة املتنازع 
عليهــا 860 كيلــو مــر مربــع، بحســب الخرائــط املودعة مــن جانب لبنان 
و)إرسائيل( لدى األمم املتحدة، لكن الوفد اللبناين املفاوض يقول إن 

املساحة املتنازع عليها تبلغ 2290 كيلو مر مربع.

حماس: عربدة إرسائيلية

"القدس موعدنا": اقتحام االحتالل منازل 
مرشحينا وتهديدهم لن يثنيانا عن خدمة شعبنا

حماس عّدته استهداًفا للوجود الفلسطيين

مخطط إرسائييل لمضاعفة عدد المستوطنني يف غور األردن
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عطاء رقم )2021/25(
إعالن مناقصة لصالح “مرشوع تركيب محطتني تحلية 

تعمل بالطاقة الشمسية يف قطاع غزة "
 The Project of Installation of two solar-powered

desalination plants in the Gaza Strip
تعلــن جمعيــة غــزي دســتك – مكتــب قطــاع غــزة –عــن طــرح عطــاء لصالح مــروع " تركيب 
محطتني تحلية تعمل بالطاقة الشمسية يف قطاع غزة " وذلك تبعًا للروط واملواصفات 
املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء. فعىل الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا 
والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن 
مبدينــة غــزة – مفــرق الزهارنــة – عــارة أبــو حليمــة – الطابــق الخامــس؛ للحصــول عــىل 
كراســة العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 

الساعة الرابعة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الركة قد نفذت مشــاريع مشــابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الركة من املنافسة عىل العطاء.
3. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء، وترفــق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلو 

طرف رضيبي وأن تكون الركة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية.
عليــه  يرســو  مــن  عــىل  يومــني(  )ملــدة  الصحــف  يف  اإلعانــات  رســوم   .6

العطاء. ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسردة.
7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 

إبداء األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

موعد الحصول 
عىل العطاء

ابتــداًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21م حتــى يــوم 
الثاثاء املوافق 2021/10/26م يف أوقات الدوام الرسمي.

موعد تسليم 
كراسة العطاء 

الســاعة  2021/10/28م  املوافــق  الخميــس  يــوم 
01:00 مساًء.

الجلسة العلنية 
لفتح املظاريف

الســاعة  2021/10/28م  املوافــق  الخميــس  يــوم 
01:15 مساًء.

لاستفســار: يرجى مراجعة قســم اللوازم واملشــريات بجمعية غزي دســتك 
عىل جوال رقم 0592590031 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل
بلدية بيت حانون

االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب  الصنــدوق  مــن  وبتمويــل  حانــون  بيــت  بلديــة  تعلــن 
واالجتاعي  الربنامج العاجل لدعم الشــعب الفلســطيني )املرحلة التاســعة عر(  
عن طرح عطاء مروع تطوير مرافق املياه والرصف الصحي وتوفري شاحنات لنقل 

19RD/01 املياه يف املناطق املترضرة يف بيت حانون معونة رقم
 )اعامل إعادة تاهيل شبكات املياه يف املناطق  املدمرة (

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

1. يجب عىل املقاول أن يكون مسجًا 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 عىل املقاول ان يكون مسجًا "رسميًا" يف دوائر الرضيبة.

3. يجب عىل املقاول تقديم كفالة تأمني ابتدايئ بنسبة التقل عن %5 من 

قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكية ســارية املفعول ملــدة التقل عن 90 يوم أو 
شيك بني 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 مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء من 

مقــر البلديــة مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقدره $100 )مائــه دوالر ( ابتداء من يوم الخميس 
املوافق 10/21/  2021 م حتي نهاية دوام يوم االربعاء  املوافق 2021/11/3 م

9. التقبل العطاءات عىل الفاكس امنا يجب تقدميها بالظرف املختوم يف مقر البلدية.

2021/10/31 م عــىل أن  يــوم االحــد  املوافــق  التمهيــدي  10. االجتــاع 

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

2021/11/4  م مع العلم أنه لن تقبل أى عطاءات بعد هذا املوعد.

12. فتــح املظاريــف يــوم الخميــس  املوافــق 11/4/ 2021 م الســاعة 12 ظهرًا 

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

يشمل كل مظروف أصل وصورة مصدقة عن العطاء 
14. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

15.  ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة البلديــة وذلــك خــال ســاعات 

رئيس بلدية بيت حانون / د/ عاد عبد الله عدوان       الدوام الرسمي.

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل
بلدية بيت حانون

االقتصــادي  لإلمنــاء  العــريب  الصنــدوق  مــن  وبتمويــل  حانــون  بيــت  بلديــة  تعلــن 
واالجتاعي  الربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني )املرحلة التاسعة عر(  
عن طرح عطاء مروع تطوير مرافق املياه والرصف الصحي وتوفري شاحنات لنقل 

19RD/01 املياه يف املناطق املترضرة يف بيت حانون معونة رقم
 ) اعامل شبكة رصف صحي (

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

1. يجب عىل املقاول أن يكون مسجًا 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 عىل املقاول ان يكون مسجًا "رسميًا" يف دوائر الرضيبة.

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

مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة التقــل عــن 90 
يوم أو شيك بني 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 مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء من 

مقــر البلديــة مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره $100 )مائــه دوالر ( ابتــداء مــن يــوم الخميــس  
املوافق 10/21/ 2021م  وحتي نهاية دوام يوم االربعاء املوافق 2021/11/03  م

9. التقبل العطاءات عىل الفاكس امنا يجب تقدميها بالظرف املختوم يف مقر البلدية.

10. االجتاع التمهيدي يوم  الخميس   املوافق 2021/10/28 م عىل أن 

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

2021/11/04 م. مع العلم أنه لن تقبل أى عطاءات بعد هذا املوعد.

12. فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق 2021/11/04 الســاعة 12 ظهــرًا 

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

يشمل كل مظروف أصل وصورة مصدقة عن العطاء 
14. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

15.  ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة البلديــة وذلــك خــال ســاعات 

رئيس بلدية بيت حانون / د/ عاد عبد الله عدوان       الدوام الرسمي.

متديد إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
توريد 600 حقيبة )قرطاسية، ألعاب، معقامت( رقم )2021/323(

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة 
للمنتفعــني  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتهــا، واعــداد برامــج التدريب والتعليم وإجراء الدراســات واألبحاث التي 
تخــدم املجتمــع املحــيل وكــا تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك 
حقــوق اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف متديــد طرح مناقصــة توريد 600 حقيبة 
)قرطاســية، ألعــاب، معقــات( لصالــح األطفــال املترضريــن مــن الحــرب وأزمــة 
كورونــا ) كوفيــد19-( ضمــن  مــروع "تعزيــز الوعــي املجتمعــي ودعم األطفال 
لتجــاوز األوضــاع الصعبــة يف قطــاع غــزة"،  متويــل مؤسســة تروكــري الدوليــة،  
ميكــن للــركات ذات االختصــاص والخــربة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــىل 
وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 
تــل الهــوا شــارع  2021/10/21 مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - 

-8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم مــايل غــري مســرد وقــدره مائــة 
شــيكل.  آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األحــد املوافــق 
2021/10/24 الســاعة 12:00 ظهــرًا وكــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

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

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

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

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

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفة اإلعان ملدة يومني يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة من قبل الركات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511  

خيبة أمل إرسائيلية من 
االنتكاسات اإلعالمية

تحــوز دولــة االحتــال مقــدرات دعائيــة كبــرية، وإمكانــات إعاميــة غنية، 
وعاقــات دبلوماســية واســعة النطــاق، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه ال تخفــي 
أنهــا تصــاب بانتكاســات إعاميــة ودعائيــة بــني حــني وآخــر، مقابــل تعــزز 
الروايــة الفلســطينية التــي ال تحــوز عــر معشــار مــا لــدى االحتــال مــن 

تلك اإلمكانات.
آخر هذه االعرافات اإلرسائيلية متثل فيا أدىل به رونالد الودر رئيس 
املؤمتر اليهودي العاملي إذ قال: "إننا فشلنا بتقديم الرواية اليهودية 
يف اإلعــام بشــأن القضيــة الفلســطينية كــا يجــب، بعــد أن انتقلــت 
الحرب من ساحة املعركة العسكرية إىل النضال من أجل كسب الرأي 
العــام العاملــي، واملفارقــة أن )إرسائيــل( تخــر هــذه الحــرب، وبهــذا 

الوضع لن تبقى عىل قيد الحياة".
لعــل تحليــل هــذا الترصيــح وهويــة قائلــه مينحانــه كثــرًيا مــن األهميــة 
والخطورة، صحيح أنه رمبا أراد حث اإلرسائيليني عىل مزيد من الجهد 
اإلعامــي والدعــايئ، يف محاولــة منــه لتحفيزهــم عىل اخراق مزيد من 
املنصــات اإلعاميــة يف العــامل، لكــن األمــر ال يخلــو مــن مــرارة وشــعور 

حقيقي بخيبة األمل.
بعيــًدا عــن التفــاؤل املفــرط الحقيقــة الدامغــة تشــري إىل أن االحتــال 
ــا بانتكاســات متاحقــة يف مجــال الدعايــة واإلعــام، قــد ال  يصــاب فعليًّ
يكون األمر بتفوق الفلســطينيني عليه بجهودهم الذاتية فحســب، وإن 
كان ذلــك قامًئــا بقــوة، لكــن فظاعــة االنتهــاكات والجرائــم التــي يرتكبهــا 
االحتــال تعــد دعايــة تســويقية مجانيــة ضــده، وهــذه لعمــري مفارقــة ال 

تخطر عىل بال اإلرسائيليني أنفسهم!
اليــوم  عــامل  كان  ومّلــا  كلمــة،  ألــف  تســاوي  الصــورة  أن  قدمًيــا  تعلمنــا 
املعلومــة  تناقــل  وســهولة  التواصــل،  وشــبكات  بالكامــريات،  يعــج 
برعــة الــربق؛ فنحــن أمــام بــث حــي ومبارش ملــا تقوم بــه )إرسائيل( من 
خروقــات جســيمة ضــد الفلســطينيني العزل، يف الضفــة الغربية وقطاع 
غــزوة والقــدس املحتلــة، فضــًا عــن فلســطينيي الـــ48. رمبــا ال يحتــاج 
الصحفيــون يف العــامل لكثــري مــن الجهــد يف ترويــج هــذه الصــور، وبثهــا 
مــع  واإللكرونيــة،  واملقــروءة  املرئيــة  اإلعــام،  وســائل  مختلــف  عــىل 
وجــود عــدد كبــري منهــم يف األرايض املحتلــة، وتعاونهــم مــع صحفيــني 
الــذي يضــع  ومصوريــن فلســطينيني كــر داخــل هــذه األرايض، األمــر 
كثــرًيا مــن األعبــاء عىل املؤسســة الدبلوماســية اإلرسائيلية، وســفاراتها 
الفلســطينيني  يعفــي  ال  هــذا  ذاتــه  الوقــت  يف  بالعــامل.  املنتــرة 
أنفسهم، أصحاب القضية األصليني، من بذل مزيد من الجهد والعطاء 
ســاحة  يف  بــه  الهزميــة  وإلحــاق  االحتــال،  هــذا  فضــح  يف  للمشــاركة 
اإلعــام والدعايــة والصــورة والروايــة، صحيــح أن التفــاوت يف القــدرات 
الفلــي  التفــوق  مــع  يعــرف،  أن  مــن  أوضــح  الجانبــني  بــني  العســكرية 
لاحتال عىل الفلسطينيني، لكن ال أقل من تحقيق التفوق املطلوب 
يف ســاحة املواجهــة اإلعاميــة، وهــي التــي مل تعد أقــل أهمية وخطورة 

من ساحة املعركة العسكرية، إن مل تكن أهم يف بعض املراحل.

طوباس- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تتملــك الحــرة قلــب املــزارع "محمــد ســليان"، إثــر 
منــع قــوات االحتــال اإلرسائيــيل وصولــه إىل أرضــه يف 
رغــم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــال  قاعــون،  ســهل 
حصولــه عــىل قــرار قضــايئ إرسائيــيل، يســمح بدخولــه 

ا، لزراعتها. مرتني أسبوعيًّ
البالغــة  أرضهــا  مــن  ســليان  عائلــة  االحتــال  ويحــرم 
أن  بعــد  1982م،  عــام  منــذ  دومًنــا"،   45" مســاحتها 
وضــع املســتوطنون يدهــم عــىل األرض إىل أْن متكنت 
العائلــة مــن انتــزاع قــرار قضــايئ مــن محكمــة االحتــال 
العليــا ببطــان إجــراء املســتوطنني واســرجاع أرضهــم 

يف 2016م.
ويقول ســليان لصحيفة "فلســطني": أريض أصبحت 
خلــف جــدار الفصــل العنــرصي الــذي أقامــه االحتــال 
يف عــام 2006م، ومل نتمكــن مــن الوصــول لهــا ســوى 
العــام الفائــت لزراعتهــا، لكــن مل نتمكــن هــذا العــام مــن 

الدخول لحصادها.
بــات "حــرًبا عــىل ورق"  القضــايئ  القــرار  أن  ويضيــف: 
فالدخول لألرض يحتاج لتنسيق مسبق ال نحصل عليه 
ســوى مــرة كل عــدة ســنوات، ودون إدخــال أي آليــات 
زراعية، وهذا أمر ال يســمح لنا بزراعتها واســتصاحها، 

فالزراعة تحتاج إىل متابعة حثيثة.
وذكــر أن معاناتــه ال تختلــف عــن معانــاة بقيــة مزارعــي 
األغــوار، الذيــن ينقســمون لثاث فئــات، األوىل فقدت 
أراضيها الزراعية لوقوعها خلف الجدار، والثانية وضع 
آليــات  تــدوس  حــني  يدهــم عليهــا، يف  املســتوطنون 
االحتــال العســكرية أرايض مــن يتمكنــون مــن زراعتهــا 

قبيل متكنهم من حصادها.
ويشــري إىل أن املزارعــني يحاولــون بــكل الطــرق زراعــة 
أو  اليهــود(  )إجــازة  الســبت  يــوم  أراضيهــم فيســتغلون 

يتسللون لها يف املساء خاصة يف املناطق التي مينع 
االحتــال زراعتهــا بشــكل كامــل كمنطقــة وادي املالــح، 

لكن االحتال ال يتوقف عن إتاف هذه األشجار.
وشدد سليان عىل أن املزارعني يدركون أن إجراءات 
وهجــرة  لليــأس  دفعهــم  إىل  تهــدف  بحقهــم  االحتــال 
عــرات آالف الدومنــات مــن األرايض لبســط ســيطرة 

االحتال عليها.
عــن  للتوقــف  اللــه  رام  يف  الســلطة  ســليان  ويدعــو 
عــىل  يشء  أي  تقديــم  دون  األغــوار"  بدعــم  "التغنــي 
أرض الواقع، مضيًفا: "نحن صامدون ولن نرك أرضنا، 
ســواء  الســلطة  مــن  الدعــم  أنــواع  لــكل  نحتــاج  ولكننــا 

املادية أو الخدمية".
وبــني أن املزارعــني حاجــة ماســة إىل مدخــات اإلنتــاج 
الــذي  واملــاء  زراعيــة،  ومعــدات  وأســمدة  حبــوب  مــن 
يســيطر عليــه االحتــال بالكامــل، ويفتقــرون للخدمــات 
الصحية والتعليمية، متسائًا: كيف نصمد بدون دعم 

رسمي فلسطيني عىل األقل؟
وأمــس، ذكــرت صحيفــة "يرائيــل هيــوم" العربيــة، أن 
بصــدد  االحتــال،  حكومــة  يف  واإلســكان  البنــاء  وزارة 
صياغة خطة ملضاعفة عدد املستوطنني عىل امتداد 

أرايض غور األردن يف الضفة الغربية املحتلة.
الخطــة إىل  وقالــت الصحيفــة "ســيتم تقديــم مــروع 
حكومــة االحتــال بعــد املوافقــة عــىل ميزانيــة الدولــة 
يف برملان االحتال )كنيست("، مضيًفة: "ستخصص 
الحكومة مبلغ 90 مليون شيقل، سيتم توزيعها طوال 
الفــرة لتنفيــذ املخطــط، كــا ســيتم توجيــه امليزانيات 
يف  واالجتاعيــة  املاديــة  التحتيــة  البنيــة  لتعزيــز 

املستوطنات.
مخطط جديد قديم

من جانبه، أكد منسق مركز العمل التنموي يف األغوار 

اإلرسائيــيل  املخطــط  أن  زبيــدات،  حمــزة  الوســطى، 
ملضاعفــة أعــداد املســتوطنني يف األغــوار، هــو منــذ 
بنيامــني  الســابق  االحتــال  وزراء  رئيــس  عهــد  نهايــة 

نتنياهو.
عــودة  أن  لـ"فلســطني"،  حديــث  يف  زبيــدات  وأشــار 
الحديــث عــن املخطــط مجدًدا هــو تكريس ملا يجري 
مــن تعزيــز لاســتيطان باملنطقــة،  الواقــع  عــىل أرض 
الــذي تصاعــد كثــرًيا عقــب "صفقة القــرن" األمريكية، 
بعــد أن أطلــق االحتــال يــد املســتوطنني يف األغــوار 

خاصة يف األرايض املصنفة أرايض دولة.
االســتثار  يف  مضطــرًدا  ازديــاًدا  "الحظنــا  وقــال: 
املحاصيــل  وزراعــة  الزراعــي  القطــاع  يف  اإلرسائيــيل 
وبنــاء املصانــع التــي تعتمــد عــىل املنتجــات الزراعيــة 
"وصــل  عددهــا  أن  إىل  مشــرًيا  الدواجــن،  وتربيــة 
الثــاث  الســنوات  خــال  عــرة مصانــع جديــدة  إىل 
األخــرية". وأضــاف: "أن االحتــال يشــن حملــة كبــرية 
ربــط  ســبيل  يف  األغــوار  مــن  الفلســطينيني  لتهجــري 
أي  وإزالــة  ببعضهــا،  اإلرسائيليــة  االســتيطانية  الكتــل 
تواجــد فلســطيني يعيــق ذلــك، مشــدًدا عــىل أنــه "مــا 
يشــجعه عــىل ذلــك التآمــر اإلقليمــي والعاملــي الــذي 
ال يــرى يف ضــم )إرسائيــل( لألغــوار مشــكلة مــا يجعــل 

االستيطان يجري عىل قدم وساق".
مثــل  أصبحــت  الفلســطينية  القــرى  أن  وبــنّي 
االحتــال  يســيطر  فيــا  األغــوار،  يف  "الكانتونــات" 
بالكامــل،  واملســتوطنون عــىل األريض والطــرق فيهــا 
مشــرًيا إىل أن بدايــة الســيطرة اإلرسائيليــة كانــت يف 
بيــد  األغــوار  مــن   94% تــرك  الــذي  "أوســلو"  اتفــاق 

االحتال كمناطق مصنفة "ج".
ولفت إىل أن االتفاق "مل يبِق لنا إال مساحات صغرية 
والعوجــا  أريحــا  مدينــة  يف  تتمثــل  األغــوار  مــن  جــدا 

الســلطة  أن  إىل  مشــرًيا  أخــرى"،  قــرى  ســبع  وقرابــة 
تتعامــل مــع األغــوار وكأنــه ليــس لهــا عاقــة بهــا ال مــن 

قريب وال بعيد.
تحــاول  وال  خدمــات  أي  لألغــوار  تقــدم  ال  أنهــا  وذكــر 
ينصــب  حــني  يف  فيهــا،  املواطنــني  صمــود  تعزيــز 
بالضفــة  للمســتوطنني  العــامل  يهــود  كل  مــن  الدعــم 
واألغــوار، "حتــى أن الســلطة ال تفكــر بدعم الجمعيات 
األهليــة الشــبابية والنســائية التــي تحــاول دعــم صمــود 

أهل األغوار".
حقيقيــة  إرادة  الســلطة  مــن  نجــد  "مل  ويضيــف: 
املــروع  وتحــدي  األغــوار  لدعــم  الواقــع  أرض  عــىل 
االســتيطاين فيهــا أو حتــى املحافظــة عــىل مــا تبقــى 

منها".
باألغــوار  اإلرسائيليــة  االســتيطانية  الهجمــة  وعــزا 
أشــكال  لــكل  طبيعًيــا  ا"  باســتيكيًّ "بيًتــا  كونهــا  إىل 
املزروعــات، وخزاًنــا للميــاه الجوفيــة ويوجــد فيهــا نهــر 
األردن والعديــد مــن الينابيــع وامليــاه الســطحية، كــا 
تشــكل حــدود الضفــة الوحيــدة مــع العــامل الخارجــي 

"من خال األردن".
وَأضاف:" كا أن مســاحتها الشاســعة "ثلث مســاحة 
مهــًا  واقتصادًيــا  جغرافًيــا  امتــداًدا  تجعلهــا  الضفــة" 
لذلــك  والصناعــة  والزراعــة  للســكن  اســتثاره  ميكــن 
يحاول االحتال تعزيز عدد املستوطنني فيها وصواًل 

إىل ضمها مع األرايض املحتلة عام 48م".
يقــدر  اإلرسائيليــة،  املركزيــة  اإلحصــاء  لدائــرة  ووفًقــا 
آالف   6 بنحــو  األغــوار  يف  املســتوطنني  عــدد 
مســتوطن، فيــا تشــري املصــادر الفلســطينية إىل أن 
عــدد املســتوطنني يف األغــوار ارتفــع خــال الســنوات 
األخــرية ليصــل إىل 13 ألــف مســتوطن، يتوزعون عىل 

38 مستوطنة.

النارصة/ فلسطني: 
كشــف اســتطاع إرسائييل جديد، 
أمــس، أن نحــو نصــف اإلرسائيليــني 
إدارة  أن  يــرون  املئــة(  يف   53(
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن أقــل 
فاعلية تجاه مصالح )إرسائيل( من 

إدارة سلفه دونالد ترمب.
الــذي  االســتطاع  نتائــج  وأظهــرت 
أجــراه معهــد "ميتفيــم" اإلرسائييل 
اإلقليميــة،  الخارجيــة  للسياســات 
أن ثلــث املســتطلعة آراؤهــم يرون 
بــني  جوهــري  تغيــري  يوجــد  ال  أنــه 
حــني  يف  األمريكيــني،  الرؤســاء 
إدارة  أن  املئــة  يف   11 يعتقــد 
بايــدن أفضــل مع )إرسائيل( مقارنة 

بسابقتها.

يف  و22  القطــاع،  عــىل  الســيطرة 
املئــة يعتقــدون أن عــىل املجتمــع 
تأهيــل  بإعــادة  االهتــام  الــدويل 

غزة اقتصاديًا.
التــي  التطبيــع  اتفاقــات  وحــول 
أبرمتها حكومة االحتال مع الدول 
أنــه  املئــة  يف   53 يــرى  العربيــة؛ 
اســتخدام  )إرسائيــل(  عــىل  يجــب 
الســام  لتعزيــز  االتفاقــات  هــذه 
 57 عــرب  فيــا  الفلســطينيني،  مــع 

خطــوة  أنهــا  املئــة  يف  و17  لهــا، 
سلبية ترض باملصالح اإلرسائيلية.

وعــن الــدول األكــر أهميــة بالنســبة 
الواليــات  جــاءت  لـ)إرسائيــل(؛ 
رأس  عــىل  وروســيا  املتحــدة 
وبريطانيــا  أملانيــا  تلتهــا  القامئــة، 

والصني ومرص وفرنسا واألردن.
التــي  العربيــة  الــدول  أكــر  وعــن 
يهتــم اإلرسائيليــون بزيارتهــا، فّضل 
املســتطَلعني  مــن  املئــة  يف   10

ثلــث  أن  النتائــج  وبينــت 
عــىل  أن  يعتقــدون  اإلرسائيليــني 
الدفــع  عــىل  الركيــز  )إرسائيــل( 
الــرق  يف  تحالــف  إجــراء  باتجــاه 
مــع  التعامــل  أجــل  مــن  األوســط 
التهديــد اإليراين، يف حني يعتقد 
أن عــىل )إرسائيــل(  31 يف املئــة 

العســكري،  النشــاط  عــىل  الركيــز 
و17 يف املئــة فقــط يعتقــدون أنــه 
ينبغي بذل جهود لتجديد االتفاق 

النووي.
مــن عينــة  9 يف املئــة فقــط  ورأى 
تبــيل  ")إرسائيــل(  أن  االســتطاع 
بقطــاع  يتعلــق  فيــا  حســنًا  بــاًء 
أنــه  املئــة  يف   31 ويعتقــد  غــزة، 
اســتعادة  لـ)إرسائيــل(  ينبغــي 

إلعــادة  تأييدهــم  عــن  املئــة  يف 
 61 وعــرّب  األردن،  مــع  العاقــات 
لتحســني  تأييدهــم  عــن  املئــة  يف 

العاقات مع تركيا.
العينــة  مــن  املئــة  يف   32 ورأى 
مــع  االجتاعــات  أن  املســتهدفة 
خطــوة  الفلســطينيني  املســؤولني 
تحســني  يف  ستســهم  إيجابيــة 
العاقات، يف حني ذهب 30 يف 
املئة إىل أنها خطوة رمزية ال تأثري 

يف  واملغــرب،  اإلمــارات  دولتــي 
لبنــان،  املئــة  يف   7 فضــل  حــني 
ومــرص 6 يف املئــة، والســعودية 3 
يف املئة، واألردن مثلها، و48 يف 
املئــة أبــدوا عــدم اهتامهــم بزيارة 

أي دولة عربية.
مشــاركة  املئــة  يف   59 وعــارض 
لجنــة  يف  عــرب  كنيســت  أعضــاء 
يف  واألمــن،  الخارجيــة  الشــؤون 

حني أيد 23 يف املئة ذلك.

اتهامات للسلطة بالتخيل عن أهلها

االستيطان يهدد حياة الفلسطينيني وممتلكاتهم يف األغوار 

استطالع: 53 % يرون أن بايدن أقل فاعلية من ترامب تجاه )إرسائيل(
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غزة/ صفاء عاشور:
أجمــع نــواب يف املجلــس الترشيعــي عــى أن صفقــة "وفــاء 
الفلســطيني،  لشــعبنا  ــا  تاريخيًّ انتصــاًرا  شــكلت  األحــرار" 
وجــددت األمــل بتحريــر أرسانــا كافــة، مؤكديــن أن تحريرهــم 

واجب رشعي ووطني.
وأكــد هــؤالء، خــالل وقفة نظمتهــا كتلة التغيري واإلصالح أمام 
مقــر املجلــس بغــزة، أمــس، أن قضيــة تحريــر األرسى ســتبقى 

عى سلم أولويات عمل املجلس.
وجاءت الوقفة إسناًدا لألرسى يف سجون االحتالل وبالتزامن 

مع الذكرى السنوية العارشة لصفقة "وفاء األحرار".
وقــال رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة د. أحمــد بحــر، إن 
صفقــة "وفــاء األحــرار" تجدد ثقة شــعبنا بقدرة املقاومة عى 

تحرير األرسى وفشل نهج التسوية يف تحريرهم.
وأكد بحر، خالل كلمته، أن نهج املقاومة هو الطريق الوحيد 

القادر عى تحرير الوطن واألرسى واملقدسات.
اإلجــراءات  فــرض  يف  التــادي  مغبــة  مــن  االحتــالل  وحــذر 
أن  مؤكــًدا  الطعــام،  عــن  املرضبــن  األرسى  عــى  العقابيــة 
والرشائــح  والفصائــل  الوطنيــة  والقــوى  الترشيعــي  املجلــس 

الشعبية كلهم موحدون خلف مطالب األرسى العادلة.
ووجــه التحيــة لشــعبنا الــذي احتضــن املقاومــة طيلــة ســنوات 

اختطاف الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط وال يزال.
ودعا بحر املجتمع الدويل واملنظات الدولية واألممية إىل 
رضورة التوقــف عــن "النفــاق الســيايس" وازدواجيــة املعايــري 
املجلــس  نــواب  وخاصــة  األرسى  قضيــة  مــع  تعاملهــا  يف 

الترشيعــي الذيــن يشــكل اعتقالهــم مخالفــة جســيمة وانتهاًكا 
صارًخــا للقــرارات واألعراف واملواثيــق والقوانن واالتفاقيات 

الدولية واإلنسانية ذات الصلة.
صفقة عظيمة

املجلــس  يف  واإلصــالح  التغيــري  كتلــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
"وفــاء  ذكــرى  نعيــش  إننــا  راس:  أبــو  مــروان  د.  الترشيعــي، 
التــي  أنــف االحتــالل يف "وحــل غــزة"  التــي مرغــت  االحــرار" 

استطاعت انتزاع حرية 1046 أسرًيا وأسرية.
وأكد أبو راس أن مارسات االحتالل وأدوات قمعه اإلجرامية 
املوجهة ضد األرسى األطفال والنساء واملرىض "هو احتالل 

مهزوم ينذر بزواله يف القريب العاجل".
جديــدة  تبــادل  صفقــة  هــو  ألرسانــا  األمــل  أن  عــى  وشــدد 

عــن  املرضبــن  لــألرسى  التحيــة  موجًهــا  الســجون،  لتبييــض 
الطعام الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة.

"الجرح النازف"
الربملانيــة  "أبــو عــيل مصطفــى"  النائبــة عــن قامئــة  ووجهــت 
ســجون  يف  واألرسى  لألســريات  التحيــة  جــرار،  خالــدة 
االحتــالل، معلنــة تضامنهــا مــع األرسى املرضبن عن الطعام 

من أجل نيل حريتهم.
جهــة  مــن  نــازف  جــرح  هــو  األرسى  قضيــة  إن  جــرار  وقالــت 
وعالمــة مــن عالمــات جرائــم االحتــالل املســتمرة يف اعتقــال 
املناضلن من جهة أخرى، الفتة إىل أن األرسى يعيشون يف 
ا وهــو مــا يســتدعي الوقــوف  هــذه األوقــات ظروًفــا صعبــة جــدًّ

إىل جانبهم حتى نيل حريتهم.

وأشــارت إىل أن األرسى يعيشــون حلــم صفقــة تبــادل جديــدة 
تحقق حلمهم بالحرية.

الربملانيــة أرشف  فتــح"  "كتلــة  عــن  النائــب  أكــد  مــن جهتــه، 
جمعة، أن قضية األرسى ال يختلف عليها أي طرف فلسطيني 

بل يتشاركون فيها جميًعا.
وشــدد جمعــة عــى رضورة زيــادة التفاعــل الشــعبي إلســناد 
األرسى وخطواتهــم ضــد إدارة ســجون االحتــالل، مطالًبــا يف 
الوقــت ذاتــه، بتحــرك ســيايس واســع مــن أجــل وضــع قضيــة 

األرسى عى سلم األولويات.
األرسى  وثيقــة  وتنفيــذ  األرسى  برســالة  األخــذ  رضورة  وأكــد 
الفلســطينين للوفــاق الوطنــي، معــرًبا عــن أملــه يف أن تكــون 
الوثيقة املدخل الصحيح للوحدة الوطنية لتجاوز الخالفات.

غزة/ جال غيث:
أن  كميــل  أبــو  نرسيــن  املحــررة  األســرية  أكــدت 
األســريات يف ســجن "الدامــون" اإلرسائيــيل يعشــن 
التعســفية  جــراء املارســات  مــن  مأســاوية  أوضاًعــا 
شــؤون  يف  والســجانن  الســجن  إدارة  وتدخــالت 

حياتهن.
وقالــت أبــو كميــل لصحيفــة "فلســطن" بعــد ســاح 
االحتــالل لهــا، أمــس، بدخــول قطــاع غــزة، عــرب حاجــز 
وااللتقــاء  القطــاع،  شــايل  )إيريــز(  حانــون  بيــت 
بأطفالهــا، بعــد ثالثــة أيــام مــن املنــع: إن األســريات 
لــكل  منافيــة  وتحقيــق  اعتقــال  لظــروف  يتعرضــن 

األعراف والقوانن الدولية.
حيفــا  مدينــة  مواليــد  مــن  عاًمــا(   47( كميــل  وأبــو 
املحتلــة، وتحمــل "الهوية اإلرسائيلية"، ومتزوجة من 
حازم أبو كميل املقيم يف غزة، وهي أم لسبعة أبناء، 
األول  ترشيــن  أكتوبــر/   18 يف  االحتــالل  اعتقلهــا 
بتهمــة  ســنوات،   6 بالســجن  عليهــا  وحكــم   ،2015
تقديــم مســاعدات للمقاومــة يف غــزة، وأفــرج عنهــا 

األحد املايض بعد قضائها محكوميتها.
"نفق الحرية"

األســريات  بحــق  االحتــالل  جرائــم  أن  إىل  ولفتــت 
كســحب  الحريــة"،  "نفــق  عمليــة  بعــد  تصاعــدت 
صفوفهــن،  يف  تنقــالت  وإجــراء  الطعــام  مالعــق 
وحرمانهــن مــن الزيارات، وتقليص القنوات الفضائية 
وســحب  مشــاهدتها،  لــألرسى  مســموًحا  كان  التــي 
ليــيل،  تفتيــش  وإجــراء  غرفهــن،  مــن  الراديــو  أجهــزة 
يف  تشــويش  وأجهــزة  جديــدة  كامــريات  وتركيــب 

ساحة السجن.
3 أســريات خــوض إرضاب عــن  وأشــارت إىل إعــالن 
الطعام دعًا وإســناًدا لألرسى املرضبن يف ســجون 

العربية ألقرأ خرب انتزاع أرسى حريتهم، ألبدأ بالتكبري 
وأرصخ عى األسريات ملتابعة الخرب".

وأضافــت "بســبب حالــة الفــرح التــي ســيطرت علينــا 
أغلقــت إدارة الســجن القســم علينــا يومــا كامــال، يف 
محاولة لعقابنا"، مؤكدة أن األســريات يتابعن بشــكل 
مختلــف  يف  شــعبنا  أبنــاء  لــه  يتعــرض  مــا  متواصــل 
أماكنهم عرب وسائل اإلعالم واإلذاعات املحلية، لكن 
بعــد عمليــة "نفــق الحريــة" ومــا لحقهــا مــن انتهــاكات 
إرسائيلية وضعت سلطات االحتالل أجهزة تشويش 
بالقــرب مــن غرفهــن مــا حرمهــن مــن متابعــة األخبــار، 

واقترص األمر عى بعض القنوات العربية.
عزل األسيرات

وأشــارت أبــو كميــل إىل أن إدارة الســجون عزلــت 

األســريات  مــن  جديــدا  فوجــا  أن  مؤكــدة  االحتــالل، 
سينضم لخطوة اإلرضاب األيام القادمة.

وأفــادت بــأن ســلطات االحتــالل هــددت األســرية مرح 
مل  إن  األســريات،  عــن  ممثلــة  لكونهــا  بالعــزل،  بكــري 
يرتاجعــن عــن خطــوة اإلرضاب، إىل جانــب منــع زوج 
األســرية فــدوى حــادة مــن زيارتهــا، كإجــراء عقــايب 

لألسريات.
تقــول بفرحــة:  الحريــة"،  "نفــق  وبالعــودة إىل عمليــة 
أرسى  ســتة  بانتــزاع  األســريات  أبلــغ  مــن  أول  "كنــت 
حريتهــم مــن ســجن جلبــوع، فبعدمــا اقتحمــت إدارة 
الســجن غــرف األســريات وبــدأت بعدهــن وتفقدهــن 
شــيًئا  بــأن  شــعرت  فجــًرا،  والربــع  الخامســة  الســاعة 
قــد حصــل، حينهــا شــّغلُت التلفــاز عــى القنــاة 13 

األســريات مثانيــة أشــهر توالًيــا منــذ بدايــة جائحــة 
كورونــا بزعــم منــع نقــل العدوى بينهــن، لكن الواقع 
الفتــة إىل  وأبســط حقوقهــن،  الزيــارة  مــن  حرمهــن 
أنهــن وّفــرن جــزًءا مــن احتياجاتهــن مــن املنظفــات 
ارتفــاع  رغــم  الســجن  "كانتينــا"  مــن  واملعقــات 

تكلفتها.
ودعــت الــكل الفلســطيني إىل وقفــة جادة وعاجلة 
إرساء  الجريحــة  وخاصــة  األســريات  جانــب  إىل 
جعابيــص التــي تعــاين مــن آالم الجــروح والحــروق 
بحاجــة ماســة  فهــي  أنحــاء جســدها،  يف مختلــف 
إىل إجــراء عــدة عمليــات جراحيــة مســتعجلة، وال 
العــالج  تقديــم  يف  متاطــل  الســجون  إدارة  تــزال 

الالزم لها.
وفــور تحــرر "أبــو كميــل" األحــد املــايض، توجهــت 
إىل حاجــز بيــت حانــون )إيريــز( لاللتقــاء بأطفالهــا 
ســنوات  طــوال  لقاءهــم  حرمــت  الذيــن  الســبعة 
اعتقالهــا، لكــن االحتــالل منعهــا مــن الوصــول إىل 
قطاع غزة بحجة أنها تحمل "هوية إرسائيلية" وأنها 
وبعــد  القطــاع،  إىل  للوصــول  ترصيــح  إىل  بحاجــة 
سلســلة ضغوطــات عليــه، ســمح بدخولهــا القطــاع 

أمس.
عــى  مبوافقتــه  أبلغهــا  االحتــالل  أن  وأوضحــت 
دخولهــا غــزة، وبعدمــا وصلــت حاجــز بيــت حانــون 
اشــرتط عليهــا التوقيــع عــى تعهــد بعــدم مغــادرة 

غزة لعامن، ودفع غرامة 5000 شيقل.
وطالبت أبو كميل بتشكيل رأي عام دويل ضاغط 
واألســريات،  األرسى  لحايــة  االحتــالل  عــى 
وإطالق رساحهم ليلتئم شملهم بعائالتهم، ووضع 
حــد النتهاكاتــه املواثيق واالتفاقيات الدولية ذات 

العالقة باألرسى.

رام الله/ فلسطن:
شارك مواطنون وذوو األرسى وطلبة جامعيون 
املحتلــة؛  الغربيــة  بالضفــة  وقفــات  عــدة  يف 
تضامنــا مــع األرسى املرضبــن عــن الطعام يف 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
املرضبــن  األرسى  صــور  املشــاركون  ورفــع 
معركتهــم  يف  األرسى  مــع  تضامنيــة  والفتــات 

ضد السجان اإلرسائييل.
و أكــد القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية 
فصائــل  أن  كويــك،  أبــو  حســن  حــاس، 
يف  وحدهــم  األرسى  تــرتك  لــن  املقاومــة 
داخــل  بحقهــم  التنكيليــة  اإلجــراءات  مواجهــة 

سجون االحتالل.
وقفــة  يف  كلمتــه  خــالل  كويــك،  أبــو  وشــدد 
تضامنيــة مــع األرسى املرضبــن وســط مدينــة 
قــادة الشــعب  اللــه، عــى أن األرسى هــم  رام 
الفلسطيني، يخوضون حرًبا ال هوادة فيها مع 
إدارة ســجون االحتــالل التــي تحــاول التضييــق 

عليهم يف كافة مجاالت الحياة.
أيضــا  تحــاول  اإلدارة  تلــك  أن  إىل  وأشــار 
االســتفراد بأرسى الجهاد اإلســالمي بالتضييق 
واملالحقــة والتنقــالت يف الســجون وحرمانهــم 
من حياتهم التنظيمية واإلدارية واالجتاعية.

باملعنى الدقيق للكلمة".
وشدد فارس عى رضورة نرصة األرسى وإنقاذ 
املرضبــن عــن الطعــام مــن خطــر املــوت الذي 

يهددهم.
وقفة بير زيت

كا نظمت األطر الطالبية يف جامعة بريزيت 
مــع األرسى  اللــه، وقفــة تضامنيــة  شــايل رام 

بعزميــة أقــوى مــن الفــوالذ وأرواح تحلــق فــوق 
أسوار السجون.

 1027 اليــوم وتحــرر  بــن واقــع األرسى  وربــط 
فــرح  "كــا  أعــوام، متابعــا:  قبــل عــرشة  أســرًيا 
وفــاء  صفقــة  يف  أعــوام  عــرشة  قبــل  شــعبنا 
الفرحــة  هــذه  يعيــش  ســراه  2011م  األحــرار 

قريبا".
وأكد أن كتائب القسام وعدت "ووعدها حق 
أجــل  مــن  نهــار  ليــل  ويقــن"، وتعمــل  وصــدق 
الطالبيــة  الحركــة  أن  إىل  الفًتــا  األرسى.  حريــة 
التضحيــة  معركــة  يف  األرسى  مطالــب  تدعــم 
والثبــات والدفــاع عــن الحريــة، عــاّدا أنها معركة 
األرسى  يخوضهــا  ظاهرهــا  متكافئــة يف  "غــري 
عــزاًل مــن دون ســالح إال مــن عزميتهــم الصلبــة 

واميانهم بحتمية النرص".
امللقــاة  املســؤولية  أن  إىل  الربغــويث  ولفــت 
عــى عاتــق الشــباب الفلســطيني كبــرية جــًدا، 
ملســاندة  وســعهم  يف  مــا  ببــذل  مطالبهــم 
يف  واملشــاركة  والفعــل  بالكلمــة  األرسى 

الفعاليات امليدانية.
رفض االعتقال اإلداري

لدعــم  الوطنيــة  اللجنــة  نظمــت  نابلــس،  ويف 
األرسى ونقابــة املهندســن يف املدينــة وقفــة 

وأكــد أبــو كويــك أن الحركــة األســرية تقــف بــكل 
قوتها مع أرسى الجهاد اإلسالمي تحديدا.

فــارس،  قــدورة  األســري  نــادي  رئيــس  ووصــف 
خــالل كلمتــه يف الوقفــة ذاتها، األوضاع داخل 
إىل  مشــرًيا  التعقيــد"،  "بالــغ  بأنــه  الســجون 
االعتقــال  مواجهــة  يف  املرضبــن  األرسى  أن 
اإلداري "يف وضع صحي خطري يهدد حياتهم 

املرضبن عن الطعام.
الكتلــة  منســق  الربغــويث  إســاعيل  وقــال 
اإلســالمية يف الجامعة: "إن التاريخ سيســّجل 
مبــداد مــن نــور قصــص األرسى وهــم يرضبــون 

أروع أمثلة البطولة والفداء".
وأضــاف الربغــويث، خــالل كلمتــه، أن األرسى 
لكــن  النحيلــة  بأجســادهم  االحتــالل  يواجهــون 

الطعــام  عــن  األرسى املرضبــن  مــع  تضامنيــة 
رفًضا لالعتقال اإلداري.

وقالــت "رفيــف" شــقيقة األســري عــالء األعــرج، 
يعــاين  يوًمــا   74 منــذ  املــرضب  شــقيقها  إن 
وضًعــا صحًيــا حرًجــا، بــن الحيــاة واملــوت يف 

العناية املكثفة مبستشفى "كابالن"، 
الصحــي، حيــث  تدهــور وضعــه  وأشــارت إىل 
بــدأ جهــازه العصبــي يتدمر، ويعاين من صداع 
دائــم وآالم بالبطــن، وعــدم وضوح الرؤية وعدم 

القدرة عى الحركة والكالم.
وذكــرت "رفيــف" أنهــا وعائلتهــا يتوقعــون خــرب 
أن  مبينــًة  لحظــة،  أي  يف  "عــالء"  استشــهاد 
تــام  صمــت  ظــل  يف  ببــطء  ميوتــون  األرسى 

للمؤسسات الرسمية واملجتمع الدويل.
من جهته، أكد عضو لجنة التنسيق الفصائيل 
جانــب  إىل  شــعبنا  وقــوف  دويــكات،  محمــد 
أرساه، خاصــة املرضبــن عــن الطعــام، داعًيــا 
ونــرش  والفعاليــات  بالوقفــات  ملســاعدتهم 

قضيتهم.
الدوليــة  املؤسســات  دويــكات  وطالــب 
واإلنســانية بالتحــرك العاجل؛ لوقف انتهاكات 
األرسى،  بحــق  الســجون  وإدارة  االحتــالل 

والتدخل العاجل إلنقاذهم.

خالل وقفة نظمتها "التغيري واإلصالح"

نواب: "وفاء األحرار" شكلت انتصارًا تاريخيًّا لشعبنا وجددت األمل بتحرير األرسى

القيادي أبو كويك: المقاومة لن ترتك األرسى وحدهم

وقفات جماهريية يف الضفة تضامًنا مع األرسى المرضبني عن الطعام

وقفة مساندة لألسرى المضربين عن الطعام في رام الله أمس 

حماس تشيد بصموده 
هيئة: أطباء االحتالل حاولوا 

تغذية األسري المرضب 
"القواسمي" قرًسا

رام الله/ فلسطن:
أطبــاء  بــأن  أمــس،  مســاء  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
االحتــالل يف مستشــفى "كابــالن" اإلرسائيــيل حاولــوا تغذيــة األســري 
باملحاليــل  عاًمــا(   24( القواســمي  مقــداد  الطعــام  عــن  املــرضب 
واملدعــات، قــرسا، يف محاولــة لكــرس إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام 

منذ 92 يوًما ضد اعتقاله اإلداري.
جــرت  التغذيــة  محاولــة  أن  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة  وأضافــت 
العنايــة املكثفــة  بالرسيــر يف قســم  القواســمي وهــو مقيــد  لألســري 
باملستشفى مساء أول من أمس، مشرية إىل تدهور وضعه الصحي 
تدهــورا خطــريا ومقلقــا، إذ يعــاين نقصانــا حــادا يف الــوزن وانخفاضــا 
يف معــدل نبضــات القلــب، وضيقــا يف التنفــس وآالمــا حــادة يف كل 
أنحــاء جســده، وال يــكاد يقــوى عــى الوقــوف، ويعــاين عــدم وضــوح 
يف الرؤيــة، وآالمــا يف األمعــاء والــرأس والبطــن، وقــد يتعــرض للمــوت 

املفاجئ يف أي لحظة.
غرفتــه  يف  القواســمي  يحــارصون  ســجانن  ثالثــة  أن  إىل  ولفتــت 
أنــه مقيــد يف  باملستشــفى، ويتعمــدون تنــاول الطعــام أمامــه، كــا 

الرسير من يده اليمنى وقدمه اليرسى عى مدار الساعة.
بدورها، أشادت حركة حاس، بصمود األسري مقداد القواسمي.

وقــال املتحــدث باســم حــاس عبــد اللطيــف القانــوع، يف ترصيــح، 
أمس، ال يزال القواسمي يتحدى بأمعائه الخاوية االحتالل اإلرسائييل 
يف ظل تدهور حالته الصحية يف مستشفى "كابالن"، مشدًدا عى 
إلنهــاء  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات  تدخــل  يتطلــب  ذلــك  أن 

معاناته وإنقاذ حياته.
وأكــد القانــوع أن قضيــة األرسى عامــة واملرضبــن منهــم عــن الطعــام 
ســتظل أولوية لدى حاس وســتعمل مبختلف الوســائل؛ إلســنادهم 
الســجان  مــن  مطالبهــم  وانتــزاع  أهدافهــم  تحقيــق  حتــى  ودعمهــم 

اإلرسائييل.
االحتــالل  محكمــة  أصــدرت  الجــاري  األول  ترشيــن  أكتوبــر/   6 ويف 
العليــا، قــراًرا يقــي بتجميــد اعتقــال القواســمي اإلداري، والــذي ال 
يعنــي إلغــاءه، بــل إخالء مســؤولية إدارة ســجون االحتالل واملخابرات 

"الشاباك" عن مصريه وحياته، بحسب نادي األسري.

سمح بدخولها غزة بعد 3 أيام من منعها 

المحــــــررة "أبو كميـــل": األسيــــــرات يعشن 
أوضـــاًعا مأساويــة يف سجـــون االحتـــــــالل

المحررة نسرين أبو كميل خالل حديثها لمراسل   أمس            ) تصوير / ياسر فتحي ( 



ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن العطاء رقم )2021/17(
الخاصة / بانشاء سور ملركز القرآن - خانيونس

لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية
تعلن وزارة األوقاف والشــئون الدينية عن طرح عطاء ملرشوع / انشــاء ســور 
ملركــز القــرآن - خانيونــس لصالــح لــوزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة، وذلــك 

وفق الرشوط التالية:
التصنيــف  لجنــة  لــدى  املصنفــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتــوح  العطــاء   •
الوطنية يف مجال األبنية والذين يحملون شــهادة تصنيف ســارية املفعول، 
دائــرة   – املاليــة  للشــئون  العامــة  اإلدارة  مــن  العطــاء  وثائــق  رشاء  وميكــن 
املشــريات مبقــر الــوزارة مبدينــة غــزة – أنصــار – بجــوار مســجد الكتيبــة، 
وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم االربعاء، املوافق:2021/10/20 وحتى نهاية دوام 
يــوم الخميــس، املوافــق: 2021/10/28 وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه 

)100 شيكل( غري مسردة.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرشة ظهرًا، يوم االحد، املوافق: 2021/10/31.

وزارة  لحســاب  دوالر(   200( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   •
األوقاف والشــئون الدينية، وتكون الكفالة ســارية املفعول ملدة) 60 يوما( 
من تاريخ تقديم العطاء وصادرة من بنك الربيد أوالبنك الوطني اإلسالمي 

أو بنك االنتاج.
• ســوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يف مقر دائرة الهندســة واإلنشــاءات 
بوزارة األوقاف والشئون الدينية- أنصار- الطابق الخامس، يوم الثالثاء، املوافق: 

2021/10/26 الساعة العارشة والنصف صباحا، تتبعها زيارة املوقع.

• 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 أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون 
ذكر األسباب.

• أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل الرقم 2623116

 اإلدارة العامة للشئون املالية
وزارة األوقاف والشئون الدينية

دولــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــن
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية

Invitation to Tender No. 21/PL/GZA/103
Medecins du Monde- Gaza office advertises the following tender: 

Emergency Medical Equipment 
1. Eligible Tenderers: “Medical Equipment and Supplies 

Companies, registered in Palestine, having Main Offices or 

Branches – In Gaza Strip”

2. Getting the Tender Documents: Tender documents with 

all details on the condition of Supply & Specifications may 

be picked up at:

 Medecins du Monde MdMأطباء العالم – فرنسا

Logistics Department - Gaza Office-Phone : (08) - 2866069 

Ansar Circle , Al Halabi Street , Al Bayid Building 2nd Floor.

Bidding documents may be collected only on Wednesday 

20 October 2021 & Thursday 21 October 2021 during the 

normal working hours (8:00 am to 4:00 pm.)

3. Bid Security: Bids shall be valid for a period of [90 Days] 

after Bid opening and must be accompanied by bid security 

of (8000 ILS) from official local bank.

4. Proposed Delivery term: MoH Central Stores, Gaza City.

5. Advertising fees: Must be paid by the winner/s (for the two days).

6. Tender Submission: Offers should be submitted in a 

sealed envelope, addressed to: 

  Medecins du Monde MdM ,Gaza officeأطباء العالم – فرنسا

Ansar Circle, Al Halabi Street, Al Bayid Building

The Sealed Offer must hold the name of the offering 

Company and be delivered at the above address before 

11:00 AM on Sunday 31 October 2021.

Bid Opening: Bids will be opened at 12:00 AM on Sunday 31 

October 2021.. In presence of the MdM-MoH Bid Opening 

committee only “Closed Session”.

إعالن تلزيم سوق األرضيات لبلدية دير البلح باملزاد بطريقة 
الظرف املختوم للفرتة من 2021/11/1 ولغاية 2022/10/31

تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها يف تلزيم سوق األرضيات داخل نفوذ بلدية دير البلح 
وذلــك عــن طريــق املــزاد بالظــرف املختــوم للفــرة مــن 2021/11/1 وحتــى نهايــة يــوم 
2022/10/31 وذلك وفقا لكراسة الرشوط واملواصفات املوضحة يف الئحة املزاودة 

التــي ميكــن الحصــول عليهــا خــالل الــدوام الرســمي لبلديــة ديــر البلــح  وعــي مــن يرغــب 
دخول املزاودة التقيد بالرشوط املدونة بالئحة املزاودة باإلضافة إىل الرشوط التالية :  
1.استالم الئحة املزاودة ورشوطها من دائرة الشؤون القانونية ببلدية دير البلح أثناء الدوام 

الرســمي اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21 وحتــى يــوم الخميــس املوفــق 
2021/10/28 مقابل رسم قدره 100 شيكل رسم غري مسرد مقابل كل الئحة مزاودة .

2. مدة التلزيم سنة ميالدية تبدأ من 2021/11/1 وتنتهي يف نهاية يوم 2022/10/31 .

3. يرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــًا بقيمــة )50000 شــيكل ( خمســون ألــف 

شيكل نقدًا داخل الظرف املختوم . 
4.يلتزم من يرســو عليه املزاد للبلدية بدفع مبلغ التلزيم نقدًا وكامال خالل 48 ســاعة 

مــن تاريــخ إشــعاره برســو املــزاد عليــه، ويف حالة عدم الدفع خــالل املدة املذكورة يحق 
للبلدية مصادرة التأمن مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض عن العطل والرضر .
5. أن يقوم املزاود بإيداع ووضع ظرف املزاودة بالظرف املختوم يف صندوق 

العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن يــوم الخميــس 
املوافــق 2021/10/28 لــدي الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح، ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
 2021/10/28 املوافــق  الخميــس  يــوم  املــزاودة  فتــح مظاريــف  ســيتم   6-

الساعة الثانية عرش ظهرًا بصالة االجتامعات مبقر بلدية دير البلح. 
7. يحرم الدخول كل من عليه أي مستحقات أو عوائد مالية للبلدية إال بعد 

تســديدها قبــل تاريــخ 2021/10/28 وعــي كل مــن يرغــب دخــول املــزاد 
إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح.

8. عدم التزام البلدية بأعىل األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 

9. حــق للبلديــة إلغــاء املزايــدة وإعادتهــا دون إبــداء األســباب وتحويــل اىل 

جلسة اىل جلسة مزاد علني.
10. يلتزم من يرسو عليه املزاد إحضار شهادة حسن سري وسلوك من الجهات املختصة. 

11. يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نرش اإلعالن يف الصحف . 

بلدية دير البلح

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية دير البلح

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

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غري حكوميــة غري هادفة 
للمنتفعــن  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
الدراســات واألبحــاث  التدريــب والتعليــم وإجــراء  برامــج  بخدماتهــا، واعــداد 
والطفــل وضحايــا  األرسة  بدعــم  تعنــى  وكــام  املحــي  املجتمــع  تخــدم  التــي 
انتهــاك حقــوق اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف متديــد اعــالن طــرح مناقصــة 
توريد قرطاسية لتنفيذ جلسات سيكودراما يف املؤسسات الرشيكة، ضمن 
مرشوع الدعم النفيس واألنشطة الرفيهية لألطفال األكرث هشاشة يف قطاع 
غــزة، حيــث ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــربة يف أعــامل مشــابهة 
الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غزة - تل 
الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم مــايل غــري مســرد 
وقــدره مائــة شــيكل ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21 عــىل 
أن يكــون آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األحــد املوافق 
2021/10/24 الســاعة 12:00 ظهــرًا وكــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

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

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

سارية املفعول لفرة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائيي.

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

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

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفة اإلعالن ملدة يومن يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
  2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

هل تتآمر أوروبا عىل فقراء 
الشؤون االجتماعية؟

املجتمــع كاإلنســان، فــام دام يــرخ ويتــأمل فهــو عــىل قيــد الحيــاة، 
ومــات،  التــأمل،  عــن  كــف  قــد  يكــون املجتمــع  بالصمــت،  فــإن الذ 
وحتــى ال ميــوت الفقــراء يف غــزة والضفــة الغربية من الجوع، وحتى 
ال متــوت الضامئــر، فــال بــد مــن رصخــة، رصخــة محتــاج لقــوت يومــه 
أبــواب املســؤولن عــن تجويــع فقــراء غــزة والضفــة الغربيــة،  تــدق 

واملسؤولون ثالثة أطراف، هم أصحاب القرار.
الطــرف األول: وزارة الشــؤون االجتامعيــة يف رام اللــه، وهــي الوزارة 
املسؤولة مبارشة عن رصف مخصصات الشؤون االجتامعية لعدد 
116 ألــف أرسة يف الضفــة الغربيــة وغــزة، منهــا 81 ألــف أرسة يف 

قطاع غزة، وعىل مدار السنوات املاضية، كان الرف للمحتاجن 
130 مليــون شــيكل  بواقــع أربــع دفعــات ســنوية، قيمــة كل دفعــة 
تقريبًا، يدفع االتحاد األورويب ما نســبته %60 من املبلغ، لتكمل 
أقــرب  األرقــام  %40، وهــذه  قيمتــه  مــا  الشــؤون االجتامعيــة  وزارة 
إىل الحقيقــة مــن حديــث وزير التنميــة االجتامعية أحمد مجدالين 
املتناقــض، فقــد ادعــى يف تريــح صحفــي أن االتحــاد األورويب 
يدفع 10 مالين يورو فقط لألرس الفقرية، أي ما يعادل %25، ثم 
يقــول بعــد ذلــك: إن االتحــاد األورويب أوقف رصف 40 مليون يورو 
مخصصــة لــألرس الفقــرية، هــذا التناقض يف التريح يخفي أشــياء 
كثرية، وقد فضحه املتحدث باسم مكتب االتحاد األورويب شادي 
عثــامن حــن قــال: إن االتحــاد األورويب يدفــع للســلطة 150 مليــون 
يورو، 60 مليون يورو مخصصة لألرس الفقرية، يف حن يدفع 90 

مليون يورو لرواتب موظفي السلطة.
الربملــان،  قــرار  ينتظــر  الــذي  األورويب،  االتحــاد  الثــاين:  الطــرف 
الفلســطينية  الســلطة  مطالبــة  منهــا  رشوط،  األورويب  وللربملــان 
الدميقراطيــة،  االنتخابــات  وإجــراء  التعليميــة،  املناهــج  بتعديــل 
هــذا  ويف  للفقــراء،  املخصصــة  املبالــغ  لتحويــل  مســبقا  رشطــا 
املضامر تدعي السلطة الفلسطينية أنها جاهزة إلجراء االنتخابات 
الترشيعية والرئاسية فور موافقة االحتالل اإلرسائيي عىل إجرائها 
يف القــدس، لتقــع مســؤولية تأخــر تطبيــق الدميقراطيــة عــىل عاتــق 

االحتالل.
ال  أنــه  يدعــي  الــذي  اإلرسائيــي،  االحتــالل  الثالــث:  الطــرف 
يعــارض إجــراء االنتخابــات الفلســطينية يف مناطــق نفــوذ الســلطة 
الفلســطينية دون القــدس، ألنهــا عاصمــة موحــدة لدولتــه، وال يحــق 
للسلطة الفلسطينية التدخل يف شؤون القدس أرضًا وشعبًا، فهم 

مواطنو الدولة، ومسموح لهم حمل الهوية اإلرسائيلية الزرقاء. 
إن مــا يجــري عــىل أرض الواقــع ليؤكــد أن رواتــب األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية مل تتوقــف عــىل الرغــم مــن عــدم إجــراء االنتخابــات، 
خدمــات  وبــدل  الســفر،  وبــدل  العمــل،  مهــامت  بــدل  وكذلــك 
استثنائية، وبدل مخاطرة، واليشء نفسه يجري عىل املساعدات 
زال  فــام  واملدنيــن،  العســكرين  الســلطة  ملتقاعــدي  املقدمــة 
نفســه  والــيشء  تأخــري،  نصيبــه دون  دفــَع  يلتــزم  األورويب  االتحــاد 
يجري عىل صندوق البلديات، فام زالت املساعدات غري مقرونة 
باالنتخابــات، فلــامذا ظهــرت املرجلــة عــىل مخصصــات الفقــراء يف 

غزة والضفة الغربية؟ 
1515فهل هذا ضعف يف الوزارة أو إجراء متعمد من الوزير؟

5محليات الخميس 14 ربيع األول 1443هـ 21 أكتوبر/ تشرين األول 
Thursday 21 October 2021

FELESTEENONLINE

"دعت لتشكيل أكرب حاضنة عربية لشعبنا ولمقاومته"

حماس: المقاومة لن تخذل 
األرسى العرب يف سجون االحتالل

غزة/ فلسطن:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس إن املقاومة تــرى يف املناضلن العرب 
الذيــن دافعــوا عــن فلســطن أنهــم أبنــاء فلســطن وأبنــاء املقاومــة، وال ميكــن أن 
تتخىل عن واجبها الديني واألخالقي واإلنســاين نحوهم ولن تخذلهم أبًدا. وأكد 
املتحــدث باســم حــامس فــوزي برهــوم لوكالــة "صفــا"، أن املقاومــة الفلســطينية 
أثبتــت أنهــا األمــن عــىل قضايا شــعبنا وقضايا األمــة ويف مقدمتها قضية األرسى 
واملــرى واملقدســات. ووجــه تحيــة خالصــة إىل أرسانا البواســل واألرسى العرب 
كافــة يف ســجون االحتــالل الذيــن دافعــوا عــن فلســطن واملقدســات وعــن قضايا 

األمة ومصالحها يف مواجهة االحتالل اإلرسائيي ومشاريعه ومخططاته.
ودعــا برهــوم الربملانيــن العــرب وكل أحــرار األمــة وشــعوبها لتشــكيل أكــرب حاضنة 
باإلرهــاب،  وصمهــا  جاهــًدا  االحتــالل  يحــاول  التــي  البطلــة  وملقاومتــه  لشــعبنا 
والعمــل املســتمر عــىل دعــم وإســناد شــعبنا وتعزيــز صمــوده مبواجهــة املحتــل 
األرسى  لضــم  الفلســطينية  املقاومــة  دعــا  العــريب  الربملــان  وكان  ومخططاتــه. 
األردنيــن يف ســجون االحتــالل البالــغ عددهــم 21 أســرًيا ضمــن أي صفقــة أرسى 
مقبلــة مــع االحتــالل، داعًيــا إىل تشــكيل لجنــة تقــي حقائــق مــن األمــم املتحــدة 

لزيارة السجون اإلرسائيلية والوقوف عىل االنتهاكات التي يتعرض لها األرسى.

الترشيعي يقر مشاريع قوانني 
"األرسى والتنفيذ الرشعي 

وحقوق رؤساء البلديات" 
غزة/ فلسطن: 

أقــر املجلــس الترشيعــي عــددًا مــن مشــاريع القوانن بقراءات مختلفة يف جلســة 
برملانية عقدها، أخرًيا. وذكر املجلس يف بيان أمس، أن املشاريع هي: مرشوع 
قانــون معــدل لقانــون األرسى واملحرريــن، ومــرشوع قانــون إلغاء رضيبة اإلشــغال، 
ومــرشوع قانــون التنفيــذ الرشعــي، ومــرشوع قانــون معــدل لقانــون الحقــوق املالية 
لرؤساء الهيئات املحلية. وُأقر يف الجلسة قانون معدل لقانون األرسى واملحررين 
19 لســنة 2004 بالقــراءة الثانيــة، املتعلــق بتعديــل نســبة اقتطــاع رضيبــة الدخــل 

من رواتب األرسى يف سجون االحتالل، كام أضيفت مادة ُمستحدثة تي املادة 
)7( وتحمــل الرقــم )7( مكــرر تنــص عــىل أن ُتســتوىف الرضيبــة عن الدخل الصايف 

الخاضــع للرضيبــة بعــد حســم اإلعفــاءات ألي أســري فلســطيني طيلــة وجــوده يف 
سجون االحتالل بنسبة ال تزيد عىل )6 %(. وأوضح املجلس الترشيعي أن هذا 
التعديــل يــأيت انســجامًا مــع مطلــب األرسى واملحرريــن، والتزامــًا أخالقيــًا ووطنيــًا 
لفئة قدمت الكثري من التضحية يف سبيل القضية الفلسطينية، وحتى ينعم أبناء 
شــعبنا بالحريــة والكرامــة. كــام أقــر املجلــس مــرشوع قانــون إلغاء رضيبة اإلشــغال 
بالقــراءة الثانيــة، حيــث يعالــج مرشوع القانون املقرح، مســألة االزدواج الرضيبي 
الــذي يفــرض عــىل املواطنــن مــن بلدية غزة، ذلك من خالل فرض رضيبة أمالك 

ورضيبة عامة "اإلشغال" عىل ذات املادة الخاضعة للرضيبة "العقار".
وبــن املجلــس أن إلغــاء الرضيبــة العامــة "اإلشــغال"، يــأيت ُمنســجاًم مــع التوجــه 
لــدى الترشيعــي يف التخفيــف عــن املواطنــن، وأوضــح أن رضيبــة اإلشــغال يتــم 
فرضهــا بأســعار ُمختلفــة مــن منطقــة ألخــرى. كذلــك أقــر املجلــس مــرشوع قانــون 
التنفيــذ الرشعــي بالقــراءة الثانيــة، الــذي يســعى إىل إرســاء إطــار قانــوين يكفــل 
لألحكام النهائية التي تصدر عن املحاكم الرشعية رُسعة التنفيذ؛ ومن ثم ضامن 
نيل املحكوم لهم حقوقهم ضمن إجراءات يســرية وسلســة.وأوضح أن خصوصية 
القضايــا املنظــورة أمــام املحاكــم الرشعيــة تســتدعي تخصيــص إجــراءات تنفيــذ 
بقانــون مســتقل بحيــث تتناســب مــع هذه الخصوصية وتكفــل الرعة واالختصار 
والبســاطة؛ ال ســيام أنهــا تتعلــق بأحــوال شــخصية.   كــام ُأقــر مــرشوع قانون معدل 
لقانــون الحقــوق املاليــة لرؤســاء الهيئــات املحليــة بالقــراءة األوىل، الــذي يتعلــق 
بإلغــاء املــادة 4 مــن القانــون املتعلقــة ببــدالت حضــور اجتامعــات مجالــس إدارة 

مؤسسات يكتسبون عضويتها بسبب صفتهم يف رئاسة البلدية.

إسطنبول/ فلسطن:
أكــد عضــو املكتب الســيايس لحركة املقاومة 
صفقــة  أن  جباريــن،  زاهــر  حــامس  اإلســالمية 
التبــادل القادمــة ســتكون وطنيــة كاملــة تشــمل 

أرسى جميع الفصائل الفلسطينية.
بــرس"،  "قــدس  مــع  وقــال جباريــن يف مقابلــة 
أمس، إن حركة حامس تواصلت ليلة الثالثاء/
والقطريــة  املريــة  القيادتــن  مــع  األربعــاء 
مبــا  االحتــالل  عــىل  للضغــط  أخــرى،  وجهــات 
األســري  وخاصــة  املرضبــن،  األرسى  يخــص 
الــذي ميــر يف حالــة خطــرة  القواســمة  مقــداد 

تهدد حياته من جراء اإلرضاب.
وأشار إىل أن االحتالل يعرف جيًدا التداعيات 
اســتمر  إذا  الوضــع يف املنطقــة  األمنيــة عــىل 
يف سياســة القتــل البطــيء التــي ميارســها ضــد 

األرسى املرضبن عن الطعام.

غزة/ نضال أبو مسامح:
الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
لحركة الجهاد اإلسالمي د. محمد 
جــزء  األرسى  معركــة  أن  الهنــدي، 
الفلســطيني  شــعبنا  معركــة  مــن 
مــع االحتالل اإلرسائيي. مشــدًدا 
وال  أحمــر  خــط  أن قضيتهــم  عــىل 

ميكن املساس بهم.
مهرجــان  خــالل  الهنــدي،  وانتقــد 
نظمتــه حركــة الجهــاد، أمــس، أمــام 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر 
األحمــر بغــزة، ضعف دور الســلطة 
األرسى  تجــاه  اللــه  رام  يف 

واملرضبن منهم عن الطعام.
وقــال: إن معركــة األرسى فضحــت 
واملطبعــن  "الصامتــة"  الســلطة 
املعركــة  أن  إىل  وأشــار  العــرب. 
ــا هــي معركــة اإلرادة،  الدائــرة حاليًّ
مضيًفــا: إذا كان االحتــالل ميتلك 
منتلــك  فإننــا  والســالح  القــوة 
ولــن  واإلرادة،  واإلرصار  اإلميــان 
صمــود  أو  عزميتنــا  بكــر  ينجــح 

أرسانا.
يشــعر  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
األبطــال  عمليــة  منــذ  باإلهانــة 
الســتة عــرب "نفــق الحريــة" الذيــن 
األمنيــة  منظومتــه  هيبــة  كــروا 
والعسكرية الذي كان يتباهى بها 

أمام العامل.

"وفــاء األحــرار"، جــدد جباريــن ثقتــه بأنــه عــىل 
وطنيــة  ســتكون  القادمــة  الصفقــة  أن  يقــن 
الفصائــل  جميــع  تشــمل  بحيــث  كاملــة، 

الفلسطينية.
"وفــاء  كــام صفقــة  القادمــة  الصفقــة  أن  وأكــد 
املناطــق  لــكل  شــاملة  ســتكون  األحــرار" 
والقــدس  وغــزة  الضفــة  مــن  الفلســطينية 
تشــمل  وطنيــة  وســتكون  املحتــل،  والداخــل 

األرسى واألسريات من جميع الفصائل.
وشــدد عــىل أن املقاومــة مــّرة عــىل رشوطها 
ووعدها ولن ترك أرسانا يف سجون االحتالل.
الجهــات  بعــض  ســعي  حــول  جباريــن  وعلــق 
يف  الربغــويث  مــروان  األســري  شــمول  لعرقلــة 
بالعمــل  ملزمــون  نحــن  قائــال:  صفقــة األرسى، 
عــىل اإلفــراج عنــه وعــن بقيــة قيــادات وكــوادر 

شعبنا الفلسطيني.

التضامــن  وحــركات  واإلســالمية 
ســفارات  أمــام  للتظاهــر  الواســعة 
مــع  والتحاًمــا  إســناًدا  االحتــالل، 
ودعــا  األســرية.  والحركــة  أرسانــا 
الدوليــة  املؤسســات  مزهــر 
حالــة  مغــادرة  األحمــر  والصليــب 
االحتــالل،  مــع  والخنــوع  الصمــت 
والتــزام املواثيــق الدولية واإلرساع 
يف إرســال لجــان تحقيــق ملتابعــة 
املرضبــن،  األرسى  أوضــاع 
املعزولــن  مصــري  عــن  والكشــف 
املــرىض. وطالــب  وإنهــاء معانــاة 
إعالميــة  حملــة  أوســع  بتنظيــم 
وقانونيــة عــىل املســتوى الــدويل 
وحــث  االحتــالل.  جرائــم  إلدانــة 
يف الوقــت ذاتــه جميــع قطاعــات 
شعبنا لالنخراط يف برنامج إسناٍد 

واعتــرب أن مــا يحــدث داخــل ســجون االحتــالل 
هــي ليســت مشــكلة حركــة الجهــاد فقــط، بــل 
مشــكلة "حــامس" و"فتــح" وكل الفصائــل التــي 

تقف موحدة ضد هذه اإلجراءات.
يف  يجــري  مــا  كل  تتابــع  حــامس  أن  وأكــد 
ســجون االحتــالل مــن كثــب، وتضغــط يف كل 
تحقيــق  يف  األرسى  ملســاعدة  االتجاهــات 
أهدافهم، ودفع هذه اإلجراءات التي ميارسها 
أن  إىل  جباريــن  ونبــه  ضدهــم.  االحتــالل 
االحتــالل ال يقــر بخطيئتــه يف تطبيــق االعتقــال 
ميتلــك  أنــه  إىل  الفًتــا  أرسانــا،  بحــق  اإلداري 
أمضــوا يف  أســرًيا   40 30 إىل  بأســامء  قامئــة 
هــذا االعتقــال أحكاًمــا تتجــاوز 20 عاًما بشــكل 

متقطع وهناك أحكام أقل أيضا.
صفقة تبادل

وتعليًقــا عــىل حلــول الذكــرى العــارشة لصفقــة 

"أنتــم  الهنــدي األرسى:  وخاطــب 
أمــام  ونــه  وتعرُّ الكيــان  تفضحــون 
الســتة  األبطــال  نجــح  كــام  العــامل 
ســجلتم  فأنتــم  املقاومــة،  ورجــال 
اإلرضاب  بدأتــم  أن  منــذ  النــر 

املفتوح عن الطعام".
املكتــب  عضــو  أكــد  جهتــه،  مــن 
السيايس للجبهة الشعبية جميل 
تــزال  ال  األرسى  قضيــة  أن  مزهــر، 

محط إجامع شعبي ووطني.
باســم  كلمتــه  خــالل  مزهــر،  وقــال 
إن  االحتــالل  "واهــم  القــوى: 
أو  بــاألرسى  تفــرده  عــىل  راهــن 
األســرية"،  الحركــة  مــن  بفصيــل 
واحــد  شــعبنا  أن  عــىل  مشــدًدا 
وطالــب  أرساه.  خلــف  موحــد 
العربيــة  واألمــة  العــامل  أحــرار 

النتفاضة األرسى.
أن "املقاومــة  وشــدد مزهــر عــىل 
عىل عهدها يف تبييض الســجون 
يف  وقادتهــا  أبطالهــا  تنــى  ولــن 

الحركة األسرية".
نائــب  شــددت  جانبهــا،  مــن 
لحركــة  النســوي  اإلطــار  مســؤولة 
حميــد،  آمنــة  اإلســالمي،  الجهــاد 
بجانــب  الوقــوف  رضورة  عــىل 
وإســنادهم يف معركتهــم  األرسى 

"األمعاء الخاوية".
وأكــدت حميــد، خالل كلمتها، أن 
عــن  دفــاع  هــو  األســريات  إرضاب 
إرث الحركــة األســرية، داعية أحرار 
العــامل لالنتفاضــة مــن أجــل نــرة 
األرسى.وشددت عىل أن األرسى 

كاملرى ال انفصام بينهم.

مزهر: شعبنا موحد خلف الحركة األسرية

الهندي: معركــة األســـرى فضــــحت 
السلطة "الصامتة" والمطبعني العرب

جبارين: صفقة التبادل القادمة ستكون وطنية كاملة

فعالية تضامنية مع األسرى في غزة أمس    ) تصوير / محمود أبو حصيرة (
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مساحة حرة
د. عصام شاور

املوضوع/ عالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/583(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد كامل محمد أبو شدق من سكان بيت الهيا هوية رقم 906930516 

بصفته وكيًل عن: فتحية كامل محمد صالحة )أبو شدق قبل الزواج(.
فلســطني  دولــة  ســفارة  عــن  15068/ 2019 صــادرة  رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

اململكة األردنية الهاشمية -عامن
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن يف

القطعة 1755 القسيمة 15 املدينة بيت الهيا
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خلل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعلن وبخلف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ: 2021/10/20م

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 ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/580(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: مصطفى 
 934315946 رقــم  مــن ســكان خانيونــس هويــة  العبادلــة  العــال  عبــد  رضــوان 

بصفته وكيًل عن: اياد وهيا أبناء عبد الرحمن عبد الرؤوف العبادلة.
مبوجب وكالة رقم: 2021/1958 صادرة عن سفارة دولة فلسطني اململكة 

األردنية الهاشمية -عامن.
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن يف 

القطعة 37 القسيمة 9 املدينة خانيونس
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خلل مدة أقصاها خمسة عرش يوًما من تاريخ هذا اإلعلن وبخلف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/10/20م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/581(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــود إبراهيــم نظــر مهنا من ســكان غــزة هوية رقم 901382879 بصفته 

وكيًل عن: عبد النعيم وعبد املجيد أبناء محمد حافظ أبو راس.
مبوجب وكالة رقم: 2019/2607 صادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 666 القسيمة 40 املدينة غزة الدرج

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هذا 
اإلعــلن وبخــلف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/10/20م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

رقم القسيمةرقم القطعة
أرايض سبعأرايض سبع

إعلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع شبكة شوارع املنطقة )A( لالعرتاض

منطقة تنظيم -الشوكة اإلقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غــزة أنها قد قررت 
شــبكة  إيــداع   2021/9/15 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/28 رقــم  بجلســتها 
شــوارع املنطقــة )A( واملحصــورة بــني الشــارع رقــم )2( والشــارع رقــم )1( 
والشارع رقم )N5( للعرتاض الذي أعدته اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط 

العمراين يف وزارة الحكم املحيل والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــلك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع 
أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــلك أو بأيــة صفة 
أخــرى االطــلع مجاًنــا عــىل املــرشوع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة 
للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية الشوكة أو مكتب سكرتر اللجنة املركزية 
يف وزارة الحكم املحيل خلل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات 
عليه خلل ســتني يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعلن يف الجريدة الرســمية أو 

يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.
ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

وقود بدل الحقائب 
والطرف الفلسطيين 

المجهول
االحتــلل  حكومــة  أن  االحتــلل  جيــش  إذاعــة  أعلنــت 
الثالــث  الجــزء  أزمــة  لحــل  عــىل مقــرتح  ــا  وافقــت مبدئيًّ
مــن املنحــة القطريــة، يقــي بتخصيــص قيمــة املنحــة 
املقــدرة نحــو 8 مليــني دوالر لنقــل بضائــع ووقود ومواد 
متوينيــة، عــىل أن تبيعهــا حركــة حامس ثم متّول رواتب 
إدخــال  مــن  بــداًل  البيــع،  عمليــة  مــردود  مــن  املوظفــني 
أموال نقدية يف الحقائب حسب اآللية املتبعة سابًقا.
نحــن ال نعلــم مــدى صحــة األخبــار الصــادرة عــن املصادر 
اإلرسائيليــة، وال نعلــم أيًضــا مبــاذا ســرتد حركــة حــامس 
يف حــال ثبوتهــا، ولكــن اآلليــة املقرتحــة تعنــي أن دولــة 
االحتــلل يهمهــا بالدرجــة األوىل أال تظهــر كأنها رضخت 
يريــد  ال  االحتــلل  أن  أي  غــزة،  يف  املقاومــة  ملطالــب 
يتكــرر،  أن  غــزة  إىل  األمــوال  حقائــب  دخــول  مشــهد 
وإن كانــت النتيجــة واحــدة، ولكــن مطالــب املقاومــة ال 
تنحرص يف هذه الجزئية، وال بد من رفع الحصار بشكل 
كامــل وتــام عــن قطــاع غــزة، فاملامطلــة يف رفــع الحصــار 
ونقــل األمــوال وإمتــام صفقــة األرسى ال تجلــب الهــدوء 
للمنطقــة، بــل تعرضهــا ملوجــات متصاعــدة مــن القتــال 
ســتنتهي حتــاًم بانتصــار غــزة عىل دولــة االحتلل، وعىل 

كل من يحارصها ويتآمر عليها.
بيانــه  يف  العــريب  الربملــان  طالــب  آخــر  موضــوع  يف 
عــرب  أرسى  بــإدراج  الفلســطيني"  "الطــرف  الختامــي 
األرسى  لتحريــر  العــدو  مــع  يعقدهــا  صفقــة  أي  يف 
الفلسطينيني، دون تسمية "ذلك الطرف"، منًعا إلحراج 
أنفســهم وإحراج منظمة التحرير الفلســطينية، التي ورد 
ــا ووحيــًدا  اســمها أكــر مــن مــرة يف البيــان ممثــًل رشعيًّ
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  الفلســطيني،  للشــعب 
وأطراف عربية متعددة يف حالة ســلم وتطبيع وتنســيق 
مــع العــدو اإلرسائيــيل، ولكنهــم غــر قادريــن عىل تحرير 
األرسى مــن ســجونه، واملقاومــة الفلســطينية يف حالــة 
حرب، وهي التي أنجزت صفقة األحرار، وستنجز صفقة 
مامثلــة أو أفضــل مــن األوىل، ألن العــدو اإلرسائيــيل ال 
يعــرف إال لغــة القــوة التــي تتقنهــا املقاومــة، أو الجانــب 
للربملــان  الختامــي  البيــان  يف  املجهــول  الفلســطيني 

العريب.
مــع  تتعايــش  بــدأت  االحتــلل  دولــة  إن  قولــه  أريــد  مــا 
املقاومــة وتعتــاد تلبيــة رشوطهــا، إذ هي تســمح بدخول 
واألنظمــة  النهايــة،  يف  ســتذهب  أيــن  تعــرف  أمــوال 
العربيــة بــدأت تشــعر أن نهــج املقاومــة أقــوى مــن نهــج 
التطبيع، وها هي تعرتف بدور املقاومة عىل استحياء، 
وتطلــب مســاعدتها يف اإلفــراج عــن إخواننــا العــرب مــن 
ســجون االحتــلل، ومــع ذلــك نقــول نتمنــى تحريــر جميــع 
األرسى فلســطينيني وعرًبــا، ونتمنــى كذلــك أن تتوقــف 
موجــة التطبيــع املخجلــة، ألنهــا لن تعود عىل املطبعني 
إال بالخزي والعار واالنهيار العاجل، وال يشء غر ذلك. 

النارصة-غزة/ أدهم الرشيف:
يف خطــوة نضاليــة فريــدة مــن نوعهــا قررت 3 أســرات 
مســاندة  الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب  يف  الدخــول 
ودعــاًم لــأرسى املرضبــني رفًضــا الســتمرار انتهــاكات 

إدارة السجون بحقهم وتصاعدها يف اآلونة األخرة.
قويــة  وســيلة  الخاويــة  أمعائهــم  مــن  األرسى  ويتخــذ 
ملطالبهــم،  االســتجابة  عــىل  الســجون  إدارة  إلجبــار 
الســجون،  داخــل  أفضــل  معيشــية  ظــروف  وتوفــر 
والكف عن ارتكاب االنتهاكات املستمرة التي تشمل 
عــددا كبــرا مــن األرسى يف جميــع ســجون االحتــلل 
القامئة عىل األرايض الفلســطينية املحتلة منذ ســنة 
1948. ويف مرات ســابقة اســتطاع عدد من األرسى، 

خاصــة اإلداريــني منهــم، انتــزاع حريتهم بعــد إرضابات 
مفتوحة ألشــهر، قبل أن تســتجيب ســلطات االحتلل 

ملطالبهم وتطلق رساحهم.
واألســرات الــليت لجــأن لــإرضاب هن: منــى قعدان، 
وأمل طقاطقة، وشاتيل أبو عيادة، مساندًة ألكر من 

250 أسًرا، بينهم معتقلون إداريون.

وتنحــدر قعــدان مــن بلــدة عرابــة يف محافظــة جنــني، 
شاميل الضفة الغربية، واعتقلتها قوات االحتلل يف 

أبريل/ نيسان املايض.
ذلــك،  قبــل  مــرات   5 للعتقــال  قعــدان  وتعرضــت 
ســنوات،   8 الســجون  قضبــان  خلــف  وأمضــت 
الجامعيــة  دراســتها  إكــامل  خللهــا  اســتطاعت 
بعــد  العليــا  الدراســات  إلكــامل  بالجامعــة  وااللتحــاق 

نيل حريتها.
وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي تخــوض فيهــا قعدان 
مــرة،  مــن  أكــر  إذ خاضتهــا  الخاويــة،  األمعــاء  معركــة 

أشهرها كانت عام 1999، وتكللت بانتزاع حريتها.
ومنى قعدان هي زوجة األسر املحكوم عليه بالسجن 
املؤبــد ثــلث مــرات، وعرش ســنوات إبراهيــم اغبارية، 
وهي شقيقة املحررين من سجون االحتلل، القيادي 

يف الجهاد طارق، ومحمود، ومعاوية قعدان.
أقدم األسيرات

فهــي  إرضابهــا  أعلنــت  التــي  الثانيــة  األســرة  أمــا 
األســرات  أقــدم  وتعــّد  عاًمــا(،   27( طقاطقــة  أمــل 
الفلســطينيات يف ســجون االحتــلل، وتقــي الســنة 
السابعة من عمرها عىل التوايل يف سجون االحتلل.

واعتقلت قوات االحتلل طقاطقة عندما كان عمرها 
االحتــلل  جنــود  برصــاص  إصابتهــا  بعــد  عاًمــا(،   21(
عتصيــون"  "غــوش  مســتوطنات  تجمــع  مفــرتق  قــرب 
جنــويب بيــت لحــم، ومن ثــم اعتقالها وهي جريحة يف 

1 كانون األول/ ديسمرب 2014.
وكانــت طقاطقــة يف طريقهــا لــرشاء بعــض األغــراض 

اللزمة إلمتام زواجها آنذاك.
وبحســب عائلتهــا فــإن جنــود االحتــلل ألقــوا بجانبهــا 
بأنهــا  واتهموهــا  الخضــار،  لتقطيــع  تســتخدم  ســكيًنا 

حاولت طعن مستوطن يف املكان.
تبــني  ثــم  استشــهادها،  خــرب  إصابتهــا  عنــد  وأشــيع 
بعــد ســاعات أنهــا اعُتقلــت وُنقلــت وهــي مصابــة إىل 

مستشفى "هداسا عني كارم" يف حالة صعبة، حيث 
عــىل  للســيطرة  جراحيــة  عمليــات  عــدة  لهــا  أجريــت 

حالتها الحرجة.
كانــوا يف  الذيــن  الشــهود  روايــات  أن  عائلتهــا  وتبــني 
املــكان تكــذب روايــة املســتوطن والجنــود، لكــن ذلك 
مل يشــفع لهــا وهــي معتقلــة، إال أنهــا يف الســجن اآلن 
وتعــاين عذابــات اإلصابة بفعل تلك الرصاصات التي 

اخرتقت جسدها.
عمليــة  تنفيــذ  مبحاولــة  طقاطقــة  االحتــلل  ويتهــم 
طعــن مســتوطن صهيــوين، وحرمهــا مــن زيــارة ذويهــا 
يف الفــرتة األوىل للعتقــال عــىل الرغــم مــن إصابتهــا، 
وقبــل أن تشــفى مــن جراحهــا التــي وصفــت يف حينهــا 
بالخطــرة، تــم نقلهــا إىل الســجون دون مراعــاة حالتهــا 

الصحية.
الثالثــة املرضبــة عــن الطعــام، هــي شــاتيل  واألســرة 
أبــو عيــادة، وتنحــدر من كفر قاســم إحــدى قرى مثلث 

الجليل، شاميل فلسطني املحتلة.
أبريــل/   3 عيــادة يف  أبــو  االحتــلل  قــوات  واعتقلــت 
العــني  2016، باملنطقــة الصناعيــة يف رأس  نيســان 
يف املثلــث، بعــد تنفيذهــا عمليــة طعــن مســتوطنة 

أصابتها يف يدها اليرسى.
ويلقــى إرضاب األســرات املســاند إلرضاب األرسى 
يف ســجون االحتلل تضامًنا وطنًيا فصائلًيا وشــعبًيا، 
حركــة  ألرسى  العليــا  القياديــة  الهيئــة  أكــدت  وقــد 
حــامس، أنهــا لــن تســمح باســتفراد إدارة الســجون بــأي 

ســًدا  وســتكون  التنظيمــي،  انتــامؤه  كان  مهــام  أســر 
منيًعــا يف التصــدي للســجان والحفــاظ عــىل منجــزات 

الحركة األسرة.
خطوة تضامنية

وقــال الناطــق باســم هيئــة شــؤون األرسى ثائــر رشيتــح، 
شــكل  الطعــام  عــن  لــإرضاب  األســرات  لجــوء  إن 
اإلداريــني  واملعتقلــني  األرسى  مــع  تضامنيــة  خطــوة 

املرضبني.
قضيــة  أن  عــىل  دليــل  الخطــوة  هــذه  رشيتــح  عــدَّ  و 
عــىل  خللهــا  مــن  األســرات  تــرص  واحــدة،  األرسى 
وإســناًدا  دعــاًم  األرسى  جانــب  إىل  املعركــة  خــوض 

لهم.
وأضــاف لصحيفــة "فلســطني" أن األســرات جــزء مــن 
املعركــة مــع االحتــلل داخــل الســجون، ويجــب عــىل 
بحــق  االنتهــاكات  عــن جميــع  الرتاجــع  الســجون  إدارة 
األرسى واألسرات، وإرضاب األسرات رسالة لإدارة 
لدفعهــا إىل وقــف سياســاتها العنرصيــة وإال ستشــهد 

السجون تصعيًدا أكرب داخل السجون واملعتقلت.
بظــروف  ميــرون  واألســرات  األرسى  أن  إىل  وأشــار 

معيشية خطرة وصعبة خلف قضبان السجون.
ه إىل أن األسرات دفعن مثًنا حقيقًيا يف املرحلة  ونبَّ
املاضيــة، لذلــك جاء إرضابهن خطوة نضالية متقدمة 
مــن  العديــد  ســحب  بعــد  االحتــلل  همجيــة  ضــد 

اإلنجازات منهن.
وتقبع 40 أسرة فلسطينية يف سجون االحتلل.

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــلل  ســجون  إدارة  تتعمــد 
اإلجــراءات  مــن  كاملــة  منظومــة  مامرســة 
والعقوبات الجسدية والنفسية التي تنتهك كل 

الحقوق اإلنسانية بحق األرسى يف السجون.
وأوضحت هيئة شــؤون األرسى واملحررين، يف 
بيان، أمس، أن إدارة سجون االحتلل استغلت 
طــرق  وابتــكار  للتصعيــد  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 
جديدة للتعذيب بحق األرسى جميعا، وبشكل 
خــاص األبطــال الســتة محمود العارضة، يعقوب 
الزبيــدي،  زكريــا  العارضــة،  محمــد  القــادري، 

مناضل نفيعات وأيهم كممجي.

العارضــة  محمــد  األســر  أن  الهيئــة  وكشــفت 
داخل زنازين عزل "عسقلن" التي تفتقر ألدىن 
مقومــات الحيــاة، ومينــع مــن اســتخدام األدوات 
الفــورة،  إىل  بالخــروج  لــه  يســمح  وال  الكهربائيــة 
إضافــة إىل التفتيشــات التــي تتــم بشــكل يومــي 
عــدة مــرات مــن الوحــدات الخاصــة، وتــم عزلــه 
ملــدة 6 أشــهر قابلــة للتجديــد، يحرم خللها من 

)الكانتني( وزيارة األهل.
وذكــرت أن إدارة الســجون تفــرض عــىل األســر 
كممجــي املعــزول يف ســجن "أوهــيل كيــدار"، 

غرامة مالية بقيمة 2850 شيقًل.
ونقلــت الهيئــة عــن كممجــي حــول ظــروف عزلــه 

العــزل  ظــروف  أن  الهيئــة،  محامــي  خــلل  مــن 
انتقاميــة  أعــاماًل  ضــده  ومتــارس  جــدا  صعبــة 
بجميــع األمــور الحياتية، وفرضت عليه عقوبات 
تتمثل بحرمانه من زيارة أهله و)الكانتني( ملدة 

6 أشهر، أسوة بباقي األرسى.
وقــال كممجــي: "أبلغنــي أحــد الســجانني بأنــه لو 
كان بإمكانهــم قطــع الهــواء عنــي ســيفعلون دون 
كممجــي  أن  بالذكــر  الجديــر  جــاء.  كــام  تــردد"، 
تعــرض للــرضب واالعتــداء الوحــي مــن جنــود 
االحتلل أثناء اعتقاله، ويعاين حاليا من أوجاع 
بالجســم وعدم الشــعور بأصابع القدم، وتتعمد 
إدارة السجن عدم تقديم أي نوع من العلج له.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أبــو  ســمر  املقدســيني  األرسى  عميــد  دخــل 
نعمــة، أمــس، عامــه االعتقايل الـ36 يف ســجون 

االحتلل اإلرسائييل.
االحتــلل  بــأن  األرسى"،  "إعــلم  مكتــب  وأفــاد 
القــدس  ســكان  مــن  وهــو  نعمــة  أبــو  اعتقــل 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن   20 يف  املحتلــة، 
1986، وُحكم عليه بالسجن مدى الحياة و42 

عاًما بتهمة تفجر باص رقم 18 مقابل املحطة 
املركزية يف شارع يافا يف العام 1983.

ســتة  مقتــل  عــن  التفجــر  عمليــة  وأســفرت 

50 آخريــن، كــام  مــا يفــوق  إرسائيليــني وجــرح 
قــام أبــو نعمــة بتزويــد الســلح للمجموعــة التــي 
ــا  جنديًّ َقتــل  إذ  املغاربــة،  بــاب  عمليــة  نفــذت 

ا. وجرح 69 إرسائيليًّ
ويعــاين أبــو نعمــة ظروًفا صحيــة صعبة يف أثناء 
اعتقالــه الطويــل، ومــا يرافقهــا مــن إهــامل طبــي 
بحقــه، إذ يعــاين آالًمــا متواصلة يف يده اليمنى 
نتيجــة للتعذيــب الــذي تعــرض لــه، وآالًمــا حادة 
يف مركــز األعصــاب يف العمــود الفقــري، وكرس 

يف األنف وآالًما يف األذن.
وخضــع لـــ6 عمليــات جراحيــة إال أنهــا مل تخفــف 

يتلقــى ســوى  التــي يعانيهــا واآلن ال  مــن اآلالم 
املسكنات.

مل  الســيئة  الصحيــة  حالتــه  مــن  الرغــم  وعــىل 
عــن مشــاركة زملئــه األرسى يف  يوًمــا  يتخلــف 
عــن  الطويلــة  وإرضاباتهــم  النضاليــة  خطواتهــم 

الطعام.
وكان األســر أبــو نعمــة فقــد والدتــه واثنــني مــن 
لــه  الســامح  اعتقالــه، دون  فــرتة  أشــقائه خــلل 
الــذي  وليــد  شــقيقه  آخرهــم  وكان  بوداعهــم، 
 ،2016 عــام  لزيارتــه  اســتعداده  ليلــة  تــويف 

ويقبع األسر أبو نعمة يف معتقل "رميون".

أجهزة السلطة تواصل اعتقال 
المحرر صربي منذ 9 أيام

رام الله/ فلسطني:
تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف رام اللــه، اعتقــال األســر املحــرر أســامة 

صربي من مدينة قلقيلية منذ 9 أيام، عىل خلفية سياسية.
وقالت عائلة صربي، يف ترصيح، أمس: "ليس لدينا علم ملاذا يعتقلون 

ابننا وعىل ذمة من يستمر احتجازه دون عرضه عىل محكمة".
وكان جهــاز املخابــرات يف قلقيليــة اســتدعى أســامة للمقابلــة، األســبوع 

املايض، ثم أبلغ عائلته باعتقاله دون إبداء األسباب.
وصربي خرج من سجون االحتلل قبل عام بعد قضائه ثلث سنوات.  

31 عاًما عىل عملية مفجر "ثورة 
السكاكني" انتقاًما لألقىص

بيت لحم/ فلسطني:
"وفــاء  األســر املحــرر يف صفقــة  لعمليــة  الـــ31  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
3 جنــود إرسائيليــني  أبــو رسحــان، والتــي أدت إىل قتــل  األحــرار"، عامــر 
وإصابــة 4 آخريــن، وكانــت مبثابــة شــعلة قويــة لثــورة الســكاكني، رًدا عىل 
ارتــكاب مجــزرة األقــى. واعتقــل أبــو رسحان عىل إثــر العملية يف الثاين 
والعرشيــن مــن ترشيــن أول/ أكتوبــر مــن عــام 1990م، وحكــم بالســجن 
املؤبــد أربــع مــرات. وأبــو رسحــان مواليــد 18/1/1972، من ســكان بلدة 
العبيديــة يف بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة، و كان عمــره يــوم اعتقاله 
18 عاًما. أمىض أبو رسحان 20 عاًما يف األرس متنقل من معتقل آلخر، 

حتى أفرج عنه يف صفقة "وفاء األحرار" يف أكتوبر عام 2011.

اإلفراج عن أسري من غزة بعد 
قضائه 6 سنوات يف األرس

غزة/ فسلطني:
أفرجــت قــوات االحتــلل اإلرسائيــيل، أمــس، عــن األســر عزمــي املــرصي 
من ســكان بلدة بيت حانون شــامل قطاع غزة. وكان يف اســتقباله عائلته 

وأصدقاؤه أمام حاجز بيت حانون وسط أجواء احتفالية.

إرضاب 3 أسريات.. مساندة نسائية ُتثبت 
وحدة الحركة األسرية يف مواجهة السجان

عميد األرسى المقدسيني يدخل 
عامه الـ36 يف سجون االحتالل

إدارة سجون االحتالل تواصل إجراءاتها 
العقابية بحق األسريين العارضة وكممجي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املوقــف اآلن بعــد 73 عاًمــا مــن قــرار التقســيم أن رئيــس وزراء حكومــة العــدو 
اليهــودي املتطــرف بينــت يرفــض حتــى االعــراف بوجــود الشــعب الفلســطيني 

ويرفض فكرة الدولة الفلسطينية.
يزعــم الصهاينــة أن مهاجمــة "الجيــوش العربيــة" للقــوات الصهيونيــة املتمثلــة 
يف عصابــات الهاجانــاه وشــترين وبلــاخ ثم هزميتهــم يف هذه الحرب أفقدتهم 
حقهــم يف املطالبــة بــاألرض املخصصــة لهــم وفــق قرار التقســيم والتي ســيطرت 
عليهــا القــوات الصهيونيــة بالقــوة عــام 1948، رغــم أن مــن املبــادئ الثابتــة يف 
ميثــاق األمــم املتحــدة التــي انتمــت لها )إرسائيل( ووافقــت عىل ميثاقها -وكان 
رشط قبولها عضًوا فيها أن توافق عىل القرارين األمميني 181 السابق اإلشارة 
إليــه والقــرار 194 الــذي دعــا لعــودة الالجئــني إىل ديارهم التــي هجروا منها- أنه 
ال يجوز االستيالء عىل أرايض الغري بالقوة، ويعلم الصهاينة أيضا أنه ال تسقط 
ســيادة الشــعب عــىل أرضــه مهــا تغــريت موازيــن القــوى واختلفــت وتغــريت 

الحكومات والدول حتى لو خضع الشعب لالحتالل.
التــي  القــرارات الدوليــة  الــذي متيــز دامًئــا برفــض كل  العــدو الصهيــوين  ولكــن 
صــدرت لغــري صالحــه مســتنًدا إىل الدعــم الســيايس األمريــي بشــكل خــاص 
والغريب بشــكل عام، ال يجد غضاضة يف التشــدق بالقانون الدويل يف الوقت 
الــذي يــدوس القانــوين الــدويل ويــرب بــه عــرض الحائط منذ نشــأته املشــوهة 
التــي وجــدت بقــرار أممــي، دون اتصــال بســياق تاريخــي أو وجــداين عىل األرض 

التي نشأ عليها.
بالدولــة  واملطالبــة  للخلــف  لالســتدارة  اليــوم  الفلســطينية  القيــادة  محــاوالت 
الواحــدة والعــودة للفكــرة التــي طرحــت منــذ ســبعينيات القــرن املــايض عــىل 
أساس أن التعايش بني الشعبني ممكن يف ظل دولة دميقراطية، ال أظنها فكرة 
مجديــة وال تلقــى قبــواًل لــدى الصهاينــة، هــذا التعايش الــذي مل يكن ممكًنا قبل 
عــام 1948م وحينــا كان اليهــود أقليــة عــىل أرض فلســطني ال ميلكــون إال أقــل 

الدائــم الدائــب وفــاء لــأرسى.. وهــا هــو يتصاعــد، ويحلــق يف ســاء الوطــن 
املســجى يف اغــراب وأمل، وهــا هــي غــزة التــي عشــقها تنهــض شــامخة تعــر 
بصــر حــدود اليــأس ليصــل عياشــها إىل 250 بعــد أن خطط الجمع املنهزم أن 

تحرق وحيدة بني املوت والحصار والحزن واألسالك الشائكة.
رأســه  الجمــع  يطأطــئ  لــك  العظيــم..  الســيد  أيهــا  املجــد  يركــع  لــك وحــدك 
خجــاًل وحيــاًء.. منــذ اليــوم األول وامليــالد األعظــم، أقســمت العهــد والبيعــة 
عــىل املــي يف طريــق ذات الشــوكة.. وحملــت اللــواء.. ورفعــت الرايــة.. 
قاتلت بالكلمة والحجر والخنجر والسكني واملولوتوف واملسدس والرشاش 

والتفجري والتصنيع ومسك الجراح والنور.
بيتــك..  وُقصــف  أقربائــك  مــن  وعــدًدا  وشــقيقك  ولــدك  وفقــدت  أصبــت 
الشــهداء  أبنــاء  وخدمــة  العلــم  ومســرية  الجهــاد  درب  ذلــك  رغــم  وواصلــت 
واألرسى وطريــق العمــل املجتمعــي.. مل تــرك وســيلة.. ومل تــدع للقاعديــن 
عــذًرا.. فطــرق الجهــاد واالستشــهاد مفتوحــة أبوابها ولكن أيــن الرجال أصحاب 
النيــة الصادقــة والعزميــة، مل تتقطــع بــك الســبل وعينــك عــىل األرسى دوًمــا، 

وبقيت عىل العهد والبيعة، فكنت أنت عمالًقا كا أنت.
ســيدي أبــا محمــد.. يــا ســيد الوفــاء سنســتلهم منــك مــا نشــاء، ســنعيش عــىل 

عندمــا بــدأت مفاوضــات الســالم بــني طــريف النــزاع الفلســطيني الصهيــوين يف 
مؤمتر مدريد للســالم عام 1991م، كان جل الحديث يدور عن خطوط الرابع 
مــن حزيــران لعــام 1967م، وأقــول خطــوط الرابع مــن حزيران وليس حدود الرابع 
مــن حزيــران ألنــه ال يوجــد أي حــدود كانــت قبــل أو بعــد حزيــران، ومــا يوجــد يف 
أروقة األمم املتحدة هو قرار الجمعية العامة رقم 181 املعروف بقرار التقسيم 
الذي وافقت عليه الجمعية العامة سنة 1947م، وأعطت مبوجبه ما مساحته 
حــوايل 15 ألــف كيلــو مــر لليهــود وحــوايل 11 ألــف كيلــو مــر للفلســطينيني، 
وقــد  ــا،  ــا خاصًّ دوليًّ املقدســة وضًعــا  واألماكــن  لحــم  وبيــت  للقــدس  وجعلــت 
فشلت األرسة الدولية بفرض هذا الحل عىل "طريف الرصاع" بعد اندالع حرب 
التــي أســفرت عــن النكبــة الفلســطينية، ومتــدد الصهاينــة يف األرض  1948م 

ليســطروا عــىل مــا مســاحته %75 تقريًبــا مــن أرض فلســطني، بعــد أن قبلــوا قرار 
التقســيم الــذي أعطاهــم مــن مســاحته %57 مــن األرض فقــط، بــل وبعــد حــرب 
1948م رفضوا االعراف بوجود الشــعب الفلســطيني ورفضوا أن يســلموا بأي 

حــق لــه يف األرض التــي عدوهــا أرض )إرسائيــل( التــي وعدهــم اللــه بهــا، وتحــول 
الحــال بعــد حــوايل خمســني عاًمــا مــن رفــض الفلســطينيني لتقســيم األرايض 
إىل مطالبــة مســتميتة لجــزء منهــا ال يتجــاوز %22 منهــا، وقــد بــدأت مفاوضــات 
مدريد باملطالبة باألرض التي كانت تحت سيطرت القوات األردنية يف الضفة 
الغربيــة والقــوات املرصيــة يف قطــاع غــزة والتــي يف مجموعهــا ال تتجــاوز 22% 
كــا ذكرنــا اســتناًدا إىل قــرار مجلــس األمــن رقــم 242 الــذي صــدر عقــب حــرب 
حزيران 1967 الذي دعا )إرسائيل( لالنسحاب إىل خطوط الرابع من حزيران.

ومــن أجــل ذلــك وافقــت منظمــة التحريــر عــىل االعــراف "بحــق" )إرسائيــل( يف 
الوجــود والعيــش يف حــدود آمنــة ونبذت "العنــف" ضد الكيان الصهيوين. ويف 
املقابــل وافقــت )إرسائيــل( فقــط عــىل اعتبــار منظمــة التحريــر ممثــاًل للشــعب 

الفلسطيني وسمي ذلك كذًبا وزوًرا باالعراف املتبادل.

عندمــا يتمنطــق الرجــل بالشــهادة عنواًنــا ويحــارص املــوت.. يبصــق يف وجــه 
السجان.. يتجاوز حدود املكان.. تعلم أن لوًنا نادًرا من أولئك األفذاذ الذين 

رصخوا يف وجه فرطقات التقوقع والهزمية يشمخ أمامك.
سيد الوفاء.. أحمد الجعري أعلن استشهاده قبل أن يستشهد، وأغلق أمام 
نفســه كل الخيــارات، ومل يبــَق إال خيــار االستشــهاد.. معلــم تلــك الشــخصية 
املجاهدة يف كل امليادين الصبورة عىل تنوع املحن واالبتالءات، يردد أمام 

الجميع دوًما: قد أعطينا البيعة لله.
ال يعــرف الخــوف طريًقــا إىل قلبــه.. تبدلــت األيــام واألشــخاص.. تغــري الزمــان 
بــت قلــوب.. وبقــي يدافــع عن خيــاره األوحد...إطالق رساح االرسى رغم  وتقلَّ
أنــف االحتــالل. ويحــارص الهزميــة.. يبقيهــا يف زاويــة الوهــم بتبديــد الوهــم.. 
وارتقــى  الراجــع..  وترانيــم  العبــث  همهــات  خلفــه  مقفــاًل  البــاب  ويصفــق 
صهــوة املجــد ودلــف مــن بوابــة الشــهادة واالصطفــاء الــذي يقــدره اللــه ألوليائــه 

الصالحني.
واملقاومــة  والجهــاد  والقســام  حــاس  أعــالم  مــن  علــًا  غــدا  أن  بعــد  ارتقــى 
وفلســطني، وشــجرة وارفة الظالل يلتجأ إليها املجاهدون، فيجدون يف ظلها 
ســلوى الغربــة، وحــرارة الثــأر، وصيانــة البيعــة.. فلــم يكن يقنع بأقــل من العمل 

طــوال العقــد املنــرصم، والتوجهــات اإلرسائيليــة نحــو القــدس واملســجد األقــى 
ُتعلــن نفســها بوضــوح متصاعــد، يف خطــوات عمليــة، تجّلــت يف االقتحامــات 
املتكــررة للمســجد األقــى، التــي متّهــد لتقســيمه زمانّيــا، يف خطــوة عــىل طريق 

ا. تقسيمه مكانيًّ
الجغــرايف  محيطهــا  عــن  القــدس  لعــزل  االســراتيجية  األهــداف  إىل  وباإلضافــة 
والدميوغــرايف الطبيعــي يف الضّفــة الغربيــة، فــإّن هــذا العــزل يف جانــب منــه، 
يهــدف  فإنــه  وســّكانها،  املقدســة  باملدينــة  االســتفراد  إىل  يهــدف  أنــه  وكــا 
كذلــك إىل كبــح التدفــق البــري الفلســطيني إىل املســجد األقــى، لتســهيل 
عمليــات اقتحامــه وحايــة مقتحميــه الصهاينــة. وهــذا الســياق مــن عوامــل حظــر 
الحركــة اإلســالمية الشــالية يف الداخــل املحتــل عــام 1948، والتــي كانــت، مــن 
بــني عمــوم القــوى الفلســطينية، األوضــح رؤيــة، واألكــر عمليــة يف التحذيــر مــن 
مخططــات االحتــالل تجــاه املســجد األقــى، ومواجهتهــا فعلّيــا طــوال الوقــت، 

ودون التكّلس يف صور ردود الفعل.
ال أرسار يف مخططــات االحتــالل، فاســراتيجية االحتــالل يف الضّفــة تقــوم عــىل 
ثنائيــة الضــّم والفصــل، والتــي تعنــي تكريــس وجــوده يف الضّفــة، مــع ضــّم مناطــق 
واســعة منهــا، وفصلهــا عــن بقيــة الضّفــة، وعــزل املناطــق الفلســطينية املفصولــة 
التــي تحظــى حــدود  الرؤيــة،  القــدس وهــذه  عــن بعضهــا، وبالــرورة عزلهــا عــن 
أساســية منها بإجاع إرسائييل، ال تســتند فحســب إىل األيديولوجية الصهيونية 
ودعايتها، بل إىل استراف مستقبيل وجودي، يلحظ األهمية القصوى للضفة 
الغربيــة يف أّي مواجهــة محتملــة، ال عــىل الصعيــد العســكري فحســب، إذ متثــل 
مســتوى  عــىل  أيضــا  ولكــن  وقــوات،  مجتَمعــا  للعــدو  اســراتيجّيا  عمقــا  الضّفــة 
تســوية الواقــع عــىل مقــاس الرسديــة الصهيونيــة، وهــو مــا يقتــي إعــادة هندســة 
الدميوغرافيا لخدمة هذه الرؤية اإلسراتيجية بأبعادها كّلها، ومبا يجعل العودة 

للوراء أمرا مستحيال.
بالرغم من انقسامات العدّو ومظاهر تراجعه، فإّنه متقّدم فعلّيا عىل األرض، وال 
يفتقر إىل الرؤية وال إىل الخطة العملّية، وال إىل اإلجاع عىل أســس مركزية يف 
املوقف من الرصاع مع الفلســطينيني، وموقع القدس والضّفة الغربية من ذلك، 
وال يجعــل مــن خطواتــه بطيئــة إال الهّبــات الشــعبية املتكــّررة منــذ العــام 2014، 
واملرتبطــة بأوضــاع القــدس، وباعتــداءات االحتــالل عــىل املســجد األقــى. وقــد 

كان لبعــض هــذه الهّبــات ارتــدادات واســعة، كــا يف هّبــة القــدس ترين األول/ 
أكتوبــر 2015، والتــي اســتمرت لأمــام يف القــدس والضّفــة الغربيــة، يف أمنــاط 
متنوعــة مــن املقاومــة، ومعركــة ســيف القــدس األخــرية يف أيــار/ مايــو املــايض، 
والتي عّمت فلســطني كّلها، وأعادت حشــد االهتام العريب والدويل، وال ســيا 

يف مستوياته الشعبية، خلف الفلسطينيني.
ال يراهن العدّو عىل مجرّد القّوة، بل عىل نفوذها يف الواقع، ومن ذلك املنظومة 
األمنّيــة التــي ظــّل يطّورهــا منــذ انتفاضــة األقى، وأدوات الضبط والســيطرة التي 
ظّل يراكمها مع الوقت، ما يجعل حركة الفلسطينيني املنّظمة خارج مالحظته 
غايــة يف الصعوبــة، واألخطــر مــن ذلــك، نجاحــه يف خلــق مجتمعــات فلســطينية 
أولويــة  يدفــع  مــا  واالجتاعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  الظــروف  يف  متباينــة 
القــدس واألقــى إىل الخلــف، وتعزيــز ذلــك بسياســات "الســالم االقتصــادي"، 
وإعادة تعريف الســلطة وتجديد دورها الشــارط لوجودها، منذ انتفاضة األقى 
ثــّم منــذ االنقســام، وبالتأكيــد عــىل محدوديتهــا السياســية، مــن حيــث إغالق أفق 
االرتقــاء الســيايس أمامهــا، بإحالتهــا إىل هــدف قائــم يف ذاتــه، ومــن ثــم مرهــون 
لوظيفتــه، األمــر الــذي منــع تطويــر أّي جهــد نضــايل جــّدي ومؤثــر لكبــح التمــدد 

االستعاري لالحتالل، أو لتعزيز صمود املقدسيني.
يف املقابــل، ويف مواجهــة تامــة إزاء أهــداف العــدّو، ينبغــي أن تكــون القــدس، 
ال  الوطنيــني،  الفاعلــني  أولويــات  صــدارة  يف  األقــى،  املســجد  قلبهــا  ويف 
بــل وكذلــك  املــادي فحســب،  الواقــع  الصهيونيــة يف  بهــدف مواجهــة الرسديــة 
الراميــة إىل محــو املســتقبل الســيايس  بهــدف املــّس بتنظياتــه االســراتيجية 
االرتبــاك  حالــة  مــن  مســتفيدا  االســتعاري،  وجــوده  وتكريــس  للفلســطينيني، 
النضــايل الراهنــة، واســتمرار السياســات التطبيعية، والتــي ترتب عليها املبالغة 

يف حصار الفلسطينيني، وإفشال نضاالتهم، وابتزاز قواهم املقاومة.
ال شــّك أن أســاس الشــلل النضــايل، وارتباكــه يف أحــوال أخــرى، ناجــم عــن مــآالت 
مــروع التســوية، ومــا ارتبــط به عضوّيا من سياســات وهيــاكل وأبنية. وإذا كانت 
الســلطة بسياســاتها هــي التجــيّل األكــر لذلــك، فإنه ال ميكن االدعــاء يف املقابل 
بــأّن لــدى خصومهــا ومنافســيها رؤيــة واضحــة، أوال لتجــاوز رهانــات االحتــالل مــن 
القــدس يف صــدارة  لوضــع  وثانيــا  الواقــع،  ماثلــة يف  ووقائــع ضخمــة  سياســات 

االهتامات الوطنية.

يجــدر التذكــري هنــا، مبوقــع التأثــري املتبــادل للقــدس واملســجد األقــى، فكــا 
أنهــا جوهــر الدعايــة املضــادة لطــريف الــرصاع، فإنهــا عامــل تثويــر واضــح يف 
الســنوات األخرية، ما مينح قوى املقاومة، والقوى املعارضة ملروع التســوية، 
الفرصة إلعادة بناء نفسها داخل متون التثوير هذه، كا أّنها قاعدة جمع وتوحيد 
كــا ظهــر يف معركــة ســيف القــدس، بيــد أّن اقتصــار الحالــة الثوريــة، الــكيّل، يف 
املدينــة املقدســة ويف ارتداداتهــا يف الضفــة؛ عــىل املســعى الجاهــريي غــري 
املنظم، يعني محدودية الحالة، واستنزافها مبرور الوقت، وهذه واحدة من أكر 

رهانات االحتالل.
إّن وظيفة القوى املنظمة هي التأطري والتنظيم والتعبئة والحشد وتوفري املوارد، 
ال مجــرد دعــوة الجاهــري للتصــدي والثــورة واالنتفاضــة، وإذا كانــت الثورات غالبا 
تنبثــق يف لحظــة غــري متوقعــة مــن فعــل جاهــريي غــري مؤّطــر، فــإّن قــوى الثــورة 
تســبق ذلــك بإعــداد نفســها اللتقــاط اللحظــة املناســبة للبنــاء عليها، وملــّد الحالة 
الثوريــة وتطويرهــا، ومــن ثــّم فــإّن أّول الواجبــات هــو وجــود بنــى مســتعدة للحظــة 
كهذه، وهي بدورها تحتاج تكامال تنظيمّيا ورؤية موّحدة، وهو ما ال يبدو بالنظر 

إىل محدودية القدرة عىل استثار الهّبات العديدة منذ عام 2014 فصاعدا.
ويف األثنــاء ميكــن النظــر يف الخطابــات العامــة، مبــا يتخّللهــا مــن تعبئــة عاّمــة، 
للبحــث عــن وجــود رؤيــة إعالميــة تبقــي القــدس واملســجد األقــى يف صــدارة 
للفلســطيني. وال يكفــي والحالــة هــذه  اليومــي  اليوميــة واالهتــام  املعلومــات 
وجود بعض املؤسسات املهتمة، أو بعض املؤسسات اإلعالمية التي تتسّمى 
مبــا يرتبــط بالقــدس واملســجد األقــى، بــل ال بــد مــن وجــود ضــخ مكثــف ومركــز 
وبالــغ التنــوع، لإلحاطــة بــكّل مــا يتعلــق بالقــدس واملســجد األقــى عــىل مــدار 

اليوم.
التــي  الظــروف  وكبــح  أرضهــم،  النــاس يف  تعزيــز صمــود  ذلــك  كل  مــن  واألهــم 
تحــّول األرايض الفلســطينية إىل بيئــة طــاردة، واإلملــام بأوضاع املقدســيني عىل 
وجــه الخصــوص مــن جميــع الجوانــب، ومواجهــة سياســات االســتنزاف البــري 
واالقتصــادي التــي يفرضهــا االحتــالل عــىل املقدســيني. وبقــدر مــا أّن املهمــة 
رؤيــة  وجــود  فــإّن  ذلــك،  املــادي يف  التفــوق  أدوات  واالحتــالل ميلــك  صعبــة، 
متكاملــة، وتجليــات عمليــة لهــا، تالَحــظ يف الواقــع هــو أمــر ممكــن، لكنــه غــري 

موجود بعد.

من %6من مساحتها، ال أظنه ممكًنا يف عام 2021م بعد 73 عاًما من النكبة، 
وذلك لسبب واحد أن طبيعة الفكرة الصهيونية ال تقبل االندماج.

ولذلك فإن تهديد الرئيس عباس مبنح الحكومة الصهيونية مدة عام لتستأنف 
عمليــة الســالم وفــق املبــادرة العربيــة وحــل الدولتــني مل يلــَق أدىن اهتــام لــدى 
العــدو الصهيــوين، فــا مــن يشء يدفعــه ملجــرد أخــذه عــىل محمــل الجــد بعــد 
كل هذا الضعف والهوان يف األداء السايس الفلسطيني املستمر منذ ثالثني 
ا وكذلك حل الدولة الواحدة  عاًما، فإذا كان حل الدولتني غري مقبول إرسائيليًّ

غري مقبول، فا املقبول لحل هذا الرصاع؟
ــا كــا دعــا لــه نتنياهــو ومــن بعــده بينيت، تطبيــق صفقة القرن  املقبــول إرسائيليًّ
بحكــم ذايت للفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة ودولــة مــن دون ســيادة يف غــزة، 
ومــرر ذلــك هــو أن العــدو الصهيــوين ال يريــد دولــة يف الضفــة الغربيــة تشــكل 
تهديًدا للعمق الصهيوين مها كانت قيادتها مستسلمة للروط الصهيونية، 
ألنهــم ال يؤمنــون ببقــاء القيــادات عــىل حالهــا هذا من ناحيــة، ومن ناحية ثانية ال 
يقبلــون بإدمــاج الشــعب الفلســطيني املوجــود يف الضفــة الغربيــة يف الدولــة 
منــذ  رشيانــه  نضــب  الــذي  الدميوغــرايف  امليــزان  يتأثــر  ال  حتــى  الصهيونيــة 

التسعينيات وكانت آخر تدفقاته الهجرة اليهودية الروسية.
وبطبيعة الحال هذا التصور الصهيوين للحل ال يستطيع محمود عباس وفريقه 
قبوله حتى اللحظة، رغم ضغوط الدولة العربية التي تقود عملية التطبيع فضاًل 
عــىل الرفــض املطلــق لحلــول كهــذه مــن قبل قوى املقاومة وقبل ذلك الشــعب 
الفلســطيني، إًذا املنطــق يقــول إن الــرصاع سيســتمر وأن حســم هــذا الــرصاع لــن 
ا، ويبدو أن العدو فهم هذا  يكون إال من خالل فرض الوقائع عىل األرض ميدانيًّ
املــآل الــذي تفهمــه قــوى املقاومــة جيًدا كا تفهمه القــوى الدولية التي تحاول 
أن تؤخــر تجلياتــه حيًنــا مــن الدهــر، ولكــن الجهة الوحيدة التــي ما زالت مل تفهم 

أو تدعي ذلك هي القيادة الفلسطينية.

ومضــات جهــادك، وســنقطف مــن شــجرتك عــر وصايــا ألطفالنــا.. ســنأخذ 
صغارنــا..  صــدور  عــىل  اســمك  وســننقش  وأبقــى..  أقــوى  يجعلنــا  مــا  منــك 
ســنقص عليهــم روائعــك مــع طالــع كل شــمس، حتــى ال يخبــو حنــني الوفــاء 
والشــهادة يف فطرتهــم، وحتــى إذا مــا كــروا وســألوا: أيــن ألويــة القســام؟ ومــن 
أيــن تســلل ســيف اللــه؟ وأيــن شــارات حطــني وجالــوت والريمــوك؟! نجيبهــم 
دونكــم وجــه األرض ومعطفــه األصيــل.. دونكــم الواثقــون كأســالفهم صاحــب 
القر الثائر رغم الرحيل. دونكم األوفياء الذين بددوا الوهم.. منارات الضياء 
الــذي ال يتوقــف وال ينكــرس.. دونكــم الصاعــدون إىل األعــايل عــىل ممــرات 
نورانيــة كأنهــا جبــال مــن خيــوط الفجــر تحرســها أرساب الطيــور الخــر حتــى 
مشارف الجنة... هناك حيث يؤذن للواقفني ببابها ادخلوها خالدين.. ذلك 
هــو الفــوز العظيــم. دونكــم الذيــن ال يعرفهــم كل زاويــة وحجــر وســجن وموقــع 

وسالح... 
فســالم عليــك.. ســالم ســيد الوفــاء.. أيهــا القمر املنري.. ســالم يــا حلة الوطن 
البهيــة.. وبصمــة الــروح الثائــرة.. ســالم أيهــا الحــي يف ريعان الشهادة...ســالم 
أيها املنغرس يف قلوبنا.. ســالم ســيد األحرار األوفياء يف يوم فاء األحرار... 

سالم سيدي أبا محمد يف الخالدين.

هل تطرح القيادة الفلسطينية حل الدولة الواحدة؟

يف يوم وفاء األحرار.. رسالة إىل سيد الوفاء

القدس والمسجد األقىص.. أين الرؤية والخطة؟!

المستشار/ أسامة سعد

ساري عرايب
عريب 21

ا كما دعا له نتنياهو ومن  المقبول إسرائيليًّ
بعده بينيت، تطبيق صفقة القرن بحكم ذاتي 

للفلسطينيين في الضفة الغربية ودولة 
من دون سيادة في غزة، ومبرر ذلك هو أن 

العدو الصهيوني ال يريد دولة في الضفة 
الغربية تشكل تهديًدا للعمق الصهيوني 
مهما كانت قيادتها مستسلمة للشروط 

الصهيونية.

يجدر التذكير هنا، بموقع التأثير المتبادل 
للقدس والمسجد األقصى، فكما أنهما 
جوهر الدعاية المضادة لطرفي الصراع، 
فإنهما عامل تثوير واضح في السنوات 

األخيرة، ما يمنح قوى المقاومة، والقوى 
المعارضة لمشروع التسوية، الفرصة إلعادة 

بناء نفسها داخل متون التثوير هذه.

د. محمد إبراهيم المدهون

سيد الوفاء.. أحمد الجعبري أعلن استشهاده 
قبل أن يستشهد، وأغلق أمام نفسه كل 

الخيارات، ولم يبَق إال خيار االستشهاد.. 
معلم تلك الشخصية المجاهدة في 

كل الميادين الصبورة على تنوع المحن 
واالبتالءات، يردد أمام الجميع دوًما: قد 

أعطينا البيعة لله.
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إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع شبكة شوارع املنطقة )C( لالعرتاض

منطقة تنظيم- الشوكة اإلقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

قــررت  قــد  أنهــا  غــزة  املــدن مبحافظــات  اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم  تعلــن 
بجلســتها رقــم 2021/28 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/15 إيــداع شــبكة شــوارع 
املنطقــة )C( واملحصــورة بــن الشــارع رقــم )N5( والشــارع رقــم )7( والشــارع رقم 
)1( والشارع رقم )16( لالعرتاض الذي أعدته اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط 

العمراين يف وزارة الحكم املحيل والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

رقم القسيمةرقم القطعة
أرايض سبعأرايض سبع

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة الشــوكة أو مكتــب ســكرتري اللجنــة املركزيــة يف 
وزارة الحكــم املحــيل خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات 
عليــه خــالل ســتن يومــًا مــن تاريــخ نر هــذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 

يف صحيفتن يوميتن محليتن ايهام أقرب.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

رقم القسيمةرقم القطعة
أرايض سبعأرايض سبع

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع شبكة شوارع املنطقة )E( لالعرتاض

منطقة تنظيم- الشوكة االقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
بجلســتها رقــم 2021/28 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/15 إيداع شــبكة شــوارع 
املنطقة )E( واملحصورة بن الشارع رقم )11( والشارع رقم )N5( والشارع رقم 
)2( والشــارع رقــم )1( لالعــرتاض الــذي أعدتــه اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط 

العمراين يف وزارة الحكم املحيل والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقا 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  االخــرى املشــمولة  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  الحقــوق يف 
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة الشــوكة أو مكتــب ســكرتري اللجنــة املركزيــة يف 
وزارة الحكــم املحــيل خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات 
عليــه خــالل ســتن يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريدة الرســمية أو 

يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب.
ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

رقم القسيمةرقم القطعة
أرايض سبعأرايض سبع

صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع شبكة شوارع املنطقة )B( لالعرتاض

منطقة تنظيم- الشوكة اإلقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

قــررت  قــد  أنهــا  اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة  تعلــن 
بجلســتها رقــم 2021/28 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/15 إيــداع شــبكة شــوارع 
املنطقــة )B( واملحصــورة بــن الشــارع رقــم )7( والشــارع رقــم )4( والشــارع رقــم 
)1( والشارع رقم )99( لالعرتاض الذي أعدته اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط 

العمراين يف وزارة الحكم املحيل والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة  أخــرى االطــالع مجانــا عــىل املــروع املــودع 
للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية الشوكة أو مكتب سكرتري اللجنة املركزية 
يف وزارة الحكم املحيل خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات 
عليــه خــالل ســتن يومــًا مــن تاريــخ نر هذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 

يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب.
ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رقم القسيمةرقم القطعة
أرايض سبعأرايض سبع

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع شبكة شوارع املنطقة )D( لالعرتاض

منطقة تنظيم- الشوكة اإلقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

قــررت  قــد  أنهــا  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بجلســتها رقــم 2021/28 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/15 إيــداع شــبكة شــوارع 
املنطقــة )D( واملحصــورة بــن الشــارع رقــم )1( والشــارع رقــم )16( والشــارع رقــم 
)11( والشارع رقم )N5( لالعرتاض الذي أعدته اإلدارة العامة للتنظيم والتخطيط 

العمراين يف وزارة الحكم املحيل والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة الشــوكة أو مكتــب ســكرتري اللجنــة املركزيــة يف 
وزارة الحكــم املحــيل خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات 
عليــه خــالل ســتن يومــًا مــن تاريــخ نــر هذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 

يف صحيفتن يوميتن محليتن ايهام أقرب.
ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

غزة/ رامي رمانة:
قــال وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان م. ناجــي 
الســكنية  رمضــان"  مــن  "العــارش  مدينــة  إن  رسحــان: 
املزمــع إقامتهــا يف شــامل قطــاع غــزة، تتضمــن إنشــاء 
تحتيــة  ببنيــة  وســتزود  ســكنية،  وحــدة   )300-500(

املنــوي  الشــجاعية"  "جــر  وإن  كاملــة،  وخدمــات 
مــرتًا،   )14( مــرت، وعرضــه   )500( يبلــغ طولــه  إقامتــه 

لريبط شامل شارع صالح الدين وجنوبه.
ورجــح رسحــان يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن"، فتــح 
مكتب للجنة اإلعامر املرصية خالل املرحلة القريبة 
يف القطــاع، لــي ُتبــارش يف أعاملهــا، مشــريًا أن كل 
التعاقــدات التــي ســُتجرى بــن الــركات الفلســطينية 
املرصيــة  املنحــة  مبشــاريع  الخاصــة  األعــامل  عــىل 

ستكون من خالل لجنة اإلعامر املرصية.
واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  أن  رسحــان  وأكــد 
اللجنــة  لعمــل  الالزمــة  والتســهيالت  الدعــم  ســتقدم 

ومشاريعها.
ويف 18 مايــو/ أيــار املــايض، أعلــن الرئيــس املــرصي 
عبــد الفتــاح الســييس تخصيــص 500 مليــون دوالر، 

مبــادرة مرصيــة لصالــح عمليــة إعــادة إعــامر مــا دمــره 
عــدوان االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل قطــاع غــزة يف مايو 

املايض.
مدينة سكنية

وحــدات  األوىل إلنشــاء  املرحلــة  أن  وأوضــح رسحــان 
ســيطلق  حيــث  القطــاع،  شــامل  يف  ســتبدأ  ســكنية 

عليها بصورة مبدئية مدينة "العارش من رمضان".
وأضــاف أنــه يتــم وضع التصاميــم الالزمة واملخططات 
األولية للمدينة التي ستقام عىل مساحة )40( دومنًا 
يف بيت الهيا شامل القطاع، مشريًا إىل أن املساحة 
مرشحة للزيادة من األرايض الحكومية املجاورة لها.

وذكر رسحان أن مدينة "العارش من رمضان" ستشتمل 
عــىل عــامرات ســكنية مــن خمــس طبقــات، بإجــاميل 
)500-300( وحدة ســكنية، مشــريًا إىل أن التصاميم 

النهائيــة للمدينــة دخلــت حيــز التنفيــذ، وأنه تم تزويد 
املرصين بالبيانات الالزمة من حدود األرض، والرفع 
املساحي، ونقاط ربط الخدمات األساسية من شبكة 

اتصاالت، وكهرباء، وشبكات مياه.
الســكنية،  للوحــدات  الثانيــة"  "املرحلــة  أن  وأضــاف 

ســتقام بالقرب من مدينة الزهراء وســط القطاع، عىل 
مســاحة )140( دومنــًا، حيــث إن الوحــدات الســكنية 
مــن  العــارش  مــن املوجــودة يف مدينــة  أكــر  ســتكون 
رمضان، كام أن املرحلة الثالثة من مروع الوحدات 
الســكنية ســتقام يف غرب جباليا أو ما يعرف بــ" أرض 

املحاربن القدامى" عىل مساحة )50( دومنًا.
وأشــار رسحــان إىل أن املــدن املرصيــة الســكنية يف 
غــزة ســتكون عــىل أحــدث طــراز تخطيطــي وتصميمــي 

وأفضل املواصفات واملعايري.
الوحــدات  مــن  لالســتفادة  املرشــحة  الفئــات  وحــول 
الجانــب  اتفاقــا مبدئيــا مــع  بــن رسحــان أن  الســكنية 
ومحــدودي  ملتوســطي  تخصــص  أن  عــىل  املــرصي 
مرجحــًا  االجتامعيــة،  للحــاالت  منهــا  وجــزء  الدخــل، 
االنتهــاء مــن تنفيــذ املرحلــة األوىل يف غضــون ســتة 

أشهر.
مــروع  تنفيــذ  بــدء  إىل  حديثــه  يف  رسحــان  ولفــت 
املنطقــة  مــن  "الســاحيل"  الرشــيد  شــارع  إعــامر 
الســودانية وحتى الواحة مع إنشــاء الكورنيش بتمويل 
يف  املــروع  مــن  االنتهــاء  متوقعــًا  خالــص،  مــرصي 

غضــون 6 أشــهر، ومبينــًا أنــه تم االتفــاق مع املرصين 
عىل أن تتوىل عملية التنفيذ الركات الفلسطينية.

جر الشجاعية
يف  إنشــاؤه  املزمــع  الشــجاعية"  "جــر  وبخصــوص 
بــن رسحــان، دخولــه  غــزة، ضمــن املنحــة املرصيــة، 
شــامل  ســريبط  وأنــه  التفصيليــة،  التصاميــم  مرحلــة 
مــرت،   )500( بطــول  بجنوبــه،  الديــن  صــالح  شــارع 
وعــرض )14( مــرتا بشــكل أوىل، الفتــًا إىل أنــه يتــم يف 
الوقــت الحــايل دارســة مروريــة متكاملــة للوصــول إىل 

التصاميم النهائية.
وأشــار إىل أن رشكات مرصية ســتتوىل إنشــاء الجسور 
تــدرب  أن  عــىل  املجــال  هــذا  يف  الكاملــة  لخراتهــا 

طواقم فلسطينية.
تــم  أنــه  رسحــان  بــن  املرصيــة  املشــاريع  وملتابعــة 
تشكيل لجنة برئاسة وزارة األشغال العامة واإلسكان، 
وعضويــة وزارة الحكــم املحــيل، والبلديــات، وســلطة 
بلديــات  ميــاه  ومصلحــة  الكهربــاء،  ورشكــة  الطاقــة 
وإنجــاز  العمــل  لتســهيل  الداخليــة  ووزارة  الســاحل، 

املشاريع يف أرسع وقت ممكن.

بلدية النصيرات تبدأ تطوير 
شارع "المهندسين"

النصريات/ فلسطن:
رشعــت بلديــة النصــريات يف أعــامل تطويــر شــارع "املهندســن" 
وســط  العريــن  شــارع  مــن  املتفــرع  جبــة،  أبــو  أرض  يف  الواقــع 

النصريات، بتمويل من صندوق تطوير البلديات.
وأوضــح رئيــس البلديــة إيــاد مغــاري أن املــروع يتــم تنفيــذه ضمــن 

مروع تطوير شارع أبو مهادي بتكلفة إجاملية 153 ألف دوالر.
ســيتم  أنــه  إىل  إســامعيل  خليــل  م.  املشــاريع  دائــرة  مديــر  وأشــار 
يف املرحلــة الحاليــة تطويــر جــزء مــن شــارع أبــو جبــة، عــىل أن يتــم 

استكامل الجزء اآلخر من خالل منحة ممولة أخرى قريبا.

االحتالل يصدر 3 آالف 
تصريح جديد لتجار غزة

رام الله/ األناضول:
أعلنــت ســلطات االحتــالل تقديــم 3 آالف ترصيــح لتجــار مــن قطــاع 
غــزة، يســمح لهــم بالوصــول إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام 
1948. وقــال مكتــب منســق أنشــطة حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل، 
يف ترصيــح أمــس، إن عــدد حملــة التصاريــح، مــن ســكان غــزة، ارتفــع 
إىل 10 آالف تاجر. وأوضح أن التصاريح ستصدر، للحاصلن عىل 
اللقاح املضاد لفريوس كورونا، وستدخل اإلجراءات حيز التنفيذ، 

ابتداء من اليوم الخميس.

الزراعة: شح "البيض 
المخصب" وراء ارتفاع 

أسعار الدجاج بغزة
غزة/ صفا:

قــال مديــر دائــرة اإلنتــاج الحيــواين يف وزارة الزراعــة عايــش الشــنطي، إن 
أســباب ارتفــاع أســعار الدجــاج الالحــم يف أســواق قطــاع غــزة منــذ مطلــع 
امُلَخصــب  البيــض  شــح  أهمهــا  أســباب،  لعــدة  يعــود  الجــاري،  أكتوبــر 
والداخــل  العامليــة  األســواق  مــن  اللحــم"  "صــوص  إلنتــاج  امُلخصــص 

الفلسطيني املحتل.
ويف األيــام األخــرية ارتفــع ســعر الدجــاج الالحم باألســواق الغزية إىل )-13

13.5 شيقال للكيلو(.
وذكــر الشــنطي يف ترصيــح لوكالــة "صفــا"، أن تزايــد الطلــب عامليــا عــىل 

"البيض املخصب"، أثر يف تزايد سعر هذا النوع من البيض.
مــن دول أوروبيــة  تــأيت  "البيــض"  مــن  الكميــة املســتوردة  وبــن أن نصــف 
الداخــل  مــن  اآلخــر  النصــف  يــأيت  حــن  يف  واملجــر،  واليونــان  كإســبانيا 
البيــض حالًيــا،  أيًضــا تعــاين شــح  املحتــل، مشــرًيا إىل أن هــذه املناطــق 
بســبب جائحــة كورونــا. ولفــت إىل أن ارتفــاع أســعار األعــالف عاملًيــا مبــا 
يقــارب %30 منــذ مــا يزيــد عــىل عــام ونصــف، زاد مــن حــدة ارتفــاع أســعار 

الدجاج الالحم، إذ وصل سعر كيلو الدجاج ألسعار قياسية.
جهود الوزارة

وذكــر مديــر دائــرة اإلنتــاج الحيــواين، أن وزارتــه توقعــت ارتفــاع األســعار يف 
ظــل انخفــاض املنتــج واملعــروض مــا دفعهــا للتدخــل ملوازنــة األســعار بــن 

املستهلك واملنتج واملورد.
وأكــد أن وزارة الزراعــة ســمحت بإدخــال الدجــاج املــرد واملجمــد وحتــى 
الدجاج الالحم من أسواق الضفة الغربية ومن الداخل املحتل لكر حدة 
ارتفاع األسعار. ويشكو املواطنون ارتفاع أسعار الدجاج املرد واملجمد 
القــادم مــن أســواق الضفــة الغربيــة والداخــل املحتــل، إذ باتــت الفروقــات 
بــن أســعار الدجــاج املــرد واملجمــد وبــن الدجــاج الطــازج بســيطة )مــن 3 
إىل 5 شــواقل بالكيلــو الواحــد(. وذكــر الشــنطي أن ســعر تكلفــة إنتــاج كيلو 
الدجــاج الالحــم وصــل حالًيــا إىل )10شــواقل( داخــل املزرعــة، وعليــه يقل 

اإلنتاج لقلة الترصيف والتسويق.

رام الله/ فلسطن:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء إن جائحة 
الواقــع  عــىل  بظاللهــا  ألقــت  كورونــا 
يف  واالجتامعــي  واالقتصــادي  الصحــي 
وشــكلت  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
آثــار الجائحــة تحديــا إضافيــا، ال ســيام أن 
الشــعب الفلســطيني يعيــش أزمــة أخــرى 
تتعلق مبامرســات االحتالل اإلرسائييل، 

األمر الذي فاقم األزمة وزادها تعقيدا.
جــاء ذلــك يف تقريــر لإلحصــاء اســتعرض 
الضفــة  يف  اإلحصائيــة  املــؤرشات  أبــرز 
اليــوم  ملناســبة   ،2021 لعــام  والقطــاع 
يــوم  وافــق  الــذي  لإلحصــاء،  العاملــي 

أمس.
 4500 مــن  أكــر  وفــاة  التقريــر  ويســجل 
فــرد حتــى منتصف شــهر أكتوبــر/ ترين 
 448 مــن  أكــر  وأصيــب  الجــاري،  األول 
ألــف شــخص، ومــا زال الكثــري يعــاين هذا 

الوباء، وتداعياته.
عــام  يف  الفلســطيني  االقتصــاد  وتكبــد 
2020 خســائر قدرت بحوايل 2.3 مليار 
الناتــج  أثرهــا  أمــرييك تراجــع عــىل  دوالر 
املحــيل اإلجــاميل بنســبة 12 %، رافقــه 
باملقابل معيل واحد من بن 10 معيلن 
)9.2 %( توقــف عــن العمــل خــالل فــرتة 
مــن  املمتــدة  الفــرتة  )خــالل  اإلغــالق 
2020(، وُخمــس  حزيــران- كانــون االول 

املعيلــن الرئيســن العاملــن مل يتلقــوا 
أجورهم خالل فرتة االغالق.

الرئيســن  املعيلــن  مــن   % 20 أن  كــام 
العاملــن بأجــر انقطعــت أجورهــم كليــا، 
تلقــوا أجورهــم كاملعتــاد  و46 % منهــم 
)مل يطــرأ تغيــري عــىل أجورهــم(، يف حن 
حصــل %33 منهــم عــىل أجــور/ رواتــب 
دخــول  يعكــس  مــا  وهــو  جــزيئ،  بشــكل 
والفقــر  الفقــر  دائــرة  إىل  جديــده  فئــات 
القطــاع  منشــآت  خــرت  كــام  املدقــع. 
أو  إنتاجهــا،  نصــف  مــن  أكــر  الخــاص 

مبيعاتها، خالل فرتة اإلغالق الشامل.
بالرغم من ذلك، لوحظ تحســن تدريجي 
خــالل  الفلســطيني  االقتصــاد  أداء  يف 
النصــف األول مــن عــام 2021، ومعظــم 
ارتفاعــا،  شــهدت  االقتصاديــة  األنشــطة 
وشــهد النصــف األول مــن العــام الجــاري 
اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  يف  ارتفاعــا 
بنسبة 5 %، مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 

. 2020
 2021 عــام  مــن  األول  الربــع  فخــالل 
مقارنــة مــع الربــع الســابق شــهد االقتصــاد 
الفلســطيني ارتفاعــا يف الناتــج املحــيل 
حــدة  مــن  تخفيــف  مــع  اإلجــاميل، 
اإلجــراءات الناتجــة عــن الجائحــة، لريتفــع 
 ،2% بنســبة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج 
ليســتمر هــذا االرتفــاع خــالل الربــع الثاين 

من العام الجاري، بنسبة 4 % رغم فرض 
للحــد  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
مــع  وبالتزامــن  الوبــاء،  هــذا  انتشــار  مــن 
قطــاع  عــىل  األخــري  اإلرسائيــيل  العــدوان 
أيــام   10 مــن  أكــر  اســتمر  والــذي  غــزة، 
األنشــطة  معظــم  شــهدت  فقــد  متتاليــة، 
الثــاين  الربــع  خــالل  ارتفاعــا  االقتصاديــة 

من عام 2021.
وشهد نشاط النقل والتخزين أعىل نسبة 
بحــوايل   2021 الثــاين  الربــع  ارتفــاع يف 
الداخليــة  التجــارة  نشــاط  تــاله   ،%  10
والزراعــة  الخدمــات  ثــم   ،%  5 بنســبة 
والحراجة بنســبة 2 %، واألنشــطة املالية 

وأنشطة التأمن 1 %.
الطلــب  ارتفــاع يف مســتوى  لوحــظ  كــام 
عــىل البنــاء يف الضفــة والقطــاع، وشــهد 
رخــص  عــدد  يف  ارتفاعــا  الثــاين  الربــع 
عــام  مــن  الســابق  بالربــع  مقارنــة  األبنيــة 
ل عــدد رخــص األبنيــة  2021، فقــد ســجَّ
ارتفاعا بنسبة 18 % خالل نفس الفرتة، 
ل ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة 118  كــام ســجَّ
% مقارنــة بــذات الربــع مــن عــام 2020. 
كــام أن الرقــم القيــايس لكميــات اإلنتــاج 
الصناعي يف الضفة والقطاع شــهد الربع 
الثاين من عام 2021 ارتفاعا بنســبة 36 
% باملقارنــة مــع الربــع املناظــر مــن عــام 

.2020

باملقابــل ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتج 
املحيل اإلجاميل. كام شهد الربع األول 
مــن عــام 2021 ارتفاعــا يف نصيب الفرد 
بنســبة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  مــن 
%1 ليســتمر االرتفــاع خــالل الربــع الثــاين 

بنسبة 3 %.
كــام لوحــظ ارتفاع حجــم التبادل التجاري 
يف  ارتفــاع  نتيجــة  الخارجــي  العــامل  مــع 
أرايض  وإىل  مــن  والصــادرات  الــواردات 
الربــع  فخــالل  الفلســطينية.  الســلطة 
التصديــر  مســتوى  ارتفــع   2021 الثــاين 
اىل الخــارج بنســبة 12 % مقارنــة بالربــع 
الســابق، كام ارتفع االســترياد من الخارج 

خالل الربع الثاين 2021 بنسبة 3 %..
عــىل  الخارجــي  الديــن  رصيــد  أن  إال 
قــد  الفلســطينية  القطاعــات االقتصاديــة 
تجــاوز املليــاري دوالر أمــرييك، فيــام بلغ 
رصيــد الديــن الخارجــي عــىل القطاعــات 
االقتصاديــة الفلســطينية حــوايل مليــاري 
الثــاين  الربــع  نهايــة  يف  أمــرييك،  دوالر 
 %  1 بنســبة  بلغــت  بارتفــاع   ،2021
مقارنــة مــع الربــع الســابق، وبلغــت حصــة 
الديــن الحكومــي للخــارج مــا يزيــد عــىل 

املليار دوالر أمرييك.
تأثُّر القطاع السياحي

الجدير بالذكر أن جائحة "كورونا" ال تزال 
تلقــي بظاللهــا عــىل الســياحة، ويواصــل 

انخفاضــه،  الســياحي  القطــاع  أداء 
وبخاصــة يف محافظــة بيــت لحــم جنــويب 
الضفــة الغربيــة، التــي تســتقبل ســنويا مــا 
يزيــد عــىل 60 % مــن إجــاميل عــدد نزالء 
الضفــة  إىل  الوافديــن  والــزوار  الفنــادق، 

الغربية.
يذكــر أن 77.2 % مــن نــزالء الفنــادق يف 
الفلســطينين  مــن  هــم  الغربيــة،  الضفــة 
و22.5   ،1948 أرايض  يف  املقيمــن 
نــزالء   %  0.3 وفقــط  محليــون،  نــزالء   %

وافدون من خارج فلسطن.
يذكر أن تقديرات خسائر قطاع السياحة 
بلغــت   2020 العــام  خــالل  الوافــدة 
1.021 مليــار دوالر أمــرييك، بعد تراجع 
فلســطن  إىل  الوافــدة  الســياحة  إنفــاق 
بنسبة 68 %، باملقارنة مع عام 2019.

بالرغــم  أنــه  وأوضــح اإلحصــاء يف تقريــره 
الواقــع  عــىل  الطفيــف  التحســن  مــن 
االقتصــادي يف فلســطن خــالل النصــف 
معــدالت  أن  إال  العــام،  هــذا  مــن  األول 
بلــغ  حيــث  مرتفعــة،  زالــت  مــا  البطالــة 
معدل البطالة بن املشاركن يف القوى 
العاملة )15 سنة فأكر( 26 % مع نهاية 
2021، يف حــن  الثــاين مــن عــام  الربــع 
نقــص االســتخدام للعاملــة  بلــغ إجــاميل 
ملعايــري  وفقــا  وذلــك   ،٪  34 حــوايل 

.)ICLS-19th( منظمة العمل الدولية

استعرض المؤشرات اإلحصائية لعام 2021
اإلحصاء: جائحة كورونا فاقمت الواقع االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني 

وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان م. ناجي سرحان لـــ "فلسطين":

فتـح مكتب للجنـة اإلعمـار المصـرية فـي غـزة قـريًبا
إنشاء جسر الشجاعية بطول 500 متر 

وعرض 14 متًرا
مدينة "العاشر من رمضان" تتضمن 

300-500 وحدة سكنية
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إعالن إخطار تنفيذ حكم
إىل املنفــذ ضــده/ عميــد فضــل عبــد الرحمــن األشــقر مــن غــزة النرص- ســابًقا 
أنــه وطبًقــا  أبلغــك  أبــو ظبــي ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا  ــا مقيــم يف  وحاليًّ
لاللتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم الصــادر عن محكمة الشــيخ رضوان 
الرشعيــة بتاريــخ 2021/1/26م لصالــح طالــب التنفيــذ/ هديــل عليــان عبــد 
الرحمــن األشــقر مــن غــزة التــوام والذي يلزمك بتنفيــذ قرار املحكمة املذكور 
بدفــع قيمــة حكــم عفــش بيــت وقدرهــا )2000( دينــار أردين أو مــا يعادلهــا 
بالنقــد املتــداول وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 2021/1/26م وذلــك عــى ذمــة 

القضية التنفيذية رقم 2021/390.
التنفيــذ  دائــرة  إىل  بحضــورك  وذلــك  املذكــور  بااللتــزام  بالوفــاء  ونكلفــك 
مبحكمــة الشــيخ رضــوان الرشعيــة االبتدائيــة وذلك خالل أســبوعني من تاريخ 
التنفيــذ  دائــرة  فــإن  عنــك  ينيــب  مــن  تــوكل  أو  تحــر  وإن مل  اإلعــالن  هــذا 

ستبارش إجراءات التنفيذ حسب القانون.
مأمور التنفيذ
ضياء أمجد الدوش

دولة فلسطني
السلطة القضائية

 املجلس األعى للقضاء الرشعي
 دائرة التنفيذ مبحكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2020/13613
ُنعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمة بداية غــزة يف القضية 
التنفيذيــة رقــم 13613/ 2020 واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ/ رشكــة مــأرب 
للتجــارة العامــة والصناعــة واملنفــذ ضــده/ عزات عبد الفتاح أحمد بدوان، الحواصل 
التجاريــة اململوكــة للمنفــذ ضــده والكائنــة بغــزة حيث تقع يف منطقــة الزيتون العزبة 
مقابــل مركــز رشطــة الزيتــون والحواصــل يحدهــا مــن الجهــة الغربية منزل محمد ســعد 
والجهــة الرشقيــة شــارع ســتة أمتــار ومــن الجنــوب محمــد ســعد ومــن الشــال أحمــد 
بدوان والغرب أبو رامي حسب الله "مطاوع" حيث تبلغ مساحة الحواصل 107م2.

فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة املشــرتي علــًا بــأن 
املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 2021/11/21م.

حرر يف: 2021/10/18م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2018/5268

ُنعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف القضيــة التنفيذيــة 2018/5268 لبيــع الشــقتني حيــث تقــع يف الطابــق 
األول بعــد الســدد والشــقتني مقابــل بعــض شــالية وجنوبيــة يف عــارة أبــو 
كاشــف يف شــارع الثــورة ويحدهــا مــن الغــرب عــارة مشــتهى والــرشق أرض 
دونم التلباين والجنوب شارع الثورة والشال دار أبو هويدي حيث مساحة 

الشقة الواحدة مائة وأربعون مرًتا بناء جديد عظم.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة 
املشــرتي علــًا بــان املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحــًا مــن يــوم األحــد 

بتاريخ 2021/11/21م.
حرر يف: 2021/10/18م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الرشعية

إىل املدعى عليه/ عميد فضل عبد الرحمن األشــقر من غزة وســكان النرص 
ومجهول محل اإلقامة اآلن لقد حكم عليك من قبل هذه املحكمة للمدعية/ 
هديل عليان عبد الرحمن األشقر من بربرة وسكان التوام يف القضية أساس 
2020/843 موضوعهــا مهــر مؤجــل وقــدره ألفــا دينــار أردين حكــًا وجاهًيــا 

بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحقــك قابــال لالعرتاض ولالســتئناف 
لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/10/20م.

قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رأفت جمعة بارود

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خانيونس

يف الطلب رقم 2021/695
يف القضية رقم 2020/262

املستدعي/ جال محمود سامل زعرب -سكان خانيونس - البطن السمني- 
هوية رقم )939170155( وكيله املحامي/ محمد إبراهيم زعرب.

املستدعى ضده/ زياد جال محمود زعرب- سكان خانيونس خارج البالد.
نوع الدعوى/ حقوق -فسخ وإبطال عقد اتفاق عى بيع.

قيمة الدعوى/ $26000 -ستة وعرشون ألف دوالر أمرييك.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 2021/695
يف القضية رقم 2020/262

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوى )2020/262( اســتناًدا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور 
إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
التحريــري خــالل خمســة  قلــم هــذه املحكمــة ردكــم  تــودع  أن  يقتــيض  كــا 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 
2021/11/16م لنظــر الدعــوى وليكــن معلوًمــا لديــك أنــك إذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريًرا يف 2021/10/20م.

رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
شادي سويدان

دولة فلسطني
مذكرة حضـور

لدى محكمة صلح غزة... املوقرة
يف القضية رقم 2019/858

يف الطلب رقم 2021/ 2153
وكيلــه  الرمــال  غــزة  ســكان  مــن  حبــي  ملعــي  نزيــه  ناجــي  املســتدعي/ 

املحامي/ خالد جال بدوي.
املستدعى ضدهم/ 1. سليم فؤاد سليم الصايغ.

2. حنا فؤاد سليم الصايغ، 3. ايليا فؤاد سليم الصايغ.

4. انطون فؤاد سليم الصايغ، 5. سهیل عبد الله الياس الرشاوي.

6. الياس عبد الله الياس الرشاوي، 7. مها عبد الله الياس الرشاوي.

8. منــى عبــد اللــه اليــاس الرشــاوي، 9. مرفــت عبــد الله الياس الرشــاوي 

مطبعــة  بجــوار  حافــظ  مصطفــى  شــارع  الرمــال  غــزة  ســكان  مــن  -جميعهــم 
ا موجودون خارج البالد(. الخالدي )حاليًّ

مذكرة تبليغ بالنشـر املستبدل
يف القضية رقم 858/ 2019
يف الطلب رقم 2021/2153

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقدم لدى 
محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعاله وموضوعها )تقســيم أموال مشــرتكة( 
استناًدا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظًرا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحسب 
اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملــادة 20 من قانون 
أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناء عى قرار السيد 
قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 2021/2153 بالســاح لنا بتبليغكم 
عــن طريــق النــرش املســتبدل. لذلــك يقتــيض عليكــم أن تحــروا لهــذه املحكمة 
يــوم االثنــني بتاريــخ 2021/11/8 الســاعة التاســعة صباًحــا كــا يقتــيض عليكم 
إيداع جوابك التحريري خالل خمســة عرش يوًما من تاريخ النرش وليكن معلوًما 

لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف القضية واعتباركم حارضين.
رئيس قلم محكمة مع غزةصدر يف 2021/10/20

األستاذ/ أكرم أبو السبح

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة عن
محكمة جباليا الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ عــالء الديــن عدنــان يوســف املدهــون مــن املجــدل وســكان 
م بيــت حانــون ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد يف مــرص االن يقتــيض 
حضــورك اىل هــذه املحكمــة يــوم االثنــني الواقــع يف 2021/11/22م الســاعة 
التاسعة صباحا للنظر يف القضية أساس 2021/1301م وموضوعها نفقة ولد 
واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية/ سامية محمود عبد الله ريان من بربرة 
وســكان جباليــا وكيلهــا املحامــي أحمــد الربعــي وان مل تحــر يف الوقت املعني 
او ترســل وكيــال عنــك او تبــد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة يجــر بحقــك املقتــى 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/10/20م.
قايض جباليا الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة عن
محكمة جباليا الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ أحمــد عــادل محمــد رشيــم مــن الجــورة وســكان جباليــا ســابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد يف املانيــا االن يقتــيض حضــورك اىل هــذه 
املحكمــة يــوم االثنــني الواقــع يف 2021/11/22م الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر 
بينونــة  بائــن  طــالق  اثبــات  نفقــة  2021/1110م وموضوعهــا  أســاس  القضيــة  يف 
صغرى واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية/ أساء فايز محمد أبو القرع من 
بيت جرجا وسكان جباليا وكيلها املحامي أحمد الربعي وان مل تحر يف الوقت 
املعني او ترسل وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة مرشوعة يجر بحقك املقتى 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/10/20م.
قايض جباليا الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

موسكو/ وكاالت:
تبنى مؤمتر دويل عقد مبوســكو، أمس، عدة 
توصيات حول أفغانســتان. ويف حني طالبت 
بحكومتهــا  باالعــرتاف  مجــددا  طالبــان  حركــة 
وتعهــدت بإعــادة إعــار البالد بعد اإلفراج عن 
األمــوال املجمــدة يف الخــارج، تبنــى الحلــف 

األطليس موقفا جديدا من الحركة.
مبوســكو  الدوليــة  املباحثــات  يف  وشــارك 

بشأن أفغانستان وزراء خارجية 10 دول.
ووفقا لوكالة أنباء "بختار" الحكومية األفغانية، 
ضــم وفــد طالبــان 10 أشــخاص، عــى رأســهم 

نائب رئيس حكومة ترصيف األعال.
القيــادة  املؤمتــرون  دعــا  الختامــي  بيانــه  ويف 
اإلنســان  حقــوق  احــرتام  إىل  األفغانيــة 
النســاء  وحقــوق  العرقيــة  واملجموعــات 
وخارجيــة  داخليــة  سياســة  واتبــاع  واألطفــال 

معتدلة وحكيمة وودية تجاه الجريان.
وطالب املؤمتر الســلطات األفغانية بتشــكيل 
القــوى  كل  مصالــح  تناســب  شــاملة  حكومــة 
السياســية والعرقية، وجاء يف البيان الختامي 
"يجب بناء املزيد من التفاعل مع أفغانستان 

مع مراعاة الواقع الجديد".
ومــن جانبــه، أكــد نائب رئيس حكومة ترصيف 
األعــال، عبــد الســالم حنفــي، أن أفغانســتان 
أو  القريبــة  الــدول  عــى  تهديــدا  تشــكل  ال 
الــدويل  املجتمــع  مــن  وطلــب  البعيــدة، 
االعــرتاف بحكومتهــم وهــي خطــوة مل تتخذهــا 

أي حكومة حتى اآلن.
وعقــب لقــاء وزير الخارجية الرويس مع الوفد 
األفغاين، قال حنفي، إن بالده ليســت بحاجة 

إىل دعم عسكري خارجي.
انطــالق  قبيــل  صحفيــة  ترصيحــات  ويف 
أكــد  أفغانســتان،  بشــأن  موســكو  مشــاورات 
حنفــي أن الحكومــة الحاليــة تفــرض ســيطرتها 
عــى كامــل األرايض األفغانيــة، مشــددا عــى 
حاجــة أفغانســتان إىل الدعــم الدويل لتحقيق 

االستقرار والسالم وإعادة إعار البالد.
وجــدد حنفــي التــزام الحكومــة يف أفغانســتان 
الســاح  بعــدم  قطعتهــا  التــي  بالوعــود 
ألي  منطلقــا  األفغانيــة  األرايض  باســتخدام 

تهديد لدول الجوار.

ودعــا قــادة طالبــان مجــددا الواليــات املتحــدة 
إىل اإلفــراج عــن أكــر من 9 مليــارات دوالر من 
احتياطــي البنــك املركــزي األفغــاين املحتجزة 
خــارج البــالد، وحــذروا مــن أنهــم لــن يربمــوا أي 

صفقات تحت ضغط.
ترصيــف  حكومــة  يف  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
األعــال األفغانيــة أمري خان متقي للصحفيني 
املجتمــع  تطالــب  حكومتــه  إن  موســكو  يف 
أفغانســتان  اســتقرار  باملســاعدة يف  الــدويل 
وتقديــم املســاعدات اإلنســانية واإلفــراج عــن 

األصول املجمدة.
وأكــد وفــد الحكومــة األفغانيــة بقيــادة طالبــان 
بإعــادة  ســتبارش  الحكومــة  أن  املؤمتــر  إىل 
األمــوال  تجميــد  رفــع  بعــد  أفغانســتان  إعــار 

األفغانية.
املشــاركة  الــدول  كل  أن  الوفــد  وأوضــح 
وإيصــال  بتقديــم  وعــدت  املباحثــات  يف 

املساعدات اإلنسانية إىل أفغانستان.
األفغانيــة  بالحكومــة  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
املؤقتة إن الدول املشاركة أكدت رضورة رفع 

واشنطن لتجميد األموال األفغانية.
الدول المشاركة

وشــاركت يف محادثــات، أمــس، يف موســكو 
الصني وباكســتان ودول جوار باكســتان، وهي 
تحرهــا  التــي  الدوليــة  اللقــاءات  أهــم  أحــد 
يف  الســلطة  عــى  ســيطرتها  منــذ  طالبــان 
منتصــف أغســطس/آب املــايض بالتزامــن مع 
انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان، يف 
حــني غابــت الواليــات املتحــدة وذلك بســبب 
صعوبــات لوجســتية مرتبطــة بتعيــني مبعــوث 

جديد ألفغانستان قبل يومني.
ســريغي  الــرويس  الخارجيــة  وزيــر  وحــّث 
الفروف يف افتتاح محادثات "صيغة موسكو" 
حكومــة ترصيــف األعال يف أفغانســتان عى 
األفغانيــة  األرايض  باســتخدام  الســاح  عــدم 

كمنطلق لهجات ضد دول الجوار.
القضايــا  بالتفصيــل  ناقــش  إنــه  الفــروف  وقــال 
التــي تهــم موســكو مــع وفــد طالبــان قبــل بــدء 

املحادثات الدولية يف موسكو.
وشدد الوزير الرويس عى أن تحقيق السالم 
ملحــة،  "حاجــة  أفغانســتان  يف  املســتدام 

ويرتبط تحقيقها بتشكيل حكومة متثل جميع 
األعراق، والقوى السياسية يف البالد".

وأبــدى وزيــر الخارجيــة الــرويس رضــا بلــده عــن 
األفغانيــة  الســلطات  مــع  التفاعــل  مســتوى 
الجديــدة، مضيفــا أن طالبــان تبــذل جهودا من 
أجــل تحقيــق االســتقرار يف أفغانســتان، غــري 
أنــه حــذر مــن وجــود خطــر حقيقــي مــن امتــداد 
نشــاط حركــة إرهابيــة وتهريــب املخــدرات من 

أفغانستان إىل دول الجوار.
ومــن جانبــه، دعا مبعــوث الرئيس الرويس إىل 
كابولــوف إىل عقــد مؤمتــر  زامــري  أفغانســتان 
إنســانية  مســاعدات  تقديــم  لبحــث  دويل 

ألفغانستان.
يف  املشــاركة  الــدول  إن  كابولــوف  وقــال 
ســتدعو  أفغانســتان"  حــول  موســكو  "صيغــة 
األمــم املتحــدة لعقــد مؤمتــر دويل للانحــني 

بخصوص أفغانستان.
عقــد  مــن  الهــدف  أن  كابولــوف  وأضــاف 
االجتاعيــة  املســاعدة  تقديــم  هــو  املؤمتــر 
واالقتصادية للشــعب األفغاين وإعادة إعار 

أفغانستان.
الــدويل  االعــرتاف  أن  عــى  كابولــوف  وشــدد 
بتعهداتهــا  بالوفــاء  مرهــون  طالبــان  بحكومــة 

أمام املجتمع الدويل.
حلف الناتو

مــن جانبــه، قــال األمــني العــام لحلــف شــال 
األطليس )ناتو( ينس ســتولتنربغ إن املجتمع 
اقتصاديــا  التأثــري  إمكانيــة  لديــه  الــدويل 

ودبلوماسيا عى طالبان.
أن  بروكســل،  يف  صحفــي  مبؤمتــر  وأضــاف 
مواجهــة  عــى  قــادرون  الحلــف  يف  الــرشكاء 
حــال  يف  أفغانســتان  مــن  القادمــة  املخاطــر 
سيحاســبون  وأنهــم  إرهــايب،  خطــر  وجــود 
طالبان عى وعودها بااللتزام بحقوق اإلنسان 

ومنع اإلرهاب وحرية الحركة.
األناضــول  وكالــة  ذكــرت  متصــل،  ســياق  ويف 
األطلــيس  شــال  حلــف  دفــاع  وزراء  أن 
الحلــف  مقــر  اجتاعــا يف  )ناتــو( ســيعقدون 
بالعاصمــة البلجيكيــة بروكســل يومــي الجمعة 
والســبت املقبلــني لبحــث عدد مــن امللفات 

أبرزها أفغانستان.

دمشق/ وكاالت:
قتــل 14 عســكريا مــن قــوات النظــام الســوري 
وجــرح 3 آخــرون يف انفجــار عبوتــني ناســفتني 
اســتهدف، أمــس، حافلتهــم عند جرس الرئيس 
ســقط  حــني  يف  دمشــق،  العاصمــة  وســط 
العــرشات بــني قتيــل وجريــح جــراء اســتهداف 
املدفعيــة  بالقذائــف  الســوري  النظــام  قــوات 

مدينة أريحا يف ريف إدلب.
وذكــر مصــدر عســكري أن العبوتني الناســفتني 
وكالــة  أفــادت  كــا  بالحافلــة،  إلصاقهــا  تــم 
األنباء السورية الرسمية بأن وحدات الهندسة 
العســكرية فككــت عبــوة ثالثــة كانــت مزروعــة 

يف املكان.
وقــال وزيــر الداخليــة اللــواء محمــد الرحمــون، 
إن الهجــوم جــاء بعــد دحــر اإلرهــاب مــن أغلــب 
األرايض الســورية، وأضــاف أن مــن خطط لهذا 
الهجوم كان يرغب يف إيذاء أكرب عدد ممكن 

من املواطنني، وفق تعبريه.
التفجــري  عــن  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 

الذي وقع يف ساعة الذروة من الصباح الباكر.
الحــادث  موقــع  مــن  الــواردة  الصــور  وأظهــرت 
مــن  عــدد  وتــرر  بالكامــل،  الحافلــة  احــرتاق 
وقيــام  املســتهدف،  املــكان  يف  الســيارات 

عال إنقاذ بانتشال أشالء القتى.
التفجير األعنف منذ 2017

وتفجــري، أمــس، يف دمشــق هــو األكــر دمويــة 
يف العاصمــة الســورية منــذ عــام 2017، حــني 
أودى تفجــري -تبّنــاه تنظيــم الدولــة- اســتهدف 
القــرص العــديل بحيــاة أكر من 30 شــخصا يف 

مارس/آذار 2017.
واالنفجارات يف دمشق نادرة منذ أن سيطرت 
جيــوب  عــى   2018 عــام  الحكوميــة  القــوات 
ســيا  وال  دمشــق،  محيــط  يف  املعارضــة 

الغوطة الرشقية. 
مقتل 13 مدنيا بإدلب

ويف ريــف إدلــب قتــل 13 مدنيــا عــى األقــل، 
جــراء قصــف مدفعــي   30 مــن  أكــر  وأصيــب 

لقوات النظام السوري عى مدينة أريحا.

القصــف  إن  "الجزيــرة"،  قنــاة  مراســل  وقــال 
اســتهدف وســط مدينة أريحا، وتسبب بدمار 
أعلنــت  وقــد  باملدينــة.  الرئيســة  الســوق  يف 
منظمــة اليونيســيف يف بيــان مقتــل 4 أطفــال 

يف الهجوم.
مــن جانــب آخــر، قالــت مصادر محلية ســورية 
الروســية  العســكرية  الرشطــة  إّن  للجزيــرة 
دخلــت إىل بلــدات ناحتــة واملليحــة الرشقيــة 
اللجنــة  برفقــة  الرشقــي  درعــا  بريــف  والغربيــة 
األمنية التابعة للنظام ضمن اتفاق مع عشــائر 

درعا.
وأضافــت املصــادر أن االتفــاق يقــيض بإجــراء 
عــن  واملتخلفــني  املطلوبــني  أوضــاع  تســوية 
ينــص  كــا  اإللزاميــة،  العســكرية  الخدمــة 
قطــع  مــن  محــدد  عــدد  تســليم  عــى  االتفــاق 

السالح وعودة املؤسسات املدنية.
اتفاقيــات  نفــذت  قــد  درعــا  عشــائر  وكانــت 
برعايــة روســية يف  النظــام  قــوات  مــع  ماثلــة 

مدينة درعا وريفيها الرشقي والغريب.

ْين  ألمانيا.. توقيف جنديَّ
سابَقْين بتهمة التخطيط 

ألعمال إرهابية باليمن
برلني/ األناضول:

أعلنــت الســلطات األملانيــة، أمــس، القبض عى جنديني ســابقني بتهمة 
التخطيــط ألعــال إرهابيــة عرب تشــكيل قوة مــن املرتزقة للقتال يف اليمن 

ضد الحوثيني.
وقال مكتب االدعاء العام االتحادي )مقره مدينة "كارلرسوه" الجنوبية(، 
يف بيــان، إن "قــوات خاصــة مــن الرشطــة قبضــت عــى الرجلــني )جنديــني 
يف  أمــس  صبــاح  مــن  مبكــرة  ســاعة  يف  األملــاين(  الجيــش  يف  ســابقني 
واليتي بافاريا وبادن فورمتبريغ الجنوبيتني"، بحسب التلفزيون األملاين 

"دويتشه فيله".
ولفــت البيــان إىل أنــه يتــم حاليــًا التحقيــق مع املوقوفني "لالشــتباه البالغ 

يف محاولتها تأسيس تنظيم إرهايب"، دون مزيد توضيح.
وبحســب البيان، عقد الرجالن مطلع 2021 العزم عى تأســيس قوة من 
املرتزقــة تحــت قيادتهــا، وخططــا ملنــح كل عضــو فيهــا أجــرا شــهريا تبلغ 

قيمته حوايل 40 ألف يورو )46 ألفا و500 دوالر(.
وكان الهــدف تجنيــد حــوايل 150 فــردًا، وأن يكــون أغلبهــم مــن عنــارص 

سابقة يف الجيش أو الرشطة، بحسب البيان نفسه.
وأوضح االدعاء العام أن "املتهمني كانا يعتزمان عرب تشــكيل هذه القوة 
التدخــل يف الحــرب األهليــة باليمــن لفــرض مفاوضــات ســالم هنــاك بــني 

املتمردين الحوثيني والحكومة".
وأكد البيان أن "املتهمني قاما بعدة محاوالت للحصول عى متويل من 
السعودية لخططها، إال أن السلطات السعودية مل ترد عى عرضها"، 

بحسب املصدر نفسه.

األمم المتحدة: 5 ماليين 
في تيغراي بحاجة 

لمساعدات منقذة للحياة
نيويورك/ األناضول:

إىل  املحتاجــني  أعــداد  وصــول  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  أعلنــت 
مســاعدات إنســانية منقــذة للحيــاة يف إقليــم تيغــراي اإلثيــويب إىل 

أكر من 5.2 ماليني شخص.
وقال فرحان حق، نائب املتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم 
املتحدة: "زمالؤنا يف املجال اإلنســاين يشــعرون بالقلق من الرصاع 
املتصاعــد يف تيغــراي، ال ســيا بعــد ورود تقاريــر عــن تأثــري ذلــك 
عــى املدنيــني، مبــا يف ذلــك بعــد غــارة جوية، اليــوم، عى ميكييل، 

عاصمة اإلقليم".
نيويــورك:  يف  املتحــدة  األمــم  مبقــر  صحفــي  مؤمتــر  يف  وأضــاف، 
"يحتــاج أكــر مــن 5.2 ماليــني شــخص عــرب تيغــراي -أي أكــر مــن 90 
يف املائــة مــن ســكان اإلقليــم- إىل املســاعدة املنقــذة للحيــاة، مبــا 
يف ذلــك مــا يقــرب مــن 400 ألــف شــخص يواجهــون ظروفــا شــبيهة 

باملجاعة".
وتابــع: "نكــرر دعوتنــا لجميــع أطــراف النــزاع لوقــف التصعيــد لتجنــب 

املزيد من الضحايا ومعاناة املدنيني".
وأكــد "حــق" عــى "رضورة متســك كل أطــراف الــرصاع دامئا بالقانون 
اإلنساين الدويل وضان حاية املدنيني والبنية التحتية املدنية".

ومنــذ نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، يــدور رصاع مســلح يف اإلقليــم 
بــني الجيــش اإلثيــويب و"الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي"، وال يــزال 
مستمرا؛ ما تسبب يف ترشيد مئات اآلالف، وفرار أكر من 71 ألفا 

و488 شخصا إىل السودان.

مؤتمر موسكو يتبنى عدة توصيات وطالبان تطالب 
باألموال المجمدة واالعتراف بحكومتها

14 قتياًل بتفجير حافلة جنود في دمشق وعشرات 
القتلى بإدلب بسبب قصف للنظام
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بين "الحرية والشهادة".. مقداد القواسمي لم يترك للسجان خياًرا ثالًثابين "الحرية والشهادة".. مقداد القواسمي لم يترك للسجان خياًرا ثالًثا

تحريُر اإلنسان من االستعباد.. أّول إنجازات والدة النبّي صلى الله عليه وسلمتحريُر اإلنسان من االستعباد.. أّول إنجازات والدة النبّي صلى الله عليه وسلم

بهتــْت مالمــح وجهه وأصفــّرت وتغيرت معالمــه، اختفت 
ابتسامته التي كان يطل بها دوًما؛ عيناه ذابلتان يرقد على 
الســرير الطبي بالمشــفى اإلســرائيلي هزيل الجســد، حتى 
بانــت عظام قفصــه الصدري، أنهك إضرابه المتواصل منذ 

91 يوًما قواه، ينخره الوجع من رأسه حتى قدميه، لكنه ال 
يقبل بأقل من الحرية والعودة لبيته مقابل وقف إضرابه.

كل يــوٍم يمضــي علــى قلــب والدتــه أثقــل مــن الســابق، 
في كل ســاعٍة تمر تتغير حالة نجلها وتســوء أكثر، تســمع 

تقديرات األطباء بتراجع أداء وظيفة أعضائه الحيوية، بينما 
يتشــبث مقداد بموقفه الصارم في أشــد لحظاِت ضعفه 
»إمــا الحريــة أو الشــهادة« وبيــن الحياة والمــوت لم يترك 

للسجان أي خياٍر ثالث.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

عاًمــا،   24 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  القواســمي  مقــداد  األســر 
يف  اعتقالــه  االحتــال  قــوات  أعــادت  الخليــل،  مدينــة  مــن 
قــرار  بحقــه  وصــدر  الحــايل،  العــام  مــن  ينايــر  الثــاين/  كانــون 
اعتقــال إداري ملــدة 6 أشــهر، ولكــن حــن انتهــت محكوميتــه 
واستعدت والدته الستقباله وأعدت املراسم لذلك، جّددت 
فأعلــن  الثانيــة،  للمــرة  االعتقــال  االحتــال  اســتخبارات  لــه 
املواجهــة متســلًحا بأمعائــه الخاويــة، ملواجهــة القــرار، يؤمــن 

بعدالة قضيته وحقه باإلفراج ونيل الحرية.
مرحلة الخطر

تغلبهــا  أم  الســقوط واالحتبــاس يف عينــي  بــن  دمعــة حائــرة 
العاطفــة خوًفــا عــى حيــاة ابنهــا، وقد أنهكها الســهر حزًنا وهي 

ترافقه داخل مستشفى "كابان" اإلرسائييل.
بــن هــذا وذاك تحافــظ األم عــى صابتهــا تنتظــر أن ترتــد إليــه 
صحتــه، منتــًرا عــى الســجان يف معركة وتحــٍد غر متكافئ، 
تجديــد  قــرار  إلســقاط  الوحيــد  ســاحه  الجــوع  عــى  الصــر 

اعتقاله.
صحيفــة  تنصــت  الهاتــف،  ســاعة  مــن  اآلخــر  الطــرف  عــر 

تضيــف بحرقــة: "مــا ضــل جســد، ذاب لحمــه، واآلن عظمــه كله 
بوجعه من رأسه حتى قدميه".

التــي  اللحظــة األوىل  تســتحرض األم يف حديثهــا صورتــه يف 
ســمح االحتــال لهــا بزيارتــه بعــد 76 يوًما عــى بدء إرضابه عن 
الطعــام: "توقعــت أن أراه متأثــًرا لكنــي ليــس إىل هــذا الحــد، 
وأصبــح جســده هزيــًا  انخفــض  وزنــه  رأيــت  صدمــْت حينــا 
يتحــدث بصــوٍت خافــت، مل أتوقــع رؤيتــه بهــذه الحالــة، رمبــا 
وصلــت إليــه يف وقــٍت مناســب يك أســنده يف أشــد لحظــات 
ضعفــه، أناولــه كأس املاء، أســنده للذهــاب لدورة املياه التي 

أشبه مبسر طويل".
جسد ال ينتظر

ال ينتظــر جســد مقــداد أن يصحــو ضمــر العــامل للتضامن معه 
مــن  أشــهٍر  ثاثــة  بعــد  يــوٍم ميــي  فــكل  لقضيتــه،  ينتبــه  وأن 
اإلرضاب، يهــدد حياتــه، وال تــزال والدتــه يف ذهــول مــن صــر 

وصمود ابنها طوال هذه املدة.
أراده  ولــو  الحيــاة ال املــوت،  يريــد  أن مقــداد "ال  وتؤكــد األم 
فهنــاك طرًقــا أســهل لذلــك، لكنــه يــرضب وميتنــع عــن الطعــام 

إلميانه بعدالة قضيته ويدافع عنها بأمعائه الخاوية".
وتشــر األم إىل التقاريــر الطبيــة اإلرسائيليــة التــي يقــول فيهــا 
أطبــاء العــدو إن مقــداد "عــى حافــة الهــاك!" بســبب تعطــل 
وظائف أعضائه الداخلية، متسائلة: ماذا ننتظر أكرث من ذلك 
حتــى نتحــرك؟، أنظــر إىل صورتــه قبــل االعتقــال وبعــد إرضابه، 
"مش مصدقة، وال يزال يرفض االستجابة لطلب إدارة سجون 

االحتال بوقف اإلرضاب بأقل من العودة للبيت".
شــاٌب  باهًظــا،  مثًنــا  مقــداد  دفــع  الحريــة  عــن  بحثــه  يف 
رسيــر  عــى  يرقــد  الزهــور،  عمــر  ويف  وقوتــه  حيويتــه  بكامــل 
املستشــفى، يعــاين صداًعــا شــديًدا ودوخــة تــدور بــه الدنيــا 
مــن كافــة اتجاهاتهــا، ال يقــوى عــى رفــع صوتــه دون أن تقــرب 
والدتــه أذنهــا إليــه، فقــد توازنــه، حتى بــات يقي حاجته عى 

الفراش.
داخــل غرفــة املشــفى رافقــه ألكــرث مــن شــهرين ثاثــة ســجانن 
عــى مــدار الســاعة، تعمــدوا تنــاول الطعــام أمامــه، قبــل إزالــة 
الحــراس عــن غرفتــه عقــب قــرار االحتــال تجميد أمــر االعتقال 

اإلداري والذي ال يعني إلغاؤه كا يطالب.

"فلسطن" لصوت اآلالت الطبية املنبعثة من غرفة املشفى، 
يف  كثــًرا  كررتــه  اســتغاثٍة  نــداء  توجــه  وهــي  والدتــه  وصــوت 
اآلونــة األخــرة عــى منابــر إعاميــة عديــدة: "ابنــي مســتمر يف 
إرضابــه، يعــاين أوجاًعــا وتدهــوًرا شــديًدا يف صحتــه، يرفــض 
أخــذ املدعــات وأملنــا باللــه وشــعبنا كبــر بــأن ينتــر عــى 

السجان".
ورغــم تأخــر التضامــن مــع مقــداد، يتســلل األمــل إىل صدرهــا 
وهي ترى التحرك الشعبي أمام املشفى، مؤكدة حاجة ابنها 
الفلســطيني  الشــعب  مــن  لــكل صــوت، وكل كلمــة وتضامــن 
واملجتمــع الــدويل، "ألن قضيــة مقــداد عادلــة ويطالــب بحقــه 
الطبيعــي يف الحريــة، يف املقابــل ال يوجــد أي مســوغ قانــوين 

الستمرار اعتقاله بعد انتهاء محكوميته".
تلقــى نظــرًة أكــرث قرًبــا عــى ما آلت إليه األمور يف صحة نجلها 
بعــد تســعن يوًمــا مــن اإلرضاب، ميتلــئ صوتهــا بالقهــر: "منــذ 
بدايــة إرضابــه وهــو يعيــش عــى امليــاه، أســانده يف مطالبــه 
بصحــة  رؤيتــه  أريــد  تغلبنــي  األمومــة  عاطفــة  لكــن  بالحريــة، 

جيدة، مبحاولة إعطائه املدعات لكنه يرفض".

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

ــه  كّلــا أتــت ذكــرى املولــد النبــوّي نســتمع إىل الكلــات التــي تخرنــا أنَّ
فــور والدة النبــّي صــّى اللــه عليــه وســّلم خمــدت نــران فــارس وهــي التي 
مل تخمــد قبــل ذلــك بألــف عــام، وارتجــس يف تلــك الليلــة إيــوان كرسى، 
وسقطت منه أربع عرشة رشفًة، وغارت بحرة ساوة، وتنّكست األصنام 

يف مّكة!!
يف الحقيقــة أنَّ هــذا مل يحــدث فــور والدة النبــّي صــّى الله عليه وســّلم، 
وهذه األحداث ليست من خوارق حدث الوالدة النبوّية؛ بل حدَث كّل 
ذلــك يف أوقــاٍت الحقــٍة بأيــدي الرّجــال الذيــن بناهــم رســول اللــه وقادهم 
وتركهم بعد وفاته عى املنهج الحّق الذي يأمرهم بهدم الباطل وإعاء 

الحّق ويدفعهم إلخراج الّناس من الّظلات إىل الّنور.
غــر أنَّ هنــاك حدًثــا وقــع فــور والدة النبّي صّى الله عليه وســّلم، ميكننا 
ُقــه والدة نبّينــا الكريم؛ بل هو عنواٌن عريٌض لكثٍر  اعتبــاره أّول إنجــاٍز تحقِّ
مّا جاء بعده من إنجازاٍت ابتداء من قول جريل للنبّي صّى الله عليه 
وســّلم: “اقــرأ” إىل أن قــال لــه النبــّي صــى اللــه عليــه وســّلم: "بــل الرّفيــق 

األعى" ليفارق هذه الّدنيا بعدها.
فعند والدة النبّي صّى الله عليه وسّلم أرسعت "ثويبة الّسلمية" التي 
كانــت جاريــًة مملوكــًة إىل ســّيدها ومالكهــا عبد العّزى بن عبد املّطلب 
"أبــو لهــب" تبــرّشه أّن آمنــة بنــت وهــب زوجــة أخيه عبد اللــه الذي تويف 

يف ريعان الّشباب قد أنجبت ولًدا ذكًرا.
الــذي يتعّلــق بأخيــه  أبــو لهــب فرًحــا غامــًرا ومضاعًفــا بهــذا الخــر  فــرَح 

املتوّف؛ وأعلن أّنه أعتَق ثويبَة مكافأة لها عى هذه البشارة الكبرة.
وهكــذا غــدت ثويبــة ُحــرًّة من الرّّق والعبودّية، ونالت حرّيتها يف مجتمٍع 
ال يراها إاّل متاًعا ُيباع ويشرتى، ال إرادة لها وال حّق يف الحياة، بل ال حّق 

لها يف إبداء أدىن رأي يف أبسط تفاصيل حياتها.
لقــد كانــت هــذه الحادثــة إيذاًنــا ببــدء مســرة انعتــاق اإلنســان مــن نــر 
اللــه عليــه وســّلم هــي شــارة  النبــّي صــى  بــأّن والدة  العبودّيــة، وإعاًنــا 

وأقنعتهــم،  أشــكالهم ووجوههــم  اختــاف  عــى  الســتبداد املســتبّدين 
ويسائل نفسه أيًضا عن مدى عمله وسعيه من أجل تحرير اإلنسان؛ أّي 
إنســان بغّض الّنظر عن انتائه وعرقه وجنســه ولونه وجنســّيته ومعتقده 
وأوجههــا  املختلفــة  بصورهــا  واالســتعباد  الــرّّق  ألغــال  الخضــوع  مــن 

املتداخلة واملتعّددة.
وال ميكــن أن تتحّقــق فينــا الــوالدة الحقيقّيــة لرســول اللــه صــّى اللــه عليــه 
وســّلم إاّل مبقــدار عتقنــا مــن أغــال الخضــوع للمخلوقــن وكرِسنــا قيــود 
تأليه البرش وتحطيمنا أصنام ظلمهم وعدوانهم واستكبارِهم، وانطاقنا 

يف فضاء الحرّية األرحب.

االنطــاق يف ميــدان تحريــر اإلنســان مــن أغــال الرّّق الســتعادة إنســانّيته 
املهدورة.

وهكــذا كان أّول إنجــاز تحّقــق بــوالدة النبــّي صــّى اللــه عليــه وســّلم هــو 
تحريــر العبيــد مــن الــرّّق، ونيــل اإلنســان أغــى مــا يطلبه يف هــذه الحياة؛ 

الحرّية.
من أراد أن يعيش والدة النبّي صّى الله عليه وسّلم فعليه أن يتحّسس 
الحرّية يف نفسه؛ ومدى تشّبع روحه مبعاين الحرّية والكرامة، وعليه أن 
يقــف مــع نفســه وقفــة مصارحــٍة يســاِئُلها عن مدى تحّقــق حرّيته هو قبَل 
اآلخريــن مــن قيــود الّطغــاة واملجرمــن، وعــن مــدى انعتاقــه مــن الخضوع 

النبــوّي،  املولــد  احتفــاالت  يتصــّدرون  الذيــن  املســتبّدون  الّطغــاة  أّمــا 
عــى  تدّلــل  التــي  الروتوكــوالت  مــن  جــزًءا  بوصفهــا  معهــا  ويتعاملــون 
انتائهم لإلسام بغية إيصال رسائل إعامّية عن مدى ارتباطهم بالنبّي 
الغافلــة؛ فهــؤالء حالهــم كحــال  الجاهــر  اللــه عليــه وســّلم إىل  صــى 
فرعــون الــذي يتلّبــُس برداء املصلح ليســّوغ ألوهّيته، فهم يلبســون ثوب 
حّب النبّي واالحتفال بذكرى والدته ليسّوغوا استعبادهم للّناس وإنزال 
بطشــهم وظلمهــم عــى عبــاد اللــه تعــاىل؛ انظــروا إىل قولــه تعــاىل: "َقــاَل 

َشاِد". ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإالَّ َما َأَرٰى َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرَّ
وأّما الذين يرتّنون بحّب النبّي صّى الله عليه وسّلم ويحتفلون مبولده 
مــن املنتســبن إىل العلــم الرشعــّي وحقــل الّدعــوة وشــباب املســاجد 
والابســن أثــواب التنّســك والتعّبــد وحــّب املصطفــى صــى اللــه عليــه 
وسّلم وهم خاضعون بإرادتهم الستبداد هؤالء املجرمن  ومستسلمون 
للــرّق برغبتهــم ومســتمتعون باألغــال يف أعناقهــم وأيديهــم وأرجلهــم، 
ويــرون يف املســتبّدين وّراث الّنــور املحّمــدي؛ فمثلهــم كمثــل الغــارق 
يف مســتنقع من الّنجاســة باختياره لكّنه ال يكّف عن إنشــاد األشــعار يف 
جــال الّطهــِر والّنقــاء؛ إّنهــم متاًمــا كــا قــال اللــه تعــاىل فيمــن ال يفيــدون 
مــن الّنــور الــذي بــن أيديهــم: "َكَمَثــِل اْلِحــَاِر َيْحِمــُل َأْســَفاًرا ِبْئــَس َمَثــُل 

اِلِمَن". ُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِه َواللَّ ُبوا ِبآَياِت اللَّ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
إّن ذكرى والدة النبّي صى الله عليه وسّلم فرصٌة حقيقّية لتحقيق 
رفــض  عــى  العهــد  الحرّيــة وتجديــد  عــامل  مــن جديــد يف  الــوالدة 
ــا كانــوا، وإاّل فإّننــا  الخضــوع لــرّق الّطغــاة والعبودّيــة للمســتبّدين أيًّ
مها رّددنا من أناشــيد الحّب والّشــوق لرســول الله صى الله عليه 

املظلمــة  الــرّق  أقبيــة  يف  ســنبقى  وســّلم 
نبحــُث عــن الّنــور وهــو نصــب أعيننــا لكّننــا 
ال نــراه وال نجــده؛ فــا حرّيــة بغــر والدة، وال 

والدة بغر حرّية.

محمد خير موسى - كاتب وباحث فلسطيني
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الخليل -غزة/ مريم الشوبكي:
تعيق مســاحة »متحف الخليل القديمة« الضيقة عرض الكثير 
مــن المقتنيــات األثريــة والتراثيــة، ما دفــع القائميــن عليه إلى 
ا، يشــرح تاريخ المدينة بلوحات كبيرة على  جعله متحًفا تفســيريًّ

الحوائط أو صور ولقطات فيديو.

وعملــت لجنــة إعمــار الخليــل بالتعــاون مــع منظمــة األمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلم والثقافــة »يونســكو«، وبتمويل من 
دولــة الســويد، علــى إعــادة ترميــم مبنى »فندق فلســطين« 

وتحويله إلى متحف »الخليل القديمة«.

ا أمــام الجمهور في 14 تشــرين األول  وافتتــح المتحــف رســميًّ
ا  )أكتوبر(، وتقول اللجنة إّن الدخول إلى المتحف سيكون مجانيًّ
في هذه المرحلة، وقد تفرض بعض الرســوم في وقت الحق 

على السياحة األجنبية.

غزة/ هدى الدلو:
عرفــت بمشــروعها اإلبداعــي وإنتاجهــا الثقافي الذي 
أضاء الذاكرة وأشعل المكان، إنها الكاتبة الفلسطينية 
ليلــى األطــرش التــي ترجمــت بعــض أعمالهــا الروائيــة 
وقصصها القصيرة إلى اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 

والكورية واأللمانية حتى لغة العدو »العبرية«، بعضها 
ُدرس فــي الجامعــات األردنيــة والعربيــة واألمريكيــة، 
وقد كرســت نفســها لرصــد معاناة المــرأة العربية في 

أعمالها الروائية واألدبية.

فقــد   2021 )أكتوبــر(  األول  تشــرين   17 صبــاح  فــي 
أحــد  فــي  األطــرش  الروائيــة  الثقافــي  المشــهد 
مستشــفيات العاصمــة عمان، عن عمر ناهــز 73 عاًما، 

بعد صراع طويل مع المرض.

على مدار )6500( عام

متـحـــــف الخـلـــــيـل القـــــديـمــــة..متـحـــــف الخـلـــــيـل القـــــديـمــــة..
تحفة معمارية توثق تاريخ المدينةتحفة معمارية توثق تاريخ المدينة

الروائية ليلى األطرش..الروائية ليلى األطرش.. دافعت عن الثقافة العربية وساحتها بأعمالها  دافعت عن الثقافة العربية وساحتها بأعمالها 

عرفت األطرش بدفاعها القوي عن الثقافة العربية، وشخصت الواقع 
الثقــايف األردين دون مواربــة، وكشــفت عــن بعــض األرسار التــي ال تزال 
مــن  أبطالهــا وتأثرهــم، وأجابــت عــن كثــر  مبهمــة حتــى اآلن لســطوة 
القضايــا، مطالبــة بالتحــدي والصمــود أمام اآلخر، وليس التقوقع داخل 

الذات.
كرســت األطــرش كتاباتهــا للدفــاع عن القضايا اإلنســانية واالجتامعية، 
مــن  وغرهــا  التســعة،  رواياتهــا  عــر  العربيــة  املــرأة  معانــاة  ورصــدت 
األعامل األدبية واملقاالت والتحقيقات الصحفية والرامج التلفزيونية، 
وأخًرا الكتابة للمرسح، بصفتها محررة ملوقع حوار القلم، دعت إىل 
نبــذ التطــرف والعنــف االجتامعــي والفكــري، ونــر قيــم التســامح بــن 
املحرمــات  مــن  العديــد  وكــرس  التمييــز،  وعــدم  والتعايــش  الجنســن 
بإثارة القضايا االجتامعية املثرة للجدل، ودافعت عن حرية التعبر، 
وعملــت عــى تغيــر الصــورة النمطيــة للعــرب واملســلمن بــن كتــاب 

العامل.
النشأة والتكوين

 1948 عــام  ســاحور  بيــت  يف  املولــودة  الفلســطينية  الكاتبــة  حــازت 
أســتاذة  وعملــت  الفرنســية،  اللغــة  يف  ودبلوًمــا  الحقــوق  يف  اإلجــازة 
وتناولــت  وأمريكيــة،  وفرنســية  وعربيــة  أردنيــة  جامعــات  يف  لــأدب 

العديد من الرسائل الجامعية أعاملها اإلبداعية املختلفة. 
واألطــرش هــي زوجــة األديــب املرتجــم الراحــل الدكتــور فايــز الصيــاغ 

الحاصل عى العديد من الجوائز يف حقل الرتجمة.
شــغلت األديبــة الراحلــة عضويــة منتدى الفكر العــريب، ورابطة الكتاب 
األردنيــن، واتحــاد الكتــاب العــرب، واللجنــة الوطنيــة العليــا ملــروع 
و2009،   2007 عامــي  بــن  الثقافــة  لــوزارة  التابــع  األرسة"  "مكتبــة 

وكانت رئيسة اللجنة اإلعالمية فيه عامي 2007 و2008.
وســاهمت يف إطــالق مروعــي "مكتبــة العائلــة" و"القــراءة للجميــع" 

وقــد حصــدت الروائيــة األطــرش عــدة جوائــز، كجائــزة الدولــة التقديريــة 
اإلغــراء"  "ترانيــم  روايتهــا  ورشــحت   ،2017 فلســطن  األدب يف  يف 
لجائــزة البوكــر العربيــة لعــام 2016، وأيًضــا جائزة الدولــة التقديرية يف 
األدب يف األردن 2014، والجائــزة األردنيــة ألفضــل روايئ أردين عــن 
فيلم "أمنيات الخريف" 2010، ومنحة إبداع السبت األردنية 2008.

أيًضا حصلت عى الجائزة الذهبية عن إعداد وعرض الفيلم الوثائقي 
"يهود املغرب" مبهرجان القاهرة، والجائزة الفضية عن إعداد وتقديم 
الرنامج الوثائقي "عرار شاعرة ثورية" يف مهرجان دول الخليج العريب 

بالبحرين.
آمنت األطرش يف سن مبكرة باستقاللية املثقف، إذ رفضت عضوية 
الجامعيــة  الســنة  يف  كانــت  حــن  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
األوىل بجامعــة بيــت لحــم؛ إذ قالــت يف حــوار صحفــي ســابق: "أؤمــن 
بــأن اإلنســان املســتقل يســتطيع أن يكتــب بحريــة )...( وإال فســيضطر 

لتبنــي وجهــة نظــر أي حــزب أو منظمــة ينتمي إليها، حتى لو كانت عى 
خطأ، لذلك رأيت نفيس دامًئا كاتبة مستقلة، ألن املستقل يستطيع 

مهاجمة أو انتقاد من يشاء".
مناقشــة  أتــاح يل  اإلعــالم  "عمــي يف  قالــت:  املهنــي  وعــن مســارها 
ولقاء رموز الوطن العريب، والبحث والسفر لتصوير أماكنهم، واالطالع 
اليومــي املبــارش عــى األحــداث، مــا يــذاع منهــا أو مــا مينــع، وحصــاد 

الشهرة الفورية".
واســتدركت: "أمــا الروايــة فهــي أنــا، رؤيتــي للعــامل، وهــي مــا ســيتبقى 
تبقــى  أن  للقــراءة  أتيــح  فلــو  الروايــة  أمــا  اســتهاليك،  فاإلعــالم  منــي؛ 
فستظل بن يدي الناس ما وجدوا، هل هذا من أحالم اليقظة؟ رمبا!"

خسارة للمشهد األدبي
وعــّدت الكاتبــة جهينــة الخطيــب رحيــل الروائيــة الفلســطينية األطــرش 
"خســارة للمشــهد األديب"، فقــد كان آخــر تعــاون بينهــام حن شــاركتها 
يف ملــف مــن إعدادهــا تنــاول أدب الشــتات، وقالــت: "خــرس املشــهد 
األديب مبدعة ستظل نتاجاتها األدبية شاهدة عى إبداعها، ويؤسفني 
أنهــا لــن تــرى بحثــي عنهــا الــذي كنــت أعــده، فعــاًل املبدعــون يرحلــون 

ولكن بأجسادهم فقط".
أمــا الكاتــب األردين يحيــى القيــيس فعــد يــوم رحيلهــا مؤمًلــا وخســارة 
وســرتها  الراقــي  وفكرهــا  وإنســانيتها  بكتاباتهــا  باقيــة  "ولكنهــا  كبــرة، 

الحياتية واإلعالمية واألدبية املميزة وروحها السامية".
وأضاف: "كان يل رشف العمل معها يف تأســيس رابطة القلم الدويل 
فــرع األردن للدفــاع عــن مضطهــدي الــرأي يف العــامل منــذ عــام 2008، 

إضافة إىل لقاءات وحوارات كثرة يف عامل الثقافة والفكر".
يف حــن عّدهــا الــروايئ الفلســطيني يحيــى يخلــف "واحــدة مــن رمــوز 
األدب الفلســطيني والعــريب واإلنســاين، وقيمــة وقامــة ثقافيــة ووطنيــة 

وإنسانية".

يف األردن عــام 2007، وحصــدت برامجهــا األدبيــة واالجتامعيــة عــدة 
جوائز يف املهرجانات اإلذاعية والتلفزيونية.

ويف التقريــر العــريب للتنميــة البريــة لعــام 2015 اختــرت األطــرش 
واحــدة مــن الكاتبــات القالئــل الــاليئ أثــرن يف مجتمعاتهــن، واختارتهــا 
مجلــة "ســيديت" النســخة اإلنجليزيــة عــام 2008 واحــدة مــن 60 امــرأة 

ناجحة يف العامل العريب. 
األعمال والجوائز

ومــن أعاملهــا الروائيــة: وتــرق غرًبــا، وامــرأة للفصــول الخمســة، ويــوم 
املســافات،  وصهيــل  امــرأة،  وظــل  وليلتــان  أخــرى،  وقصــص  عــادي 
ومرافــئ الوهــم، واألعــامل الكاملــة أمانة عامن، ورغبات ذاك الخريف، 

وأبناء الريح، وترانيم الغواية، وال تشبه ذاتها 2019.
أما األعامل املرسحية فهي: أوراق للحب، والبوابة 5، وزرقاء الياممة، 

ويف ظالل الحب، ونساء عى املفارق.

وبعــد صعــود ســّلم حجــري مــن عريــن درجــة، يدخــل 
الزائــر إىل مبنــى األثــري الــذي أقيم قبل نحو 150 عاًما، 
لينطلــق يف رحلــة إىل تاريــخ مدينــة الخليــل يف الضفــة 

الغربية عى مدار 6500 عام.
يبــدأ املتحــف بــرسد زمني منــذ عام 4500 قبل امليالد 
وكل املراحــل التــي مــرت بهــا مدينــة الخليــل، املدرجــة 
عــى قامئــة الــرتاث العاملــي لـ"يونســكو" وقامئــة الرتاث 

العاملي املعرض للخطر يف عام 2017.
ويذكــر املتحــف يف إحــدى لوحاتــه أّن الخليــل شــهدت 
"أول استيطان بري غر متمّدن قوامه الزراعة والرعي 
يف العــر الحجــري النحــايس املمتــد مــن 4500 إىل 
3200 قبــل امليــالد، إذ عــر عــى كهــوف ومغــاور يف 

السفوح الرقية السفى من تل الرميدة" باملدينة.
ينتقــل املتحــف بعــد ذلــك إىل توثيــق مكتــوب ومصــور 
للعديد من املراحل التي مرت بها املدينة، وصواًل إىل 

دخول السلطة الفلسطينية إليها يف عام 1997.
ويدعــم املتحــف بعــض املراحــل مبــواد أثريــة صغــرة 
الحجم من األواين الفخارية واألدوات التي استخدمت 
املعدنيــة  العمــالت  إىل  إضافــة  اليوميــة،  الحيــاة  يف 

لبعض العصور.
اإلبراهيمــي  الحــرم  عــن  ــا  خاصًّ قســاًم  املتحــف  ويضــم 
يحتوي عى مواد مكتوبة وأخرى مصورة وأفالم فيديو.

لزائــر املعــرض أن يتعــرف إىل نشــاطات لجنــة  وميكــن 
مــن  واســعة  تضــم مجموعــة  زاويــة  الخليــل، يف  إعــامر 
الصــور لنشــاطات اللجنــة، وأعــامل الرتميــم التــي تقــوم 

بها يف املدينة.

قبــل أن يتعطــل منــذ نحــو 25 عاًمــا مع تعطل الحياة يف 
البلدة القدمية.

الخليــل، إلحيــاء  إعــامر  لجنــة  ويضيــف: "ضمــن جهــود 
بــد  ال  كان  فيهــا  الســياحة  وتنشــيط  القدميــة،  البلــدة 
ليــس متحًفــا باملعنــى  مــن إقامــة هــذا املتحــف، وهــو 

التقليدي".
ويلفــت حمــدان إىل أن مســاحة املتحــف الداخليــة ال 
األثريــة  املقتنيــات  مــن  الكثــر  فيهــا  يكــون  بــأن  تســمح 
والرتاثيــة، "ألنهــا تعيــق الحركة، لذلك ُقرر أن يكون هذا 

ا". املتحف تفسريًّ
ويــرح املتحــف تاريــخ املدينــة بلوحــات كبــرة عــى 
فيديــو، ويضــم املتحــف  لقطــات  أو  أو صــور  الحوائــط 

موروث ثقافي
ويقــع املبنــى يف البلــدة القدميــة، وهــو مبنــى مميز من 
العــامرة  ســامت  يعكــس  إذ  املعــامري،  الطــراز  حيــث 

الحديثة التي برزت أوائل القرن العرين.
ويف هذا السياق يقول رئيس لجنة إعامر الخليل عامد 
حمدان: "هذا املبنى بحد ذاته متحف دون مقتنيات، 
ا  جــدًّ ســعداء  كنــا  تحفــة،  عــن  عبــارة  إليــه  النظــر  مجــرد 
برتميمــه، ألنــه حوفــظ عــى جــزء مــن املــوروث الثقــايف 

الذي تنعم به البلدة القدمية".
ويوضــح حمــدان أّن املبنــى عمــره 150 ســنة، وهــو أول 
فندق بني يف الخليل، وقد استخدم مدة طويلة باسم 
لأحذيــة  مشــغاًل  اســتخدم  وبعدهــا  فلســطن،  فنــدق 

مخطوطات وخرائط وصوًرا وفيديوهات تعرض بطريقة 
تخلق تفاعاًل بن الزائر واملتحف.

تحفة شاهدة
وقــال مديــر التعــاون التنمــوي الســويدي يــوران بولســن: 
يف  بــدأت  و"يونســكو"  الســويد  بــن  الراكــة  "إّن 
ــا  2012، وســاهمت يف إعــادة تأهيــل 75 موقًعــا تراثيًّ

ــا يف مختلــف املــدن والقــرى الفلســطينية مببلــغ  ثقافيًّ
إجــاميل يفــوق 18.29 مليــون دوالر، ومتحــف الخليــل 

القدمية هو آخر هذه اإلنجازات".
ونقل املوقع الرسمي لـ"يونسكو" عن نهى باوزير ممثلة 
املنظمة يف فلسطن وصفها ملبنى املتحف بـ"التحفة 
الشــاهدة عــى مهمــة ومبــادئ يونســكو الفريدة، حيث 

املزج بن الحفاظ املعامري والحفاظ عى رواية أهل 
مدينة الخليل وقصص املايض والحارض".

وذكــر موقــع "يونســكو" أّن أعامل إعــادة تأهيل املتحف 
لعــرض  الســويد،  مــن  بتمويــل   ،2018 عــام  بــدأت يف 

تاريخ الخليل الغني والحياة املعارصة هناك.
ولفــت املوقــع إىل تقديــم يونســكو الدعــم الفني للجنة 
إعامر الخليل يف التوثيق الشامل للمبنى، وكذلك يف 
توفر تصميم املتحف واألثاث واملعدات، إضافة إىل 

دعم إعداد محتواه.
يســاهم  أن  بالخليــل  القدميــة  البلــدة  ســكان  ويأمــل 
وتنشــيط  البلــدة،  إحيــاء  إعــادة  يف  املتحــف  افتتــاح 

الحركة فيها.
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المجلس األعلى للرياضةالمجلس األعلى للرياضة يفتتح قاعة  يفتتح قاعة 
الشهيد إسماعيل أبو شنب لكبار الزوارالشهيد إسماعيل أبو شنب لكبار الزوار

احتفل بالمولد النبوي وكرم األندية واالتحادات أصحاب اإلنجازات

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مبجمــع  الذهبيــة  القاعــة  أمــس،  للرياضــة  األعــى  املجلــس  افتتــح 
فلســطني الريــايض واملطلــة عــى ســتاد فلســطني غــرب مدينــة غزة، 
والتي حملت اسم الشهيد إسامعيل أبو شنب، وذلك عى هامش 
الــذي أقامــه املجلــس يف ذكــري املولــد النبــوي الرشيــف،  الحفــل 
وكرم خالله رؤساء األندية واالتحادات الرياضية صاحبة اإلنجازات.

وأقيــم االحتفــال ومراســم االفتتــاح بحضــور عبــد الســالم هنيــة األمــني 
العــام للمجلــس األعــى للرياضــة، واملهنــدس ناجــي رسحــان نقيــب 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
لكــرة  "جــوال"  دوري  بلقــب  التتويــج  مــن  النصــرات  اقــرب خدمــات 
اليــد بعــد أن حقــق فــوزًا صعبــًا عــى منافســه خدمــات الربيــج بنتيجــة 
)26-28(، يف اللقــاء الــذي جمعهــام ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة 
للدورة الرباعية امُلجمعة للبطولة عى صالة أبو يوسف النجار مبدينة 

خانيونس.
وعى ذات الصالة، تغلب الصالح عى اتحاد دير البلح بنتيجة )-36

31(، وبذلــك يتصــدر خدمــات النصــرات الــدورة الرباعيــة برصيد )4( 

نقاط من فوزين عى الصالح )19-21(، وخدمات الربيج )28-26( .
ويكفــي خدمــات النصــرات التعادل يف مباراته األخرة، عندما يواجه 
الصــالح  فــإن  الخســارة،  حالــة  ويف  البلــح،  ديــر  اتحــاد  اللقــب  حامــل 
ســيعود بقــوة للمنافســة عــى اللقــب يف حــال  فــوزه عــى خدمــات 

الربيج.
ويف هذه الحالة، سيتســاوى الصالح مع خدمات النصرات يف عدد 
النقــاط، وبالتــايل الذهــاب إىل مبــاراة فاصلــة حســب الئحــة اتحــاد كرة 

اليد.

غزة/فلسطني:
انتخبت الجمعية العمومية لنادي الزوايدة، مجلس إدارة 

جديدة بنظام التزكية للفرة من 2021 إىل 2024.
وضــم املجلــس الجديــد كل من: هشــام أبــو زايد )رئيس(، 
ســامحة  أبــو  محمــد  للرئيــس(،  )نائــب  حســونة  خميــس 
الصنــدوق(، ســامي  )أمــني  الزوايــدة  الــر(، فهيــم  )أمــني 
العــش )مــرشف ريــايض(، عمــر أبــو زايد )اللجنــة اإلعالمية 
واملشــاريع(، حمــدان أبــو خالــد )لجنــة قدامــى الالعبــني(، 
هــاين أبــو زايــد )اللجنــة الثقافيــة(، إبراهيــم أبــو زايــد )لجنــة 

العالقات العامة(.
وأرشف عــى العمليــة االنتخابيــة لجنــة مكونة من: الدكتور 
عــي  واملحامــي  مــوىس  وكــامل  الجــواد  عبــد  تيســر 
العجرمــي، وراقبهــا عــن املجلــس األعــى للرياضــة كــرم أبو 

مدين.
ويف ذات الســياق كرمــت إدارة النــادي الجديــدة اللجنــة 
وكل  الســابقني  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  االنتخابيــة، 
مــدار  عــى  النــادي  ملســرة  والداعمــني  املســاهمني 

املواسم املاضية.

عبــد  اآلســيوي  حــامدة ومدربــه شــقيقه حســام، واملحــارض  محمــد 
الكابــن حســام  الشــباب  الفنــي ملنتخــب  بــركات، واملديــر  النــارص 

يونس ومدرب حراس املرمى عنان وليد.
ورحــب هنيــة، بالحضــور كل باســمه ولقبــه يف ذكــري املولــد النبوي، 

وخص بالذكر وفد اتحاد كرة القدم القادم من الضفة الغربية.
وحيا هنية، الشهيد إسامعيل أبو شنب أحد قادة الحركة الرياضية، 
وعضو رابطة األندية يف الثامنينات، ورئيس نادي الصداقة، وعضو 

نقابة املهندسني.

أبــو ســليم  النجــا محافــظ غــزة، وإبراهيــم  أبــو  إبراهيــم  املهندســني، 
الشــهيد  نجــل  شــنب  أبــو  وحمــزة  القــدم،  كــرة  اتحــاد  رئيــس  نائــب 

إسامعيل أبو شنب.
كــام وحــر االحتفــال رؤســاء عــدد مــن األنديــة ويف مقدمتهــا أنديــة 
شــباب رفــح والشــجاعية وغــزة الريــايض واتحــاد خانيونــس والصداقة 
واألقــى  الربيــج  وخدمــات  جباليــا  وشــباب  والهــالل  والشــاطئ 
والزوايدة ورؤساء ونواب رؤساء عدد من االتحادات الرياضية، ويف 
مقدمتهــم الدكتــور خالــد الواديــة رئيــس اتحــاد رفــع األثقــال والبطــل 

إحيــاء  عــى  دامئــا  تعكــف  الرياضيــة  األرسة  أن  هنيــة،  وأضــاف 
املناســبات الوطنيــة والدينيــة، مشــرًا إيل أن مــرشوع إنشــاء القاعــة 
مؤخــرًا،  أقيمــت  التــي  املشــاريع  مــن  سلســة  إيل  يضــاف  الذهبيــة 
مــن بينهــا صالــة ســعد صايــل وأبــو يوســف النجار، وملعب فلســطني 

وغرها.
ويف نهايــة الحفــل، كــرم هنيــة رؤســاء األنديــة واالتحــادات الرياضيــة 
صاحبة اإلنجازات، موجها الشكر لهم عى ما قدموه خدمة للرياضة 

للفلسطينية، ويستحقون التكريم عليه.

غزة/ وائل الحلبي:
نظــام  تغيــر  القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  قــرر 
 ،2023 آســيا  لــكأس  املؤهلــة  التكميليــة  التصفيــات 
لتقــام بنظــام البطولــة املجمعــة بــداًل مــن إقامتهــا بنظام 
االتحــاد  إطــار مســاعي  وذلــك يف  واإليــاب،  الذهــاب 
للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا والتخفيف مــن أعباء 
السفر عى املنتخبات يف الظروف الصحية الحالية.

عقــب  رســمي  بيــان  يف  اآلســيوي  االتحــاد  وأوضــح 
اجتــامع املكتــب التنفيــذي أن تــم األخذ بعني االعتبار 
بعــد  تفرضهــا  التــي  القيــود  تفرضهــا  التــي  التحديــات 
البلــدان ملواجهــة فــروس كورونــا، حيــث تــم االتفــاق 
عــى إقامــة التصفيــات لــكل مجموعــة بنظــام البطولــة 

املجمعة.

والفلبني وتايالند والكويت وتركامنستان ومانيامر.
وضــم املســتوى الثالــث للتصنيــف منتخبــات: هونــغ 
املالديــف  وجــزر  وماليزيــا  وأفغانســتان  واليمــن  كونــغ 
فيــه  جــاءت  الرابــع  املســتوى  فيــام  وســنغافورة، 
وســرالنكا  وبنغــالدش  ومنغوليــا  النيبــال  منتخبــات: 

وإندونيسيا وكمبوديا.
وتتنافــس املنتخبــات الـــ24 املشــاركة بتصفيات كأس 
يف  مقاعدهــا  لحجــز  بطاقــة   12 عــى   2023 آســيا 

البطولة.
ســتة  إىل  املنتخبــات  تقســيم  يتــم  أن  املقــرر  ومــن 
مجموعــات بواقــع أربعــة منتخبــات يف كل مجموعــة، 
حيــث يتأهــل صاحبــي املركزيــن األول والثــاين من كل 

مجموعة.

مباريــات  إقامــة  موعــد  اآلســيوي  االتحــاد  وحــدد 
التصفيات حيث سيلعب كل منتخب ثالثة مباريات 
فقط، خالل أيام 8 و11 و14 من شهر يونيو 2022.

وأشــار البيــان إىل أنــه ســيتم تحديــد موعــد الســتقبال 
طلبات استضافة املجموعات بناء عى نتائج القرعة.

ومن املقرر أن تجري قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 
صبــاح اليــوم يف العاصمة املاليزية كواالملبور، حيث 
جــرى تصنيــف املنتخبــات املتواجــدة يف التصفيــات 
عــى أربعــة مســتويات، حيــث حــل املنتخــب الوطنــي 

يف التصنيف األول. 
ويتواجد رفقة الفدايئ يف املستوى األول منتخبات: 
أوزبكســتان واألردن وقرغيزســتان والبحريــن والهنــد، 
فيــام جــاءت منتخبات املســتوى الثاين: طاجيكســتان 

االتحاد اآلسيوياالتحاد اآلسيوي ُيقرر إقامة ُيقرر إقامة
تصفيات كأس آسيا تصفيات كأس آسيا 20232023 بنظام التجمع بنظام التجمع

خدمات النصيرات يقترب من حسم خدمات النصيرات يقترب من حسم 
لقب دوري "جوال" لكرة اليدلقب دوري "جوال" لكرة اليد

تزكية مجلس إدارةتزكية مجلس إدارة
جديد لنادي الزوايدةجديد لنادي الزوايدة

الصالح يأمل الفوز ويترقب تعثر "األصفر"
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بروكسل/ )أ ف ب(:
يتواجــد أحــد مشــجعي مانشســر ســيتي يف املستشــفى بحالــة حرجــة بعــد تعرضــه 
لالعتداء من خمســة أشــخاص تم توقيفهم، بعد فوز الفريق اإلنجليزي عىل مضيفه 

كلوب بروج البلجييك يف دوري أبطال أوروبا أول أمس.
وتعــرض مشــجع لســيتي مــن الجنســية البلجيكيــة للــرب املربح يف إحــدى محطات 

الخدمة عىل الطريق العام حيث رسق املشجعون املنافسون وشاح ناديه.
وقالت الرشطة إنها ألقت القبض عىل خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل 

متجر واستمر خارجه.
وذكرت يف بيان "حياته يف خطر. الضحية هو رجل يبلغ 63 عاًما من نينويف".

وجاء يف بيان لسيتي الذي اكتسح منافسه 1-5 "يشعر الجميع يف مانشسر سيتي 
بالصدمــة والحــزن لســاع تقاريــر عــن هجــوم عــىل أحــد مشــجعينا بعــد مبــاراة دوري 

أبطال أوروبا يف بروج".
وتابــع "نحــن نعمــل حالًيــا مــع نظرائنــا يف كلوب بروج باإلضافــة إىل الرشطة البلجيكية 

ورشطة مانشسر الكربى للحصول عىل مزيد من املعلومات".

باريس/ )أ ف ب(:
ملشــاهدة  مرســيليا  اىل  بالتوجــه  جرمــان  ســان  باريــس  لجاهــر  ُيســمح  لــن 
الــدوري املحــي،  منافســات  املقبــل ضمــن  االحــد  الفرنســية  الكــرة  كالســيكو 
بعدمــا شــهدت املالعــب العديــد مــن أعــال العنف يف األســابيع االخرة، وفق 

مرسوم صادر عن وزارة الداخلية يف الجريدة الرسمية أمس.
وجاء يف املرســوم "غالًبا ما تخل املباريات التي يخوضها باريس ســان جرمان 
خــارج أرضــه بالنظــام العــام"، مضيًفــا أن "البعــض" من مشــجعي مرســيليا "غالًبا 

ما يظهرون سلوًكا عنيًفا".
وأضــاف أن الســفر عــىل املســتوى الفــردي أو الجاعــي ملشــجعي باريــس ســان 
جرمــان اىل مرســيليا ســيكون محظــوًرا أيًضــا اعتبــاًرا مــن منتصــف ليــل الســبت-
األحد ألن العالقات بني مشجعي الناديني "ملطخة بالعداء منذ عدة سنوات".
يأيت القرار بعد أن اضطرت رشطة مكافحة الشغب وأفراد األمن للتدخل لوقف 
اشتباكات املشجعني وأعال الشغب يف مباريات عدة يف الدوري الفرنيس 
الشــهر املــايض التــي شــهدت إصابــة العــرشات. كانــت جاهــر مرســيليا طرًفــا 

يف أكرث من مرة. 

مشجع لمانشستر سيتي مشجع لمانشستر سيتي 
في حالة حرجة بعد تعرضه في حالة حرجة بعد تعرضه 

للضرب من جماهير بروجللضرب من جماهير بروج

منع جماهير سان جرمان في منع جماهير سان جرمان في 
مرسيليا تخوًفا من أعمال عنفمرسيليا تخوًفا من أعمال عنف

بروس يترك نيوكاسل بروس يترك نيوكاسل 
"بالتراضي" بعد أيام من "بالتراضي" بعد أيام من 

االستحواذ السعودياالستحواذ السعودي
بوهانغ ستيلرز يطيح بوهانغ ستيلرز يطيح 
بحامل اللقب ويلتقي بحامل اللقب ويلتقي 
مع الهالل في النهائيمع الهالل في النهائي

زوريخ/ )أ ف ب(:
أعلــن رئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( الســويرسي جــاين إنفانتينــو 
أمس، أن اإلمارات ستستضيف النسخة املقبلة من كأس العامل لألندية يف 

"مطلع العام 2022".
وخــالل مؤمتــر صحــايف يف زوريــخ، قــال إنفانتينــو "لقــد اتخــذ القــرار بإقامــة 
كأس العــامل لألنديــة 2021 يف مطلــع العــام 2022. ومــع انســحاب اليابــان 

)...( ستكون اإلمارات الدولة املضيفة".
ولفت إنفانتينو إىل أن املوعد الدقيق للبطولة سيحدد يف وقت الحق.

 ،2010  ،2009 أعــوام  البطولــة، يف  وســبق لإلمــارات أن اســتضافت هــذه 
2017، و2018.

وكان االتحــاد اليابــاين أعلــن يف التاســع مــن ســبتمرب املــايض اعتــذاره عــن 
عــدم اســتضافة كأس العــامل لألنديــة يف ديســمرب املقبــل، بســبب القيــود 

املفروضة جراء األزمة الصحية يف البالد اثر تفيش فروس كورونا.
وعــادة مــا تقــام البطولــة يف ديســمرب، لكــن تــم تأجيــل نســخة 2020، التــي 
ُنظمــت يف قطــر وفــاز بهــا بايــرن ميونيــخ األملــاين، إىل فربايــر 2021 بســبب 

جائحة كورونا.

اإلمارات تستضيف اإلمارات تستضيف 
النسخة المقبلة من كأس النسخة المقبلة من كأس 

العالم لألنديةالعالم لألندية  يحيي آماله بفوز أول وبايرن يتابع  يحيي آماله بفوز أول وبايرن يتابع 
العالمة الكاملة ورونالدو ينقذ يونايتدالعالمة الكاملة ورونالدو ينقذ يونايتد برشلونةبرشلونة

لندن/ )أ ف ب(:
يف  املنافــس  يونايتــد  نيوكاســل  نــادي  أعلــن 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم أمس، أن 
املــدرب ســتيف بــروس تــرك منصبــه "بالــرايض" 

وذلك بعد أيام من االستحواذ السعودي.
وجــاء يف بيــان للنــادي "ميكــن لنيوكاســل يونايتد 
أن يؤكــد أن ســتيف بــروس تــرك منصبــه كمــدرب 

رئييس بالرايض".
وتابــع "يــرك الـ+ماغبايــز+ بعــد أكــرث مــن عامــني 
اىل  الفريــق  قيادتــه  بعــد  منصبــه،  تــويل  عــىل 
يف  عــرش  والثالــث  عــرش  الثــاين  املركزيــن 

الربمرليغ".
واســتهل نيوكاســل موســمه الجديــد يف الــدوري 
املمتــاز بنتائــج كارثيــة وفشــل يف تحقيــق أي فــوز 
بثالثــة  مكتفًيــا  األوىل،  الثــاين  املباريــات  يف 
تعــادالت وخمــس هزائــم مــا وضعــه يف املركــز مــا 

قبل االخر برصيد ثالث نقاط فقط.
ومنحــت رابطــة الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، يف 
تضــم  اســتثارية  مجموعــة  الحــايل،  أكتوبــر   7

"يب  الســعودي،  العامــة  االســتثارات  صنــدوق 
يس يب كابيتــال بارتــرز"، و"أر يب ســبورتس أنــد 
ميديــا"، الضــوء األخــر لالســتحواذ عــىل نــادي 
نيوكاســل يونايتــد. وســتكون الحصــة الســعودية 

فيه بنسبة 80 يف املئة.
ويبــدو أن بــروس الــذي أرشف عــىل النــادي منــذ 
لالســتحواذ  "ضحيــة"  أول  هــو   2019 يوليــو 
منعطًفــا  يشــكل  أن  املتوقــع  مــن  الــذي  الجديــد 
اململــوك  ســيتي  مبانشســر  أســوة  الــدوري  يف 
إماراتًيــا منــذ العــام 2008. إذ سيســعى النــادي 
االنتقــاالت  ســوق  مــن  بــدًءا  النجــوم  الســتقدام 
الشــتوية املقبلــة والدخــول اعتبــاًرا مــن املوســم 

املقبل يف معركة املنافسة عىل األلقاب.
وأثــرت يف اآلونــة االخــرة تكهنــات بشــأن االســم 
مــدرب تشــليس  بــروس وأبرزهــا  الــذي ســيخلف 

ويوفنتوس اإليطايل السابق أنتونيو كونتي.
وســيتوىل غراهــم جونــز مســاعد بــروس اإلرشاف 
عــىل الفريــق مؤقًتــا وتنتظــره رحلــة اىل كريســتال 

باالس السبت، وفق ما أفاد النادي.

سيول/ )أ ف ب(:
الجنــويب  الكــوري  ســتيلرز  بوهانــغ  أطــاح 
مبواطنــه أولســان هيونــداي حامــل اللقــب 
 5-4 الرجيــح  بــركالت  عليــه  فــوزه  بعــد 
األصــي  الوقتــني  يف   1-1 التعــادل  إثــر 
أبطــال  دوري  نهــايئ  نصــف  يف  واإلضــايف 
)نهــايئ  األربعــاء  القــدم  كــرة  يف  آســيا 
الــرشق(، ليواجــه الهــالل الســعودي الفائــز 

يف نهايئ الغرب.
عــىل ملعــب جيونجــو، اعتقــد أولســان أنــه 
حقــق االصعــب عقــب افتتاحــه التســجيل 
يف الدقيقــة 52 بفضــل يــون إل-لــوك، قبل 
بعــرشة  املبــاراة  باقــي  لخــوض  يضطــر  أن 
العبني اثر طرد العبه وون دو-جاي )68(.

إاّل أن بوهانغ ستيلرز قلب الطاولة بتسجيله 
هدفــًا قاتــاًل مــن رأســية مدافعــه االســرايل 

أليكس غرانت يف الدقيقة 89.
الشــوطني  يف  النتيجــة  تتبــّدل  ومل 
ركالت  إىل  الفريقــان  ليحتكــم  اإلضافيــني، 
الرجيح التي ابتسمت لبوهانغ، فيا أهدر 

لحامل اللقب الهولندي دايف بولتيوس.
ويلتقي بوهانغ، حامل اللقب ثالث مرات 
آخرهــا يف 2009، يف املبــاراة النهائية مع 
الهالل السعودي الذي كان أقىص مواطنه 
النرص بفوزه عليه 1-2 عىل ملعب مرسول 
بارك يف الرياض يف نصف النهايئ اآلخر.

نوفمــرب   23 يف  النهائيــة  املبــاراة  وتقــام 
املقبل يف الرياض.

دوري أبطال آسيا

برشلونة/ )أ ف ب(:
دور  مــن  بالتأهــل  آمالــه  اإلســباين  برشــلونة  أحيــا 
املجموعات ملســابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
عــىل حســاب ضيفــه  االول وجــاء  فــوزه  بعدمــا حقــق 
دينامو كييف األوكراين -1صفر، ضمن الجولة الثالثة 

من منافسات املجموعة الخامسة أمس.
ويدين النادي الكاتالوين بالنقاط الثالث إىل الحرس 
القديم مدافعه جرار بيكيه الذي سجل هدف الفوز 

اليتيم يف الدقيقة 36.
أكــرب  34 عامــًا و260 يومــًا  الـــ  وبــات بيكيــه يف ســن 
هــداف لربشــلونة يف املســابقة القاريــة، كــا عــادل 
رقم الربازيي روبرتو كارلوس كأكرث املدافعني غزارة 

لألهداف قاريًا مع 16.
يف املقابــل، بــات زميــل بيكيــه، غــايف يف ســن الـــ 17 
عامــًا و76 يومــًا ثــاين أصغــر العــب يف تاريــخ النــادي 
خلــف  االبطــال  دوري  يف  أساســيًا  يبــدأ  الكاتالــوين 
أنســو فــايت الــذي حقــق هــذا االنجــاز يف ســن الـــ 16 
عامًا و321 يومًا أمام بوروسيا دورمتوند االملاين يف 

سبتمرب 2019. 
يف  كومــان  رونالــد  الهولنــدي  برشــلونة  مــدرب  ونجــح 
الثــاين يف أســبوع حاســم، شــهد تغلبــه  الفــوز برهانــه 
يلتقــي يف  أن  الــدوري، عــىل  1-3 يف  عــىل فالنســيا 
يف  مدريــد  ريــال  اللــدود  غرميــه  مــع  الثالــث  رهانــه 

ويف املباراة الثانية، تابع باير العالمة الكاملة بفضل 
عليهــا  وتنــاوب  الثــاين  الشــوط  يف  ســجلها  رباعيــة 
لــوروا ســانيه هدفــني )70 و85(، والبديــل الربازيــي 
 )80( فريقــه  مرمــى  يف  خطــأ  ســيبولينا  إيفرتــون 
والبولندي روبرت ليفاندوفسيك )82(، رافعا رصيده 

إىل 5 أهداف يف املسابقة القارية هذا املوسم.
يف  رأس  بربــة  هدفــا  رونالــدو  كريســتيانو  وأحــرز 
بعــد  يونايتــد  مانشســر  عــودة  ليكلــل   81 الدقيقــة 
مثــرة  مبــاراة  يف   3-2 أتالنتــا  ليهــزم  بهدفــني  تأخــره 

باملجموعة السادسة.
ومنــح ماريــو باشــاليتش التقــدم ألتالنتــا يف الدقيقــة 
15 مــن مــدى قريــب بعــد متريــرة عرضيــة منخفضــة 
حقــق  الــذي  يونايتــد،  وبــدا  زاباكوســتا  دافيــدي  مــن 
بجميــع  األخــرة  الخمــس  مبارياتــه  يف  واحــدا  فــوزا 

املسابقات، فاقدا الثقة.
ومل يكــن مفاجئــا أن يضاعــف الفريق اإليطايل تقدمه 
عنــد  دمــرال  مريــه  ارتقــى  أن  بعــد   29 الدقيقــة  يف 
الشــباك  يف  رأس  بربــة  ليســدد  القريــب  القائــم 

عقب ركلة ركنية نفذها تون كومبانرز.
وأضــاع فريــد وماركــوس راشــفورد فرصــا جيــدة لصالــح 
يونايتــد قبــل االســراحة لكــن الفريــق صاحــب األرض 

عاد ألجواء املباراة يف الدقيقة 53.
ومــرر برونــو فرنانديــز كــرة ذكيــة إىل راشــفورد 

"الكالسيكو" األول بينها هذا املوسم االحد املقبل.
مباراتيــه  يف  خســارتيه  غبــار  الـ"بالوغرانــا"  ونفــض 
األوليــني أمــام بايــرن ميونيــخ األملــاين -3صفر وبنفيكا 
هزائــم  لثــالث  وتعرضــه  ذاتهــا،  بالنتيجــة  الربتغــايل 
تواليًا يف عقر داره "كامب نو" يف املســابقة القارية 
األم )بدأهــا امــام باريــس ســان جرمــان الفرنــيس 1-4 
يف إيــاب مثــن النهــايئ املوســم املــايض(، يف أســوأ 

سلسلة للنادي.
إىل  التأهــل  بطاقــة  حجــز  يف  آمالــه  برشــلونة  وعــزز 
لدينامــو  الرتيــب  قــاع  عــن  بتخليــه  التــايل  الــدوري 
كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إىل 3 نقاط متأخرًا 
بفــارق نقطــة عــن بنفيــكا الــذي ســقط برباعيــة نظيفــة 
أمام ضيفه بايرن متصدر املجموعة بالعالمة الكاملة 

مع 9 نقاط من 3 انتصارات.
مــع  الكــرة  عــىل  برشــلونة  اســتحواذ  خضــم  ويف 
االوىل   25 الـــ  الدقائــق  املئــة يف  61 يف  نســبة 
الخشــبات  بــني  واحــدة  منهــا  تســديدات،   4 مــع 
ظــن  حســن  عنــد  القديــم  الحــرس  كان  الثــالث، 
كومــان، بعدمــا افتتــح بيكيــه التســجيل اثــر لعبــة 
تابعهــا  الجــزاء  ألبــا إىل وســط منطقــة  مــن  رائعــة 
يف  اليــرسى  بقدمــه  االســباين  الــدويل  املدافــع 
الشــباك جورجــي بوشــان )36(، الــذي كان تألــق 

قبل ثواٍن بصده تسديدة مشابهة لديست. 

الــذي انطلــق إىل قلــب امللعــب مــن اليســار 
وسدد يف الزاوية البعيدة.

مغوايــر  هــاري  وضــع  عندمــا  التعــادل  يونايتــد  وأدرك 
الكرة يف الشباك عند القائم البعيد بعد أن فشل دفاع 

أتالنتا يف إبعاد كرة من فرنانديز داخل منطقة الجزاء.
وجــاء هــدف االنتصــار عندمــا أرســل لــوك شــو متريــرة 
بطريقــة  رونالــدو  وارتقــى  اليســار  مــن  رائعــة  عرضيــة 
الحــارس  شــباك  يف  بإتقــان  برأســه  ليســدد  مذهلــة 

خوان موسو.
ويتصدر يونايتد املجموعة بعد ثالث مباريات برصيد 

ست نقاط ويتأخر عنه أتالنتا وفياريال بنقطتني.
بويــز  يونــغ  ســقط  املجموعــة،  نفــس  يف 
اإلســباين  فياريــال  ضيفــه  أمــام  الســويرسي 
)4-1( يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني 

عىل ملعب سويس وانكدورف.
ضمــن  ماملــو  ضيفــه  عــىل  -4صفــر  تشــيليس  وفــاز 
واحــد،  جانــب  مــن  مبــاراة  يف  الثامنــة  املجموعــة 
بفضل أهداف ألندرياس كريستنسن وكاي هافرتس 

وركلتي جزاء لجورجينيو.
الدقائــق  يف  هدفــا  كولوسيفســيك  ديــان  وســجل 
األخــرة ليمنــح يوفنتــوس الفــوز -1صفــر عــىل مضيفه 
يف  الكاملــة  النجــاح  عالمــة  عــىل  ويحافــظ  زينيــت 

املجموعة الثامنة.
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -  عاصمة بولندا – أداة 

استثناء 
2 -  ضمير للغائبات – 
متشابهان + حرف + 

يمنع 
3 -  لالستفهام 

معكوسة – حرف + 
تصويب معكوسة 

4 -  من أسماء جهنم + 
للتأوه 

5 -  مدينة أمريكية + 
ن – للنداء 

6 -  شخص ذو شأن + 
الجميع 

7 -  مختلفان + حرف جر 
8 -  جواب + اقترب 

9 - شائع + عمر 

العمودي
1 -  سراب – خراب 

2 -  ظاهرة ضوئية – 
يجري في العروق  

3 -  راية – مثيل معكوسة 
4 -  االتصال الالسلكي 

باإلنجليزية معكوسة – 
نصف نتوب 

5 -  حزن شديد + بين 
اثنين معكوسة + شقاء 

مبعثرة 
6 -  حقائق ومعطيات 

7 -  بحر يتصل ببحر مرمرة 
عبر مضيق الدردنيل – سائل 

في الفم 
8 -  لعب – يتعب 

9 - دعاء وتضرع + أحرف 
متشابهة 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

السورة التي تعرف بسورة الستر والعفاف تتكون من 5 أحرف

الفرقان – المرسالت – األعراف – العاديات – طه – 
العلق – اإلنسان – التكاثر – يس – الفلق – المدثر 
– فاطر – ص – آل عمران – الحج – حم – يوسف – 

عبس – هود – ق – عم 

حل الكلمة الضائعة

النور

فلسطينيون يتنافسون يف بطولة الرياضات المائية األوىل يف غزة أمس      )أ ف ب(

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

 

واشنطن/ وكاالت:
قــال باحثــون يف مراكــز طبيــة ومستشــفيات، إنهــم رصــدوا حــاالت "نــادرة" لتشــنجات 

الإرادية، بني املراهقات، بسبب كرثة املشاهدات عرب تطبيق "تيك توك".
وقال تقرير لصحيفة "وول سرتيت جورنال" إن العيادات الحظت زيادة أعداد هذه 

الحاالت منذ ظهور أزمة كورونا، كام أن هذه الحالة تطورت فجأة لديهن.
والتشــنجات الالإرادية حركات عضلية رسيعة ومتكررة تؤدي إىل هزات يف الجســم 

أو أصوات جسدية مفاجئة يصعب السيطرة عليها.
وبعــد أشــهر مــن دراســة املريضــات، اكتشــف خــرباء "بأفضــل مستشــفيات األطفــال" 
يف الواليات املتحدة وكندا وأســرتاليا واململكة املتحدة أن معظم الفتيات لديهن 

يشء مشرتك هو "تيك توك".
ويقــول األطبــاء: إن الفتيــات كــن يشــاهدن مقاطع فيديو ملؤثــرات عىل التطبيق قلن 
إنهــن أصــن بـ"متالزمــة توريــت"، وهــو اضطــراب يف الجهــاز العصبــي يتســبب يف 

القيام بحركات أو أصوات متكررة الإرادية.
ويقــول موقــع مايــو كلينــك إن "متالزمــة توريــت" اضطــراب يشــتمل عــىل حــركات 
متكــررة أو أصــوات غــر مرغــوب بهــا ال ميكــن الســيطرة عليهــا بســهولة، مثــل الرمــش 

بشكل متكرر، أو رفع الكتف، أو إصدار أصوات غر اعتيادية، أو كلامت مسيئة.
وتقول "وول سرتيت جورنال" إن املتالزمة تؤثر عىل الذكور أكرث من اإلناث، لذلك 

كان مستغربا انتشارها بني الفتيات.
مــن جهتــه لفــت اختصــايص الطــب النفــي وليــد رسحــان إىل أن "إقبــال األطفــال 
التــي تعتمــد عــىل  التواصــل االجتامعــي، خصوصــا تلــك  واملراهقــني عــىل مواقــع 
الفيديوهــات قــد زاد بشــكل كبــر خــالل الفــرتة التــي انتــرت فيهــا جائحــة كورونــا مــا 

خلق مشكالت جديدة".
وأوضح رسحان ملوقع "عريب21"، بأن "مشاهدة هذه املواقع، يبعد املراهقني عن 
الحياة األرسية واالجتامعية، ويؤثر عىل نشــاطهم الجســدي، فضال عن تصاعد، يف 

تسجيل معدالت االضطرابات النفسية عامليا بفعل ذلك".
وتعليقــا عــىل تقاريــر تفيــد، برصــد حاالت تعاين من حــركات ال إرادية لدى الفتيات، 
جراء بعض تطبيقات الهاتف، أوضح رسحان أن هناك العديد من املؤرشات كذلك 

عىل محاوالت انتحار ترتبط مبواقع تواصل اجتامعي.
وقــال: "وال شــك أننــا نشــاهد ذلــك يف املامرســة اليوميــة مــن عــزوف األطفــال عــن 
اللعب والتصاقهم بالشاشــات، وانعزال املراهقني عن األرسة، عرب مشــاهدة الكثر 
مــن الفيديوهــات البعيــدة عــن الواقــع، والتــي تــزرع ثقافات غريبه وأفــكارا خارجه عن 

قيم املجتمع".
وأضاف: "مام يزيد من االضطرابات النفســية والســلوكية لدى األطفال واملراهقني، 
والرتاجــع  الدراســة  وإهــامل  الجســدية  اللياقــة  وعــدم  الســمنة  معــدالت  وارتفــاع 
األكادميي، وال بد من التأكيد عىل أن الحد األعىل املسموح له الستخدام الشاشه، 
للمراهقــني هــو ســاعتني يف أيــام العطــل فقــط، ولألطفــال دون العــارشة فــرتة ال تزيــد 

عىل الساعة".
وحــذر يف الســياق ذاتــه، مــن الســامح لألطفــال دون 3 ســنوات، باســتخدام األجهــزة، 
إال إذا كان برفقــة أحــد أفــراد األرسة ويف كل األحــوال البــد أن تكــون األرسة متابعــه 

للمحتوى الذي يشاهده الطفل واملراهق وليس الوقت فقط".

حالة طبية نادرة بين مراهقين بسبب 
"تيك توك""تيك توك".. خبراء يعلقون

لندن/ وكاالت:
أعلنت موســوعة غينيس لألرقام القياســية أن شــابة تركية يبلغ طولها أكرث من 

7 أقدام )215 سنتيمرتا( هي أطول امرأة عىل قيد الحياة يف العامل حاليا.
الكاتــب كونــراد  ويف تقريــر نرتــه صحيفــة "اإلندبندنــت" الربيطانيــة، يقــول 
دانكن إن املواطنة الرتكية روميسا جيلجي -من مقاطعة كارابوك والتي تعاين 
مــن "متالزمــة ويفــر"، هــي أطــول امــرأة حاليــا يف العــامل بطــول بلــغ 215.16 

سنتيمرتا.
وتأمل جيجيل أن يساعد إدراج اسمها يف موسوعة غينيس كل إنسان مختلف 
عىل أن يتقبله الناس، وقالت: "ميكن تحويل كل عيب إىل ميزة، لذلك حاول 
أن تتقبل نفسك كام أنت. كن عىل دراية بقدراتك، وابذل قصارى جهدك".
ا آخر عام 2014، عندما  ا عامليًّ وحققت الشابة الرتكية )24 عاما( رقام قياسيًّ
تــم اختيارهــا كأطــول مراهقــة عــىل قيــد الحيــاة، ومنــذ ذلــك الحــني اســتغلت 
شــهرتها للدفاع عن األشــخاص الذين يعانون من مشــكالت صحية نادرة. ونظرا 
لصعوبــة الحركــة بســبب طولهــا، تســتخدم جيلجــي يف الغالــب كرســيا متحــركا 

للتنقل.
القياســية-  لألرقــام  غينيــس  موســوعة  تحريــر  -رئيــس  غلينــداي  كريــغ  ورّحــب 
تقهــر  التــي ال  وقــال "عزميتهــا  مــن جديــد،  بانضــامم جيجــيل إىل املوســوعة 

واعتزازها بالتميز عن اآلخرين هو مصدر إلهام".
وبالنسبة للرجال، فإن أطول رجل عىل قيد الحياة يف العامل حاليا هو الرتيك 

سلطان كوسني، وقد بلغ طوله عام 2018 مرتين و51 سنتيمرتا.
أمــا أطــول امــرأة عــىل اإلطــالق حســب موســوعة غينيــس، فهــي الصينية تســينغ 
جينليان من مقاطعة خونان، وقد بلغ طولها -قبل وفاتها عام -1982 246.3 

سنتيمرتا.

شابة تركية تدخل موسوعة غينيس شابة تركية تدخل موسوعة غينيس 
بصفتها أطول امرأة في العالمبصفتها أطول امرأة في العالم

مدريد/ وكاالت:
حصــد ثالثــة ُكتــاب ذكــور إســبان مؤخــرا جائــزة "برميــو بالنيتــا" والتــي تعــد أكــرب جائــزة أدب يف إســبانيا 

وقيمتها مليون يورو.
وكانــت املفاجــأة أن روايــة "الوحــش" التــي حصــدت الجائــزة، ُمنحــت للكاتــب امُلعلــن للروايــة وهــي 

الكاتبة كارمن موال، ولكن ُكشف بعد ذلك أن اسم الكاتبة ما هو إال اسم ُمستعار.
وكانــت الكاتبــة برونيــكا جارســيا نــرت حــوارا غــر مبــارش أجرتــه مــع كاتبــة الروايــة يف صحيفــة "ال 
كومرســيو" املحليــة يف يوليــو/ متــوز مــن العــام املــايض 2020، وخــالل الحــوار حاولــت جارســيا أن 
تتساءل عن صحة هوية الكاتبة املعلنة. وجاء الرد "كارمن موال، ولدت عام 1973 متزوجة ولديها 3 
أطفال، وتعمل أستاذة جامعية يف مدريد، هذه هي الهوية املعلنة لكاتبة الرواية ولكنها ُمستعارة". 
حاولت برونيكا أكرث من مرة مع الشخص الذي كانت تحاوره بشكل غر مبارش، ولكنه مل يوافق عىل 
إفشــاء الهويــة الحقيقيــة، إىل أن أعلنــت املســابقة قبــل يومــني أن َمــن وراء روايــة الوحــش هــم الُكّتــاب 

الثالثة: خوردي دياز وأنطونيو مرسر وأجستني مارتينيز.

ثالثة ُكتاب يحصدون أكبر جائزة ثالثة ُكتاب يحصدون أكبر جائزة 
أدبية في إسبانياأدبية في إسبانيا
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تتمة مقال ماذا بعد؟  ... 

5 وفيات  ...  االحتالل يهدم  ... 

أعلن أنا املواطن /   يحيى اسامعيل محمدعيل حرارة   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800768194   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمد يعقوب اسامعيل الطويل     عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    8015791020     الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســعيد عيــادة ديــب حبيــب      عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   401173927 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    فاطمــه رزق رجــب ابوصفيــه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    403748569   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عائشــة رمضــان محمــد دلــول      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   979481652      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    هنــاء ابــو جــراد     عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء      ٨٠٤٣٣٧٦٥٧ الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  أكــرم جميــل عــايص ابــو عــايص عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900628728 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  النجمــه  ابراهيــم  يوســف  هبــه  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل   403053713 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ندلــن زيــاد محمــد املطــوق  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       400183646 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   شــذى احمــد ابراهيــم زنــداح عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803353945     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســامي محمــد محمــود العــر  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٩٠٠٦٨١٢١٤  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ جامل عثامن السيد مايض عن فقد بطاقة تعريف 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   700413487 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة 
مذكرة تبليغ إعالم حكم غيايبتعريف

صــادر عــن محكمــة غــزة الرشعيــة إىل املدعــى عليهــا / ایــامن بنــت ياســن بــن 
اإلقامــة  محــل  ومجهولــة   - ســابقا  غــزة  وســكان  املجــدل  مــن  املدهــون  أحمــد 
بتاريــخ  املحكمــة  هــذه  قبــل  مــن  عليــك  حكــم  لقــد  اإلمــارات،  دولــة  يف  اآلن 
ضــم  دعــوى  وموضوعهــا   2021/935 أســاس  القضيــة  يف   2021/10/18

وحضانــة بنتــن لصالــح مطلقــك املدعــي/ ثائــر مســعود بــن حســن بــن محمــود 
املدهــون مــن املجــدل وســكان غــزة حكــام يقــي بضم الصغريتن لــن ونوران 
املتولدتن لك من املدعى والدهم ثائر مسعود املذكور إىل حضانة والدهم 
الوجــه  حســب  ورعايتهــم  بحضانتهــم  ليقــوم  املذكــور  مســعود  ثائــر  املدعــي 
الرشعي وتضمينك الرسوم واملرصوفات القانونية وعرشين دينار أردين أجرة 
أتعــاب محامــي املدعــي حكــام وجاهيــا بحــق املدعــي قابــال لالســتئناف غيابيــا 

بحقك قابال االعرتاض واالستئناف، لذا صار تبلغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/10/20

قايض غزة الرشعي الشيخ /
 محمد خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

قضيــة  االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات  رصف  تأخــر  أن  الحقيقــة 
سياســية، وتتم معاقبة قيادة غزة من خالل معاقبة فقراء غزة، لذلك 
بالوقفــة  فــإن دعــوة فقــراء ومنتفعــي الشــؤون االجتامعيــة للمشــاركة 
التــي  االحتجاجيــة ضــد تأخــري رصف شــيكات الشــؤون االجتامعيــة، 
أمــام مقــر  الخميــس املوافــق21/10/2021  حــدد موعدهــا صبــاح 
وزارة التنمية االجتامعية، التي دعت إليها الهيئة العليا املشكلة من 
القوى الوطنية واإلسالمية واملؤسسات الحقوقية واملستفيدين من 
املساعدات، هذه الدعوة، وعىل الرغم من أهميتها، يجب أن تكون 
الخطوة األوىل.   أما الخطوة التالية، واألهم وفق تقديري، فهي دعوة 
عــرشات آالف األرس املنتفعــة لوقفــة احتجاجيــة أمــام مكتــب ممثــل 
االتحــاد األورويب يف غــزة، مــا دام هــو املتهــم باملســؤولية عــن تأخــر 
رصف مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة، وال بــأس أن تتحــول الوقفــة 
االحتجاجيــة فيــام بعــد إىل اعتصــام مفتوح أمام املكتب، إىل أن يتم 

تحقيق مطالب الفقراء اإلنسانية العادلة.

اخطار لتنفيذ حكم بطريق النرش املستبدل 
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح 

يف القضية التنفيذية رقم :2021/3777
اىل املنفذ ضدهم /

1. أحمد عبدالرحمن خليل بشري - هوية رقم )976030148( )خارج البالد(.

2.  أسامء عبدالرحمن خليل بشري - هوية رقم )801029000( )خارج البالد(. 

3. أمل عبدالرحمن خليل بشري - هوية رقم )800840779( )خارج البالد(. 

4. رامي عبدالرحمن خليل بشري - هوية رقم )801043860( )خارج البالد(. 

رقــم  هويــة   - الــزواج(  بعــد  العجــن  )أبــو  بشــري  خليــل  عبدالرحمــن  ريــم   .5

)976030130( )خارج البالد(. 
6. فاطمة عبد الرحمن خليل بشري - هوية رقم )976030155( )خارج البالد (. 

7. عصمت موسی عيل بشري )زوجة املرحوم/ عبدالرحمن بشري( - هوية رقم 

)976030122( )خــارج البــالد (. وجميعهــم مــن ســكان ديــر البلح - شــارع عبد 
الكريم العكلوك - عزبة البشايرة - بيت املرحوم عبد الرحمن خليل بشري . 

نبلغكــم أنــه طبقــًا لاللتــزام املرتتــب عليكــم مبوجــب حكــم املحكمــة الصــادر 
بتاريــخ  الصــادر   2021/ 6 رقــم  القضيــة  البلــح يف  ديــر  بدايــة  عــن محكمــة 
2021/6/9 والقــايض بتنفيــذ عقــد البيــع املــؤرخ ب 1996/9/2 تنفيــذًا 

عينيــًا وذلــك بشــطب مــا مســاحته )720م2( عن أســامء املدعــى عليهم كاًل 
حســب نســبته من حصته الرشعية عن تركة مورثهم املرحوم / عبد الرحمن 
خليل بشــري وتســجيلها باســم املدعي وتضمن كل طرف ما أداه من رســوم 

ومصاريف ، لصالح طالب التنفيذ / سعيد مصطفی سعید مرتجى . 
لــذا عليكــم الحضــور اىل دائــرة التنفيــذ يف خــالل اســبوعن واذا مل تحــروا 
خــالل املــدة املذكــورة فإنكــم تعــدوا ممتنعــن عــن التنفيــذ ومن ثم ســتبارش 
دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي بحقكم . التاريخ:2021/10/20م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية دير البلح/ األستاذ : أسامء أبو القمصان

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح
أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة 3 وفيــات، و94 
يف  الكيلــة  وذكــرت  مصابــا.   157 وتعــايف  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة 
التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أنــه الوفيات ســجلت يف: الخليل )1(، 
وطولكــرم )1(، وقلقيليــة )1(، واإلصابــات يف: الخليــل )31(، وقلقيلية 
)4(، وجنن )14(، وأريحا واألغوار )4(، وسلفيت )3(، ونابلس )12(، 
ورام اللــه والبــرية )17(، وطولكــرم )3(، وبيــت لحــم )5(، وطوبــاس )1(. 
وتابعت أن نسبة التعايف من فريوس كورونا يف الضفة والقطاع بلغت 
96.4 %، ونسبة اإلصابات النشطة 2.6 %، والوفيات 1 % من مجمل 

اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 58 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف 
حن يعالج يف مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات 108 مصابن، 

منهم 11 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

غزة/ فلسطن:
شــنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن، هجوًما 
الذًعا عىل قيادة منظمة التحرير ورئيسها محمود 
عباس بعد اإلعالن عام سمتها "النتائج الصفرية" 
وقالــت:  ملنظمــة،  التنفيذيــة  اللجنــة  الجتــامع 

"متخضت التنفيذية فولدت فأًرا".
للجبهــة  العامــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 
اللجنــة  اجتــامع  إن  خليــل:  هــاين  الشــعبية 
انتهــى  والصالحيــة  الرشعيــة  "فاقــدة  التنفيذيــة 
بصفــر  الجــدوى  االجتامعــات عدميــة  مــن  كغــريه 

كبري".
وأضــاف خليــل يف بيــان، أمــس: "بعــد اســتعراض 
عــىل  الصهيــوين  والتغــول  االســتيطاين  للمــرض 
أرض القدس والضفة الغربية، واستباحة اإلنسان 
املهزومــة  القيــادة  هــذه  تتخــذ  مل  الفلســطيني 
االعتــداءات  هــذه  ملواجهــة  ا  شــكليًّ ولــو  قــرار  أي 
هــذا  اســتمر  )إذا  بالتلويــح  كعادتهــا  واكتفــت 
العــدوان ســوف نعــود ونجتمــع ونفكــر ونســتعرض 

لكم األوضاع مرة أخرى(".
تجويــع  يف  تتفنــن  التــي  القيــادة  "هــذه  وتابــع: 
أموالــه  ورسقــة  شــعبنا  أبنــاء  مــن  األعظــم  الســواد 
التنســيق  أجهــزة  وجيــوب  جيوبهــا  عــىل  وهدرهــا 

النارصة/ فلسطن:
حالــة   13 اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  ســجلت 
"كورونــا"  بفــريوس  جديــدة  إصابــة  و1130  وفــاة، 
املســتجد، بعــد أخــذ نحــو 88 ألــف عينــة مخربيــة، 

يف الـ24 ساعة املاضية.
الصحــة يف حكومــة  لــوزارة  اليومــي  ووفــق املوجــز 
الفحوصــات  نســبة  بلغــت  فقــد  أمــس،  االحتــالل، 

اإليجابية 1.28 يف املائة.
وأوضــح املوجــز أن العــدد الرتاكمــي لإلصابات منذ 
ألًفــا و518  بلــغ نحــو مليــون و319  الجائحــة،  بــدء 
إصابــة، يف حــن ارتفــع عــدد الوفيــات إىل مثانيــة 

األمنــي مــا زالت تدير ظهرها ملســتحقات الفقراء 
مــن عائــالت الشــهداء واألرسى وأصحاب الشــؤون 

االجتامعية".
تديــر ظهرهــا  القيــادة  ذات  أن  إىل  خليــل  وأشــار 
وَتجــُن  الوطنيــة،  والوحــدة  اللحمــة  الســتعادة 
مواجهــة  يف  مقــاوم  فعــل  أي  عــن  للحديــث 
الوطنيــة  القيــادة  تشــكيل  وتعطــل  جالديهــا، 
لهــا  تبقــى  "فــامذا  الشــعبية،  للمقاومــة  املوحــدة 

لتدعي زوًرا بأنها قيادة متثل هذا الشعب؟".
وشــدد عــىل أنــه إذا كانــت هــذه القيــادة ال تلتــزم 
أو تحــرتم حتــى قراراتهــا، وتديــر ظهرهــا لرشكائهــا، 
"فكيــف لنــا أن ندعوهــا ونخاطبهــا بعــد كل هــذه 
التجــارب واألمثلــة أن تســتبدل جلدهــا؟ ومــا زلنــا 

ا ومسؤواًل. ا وحدويًّ ننتظر منها دوًرا وطنيًّ
للجبهــة  العامــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وأكــد 
الشعبية أن املراهنن عىل هذه القيادة املتآكلة 
لدورهــا وملنظمــة  املغتصبــة  للرشعيــة  والفاقــدة 
ترتكــب  التــي  الجرميــة  يف  رشكاء  هــم  التحريــر 
بحــق شــعبنا وقضيتــه وإن ُغلفت هذه املراهنات 
عــىل  والحفــاظ  الوطنيــة  الوحــدة  عــىل  بالحــرص 
مكتســبات منظمــة التحريــر أو أي شــعارات كاذبــة 

أخرى.

آالف و23 وفــاة، وبلــغ عــدد الحــاالت النشــطة 16 
ألًفا و8859 حالة.

وبينــت "صحــة االحتــالل" أن 352 مريًضــا يرقــدون 
 177 منهــم  خطــرية،  بحالــة  املستشــفيات  يف 
بحالــة حرجــة، و156 حالــة موصولة بأجهزة التنفس 

االصطناعي.
قبــل  الليلــة  أعلنــت  قــد  االحتــالل  صحــة  وكانــت 
املاضية، أنها رصدت أول حالة إصابة مبتحور دلتا 
الجديــد، لــدى طفــل يبلغ من العمــر 11 عاًما، وهو 
أثنــاء  إذ اكتشــفت حالتــه يف  مــن مولدوفــا،  عائــد 

وجوده يف مطار "بن غوريون".

الديمقراطية تدعو لمقاطعة 
مركز "بييل" اإلرسائييل

غزة/ فلسطن: 
دعــت دائــرة املقاطعــة يف الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطن إىل 
مقاطعــة مركــز "بيــيل" اإلرسائيــيل التابــع "لصندوق القــدس" املدعوم 

من )إرسائيل( من خالل بنوكها ووزاراتها.
تنفيــذ  املركــز  مــن  الهــدف  أن  أمــس،  بيــان،  يف  الدائــرة،  وأوضحــت 
أجنــدات االحتــالل املتعلقــة بتهويــد القدس، والتهجري القرسي وطرد 
باإلضافــة إىل اضطهــاده، ومامرســة  أرضــه  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
جميع أشكال سياسة الفصل العنرصي.  وأشارت إىل أن مركز "بييل" 
هــو عمــود أســايس لدعــم وتنفيــذ املخططــات اإلرسائيليــة املتعلقــة 
رشيــك  وهــو  قــرًسا،  وتهجريهــم  الفلســطيني  الشــعب  بيــوت  بهــدم 
التــي تشــكل جرميــة  أســايس يف زيــادة املســتوطنات غــري الرشعيــة 
حرب مبوجب القانون الدويل. وأكد أن املركز اإلرسائييل ينشــط من 
خالل املؤسسات والجمعيات يف القدس، لكن هذه النشاطات هي 
بخدمة دولة االحتالل، وأهدافها السياسية التي تتعلق بجعل القدس 
عاصمــة موحــدة لـ)إرسائيــل(، وداعاًم أساســًيا لسياســتها االســتعامرية 

واإلمربيالية ولنظامها الفصل العنرصي بحق الشعب الفلسطيني. 
بــن "بلديــة القــدس" التابعــة  وشــددت الدائــرة عــىل رضورة الفصــل 
االحتــالل  بلديــة  مــع  التعامــل  أن  بذريعــة  "بيــيل"،  ومركــز  لالحتــالل 
والتعــاون معهــا بشــكل قــرسي يتعلــق بالخدمــات األساســية للشــعب 

الفلسطيني املوجود يف القدس بحكم األمر الواقع.

إرضاب شامل يف أم الفحم اليوم 
احتجاًجا عىل تصاعد جرائم القتل

أم الفحم املحتلة/ فلسطن:
أعلنــت بلديــة أم الفحــم داخــل األرايض املحتلــة عام 1948 اإلرضاب 
يف  القتــل  جرائــم  تصاعــد  عــىل  احتجاًجــا  اليــوم،  والشــامل،  العــام 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  مــن  اهتــامم  دون  العــريب  املجتمــع 
املتهمــة بتأجيجهــا ودعمهــا. جــاء ذلــك يف بيــان صــادر عــن بلديــة أم 
الفحم، عقب جلستها الطارئة التي بحثت فيها سبل التصدي لجرائم 
التجاريــة  املحــالت  يشــمل  اإلرضاب  أن  موضحــة  املتفاقمــة،  القتــل 

واملؤسسات العامة والخاصة واملدارس، باستثناء التعليم الخاص.
وحثــت أمئــة وخطبــاء املســاجد عــىل تخصيــص خطبــة الجمعــة غــًدا 
للحديــث عــن األوضــاع التــي متــر بهــا املدينــة، وتغليــب لغــة الحــوار 
وقفــة  إىل  داعيــة  النــاس،  بــن  والتســامح  والصفــح  والعفــو  والنقــاش 

احتجاجية أمام مركز رشطة االحتالل بعد غٍد.
وطالبــت أهــل الخــري واإلصــالح بأخــذ دورهم يف اإلصــالح بن األطراف 
املتخاصمة، مشــرية إىل أن عدد القتىل يف املدينة وصل منذ بداية 
العام الجاري إىل 8 شبان، ويف املجتمع العريب إىل نحو 90 قتياًل.

غزة/ جامل غيث:
رأًســا  عامــا(   19( لبــد  محمــد  الشــاب  حيــاة  انقلبــت 
عــىل عقــب، بعــد إصابتــه يف 5 أكتوبــر/ ترشيــن األول 
2018، برصاصــة "مرسطنــة" أطلقهــا جنــود االحتــالل 

اإلرسائييل تجاهه خالل مشاركته يف مسريات العودة 
وكرس الحصار السلمية، لتستقر يف قدمه اليرسى.

بــآالم  آخــر  بعــد  يومــا  يشــعر  "لبــد"  بــدأ  إصابتــه  ومنــذ 
التغلــب  أنحــاء جســده، ويحــاول جاهــًدا  شــديدة يف 

عليها، إىل أن ارتقى أول من أمس متأثًرا بجراحه.
 30 يف  انطلقــت  التــي  العــودة  مســريات  ونجحــت 
21 شــهًرا  2018 واســتمرت عــىل مــدار  مــارس/ آذار 
قرب السياج الفاصل رشقي قطاع غزة يف ترسيخ ثقافة 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  لــدى  الشــعبية  املقاومــة 
الثائريــن  ملطالــب  االســتجابة  عــىل  االحتــالل  وإرغــام 
ضمــن  عامــا،   15 منــذ  املتواصــل  الحصــار  بفكفكــة 
"تفاهامت التهدئة"، وإعادة القضية الفلســطينية إىل 

الواجهة العاملية.
وكان  عنــا،  آالمــه  إخفــاء  جاهــًدا  يحــاول  محمــد  "كان 
نفوســنا،  البهجــة إىل  وإدخــال  إســعادنا  عــىل  حريًصــا 
وعنــد اشــتداد آالمــه يحــاول االبتعــاد عنــا ليمكــث يف 
غرفتــه بحجــة النــوم"، هكــذا يقــص والده منــري لبد )45 

عاًما( لصحيفة "فلسطن".
وأضــاف: "بــدأ يعــاين آالمــا يف قدمــه اليمنــي مــن فــوق 
لــه  وأجريــت  املستشــفى  إىل  توجهنــا  وحــن  الركبــة، 
فحوصات طبية وصورة إشعاعية، تبن وجود تآكل يف 
عظامها، ليقرر األطباء برتها، وهو ما أصابنا بالصدمة، 

إذ كيف ُتبرت قدمه غري املصابة برصاص االحتالل؟".
كان  "فقــد  ومتزًنــا  هادًئــا  بــدا  محمــًدا  أن  إىل  ولفــت 
محًبــا لنــا ويرفــع مــن معنوياتنــا ويخفــف مــن آالمنــا وهو 
جريــح"، عــىل الرغــم مــن أن أمــر بــرت قدمــه ليــس هيًنــا 
عليــه وأفــراد عائلتــه، لكــن رسعــان مــا اعتــاد األمــر وقِبــل 
يتنقــل  وبــدأ  وضعــه،  خطــورة  بســبب  العمليــة  بإجــراء 

بعكازين طبين.
وبــدأ  اآلالم،  زادت  قدمــه  بــرت  مــن  قليلــة  أشــهر  وبعــد 
يعــاين انخفــاض وزنــه وعــدم قدرته عىل األكل، وأصبح 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مستشــفيات  بــن  يتنقــل 
وقطــاع غــزة إلجــراء الفحوصــات الالزمــة، يتوقــف والــده 
بعــض  إجــراء  أنــه عقــب  يكمــل  أن  قبــل  الحديــث  عــن 

الفحوصات الطبية، اكتشفت إصابته مبرض الرسطان 
وانتشاره يف الرئة من جراء إصابته بطلق ناري مرسطن 

من جنود االحتالل رشقي القطاع.
العالج الكيماوي

مل يعــد محمــد يتحمــل آالمــه، وفــق والــده، إذ صــار ال 
الكيــاموي  فالعــالج  قدميــه،  عــىل  الوقــوف  يســتطيع 
وبــدا  متحــرك،  كــريس  قعيــد  وجعلــه  كثــرًيا،  أرهقــه 
معظــم الوقــت غائًبــا عــن الوعــي ال يقــوى عــىل الحركة، 
وأحياًنــا يتاملــك نفســه مبســاعدة أفــراد أرستــه لتنقلــه 

وتلبية احتياجاته.
ال  االبتســامة  كانــت  األخــرية  أيامــه  والــده: "يف  يقــول 
إىل  يدعونــا  وكان  آالمــه،  مــن  بالرغــم  محيــاه  تفــارق 
مســامحته، ومواصلــة الدفــاع عــن فلســطن املحتلــة، 

ويقول إن حياته باتت قصرية".
محًبــا  محمــد  "كان  حديثــه:  ويواصــل  والــده  يتنهــد 
املحتــل،  دنــس  مــن  تحررهــا  يــوم  وينتظــر  لفلســطن، 
فــأراد الشــهادة، ونالهــا يــوم ذكرى ميالد رســولنا الكريم 

محمد صىل الله عليه وسلم".
كان  فقــد  العــودة  مــن ســلمية مســريات  الرغــم  وعــىل 
املســاملن  الثائريــن  يســتهدفون  االحتــالل  جنــود 
بالرصــاص الحــي واملتفجــر وقنابــل الغــاز، ما أســفر عن 

استشهاد نحو 300 مواطن، وإصابة اآلالف بجروح.
والهيئــة  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ونعــت 
الوطنية ملسريات العودة وكرس الحصار، الشهيد لبد 
من مخيم الشــاطئ غرب غزة. وأكدت الحركة يف بيان 
أمــس، أن املقاومــة بأشــكالها كافــة حق لشــعبنا للدفاع 
عــن نفســه وانتــزاع حقوقــه وكــرس حصــار غــزة، مشــددة 
بيتــا وجنــن  الغربيــة يف  ثــورة شــباب الضفــة  عــىل أن 
وقطعــان  املحتــل  وجــه  يف  وبالطــة  والخليــل  ونابلــس 
املســتوطنن، واملواجهــات اليوميــة يف القــدس "مــا 
هــي إال امتــداد ملعاركنــا املتواصلــة مــع االحتالل، ولن 
تتوقــف حتــى تحقيــق أهــداف شــعبنا يف الحريــة ودحر 

االحتالل".
مــن جهتهــا قالــت الهيئــة الوطنيــة: إن جرائــم االحتــالل 
ســتظل ماثلــة وشــاهدة عــىل ســاديته، وســتبقى جــراح 
مصــايب مســريات العــودة تســترصخ الضمــري اإلنســاين 
الحــرب  مبجرمــي  العدالــة  وإنفــاذ  الحــق  إلحقــاق 

اإلرسائيلين.

حماس و"هيئة مسريات العودة" تنعيانه

الشاب "لبد".. تلقت قدمه رصاصًة 
إرسائيليًة "ُمرسِطنًة" فأنهت حياته!

"تمخضت التنفيذية فولدت فأرًا"

الجبهة الشعبية تهاجم "تنفيذية المنظمة" 
بعد "النتائج الصفرية" الجتماعها

االحتالل يسجل 13 وفاة 
و1130 إصابة جديدة بكورونا

دومنــات   10 االحتــالل  آليــات  وجرفــت 
مزروعــة بأشــتال الزيتــون، للمواطــن إبراهيم 
عبيــات، يف منطقــة خلــة النحلــة قــرب قريــة 
واد رحــال جنــوب بيــت لحــم، ودمــرت خالل 
بنــاء  وقواعــد  اســتنادية  جدرانــا  التجريــف 

منزل قيد اإلنشاء.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
مواطنا واعتدت عىل آخرين لدى تصديهم 
القتحــام النائــب املتطــرف يف "الكنيســت" 
بــاب  لســاحة  جفــري  بــن  ايتــامر  اإلرسائيــيل 

العمود بالقدس.
االحتــالل  قــوات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
اعتدت عىل عدد من املواطنن هتفوا يف 
وجــه املتطــرف بن جفــري، واعتقلت مواطًنا 

بعد االعتداء عليه بالرب.
كام اقتحم بن جفري بحامية قوات االحتالل 
"ربــاط الكــرد" قرب باب الحديد أحد أبواب 

املسجد األقىص.
عــدة  منــذ  العمــود  بــاب  منطقــة  وتشــهد 
عــىل  االحتــالل  مــن  متواصــال  عدوانــا  أيــام 
أو  املواطنــن خــالل مرورهــم مــن املــكان، 
أصيــب  حيــث  مدرجاتــه،  عــىل  جلوســهم 

واعتقل العرشات.
خميــس  االحتــالل  مخابــرات  واســتدعت 
األوقــاف يف  دائــرة  موظفــي  أحــد  شــحادة، 

املسجد األقىص، للتحقيق معه.
واعتقــاالت،  وتفتيــش  دهــم  حملــة  ويف 

اعتقلــت قــوات االحتــالل املحرريــن عــامد 
حــامد،  وحمــدي  بسيســو،  ومحمــد  نصــار 
ومحمــد حامد، ومحمد حامد، والشــقيقن 

عمر ويامن عبد الرحمن من رام الله.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  ســلفيت  ويف 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي 
حــامس املحــرر حســام حــرب ونجلــه زيــد، 
ومحمــد حــرب، وعبــد الغنــي حــرب، وأميــن 
وعدنــان  العينابــويس،  وزهــري  حــرب، 
ومبلغــا  ذهبيــا  مصاغــا  ورسقــت  الهيمــوين 
مــن  شــيقل   5000 بنحــو  يقــدر  املــال  مــن 

منزله.
النائــب  منــزل  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
قامئــة  ومرشــح  الترشيعــي  املجلــس  يف 
الجــواد  عبــد  نــارص  د.  موعدنــا"  "القــدس 
يف بلــدة ديــر بلــوط، وهددتــه باالســتهداف 
إذا شــارك يف أي نشــاط أو عمــل مــع حركــة 

حامس.
ويف الخليــل اعتقلــت قــوات االحتالل بالل 
 28( القــايض  ونائــل  عامــا(،   25( الحــروب 
وحطمــت  شــهداء  صــور  ومزقــت  عامــا(، 
زجــاج مركبــات، واســتولت عــىل مبلــغ مايل 
بقيمــة 2000 دينــار أردين، و3000 شــيقل 
مــن منــزل املواطــن مــوىس أبــو ديــة، وبطاقة 
هويــة ورخصــة قيادة وبطاقة ممغنطة لنجله 

تقي الدين.
مــر،  األســري  والــد  ديــة  أبــو  واملواطــن 

ســنوات،  و7  املؤبــد  بالســجن  املحكــوم 
ومعتقل منذ عام 2009.

قامئــة  مرشــح  منــزل  القــوات  واقتحمــت 
"القــدس موعدنــا" فرحــان علقــم، وحجزتــه 
وعائلتــه يف غرفــة واحــدة، وفتشــت املنــزل 
وخربــت محتوياتــه بصحبة كالب بوليســية، 
وداهمــت منــزل املواطــن آدم اخليــل، وهــو 
بالســجن  املحكــوم  مــوىس  األســري  والــد 
املؤبــد، ورسقــت مبلغا ماليــا بقيمة 1000 

شيقل.
صــالح  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
بعــد  باألغــوار  عاطــوف  قريــة  مــن  بشــارات 
والشــاب  عنــه،  اإلفــراج  مــن  قليلــة  ســاعات 

جهاد أبو الرب من جنن.
اقتحــم  املســتوطنن،  انتهــاكات  وبشــأن 
بلــدة  يف  األثــري  املوقــع  منهــم  العــرشات 
قــوات  بحاميــة  نابلــس،  شــامل  سبســطية 
بكثافــة يف محيــط  انتــرشت  التــي  االحتــالل 
رسق  نابلــس،  جنــوب  ويف  املوقــع. 
املســتوطنون مثــار زيتــون ومعــدات زراعيــة 

من أرايض قريوت جنوب نابلس.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن أهــايل قريــوت 
القريبــة  أراضيهــم  وصولهــم  بعــد  اكتشــفوا 
باختفــاء  راحيــل"  "شــفوت  مســتوطنة  مــن 
معداتهم الزراعية التي تستخدم يف قطف 
الزيتــون، واعرتضــوا أحــد املســتوطنن كان 

يرسق مثار الزيتون واملعدات.
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الضوء عالج محتمل 
للمصابين بالخرف

لندن/ وكاالت:
أفادت مجموعة من العلامء بأن العالج باألشعة تحت الحمراء ميكن 

أن يساعد األشخاص املصابني بالخرف.
أدمغــة  إىل  الضــوء  إلرســال  خــوذة  تجريبيــة  دراســة  واســتخدمت 
املتطوعــني األصحــاء، وخلصــت إىل حدوث تحســينات يف ذاكرتهم 

ووظائفهم الحركية ومهاراتهم يف معالجة املعلومات.
وأعلن فريق البحث القائم عىل التجربة، بقيادة الدكتور بول شازوت 
مــن جامعــة دورهــام واملــامرس العــام الدكتــور جــوردون دوجــال، أن 
العــالج الضــويئ عــر الجمجمــة ميكــن أن يســاعد يف تحســني حالــة 

األشخاص الذين يعانون من الخرف.
"فوتوبيوموديوليشــن"  دوريــات  يف  الدراســة  نتائــج  ونــرت 
خضــع  الدراســة،  إطــار  ويف  ســرجري".  و"ليــزر  و"فوتوميديســني" 
14 شــخًصا يتمتعــون بصحــة جيــدة وتبلــغ أعامرهــم 45 عاًمــا أو أكــر 
إىل ســت دقائــق مــن العــالج الضويئ عــر الجمجمة بطول موجة يبلغ 

2068 نانومرًتا مرتني يومًيا عىل مدار شهر.
وكشــفت االختبــارات التــي أجريــت عــىل املجموعتــني عــن تحســن 
معالجــة  ورسعــة  والذاكــرة،  الحركيــة  الوظائــف  يف  األداء  يف  كبــر 
الدمــاغ للمعلومــات لــدى أولئــك الذين اســتخدموا الخــوذة الحقيقية 

مقارنة بأولئك الذين أعطوا الخوذة الوهمية.
وقــال دكتــور شــازوت، الــذي أمــى قرابــة 20 عاًمــا يف دراســة أطــوال 
موجات األشــعة تحت الحمراء لعالج الخرف: "هذه دراســة تجريبية 
وهنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث، ومثــة مــؤرشات واعــدة عــىل 
أن العــالج باســتخدام ضــوء األشــعة تحــت الحمــراء قــد يكــون مفيــًدا 
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن الخــرف. هــذا أمــر يســتحق مزيــًدا مــن 

جهود االستكشاف".
وتابــع: "يف الواقــع، نرنــا يف وقــت قريــب مــع الباحثــني األمركيــني 
الدليــل  تقــدم  جديــدة  مســتقلة  رسيريــة  دراســة  معنــا  املتعاونــني 
األول عــىل التحســن العميــق والرسيــع يف أداء الذاكــرة لــدى مــرىض 

الخرف".
تحــت  لألشــعة  معينــة  موجيــة  أطــوااًل  أن  املعــروف  "مــن  وأضــاف: 

الحمراء تساعد يف التخفيف من تلف الخاليا العصبية".
جديــر بالذكــر أن دكتــور دوجــال خــوذة مــن طراز "يب يب إمـ  يت"، تبلغ 
قيمتها 7.250 جنيه إسرتليني. وتتوىل الخوذة توجيه األشعة تحت 
14 مصفوفــة إضــاءة »ليــد« يجــري  الدمــاغ عــر  الحمــراء إىل عمــق 

تريدها مبروحة. 
وأوضــح دكتــور دوجــال أن الخــوذة "رمبا تعــني خاليا الدماغ املترضرة 
واآلخــذة يف االحتضــار عــىل التجــدد والتحول إىل وحدات عاملة مرة 

أخرى".

الطريق إلى البيت األبيض
املخابــرات  تقريــر  عــىل  بايــدن  الرئيــس  ق  صــدَّ عــدة  أشــهر  قبــل 
األمركية CIA الذي جاء فيه أن ابن سلامن ويل العهد السعودي 
الرئيــس  يرفــض  لــذا  خاشــقجي،  وقتــل  باختطــاف  األمــر  أصــدر 

األمريك االلتقاء به، أو التحدث معه!
التقرير والتصديق عليه يعنيان أن رأس الدولة يتهم، ورمبا يدين، 
ابــن ســلامن، وهــذا األمــر صعــب ومعقــد يف السياســة الخارجيــة 
أمــام اململكــة، ألن املتهــم باملســئولية هــو ويل العهــد وصاحــب 
القرار فيها، ومن املعلوم أن اململكة يف حاجة للواليات املتحدة 
والعســكرية.  األمنيــة  وخاصــة  املســتويات،  كل  يف  األمركيــة، 
اململكــة يف حاجــة لدعــم أمركا يف مواجهة النفوذ اإليراين، ويف 
دعم موقفها يف اليمن، وقضايا الحاجة أكر من أن تعّد يف مقال 

قصر.
اململكــة ال تســتطيع أن تغامــر مبصالحهــا مــع أمــركا، وبايــدن ال 
يســتطيع أن يتخــىل علنــا عــن أحــد أهــم أركان سياســته وهــو دعــم 
حقــوق اإلنســان يف العــامل، عــىل نحــو مــا فعــل ســلفه أوبامــا، ومــن 
مثــة فــإن إجــراء محادثــات مبــارشة منــه مــع ابــن ســلامن، أو دعوتــه 
الســيايس،  مبســتقبله  ويــرض  مبصداقيتــه،  يــرض  أمــركا،  لزيــارة 

ويؤثر سلبيا يف حزبه الدميقراطي.
مــا أود قولــه إنــه مثــة مشــكلة يف العالقات بني الرياض وواشــنطن، 
سياســية  ومقاربــة  لحــّل  وتحتــاج  الــوزن،  ثقيلــة  املشــكلة  وهــذه 
الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  الفرحــان  الجليــد.  ذوبــان  يف  تســاعد 
يســافر هنــا وهنــاك، ويبحــث عــن حــّل يناســب اململكــة ويخفــف 
الفرحــان  يســلكه  الــذي  الطريــق  مــا  ولكــن  الرجلــني.  بــني  الجفــاء 

لتحقيق الهدف؟!
يف أول عهد الرئيس ترامب توترت العالقة بني الرياض وواشنطن 
يف إثــر مــا تعــرف بالقضايــا التــي يرفعهــا املتــرضرون مــن أحــداث 
الحادي عر من سبتمر، ولكن اململكة استطاعت أن تقنع إدارة 
ترامــب بشــطب التوجــه للمحاكــم األمركيــة، يف مقابــل توظيــف 
الســعودية خمســة مليارات دوالر يف االقتصاد األمريك، منحت 
املجتمــع  ســاعدت  ألنهــا  اململكــة،  عــىل  للثنــاء  فرصــة  ترامــب 
ترامــب  أصــاب  وقــد  ووظائــف،  عمــل  فــرص  توفــر  األمــريك يف 

وإيفانكا شخصيا من هدايا اململكة ما أفرحهام وأسكتهام..
ولكن ما أســكت ترامب وأفرحه مل يعد ينفع فيام يبدو مع بايدن 
الدميقراطــي حامــل لــواء حقــوق اإلنســان، وهــذا جعــل الخارجيــة 
الســعودية تبحــث يف حلــول أخــرى، فلــم تجــد أمامهــا غــر التقــدم 
املعونــة  الطريــق  هــذا  يف  تجــد  وعــى  لعــل  أبيــب(،  )تــل  نحــو 
قــرار  اإلمــارات يف  لتأييــد  والبغيــة املنشــودة، فذهبــت  الالزمــة، 
التطبيــع، وأعطــت اإلذن للبحريــن لعمــل الــيء نفســه، وســمحت 
للطائــرات اإلرسائيليــة بالطران يف أجواء اململكة، ورفعت الحظر 
عــن زيــارات الســعوديني )إلرسائيــل(، ومــع تقــدم األحــداث واأليــام 
صار تطبيع العالقات مع )إرسائيل( مسألة وقت، إذا ما تراجعت 
إدارة أوباما عن متابعة قضية خاشقجي، واكتفت مبا قاله القضاء 

السعودي.
االحتــالل،  خارجيــة  وزيــر  )لبيــد(  بــر  وبقربــه  قريــب  التطبيــع   
وغــره مــن قــادة دولــة االحتــالل. فهــل باتــت القضيــة الفلســطينية 
هــي الطريــق، وهــي الثمــن املدفــوع ســلفا لحــّل بعــض املشــكالت 

العربية القطرية؟!

متحف ألماني يعيد لوحة 
لبيسارو سرقها النازيون

برلني/ وكاالت:
ســّلم متحــف "ألتــه ناشــونال غالــري" يف برلــني، لوحــة للرســام االنطباعي 
ملحــام  خاصــة  مجموعــة  مــن  النازيــون  نهبهــا  بيســارو  كاميــل  الفرنــي 

يهودي خالل الحرب العاملية الثانية، ثّم أعاد رشاءها.
مــع  اتفاًقــا  وقعــوا  قــد  دورفيــل  أرمــان  املحامــي  ورثــة  عــن  ممثلــون  وكان 
املتحــف يقــي بإعادتــه ثــم رشائــه مجــدًدا لوحــة بعنــوان "ســاحة يف ال 
روش غويــون"، وهــي جــزء مــن املجموعــة الدامئــة للمتحــف يف العاصمة 

األملانية.
املتحــف  تديــر  التــي  الــرويس  الثقــايف  الــرتاث  مؤسســة  رئيــس  وقــال 
األملــاين هرمــان بارزينغــر، "أنــا ممــن جــًدا لورثــة أرمــان دورفيــل ألنهــم 
أتاحــوا لنــا إمكانيــة رشاء العمــل لصالــح )ألتــه ناشــونال غالــري(، وملجيئنا 

إىل برلني خصيًصا لهذا الغرض".
ومل يكشــف عــن املبلــغ الــذي دفعــه املتحف مقابــل اللوحة، لكنه قال إن 

األرسة أرادت أن تظل معروضة للجمهور. 
وُرســمت لوحة "ســاحة يف الروش غويون" عام 1867، واســتحوذ عليها 
أرمــان دورفيــل يف باريــس عــام 1928، وبعــد انتقالــه إىل جنــوب فرنســا، 
املتاحــف  عــىل  توزيــع مجموعتــه  وتــم   ،1941 عــام  دورفيــل يف  تــويف 

وهواة جمع التحف.
ومل تتمكــن األرسة مــن الفــرار مــن فرنســا خــالل االحتــالل األملــاين، وُقتــل 
1940 إىل  يــد النازيــني الذيــن احتلــوا البــالد مــن  معظــم أفرادهــا عــىل 
1944، ولقــي الكثــر مــن أقــارب شــارل شــقيق أرمــان دورفيــل حتفهــم يف 

أوشفيتز. 
وحصل متحف "ألته ناشــونال غالري" عىل اللوحة من معرض يف لندن 

عام 1961.
ورسق النازيــون آالف األعــامل الفنيــة مــن عائــالت يهوديــة خــالل الحــرب 
العامليــة الثانيــة، فيــام ســارت عمليــات إعادتهــا ببــطء، بســبب املعــارك 

القانونية وعمليات البحث املعقدة.

"فيسبوك" تعتزم 
توظيف 10 آالف شخص 

لتطوير الـ"ميتافيرس"
نيويورك/ وكاالت:

تعتزم "فيسبوك" توظيف 10 آالف شخص من دول االتحاد األورويب 
يف السنوات الخمس املقبلة للعمل عىل تطوير عامل الـ"ميتافرس" 
الرقمي املوازي الذي يطمح إىل تحقيقه مؤسس الشبكة االجتامعية 

األمركية العمالقة ورئيسها مارك زوكربرغ.
خافيــر  واإلســباين  كليــغ  نــك  عــّد  فقــد  إعالميــة،  مصــادر  وبحســب 
أوليفان، املسؤوالن الكبران يف املجموعة التي تضم راهًنا 63 ألف 
موظف، هذا االستثامر هو مبثابة منح الثقة لقوة صناعة التكنولوجيا 

األوروبية وإمكانات املواهب التقنية األوروبية".
ومل يورد مقال املســؤوالن املنشــور عىل مدونة، تفاصيل دقيقة عن 
الدول التي سترتكز فيها هذه الوظائف مستقباًل ومل يوضح طبيعتها.

عــىل  "الحاجــة إىل مهندســني  أن  باإلشــارة إىل  واكتفــى املســؤوالن 
درجــة عاليــة مــن التخصــص هــي واحــدة مــن أكــر أولويات )فيســبوك( 

إلحاًحا"..
و"يونيفــرس"  "ميتــا"  كلمتــي  تجمــع  كلمــة  وهــي  والـ"ميتافــرس"؛ 
للعــامل  الرقمــي  البديــل  مــن  نــوع  الفوقــي"،  "الكــون  أي  باإلنجليزيــة؛ 

املادي، ميكن الوصول إليه عر اإلنرتنت.
ومــن املفــرتض أن يتيــح الـ"ميتافــرس" زيــادة التفاعــالت البرية عر 
اإلنرتنت من خالل تحريرها من القيود املادية، بفضل تقنيتي الواقع 

االفرتايض والواقع املعزز خصوًصا.
فبــداًل مــن الجلــوس أمــام جهــاز كومبيوتــر، فقــد يحتــاج الشــخص فقط 
عــامل  دخــول  مــن  يتمكــن  حتــى  الــرأس  عــىل  يوضــع  أو جهــاز  لنظــارة 
افــرتايض قــد يقــوم فيــه مثــاًل بالرقــص مــع أشــخاص عــىل بعــد آالف 

الكيلومرتات، أو القيام مبغامرة معينة، أو تجربة أداء وظيفة ما.
الرئيســية  "امليــزة  أن  املــايض  متــوز  يوليــو/  يف  زوكربــرغ  وعــّد 

للـ)ميتافرس( ستتمثل يف الشعور بالوجود فعاًل مع الناس".
يف  "فيفاتــك"  معــرض  خــالل  بالفيديــو  مقابلــة  يف  أيًضــا  وأوضــح 
يونيو/ حزيران املايض أن األمر ال يقترص عىل توفر "تجربة جديدة 
رائعة«؛ بل يؤدي كذلك إىل إطالق »موجة اقتصادية ميكن أن تؤّمن 

فرًصا للناس يف العامل كله".
مــن  تتخــذ  التــي  الركــة؛  تواجــه  فيــام  "فيســبوك"  إعــالن  ويــأيت 
كاليفورنيا مقًرا لها، ضغوًطا عدة وتحتاج إىل إعادة تحســني صورتها 
املترضرة جّراء اتهامها بتجاهل اآلثار االجتامعية السلبية ألنشطتها.

إليكم طريقة صنع كعك "دالغونا" 
الشهير في "لعبة الحبار"

لندن/ وكاالت:
بفضــل مسلســل  املقرمــش  املحــىل  "دالغونــا"  كعــك  شــهرة  طــارت 
أخــًرا  "نتفليكــس"  أعلنتــه  الــذي  الجنــويب  الكــوري  الحّبــار"  "لعبــة 
األكــر شــعبية عــىل املنصــة، إذ يحتــل موقًعا مركزًيــا يف تحد يواجهه 

املشاركون.
الشــخصيات  مئــات  حلقــات  تســع  مــن  املؤلــف  املسلســل  ويصــور 
املشــاركة يف مســابقة ألعاب لألطفال، يفوز الرابح فيها مببلغ 45.6 
مليــار وون )38.5 مليــون دوالر أمــريك(، فيــام ُيقتــل الخــارسون فيهــا 
كلهــم. و"دالغونــا" هــي قــرص مــن الحلــوى وجــزء مــن لعبــة شــائعة بــني 
أطفــال كوريــا الجنوبيــة، وتبــاع عــادة عنــد الباعــة املتجولــني، مقابــل 
دوالر ونصــف تقريًبــا. وهــي دائريــة الشــكل ومســطحة، ووســطها رمــز 
منقــوش. واملطلــوب مــن األطفــال أن يســتخدموا دبوًســا مــن للحفــر 

حول الرمز، لفصله وحده عن باقي الكعكة.
إىل  الــريء  املــرح  مــن  تحولــت  حيــث  للمسلســل  انتقلــت  اللعبــة 
محاولــة النجــاة مــن املــوت، ثــم انتــرت يف أنحــاء العــامل، ومارســها 

مشاهر مواقع التواصل االجتامعي أمام الكامرات.
البيــت؟ خــذوا وعــاء معدنيــا واســعا،  كيــف تصنعــون "دالغونــا" يف 
يفضــل أن يكــون قعــره دائريــا، وضعــوا فيــه 5 مالعق كبرة من الســكر. 

حركوا السكر فوق نار هادئة حتى يذوب.
ارفعــوا الوعــاء عــن النــار، وأضيفــوا قليــاًل مــن صــودا الخبــز إىل الســكر 
املــذاب. يجــب أن تجمعــوا بــني املكونــني برسعة كبرة. مبجرد خلط 
مــن امللعقــة مبــارشة عــىل ورق مقــاوم  الخليــط  املكونــات، اســكبوا 

للشحوم. سيستقر يف شكل دائري.
انتظروا 20 ثانية حتى ترد قلياًل، ثم اضغطوا بقالب البسكويت )أي 
شــكل مناســب( يف األعــىل، وتجنبــوا الضغــط حتــى األســفل. هكــذا 

تحصلون عىل حلوى "دالغونا".

تعرف على أعراض 
نقص الحديد واألطعمة 

الالزمة لتعويضه
لندن/ وكاالت:

يعــاين 30 % عــىل األقــل مــن البــر حــول العــامل نقــص الحديــد 
يف دمائهــم، األمــر الــذي يســبب لهــم مشــكالت جســدية ونفســية 

عديدة.
ورغــم انتشــار هــذه املشــكلة الصحيــة، فــإن الكثــر مــن األشــخاص 
ليــس لديهــم علــم بإصابتهــم بهــا، حيــث إن أعــراض نقــص الحديــد 

ليست معروفة للجميع.
وتحدثت صحيفة "إكسرس" الريطانية إىل اختصاصية التغذية 
روزي ميلــني عــن هــذا األمــر، حيــث قالــت ميلــني إن أهــم أعــراض 
الجلــد  وشــحوب  التنفــس  وضيــق  التعــب  هــي  الحديــد  نقــص 

وخفقان القلب.
إىل  متشــابهة  األعــراض  هــذه  ألن  نظــًرا  أنــه  إىل  ميلــني  وأشــارت 
حــد مــا مــع أعــراض اإلرهــاق فــإن الكثر مــن األشــخاص ال يعرونها 

االهتامم املطلوب.
الالزمــة  للتحاليــل  الشــخص  إجــراء  رضورة  عــىل  أكــدت  لكنهــا 
للكشــف عــن مســتوى الحديــد والفيتامينــات األخرى بجســمه عند 

شعوره بأي من هذه األعراض.
وأكــدت ميلــني أن هنــاك أنظمــة غذائيــة تتســبب يف تفاقــم هــذه 
املشــكلة، وهــي األنظمــة التــي مييــل متبعوها لعدم تنــاول اللحوم 

الحمراء عىل اإلطالق.
أن  فعليهــم  اللحــوم،  مبقاطعــة  األشــخاص  قــام  "إذا  وأضافــت: 
يحرصــوا عــىل تنــاول األطعمــة األخــرى التــي تحتــوي عــىل الحديــد 
لتعويــض نقصــه بأجســامهم، مــع العلــم أن كميــة الحديد املوىص 
مغــم  و14.8  للرجــال  مغــم   8.7 هــي  يومًيــا  عليهــا  بالحصــول 

للنساء".
وذكــرت ميلــني أن أهــم األطعمــة التــي تحتــوي عــىل الحديــد، إىل 
جانــب اللحــوم الحمــراء، هــي الكبد والفاصوليــا والفواكه املجففة 

واملكرسات والسبانخ والعدس واملحار والرسدين.
ولفتــت اختصاصيــة التغذيــة إىل أن فائــدة تنــاول هــذه املأكــوالت 
ستزيد بشكل كبر عند إضافة األطعمة الغنية بفيتامني يس لها، 

حيث يساعد فيتامني يس الجسم يف امتصاص الحديد.
ومــن أشــهر األطعمــة الغنيــة بفيتامــني "يس"، الليمــون والرتقــال 

والفراولة والروكيل والجوافة والفلفل.

ثـوران بـركـان جبل "أسـو" 
فـي اليـابــان

طوكيو/ وكاالت:
أفــادت وســائل إعــالم يابانيــة، أمــس، بثوران بركان جبل "أســو" يف جنوب 

غرب البالد.
وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية )إن إتش كيه( أن الثوران تسبب يف قذف 

سحب كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إىل 3500 مرت يف الهواء.
املحيطــة يف  املنطقــة  ســكان  اليابانيــة  الجويــة  األرصــاد  هيئــة  وحــذرت 
اليابــان، مــن االقــرتاب مــن  الرئيســية يف جنــوب غــرب  كيوشــو، الجزيــرة 

الركان الذي يبلغ ارتفاعه 1592 مرتا تحت أي ظرف.
يشار إىل أن اليابان موطن ألكر من 100 من الراكني النشطة، منها 50 

يتم رصدها باستمرار.

غزة/ فلسطني: 
بحــث رئيــس بلديــة غزة د.يحيى الرساج مع 
وفد من جمعية الكشافة الفلسطينية سبل 
التطوعيــة  املشــاركة  مجــال  يف  التعــاون 
وتحســني  والطــوارئ،  األزمــات  أوقــات  يف 

األوضاع الصحية والبيئية يف املدينة.
جاء ذلك خالل لقاء عقد يف مكتب رئيس 
البلدية يف املقر الرئيس مبيدان فلسطني، 
الــدويل  املفــوض  الكشــافة  عــن  حــرضه 
لجمعية الكشافة الفلسطينية صخر حميد، 
واملجموعة الكشــفية للشهيدة إميان حجو 

برئاسة محمد حجو.
وإرشاك  التعــاون  ســبل  الطرفــان  وناقــش 
مجموعات تطوعية من الكشافة يف أعامل 
الطــوارئ التــي تقــوم بهــا البلديــة يف أوقــات 
يف  املشــاركة  وســبل  والطــوارئ،  األزمــات 
األنشــطة واملبــادرات البيئيــة التــي تســاهم 
يف تحســني الخدمات الصحية والبيئية يف 

املدينة.
أحــد  تســمية  ســبل  الطرفــان  بحــث  كــام 
الكشــافة  باســم  املدينــة  يف  املياديــن 
الكشــافة  لذاكــرة  تخليــدًا  الفلســطينية 

التــي  األجيــال  وتقديــرًا ألعــامل وتضحيــات 
شــاركت يف عمــل الكشــافة منــذ تأسيســها 

قبل أكر من 100 عام.
وأكــد الــرساج أن بلديــة غــزة لــن تدخر جهدًا 
يف التعــاون مــع كل املؤسســات واألنشــطة 
التــي تخــدم املجتمــع وتعــزز دورهــا الوطني 
وتســاهم يف رفعة املدينة ومشــاركة أبنائها 

يف كل فعاليات وأعامل البلدية.
عــىل  الكشــافة  وفــد  البلديــة  رئيــس  وشــكر 
مشاركته مع البلدية يف األنشطة املشرتكة 
الكشــفي  األســبوع  يف  تنظيمهــا  تــم  التــي 
يف العــام املــايض، وأكــد أهميــة اســتمرار 
التعــاون مبــا يعزز العمل التطوعي وإرشاك 

الشباب يف أنشطة البلدية.
التواصــل  تعزيــز  عــىل  الطرفــان  واتفــق 
واملشــاركة خــالل املرحلــة املقبلــة لتنفيــذ 
أنشــطة مختلفــة تخــدم املدينــة وتعــزز مــن 

دور الشباب ومشاركتهم يف البلدية. 
اتفاقية توأمة

مــن جهــة ثانيــة احتفلــت بلديــة غــزة وبلديــة 
ترومســو شــامل الرنويــج مبناســبة مــرور 20 
عاًمــا عــىل اتفاقيــة التوأمــة بينهــام؛ وذلــك 

خالل لقاء عر برنامج التواصل "زوم" جمع 
رئيــس البلديــة د. يحيــى الــرساج مــع نظــره 
الرنويجــي جيــرن ومســون، وعــدد من أعضاء 
املجلــس البلــدي وموظفــني مــن البلدتــني 
وأفراد من الجالية الفلسطينية يف الرنويج.

باســتمرار  ســعادتهام  عــن  الجانبــان  وعــّر 
العالقــات الثنائيــة بني املدينتني، مؤكدين 
أهميــة تطويــر اتفاقيــة التوأمــة مبــا يعــزز مــن 
ســبل  وبحثــا  والتعــاون،  الصداقــة  أوارص 
التعــاون يف تنفيــذ مشــاريع وأنشــطة تخــدم 

املدينتني.
مــن جانبــه، أطلــع الــرساج نظــره الرنويجــي 
عــىل األوضــاع يف املدينــة، والجهــود التــي 
الصعبــة  األوضــاع  ظــل  يف  البلديــة  تبذلهــا 
لتقديــم الخدمــات للمواطنــني، واملشــاريع 
التــي تنفذهــا البلدية لتطوير البنية التحتية 

يف املدينة.
بــدوره؛ شــكر رئيــس بلديــة ترومســو، بلديــة 
بــني  العالقــات  لتعزيــز  جهودهــا  عــىل  غــزة 
تدخــر  لــن  بلديتــه  أن  مؤكــدًا  البلديتــني، 
الصداقــة  عالقــات  مواصلــة  يف  جهــًدا 

وتعزيز اتفاقية التوأمة بني البلديتني.

بلدية غزة تبحث مع "الكشافة الفلسطينية" سبل التعاون


