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محافظات/ محمد األيويب:
أصيــب 17 مواطًنــا بجــراح، أمــس، مــن جــراء اعتــداء قــوات 
االحتــال اإلرسائيــي عىل محتفلني بذكرى املولد النبوي 

القــدس  مبدينــة  العمــود"  "بــاب  منطقــة  يف  الرشيــف 
بالهــدم  قــوات االحتــال إخطــارات  كــا وزعــت  املحتلــة، 
ووقف البناء ملنازل ومنشآت، يف حني هاجم مستوطنون 

مزارعــني وقطعــوا عــرشات أشــجار الزيتــون وشــّقوا طريًقــا 
اســتيطانيا يف الضفــة الغربيــة املحتلــة. وقالــت 
جمعيــة الهــال األحمــر يف بيــان: إّن "طواقمهــا 

طهران/ فلسطني:
العربيــة  العاقــات  مكتــب  رئيــس  قــال 
خليــل  د.  حــاس،  حركــة  يف  واإلســامية 
الحية: إن وحدة األمة اإلسامية متر من خال 

القــوة  وإنهــاء  فلســطني  تحريــر  نحــو  توحدهــا 
الصهيونيــة  وهــي  جســدها؛  مــن  الرسطانيــة 
يف فلســطني والقــدس. جــاء ذلــك يف كلمــة 
لــه، خــال افتتــاح املؤمتــر الخامــس والثاثــني 

اإليرانيــة،  العاصمــة  يف  اإلســامية  للوحــدة 
طهــران، أمــس، وذلــك عــىل رأس وفــد ضــّم د. 

أســامة حمدان ود. أبو أحمد جال 
حركــة  ممثــل  القدومــي  خالــد  ود. 

رام الله/ فلسطني:
حــذر املحامــي جــواد بولــس مــن وفــاة األســر 
مقداد القواســمي فجأة، إثر مواصلة اإلرضاب 
عــن الطعــام و5 أرسى آخرين، رفًضا العتقالهم 

اإلرسائيــي.  االحتــال  ســجون  يف  اإلداري 
وأوضــح بولــس يف ترصيــح صحفــي أمــس، أن 
األســر القواســمي املــرب عــن الطعــام منــذ 
91 يوًمــا، يواجــه احتاليــة الوفاة املفاجئة، إذ 

إن وضعــه الصحــي أصبــح حرًجــا للغايــة، ووفًقــا 
اإلرسائيــي  "كابــان"  مستشــفى  يف  لألطبــاء 

فــإن األعــراض الظاهــرة عليــه تشــر 
عــىل  خطــر  تراجــع  حصــول  إىل 

أريحا-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تجــددت معانــاة أهــايل "عشــرة الكعابنــة" 
داســت  أن  بعــد  القــرسي  التهجــر  مــع 
بيوتهــم  الفلســطينية  الســلطة  جرافــات 
لذاكرتهــم  لتعيــد  الوجــود،  مــن  ومحتهــا 
مارســته  الــذي  الرتحيــل  مــع  معاناتهــم 
بحقهم سلطات االحتال اإلرسائيي حني 

2002 مــن بيوتهــم يف  رتهــم يف عــام  هجَّ
قريــة "مخــاس" املقدســية. يشــار إىل أن 
عشرة الكعابنة اضطرت أمس للرحيل عن 
بيوتهــا يف "قريــة النويعمــة قضــاء أريحــا" 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت  أن  بعــد 
عــدًدا منهــم، وأجربتهــم عــىل التوقيع عىل 
تعهدات بعدم العودة للمنطقة، ولبيوتهم 

التابــع  الوطنــي  األمــن  التــي هدمهــا جهــاز 
إنــذار.  ســابق  دون  أســابيع  قبــل  للســلطة 
مختــار عشــرة الكعابنــة "صالــح الكعابنــة" 
بني أن قرابة 150 من أفراد األجهزة األمنية 
للســلطة اقتحمــوا الخيــام التــي أقامها أبناء 
العشــرة فــوق ركام بيوتهــم قرابــة الســاعة 
مــن  عــدًدا  واعتقلــوا  أمــس  فجــر  الثالثــة 

غزة/ محمد أبو شحمة:
منــذ أكــر مــن عــام تواصــل الســلطة يف رام 
اللــه تقليــص التحويــات الطبيــة الخارجيــة 
ملرىض قطاع غزة، ضمن إجراءاتها العقابية 
إىل  الهادفــة  القطــاع،  ضــد  املتواصلــة 
تحقيــق غايــات سياســية لصالــح حركــة فتح. 

وتســببت تقليصات الســلطة بشــأن حصول 
مــرىض غــزة عــىل حصتهــم مــن دائــرة العاج 
بالخــارج، يف زيــادة معاناتهــم الصحية التي 
أدت إىل وفاة عدد من املواطنني أصحاب 
كالرسطــان  والخطــرة،  املزمنــة  األمــراض 
الحــاالت  تكلفــة  وبلغــت  الوبــايئ.  والكبــد 

ون طريًقا استيطانية شمال الضفة مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويشقُّ

17 إصابة باعتداءات االحتالل يف القدس 
وإخطــارات بهــدم منــازل ومنشــآت

خالل مؤتمر الوحدة اإلسالمية في طهران
الحيـة: وحـدة األمـة ضـرورة لمواجهـة 

الصهيونيــة وتحريــر فلسطيــن

محكمة االحتالل تقرر عدم تجميد االعتقال اإلداري لألسير »األعرج«
تحذيــر مـن وفــاة مفاجئــة لألسيــر "القواسمــي" 

مـــع تواصــــل إرضابــــه عـــن الطعــــام

السلطة ُتعيد مرارة التهجري لذاكرة "عشرية الكعابنة"

أناشيد ومدائح نبوية تُعمُّ مساجد القطاع

آالف الفلسطينيني يحيون ذكرى 
"المولد النبوي" رغم تضييق االحتالل

يف القدس.. حرب التهويد 
والتهجري اإلرسائيلية ال تتوقف

"ثورة مواصالت المستوطنني".. تنفيذ فعيل  
لـ"مخطط الضم" وتقطيع أوصال الضفة

الربلمان العريب يطالب المقاومة 
بضــم األســرى األردنييـن 

يف أي صفقـة مقبلـة

محافظات/ فلسطني:
النبــوي  املولــد  ذكــرى  أمــس،  الفلســطينيون،  أحيــا 
وشــدوا  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف  الرشيــف 
املشــددة  االحتــال  إجــراءات  رغــم  إليــه،  الرحــال 
واالعتداءات التي شهدتها منطقة باب العمود، يف 
حني احتفت مساجد قطاع غزة بالذكرى باألناشيد 

واملدائــح النبويــة. وتوافــد آالف الفلســطينيني منــذ 
ساعات الصباح إىل املسجد األقى، وسط أجواء 
مــن الفرحــة والبهجــة واألناشــيد واملدائــح يف ذكــرى 
شــوارع  كشــفي  فريــق  جــاب  كــا  النبــوي،  املولــد 
القــدس املحتلــة وصــواًل إىل باحــات األقــى. كــا 
البلــدة  ومحيــط  عمومــا  القــدس  مدينــة  شــهدت 

نابلس/ فلسطني:
وســلطات  املســتوطنون  ينّفــذ  أشــهر،  مــدى  عــىل 
االحتــال الداعمــة لهــم أعــال تجريف وبناء واســعة 
مــرأى  تحــت  اللــه،  ورام  نابلــس  بــني  الطريــق  عــىل 
شــايل  بــني  ــا  يوميًّ يتنقلــون  الذيــن  املواطنــني 
دون  لكــن  ووســطها،  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

معرفتهم الغرض ما يجري. وقبل أيام، فّجر رئيس 
مجلــس مســتوطنات شــايل الضفــة الغربيــة يويس 
دغــان قنبلــة مــن العيــار الثقيــل بكشــفه عــن طبيعــة 
الضفــة،  أوصــال  تقطيــع  مــن شــأنه  الــذي  املــرشوع 

فيهــا.  االســتيطاين  الوجــود  وتكثيــف 
"ثــورة مواصــات".. هكــذا وصــف دغــان 

عان/ فلسطني:
طالب الربملان العريب، أمس، املقاومة 
ــا يف  الفلســطينية بضــم 21 أســًرا أردنيًّ

ســجون االحتــال اإلرسائيــي، ضمــن أي 
ودعــا  مقبلــة.  تبــادل  صفقــة 
صحفــي،  بيــان  يف  الربملــان 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
لتهجــر  اإلرسائيــي  االحتــال  مســاعي  تتوقــف  ال 
املواطنــني املقدســيني مــن ديارهــم وتهويــد مدينــة 
املبــارك،  األقــى  واملســجد  املحتلــة  القــدس 
مســتخدًما كل الوســائل املتاحــة، يف ظــل حالــة من 
الخــذالن والتخــي العــريب واإلســامي. ويســتخدم 

القوانــني  العنرصيــة  مخططاتــه  لتنفيــذ  االحتــال 
املدينــة  عــىل  الســيطرة  ترشعــن  التــي  الجائــرة 
وإقامــة  اقتحاماتــه  بزيــادة  وأخــرى  تــارة،  املقدســة 
صلــوات تلموديــة داخــل باحاتــه، إىل جانــب ترحيل 
عليهــا،  االقتصــادي  الحصــار  وتشــديد  ســكانها 
واعتقــال املقدســيني وإبعادهــم، وفــرض الغرامــات 

قوات االحتالل تقمع احتفااًل بذكرى المولد النبوي في باب العمود بالقدس المحتلة أمس                               )فلسطين(

وفد من حماس والجهاد يشارك في مؤتمر بالعاصمة اإليرانية طهران            )فلسطين(

فصائل ولجان شعبية 
ترفض "اتفاق اإلطار" وتؤكد 

التمسك بحق العودة
طولكرم/ فلسطني:

أكــدت فصائــل العمــل الوطنــي واللجــان الشــعبية لاجئني يف محافظات شــال 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، أمــس، رفضهــا "اتفــاق اإلطــار" بــني اإلدارة األمريكيــة 
ووكالة غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني "أونروا"، ومتسكها بحق العودة.

ووصفــت االتفــاق بأنــه "اتفاق عار وجائر"، عاّدًة إياه انتهاكا جســيا 
للقانــون الــدويل واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، واعتــداء عــىل 

9 وفيات و674 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة، أمــس، 9 وفيــات، و674 إصابــة جديدة بفروس كورونا، 
إضافة إىل 675 حالة تعاٍف، يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت الوزارة يف 
التقريــر الوبــايئ اليومــي، بــأن 3 وفيــات ســجلت بـ"كورونــا" يف القطــاع، و3 يف 
جنــني، و3 يف نابلــس. وأوضحــت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــىل النحــو 
التايل: "ضواحي القدس 14، طوباس 7، جنني 21، رام الله والبرة 32، أريحا 

 ،17 4، نابلــس  13، قلقيليــة  32، بيــت لحــم  8، الخليــل  واألغــوار 
طولكرم 5، سلفيت 2، قطاع غزة 519". وذكرت أن حاالت التعايف 

المرضب "أبو عكر".. أسرٌي 
يواجه الموت والسلطة 

غائبة عن معاناته
بيت لحم-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

عــن  املــرب  األســر  عائلــة  عــىل  ثقــااًل  األيــام  متــر 
الطعــام شــادي أبــو عكــر )37 عاًمــا( يف إثــر 
تدهور وضعه الصحي، وشح األخبار عنه، 

مطالبات بلجان تحقيق ومحاسبة المسؤولين
تقريـــر الرقابـــة يثيـــر مخـــاوف 

الشـــارع مــن استمــرار غــرق 
السلطــة فــي الفســاد

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
لعــام  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  عــن  الصــادر  التقريــر  يثــر 
مــن فســاد يف  الغربيــة املحتلــة، ومــا كشــفه  الضفــة  2020، يف 
مــن  الكثريــن  مخــاوف  لهــا،  تابعــة  ودوائــر  ومؤسســات  الســلطة 

السويد: لن نكون قادرين 
عىل دعم الفلسطينيني 

بسبب فساد السلطة
رام الله/ فلسطني:

تفــي  تأثــر  مــن  لينــدي  آنــا  الســويد  خارجيــة  وزيــرة  حــذرت 
املقــدم  الدعــم  عــىل  الفلســطينية  الســلطة  يف  الفســاد 

للفلســطينيني. وقالــت لينــدي: "لــن نكــون قادريــن 
عىل دعم التنمية االقتصادية للفلســطينيني بشــكل 

يف إطار معاقبة غزة.. 
السلطـــة تواصـــل 
تقليـص التحويالت 
الطبيـــة للمرضـــى 
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محافظات/ فلسطني:
ذكــرى  أمــس،  الفلســطينيون،  أحيــا 
املســجد  يف  الرشيــف  النبــوي  املولــد 
إليــه،  الرحــال  األقــى املبــارك، وشــدوا 
املشــددة  االحتــال  إجــراءات  رغــم 
واالعتــداءات التــي شــهدتها منطقــة بــاب 
العمود، يف حني احتفت مســاجد قطاع 
غزة بالذكرى باألناشيد واملدائح النبوية.
وتوافد آالف الفلســطينيني منذ ســاعات 
وســط  األقــى،  املســجد  إىل  الصبــاح 
واألناشــيد  والبهجــة  الفرحــة  مــن  أجــواء 
النبــوي،  املولــد  ذكــرى  يف  واملدائــح 
كــا جــاب فريــق كشــفي شــوارع القــدس 

املحتلة وصواًل إىل باحات األقى.
عمومــا  القــدس  مدينــة  شــهدت  كــا 
واملســجد  القدميــة  البلــدة  ومحيــط 
األقــى عــى وجــه الخصــوص، إجراءات 
أمنيــة مشــددة وتضييقــات بحــق الســكان 
والزوار تزامًنا مع أجواء االحتفال باملولد 

النبوي.
قــوات  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
املحــال  بعــض  عــى  ضيقــت  االحتــال 
التجاريــة وأجــرت أصحابها عى اإلغاق 
يف البلــدة القدميــة وبعــض أحيــاء مدينة 

القدس دون إبداء األسباب.
كــا اســتوقفت قــوات االحتــال العديــد 
الضفــة  مــن  القادمــني  املصلــني  مــن 
إىل  الدخــول  مــن  ومنعتهــم  الغربيــة 
للبحــث  دفعهــم  الــذي  األمــر  األقــى 
عــن منافــذ أخــرى عــر بوابــات املســجد 

األقى.
بعــض  دخــول  االحتــال  قــوات  وأعاقــت 
املقدسيني من خال التدقيق بهوياتهم 
املســجد  بوابــات  عــى  واحتجازهــم 

األقى.
حركــة  باســم  الناطــق  قــال  جانبــه،  مــن 
املقاومة اإلسامية "حاس" عن مدينة 
إن  حــادة،  محمــد  املحتلــة،  القــدس 
عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  اعتــداءات 
"دليــل  العامــود  بــاب  يف  املقدســيني 
أبنــاء  صمــود  مواجهــة  يف  وفشــل  عجــز 

يف  الربــاط  عــى  وإرصارهــم  شــعبنا، 
املسجد األقى".

وأكــد حــادة يف ترصيــح صحفــي أمــس، 
أبنــاء شــعبنا  أن "عــدوان االحتــال عــى 
املحتفلــني باملولــد النبــوي الرشيف يف 
بــاب العامــود، يعــر عــن غيــظ االحتــال 
مــن إرصارهــم عــى الربــاط يف املســجد 
األقــى وعــى بواباته"، مشــددًا عى أن 
"األقــى بــكل ســاحاته وبواباتــه وأســواره 

هو حق خالص للمسلمني".
بـ"التحيــة  حــاس  حركــة  وتوجهــت 
الرحــال  شــدت  التــي  شــعبنا  لجاهــر 
للمســجد األقــى إلحيــاء ذكــرى املولــد 
يبقــى  أن  اللــه  لرســول  فعهدنــا  النبــوي، 
تدنســه  ال  عزيــزا،  شــامخا  املــرى 
عصابات املستوطنني املسكونة بأوهام 

الهيكل".
"مــا  أن  الحركــة  باســم  الناطــق  ورأى 
قامــت بــه قــوات االحتــال مــن االعتــداء 
عــى األطفــال والنســاء، يعــر عــن الوجــه 
الــذي  املجــرم  االحتــال  لهــذا  الحقيقــي 

اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل، جنــويب 
إجــراءات  وســط  الغربيــة،  الضفــة 

إرسائيلية مشددة.
بأناشــيد  املســجد  مــآذن  وصدحــت 
االحتفــال،  خــال  باملناســبة،  خاصــة 
الــذي نظمتــه مديريــة األوقــاف والشــؤون 

الدينية.
وانطلــق عــرض لفــرق الكشــافة مــن ميدان 
ابن رشــد، وســط الخليل، مرورا بأســواق 

البلدة القدمية، وصوال للمسجد.
واكتســت البلــدة القدميــة بزينــة "املولد 
النبــوي"، كالرايــات، والبالونات واألحبال 

املضيئة.
ُنظــم  الــذي  الحفــل،  يف  وألقيــت 
وَقدمــت  ومواعــظ،  كلــات  باملســجد، 

فرق دينية أناشيَد بهذه املناسبة.
وقــال حفظــي أبــو ســنينة، مدير املســجد 
اإلبراهيمــي، إن املســجد "ُفتــح بالكامــل 
عليــه  النبــي  مبولــد  املحتفلــني  أمــام 

الصاة والسام".
أن  األناضــول،  لوكالــة  وبــنّي يف حديــث 

ينتهــك كل الحقــوق التــي نصــت عليهــا 
واإلنســانية،  الدوليــة  املواثيــق  جميــع 

وخاصة حقوق الطفل".
إىل  شــعبنا  "جاهــر  حــادة  ودعــا 
وإفشــال  األقــى،  يف  الربــاط  مواصلــة 
تنفيــذ  ومنعــه  االحتــال،  مخططــات 
مخططاتــه بالتقســيم الزمــاين أو املــكاين 
العربيــة  األمتــني  مطالبــًا  لألقــى"، 
األقــى،  مــع  بالتضامــن  واإلســامية 
لــكل  رســالة  هــي  النبــي  مولــد  "فذكــرى 
األمــة جمعــاء بواجــب الدفــاع عــن مرى 

رسول الله وحايته" وفق قوله.
وأصابــت قــوات االحتال اإلرسائيي 49 
فلســطينيًا، واعتقلت 10 آخرين، بينهم 
فتاتــان وقــارصون، بعــد اعتدائها عليهم، 
أول مــن أمــس، يف منطقــة بــاب العمــود، 

وسط مدينة القدس املحتلة.
احتفاالت

الفلســطينيني،  مــن  اآلالف  شــارك  كــا 
أمــس، يف احتفــال إحيــاء ذكــرى املولــد 
املســجد  داخــل  الرشيــف،  النبــوي 

"تنغــص  وكعادتهــا  االحتــال  ســلطات 
القيــود  تشــديد  عــر  املواطنــني،  عــى 
وفحــص  كالتفتيــش  املشــاركني،  عــى 

البطاقات الشخصية".
جنــني  ومؤسســات  فعاليــات  واحتفلــت 
الرسمية واألهلية، بذكرى املولد النبوي 
الرشيف، مبشاركة فرقة املدائح النبوية.

مــن  مســرة  انطلقــت  املناســبة،  وبهــذه 
أمــام مســجد القــايض يف مدينــة جنــني، 
عى أنغام الطبول واألناشيد واالبتهاالت 
الدينيــة، جابــت شــوارع املدينــة وصــوال 
إىل ميــدان الشــهيد أبــو عــي مصطفــى، 
حيث قدم املنشدون عدة قصائد مدح 
إيقــاع  عــى  دينيــة  وابتهــاالت  للرســول، 

الطبول.
مدينــة  يف  املواطنــون  احتفــل  كــا 
قلقيليــة، بذكرى املولد النبوي الرشيف 
زبائــن  عــى  والتمــور  الحلــوى  بتوزيــع 

املحال التجارية واملارة.
وقــال أحــد القامئني عــى الفعالية نضال 
دينيــة  قيمــة  اليــوم  لهــذا  إن  البســتنجي 
وتاريخية عند األمة العربية واإلســامية، 
النبــي محمــد،  فهــو مولــد أرشف الخلــق 
صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي علينــا أن 
الخــر  ليعــم  وأعالــه  بأخاقــه  نقتــدي 

والسام عى األمة.
وأضــاف أن التحــي بهــذه األخــاق يــؤدي 
ومــن  املجتمــع،  وتكاتــف  وحــدة  إىل 
أهدافــه  وتحقيــق  بواقعــه  النهــوض  ثــم 

املرجوة.
يذكــر أن متطوعــني انتــرشوا يف شــوارع 
مدينــة قلقيليــة ابتهاجــًا بهــذه املناســبة، 
املدينــة  أهــايل  عــى  يعايــدوا  ويك 

وزوارها.
ت األناشيد واملدائح  ويف قطاع غزة، عمَّ
النبوية املساجد، احتفاء بذكرى املولد 

النبوي الرشيف.
ونظمــت فرقــة الفــن األصيــل لابتهــاالت 
املســجد  وأرسة  النبويــة  واملدائــح 
ــا  العمــري الكبــر يف غــزة احتفــااًل مركزيًّ

مبشاركة حاشدة يف ساحة املسجد.

"ثورة مواصالت المستوطنني".. 
تنفيذ فعيل لـ"مخطط الضم" 

وتقطيع أوصال الضفة
نابلس/ فلسطني:

عــى مــدى أشــهر، ينّفــذ املســتوطنون وســلطات االحتــال الداعمــة لهــم أعــال تجريف وبناء 
ا بني  واســعة عــى الطريــق بــني نابلــس ورام اللــه، تحــت مــرأى املواطنــني الذين يتنقلــون يوميًّ

شايل الضفة الغربية املحتلة ووسطها، لكن دون معرفتهم الغرض ما يجري.
وقبــل أيــام، فّجــر رئيــس مجلــس مســتوطنات شــايل الضفــة الغربيــة يــويس دغــان قنبلــة مــن 
العيــار الثقيــل بكشــفه عــن طبيعــة املــرشوع الــذي مــن شــأنه تقطيــع أوصــال الضفــة، وتكثيــف 

الوجود االستيطاين فيها.
"ثــورة مواصــات".. هكــذا وصــف دغــان املــرشوع االســتيطاين الــذي يجري العمــل عى قدم 

وساق إلنجازه يف أرايض بلديت الساوية ويتا جنويب نابلس.
ونرش دغان عى حسابه الشخيص عى "فيسبوك" صورا تظهر أعال إنشاء محطة حافات 
مركزيــة قــرب حاجــز زعــرة جنــويب نابلــس والفاصــل بــني وســط الضفــة وشــالها، موضحــا أن 
املحطة التي تبلغ تكلفتها 40 مليون شيقل ويتوقع إنجازها خال 6 أشهر، ستضم أكرث من 

300 موقف للحافات، ومنطقة تشغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، ومباين مكاتب.
وســتعمل هــذه املحطــة عــى تحســني وســائل النقــل العــام بشــكل كبــر للمســتوطنني يف 
شــايل الضفــة الغربيــة، إذ ســتكون مركــزا النطــاق الحافــات التي تنقلهم بني شــايل الضفة 

وغور األردن و)تل أبيب( وجنويب فلسطني املحتلة عام 1948.
وســتغر املحطــة متاًمــا خارطــة الخدمــات البلديــة للمســتوطنني يف مســتوطنات "راحاليــم، 

ونفي نحميا، وكفار تبوح، وميغداليم، وشيلو".
وتباهــى دغــان بــأن "ثــورة املواصــات" هــذه تجري مبوازاة ثــورات أخرى عى صعيد اإلنرنت 
عــايل الرعــة، والتعليــم، واملرافــق الرياضية، والبنية التحتية للمياه، وكذلك املخطط العام 

للكهرباء قيد اإلعداد يف شال الضفة الغربية.
يف املقابل، فإن "ثورة املواصات" للمستوطنني ستنعكس سلبًيا عى واقع الضفة الغربية 
وســتقطع التواصل الجغرايف بني شــالها ووســطها، فبحســب مســؤول ملف االســتيطان يف 
شــال الضفة غســان دغلس، فإن محطة الحافات جزء من خطة "ألون" التي يجري تطبيقها 

عى األرض بهدوء.
وتقــوم خطــة "ألــون" عــى الربــط مــا بــني األرايض املحتلــة عــام 1948 ومســتوطنات الضفــة 
الغربية ومنطقة األغوار، وهو ما من شأنه تحويل مدن الضفة إىل "كانتونات" ومعازل صغرة 

با تواصل جغرايف.
وحســب تقديــرات دغلــس يف حديــث لوكالــة "صفــا"، فــإن االحتــال أنجــز 50 يف املئــة مــن 
مــرشوع "ألــون" حتــى اآلن، وأن هــذه املحطــة ســتغر الخريطــة الجغرافيــة للمنطقــة بالكامــل، 

وستقيض عى أي فرصة التفاق مستقبي.
وأضــاف أن االحتــال ومســتوطنيه يترصفــون يف أرايض الضفــة الغربيــة كــا يترصفــون يف 
األرايض املحتلــة عــام 1948، وكأنــه ليــس هنــاك أي اتفاقيــات موقعــة مــع الســلطة أو منظمة 
التحرير، أو قرارات ملجلس األمن، مشرا إىل أن هذا املرشوع يندرج ضمن سياسة واضحة 

لكنها غر معلنة، ضمن مخطط "ضم الضفة".
ونبــه إىل أن املناكفــات السياســية لــدى االحتــال تلعــب دورا كبــرا يف تريــع املشــاريع 
االســتيطانية، موضحــا أن رئيــس حكومتــه نفتــايل بينيــت يحــاول كســب أصوات املســتوطنني 

عر تكثيف االستيطان وخدمتهم، وإظهار أنه األحرص عى أمنهم.

نائب أردين: القدس تتعرض ألبشع 
هجمة إرسائيلية لتهويدها وتهجري أهلها

القاهرة/ فلسطني:
قــال النائــب األردين، عضــو الرملــان العــريب خليــل عطية، إن مدينــة القدس املحتلة تتعرض 
ألبشــع هجمــة إرسائيليــة لتهويدهــا وتهجــر أهلهــا قــًرا مبنعهــم مــن أي بنــاء أو الحصول عى 

تراخيص له، خاصة يف أحياء سلوان والشيخ جراح وصور باهر وبيت حنينا وشعفاط.
وطالــب عطيــة يف ترصيــح صحفــي عقــب اختتــام أعــال اجتاعــات الرملــان العــريب التــي 
عقدت يف القاهرة، أول من أمس، برضورة دعم صمود املقدســيني الذين يتعرضون ألبشــع 
هجمة من االحتال، منبًها إىل أن املخطط األشد تهويًدا يف القدس يهدف لاستياء عى 

أماك الفلسطينيني واستكال تهويد املدينة املحتلة.
ولفت إىل أن االحتال بدأ بالتحضر لتنفيذ الخطة لتعزيز سيطرته عى القدس عر "تسوية 
الحقوق العقارية" وتفعيل قانونه العنرصي باالستياء عى أماك الغائبني لوضع اليد عى 

األماك يف املدينة املقدسة وتهويدها.
وأشــار إىل أن االحتال منع تســجيل األرايض والعقارات يف العديد من األحياء املقدســية، 
مــا أعــاق عمليــة التنظيــم وحصــول الفلســطينيني عــى تراخيــص البنــاء، وذلك لتســهيل تنفيذ 

خططه عى أرض الواقع. 
وشــدد عــى أن قوانــني االحتــال مخالفــة للرشائــع الدوليــة واألمميــة، مطالًبــا املجتمع الدويل 
برضورة إيقاف ذلك املخطط الذي يشكل خطًرا عى القدس ويهدد أهلها بالطرد والتهجر 

القري من مدينتهم.

خالد يطالب حكومة اشتية بدعم 
صمود المواطنني يف مناطق )ج(

رام الله/ فلسطني:
دعا تيسر خالد، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، حكومة محمد اشتية إىل الترصف 
مبســؤولية وطنيــة عاليــة وتحمــل مســؤولياتها يف تحريــر ســجل األرايض مــن ســيطرة ســلطات 
االحتــال ومــا تســمى "اإلدارة املدنيــة" يف )بيــت إيــل( وحاية حق املواطن الفلســطيني يف 

الترصف بأماكه وعقاراته وأراضيه يف املناطق املصنفة )ج(.
ودعــا خالــد يف ترصيــح نــرش أمــس، حكومــة اشــتية إىل منــح الفلســطينيني يف مناطــق )ج( 
رخــص البنــاء التــي يحتاجهــا ألغــراض النمــو الطبيعــي، وتكليــف األجهــزة األمنيــة والعســكرية 
التابعــة للســلطة توفــر األمــن واألمــان لجميــع املواطنــني وحايــة منازلهــم ومنشــآتهم، التــي 

أقاموها وفقا للقانون من عمليات الهدم والتخريب عى أيدي جرافات قوات االحتال.
واملجتمعيــة  السياســية  القــوى  مــع  خطواتهــا  بتنســيق  اشــتية  حكومــة  خالــد  طالــب  كــا 
الفلسطينية وتخصيص املوارد واملستحقات املالية الرضورية لبناء لجان الحراسة والحاية 
يف الريف لتكون رديفا وطنيا لهذه األجهزة، التي مل يعد هناك مرر اصا لوجودها إذا هي 

تخلفت عن االضطاع بهذا الدور الوطني.

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
لتهجــر  اإلرسائيــي  االحتــال  مســاعي  تتوقــف  ال 
املواطنــني املقدســيني مــن ديارهــم وتهويد مدينة 
املبــارك،  األقــى  واملســجد  املحتلــة  القــدس 
مســتخدًما كل الوســائل املتاحة، يف ظل حالة من 

الخذالن والتخي العريب واإلسامي.
ويســتخدم االحتــال لتنفيــذ مخططاتــه العنرصيــة 
عــى  الســيطرة  ترشعــن  التــي  الجائــرة  القوانــني 
املدينــة املقدســة تــارة، وأخــرى بزيــادة اقتحاماتــه 
وإقامــة صلــوات تلموديــة داخــل باحاته، إىل جانب 
ترحيل سكانها وتشديد الحصار االقتصادي عليها، 
واعتقــال املقدســيني وإبعادهــم، وفــرض الغرامات 
املالية الباهظة عليهم، وفق ما يقول مختصان يف 

شؤون القدس.
تدمير االقتصاد

القانونيــة  للحقــوق  القــدس  مركــز  مديــر  وأكــد 
االحتــال  أن  الحمــوري،  زيــاد  واالجتاعيــة، 
اإلرسائيــي يشــدد حصــاره االقتصــادي عــى مدينــة 
مــدن  عــن  وجغرافًيــا  دميوغرافًيــا  لعزلهــا  القــدس 

وقرى الضفة الغربية املحتلة.
وقــال الحمــوري لصحيفــة "فلســطني": إن الحصــار 
االقتصــادي للقــدس ليــس وليــد اللحظــة، بــل رشع 
توقيــع  1993 عقــب  عــام  منــذ  بتنفيــذه  االحتــال 
طاولــة  عــن  القــدس  وشــطب  "أوســلو"،  اتفاقيــة 
وخِطــر  حســاس  ملــف  أنهــا  بذريعــة  املفاوضــات 
وســيناقش بالحــل الدائــم، ليتوج هــذا الحصار بعام 
2002 ببنــاء جــدار الفصــل العنرصي وعزل القدس 

عن الضفة الغربية.
الداخــل  أهــايل  مينــع  االحتــال  أن  وأضــاف 
الفلسطيني املحتل الوصوَل إىل القدس، ويشدد 
الخنــاق عــى أصحــاب املحــات التجارية والحرف؛ 
االقتصاديــة  األوضــاع  تدهــور  مــن  زاد  الــذي  األمــر 
صفــوف  يف  الفقــر  نســبة  أن  مبيًنــا  للمقدســيني، 

القدسيني تعدت الـ80%.
ولفت إىل أن أوضاع املقدســيني تزداد ســوًءا يوًما 
املســتمرة  االحتــال  إجــراءات  بســبب  اآلخــر  بعــد 
والراميــة لتهجرهــم مــن املدينــة املقدســة، مؤكــًدا 
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  يســتخدم  االحتــال  أن 
مــن  واقتاعهــم  املقدســيني  الســتهداف  العقابيــة 
الغرامــات  وفــرض  كاالعتقــال،  املقدســة  املدينــة 
املالية الباهظة، وهدم منازلهم وسحب هوياتهم، 

وإغاق محاتهم التجارية.
يعمــل جاهــًدا  االحتــال  أن  إىل  الحمــوري  ويشــر 
وخفــض  القــدس  يف  املســتوطنني  عــدد  لزيــادة 
أعداد املقدســيني، إىل جانب ربط املســتوطنات 
املحيطة باملدينة املقدسة بعضها ببعض، مؤكًدا 

أن الوضع بالقدس مقلق للغاية.
وعــن النفــق الــذي اكتشــف قبــل أيــام وأعــال الحفــر 
الجديــدة التــي يجريهــا االحتــال وجمعيــة "إلعــاد" 
االستيطانية أسفل مجمع عني ومسجد بلدة سلوان 
الحمــوري:  قــال  القدميــة،  والبلــدة  األقــى  باتجــاه 
"توجد العديد من األنفاق أسفل القدس واملدينة 
املقدســة، أحدها اكتشــفه مقدســيون، وآخر يعلنه 

االحتال بعد انتهاء العمل فيها.

االحتــال  وحفريــات  أنفــاق  خطــورة  مــن  وحــذر 
تهــدف إىل هدمــه  التــي  واألقــى،  القــدس  عــى 
وإقامــة الهيــكل املزعــوم عــى أنقاضــه، داعًيــا كل 
املؤسســات العربيــة واإلســامية املعنيــة للتدخــل 
لوقــف  االحتــال  عــى  للضغــط  والعاجــل  الفــوري 
بالقــدس  التضامــن  وزيــادة  بالقــدس،  جرامئــه 
والوقــوف إىل جانــب املقدســيني ودعــم صمودهم 

يف ظل الجرائم املستمرة التي يتعرضون لها.
حرب األنفاق

للوقــف  األقــى  أكادمييــة  رئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
يواجــه  مــا  أخطــر  أن  بكــرات،  ناجــح  د.  والــراث، 
املســجد األقــى والقــدس هو القوانــني العنرصية 
املدينــة  عــى  الســيطرة  لاحتــال  ترشعــن  التــي 

املقدسة وترحيل سكانها منها.
وقــال بكــرات لصحيفــة "فلســطني": إن "االحتــال 
يحــاول خلــق قدســية يهوديــة يف املســجد األقــى 
بالرمــوز  واملــس  االقتحامــات،  حــرب  خــال  مــن 
وقداســة  واقــع  خلــق  ومحاولــة  والقبــور،  الدينيــة 
جديدتني يهودية بالقدس وقلع الجذور اإلسامية 

منها.
ووصــف حالــة التضامــن مــع القــدس واألقــى بغــر 
الحالــة  بهــا  تتأثــر  التــي  واملتذبذبــة،  املســتقرة، 

الفلسطينية واملجتمع املقديس.
يتعــرض  التــي  املتعــددة  الرضبــات  أن  إىل  ولفــت 
لها املجتمع املقديس سواء يف حي الشيخ جراح 
القــدس،  مــع  التضامــن  تؤثــر يف حالــة  أو ســلوان، 

مشدًدا عى أن "الوضع صعب للغاية".

فلســطينية  حاضنــة  وجــود  "عــدم  أن  وأضــاف: 
القــدس  لحايــة  وإســامية  وعربيــة  موحــدة 
واألقــى تزيــد مــن تغــول االحتــال عليــه"، مؤكــًدا 
أن تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل( وحالــة االنبطــاح 
لبعــض األنظمــة العربيــة أثــر كثــًرا جــًدا يف القــدس 
والتضامــن  واملقدســيني،  األقــى،  واملســجد 

معهم.
واملاحقــات  الرضائــب  فــرض  أن  إىل  وأشــار 
فــرض  جانــب  إىل  املقدســيني،  عــى  باســتمرار 
الغرامــات واإلبعــاد عــن األقــى، واالعتقــال أثــرت 

يف حالة التضامن مع القدس واألقى.
وأكــد بكــرات أن االحتــال يواصل حفرياته وأنفاقه 
املقدســة،  واملدينــة  واألقــى  القــدس  أســفل 
واصًفــا إياهــا بـ"الحــرب الخِطــرة" لكونهــا تســتهدف 
املقدســيني وتحــاول إحــال املســتوطنني مكانهم، 
وتهجــر  التاريــخ،  وتزييــف  األرايض  ومصــادرة 
بســبب  تصدعهــا  بعــد  منازلهــم  مــن  املقدســيني 
يحــاول  التــي  الكاذبــة  الروايــة  جانــب  إىل  األنفــاق، 
االحتــال خلقهــا مــن أجــل خلــق واقــع يهــودي يف 

املدينة.
وبني أن األنفاق التي يحفرها االحتال والجمعيات 
املقدســيني  مــن  الكثــر  هّجــرت  االســتيطانية، 
وســلبت العديــد مــن األرايض، مشــدًدا عــى أننــا 
نفًقــا يف املدينــة،   15 فهنــاك  كبــر،  "أمــام خِطــر 
و50 حفرية متت، إىل جانب 10 حفريات نشــطة 
يف محيط املســجد األقى وبلدة ســلوان والبلدة 

القدمية".

يف القدس.. حرب التهويد والتهجري اإلرسائيلية ال تتوقف

أناشيد ومدائح نبوية تُعمُّ مساجد القطاع

آالف الفلسطينييـــــــن يحيـــــون ذكــــــرى 
"المولــد النبـــوي" رغــم تضييـــق االحتالل

إحياء ذكرى المولد النبوي في باحات المسجد األقصى المبارك أمس     ) األناضول(
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آثار تراجع المؤشرات 
االقتصادية لدى االحتالل

األيــام األخــرة يف  الطــاب اإلرسائيليــن يف  بــدا الفتــا أن يتظاهــر مئــات 
العديــد مــن مــدن فلســطن املحتلــة، تضامنــًا مع نــزاع األطبــاء "املتمرنن" 
املحتجن عىل ســاعات الدوام الطويلة، التي متتد 26 ســاعة، ويطالبون 
بتقصرهــا إىل 16 ســاعة، فيــا أعلنــت الســلطات اإلرسائيليــة عــن خطــة 
الســتقدام 3 آالف طبيــب يهــودي، غالبيتهــم مــن دول االتحــاد الســوفيتي 
ســابقا، وكنــدا وفرنســا واألرجنتــن وأوروبــا الرشقية، من أجــل تغطية العجز 

املتنامي يف هذه الرشيحة املهمة لاقتصاد اإلرسائييل.
الحســابات  بلغــة  كثــرا  يشــتغل  وال  ــا،  اقتصاديًّ ليــس  الســطور  كاتــب 
الرياضية، عىل أهميتها، لكن هذا الحدث يحمل دالالت سياسية بجانب 
أبعــاده االقتصاديــة، عــىل اعتبــار أن أحــد مســوغات ترغيب دولــة االحتال 
لليهود حول العامل باملجيء إىل فلسطن املحتلة هو البعد االقتصادي، 
وهــي  الحياتيــة،  األصعــدة  عــىل  الجاذبــة  والعوامــل  املعيــي،  واإلغــراء 
أمــور تجــد لــدى يهــود العــامل كثــرا مــن الرضــا والتشــجيع أكــر بكثــر مــن 

"خزعبات" أرض امليعاد والحق املزعوم لليهود يف فلسطن.
اليوم أن تصاب هذه املسألة االقتصادية واملعيشية بـ"العطب" واإلتاف 
محاكــم  تشــهدها  التــي  االقتصاديــة  النزاعــات  خــال  مــن  واالســتهداف، 
االحتــال، وتراجــع املغريــات يف ســوق العمــل، وصــوال إىل ظاهــرة هجــرة 
األدمغــة والكفــاءات العلميــة إىل دول أوروبــا وأمريــكا الشــالية، ألســباب 
يف  للبقــاء  ومحفــزة  مشــجعة  عوامــل  وجــود  عــدم  رأســها،  عــىل  كثــرة، 
)إرسائيــل(، فهــذه انتكاســة جديــة أمــام مخططــات تهجــر املزيــد مــن يهود 

العامل إىل فلسطن املحتلة.
صحيــح أن دولــة االحتــال تعــد مــن الــدول االقتصاديــة األكــر تقدمــا حــول 
العــامل، ولديهــا إنجــازات وابتــكارات تســعى للحصــول عليهــا العديــد مــن 
دول العــامل، وهــو مــا يتجــىل واضحــا أكــر مــا يكــون يف مجــايل الهايتــك 
وتكنولوجيــا املعلومــات، وصناعــة األســلحة وتصديرهــا إىل العــرشات مــن 
دول العــامل، لكــن ذلــك مل يحــل دون ظهــور أعــراض ســلبية دفعــت العديــد 
من املنظات االقتصادية واإلنتاجية حول العامل لوضع مؤرشات تنازلية، 
دول  مــن  ســواها  أمــام  لـ)إرسائيــل(  االقتصــادي  التقييــم  مبعــدالت  تهبــط 

العامل املتقدمة.
الشــق  يف  االحتــال  لدولــة  الســلبية  األعــراض  تــزداد  الوقــت،  مــرور  مــع 
االقتصــادي، يضــاف إليهــا الرتاجــع يف معــدالت االنتــاء والــوالء الدينــي 
والقومــي لهــا مــن قبــل اليهــود، ألســباب كثــرة، ليــس أقلهــا حالــة التجــاذب 
الحزيب واالستقطاب السياسية الداخيل، التي ساهمت بصورة كبرة يف 
زعزعة استقرار الدولة، فضا عن تبدد صورة الردع العسكرية أمام العديد 
مــن دول وقــوى املنطقــة التــي تناصــب االحتال العــداء والخصومة، وعىل 

مختلف الجبهات.
 ميكن القول بكثر من الثقة بأن هذه املعطيات تنتقص كثرا من مربرات 
وجــود هــذا الكيــان مــن األســاس، فضــا عــن تراجــع اســتمرار إميــان اليهــود 
أنفســهم بجدارة بقائه، هذا ليس حلا طوباويا، وأمنية مرشوعة، بقدر ما 

هو حقيقة ماثلة يف نظر الكثر من نخب االحتال ومفكريه!

إعالن طرح مناقصة رقم: )2021/01(
مشروع تطوير كورنيش البحر- مدينة بيت الهيا

تعلــن اللجنــة املرصيــة إلعــار قطــاع غــزة وبالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامة 
واإلســكان- غــزة عــن طــرح عطــاء مــرشوع تطويــر كورنيــش البحــر- مدينــة بيــت 
الهيــا، وذلــك بتمويــل كريــم مــن جمهورية مرص العربية لصالح وزارة األشــغال 

العامة واإلسكان- غزة، وذلك وفق الرشوط التالية:
- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفن لدى لجنة 
التصنيــف الوطنيــة تخصــص طــرق درجــة أوىل )أ( عــىل األقــل باإلضافــة اىل 
تخصص   كهروميكانيك وتخصص املياه واملجاري واملسجلن لدى اتحاد 

املقاولن الفلسطينين، والذين لديهم خربة موثقة يف مشاريع مشابهة. 
- ميكــن الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر 
الــوزارة يف غــزة – شــارع النــرص – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك 
اعتبــارًا مــن األحــد املوافــق 2021/10/24 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــن 
املوافــق 2021/11/01، عــىل أن يصطحــب املقــاول معــه شــهادة تصنيــف 

صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 

الساعة الحادية عرش ظهرًا )11:00( يوم األربعاء املوافق 2021/11/03
- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )100,000( دوالر أمرييك وتكون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــروض وتكــون 
باسم وزارة األشغال العامة واإلسكان- غزة وصادرة من أحد فروع بنك الربيد 

يف قطاع غزة أو أحد البنوك املعتمدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــاع  يعقــد  ســوف   -
العامــة  األشــغال  وزارة  مقــر  يف  صباحــا   11:30 الســاعة   2021/10/27

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

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

- اللجنة غر ملزمة بقبول اقل االسعار وللجنة الحق يف إلغاء املناقصة دون 
ذكر األسباب.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.
اللجنة املرصية إلعار قطاع غزة

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتها لشــغل وظيفة "مطــور تطبيقات هواتف ذكيه " 

بوحدة تكنولوجيا املعلومات عىل وذلك وفقًا للمواصفات التالية: -
أواًل: رشوط الرتشح: -

)هندســة  تخصــص  يف  بكالوريــوس  عــىل  حاصــًا  املتقــدم  يكــون  أن   .1

الربمجيــات، تكنولوجيــا معلومــات( بتقديــر ال يقــل عــن "جيــــــــد" مــن كليــة أو 
جامعة معرتف بها.

2. أن ال يزيد عمر املرتشح عن )28( عام.

3. أن يكون عضوًا يف النقابة التابع لها عند التوظيف.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

ثانيًا: املهام واملسئوليات:-
• املشاركة يف تحليل وتطوير أنظمة العمل.

Android, IOS. تطوير الربمجيات وفحصها عىل األنظمة املختلفة للهواتف الذكية •
 Responsive.تطويــر واجهــات تطبيقــات الهواتــف الذكيــة بحيــث تكــون •

 and User friendly

• انشاء Restful API الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية.
• تدريب املوظفن مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية عىل التطبيقات العاملة والجديدة.

• إدارة وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والطارئة لتطبيقات الهواتف الذكية 
العاملة أو التي يتم تطويرها.

ثالثًا: املهارات املطلوبة:-
- مهارات فنية: -

.Flutter خربة يف تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام •
• القــدرة عــىل اســتخدام الجمــل االســتعامية )SQL Query( والربــط مــع 

قواعد البيانات املختلفة.
.Restful API وخصوصا يف LaraveL خربة باستخدام بيئة العمل •

.Java" Android" معرفة بلغة الربمجة •
- مهارات شخصية:-

• أن ميتاز باملظهر العام الائق والقدرة عىل اإلتصال والتواصل الفعال مع املوظفن.
• أن يكون لديه مهارات العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

• معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة.
• القدرة عىل العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.

• القدرة عىل إعداد التقارير الازمة للعمل.
فعــىل الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعاه تقديم طلب توظيف )عىل 
موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين Jobs.mogaza.org( مرفقًا معها الوثائق الثبوتية 
الطلــب  لتعزيــز  أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات عاقــة  مــن شــهادات 

املقدم، وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/10/24م.
بلديـــة غـــزة

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 
املشــرتيات 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( غر مسرتدة.
• 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 اإلسامي 

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

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

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

• الوزارة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون 
ذكر األسباب.

• أجرة اإلعان 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”.

طهران/ فلسطن:
واإلســامية  العربيــة  العاقــات  مكتــب  رئيــس  قــال 
يف حركــة حــاس، د. خليــل الحيــة: إن وحــدة األمــة 
تحريــر  نحــو  توحدهــا  خــال  مــن  متــر  اإلســامية 
فلســطن وإنهــاء القــوة الرسطانيــة من جســدها؛ وهي 

الصهيونية يف فلسطن والقدس.
جاء ذلك يف كلمة له، خال افتتاح املؤمتر الخامس 
والثاثــن للوحــدة اإلســامية يف العاصمــة اإليرانيــة، 
طهــران، أمــس، وذلــك عــىل رأس وفــد ضــّم د. أســامة 
القدومــي  خالــد  ود.  جــال  أحمــد  أبــو  ود.  حمــدان 

ممثل حركة حاس يف إيران.
وشــكر الحيــة، الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة قيــادة 
املؤمتــر  هــذا  اســتضافتها  عــىل  وشــعبا  وحكومــة 

ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
األمــة  أبنــاء  بــن  الوحــدة  أهميــة  إىل  الحيــة  وتطــرق 
الديــن  بــه  جــاء  مــا  أعظــم  "مــن  إن  قائــا:  اإلســامية، 
اإلسامي ودعا له: وحدة األمة فجعلنا أمة واحدة".

اإلســام  "أمــة  أن  عــىل  حــاس  يف  القيــادي  وشــدد 
ا  عــادًّ الحقيقيــة،  اإلســامية  للوحــدة  مدعــوة  اليــوم 
الكثــرة  التحديــات  ملواجهــة  ورضورة  "حاجــة  أنهــا 
ومغاربهــا،  األرض  مشــارق  يف  بأمتنــا  تعصــف  التــي 
بنــا  واملرتبصــن  وخصومنــا  أعدائنــا  مواجهــة  يف 
والذيــن يريــدون أن ينهبوا ثرواتنا ويســتأصلوا شــأفتنا 
ويســتهدفوا قوتنــا ووحدتنــا خاصــة يف هــذه الظــروف 

واملتغرات السياسية التي تدور يف املنطقة".
عــن  للدفــاع  مطلوبــة  أيضــا  "الوحــدة  أن  وأضــاف 
املظلومــن، ويف مقدمتهــم املظلومــون مــن شــعبنا 
الفلســطيني الــذي يواجــه ظلــم االحتــال اإلرسائيــيل 
وظلــم االســتكبار األمريــيك الذي يســاعد هــذا الكيان 

املجرم الذي احتل أرضنا ودنس ومقدساتنا".
بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــال  جرائــم  إىل  الحيــة  وأشــار 
املقدســات اإلســامية، الفًتا إىل أن "االحتال ميعن 
يف تهويــد القــدس، ويزيــد من محاوالت تثبيت األمر 

الواقع يف املسجد األقىص بالصاة فيه وتقسيمه".
وحــذر أبنــاء األمــة اإلســامية مــن عــدم توحيــد الصــف 
اإلرسائيــيل،  واالحتــال  التحديــات  مواجهــة  يف 
االحتــال  ونجــد  يوًمــا  نســتيقظ  أن  "نخــى  مؤكــًدا: 
والصهاينة قد ســيطروا عىل األقىص متاًما أو هدموه 
فالقــدس  القــدس،  مدينــة  مــن  املســلمن  وطــردوا 

تناديكم واألقىص يسترصخكم ويقول: وإساماه".
القيــادي يف حــاس املؤمِتريــن قائــًا: إن  وخاطــب 
"قوى الظلم واالستكبار يحاولون بث روح الفرقة فينا 
والخصــام هنــا وهنــاك. إن أعداءنــا اليــوم يســتهدفون 
ورشيعتنــا  ديننــا  ويســتهدفون  وحضارتنــا،  قَيمنــا 
بالتزييــف والتزويــر واالتهــام بالباطــل، ونــرش التطــرف 
املخالــف  الفكــري  واإلرهــاب  االنحــراف  روح  وإذكاء 

ألصول ديننا وعقيدتنا".
وذكــر الحيــة خمــس ركائــز لتحقيــق الوحــدة اإلســامية 
تحقيقــا صحيحــا، داعيــا إىل العمــل مبقتضاهــا، وهي 
تتمثــل يف "تعزيــز عوامــل االتفــاق والوحدة، وتحقيق 
والــرصاع  املذهبــي  الخــاف  أســباب  واســتيعاب 

الخــاف"،  ونقــاط  لاقتتــال  املفــي  الســيايس 
وحايــة  ديننــا  تجــاه  الرشعيــة  بواجباتنــا  و"القيــام 
إسامنا"، و"دعم وحاية املقاومة واالهتام بقضايا 
املســتضعفن مــن أمتنــا برفــع الظلــم عنهــم، بتحريــر 
أوطانهم ورفع اليد الثقيلة لقوى االستكبار عنهم بكل 
مــا منلــك مــن أدوات مرشوعــة، وننحــاز لقضاياهــم"، 
و"التأكيــد عــىل قيــم الحركــة والدميوقراطيــة الشــورية 
والحريــات العامــة التــي كفلهــا اإلســام"، و"مواجهــة 
اإلســام  روح  وتعزيــز  الفكــري  واالنحــراف  التطــرف 

الوسطي املعتدل".
وأكد الحية إرصار حركة حاس والشعب الفلسطيني 
"عــىل حمــل خيــار وروح املقاومــة والجهــاد"، وقــال: 
"إن لكم يف فلسطن أها وشعبا مصممن ومرصين 
االحتــال  ومواجهــة  األوطــان  وتحريــر  البقــاء  عــىل 

الصهيوين حتى طرده".
بتحرير القدس وفلسطين

من جانبه، أكد األمن العام لحركة الجهاد اإلسامي، 
زياد النخالة، أن نهضة األمة وتحقيق وحدتها سيبقى 

ــا بتحريــر القــدس وفلســطن مــن  مرتبًطــا ارتباًطــا جدليًّ
االحتال اإلرسائييل.

وقال النخالة يف كلمة له: إنه "ال وحدة بدون القدس 
وفلسطن، وال قدس وفلسطن بدون الوحدة".

القرآنيــة  بأبعادهــا  أن قضيــة فلســطن،  عــىل  وشــدد 
التــي  الوثقــى  العــروة  هــي  والواقعيــة،  والتاريخيــة 
يجــب أن تستمســك بهــا األمــة، وتلتــف حولهــا، هدًفــا 

لنهضتها، وتتويًجا لوحدتها.
وقال: "إن الهجمة الغربية املعادية تســتهدف جميع 
تتحكــم  الــذي  العاملــي  النظــام  وإن  أمتنــا،  مكونــات 
املتحــدة  الواليــات  رأســها  وعــىل  الغربيــة،  األنظمــة 
األمريكيــة، بجميــع مفاصلــه، هــو الخطــر الداهــم عىل 

أمتنا وحضارتنا".
وأكد النخالة عىل أن مواجهة رأس حربة هذا املرشوع 
يف فلســطن، املتمثــل يف الكيــان الصهيــوين، ودعم 
الطاقــات  وحشــد  الفلســطيني،  الشــعب  مقاومــة 
جميعهــا باتجــاه تحريــر بيــت املقــدس، هــو الكفيــل 

بإسقاط هذه الهجمة والقضاء عليها. 
إىل  اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــن  ودعــا 
التصدي للدعوات املشبوهة التي ترّوج لها الخارجية 
املنطقــة،  يف  لهــا  التابعــة  والســفارات  األمريكيــة، 
وتنســبها إىل ســيدنا إبراهيــم الخليــل، عليــه الســام، 
زوًرا وبهتاًنــا كبــًرا، وترعاهــا دول يف املنطقــة، لفتنــة 
املســلمن عــن دينهــم، وترويــج عقائــد جديــدة متهــد 
للتطبيــع الدينــي مــع العــدو، تحــت شــعارات مخادعة 

من التعايش والتسامح.
هــو  الدعــوات،  لهــذه  الحقيقــي  الهــدف  أن  واعتــرب، 
كرس رفض شعوب األمة لوجود االحتال اإلرسائييل، 
هــذا  مواجهــة  جميًعــا  األمــة  علــاء  واجــب  مــن  وأن 
والــرد  عليــه،  القامئــن  وكشــف  العــدواين،  املخطــط 
عــىل تأوياتهــم الباطلــة آليــات قرآنيــة كرميــة، تهــدف 
إىل تشــكيك النــاس يف قدســية املســجد األقــىص، 

وغر ذلك من الفتاوى الشاذة عن إجاع األمة.

طولكرم/ فلسطن:
واللجــان  الوطنــي  العمــل  فصائــل  أكــدت 
شــال  محافظــات  يف  لاجئــن  الشــعبية 
رفضهــا  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
األمريكيــة  اإلدارة  بــن  اإلطــار"  "اتفــاق 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة 
بحــق  ومتســكها  "أونــروا"،  الفلســطينين 

العودة.
ووصفــت االتفــاق بأنه "اتفاق عار وجائر"، 
عــاّدًة إيــاه انتهاكا جســيا للقانون الدويل 

اإلنســان،  لحقــوق  العاملــي  واإلعــان 
التــي  الاجئــن  حقــوق  عــىل  واعتــداء 
رأســها  وعــىل  الدوليــة  الرشعيــة  كفلتهــا 
الحقــوق  عــىل  ومؤامــرًة   ،194 القــرار 
بالعــودة  الوطنيــة لشــعبنا وحــق الاجئــن 

والتعويض.
جــاء ذلــك خــال ورشــة عمــل يف "ملتقــى 
الحكيــم" مبدينــة طولكــرم بالضفــة الغربيــة 
القــوى  عــن  ممثلــن  بحضــور  املحتلــة، 
الشــعبية  واللجــان  واإلســامية  الوطنيــة 

والضغوطات الرامية لحل هذه املؤسســة 
شــؤون  رعايــة  بهــا  يفــرتض  التــي  الدوليــة 
فســيعني  تحقــق  إن  أمــر  وهــو  الاجئــن، 

كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأضــاف أن "أونــروا" يجــب أن تبقــى قامئــة 
حــل  يتــم  أن  إىل  مســؤولياتها  وتتحمــل 
قضية الاجئن بعودتهم إىل ديارهم التي 
أن  إىل  مشــرا   ،1948 عــام  منهــا  رشدوا 
قضيــة الوكالــة األمميــة ليســت قضية مالية 

أو قضية خدمات، وإمنا سياسية بحتة.

لاجئن وفعاليات وشخصيات اعتبارية.
ملخيــم  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الوطنــي  العمــل  فصائــل  منســق  طولكــرم 
فيصــل ســامة، إن شــعبنا برفــض االتفــاق 
لـ"أونــروا"،  أمريكيــا  ابتــزازا  ميثــل  الــذي 

مؤكدا أنه لن مير مها كان الثمن.
لخدمــات  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
إن  عــودة  حســني  القديــم  عســكر  مخيــم 
سياســة تقليــص الخدمــات التــي متارســها 
املســاعي  إطــار  يف  تنــدرج  "أونــروا" 

حمــات  تنظيــم  إىل  متحدثــون  ودعــا 
ملناهضــة  شــعبية  وفعاليــات  إعاميــة 
مؤسســات  وتطويــر  وتفعيــل  االتفــاق، 
منظمــة التحريــر وعــىل رأســها دائرة شــؤون 
الكفيلــة  الربامــج  وتنظيــم  الاجئــن، 
الفلســطيني  الشــعب  صــوت  بإيصــال 
وآليــات  خطــط  وفــق  العــامل  إىل  الاجــئ 
عمــل واضحــة ومحــددة، يف إطــار اإلجــاع 
الوطنــي، والتمســك بحــق العــودة باعتبــاره 

ا ثابتا ومقدسا ال يسقط بالتقادم. حقًّ

فصائل ولجان شعبية ترفض "اتفاق اإلطار" وتؤكد التمسك بحق العودة

خالل مؤتمر الوحدة اإلسالمية يف طهران

الحية: وحدة األمة رضورة لمواجهة الصهيونية وتحرير فلسطني
النخالة: نهضة األمة ستبقى مرتبطًة بتحرير القدس وفلسطني

جانب من افتتاح المؤتمر في طهران أمس
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دفعونا للرحيل
مختــار عشــرة الكعابنة "صالــح الكعابنة" 
األجهــزة  أفــراد  مــن   150 قرابــة  أن  بــن 
التــي  الخيــام  اقتحمــوا  للســلطة  األمنيــة 
بيوتهــم  فــوق ركام  العشــرة  أبنــاء  أقامهــا 
قرابــة الســاعة الثالثــة فجر أمــس واعتقلوا 

عدًدا من الشيوخ والقارصين.
عــن  الســلطة  أمــن  "أفــرج  ويضيــف: 
املعتقلــن بعــد ســاعات، بعــد إجبارهــم 
عــى التوقيــع عــى تعهــد بعــدم العــودة 
ودفــع  اعتقالهــم  ســيتم  وإال  للمنطقــة 
كفــاالت ماليــة باهظــة مــا دفعنــا للرحيــل 
الســلطة  أمــن  أن  إىل  مشــًرا  جميًعــا"، 
والعرشيــن  التاســع  يف  بيوتهــم  هــدم 
مــن ســبتمرب/أيلول املــايض دون ســابق 

إنذار.
وأشــار الكعابنــة إىل أنــه منــذ تاريخ الهدم 
والعشــرة مل تــرك مســؤواًل يف الســلطة 
إذ  جــدوى،  دون  الهــدم  ســبب  ملعرفــة 
بإخبارهــم  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اكتفــت 

بأنها "أوامر عليا".
الهجرة األولى

 2002 ويعــود الكعابنــة بالحديــث لعــام 
حينــا أقدمــت ســلطات االحتــال عــى 
هــدم بيوتهــم يف قريــة مخــاس "جنــوب 
الحكــم  وزيــر  فمنحهــم  القــدس"  رشق 
أرًضــا  عريقــات  صائــب  حينهــا  املحــي 

بديلة يف قرية "النويعمة".
وتابــع: "منــذ ذلــك الوقــت ونحــن -قرابــة 

35 عائلــة- نعيــش يف القريــة، وقــد بنينــا 

الصفيــح  مــن  وأخــرى  الباطــون  مــن  بيوًتــا 
كل حســب قدرتــه املاديــة، ونعيــش دون 
أن  رغــم  وكهربــاء  مــاء  مــن  خدمــات  أي 
الســلطة خصصــت ميزانية لتوصيل تلك 

الخدمات لنا لكننا مل نَر شيًئا".
بــدأت  ولفــت الكعابنــة إىل أن العائــات 
تشــعر بالضيــق منــذ بنــاء معســكر "لألمــن 
أخــذ  إذ   ،2008 يف  بجوارهــم  الوطنــي" 
عليهــم  بالتضييــق  الجهــاز  ذلــك  أفــراد 
وكانــوا  لهــم،  الخدمــات  وصــول  ومنعــوا 
يغلقــون املنطقــة مــراًرا بحجــة التدريبات 

العسكرية.
وأكمــل: "مل يكتفــوا بذلــك بــل اســتغلوا 

يف املنطقــة، "فــكل مــا يحــدث لنــا ســببه 
املحســوبيات، وإكــرام الســلطة ملــن هــم 

من عظام الرقبة".
المحسوبيات

ويبــن الكعابنــة أن مــا فتــح شــهية هــؤالء 
املســتثمرين عــى املنطقــة أنها شــهدت 
األرايض،  أســعار  يف  ا  قياســيًّ ارتفاًعــا 
"عندمــا ســكنا فيهــا مل يُكــن ســعر الدونــم 
الدونــم  اليــوم  دينــار،  ألــف  إىل  يصــل 
واآلن  دوالر،  ألــف  الـــ150  يتعــدى  مثنــه 
وجــود خيامنــا وبيــوت الصفيح ال يناســب 

االستثار الذي يريدونه".
يهجــرك  أن  "املصيبــة  بالقــول:  ويــردف 
أن  عــى  معتــادون  فنحــن  بلــدك،  أبنــاء 
االحتــال،  عــن  الترصفــات  هــذه  تصــدر 
وليســت  عصابــة  هــذه  لألســف  لكــن 

حكومة".
ملجلــس  الســابق  الرئيــس  بــن  بــدوره، 
محي نويعم والديوك، غالب عواطلة أن 
منــح األرض لعشــرة الكعابنــة جــاء مببادرة 
عهــد  أثنــاء  )يف  "آنــذاك"  عريقــات  مــن 
الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات( كتعويــض 
بســبب  فقدوهــا  التــي  أرضهــم  عــن  لهــم 
االحتــال، وكرغبــة مــن الســلطة يف تطوير 

املنطقة التي كانت مهجورة حينذاك.
ونفــى يف الوقــت ذاتــه علمه ســبب لجوء 
مؤكــًدا  ــا،  حاليًّ منهــا  إلخراجهــم  الســلطة 
حقهــم يف االعــراض أو التعويــض بــأرض 

بديلة.

خروجنا مبواشينا بحًثا عن املاء لينقضوا 
عــى بيوتنــا ويهدموهــا بالجرافــات، دون 
لنــا  يســمحوا  أن  دون  قضــايئ،  قــرار  أي 

بإخراج أيٍّ من ممتلكاتنا الشخصية".
نتلقاهــا  أيــن  "مــن  الكعابنــة:  وقــال 
جهــة  مــن  بيوتنــا  تهــدم  فـ)إرسائيــل( 
والســلطة مــن جهــة أخــرى؟!"، الفًتــا إىل 
قريــة  يف  للعيــش  عــادت  العشــرة  أن 
كيلومــرات  ثاثــة  بعــد  عــى  مخــاس 
مــن املنطقــة التــي كانت تســكن فيها يف 

.2002

وأرجع سبب هدم السلطة لبيوتهم لكون 
بنــاء  يريــدون  منهــا  مقربــن  مســتثمرين 
مدينــة ســكنية وترفيهيــة "مدينــة القمــر" 

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
الرقابــة  ديــوان  عــن  الصــادر  التقريــر  يثــر 
املالية واإلدارية لعام 2020، يف الضفة 
الغربيــة املحتلــة، ومــا كشــفه مــن فســاد 
تابعــة  ودوائــر  ومؤسســات  الســلطة  يف 
لهــا، مخــاوف الكثريــن مــن اســتمرار غرق 

السلطة يف الفساد.
مؤخــرا،  الصــادر  الرقابــة  تقريــر  وكان 
يف  الفســاد  قضايــا  مــن  العديــد  كشــف 
خِطــرة  تجــاوزات  بينهــا  ملفــات،  عــدة 
ومحســوبية يف ملــف التحويــات الطبيــة 
اللــه،  رام  بحكومــة  الصحــة  وزارة  يف 
ومتييزها مستشفى النجاح مبنحه أولوية 

يف التحويات دون أسباب واضحة.
عــن  التقريــر  كشــف  ذلــك،  عــى  عــاوة 
مؤسســة  أعــال  حــول  صادمــة  تفاصيــل 
الضــان االجتاعــي التــي تأسســت عــام 
2016، إضافــة إىل خروقــات وتجــاوزات 

وغــر  الدســتورية،  املحكمــة  يف  كبــرة 
ذلك العديد من امللفات.

تقريــر  يف  الــواردة  التفاصيــل  وأثــارت 
مطالبهــا  توحــدت  فعــل  ردود  الرقابــة 
بتشــكيل لجــان للتحقيــق ومعالجــة قضايا 

الفساد املختلفة.
عمــر  الدميقراطــي  التجمــع  عضــو  وقــال 
التقريــر شــمل  "مــا جــاء يف  إن  عســاف: 
العديــد مــن القضايــا الخطــرة وقــد أشــار 
الفســاد  مكافحــة  هيئــة  يف  فســاد  إىل 

نفسها".
لصحيفــة  ترصيــح  يف  عســاف  ورأى 
الرقابــة  ديــوان  تقريــر  أن  "فلســطن"، 
مــا  متابعــة  يتطلــب  واإلداريــة،  املاليــة 
جــاء فيــه، وعــدم االكتفــاء بإصــدار تقريــر 

واالطاع عليه.
هيئــة  كل  تفــر  أن  "يجــب  وأضــاف: 
ومؤسســة ودائــرة يف الســلطة مــا نســب 
إليهــا مــن قضايــا اتهمــت بهــا، وأن توضــح 
إليهــا،  وجهــت  التــي  القضايــا  بشــفافية 
يتــم  أن  بالفســاد  متهــم  أنــه  يثبــت  ومــن 

القانونيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  محاســبته 
ضده".

أن  الســابقة،  التجــارب  عــى  بنــاًء  وتوقــع 
الســلطة لــن ُتبــِدي ِجّديــة يف التعامل مع 
تقارير الرقابة أو معالجة مظاهر الفساد.
وقال الروايئ والقاص الفلسطيني يري 
الشــمولية  األنظمــة  "لألســف  الغــول: 
خصوًصا يف الوطن العريب، تتغول عى 
مقــدرات  كل  عــى  وتتطــاول  شــعوبها 
الدولــة وتعتقــد أنهــا ذات أهلية للحصول 
مشــًرا  املــال"،  هــذا  مكتســبات  عــى 
املصالــح  مبــدأ  وفــق  تتعامــل  أنهــا  إىل 
ثــم  ثانًيــا  الحــزب  وثــم  أواًل،  الشــخصية 

الوطن أخًرا.
"فلســطن"،  لصحيفــة  الغــول  وأضــاف 
الســلطة  عــوار  أظهــر  الرقابــة  "تقريــر  أن 
مرحلــة  مــن  انتقلــت  التــي  الفلســطينية 
الثورة إىل مرحلة أصحاب الحسابات من 
حتــى  ولألســف  الســلطة  يف  املتنفذيــن 
وغــزة  الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــارع 
يعــاين األمريــن جراء الظروف االقتصادية 
واملاليــة الصعبــة، بينــا تتــذرع الســلطة 
رواتــب  دفــع  عــى  قدرتهــا  بعــدم  دامًئــا 
املوظفــن يف حــن أن هنــاك مــن ميلــك 
ماين االستثارات، سواء ألبناء الرئيس 

محمود عباس، أو الوزراء وأبنائهم".
واملعنيــة  النزاهــة  مؤسســات  أن  وبــّن 
بالشــفافية وغرها من مؤسســات حقوق 
تعــّري  التــي  التقاريــر  رغــم  اإلنســان، 
الســلطة، إال أنهــا غــر قــادرة عــى تحقيــق 
اخــراق حقيقــي يف معالجــة الفســاد يف 

السلطة.
يخشــون  ومثقفــن  ُكّتاًبــا  أن  إىل  وأشــار 
انتقــاد الســلطة وهــي تحــارب الناس ويف 
أرزاقهــا ويســهل عليهــا الطعــن فيهــم، إمــا 
بالقتل كا جرى مع املعارض السيايس 
نــزار بنــات، وإمــا بالتهديــد بقطــع الراتــب 
أو التقاعد املبكر، أو الفصل من العمل.
أداة  بــات  اليــوم  "املواطــن  أن  ورأى 

راتبــه  عــى  يخــى  وهــو  الســلطة،  بيــد 
"بــرك  الســلطة  رئيــس  وحياتــه"، مطالًبــا 
التغول عى السلطة التنفيذية القضائية 

والترشيعية".
وأكــد أن الســلطة ليــس لديهــا قــدرة عــى 
معالجــة ملفــات الفســاد ألنهــا غارقة فيه، 
وقــد بتنــا أمــام ســلطة رجــل واحــد تتغــول 

عى املجلس الترشيعي املعطل.
ســهيل  الفلســطيني  الناشــط  وقــال 
العديــد  إىل  أشــار  التقريــر  إن  ســلان: 
التعينــات  الفســاد ســواء يف  مــن قضايــا 
يف الشــأن العمومي، واســتنزاف واختفاء 
مبالغ مالية كبرة يف مؤسسات السلطة 

ومنها هيئة مكافحة الفساد نفسها.
وهــو  "فلســطن"،  لـــ  ســلان  وأضــاف 
إن  الغربيــة املحتلــة:  الضفــة  مــن ســكان 
األصــل بعــد إصدار هكــذا تقارير معالجة 
املشــاكل الــواردة يف التقريــر، وتشــكيل 
للتحقيــق  لجاًنــا  التنفيذيــة  الســلطة 
الفســاد،  عــن  املســؤولن  ومحاســبة 
الفســاد  زيــادة  إىل  ســيؤدي  ذلــك  ودون 
الســيايس  النظــام  تقويــض  إىل  وصــواًل 
جديــًدا  فشــًا  وســيضيف  الفلســطيني، 
إىل الفشــل يف إدارة الشــأن الفلســطيني 

من السلطة التنفيذية.
محمــد  برئاســة  الحكومــة  أن  إىل  وأشــار 
املشــاكل  مــن  الكثــر  يعريهــا  اشــتية، 
يف إدارة الشــأن العــام، ســواء يف قضيــة 
أو  الصاحيــة  منتهيــة  اللقاحــات  صفقــة 
غرهــا مــن القضايــا األخــرى، وبالتــايل إن 
مل يكــن هنــاك محاســبة، فمــن شــأن ذلك 
يلقــي  وأن  الفلســطيني،  النضــال  تدمــر 

بظاله الوخيمة عى القضية الوطنية.
أما نرمن عبد الرحمن، من سكان مدينة 
غــزة، اعتــربت أن ما يجري ســببه الرئييس 
رئيــس  جانــب  مــن  الحكــم  يف  التفــرد 

السلطة محمود عباس.
"فلســطن":  لصحيفــة  نرمــن  وأضافــت 
أن تفرُّد عباس يف الحكم وعدم محاسبة 

الفســاد  عــى  والقامئــن  املســؤولن 
ممكــن أن يقــود إىل مزيــد من االنتهاكات 
مؤسســات  يف  الفســاد  وعمليــات 
الســلطة، خاصــة إذا مل يجــد الفاســد مــن 

يحاسبه.
وقال املواطن محمد منر، من سكان غزة 
أيًضــا: إن صنــدوق "وقفــة عــز"، خصــص 
للفقــراء واملحتاجــن وخاصة فئة العال 
انتشــار  أثنــاء  يف  بعضهــم  تــرر  الذيــن 
وفــق  وجلوســهم  "كورونــا"،  فــروس 

قرارات حكومية يف بيوتهم.
انتهازيــة  كانــت  التوزيــع  آليــة  أن  "إال 
بالواســطة  وخبيثــة، ووزعــت وخصصــت 
يســتحقونها  ال  ألشــخاص  واملحســوبية 
فبعضهــم يعمــل يف البنــوك والبلديــات 
موظفــون  ومنهــم  الدبلومــايس  والســلك 
موجــود  غــر  أصــًا  وبعضهــم  حكوميــون 
حســبا  فلســطن"  داخــل  مقيــم  وغــر 

أضاف منر لصحيفة "فلسطن".
كلــه كان عــى حســاب  "أن هــذا  وتابــع: 
بتشــكيل  مطالًبــا  واملســاكن"،  الفقــراء 
لجنــة تحقيــق موثوق بأعضائهــا وبنتائجها 

من أجل التحقيق يف هذا امللف".
أبــو  فريــح  األســبق  العــدل  وزيــر  وكان 
ديــوان  تقريــر  بنــود  أحــد  أن  أكــد  مديــن، 
املحكمــة  رئيــس  أن  إىل  أشــار  الرقابــة، 
تلفــون  جهــاز   ٥٢ بــرشاء  أمــر  الدســتورية 

محمول للموظفن.
عــى  منشــور  خــال  مديــن  أبــو  ووصــف 
صفحتــه يف "فيــس بــوك"، ذلــك بـــ "األمر 
العجيــب والغريــب للفســاد مــن محكمــه 

دستوريه".
وأضاف: أن املحكمة الدستورية أنشئت 
لتحل محل املجلس الترشيعي ولتصوغ 
وتخليــق  لخلــق  الرئــايس  العمــل  وتقنــن 
موصــوف،  غــر  مهّجــن  ســيايس  نظــام 
مبخالفــه  موظًفــا   ٤٢ بعــد  فيــا  لتعــن 
القانــون، "ومعنــى ذلــك أن وحشــا قانونًيــا 

يسيطر عى مصائر الباد والعباد.

رام الله/ فلسطن:
طالــب أطبــاء األســنان يف الضفــة الغربية، أمس، 
ليصبــح  النقــايب  ولجســمهم  االنتخابــات  بإجــراء 

ممثًا لجميع األطباء وفقًا للقانون.
وقــال أمــن الصنــدوق املســتقيل مــن املجلــس 
إجــراء  إن  اللــه:  عــون  عــار  الطبيــب  الحــايل، 
مــن  الفلســطينين  االنتخابــات هــو حــق لألطبــاء 
أجــل أن يكــون لهــم جســم نقــايب ميثلهــم ويحمــل 
املجلــس  أن  إىل  مشــًرا  وهمومهــم،  قضاياهــم 

الحايل يعطل إجراء االنتخابات.
وأضــاف عــون اللــه لـ"شــبكة قــدس" أن املجلــس 
الحــايل الــذي اســتقال منــه قبــل عامــن هــو و5 
خــاص  قانــون  إصــدار  بانتظــار  يتــذرع  آخريــن 
للنقابــة مــن أجــل إجــراء االنتخابــات وهــو مــا مــن 
إصــدار  حتــى  معطلــة  النقابــة  يبقــى  أن  شــأنه 

الحكومة للقانون.

غزة/ محمد أبو شحمة:
اللــه  بــرام  الســلطة  تواصــل  عــام  مــن  أكــر  منــذ 
تقليــص التحويــات الطبيــة الخارجيــة ملــرىض 
قطــاع غــزة، ضمن إجراءاتها العقابية املتواصلة 
غايــات  تحقيــق  إىل  الهادفــة  القطــاع،  ضــد 

سياسية لصالح حركة فتح.
حصــول  بشــأن  الســلطة  تقليصــات  وتســببت 
العــاج  دائــرة  مــن  حصتهــم  عــى  غــزة  مــرىض 
بالخــارج، يف زيــادة معاناتهــم الصحة التي أدت 
إىل وفاة عدد من املواطنن أصحاب األمراض 

املزمنة والخطرة، كالرطان والكبد الوبايئ.
لقطــاع   ،2020 عــام  الحــاالت  تكلفــة  وبلغــت 
شــيقل،  مليــون   825.7 الغربيــة  والضفــة  غــزة 
غــزة  مــن  املحولــة  الحــاالت  تكلفــة  جــاءت  إذ 
بقيمــة 126.8 مليــون شــيقل )15 %(، وتكلفــة 
 689.9 الحــاالت املحولــة مــن الضفــة الغربيــة 

مليون شيقل )85 %(.
يف  الخاصــة  املستشــفيات  نصيــب  جــاء  كــا 
حــن  يف   ،%  86 والقــدس  الغربيــة  الضفــة 
 ،7% غــزة  قطــاع  يف  الخاصــة  املستشــفيات 
 2.8 ومــرص   %  0.3 األردن  ومستشــفيات 
مجمــل  مــن   %  3.9 االحتــال  دولــة  ويف   ،%

التحويات.
ويؤكــد الســتيني خالــد ســليان، وهــو مصــاب 
أشــهر   6 منــذ  يحــاول  أنــه  الرطــان،  مبــرىض 
أحــد  يف  للعــاج  تحويلــة  عــى  الحصــول 
مستشفيات الداخل املحتل، بناًء عى توصية 

األطباء يف مستشفيات غزة.
ويقول سليان يف حديثه لصحيفة "فلسطن" 
إنه حصل قبل عام عى تحويلة واحدة من دائرة 
العــاج بالخــارج، وخضــع لجلســة عــاج وصلــت 
إىل أسبوع واحد يف أحد مستشفيات الداخل 
املحتــل، وأوصــاه األطبــاء بالعــودة بعــد 3 أشــهر 
لــه  الدائــرة  تصــدر  لكــن مل  العــاج،  الســتكال 

تحويلة إلكال عاجه، حتى اللحظة.
ولفــت الرجــل الســتيني الذي يقطــن مدينة رفح 
أقــى جنــوب قطــاع غــزة، إىل أنــه يذهــب أكــر 
ا إىل مدينــة غــزة ملراجعــة  مــن 3 مــرات أســبوعيًّ
دائــرة العــاج بالخــارج، ويســلك مســافة طويلــة 
تثقــل كاهلــه بجهــد متعــب، ومصاريــف طريــق 
باهظة، دون متكنه من الحصول عى التحويلة 

العاجية.
أن  عــي  تدَّ بالخــارج  العــاج  دائــرة  أن  ويوضــح 

وأردف قائــًا: "القانــون الــذي كان يحكــم النقابــة 
عــى  وبنــاًء   72 لســنة  أردين  قانــون  هــو  ســابًقا 
يــارس  الراحــل  الرئيــس  عهــد  يف  صــادر  مرســوم 
الصــادرة  واألنظمــة  القوانــن  كل  فــإن  عرفــات 
بعــد عــام 1967 تصبــح الغيــة ويجــب اســتبدالها 
أطبــاء  نقابــة  حالــة  عــى  ينطبــق  مــا  وهــو  بأخــرى 

األسنان".
 5 هــو  اســتقالته  قــدم  عامــن  قبــل  أنــه  وأوضــح 
آخريــن مــن جســم النقــايب الحــايل اعراضــًا عــى 
واقعهــا فيــا بقي اآلخرون يعملون وقاموا بإدراج 
خــروا  ممــن  النقــايب  الجســم  يف  آخريــن   6
االنتخابــات وأصبــح املجلــس يعمل حتى تاريخه 

دون أن يتم انتخابه.
تتمثــل يف  أن مطالبهــم  عــى  اللــه  عــون  وشــدد 
إجــراء االنتخابــات وصياغــة قانــون خاصــة بالنقابة 

يعيد االعتبار للجسم النقايب.

ســبب عــدم صــدور تحويلــة العــاج الخاصة به، 
انتظــار موافقــة ســلطات االحتــال، دون تقديــم 
أي دليــل حتــى يقــّدم شــكوى يف املؤسســات 

الحقوقية.
وكذلك الســتينية عائشــة عودة تشر إىل رفض 
دائــرة العــاج بالخــارج إصــدار تحويلة لها إلجراء 
مبدينــة  مستشــفى  يف  مفتــوح  قلــب  عمليــة 
نابلس شايل الضفة الغربية، دون ذكر الدائرة 

أسباب ذلك.
تقــول عــودة يف حديثهــا لـ"فلســطن": "بشــكل 
نحــن  تعاقبنــا  اللــه  رام  يف  الســلطة  واضــح 
تحويــات  إصــدار  رفضهــا  خــال  مــن  املــرىض 
للعــاج بالخــارج لنــا، ضمــن إجراءاتهــا العقابيــة 

ضد غزة منذ سنوات".
وتضيــف عــودة "حالتــي الصحيــة تأثــرت بشــكل 
كبــر بســبب عــدم إجــرايئ العمليــة الجراحيــة، 
وأخــى أن أجريهــا يف غزة لتقدمي يف الســن، 
وتوصيــة األطبــاء بــرورة إجرائها يف مستشــفى 

متخصص يف نابلس".
املســؤولية  الســلطة  عــودة  املريضــة  وتحمــل 
الكاملــة عــن حياتها، لكونها املســؤولة عن عدم 

إصدار تحويلة العاج بالخارج.
ويؤكد مدير جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
د. عائــد ياغــي أن غــزة تتعــرض لظلــم يف ملــف 
تحويــات العــاج بالخــارج، إذ إن هنــاك مــرىض 

يحتاجون إىل تحويات وال يتم منحهم إياها.
إىل  لـ"فلســطن"  حديثــه  يف  ياغــي  وأشــار 
تراجــع أعــداد تحويــات العــاج بالخــارج لغــزة، 
إذ أنــه تــم إيقــاف تحويــات أهــايل القطــاع إىل 
مستشــفيات الداخــل املحتــل منــذ 5 ســنوات، 
تكــون  تــكاد  األردن  إىل  التحويــات  حــن  يف 
معدومــة، منبهــا إىل أن أكــر الفئــات تــررا من 
ذلــك مــرىض الرطــان، خاصة أنهــم بحاجة إىل 

عاج وتلقي جرعاتهم بانتظام.
وأضاف أن عدم إعطاء املرىض تحويات طبية 
من دائرة العاج بالخارج له تأثرات نفسية تؤثر 

عى صحتهم.
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  إىل  يشــار 
ضــد  العقابيــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة  يتخــذ 
أبرزهــا   ،2017 عــام  منــذ  غــزة،  قطــاع  أهــايل 
تقليــص رواتــب املوظفــن وإحالة اآلالف منهم 
للتقاعد اإلجباري، ومنع إصدار جوازات السفر 

والتحويات الطبية.

مطالبات بلجان تحقيق ومحاسبة المسؤولني

تقريــــر الرقابــــة يثيـــر مخـــاوف الشـــارع
مـــن استـمـــرار غــرق السلطــة يف الفساد

أطباء األسنان يف الضفة يطالبون 
بإجراء انتخابات نقابية لهم

فـــي إطـــار معاقبـــة غـــزة.. 
السلطـــة تواصـــل تقليــص 

التحويـــالت الطبيــة للمرضـــى

السلطة ُتعيد مرارة التهجري لذاكرة "عشرية الكعابنة"
أريحا-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تجددت معاناة "عشــيرة الكعابنة" مع التهجير القســري 
بعــد أن داســت جرافات الســلطة الفلســطينية بيوتهم 
ومحتهــا مــن الوجــود، لتعيــد لذاكرتهــم معاناتهــم مــع 
االحتــال  ســلطات  بحقهــم  مارســته  الــذي  الترحيــل 
اإلسرائيلي حين هَجرتهم في عام 2002 من بيوتهم في 

قرية "مخماس" المقدسية. يشار إلى أن عشيرة الكعابنة 
اضطــرت أمــس للرحيل عــن بيوتها في "قريــة النويعمة 
قضــاء أريحــا" بعــد أن اعتقلت أجهزة أمن الســلطة عدًدا 
منهــم، وأجبرتهــم علــى التوقيــع علــى تعهــدات بعــدم 
العــودة للمنطقــة، ولبيوتهــم التي هدمها جهــاز األمن 

الوطني التابع للسلطة قبل أسابيع دون سابق إنذار.

قرية النويعمة التابعة لعشيرة الكعابنة
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إعالن اعادة طرح عطاء

 33/ADM/2021

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمر الفلســطيني عن حاجتهــا لصيانة مصاعد تابعة 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

التوجــه ملقــر  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 
2021/10/20 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم األحد املوافق 
2021/10/24 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر للموردين املؤهلني 
و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن آخر موعد 
الســاعة  حتــى   2021/10/27 املوافــق  االربعــاء  يــوم  هــو  العــروض  لتقديــم 
الواحدة ظهرًا ، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة املشريات 

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

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء
3. االجتاع التمهيدي يوم االثنني املوافق 2021/10/25 يف مقر الجمعية بغزة .

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

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية :  هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 إعالن اعادة طرح عطاء 

  32/ADM/2021

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عن حاجتها لتوريد رافعة شــوكية 
كهربائية لجمعية الهالل األحمر– غزة .

التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
يــوم االربعــاء  مــن  ابتــداء  العطــاء  لــراء كراســات  ملقــر الجمعيــة يف غــزة  
حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/10/20 املوافــق 
يــوم األحــد املوافــق 2021/10/24 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد 
الحــق  فقــط  املتخصصــني  و  املرخصــني  و  املؤهلــني  للمورديــن   ، الظهــر 
بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم االربعــاء  يف االشــراك ، علــاً 
املوافــق 2021/10/27 حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صندوق 
املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر جمعيــة الهــالل األحمــر 

الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

تعلــن بلديــة بيــت حانــون وبتمويــل مــن الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االجتاعــي 
واالقتصــادي عــن طــرح عطــاء مــروع تطويــر مرافــق امليــاه والــرف الصحــي 

وتوفري شاحنات لنقل املياه يف املناطق املترضرة يف بيت حانون 
) اعامل إعادة تاهيل شبكات املياه يف املناطق  املدمرة (

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

1. يجب عى املقاول أن يكون مسجاًل لدى اتحاد املقاولني ومصنفًا لدى 
لجنة التصنيف الوطنية يف مجال الطرق واملياه واملجاري بحيث ال يقل عن 

درجة التصنيف الثانية لعام 2021 م وعليه ارفاق ما يثبت ذلك.
2. يجب عى املقاول ان يكون مسجاًل "رسميًا" يف دوائر الرضيبة.

3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة تأمــني ابتــدايئ بنســبة التقــل عــن 5% 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة التقــل عــن 90 
يوم أو شيك بنيك مصدق والتقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجب أن يكون العطاء ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ تسليمه.

5. البلدية غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
6. معايري التقييم فني ومايل حسب ما هو موضح يف الروط الخاصة

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر.
8.  كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة 
من العطاء من مقر البلدية مقابل مبلغ غري مسرد وقدره $100 )مائه دوالر 
( ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 10/21/  2021 م حتــي نهاية دوام يوم 

االربعاء  املوافق 2021/11/3 م
9. التقبل العطاءات عى الفاكس امنا يجب تقدميها بالظرف املختوم يف مقر البلدية.

10. االجتــاع التمهيــدي يــوم االحــد  املوافــق 2021/10/31 م عــى أن 
تكون زيارة ملوقع العمل املقرح يف نفس اليوم.

11. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا من يوم  الخميس  املوافق 
2021/11/4  م مع العلم أنه لن تقبل أى عطاءات بعد هذا املوعد.

12. فتــح املظاريــف يــوم الخميــس  املوافــق 11/4/ 2021 م   12 ظهــرًا 
بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف نفس موعد تسليم العطاءات.

13. يتــم ايــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لــه من قبل البلدية عى أن 
يشمل كل مظروف أصل وصورة مصدقة عن العطاء 

14. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
15.  ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس بلدية بيت حانون /  د: عاد عبد الله عدوان 

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل
بلدية بيت حانون

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل
بلدية بيت حانون

تعلــن بلديــة بيــت حانــون وبتمويــل مــن الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االجتاعي 
واالقتصــادي عــن طــرح عطــاء مــروع تطويــر مرافــق امليــاه والــرف الصحــي 

وتوفري شاحنات لنقل املياه يف املناطق املترضرة يف بيت حانون
 )اعامل شبكة رصف صحي (

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

1. يجب عى املقاول أن يكون مســجاًل لدى اتحاد املقاولني ومصنفًا لدى 
لجنة التصنيف الوطنية يف مجال الطرق واملياه واملجاري بحيث ال يقل عن 

درجة التصنيف الثانية لعام 2021 م وعليه ارفاق ما يثبت ذلك.
2. يجب عى املقاول ان يكون مسجاًل "رسميًا" يف دوائر الرضيبة.

3. يجب عى املقاول تقديم كفالة تأمني ابتدايئ بنسبة التقل عن %5 من 
قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكية ســارية املفعول ملــدة التقل عن 90 يوم أو 

شيك بنيك مصدق والتقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجب أن يكون العطاء ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ تسليمه.

5. البلدية غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
6. معايري التقييم فني ومايل حسب ما هو موضح يف الروط الخاصة

7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر.
8. كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول عى نســخة 
من العطاء من مقر البلدية مقابل مبلغ غري مسرد وقدره $100 )مائه دوالر 
( ابتداء من يوم الخميس  املوافق 10/21/ 2021م  وحتي نهاية دوام يوم 

االربعاء  املوافق 2021/11/03  م
9. التقبل العطاءات عى الفاكس امنا يجب تقدميها بالظرف املختوم يف مقر البلدية.

10. االجتاع التمهيدي يوم  الخميس   املوافق 2021/10/28 م عى أن 
تكون زيارة ملوقع العمل املقرح يف نفس اليوم.

11. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12 ظهرًا من يوم الخميس املوافق 
2021/11/04 م. مع العلم أنه لن تقبل أى عطاءات بعد هذا املوعد.

12. فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 2021/11/04 الساعة 12 ظهرًا 
بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف نفس موعد تسليم العطاءات.
13. يتــم ايــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لــه من قبــل البلدية عى أن 

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

15. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
رئيس بلدية بيت حانون /  د: عاد عبد الله عدوان 

رام الله/ فلسطني:
األســري  وفــاة  مــن  بولــس  جــواد  املحامــي  حــذر 
اإلرضاب  مواصلــة  إثــر  فجــأة،  القواســمي  مقــداد 
الطعــام و5 أرسى آخريــن، رفًضــا العتقالهــم  عــن 

اإلداري يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
أن  أمــس،  صحفــي  تريــح  يف  بولــس  وأوضــح 
األســري القواســمي املــرضب عــن الطعــام منــذ 91 
أن  إذ  املفاجئــة،  الوفــاة  احتاليــة  يواجــه  يوًمــا، 
وضعه الصحي أصبح حرًجا للغاية، ووفًقا لألطباء 
يف مستشــفى "كابالن" اإلرسائييل فإن األعراض 
الظاهرة عليه تشري إىل حصول تراجع خطري عى 
جهــازه العصبــي، مــا قد ينجم عنه أرضارا جســيمة 
تصيــب الدمــاغ، الفتــا إىل أنــه مســتمر يف رفــض 
املدعــات،  أخــذ  أو  املخربيــة  الفحــوص  إجــراء 
يف حــني تواصــل نيابــة االحتــالل رفــض االســتجابة 

ملطلبه املتمثل بحريته.
يذكر أن محكمة االحتالل العليا جمدت االعتقال 
اإلداري لألسري القواسمي، يف 6 أكتوبر/ ترين 

األول الجــاري، يف قــرار ال يعنــي إلغــاء االعتقــال، 
حيــث ســيبقى أســرًيا، وال تتمكــن عائلتــه مــن نقله 

إىل أي مكان.
االعتقــال  تجميــد  قــرار  أن  األســري  نــادي  وأوضــح 
اإلداري ميثــل فقــط إخــالء مســؤولية إدارة ســجون 
األســري  مصــري  عــن  "الشــاباك"  وجهــاز  االحتــالل 
وحياتــه، وتحويلــه إىل "أســري" غــري رســمي تحــت 
حراســة  مــن  بــداًل  املستشــفى"  "أمــن  حراســة 

الّسجانني.
وأصــدرت محكمــة االحتــالل العليــا قــراًرا يقــي 
عــالء  لألســري  اإلداري  االعتقــال  تجميــد  برفــض 

األعرج املرضب عن الطعام منذ 74 يوًما.
وأوضــح املحامــي بولــس يف بيــان صــادر عن نادي 
أســايس  بشــكل  اســتندت  املحكمــة  أن  األســري، 
مستشــفى  عــن  الصــادر  الطبــي  التقريــر  عــى 
يواجــه  األســري  أن  يؤكــد  مل  والــذي  إرسائيــيل، 

احتالية الوفاة املفاجئة.
واعتــرب بولــس أن قــرار محكمــة االحتــالل امُلســتند 

خطــرًيا  مــؤرًشا  يشــكل  املستشــفى  تقريــر  عــى 
موقــف املحكمــة  ســلبي جديــد يف  تحــّول  عــى 
إزاء قضيــة تجميــد قــرارات اإلداري، وهــو ما يؤدي 
الضيــق  القضــايئ،  الهامــش  تضييــق  إىل  عمليــا 
واألعــرج،  القواســمي  جانــب  وإىل  أصلــه.  مــن 
يواصــل أرسى آخــرون إرضابهــم عــن الطعــام وهم، 
كايــد الفســفوس املــرضب عــن الطعــام منــذ 98 
يوًمــا، وهشــام أبــو هــواش، مــرضب منــذ 65 يوًمــا 
ويقبــع يف ســجن "عيــادة الرملــة" يف وضــع صحي 
اعتقالــه  أمــر  ينتهــي  أن  املفــرض  ومــن  صعــب، 

اإلداري الشهر الجاري.
الطعــام  عــن  مــرضب  عكــر،  أبــو  شــادي  وكذلــك 
منــذ 58 يوًمــا، ويقبــع يف ســجن "عيــادة الرملــة" 
أمــر  بحقــه  مؤخــًرا  االحتــالل  ســلطات  وأصــدرت 
وعيــاد  أشــهر،   6 ملــدة  جديــد  إداري  اعتقــال 
يف  ويقبــع  يوًمــا،   28 منــذ  مــرضب  الهرميــي، 
زنازيــن ســجن "عوفــر" ويواجــه إجــراءات تنكيليــة 

يومية بحقه.

بيت لحم-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
متــر األيــام ثقــااًل عــى عائلــة األســري املرضب 
عــن الطعــام شــادي أبــو عكــر )37 عاًمــا( يف 
األخبــار  وشــح  الصحــي،  وضعــه  تدهــور  إثــر 
الـــ58  لليــوم  اســتمرار إرضابــه  ظــل  عنــه، يف 
إذ  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســجون  يف  توالًيــا 
يرفــض تنــاول املدعــات ويقتر عى املاء 
ــب الســلطة بــرام اللــه عــن  وامللــح، وســط تغيُّ
معاناته وزمالئه املرضبني، وتجاهل الجهات 

الدولية أحوالهم.
واألســري أبــو عكــر مــن مخيــم عايــدة لالجئــني 
لحــم  بيــت  مدينــة  شــايل  الفلســطينيني 
معركــة  يخــوض  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
رفًضــا  آخريــن  أرسى  مــع  الخاويــة"  "األمعــاء 
العتقالهم اإلداري، وهم: مقداد القواســمي، 
كايــد  األعــرج،  عــالء  هــواش،  أبــو  هشــام 

الفسفوس، خليل أبو عرام.
زوجة األســري شــادي، ساجدة أبو عكر، تبدي 
أخربهــا  بعدمــا  حياتــه  عــى  الشــديد  قلقهــا 
املحامــي عــن ازديــاد وضعــه الصحــي ســوًءا، 
يف آخر زيارة له قبيل أســبوعني، موضحة أن 
املحامــي أخــرب عائلتــه أنــه مل يعــد قــادًرا عى 
املــي، ويتنقــل عــرب كــريس متحــرك ويتقيأ 
"مــاء أخــرض" ويعــاين مــن آالم بالغة يف رأســه 

حتى أنه فقد القدرة عى النظر.

ويأكل القلق قلوب ذويه، كا تؤكد ساجدة، 
جــدوى،  دون  األبــواب  كل  طرقــوا  بعدمــا 
مردفــة: "لجأنــا إىل اللجنــة الدوليــة للصليــب 
صالحياتهــا  مــن  ليــس  أنــه  فأخربتنــا  األحمــر، 
مشــرية  املرضبــني"،  األرسى  أمــر  متابعــة 
لــإلرضاب  يلجــأ  مل  األســري  زوجهــا  أن  إىل 
عــن الطعــام إال بعدمــا رأى أنــه ال أفــق بانتهــاء 
االعتقــال اإلداري الظــامل بحقــه، إذ إنــه اعتقل 
يف 6 أكتوبــر/ تريــن األول 2020 وقــى 
عامــا كامــاًل يف هــذا االعتقــال، مــع تجديــده 

للمرة الثالثة خالل إرضابه عن الطعام.
األول  ليــس  االعتقــال  هــذا  أن  إىل  ولفتــت 
قبــل ذلــك  اعُتقــل  إنــه  بــل  يف حيــاة زوجهــا، 
10 ســنوات بتهمــة االنتــاء لحركــة املقاومــة 
اإلســالمية حــاس، ثــم اُعتقــل مرتــني إداريــا 
أنــه اآلن  أعــوام ونصــف، مؤكــدة  ملــدة ثالثــة 
يعــاين مــن اإلهــال الطبــي يف عيــادة "ســجن 
الرملــة"، وأن محاميــه الخــاص طالــب مدعــي 
وزمالئــه  إلنقــاذه  بالتحــرك  العــام  االحتــالل 
بــأن  األخــري  فأخــربه  املــوت،  مــن  املرضبــني 
عليهــم  والتفــرج  يعانــون  "تركهــم  سياســتهم 

فقط".
الحقوقيــة  املؤسســات  ســاجدة  وتطالــب 
األســري،  زوجهــا  إلنقــاذ  بالتدخــل  الدوليــة 
ورؤى  أعــوام(   8( محمــد  لطفليــه  وإعادتــه 

)عاًمــا( التــي ولــدت وهــو معتقــل إداريــا ومل 
مــوت  ينتظــرون  "هــل  متســائلة:  بعــد،  يرهــا 
الخطــر  مرحلــة  دخلــوا  بعدمــا  األرسى  هــؤالء 

الشديد دون أن يلتفت إليهم أحد؟".
بدوره، اســتنكر تامر أبو عكر، شــقيق األســري، 
غيــاب مؤسســات الســلطة بــرام اللــه الواضــح 
عــن متابعــة قضية األرسى املرضبني، مؤكدة 
عــدم وجــود أي تحــرك جدي منها لدعمهم أو 

املطالبة باإلفراج عنهم.
وال يقتر األمر عى الســلطة بل يطال أيضا 
"الصليــب األحمــر" الــذي مل يــزر شــادي ومل 
يتواصــل مــع أهلــه أو يبلغهــم أي معلومــات 
كل  طرقنــا  "لقــد  إرضابــه  لحظــة  منــذ  عنــه 
األبــواب دون جــدوى، اللــه يهونهــا عليه" وفق 

شقيقه.
وأشــار إىل أن العائلــة لجــأت إىل إقامــة خيمــة 
يقيمــون،  حيــث  عايــدة،  مخيــم  يف  تضامــن 
للتضامــن  واملعــارف  األقــارب  يوميــا  يؤمهــا 
وســيلة  أي  يدنــا  يف  "ليــس  مردفــا:  معــه، 

ملساعدته سوى التضامن واملساندة".
وقال إن العائلة تعيش حالة خوف عى حياته 
بعــد تدهــور وضعــه الصحــي مــع رفضــه تنــاول 
املدعات الغذائية، مضيفا أنه رغم معاناته 
الشديدة فإن معنوياته مرتفعة ومصمم عى 

مواصلة اإلرضاب حتى اإلفراج عنه.

غزة/ نور الدين صالح:
حالــة مــن الحــزن وخيبــة األمــل خّيمــت عــى زوج 
رة نرسيــن أبــو كميــل وأبنائهــا، مع اســتمرار  املحــرَّ
ســلطات االحتــالل لليــوم الرابــع يف منــع دخولهــا 

إىل قطاع غزة، عرب حاجز بيت حانون "إيرز".
أبــو كميــل  حــازم  أمضاهــا  االنتظــار  مــن  ســاعات 
زوج نرسيــن، برفقــة أبنائــه الســبعة، وهــم يعــّدون 
الدقيقــة تلــو األخــرى عــى أمــل االلتقــاء بنرسيــن 
خلــف  ســنوات   6 أمضــت  بعدمــا  واحتضانهــا 
زنازيــن االحتــالل اإلرسائيــيل، لتعــود الحيــاة إىل 

طبيعتها.
لكن االحتالل يأىب التوقف عن سياسة التنغيص 
عــى األســري حتــى بعدمــا يتنســم الحريــة، وذويه 
األحــد  "نرسيــن"  عــن  أفــرج  أن  فمنــذ  أيضــًا، 
املــايض، انطلقــت إىل رحلــة املشــقة والعــذاب 
بســبب قــرارات االحتــالل العنريــة، التي بدأت 

مبنعها دخول القطاع.
بعــد  األوىل  ليلتهــا  لقضــاء  نرسيــن  اضطــرت 
اإلفــراج عنهــا داخــل حاجــز "إيــرز" لــدى االحتالل 
اإلرسائيــيل، ثــم عــادت إىل مدينــة الخليــل، إىل 
دخولهــا  تريــح  عــى  االحتــالل  موافقــة  حــني 
إىل القطــاع، إىل أن تلقــت موافقــة مــن االحتــالل 

صباح أمس، بدخول غزة.
مل تكــن تعلــم نرسيــن، أن االحتــالل كان ُيخبــئ 
لهــا مزيــًدا مــن إجــراءات التنغيــص، فــكان أولهــا 
غــزة  مغــادرة  بعــدم  تعهــد  توقيــع  عــى  إجبارهــا 
ملدة عامني، ثم فرض غرامة مالية عليها قيمتها 
1000 شــيقل، قبــل أن تتفاجــأ عنــد ذهابهــا مــع 
"أرايض  بلــدات  يف  املقيمــني  أقاربهــا  أحــد 
بأنهــا  الربيــد  يف  املاليــة  الغرامــة  لدفــع  الـــ48" 
الصدمــة  لتكــون هنــا  4310 شــواقل،  أصبحــت 

الكربى لها ولعائلتها.

حيفــا،  مدينــة  مواليــد  مــن  نرسيــن  واملحــررة 
ومتزوجة منذ عام 2000 من حازم أبو كميل يف 

قطاع غزة، وأم لسبعة أطفال.
كـــ "الصاعقــة" وقــع خــرب تأجيــل دخــول "نرسيــن" 
إىل قطــاع غــزة عــى عائلتهــا، فالــزوج أصابه حالة 
مــن االنهيــار العصبــي، واألبنــاء اختلفــت معــامل 
فباتــوا  ســعادتهم،  معايــري  وانقلبــت  وجوههــم، 
مل  قلوبهــم  ألن  الحديــث،  عــى  قادريــن  غــري 
تعــد تحتمــل قســوة تلــك اإلجــراءات االحتالليــة، 

وعودتهم للبيت بخفي حنني، بال والدتهم.
يقول زوجها حازم والقهر يجثم عى قلبه، "منذ 
لنرسيــن  بالســاح  تطمينــات  وصلتنــا  األمــس 

بالدخول إىل القطاع، وعّمت الفرحة عائلتي".
ويضيــف أبــو كميــل لصحيفــة "فلســطني" الــذي 
تواجــد داخــل حاجــز "إيــرز": "بعــد ســاعتني مــن 
وصولها إىل الحاجز، أبلغوها برضورة دفع غرامة 

ماليــة 1000 شــيقل، وبعدمــا توجهــت لدفعهــا 
رفع قيمتها إىل 4310 شواقل".

بهــذا  نرسيــن  ســتأيت  أيــن  "مــن  ُبحرقــة  يتســاءل 
يف  ســنوات  ســت  أمضــت  قــد  وهــي  املبلــغ 
الســجن؟ ومــن أيــن جاء هــذا املبلغ؟"، ثم ُيكمل 
فرحتنــا  لتنغيــص  إرسائيليــة  أكاذيــب  "هــذه 

باستقبال نرسين".
ويخاطــب أبــو كميــل كل الضائــر الحيــة واللجنة 
عــى  بالضغــط  األحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
نرسيــن  لزوجتــه  الســاح  أجــل  مــن  االحتــالل 
بدخــول غــزة، والتوقــف عــن التالعــب مبشــاعرها 

وعائلتها. 
وكانــت ســلطات االحتــالل اعتقلــت نرسيــن يف 
18 أكتوبر/ترين األول 2015، لدى مغادرتها 
غــزة عــرب حاجــز بيــت حانــون، بتهــم "باطلــة" وفق 

ما تؤكده مؤسسات حقوقية.

األسري الرايب: "الشاباك" 
يريد تصفييت يف السجن

رام الله/ فلسطني:
قال األسري املعتقل إداريًا لدى سلطات االحتالل عبد النارص الرايب: 
إن مــا يســمى جهــاز "الشــاباك" اإلرسائيــيل، يحــاول تصفيتــه جســدًيا، 
داخــل ســجون االحتــالل مــن خــالل مارســة سياســة اإلهــال الطبــي 
املتعمــدة بحقــه. جــاء ذلــك عــى لســان محامــي األســري الــرايب، الــذي 
أشار إىل أن األسري أبلغ القايض يف محكمة تثبيت اإلداري أنه يعتقد 
أن جهــات مــن "الشــاباك" يريــدون تصفيتــه جســديا داخل الســجن من 

خالل سياسة اإلهال الطبي املتعمد.
ورفضت سلطات االحتالل إجراء أي فحوصات لألسري الرايب يف فرة 
ســجنه الســابقة رغــم ظهــور أعــراض مــرض الرسطان لديــه، ويف اعتقاله 
الحايل ترفض إدارة السجن إجراء أي فحوصات طبية له رغم رضورتها.
بالرسطــان وإجرائــه  تثبــت إصابتــه  التــي  التقاريــر  لهــم  قــدم  أنــه  ورغــم 
عمليــة اســتئصال للــورم ورضورة وجــود متابعــة مســتمرة ملراقبــة تطــور 
حالتــه الصحيــة خوفــا مــن عــودة املــرض أو انتقالــه ألماكــن أخــرى يف 

جسده.

4 أرسى يبدؤون أعواًما 
جديدة يف سجون االحتالل

غزة/ فلسطني:
بدأ 4 أرسى، أمس، أعواًما جديدة يف األرس بسجون االحتالل 

اإلرسائييل، وفق مكتب إعالم األرسى.
وأفــاد املكتــب يف بيــان لــه بــأن األرسى هــم محمــد الرميــاوي 
)55 عاًمــا( مــن رام اللــه، إذ بــدأ عامــه الـــ21 يف األرس، وهــو 
ومحكــوم   ،2001 األول  تريــن  أكتوبــر/   19 منــذ  معتقــل 
بالســجن املؤبــد، وعاهــد أبــو خوصــة )42 عاًمــا( مــن غــزة، إذ 
بــدأ عامــه الـــ21 يف األرس، وذلــك منــذ اعتقالــه يف 19 أكتوبــر 

2001، وهو محكوم بالسجن 25 عاًما.
وحســام مطــر )37 عامــا( مــن القــدس املحتلة، بــدأ عامه الـ15 
ومحكــوم   ،2007 أكتوبــر   19 منــذ  معتقــل  وهــو  األرس،  يف 
بالسجن املؤبد، ومراد الرجبي )25 عاًما( من القدس، إذ بدأ 
عامه السادس يف األرس، وهو معتقل منذ 19 أكتوبر 2016، 

ومحكوم بالسجن 15 عاًما، وفق مكتب إعالم األرسى.

المرضب "أبو عكر".. 
أسرٌي يواجه الموت والسلطة غائبة عن معاناته

محكمة االحتالل تقرر عدم تجميد االعتقال اإلداري لألسري "األعرج"

تحذير من وفاة مفاجئة لألسري "القواسمي" 
مـــع تواصـــل إرضابــــه عــــن الطعــــام

لليوم الرابع.. 
االحتالل يحرم المحرَّرة "أبو كميل" احتضاَن أطفالها

عائلة المحررة أبو كميل عند حاجز بيت حانون        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

صفقة "وفاء األحرار 2".. 
الصاعق الذي سيفجر المفاجآت!

كان يوًمــا فارًقــا وســامًيا يف ِســْفر تاريــخ الحركــة األســرة املاجــدة 
الُحبــى بــكل مــا هــو نبيــل وطاهــر، حــن انطلــق موكبهــم العامــر 
ميُخــر ُعبــاب حــارات وأزقــة مدن وقرى ضفة القســام الثائرة وقطاع 
غــزة الصابــرة الصامــدة الواعــدة بــكل مــا هــو صــادم لعــدو ال يفهــم 

سوى لغة القوة والبأس.
يــوم لفــرح غامــر وال أجمــل منذ عرش ســنوات، نســتذكره اآلن ويف 
الــذي قطعــه فرســان  الوعــد والعهــد  انتظــار  كل حــن ونحــن يف 
القــادم  العــرس  يكــون  بــأن  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب 
والقريــب أكــر صخًبــا ووهًجــا وألًقــا ليطفــئ شــوق الحنــن للقــادة 
الكبــار والعظــام مــن قــادة فصائل املقاومة بكل مقاماتهم وقيمهم 
العليــة، فــكل األرسى أيقونــات وتيجــان عــى الــرؤوس وأقــار تنــر 

لنا الدرب حن تدلهم العتمة املوحشة.
لقــد أكــد قــادة "حركــة املقاومــة اإلســامية -حــاس" أن األرسى 
فوق الفصائل، فا حزبية يف قضيتهم وهم عى سلم األولويات، 

بل شأن إسرتاتيجي عى جدول أعال الحركة.
ويؤكــد قــادة "حــاس" بــأن الحســاب مفتــوح مع العــدو وأن أرسى 
أي  يف  "القســام"  فرســان  أيــدي  يف  ســيكونون  جــدًدا  صهاينــة 
مغامرة حمقاء قادمة لجيشــه حتى تبييض الســجون واملعتقات 
النازيــة وعــودة كل األرسى إىل أحضــان عائاتهــم وشــعبهم تعلــو 
جباههــم أكاليــل الغــار أعــزاء كرمــاء، وتعــود األرض إىل أصحابهــا 

كاملة مطهرة من ِرجس هذا العدو.
لقــد أثبتــت املقاومــة حــن اصطــادت ضبــاط وجنــود العــدو بــن 
كيــف  االحتــال جلعــاد شــاليط،  وتــم أرس جنــدي  قتيــل وجريــح 
يكــون عليــه الفــداء، وكيــف يكــون ســاح اإلرادة قــادًرا عــى قهــر 

املستحيل.
كــا أن إخفــاء "شــاليط" بعــد عمليــة "الوهــم املتبــدد" يف بيئــة 
أمنيــة جــد معقــدة، يعكــس كيــف ينتــر الثائــر الفلســطيني يف 
اإللكرتونيــة  املعــدات  أعتــى  األدمغــة يف مواجهــة  نــزاالت رصاع 
الحديثة التي مل تتمكن من سرب غور عزمية الرجال واستعدادهم 
لبــذل الــروح دفاًعــا عــن وطــن هــو مهــد الرســاالت وبوابــة الســاء 

وأرض الرباط واملنرش واملحرش.
أن  املقاومــة  أكــدت  فقــد  البائســة،  العــدو  منــاورات  عــى  ا  وردًّ
األرسى باألرسى، وال مسار غر ذلك، وأن الصفقة املرشفة قادمة 
وال منــاص، وقــد أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة 
"حاس" حن وجه حديثه ألبطالنا األرسى يف معتقات العدو، 
"أن اليوم الذي نحرركم فيه قادم بإذن الواحد القهار"، منبًها إىل 
أن مــا بأيــدي كتائــب هــو كنــز القســام لــن ينالــوا منه ولــو اجتمعت 

علينا كل قوى األرض، وسيؤيت ُأُكله وقد دنا القطاف!
أمــا الناطــق الرســمي باســم كتائــب "القســام" أبــو عبيــدة، فقــد 
أطــلَّ مبــرًشا وبصوتــه الواثــق املوثــوق: "ثقــوا أيهــا الرجــال بــأن 
فجــر الحريــة قريــب، ويــوم الخــاص قــادم بــإذن اللــه، هــذا عهد 

قطعنــاه عــى أنفســنا، ووعــد الحــر ديــن ســنؤديه مهــا 
كانت التضحيات بإذن الله".

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خان يونس يف القضية التنفيذية رقم 5005/ 2021

إىل املنفذ ضده / منر خليل سليان أبو دقة هوية : 909089849
العنــوان: خانيونــس - عبســان الكبــرة - الفراحــن - حــي أبــو دقــة = مجهــول 

محل اإلقامة حاليًا
نبلغكــم انــه طبقــًا للحكــم املرتتــب عليكــم مــن محكمــة صلــح خــان يونــس يف 
وذلــك   2021  /5/6 بتاريــخ  الصــادر   2020  /  297 رقــم  املدنيــة  القضيــة 
بإلزامكم بتنفيذ الحكم الصادر ضدكم بدفع مببلغ وقدره 2000 دوالر أمرييك 
باإلضافــة إىل الرســوم واملصاريــف و 200 شــيقل إرسائيــي أتعــاب املحامــاة 

لصالح طالب التنفيذ / ماهر موىس محمد أبو دراز هوية : 904140167
لذلك عليكم الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن من تاريخ هذا 
اإلعــان لتنفيــذ الحكــم حســب األصــول واذا مل تحــروا يف املــدة املحــددة 
فإنكــم تعــدو ممتنعــن عــن التنفيــذ ومــن تــم ســتبارش دائــرة التنفيــذ إجراءات 

التنفيذ بحقكم حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس 
أ. مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس 

دائرة التنفيذ 

اعالن للعموم
ُيعلــن الســيد/ مراقــب الــرشكات – املحافظــات الجنوبيــة – بــأن  رشكــة 
جهاد غازي بسيســو ورشكاه للرصافــة واملســجلة لدينــا كرشكة 
2012/5/30 تقدمــت بطلــب  563477967 بتاريــخ  تضامــن تحــت رقــم 
لتحويــل الرشكــة مــن رشكــة تضامن إىل رشكة ذات مســئولية محدودة وســيتم 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الازمــة المتــام عمليــة التحويــل، وذلــك 

بناًء عى قرار الرشكاء املحرر بتاريخ 2021/9/19م 
لذا تم اإلعان وتبليغ العموم بخصوص قرار التحويل وسيتم نرش قرار التحويل 

يف حال االنتهاء من إجراءات التحويل وفق األصول القانونية واإلدارية.
تحريرًا: 2021/10/14م

مراقب الرشكات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم 

)20651( والشارع رقم )20647( والشارع رقم )20992(

منطقة تنظيم- خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/27 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/8 التصديــق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــي ملســار الشــارع رقــم )20992( بعــرض 
)12( مرت بدون ارتداد واملحصور بن الشــارع رقم )20000( والشــارع رقم 

)20555( والشارع رقم )20651( بعرض )10( مرت بدون ارتداد واملحصور 

بن الشارع رقم )20992( والشارع رقم )7( والشارع رقم )20647( بعرض 
)12( مرت بدون ارتداد واملحصور بن الشــارع رقم )20992( والشــارع رقم 

)20553( واملار بالقسائم )5-26-27-28( من القطعة )92(.

 الســابق ايداعــه لاعــرتاض مبوجــب االعــان الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 
والذي نرش يف جريديت فلسطن واالستقال بتاريخ 2021/8/2م.

كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة 
عرش يومًا من تاريخ نرش هذا االعان يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتن يوميتن 

محليتن ايها اقرب وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

إعــــــــــــــــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )20744(

منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

رقــم  بجلســتها  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن   
2021/22 املنعقــدة بتاريــخ 2021/8/4 عــن إيــداع املخطــط التفصيــي ملســار 

الشارع رقم )20744( بعرض )20( مرت وارتداد )3( مرت واملحصور بن الشارع رقم 
)20( والشارع رقم )16( واملار بالقسائم )3 13-( من القطعة رقم )89( والقسيمة 

رقم )26( من القطعة رقم )94(  والقسائم رقم )2-6-8( من القطعة رقم )95(.
لاعرتاض خال مدة ستن يوما من تاريخ هذا اإلعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطاع عى خارطة املرشوع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس.
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ (

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطن
 املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية غزة املوقرة

 يف الطلب رقم 1689/ 2021 
يف القضية الحقوقية رقم 830 /2015 

املستدعي عمر محمد مصطفى الزق/ غزة- الرتكان - هوية رقم )922690144( 
، وكاؤه املحامون/ خالد الطاع وصاح محمد بارود ومحمد خالد الطاع 

املستدعى ضده/ تيسر عادل سلان محمود شلدان- باألصالة عن نفسه 
وباإلضافــة إىل باقــي ورثــة وتركــة والــده عــادل ســلان شــلدان- غــزة الزيتــون 
عســقولة بجوار مســجد اإلمام الشــافعي- مقابل دار الدهشــان - مقيم خارج 

الباد )مقيم يف اململكة العربية السعودية(. 
الحقوقيــة  القضيــة  2020/12/31م يف  بتاريــخ  الصــادر  )الحكــم  التبليــغ/  نــوع 
830/ 2015 بدايــة غــزة، والقــايض )حكمــت املحكمــة بتنفيــذ عقــد البيــع ضمن 

مــورث  املدعــي  بــن   )1999/5/2( بتاريــخ  واملحــرر  عــدد17(  )م/1  املــربز 
واملدعى عليه الثاين محمد إبراهيم محمد الخطيب، وذلك بشطب ما مساحته 
)3752.5 ( مرت مربع من أرض القســيمة رقم )14( من أرض القطعة رقم )651( 

أرايض الزيتــون املســاة أرض املنســية عــن اســم مــورث املدعــى عليهــا الثامــن 
والتاســع عثــان محمــود محمــد أبــو زور وســعيد محمــود محمــد أبــو زور مناصفــة 
بينها وتسجيلها باسم املدعي عمر محمد مصطفى الزق وإشعار اإلدارة العامة 
لتســجيل األرايض والعقارات بســلطة األرايض )الطابو( بذلك وتضمن املدعى 

ا أتعاب محاماة. عليها بالرسوم واملصاريف ومبلغ 20 ديناًرا أردنيًّ
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 830 /2015
إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليك قضية حقوقية 
تحمــل رقــم 830 /2015 وقــد صــدر حكــم فيهــا، لذلــك يقتــى عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة، وليكــون معلومــا 

لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن ينفذ حسب األصول.
حرر بتاريخ: 2021/10/18م

رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عار قنديل

1515

غزة/ أدهم الرشيف:
تنظــر ريهــام علــوان إىل طفلتهــا غيــداء البالغة عامن 
ومثانية أشهر، بنظرة حب وأمل مًعا بأن يخلصها الله 
من ضعف السمع الشديد الذي رافقها منذ والدتها، 
بعد إجرائها عملية زراعة قوقعة، أمس، عى يد وفد 
طبــي قطــري فلســطيني، وبتمويــل مــن وزارة األوقــاف 

والشؤون اإلسامية القطرية.
وأول ما تتطلع إليه ريهام، أن تسمع من طفلتها وهي 
تناديهــا "مامــا"، وأن تصبــح قــادرة عى التعامل معها 
كبقية إخوانها وأخواتها األربعة، بداًل من لغة اإلشارة 

التي تستخدمها، وبالكاد قادرة عى فهمها.
وبسبب الضعف الشديد يف السمع، ال تقدر غيداء 

عى لفظ الكام بصوٍت مفهوم.
تجلــس الطفلــة وال تــدري مــاذا يــدور مــن حولهــا عــى 
مبدينــة  القــدس،  مستشــفى  يف  العــاج  أرسة  أحــد 
وتغطــي  العمليــات،  هنــاك  تجــري  حيــث  غــزة، 
اللفافــات والضــادات رأســها بعــد مكوثهــا أكــر مــن 
3 ســاعات يف غــرف العمليــات، يف مشــهد انتظرتــه 
عــى  طفلتهــم  بحصــول  أمــًا  ســنوات  منــذ  العائلــة 

فرصة لزراعة قوقعة.
وتقــول والــدة الطفلــة: إن تكلفــة زراعــة القوقعة تصل 
إىل عرشات آالف الدوالرات، وهذا ما ال نقدر عليه، 
لذلــك انتظرنــا فرصــة زراعة قوقعة من الربنامج الطبي 

املمول قطرًيا.
ضعًفــا  والدتهــا  منــذ  تعــاين  طفلتهــا  أن  إىل  وتشــر 
شــديًدا يف الســمع بنســبة تفــوق 90 باملئــة، وبعــد 
إجــراءات الفحوصــات الازمــة يف مستشــفى الشــيخ 
حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل واألطراف الصناعية 
بغــزة املمــول مــن صنــدوق قطــر للتنميــة، أقــر األطبــاء 

حاجتها إىل قوقعة.
مبرحلــة  للبــدء  أيــام  قبــل  لغــزة  الطبــي  الوفــد  وجــاء 
جديــدة مــن برنامــج زراعــة القوقعــة تشــمل زراعتهــا لـــ 
50 طفــل مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية، وفــق أحــدث 

قطــر  دولــة  يف  املعتمــدة  العامليــة  املواصفــات 
نفسها، وذلك بعد توقفها أكر من سنتْن.

وبــدأ األطبــاء إجــراء عمليــات زراعــة القوقعــة منتصف 
الواحــد،  اليــوم  حــاالت يف   8 بواقــع  األســبوع،  هــذا 

وصواًل إىل 50 عملية زراعة.

يف  وقطريــون  فلســطينيون  جراحــون  ويشــارك 
التاســعة  املرحلــة  عمليــات  ضمــن  القوقعــة،  زراعــة 
قطــري  طبــي  وفــد  وبــإرشاف  القطــري،  الربنامــج  مــن 

متخصص يف هذا النوع من العمليات.
وبحســب رئيــس الوفــد الطبــي القطــري د. خالــد عبــد 
الهــادي، فــإن وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية يف 
دولــة قطــر، تربعــت بـــ 50 جهــاز قوقعــة ألطفــال غــزة، 

وهؤالء األطفال هم حًقا بحاجة لها ويستحقونها.
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وهــو  الهــادي  عبــد  ــه  ونبَّ
املستشــفى، لـــ "فلســطن"، إىل أن الربنامــج القطري 
الهــال  إدارة  مجلــس  عضــو  يرأســه  القوقعــة  لزراعــة 
األحمــر القطــري واملدير العام لقطاع الشــؤون الطبية 
عــن خطــط الهــال األحمر د. عبد الســام القحطاين، 
غــزة  يف  املــرىض  إلعانــة  مخصــص  الربنامــج  وهــذا 
الذين يعانون ضعًفا شــديًدا يف الســمع، ويحتاجون 
الغزيــة  الكــوادر  لتدريــب  وأيًضــا  زراعــة قوقعــة،  إىل 
عى إجراء هذا النوع من العمليات بتقنيات عاملية.

القطــري خــال  الطبــي  الوفــد  أن  الهــادي  عبــد  وبــنَّ 
زياراتــه الســابقة لغــزة درب أطبــاء متخصصــن بغــزة 
عــى إجــراء عمليــات ماثلــة، وأصبحــوا قادريــن عى 
يــون  زراعــة قوقعــة مبهــارة عاليــة، واليــوم األطبــاء الغزِّ

يجرون العمليات تحت إرشاف الوفد القطري.

وأكــد أن تنميــة قــدرات األطبــاء بغــزة هــدف أســايس 
التقنيــات  بأحــدث  دعمهــم  مــع  القطــري  للوفــد 

والخدمات الطبية.
تكلفة عالية

وذكــر عبــد الهــادي أن زراعــة القوقعــة عمليــة مكلفــة 
إذ  العــامل،  دول  يف  بــل  فقــط  غــزة  يف  ليــس  جــًدا، 
إن أنظمــة دوليــة ال تقــدر عــى توفــر هــذا النــوع مــن 

العمليات الجراحية بسبب ارتفاع تكلفتها.
صناعــة  رخصــة  عــى  حاصلــة  رشكات   3 أن  وبــنَّ 
القوقعة، إحداها أمريكية والثانية منساوية واألخرى 
أنــواع أجهــزة القوقعــة عــى  أســرتالية، تصنــع أفضــل 
مســتوى العامل، وصناعتها يف هذا املجال معتمدة 

دولًيا.
ــه إىل أن قطــر تتعامــل مــع الــرشكات الثاث، وهي  ونبَّ
رشكــة  وهــن:  القوقعــة،  تصنيــع  يف  ورائــدة  عامليــة 
و"ميــدل"  األمريكيــة،    "Advanced Bionics"

النمساوية، و"ككلر" األسرتالية.
بت يف مراحل  وبــنَّ عبــد الهــادي أن القواقــع التي ُركِّ
سابقة من صنع الرشكتن األمريكية والنمساوية، أما 
أجهــزة القوقعــة التــي ُترّكــب حالًيــا مــن صنــع الرشكــة 
األمريكيــة، وهــي عاليــة الكفــاءة والجــودة وأحــدث مــا 

صنعته الرشكة.

عاملًيــا  رائــدة  "Advanced Bionics"؛  ورشكــة 
القوقعــة  غرســات  أنظمــة  أحــدث  ابتــكار  مجــال  يف 
الصناعيــة يف العــامل، وهــي تعمــل عــى تطوير تقنية 
غرســات القوقعة الصناعية التي تعيد حاســة السمع 
الحــاد  بــن  املــرتاوح  الســمع  فقــدان  يعانــون  ملــن 

والحاد جًدا.
لقرابــة  القوقعــة  مــن  الواحــد  الجهــاز  تكلفــة  وتصــل 
32 ألــف دوالر أمريــيك، لكــن الوفــد الطبــي القطــري 

اســتطاع الحصــول عليهــا بســعر مخفــض لرشائه كمية 
لغــزة  ذاهبــة  األجهــزة  وألن  األمريكيــة،  الرشكــة  مــن 
التــي تعــاين ظروًفــا اقتصاديــة صعبــة بســبب الحصار 

اإلرسائيي.
وأشار عبد الهادي إىل أن تكلفة الجهاز الواحد لغزة، 

بلغت أكر من 18 ألف دوالر.
ولفــت إىل أن أجهــزة القوقعــة يف الواقــع تحتــاج إىل 
املــرىض  مــن  يتطلــب  وهــذا  احتياطيــة،  غيــار  قطــع 
وذويهــم الحفــاظ قــدر اإلمــكان عــى أجهــزة القوقعــة، 
األجهــزة  تركيــب  تعنــي  ال  القوقعــة  زراعــة  أن  مبيًنــا 
منهــا  االســتفادة  لضــان  عليهــا  الحفــاظ  بــل  فقــط، 
بالشــكل املناســب ولفــرتة أطــوال خاصــة أن تكلفتهــا 

مرتفعة جًدا.
إنشــائه  إىل  القطــري،  الطبــي  الوفــد  رئيــس  ــه  ونبَّ
املــرىض يف  إعانــة  األطبــاء صنــدوق  مــن  ومجموعــة 
مستشــفى حمــد، ويهــدف إىل جمــع التربعــات مــن 
داخــل غــزة وخارجهــا، بهــدف ضــان تقديــم أفضــل 
متابعــات  إىل  بحاجــة  الذيــن  للمــرىض  طبيــة  خدمــة 

وخدمات طبية جديدة حال احتياجهم إىل ذلك.
وأكــد أن قطــر معنيــة بتقديــم أفضــل خدمــات طبيــة 
للفلســطينين وخاصــة قطــاع غــزة بتقنيــات عالية غر 
موجودة يف القطاع، منها األطراف الصناعية، مشًرا 
مستشــفى  يف  حالــة   30 مــن  أكــر  تشــخيص  إىل 
وخــال  بغــزة،  الصناعيــة  واألطــراف  للتأهيــل  حمــد 
األشــهر املقبلة ســيتم تركيب أطراف صناعية علوية 

إلكرتونية فريدة من نوعها، وحديثة يف تقنيتها.
وأشــار عبــد الهــادي إىل التوأمــة بــن مستشــفى حمد 
ومؤسسة حمد الطبية يف دولة قطر، إذ يربط بينها 
نظــام موحــد، مــن خالــه يتابــع األطبــاء املــرىض عــن 

بعد.

غزة/ صفاء عاشور:
لــإرشاف  العــام  املديــر  أكــد 
والتأهيــل الرتبــوي يف وزارة الرتبيــة 
والتعليم، د. محمود مطر، اســتمرار 
يف  الكامــل  الوجاهــي  التعليــم 
أن  إىل  مشــًرا  غــزة،  قطــاع  مــدارس 
وزارته تلمس نتائج إيجابية لتقســيم 

العام الدرايس ألربع مراحل.
حديــث  يف  مطــر  وأوضــح 
لـ"فلســطن"، أن املرحلــة الدراســية 
الــدرايس الحــايل  األوىل مــن العــام 
التــي شــارفت عــى االنتهــاء، جــاءت 
خاصــة  للغايــة،  صعبــة  ظــروف  يف 
أنهــا شــهدت ذروة املنحنــى الوبــايئ 
للموجة الثالثة من جائحة "كورونا".

والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  إن  وقــال: 
وزارة  مــع  التواصــل  بعــد  ارتــأت 
اســتمرار  الطــوارئ  ولجنــة  الصحــة 
يف  الكامــل  الوجاهــي  العمــل 
وهــو  للدراســة،  األوىل  املرحلــة 
الفــرتة  أن  إال  صعبــًا،  قــرارًا  كان  مــا 
ونعيــش  جيــًدا،  مــرت  الدراســية 
اآلن فــرتة انحســار وتراجــع املنحنــى 

الوبايئ بشكل ملحوظ.
القادمــة  الفــرتة  "خــال  وأضــاف: 
ســيكون هنــاك إجــازة، وعنــد العودة 
للدراســة نهاية شــهر أكتوبر ســيكون 
الثانيــة،  الدراســية  الفــرتة  بدايــة 
الوجاهــي  التعليــم  يف  وسنســتمر 
املوجــة  ذروة  أن  خاصــة  الكامــل، 

يف  تكرارهــا  ميكــن  التــي  التجربــة 
حــال وجــود مــؤرشات طيبــة وجيــدة 

بسببها.
آثار االنقطاع

املرحلــة  خــال  أنــه  إىل  ولفــت 
األمــور  كانــت  األوىل  الدراســية 
الطــاب  قــدوم  بســبب  صعبــة 
للمدارس بعد انقطاع ألكر من عام 
ونصف عن التعليم الوجاهي وعدم 
يف  أثــر  مــا  وهــو  الــكي،  االنتظــام 

الجانبن الرتبوي والتعليمي.
وذكــر أن الــوزارة حاولت تدارك هذا 
األمــر مــن خــال إطاقهــا عــدًدا مــن 
الجانــب  بــدأت يف  والتــي  الربامــج، 
الرتبــوي مثــل: إطــاق برنامــج تعزيــز 
قيــم  وتحديــد  الطــاب  عنــد  القيــم 
محــددة كل أســبوع، كــا بــدأت مــع 
بدايــة الدراســة يف حملــة مدرســتي 
بيتــي الثــاين، وإطــاق برنامــج القيــم 

توقعــات  حســب  ســتكون  الرابعــة 
العــام  نهايــة  مــع  الصحــة  وزارة 

الدرايس األول".
العــام  تقســيم  عمليــة  أن  وبــن 
الــدرايس كان هدفهــا تحديد الفرتة 
والتقييــم  التدريــس  عمليــة  لتتــم 
مدتهــا  فــرتة  لــكل  واحــد  وقــت  يف 
شــهرين، لتبــدأ بعدهــا الفــرتة الثانية 
أهدافهــا  بــكل  األوىل  انتهــاء  بعــد 
يف  تأثــر  دون  لهــا  املوضوعــة 

الفرتات األخرى.
ترحيــب  وجــود  إىل  مطــر  وأشــار 
واألهــايل  املدرســن  عنــد  وارتيــاح 
بسبب حالة تقسيم العام الدرايس 
ملســت  الــوزارة  وأن  مراحــل،  ألربــع 
األوىل  املرحلــة  مــن  إيجابيــة  نتائــج 
الفتــًا  االنتهــاء،  عــى  شــارفت  التــي 
إىل أن األمــر يحتــاج إىل تقييــم كبــر 
لهــذه  الــدرايس  العــام  انتهــاء  بعــد 

كل  إن  حيــث  أســابيع،  ثــاث  قبــل 
محــددة  قيمــة  هنــاك  كان  أســبوع 
والجهــات  املدرســة  مــن  مطلــوب 

ذات العاقة الرتكيز عليها.
مــن  بكثــر  اســتعانت  أنهــا  وبــن 
الجهات ذات العاقة للمساعدة يف 
دعم هذه الربامج وعى رأسها وزارة 
األوقاف، ودار القرآن الكريم والسنة 
وغرها من املؤسســات التي تعمل 
عــى تعزيــز الجانــب القيمــي وتهتــم 
غيــاب دور  بســبب  الرتبــوي  بالــدور 
كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  املدرســة 
أمــا  الدراســة.  عــن  الطلبــة  وانقطــاع 
عــن الجانــب التعليمــي، فذكــر مطــر 
أن الــوزارة ركــزت عــى مجموعــة مــن 
املهــارات وعممــت بطاقــات للتعلم 
املهــارات  تضمنــت  والتــي  الــذايت 
املدرســن  مــن  وُطلــب  األساســية، 
الرتكيــز عليهــا وعــى املهــارات التي 

دت. ُحدِّ
ونبه إىل أن الوزارة وضعت بطاقات 
التعليــم  بطاقــات  يف  دمجــت 

الســابقة  املتطلبــات  ملعالجــة 
للمهارات، مؤكدًا أن هذه املنهجية 
املعلمــن  مــن  ارتياًحــا  القــت 
واألهــايل الذيــن شــهدوا تخفيًفــا يف 

املناهج عى الطلبة.
وأفــاد أن هــذا النهــج ستســتمر عليــه 
الدراســية  الفــرتة  خــال  الــوزارة 
الخاصــة  البطاقــات  أن  كــا  الثانيــة، 
عــى  أطلقــت  الثانيــة  باملرحلــة 
بحيــث  التعليمــي،  روافــد  موقــع 
ميكــن للطلبــة واملدرســن واألهايل 

االطاع عليها وتحميلها.
الرتبيــة  وزارة  أن  إىل  مطــر  وأشــار 
تقييــم  يف  وتعــود  ترتهــن  والتعليــم 
الوضــع الوبــايئ لــوزارة الصحــة ولجنــة 
الفــرتة  تســر  أن  مرجحــًا  الطــوارئ، 
الدراسية الثانية جيًدا باالعتاد عى 
حيــث  الكامــل،  الوجاهــي  التعليــم 
املنحنــى  لــذروة  الوصــول  فــرتة  إن 
الوبــايئ للموجــة الرابعــة ســتكون مــع 
نهايــة الفــرتة الدراســية الثانيــة ونهايــة 

الفصل الدرايس األول.

مطر: التعليم الوجاهي مستمر ونلمس نتائج إيجابية لتقسيم العام الدرايس

أطفال غزِّيون يستعيدون سمعهم بجهود محلية وتمويل قطري

الفريق الطبي بجوار المريضة الطفلة غيداء بعد إجرائه عملية الزراعة



7آراء األربعاء 13 ربيع األول 1443هـ 20 أكتوبر/ تشرين األول 
Wednesday 20 October 2021 

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أن تــزول، وســيكتب التاريــخ عــن مقاومــة فلســطينية اســتطاعت أن تجــر "جيشــًا ال 
ُيهزم" أن يجثو عىل ركبتيه؛ ويقبل بإطالق رساح 1027 أسريًا مقابل جندي واحد، 
كان جبانــًا يف ميــدان املعركــة وبقــي رمــزًا لضعــف جيشــه بعــد خروجــه مــن األرس. 
يف املقابــل فــإن األرسى الفلســطينيني الذيــن تحــرروا هــم اليــوم قــادة فصائــل ورموز 

وطنية، خرجوا ليكملوا مشوارهم النضايل يف مقاومة االحتالل.
إن خارطــة الطريــق التــي تحــدث عنهــا مســؤول ملــف األرسى يف حركــة حــاس وأحــد 
محــرري صفقــة وفــاء األحــرار "زاهــر جباريــن" تعكــس مرونــة الحركــة يف التعامــل مــع 
هذا امللف، وهي مرونة مكتســبة من خالل نجاحها الســابق يف صفقة وفاء األحرار 
األوىل. ولعــل قــدرة املقاومــة عــىل تأمــني مــا لديهــا مــن أرسى إرسائيليــني لســنوات 
رغــم جــوالت القصــف، والعمــل االســتخباري الكبــري ألجهــزة املخابــرات اإلرسائيليــة 

وحلفائها يف املنطقة.
خارطــة الطريــق ُســلِّمت للوســطاء يف ســبتمر 2021 وهــي تتضمــن مســارًا ناجحــًا 
املقابــل،  والثمــن  الثمــن  يف  تتــدرج  للجميــع،  عادلــة  تبــادل  وفــاء  صفقــة  إلمتــام 
وتســري وفــق جــدول زمــي يتناســب مــع األعــداد املفرج عنهــا وطبيعــة أحكامهم، كا 
أنهــا تضمــن للجميــع تقديــم إنجــاز كبــري ملجتمعــه. فحريــة نحــو 5000 مــن األرسى 

ومــا زالــت كلــات الشــيخ املؤســس رغــم غيــاب الجســد يــردد صداهــا يف عامل 
األحيــاء: "بدنــا أوالدنــا يروحــوا غصــن عنهم"، لقــد وّف األحرار يف املرة األوىل، 
وســيوفون يف املــرة الثانيــة والثالثــة والرابعــة، وســتكرس نظريــة األمــن الصهيــوين 
يف كل مــرة بــإرادة الثــوار األحــرار، فهــذا عهدهــم وهــذا وفاؤهــم، ومــن أحــق مــن 

الثوار عهًدا ووفاء.
ما أجمل أن يكون يف سدة القيادة اليوم من كان يف السجن البارحة، وما أجمل 
أن يفــرض ســجني األمــس رشوط اليــوم، ومــا تعزهــا مــن أيــام حينــا يرضخ ســجان 
اليــوم لســجني األمــس، ولذلــك مل تكــن وفــاء األحــرار مجــرد صفقــة تبــادل عابــرة، 
ولكنها كانت هزمية ما زالت تظهر تجلياتها يف كل موقف يقفه قائد املقاومة 

ترشين األول ونوفمر/ ترشين الثاين. وتضيف: "كا يتعرَّض املزارعون ألعال 
ات  مضايقــة وعنــف تهــدف إىل منــع نجــاح املحصــول، ناهيــك عــن إتــالف معــدَّ
الزراعــة واقتــالع أشــجار الزيتــون وحرقهــا. إنــه أمــر مقلق للغاية، وســنواصل حوارنا 

مع السلطات املسؤولة بشأنه".
مــا رسُّ عــداء املســتوطنني ألشــجار الزيتــون يف فلســطني؟ أأَِلنَّ أكرثَهــا أقــدُم مــن 
تهــم، واقتحامهــم املشــهد، مقابــل ذاك التالُحــم  وجودهــم؛ فهــم يشــعرون بطارئيَّ
ألنهــا  أم  الراســخ؟  ْلــب  الصُّ وزيتونــه  وأرضــه  الفلســطيني  الفــالح  بــني  والتآُلــف 
بخرضتهــا الدامئــة واملثمــرة مــن الدالئــل عــىل حضــارة الشــعب الفلســطيني؟ أم 
ألنها من مصادر الصمود الفلسطيني والعطاء املتواصل؛ من األجداد إىل األبناء 
قــه، متوازًيــا مــع  واألحفــاد؟ أم ألن موســم قطــف الزيتــون يغيظهــم، بحيويتــه وتدفٌّ

ق الزيت يف املعارص، يف طقس جمعي احتفايل سنوي؟ تدفُّ
رة إىل  أرًضــا مشــجَّ ُتِحيــل  التــي  االقتالعيــة  األفعــال  هــذه  الدوافــع،  كانــت  مهــا 
جــرداء، بعــد الحــرق، أو بعــد االقتــالع، أو النــرش )حــني ال يواتيهــم الصر(، هي يف 
ِنــني بالشــجر،  مقابــل الفعــل الحضــاري اإلنســاين، وخصوًصــا يف عرصنــا هــذا الضَّ
والحريــص عــىل اســتبقائه؛ الســتبقاء مــا أمكــن مــن األوكســجني، ومظاهــر الحيــاة 

الطبيعية.
يأيت املســتوطن، عىل أشــجار الزيتون املثمرة، واملعّمرة، بعود ثقاب حارق، أو 
بجرَّافــة كاســحة، أو مبنشــار رسيــع اإلزهــاق لــروح الشــجر؛ ليقــي، يف لحظــاٍت، 
ــة ســلٍب  ــني؛ فاعليَّ عــىل تعــب ســنني، وصــر طويــل، وحنــوٍّ مــن أصحابهــا األصليِّ
ــة إيجــاب، فــال هــم يركــون الشــجر إىل دورة حياتــه املديــدة، وال هم  مقابــل فاعليَّ

حتى ينتفعون به. )إال حني يقّررون رسقة مثار الزيتون(.

إن نجــاح املقاومــة الفلســطينية يف إخفــاء الجنــدي األســري لديهــا آنــذاك "جلعاد 
الــذي  االحتــالل  جيــش  يتمكــن  أن  دون  متتاليــة،  أعــوام  خمســة  ملــدة  شــاليط" 
ميتلك تكنولوجيا متطورة، وجيًشا ُيعد األقوى يف املنطقة من الوصول إليه، أو 
تحريره من قبضة املقاومة، يؤكد املهارات الفائقة التي ميتلكها رجال املقاومة 
الفلسطينية، وال سيا "وحدة الظل" التي أعلن الحًقا مسؤوليتها بالحفاظ عىل 

ذلك األسري الصهيوين بعيًدا عن أعني االحتالل.
لقــد أكــدت لنــا تلــك الصفقــة التــي مّتــت رغــًا عــن االحتــالل، طبيعــة اللغــة التــي 
يفهمها االحتالل، الذي لطاملا عاش نشــوة من الغطرســة والغرور، قبل أن تكرس 
املقاومــة الفلســطينية كريــاءه املوهــوم، وترغمــه صاغــًرا عــىل التنــازل واإلفــراج 
عــن قدامــى األرسى، وأصحــاب املؤبــدات الذيــن لطاملــا أعلــن رفضــه وتخّوفــه من 

اإلفراج عنهم.
أن تخوفــات  هــو  لــأرسى،  إمتــام صفقــة جديــدة  بقــرب  مــا يدفعنــا لأمــل  رمبــا 
االحتــالل مــن اإلفــراج عــن قدامــى األرسى، وأصحــاب األحــكام العاليــة منهــم قــد 
أضحــت حقيقــة، فثّلــة غــري قليلــة مــن األرسى الذيــن ُأفــِرج عنهــم يف صفقــة وفــاء 
األحــرار باتــوا اليــوم نــًدا عنيــًدا لالحتــالل، ونجحــوا يف إعادة الكــرّة من جديد بأرس 
املزيد من جنود االحتالل، وقد أعلنوا هدفهم امُلعَلن بتبييض سجون االحتالل، 
وانتــزاع حريــة جميــع األرسى واألســريات، وباتت آمــال األرسى وعائالتهم معقودٌة 
بقــرب إمتــام صفقــة تبــادل أخــرى تكــرس أنف االحتــالل وُتبدد غطرســته املوهومة 

إن تجربــة أرس الجنــدي اإلرسائيــي جلعــاد شــاليط لخمــس ســنوات، تأخذنا إىل فهم 
رصيــح ملوقــف املقاومــة مــن صفقــة التبــادل، فهــي اليــوم وبعــد ســبع ســنوات مــن 
احتفاظها بجنود االحتالل األرسى -الذين ال أحد يعرف عددهم أو طبيعتهم- قادرة 
عــىل تحقيــق مبدئهــا يف الفصــل بــني الصفقــة وأي ملــف آخــر، وقــد اســتطاعت أن 
تجــر االحتــالل عــىل الترصيــح بذلــك عىل لســان رئيــس الوزراء "نفتــايل بينيت" بأنه 
ال ربــط بــني صفقــة التبــادل وأي إجــراءات اقتصادية وإنســانية أو إعادة اإلعار، وهي 
ملتزمــة بــأن مثــن حريــة الجنــود اإلرسائيليــني األرسى هو حرية األرسى الفلســطينيني 
فقــط. وأن إفصــاح املقاومــة عــن طبيعــة مــا لديهــا مــن األرسى الجنود ال بــد أن يقابله 
مثــن، وهــي مرحلــة ال بــد أن تســبق املفاوضــات العميقــة عــىل عــدد ونوعيــة األرسى 

الفلسطينيني الذين ستشملهم الصفقة.
وإذا كان مــن يديــر امللــف هــم أرسى تحــرروا عــر صفقــة وفــاء األحــرار 2011، فهــذا 
يعنــي أنهــم يدركــون واجبهــم والتزامهــم تجــاه رشكاء الزنزانــة بتحريرهــم مهــا كلــف 
ذلــك مــن مثــن. ويف املقابــل فــإن االحتــالل ال ميلك أوراق قوة أمام الوســطاء، لربط 

ملفي صفقة التبادل واإلعار مًعا.
لقــد مثلــت صفقــة وفــاء األحــرار األوىل صفعــة لـــ )إرسائيــل( ال ميكــن أن تنســاها إىل 

الوفاء شــيمة األحرار، واألحرار أشــد وفاء إذا ما عشــقوا، وأحرارنا عشــقوا األرض 
وعشــقوا الحريــة، فتجلــت صفقــة وفــاء األحــرار بــكل هذه املعــاين، وكانت لوحة 
مميــزة وبــارزة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني، رســم معاملهــا ثوارنــا بخطــوط مــن 
الدمــاء والعــرق والدمــوع، فأنتجــت حريــة وكرامــة وعــزًّا وشــموًخا، مل تكــن وفــاء 
األحــرار مجــرد صفقــة تبــادل، ولكنهــا كانــت رصاع إرادات ورصاع أدمغــة، كانــت 
معركــة تــدور عــىل مــدى خمــس ســنوات انتهــت بنــرص حاســم للمقاومــة التــي 
يعلــم  كان  لقــد  األدمغــة،  وكذلــك يف رصاع  اإلرادة،  العــدو يف رصاع  هزمــت 
العــدو يقيًنــا أن وفــاء األحــرار لهــا مــا بعدهــا، وقــد كان. فعهــد الثــوار مــاٍض حتــى 
النهاية، ولن يبقى جندي صهيوين آمن ما دام يوجد ثائر واحد خلف القضبان، 

يــزداد  أثنائــه،  الزيتــون يف فلســطني، ويف  مــن مواســم قطــف  ُقبيــل كلِّ موســٍم 
اســتهداُف املســتوطنني شــجرة الزيتــون، بالقلــع والحــرق والنــرش، وســائر أشــكال 
التخريــب، حــني يكــون الفالحــون الفلســطينيون وغريهــم يف انتظــار مثرهــا الــذي 
طاملــا شــغل مكانــًة تتجــاوز قيمَتهــا املاديــة، فالزيــت عــارة البيــت، وهــو كا يف 
املثل الشعبي "مسامري الرَُّكب". ووفًقا لرئيس هيئة شؤون الجدار واالستيطان، 
يف السلطة الفلسطينية، وليد عّساف، يشّن املستوطنون حملة اعتداءات عىل 
ل مصدر دخل  املزارعــني وأراضيهــم، تــزداد يف موســم قطــف الزيتــون الذي يشــكِّ
ر مزارعون تقديم شكاوى لرشطة االحتالل،  لنحو مائة ألف أرسة فلسطينية. ويكرِّ
من دون أيِّ استجابة ُمجِدية، وفق شهادات عّدة ملزارعني فلسطينيني، تعرَّضت 
ــد. وكثــري مــن تلــك األعال التخريبيــة تجري بحاية  أشــجارُهم للتخريــب املتعمَّ
ات االحتــالل، وُتظِهــر بيانــاُت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف القــدس،  قــوَّ
وأجدُدهــا يف 12 أكتوبــر/ ترشيــن األول الجــاري، أنــه خــالل فرة عام )أغســطس/ 
آب -2020 أغســطس/ آب 2021( جــرى تدمــري أكــرث مــن 9300 شــجرة زيتــون 
ــق  يف الضفــة الغربيــة. ويزيــد هــذا مــن تعقيــد الوضــع الصعــب، بالفعــل، ويعمِّ
األزمــة؛ إذ عــىل املزارعــني الذيــن تقــع حقولهــم خلف الجدار الفاصــل، أو بالقرب 
م للحصول عىل تصاريح خاصة، للوصول إىل أراضيهم.  من املستوطنات، التقدُّ
وتقــول رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة يف القــدس، إلــس ديبــوف، إن اللجنــة الدوليــة 
ا يف أعــال العنــف التــي يرتكبها  الحظــت، عــىل مــدار الســنوات، ارتفاًعــا موســميًّ
املستوطنون اإلرسائيليون املقيمون يف بعض املستوطنات والبؤر االستيطانية 
يف الضفــة الغربيــة تجــاه املزارعــني الفلســطينيني، وممتلكاتهــم يف الفــرة التــي 
تســبق موســم قطــف الزيتــون، وكذلــك خــالل موســم الحصــاد يف شــهري أكتوبــر/

متر علينا الذكرى العارشة لصفقة وفاء األحرار التي نجحت املقاومة الفلسطينية 
خاللها باإلفراج عن 1027 أسرًيا، من بينهم املئات كانوا يقضون أحكاًما باملؤبد 
رغــًا عــن إرادة االحتــالل، لتعيــد التذكــري مــن جديــد مبعانــاة خمســة آالف مــن 
األرسى مــا زالــوا يقبعــون يف ســجون االحتــالل، الــذي يواصــل اقتحاماتــه اليوميــة 
للمدن والبلدات يف الضفة والقدس املحتلتني، واعتقاالته للفلسطينيني عىل 

مدار الساعة دون توّقف.
ونحــن نســتحرض يف أذهاننــا يــوم الثامــن عــرش مــن أكتوبــر مــن العــام ألفــني وأحــد 
أيــام فلســطني الخالــدة، حيــث احتشــد  الــذي كان يوًمــا مــن  عــرش، ذاك اليــوم 
الفلســطينيون ابتهاًجــا بإمتــام تلــك الصفقــة، وملســافة جــاوزت أربعــني كيلو مًرا 
عــىل طــول الشــارع الرئيــس يف قطــاع غــزة، الســتقبال األرسى املحرريــن وتوجيــه 
التحية لهم شكًرا وعرفاًنا ملا قّدموه من زهرات شبابهم يف سجون االحتالل فداًء 

للوطن ودفاًعا عن األرض الفلسطينية املحتلة.
تلك الصفقة التي نتفيأ ذكراها اليوم تأيت يف ظل محاوالت األرسى املستميتة 
النتــزاع حريتهــم بأيديهــم، وقــد تابعنــا جميًعــا كيــف متّكــن ســتة منهــم بالتحــّرر مــن 
ســجن "جلبوع" شــال فلســطني املحتلة، باســتخدام أدوات بدائية، ونجحوا يف 
تنّســم الحريــة أليــام قبــل أن يعيــد املحتــل الصهيــوين اعتقالهــم، لتؤكــد املقاومــة 
الفلســطينية وعــىل لســان ناطقهــا امللثــم بــأن تحريرهــم واجــب تتحّمــل املقاومــة 

أداءه ولو بعد حني.

الفلســطينيني أهــم بكثــري مــن بقــاء جنــود االحتالل أرسى لدى املقاومة.  إن املنطق 
التفاويض يفرض عىل الجميع قبول فكرة أن ال أحد يقّدم "تنازالت مؤملة" طواعية، 
وأن الــرأي العــام يف )إرسائيــل( ســريغم أي حكومــة -مهــا كانــت متطرفــة- بالرضــوخ 
لــرشوط املقاومــة عندمــا يتحــرك وســيط قــادر عىل إقنــاع الطرفــني بتقديم ضانات 
تؤكــد جديتــه. وهــذا مــا حــدث خــالل صفقــة وفــاء األحــرار األوىل؛ عندمــا اســتطاع 
الوســيط األملــاين الحصــول عــىل مقطــع فيديــو قصــري يثبــت أن الجنــدي اإلرسائيي 
19 أســرية فلســطينية. وهــذا مــا  جلعــاد شــاليط بصحــة جيــدة، يف مقابــل إطــالق 
يحدث يف كل صفقات التبادل، التي ال تتم عادة دفعة واحدة، بل ال بد أن يتخللها 
الــذي يكــون عــادة مؤملــًا ألحــد  للتبــادل،  الكامــل  الثمــن  أمثــان جزئيــة متهــد لدفــع 
الطرفــني. إن حكومــة االحتــالل وجيشــها يــدركان أن الثمــن الــذي تطلبــه املقاومة هو 
مثــن كبــري خاصــة مــع تضمينــه أرسى نفــق الحرية يف ســجن جلبــوع، وقيادات وطنية 
كبرية لها ثقل سيايس وأخرى لها ثقل عسكري، وأن ذلك يعني رضوًخا صعًبا جدًا 
مــن قبــل أي متخــذ قــرار إرسائيــي؛ مــا يعنــي أنــه قــد يخــرس منصبــه وشــعبيته يف أي 
انتخابــات كنيســت قادمــة. لكنهــم جميعــًا يدركــون أيضًا أن دفــع الثمن ال يأيت بإرادة 
وطواعية بل بعدم القدرة عىل تحمل تبعات تأخري اتخاذ ذلك القرار بدفع الثمن.

لينال من صلف العدو وغطرســته بعد أن ظنوا حينا من الزمن أنهم قهروا إرادته 
وغيبــوا روحــه خلــف الجــدران، لكــن حريــة الــروح وعشــق األرض املمزوجــني بعزم 
الثــوار بــددت الوهــم وحطمــت الجــدران وكــرست األقفــال وكتبــت ملحمــة خالدة 

يف سفر الزمن؛ أن صلف الطغيان يتهاوى أمام إرادة الروح.
بعــد عــرش ســنوات مضــت ســيجثو العــدو مــرة أخــرى ليقبــل صاغــرا مــا متّنــع عنــه 
حينا من الدهر ظانًّا أن الزمن سيوهن عزامئنا أو رمبا ينسينا بعضنا القابع خلف 
جدرانه الزائلة، ولكن بعد ست سنوات من حرب العصف املأكول وبضع شهور 
مــن ســيف القــدس، تبخــرت متامــا وســاوس الشــيطان مــن رأس العــدو يف تحريــر 

أرساه دون الخضوع لرشوط املقاومة، وها هو الزمن يعيد نفسه مرة أخرى.

التــني والزيتــون.. والزيتونــة الَقنوعــة إىل املــاء،  أرض فلســطني املباركــة، أرض 
ــق، ولــو يف عــرق صخــرة..، أقــدر عــىل الصمــود واالســتغناء  تنبــت، وتنمــو، وتتعمَّ
مــن شــجر ونبــات كثــري غريهــا؛ تســتفيد دولــُة االحتــالل مــن بيــع لوازمهــا للســوق 

الفلسطينية؛ من وسائل الرِّي، ومن مبيداٍت، وساد، وغريها.
وتنتــج الضفــة الغربيــة أكــرث مــن %95 مــن اإلنتاج الكي يف األرايض الفلســطينية 
املحتلــة عــام 67. وهــذه الكميــة مــن اإلنتــاج تقــدر قيمُتهــا بحــدود 90-80 مليون 
دوالر. وبذلــك، تشــّكل قيمــة هــذا الناتــج -12 %13 مــن قيمــة الدخــل الزراعــي 
الزراعــة يف  ا، وتســهم  900 مليــون دوالر ســنويًّ  -  800 ر يف حــدود  يقــدَّ الــذي 

الدخل اإلجايل لفلسطني بنسبة 20 - 25%.
يف موسم قطف الزيتون مظهر طبيعي وعفوي لشعٍب عىل أرضه، وبني غْرِسه، 
يزاحم الوجوَد االستيطاين املصَطنع، مقابل دولة االحتالل التي، بكلِّ إمكاناتها، 
االلتفافيــة،  بالطــرق  ومعاملهــا،  الفلســطينية  الطبيعــة  تغيــري  باســتمرار  تحــاول 
ع املســتوطنني عىل اإلقامة يف مســتوطنات الضفة الغربية؛ عىل أمل أن  وتشــجِّ

يصبح وجوُدهم طاغًيا، يف الطرق، وعىل التِّالل.
ويحيــل هــذا االســتهداف االســتيطاين لشــجرة الزيتــون إىل اســتهداف االحتــالل 
فــة ج، والتــي  األشــمل الريــف الفلســطيني الــذي يقــع معظُمــه يف املناطــق املصنَّ
ــا ومبــارًشا لالحتــالل، هــذا الريــف الــذي كان مســَكن معظــم  تخضــع خضوًعــا تامًّ
الفلسطينيني، أوائل القرن العرشين. واالستهداف، اليوم، ال يقترص عىل األرض 
اهــا إىل املــوارد البرشيــة، حيــث يجــري اســتقطاب  واملــوارد املاديــة، بــل يتعدَّ
واملســتوطنات  الفلســطيني  الداخــل  يف  العمــل  إىل  الريــف  أبنــاء  مــن  كثرييــن 
الصهيونيــة؛ مــا أســهم، مــع عوامــل داخليــة فلســطينية، إىل تغذيــة الــروح الربحيــة 

مــن جديــد. إن املتابــع للحالــة الصهيونية الداخلية يدرك جيًدا الهزمية النفســية 
الكبــرية، والخيبــة التــي أصابــت كيــان االحتــالل بعــد إمتــام صفقــة وفــاء األحــرار، 
ومحاوالتــه املتواصلــة للتهــرّب مــن إمتــام صفقــة أخــرى تجّنًبــا لتكــرار الهزمية، من 
خــالل إنــكار وجــود أرسى أحيــاء لــدى املقاومــة، أو التعامــل بعنرصيــة تجــاه بعض 
التــي تطلبهــا املقاومــة  تبهيــت األمثــان  أو  لــدى املقاومــة،  الجنــود املأســورين 
مقابل اإلفراج عن جنوده األرسى يف غزة، وهي محاوالت تدركها املقاومة جيًدا، 

وتتعامل معها بحنكة سياسية وصر طويل.
تنفيــذ  عــىل  الفلســطينية  املقاومــة  إقــدام  هــو  االحتــالل  يخشــاه  مــا  أكــرث  رمبــا 
وعيدهــا مبراكمــة أعــداد الجنــود األرسى يف قبضتهــا، وهــي مخــاوف قــد تتحقــق 
إذا مــا اســتمر االحتــالل مبراوغتــه وتهّربــه مــن إمتــام صفقــة جديــدة، ودفــع مثــن 
تحرير جنوده األرسى، باإلفراج عن آالف األرسى واألسريات القابعني يف سجون 

االحتالل.
ســتبقى صفقــة وفــاء األحــرار التــي نعيــش ذكراهــا اليــوم روايــة فلســطينية شــاهدة 
عىل صالبة املفاوض الثائر، الذي متّســك مبطالب اإلفراج عن قدامى األرسى، 
وأصحاب األحكام العالية، وخاض عرشات اللقاءات التفاوضية غري املبارِشة مع 
االحتالل، ونجح فيا فشــل فيه اآلخرون يف دفع االحتالل ُمرغًا لتحرير األرسى 
مــن الســجون، وتقديــم تنــازالت مهينــة لصالــح ثلــة مقاِومــة محــارَصة لســنوات يف 

قطاع غزة.

لماذا سيضطر االحتالل إىل دفع ثمن كبري لصفقة تبادل؟

وفاء األحرار.. وفاء العاشقني

المستوطنون واغتيال الزيتون

ذكرى وفاء األحرار وأمل األرسى بالتحرير

د. ناجي شكري الظاظا 
أكاديمي ومحلل سيايس

ماجد الزبدة

لقد مثلت صفقة وفاء األحرار األولى صفعة لـ )إسرائيل( 
ال يمكن أن تنساها إلى أن تزول، وسيكتب التاريخ عن 

مقاومة فلسطينية استطاعت أن تجبر »جيشًا ال ُيهزم« 
أن يجثو على ركبتيه؛ ويقبل بإطالق سراح 1027 أسيرًا 

مقابل جندي واحد، كان جبانًا في ميدان المعركة وبقي 
رمزًا لضعف جيشه بعد خروجه من األسر.

إن المتابع للحالة الصهيونية الداخلية يدرك جيًدا الهزيمة 
النفسية الكبيرة، والخيبة التي أصابت كيان االحتالل بعد 

إتمام صفقة وفاء األحرار، ومحاوالته المتواصلة للتهّرب من 
إتمام صفقة أخرى تجّنًبا لتكرار الهزيمة، من خالل إنكار وجود 
أسرى أحياء لدى المقاومة، أو التعامل بعنصرية تجاه بعض 

الجنود المأسورين لدى المقاومة، أو تبهيت األثمان التي 
تطلبها المقاومة مقابل اإلفراج عن جنوده األسرى في 

غزة، وهي محاوالت تدركها المقاومة جيًدا، وتتعامل معها 
بحنكة سياسية وصبر طويل.

المستشار/ أسامة سعد

سليمان منصور
العريب الجديد

ما أجمل أن يكون في سدة القيادة اليوم من كان في 
السجن البارحة، وما أجمل أن يفرض سجين األمس 

شروط اليوم، وما تعزها من أيام حينما يرضخ سجان 
اليوم لسجين األمس.

هذا اإلصرار الفلسطيني الراسخ، جياًل بعد 
د بطالن  جيل، على االحتفاء بشجرة الزيتون يؤكِّ

األكذوبة الصهيونية الشهيرة عن أرٍض بال شعب 
لشعٍب بال أرض.

الرسيعــة، مقابــل االكتفــاء، أو شــبه االكتفــاء، مــن األرض وفالحتهــا، أو االســتثار 
الزراعي فيها.

هذا اإلرصار الفلســطيني الراســخ، جياًل بعد جيل، عىل االحتفاء بشــجرة الزيتون 
بــال  لشــعٍب  شــعب  بــال  أرٍض  عــن  الشــهرية  الصهيونيــة  األكذوبــة  بطــالن  ــد  يؤكِّ
أرض، لُيضــاف إىل دالئــل أخــرى )ليــس آخرهــا مــا اضطــرّت حكومــة االحتــالل إىل 
ــد الروايــة الفلســطينية القائلــة إنَّ مئات ألوف  كشــفه؛ مــن ألــوف الوثائــق التــي تؤكِّ
الفلســطينيني الذيــن رحلــوا عــن وطنهــم، عــام 1948، تعرَّضــوا لعمليــة طــرد، عــر 

ق العرقي واألخالقي. ا( تفّند مزاعم التفوُّ "جرائم حرب" مقصودة صهيونيًّ
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)الجبهتــان  فصائــل  ثالثــة  أصــدرت  وكانــت 
الشــعب(  وحــزب  والدميقراطيــة  الشــعبية 
رصف  تعطيــل  فيــه  أعلنــت  مشــرًكا  بياًنــا 
القومــي، مؤكــدة  املخصصــات مــن الصنــدوق 
يشــكل  مــا  مرفــوض  فــردي  بقــرار  جــاء  أنــه 
وتطــاوًل  للمنظمــة،  األســايس  للنظــام  انتهــاًكا 
بالعالقــات  الــرر  ويلحــق  صالحياتهــا،  عــى 

الداخلية بني الفصائل.
أبــو  خالــد  القتصــادي  الختصــايص  واعتــر 
محمــود  الســلطة  رئيــس  ميارســه  مــا  عامــر، 
عبــاس مــن تفــرد يف القــرار املــايل والســيايس 
جديــدة  قدميــة  سياســة  التحريــر،  منظمــة  يف 

كأدوات ضغط عى القوى السياسية.
وقال أبو عامر لصحيفة "فلسطني":إن السلطة 
ُتعيــد إنتــاج نفســها مــن خــالل أدوات الضغــط 
عــى القــوى السياســية، إذ إن قطع مخصصات 
وحــزب  والدميقراطيــة  الشــعبية  الجبهتــني 
املواقــف  بســبب  عليهــا  للضغــط  الشــعب، 
السياســية"، مشــًرا إىل أن تلــك القــوى متثــل 
منظمــة  يف  فتــح  لحركــة  املنــاوئ  القطــب 

التحرير.
وبــني أبــو عامــر أن مجمــوع مــا تتلقــاه الجبهتــان 

مــن  الشــعب  وحــزب  والدميقراطيــة  الشــعبية 
مخصصــات  مــن  ســنوية  ماليــة  مخصصــات 
مليــون(   2( بنحــو  تقــدر  القومــي  الصنــدوق 
دولر، وهــي تــرف يف الغالــب عــى الرواتب 

والنرثيات ودفع إيجار املكاتب.
لتلــك  الســلطة  ابتــزاز  أن  أبــو عامــر إىل  وأشــار 
مخالــف  املخصصــات  هــذه  يف  الفصائــل 
مليثــاق مــا تــم التفــاق عليــه ســابًقا، وهــو عــدم 

رهن أي قرار سيايس بحجج أزمة مالية.
وحــذر أبــو عامــر مــن تبعــات ذلــك القــرار عــى 
الشــعبية  للجبهتــني  التشــغيلية  النفقــات 
ومامرســة  الشــعب  وحــزب  والدميقراطيــة 

أنشطتها املعتادة.
الســلطة  اســتمرت  الصــدد:"إن  وقــال يف هــذا 
فــإن  املخصصــات،  قطــع  يف  الفلســطينية 
الفصائل ستضطر إىل تقليص نفقاتها للخروج 
من األزمة الراهنة، كأن ترف أنصاف رواتب، 
وتقنن النشاطات الجتامعية والسياسية، وقد 
تصل إىل إغالق مكاتب لها لعدم قدرتها عى 

دفع اإليجارات والنفقات التشغيلية".
القومــي  الصنــدوق  أن  إىل  عامــر  أبــو  ونبــه 
الــذي  األســود  الصنــدوق  يعــد  الفلســطيني، 

يحــاول رئيــس الســلطة الســتحواذ عليــه، وأنــه 
الصنــدوق الوحيــد املتبقــي مــن أصــل خمســة 

صناديق أنشئت مع إنشاء منظمة التحرير.
د.  القتصــادي  الختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
سمر الدقران أن حرمان فصائل فلسطينية من 
نصيبهــا مــن الصنــدوق ينــدرج يف إطار الضغط 
لخدمــة  سياســية  مكاســب  لتحقيــق  املــايل 

السلطة.
وأضــاف الدقــران لصحيفــة "فلســطني" أن تلك 
العقوبات ليســت بجديدة، فقطاع غزة معرض 
منــذ عــام 2017 لعقوبــات اقتصاديــة جامعية، 
بعد أن فشلت السلطة استعادة قطاع غزة إىل 

حكمها.
وبــني أن قطــاع غــزة ل يأخــذ نصيبــه الكامــل مــن 
املوازنــة الســنوية ومــن املســاعدات الدوليــة، 
مــن  محرومــون  غــزة  قطــاع  خريجــي  أن  كــام 
التوظيــف يف مؤسســات الســلطة يف حــني أن 

ذلك متاح وبكرثة يف الضفة الغربية.
ودعــا الختصــايص إىل الضغــط عــى الســلطة 
"العصــا  سياســة  اســتخدام  عــن  يدهــا  لكــفِّ 
سياســاتها  مــع  يختلــف  مــن  مــع  والجــزرة" 

وتوجهاتها.

غزة/ فلسطني:
غــزة  قطــاع  إلعــامر  املريــة  اللجنــة  أعلنــت 
بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
الفلســطينية، أمــس، عــن طــرح أول مشــاريعها 

يف القطاع.
جــاء ذلــك يف إعــالن مناقصــة، نرشتــه اللجنــة، 
أمــس، إذ ذكــرت أن املــرشوع هــو تطوير شــارع 
"كورنيــش البحــر"، مبدينة بيت لهيا، شــاميل 

القطاع.
وقالــت اللجنــة، إن هــذا املــرشوع جاء بتمويل 
وزارة  لصالــح  العربيــة،  مــر  "جمهوريــة  مــن 

األشغال العامة واإلسكان".
وكانــت مــر قــد أعلنــت، يف 18 مايــو/ أيــار 
لصالــح  مليــون دولر،   500 تقديــم  املــايض، 

إعادة إعامر قطاع غزة.
مفتوحــة  املناقصــة  أن  اإلعــالن  يف  وجــاء 
للمقاولــني املحليــني، املســجلني لــدى نقابــة 
خــرة  لهــم  والذيــن  الفلســطينيني،  املقاولــني 

موثقــة يف مشــاريع مشــابهة. وحــددت اللجنــة 
موعــد  آخــر  غــزة،  قطــاع  إلعــامر  املريــة 
للحصــول عــى العطــاءات مــن رشكات القطــاع 
الخاص، يف 1 نوفمر/ ترشين الثاين القادم، 
الوثائــق  لتقديــم  موعــد  آخــر  يكــون  أن  عــى 

بتاريخ 3 من ذات الشهر.
مــن جانبــه، رحــب عــي الحايك رئيــس جمعية 
رجــال األعــامل ونائــب رئيــس اتحــاد الصناعات 
إلعــامر  املريــة  اللجنــة  بطــرح  الفلســطينية 
قطــاع غــزة عطــاء تطويــر كورنيــش البحــر شــامل 
املحليــة  الفلســطينية  للــرشكات  لهيــا  بيــت 
املنحــة  ضمــن  اإلعــامر  إعــادة  عطــاءات  كأول 

املرية.
جهــود  صحفــي،  تريــح  يف  الحايــك  ومثــن 
مــر املســتمرة للســر قدًمــا يف عمليــة إعادة 
املفــروض  الحصــار  مــن  والتخفيــف  اإلعــامر 
عــى غــزة عــر مــد القطــاع بجميع مــواد اإلعامر 
والسلع والبضائع واملواد الخام وتسهيل حركة 

األفراد عى معر رفح الري. وأكد الحايك أن 
بــدء املانحــني بطــرح عطــاءات اإلعــامر الكــرى 
شــأنه  مــن  واملقاولــني  املحليــة  للــرشكات 
التخفيــف مــن حــدة ســوء األوضــاع القتصاديــة 
وإنعــاش اقتصــاد غــزة وتشــغيل آلف العــامل 

والخريجني العاطلني عن العمل.
وشــدد الحايــك عــى رضورة ترسيــع عمليــات 
إنعــاش  يف  أهميــة  مــن  لذلــك  ملــا  اإلعــامر 
األوضــاع القتصاديــة بالقطاع وتعويض القطاع 
تكبدهــا  التــي  الفادحــة  خســائره  عــن  الخــاص 
عى مدار سنوات الحصار والحروب املتكررة 

عى غزة.
مريــة  هندســية  أطقــم  شــاركت  وأن  وســبق 
مبســاندة آليــات ومعــدات ثقيلــة وصلــت مــن 
القاهــرة، يف أعــامل إزالــة ركام املبــاين، التــي 
األخــر؛  عدوانهــا  خــالل  )إرسائيــل(،  رتهــا  دمَّ
الذي استمر 11 يوًما، يف الفرة بني 10 و21 

مايو/ أيار املايض. 

خان يونس/ فلسطني:
كرمــت بلديــة خــان يونــس جنــوب 
صنــاع  مــن  عرشيــن  غــزة  قطــاع 
"املجموعــة  ذويهــم  مــع  الجــامل 
يف  لجهودهــم  تقديــًرا  الثانيــة"، 
خدمــة أبنــاء شــعبنا والحفــاظ عــى 
الجوانــب الصحيــة والبيئية يف ظل 

الظروف الراهنة.
مســاء  أقيــم  الــذي  الحفــل  وخــالل 
أول مــن أمــس، يف القاعــة امللكيــة 
مبطعم سنابل وسط املدينة، أكد 
رئيــس بلديــة خــان يونــس د. عــالء 
الدين البطة، عى أن صناع الجامل 
ويعملــون  أوقاتهــم  ُجــل  يســخرون 
عــى مــدار الســاعة لتأديــة واجبهــم 
عى الوجه األكمل للمحافظة عى 
البيئــة والصحة العامــة للمواطنني.

وأعلــن البطــة أن بلديــة خــان يونــس 
ترميــم  يف  الفــور  عــى  ســترشع 
تســتهدف  جديــدة  منــازل   )6(
تحســني الظروف املعيشية لصناع 
الجــامل، وذلــك بعــد تأمــني الدعــم 
خــالل  مــن  املطلــوب  املــادي 
رجــال  أحــد  مــن  األوىل  مبادرتــني 
مؤسســة  مــن  والثانيــة  األعــامل، 
إغاثية والَلتني تشــتمالن تخصيص 
وفر مايل بقيمة تراوح )3-2( ألف 
لصانعــي  منــزل  كل  لرميــم  دولر 

الجامل.
وأشــار إىل أن البلديــة متكنــت مــن 
منــذ  منــزًل   )12( وصيانــة  ترميــم 
مطلــع العــام الجــاري لخدمــة تلــك 
الرشيحــة الهشــة والتــي تحتــاج إىل 

الدعم واملساندة من الجميع.

من جانبه، شــكر املســؤول اإلداري 
يف مطعــم ســنابل مأمــون أرصف، 
وكل  يونــس  خــان  بلديــة  جهــود 
عامليها وصناع الجامل فيها والتي 
ســاهمت يف رقــي وتطويــر مدينــة 

خان يونس واألحياء املختلفة.
املطعــم  إدارة  مشــاركة  أن  واعتــر 
كنــوع  جــاء  التكريــم  مــن  جــزء  يف 
مــن  بســيط  لجــزء  الجميــل  رد  مــن 
تقديــًرا  وفــاء  وملســة  عطائهــم 
خــان  تجميــل  يف  املهــم  لدورهــم 

يونس.
صنــاع  مشــاركة  اللقــاء  وتخلــل 
الفلكلــور  فقــرات  يف  الجــامل 
الفلســطينية،  واألهازيــج  الشــعبي 
ومــن ثــم تســليمهم مكافــأة نقديــة 

وهدايا لكل منهم تقديًرا لهم.

لجنة مصرية تبدأ أول عطاءات اإلعمار في غزة عقب قطع السلطة مخصصاتهم من الصندوق القومي
تحذير من أزمة مالية خانقة لدى فصائل فلسطينية

غزة/ فلسطني:
متكنــت طواقــم الرقابــة امليدانيــة يف ســلطة 
امليــاه وجــودة البيئــة أمــس، مــن ضبــط أربــع 
آبــار يف محافظتــي خــان يونــس ورفــح جنوب 

قطاع غزة.
بعــد  اآلبــار  ردم  تــم  أنــه  الطواقــم  وأفــادت 

التحذير بعدم الحفر دون ترخيص أو التباع 
لإلجراءات القانونية املتبعة.

امليــاه وجــودة  رئيــس ســلطة  أوضــح  بــدوره، 
البيئة د. يوسف إبراهيم أن الحفر العشوايئ 
الخــزان  يهــدد مســتقبل  أن  مــن شــأنه  لآلبــار 
امليــاه  ملــف  أن  باعتبــار  للقطــاع،  الجــويف 

يف فلســطني ككل ملــف أمــن قومــي يجــب 
املحافظة عليه بكل ما منلك من إمكانات.

الجديــر بالذكــر، أن طواقــم الرقابــة امليدانيــة 
ــا مــع العديــد مــن املخالفــات  تتعامــل يوميًّ
غــر  ميــاه  آبــار  لحفــر  ضبطهــا  يتــم  التــي 

مرخصة.

الحكومــات  تاريــخ  يف  يســبق  ومل 
ســجلت  أن  الســابقة  الفلســطينية 
هــذا  املــريف  القطــاع  مــن  التســهيالت 
املســتوى مــن الرتفــاع املتزامــن مع تراجع 

حاد يف املنح واملساعدات الخارجية.
نــور  د.  القتصــادي  الختصــايص  وأكــد 
بيانــات  يف  جــاء  مــا  أن  الــرب،  أبــو  الديــن 
لــه  ســيكون  خطــر،  مــؤرش  النقــد  ســلطة 
تبعــات ســلبية عــى القتصــاد الفلســطيني 

إن مل يتم تداركه.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الــرُب  أبــو  وبــني 
الســتدانة  إىل  الســلطة  لجــوء  اســتمرار 
الســتدانة  أو  املحليــة  البنــوك  مــن  ســواء 
املاليــة  لألزمــات  حــالًّ  ليــس  الخارجيــة، 
بحقــن  أشــبه  "فالقــراض  تواجههــا،  التــي 
مســكنة، وأن الســتمرار عليــه إطالــة ألمــد 
األزمة عى حساب األجيال القادمة" يقول 

القتصادي.
وأوضح أبو الرُب، أن السلطة ستجد نفسها 
ملزمــة تســديد تلــك الديــون عــى حســاب 
املشــاريع التنمويــة والتطويريــة املطلــوب 

تنفيذها يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

إىل  الــرب،  أبــو  الختصــايص  ولفــت 
نهايــة  يف  املســتفيدة  هــي  البنــوك  أن 
جدولــة  إعــادة  حالــة  يف  ألنــه  املطــاف، 
بزيــادة  ســتكون  الجدولــة  فــإن  الديــون، 
الفائدة التي تأخذها البنوك من السلطة.

القانــون  يف  العــام  يــن  الدَّ ويعــرف 
 ،2005 لســنة   24 رقــم  الفلســطيني 
املاليــة  لاللتزامــات  القائــم  الرصيــد  بأنــه 
الحكوميــة غــر املســدد، واملرتــب عليــه 
إىل  وينقســم  للتزاماتهــا،  تســديًدا  دفعــه 
ين الخارجي، وهي اللتزامات  قسمني: الدَّ
دفعهــا  الحكومــة  عــى  املرتــب  املاليــة 
تسديًدا لألموال التي اقرضتها من الدول، 
والهيئات، واملؤسســات الدولية الخارجية 
يــن املحــي، وهــي  مبقتــى القانــون، والدَّ
اللتزامــات املاليــة املرتب عى الحكومة 
دفعهــا تســديًدا لألمــوال التــي اقرضتهــا؛ 
بنــوك  مــن  أو  مبوجــب ســندات حكوميــة، 

محلية، أو مؤسسات مالية محلية أخرى.
وحســب مــا نــرشه مركز الزيتون للدراســات 
األرايض  تلقــت  فقــد  واألبحــاث، 
الفلســطينية بني سنتي )1994–2017(، 

مــا يزيــد عــى )35.4( مليــار دولر كمنــح 
)و1.06( مليار دولر كقروض، استحوذت 
املســاعدات للموازنــة العامــة عــى القســم 
بإجــاميل وصــل  التمويــل  هــذا  مــن  األكــر 
إىل )13.5( مليار دولر واستحوذ عى ما 

نسبته )37 %(.
الخارجــي  الدعــم  هــذا  مــن  الرغــم  عــى 
للســلطة  العامــة  املوازنــة  أن  إل  الكبــر، 
موازنــة  أول  منــذ  دائــم  شــبه  عجــًزا  عانــت 
وحتــى   ،1995 ســنة  إقرارهــا  تــّم  للســلطة 
2020، مــا تســبب يف إيجــاد  نهايــة ســنة 
أزمــة بنيويــة شــكلت تحدًيــا لصانــع القــرار 
الفلســطيني؛ نجمت عن أزمة ارتفاع حجم 
يــن العــام عــى الســلطة، خصوًصــا يف  الدَّ

السنوات األخرة.
د.  القتصــادي  الختصــايص  أكــد  بــدوره   
ســمر حليلــة، أن ارتفــاع ديــن البنــوك عــى 
الســلطة، يضــع النظــام املــريف يف دائــرة 
الخطــر، إذ إن تعــذر الســلطة عــن التســديد 
أمــوال املودعــني واملســاهمني،  يؤثــر يف 
التســهيالت  حجــم  مــن  يقلــل  أنــه  كــام 
الئتامنيــة املفــرض أن تقدمهــا املصــارف 

إىل  حديثــه  يف  حليلــة  ونبــه  لألفــراد. 
صحيفــة "فلســطني" إىل أن بيانــات ســلطة 
النقــد أظهــرت أيًضــا ارتفــاع حجــم الودائــع 
ضعــف  عــى  يدلــل  هــذا  وأن  املرفيــة، 
الســتثامر يف ظــل ارتفــاع عنــر املخاطرة 

وغياب الفرصة الستثامرية الحقيقية.
مطالبــة  الســلطة  أن  الختصــايص  وأكــد 
برامج ملموسة عى األرض يف ظل ارتفاع 
وتراجــع  اإليــرادات  ومحدوديــة  نفقاتهــا 

الدعم لدويل لخزينتها.
تعرضــت حكومــة  النقــد،  وحســب ســلطة 
يف  شــح  أزمــة  إىل  العــام  هــذا  اللــه  رام 
الســيولة ناجمــة عــن تراجــع حــاد يف املنــح 
الخارجيــة، متثلــت يف توقــف منــح التحاد 
األورويب إىل جانب املنح املالية العربية.

 وكان كشف الفريق األهي لدعم شفافية 
اللتزامــات  إجــاميل  أن  العامــة  املوازنــة 
 )30( بلــغ  اللــه  رام  حكومــة  عــى  املاليــة 
مليار شــيقل، و)12( مليار شــيقل إجاميل 
الديــن العــام، و)18( مليــار شــيقل إجاميل 
تراكم املتأخرات للقطاع الخاص وصندوق 

التقاعد.

النارصة/ فلسطني:
اللوائيــة  "اللجنــة  تســمى  مــا  أصــدرت 
أمــس،  اإلرسائيليــة  والبنــاء"  للتنظيــم 
أوامر إخالء لعرشات املحال التجارية 
يف مدينتي الطيبة وقلنسوة باألرايض 
البنــاء  بذريعــة   ،1948 املحتلــة ســنة 

عى أراٍض معرفة بأنها غر صناعية.
فقــد تســلم 30 صاحــب محــل تجــاري 
وقلنســوة،  الطيبــة  مــن  األقــل،  عــى 
أوامر إخالء حتى 30 يوًما، وإل سيتم 
تغريــم كل صاحــب محــل مببلــغ قــدره 

600 ألف شيقل، وفًقا للجنة.

تجاريــة  محــال  أصحــاب  وأكــد 
مســتهدفة، أن أوامر اإلخالء هذه تعد 
تعتــاش  العائــالت  مئــات  وأن  كارثــة 
بهــا ســيدفعها  منهــا واملــس واإلرضار 
إىل ســوق البطالة، وستتســبب بكارثة 

اقتصادية عى املنطقة كلها.

غزة/ رامي رمانة:
حذر مراقبون اقتصاديون من مغبة حدوث أزمة مالية خانقة لدى الجبهتين الشعبية والديمقراطية 

وحزب الشعب، عقب قطع مخصصاتهم المالية من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير.
وأشــاروا إلى أن االبتزاز المالي أداة قديمة جديدة تســتخدمها الســلطة مع من يعارض سياســاتها 

وتوجهاتها، كما فعلت وما تزال من فرض عقوبات اقتصادية على غزة منذ عام 2017.

سلطة المياه تضبط عمليات حفر 4 آبار مياه غير مرخصة

أعلنت ترميم 6 منازل جديدة
بلـدية خـان يونس ُتكـرم عشـرين مـن 

صنـاع الجمـال وذويهـم

جانب من التكريم يف خان يونس أمس        )فلسطني(

تخطى ملياري دوالر
ا مؤشر خطر يستدعي تقشًفا ملموًسا تسجيل الدين المصرفي رقًما قياسيًّ

غزة/ رامي رمانة:
يعد تسجيل الدين المصرفي على السلطة الفلسطينية 
ا، مؤشــًرا خطيًرا يتطلب من السلطة البحث  رقًما قياســيًّ
عــن طــرق وبدائــل لوقــف ارتفــاع الديــن العــام بمجمله، 
وإجراء السلطة تقشًفا حقيقًيا لخفض النفقات خاصة في 
الرواتب العليا وغير المهمة، والبحث عن فرص استثمارية 

حقيقيــة. وحســب بيانات صــادرة عن ســلطة النقد، فقد 
نما إجمالي القروض والتســهيالت االئتمانية المستحقة 
على حكومة رام الله لصالح البنوك العاملة في السوق 
المحليــة عنــد مســتوى قياســي حتــى أغســطس/ آب 
الماضــي، إذ بلــغ إجمالي التســهيالت المصرفيــة )2.44( 

مليار دوالر.

االحتالل ُيخطر بإخالء 
محال تجارية في 
الطيبة وقلنسوة

عواصم/ الجزيرة نت:
اآلجلــة  العقــود  أســعار  واصلــت 
رغــم  أمــس،  تراجعهــا  للذهــب 
العامليــة  األســهم  أســعار  انخفــاض 
القتصــاد  منــو  بيانــات  خلفيــة  عــى 
مــن  الثالــث  الربــع  خــالل  الصينــي 
أقــل مــن  التــي جــاءت  الحــايل  العــام 

التوقعات.
العمــالت  أمــام  الــدولر  تراجــع  كــام 
بدايــة  يف  صعــوده  بعــد  الرئيســة 
الــدولر  مــؤرش  وتراجــع  التعامــالت، 
قــد  كان  أن  بعــد  نقطــة   93.87 إىل 
سجل يف بداية التعامالت اآلسيوية 

94.17 نقطة.

وتراجــع ســعر الذهــب مبقدار 2.60 
دولر أي بنســبة 0.2 % تقريبــا إىل 

تســليم  لألوقيــة  دولرا   1765.70

ديسمر/كانون األول املقبل.
مبقــدار  الفضــة  ســعر  أيضــا  وتراجــع 
 23.264 إىل  دولر   0.085

ديســمر/ تســليم  لألوقيــة  دولرا 
ســعر  وتراجــع  املقبــل،  األول  كانــون 
النحــاس مبقدار 0.0040 دولر إىل 
تســليم  للرطــل  دولرات   4.7255

ديسمر/كانون األول املقبل.
فيــه  تباطــأ  وقــت  يف  ذلــك  يــأيت 
إىل  ليصــل  الصينــي  القتصــاد  منــو 
خــالل  ســنوي  أســاس  عــى   %  4.9

الجــاري،  العــام  مــن  الثالــث  الربــع 
وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن مكتــب 
أمــس،  مــن  أول  البــالد  يف  اإلحصــاء 
هــي  الثالــث  الربــع  أرقــام  وتعــد 

األضعف حتى اآلن خالل هذا العام.
بلــغ  قياســيا  منــوا  الصــني  وســجلت 
مــن  األول  الربــع  خــالل   %  18.3

العــام، و7.9 % خــالل الربــع الثــاين، 
وبلغــت نســبة منــو القتصاد الصيني 
مــن  -الفــرة  الثالثــة  الفصــول  خــالل 
ســبتمر/ حتــى  الثــاين  يناير/كانــون 

أيلول املاضيني- مجتمعة 9.8%.
يف  بقــوة  الصــني  اقتصــاد  وتعــاىف 
جائحــة  عــى  التغلــب  بعــد  البدايــة 
كورونــا، ومــع ذلــك فــإن القتصاديني 
حــذروا مؤخــرا مــن سلســلة كاملة من 
لهــا  يكــون  أن  ميكــن  التــي  العوامــل 
تأثــر ســلبي عــى القتصــاد الصينــي 
العاملــة  األجنبيــة  الــرشكات  وعــى 

هناك.

استمرار تراجع أسعار العقود اآلجلة للذهب
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بغداد/ األناضول:
األوليــة  للنتائــج  الرافضــن  مئــات  نصــب 
أمــس،  العراقيــة،  الربملانيــة  لالنتخابــات 
"املنطقــة  مداخــل  أمــام  اعتصــام  خيــام 
الخــراء" املحصنــة أمنيــا وســط العاصمــة 

بغداد، بحسب شهود عيان.
مشــددة  إجــراءات  األمــن  قــوات  وفرضــت 
منــازل  تضــم  التــي  املنطقــة،  مداخــل  عنــد 
الحكوميــة،  املؤسســات  ومقــار  مســؤولن 
الدبلوماســية  والبعثــات  الربملــان،  وبينهــا 

األجنبية.
وقــال شــهود عيــان لـ"األناضــول" إن املئــات 
مــن أنصــار القــوى السياســية الرافضة لنتائج 
أمــام  اعتصــام  خيــام  نصبــوا  االنتخابــات 
"املنطقــة الخــراء"، يف مســعى للضغــط 

عىل مفوضية االنتخابات لتلبية مطالبهم.
وتطالــب هــذه القــوى بإعــادة فــرز األصــوات 
"مفربكــة"  النتائــج  أن  تعتــرب  حيــث  يدويــا، 
حكومــة  جانــب  مــن  "تزويرهــا"  وجــرى 
خارجيــة"  و"جهــات  الكاظمــي  مصطفــى 
األمريكيــة(،  املتحــدة  الواليــات  )يقصــدون 

وهو ما نفاه الكاظمي أكرث من مرة.
وأضاف الشهود أن قوات األمن تفرض منذ 
صبــاح أمــس إجــراءات أمنيــة مشــددة عنــد 
ألي  تحســبا  الخــراء"  "املنطقــة  مداخــل 

طارئ.
املاضيــن، شــهدت  اليومــن  مــدى  وعــىل 
البــالد  جنــويب  أخــرى  ومحافظــات  بغــداد 
القــوى  مــن  بدعــوة  متفرقــة  احتجاجــات 
االنتخابــات  لنتائــج  الرافضــة  والفصائــل 
أكتوبــر/   10 يف  أُجريــت  التــي  املبكــرة، 

ترشين األول الجاري

شــيعية،  قــوى  حــذرت  املــايض،  واألربعــاء 
بينهــا فصائــل متنفــذة، مــن أن امليض بهذه 
النتائج يهدد الســلم األهيل يف البالد؛ مام 

أثار مخاوف من احتامل اندالع اقتتال.
أن  أمــس،  االنتخابــات،  مفوضيــة  وأعلنــت 
القضــاء رفــض جميــع الطعــون عــىل اإلعــالن 
 1360 وعددهــا  للنتائــج،  الجــزيئ  األويل 

طعنا.
"الكتلــة  تصــدرت  األوليــة،  النتائــج  ووفــق 
الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329.

رئيــس  بزعامــة  "تقــدم"،  كتلــة  وحصلــت 
الربملــان املنحل محمد الحلبويس )ُســني( 
عىل 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، 
بزعامة رئيس الوزراء األســبق نوري املاليك 

)2014-2006( بـ34 مقعدا.
ويعــد تحالــف "الفتح"، وهو مظلة سياســية 
الخارسيــن  أبــرز  املســلحة،  للفصائــل 
أن  بعــد  فقــط،  مقعــدا   16 عــىل  بحصولــه 
حــل ثانيــا برصيــد 48 مقعــدا يف انتخابــات 

.2018

القــدرة  كتلــة  أي  النتائــج  هــذه  متنــح  وال 

بــد  ال  إذا  منفــردة،  الحكومــة  تشــكيل  عــىل 
مــن التحالــف مــع كتــل أخــرى لضــامن متريــر 
البســيطة  باألغلبيــة  الربملــان  يف  الحكومــة 

)1+50( أي 165 نائبا.
ووفقــا للمحاصصة السياســية، فإن منصب 
املكــون  حصــة  مــن  هــو  الــوزراء  رئاســة 
للمكــون  الربملــان  رئاســة  بينــام  الشــيعي، 

الُسني، ورئاسة البالد للمكون الكردي.
وجــرت االنتخابــات قبــل عــام مــن موعدهــا 
املقــرر بعــد أن أطاحت احتجاجات شــعبية 
بحكومة عادل عبد املهدي، أواخر 2019.

عراقيون رافضون لنتائج االنتخابات ينصبون خيام اعتصام أمام "المنطقة الخضراء"

 جانب من نصب خيام االعتصام أمام "املنطقة الخراء" يف بغداد أمس         )فلسطن(

النائب العام الليبي يعلن 
ضبط عدد من المتورطين 

في جرائم ترهونة

طرابلس/ األناضول:
كشــف النائــب العــام الليبــي الصديــق الصــور، أمــس، أنه تم 
ضبــط عــدد مــن املتورطن يف جرائــم مدينة ترهونة جنويب 

العاصمة طرابلس وأن هناك أوامر ضبط بحق آخرين.
وقال "الصور" يف ترصيحات لقناة "ليبيا األحرار" )خاصة(، 
إن "جرائم اإلبادة الجامعية ال تسقط بالتقادم وال التسويات 

السياسية وفقا للقوانن النافذة يف البالد".
وأضــاف: "ال زلنــا نضغــط عىل الجهات األمنية للقبض عىل 
املتهمــن يف جرائــم املقابــر الجامعيــة"، مشــددا عــىل أن 

"مالحقتهم لن تسقط بالتقادم".
حســابات  "جمــدت  العامــة  النيابــة  أن  إىل  الصــور،  وأشــار 
مرصفيــة للعديــد مــن املتهمــن بالتــورط يف جرائــم املقابــر 

الجامعية".
وقبــل أســبوع، أعلنــت الهيئــة العامة للبحــث والتعرف عىل 
املفقوديــن )رســمية(، انتشــال رفــات 25 جثــة مــن 5 مقابــر 

جامعية وفردية يف مكب للقاممة مبدينة ترهونة.
ومــن حــن إىل آخــر، يتــم العثــور عــىل مقابــر جامعيــة بهــا 
اللــواء  مليشــيا  عليهــا  تســيطر  كانــت  مناطــق  يف  رفــات 
حكومــة  لســنوات  قاتلــت  التــي  حفــر،  خليفــة  املتقاعــد 

"الوفاق الوطني" السابقة، املعرف بها دوليا.
وأعلنــت الهيئــة الليبيــة، يف مــارس/آذار املــايض، أن عــدد 
املفقوديــن املســجلن لديهــا بلــغ 3 آالف و650 مــن مــدن 

مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.
ويف 16 مــارس/آذار املــايض، شــهد البلــد الغنــي بالنفــط 
انفراجــا سياســيا، حيــث تســلمت ســلطة انتقاليــة منتخبــة، 
تضــم حكومــة وحــدة ومجلســا رئاســيا، مهامهــا لقيــادة البالد 
إىل انتخابــات برملانيــة ورئاســية، يف 24 ديســمرب/ كانــون 

أول املقبل.
لكــن مؤخــرا، عــاد التوتــر بــن مؤسســات الحكــم يف ليبيــا، 
جــراء خالفــات بــن مجلــس النــواب مــن جانــب واملجلــس 
مــن  الرئــايس  واملجلــس  الوحــدة  وحكومــة  للدولــة  األعــىل 
جانــب آخــر، خاصــة عــىل الصالحيــات ومشــاريع القوانــن 

االنتخابية.

القاهرة/ األناضول:
افتتــاح  أمــس،  مــرص،  شــهدت 
روســيا  مــع  مشــركة  منــاورة 
البلديــن،  يف  اإلنــزال  لقــوات 
املرصيــة  القــوات  نفــذت  فيــام 
تدريبــات بحريــة عابــرة مع قوات 
مــن اليونــان وإســبانيا والواليــات 

املتحدة.
اليــوم"  "روســيا  شــبكة  وأفــادت 
قــوات  قاعــدة  بــأن  الروســية، 
مدينــة  يف  املرصيــة  املظــالت 
شــامل(  النيــل/  )دلتــا  إنشــاص 
التمريــن  افتتــاح  حفــل  شــهدت 
املشــرك  املــرصي  ـ  الــرويس 
الخامــس حــامة الصداقة 2021 

لقوات املظلين".
وقــت  يف  "وصــل  وأضافــت: 
ســابق أكــرث مــن 100 جنــدي من 
الروســية  الجــوي  اإلنــزال  قــوات 

إىل القاعــدة العســكرية لقــوات 
حيــث  املرصيــة؛  املظليــن 

سيبدأ التمرين عمليا اليوم".
إجــاميل  "ســيصل  وتابعــت: 
عدد القوات الروسية واملرصية 
التــي ستشــارك يف التمريــن إىل 
باإلضافــة  عســكري،   500 نحــو 
نقــل  ومروحيــات  طائــرات  إىل 

عسكرية".
وأول مــن أمــس، نقلــت "روســيا 
الدفــاع  وزارة  عــن  اليــوم" 
مســتمرة  املنــاورة  أن  الروســية، 
حتــى 29 أكتوبــر/ ترشيــن األول 
مختلــف،  ســياق  يف  الجــاري. 
الجيــش  باســم  املتحــدث  أعلــن 
عبــد  غريــب  العقيــد  املــرصي، 
أن  أمــس،  بيــان  يف  الحافــظ، 
تدريبــات  نفــذت  بــالده  قــوات 
بحرية عابرة مع نظريتها اليونانية 

واألمريكية واإلسبانية.
التدريبــات  تلــك  أن  وأوضــح 
أو  توقيتهــا  يحــدد  مل  التــي 
متــت  فيهــا  املشــاركن  عــدد 
الشــاميل  األســطول  "نطــاق  يف 

والجنويب" بالبالد.
وأشار إىل أن التدريبات شاركت 
اليونانيــة  الفرقاطتــان  فيهــا 
واإلســبانية   ،)HS Kanaris(
والســفينة   ،"ESPS Victoria"
 ،)USS Okane( األمريكيــة 
فرقاطــات  مشــاركة  بخــالف 
مرصيــة هــي "إســكندرية، وطابــا 

والظافر".
عبــد  وفــق  التدريبــات  وتهــدف 
القــدرات  "تعزيــز  إىل  الحافــظ 
البحريــة  للوحــدات  القتاليــة 
األمــن  دعــم  يف  وأطقمهــا 

واالستقرار البحري باملنطقة".

جنيف/ وكاالت:
أعلــن ناطــق باســم منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
)يونيســف( أمــس يف جنيــف أن عــرشة آالف طفــل 
قتلــوا أو أصيبــوا بجــروح يف اليمــن منــذ بــدء النــزاع 

وذلك بعد عودته من مهمة يف ذلك البلد.
وقــال الناطــق جيمــس إلــدر خــالل ترصيــح صحــايف 
حض خالله عىل انهاء القتال، إن "النزاع يف اليمن 
تجاوز للتو محطة مخزية مع بلوغ عتبة عرشة آالف 
طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ بدء املعارك 
يف آذار/مــارس 2015. وهــذا يعــادل أربعة أطفال 

يوميا".
األطفــال  فقــط  يشــمل  الرقــم  هــذا  أن  وأضــاف 
معرفــة  مــن  املنظمــة  متكنــت  الذيــن  الضحايــا 
مصريهــم، مشــريا إىل أن هنــاك عــدًدا ال يحــى 

من األطفال اآلخرين.
وتابــع إلــدر أن "اليونيســف بحاجــة طارئــة ألكــرث مــن 
الحيــاة  إنقــاذ  أعــامل  لتواصــل  دوالر  مليــون   235
وإال   ...  2022 العــام  منتصــف  حتــى  اليمــن  يف 
ســتضطر إىل خفــض أو وقــف مســاعدتها الحيويــة 
لألطفــال الضعفــاء. التمويل رضوري. ميكننا رســم 
خط واضح بن دعم املانحن وإنقاذ األرواح، لكن 

حتى مع زيادة الدعم، يجب أن تنتهي الحرب".
إنهــاء  الحاليــة وبــدون  التمويــل  وقــال "مبســتويات 
كل  إىل  الوصــول  اليونيســف  تســتطيع  ال  القتــال، 
لقــول  ليــس هنــاك طريقــة أخــرى  هــؤالء األطفــال. 
هــذا األمــر لكــن بــدون دعــم دويل ســيموت املزيــد 
مــن األطفــال الذيــن ال يتحملــون مســؤولية يف هذه 

األزمة".
وأوضــح "متثــل األزمــة اإلنســانية يف اليمــن- األســوأ 
تهديــدات،  مأســاويا ألربعــة  تضافــرا   - العــامل  يف 
وهي حرب عنيفة وطويلة األمد، ودمار اقتصادي، 
وانهيــار الخدمــات يف كل نظــام دعــم - أي الصحــة 
والحاميــة  الصحــي  والــرصف  وامليــاه  والتغذيــة 
والتعليــم، واســتجابة مــن األمــم املتحــدة يف حاجة 

شديدة للتمويل".
إىل  أطفــال  خمســة  كل  مــن  أربعــة  "يحتــاج  وقــال 
مليــون   11 يفــوق  وهــذا  إنســانية.  مســاعدات 

طفل".
باإلضافــة إىل ذلــك، قــال إلــدر "يعــاين 400 ألــف 
طفل سوء التغذية الحاد، وهناك أكرث من مليوين 
طفــل خارج املدرســة. هنــاك أربعة مالين آخرين 

معرضون لخطر الخروج منها".

الدوحة/ األناضول:
القطــري،  الخارجيــة  وزيــر  تســلم 
آل  الرحمــن  عبــد  بــن  الشــيخ محمــد 
ســفري  اعتــامد  أوراق  أمــس،  ثــاين، 
مــرص، عمــرو الرشبينــي، وهــو األول 
منــذ أن انتهــت مطلــع العــام الجــاري 
اندلعــت  خليجيــة  سياســية  أزمــة 
صيــف 2017. وأفــادت وكالــة األنباء 
القطريــة الرســمية بــأن "نائــب رئيــس 
الخارجيــة،  وزيــر  الــوزراء،  مجلــس 

مــن  نســخة  )أمــس(  اليــوم  تســلم 
أوراق اعتــامد ســفري مــرص". ومتنــى 
"التوفيــق  مــرص  لســفري  ثــاين"  "آل 
والنجــاح يف أداء مهامــه، وللعالقات 
التطــور  مــن  املزيــد  الثنائيــة 
فــوق  الســفري  ويتمتــع  واالرتقــاء". 
العــادة بصالحيــات قانونيــة موســعة 
باســم  اتفاقيــات  توقيــع  تشــمل 
الدولــة أو الهيئــة التــي ميثلهــا، وهــو 
ويف  العــادي.  للســفري  يحــق  ال  مــا 

اندلعــت   ،2017 حزيــران  يونيــو/ 
أزمــة سياســية حــادة قطعــت خاللهــا 
كل مــن مــرص والســعودية واإلمــارات 

والبحرين عالقاتها مع قطر.
األزمــة  هــذه  عــىل  الســتار  وُأســدل 
بتوقيع "بيان العال" بالسعودية، يف 
ينايــر/ كانــون الثــاين املــايض، ومــن 
املرصيــة  العالقــات  تشــهد  حينهــا 
القطريــة عــودة رسيعــة إىل وضعهــا 

الطبيعي.

نيويورك/ وكاالت:
حــّذرت األمــم املتحــدة أمــس بــأن أكــرث مــن مئــة مليــون 
شــخص يعانــون الفقــر املدقــع، مهــددون بفعــل تســارع 
ذوبــان  يتوقــع  إذ  إفريقيــا  املناخــي يف  االحــرار  ظاهــرة 
مــن  الخامــس  العقــد  بحلــول  النــادرة  الجليديــة  الكتــل 

القرن.
ويف تقريــر صــدر قبيــل الــدورة 26 مــن مؤمتــر األطــراف 
ترشيــن  يف  غالســكو  يف  املنــاخ  حــول  ســيعقد  الــذي 
الثاين/نوفمــرب 2021، ســّلطت األمــم املتحــدة الضــوء 
عىل "الضعف غري املتناسب" الذي عانت منه إفريقيا 
والفقــر  الغــذايئ  األمــن  انعــدام  بســبب  املــايض  العــام 

وترشيد السكان.
ملفــات  املكّلفــة  ســاكو  كوريــا  ليونيــل  جوزيفــا  وقالــت 
االقتصاد الريفي والزراعة يف مفوضية االتحاد اإلفريقي 
"بحلول العام 2030، تشــري التقديرات إىل أن ما يصل 

املدقــع  الفقــر  مــن  يعانــون  شــخص  مليــون   118 إىل 
ســيكونون عرضــة للجفــاف والفيضانــات والحــر الشــديد 

يف إفريقيا، إذا مل تتخذ تدابري استجابة كافية".
ميكــن  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  "يف  ســاكو  وتابعــت 
الناتــج  إجــاميل  خفــض  إىل  املناخــي  التغــرّي  يــؤدي  أن 
العــام  بحلــول  باملئــة  ثالثــة  إىل  تصــل  بنســبة  املحــيل 
2050". وأضافــت مفوضــة االقتصــاد الريفــي والزراعــة 
"ال يقتــرص تفاقــم ســوء األوضــاع عــىل الظــروف املاديــة، 

بل أيضا عىل تزايد عدد األشخاص املتأثرين".
وقــال األمــن العــام للمنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة 
املــايض  العــام  إفريقيــا شــهدت يف  إن  تــاالس  بيتــريي 
زيــادة يف درجــات الحــرارة "رّسعــت يف ارتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر"، فضــال عــن أحــوال جويــة شــديدة القســوة 
عــىل غــرار الفيضانــات واالنزالقــات األرضيــة والجفــاف، 

وهي كلها مؤرشات لتغرّي املناخ.

وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد أول 
سفير لمصر منذ 2017

د مئة  ر المناخي يهدِّ األمم المتحدة: التغيُّ
مليون شخص في إفريقيا

نيويورك/ األناضول:
أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة التابعــة لألمــم 
املتحــدة، أمــس، أن أكــرث مــن 20 مليــون مينــي 
عرضــة لخطــر اإلصابــة مبــرض املالريــا، يف وقــت 

تعمل فيه فقط نصف املرافق الصحية بالبالد.
أن  "تويــر"،  عــرب  نرشتــه  تقريــر  يف  وأوضحــت 
20.4 مليون ميني يعيشون يف مناطق معرضة 
لخطر انتقال املالريا، يف حن تشري التقديرات 
أن نحــو مليــون حالــة جديدة من املالريا تعصف 

بالبلد كل عام.
الخطــر،  لهــذا  "اســتجابة  أنــه  التقريــر،  وأضــاف 
العاملــن  العامليــة  الصحــة  منظمــة  تدعــم 
الصحين املتطوعن من خالل توفري اختبارات 
مــن  القــدرات  وبنــاء  وأدويــة  تشــخيصية رسيعــة 
عــن  الكشــف  حــول  أساســية  تدريبــات  خــالل 
حــاالت املالريــا وعالجهــا وتثقيــف املجتمعــات 

املحلية بأهمية الوقاية منها".
املرافــق  نصــف  ســوى  تعمــل  ال  "بينــام  وأردف: 
الصحيــة يف اليمــن بشــكل كامــل أو حتــى جزيئ، 
تفتقــر إىل املوظفــن  العاملــة  تــزال املرافــق  ال 

الصحيــن املؤهلــن مدفوعــي األجــر إضافة إىل 
شح األدوية األساسية واملعدات الطبية".

مطوقــًا  يــزال  ال  اليمــن  أن  "مبــا  التقريــر:  وتابــع 
بتفــي املالريــا وغريهــا مــن األمــراض املنقولــة 
تعزيــز  األهميــة  بالــغ  فمــن  النواقــل،  بواســطة 
نطاقهــا  وتوســيع  املالريــا  مكافحــة  آليــات 
والجهــود املتكاملــة إلدارة ناقــالت األمــراض يف 

املجتمعات املحلية يف جميع أنحاء البالد".
ســنوات،   7 نحــو  منــذ  حربــا  اليمــن  ويشــهد 
شــخص،  ألــف   233 مــن  أكــرث  بحيــاة  أودت 
عددهــم  البالــغ  الســكان،  مــن  باملئــة   80 وبــات 
30 مليــون نســمة، يعتمــدون عــىل الدعــم  نحــو 
واملســاعدات، يف أســوأ أزمــة إنســانية بالعــامل، 

وفق األمم املتحدة.
مــارس/  منــذ  إقليميــة،  امتــدادات  وللنــزاع 
الجــارة  بقيــادة  تحالــف  ينفــذ  إذ   ،2015 آذار 
للقــوات  دعــام  عســكرية  عمليــات  الســعودية، 
املدعومــن  الحوثيــن  مواجهــة  يف  الحكوميــة، 
مــن إيــران، واملســيطرين عــىل عــدة محافظــات، 

بينها العاصمة صنعاء.

بروكسل/ وكاالت:
شهدت جلسة الربملان األورويب 
ووارســو  بروكســل  بــن  توتــرا 
املفوضيــة  رئيســة  توعــدت  إذ 
ضــد  بالتحــرك  أمــس  األوروبيــة 
"القيــم  تهــدد  التــي  بولنــدا 
املشركة" لالتحاد األورويب يف 
حن ندد رئيس الوزراء البولندي 

بعملية "ابتزاز".
أمــام  اليــن  ديــر  فــون  وقالــت 
يف  األوروبيــن  النــواب 
سراســبورغ بعــد قــرار املحكمــة 
الدستورية البولندية الذي طعن 
يف ســيادة القانون األورويب "لن 
نســمح بتهديد قيمنا املشــركة. 

املفوضية ستتحرك".
الــوزراء  رئيــس  واســتهجن 
البولندي ماتيوش مورافيتســيك 
أمــام  للتحــدث  حــر  الــذي 

"لغــة  األورويب  الربملــان 
هــذه".  واإلكــراه  التهديــدات 
مليــار   36 حــوايل  وهنــاك 
والقــروض  االعانــات  مــن  يــورو 
املوعــودة لبــالده يف إطــار خطــة 
مــا  لفــرة  األوروبيــة  اإلنعــاش 
قبــل  مــن  مجمــدة  كوفيــد،  بعــد 

بروكسل.
يف خطــاب  مورافيتســيك  وقــال 
ســاعة  نصــف  حــوايل  اســتمر 
"االبتــزاز  إن  أنصــاره  لــه  صفــق 
أصبح طريقة معتادة لدى بعض 
ليــس  وهــذا  االعضــاء،  الــدول 

أساسا للدميوقراطية".
مــع  مفتــوح  خــالف  يف  وبولنــدا 
ســنوات  عــدة  منــذ  بروكســل 
بســبب إصالحات قضائية مثرية 
للجدل أدخلها الحزب الشعبوي 
القانــون  "حــزب  اليمينــي 

والعدالة".
أخــريا  أصدرتــه  قــرار  وأدى 
البولنديــة  الدســتورية  املحكمــة 
أثــار  مــا  التوتــر،  تأجيــج  اىل 
مــن  البــالد  خــروج  مــن  مخــاوف 
بــآالف  ودفــع  األورويب  االتحــاد 
يف  التظاهــر  اىل  البولنديــن 
األول/ ترشيــن   11 يف  الشــارع 

متســكهم  عــن  تعبــريا  اكتوبــر 
باملرشوع األورويب.

البولنــدي  الــوزراء  رئيــس  وكــرر 
أمــس أن فكــرة خــروج بولنــدا مــن 
وأكــد  خاطئــة".  "روايــة  االتحــاد 
االتحــاد  يف  عضــو  "بولنــدا  أن 
كذلــك"  وســتبقى  األورويب 
مشــددا يف الوقــت نفســه عــىل 
الــذي  البولنــدي  القانــون  ســيادة 
األعــىل"  "القانــون  ســيبقى 

بالنسبة لبالده.

مصـر تحتضن مناورة لقـوات اإلنزال
 الجـوي مـع روسيا

10 آالف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح 
في اليمن منذ بدء النزاع

الصحة العالمية: أكثر من 20 مليون 
يمني عرضة لخطر المالريا

بروكسل تهدد بالتحرك ضد وارسو في 
مسألة سيادة القانون األوروبي

الصديق الصور
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"النواة".."النواة"..  معرض من أقفال تالصق المجتمع وتمزق نسيجهمعرض من أقفال تالصق المجتمع وتمزق نسيجه

"والتر".. مشروع ريادي فلسطيني يعالج المياه الرمادية ويشجع الترشيد"والتر".. مشروع ريادي فلسطيني يعالج المياه الرمادية ويشجع الترشيد

»تســتوقفني كثيــًرا القضايــا اإلنســانية والمجتمعيــة، ال أعرف 
لماذا، أشــعر بمسؤولية دائمة تجاه هذه القضايا، مؤخًرا بحثُت 
في أكثرها خطورًة، فوجدت حرمان الحياة )القتل( لماذا وكيف 

ومن المسؤول؟! وكثيرة هي التساؤالت حول هذا األمر«.

هــذه التســاؤالت كانــت ضمــن نــص ملصــق علــى جــدار مدخل 
المعرض ينقلك فيه الفنان محمد أبو حشــيش إلى اإلجابة عن 
تســاؤالته الســابقة: »اهتديت أخيًرا إلى خيٍط حساس في هذه 
المسألة، وهو ظاهرة يبدو انتشارها واضًحا، وآثارها على الفرد 

واألســرة والمجتمع واضحة بال شــك، ظاهرة التفكك األســري 
التــي تعــد مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد النــواة األساســية 
للمجتمع وتمزق نســيجه؛ فالحظت أن أحد أهم أســباب جريمة 

القتل هو التفكك األسري«.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

نجح الطالبان عبد الفتاح شحادة وآية عودة بابتكار نظام لمعالجة 
المياه الرمادية، ويوجدان حال لمشكالت نقص المياه بسبب سرقة 
االحتالل اإلسرائيلي لها، وتلويثها أيضا، إذ يمكن من خالل االبتكار 

توفير أكثر من 40% من المياه المستهلكة في المنشأة الواحدة.
جائــزة  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  فــي  الطالبــان  وحصــد 
)Watermydien( اإليطاليــة، وهــي تختص بالمشــاريع الريادية 

الخاصــة بأنظمــة الميــاه، وذلك بحصولهمــا على المركــز األول 
لهمــا مباشــرة للتصفيــات النهائيــة الختيــار المشــروع  ــا، أهَّ عربيًّ

الريادي األفضل على مستوى العالم.

غزة/ مريم الشوبكي:

يف معــرض "النــواة" الــذي افتتــح أعاملــه يف 14 أكتوبــر/ ترشيــن األول، 
ا، إلنتاج مجموعة من  اعتمد الفنان محمد عىل األقفال اعتامًدا أساسيًّ

األعامل الفنية املنحوتة واملركبة من الكرتون والفلني ومواد أخرى.
عــىل  واضحــة  املعــرض  مرتــادي  وانفعــاالت  تفاعــات  بــدت 
جدرانــه، حيــث خصــص لذلــك مســاحات ورقيــة بيضــاء عــىل 
جــدران املعــرض، بغــرض يك استكشــاف ردود أفعالهــم حــول 

قضايا جرائم القتل يف قطاع غزة.
ويســتمر املعــرض الــذي تنظمــه مؤسســة "شــبابيك" للفنون التشــكيلية 

حتى 25 من الشهر نفسه.
ويقول محمد إنه وجد يف "النواة" االسم األنسب إليصال رسالة وفكرة 
املعرض، "وقد ال يخطر ببال زائر املعرض أن املقصد هنا هي األرسة، 

التي تشكل نواة املجتمع".
وتحمل األعامل تساؤالت حول مفهوم القفل بصفته أيقونة تعني الغلق 
واإلحكام، وكيف بدأ مفهوم القفل يتغري وينحرف من استخدامه كأداة 
للمحافظة عىل الخصوصية واملمتلكات الثمينة، إىل أداة اعتداء عىل 

الحقوق وتقييد الحريات ومحارصة الفكر واألفعال، كام يضيف.
وقــد وظــف الفنــان محمــد القفــل إلثــارة تســاؤالت الزائريــن بعدمــا طبــع 

"استوصوا بالنساء خرًيا"، يف حني رسمت فنانة تدعى عطاف، حلقته 
عــىل الجانــب األميــن بداخلهــا وجــه إنســان مشــوه وكتبــت: "ال للعنــف 

األرسي.. ألنه يجعل من ربة املنزل مخلوًقا مشوًها".
ويلفت إىل أن للكرتون رمزية، فهو يشري إىل هشاشة املجتمع يف ظل 

هذا الواقع، ويجعل الجرمية ثقيلة عليه.
أقفال متعددة

لألمــام قليــا، تتــدىل أقفــال رماديــة مــن ســقف املعــرض األســود الــذي 
تزينــه مصابيــح صفــراء متوهجــة، تتحــرك األقفــال املصنوعــة مــن الفلني 
مــع تيــار هــوايئ تولــده مروحــة، كل هــذا مل يكــن عبًثــا، إذ يقــول الفنــان 
محمد: "تعدد األقفال إشارة إىل كرثة القضايا التي تعصف باملجتمع، 
واستخدمت اللون الرمادي لتعميم الفكرة يف هذه الزاوية، فهي تدلل 
عــىل الفقــر، العنوســة، املشــكات االجتامعيــة وغريهــا، وليــس القتــل 

فقط".
ويتابــع: "ربطــت األقفــال بحبــال متدليــة لتكــون قريبــة مــن رؤوس الــزوار، 
ويف ذلــك داللــة عــىل أن تلــك القيــود تحتــك فينا وتاصقنــا يومًيا حتى 

لو كانت خفيفة".
يف آخــر املعــرض قفــل كبــري حلقتــه مغلقــة مصنــوع مــن الكرتــون جعلــه 

عــن  فكتبــوا  بداخلهــم  يجــول  عــام  ليعــروا  للزائريــن  تفاعليــة  مســاحة 
الحصار، والحب، والفقر وتحرروا من القيود الذاتية.

وباتجاه اليسار ترى قفا صغرًيا مذهب اللون تأخذ نهاية حلقته شكل 
كفــة اليــد وكأنهــا ترفــض الدخــول يف قاعــدة القفــل، "وهــذه داللــة عــىل 
عاقــة القفــل باإلنســان وليــس بالجــامد، أي أيدينــا التــي تبطــش وتقتــل، 

ومتى أردنا فك القفل يجب رفع أيدينا".
آخــر املجســامت قفــل صغــري مذهــب اللــون عــىل شــكل كتــاب، تغلقــه 
ســتة أقفــال صغــرية، يفــر كل ذلــك: "الكتــاب يرمــز للكتــب الســاموية 
التي تحرم القتل، واألقفال الستة هي لست آيات قرآنية تحرم القتل".

محمد الذي استغرق عمله الفني عاًما كاما بشكل متقطع، من مواليد 
1988م وهــو مــن ســكان مدينــة رفــح يعمــل مدرًســا للنحــت يف  عــام 
جامعة األقىص ومدربا يف املجال نفسه لدى العديد من املؤسسات 

الثقافية.
حصــل محمــد عــىل جائــزة مهرجــان غزة األول للفن التشــكييل يف مجال 
النحت 2013، وله مشاركات يف العديد من املعارض الفنية املحلية 
والدوليــة منهــا: األردن وديب، ونّظــم معرضــا شــخصيا بعنــوان "كرامــات" 

عام 2016 والعديد من األعامل النحتية األخرى.

عليها أخباًرا لجرائم قتل هزت املجتمع.
تلتــف  لقفلــني تداخلــت حلقتاهــام"،  بــني املعروضــات مجســم  ومــن 
زوجهــا"،  يــد  عــىل  مواطنــة  "قتــل  عليهــا  طبــع  صحــف  أوراق  عليهــام 

"وشاب يقتل والده".
تفسيرات مشفرة

وال أحــد ميكــن أن يعطــي تفســرًيا دقيًقــا لداللــة األقفــال أكــرث مــن الفنــان 
الرســائل املشــفرة لصحيفــة "فلســطني" لحظــة اســتقبالنا  ذاتــه، يفــك 
لهــا رمزيــة يف  قائــا: "األقفــال مبصطلحهــا دامًئــا مغلقــة ككتلــة قويــة 
فأخــذت  القيــود،  أكــر  فهــو  الحصــار  عــن  الحديــث  أردنــا  وإذا  حياتنــا، 

القفل أيقونًة ترمز إىل الجهل والعصبية".
وبشأن القفلني املتداخلني، يوضح الفنان محمد أن تداخل الحلقتني 
يظهــر أن هنــاك عقــدة تحتــاج إىل حــل، وتحتــاج منــا للتفكــري يف كيفيــة 

حل هذه العقدة التي منلك مفتاحها".
ويشــري إىل أنــه "ليــس مــن الســهل عــىل الزائــر الوصــول لهــذه القــراءة، 
وهذا ما أردت قياســه عىل رشيط التفاعل الورقي األبيض عىل جدران 

املعرض".
نبوًيــا:  حديثــا  بجانبــه  وكتــب  قفــا  الرشيــط  عــىل  رســم  الــزوار  أحــد 

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

ا على جائزة أنظمة المياه اإليطالية تأهل للمنافسة دوليًّ

آيــة مــن طولكــرم هــي طالبــة يف الســنة الثالثــة لتخصــص 
العاقــات العامــة يف جامعــة النجــاح، أمــا عبــد الفتــاح 
مــن نابلــس طالــب يف الســنة الرابعــة لتخصــص هندســة 

امليكاترونيكس.
أســمياه  الــذي  االبتــكار  عــن  عامــا(   20( آيــة  تتحــدث 
"والــر" )WALTER(، بــأن فكرتــه جــاءت خــال تبــادل 
التــي  امليــاه  عــن مشــكات  الفتــاح  عبــد  مــع  الحديــث 
تعانيها املدن الفلسطينية من انقطاع لساعات طويلة، 
واضطرار السكان إىل رشائها، "حينها ملعت يف ذهني 

فكرة إعادة معالجة املياه املنزلية".
تضيــف آيــة لـــ "فلســطني": "منــذ ثــاث ســنوات عرضنــا 
الفكــرة عــىل مختصــني يف الجامعــة، وقدمــوا لنــا الدعم 
مرشوًعــا  وأصبحــت  ونّفذناهــا  الفكــرة،  نضجــت  حتــى 

ريادًيا ميكننا املنافسة به يف املسابقات الدولية".
ما املياه الرمادية؟

وعــن ماهيــة امليــاه الرماديــة، توضح بأنها ليســت املياه 
العادمــة كــام يعتقــد البعــض، وإمنــا هــي امليــاه الناتجــة 
األيــدي،  غســل  أثنــاء  يف  املنــزيل  االســتخدام  عــن 
واألواين، واالســتحامم، فنســبة التلــوث يف هــذه امليــاه 

وافتقارهــام إىل مهــارات التســويق والوصــول إىل الفئــة 
املســتهدفة، وعــدم وجــود ممــول ميكنهــام مــن تصنيــع 

هذا النظام وبيعه عىل نطاق واسع.
وتقــول آيــة وعبــد الفتــاح إن فوزهــام بالجائــزة ليــس فــوزا 
ماديــا، بقــدر نجاحهــام يف بتوصيــل رســالة لــكل العــامل 
بأهمية ترشــيد اســتهاك املياه، واستطاعتهام تحقيق 
أهــداف التنميــة املســتدامة، واألهــم متثيــل فلســطني 

يف املحافل الدولية.
ويخطــط الطالبــان لتطويــر "والــر" ليصبــح نظامــا يدعــم 
املزارعــني، ويوفــر لهــم امليــاه لســقاية املزروعــات بــدال 

من رشائها، والتي تكلفهم مبالغ عالية يومًيا.
ويطمــح الشــابان إىل إنشــاء رشكــة "والــر" لتقديــم عاج 
املجتمــع  يف  املوجــودة  وامليــاه  البيئيــة  للمشــكات 
الفلســطيني، ليكــون لهــم خــط إنتــاج ميكنهم من تصنيع 

كميات كبرية من النظام وإفادة املجتمع املحيل بها.
الرياديــة،  املشــاريع  لدعــم  املســتثمرين  ويدعــوان 
الصغــرية، وتفيــد رشيحــة  دائــرة املشــاريع  مــن  لتخــرج 
مــن  كبــرية  ألعــداد  حلــواًل  وتقــدم  املجتمــع  مــن  أكــر 

الناس.

ليست عالية، وهي قابلة للمعالجة، ولكن ليست قابلة 
للــرشب، إذ ميكــن اســتخدامها يف املراحيــض وســقاية 

املزروعات.
وتبــني صاحبــة فكــرة "والــر" أن امليــاه الرماديــة الناتجــة 
عــن عمليــة التنظيــف تنتقــل عر النظــام إىل خزان، ومن 
ثم تدخل يف مرحلة فلرة كاملة، ومن ثم تعقيم بنسبة 
معينــة مــن الكلــور، ومــن ثــم تنتقــل إىل املراحيــض عــر 

نظام مخصص لذلك.
تدلــل  بعامــة  مميــزة  ســتكون  امليــاه  هــذه  إن  وتقــول 
وهنــا  ومعطــرة،  ملونــة  ســتخرج  إذ  مكــررة،  أنهــا  عــىل 
يــرك للشــخص اســتخدام املــادة العطريــة التــي يريــد 

إضافتها.
مســتوى  عــىل  البدايــة  يف  طبــق  النظــام  أن  وتوضــح 
ثــم  ومــن  االســتحامم،  حــوض  تحــت  بوضعــه  البيــوت 
توسعت إىل املنشآت العامة كاملدارس والجامعات، 

وأثبت نجاعته.
وعــن الصعوبــات التــي واجهت الطالبان يف أثناء تنفيذ 
إقنــاع  يف  صعوبــة  يواجهــان  أنهــام  تذكــر  مرشوعهــام، 
الجديــد،  باالبتــكار  املحــيل  الســوق  يف  املســتهلك 
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نابلس/ فلسطني:
بينــا تغــط يف ســبات عميــق كنــا نطرق بــاب منزلها اســتئذاًنا للدخول، 
فــأم عســكر أعياهــا املــرض وأقعدهــا حتــى عــن فتــح البــاب واســتقبال 
الضيــوف، وهــو مــا فعلتــه يف أخطر األوقات وأصعبها خالل اقتحامات 

جيش االحتالل اإلرسائييل لبيتها مرات ومرات.
ويف  الغربيــة  الضفــة  شــال  القدميــة  نابلــس  مــن  الغــريب  الحــي  يف 
حــوش األتــرة بســوق الحداديــن كان وال يــزال منــزل نايفــة زيد الكيالين 
)أم عســكر( شــاهًدا عــى بطولــة الســيدة الســتينية بإيــواء املطارديــن 
بعقــاب  آبهــة  غــر  األقــى  انتفاضــة  يف  الفلســطينيني  واملقاومــني 
ت حد إصابتها واعتقال زوجها أبو عسكر  االحتالل وإجراءاته التي تعدَّ

إىل التهديد باالغتيال.
وتحت قنطرة طويلة رسنا إىل بيت أم عسكر نتلمس حجارته القدمية 
املمتــد عمرهــا إىل آالف الســنني كحــال منــازل نابلــس القدميــة، ورحنا 
نستنطقها يك تيش لنا برسِّ هذا الصمود األسطوري، يف حني راح أبو 

عسكر يوقظ زوجته ويحرضها للقائنا.
افتداء بكل شيء

وإىل سنوات خلت عدنا بأم عسكر لتحدث "الجزيرة نت" عن إيوائها 
املطارديــن وتأمــني حاجاتهــم، فأســعفتنا رغــم شــدة مرضهــا بكلــات 
أحدثــت وقعــا يف مســامعنا، وقالــت للجزيــرة نــت "رأيتهــم يفرتشــون 
األرض، ويلتحفــون الســاء، ويحملــون أرواحهــم فــوق أُكّفهــم يدافعــون 

عن وطنهم، فكيف أتركهم؟!".
ومع زوجها واصلت أم عســكر نضالها مضحية بكل يشء، فكانت لهم 
األم والطبيبــة والعــني الســاهرة التــي ترقــب كل صغــرة وكبــرة لتمنــع 
عــن  ليدافعــوا  وجــاؤوا  وأطفالهــم  أهلهــم  خلفــوا  "فهــم  أذى  أي  عنهــم 

الوطن".
حينئــذ كانــت أم عســكر تتخــذ مــن مطبخهــا الصغــر وســيلة لكســب 
الــرزق، فتعــّد بــه الطعــام الجاهــز وتنظــف "الفــوارغ" )أمعــاء األغنــام(، 
ومــا تّدخــره مــن مــال تنفقــه ملســاعدة املقاومــني، فلــم تقــدم الطعــام 
والــراب فحســب بــل قاســمتهم منزلهــا؛ غرفــة لهــا ولعائلتهــا والثانيــة 
ورســائلهم  بصورهــم  جدرانهــا  امتــأت  الوحيــدة  غرفتهــا  وحتــى  لهــم. 
وأعالهم الفنية، وتحاول كلا نظرت إليها تصبر نفسها عى فراقهم.

وكأحــد منــازل "نابلــس القدميــة" التــي احتمــى بهــا املقاومــون آنــذاك 
بفعل طبيعتها الجغرافية املعقدة؛ شكل منزل أم عسكر حصنا منيعا 
أمــام الجيــش اإلرسائيــيل واقتحاماتــه املتكــررة، ومــا تبعهــا مــن احتجــاز 
وتحقيــق وتهديــد تحــت طائلــة املســؤولية بتســليم املقاومــني حينــا 
دعاهــا الضابــط اإلرسائيــيل "منــرود"، وقــال لهــا "نتفــاوض كابــن إىل 

كابن".
االحتــالل،  جنــود  اعتقلــه  كيــف  عســكر(  )أبــو  الكيــالين  عــزام  ويــرح 
وجابــوا بــه شــوارع نابلــس قبــل أن يرتكــوه مكبــال وســط حالــة مــن الهلــع 

والخوف.
ويتخــذ أبــو عســكر )65 عامــا( مــن كشــك صغــر عنــد بــاب منزلــه لبيــع 

القهوة وسيلة لكسب الرزق لرعى نفسه وزوجته املريضة.
ويشــر أبــو عســكر إىل ثقــوب أحدثتهــا رصاصــات االحتــالل يف البــاب 
وســقف الغرفــة، ويرفــع يــده صــوب ســطح املنــزل ويقــول "انظــر هنــاك، 
يالحقــون  وآخــرون  كان  إرسائيــيل،  جنــدي  ســقط  الزاويــة  تلــك  مــن 

املطاردين فخرَّ أرضا ومات بعد يومني".
أمهم التي لم تلدهم

اســتجمعت أم عســكر قواهــا ثانيــة، واســتطردت تقــول إن مــن "أبنائهــا 
املطاردين" بعد كل هذه السنني من قىض نحبه فغدا شهيدا وآخرين 

يقبعون أرسى يف غياهب سجون االحتالل.
ومن يستشهد يؤىت به إىل أمه "أم عسكر" مبنزلها لتوّدعه بالزغاريد، 
وحبــل وّدهــا ال ينقطــع مــع من يعتقل منهــم وتنتدب حفيداتها لزيارته، 

فهي ممنوعة من ذلك.
تقــول رســالة بعثهــا األســر "ســاجد" مــن ســجنه إىل أم عســكر "أجمــل 
األمهــات التــي انتظــرت ابنهــا وعــاد مستشــهدا، لهــذا ليــس هنــاك مــا 

يوفيك حقك يا أمي".
يقــول زاهــر الششــرتي القيــادي بالجبهــة الشــعبية الــذي واكــب دور أم 

عســكر عن قرب للجزيرة نت: "اســتقبلتهم مبنزلها مطاردين وشــهداء، 
وأقامت لهم به بيوت عزاء، وسارت بجنائزهم، واتشحت بالسواد حزنا 

عليهم".
وبلغ بها أن كانت ترتكهم باملنزل أياما، وأن يحدثوا يف بنيته اإلنشائية 

ويطّوعوه لخدمتهم وحاجتهم.
أمــا هــي فلــم  الكيــالين بلقبهــا "أم عســكر"،  نايفــة  واشــتهرت الحاجــة 
تنجــب ســوى ابنــة وحيــدة، وعرفت "متويها" باســم "رشيفــة الكيالين" 

وهو ما كان ُيحر جيش االحتالل كلا اقتحم منزلها.
نضال مستتر

ومل تخض أم عسكر النضال يف انتفاضة األقى فحسب، وإمنا هذا 
ُتهــرِّب املناضلــني  1987، فكانــت  فعلهــا يف انتفاضــة الحجــارة عــام 

ومتّدهم بالطعام والراب.
وطاملا أحّبت أم عســكر النضال وكانت بطليعة املقاومة، فقد ولدت 
قــرب مدينــة جنــني )شــال  يف كنــف أرسة ثوريــة يف بلدهــا ميثلــون 

الضفة الغربية(.
األســود  الفهــد  ملجموعــة  ينتمــي  كان  الــذي  والدهــا  مــن  واكتســبت 
)الجنــاح العســكري لحركــة فتــح أواخــر الثانينيــات( معنــى املقاومــة، 

وارتشفت املهابة ورباطة الجأش مًعا.
مثة يشء آخر يراه عالم كعبي األسر املبعد إىل غزة وأحد املطاردين 
لت منوذًجا فريًدا "للنضال  الذين احتضنتهم أم عسكر؛ هو كيف شكَّ
الفلســطيني املســترت"، فلم تقصد مااًل أو شــهرة وإمنا أرادت مارســة 

حنان األمومة ملن تقطعت بهم السبل.
"كيــف ال؟ وهــي التــي منحتنــا أكــر مــن حنانهــا حــني كنــا نتحــوط مائــدة 
الســفرة، وكانــت تلــح علينــا لتنــاول مزيــد مــن الطعــام"، يقــول كعبــي 
للجزيــرة نــت، ويضيــف مســتذكًرا كيــف كانــت تطّببــه وتقف فوق رأســه 

ساعات حني أملَّ به املرض.
أمــا املنــزل فــكان تحــت ترصفهــم مــن دون تكلــف، "وكانــت تتفقدنــا إن 
أطلنــا الغيــاب وتنتظرنــا عنــد بــاب املنــزل"، وكانــت تحــزن بصمــت إذا 
استشــهد أو أرس أحدنــا، فهــي أمنــا التــي مل تلدنــا، وهــي املــرأة التــي 

تجسد الوطن بقلبها".
ة عى حسابها الخاص  وذات مرة ابتاعت أم عسكر -يتابع كعبي- أرسَّ
لتوفر مبيتا نظيفا وآمنا، ففي حرضتها ال تشعر بأنك مالحق ومطلوب 
لالحتالل، وتدخل قلعة حصينة ال يصيبك أي أذى كان ما دمت فيها 

"وهذه القلعة هي قلب أم عسكر".
وختــم كعبــي حديثــه معنــا بعبــارة "ســامحيني أيتهــا الوفيــة"، فهــو يعــد 
نفســه مقــرصا تجاههــا، وهــو مــا علــق عليه زاهر الششــرتي قائاًل بيشء 
مــن العتــاب "إن أم عســكر قصــة وطــن، وهــي مل تأخــذ حقها ال ســيا أن 

بعض من آوتهم أصبحوا مبوقع املسؤولية".
ال يزال منزل أم عسكر شاهًدا عى تفاصيل حكاية نضالها التي يذكرها 
كل مــن عاشــها، أمــا هــي فكلــا أتــت عــى ســرة "أبنائهــا املقاومــني" 

استنهضت جسمها املنهك وألقت عليهم السالم واملسامحة.

"أعالم النساء" معجم يســــرد ِسَيـــر "أعالم النساء" معجم يســــرد ِسَيـــر 
فلسطينيـات خضن معارك في الحياةفلسطينيـات خضن معارك في الحياة

أم عسكر..أم عسكر..  رائدة "النضال المستتر" رائدة "النضال المستتر" 
وأم المقاوميــــــــن الفلسطينييــــنوأم المقاوميــــــــن الفلسطينييــــن

غزة/ هدى الدلو:
النســاء  أعــالم  "معجــم  كتــاب  دفتــي  بــني 
الفلســطينيات" ســرة ذاتية لســيدات فلســطينيات 
خضــن معاركهــن يف الحيــاة ويف أصعــب الظــروف 
ال  التــي  قضاياهــن  عــن  ويعــرن  وجودهــن  ليثبــن 

تشبه قضايا النساء األخريات.
الشــيخ  غريــد  الكاتبــة  أعدتــه  الــذي  املعجــم  يضــم 
مجــال  يف  عملــن  لســيدات  ســرة   628 محمــد، 
والحقــل  واملــرسح،  التشــكييل  والفــن  األدب 
واالجتاعــي،  والنضــايل،  والســيايس  األكادميــي، 

وتركن بصاتهن يف تاريخ فلسطني والعامل.
تقــول الشــيخ محمــد لصحيفــة "فلســطني": "املــرأة 
وطنهــا  قضيــة  والدتهــا  منــذ  تحمــل  الفلســطينية 
املحتل املقسم، وتحمل يف ذاكرتها تاريخ بالدها 
إىل  بلفــور  وعــد  إىل  الريطــاين  االنتــداب  منــذ 
االحتــالل الصهيــوين الــذي قضم البالد وهجر أهلها 
وغــر أســاء املــدن والقــرى وحــرم جــزًءا كبــًرا مــن 
الشــعب الفلســطيني مــن حقــه يف حمــل الجنســية 

الفلسطينية".
تشــبه  ال  كفــاح  قضيــة  امــرأة  لــكل  أن  إىل  وتشــر 

بــه  يقمــن  مــا  كل  مــن  الهــدف  ولكــن  غرهــا،  قصــة 
هــو املحافظــة عــى اســم فلســطني ودعــم القضيــة 
الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني يف الداخل ويف 

االنتشار القرسي.
وتــرى الشــيخ محمــد أن حفظ أســاء املــدن والقرى 
التــي تنتمــي إليهــا أعــالم املعجــم هو أهــم ما قامت 
بــه، بهــدف الحفــاظ عــى األســاء األصليــة وعــدم 
االعــرتاف باألســاء الجديدة التــي أطلقها االحتالل 

عى القرى والبلدات الفلسطينية.
وللكاتبــة العديــد مــن املعاجــم املتنوعــة، وبذلــت 
النســاء  أعــالم  "معجــم  لــرى  الجهــد  مــن  كثــًرا 

الفلسطينيات" النور.
وتوضــح بــأن املعجــم هــو الثــاين ضمــن سلســلة عــن 
النســاء العربيــات، األول كان "معجــم أعــالم النســاء 

يف اململكة العربية السعودية".
النســاء  ســر  توثيــق  عــى  محمــد  الشــيخ  وعملــت 
مــن  تعرفهــم  الذيــن  النــاس  وكل  األدبــاء  مبســاعدة 
فلســطني وســوريا ولبنــان، ثــم مبســاعدة الســيدات 
مبــارشة  معهــن  وتواصلــت  عنهــن  كتبــت  اللــوايت 
فكّن يقرتحن أســاء أخرى، الفتة إىل أنها اعتمدت 

عــى كتــب موثوقــة قدميــة وحديثــة، وكتب تراجم، 
الحصــول  أنفســهن يف  الســيدات  عــى  واعتمــدت 

عى سرهن وعملهن.
وتبــني الشــيخ محمــد أن هنــاك شــخصيات ناضلــت 
عــى أيــام االنتــداب الريطــاين وأسســن جمعيــات، 
وذكــرت  املوثوقــة،  الكتــب  مــن  ســرهن  "فأخــذت 

املصادر واملراجع آخر الكتاب".
الكتــاب،  إلنجــاز  عامــني  مــدة  الكاتبــة  واســتغرقت 
وبنــت اختيارهــا ألعــالم النســاء الفلســطينيات عى 
رضورة أن يكــون للســيدة كتــاب مطبــوع عى األقل، 
مع أنها خرجت أحياًنا عن القاعدة فهناك شاعرات 
بهــن  ومعــرتف  الكــرى  املهرجانــات  يف  يشــاركن 

وبإبداعاتهن ومل يتسنَّ لهن أن يطبعن.
أمــا بالنســبة للفنانــات التشــكيليات فاملشــاركة يف 
املعارض أمر أسايس، وقد ركزت عى رائدات الفن 
واملــرسح والتمثيــل واإلخراج واملوســيقى واللوايت 
حافظــن عــى الرتاث الشــعبي الفلســطيني، مؤكدة 
أن لــكل ســيدة قيمتهــا وعطاءهــا الــذي مييزهــا عــن 
غرها، "فال أســتطيع أن أفاضل بينهن فأشــعر أنني 

كاألم التي تفرق بني أبنائها".

عندمــا  بالحــزن  شــعرت  "حقيقــة  حديثهــا:  وتتابــع 
وســميته  الداخــل،  يف  الفلســطينيات  عــن  كتبــت 
الداخــل، وأحسســت مبعاناتهــن وكفاحهــن  داخــل 
مــن أجــل الحفــاظ عــى الــرتاث الفلســطيني والفــن، 
آمالٍت أن يحملن يوًما الهوية الفلسطينية التي هي 

حق لهن".
وهــي   ،1961 عــام  مواليــد  مــن  محمــد  والشــيخ 
امــرأة  وأول  دمشــق،  يف  ولــدت  معجميــة،  كاتبــة، 
املاجســتر  عــى  حصلــت  ــا.  لغويًّ معجــًا  تؤلــف 
يف اللغــة العربيــة وآدابهــا يف تحقيــق املخطوطــات 
مــن الجامعــة اللبنانيــة، وعضــوة يف اتحــاد الكتــاب 
لبنــان،  الفنانــني املحرتفــني يف  اللبنانيــني، ونقابــة 
وصاحبــة مؤسســة النخبــة للتأليف والرتجمة والنر 

بروت.
ومــن مؤلفاتهــا املعجــم يف اللغــة والنحــو والــرصف 
اعتــالل  مخطــوط  تحقيــق  وكتــاب  واملصطلحــات، 
يف  العشــق  أســعار  ومعجــم  للخرائطــي،  القلــوب 
كتــب الــرتاث العــريب، وفــدوى طوقــان، ومي زيادة، 
وقاســم أمــني، وموســوعة الحــب والجــال والغــزل، 

وغرها من الكتب واملؤلفات.
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غزة/ وائل الحلبي:
يستعد املنتخب الوطني الفتتاح معسكره التدريبي الداخيل يف إطار 
التحضريات للمشاركة يف بطولة كأس العرب "FIFA 2021" يف قطر، 

والذي سيقام يف مدينة رام الله مبشاركة العبي دوري املحرتفني.
وسيخوض الفدايئ املعسكر من أجل الحفاظ عىل حالة التجانس بني 
الالعبــني خاصــة مــع قــرب إقامــة البطولــة يف العاصمــة القطريــة الدوحــة 

أواخر نوفمرب املقبل.
وأعلــن اتحــاد كــرة القــدم تأجيــل مباريــات الجولــة السادســة مــن دوري 
إلتاحــة  القــادم،  الشــهر  مــن  الثالــث  إىل  الغربيــة  بالضفــة  املحرتفــني 
الفرصــة أمــام الجهــاز الفنــي للمنتخــب بقيــادة التونــي مكــرم دبــدوب، 

للوقوف عىل مستوى جميع الالعبني.
برفقــة  الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي  املديــر  دبــوب  مكــرم  الكابــن  وكان 
جهــازه املعــاون، تابــع مباريــات الجــوالت الخمســة األوىل التي جرت من 

دوري املحرتفــني، باإلضافــة ملتابعــة مباريــات الجولــة األوىل مــن دوري 
االحرتاف الجزيئ.

الشــهر  الفــدايئ معســكرًا خارجيــًا مطلــع  يخــوض  أن  املقــرر  مــن  وكان 
الجاري وسيتخلله مباراة ودية أمام منتخب ماليزيا، إال أن األخري اعتذر 

ليتم إلغاء معسكر املنتخب.
وأوضــح اتحــاد كــرة القــدم أن تأجيــل مباريــات دوري املحرتفني جاء بعد 
لــي يتســنى للفــدايئ  الفنيــة  التنســيق مــع دائــرة املنتخبــات والدائــرة 

خوض معسكره التدريبي.
مجموعــة  يف  الوطنــي  املنتخــب  أوقعــت  العــرب  كأس  قرعــة  وكانــت 
نارية إىل جانب منتخبات املغرب والسعودية واألردن، حيث سيفتتح 
الفــدايئ مبارياتــه مبواجهــة املغرب يوم 1/12/2021، عىل أن يلتقي 
بعدهــا منتخــب الســعودية يــوم 4/12/2021، ويختتــم مباريــات يف 

دور املجموعات مبالقاة املنتخب األردين 7/12/2021.

تأجيل األسبوع السادس لدوريتأجيل األسبوع السادس لدوري
المحترفين بسبب معسكر الفدائي المحترفين بسبب معسكر الفدائي 

استعداًدا لبطولة كأس العرب في قطر

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أن  واألويل،  املمتــازة  الدرجتــني  أنديــة  عــىل  القــدم  كــرة  اتحــاد  اشــرتط 
تتعاقــد مــع مدربــني يحملــون شــهادة تدريب "B" عىل األقل، بينام ُســِمح 
ألنديــة الدرجتــني الثانيــة والثالثــة بالتعاقــد مــع مدربــني مــن حملــة شــهادة 

."C"
ووضــع االتحــاد الــرط ضمــن الالئحة الســنوية التي ســتوزع عــىل األندية، 
وأنه لن ُيســمح للمدربني الذين ال يحملون الشــهادات, بتســجيلهم ضمن 

قامئة املباراة خالل املباريات الرسمية.
كــام منــع اتحــاد الكــرة االزدواجيــة يف العمــل بشــكل نهايئ، ومــن بينها منع 

الالعب من العمل مدربًا أو قيادة املدرب ألكرث من فريق سواء يف نفس 
الدرجة او درجتني مختلفتني.

تــم  الــذي  الجديــد  الــرط  بتجــاوز  لــن يســمح لألنديــة  أنــه  االتحــاد  وأكــد 
وضعه، مطالبًا إياها بالتعاون مع االتحاد من أجل تطوير لعبة كرة القدم.
 )B( جديــر بالذكــر أنــه تــم تنظيــم ثــالث دورات ملــدريب املســتوى الثــاين
مــن العــام 2016، كان األوىل بــإرشاف املحــارض األردين وليــد فطافطــة، 
والثانيــة بقيــادة املحــارض األردين نهاد صوقــار، والثالثة بإرشاف املحارض 
بــإرشاف  الرابعــة  الــدورة  فعاليــات  اآلن  تتواصــل  فيــام  الحســن،  أحمــد 

املحارض عبد النارص بركات ومحمود زقوت.

اتحاد الكرةاتحاد الكرة يشترط حصول مدربي  يشترط حصول مدربي 
""BB" الممتازة واألولى على شهادة "الممتازة واألولى على شهادة

التطعيمالتطعيم ضد ضد
"كورونا" شرط "كورونا" شرط 
أساسي أساسي لقيد لقيد 
العبي غزة العبي غزة 

»C« وعلى مدربي الثانية والثالثة شهادة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اشــرتط اتحــاد كــرة القــدم عــىل األنديــة إحضــار شــهادة 
الصحــة لالعبيهــا  مــن وزارة  تطعيــم "كورونــا" معتمــدة 
وأعضــاء أجهزتهــا الفنيــة واإلداريــة، قبــل قيدهــم خــالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية.
وأوضــح االتحــاد أنــه لــن يتم قيد أي العــب، قبل إحضار 
مكافحــة  إطــار  يف  وذلــك  "كورونــا"،  تطعيــم  شــهادة 
الفــريوس, الــذي أدى إليقــاف املســابقات أكرث من مرة 

املوسم املايض.
وأضــاف مصــدر باتحــاد الكــرة، أنــه لــن يتــم متديــد فــرتة 
بــاب قيــد وشــطب الالعبــني ملــدة أســبوع بغرامــة مالية 
القيــد  بــاب  إغــالق  ســيتم  وأنــه  الســابق،  كان يف  كــام 
والشطب يوم 11 من شهر نوفمرب القادم، علاًم أنه تم 

فتح باب االنتقاالت يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.
بــني  املوقعــة  بالعقــود  يعــرتف  لــن  أنــه  االتحــاد,  وأكــد 
النمــوذج  خــالل  مــن  إال  مســتقباًل،  واألنديــة  الالعبــني 
األنديــة،  عــىل  توزيعــه  ســيتم  الــذي  للعقــد  املوحــد 

وسيتم تطبيقه بدءًا من املوسم القادم.

غزة/ وائل الحلبي:
أصبــح أحمــد البهــداري مدافــع فريــق خدمــات رفــح عــىل مشــارف 
الغربيــة،  الضفــة  ألنديــة  املحرتفــني  دوري  فــرق  ألحــد  االنتقــال 
بعدما نجح يف تغيري عنوان إقامته من مدينة رفح إىل مدينة رام 

الله مبساعدة شقيقه األكرب عبد اللطيف.
وأصبــح البهــداري قــادرًا عىل االنتقال ألحد فرق دوري املحرتفني 
مــدار  عــىل  املحــاوالت  كل  تعــرثت  بعدمــا  الغربيــة،  بالضفــة 
الســنوات الســابقة لضمــه ألحــد فــرق الضفــة الغربيــة بســبب عــدم 

اصدار ترصيح له من جانب سلطات االحتالل.
ومــن املقــرر أن يغــادر البهــداري غزة خالل األيام القليلة القادمة، 

بعدما أصبح بإمكانه املرور عرب حاجز بيت حانون "إيرز".
وســينتقل البهــداري إىل مدينــة رام اللــه رفقــة شــقيقه األكــرب عبــد 
اللطيــف، حيــث ســيدرس العــروض املقدمــة مــن جانــب األنديــة 
الراغبــة يف التعاقــد معــه بعــد التواصــل مــع ناديــه خدمــات رفــح 
الــذي ســيواجه الكثــري مــن املتاعــب يف الجانــب الدفاعــي بعــد 

رحيل البهداري ومن قبله سامي قعدان للدوري املرصي.
وسبق أن تلقى البهداري عدة عروض من أندية دوري املحرتفني 
معســكر  يف  البهــداري  شــاركه  الــذي  املكــرب  جبــل  مــن  أبرزهــا 
التدريبي يف العاصمة األردنية عامن قبل عامني، إال أن مساعي 

استصدار الترصيح من جانب االحتالل مل تكلل بالنجاح.

البهداري الصغير البهداري الصغير 
يقترب من دوري يقترب من دوري 
المحترفين بالضفةالمحترفين بالضفة
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خدمات خدمات 
رفح رفح 

يعتمد يعتمد 
الجهاز الجهاز 

المعاون المعاون 
للنمس للنمس 
ويحدد ويحدد 
موعد موعد 

اإلعداد اإلعداد 
غزة/ وائل الحلبي:

اعتمد مجلس إدارة نادي خدمات رفح الجهاز 
النمــس مــدرب  نــادر  للكابــن  الفنــي املعــاون 
الــذي  بالنــادي،  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق 
املوســم  يف  الفريــق  مــع  مشــواره  ســيواصل 

القادم. 
نــادر  للكابــن  املعــاون  الفنــي  الجهــاز  وضــم 
نــادر  الكــرة(،  )مديــر  حجــاج  صابــر  النمــس، 
الخطيــب  وإســامعيل  عــام(  )مــدرب  الحجــار 

)مــدرب حــراس مرمــى(، محمــود املشــهراوي 
معالــج  جربــوع  لطفــي  وأحمــد  بدنيــًا(  )معــدًا 

ومحمد موىس إداري.
ومــن املقــرر أن يفتتــح خدمات رفح تحضرياته 
القــادم،  األســبوع  بدايــة  املمتــاز  للــدوري 
بعدمــا حــدد اتحــاد كــرة القــدم يوم 4 من شــهر 
بطولتــي  النطــالق  موعــدًا  املقبــل  ديســمرب 

الدوري املمتاز والدرجة األوىل. 
بيــان  يف  رفــح  خدمــات  إدارة  مجلــس  ودعــا 

رســمي كــوادر وجامهري النــادي لدعم ومؤازرة 
الجهــاز الفنــي ومســاندة الفريــق يف املرحلــة 
القادمــة، خاصــة وأنــه يتطلــع للعــودة ملنصات 

التتويج. 
وشــهدت فــرتة االنتقــاالت الحاليــة تحــرك كبري 
مــن جانــب صاحــب الرقــم القيــايس يف عــدد 
 6( املمتــاز  الــدوري  بلقــب  التتويــج  مــرات 
مــرات(، مــن أجل اســتعادة مكانتــه بعدما فقد 

لقبه املوسم املايض.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــف الفريــق جربيــل الرجــوب رئيــس اللجنــة األوملبيــة النقــاب عــن موعــد إجــراء انتخابــات املكتــب 

التنفيذي للجنة عقب نهاية أوملبياد طوكيو 2020.
وقال الرجوب أن االنتخابات سُتقام يوم 13 من شهر نوفمرب املقبل بالتزامن بني غزة والضفة الغربية.
وترشــح للمكتــب التنفيــذي الجديــد )16( عضــوًا وهــم: جربيــل الرجــوب "الرئيــس"، الدكتــور أســعد 
معاويــة  للرئيــس"،  الثــاين  "النائــب  شــعث  حســن  املهنــدس  للرئيــس"،  األول  "النائــب  املجــدالوي 
القواســمي، وعبــد املجيــد ملحــم، بشــار املــرصي، رامــي نــارص الديــن، بــرصي ســلمودي، غســان عبــد 
الغنــي، نــزار طالــب، عبــد الســالم هنيــة، خالــد الواديــة، جميــل الســعدوين، جورجيــت لــويص، أمــاين 

الغولة ومني الغالييني.
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روما/ وكاالت:
دعــا غابرييــي غرافينــا رئيــس االتحــاد اإليطــايل لكــرة القــدم، إىل فــرض حظــر 
مدى الحياة عىل املتورطني يف حوادث عنرصية يف املالعب بعد العديد 

من الوقائع التي شهدها املوسم الجديد لدوري الدرجة األوىل املحي.
منــه  ســخرت  فيورنتينــا  جامهــر  إن  نابــويل  مدافــع  كوليبــايل  كاليــدو  وقــال 
ووصفتــه بالقــرد هــذا الشــهر ودعــا الســلطات إىل منــع املتورطــني من حضور 

املباريات يف املالعب.
وجــاء هــذا األمــر بعــد واقعتــني يف ســبتمرب حني تعرض مايــك ماينان حارس 
ميــالن إىل إســاءة عنرصيــة مــن جامهــر يوفنتــوس كــام تــم فتــح تحقيــق يف 
مزاعــم بشــأن هتافــات عنرصيــة مــن جامهــر التســيو ضــد تيمــوي باكايوكــو 

وفرانك كييس ثنايئ ميالن.
وقــال غرافينــا يف ترصيحــات تلفزيونيــة: "منلــك التقنيــات الالزمــة لتحديــد 
املتورطــني يف أحــداث عنرصيــة وطردهــم مــن املالعــب وعــدم الســامح لهم 

بالعودة مجددًا".
مــن جهــة أخــرى قــال غرافينــا إنــه يرغــب يف ترشــيح إيطاليــا الســتضافة بطولة 
هــذا   2020 أوروبــا  ببطولــة  اإليطــايل  املنتخــب  فــوز  بعــد   2028 أوروبــا 

الصيف.

القاهرة/ وكاالت:
أكــد طبيــب الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي األهــي املرصي أحمــد أبو عبلة، 

أن العبه صالح محسن سيغيب ملدة 3 أسابيع بداعي اإلصابة.
وقال أبوعبلة يف ترصيحات للموقع الرسمي لناديه: "الفحوص الطبية واألشعة 
التي خضع لها محسن أثبتت إصابته ببداية رشخ إجهادي يف مشطية القدم".

وأضــاف أبــو عبلــة أن صــالح محســن ســوف يغيــب عــن املشــاركة يف التدريبات 
املــران  يف  للمشــاركة  بعدهــا  يعــود  أســابيع،   3 إىل  تصــل  مــدة  واملباريــات 

الجامعي بشكل طبيعي.
وأوضــح طبيــب الفريــق أن صــالح محســن بــدأ تنفيــذ تدريبــات محــددة للعــالج 

الطبيعي ضمن املرحلة األوىل من برنامجه العالجي.
وشــدد أن محمــد مجــدي أفشــه انتظــم يف التدريبــات الجامعيــة للفريــق التــي 
أقيمت مساء أمس، تحت قيادة املدرب الجنوب أفريقي بيتسمو موسيامين.

وكان أفشــة حصــل عــىل راحــة مــن التدريبــات الجامعيــة والغيــاب عــن مبــاراة 
الحــرس الوطنــي بطــل النيجــر، يف ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، 

وذلك لعقد قرانه.

باريس/ )أ ف ب(:
ســيكون نــادي برشــلونة اإلســباين أمــام حتمّيــة الفوز 
أبطــال  مــن مســابقة دوري  املبكــر  الخــروج  لتفــادي 
دينامــو  يســتقبل  حــني  وذلــك  القــدم،  لكــرة  أوروبــا 
كييف األوكراين ضمن الجولة الثالثة من منافســات 
املجموعة الخامسة اليوم، يف حني يأمل مانشسرت 
تــردي  بعــد  جامهــره  طأمنــة  اإلنجليــزي  يونايتــد 
أتاالنتــا  يســتقبل  األخــرة عندمــا  اآلونــة  نتائجــه يف 

اإليطايل يف أقوى مباريات املجموعة السادسة.
نجمــه  رحيــل  بعــد  عليائــه  مــن  برشــلونة  ســقط 
األســطوري األرجنتينــي ليونيــل ميــيس إىل باريــس 
ســان جرمــان الفرنــيس يف الصيف املايض، وبداية 
تعــرض  أن  بعــد  قاريــًا،  وكارثيــة  محليــًا  متذبــذة 
لهزميتني تواليًا يف الجولتني الســابقتني أمام بايرن 
ميونيخ األملاين -3صفر وبنفيكا الربتغايل بالنتيجة 
بــاب  أمــام  مــا وضعــه  الرتتيــب،  قــاع  ليحتــل  ذاتهــا، 
الخــروج مــن البــاب الضيــق للمســابقة األعــرق قاريــًا 

واملتوج بها خمس مرات آخرها يف عام 2015.
كومــان  رونالــد  الهولنــدي  املــدرب  رجــال  يعــد  مل 
عــىل  ناقصــة  دعســة  أي  ارتــكاب  تــرف  ميلكــون 
ملعبهــم "كامــب نــو" أمــام خصــم ُيعتــرب عــىل الــورق 
سهاًل، ومل يشّكل أي خطورة أمام العمالق البافاري 
الذي اكتسحه بخامسية نظيفة، يف حني فشل يف 

الفوز عىل بنفكيا واكتفى بالتعادل السلبي.
أجــل  مــن  غــًدا  "نلعــب  اللقــاء  قبــل  كومــان  وقــال 
خســارتنا  بعــد  األبطــال.  دوري  يف  مســتقبلنا 
آمالنــا  عــىل  لإلبقــاء  نفــوز  أن  يجــب  مباراتــني، 

بالتأهل. ما من خيار آخر".
ورفاقــه  ديبــاي  ممفيــس  الهولنــدي  املهاجــم  مّهــد 
لالستحقاق األورويب بفوز محي مهم عىل فالنسيا 
أيضــًا  اســتقباله  يشــهد  حاســم  أســبوع  يف   3-1
لغرميــه اللــدود ريــال مدريد، ما أعــاد إطالق النادي 
الكاتالــوين عــىل ســكة االنتصــارات التــي غابــت عنــه 
يف مباراتيــه األخرتــني أمــام بنفيكا وأتلتيكو مدريد 

صفر2- يف "ال ليغا".
بايرن للعالمة الكاملة

مــن ناحيتــه، يأمــل بايــرن ميونيــخ متصــدر املجموعة 
بالعالمــة الكاملــة مــع 6 نقاط من انتصارين أن يتابع 
يف  أهــداف  بثامنيــة  كّللهــا  التــي  القاريــة  "نزهتــه" 
عندمــا  شــباكه،  تهتــز  أن  دون  مــن  منافســيه  مرمــى 

يحّل ضيفًا عىل وصيفه بنفيكا مع 4 نقاط.
وكان بايــرن أظهــر فائــض القــوة لديــه باكتســاحه بايــر 
الثامنــة  املرحلــة  يف   5-1 أرضــه  عــىل  ليفركــوزن 
مــن "البوندســليغا"، ليحكــم قبضتــه عــىل الصــدارة 
بوروســيا  عــن  نقطــة  بفــارق  متقدمــًا  نقطــة   19 مــع 

دورمتوند. 
يف املجموعــة السادســة وبخــالف برشــلونة، عــرف 
مانشســرت يونايتــد بدايــة قوية قبــل أن يرتاجع رجال 
الــذي  سولشــاير  أويل-غونــار  الرنوجــي  املــدرب 
مل يجــد الحلــول الســحرية رغــم عــودة نجــم الفريــق 

السابق الربتغايل كريستيانو رونالدو.
ويستقبل فريق "الشياطني الحمر"، صاحب املركز 

الثالث مع 3 نقاط، املتصدر وسادس الرتتيب يف 
"ســري أ" أتاالنتــا، عــىل وقــع خســارته املحلية أمام 
ليســرت ســيتي 4-2، ليرتاجــع إىل املركــز الســادس 

يف "برميرليغ".
يف املقابل، يبدو واضحًا أن فريق فياريال، املتوج 
االورويب  الــدوري  مســابقة  بلقــب  املــايض  العــام 
"يوروبا ليغ" عىل حســاب يونايتد بالذات، ســيكون 
مستعدًا لالنقضاض عىل فرصة تدعيم رصيده من 
النقاط والتخي عن قاع الرتتيب )نقطة من تعادل( 

بهدف التأهل إىل دور مثن النهايئ.
يأمــل  إميــري،  أونــاي  املــدرب  رجــال  غــرار  وعــىل 
نقــاط   3 مــع  الرتتيــب  ثــاين  بويــز  يونــغ  املضيــف 
الحمــر"،  "الشــياطني  فريــق  عــن  األهــداف  وبفــارق 
زيــادة غلتــه يف حــال أي دعســة ناقصــة جديــدة مــن 

هذا األخر. 
يوفنتوس لالستمرارية وتشليس مبواجهة سهلة

يف املجموعــة الثامنــة، أطلــق يوفنتــوس اإليطــايل 
بعدمــا كان حجــز مقعــده  بنجــاح  األوروبيــة  حملتــه 

القــاري بشــق األنفــس يف املرحلــة االخــرة للموســم 
املــايض، يف حــني منــح الفــوز عــىل حامــل اللقــب 
الجولــة  يف  -1صفــر  بنتيجــة  االنجليــزي  تشــليس 
معنويــات  جرعــة  الــدويل،  التوقــف  قبــل  الســابقة 

كبرة لرجال املدرب ماسيميليانو أليغري.
رونالــدو،  رحيــل  وقــع  عــىل  كارثيــة  بدايــة  وبعــد 
وخسارتني من مبارياته الثالث يف الدوري، استعاد 
فريق "السيدة العجوز" بريقه ليحقق سلسلة من 6 
مباريــات مــن دون خســارة يف مختلــف املســابقات 
بدأهــا بتعــادل أمــام ميــالن 1-1 يف املرحلــة الرابعــة 
وأتبعهــا بخمســة انتصــارات تواليًا، منهــا االخر أمام 
رومــا -1صفــر بفضــل هدف العائــد املهاجم مويس 
للمركــز  ليتقــدم  االحــد،  الثامنــة  املرحلــة  يف  كــني 

السابع يف الـ "سري أ".
ويســافر يوفنتــوس الــذي يتصــدر مجموعتــه برصيــد 
زينيــت  للقــاء  روســيا  إىل  انتصاريــن  مــن  نقــاط   6
يف ســعيه للعالمــة الكاملــة، يف مــا ميكــن أن يكــّون 
لعشــاق النــادي التورينــي فكــرة أوضــح عــن مســتوى 

الفريق.
يف املقابل، يأمل تشليس وصيف املتصدر مع 3 
نقاط أن يســديه "يويف" خدمة بالفوز عىل زينيت 
ثالث الرتتيب بفارق األهداف، عىل أمل أن يفرض 
رجال املدرب األملاين توماس توخل أنفسهم أمام 
ماملو السويدي املتذيل بصفر نقطة من خسارتني 

ومع 7 أهداف يف شباكه.
يف املجموعــة الســابعة، يجــد حامــل لقــب الــدوري 
الفرنــيس ليــل نفســه أمــام إلزاميــة الفــوز عــىل ضيفه 
نقطــة  بحصــد  اكتفــى  بعدمــا  اإلســباين،  إشــبيلية 
 1-2 النمســوي  ســالزبورغ  أمــام  مــن خســارة  يتيمــة 
وتعــادل ســلبي أمــام فولفســبورغ األملــاين، ليتذيــل 

ترتيب املجموعة.
ويستقبل سالزبورغ متصدر الرتتيب مع أربع نقاط 
ضيفــه فولفســبورغ الثالــث برصيــد نقطتــني وبفــارق 

األهداف عن إشبيلية الوصيف.

غرافينا غرافينا 
يطالب بحظر يطالب بحظر 

المتورطين في المتورطين في 
حوادث عنصرية حوادث عنصرية 

مدى الحياةمدى الحياة

األهلي المصري يفقد جهود األهلي المصري يفقد جهود 
صالح محسن صالح محسن 33 أسابيع أسابيع

برشلونة لتفادي الخروج المبكر ويونايتد لطمأنة جماهيرهبرشلونة لتفادي الخروج المبكر ويونايتد لطمأنة جماهيره

مدريد/ )أ ف ب(:
لــرح  األورويب  االتحــاد  محكمــة  إىل  برســالة  اإلســبانية  الحكومــة  بعثــت 
األسباب القانونية وراء معارضتها للدوري السوبر األورويب لكرة القدم، وفق 

ما أوضحت وزارة الثقافة والرياضة اإلسبانية أمس لوكالة فرانس برس.
وقــال مصــدر مــن الــوزارة إن الحكومــة اعتربت أن "تحســني املســابقات ممكن 

من خالل الحوار ودامًئا من خالل الهيئات املوجودة".
مــع  أيًضــا  ولكــن  األورويب  االتحــاد  إىل  الــرأي  هــذا  أرســلنا  "لقــد  وأضــاف 

االستدالل القانوين الذي قدمته الدولة".
ال تزال أندية ريال مدريد وبرشــلونة اإلســبانيان ويوفنتوس اإليطايل متشــبثة 
بالــدوري الســوبر، حتــى بعــد انســحاب التســعة األخــرى يف أبريــل الفائــت، 
وهي قطبا مانشســرت يونايتد وســيتي، تشــليس، ليفربول، توتنهام وأرســنال 
مــن إنكلــرتا، قطبــا ميالنــو إنــرت وأي يس ميــالن يف إيطاليــا وأتلتيكــو مدريــد 

اإلسباين.
وفتح االتحاد األورويب للعبة )ويفا( إجراءات تأديبية ضد األندية الثالثة لكنه 
تراجع عنها الشهر املايض بعد أن قضت محكمة تجارية يف مدريد بأن أي 

عقوبة متثل انتهاًكا لقوانني التجارة الحرة األوروبية.

الحكومة اإلسبانية ترفض الحكومة اإلسبانية ترفض 
مشروع الدوري السوبرمشروع الدوري السوبر

كييف/ )أ ف ب(:
استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبر عىل مضيفه 
شــاختار دانييتســك األوكــراين -5صفــر، وأوقــف إنــرت 
ميــالن فــورة شــريف تراســبول املولــدايف، مفاجــأة 
عندمــا  املوســم،  هــذا  أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة 
مــن  الثالثــة  الجولــة  يف  أمــس   3-1 عليــه  تغلــب 

منافسات املجموعة الرابعة ضمن الدور األول.
املهاجــم  فــرض  كييــف،  يف  االوىل  املبــاراة  يف 
الــدويل الربازيــي فينيســيوس جونيــور نفســه نجــاًم 
وصنــع  و56،   51 الدقيقتــني  يف  ثنائيــة  بتســجيله 
الهــدف الرابــع ملواطنــه رودريغــو )65( بعدمــا افتتــح 
قائد أصحاب األرض ســرجي كريفســتوف التسجيل 
الفرنــيس  ختــم  فيــام  فريقــه(،  مرمــى  يف  خطــأ   37(

كريم بنزمية املهرجان بهدف خامس )90+1(.
عقــب  االنتصــارات  ســكة  إىل  مدريــد  ريــال  وعــاد 
تراســبول  شــريف  ضيفــه  أمــام  املفاجئــة  خســارته 
2-1 يف الجولة الثانية محقًقا فوزه الثاين، فاســتفاد 
الصــدارة  منــه  وانتــزع  إنــرت  امــام  االخــر  خســارة  مــن 

بفارق االهداف.

بتســديدة صاروخيــة مــن خــارج املنطقــة عــىل الطائــر 
أطلقها النجم الغيني نايب كيتا.

ولكــن كعــادة كتيبــة األرجنتيني دييجو ســيميوين، مل 
يعــرف اليــأس طريقــه لالعبــي الفريــق الذيــن متكنــوا 
من العودة للمباراة رسيعا بهدف تقليص الفارق يف 

الدقيقة 20 بقدم النجم الفرنيس أنطوان غريزمان.
ويف الدقيقة 34، استمرت "الرميونتادا" املدريدية 

لتسفر عن هدف التعادل مجددا بقدم غريزمان.
وجد أصحاب األرض أنفسهم يف موقف ال يحسدون 
عليــه بعــد طــرد غريزمــان ببطاقــة حمــراء مبــارشة يف 
الربازيــي  52 بســبب تدخــل عنيــف عــىل  الدقيقــة 

روبرتو فرمينو.
عــىل  الضيــوف  ســيطرة  يف  الطــرد  حالــة  تســببت 
مجريــات اللقــاء، ليــأيت هدفــا ثالثــا يف الدقيقــة 77 
بطلــه محمــد صــالح الــذي ســدد ركلــة الجــزاء بنجــاح 

عىل ميني أوبالك.
وبهــذا االنتصــار الثمــني، يثــأر بطــل أوروبا مــن األتلتي 
قبــل  النســخة  يف  إقصائــه  يف  ســببا  كان  الــذي 
املاضيــة، بالفــوز عليــه ذهابــا وإيابــا يف مثــن النهــايئ 

وثأر النادي املليك لخسارتيه أمام الفريق األوكراين 
يف دور املجموعات املوسم املايض.

يف  مياتســا"  "جوســيبي  ملعــب  عــىل  الثانيــة  ويف 
ميالنــو، حقــق إنــرت بطــل إيطاليــا فــوزه األول يف دور 
شــريف  ضيفــه  عــىل  تغلــب  عندمــا  املجموعــات 

تراسبول 3-1.
وواصــل النجــم املــرصي محمــد صــالح قيــادة فريقــه 
ليفربــول اإلنجليــزي لتحقيــق االنتصــارات وهذه املرة 
بسيناريو "مثر وجديل" يف عقر دار أتلتيكو مدريد 

اإلسباين بنتيجة )2-3( .
وعــىل ملعــب )وانــدا ميرتوبوليتانــو(، خيــم الصمــت 
آخرهــا  عــن  امتــأت  التــي  املدرجــات  عــىل  مبكــرا 
بالجامهــر املدريديــة، بعــد أن تقــدم "الريــدز" يف 

غضون 5 دقائق بهدفني.
بقــدم   8 الدقيقــة  النتيجــة منــذ  وتقــدم ليفربــول يف 
النجــم املــرصي محمــد صــالح مــن تســديدة مرت من 

الجميع واستقرت داخل شباك يان أوبالك.
مل يكــد العبــو األتلتــي يســتفيقوا مــن صدمــة الهــدف 
املبكــر، حتــى تلقت شــباكهم هدفــا آخر وهذه املرة 

اإليــاب  مبــاراة  ويف   ،)4-2( املباراتــني  بإجــاميل 
تحديدا يف قلب )أنفيلد رود( )2-3(.

ســان  باريــس  ميــيس  وليونيــل  مبــايب  كيليــان  وقــاد 
جرمان للفوز 2-3 عىل اليبزيغ يف مواجهة مثرة.

وهــز مبــايب الشــباك أوال ويتعــني عــىل مييس توجيه 
يف  ثنائيتــه  عــىل  فرنســا  منتخــب  ملهاجــم  الشــكر 
الشوط الثاين بعد تأخر الفريق الفرنيس 1-2 عقب 
بواقــع  موكيــي  ونــوردي  ســيلفا  أندريــه  مــن  هدفــني 

هدف يف كل شوط.
الوقــت  يف  جــزاء  ركلــة  أضــاع  الــذي  مبــايب،  وصنــع 
مليــيس  التعــادل  هــدف  الضائــع،  بــدل  املحتســب 
املهاجــم  نفذهــا  التــي  الجــزاء  ركلــة  عــىل  وحصــل 
األرجنتينــي بثقــة بعــد أداء باهــت مــن الالعب الكبر 

املنضم حديثا للفريق.
وبهــذه النتيجــة يتصــدر باريــس ســان جرمــان ترتيــب 
ثــالث  مــن  نقــاط  ســبع  برصيــد  األوىل  املجموعــة 
مانشســرت  عــىل  واحــدة  بنقطــة  متقدمــا  مباريــات، 
سيتي الذي سحق كلوب بروج 1-5 خارج ملعبه يف 

وقت سابق أمس. وال ميلك اليبزيغ أي نقطة.

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يستعيد التوازن بخماسية ريال مدريد يستعيد التوازن بخماسية 

وصالح يقود ليفربول لفوز مثير على أتلتيكو وصالح يقود ليفربول لفوز مثير على أتلتيكو 
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - شدة البرد – ثلثا دام 

2 - يهرب – من الطيور + 
حرف 

3 - دولة ذات اقتصاد 
ضعيف 

4 - مدينة فلسطينية – 
محسن لوالديه معكوسة 
5 - احد الوالدين معكوسة 
+ ضير للغائبة + ملجئ + 

حرف 
6 - سارة مبعثرة – عملة 

آسيوية 
7 - دولة افريقية تحيط بها 

السنغال من ثالث جهات 
8 - للتعريف – مسرور 

9 -من الحروف االبجدية – 
بنيان مبعثرة 

العمودي:
1 - جمل وحسن – حديقة

2 - حدث غير متوقع – 
للتحسر 

3 - قط + برنامج 
تعليمي 

4 - أحرف متشابهة + 
مشى معكوسة 

5 - من األطراف+ هبة 
معكوسة – في حوزتي 

6 - خض – دولة عربية 
7 - من ايران + مثيل 

معكوسة 
8 - والد الوالدين 

معكوسة + من األسماء 
الخمسة منصوبة 

معكوسة
9 -عاصمة عربية - قهوة

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

عضو في الجسم يخزن الحديد 
والسكر الزائدين عن الحاجة

 يتكون من 5 أحرف 

القولون – البنكرياس – األمعاء – البلعوم 
– المريء – اإلثنا عشر – الحنجرة – المعدة 
– القدمين -يجمجمة – أصابع – القلب – 

كوع – يد – لسان -سن- فم – مخ 

حل الكلمة الضائعة

الكبد

فلسطينيون يحيون ذكرى المولد النبوي يف المسجد العمري الكبري بغزة أمس             ) تصوير / رمضان األغا (

نوتردام/ وكاالت:
يف  نوتــردام"  "جامعــة  مــن  باحثــون  طــّور 
الواليــات املتحدة األمريكية روبوتات صغرية 

تعمل كرسب تتحدى التضاريس الصعبة.
يف الســابق كانــت محــاوالت العلــاء إلنشــاء 
الجاعــي  الســلوك  تقّلــد  روبوتــات  رسب 
تصطــدم  والطيــور  العســل  ونحــل  ِللنمــل 
العقبــات  تجــاوز  عــى  قدرتهــا  عــدم  بعقبــة 

والتضاريس الصعبة.
ويف بحــث جديــد، نــر يف مجلــة "ســاينس 
بنــاء  مــن  الباحثــون  متكــن  روبوتيكــس"، 
روبوتات متعددة األرجل قادرة عى املناورة 
يف البيئــات الصعبــة، وإنجــاز املهــام الصعبــة 
بشــكل جاعــي، وتحــايك عمــل نظرياتهــا يف 

العامل الطبيعي.
وتقــول "أوزكان أيدين"، األســتاذة املســاعدة 

يف الهندســة الكهربائيــة يف الجامعــة: "ميكن 
للروبوتات ذات األرجل أن تتنقل يف البيئات 
الصعبــة مثــل التضاريس الوعرة واملســاحات 
الضيقة، ويتيح القدرة عى املناورة الرسيعة 

ويسهل عبور العوائق".
بــن  املــادي  االتصــال  أن  الدراســة  وتفــرض 
الروبوتــات الفرديــة ميكــن أن يعــزز حركــة نظام 

جاعي أريض، تبًعا لـ"أدين".
بســيطة  مبهــام  الفرديــة  الروبوتــات  وقامــت 
أملــس  ســطح  عــى  التحــرك  مثــل  أو صغــرية 
كانــت  إذا  ولكــن  خفيــف،  جســم  حمــل  أو 
الواحــد،  الروبــوت  قــدرة  تتجــاوز  املهمــة 
فــإن الروبوتــات تتصــل بعضهــا ببعــض مادًيــا 
لتشــكيل نظــام أكــر متعــدد األرجــل للتغلــب 

عى الصعوبات.
وبينت: "عندما يقوم النمل بجمع األشياء أو 

نقلهــا فإنــه إذا واجهــت إحداهــا عقبــة، تعمــل 
املجموعة بشكل جاعي للتغلب عى هذه 
العقبــة، فــإذا كانــت هناك فجوة يف املســار، 
عى سبيل املثال، يشكل النمل جرًسا حتى 
يتمكن النمل اآلخر من السفر عره، وهذا هو 

مصدر إلهام هذه الدراسة".
بنــى  األبعــاد  ثالثيــة  طابعــة  وباســتخدام 
الباحثــون روبوتــات بأربــع أرجــل يــراوح طولها 

بن 15 و20 سم.
وتــم تجهيــز كل منهــا ببطاريــة ليثيــوم بوليمــر، 

ومتحكــم دقيــق وثالثــة مستشــعرات، أحدهــا 
مــا  الخلــف،  يف  واثنــن  األمــام  يف  للضــوء 

يسمح للروبوتات باالتصال بعضها ببعض.
العشــب  عــى  الروبوتــات  اختبــار  تــم  كــا 
أجريــت  كــا  والجــوز،  واألوراق  والنشــارة 
وعندمــا  املســطحة،  األرض  عــى  تجــارب 
إىل  إشــارة  يرســل  فإنــه  روبــوت  أي  يتعطــل 
ببعــض  بعضهــا  فرتبــط  إضافيــة،  روبوتــات 
لتوفــري الدعــم الجتيــاز العقبــات بنجــاح أثنــاء 

العمل الجاعي.

علماء يطورون رسب روبوتات 
رباعية األرجل تعمل كخلية نحل

انطالق مهرجان 
البحرين السينمايئ 
نهاية الشهر الجاري

املنامة/ وكاالت:
تنطلق الدورة األوىل ملهرجان البحرين السينايئ يف نهاية أكتوبر الحايل، مبشاركة عدد من 

األفالم العربية القصرية.
لكنهــا   ،2020 مــارس  الســينائية، يف  قيــام دورتــه األوىل لألفــالم  أعلــن  قــد  وكان املهرجــان 

تأجلت بسبب ظروف جائحة كورونا.
وقالــت مديــرة املهرجــان منصــورة الجمــري، يف ترصيحــات نقلتهــا صحيفــة "األيــام" البحرينية: 
"رأينــا عــرض األفــالم املشــاركة باملهرجــان يف الفــرة مــن 27 إىل 30 أكتوبر الجاري، يف مجمع 

الواحة مول بالجفري يف املنامة".
وأضافــت الجمــري أن عــدد األفــالم املشــاركة باملهرجــان التي ســيتم عرضها يزيد عن التســعن 

فيلًا قصرًيا متنوًعا، قدمها مخرجون من دول عربية مختلفة.
وأوضحــت أن األفــالم ســتعرض نظــًرا لرغبــة عــدد كبــري مــن املخرجــن الســينائين الشــباب 

واملتابعن للحركة السينائية يف مشاهدة األفالم التي شاركت يف املهرجان.
وأشــارت إىل أنــه ســتعرض جميــع األفــالم التــي شــاركت يف فئــات مســابقة املهرجــان؛ وهــي: 

األفالم الروائية، والوثائقية، وأفالم التحريك، وأفالم املرأة، وأفالم الطلبة.
يذكــر أن الــدورة األوىل مــن مهرجــان البحريــن الســينايئ )دورة فريــد رمضــان( عقدت افراضًيا 
بســبب ظــروف وبــاء كورونــا، يف أبريــل مــن العــام املــايض، وشــهدت مشــاركة أفــالم مــن جميــع 
أنحــاء العــامل العــريب، وقــام بتحكيــم مســابقتها لجــان ضمت فنانن ومخرجــن عرًبا وخليجين، 

ومختصن يف مجال السينا.
وحصل فيلم )أغنية البجعة( للمخرج يزيد القادري من املغرب عى جائزة أفضل فيلم روايئ 
قصــري، فيــا منحــت لجنــة تحكيم املســابقة جائزتها للفيلم الجزائــري )كاين وال مكانش( إخراج 

عبد الله قادة.
ويف مسابقة األفالم الوثائقية فاز بالجائزة فيلم )القرى السبع( إخراج فرح أبو خروب من لبنان، 
ومنحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من فيلم )رضا( من سوريا، وفيلم )مل تكن وحيدة( 

من العراق، وفيلم )الشيخ والجبل( من املغرب.

اكتشاف سيف عمره
900 عام يف بحر حيفا

حيفا/ فلسطن:
الفلســطينية  الســواحل  قبالــة  الصليبيــة،  الحــروب  حقبــة  إىل  يعــود  ســيفا  غــواص،  اكتشــف 

املحتلة، يف بحر حيفا.
ويقــدر عمــر الســيف بنحــو 900 عــام، ويبلــغ طولــه مــرا، وكان مغطــى بكائنــات بحريــة، لكــن 
الغــواص متكــن مــن اكتشــافه بعــد تســبب التيــارات املائيــة يف قــاع البحــر، بإزاحــة الرمــال عــن 

مقبضه.
وأفــاد كــويب شــارفيت مديــر وحــدة اآلثــار البحريــة، التابعــة لســلطات االحتــالل، بــأن الغــواص 
اكتشف السيف األثري أمس االثنن يف خليج قريب من مدينة حيفا كان يأوي إليه البحارة.
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تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

9 وفيات و674 إصابة  ... 

الربملان العريب يطالب املقاومة   ... 

السويد: لن نكون قادرين    ... 

17 إصابة باعتداءات االحتالل   ... 

وتؤكــد املقاومــة أنهــا تبــدع يف كل املياديــن، وقــد أعجــزت العــدو يف 
فــن إدارة التفــاوض، وأنــه أمــام ِنــدٍّ مقتــدر رابض يف حياض الوطن يســتند 
إىل جامهــره املحتســبة املتوكلــة عــى اللــه، والتــي خربتهــا املنعطفــات 
الدمويــة امُلــرة اســتعداًدا لتقديــم فلــذات األكبــاد دفاًعــا عــن مقاومتهــا 
الباســلة املظفــرة، وتابعــت كيــف تنــاور املقاومــة، وكيــف تلتــف وتحــارص 

وتنجز األهداف.
ولقــد قــال األرسى كلمتهــم يف هــذه الذكــرى العــارشة العطــرة: "بعــد كل 
املعــارك التــي يخوضهــا مجاهدو املقاومة، وبعد معركة ســيف القدس، 

أصبحت ثقتنا بهم يقيًنا بإذن الله".
بفصــل الخطــاب حــن يؤكــد املجاهــد مــروان عيــى، نائــب رئيــس أركان 
"الكتائــب" القائــد محمــد الضيــف: "ال أبالــغ إن قلــت إن مــا لدى املقومة 

سيكون الصاعق الذي سيفجر مفاجآت العدو القادمة!".

 ،5 10، طوبــاس  القــدس  التــايل: "ضواحــي  الجديــدة توزعــت حســب 
جنــن 63، رام اللــه والبــرة 40، أريحــا واألغــوار 16، الخليــل 23، بيــت 
لحــم 23، قلقيليــة 7، نابلــس 37، طولكــرم 5، ســلفيت 16، قطــاع غــزة 

."430

الضفــة  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  "الصحــة"،  وبينــت 
 2.7% النشــطة  %96.3 فيــام بلغــت نســبة اإلصابــات  والقطــاع بلغــت 

ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 57 مريضــًا يف غــرف العنايــة املكثفــة، فيام ُيعالج يف 
مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 117 مريًضــا، منهــم 

10 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.

لتشــكيل لجنــة تقــي حقائــق مــن األمــم املتحدة لزيارة ســجون االحتالل 
الفلســطينيون  األرسى  لهــا  يتعــرض  التــي  االنتهــاكات  عــى  والوقــوف 
ومنهم املرضبون عن الطعام وأرسى "نفق الحرية" الذي أعيد اعتقالهم 
ويتعرضــون ألســوأ أنــواع التعذيــب والقســوة. كــام طالــب بالتحقيــق يف 
احتجاز جثامن الشــهداء الفلســطينين وعدم تســليمها لذويهم، مؤكدا 
أن هــذا "عمــل غــر مــروع إنســانيًا وقانونيــًا، وجرميــة دوليــة تســتوجب 

املتابعة والعقاب".
وقال: "ما زال االحتالل يحتجز حوايل 68 جثامنًا منذ عام 2016، ونحو 

254 جثامنا مبقابر األرقام الجامعية".

ودعــا الربملــان العــريب، برملانــات العــامل والربملانــات اإلقليميــة واالتحــاد 
الربملاين الدويل واألمن العام لألمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب 
األحمــر، ومنظــامت حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، للتحــرك العاجــل إلنقاذ 

حياة األرسى.
كــام دعــا برملانــات الــدول األطــراف يف اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة 
1949 لحــث حكوماتهــم عــى عقــد مؤمتــر عاجــل لبحــث قضيــة  لعــام 

األرسى الفلسطينين.

عائالت محرري "وفاء األحرار" املعاد اعتقالهم يعلِّقـون آمــاًل عىل املقاومــة بتحرير أبنائهم

جاءت في إطار عمليات الثأر لمذبحة "اإلبراهيمي"
الستشهادي "نّزال".. 27 عاًما عىل عملية "ديزنغوف" الشهرية

بينيت يتلقى دعوة 
من "بن زايد" لزيارة اإلمارات

"التعليم" تندد بقراٍر إرسائييل 
بإبعاد مدير مدرسة بطوباس

الحتالل يسجل 11 وفاة و1483 
إصابة جديدة بكورونا

النارصة/ األناضول:
تلقــى رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــي، نفتــايل بينيــت، أمــس، دعــوة مــن ويل 
عهــد أبــو ظبــي، محمــد بــن زايــد، لزيــارة اإلمــارات، وفــق مصدريــن رســمين مــن 

الجانبن.
وستكون هذه أول زيارة لإلمارات يقوم بها رئيس وزراء إرسائيي، ضمن تكثيف 

متسارع ومعلن للروابط بن الطرفن منذ العام املايض.
وقال أوفر جندملان، املتحدث باسم رئيس وزراء االحتالل لإلعالم العريب، عرب 
"تويــر": إن بينيــت التقــى يف مكتبــه، الســفر اإلمــارايت لــدى )إرسائيــل( محمــد 

آل الخاجة ونظره البحريني خالد الجالهمة، وبحثوا توسيع رقعة العالقات".
وأضــاف أن بينيــت تلقــى مــن آل الخاجة رســالة خطيــة خاصة بعثها بها محمد بن 
زايــد، احتــوت عــى دعــوة لبينيــت لزيــارة اإلمارات، موجها الشــكر إليه عى هذه 
الدعــوة، دون تحديــد موعــد للقيــام بهــا. فيــام قــال "آل الخاجــة"، عــرب "تويــر": 
"ترفــت بنقــل تحيــات القيــادة اإلماراتيــة وتســليم رســالة الشــيخ محمــد بــن زاد 

لرئيس وزراء )إرسائيل( لزيارة اإلمارات"، عى حد تعبره.
ويف 14 يوليــو/ متــوز املــايض، افتتــح "آل الخاجــة" ســفارة اإلمــارات يف )تــل 

أبيب(، بعد نحو 5 أشهر من أدائه اليمن القانونية.
 14 يف  الجالهمــة،  يوســف  خالــد  االحتــالل،  لــدى  البحريــن  ســفر  قــّدم  فيــام 

سبتمرب/أيلول املايض، أوراق اعتامده لرئيس االحتالل اإلرسائيي.
2020، وقعــت اإلمــارات والبحريــن، يف واشــنطن،  ومنتصــف ســبتمرب/ أيلــول 

اتفاقيتن مع االحتالل اإلرسائيي لتطبيع العالقات معه.

جنن/ فلسطن:
نــددت وزارة الربيــة والتعليــم، أمــس، بقــرار 
مدرســة  مديــر  إبعــاد  االحتــالل  ســلطات 
مديريــة  يف  املختلطــة  األساســية  املالــح 
 10 ملــدة  فقهــاء  جعفــر  طوبــاس  تربيــة 
القــرار  هــذا  واصفــًة  املدرســة،  عــن  أيــام 
بجرميــة وبســابقة خِطــرة تضــاف إىل جرائــم 
االحتالل وانتهاكاته املتواصلة بحق النظام 

التعليمي.

إىل  دعوتهــا  بيــان،  يف  الــوزارة  وجــددت 
واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات  كل 
إىل  التعليــم  عــن  املدافعــة  والدوليــة 
االنتهــاكات،  هــذه  لجــم  أجــل  مــن  التدخــل 
التعليميــة،  عــى حاميــة املســرة  والعمــل 
الربويــة  والطواقــم  الطلبــة  وصــول  وضــامن 
التعليميــة  واملؤسســات  املــدارس  إىل 
بأمــان. وأكــدت الــوزارة أنهــا ســتواصل فضح 
اإلعالميــة  املنابــر  عــرب  املامرســات؛  هــذه 

والقنوات الدبلوماســية وتأكيد حق أطفالنا 
مســتقرة  تعليميــة  بيئــة  إىل  الوصــول  يف 

وخالية من الرعب والتهديد.
تتزامــن  االعتــداءات  هــذه  أن  وأشــارت إىل 
الفــرة األوىل  امتحانــات  الطلبــة  تأديــة  مــع 
إبعــاد  أن  يعنــي  مــا  األول؛  الفصــل  مــن 
املديــر عــن املدرســة يخلق حالة من القلق 
الجــو  ويف  الطلبــة  صفــوف  يف  واإلربــاك 

العام للمدرسة.

النارصة/ فلسطن:
11 وفــاة و1483  ســجلت وزارة الصحــة بحكومــة االحتــالل اإلرسائيــي 
إصابة بفروس كورونا، بعد إجراء 104700 فحص مخربي، خالل الـ24 
ســاعة املاضيــة. وأفــادت وزارة االحتــالل بــأن العــدد اإلجــاميل لإلصابــات 
منــذ بــدء الجائحــة يف مــارس/ آذار 2020، بلــغ نحــو مليــون و318 ألفــا 
و478 إصابــة، والوفيــات 8010 حــاالت، يف حــن يبلــغ عــدد الحــاالت 

النشطة 17512 حالة.
وأضافــت أن 360 مصابــا يرقــدون يف املستشــفيات بحالــة خطــرة، منهــم 

162 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

ســاعات  منــذ  إصابــة   17 مــع  تعاملــت 
بــاب  أحــداث  خــالل  أمــس،  ظهــر  بعــد 
"االصابــات  أّن  إىل  مشــرة  العامــود"، 
بالــرضب  اإلصابــة  بــن  مــا  تنوعــت 
املطاطــي  والرصــاص  الصــوت  وقنابــل 

واالختناق".
وأضافــت الجمعيــة: "نقلنا 10 إصابات 
طواقمنــا  تعاملــت  فيــام  للمستشــفى، 

مع بقية اإلصابات ميدانًيا".
وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل 
اعتدت عى املقدسين الذاهبن عرب 
الذاهبــن  القــدس  وزوار  العمــود  بــاب 
للمســجد األقــى، بهــدف منعهــم مــن 
االحتفــاالت  ومنــع  للمســجد  الوصــول 

بعيد املولد النبوي الريف.
بأنهــا  االحتــالل  رشطــة  واعرفــت 
ا خــالل اعتدائهــا  اعتقلــت 22 مقدســيًّ
عــى املقدســين وزوار مدينــة القــدس 
املحتلــة قــرب بــاب العمــود ويف شــارع 
الســلطان ســليامن ويف حــي املــرارة 

قرب باب العمود.
إىل ذلــك، أصابــت قوات االحتالل فجر 
خــالل  آخــر،  واعتقلــت  شــابن،  أمــس 
اقتحامها مخيم قلنديا شامل القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن شابن أصيبا 
الظهــر  يف  أحدهــام  "التوتــو"  برصــاص 
مواجهــات  خــالل  القــدم،  يف  واآلخــر 
دارت مــع قــوات االحتالل عقب اقتحام 

املخيم.
املصابــن  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
ُنقلــوا إىل مجمــع فلســطن الطبــي بــرام 

اللــه لتلقــي العــالج، ووصفــت حالتهــام 
باملتوسطة.

اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وذكــرت 
عامــًا(   23( زايــد  باســم محمــد  الشــاب 
عقــب دهــم منــزل ذويــه، كــام اقتحمــت 
حــارة  يف  املواطنــن  مــن  عــدد  منــازل 
خرابــًا  بهــا  وعاثــت  وفتشــتها  الزيــر 
االنســحاب  قبــل  محتوياتهــا،  وكــرت 

من املخيم.
قــوات  اعتقلــت  ذلــك،  غضــون  يف 
املقابــر  رعايــة  لجنــة  رئيــس  االحتــالل 
اإلســالمية يف القدس، الحاج مصطفى 

أبو زهرة، واقتادته للتحقيق.
قــوة مــن رشطــة  أن  وذكــر شــهود عيــان، 
ومخابــرات االحتــالل، اعتقلــت أبو زهرة 
من حي املرارة املقابل لباب العمود 
ميتلــك  حيــث  املحتلــة،  القــدس  يف 

دكانًا لبيع املواد التموينية.
املقابــر  رعايــة  لجنــة  محامــي  وقــال 
االحتــالل  إن  جبــارة:  مهنــد  اإلســالمية، 
زهــرة  أبــو  مصطفــى  الحــاج  يخضــع 
للتحقيــق يف مــا تســمى بـ"غــرف 4" يف 

سجن املسكوبية بالقدس.
وذكــر جبــارة، أن أبــو زهــرة توجــه صباًحــا 
كانــت  إن  لفحــص  اليوســفية  للمقــربة 
أعــامل  اســتأنفت  االحتــالل  ســلطات 
مقــربة  يف  بهــا  تقــوم  التــي  التجريــف 
اليوسفية بالقدس املحتلة، مشرا اىل 
أن أبــو زهــرة أرســل لــه رســالة، أكــد فيهــا 
أنه شــاهد يف محيط املقربة فرقًا تابعة 
لبلدية االحتالل يف القدس وما تسمى 

رشق بيت لحم.
قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
مكــون  منــزل  بهــدم  أخطــرت  االحتــالل 
مــن طابــق قيــد االنشــاء، يعــود للمواطــن 
بحجــة  ذويــب،  محمــود  مــوىس  أحمــد 

عدم الرخيص.
قــوات  اقتحمــت  ذلــك،  غضــون  يف 
االحتالل بلدة يعبد جنوب غرب جنن، 
الشــارع  وتجريــف  تدمــر  يف  ورشعــت 
البلــدة وضاحيــة  بــن  الواصــل  الجديــد 
مريحة، وسط تعزيزات عسكرية كبرة.

وقــال رئيــس بلديــة يعبــد ســامر أبــو بكر: 
إن االحتالل جرف الشــارع بعد أن ســلم 

البلدية إخطارا خالل 96 ساعة.
وأوضــح أبــو بكــر أن بلديــة يعبــد شــقت 
وعبــدت الشــارع بطــول 1 كيلــو مــر قبل 
حــوايل شــهرين بتكلفــة 100 ألــف دوالر 
أمريك، وهو شارع حيوي، كونه ُيسهل 
والجامعــات،  املــدارس  طلبــة  مــرور 
واملزارعــن ألراضيهــم خاصــة ونحــن يف 

موسم الزيتون.
اعتداءات المستوطنين

يف ســياق منفصــل، اقتلــع مســتوطنو 
مســتوطنة " شــايف شــمرون" املقامــة 
عــى أرايض الناقــورة وسبســطية وديــر 
عــرات  نابلــس،  غــرب  شــامل  رشف 
أشــجار الزيتــون وشــقوا طريقــا مبحيــط 

املستوطنة.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل 
األهــايل  إن  دغلــس:  غســان  الضفــة، 
اكتشــفوا تقطيــع عــرات األشــجار من 

يرجــح  الــذي  األمــر  الطبيعــة"،  بـ"ســلطة 
استئناف أعامل التجريف هناك.

ورجــح املحامــي أن يكــون اعتقــال رئيس 
يف  اإلســالمية  املقابــر  رعايــة  لجنــة 
القدس، عى خلفية نشاطه يف الدفاع 
اللجنــة  ودور  اليوســفية،  مقــربة  عــن 
القانوين يف وقف تجريف ونبش القبور 

وتدنيس رفات املوىت.
لتقديــم  جــاٍر  العمــل  أن  إىل  وأشــار 
االحتــالل  محكمــة  لــدى  اســتئناف 
عــى  املحتلــة،  القــدس  يف  املركزيــة 
"محكمــة  تســمى  عــام  الصــادر  القــرار 
الصلــح"، التــي رفضــت األحــد املايض، 
اإلســالمية  املقابــر  رعايــة  لجنــة  طلــب 
باألوقاف اإلسالمية يف القدس، بوقف 
حديقــة  إلقامــة  االحتــالل  بلديــة  عمــل 

تهويدية يف مقربة اليوسفية.
إخطارات بالهدم

من جهة أخرى، وزعت قوات االحتالل، 
البنــاء  ووقــف  بالهــدم  إخطــارات  أمــس، 
وبيــت  القــدس  يف  ومنشــآت،  ملنــازل 

لحم.
قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
خــاص  بنــاء  بهــدم  أخطــرت  االحتــالل 
بلــدة  يف  إقامتــه  يجــري  نســوي  مبركــز 

بيت سوريك شامل غرب القدس.
أخطــرت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 
املواطن بالل وصفي الجمل من البلدة 

ذاتها بهدم منزله.
كــام أخطــرت ســلطات االحتــالل، أمس، 
بهــدم منــزل قيــد االنشــاء يف بلــدة غزارة 

توجههــم  عقــب  املســتوطنن،  قبــل 
لقطــف مثــار الزيتون يف األرايض التي 
اســتوىل عليهــا االحتــالل قبــل ســنوات 

وأقام سياجا حولها.
شــقوا  املســتوطنن  أن  اىل  وأشــار 
 8 بعــرض  املســتوطنة  طريًقــا مبحيــط 
أمتــار، وبطــول 3 كــم، األمــر الــذي ينــذر 
بأعــامل توســعة وبنــاء يف املســتوطنة 

عى حساب أرايض املواطنن.
يف  دغلــس،  قــال  متصــل،  ســياق  يف 
االحتــالل  قــوات  إن  صحفــي:  تريــح 
نابلــس،  بلــدة دومــا جنــويب  اقتحمــت 

واستولت عى جرافة.
عــى  االســتيالء  تــم  أنــه  وأوضــح، 
اســتصالح  يف  عملهــا  أثنــاء  الجرافــة 
ملكيتهــا  وتعــود  لفلســطينين،  أراٍض 
وجــرى  ســالودة،  يوســف  للمواطــن 
اقتيادهــا ملســتوطنة "جفعيــت" قــرب 

البلدة.
إىل ذلــك، هاجــم مســتوطنون، أمــس، 
مزارعــن مــن بلــدة نحالــن غــرب بيــت 

لحم أثناء قطافهم مثار الزيتون.
مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وأفــاد 
لحــم  بيــت  يف  واالســتيطان  الجــدار 
مــن  مجموعــة  بــأن  بريجيــة،  حســن 
مســتوطني "دانيــال" هاجمــوا املواطن 
أثنــاء  العزيــز وأفــراد أرستــه  عايــد عبــد 
الواقعــة  أرضهــم  يف  للزيتــون  قطفهــم 
يف منطقة "بانياس" غرب البلدة، غر 
وأجربوهــم  طردهــم  مــن  متكنــوا  أنهــم 

عى مغادرة املنطقة.

ا يف السلطة". كامل يف ظل مستوى الفساد الكبر املوجود حاليًّ
وذكــر تقريــر لـ"راديــو الســويد"، أن لــدى الفلســطينين مشــاكل داخليــة 
تتعلــق باالنقســام بــن حركتــي فتــح وحــامس، كــام أن الكثريــن يتهمــون 

السلطة بالفساد.
وتجــري وزيــرة الخارجيــة الســويدية زيــارة إىل )تــل أبيــب( ورام اللــه منــذ 

بداية األسبوع الحايل.
والتقــت االثنــن املــايض برئيــس االحتــالل اإلرسائيي إســحاق هرتســوغ 

ووزير الخارجية يائر البيد.
كام التقت برئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية 

ووزير الخارجية رياض املاليك.
ُيذكــر أن هــذه أول زيــارة إىل االحتــالل اإلرسائيــي يجريهــا وزيــر ســويدي 

منذ عر سنوات.
وكانت العالقات الســويدية- اإلرسائيلية شــهدت توترًا كبرًا يف خريف 
2014 عقــب اعــراف الســويد بالدولة الفلســطينية، مــا دفع بـ)إرسائيل( 

إىل رفض استقبال وزيرة الخارجية السابقة مارغروت فالسروم.
وأوضحــت لينــدي أن عالقــة الســويد بـ)إرسائيــل( مهمــة، وأن الســويد ال 

تنوي يف الوقت ذاته الراجع عن االعراف بالدولة الفلسطينية.

قلقيلية/ مصطفى صربي:
يف منــزل عميــد األرسى الفلســطينين، 
نائــل الربغــويث، يف بلــدة كوبــر، شــامل 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام  غــرب 
املحتلــة، تجلــس زوجتــه املحــررة إميــان 
نافع، تنتظر عى أحر من الجمر، اإلفراج 
يف  عاًمــا   41 قــى  الــذي  زوجهــا  عــن 
ســجون االحتــالل. وأفــرج االحتــالل عــن 
الربغــويث )64 عاًمــا(، يف صفقــة »وفــاء 
عامــا   35 بعــد  2011م،  عــام  األحــرار« 
قضاهــا خلــف القضبــان، وأعــاد اعتقالــه 
 18 يف  املحرريــن،  األرسى  وعــرات 
إثــر عمليــة  2014، يف  حزيــران/ يونيــو 

قتل ثالثة مستوطنن يف الخليل.
اخُتِطــف  نائــل  "زوجــي  نافــع:  تقــول 
تدعــي  دولــة  قبــل  مــن  رهائــَن  رفاقــه  مــع 
تطبيــق القانــون، ومــازال ملفه معلقا يف 
"املحكمــة العليــا"، يف إشــارة إىل عــدم 
البت فيه من قبل قضاء دولة االحتالل، 
ألن  سياســيا،  قــرارا  تنتظــر  فاملحكمــة 

القضية ال عالقة لها بالقانون كام يدعي 
االحتالل".

وتضيــف نافــع يف حديثها لـ"فلســطن": 
"نحــن عائــالت األرسى املعــاد اعتقالهــم 
صفقــة  تنفيــذ  يف  االســتحقاق  ننتظــر 
أســرا   63 عــن  باإلفــراج  أحــرار2"  "وفــاء 
ملعظمهــم  االحتــالل  وأعــاد  اختطفــوا 
األحكام التي انتهت بعد تنفيذ الصفقة 

يف عام 2011".
بنــود  نقــض  "االحتــالل  وتابعــت: 
الصفقــة، باعتقــال املحرريــن، وعليــه أن 
يفــرج عنهــم قبــل الحديــث عــن تفاصيل 
مبــن  نثــق  ونحــن  جديــدة،  صفقــة  أي 
األرسى  يف  االســتحقاق  أن  يفــاوض 
املعــاد اعتقالهــم هــو اســتحقاق مقدس 
األرسى  دفــع  فقــد  تجــاوزه،  يتــم  ولــن 
ســبع  منــذ  باعتقالهــم  باهظــة  فاتــورة 
سنوات ومل تتوقف لغاية اآلن معاناتهم 
حالــة  وعائالتهــم يف  اعتقالهــم،  بإعــادة 

من الرقب واالنتظار".

ملــف  تحريــك  بــرضورة  نافــع  وطالبــت 
املعــاد  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  أرسى 
اعتقالهــم يف كل االتجاهــات، حتــى يتم 

الضغط عى االحتالل لإلفراج عنهم.
يف  عــودة  شــادي  األســر  منــزل  ويف 
قلقيليــة، تعيــش الزوجــة إخــالص حــامد 
مع طفليها محمد وعائشة ووالدته حياة 
االعتقــال  فإعــادة  املؤملــة،  بالتفاصيــل 
كانــت صعبــة عى الزوجة وزوجها الذي 
كان يخــط لحيــاة جديــدة بعــد تحــرره من 

األرس.
"إعــادة  "فلســطن":  لـــ  حــامد  تقــول 
ميكــن  ال  صدمــة  كانــت  االعتقــال 
يعــاد  أن  نتصــور  نكــن  ومل  تصورهــا، 
زوجــي لــألرس مــن جديد ويعاد له حكمه 

الظامل".
وأضــاف: "إعــادة اعتقــال األرسى جرمية 
بحقهــم وحــق عائالتهــم، فمعظم األرسى 
كانــت  وبعدهــا  أوالدا،  وأنجبــوا  تزوجــوا 
نحلــم  أصبحنــا  لــذا  والنكســة،  النكبــة 

أنبــاء  ورود  بعــد  قريبــا  عنهــم  باإلفــراج 
املقاومــة  وأن  الصفقــة  إنجــاز  قــرب  عــن 

تشرط اإلفراج عنهم قبل كل يشء".
كــربت  عائشــة  "ابنتــي  حــامد:  وتابعــت 
املدرســة  ودخلــت  والدهــا  عــن  بعيــدا 
وقد تركها والدها طفلة صغرة، وطفي 
اعتقــال  عنــد  بــه  حامــال  كنــت  محمــد 
األرس،  ووالــده يف  للدنيــا  وجــاء  زوجــي 
والعــذاب  الحــزن  أصابهــا  حياتنــا  فــكل 
واملعانــاة، وزوجــي تفاقــم عليــه املــرض 
فقــد  املــرات  إحــدى  األرس ويف  داخــل 
داخــل  مــن  املشــفى  إىل  ونقــل  الوعــي 
األرس يف حالــة صعبــة ولطــف اللــه أنقذه 

من موت محقق".
األســر أرشف  زوجــة  هــدى مراعبــة  أمــا 
محافظــة  يف  بلعــا  بلــدة  مــن  الــواوي 
طولكــرم فتقــول لـ"فلســطن": "اضطررنــا 
إىل اإلنجــاب مــن خــالل النطــف املهربــة 
اعتقــال  إعــادة  بعــد  األرس  داخــل  مــن 
زوجي يف صيف 2014، ومع بزوغ أمل 

حياتنــا  تبدلــت  أحــرار2"  "وفــاء  صفقــة 
يف انتظــار إفــراج يجمــع شــمل زوجي مع 

طفلتيه تحت سقف واحد".
عليهــا  كتــب  "حياتنــا  وأضافــت: 
ووجــود  والبعــد،  والشــقاء  االحتــالل 
"صفقــة أحــرار2" ســيجعلنا يف مقدمــة 
الــرط  بالتحــرر واإلفــراج ألن  مــن يفــرح 
األويل للصفقــة أن يكــون األرسى املعاد 
اعتقالهــم يف املقدمــة، ولــن نصــاب بأي 
انتكاســة ألن ثقتنــا باللــه ثــم باملقاومــة ال 

تتزعزع".
وأكملــت: "نعيــش حربــا ليســت ســهلة 
مع عدو لئيم مياطل حتى الرمق األخر، 
ويحــاول ابتزازنــا يف كل مرحلــة تفــاوض، 
مهــام  يفــاوض  مــن  خلــف  نقــف  ونحــن 
فالثمــن  واملامطلــة،  الضغــوط،  كانــت 
الــذي دفعــه أهــل غــزة باهظــا يف ســبيل 
أن  وعلينــا  الجنــود  بــاألرسى  االحتفــاظ 
بــدأت  األصابــع  عــض  فمرحلــة  نتحمــل، 

وسيكون الفرج حليفنا".

قلقيلية/ فلسطن:
وافقت أمس، 19 أكتوبر/ ترين األول، 
والعريــن  الســابعة  الســنوية  الذكــرى 
لعملية "ديزنغوف الشــهرة" التي نفذها 
االستشــهادي صالــح نــزال بتفجــر نفســه 
داخــل حافلــة إرسائيليــة يف )تــل أبيــب( 

داخل األرايض املحتلة عام 1948.
ينتمــي  الــذي  نــزال،  عمليــة  وأســفرت 
لكتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
قْتــل  عــن  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة 

ا وإصابة العرات. 23 إرسائيليًّ

بتاريــخ  قلقيليــة  مدينــة  يف  نــزال  وولــد 
13 ســبتمرب/ أيلــول 1967 بــن ســتة من 

اإلخــوة، وأربعــة مــن األخــوات، يف عائلــة 
مضحية، فشقيقه شهيد، وإخوته جميعا 
االحتــالل  وهــدم  األرس،  مــرارة  ذاقــوا 
اإلرسائيي منزله بعد شهرين من تنفيذه 

العملية البطولية.
نهــل الشــهيد تعليمــه يف جميــع مراحلــه 
والتحــق  قلقيليــة،  مدينــة  يف  الدراســية 
باملعهــد الرعــي إال أنــه فّضل مســاعدة 
أبيه يف إعالة أرسته عى إكامل دراســته 

الجامعيــة، وقــد ارتــاد املســاجد يف ســن 
صغــرة، وكان مــن حفــاظ القــرآن الكريــم 
وكثــر املطالعــة، وعــرف بهدوئــه وصمتــه 

وكرثة صيامه.
كان الشــهيد نــزال مــن أوائــل امللتحقــن 
أهــم  مــن  ليكــون  القســام"،  بـ"كتائــب 
يف  عيــاش  يحيــى  القائــد  مســاعدي 
قبيــل  تعــرض  لــذا  قلقيليــة،  منطقــة 
بالكتائــب  العمــل  يف  رسه  انكشــاف 
أن  إال  مــرات،  ســبع  مــن  أكــرث  لالعتقــال 
وضــوح  وعــدم  التحقيــق  يف  صالبتــه 

مالمح دوره يف العمل العســكري، ســهل 
عليه الخروج من األرس.

ويف 19 أكتوبر 1994، فجر نزال وعمره 
حافلــة  داخــل  نفســه  عامــا،   26 آنــذاك 
تلــك  وكانــت  "ديزنغــوف"،  شــارع  يف 
عمليــات  سلســلة  يف  الثالثــة  العمليــة 
الثــأر البطوليــة ردا عــى مذبحة املســجد 
وقعــت  التــي  الخليــل،  يف  اإلبراهيمــي 
بتاريــخ 25 فربايــر/ شــباط 1994، وهــي 
قــوة  االستشــهادية  العمليــات  أكــرث  مــن 

وتأثرا ونجاحا.

وهــزَّ االنفجــار الضخــم )تــل أبيــب( وحّول 
الحافلــة إىل كومــة مــن الحطــام، وأســفر 
يف  كبــرة  ماديــة  خســائر  إلحــاق  عــن 
املجــاورة  واملنــازل  املحــال  واجهــات 
إحــداث  إىل  إضافــة  االنفجــار،  ملــكان 
أجهــزة  أركان  وســط  اإلربــاك  مــن  حالــة 

االحتالل األمنية.
القســام عــى وســائل  وعرضــت كتائــب 
نــزال،  للشــهيد  مصــورة  وصيــة  اإلعــالم 
وهــي أول وصيــة يظهــر فيهــا استشــهادي 

بالصوت والصورة من شهدائها.
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سكان مرص وفلسطني وتركيا شعروا به

زلزال بقوة 6 درجات 
يف البحر المتوسط

القدس املحتلة/ األناضول:
 6 بقــوة  زلــزاال  بــأن  الــزالزل،  لرصــد  األورومتوســطي  املركــز  أفــاد 
درجات عىل مقياس ريخرت وقع يف رشق البحر املتوسط صباح 

أمس.
وأفــادت تقاريــر يف كل مــن اليونــان وقــرص وتركيــا ومــر ولبنــان 

وإرسائيل بشعور سكان بالزلزال.
وقالــت وكالــة "األناضــول" الرتكيــة: إن زلــزاال رضب ســواحل واليــة 
أنطاليا الرتكية رشق البحر املتوسط، دون اإلعالن عن ضحايا أو 

أرضار جراء ذلك.
وأوضحــت إدارة الكــوارث والطــوارئ الرتكيــة "آفــاد"، عــر موقعها 
اإللكــرتوين، أن الزلــزال وقــع عنــد الســاعة 08:32، قبالة ســواحل 

قضاء قاش يف أنطاليا جنوب غريب البالد.
وأضافــت إدارة "آفــاد" أن عمــق الزلــزال بلــغ 36.10 كلــم، ويقــع 

مركزه عىل بعد 189 كلم قبالة سواحل قاش.
وحســب بيانــات هيئــة املســاحة الجيولوجيــة األمريكية، فإن هزة 
6 درجــات عــىل مقيــاس ريخــرت وقعــت يف البحــر  أرضيــة بقــوة 

املتوسط عند الساعة )05:32( بتوقيت "غرينتش".
وأوضحت البيانات أن مركز الزلزال كان يف البحر املتوسط عىل 
بعــد 149 كــم جنــوب رشق جزيــرة "كارباثــوس" اليونانيــة، وعــىل 

عمق 37.8 كم.
وأفادت وسائل إعالم يف مر وفلسطني ولبنان بأن السكان يف 

هذه الدول شعروا بتلك الهزة األرضية.
ونقلــت صحيفــة "األهــرام" املريــة، عــن رئيــس املعهد القومي 
الشــبكة  "محطــات  إن  قولــه  القــايض،  جــاد  الفلكيــة،  للبحــوث 
دقيقــة   7:32 الســاعة  أرضيــة  هــزة  ســجلت،  للــزالزل  القوميــة 

بالتوقيت املحيل".
دون  بالهــزة  شــعروا  القاهــرة  ســكان  بعــض  أن  القــايض  وأضــاف 

تأكيد وجود خسائر يف األرواح واملمتلكات.

"آبل" تحذف الكتب 
المقدسة من متجر 

تطبيقاتها يف الصني
أنقرة/ وكاالت:

مــن  املقدســة  الكتــب  تطبيقــات  األمريكيــة،  "آبــل"  رشكــة  حذفــت 
متجرهــا للتطبيقــات يف الصــني، وذلــك بنــاًء عــىل طلــب من مســؤولني 
حكوميني صينيني. وذكرت رشكة "أوديبل" األمريكية املنتجة للكتب 
الصوتيــة، أن "آبــل" أزالــت تطبيقــات الهواتــف الذكيــة الخاصــة بقــراءة 
الكتــب املقدســة لإلســالم واملســيحية، مــن "آبــل ســتور" يف الصــني. 
وأوضــح البيــان أن قــرار اإلزالــة جــاء عقــب ضغوطات من الصني، وأشــار 
أن رشكة "أودييل" تنتظر توضيحات من حكومة بكني بهذا الخصوص، 
فيام مل تصدر "آبل" أي تعليق عىل قرار الحذف. وعىل الرغم من أن 
الحــزب الشــيوعي الصينــي يعــرتف رســمًيا باإلســالم كديــن يف البــالد، 
إال أن الصني متهمة بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان، وجرائم اإلبادة 
الجامعيــة، يف حــق أقليــة األويغــور املســلمة. واتهــم بيــان صــادر عــن 
مجلــس العالقــات األمريكيــة اإلســالمية، رشكــة أبــل مبســاعدة الصــني 

عىل اضطهاد املسلمني ومعتنقي الديانات األخرى.

سجـــني مرصي ُيخفي 
هاتًفا يف بطنه 6 أشهر

القاهرة/ وكاالت:
استخرج فريق طبي مري مبستشفى جامعة أسوان هاتًفا محمواًل من 

بطن سجني كان قد ابتلعه قبل 6 أشهر. 
والحــظ األطبــاء تــأمل املريــض )م. إ(، لــدى دخولــه قســم االســتقبال، قبــل 
أن ُتظهــر الفحوصــات وجــود التهابــات شــديدة يف البطــن واألمعــاء نتيجــة 
وجــود هاتــف محمــول مســتقر بــني املعــدة واألمعــاء، مــا دفعهــم إلجــراء 
جراحة عىل وجه الرسعة إلنقاذ حياته. وحسب د. أرشف معبد، املدير 
التنفيــذي ملستشــفيات جامعــة أســوان، فــإن اكتشــاف الجهــاز املحمــول 
ببطــن املريــض انتــزع ضحــكات فريــق الجراحــة، خصوًصا أنهــا تعد الحالة 
األوىل مــن نوعهــا باملستشــفى. وأكــد يف بيــان صحــايف أصدرتــه جامعــة 
أسوان، أن املريض ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، الفًتا إىل أن هذا الهاتف 

أسهم يف حجب الطعام عن جسمه حتى متكن األطباء من إنقاذه.
وأخر السجني املري الطاقم الطبي بأنه اعتاد إخفاء الهاتف املحمول 
لكنــه مل  الســجن،  الــراز الســتخدامه داخــل  مــع  ابتالعــه، وإخراجــه  عــر 
يتمكــن مــن إخراجــه يف املــرة األخــرة لتغليفــه بكيــس بالســتييك، أدى 
الطبــي  الفريــق  وفــق  الســلبية،  تأثراتــه  وتقليــل  لعــدم هضــم املحمــول 
الذي سلم الهاتف املحمول كحرز للرشطة. هذه الواقعة الغريبة ال تعد 
األوىل مــن نوعهــا يف مــر، فقــد اســتخرج أطبــاء مستشــفى جامعــة بنهــا 
جهاز هاتف محمول من معدة شاب مري يف شهر سبتمر/ أيلول من 

العام املايض، بعد مرور 7 أشهر عىل ابتالعه.

لندن/ وكاالت:
مجلــة  نتائجهــا  نــرشت  حديثــة  دراســة  أظهــرت 
منتجــات  أّن  الطبيــة  جورنــال"  ميديــكل  "بريتــش 
حليــب األطفــال التــي يشــرتيها األهــل كبديــل عن 
حليــب األم، ال تخضــع يف املجمــل إىل فحــوص 
عــىل  مضللــة  معلومــات  تتضّمــن  وقــد  دقيقــة، 

صعيد الفوائد الغذائية.
ومتّثــل هــذه البدائل املصنعة عىل ســبيل املثال 
يف  متناميــة  ســوًقا  البقــر  حليــب  بروتينــات  مــن 

العامل. 
ويقول مصنعوها إّن هذا الحليب الصناعي مينح 
األطفــال الرّضــع الفوائــد الغذائيــة عينهــا لحليــب 
الرضاعة. لذلك، يتعنّي عىل منتجي هذه األنواع 
منهجيــة  رسيريــة  تجــارب  يقيمــوا  أن  الغذائيــة 

إلثبــات القيمــة الغذائيــة لهــذه املنتجــات. إال أّن 
معــدي  وفــق  موثوقــة"،  "ليســت  التجــارب  هــذه 
الدراسة التي نرشت نتائجها مجلة "يب أم جي".

وراقــب معــّدو الدراســة طريقــة إجــراء 125 تجربــة 
منــذ 2015، وتبــنّي لهــم أّن أربًعــا مــن كل خمــس 
تجــارب تنطــوي عــىل ثغــرات كافيــة إلثــارة شــكوك 

حيال خالصاتها.
عــىل ســبيل املثــال، مل توضــح تجــارب كثــرة قبــل 
إجرائهــا مــا هي العنارص األساســية التي تحتويها. 
ومــن أجــل املصداقيــة، يجــب أن تكــون أي دراســة 
حيــال  البدايــة  منــذ  واضحــة  جيــدة،  رسيريــة 

أهدافها، منًعا لالستنسابية يف النتائج. 
بعــض  أّن  تتمثــل يف  أخــرى  كذلــك مثــة مشــكلة 
التجارب تســتثني بصورة اعتباطية بعض األطفال 

الرّضع من املجموعات التي يشملها االختبار، ما 
يثر مخاوف من أخطاء يف عملية املقارنة.

التجــارب إىل  ُتفــي هــذه  نهايــة املطــاف،  ويف 
"نتائــج إيجابيــة بصــورة شــبه دامئــة"، وفــق معــدي 
الدراسة الذين اعتروا أّن صانعي هذه املنتجات 
مشــاركون عــن كثــب يف الدراســات مــا مــن شــأنه 

إفقادها استقالليتها.
تفتقــد  التجــارب  أّن  الدراســة  معــدو  اعتــر  كــام 
مواجهــة  عــدم  مــن  للتأكــد  الالزمــة  للضوابــط 
أي  التجــارب  تشــملهم  الذيــن  الرّضــع  األطفــال 

مخاطر، وخصوًصا لناحية قلة التغذية.
وخلصت الدراسة إىل رضورة إجراء تغير بصورة 
نتائجهــا  ونــرش  التجــارب  إجــراء  كبــرة يف طريقــة 

"يك ال يواجه املستهلكون معلومات مضللة".

محاولة لوقف المالريا 
بخداع البعوض

لندن/ وكاالت:
بنجــر  عصــر  المتصــاص  البعــوض  خــداع  كيفيــة  العلــامء  اكتشــف 
)شــمندر( ســام عــىل أنــه دم بــرشي بعــد تغيــر رائحتــه، مام قــد يوقف 

انتشار املالريا.
مــن  للتخلــص  جديــدة  طريقــة  أتقنــت  إنهــا  ســويدية  رشكــة  وتقــول 
البعــوض الحامــل ملــرض املالريــا عــن طريــق خداعــه وجعلــه ميتــص 
عصــًرا مســماًم. قــام الباحثــون الذيــن بــدأوا برنامــج الجــذب الجزيئــي 
بعــزل جــزيء يعــرف باســم "إتــش إم يب يب يب"، وهــو موجود يف الدم 

املصاب بطفيل املالريا.
يطلــق جــزيء )رباعــي هيدروكــي ثــاليث ميثيــل بــوت ثنــايئ إينيــل 
بروفوســفات( رائحــة تجــذب البعــوض وتحثــه عــىل رشب املزيــد مــن 

الدم، حسب صحيفة "الدييل ميل" الريطانية.
وقــال ليــخ إيغناتوفيتــش الرئيــس التنفيــذي لرشكــة "فاســت": "لقــد 
تبــني أن جــزيء )إتــش إم يب يب يب( قــادر عــىل إجبــار البعــوض عــىل 

رشب أي يشء تقريًبا، طاملا أن الرقم الهيدروجيني صحيح". 
الشــمندر  عصــر  مــن  قــوي  مبزيــج  البعــوض  الباحثــون  أغــرى  ولقــد 
)البنجر( املمزوج بجزيء "إتش إم يب يب يب" والسموم النباتية. كان 
البعــوض يتغــذى بســعادة عــىل الــدم املزيــف ولقــي حتفــه بعــد فــرتة 

وجيزة.
وقــال إيغناتوفيتــش: "امليــزة الكــرى هــي أن جــزيء )إتــش إم يب يب 
ميكنــك  لــذا  األخــرى.  األنــواع  أو  األخــرى  الحــرشات  يجــذب  ال  يب( 

استخدامه كوسيلة سلبية إلقناع البعوض بتناول السموم". 
ونظًرا ألن جزيء )إتش إم يب يب يب( يجذب البعوض يف واقع األمر، 
فإن الحاجة إىل هذا الجزيء هي أقل كثًرا من الحاجة إىل املبيدات 

الحرشية األكرث رضًرا التي ُتنرش عىل أحياء بأكملها.
وقالت الرشكة يف بيان عىل موقعها اإللكرتوين: إن املشكلة الكرى 
يف مكافحــة البعــوض تكمــن يف مهمــة جذبــه إىل الفخــاخ يف الوقــت 

الحارض.
وهــذه الرتكيبــة الفريــدة تجــذب فقــط 5 أنــواع مــن البعــوض مــن فئــة 

أنوفيليس، وهي الناقلة الوحيدة لطفيليات املالريا. 
وذكرت الرشكة إن املنتجات الصناعية األخرى إما تحتاج إىل مصدر 
كهربــايئ أو إىل نــرش ثــاين أكســيد الكربــون، وهــو األمــر الــذي يعطــل 

الغالف الحيوي املحيط.
ورغــم أن الجاذبيــة الجزيئيــة حريصــة عــىل تســويق قاتــل الحــرشات، 
فإنهــا مصممــة عــىل جعلهــا »ســهلة املنــال وبأســعار معقولــة«، وفًقــا 
املعرضــة  البلــدان  مســاعدة  ميكنهــا  حيــث  إيغناتوفيتــش،  للســيد 

للخطر.
وأوصــت الوكالــة باســتخدام لقــاح املالريــا )آر يت إس( عــىل نطــاق 
واسع، والذي طورته رشكة "غالكسو سميث كالين" الستخدامه يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكرى، ويف مناطق أخرى تشهد مستويات 
متوســطة إىل مرتفعــة مــن انتقــال املالريــا، مــام قــد ينقــذ مئــات آالف 

األرواح سنوًيا.
ُيصــاب ماليــني األشــخاص بالعــدوى كل عــام، ويفقــد نحــو 400 ألــف 
شــخص حياتهــم، والكثــر منهــم أطفــال دون ســن الخامســة. وُيعتقــد 
الطفيــيل  - املتصــورة املنجليــة(، هــي  فالســيباروم  )بالزموديــوم  أن 
البــرش، موجــودة عــىل ســطح  لــدى  الــذي يســبب املالريــا  املميــت 

األرض منذ أكرث من 50 ألف سنة.

دراسة: حليب األطفال الصناعي 
ال يخضع لفحوص دقيقة

مىت يمكن لطفلك أن يحتيس 
أول كوب من الشــــــــــاي؟

لندن/ وكاالت:
كــوب  فيــه  يعــّد  الــذي  الوقــت  يف 
اليومــي  الروتــني  مــن  جــزءا  الشــاي 
النقــاش  يحتــدم  البالغــني  لغالبيــة 
والرّضــع  لألطفــال  الســامح  بشــأن 
بعــض  إن  بــل  الشــاي،  بــرشب 
الثقافــات تــرى أن رشب الشــاي قــد 
الصحيــة،  الفوائــد  بعــض  لــه  يكــون 
كان  القدميــة  األجيــال  يف  وحتــى 
األطفــال يتذوقــون الشــاي يف ســن 
يف  األبحــاث  تقــف  فأيــن  مبكــرة، 

هذا الصدد؟
 1427 شــمل  رأي  اســتطالع  يف 
"مايــد  موقــع  أجــراه  األمهــات،  مــن 
األمهــات  ســئلت  مامــز"،  فــور 
لطفلــك  تســمحني  عمــر  أي  "يف 
بــرشب الشــاي؟" فأجابــت %6 مــن 
ألطفالهــن  ســمحن  أنهــن  األمهــات 
عامــني،  بلــوغ  قبــل  الشــاي  بــرشب 
تســمح  مل  األمهــات  مــن  و12% 
بتنــاول الشــاي قبــل ســن الخامســة، 
يف حــني ســمحت األمهــات بنســبة 
تزيد عىل %80 بتناول الشاي يف 
ســن مبكــرة. وبعكــس القهــوة، فقــد 
أفــادت %39 مــن األمهــات بأنهن ال 
يســمحن لألطفال برشبها قبل ســن 

الـ12.
هل الشاي مضر لألطفال؟

للصحــة  الوطنيــة  الهيئــة  تذكــر  مل 
واضحــا  دليــال  املتحــدة  باململكــة 
الشــاي،  تنــاول  مــن  األطفــال  مينــع 
الشــاي  أن  إىل  أشــارت  لكنهــا 
تســّوس  يســبب  قــد  امُلحــىلّ 
علميــة  نــرشات  ويف  األســنان، 
أخــرى ذكــرت أن رشب الشــاي قــد 
مينــع امتصــاص الحديــد، ومــن ثــّم 
خلصت تلك النرشات إىل رضورة 
اختيــار التوقيــت املناســب لرشب 
األطفــال الشــاي بحيــث يكــون بــني 

مشــكالت  ألي  تجّنبــا  الوجبــات 
متعلقة بامتصاص الحديد.

واألمــر نفســه حــّذرت منــه املنظمــة 
أشــارت  التــي  للتغذيــة  الريطانيــة 
إىل أن كوبــني مــن الشــاي يوميا قد 
يكون لهام تأثر كبر يف امتصاص 
يؤثــر  ال  فهــو  بالجســم،  الكالســيوم 
يف البالغــني الذيــن يحصلــون عىل 
نظام غذايئ متوازن، لكنه يؤثر يف 

األطفال والرضع.
خبراء يعددون فوائد الشاي

يــرون  فإنهــم  لخــراء آخريــن  ووفقــا 
أن الشــاي مفيــد لألطفــال والرّضــع، 
كوتــس،  كاريــن  أكــدت  فقــد 
استشــارية األســنان يف املؤسســة 
الريطانيــة لصحــة األســنان، احتواء 
مــن  جيــدة  كميــات  عــىل  الشــاي 
إال  لألســنان،  املفيــد  الفلورايــد 
امليــزة  تلــك  أن  إىل  أشــارت  أنهــا 
الشــاي  كان  إذا  متامــا  ســتنتهي 
يعــرّض  إنــه  إذ  بالســكر  محــىّل 
األطفال والرّضع لتسّوس األسنان.

كــام نصحــت كوتــس باالبتعــاد عــن 
رشب الشــاي يف زجاجــات رضاعــة 
األطفــال فهــي فقط مخصصة للامء 
يف  تناولــه  وميكــن  والحليــب، 
قليلــة  وبكميــات  صغــرة  أكــواب 
ومن دون إضافة أي تحلية، وميكن 
إليــه  الحليــب  مــن  قليــل  إضافــة 
بصــورة  وتحليتــه  مرارتــه  لتخفيــف 

طبيعية.
وكشــفت دراســة نــرشت يف مجلــة 
الحميــة  وعلــم  اإلنســان  تغذيــة 
األطفــال  تنــاول  أن  عــن  العلميــة 
ال  الشــاي  مــن  متوســطة  كميــات 
تزيــد عــىل كوبــني يوميــا لــن يعرض 
قــد  بــل  الكافيــني،  األطفــال ألرضار 
يصبــح الشــاي مفيــدا لألطفــال، إذ 
وأدائهــم  تركيزهــم  مــن  يحّســن  إنــه 
الريايض، فضال عن احتواء الشاي 

عىل مواد تقّوي اللثة واألسنان.
ميــل"  ديــيل  "ذا  صحيفــة  ونقلــت 
الريطانية عن الدراسة أن التعرض 
مرتبــط  للكافيــني  الســلبية  لآلثــار 

بتنــاول جرعــات كبرة منه، قد تبلغ 
القهــوة  أو  الشــاي  مــن  أكــواب   4

يوميا.
احتــواء  الدراســة  أكــدت  كــام 
الــذي  الفالفونويــد  عــىل  الشــاي 
القلــب،  عضلــة  أداء  مــن  يحّســن 
وعقبــت الدكتــورة كاري روكســتون 
عــىل الدراســة بأنهــا تنصــح بتنــاول 
األطفــال الشــاي يف مرحلــة مــا قبــل 

سن املدرسة.
وســجلت إحصائيــات أجريــت يف 
الخمسينيات أن %55 من األطفال 
يف عمر الرابعة قد احتسوا الشاي 
ضمــن وجباتهــم الرئيســة، يف حــني 
األطفــال  مــن   10% مــن  أقــل  كان 
الغازيــة  املرشوبــات  يرشبــون 
اإلحصــاءات  وربطــت  والعصائــر، 
ذلك بعدم تسجيل حاالت السمنة 
تلــك  يف  األطفــال  لــدى  املفرطــة 

الحقبة.
المشروبات العشبية بديل

إذا كان هناك خالف ونقاش علمي 
الشــاي  كان  إذا  مــا  بشــأن  مســتمر 
األحمــر واليومــي مفيــدا أو ال، فــإن 
البابونــج  خاصــة  العشــبية  البدائــل 
والشــمر قــد تصبــح أكــرث فائــدة مــن 
للطفــل  وميكــن  األحمــر،  الشــاي 
املرشوبــات  تلــك  بتنــاول  البــدء 
الســادس  الشــهر  يتــم  أن  مبجــرد 
األم،  حليــب  مــع  جنــب  إىل  جنبــا 
أن  إىل  األبحــاث  أشــارت  كــام 
تلــك األعشــاب قــد يكــون لهــا دور 
مــن  والتخلــص  الرّضــع  تهدئــة  يف 
التقلصــات التي يعانيها غالبيتهم. 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  وتــويص 
األمهــات بالرضاعــة الطبيعيــة فقــط 
األوىل  الســتة  األشــهر  مــدى  عــىل 
من حياة الطفل من دون إضافة أي 

أغذية أو مرشوبات مكملة.

ماذا قال المنسق عن االستيطان؟
نفــت الخارجيــة األمريكيــة تهمــة تغافلهــا عــن االســتيطان يف الضفــة، 
وزعمــت أنهــا تديــن اإلجــراءات األحاديــة، وتــرى يف االســتيطان إعاقــة 
لحّل الدولتني. هذا النفي البارد جاء عىل لسان ناطق باسم الخارجية 
األمركية، وهذا النفي ليس له ترجمة عملية يف امليدان البتة، فدولة 
فصــل  وتســتهدف  املوســعة  االســتيطان  عمليــات  تواصــل  االحتــالل 
جنــوب الضفــة عــن شــاملها، ومنــع التنــازل عــن منطقــة األغــوار. ورئيــس 
حكومــة االحتــالل بينيــت هــو مــن أهــم الراعــني لالســتيطان، وقــد رصح 
مؤخــًرا أنــه ســيواصل عمليــة االســتيطان، ولــن يســمح بدولــة فلســطينية 

)إرهابية( بزعمه عىل بعد سبع دقائق من بيته.
هذه الصورة القلمية لواقع االســتيطان يف الضفة، والرعاية السياســية 
تأكيــده بتريحــات املنســق  أمريــكا عنــه، ميكــن  لــه، وتغافــل  العليــا 
األممــي لعمليــة الســالم بالــرشق األوســط )تــور وينســالند( الــذي قــال 
بالضفــة  األمنيــة  األوضــاع  الفائــت:"  األســبوع  األمــن  مجلــس  أمــام 
الغربيــة مبــا يف ذلــك القــدس آخــذة يف التدهــور. وإن عــدًدا كبــًرا من 
الفلسطينيني يقتلون أو يصابون بنران األمن اإلرسائييل. وأنا قلق إزاء 
خطط )إرسائيل( بناء وحدات سكنية تفصل شامل الضفة عن جنوبها، 

وطالب )إرسائيل( بوقف هدم وإخالء مساكن الفلسطينيني".
وبيــان ملخاطــر  االحتــالل،  لدولــة  إدانــة  فيــه  هــذا  إن تريــح املنســق 
لــإلدارة  املوجــه  لالتهــام  تأكيــد  أيًضــا  وفيــه  االســتيطان،  عمليــات 
األمريكيــة بتغافلهــا عــن االســتيطان، ولــو كانــت غــر متغافلــة عنه لكان 
بإمكانهــا وقفــه، أو عرقلتــه، هــذه التريحــات التــي أدىل بهــا املنســق 
أمــام مجلــس األمــن كانــت كافيــة الســتصدار قــرار مــن مجلــس األمــن 
بوقــف االســتيطان، ولكــن هــذا مل يحــدث، رمبــا ألن الــدول الدامئــة يف 
مجلــس األمــن تتجنــب إدانــة )إرسائيــل( عــادة، ورمبــا ألن الدبلوماســية 
توظيــف  يف  فشــلت  ضعيفــة،  دبلوماســية  والعربيــة  الفلســطينية 
تريحات املنسق الرسمية الستصدار قرار مبنع االستيطان، وهكذا 

تصبح التريحات مجرد تقرير للعلم دون ترجمة عملية له.
الضفــة الغربيــة والقــدس، تعانيــان مــن أخطــار أمنية كبــرة، حيث يقتل 
الرجــل بالشــبهة، وأســهل يشء يفعلــه ســالح الحــدود هــو إطــالق النــار 
واســع  االســتيطاين  التمــدد  مــن  الضفــة  وتعــاين  الفلســطيني،  عــىل 
النطــاق، بحيــث ميكــن أن تتحــول بــه املــدن الفلســطينية الكبــرة إىل 
ــا بــال تواصل بينها، وهذه النهاية املأســاوية  كانتونــات معزولــة عــزاًل تامًّ

هي ترجمة عملية لخطة ألون يف الضفة واألغوار.


