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غزة-رام الله-عواصم/ محمد األيويب:
اإلرسائيــي  االحتــال  قــرار  قوبــل 
حقوقيــة  مؤسســات  ســت  تصنيــف 
وأهليــة فلســطينية "منظــات إرهابية" 
فصائــل  جانــب  مــن  واســع  بتنديــد 
فلســطينية  ومنظــات  وشــخصيات 
ودولية، مع مطالبات للمجتمع الدويل 
املنظــات  لحايــة  الفــوري  بالتدخــل 
حقــوق  عــن  واملدافعــن  الحقوقيــة 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان 
املحتلــة. وأول مــن أمــس، أصــدر وزيــر 
قــرارًا  غانتــس  بينــي  االحتــال  جيــش 

مؤسســات  ســت  بتصنيــف 
الغربيــة  الضفــة  يف  مدنيــة 

9 وفيات و220 إصابة جديدة 
بكورونا في الضفة وغزة

غزة-رام الله/ فلسطن:
جديــدة  إصابــة  و220  وفــاة  حــاالت   9 تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
بفــروس "كورونــا" بعــد فحــص 2449 عينــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع 

غزة، وتعايف 1072 مصاًبا يف الـ24 ساعة املاضية.
وفــاة  حــاالت   5 أن  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
بالفروس ُسجلت يف قطاع غزة، وحالتن يف طولكرم، وحالة يف جنن، وحالة 

يف قلقيليــة. وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ُســجلت عــى النحــو 
اآليت: "الخليل 16، أريحا واألغوار 8، قلقيلية 5، طوباس 4، ضواحي 

40 منظمة أمريكية تطالب 
"غوغل" و"أمازون" بإلغاء 

عقدهما مع جيش االحتالل
واشنطن/ فلسطن:

طالبــت 40 منظمــة أمريكيــة أمــس، رشكتــي "أمــازون" و"جوجــل" بالتخــي عــن 
عقدها مع جيش االحتال اإلرسائيي لنقل أنظمة معلوماته.

وأكــدت املنظــات يف رســالة مفتوحــة وقوفهــا إىل جانــب موظفــي الرشكتــن 
الذين طالبوا إدارتيها بالتوقف عن متكن قمع حكومة االحتال للفلسطينين.

مراقبــة  االحتــال  حكومــة  عــى  تســهان  وجوجــل  أمــازون  أن  وبينــت 
الفلسطينين وإجبارهم عى ترك أراضيهم، مؤكدة رضورة استخدام 

رام الله/ فلسطن:
يف  املواطنــن  مــن  حشــد  شــارك 
رام  مدينــة  وســط  ومســرة  وقفــة 
مــع  تضامًنــا  أمــس،  مســاء  اللــه، 
األرسى املرضبــن عــن الطعــام يف 

سجون االحتال.
وانتظــم عرشات الشــبان والنشــطاء 
وهتفــوا  التضامنيــة  الوقفــة  يف 
املرضبــن  األرسى  لحريــة 
مقــداد  األســر  مقدمتهــم  ويف 

القواسمي واألسر عاء األعرج.
إلنقــاذ  العاجــل  بالتحــرك  وطالبــوا 
األوان،  فــوات  قبــل  األرسى  حيــاة 

بسياســات  مندديــن 
االحتال التنكيلية بهم.

دعوات نسوية لتوثيق 
تجربة األسيرات الفلسطينيات 

في سجـــــون االحتــــالل
رام الله-غزة/ صفاء عاشور:

دعت شخصيات نسوية إىل توثيق تجربة األرس للمرأة الفلسطينية 
داخل سجون االحتال اإلرسائيي.

وشــدد هــؤالء، خــال حلقــة حواريــة نظمهــا معهــد دراســات املــرأة 
ونقابة أساتذة وموظفي جامعة برزيت عرب "زوم"، أمس، 
عــى رضورة تســليط الضــوء عــى تجربــة األســرات وتنــاول 

غزة/ جال غيث:
أهميــة  مــن  فلســطينية  فصائــل  قللــت 
الــذي ســتعقده اللجنتــان  ونتائــج االجتــاع 
التنفيذية ملنظمة التحرير واملركزية لحركة 
"فتــح" اليــوم، يف مقــر الرئاســة مبدينــة رام 
الله، برئاســة رئيس الســلطة محمود عباس، 

ملناقشــة عــدة ملفــات فلســطينية، واصفــة 
حــرب  بأنهــا  عنهــا  ســتخرج  التــي  القــرارات 
عــى ورق. وانتقــدت الفصائــل، اجتاعات 
املنظمــة وحركــة فتــح املتكــررة، نظــًرا لعــدم 
اجتاعــات  عــن  قــرارات خرجــت  تنفيذهــا 
ســابقة خاصــة قــرارات املجلســن الوطنــي 

العامــن  األمنــاء  واجتــاع  واملركــزي 
أشــكال  كل  بوقــف  بــروت،  يف  للفصائــل 
مــن  والتحلــل  االحتــال،  مــع  العاقــة 
البيــت  ترتيــب  وإعــادة  "أوســلو"،  اتفــاق 

حــول  وااللتفــاف  الفلســطيني، 
عــى  والتوافــق  الشــعب  خيــار 

أربعة شهود سيدلون 
بإفاداتهم اليوم في جريمة 

اغتيــال الناشــط "بنات"
غزة/ جال غيث:

إنهــا ســتقدم جميــع مــا لديهــا مــن شــهود ليدلــوا  بنــات،  قالــت عائلــة 
اليــوم يف مدينــة رام  التــي ســتعقد  بإفاداتهــم باملحكمــة العســكرية، 
اللــه. وقــال غســان بنــات، شــقيق "نــزار" لصحيفــة "فلســطن" أمــس: 

إن العائلــة ســتقدم جميــع مــا لديهــا مــن شــهود وعددهم أربعة 
ليدلــوا بإفاداتهــم يف جلســة املحاكمــة التــي ســتعقد اليــوم، 

د  أجهزة السلطة ُتصعِّ
بالضفة وسجونها تعجُّ 
بالمعتقلين السياسيين

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تتوقف األجهزة األمنية التابعة للسلطة يف الضفة الغربية املحتلة 
سياســية  بتهــم  ســجونها  يف  املواطنــن  مــن  بالعــرشات  الــزج  عــن 
وأخرى تتعلق بحرية الرأي والتعبر وانتقاد أداء حكومتها، والفساد 

دت  املســترشي يف مؤسســاتها. ويف األيام املاضية صعَّ
بحــق  الســيايس  االعتقــال  حمــات  مــن  الســلطة  أجهــزة 

7 أسرى يواصلون اإلضراب 
عن الطعام وتحذيرات من 
انتكاسة أوضاعهم الصحية

رام الله/ فلسطن:
ســجون  يف  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم  أرسى  ســبعة  يواصــل 
االحتــال اإلرسائيــي؛ رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وســط تخوفــات مــن 

إمكانية تعرضهم النتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم.
واألرسى املرضبون، هم: األسر كايد الفسفوس منذ )101 
األعــرج  وعــاء  يومــا(،   94( منــذ  القواســمي  ومقــداد  يــوم(، 

عدها دولة "فصل عنصري"

مجلس طلبة جامعة 
"فرجينيا" يتبنى قراًرا 

بمقاطعة )إسرائيل( 
واشنطن/ فلسطن:

تبنــى مجلــس طــاب الدراســات العليــا يف جامعــة "فرجينيــا التقنيــة" 
األكادمييــة  املؤسســات  جميــع  مقاطعــة  إىل  الجامعــة  يدعــو  قــراًرا 
اإلرسائيلية املتواطئة يف الحفاظ عى االحتال اإلرسائيي الذي ينكر 

قــراره  الفلســطينية األساســية". ودعــا املجلــس يف  الحقــوق 
ا أول مــن أمس، إىل ســحب االســتثارات  الــذي اعُتمــد رســميًّ

)280( معتقًل منذ "هبة الكرامة"

تحذير من انفجار األوضاع 
بالداخل المحتـل عقــب 

إغالق ملف الشهيد "حسونة"
اللد املحتلة/ صفا:

اللــد  مدينــة  يف  األوضــاع  انفجــار  مــن  فلســطينية  أوســاط  حــذرت 
املحتلــة، يف إثــر إغــاق "النيابــة العامــة اإلرسائيليــة" ملــف التحقيــق 
يف استشــهاد الشــاب مــوىس حســونة برصــاص مســتوطن، خــال هبــة 

أيــار )مايــو( املــايض. وزعمت نيابة االحتال يف قرار اإلغاق 
الشــهيد  قاتــل  املســتوطن  أن  املــايض،  الخميــس  الصــادر، 

فقراء غزة محرومون من أبسط 
حقوقهم بسبب "سرقة" 

السلطة مخصصاتهم المالية
غزة/ صفاء عاشور:

وزوجهــا  هــي  اســعيد"،  "ســناء  املواطنــة  تعيــش  قديــم  بيــت  يف 
وأطفالها الثاثة، يف ظروف صعبة للغاية، فعمل زوجها عى سيارة 
أجــرة مملوكــة لصديقــه تجعــل العائــد منهــا بالــكاد يكفــي ملصاريــف 

العائلــة اليوميــة. ومــع قــدوم فصــل الشــتاء تحــاول "اســعيد" 
إصــاح بعــض شــبابيك منزلهــا التــي تكــر زجاجهــا أو حتــى 

"زكي" التقى بـ 20 شخصية إسرائيلية في رام اهلل

االحتالل يكافئ السلطة على 
لقاءاتها التطبيعية بوصــف 

مؤسسات فلسطينية بـ"اإلرهاب"
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

ضمــن سياســة "الامبــاالة" التــي تتبعها الســلطة، تواصــل قياداتها عقد 
املارســات  متجاهلــًة  إرسائيليــة،  شــخصيات  مــع  تطبيعيــة  لقــاءات 

العنرصية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها القرار اإلرسائيي 
بوصف مؤسسات فلسطينية حقوقية، بأنها "إرهابية".

وقفـــة ومسيرة وسط رام اهلل 
نصـــــرًة لألســـــــرى المضـــــربين

لعدم تنفيذ قرارات اتخذتها سابًقا

فصــائل: نتائــج اجتمــاع المنظمة 
والسلطــــة ال تزال حبًرا عـلى ورق

إدانات واسعة لقرار االحتالل تصنيــف 6 
مؤسسات حقوقية فلسطينية "إرهابية"
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االحتلل يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم  في مسافر يطا جنوب الخليل أمس        ) فلسطين (

فعالية تضامنية دعًما وإسناًدا لألسرى المضربين عن الطعام في رام اهلل أمس

مؤتمر لمؤسسات المجتمع المدني رفًضا لهجمة االحتلل على المؤسسات الحقوقية في الضفة أمس

اختناقات بمواجهات في جنين 
ومستوطنون يعتدون على 

قاطفي الزيتون برام اهلل

االحتـــالل يجبـــر 
عائلـة مقدسية 

على هدم منزلها
محافظات/ عبد الله الرتكاين:

أجــربت بلديــة االحتــال اإلرسائيــي أمــس، عائلــة 
جابــر عــى هــدم منزلهــا الكائــن يف حــي واد الجوز 

بالقدس املحتلة قًرا.
وأفــاد أحــد أفــراد العائلــة أن املهلــة التــي منحتهــا 
اليــوم، لذلــك اضطــر  القــدس تنتهــي  لهــم بلديــة 
دفــع  لتفــادي  املنــزل،  هــدم  إىل  العائلــة  أفــراد 
قبــل  مــن  هدمــه  أجــرة  الشــواقل  آالف  عــرشات 
طواقــم البلديــة. وأوضــح أن العائلــة بنــت املنــزل 
االحتــال  بلديــة  فرضــت  ثــم   ،1991 عــام  منــذ 
مخالفات بناء عى والدته لعدة سنوات، وبعدها 

توقفت املخالفات لكرب سنها.
نحــو عامــن  منــذ  توفيــت  الوالــدة  أن  وأشــار إىل 
املنــزل  قضيــة  عــادت  وفاتهــا  ومنــذ  ونصــف، 

للتــداول عــرب املحاكــم اإلرسائيلية، حتى 
1515صدر قرار بالهدم القري.
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تقرير: االستيطان يأخذ أبعاًدا تفرض قيوًدا عىل حق الفلسطينيني بتقرير املصري استعدادات لعقد مؤمتر 
الثوابت الفلسطينية 

"الالجئون وتحديات العودة"
غزة/ فلسطني:

يســتعد مركز دراســات الالجئني الفلســطينيني إلطالق مؤمتره "الالجئون 
وتحديــات العــودة" يف قطــاع غــزة، مبناســبة الذكــرى 104 لوعــد "بلفــور" 

الذي يوافق الثاين من شهر نوفمرب من كل عام.
مــن  أكــر  املؤمتــر سيشــهد مشــاركة  بــأن  أمــس،  بيــان  املركــز يف  وأفــاد 
70 شــخصية، بينهــم رؤســاء ووزراء وقيــادات عربيــة وفلســطينية وأعضــاء 
مكاتــب سياســية لفصائــل فلســطينية، ورؤســاء حاليــون وســابقون لدوائــر 
ملؤمتــرات  وســابقون  حاليــون  ورؤســاء  الشــعبية،  واللجــان  الالجئــني 

فلسطينيي الخارج، وخرباء وأكادمييون وإعالميون.
وقــال املركــز إنــه يف ذكــرى 104 لوعــد "بلفــور" الــذي ميثــل جــذور النكبة 
وتراجيديا الهجرة واللجوء والشتات الفلسطيني يتجدد استحضارنا حق 
ا  الالجئــني واملهجريــن الفلســطينيني يف العــودة إىل ديارهم، بصفته حقًّ

ا أكدته قرارات األمم املتحدة. أساسيًّ
مبشــاركة  متخصصــة  جلســة  نحــو27  املؤمتــر  خــالل  ُتناَقــش  أن  وتوّقــع 
أكــر مــن 70 متحدًثــا يف مختلــف قضايــا الالجئــني، تــراوح بــني الثوابــت 
الفلســطينية يف معركــة العــودة، ودور الفصائــل والــدور الوطنــي والعــريب 
قضيــة  يف  والداخــل  الخــارج  فلســطينيي  ودور  الالجئــني،  قضيــة  يف 

الالجئني، وتحديات العودة.
وأشــار إىل أّن املؤمتر ســيتّوج بإطالق حلف العودة وإســراتيجية العودة 
وغريهــا مــن املحــاور التــي رمبــا تناقــش ألول مرة يف مثــل مؤمترات كهذه 

تحمل طابًعا وطنًيا جامًعا، ومبشاركة جميع األلوان واألطياف.
وذكر أن املؤمتر مخصص ملناقشة أحد أهم ثوابت القضية الفلسطينية، 
وهي قضية الالجئني، الذين تشــكل عودتهم إىل أراضيهم وبيوتهم التي 

هجروا منها عصب القضية الفلسطينية.
وأعرب مركز دراسات الالجئني الفلسطينيني عن أمله بأن تحمل مخرجات 
املؤمتر إسراتيجيات وتوصيات باتباع سياسات وآليات ووسائل مختلفة 

لتحقيق هذا الهدف الهام يف مسرية النضال الفلسطيني.

ظاهر: تحريض اإلعالم العربي عىل فضائية األقىص "خِطر"

28 عاًما عىل عملية أرس 
الجنديني "روك" و"ليفي" 

وقتلهمــــا
رام الله/ فلسطني:

وافقت أمس، الذكرى الثامنة والعرشون التي نفذها مقاتلو كتائب الشهيد 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حامس، وأسفرت عن أرس الرقيب 
"يهــود روك" والعريــف "إيــالن ليفــي" وقتلهــام واالســتيالء عــى أســلحتهام 

وجهاز ال سليك ووثائق شخصية.
حينــام  1993م،  أكتوبــر   24 يف  الفدائيــة  العمليــة  القســام  مقاتلــو  ونفــذ 
تســللت "الوحــدة الرسيــة املختــارة رقــم 7" التابعــة لكتائــب القســام، داخــل 
تجمع مغتصبات "غوش قطيف" الذي كان مقاما عى أرايض محافظة خان 
يونس، متخفني يف سيارة أجرة من نوع "سوبارو" وتحمل "لوحة إرسائيلية".

واســتغفلت الوحــدة الجنديــني يف جيــش االحتــالل حينــام كانــا يســريان يف 
أحــد شــوارع املغتصبــة وركبــا يف الســيارة، ومل يــدركا أن صعودهــام الســيارة 

سيجعلهام أسريين لدى كتائب القسام.
عليهــام،  والســيطرة  الجنديــني  ســالح  بنــزع  القســامية  املجموعــة  ونجحــت 
والتنقل بالسيارة داخل املغتصبة -التي كانت تعد حصنًا أمنيًا منيعًا- حتى 

خرجوا منها بسالم.
صورتهــام  أن  بعــد  و"ليفــي"  "روك"  الجنديــني  القســام  مجموعــة  وقتلــت 
ا كان بحوزتهام،  واستولت عى سالحيهام وأوراقهام الثبوتية وجهاًزا السلكيًّ

ثم تركوا الجنود والسيارة.
ومل يكــن جيــش االحتــالل عــى علــم بتلــك العمليــة حتــى صــدر بيــان كتائــب 
القسام الذي فاجأ قيادة الجيش والرأي العام اإلرسائييل، مدعوما بالصور.

وأعلنــت الكتائــب وقتهــا أن هــذه العمليــة تــأيت ردًا عــى استشــهاد "جميــل 
املختــارة  الوحــدة  ومؤســس  القســام،  يف  الجنوبيــة  املنطقــة  قائــد  وادي" 

الرسية رقم 7، الذي ارتقى يف اشتباك مسلح قرب دير البلح.
وبعد استشــهاد القائد يف القســام محمد شــهوان، كشــفت الكتائب النقاب 
عــن أن األخــري هــو مــن قــاد الوحــدة رقــم 7 خلفــًا لـــ"وادي"، وهــو املســؤول عن 

تنفيذ عملية أرس الرقيب "يهود روك" والعريف "إيالن ليفي" وقتلهام.
وتعد هذه العملية واحدة من 9 محاوالت أرس نفذتها كتائب القسام خالل 
مــن  الفلســطينيني  تحريــر األرسى  تهــدف إىل  كانــت  وحــده،  1993م  عــام 

سجون االحتالل.
ومتكنت القسام يف ذلك العام من أرس وقتل الجندّي "يوهوشع فريدبرغ"، 
واملــالزم "شــاهار ســيامين"، والجنــدّي "أرييــه فرنكتــال"، والعريــف "يــارون 

حيمس"، والجندّي احتياط "بيجال فاكنني".
ويف مايــو مــن العــام ذاتــه 1993، أصــاب جنــود القســام العقيــد يف جيــش 
حاولــت  حــني  يف  أرسه،  محاولــة  خــالل  خِطــرة  بجــروح  "جاملــان"  االحتــالل 
مجموعة قســامية اختطاف حافلة إرسائيلية يف القدس بشــهر متوز أســفرت 

عن قتل إرسائيلينْي.
أما يف شهر أغسطس من العام ذاته، فتحولت محاولة اختطاف جندي إىل 

اشتباك مسلح نتج عنه قتل 3 من رشطة االحتالل وإصابة 17 آخرين.

)280( معتقًل منذ "هبة الكرامة"

تحذير من انفجار األوضاع بالداخل املحتل عقب إغالق ملف الشهيد "حسونة"

غزة/ محمد أبو شحمة:
إبراهيــم  األقــى  فضائيــة  مديــر  عــّد 
ظاهــر، تحريــض وســائل إعالميــة عربيــة 
عــى الفضائيــة التي تتخذ من قطاع غزة 
مقــًرا لهــا، أمــًرا خِطًرا، محــذًرا يف الوقت 
املمنهــج  التحريــض  خطــورة  مــن  ذاتــه، 

عى الفضائية والعاملني فيها.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  ظاهــر  وأكــد 
التحريــض  أن  أمــس،  "فلســطني"، 
اإلرسائيــيل العســكري واإلعالمــي دليــل 
اســتهداف  يف  االحتــالل  فشــل  عــى 
الفضائيــة عــدة مــرات وإخــامد رســالتها 

اإلعالمية.
وأشــار إىل أنــه خــالل الســنوات املاضية 
قصف االحتالل مقرات فضائية األقى 
خمــس مــرات، كــام اســتهدف العاملــني 
الشــهيد  منهــم  فارتقــى  ومركباتهــم، 

وأصيب اآلخر.
وقــال ظاهــر: االحتــالل وأذرعــه ووســائله 
اإلعالميــة دامئــا يحرضــون عــى فضائيــة 
املؤسســات  تتحــرك  أن  دون  األقــى، 
الهجمــة  لوقــف  الدوليــة  اإلعالميــة 
اإلرسائيلية عى الفضائية الفلسطينية.

وكان تقريــر نرشتــه القناة "13" العربية، 

عــى  الضــوء  ســلط  املــايض،  األربعــاء 
األقــى  أســتوديوهات فضائيــة  افتتــاح 

بعد القصف اإلرسائييل األخري.
املذيــع  تحريــض  أن  إىل  ظاهــر  وأشــار 
عــى  ســيجال"  "أودي   )13( قنــاة  يف 
العســكرية  الخلفيــة  يعكــس  الفضائيــة، 
عــى  األمنيــة  املؤسســة  وســيطرة  لــه، 

الوسائل اإلعالمية العربية.
تلتفــت  لــن  أنهــا  الفضائيــة  مديــر  وأكــد 
اإلرسائيــيل،  والتهديــد  للتحريــض 
أنهــا  رســالتها، خاصــة  توصــل  وســتبقى 
والهــم  القضايــا  تحمــل  مقاومــة  قنــاة 

فضــح  عــى  وتعمــل  الفلســطيني، 
اإلنســان واألرض  بحــق  جرائــم االحتــالل 

واملقدسات الفلسطينية.
القنــاة  نرشتــه  الــذي  التقريــر  وبحســب 
فضائيــة  اســتوديوهات  فــإن  العربيــة، 
جديــًدا  هدًفــا  أضيفــت  "قــد  األقــى 
إضافــة  اإلرسائيــيل"،  األهــداف  لبنــك 
الفضائيــة  عــى  العلنــي  تحريضــه  إىل 

والصحفيني العاملني فيها.
غــزة  يف  حــامس  حركــة  رئيــس  وافتتــح 
املــايض،  األســبوع  الســنوار،  يحيــى 
األقــى  فضائيــة  اســتديوهات 

الجديدة، مبشــاركة أعضاء من املكتب 
السيايس.

 ،2006 عــام  الفضائيــة  وتأسســت 
الفضائيــة  القنــوات  مــن  واحــدة  وهــي 
الفلســطينية الهامــة التــي تبــث برامجهــا 

من داخل قطاع غزة.
وحافظت الفضائية منذ تأسيســها عى 
تصنيــف  يف  فلســطينًيا  األوىل  املرتبــة 
للقضيــة  املتابعــة  الفضائيــة  القنــوات 
الفلســطينية من حيث عدد مشــاهديها 
حســب الدراســات ونتائــج اســتطالعات 

الرأي املتعددة.

رام الله/ فلسطني:
عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  قــال 
إن  االســتيطان:  ومقاومــة  األرض 
"نفتــايل  برئاســة  االحتــالل  حكومــة 
واســع  نحــو  عــى  تســتغل  بينيــت" 
انشــغال اإلدارة األمريكيــة يف سياســتها 
مــن  ليــس  ملفــات  بأولويــات  الخارجيــة 
بينهــا ملــف التســوية السياســية للــرصاع 
الفلســطيني–اإلرسائييل لتمــي قدمــا 

يف تنفيذ مخططات استيطانية.
وأوضــح املكتــب يف تقريــر االســتيطان 
األســبوعي، أمــس، أن هــذه املخططــات 
حكومــة  تســعى  التــي  االســتيطانية 
يف  تتجــاوز  تنفيذهــا،  إىل  االحتــالل 
حدودهــا ويف املخاطــر املرتبــة عليهــا 

أعــامل  جــدول  عــى  مطروًحــا  كان  مــا 
حكومــة بنيامــني نتنياهــو مــن مخططــات 

ومشاريع استيطانية.
وأشــارت إىل أن هــذه الحكومــة تســتغل 
اإلدارة  سياســة  يف  ضعــف  نقطــة 
عــى  الحفــاظ  تفضــل  التــي  األمريكيــة، 
االئتالف الحكومي القائم يف )إرسائيل( 
عــى االصطــدام معــه يف أمــر قــد يدفــع 
لعــودة  الطريــق  ومتهيــد  انهيــاره  إىل 

بنيامني نتنياهو إىل الحكم.
تبــدو  بينيــت  حكومــة  أن  عــى  وشــدد 
لقانــون  الدقيقــة  حريصــة عــى الرجمــة 
أقــرّه  الــذي  العنــرصي"،  "القوميــة 
والــذي   ،2018 عــام  يف  "الكنســيت" 
البحــر  بــني  املصــري  تقريــر  حــق  يحــرص 

والنهر يف فلسطني باليهود وحدهم.
وقــال التقريــر إن االســتيطان يأخذ أبعادا 
جديــدة مــن شــأنها أن تضــع قيــودا ثقيلــة 
عــى فــرص مــا يســمى بـ"حــل الدولتــني" 
دولــة  جــوار  إىل  فلســطينية  دولــة  وقيــام 
حــدود  عنــد  يقــف  ال  وهــو  االحتــالل، 
اســتيطانية  وحــدات  لبنــاء  عطــاءات 
جديدة، بل يتعدى ذلك نحو إقامة بنية 
تحتيــة، أقرتهــا حكومــة نتنياهو الســابقة، 
حكومــة  ألي  تنفيذهــا  مهمــة  وتركــت 
االلتفافيــة  كالطــرق  بديلــة،  إرسائيليــة 
ومحطــات املواصــالت ومشــاريع الربــط 

الكهربايئ وغريها.
وبحسب التقرير، فإن سلطات االحتالل 
تعتزم املوافقة عى بناء آالف الوحدات 

االســتيطانية يف عــدد من املســتوطنات 
الغربيــة  الضفــة  االســتيطانية يف  والبــؤر 
علنيــة  مواقــف  أول  يف  ذلــك  املحتلــة، 
من هذا النوع منذ تويل جو بايدن مهام 

الرئاسة يف الواليات املتحدة.
فقــد أعلــن مــا يســمى "املجلــس األعــى 
املدنيــة"  "اإلدارة  يف  للتخطيــط" 
األســبوع  يف  ســيوافق  أنــه  اإلرسائيليــة، 
املقبــل، عــى تنشــيط التخطيــط والبنــاء 
جديــدة،  ســكنية  وحــدة   3100 لنحــو 
ســوف تتــوزع عــى 30 مســتوطنة وبــؤرة 

استيطانية.
يف  مؤخــرا  صــدر  نفســه،  الوقــت  يف 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن  مــن  الســابع 
الجاري عدد من األوامر العســكرية التي 

اســتيطانية  مشــاريع  إقامــة  تســتهدف 
وبيــت  الخليــل  محافظتــي  يف  جديــدة 

لحم.
أنــه يف خطــوة  الوطنــي،  وبــني املكتــب 
حــي  لبنــاء  متهــد  جديــدة  اســتفزازية 
بــدأ  الخليــل،  قلــب  يف  اســتيطاين 
مســتوطنون أعامل بناء إلقامة مستوطنة 
عامــًا،  عرشيــن  منــذ  مــرة  ألول  جديــدة 
بحيــث تضــم 31 وحــدة ســكنية، وتبنــى 

يف مجمع محطة الحافالت القدمية.
وأشــار إىل أن وزيــر البنــاء واإلســكان يف 
يدفــع  إلكــني  زئيــف  االحتــالل  حكومــة 
عــدد  ملضاعفــة  مخطــط  متريــر  باتجــاه 
املســتوطنني يف غور األردن يف غضون 

أربع سنوات.

اللد املحتلة/ صفا:
حذرت أوســاط فلســطينية من انفجار األوضاع يف 
مدينة اللد املحتلة، يف إثر إغالق "النيابة العامة 
اإلرسائيليــة" ملــف التحقيق يف استشــهاد الشــاب 
موىس حسونة برصاص مستوطن، خالل هبة أيار 

)مايو( املايض.
وزعمــت نيابــة االحتــالل يف قــرار اإلغــالق الصادر، 
الخميــس املــايض، أن املســتوطن قاتــل الشــهيد 
حســونة "دافــع عــن نفســه"، مــع وجــود تســجيالت 
عنــه  بعيــًدا  كان  حســونة  أن  وتؤكــد  ذلــك  تنفــي 
صــدر  أنــه  القــرار  يف  جــاء  كــام  األمتــار،  عــرشات 

لـ"براءة املتهمني".
األشــهر  خــالل  حســونة  الشــهيد  عائلــة  تبلــغ  ومل 
املاضيــة بــأي يشء عــن ملــف التحقيق يف مقتله، 
"عدالــة"  مركــز  مخاطبــة  مــع  أصــاًل،  ســاٍر  أنــه  أو 
الحقوقــي قائــد رشطــة االحتــالل يف املدينــة ثالث 
مبجريــات  الشــهيد  ذوي  إبــالغ  بــرورة  مــرات 
الخميــس  وأبلغــت  تســتجب  لكنهــا مل  التحقيــق، 

بإغالق امللف.
بالداخــل  تظاهــرات  أثنــاء  يف  حســونة  وارتقــى 
املحتــل، رفًضــا للعــدوان عــى األقــى وغــزة يف 
شهر مايو املايض خالل معركة "سيف القدس"، 
االحتــالل  جنــود  برصــاص  املتظاهــرون  تفاجــأ  إذ 

ومستوطنيه لقمعهم.
ويف أعقــاب استشــهاد الشــاب حســونة اندلعــت 
باللــد،  االحتــالل  رشطــة  مــع  عنيفــة  مواجهــات 
متظاهــًرا،   20 نحــو  الرشطــة  خاللهــا  اعتقلــت 
باملطــاط  املغلــف  بالرصــاص  عليهــم  واعتــدت 

وقنابل الغاز املسيل للدموع.
وحذر حقوقيون ومسؤولون من خطورة قرار إغالق 
املــدة  هــذه  التحقيــق يف استشــهاد حســونة يف 
القياســية، إذ إنه مل يســبق االنتهاء من ملف كهذا 

بهذه الرسعة.
يف  ســيايس  قــرار  وجــود  يعكــس  ذلــك  أن  ورأوا 
ســياق االنتقــام مــن ســكان املدينــة عــى موقفهــم 
خــالل )هبــة الكرامــة( أواًل، وثانًيا "التمهيد لترشيع 
عمليــات قتــل الفلســطينيني يف اللــد عــى أيــدي 

اليهود"، كام يؤكد محامي الشهيد خالد زبارقة.
بــأن  تتــذرع  االحتــالل  نيابــة  "إن  زبارقــة:  وقــال 
املســتوطن الــذي قتــل حســونة دافــع عــن نفســه، 

والصــور والشــهادات والفيديوهــات التــي بحوزتنــا 
وتوثــق الحــدث تثبــت أن الشــهيد كان يبعــد عــن 

املستوطن عرشات األمتار".
وعلق عى القرار: "هذه هي الفاشــية اإلرسائيلية 
والغطــاء  الحاميــة  تعطــي  باتــت  التــي  الجديــدة 
القانوين للجرمية اليهودية املنظمة، وللمليشيات 
اليهودية التي تربت يف مســتوطنات الضفة عى 

أن تقتل الفلسطينيني".
تشــجيع  منــه  يــراد  القــرار  أن  عــى  زبارقــة  وشــدد 
"هــذه  قائــاًل:  القتــل،  عــى  امليليشــيات  هــذه 
فيهــا  يؤســس  االحتــالل  علينــا،  جديــدة  مرحلــة 
للقتــل خــارج القانــون وعمليــات قتــل عــى أيــدي 
مؤسســات  مــن  ودعــم  بغطــاء  امليلشــيات،  هــذه 
االحتالل: املستوى الحكومي والشاباك والرشطة 

والنيابة".
انفجار متوقع 

وال تكمــن الخطــورة يف إغــالق التحقيــق بامللــف، 
البدايــة  منــذ  للتحقيــق  الحقيقيــة  النيــة  وإمنــا يف 

والوصول إىل نتائج، كام أكد املحامي.
اعتقــل  للجرميــة  األول  اليــوم  "منــذ  وتابــع: 

48 ســاعة فقــط، ثــم  املســتوطنون املشــتبه بهــم 
أطلق رساحهم، وهذا يعني أن النية مبيتة إلغالق 

امللف منذ اليوم األول رغم وجود دالئل".
ُيذكــر أن االحتــالل أعلــن يف حينــه اعتقــال خمســة 
الشــهيد  قتــل  يف  بهــم  مشــتبه  املســتوطنني  مــن 

حسونة.
بأهــل  يحيــق  كبــري  خطــر  "هنــاك  زبارقــة:  وأكمــل 
اللد، فإىل جانب إغالق ملف الشهيد حسونة مل 
يتعامــل مــع أي ملــف ضــد اليهــود، الذيــن اعتــدوا 
عى الفلسطينيني وممتلكاتهم ومنازلهم يف اللد 

خالل هبة مايو".
األحــداث  أن  الصــورة  تتضــح  "اليــوم  وأضــاف: 
خــالل هبــة الكرامــة كانــت مدعومــة مــن الحكومــة 
الســحر  انقلــب  ولكــن  أذرعهــا،  وكل  اإلرسائيليــة 
عــى الســاحر يف حينــه، ولذلــك بــدؤوا يعاقبــون 
االعتقــال  بحمــالت  املدينــة،  يف  الفلســطينيني 
قتــل  تشــجيع  واليــوم  التهويــد،  ومخططــات 

املستوطنني لهم".
وأشــار إىل أنــه ال يــزال يف الســجون 280 معتقــاًل 
منــذ الهبــة، إضافــة إىل تقديــم لوائــح اتهــام بحــق 

43 معتقــاًل، مشــدًدا عــى أن كل مــا يجــري هــو 
املدينــة،  يف  الفلســطيني  للوجــود  اســتهداف 

واستقطاب وتثبيت للمستوطنني فيها.
شــنتها  التــي  الحملــة  يف  املعتقلــني  عــدد  وبلــغ 
رشطــة االحتــالل، و"شــاباك" يف بلــدات الداخــل 

منذ هبة مايو ما يزيد عى 2800 معتقل.
املدينــة  يف  "األحــداث  أن  مــن  زبارقــة  وحــذر 
مــرة  لالنفجــار  مهيــأة  عامــة  والداخــل  خاصــة، 

أخرى".
إغلق دون تحقيق

البلديــة  وأعضــاء  الشــعبية،  اللجنــة  وطالبــت 
الفلســطينيون يف اللد "القيادة العربية الُقطرية" 
بتفعيل مبدأ الحامية الدولية لفلسطينيي الـ)48( 
الرســمية،  اإلرسائيليــة  الحكومــة  مامرســات  مــن 

ا منيًعا يف وجه هذه الفاشية". و"الوقوف سدًّ
ورأت اللجنة وأعضاء البلدية، يف بيان، أمس، أن 
"هــذا القــرار يؤســس ملرحلــة الفاشــية اإلرسائيلية 
خلفيــة  عــى  اإلنســان  تســتهدف  التــي  املنفلتــة 
دينــه وقوميتــه ودمــه، وهــذا القــرار الظــامل يعطــي 
الرشعيــة لجرائــم املليشــيات اإلرهابيــة اليهوديــة، 
ويشــجعها عــى قتــل الفلســطينيني والتنكيل بهم 

تحت حامية األجهزة الرسمية اإلرسائيلية".
من جانبه رأى مركز "عدالة لحقوق األقلية العربية 
يف )إرسائيــل(" أن بــالغ النيابــة اإلرسائيليــة لعائلــة 
شــكوًكا جديــة يف  يثــري  امللــف  بإغــالق  الشــهيد 
جديــة التحقيــق الــذي قامــت بــه رشطــة االحتالل، 

ويدل عى تواطئها لعدم الكشف عن القاتل.
وقــال املركــز، يف بيــان، أمــس: "ســنتابع يف مركــز 
عدالة إجراءات التحقيق، وسنتخذ كل الخطوات 
الالزمة من أجل ضامن بحث رشطة االحتالل عن 

القاتل ومحاسبته".
وأضــاف: "مــن املفارقة أن قــرار النيابة اإلرسائيلية 
صدر يف اليوم نفسه الذي أصدرت فيه املحكمة 
العليــا قرارهــا بشــأن قتــل الشــهيد املــريب يعقوب 
أبــو القيعــان، مرشعنــة إغــالق امللــف دون فتــح أي 

تحقيق جدي يف مالبسات الحادثة".
وأكــد املركــز الحقوقــي أن القراريــن دليــل واضــح 
األمنيــة  املؤسســة  تعطيهــا  التــي  الحصانــة  عــى 
اإلرسائيليــة يف جرائــم القتــل، حني يكون الضحية 

ا. فلسطينيًّ

إحراق سيارة خالل مواجهات باللد بعد استشهاد الشاب موىس حسونة برصاص مستوطن       )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االستفادة الفلسطينية من 
التوتر األورويب اإلرسائييل

اإلرسائيــي  ميتافيــم  معهــد  أجــراه  للــرأي  اســتطالع  آخــر  كشــف 
مواقــف  حــول  الفتــة  نتائــج  عــن  واإلقليميــة  الخارجيــة  للسياســات 
اإلرسائيليــن مــن جميــع قضايــا الســاعة، ال ســيام مســتقبل الــراع 
والعالقــة  الداخليــة،  اإلرسائيليــة  والتشــابكات  الفلســطينين،  مــع 
مــع اإلدارة األمريكيــة، فضــال عــن اتفاقيات التطبيــع، وآخرها الرؤية 

اإلرسائيلية لالتحاد األورويب، وهنا بيت القصيد.
عــن  آراؤهــم  املســتطلعة  اإلرسائيليــن  نصــف  قرابــة  عــر  فقــد 
اعتقادهم بأن االتحاد األورويب عدو، وليس صديًقا، ما أثار الكثري 
هــذه  وجاهــة  بشــأن  معــًا،  واألوروبيــة  اإلرسائيليــة  التســاؤالت  مــن 
النسبة من جهة، وأسبابها ودوافعها من جهة ثانية، واألهم نتائجها 

املتوقعة من جهة ثالثة.
نتائــج هــذا االســتطالع مفاجــأة ملــن يتابــع امللــف  رمبــا ال تشــكل 
اإلرسائيــي، وتفاصيلــه الداخليــة وانعكاســاته الخارجيــة، ال ســيام 
عــى صعيــد العالقــة مــع األوروبيــن، التــي شــهدت يف الســنوات 
2009- عامــي  بــن  نتنياهــو  بنيامــن  حكــم  منــذ  األخــرية، خاصــة 
بعــض  مــع  القطيعــة  توتــرات متالحقــة، وصلــت إىل حــد   ،2021

الدول، واستدعاء السفراء من دول أخرى، وصدور مواقف وبيانات 
وتريحــات عنهــام ال تعــر البتــة عن عالقات صداقة، بقدر ما هي 

خصومات متجذرة.
صحيــح أن دولــة االحتــالل، وهــي تســوق نفســها عامليــا، تزعــم أنهــا 
امتــداد للمنظومــة الغربيــة، الســيام األوروبيــة واألمريكيــة، مــن أجل 
الحصــول عــى مرشوعيــة الدعــم والرعايــة والحاميــة، وقــد نجحــت 
بريطــاين  بدعــم  تأسيســها  مــن  األوىل  العقــود  خــالل  ذلــك  يف 
وفرنــي وأمريــي بالدرجــة األوىل، وصــوال إىل الرعايــة األملانيــة 
بســبب عقــدة الذنــب التاريخيــة التي نشــأت بعد أحــداث املحرقة 
إعالميــا  دعــام  وفــرت  دول  وهنــاك  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  يف 
وسياســيا واقتصاديــا. لكــن الدعــم والرعايــة بــدآ يتناقصــان مع قيام 
حكومات أوروبية جديدة ال تعتنق اآلراء ذاتها التي أسست لنشوء 
دولــة االحتــالل، فضــال عــن وجــود أجيــال أوروبيــة تتبنــى قيــم الحرية 
والعدالــة وحقــوق اإلنســان، وتــرى يف دولــة االحتــالل مخالفــة لــكل 
مســئولياتها،  عنــد  بالوقــوف  حكوماتهــا  تطالــب  بــل  القيــم،  هــذه 
والتزامهــا بالشــعارات التــي ترفعهــا، بعيــدا عــن ازدواجيــة املعايــري 
التي دأبت أوروبا عى انتهاجها طيلة العقود والسنوات املاضية، 

خاصة يف الراع الفلسطيني اإلرسائيي.
هناك السياســة اإلرسائيلية االســتيطانية التي تنتهك كل األعراف 
األوروبيــة، وُتنشــئ مــا ميكــن تســميته جــدارا عــازال بــن الحكومــات 
أمــام  مــا ضيــق هامــش املنــاورة  أنفســهم،  واملوطنــن األوروبيــن 
عواصــم االتحــاد يف املواءمــة بن مصالحها السياســية واألمنية مع 
)إرسائيــل(، ويف الوقــت ذاتــه عــدم املوافقــة "العلنيــة" عــى خــرق 

شعاراتها اإلنسانية.
التطــور  الــالزم واملطلــوب تجــاه هــذا  يبقــى املوقــف الفلســطيني 
املهم يف التوتر األورويب اإلرسائيي، واملطلوب إزاء مفاقمة هذا 
التوتــر، ومــدى االســتفادة الفلســطينية منــه، عــى اعتبــار العــودة 
التدريجية للقارة األوروبية إىل املنطقة أمام االنســحاب األمريي 
اســتثامرها  املوقــف  يتطلــب  رمبــا  فرصــة  وهــي  منهــا،  التدريجــي 

وتوظيفها، والبناء عليها.

)27t-PMRS/MDM - 21G( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء أدوية

 Contribute  : مــرشوع  ضمــن  الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  تعلــن 
 to a reduction of mortality and morbidity rates among

 the displaced families affected by the military operation
 "Guardian of the Walls" and affected communities in Gaza
strip.عــن رغبتهــا بــرشاء أدويــة حســب الــرشوط واملواصفــات املنصــوص 

عليها يف مستندات العطاء رقم )27t-PMRS/MDM-21G( وتدعو كافة 
الرشكات واملوردين املســجلن يف محافظات فلســطن للمشــاركة يف هذه 

املناقصة حسب الرشوط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصال عى رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغال مرخصا.

شــيكل  مائتــن  قــدره  مــايل  مبلــغ  مقابــل  العطــاء  مســتندات  اســتالم  ميكــن 
االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  التاســعة  الســاعة  مــن  اعتبــارا  مســردة  غــري  فقــط 
الخميــس  يــوم  مــن  الواحــدة ظهــرًا  الســاعة  2021/10/24 وحتــى  املوافــق 
تــل  غــزة   – الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  مقــر  مــن   2021/10/28

الهوى شارع جامعة الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم 
.)2626069(

يرفــق مــع املناقصــة تأمــن أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة 
يبقــى  أن  ويجــب  بنــي  شــيك  أو  بنــي  ضــامن  خطــاب  صــورة  يف  العطــاء 
هــذا التأمــن صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعــد 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  ظهــر  مــن  عــرش  الثانيــة  الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم 
2021/11/02 يف نفس املوقع عى أن يكون العطاء ساري املفعول لفرة 

180 يوما من تاريخ اإلقفال وسيتم فتح املظاريف الساعة 12:30 ظهرًا من 

يوم الثالثاء املوافق 2021/11/02 يف مقر الجمعية يف جلسة علنية ملن 
يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

Palestinian Medical Relief Society - جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/11/01 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

موعد 
سعر الكراسة الفتح 

صيانة غسالتين في مغسلة 
2021/83مجمع الشفاء الطبي

 11:00

صباحًا
)100( شيكل
غري مسردة

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

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

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

رقــم2829774–  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة األوقــــــــــــــــاف

والــشئــــــــــــون الــــديــــنـــــيـــــة
إعالن العطاء رقم )2021/18(

الخاصة / بصيانة سقف مبنى عقار رقم 642  - غزة
لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية

تعلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طرح عطاء مرشوع/ صيانة سقف مبنى حلس 
والعرير- غزة لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية، وذلك وفق الرشوط التالية:

- العطاء مفتوح للمقاولن املحلين املصنفن لدى لجنة التصنيف الوطنية 
يف مجــال األبنيــة والذيــن يحملــون شــهادة تصنيــف ســارية املفعــول، وميكــن 
رشاء وثائــق العطــاء مــن اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة – دائــرة املشــريات 
مبقر الوزارة مبدينة غزة – أنصار – بجوار مســجد الكتيبة، وذلك اعتبارًا من 
يوم االحد، املوافق:2021/10/24 وحتى نهاية دوام يوم االحد، املوافق: 
2021/10/31 وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100 شيكل( غري مسردة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرشة صباحا، يوم االثنن، املوافق: 2021/11/1.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )200 دوالر( لحســاب وزارة األوقــاف 
والشــئون الدينيــة، وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة) 60 يومــا( مــن تاريــخ 
تقديم العطاء وصادرة من بنك الريد أوالبنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج.

- ســوف يعقــد اجتــامع متهيــدي للمتناقصــن يف مقــر دائرة الهندســة واإلنشــاءات 
الخميــس،  يــوم  الخامــس،  الطابــق  أنصــار-  الدينيــة-  والشــئون  األوقــاف  بــوزارة 
املوافق: 2021/10/28 الساعة العارشة والنصف صباحا، تتبعها زيارة املوقع.

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

- الوزارة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
- أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

- ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم 2623116
اإلدارة العامة للشئون المالية - وزارة األوقاف والشئون الدينية

إعادة طرح مناقصة
بلدية بيت الهيا

أسم املرشوع/ رشاء آلية عدد 2 لزوم حركة املوظفن يف بلدية بيت الهيا
1( ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ إعادة طرح مناقصة - رشاء مرشوع / رشاء آلية 

عدد 2 لزوم حركة املوظفن وتدعو املوردين و/أو املؤهلن للتقدم للعطاء.
2( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمدة 

لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــرشاء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة 
للموردين واملقاولن املؤهلن املحلين وذلك حسب وثائق العطاء.

3( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

4(  املوردون املؤهلون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من )بلدية بيت 

الهيــا / قســم املشــاريع(، هاتــف: - )082478085( فاكــس:-)082478752( 
وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا خــالل أيــام وأوقــات الدوام 
وحتــى  صباحــا   8:0 الســاعة  مــن  ابتــداء  وذلــك  أدنــاه  العنــوان  حســب  الرســمي 

الساعة 11:00 مساًء من يوم األحد املوافق تاريخ 2021/10/24 م 
5(  آخــر موعــد لتقديــم العــروض هو يوم األربعاء املوافق 2021/10/27 م 

حتى الساعة 12:00 مساًء.
6( عى املقاول أن يقدم عرضه مختومًا ومغلقًا ومحتويًا عى الوثائق التالية:

a( ظــرف أول )كراســة رشوط العقــد واملواصفــات الخاصــة وجــدول الكميات + 

تأمــن ابتــدايئ عــى شــكل ضــامن بنــي أو شــيك بنــي بقيمــة 1000 $ فقــط 
)ألف دوالر فقط ال غري( ملدة 60 يوم ومحرض جلسة الرد عى االستفسارات(

b( يجــب أن تكــون جميــع الوثائــق املقدمــة مــن املقــاول مختومــة بختــم الرشكــة 

وأي ظرف ناقص عام ورد يف البنود )A + B( أو غري مختوم يعتر الظرف الغيا.

7(   يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال العطاء.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  العطــاءات   )8

2021/10/27 م الســاعة 12 ظهــرًا، العطــاءات االلكرونيــة غــري مقبولــة، العطاءات 

املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضور املقاولن 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان: )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاين– 

الشئون القانونية(، الساعة 12 ظهرًا يوم األربعاء املوافق 2021/10/27 م.
9( رسوم اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

10( العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو: )قطــاع غــزة – محافظــة شــامل غــزة – 

مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.
بلدية بيت الهيا

لعدم تنفيذ قرارات اتخذتها سابًقا
فصائـل: نتائـج اجتمـاع املنظمـة والسلطـة ال تـزال حبـرًا علـى ورق

أربعــة شهــود سيدلــون بإفاداتهــم اليــوم 
فــي جرميــة اغتيــال الناشــط "بنــات"

غزة/ جامل غيث:
مــا  جميــع  ســتقدم  إنهــا  بنــات،  عائلــة  قالــت 
لديهــا مــن شــهود ليدلــوا بإفاداتهــم باملحكمــة 
العســكرية، التي ســتعقد اليوم يف مدينة رام 

الله.
لصحيفــة  "نــزار"  شــقيق  بنــات،  غســان  وقــال 
"فلســطن" أمــس: إن العائلــة ســتقدم جميــع 
مــا لديهــا مــن شــهود وعددهــم أربعــة ليدلــوا 
بإفاداتهــم يف جلســة املحاكمــة التي ســتعقد 
اليــوم، ملحاكمــة املتهمــن يف قضيــة مقتــل 
غانــدي  العائلــة  محامــي  برفقــة  شــقيقي، 

الربعي.
وحمل بنات الســلطة يف رام الله، املســؤولية 
األربعــة  الشــهود  وســالمة  حيــاة  عــن  الكاملــة 
واألشــقاء  بنــات،  محمــد  "إســامعيل  وهــم: 
الثالثة "عامر ومحمد وحسن مجدي بنات".

املؤسســات  وكل  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 

بأقــى  للعمــل  والدوليــة  املحليــة  الحقوقيــة 
جهد وطاقة من أجل حامية الشهود وتسهيل 
أو  ضغــط  دون  شــهادتهم  وتقديــم  وصولهــم 

إكراه أو أي معوقات.
وكان محامــي العائلــة، شــدد يف وقت ســابق، 

الجلســات،  أهــم  مــن  اليــوم  جلســة  أن  عــى 
وسيتم استدعاء شهود عائلة "نزار".

الســابقة،  املحاكمــة  جلســة  تفاصيــل  وحــول 
أوضــح غانــدي، عــر حســابه يف "فيــس بــوك" 
أقــوال خمســة  ســامع  املفــرض  مــن  كان  أنــه 
شهود هم: "مدير الجهاز يف الخليل، ومدير 
العمليــات يف الجهــاز، وضابــط العمليات يف 
الجهــاز، والضابــط املســؤول عــن الكامــريات، 

وطبيب الجهاز".
ومل  شــهود  أربعــة  تقديــم  "تــم  أنــه  وأضــاف 
الجهــاز يف  مديــر  وهــو  واحــد  شــاهد  يحــرض 

الخليل".
ونزار بنات )44 عاًما( هو أحد أبرز املعارضن 
للســلطة، واغتيــل فجــر الخميس 24 حزيران/ 
يونيــو املــايض، خــالل اعتقاله عى يد أجهزة 
أمــن الســلطة مــن بيتــه يف بلــدة دورا جنــويب 

الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.

غزة/ جامل غيث:
مــن  فلســطينية  فصائــل  قللــت 
الــذي  االجتــامع  ونتائــج  أهميــة 
التنفيذيــة  اللجنتــان  ســتعقده 
واملركزيــة  التحريــر  ملنظمــة 
مقــر  يف  اليــوم،  "فتــح"  لحركــة 
اللــه،  رام  مبدينــة  الرئاســة 
محمــود  الســلطة  رئيــس  برئاســة 
ملفــات  عــدة  ملناقشــة  عبــاس، 
القــرارات  واصفــة  فلســطينية، 
حــر  بأنهــا  عنهــا  ســتخرج  التــي 

عى ورق.
وانتقــدت الفصائــل، اجتامعــات 
املنظمــة وحركــة فتــح املتكــررة، 
قــرارات  تنفيذهــا  لعــدم  نظــًرا 
خرجــت عــن اجتامعــات ســابقة 
املجلســن  قــرارات  خاصــة 
واجتــامع  واملركــزي  الوطنــي 
يف  للفصائــل  العامــن  األمنــاء 
أشــكال  كل  بوقــف  بــريوت، 
العالقــة مــع االحتــالل، والتحلــل 
وإعــادة  "أوســلو"،  اتفــاق  مــن 
الفلســطيني،  البيــت  ترتيــب 
الشــعب  وااللتفــاف حــول خيــار 
نضــايل  برنامــج  عــى  والتوافــق 

مقاوم.
اليــوم  يجتمــع  أن  املقــرر،  مــن 

اللجنتــن  أعضــاء  اللــه،  رام  يف 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
واملركزية لحركة "فتح"، واألمناء 
املنظمــة،  لفصائــل  العامــن 
محمــود  الســلطة  رئيــس  برئاســة 

عباس.
التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وكان 
رأفــت،  صالــح  التحريــر  ملنظمــة 
إن  صحفيــة:  تريحــات  قــال 
عبــاس  برئاســة  الســلطة  قيــادة 
يف  اليــوم،  اجتامًعــا  ســتعقد 
اللــه،  رام  مبدينــة  الرئاســة  مقــر 
ملناقشة عدة ملفات فلسطينية 

مهمة.
بحســب  االجتــامع  وســيبحث 
رأفــت، الوضــع الســيايس عقب 
ســواء  اإلرسائيليــة  اإلجــراءات 
بشــأن تهويــد القــدس أو توســيع 
أنحــاء  كل  يف  املســتوطنات 
أو  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
يف  والبــدء  غــزة،  قطــاع  حصــار 
تنفيذ قرارات املجلس املركزي 
أي  عقــده،  قبــل  الفلســطيني 
بوقــف كل أشــكال العالقــات مــع 
االحتالل اإلرسائيي، ألنه تنصل 
باالتفاقيــات  التزاماتــه  كل  مــن 

الفلسطينية -اإلرسائيلية.

حبيسة األدراج
وقلــل القيــادي يف حركــة الجهاد 
مــن  حبيــب،  خــرض  اإلســالمي 
التــي  والنتائــج  االجتــامع  أهميــة 
ذلــك  مرجًعــا  عنــه،  ســتخرج 
لعدم تنفيذ قرارات اتخذت يف 

اجتامعات سابقة.
لصحيفــة  حبيــب  وقــال 
اجتامعــات  إن  "فلســطن": 
كثــرية عقدتهــا الســلطة واللجنــة 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
فتــح،  لحركــة  املركزيــة  واللجنــة 
لكــن  كثــرية،  بقــرارات  خرجــت 
ولألســف بقيــت حبيســة اإلدراج 

ذ. ومل ُتنفَّ
التــي  القــرارات  إن  وأضــاف: 
االجتامعــات  عــن  خرجــت 
السابقة للسلطة واملنظمة عى 
صعيــد القضيــة الفلســطينية، ال 
تــزال حــًرا عــى ورق، الفًتــا إىل 
أن "مــرشوع الســلطة كلــه وصــل 
إىل طريق مســدود، وأن قيادتها 

تحاول تدارك األمور".
وأكمل: "مرشوع السلطة سيبوء 
ذلــك  عــى  مدلــاًل  بالفشــل"، 
"فمنــذ عــرشات الســنن مل يزدد 
شــعبنا الفلســطيني من اتفاقات 

العنــت  مــن  مزيــًدا  إال  الســلطة 
ومضيعــة للحقوق وإعطاء فرصة 
لالحتــالل لســلب األرض وفــرض 
حســاب  عــى  مرشوعــه  وقائــع 

حقوق شعبنا". 
وأمــى: إن مل تتــدارك الســلطة 
حضــن  إىل  وتُعــْد  أمورهــا 
بالثوابــت  والتمســك  الشــعب 
إىل  فمصريهــا  الفلســطينية 
إياهــا  داعًيــا  واالندحــار،  الــزوال 
والحقــوق  بالثوابــت  للتمســك 
الفلســطينية وســحب االعــراف 
أمــام  واإلعــالن  باالحتــالل 
أرض  هــي  فلســطن  أن  العــامل 
للفلسطينين، وأن االحتالل هو 

محتل ألرضنا وعليه أن يرحل.
برنامج مقاوم

القيــادي  وصــف  حــن  عــى 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  يف 
اجتــامع  جابــر،  بــدران  فلســطن 
املنظمــة، وحركــة "فتــح" مضيعة 
ترتيــب  ُيعــاد  أن  دون  الوقــت 

البيت الفلسطيني.
وقال جابر لصحيفة "فلسطن": 
تلــك  مــن  ســنجني  مــاذا 
اســتباحة  ظــل  يف  االجتامعــات 
والبــرش  لــألرض  االحتــالل 

عــى  وتغولــه  والحجــر،  والشــجر 
كان  والتــي  وحقوقــه  شــعبنا 
آخرها تصنيف ســت مؤسســات 
بـ"اإلرهابيــة"، إىل جانــب غيــاب 
الثقــة بــن املســؤول واملواطــن، 
مؤكــًدا أن القــرارات التــي تخــرج 
ينفــذ  ال  املنظمــة  اجتــامع  عــن 

منها يشء.
وحث السلطة عى عدم الرهان 
عــى الرباعيــة الدوليــة وقراراتهــا 
االحتــالل،  مــن  للخــالص 
البيــت  ترتيــب  إلعــادة  داعًيــا 
تجعــل  بطريقــة  الفلســطيني 
إىل  تــؤدي  الســلطة  اجتامعــات 
شــعبنا،  مصلحــة  تخــدم  نتائــج 
وتشــكيل قيــادة مقاومــة بتوافــق 
وطني لتحرير األرسى واملسجد 
األقــى واألرايض الفلســطينية 

كاملة.
الجبهــة،  يف  القيــادي  ودعــا 
الســلطة لاللتفاف حول خيارات 
والتوافــق  الفلســطيني  الشــعب 
مقــاوم،  نضــايل  برنامــج  عــى 
للرضــوخ  االحتــالل  إلجبــار 
وتحريــر  شــعبنا  ملطالــب 
وعــودة  الفلســطينية  األرايض 
التــي  وقــراه  ديــاره  إىل  شــعبنا 

هجر منها عنوة.
حوار وطني

عــى حــن دعــا عضــو املكتــب 
الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة 
أبــو  طــالل  فلســطن  لتحريــر 
حــوار  عقــد  لــرضورة  ظريفــة، 
األمنــاء  مســتوى  عــى  وطنــي 
كل  يف  للبحــث  العامــن 
لــدورة  وللتحضــري  التعقيــدات 
انعقــاد مجلــس مركــزي مبشــاركة 
مــن  الفلســطيني  الوطنــي  الــكل 
أجل إعادة بناء اللجنة التنفيذية 
واالتفــاق  املركــزي  واملجلــس 
عى برنامج ســيايس انطالًقا من 
كل املحطــات التــي تــم التوافــق 

عليها.
لصحيفــة  ظريفــة  أبــو  وشــدد 
إعــادة  رضورة  عــى  "فلســطن" 

املنظمــة،  مؤسســات  كل  بنــاء 
كخطــوة  الوطنــي  الــكل  برشاكــة 
توافقية تفتح الطريق أمام إجراء 
التــي نحــرض ومنهــد  االنتخابــات 
لهــا مبشــاركة الكل الفلســطيني، 
معالجــة  "املطلــوب  مشــدًدا: 

جادة لكل هذه القضايا".
يف  نحــن  "نخــوض  وقــال: 
نضــااًل  الدميقراطيــة  الجبهــة 
النظــام  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن 
الــذي  الفلســطيني  الســيايس 
االنفــراد  سياســة  بفعــل  تــآكل 
املؤسســات،  وغيــاب  والتفــرد 
والتحديــات التــي تجابــه القضية 
ظــل  يف  الفلســطيني  الوطنيــة 
الــذي  األمــر  االحتــالل،  سياســة 
كيفيــة  الجميــع  مــن  يتطلــب 
يف  القــوة  عنــارص  تجميــع 
االســتيطاين  املــرشوع  مواجهــة 

الكولونيايل".
"ال  ظريفــة:  أبــو  وأضــاف 
خيــارات أمامنــا ســوى إعــادة بناء 
حكومــة  وتشــكيل  املؤسســات 
عــى  واالتفــاق  وطنيــة،  وحــدة 
جديــدة،  واســراتيجية  برنامــج 
والبنــاء عــى عوامــل القــوة التــي 
بفعــل  امليــدان  يف  تحققــت 
نهوض الحالة الجامهريية أو يف 
مياديــن املواجهــة عــى ضــوء مــا 

أحدثته معركة سيف القدس".
ودعــا قيــادة الســلطة ألن تجيــب 
عــن عدة تســاؤالت منهــا: "ملاذا 
املجلســن  قــرارات  عطلــت 
وملــاذا  واملركــزي؟  الوطنــي 
رضبــت بعــرض الحائــط مــا جــرى 
19مايــو/  يف  عليــه  االتفــاق 
العمــل  بوقــف   ،2020 أيــار 
مل  وملــاذا  االتفاقيــات؟  بــكل 
موحــدة  وطنيــة  قيــادة  تتشــكل 
عــى ضــوء مــا تــم االتفــاق عليــه 
العامــن  األمنــاء  اجتــامع  يف 
يف بــريوت وإجــراء حــوار وطنــي 
جــاد ومســؤول ويشــارك بــه الكل 
الفلســطيني للخــروج مــن الحالــة 

الراهنة؟".

"الجهاد اإلسالمي": 
مصري السلطة الزوال إذا 

مل تُعْد لحضن الشعب

"الجبهة الشعبية": االجتامع 
مضيعة للوقت دون أن ُيعاد 

ترتيب البيت الفلسطيني

"الجبهة الدميقراطية": نخوض 
نضااًل إلعادة بناء النظام 
السيايس الفلسطيني

نزار بناتنزار بنات
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غزة-رام الله-عواصم/ محمد األيويب:
اإلرسائيــي  االحتــال  قــرار  قوبــل 
حقوقيــة  مؤسســات  ســت  تصنيــَف 
وأهلية فلســطينية "منظامت إرهابية" 
فصائــل  جانــب  مــن  واســع  بتنديــد 
فلســطينية  ومنظــامت  وشــخصيات 
للمجتمــع  مطالبــات  مــع  ودوليــة، 
لحاميــة  الفــوري  بالتدخــل  الــدويل 
واملدافعــن  الحقوقيــة  املنظــامت 
األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق  عــن 

الفلسطينية املحتلة.
جيــش  وزيــر  أصــدر  أمــس،  مــن  وأول 
االحتــال بينــي غانتــس قــرارًا بتصنيف 
الضفــة  يف  مدنيــة  مؤسســات  ســت 
بزعــم  إرهابيــًة"  "منظــامٍت  الغربيــة 
لتحريــر  الشــعبية  بـ"الجبهــة  ارتباطهــا 

فلسطن".
شــملها  التــي  الســت  واملؤسســات 
معروفــة  مؤسســات  هــي  القــرار 
اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  بنشــاطها 
يف  الفلســطينين  عــن  والدفــاع 
مؤسســة  وهــي:  املحتلــة  األرايض 
وحقــوق  األســر  لرعايــة  "الضمــر 
اإلنســان"، و"الحركــة العامليــة للدفــاع 
و"اتحــاد  فلســطن"،  األطفــال-  عــن 
و"اتحــاد  الزراعــي"،  العمــل  لجــان 
لجــان املــرأة العربيــة"، و"مركــز بيســان 
للبحوث واإلمناء"، و"مؤسسة الحق".

من جانبها، عدت مؤسســات حقوقية 
ســت  اإلرسائيــي  االحتــال  تصنيــف 
فلســطينية  حقوقيــة  مؤسســات 
يف  يــأيت  "إرهابيــة"  كمنظــامت 
ســياق حمــات تشــهر وإنهــاء صــوت 

املؤسسات عىل املستوى الدويل.
صحفــي  مؤمتــر  يف  حقوقيــون  وعــد 
تصنيــف  اللــه  رام  مدينــة  يف  عقــد 
ســياق  يف  يــأيت  بأنــه  املؤسســات 
هــذه  صــوت  إلنهــاء  ســيايس 
التــي تدافــع عــن حقــوق  املؤسســات 

الشعب الفلسطيني.
"الحــق"  مؤسســة  مديــر  ووصــف 
ســيايس  بأنــه  القــرار  جباريــن  شــعوان 
بســياق حمــات  ويــأيت  ــا،  أمنيًّ وليــس 
املؤسســات  صــوت  وإنهــاء  تشــهر 
ومحــاوالت  الــدويل  املســتوى  عــىل 

الضغط عىل املمولن".
سلســلة  ضمــن  جــاء  القــرار  إن  وقــال: 
ســبقها  املؤسســات،  بحــق  إجــراءات 
التهديــد بالقتــل والتشــهر، والضغــط 
عــىل املمولــن لتجفيــف مــوارد هــذه 

املؤسسات.
العمــل  يف  االســتمرار  جباريــن  وأكــد 
الشــعب  حقــوق  عــن  بالدفــاع  إمياًنــا 
مباحقــة  واالســتمرار  الفلســطيني، 
بهــا جيــش  يقــوم  التــي  الحــرب  جرائــم 
الذيــن  بنــي غانتــس  االحتــال ووزيــره 

يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية.
مؤسســة  مديــرة  قالــت  بدورهــا، 
"الضمر" سحر فرنسيس: إن ماحقة 
اضطهــاًدا  أصبحــت  املؤسســات 
الفلســطيني،  املــدين  للمجتمــع 
لاحتــال  قلــق  عــن  يعــر  أنــه  كــام 
ويدلــل عــىل نجــاح املجتمــع املــدين 

الفلسطيني.
رسيــع  تحــرك  إىل  فرنســيس  ودعــت 
الســت،  املؤسســات  ملســاندة 
والتحــرك  قانونيــة  بإســراتيجيات 
الحــرب  مجرمــي  مقاضــاة  باتجــاه 

اإلرسائيلية.
وقالت: إن "الدور األســايس للســلطة 
الســيادة،  وتثبيــت  الحاميــة  هــو 
كفلســطينية  مســجلة  واملؤسســات 
قــرار رســمي  ويجــب أن يكــون هنــاك 

بأالَّ نتعاطى معه".
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية 
عــامر  األطــراف  متعــددة  للعاقــات 
تكتفــي  ال  "الســلطة  إن  حجــازي: 
بالبيانــات، وكان هنــاك متابعــة حثيثــة 
املعنيــة  الدوليــة  املؤسســات  مــع 
وطالبنا الدول بشــكل مبارش بالوقوف 

مع هذه املؤسسات".
دعــم  مواصلــة  حجــازي  وأكــد 
املؤسســات، واملطالبــة مــن املجتمــع 

الدويل بالدفاع عن دورها.
وأوضــح أن "املوقــف الــدويل الباهــت 
الــذي ال يعــر عــن خطــورة مــا يقــوم بــه 
للناشــطن  اســتهداف  مــن  االحتــال 
مــا  وهــو  األهليــة،  واملؤسســات 
هــذه  تصنيــف  عــىل  االحتــال  جــرأ 

املؤسسات".
تشديد الحصار

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وأدانــت 
ســت  بحــق  االحتــال  قــرار  فلســطن 
عــادة  فلســطينية،  أهليــة  منظــامت 
عــىل  للعــدوان  اســتمرار  القــرار  أّن 
الفلســطيني،  الشــعب  مؤسســات 
وعــىل منظــامت العمــل األهــي التــي 
تقــوم بدورهــا وواجبهــا تجــاه الشــعب 

الفلسطيني بقطاعاته املختلفة.
وقال عضو املكتب السيايس للجبهة 
صحفــي،  ترصيــح  يف  الغــول  كايــد 
أمس: إّن "هذا اإلجراء هدفه تشــديد 
الفلســطيني  الشــعب  عــىل  الحصــار 
متكــن  دون  والحيلولــة  ومؤسســاته، 
املنظــامت األهليــة مــن القيــام بدورها 
الفلســطيني  الشــعب  قطاعــات  إزاء 

املستهدفة بخدماتها".
للجــم  محاولــة  القــرار  الغــول  عــد  كــام 
فضــح  يف  املنظــامت  هــذه  دور 
السياســات واملامرســات اإلرسائيلّيــة 
عىل مختلف الصعد، عدا عن التأثر 
أوســاط  يف  ومكانتهــا  دورهــا  يف 
لهــا مبــا  الدوليــة املناظــرة  املنظــامت 
فيهــا حركــة "يب دي إس" التــي تنشــط 

يف الدعوة إىل مقاطعة االحتال.
إلربــاك  جــاء  القــرار  هــذا  أّن  وبــّن 
األنظــار  وحــرف  الحقوقيــة  املنظــامت 
عن الجهود التي تقوم بها يف ماحقة 
املحاكــم  يف  االحتــال  دولــة  قــادة 
األوروبيــة ومتابعــة جرائــم االحتال مع 

محكمة الجنايات الدولية.
لهــذه  االتهــام  توجيــه  أن  وأوضــح 
للجبهــة  تابعــة  بأنهــا  املنظــامت 
الشــعبية لتحرير فلســطن هو محاولة 
بائســة للتأثــر يف دورهــا ومكانتهــا يف 
األوســاط الدولية، إضافة إىل حرمانها 

مــن متويــٍل يســاهم يف تعزيــز صمــود 
شــعبنا وتخفيــف معاناتــه الناجمــة عــن 

االحتال وسياساته االستعامرية.
املنظــامت  أن  إىل  الغــول  ولفــت 
وزيــر  قــرار  اســتهدفها  التــي  الســت 
جيــش االحتــال تعمــل وفًقــا للقانــون 
الفلســطيني، وتخضــع لرقابــة الجهــات 

املعنية يف السلطة.
مــن جانبها عّدت الجبهة الدميقراطية 
االحتــال  قــرار  فلســطن  لتحريــر 
"إعــان حــرب عــىل املجتمــع املــدين 

الفلسطيني".
صحفــي،  بيــان  يف  الجبهــة  وأكــدت 
االحتــال  ادعــاءات  زيــف  أمــس، 
تقــوم  التــي  املؤسســات  هــذه  تجــاه 
بواجبهــا مبهنيــة عاليــة، وتنظــر للقــرار 
االرسائيــي أنــه قــرار ســيايس بامتيــاز، 
مشدًدا عىل أن القرار يأيت يف سياق 
مســتمرة  إرسائيليــة  تحريضيــة  حملــة 

مسعورة وغر مسبوقة.
الفلســطيني  املجتمــع  ودعــت 
املؤسســات  هــذه  لحاميــة  والــدويل 
والتصــدي لهــذا القــرار الجائــر ورفــض 
التعاطــي معــه أو االمتثال له ملخالفته 
القانون الدويل والقانون الفلسطيني، 
خاصــة قانــون الجمعيات رقم )١( لعام 
2000 الــذي ينظــم عمل املؤسســات 

الفلسطينية.
ودعــت الجبهــة الحكومــة يف رام اللــه 
القــرار  لرفــض  الفلســطيني  والشــعب 
بااللتفــاف  لــه  والتصــدي  اإلرسائيــي 
حــول املجتمــع املــدين وحاميــة هــذه 
وأداء  بواجبهــا  للقيــام  املؤسســات 
رســالتها يف مجابهة االحتال وخدمة 

الفئات املهمشة.
برفــض  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
دعمــه  ومواصلــة  للقــرار  االنصيــاع 
ومتويلــه لهــذه املؤسســات، والضغط 
عــىل حكومــة االحتــال إلجبارهــا عــىل 
شــؤون  يف  الســافر  تدخلهــا  وقــف 
وفتــح  الفلســطيني  املــدين  املجتمــع 
التــي  املقدســية  املؤسســات  أبــواب 

مرت عىل إغاقها سنوات طويلة.
إعالن حرب

العاقــات  أدان مجلــس  الســياق  ويف 
القــرار  فلســطن،   – الدوليــة 
متامــًا  ينســجم  أنــه  عــاًدا  اإلرسائيــي، 
مــع عقليــة املحتــل العنــرصي مبحاولة 

بالطــرق  ولــو  يقاومــه  مــن  كل  شــطب 
حلمــه  ســياق  يف  ويــأيت  الســلمية، 
وكــر  الفلســطينين  مبحــارصة 
والنضــال  االحتــال  ملقاومــة  إرادتهــم 

من أجل الحرية واالستقال.
صحفــي،  بيــان  يف  املجلــس  وقــال 
أمس، إن القرار هو إعان حرب رصيح 
الفلســطيني  املــدين  املجتمــع  عــىل 
الــذي ســاهم مبــارشًة بفضــح االحتــال 

وجرامئه عىل الساحة الدولية.
"مكافحــة  قانــون  أن  إىل  وأشــار 
أداة  هــو  اإلرسائيــي  اإلرهــاب" 
إلحبــاط  االحتــال  يســتغلها  عنرصيــة 
وفضــح  ملحاســبته  محــاوالت  أي 
سياســاته العنرصيــة واإلجراميــة بحــق 

الشعب الفلسطيني.
املؤسســات  مــع  تضامنــه  وأعلــن 
داعًيــا  املســتهدفة،  الفلســطينية 
املجتمــع الــدويل إىل اتخــاذ خطــوات 
عــىل  االحتــال  ملعاقبــة  جريئــة 
والعمــل  العنــرصي  الســلوك  هــذا 
الشــعب  بحــق  جرامئــه  لوقــف  الجــاد 

الفلسطيني ومقدساته.
"منظــامت  مجلــس  عــد  جانبــه  مــن 
قــرار  الفلســطينية"  اإلنســان  حقــوق 
االحتال "تتويجا لعقود من محاوالت 
الشــعب  عــىل  للســيطرة  االحتــال 
وتقويــض  وإلســكات  الفلســطيني، 
املــدين  املجتمــع  منظــامت  عمــل 
الفلســطينية املستقلة يف الدفاع عن 

حقوق اإلنسان الفلسطيني".
بيــان املجتمــع  وطالــب املجلــس يف 

الــدويل عاجــا، مبــا يف ذلــك الــدول، 
املــدين،  املجتمــع  ومنظــامت 
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف 
مواقــف  بإصــدار  العــامل،  أرجــاء  كل 
االحتــال  دولــة  عــىل  للضغــط  حازمــة 
التصنيــف  هــذا  إلغــاء  أجــل  مــن 

ملؤسسات حقوق اإلنسان الست.
واملانحــن  الــدويل  املجتمــَع  ودعــا 
يف  والفاعلــن  والداعمــن  والــركاء 
رفــض  إىل  اإلنســان،  حقــوق  مجــال 
لهــذه  الســامح  وعــدم  القــرار،  هــذا 
وأســاليب  التعســفية،  التصنيفــات 
مواقفهــم،  بتغيــر  التخويــف 
للمجتمــع  دعمهــم  اســتمرار  وتأكيــد 

الفلسطيني.
وأضاف أن "هذا القرار يعكس وقاحة 
االحتــال غــر املســبوقة، وإن كانــت 
متزايدة، يف قمع وتجريم املدافعن 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  الفلســطينين 
التــي  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت 
تتحدى نظام دولة االستعامر، وتعمل 
الدوليــة  العدالــة  تحقيــق  أجــل  مــن 
مقــريف  اإلرسائيليــن  ومســاءلة 
وجرائــم  اإلنســان،  حقــوق  انتهــاكات 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية".
الدوليــة  الهيئــة  عــرت  حــن  يف 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لدعــم 
"حشــد" عــن تضامنهــا مــع املنظــامت 
الحقوقيــة واألهليــة املســتهدفة، ومع 
عــن  واملدافعــات  املدافعــن  كل 
حقوق اإلنســان، التي تعرقل ســلطات 

االحتال عملهم بشكل ممنهج.

إن  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
اإلجراءات اإلرسائيلية جزء من سياسة 
ممنهجــة يتبعها االحتال الســتهداف 
تشــكل  التــي  الحقوقيــة  املنظــامت 
ركيــزة أساســية للفلســطيني يف نقــل 
معاناتــه اليوميــة وما ُيرتكب بحّقه من 

جرائم وانتهاكات.
وأشارت إىل أن اإلجراءات اإلرسائيلية 
األهليــة  املنظــامت  بحــق  املتتاليــة 
والحقوقيــة ونشــطاء حقــوق اإلنســان، 
الدوليــة  املعايــر  أبســط  تنــايف 
حقــوق  عــن  للمدافعــن  الحاميــة 

اإلنسان ومنظامته.
وبشــكل  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
خــاص املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة 
اإلنســان،  حقــوق  عــن  املدافعــن 
بالتدخــل الفــوري لحاميــة املنظــامت 
حقــوق  عــن  واملدافعــن  الحقوقيــة 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلنســان 

املحتلة.
كــام عــد مركــز حاميــة لحقوق اإلنســان 
للعــدوان  اســتمراًرا  القــرار  هــذا 
ومؤسســاتهم،  الفلســطينين  ضــد 
للقضــاء  جديــدة  إرسائيليــة  ومحاولــة 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  عــىل 
الفلســطيني، مــن خــال اإلســاءة إليها 

عر وسمها بـ"اإلرهاب".
وأكــد املركــز يف بيــان أن هــذا القــرار 
املنظمــة  الهجمــة  إطــار  يف  يــأيت 
املجتمــع  مؤسســات  ضــد  املوجهــة 
الحقوقيــة  واملؤسســات  املــدين 
فضــح  تواصــل  التــي  الفلســطينية 
وكشف جرائم االحتال بحق الشعب 

الفلسطيني يف األرايض املحتلة.
ودعــا "حاميــة" املقــرر الخــاص بالحق 
واملقــرر  الجمعيــات،  تأســيس  يف 
يف  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  املعنــي 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 
حاميــة  لضــامن  العاجــل  للتدخــل 
ومؤسســاته  الفلســطيني  الشــعب 

الحقوقية واإلنسانية والتنموية.
قــوات  عــىل  للضغــط  دعــا  كــام 
القانــون  لقواعــد  لامتثــال  االحتــال 
لحقــوق  الــدويل  والقانــون  اإلنســاين 
اإلنســان وتوفــر الحاميــة للمدافعــن 
األرض  يف  اإلنســان  حقــوق  عــن 

الفلسطينية املحتلة.

تجمــع  أعــرب  الســياق  ويف 
كامــل  عــن  الخريــة  املؤسســات 
األهليــة  املؤسســات  مــع  تضامنــه 
طالهــا  التــي  الفلســطينية  والحقوقيــة 
قــرار وزيــر االحتال الغاشــم باعتبارها 

مؤسسات تدعم اإلرهاب.
"هــذا  إن  بيــان:  يف  التجمــع  وقــال   
القــرار إرهــايب بذاتــه وصــادر عن كيان 
ميتهــن اإلرهــاب والعــدوان ويــأيت يف 
ســياق الحرب املتواصلة التي يشــنها 
الفلســطيني  شــعبنا  عــىل  االحتــال 

بكل مكوناته دون متييز".
وأكد أنه "بذلك يرضب بكل القوانن 
عــرض  واإلنســانية  الدوليــة  واألعــراف 
للتغطيــة  منــه  محاولــة  يف  الحائــط، 
جهــة  مــن  املســتمرة  جرامئــه  عــىل 
وبقائــه  شــعبنا  صمــود  واســتهداف 

عىل األرض من جهة أخرى". 
املؤسســات  أن  إىل  التجمــع  وأشــار 
واإلنســانية  والحقوقيــة  األهليــة 
املشــؤوم  القــرار  بهــذا  املســتهدفة 
بتقديــم  كبــر  بــاع  وذات  متجــذرة 
الخدمــات والدفــاع عــن قضايــا شــعبنا 
وفضــح وكشــف املــآيس التــي ســببها 
األول  العــدو  بــات  الــذي  االحتــال 

لإلنسانية والعدالة. 
الكونغــرس  عضــوا  أدان  دولًيــا، 
ومــارك  ماكولــوم  بيتــي  األمــريك 
بوكان، قرار سلطات االحتال بحق 6 

مؤسسات أهلية.
وقالــت ماكولــوم يف بيــان صدر عنها، 
إلغــاق  اإلجــراء  هــذا  "أديــن  أمــس: 
مؤسسات املجتمع املدين الرعية 
اإلنســان  حقــوق  عــن  تدافــع  التــي 

الفلسطيني.
محاولــة  ليــس  "هــذا  وأضافــت: 
إلسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية 
فحســب، بــل قرار معــاٍد للدميقراطية 
ومخالــف للقيــم املتوقعــة مــن حليــف 

للواليات املتحدة".
األمريــي  الرئيــس  إدارة  ودعــت 
الحكومــة  مطالبــة  إىل  بايــدن  جــو 
اإلرسائيليــة بالراجــع عــن قرارها فورا، 
املؤسســات  هــذه  قــدرة  واســتعادة 

عىل مواصلة عملها املهم.
مــع  لســنوات  "عملــت  وتابعــت: 
الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال 

– فلســطن، لحاميــة حقــوق األطفــال 
مرافــق  يف  األرسى  الفلســطينين 
أنــا  االعتقــال العســكرية اإلرسائيليــة. 
أثق وأقدر عمل هذه املؤسسة عىل 

النهوض بحقوق اإلنسان.
وقالت ماكولوم: "أنا أقف إىل جانب 
منظمــة العفــو الدوليــة يف الطعــن يف 

هذا القرار".
بــدوره قــال بــوكان يف تغريــدة له عىل 
صفحتــه الرســمية يف "تويــر": عــىل 
الشــامل  )إرسائيــل( أن تلغــي قرارهــا 
تصنيف مؤسسات املجتمع املدين 

الفلسطينية "منظامت إرهابية".
هــذه  مــن  "العديــد  أن  وأضــاف 
إحــال  عــىل  تعمــل  املؤسســات 

السام يف املنطقة".
منظمتــا  وصفــت  الســياق  ويف 
و"العفــو  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن 
بأنــه  اإلرسائيــي،  القــرار  الدوليــة"، 

"مجحف".
وقالت املنظمتان يف بيان مشــرك: 
هــو  واملريــع  املجحــف  القــرار  "هــذا 
اعتداء من الحكومة اإلرسائيلية عىل 

حركة حقوق اإلنسان الدولية".
ســعت  "لقــد  البيــان:  يف  وأضافتــا 
مــدى  عــىل  اإلرسائيليــة  الســلطات 
تكميــم  إىل  ممنهــج  بشــكل  عقــود 
رصــد حقــوق اإلنســان ومعاقبة أولئك 
القمعــي  حكمهــا  ينتقــدون  الذيــن 

للفلسطينين".
ولفتتــا إىل أن "عاملــن يف منظامتنــا 
الســفر،  وحظــر  الرحيــل  واجهــوا 
الحقوقيــون  املدافعــون  كان  فقــد 
الفلســطينيون يتحملــون دامئــًا وطــأة 

القمع".
وأوضحتا أن هذا القرار "تصعيد آخر 
مثــر للقلــق يهــدد بوقــف عمــل بعض 
مــن أبــرز منظــامت املجتمــع املــدين 

الفلسطينية".
أن  عــىل  املنظمتــان  وشــددت 
عــىل  الــدويل  املجتمــع  "تقاعــس 
مدى عقود عن التصدي لانتهاكات 
الحقوقيــة اإلرسائيليــة الخطــرة وعــن 
إىل  أدى  مجديــة  عقوبــات  فــرض 
اإلرسائيليــة  الســلطات  جــرأة  تحفيــز 
الطريقــة  بهــذه  التــرصف  عــىل 

السافرة".

إدانات واسعة لقرار االحتالل تصنيف 6 مؤسساٍت حقوقيٍة فلسطينيٍة "إرهابيًة"
الشعبيـة: اتهـام منظامت 
أهلية بتبعيَّتها لنا محاولة 

للتأثري يف دورها

الدميقراطية: قرار االحتالل 
"إعالن حرب عىل املجتمع 

املدين الفلسطيني"

"العالقات الدولية" يدعو املجتمع 
الدويل ملعاقبة االحتالل عىل 

سلوكه العنرصي

"رايتس ووتش" و"العفو 
الدولية": قرار )إرسائيل( 

"مجحف ومريع"

عضوا كونغرس أمرييك يدعوان 
إدارة بايدن ملطالبة )إرسائيل( 

بالرتاجع عن قرارها

"زكي" التقى بـ 20 شخصية إسرائيلية في رام الله
االحتالل يكافئ السلطة عىل لقاءاتها التطبيعية بوصف مؤسسات فلسطينية بـ "اإلرهاب"

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
ضمن سياســة "الامباالة" التي تتبعها الســلطة، 
مــع  تطبيعيــة  لقــاءات  عقــد  قياداتهــا  تواصــل 
املامرســات  متجاهلــًة  إرسائيليــة،  شــخصيات 
وآخرهــا  الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  العنرصيــة 
فلســطينية  وصــم مؤسســات  اإلرسائيــي  القــرار 

حقوقية، بأنها "إرهابية".
فتــح  لحركــة  اللجنــة املركزيــة  التقــى عضــو  وقــد 
عبــاس زيك، الخميــس املــايض، بـــ 20 شــخصية 
رام  مدينــة  يف  الســلطة  رئاســة  مبقــر  إرسائيليــة 
مــع  التواصــل  "لجنــة  بـــ  ُتعــرف  مــا  بتنظيــم  اللــه، 
املجتمــع اإلرسائيــي" التابعــة ملنظمــة التحريــر، 
بحضور عدد من أعضاء اللجنة املركزية لـ "فتح" 

وعدد من الشخصيات والكّتاب.
وتزعم حكومة االحتال بأن تصنيف املؤسسات 
الشــعبية  بالجبهــة  ارتباطهــا  نتيجــة  الحقوقيــة 

لتحرير فلسطن.
بحــق  قاصمــة  رضبــة  يوجــه  اإلرسائيــي  والقــرار 
عــىل  تعــّول  تــزال  ال  التــي  وقادتهــا  الســلطة 
تحــت  اإلرسائيليــة  والشــخصيات  االحتــال 
الســام،  بتحقيــق  تتمثــل  واهيــة،  مــررات 

وتستجدي لقاء مسؤوليها.
مخطط ممنهج

غســان  د.  الســيايس  والناشــط  الكاتــب  يــرى 
للمؤسســات  االحتــال  تصنيــف  أن  حمــدان، 
خدمــات  تقــدم  التــي  املدنيــة  الفلســطينية 
الجوانــب،  مختلــف  مــن  الفلســطيني  للمجتمــع 
مسلســل  اســتكامل  عــىل  إرسائيــي  "إرصار 

العدوان املمنهج".
وقــال حمــدان خــال اتصــال هاتفــي مــع صحيفــة 
"فلســطن": إن االحتــال ُمصمــم عــىل إنهــاء كل 
الفلســطينية،  األرايض  يف  اإليجابيــة  الجوانــب 
عقابيــة  إجــراءات  باتخــاذ  التهديــد  خــال  مــن 
هــذه  مثــل  عــىل  الصمــت  أن  واعتــر  ممنهجــة. 
القــرارات "أخطــر مــن التنفيــذ ذاتــه"، مشــرًا إىل 
تعــزز  التــي  املؤسســات  تصويــر  محــاوالت  أن 
صمــود املواطنــن عــىل أنهــا تدعــم اإلرهــاب، ما 
هي إال إلنهاء تعزيز املواطنن، وسياســة تهجر 

وسيطرة وهيمنة.
تحــركًا  هنــاك  "يكــون  أن  رضورة  عــىل  وشــدد 
القــرار، عــر الضغــط  فلســطينيًا للتصــدي لهــذا 
عــىل املجتمــع الــدويل وغرهــا من املؤسســات 

الدولية، إلنهاء سياسات االحتال العنرصية".
يف الســياق، انتقد حمدان التقاء مســؤولن من 
شــخصيات إرسائيليــة، خاصــة يف  مــع  الســلطة 
ظل تغول االحتال عىل أرايض الضفة وتكثيف 
االســتيطان وتهويــد القــدس، بصــورة أكر من أي 

وقت مىض.
ورأى أن هذا اللقاء وغره من اللقاءات األخرى، 
"ال يجــدي نفعــًا"، إمنــا تشــكل غطــاًء عىل عملية 
واعتداءاتــه  االحتــال  ووحشــية  االســتيطان 
عــىل  واملزارعــن،  املواطنــن  عــىل  العنرصيــة 

مرأى ومسمع املجتمع الدويل.
وأضاف: "األجدر بهذه الشــخصيات اإلرسائيلية 
السياســة  ترفــض  أن  الســام،  تّدعــي  التــي 
وأن  الوحشــية  القتــل  وعمليــات  اإلرسائيليــة 

تضغــط عــىل حكومــة االحتال لوقفهــا"، منتقدًا 
املجتمــع  مؤسســات  صمــت  ذاتــه  الوقــت  يف 
مامرســات  إزاء  ســاكنًا  تحــرك  ال  التــي  الــدويل 

االحتال العنرصية.
األزمــة  تعكــس  التطبيعيــة  اللقــاءات  أن  وبــّن 
يف  الســلطة  قيــادة  تعيشــها  التــي  الحقيقيــة 
الوقــت الراهــن، مــن حيــث الثقــة والرامــج، مــام 
السياســية،  قراراتهــا  يف  التخبــط  إىل  يدفعهــا 

ا عىل الشارع الفلسطيني. التي تنعكس سلبيًّ
الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  رضورة  تأكيــد  وجــدد 
وإعادة بناء القوى السياسية الفلسطينية بطريقة 
تعيد ثقة الجمهور واملواطنن فيها، يك متكنهم 
من مواجهة سياسات االحتال العنرصية وصواًل 
إىل دحــره. ويتفــق مــع ذلــك الناشــط الســيايس 
عمر عســاف، إذ يؤكد أن الســلطة تواصل الســر 
يف ذات النهــج الــذي جلــب الويــات واملصائب 

للشعب الفلسطيني.
وأوضــح عســاف خــال حديثــه مــع "فلســطن"، 
اللقــاءات  هــذه  عــىل  الصهيــوين  الفعــل  رد  أن 
يكــون باتجــاه املزيد مــن الخطوات القمعية ضد 
اإلســامية  واملقدســات  الفلســطيني  الشــعب 

ا. ومنها تدنيس املسجد األقىص يوميًّ
إرادة  بعكــس  تــأيت  اللقــاءات  هــذه  أن  وبــّن 
الشــعب الفلســطيني، معتــرًا إياهــا "شــكًا مــن 
االحتــال،  عــىل  واملراهنــة  االســتجداء  أشــكال 
فــإن  قولــه،  وبحســب  نفعــًا".  تجــدي  ال  والتــي 
 6 بتصنيــف  الســلطة  تكافــئ  االحتــال  حكومــة 
مؤسسات حقوقية بإنها "إرهابية"؛ ما يشر إىل 

االتجاه الذي تتجه نحوه السلطة.
وقــال: "بــداًل مــن أن يكــون موقــف رســمي وطنــي 
ضــد الســلوك اإلرسائيــي، تلجــأ بعض األوســاط 
شــخصيات  مــع  لقــاءات  إىل  الفلســطينية 
إرسائيليــة، يف حــن تتخــذ دولة االحتــال موقفًا 
أكرث عنجهية وإجرامًا ضد الحالة الفلسطينية".

تســتخلص  أن  للســلطة  "ينبغــي  حديثــه  وختــم 
العر مام يحدث مع شعبنا باتجاه االلتفاف إىل 
الداخــل الفلســطيني، مــن أجــل وحــدة املوقــف 
ملجابهــة  الوطنيــة  الوحــدة  وإنجــاز  والصــف 

االحتال ومامرساته العنرصية".
مــع  التواصــل  "لجنــة  ُتســّمى  مــا  أن  إىل  ُيشــار 
املجتمــع اإلرسائيــي" عــادًة مــا تســتقبل نشــطاء 
"كنيســت"  وأعضــاء  ووزراء  إرسائيليــن، 
تثــر  التــي  التطبيعيــة  لقاءاتهــا  ضمــن  ســابقن، 
مواقــع  عــر  واالســتياء  الســخط  مــن  حالــة  عــادًة 
التواصــل االجتامعــي. وكانــت "لجنــة التواصــل" 
إرسائيــي  صحفــي  وفــد  مــع  لقــاًء  عقــدت  قــد 
بحضــور عضو اللجنــة التنفيذية ملنظمة التحرير 
محمــد  فتــح  مركزيــة  وعضــو  مجــدالين  أحمــد 

املدين، يف نهاية شهر أغسطس املايض.
وقــد ســبق ذلــك مشــاركة نــدى مجــدالين مديــرة 
الجانب الفلســطيني يف منظمة "الســام البيئي 
يف الــرق األوســط" يف ورشــة عمــل تطبيعيــة 
بامتيــاز، نظمتهــا لجنــة مجلــس النــواب األمريي 
املتخصصــة يف الــرق األوســط، بدعــوة نقــاش 
"فرص الســام من خال العاقات الشــعبية بن 

الفلسطينين واإلرسائيلين".

مؤمتر صحفي ملؤسسات املجتمع املدين برام الله حول قرار االحتال تصنيف مؤسسات حقوقية إرهابية
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ما حاجة غزة إىل التجمعات 
العائلية والعشائرية؟

تجمــع العائــات أو العشــائر قــد يفيــد يف حالــة انحــال الســلطة، 
اإلنســان  يكــون  قــد  وقتئــٍذ،  القانــون،  وغيــاب  البوصلــة،  وفقــدان 
بحاجة إىل عائلة أو عشــرة أو تجمع قروي، ينضوي تحت رايته، 

يعطيه الوالء، ويأخذ منه الحامية والسامة.
لدينــا يف غــزة نائــب عــام ذيك وفطــن ونزيــه، ولدينــا نيابــة قــادرة 
مرجعيــة  وهــي  املجتمــع،  أفــراد  بــن  إشــكال  كل  معالجــة  عــى 
الكفــاءة  مــن  لهــا  فلســطينية  رشطــة  غــزة  يف  ولدينــا  قانونيــة، 
والحضــور امليــداين مــا يبعــث عــى االطمئنــان، ولدينــا يف غــزة 
واجبهــا،  تــؤدي  وهــي  املدنيــة،  واملحاكــم  الرشعيــة  املحاكــم 
النــاس وفــق األصــول القانونيــة  بــن  وتفصــل يف قضايــا الخــاف 

املتعارف عليها.
لوجــدت  الرســمية  الجهــات  أنشــطة  مجمــل  اســتعرضت  ولــو 
معظمهــا يتوخــى العــدل والنزاهــة، وال تــرى يف التاميــز بن الناس 
مصلحــة أو منفعــة، مبــا يف ذلــك لجــان اإلصاح، ولجان العشــائر، 
ومؤسســات املجتمع املدين، وكلها تحرص عى حل مشــكات 
املجتمع بالشكل املوزون، وإن كان هناك بعض األخطاء، إال أن 

الجو العام يسعى إىل تحقيق العدالة إىل حد ما.
ضمــن هــذه املعادلــة الحضاريــة، التــي يعيــش فيهــا املواطــن يف 
كنــف الدولــة، فــا حاجــة إىل تجمــع عائلــة كــذا، يك تنتــزع حــق 
الضعيــف، وال داعــي لانتــامء إىل عشــرة كــذا يك توفــر الحاميــة 
ملطلــوب، أو لتغيــث ملهــوف، فمؤسســات الدولــة قامئــة، وتفــي 
بالغــرض، حتــى صــارت البديــل الناظــم والجامــع لحيــاة املجتمــع 
العائــي  التجمــع  أشــكال  لــكل  املنطقــي  البديــل  وهــي  كلــه، 

والعشائري.
إن تجربتنــا الفلســطينية تقــول: يف الوقــت الــذي مل يكــفَّ العــدو 
داخــل  واألعــراق  والطوائــف  والقوميــات  األجنــاس  كل  عــن صهــر 
املجتمع اإلرسائيي يف بوتقة الدولة التي أقامها، مل يكف العدو 
للحظــة عــن النفــخ يف قربــة العائليــة والعشــائرية داخــل املجتمــع 
الفلســطيني، ولقــد انعكــس ذلــك عــى ثــورة 36، حــن أفشــلها 
االســتعامر مــن خــال تكتــل العائــات وخافاتهــم، وقــد انعكــس 
ذلــك عــى نكبــة 48، وكيــف أســهمت العائليــة يف ضيــاع األرض، 
عــى  اعتمــدت  التــي  القــرى،  روابــط  ظهــور  يف  ذلــك  وانعكــس 
بعــض العائــات، وهــذا مــا حدث يف الســجون اإلرسائيلية، حيث 
انتــرشت العائليــة واالنتــامء للمنطقــة بــن األرسى الفلســطينين 
حســب  الســجون  يف  األرسى  تكتــل  حــن  عامــًا،  أربعــن  قبــل 
املناطــق، فصــار ســجناء غــزة ضــد ســجناء خــان يونــس، وتحالــف 
وهكــذا،  نابلــس،  منطقــة  ســجناء  ضــد  الخليــل  منطقــة  ســجناء 
تغلــب االنتــامء للمناطــق والعائلــة عــى االنتــامء لفلســطن، وقــد 
أدى االنقســام هذا إىل رصاعات وشــجار باأليدي واملواد الحادة 
بــن الســجناء، حتــى إذا انتبــه نفــر وطنــي ذيك قيــادي إىل خطــورة 
العائليــة واملناطــق عــى حيــاة األرسى، عملوا عى تعزيز االنتامء 
التنظيمــي، الــذي ال يخلــو مــن بعــض الســلبيات، ولكنــه ميثــل روح 
حالــة  وجــه  يف  املتامســك  البديــل  وميثــل  لفلســطن،  االنتــامء 

التمزق والترشذم.
يف قطاع غزة، بدأت تظهر يف الفرتة األخرة تجمعات 

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد مستلزمات طبية 

)MED/35/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
مســتلزمات طبيــة بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " االســتجابة 
لكوفيــد - 19 " وبتمويــل مــن مؤسســة CAFOD ومؤسســة CA، فعــي مــن 
يرغب يف املشاركة من الرشكات والصيدليات الطبية املرخصة واملصنفة 
حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف 
الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس، لرشاء  وثائق العطــاء خال 
سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، 
وذلــك ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 2021/10/24م وحتــى نهايــة دوام 
يوم الثاثاء املوافق 2021/11/2م، وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر 

مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصف صباحا من يوم 
األربعاء 2021/11/03م يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 
2021/11/08م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/11/08م  املوافــق  االثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 
قيمة اجاميل العطاء من من يرسو عليها العطاء.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 
- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أدوية وفيتامينات 

)MED/33/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
" حاميــة  مــرشوع  مــن خــال  وذلــك  بالظــرف املختــوم،  أدويــة وفيتامينــات 
ومتكن النساء للعمل معًا من أجل التغير" )التدخل الطارئ( وبتمويل من 
مؤسســة MAP، فعي من يرغب يف املشــاركة من الرشكات والصيدليات 
الجمعيــة  مقــر  إىل  التوجــه  األصــول،  حســب  واملصنفــة  املرخصــة  الطبيــة 
الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان 
يونــس، لــرشاء  وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة 
صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 
2021/10/24م وحتــى نهايــة دوام يــوم اإلثنــن املوافــق 2021/11/1م، 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الحادية عــرش والنصف صباحا من يوم 
الثاثاء 2021/11/02م يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األحــد املوافــق 
2021/11/07م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا مبقر الجمعية .

- ســيتم فتــح املظاريــف يــوم األحــد املوافــق 2021/11/07م الســاعة الثانيــة 
عرش والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة اجاميل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.
- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 

- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -

2075929 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أجهزة طبية للمختبر

)EQ/34/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
أجهــزة طبيــة للمختــر بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " حاميــة 
ومتكــن النســاء للعمــل معــًا مــن أجــل التغيــر" )التدخــل الطــارئ( وبتمويــل 
مــن مؤسســة MAP، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات الطبيــة 
املرخصــة واملصنفــة حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف 
حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينة خـــان يونس، لرشاء  
التاســعة صبــاحـــا حتــى  الساعــــة  مــن  الــدوام  خــال سـاعـــات  العطــــاء  وثائــق 
الساعة الثانية ظهرا ، وذلك ابتداء من يوم األحد املوافق 2021/10/24م 
وحتــى نهايــة دوام يــوم اإلثنــن املوافــق 2021/11/1م، وذلــك مقابل 300 

شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
يــوم  مــن  والنصــف ظهــرا  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  التمهيــدي  االجتــامع  - موعــد 
الثاثاء 2021/11/02م يف مقر مركز صحة املرأة – الريج – دوار الشهداء.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األحــد املوافــق 
2021/11/07م الساعة الثانية ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/11/07م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الثانية ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 
قيمة اجاميل العطاء من من يرسو عليها العطاء.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
-  للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 
- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 2051299 جوال رقم:0599176954.

جامعـــــة األقصــــــى
إعالن طرح عطاء رقم 2021/43-2022م 

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء 
رقم )2021/43-2022م( والخاص برشاء وتوريد أجهزة 

حاسوب ومستلزمات شبكات للجامعة. 
فعــى الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية 
–دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 
مســرتدة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــن 

املوافق 2021/10/25م ، الساعة الواحدة  ظهرا.
يــوم األربعــاء  الجامعــة هــو  العطــاء إلدارة  كــراس  بــأن آخــر موعــد لتســليم  علــاًم 
املوافق 2021/10/27م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك 

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  تتــم يف  ســوف  املعامــات  3. جميــع 

جامعة االقىص/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

1515

د بالضفة وسجونها تعجُّ باملعتقلني السياسيني أجهزة السلطة ُتصعِّ

"االعتقال السيايس جرمية".. وسم يتصدر 
منصات التواصل رفًضا العتقاالت السلطة

فقراء غزة محرومون من أبسط حقوقهم 
بسبب "رسقة" السلطة مخصصاتهم املالية

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تتوقــف األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة 
الــزج  عــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف 
ســجونها  يف  املواطنــن  مــن  بالعــرشات 
بتهــم سياســية وأخــرى تتعلــق بحريــة الــرأي 
والفســاد  أداء حكومتهــا،  وانتقــاد  والتعبــر 

املسترشي يف مؤسساتها.
دت أجهزة السلطة  ويف األيام املاضية صعَّ
بحــق  الســيايس  االعتقــال  حمــات  مــن 
املواطنــن يف الضفــة، كان أبرزهــم: هــامم 
عتيــي، وعــزت األقطــش، ومعتصــم جمعة، 
ورائــد حايقــة، ومحمــد العزمــي، ومحمــود 

زغلول، ويحيى القايض.
نــور األقطــش شــقيق املعتقــل عــزت  وأكــد 
التابــع  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  أن  األقطــش 
أســبوع  قبــل  شــقيقه  اعتقــل  للســلطة 
شــامل  نابلــس  مدينــة  يف  وجــوده  خــال 

الضفــة الغربيــة املحتلــة، ثــم أخفــى جميــع 
املعلومات عنه.

وقــال األقطــش لصحيفــة "فلســطن": "بعــد 
اعتقــال الوقــايئ ألخي، مل يتحدث معنا أي 
أحــد مــن األجهزة األمنية ملعرفة أين يوجد، 
ومــا ظــروف اعتقالــه، أو التهــم املوجهــة لــه، 
حيــث تفاجأنــا بوجــود محكمــة لــه الخميــس 
املايض، ومن خالها تحدثنا معه ألقل من 

دقيقة".
وأوضح أن محكمة السلطة مددت اعتقايل 
شــقيقه عــزت ملــدة 15 يوًمــا، دون تحديــد 
تهــم واضحــة لــه، أو معرفــة ســبب االعتقال، 
إىل  الســبت  أمــس  بتحويلــه  تفاجأنــا  ثــم 

اللجنة األمنية يف محافظة أريحا.
وبــن أن العائلــة أصيبــت بحالــة مــن الخــوف 
اللجنــة  إىل  عــزت  تحويــل  بعــد  والدهشــة 
األمنية يف أريحا، خاصة أنها سيئة السمعة 

يف التعامل مع املعتقلن السياسين.
ولفت إىل أن عائلته تعيش حالة من الذعر 
يف هــذه األوقــات، وتخــى أن يلقــى ابنهــا 
عــزت نفــس مصــر الشــهيد نــزار بنــات الذي 
أفــراد مــن أجهــزة أمــن الســلطة خــال  قتلــه 
اعتقالــه، بعــد تعرضــه للــرضب والتعذيــب 

الشديدين.
ووصــف األقطــش اللجنــة األمنيــة يف أريحــا 
بـ"غــر الوطنيــة، وغــر القانونية"، خاصة أنه 
2018، ومل تنفــذه  صــدر قــرار بحلهــا عــام 
أجهزة أمن السلطة حتى اآلن، ألهداف غر 

معروفة.
ــل شــقيق املعتقل الســيايس األقطش  وحمَّ
أجهــزة أمــن الســلطة املســؤولية الكاملة عن 
حياة شــقيقه وأي مكروه يتعرض له، خاصة 
أو  العائلــة  مــن  زيارتــه  األجهــزة  رفــض  مــع 

املحامن.

وكانــت حركــة الجهــاد اإلســامي قالت، يف 
بيــان صحفــي: إن "اعتقــال املحــرر األقطش 
تساوق مع ماحقة االحتال ألبناء الشعب 
هــو  عــزت  أن  إىل  وأشــارت  الفلســطيني"، 
أحد "الشــباب الثائر ضد مصادرة االحتال 

لألرايض يف بيتا وجبل صبيح".
القنــاة  زعمــت  املــايض  الخميــس  ويــوم 
"12" العريــة أن أجهــزة الســلطة اعتقلــت 
األقطــش بتهمــة تشــكيل خليــة مــع عنرصين 
ضــد  عمليــات  لتنفيــذ  الوطنــي،  األمــن  يف 

االحتال اإلرسائيي.
مــن جانبــه أكــد رئيس لجنــة الحريات العامة 
يف الضفة الغربية املحتلة، خليل عساف، 
اعتقــاالت  حملــة  تشــن  الســلطة  أجهــزة  أن 
سياســاتها  يخالــف  مــن  كل  ضــد  واســعة 

وتوجهاتها يف الضفة.
"فلســطن":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 

قــوة  أي  تريــد  ال  وضــوح  بــكل  "الســلطة 
خاصــة  األرض،  عــى  تنظيــامت  ألي  تأثــر 
اإلســامية منهــا، لذلك تعمــل عى اعتقال 
غــر  بتهــم  ســجونها  يف  ووضعهــم  أبنائهــا، 

واضحة".
وأوضــح أن الســلطة تســتهدف باالعتقــاالت 
طلبــة  فئــة  أبرزهــا  فئــات،  عــدة  السياســية 
والنشــطاء  واملحرريــن،  الجامعــات، 
التوصــل  االجتامعيــن خاصــة عــى مواقــع 
تحــرك  أدوات  يعــدون  ألنهــم  االجتامعــي، 

الشارع ولهم تأثر كبر.
وبــن أن مــن تعتقلهــم أجهــزة أمــن الســلطة 
أيضــا إىل  االحتــال  عــاٍل ضــد  لهــم صــوت 
جانب انتقادهم أداء السلطة، لذلك يجب 
تحــت  تنــدرج  التــي  الفصائــل خاصــة  عــى 
إطــار منظمــة التحريــر أن يكــون لهــا موقــف 

وطني حقيقي بشأن تلك االعتقاالت.

غزة/ صفاء عاشور:
يف بيــت قديــم تعيــش املواطنة 
وزوجهــا  هــي  اســعيد"،  "ســناء 
ظــروف  يف  الثاثــة،  وأطفالهــا 
زوجهــا  فعمــل  للغايــة،  صعبــة 
مملوكــة  أجــرة  ســيارة  عــى 
منهــا  العائــد  تجعــل  لصديقــه 
بالــكاد يكفــي ملصاريــف العائلــة 

اليومية.
ومــع قــدوم فصــل الشــتاء تحــاول 
"اســعيد" إصاح بعض شبابيك 
أو  زجاجهــا  تكــر  التــي  منزلهــا 
حتــى تغطيتــه بالنايلــون من أجل 
منــع دخــول الهــواء البــارد، خاصة 
والصبــاح  الليــل  ســاعات  يف 
الباكــر التــي تشــهد انخفاضــًا يف 

درجات الحرارة.
حديــث  يف  اســعيد  تقــول 
بدايــة  منــذ  لـ"فلســطن":" 
الشــؤون  عــى  نحصــل  العــام مل 
واحــدة  مــرة  إال  االجتامعيــة 
وبنســبة %50، وهــذا مــا جعلنــا 
مصاريفهــا  توفــر  عــن  عاجزيــن 
األساســية"، الفتــًة إىل معاناتهــا 
لطفلهــا  األدويــة  توفــر  مــع 
الصغــر 5 ســنوات الــذي يعــاين 

إعاقة ذهنية وحركية".
وتضيــف:" عــى الرغــم مــن أننــي 
وزوجــي حاصان عى شــهادات 
التــي  الظــروف  فــإن  جامعيــة 
يعيشــها القطــاع مــن حصــار وقلة 
عــى  الحصــول  حرمتنــا  وظائــف 

أي وظيفة يف قطاع التعليم".
وُتبــن أنهــا تعيــش ظروفــًا صعبــة 
أفــق  للغايــة وال تجــد أمامهــا أي 
وزوجهــا  وأبناؤهــا  هــي  لتعيــش 
حيــاة طبيعيــة يف داخل القطاع، 
فالحصار اإلرسائيي وتضييقات 
أهــايل  ضــد  مســتمرة  الســلطة 

للعيــش  مجــال  وال  القطــاع، 
بكرامة يف هذه الظروف.

وال تختلــف حالــة عائلــة اســعيد 
مــن  أرسة  ألــف   )81( حالــة  عــن 
أرسة  ألــف  و)35(  غــزة  قطــاع 
مــن الضفــة الغربيــة ممــن حرمــوا 
مخصصات الشــؤون االجتامعية 
التــي كانــت ترصف لهــم بواقع 4 

دفعات مالية كل عام.
عــن  مؤخــرًا  صــدر  تقريــر  ويف 
ملكافحــة  العامليــة  املدونــة 
الفســاد أوضحت أن الفســاد يف 
"مرتســخ  اللــه  رام  يف  الســلطة 
بعمــق"، وأنــه بــن عامي -2008

2012 اختلســت الســلطة أكــر 

مــن 2.3 مليــار دوالر من األموال 
يقدمهــا  التــي  واملســاعدات 
االتحاد األورويب للسلطة بغرض 

تحقيق التنمية.
رسقات أتت عى حساب مئات 
ضمــن  املصنفــن  مــن  اآلالف 
الفقــراء،  مــن  الهشــة  الفئــات 
الفقــر،  خــط  تحــت  هــم  ممــن 
مخصصــات  مــن  املســتفيدين 
الشــؤون االجتامعية، إضافة إىل 
حرمــان مئــات اآلالف املواطنــن 
والطلبــة والعــامل الحصــول عــى 
إن  لتتوافــر  كانــت  عمــل  فــرص 
وضعــت أموال املســاعدات يف 

مكانها املخصص له.
جــزر  أبــو  عبيــدة  أبــو  املواطــن 
مــن رفــح جنــويب قطــاع غــزة، رب 
عائلــة مــن مكونــة 11 فــرًدا بينهــم 
6 فتيــات، يعيــش يف منــزل غــر 
مكتمــل البنــاء ال تزيــد مســاحته 

عى 80 مرتا.
ظروفــا  "نعيــش  جــزر:  أبــو  يقــول 
صعبــة للغايــة فــا عمــل يكفينــا 
يف  كنــا  والحاجــة،  الســؤال  ذل 

الســابق نعيــش عى مخصصات 
مــع  ولكــن  الشــؤون االجتامعيــة، 

بداية العام الحايل ُقطعت".
حديــث  يف  ويضيــف 
الــذي  بيتــي  لـ"فلســطن":" 
أسكنه حديث البناء، مل أستطع 
فيــه  للســكن  فاضطــرت  إكاملــه، 
بــاب  حتــى  أو  شــبابيك  دون 

نغلقه عى أنفسنا".
القــادم  الشــتاء  أن  إىل  وأشــار 
ســيحمل معــه معانــاة جديــدة ال 
أحــد يعلــم تفاصيلهــا حتى اآلن، 
مــع عــدم قدرتــه عــى توفــر أي 

مال إلكامل ترميم بيته.
الخارجيــة  وزيــرة  وانتقــدت 
الفســاد  لينــدي  آن  الســويدية 
بعــد  الفلســطينية،  الســلطة  يف 
رام  يف  مســؤوليها  مــع  اجتــامع 
خــال  املــايض  الثاثــاء  اللــه 
و)تــل  اللــه  لــرام  األخــرة  زيارتهــا 

أبيب(.
اإلذاعــة  لقنــاة  لينــدي  وقالــت 
قبــل  الســويدية  العامــة 
اجتامعاتهــا مــع املســؤولن يف 
رام اللــه: "إذا كنــا قادريــن عــى 
دعــم التنميــة االقتصاديــة بشــكل 
كامل، فا ميكن بالطبع أن يكون 
الفساد عى هذا املستوى كام 

هو الحال يف فلسطن".

رام الله/ فلسطن:
عــى  حملــة  أمــس،  فلســطينيون،  نشــطاء  أطلــق 
لسياســة  رفضــا  االجتامعــي،  التواصــل  منصــات 
أمــن  أجهــزة  متارســها  التــي  السياســية  االعتقــاالت 

السلطة يف الضفة الغربية.
وســم  عــى  مؤثــرون  بينهــم  ومــن  النشــطاء  وغــرّد 
عــن  معريــن  #االعتقال_الســيايس_جرمية، 
سخطهم لتواصل االعتقاالت عى خلفية سياسية، 

والتي زادت حدتها يف األيام األخرة.
ومحرريــن  جامعيــن  طلبــة  االعتقــاالت  وتطــال 
ونشطاء من كل األطياف والتوجهات، ألسباب ذات 

دوافع سياسية بحتة.
وتفاعــل النشــطاء مــع الحملــة بنحــو 8300 تغريــدة 
ملعتقلــن  صــور  إرفــاق  تضمنــت  اللحظــة،  حتــى 
رضورة  عــى  تشــدد  مبواقــف  مرفقــة  سياســين 

اإلفراج عنهم دون أي تأخر أو مامطلة.
اعتقــال  الخليــل  يف  الســلطة  مخابــرات  وتواصــل 
الطالــب يف جامعــة أبــو ديــس رائــد حايقــة، لليــوم 
مــن  تحــرره  عــى  ميــِض  مل  إذ  التــوايل،  عــى  الـــ3 

سجون االحتال سوى شهرين فقط.
يف نقــل جهــاز األمــن الوقــايئ يف نابلــس املعتقــل 
الســيايس عــزت األقطــش إىل ســجن اللجنــة األمنيــة 
يف أريحا، علاًم بأنه معتقل لليوم الـ5 عى التوايل.

املحــرر  اعتقــال  نابلــس  مخابــرات  تواصــل  كذلــك 
التــوايل،  عــى  الـــ8  لليــوم  رمضــان  جمعــة  معتصــم 
يف حن تواصل أجهزة الســلطة يف الخليل اعتقال 

املحرر نور القايض لليوم الـ10 عى التوايل.
وتواصــل أجهــزة الســلطة يف جنــن اعتقال املواطن 
عــى  التــوايل،  عــى  الـــ11  لليــوم  العزمــي  محمــد 

خلفيــة مكاملــة هاتفيــة تلقاهــا مــن رئيــس املكتــب 
الســيايس لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة للتعزيــة 

يف استشهاد ابن أخيه أمجد العزمي.
اعتقــال  طولكــرم  أمــن  أجهــزة  تواصــل  وبالتزامــن 

الناشط سام منارصة لليوم الـ12 عى التوايل.
يف  الســلطة  مخابــرات  مــددت  ذاتــه،  الوقــت  يف 
قلقيليــة اعتقــال املحــرر محمــود زغلــول 15 يومــًا، 
أريحــا  16 يومــًا يف ســجن  بأنــه معتقــل منــذ  علــاًم 

املركزي.
الســلطة  أجهــزة  أن  إىل  أقطــش  شــقيق  نــور  وأشــار 
نقلــت شــقيقه عــزت "إىل ســجن مــا تســمى اللجنــة 
الهــدف  ســيئة  القانونيــة،  غــر  أريحــا  يف  األمنيــة 

والسلوك والنشاط".
وأضــاف: "حتــى يــوم الخميــس عندمــا التقينــا به يف 
ل أجهزة الســلطة  املحكمــة كان بصحــة جيــدة، وُنحمِّ

املسؤولية عن حياته وأي مكروه يتعرض له".
ورصــد تقريــر للجنــة أهــايل املعتقلــن السياســين 
الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  ارتــكاب 
والقــدس املحتلــة )217( انتهــاكا بحــق املواطنــن 
عــى خلفيــة سياســية خــال شــهر أيلــول/ ســبتمر 
انتهــاكات  بــن  مــن  أن  التقريــر  وأوضــح  املــايض.  
السلطة )52( حالة اعتقال، و)62( حالة استدعاء، 
و)5( حــاالت اعتــداء ورضب، و)3( حــاالت تنســيق 
أمنــي لحاميــة أمــن االحتــال، و)5( حــاالت تهديــد 
وتشــهر، و)16( عمليــة دهــم ملنــازل وأماكــن عمل، 

و)30( حالة قمع حريات.
والخميس املايض، جددت لجنة أهايل املعتقلن 
السياســين دعوتهــا لإلفــراج عــن املحتجزيــن لــدى 

أجهزة السلطة بالضفة الغربية املحتلة.
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الفساد والدول املانحة
دولــة عربيــة شــقيقة ابتليــت بعــدم االســتقرار الســيايس والفســاد 
دوالر  مليــار   400 قرابــة  منهــا  املختلســة  األمــوال  حجــم  فبلــغ 
أمريــي، هــذا رقــم فلــي حــول املواطنــن مــن أثريــاء إىل فقــراء، 
بلــد عــريب آخــر أدى عــدم االســتقرار والفســاد إىل فقــدان  ويف 
عــدم  وكذلــك  الكهربــاء  عــى  الحصــول  عــى  القــدرة  املواطنــن 
قدرتهــم عــى الحصــول عــى أموالهم املودعة يف البنوك ألن كل 
الفاســدين يف  البلــد ترسبــت إىل حســابات السياســين  أمــوال 

الخارج.
مــن  بحالــة  ســاهم  منــا  وبعــض  باالحتــال  اللــه  ابتــاه  شــعبنا 
الفســاد  لظهــور  خصبــة  بيئــة  وهــذه  الســيايس،  االســتقرار  عــدم 
والفاســدين واملختلســن، وميكننا مشــاهدة الرثاء الفاحش دون 
أســباب مقنعة، وقد تم الكشــف عن عمليات فســاد واختاســات 
باملايــن ومــا خفــي أعظــم، ونحــن لســنا دولــة نفطيــة وليــس لدينــا 
ثــروات طبيعيــة ومــع ذلــك فإن األموال التي تبخرت أكرب من طاقة 

شعبنا عى التحمل.
الســلطة  يف  الفســاد  انتقــدت  الســويدية  الخارجيــة  وزيــرة 
الفلســطينية بعــد اجتــاع مــع قــادة الســلطة يف رام الله، وأعربت 
بخصــوص  ترددهــا  عــن  لينــدي"  "آن  الســويدية  الخارجيــة  وزيــرة 
املســاعدات االقتصاديــة الســويدية للفلســطينين معللــة ذلــك 
بــأن انتشــار الفســاد يعيــق الدعــم الســويدي للســلطة، وبــدال مــن 
الخطــوات  واتخــاذ  ومناقشــته  الجــد  محمــل  عــى  التحذيــر  أخــذ 
الازمــة لوقــف الفســاد خــرج وزيــر فلســطيني يتهــم حركــة حــاس 
بفربكــة الخــرب الــذي تــم نــره عــرب إذاعــة ســويدية حكوميــة وليــس 

عى فضائية األقىص.
جهات متعددة تحدثت عن أشكال الفساد الذي يعانيه شعبنا، 
ومن ذلك تخصيص موازنات لركات وهمية مثل رشكة الطريان 
ميكــن  ال  يشء  وهــذا  خياليــة،  ورواتــب  لهــا  وجــود  ال  ومشــاريع 
إنــكاره وال ميكــن للحيــاة أن تســتمر بوجــوده، ألن غالبيــة الشــعب 
الفلســطيني ســتصل يف النهايــة إىل مــا دون مســتوى خــط الفقــر 
كــا  إعاميــة  فــربكات  أنهــا  بينهــا  مــن  وليــس  واضحــة  واألســباب 

يدعي الوزير املتذايك.
خارجيــة  وزيــرة  اكتشــفت  ملــاذا  نفســه؛  يطــرح  الــذي  الســؤال 
تــدار كــا يجــب وأن  الــدول املانحــة ال  الســويد فجــأة أن أمــوال 
وكل  األورويب  االتحــاد  أن  هــي  واإلجابــة  كبــرًيا؟  فســاًدا  هنــاك 
الجهات املانحة يعلمون ماذا يحدث ولكنهم يتغاضون ألســباب 
متعــددة وأهمهــا إعطــاء فرصــة ملنظمــة التحريــر لكســب الشــارع 
ثبتــت املقاومــة ومتكنــت  ولكــن حــن  عــى حســاب املقاومــة، 
وأصبحت عصية عى االجتثاث صار من غري املمكن أن يســتمر 
تدفــق األمــوال مــن الــدول املانحــة للســلطة دون رقابــة مع اضطرار 
الدول املانحة لإلنفاق عى غزة وإعادة إعارها وتحسن أوضاع 
الناس فيها خشية من اندالع حرب جديدة بن العدو اإلرسائييل 

واملقاومة الفلسطينية.
والســؤال اآلخــر الــذي ال بــد أن يجــد إجابــة؛ مــا الســبيل للخــروج 
مــن هــذه الدوامــة؟ وإجابــة هــذا الســؤال باختصــار إعــادة تأهيــل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية بانتخابــات أو توافــق ثــم بعــد ذلــك 
الهيئــات  وانتخابــات  وتريعيــة  رئاســية  عامــة؛  انتخابــات  إجــراء 
املحلية، وحينها فقط سنكون قد بدأنا باستعادة حالة االستقرار 

السيايس ووحدة الصف ووضع حد للفوىض بكل أشكالها.

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

شــركة  بــأن  الجنوبيــة–  –املحافظــات  الــركات  مراقــب  الســيد/  ُيعلــن 
جهــاد غــازي بسيســو وشــركاه للصرافــة واملســجلة لدينــا كركــة 
تضامن تحت رقم 563477967 بتاريخ 2012/5/30 تقدمت بطلب 
لتحويل الشــركة من شــركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الازمة إلمتام عملية 

التحويل، وذلك بناًء عى قرار الركاء املحرر بتاريخ 2021/9/19م 
لــذا تــم اإلعــان وتبليــغ العمــوم بخصــوص قــرار التحويــل وســيتم نــر قــرار 
التحويــل يف حــال االنتهــاء مــن إجــراءات التحويــل وفــق األصــول القانونيــة 

واإلدارية، تحريرًا: 2021/10/14م
مراقب الركات

املناقصة رقم :)2021/24( 
موضوع املناقصة: توريد معونة الشتاء

والعقــود  العطــاءات  قســم   / املشــريات  دائــرة   / الجمعيــة  تدعــو   .1

املناقصــن أصحــاب االختصــاص واملســجلن رســميًا ويرغــب باملشــاركة 
لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.

2. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

قيمتهــا  والبالــغ  2021/10/24م  االحــد  يــوم  املناقصــة  كراســة  رشاء   .3

)200( شيكل غري مسردة يف دائرة املشريات.

مقــر  يف   2021/10/26 املوافــق  االثنــن  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع   .4

الجمعية الساعة 11:30 صباحا
5. تســليم وفتــح العطــاء يف دائــرة املشــريات يف موعــد أقصــاه الســاعة 

11:30 صباحًا من يوم الخميس املوافق 2021/10/28م.

6. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
7. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عى شــكل كفالــة بنكية أو 

شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك عامــل يف قطاع غــزة بقيمة 1000 $ كتأمن 
دخول ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.

8. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 2000 $.

9. احضار عينة مع العطاء.

10. العطاء يجزاء.

11. أجرة اإلعان ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

12. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا أو شــهادة خصــم رضيبــي 

صادرة عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

14. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال0599526682.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني/ مدير قسم املشريات

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
قسم املشرتيات-غزة

جمعية السالمة الخيرية
إعــالن مناقصة توفير اإلحتياجــات الطبية للجرحى 

ذوي اإلعاقة الحركية في محافظات قطاع غزة
مروع رقم 232729

الطبيــة  الســامة الخرييــة عــن طــرح عطــاء توفــري االحتياجــات  تعلــن جمعيــة 
للجرحــى ذوي اإلعاقــة الحركيــة يف محافظــات قطــاع غــزة، فعــى الراغبــن يف 
رشاء كراسة العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة غزة – خلف 
بــرج الظافــر 9 , عــارة الربيــع الطابــق االول، للحصــول عــى رزمة العطاء وذلك 

خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات للمتقدمين/

- ان يكون مؤهًا حسب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة.
- ان يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 

املفعول حسب املحدد يف العطاء.
هــذا  يف  االختصــاص  ذوي  الجهــات  لجميــع  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  ان   -

املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.
- يجب عى الركات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية بقيمــة 5 % من قيمة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
- يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.
- يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

- رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
- مثن كراس العطاء )100( دوالر غري مسردة.

- يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
- لاستفسار: مراجعة قسم املشريات جمعية السامة الخريية عى جوال 

رقم )0594444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

جمعية السامة الخريية

وقفة ومسرية وسط رام الله 
نرصًة لألرسى املرضبني

7 أســـرى يواصلـــون اإلضـــراب عـــن الطعـــام 
وتحذيـــرات من انتكاســـة أوضاعهـــم الصحيـــة

عائلة الربغويث: واثقون باملقاومة إلمتام صفقة تبادل تزينها إطاللة "أمري الظل"

دعوات نسوية لتوثيق تجربة األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل
رام الله-غزة/ صفاء عاشور:

دعت شــخصيات نســوية إىل توثيق 
الفلســطينية  للمــرأة  األرس  تجربــة 

داخل سجون االحتال اإلرسائييل.
وشــدد هــؤالء، خــال حلقــة حواريــة 
نظمهــا معهــد دراســات املــرأة ونقابة 
بريزيــت  جامعــة  وموظفــي  أســاتذة 
رضورة  عــى  أمــس،  "زوم"،  عــرب 

تسليط الضوء عى تجربة األسريات 
لهــذه  املتعــددة  األبعــاد  وتنــاول 
مــن  متكاملــة  صــورة  ورســم  التجربــة 

خال االطاع عى كل مكوناتها.
وحملت الحلقة عنوان "تجربة األرس 
الفلســطينيات:  النســاء  منظــور  مــن 
اســتمرار  يف  األجيــال  تاقــي 

النضال".

املوظفــن  نقابــة  رئيــس  وأوضحــت 
بريزيــت  جامعــة  يف  والعاملــن 
لينــا معــاري، أن االحتــال اســتخدم 
األرس أداًة ملحــو وعــزل فئــات شــعبنا 
اســتعاره  بــدء  منــذ  املجتمــع  عــن 

األرايض الفلسطينية.
سياســة  أن  إىل  معــاري  وأشــارت 
منــذ  تكثفــت  الجاعــي  االعتقــال 
األرس  تجربــة  والمســت   ،1967

األغلبية من العائات الفلسطينية.
األرس  تجــارب  أن  رغــم  وقالــت: 
تشــرك يف الكثــري مــن األبعــاد فــإن 
الفلســطينيات  األســريات  تجــارب 
لهــا خصوصيتهــا التي يجب تســليط 
الضــوء عليهــا وتنــاول أبعادهــا لرســم 

صورة متكاملة للحركة األسرية.
والنســاء  الشــعب  نحــن  وأضافــت: 
الفلســطينيات لن ننىس أو نرك أي 
أســرية أو أســري وحــده داخــل ســجون 
اقتــاع  هــم  وســنحمل  االحتــال، 

حريتهم وتوثيق تجربتهم.

من جهتها، تحدثت املحامية جنان 
منــذ  ومعاناتهــا  تجربتهــا  عــن  عبــده 
واإلفــراج  2010م،  عــام  زوجهــا  أرس 

عنه يف 2019.
ووصفــت األمــر يف هــذه اللحظــات 
أن  رسيًعــا  وقــررت  عاملــي،  "انهــار 
اختار إما االستمرار يف االنهيار وإما 
مــع  والتعامــل  جديــد  مــن  الوقــوف 
األمــر عــى أنــه معركــة أخوضهــا كــا 

زوجي يخوضها يف األرس".
باألمــور  معرفتهــا  عــدم  أن  وذكــرت 
القانونيــة دفعهــا إىل دراســة القانــون 
أن  زوجــي  "ووعــدت  الجامعــة،  يف 
محاميــة  بصفتــي  الســجن  يف  أزوره 
بصفتــي  فقــط  وليــس  عنــه  تدافــع 

زوجة، وهو أمر قد تحقق".
وحــده  القانــوين  العمــل  أن  وبينــت 
مــن ضمــن  هــو مســار  بــل  ال يكفــي، 
سلسلة مسارات ميكن متابعتها من 

أجل الدفاع عن األرسى.
عــى  املحــرر  زوجــة  وشــددت 

فقــط  ليــس  املحامــن  دور  أهميــة 
يف  والقضايــا  املرافعــة  أوقــات  يف 
محاكــم االحتــال، بــل ميتــد دورهــم 
ملــا بعــد صــدور الحكــم أو يف أثنائه، 
منبهــة إىل أهميــة الربــط بن املســار 

القانوين واملسار الجاهريي.
ولفتــت إىل أن دور املحامــي ميتــد 
إىل التواصــل مــع األرسى وعائاتهــم 
أحــوال  عــى  وطأمنتهــم  وزيارتهــم 

أبنائهم يف األرس.
املحامــن  بــأن  عبــده  وأفــادت 
األرسى  حيــاة  تفاصيــل  يعيشــون 
أو  إنجــاز  أي  وأن  كبــرية،  بصفــة 
تحصيــل يســتطيعون تحقيقــه ميكــن 

أن يغري يف حياة عائات األرسى.
وقالــت: لذلــك فإن دور املحامن ال 
يركــز يف الدفــاع عــن األرسى فقــط 
بل ميتد ليكون حلقة وصل وإيصال 
األطــراف  لجميــع  األســري  لصــوت 

املعنية.
وتحدثــت املحــررة ووالــدة أســري يف 
سجون االحتال وداد الربغويث، عن 
تجربتهــا يف األرس بصفتهــا محــررة، 
"قصــرية  التجربــة  تلــك  إن  وقالــت: 
مقارنــة بتجــارب الكثرييــن مــن أفــراد 
أقــارب  مــن  كلهــم  الذيــن  عائلتــي 
خاضــوا  والثانيــة  األوىل  بالدرجــة 

تجارب األرس لسنوات طويلة".
اعتقالهــا  أن  الربغــويث  وذكــرت 
جــاء مــن أجــل الضغــط عــى نجلهــا 
تجربــة  يخــوض  كان  الــذي  "قســام" 
"إذ  قاســية،  وتحقيــق  اعتقــال 
ســجون  يف  املحققــون  اســتعمل 
االحتال معه كل وســائل التعذيب 
وأخــاه  أنــا  اعتقــايل  ضمنهــا  ومــن 

األكرب".

األرس  مــع  تجربتهــا  بــأن  وأفــادت 
امتــدت ســتة عر يومــًا داخل زنزانة 
انفراديــة وشــهرين حبــس منــزيل يف 
غــري  مــكان  ويف  عائلتهــا  منــزل  غــري 
قريتها، إال أن قســاوة التجربة جاءت 

للضغط عى نجلها.
أيــام  ثــاث  بعــد  أنــه  إىل  وأشــارت 
بدأت تجربتها القصرية لكن املكثفة 
الــدروس هــو: االعتقــال،  بــكل  منهــا 
التحقيق، السجن االنفرادي، العزل، 

البوسطة، الحبس املنزيل.
األرس  تجربــة  تــا  أنــه  إىل  ونبهــت 
اإلفــراج املــروط بإقامــة يف منطقــة 
)ج( يف الرام ودفع كفالة قيمتها 40 
ألــف شــيقل، مبينــة أن هــذه التجربــة 
أي  فيهــا  يوجــد  ال  غرفــة  يف  كانــت 
يش مــن مقومــات الحياة األساســية، 
إضافــة  منهــا،  ممنــوع  الخــروج  وكان 
إىل تفتيــش الغرفــة مرتــن وأســلوب 
العد يوميًا رغم وجودها وحدها يف 

الغرفة.
ولفتــت املحــارضة الجامعيــة إىل أنه 
رغــم قســاوة تجربــة الحبــس املنــزيل 
فيهــا،  االحتــال  مارســات  بــكل 
األرس  تجربــة  مــن  رضرا  أخــف  فإنهــا 
وأســاليب  االحتــال  ســجون  يف 

التعذيب النفسية والجسدية.
أنــه خــال تجربــة  ورسدت الربغــويث 
أرسهــا تعرضــت لتجربــة النقــل عــرب 
وكانــت  مــرات،  لخمــس  "البوســطة" 
مــدة كل واحــدة منهــم لـــ22 ســاعة، 

أي أزيد عى 100 ساعة.
القــوة  يســتمد  األســري  أن  وأكــدت 
مــن خــال وعيــه أنه واحــد من اآلالف 
ممــن مــرو بتجربــة األرس يف ســجون 

االحتال.

رام الله/ فلسطن:
عــن  يواصــل ســبعة أرسى إرضابهــم املفتــوح 
اإلرسائيــيل؛  االحتــال  ســجون  يف  الطعــام 
رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وســط تخوفــات مــن 
إمكانية تعرضهم النتكاســة صحية مفاجئة، أو 

استشهاد أحدهم.
كايــد  األســري  هــم:  املرضبــون،  واألرسى 
ومقــداد  يــوم(،   101( منــذ  الفســفوس 
األعــرج  وعــاء  يومــا(،   94( منــذ  القواســمة 
منــذ  هــواش  أبــو  وهشــام  يومــا(،   77( منــذ 
)68 يومــا(، وشــادي أبــو عكــر يخــوض إرضابــه 

لليــوم )60(، وعيــاد الهرميــي منــذ )31 يوما(، 
وآخرهــم األســري رأفــت أبــو ربيــع املرضب منذ 

نحو أسبوع.
شــؤون  لهيئــة  اإلعامــي  املستشــار  وحــذر 
مــن  ربــه،  عبــد  حســن  واملحرريــن  األرسى 
خطــورة األوضــاع الصحيــة لــأرسى املرضبن، 
خصوًصــا الفســفوس، والقواســمة املرضبــن 
منــذ أكــرث مــن ثاثة أشــهر، حيث يزداد الخطر 
عليهــم، وهنــاك خشــية مــن إمكانيــة تعرضهــم 
استشــهاد  أو  مفاجئــة،  صحيــة  النتكاســة 
أحدهــم، خاصــة نتيجــة نقــص كميــة الســوائل 

يف الجسم.

ولفت عبد ربه إىل أن نيابة ومحكمة االحتال 
تتهربــان مــن اتخــاذ قــرار بوقــف أمــر اعتقالهــم 

اإلداري، وهذا مبنزلة قتل بطيء لهم.
وأفــادت الهيئــة يف ترصيــح ســابق، بــأن أطبــاء 
حاولــوا  "كابــان"  مستشــفى  يف  االحتــال 
تغذيــة األســري القواســمة )24 عامــا( قرسيــا، 
لكــرس  محاولــة  يف  واملدعــات،  باملحاليــل 
اعتقالــه  ضــد  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه 

اإلداري.
مــن جانبهــا، حــذرت عائلــة األســري "األعــرج"، 
مــع  جســده  يف  حيويــة  أعضــاء  تعطــل  مــن 
اســتمرار إرضابــه ومعاناتــه مــن نقــص حــاد يف 

الفيتامينات.
وأطلقــت أســاء قزمــار زوجــة األســري األعــرج 
وكل  مســؤول  كل  فيهــا:"  قالــت  مناشــدة 
أن  أعتقــد  وإخوانــه،  عــاء  إغاثــة  بيــده  مــن 
وضعــه اآلن يناشــدكم، صــوت عــاء وإخوانــه 
يســترصخ، مل يبــَق للســكوت مــكان، أتــدرون 
إن فقــد محمــد ابنــي والــده أو تعطلــت أحــد 
أعضائه ستبقى كارثة تحط عى رأس كل من 

تخاذل ومل ينقذه؟".
الضمــري  مؤسســة  محاميــة  أن  قزمــار  وأوضــح 
عــى  عــاء  أن  أبلغتهــم  اإلنســان،  لحقــوق 

كــريس متحــرك غري قــادر عى الوقوف وحتى 
ال يقوى عى الجلوس بوزنه الذي أصبح بوزن 

فتى صغري.
وأوضحــت أنــه معــزول يف زنزانــة محــروم فيهــا 
بطانيــة  ســوى  ميلــك  وال  مخدتــه،  مــن  حتــى 
عــى  بكامــريات  ومراقــب  خفيفــة،  صيفيــة 
مــدار الســاعة، كــا أنــه ال يســتطيع اســتخدام 
إغــاء.  نوبــة  مــن  خوفــًا  القــذرة  الحامــات 
وأشارت قزمار إىل أن زوجها ال يرى إال العتمة، 
ويعــاين آالًمــا يف كل جســمه مــن مفاصله إىل 
صــدره ورجفــة شــديدة يف أطرافــه، وال يقــوى 
الــذي يربــه،  عــى بلــع ريقــه أو حتــى املــاء 

وعضات بطنه تتمزق من شدة األمل.
وأضافت أن عاء يتعرض إلهال كبري وعدم 
ثــاث  وتفتيــش  الصحــي،  لوضعــه  اكــراث 
مــرات يوميــا، ورمبــا يفقــد حياتــه يف أي وقت 

بسبب االضطراب يف نبضات القلب.
طولكــرم،  مــن  عامــًا(،   34( األعــرج  أن  يذكــر 
وهو مهندس مدين، ويقبع يف سجن "عيادة 
منــذ  مــرات  عــدة  الرملــة"، وتعــرض لاعتقــال 
حزيــران/   30 يف  آخرهــا  كان   ،2013 عــام 
اعتقــال  أمــر  بحقــه  وصــدر  املــايض،  يونيــو 

إدارّي ملدة 6 أشهر.

رام الله/ فلسطن:
تتطلع عائلة القائد يف كتائب القسام األسري 
عبــد اللــه الربغــويث، إىل أن تــدق فرحــة الحرية 
باب منزلها قريًبا عرب صفقة تبادل مرفة بن 

املقاومة الفلسطينية واالحتال اإلرسائييل.
ذوي  مــن  األرسى  عائــات  بقيــة  وكحــال 
املحكوميــات العاليــة، تعيــش عائلــة الربغويث 
عــى أمــل اللقــاء بـ"أمــري الظــل" املغيــب قــرسا 

يف سجون االحتال منذ قرابة 19 عاما.
اســتثناء  تتخيــل  تــكاد  ال  إنهــا  العائلــة  وتقــول 

والدهم من أي صفقة تبادل قادمة.
القســام،  قــادة  أحــد  هــو  الربغــويث  واألســري 
ويعتــرب صاحــب أعــى حكم ألســري فلســطيني 

يف تاريخ محاكم االحتال )67 مؤبدا(.
مسؤولية مزدوجة

عــن  البعــد  معانــاة  الربغــويث  ســمر  وتــرح 
زوجهــا، قائلــة: مضــت 19 عامــا عــى اعتقــال 
العــزل  يف  قضاهــا  منهــم   10 أســامة(  )أبــو 

االنفــرادي كانــت مــن أصعــب ســنوات حياتنــا، 
عــرب  فقــط  والتواصــل  زيــارات  يوجــد  فــا 
الصليــب األحمــر مــرة كل 4 أشــهر مــن خــال 
رســائل االطمئنــان فقــط. ونبهــت "أم أســامة" 
مــن  عامــان  ســبقها  االعتقــال  ســنوات  أن  إىل 
املطــاردة، وهــو أمــر ضاعــف مــن معاناتهــا وزاد 

من ثقل املسؤولية امللقاة عى كاهلها.
وشــددت عــى أن املــرأة الفلســطينية دامئا ما 
تتحمل الثقال وتثبت للعامل أنها متلك القوة 
الكافيــة لــريب أوالدهــا رغــم بعــد الوالــد، الفتــة 
االنتباه إىل أنها ربتهم كا متنى زوجها، الذي 

يتابع أحوالهم عى الدوام.
صوت األسرى

عــرب  اللــه  عبــد  األســري  ابنــة  "صفــاء"  وتحــاول 
شــعور  وصــف  االجتاعــي  التواصــل  منصــات 
أبنــاء األرسى عموًمــا حــول حجــم الفقــد، كــا 
بــرضورة  للمقاومــة  رســائل  إليصــال  تســعى 
تبــادل  صفقــة  أي  ضمــن  والدهــا  اســم  إدراج 

الكبــري  فخرهــا  عــن  "صفــاء"  وعــرّبت  قادمــة. 
وجــوده  متمنيــة  الجهــادي،  وتاريخــه  بوالدهــا 
دامًئــا بينهــم، "فقــد مــرت الكثــري مــن اللحظات 
التــي افتقــدُت وجــوده خاصــة يف لحظــة فرحــة 
حصلــت  عندمــا  العامــة  الثانويــة  يف  النجــاح 

عى 98.3 %".
وقالــت: "والــدي ميثــل قــدوة وفخــر وشــخصية 
عظيمة بالنســبة يل، فهو البطل الذي اســتطاع 
صناعــة التاريــخ بإلحاقــه األمل بدولــة االحتــال، 
عــى  ســاعدين  عظيــم  أب  كونــه  إىل  إضافــة 

تحقيق حلمي وحلمه بدراسة الطب".
ومتكــن األســري القائــد قبــل ثاثــة ســنوات مــن 
الطــب"  وإرســال "روب  العائلــة  مــع  التواصــل 

لكرميته مكتوب عليه د. صفاء الربغويث.
أمــا شــقيقتها األخــرى "تــاال" فتجــد مــن وســائل 
فخرهــا  عــن  للتعبــري  وســيلة  املحليــة  اإلعــام 

بوالدها والحديث عن معاناة األرسى.
يتمســكون  دامئــا  األرسى  أبنــاء  أن  وأكــدت 

بالنجاح من أجل إدخال الفرح والســعادة عى 
قلوب آبائهم يف السجن.

وتبــدي "تــاال" ثقتها بأن املقاومة التي تحتفظ 
بـــ 4 أرسى مــن جنــود االحتــال، ســتدرج اســم 
رغــم  القادمــة  التبــادل  صفقــة  ضمــن  والدهــا 

الحكم املرتفع املفروض عليه.
الشــهيد  كتائــب  أكــدت  ســنوات،  وقبــل 
أن  للربغــويث  رســالة  يف  القســام  الديــن  عــز 
إىل  وســّجانكم  والتــزام،  واجــب  "حريتكــم 

زوال".
"أمير الظل"

والقائــد الربغــويث )49 عامــا( ولــد يف الكويت 
عــام 1972م، وهاجــرت أرسته إىل األردن بعد 
األزمــة العراقيــة الكويتيــة حيــث درس الثانويــة 
العامــة، ثــم ســافر إىل كوريــا الجنوبيــة إلكــال 
دراســة   1991 عــام  فبــدأ  الجامعــي،  تعليمــه 
األدب الكــوري بعــد إتقانــه اللغــة آنــذاك، ومــن 

ثم دراسة الهندسة اإلليكرونية.

بعــد ذلــك قــرر العــودة مــرة أخــرى إىل األردن 
وعندهــا بــدأ العمل مهندَس صيانة يف إحدى 
عقــد  عــى  1998م  عــام  وحصــل  الــركات، 
يف  الفلســطينية  الــركات  إحــدى  مــع  عمــل 
القــدس. تــزوج عــام 1998م، وهــي العــام ذاته 
الــذي عــاد فيــه إىل قريتــه بيــت رميــا قضــاء رام 
اللــه، وهنــاك رشع بتأســيس عائلــة، واعتقلتــه 

قوات االحتال بتاريخ 5 مارس 2003. 
ويقــي حاليــا حكــا مــن أعظــم األحــكام يف 
التاريــخ بالســجن املؤبــد 67 مــرة، إضافــة إىل 
عــن  ملســؤوليته  عــام،  ومئتــي  آالف  خمســة 
خــال  نفــذت  استشــهادية  عمليــات  سلســلة 
انتفاضة األقىص بن عامي 2000 و2003م.

والربغــويث هــو أحــد أعمــدة األدب يف ســجون 
الكتــب  مــن  عــددا  أّلــف  فقــد  االحتــال، 
والروايــات التــي خرجــت إىل الفضاء الخارجي 
أدب  تاريــخ  يف  فارقــة  عامــة  وشــكلت 

السجون.

رام الله/ فلسطن:
شــارك حشــد مــن املواطنــن يف وقفــة 
ومســرية وســط مدينــة رام اللــه، مســاء 
مــع األرسى املرضبــن  أمــس، تضامًنــا 

عن الطعام يف سجون االحتال.
والنشــطاء  الشــبان  عــرات  وانتظــم 
لحريــة  وهتفــوا  التضامنيــة  الوقفــة  يف 
مقدمتهــم  ويف  املرضبــن  األرسى 
األسري مقداد القواسمي واألسري عاء 

األعرج.
وطالبــوا بالتحــرك العاجــل إلنقــاذ حيــاة 
مندديــن  األوان،  فــوات  قبــل  األرسى 

بسياسات االحتال التنكيلية بهم.
وأشــادوا عــرب هتافاتهــم بــأرس املقاومــة 
مــن  إرسائيليــن  جنــوًدا  الفلســطينية 
جديــدة  تبــادل  صفقــة  إمتــام  أجــل 

وتحرير األرسى وتبييض السجون.
وأعقبــت الوقفــة مســرية جابــت شــوارع 
الهتافــات  مواصلــة  وســط  اللــه،  رام 

الداعية لدعم األرسى.
املفتــوح  إرضابهــم  أرسى   6 ويواصــل 
االحتــال،  ســجون  داخــل  عــام  الطَّ عــن 

احتجاًجا عى اعتقالهم اإلداري.

واألرسى هــم: كايد الفســفوس مرضب 
القواســمي  مقــداد  يــوم،   )102( منــذ 
مــرضب منــذ )95( يوًمــا، عــاء األعــرج 
أبــو  هشــام  يوًمــا،   )77( منــذ  مــرضب 
هــواش مــرضب منذ )68( يوًما، شــادي 
أبــو عكــر مــرضب منــذ )61( يوًمــا، عّيــاد 

الهرميي مرضب منذ )32( يوًما.
املكتــب  عضــو  أكــد  أيــام،  وقبــل 
السيايس لحركة حاس، زاهر جبارين، 
أن املقاومة وعى رأســها حاس تتابع 
من كثب ما تقوم به سلطات االحتال 
ضــد األرسى وأبســط ظروف معيشــتهم 
داخــل الســجون، محــذًرا االحتــال مــن 
املســاس باألرسى "فهم أخط أحمر قد 

يشعل املنطقة بأرسها".
الشــعب  جاهــري  جباريــن  وخاطــب 
بــأن تضامنكــم وتاحمكــم  الفلســطيني 
املتواصــل مــع العــدو هــو الســد املنيع 
والحصــن األول الــذي يحســب لــه ألــف 
حســاب"، داعًيــا يف هــذا الســياق إىل 
الوطنيــة  والربامــج  الفعاليــات  تصعيــد 
عــى  األرسى  مــع  التضامــن  وحمــات 

كل األصعدة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الوطني حيث يتعاطى االحتالل مع قادة الحركة )X( بشــكل مختلف 
.)Y( من الحركة

حيــث  الجغرافيــا،  خلفيــة  عــى  التاميــز  يصبــح  ألن  األمــر  تجــاوز  بــل 
دوائــر  خمــس  إىل  الفلســطينيني  تقســيم  يف  )إرسائيــل(  نجحــت 
)الشــتات – فلســطينيو 1948م – القــدس – الضفــة الغربيــة – قطــاع 
غــزة( وتتعاطــى مــع كل منطقــة بشــكل مختلــف مــع املنطقــة األخــرى 
والهــدف الرئيــس مــن كل مــا ســبق: حــرب نفســية تهدف لــرب الروح 
املعنوية وترســيخ انقســام جغرايف وســيايس ونفيس واجتامعي مبا 
يضعــف القضيــة الفلســطينية ومينــح االحتالل قوة للســيطرة والهيمنة 

والتحكم فيها.
إن تصنيــف بعــض مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطينية الفاعلــة 
والتــي يدعــي االحتــالل أنهــا تتبــع الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني 
لــه مدلــوالت سياســية وقانونيــة خطــرة، وتعكس حجم تجــرؤ االحتالل 
الوعــي  يك  يف  حاالتــه  أفضــل  يعيــش  وأنــه  الوطنيــة،  هويتنــا  عــى 
الــذي  الســيايس  والتيــه  االنقســام  املبــارش حالــة  والســبب  الجمعــي 

نعيشه كفلسطينيني. 
الخطــوة  مــع  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  تعاطــي  هــو  األغــرب  لكــن 

أن املصالحــة ليســت بــني حــامس وفتــح فقــط وإمنا تضــم املجموع 
الوطني واملجتمعي، ولكن الجهة التي متثل جهة تنفيذية مسئولة 
الرئيــس عــن رفــع الخطــوات االنتقامية، وأن تعزيز املوقف اإليجايب 
مســؤولية جامعية، بإنقاذ االنتخابات بكل مراحلها، ومن الروري 

أن يلتقي عليها الجميع لرتميم البيت الفلسطيني بكل مكوناته.
جــاء إلغــاء االنتخابــات صاعــق تفجــر غر مألــوف وخطر يف العالقة 
الداخليــة، ومــع تأكيدنــا أن الخــالف الســيايس يــدار بالحــوار، وأن 
الــذي  هــذا اإللغــاء مــدان، واملتهــم الرئيــس صاحــب قــرار اإللغــاء 
أعــاد توتــر الســاحة، وتقــع عليــه مســئولية الرتميــم، خاصــة يف ظــل 
خطاب إعالمي مرتدد مريب يخرج أحيانا عن جميع القيم وقواعد 
الدبلوماســية واألعراف الوطنية. ويف مواجهة هذا التدهور يجري 
ســباق مــع الزمــن لألجهــزة األمنيــة يف الضفــة إلحــكام القبضــة عــى 
ُيكشــف  وحتــى  بنــات.  نــزار  اغتيــال  بعــد  املتوتــر  الضفــة  مشــهد 
ســيبقى  اآلمثــة  واأليــدي  الوجــوه  عــن  القنــاع  ويســقط  املســتور 
فتيــل الصاعــق يف الضفــة قابــل الشــتعال غــر مســبوق يف مواجهــة 
االحتــالل والتنســيق األمنــي كمــروع خيــاين، ومهــم كشــف القتلــة 
أرهقــت  جرميــة  عــن  الســتار  إســدال  مراســم  وإمتــام  ومحاكمتهــم 
االنقســام،  رشخ  وفاقمــت  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  كاهــل 

أثبــت عبقريتــه السياســية يف التفــاوض وإرصاره الشــديد عــى 
إخضــاع االحتــالل لــروط امُلقاومــة، جــّدَف عكــس التيــار وأجــر 
فقــد رّصح  تاريــخ كيانهــم،  أكــر مثــن يف  دفــع  الصهاينــة عــى 
"بنيامني نتنياهو" رئيس وزراء كيانهم آنذاك بقوله إن املوافقة 

عى الصفقة أصعب قرار اتخذه يف حياته.
وبعــد أقــل مــن 3 أعــوام عــى إنجــاز الصفقــة، والتــي متــت يف 
الثامــن عــر مــن أكتوبــر 2011م، متكنــت القســام ُمجــددًا مــن 
أرس أربعــة ضبــاط وجنــود صهاينــة يف حــرب "العصــف املأكول" 
"غفعــايت"  النخبــة  وحــدات  مــن  اثنــان  منهــم  2014م  عــام 
و"غوالين"، لتبدأ فصول وفاء األحرار الثانية، التي أعادت األمل 
لألرسى الفلسطينيني الذين زاد عددهم يف آخر إحصائية عى 

4850 أسرا باتوا يرتقبون ُحريتهم القريبة.

الكيان مل يتخلَّ عن أسلوبه يف التفاوض واملامطلة وامُلساومة، 
وُمامرســة التضليــل أمــام جمهــوره يف ُمحاولــة الســتعادة جنــوده 
دون مثــن، إضافــة لربطــه ملــف األرسى مبلــف إعــامر غــزة ورفــع 
الحصار املفروض عليها ُمنذ 14 عامًا، يف حني ُيرّص امُلفاوض 
الفلســطيني عــى عــدم اإلفــراج عــن أي معلومــة تخــص الجنــود 

األرسى دون ُمقابل.
أكــر مــن 6 ســنوات مــرّت عــى أرس الجنود الصهاينــة، وما زالت 
بالجنــود،  االحتفــاظ  تأمــني  يف  مبهامهــا  قامئــة  الظــل"  "وحــدة 
وال زال امُلفــاوض امُلقــاوم ُمتمســكا بروطــه إلمتــام الصفقــة، 
ويرفــض ربــط ملــف األرسى بــأي ملفــات أخــرى، يف حــني أن كل 
يــزال حتــى اللحظــة ُمجــرد إشــاعات  مــا يتعلــق بامُلفاوضــات ال 
تبثهــا وســائل إعــالم عريــة دون االســتناد لحقائــق ووقائــع، لكــن 
مــا هــو يقــني وُمســّلم بــه أن هــذه الصفقــة ســتتم قريبــًا، وســيتم 
تحرير األرسى، وفقًا ملا رّصَح به الناطق اإلعالمي باسم كتائب 
القســام "أبو عبيدة" بعد حادثة األرسى الســتة الذين هربوا من 
سجن "جلبوع"، ومتكن االحتالل من اعتقالهم مرة أخرى، خرج 
"أبــو عبيــدة" لإلعــالم لُيؤكــد أن قضيــة األرسى تقــف عــى ُســّلم 
أولويــات امُلقاومــة، ووعدهــم بالتحريــر قريبــًا مــن فــوق األرض، 
والعــدو الصهيــوين يعــي جيــدًا مــدى ِمصداقيــة وعــود القســام، 
فقــد رّصَح "أبــو عبيــدة" خــالل حــرب "ســيف القــدس" أن قصــف 

يف خطوة فريدة من نوعها قامت دولة االحتالل اإلرسائييل بتصنيف 
ســت مؤسســات مجتمع مدين فلســطينية منظامت إرهابية واتهمتها 
بتحويــل مســاعدات املانحــني إىل النشــطاء، ويشــمل القــرار مؤسســة 
الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان، ومؤسســة القانــون مــن أجــل 
األرسى،  عــن  للدفــاع  صامــدون  وشــبكة  “الحــق”،  اإلنســان  حقــوق 
والحركــة العامليــة للدفــاع عــن الطفل-فلســطني، واتحــاد لجــان العمــل 
الزراعي، واتحاد لجان املرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث واإلمناء.
الســؤال املطــروح: مــا الغريــب يف هــذه الخطــوة اإلرسائيليــة...؟ ومــا 

هو األغرب...؟ وما تداعيات وأثر هذا القرار الصهيوين...؟
الغريــب يف هــذه الخطــوة أن دولــة احتــالل باتــت تصنــف مؤسســات 
تعمــل  وأصبحــت  إرهــايب،  وغــر  إرهــايب  بــني  مــا  املحتــل  الشــعب 
عــى صناعــة مفهــوم املواطــن الصالح عر سلســلة خطوات يســاندها 
لــدى  قناعــة  ترســيخ  خاللهــا  مــن  تهــدف  خارجيــة  أطــراف  ذلــك  يف 
اإلنســانية  بــأن عملــك وســفرك ومســاعداتك  الفلســطيني  املواطــن 
مرتبطــة ببعــدك عــن املقاومــة، ومــؤرشات ذلــك واضحــة يف الشــارع 
الفلسطيني وعى املعابر ويف رصف املنح والرواتب. وسط صمت 
الحركــة  إىل  وصــل  والتاميــز  املقاومــة.  تيــار  مــن  أمــره  عــى  مغلــوب 

أن عبــاس ســبب تدمــر  تأكــد لألطــراف كافــة وخاصــة مــرص  لقــد 
املصالحــة وخاصــة بعــد إلغائــه االنتخابــات التــي مثلــت بوابــة أمــل 
لرتتيــب البيــت الفلســطيني، وذلــك لخوفــه الشــديد مــن حــامس 
وفوزهــا، فضــاًل عــن ســلوكه الفوقــي املعتــاد مــع جميــع خصومــه، 
وخشــيته أن ُيــدرج يف الحصــار وفقــدان دوره ومــن الواضــح أن تأثــر 
مــرص عــى عبــاس تضــاءل، لعــدم توفــر قــدره سياســية ومالية لدعم 
املصالحــة، فضــاًل عــن هاجــس اإلخــوان، وضغــط تشــديد الحصــار 
أساًســا،  الضيــق  التحــرك  أفــق  وتضييــق  الــروط،  لفــرض  وصــواًل 
ومــا يلزمــه ذلــك مــن العمــل عــى الخــروج مــن عنــق الزجاجــة وفــق 
سياســة "إبقــاء الــرأس فــوق املــاء"، خاصــة يف ظــل حــرص ال تخطئه 
العــني عــى إحــداث انهيــار اقتصــادي يف غــزة عــى طريــق االنهيــار 

االجتامعي والرصاع الداخيل.
وأمــام هــذا الركــود يف املصالحــة ال بــد مــن التقييــم املســتمر لهــا، 
مينــع  وتــوازن  بحكمــة  الراهــن  الوضــع  وإدارة  التموضــع،  وإعــادة 
الرضــوخ ويكشــف الســوءة، والتقــدم خطــوة خطــوة بثقــة، مــع التــزام 
تراجــع شــعبي مخيــف يف مســتوى  املســؤولية، وخاصــة يف ظــل 

الثقة وحالة إحباط متزايدة.
ودعوتنا قامئة لالستمرار يف املصالحة بجدية ومسئولية، مع تأكيد 

املقاومــة  بــني  األخــرة  اآلونــة  يف  ُتجــرى  حثيثــة  مفاوضــات 
إلنجــاز  مرصيــة،  بوســاطة  الصهيــوين  واالحتــالل  الفلســطينية 
صفقة إلطالق رساح أرسى فلسطينيني يف السجون الصهيونية 
مقابل جنود صهاينة أرسى لدى كتائب القسام ُأرسوا يف حرب 
"العصــف املأكــول" عــى غــزة عام 2014. هــذه املفاوضات مل 
تكن األوىل، فقد مرّت عر سنوات عى صفقة تبادل أطلقت 
فيهــا املقاومــة  أرغمــت  األحــرار"،  "وفــاء  اســم  عليهــا املقاومــة 
الفلســطينية الكيــان الصهيــوين عــى اإلفــراج عــن 1027 أســرا، 

ُمقابل اإلفراج عن الجندي الصهيوين جلعاد شاليط.
بــدأت الحكايــة قبــل 15 عامًا، عندمــا نّفَذ ُمجاهدون من كتائب 
القســام، وجيــش اإلســالم، وألويــة النــارص صــالح الديــن، عمليــة 
2006م رشق رفــح،  25 يونيــو  "الوهــم املتبــدد" صبــاح األحــد 
نجح خاللها امُلجاهدون يف أرس الجندي الصهيوين شاليط من 
داخــل دبابتــه، وُقتــل قائــد الدبابــة ومســاعده، وأصيــب 6 جنــود 
آخريــن بجــراح، وُدمــرت دبابــة املركافــاة وناقلــة ُجنــد مصفحــة 

وترر املوقع العسكري.
لهــم  ووجهــت  الكيــان  قــادة  أذهلــت  ُمعقــدة  عســكرية  عمليــة 
التــي  صفعــة قاســية تركتهــم يرتنحــون طــوال األعــوام الخمســة، 
نجحــت امُلقاومــة فيهــا يف االحتفــاظ بالجنــدي امُلختطــف عــى 
قيــد الحيــاة، وذلــك يعــود لجهــود "وحــدة الظل" التابعــة لكتائب 

القسام التي ُيسند إليها تأمني أرسى العدو.
بــددت امُلقاومــة وهــاًم صهيونيــًا يف مثــاين  العمليــة  يف هــذه 
العمليــة-، ووجهــت رضبــات موجعــة  تنفيــذ  مــدة  دقائــق -هــي 
للكيــان الــذي ال ُيقهــر، بأرسهــا الجنــدي، حــاول بعدهــا االحتــالل 
الفلســطيني  امُلقــاوم  مــع  بالتفــاوض  اســتعادته  يف  املامطلــة 
بوســاطة مرصيــة، وُمحاولــة إرغامــه عــى القبــول بروطــه، إاّل أن 
املفــاوض الفلســطيني بقيــادة القائــد الشــهيد أحمــد الجعــري 
ُمهنــدس صفقــة وفــاء األحــرار، شــبح "إرسائيــل"، ونائــب القائــد 
العام لكتائب القسام، الذي أدار امُلفاوضات بكل حكمٍة وِعناد، 
خــاض فيهــا "معركــة عقــول" مــع الكيــان امُلــراوغ الــذي اســتخدم 
كل الوســائل امُلمكنــة مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات عــن 
الُجنــدي املأســور لفــك أرسه دون دفــع أي مثــن، إاّل أن الجعــري 

الصهيونية، والتي جاءت عى لســان املتحدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكية نيد برايس، إن الواليات املتحدة ســتتواصل مع )إرسائيل( 
املنظــامت  تصنيــف  بشــأن  املعلومــات  مــن  مزيــد  عــى  للحصــول 
دولــة  إرسائيــل  وكأن  إرهابيــة.  منظــامت  أنهــا  عــى  الفلســطينية 
محايــدة ونزيهــة تنتظــر الواليــات املتحــدة التــي متتلــك أقــوى أجهــزة 
االســتخبارات يف العــامل معلومــات موثوقــة حــول هــذه املؤسســات. 
وازدواجيــة  واضــح  وانحيــاز  األمريكيــة  للدبلوماســية  ســقوط  لألســف 

معاير مل تختلف بني بايدن وترامب.
إن أهــم التداعيــات للقــرار اإلرسائيــيل هــو مزيــد مــن التضييــق عــى 
متويــل وعمــل املؤسســات الســت، وتحريــض عــى العاملــني فيهــا، 
وهــذا ســيؤثر ســلًبا عــى أدائهــا وينعكــس أثــره عــى الحريــات العامــة 
والخاصــة يف أرايض الســلطة الفلســطينية، وكذلــك ســتتأثر العديــد 
مــن املشــاريع الزراعيــة والصحيــة ومشــاريع تتعلــق بالطفولــة، وهــذا 
سيزيد من الحصار والواقع املأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، والذي 
ازداد ســوًءا مــع تأخــر مســاهمة االتحــاد األورويب ملنتفعــي الشــؤون 
ومؤسســاته  شــعبنا  فقــراء  تســتهدف  دوليــة  حرًبــا  وكأن  االجتامعيــة 

تتناقض وقيم ودساتر هذه الدول.

وأضعفت الحق الفلسطيني يف مواجهة عربدة االحتالل.
املجلــس الوطنــي واللجنــة التنفيذيــة ميثل خيال مآتــة وفزاعة، مع 
علــم الجميــع أنــه مجلــس متهالــك هــرم ال ميثــل النســيج الوطنــي، 
وتجمعــات شــعبنا الفلســطيني يف الشــتات بــدأت تلملــم متفــرق 
أمرهــا بعيــًدا عــن جســم أكل عليــه الدهــر ورشب، بــل إن الجبهــة 
الشــعبية كثــاين أكــر فصيــل يف املنظمــة أعلنــت يف وقــت ســابق 
مقاطعتهــا املجلــس الوطنــي الفزاعــة، ومن هنــا فإن مصالحة جادة 
عنوانهــا الرئيــس انتخــاب مجلــس وطنــي فلســطيني يعيــد االعتبــار 
االحتــالل  مــن  وخــالص  وطنــي  تحــرر  كقضيــة  فلســطني  لقضيــة 
الحالبــات  عــر  تدخــل  وبطاقــات شــخصية هامــة  ارتــزاق  وليســت 

االحتاللية.
يف املقابل يحاول أن يوهم أبو مازن نفسه أو الشعب الفلسطيني 
أنه يستعد للدخول يف معركة مع االحتالل وأمريكا مشهًرا يف كل 
مــرة فزاعــة محكمــة الجنايــات، ولكنــه ال يطلــق النــار إال عــى غــزة، 

وميارس علًنا حصار غزة الذي يخدم يف النهاية االحتالل.
الخرق يف جدار املوصالحة بنيِّ وجهة الخرق معلومة والعودة إىل 
الرتميــم واضحــة ظاهــرة واملطلــوب جــرأة يف اتخــاذ القــرار برتميــم 

البيت الفلسطيني بكل مكوناته.

"تــل أبيــب" أســهل مــن رشبــة مــاء، وتم القصف بــكل دقة، وأيضًا 
املأســورين  االحتــالل  عــن جنــود  "اإلفــراج  أن  "حــامس"  أكــدت 
لــه مثــن ســوى اإلفــراج عــن أرسانــا مــن  يف قطــاع غــزة لــن يكــون 
ســجون االحتــالل، ولــن يكــون هنــاك مثــن آخــر مُيكــن أن تقبــل بــه 

امُلقاومة".
امُلقاومــة يف غــزة باتــت قوّيــة يف التهديد والتفاوض وامُلناورة، 
وقــادرة عــى فــرض رشوطهــا امُلتمثلة بإرصارها عــى اإلفراج عن 
األســر عبــد اللــه الرغــويث صاحب أطــول حكم باملؤبدات "67 
الرغــويث،  مــروان  األســر  "فتــح"  والقيــادي يف حركــة  ُمؤبــدًا"، 
والقيادي يف الجبهة الشــعبية األســر أحمد ســعدات، والعديد 
واألحــكام  امُلؤبــدات  وذوي  التنظيــامت،  كل  مــن  األســامء  مــن 
العاليــة، وترفــض التنــازل أو الرضــوخ لتعنــت االحتــالل يف فــرض 
وفــاء  امُلقاومــة يف صفقــة  أثبتــت  فقــد  ُرؤيتــه،  ووفــق  رشوطــه 

األحرار أنها صاحبة النفس األطول يف امُلراوغة والتفاوض.
العتيــدة  امُلقاومــة  لهــذه  والهيبــة  واملجــد  الِعــزّة  يبعــث  ومــام 
العــريب  الرملــان  أطلقهــا  التــي  للمناشــدة  تلبيتهــا  الصلبــة، 
الــذي يضــم 22 دولــة عربيــة لهــا جيــوش ولهــا ســيادة كاملــة عــى 
أراضيها وُمقدراتها، بضم األرسى األردنيني يف سجون االحتالل 
الصهيــوين البالــغ عددهــم 21 أســرا يف أي صفقــة قادمــة، وقــد 
بـــ "أّن صفقــة تبــادل األرسى  جــاء رد "حــامس" عــى امُلناشــدة 
"اإلرسائيــيل"  واالحتــالل  الفلســطينية  امُلقاومــة  بــني  القادمــة 
الفلســطينيني  األرسى  بــني  ــز  مُتيِّ ولــن  شــاملة،  صفقــة  ســتكون 

والعرب".
كل  شــملت  فقــد  بامتيــاز،  وطنيــة  كانــت  األحــرار  وفــاء  صفقــة 
الفلســطينية  األرايض  كل  وشــملت  الفلســطينية،  الفصائــل 
امُلحتلة عام 48، والضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، إضافة 
ألبنــاء أمتنــا يف الــدول العربيــة، ومــا زال النهــج الــذي تســر عليــه 
التفــاوض واإلرصار  بسياســة  هــو،  كــام  التفــاوض  امُلقاومــة يف 
نفسها، والقول الفصل سيكون لها بإذن الله، فسالٌم عى أُمناء 
امُلقاومــة يــوم أن ذلــوا بِعزهــم القســامي، وإميانهــم الراســخ، قــوة 
الكيــان الــذي ال ُيقهــر، وســيكتمل الــدرب بتحريــر جميــع األرسى 

بعزِّ عزيٍز أو ُذلِّ ذليل. 

أرهبة المؤسسات الفلسطينية

المـوصــالحــة

وفاء األحرار وإعادة صناعة االنتصار

د. حسام الدجين
HOSSAM555@HOTMAIL.COM

أمرية فؤاد النحال
كاتبة وباحثة فلسطينية

إن أهم التداعيات للقرار اإلسرائيلي هو مزيد من 
التضييق على تمويل وعمل المؤسسات الست، 
وتحريض على العاملين فيها، وهذا سيؤثر سلًبا 
على أدائها وينعكس أثره على الحريات العامة 

والخاصة في أراضي السلطة الفلسطينية، 
وكذلك ستتأثر العديد من المشاريع الزراعية 

والصحية ومشاريع تتعلق بالطفولة، وهذا 
سيزيد من الحصار والواقع المأساوي الذي 

يعيشه قطاع غزة.

صفقة وفاء األحرار كانت وطنية بامتياز، 
فقد شملت كل الفصائل الفلسطينية، 

وشملت كل األراضي الفلسطينية الُمحتلة 
عام 48، والضفة الغربية، والقدس، وقطاع 

غزة، إضافة ألبناء أمتنا في الدول العربية، 
وما زال النهج الذي تسير عليه الُمقاومة 
في التفاوض كما هو، بسياسة التفاوض 

واإلصرار نفسها، والقول الفصل سيكون لها 
بإذن الله، فسالٌم على ُأمناء الُمقاومة يوم 
أن ذلوا بِعزهم القسامي، وإيمانهم الراسخ، 
قوة الكيان الذي ال ُيقهر، وسيكتمل الدرب 

بتحرير جميع األسرى بعزِّ عزيٍز أو ُذلِّ ذليل. 

د. محمد إبراهيم المدهون

يحاول أن يوهم أبو مازن نفسه أو الشعب 
الفلسطيني أنه يستعد للدخول في معركة 

مع االحتالل وأمريكا مشهًرا في كل مرة 
فزاعة محكمة الجنايات، ولكنه ال يطلق النار 

إال على غزة، ويمارس علًنا حصار غزة الذي 
يخدم في النهاية االحتالل.
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ولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 2019/13205
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع من قبل دائــرة تنفيذ محكمة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية رقم 2019/13205 واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ 
ماهــر محمــد عبــد العزيــز الشــوبيك باألصالــة عن نفســه وباإلضافــة إىل باقي 
تركــة وورثــة والــده املرحــوم/ محمــد عبــد العزيــز الشــوبيك واملنفــذ ضــده/ 
أسعد سعيد أحمد حبيش الطابق األريض وهي عبارة عن مظلتني، الكائن 
مبدينــة غــزة الواقــع بالشــارع املقابــل ملنتــزه البلديــة عامرة الحبــيش والبالغ 
مســاحتها 200م2 تقريبــا حيــث يحدهــا مــن الجهــة الرشقيــة شــارع رئييس- 
عثــامن بــن عفــان ومــن الجهــة الجنوبيــة عــامرة ســكنية ومــن الجهــة الغربيــة 

والشاملية سكن خاص.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشرتي علام بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم االثنني 

بتاريخ 2021/11/22م، حرر يف 2021/10/20
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
قائمة شروط البيع

القضيــة  ملــف  عــىل  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاء 
التنفيذيــة 2021/2808 واملتكونــة فيــام بــني طالب التنفيذ/ حامد محمد 
خليــل بلبــل واملنفــذ ضدهــم/ أحمــد محمــد خليــل بلبــل وآخريــن القضيــة 
مقامــة لتنفيــذ حكــم محكمــة صلــح غــزة رقــم )2019/2152( حيــث حكمت 
املحكمــة بقســمة العقــار بــني الــرشكاء يف العقــار محــل الدعــوى عــر بيعــه 
باملــزاد العلنــي عــىل أن يتــم تقديــر بــدل حصــة املدعــى بالنســبة ملجمــوع 
العقــار وعرضهــا عــىل الــرشكاء فقــط بالبدل املقدر قبل بيعــه باملزاد العلني 
فــإذا مل يشــرتي الــرشكاء يتــم التقســيم وفقــا لألصــول القانونيــة عــىل ضــوء 
املادتــني 9 و 10 مــن قانــون تقســيم األمــوال املشــرتكة وتضمــني املدعــى 

عليهم بالرسوم واملصاريف و)200 شيكل أتعاب محاماة(.
بتاريخ 2021/3/18 تم إخطار املنفذ ضدهم بإخطار التنفيذ حسب األصول.

بتاريــخ 2021/10/13 تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عىل العقــار والكائن بغزة حي 
التفاح الشــعف قرب مســجد جعفر شــارع أبو ســمري خاطر الفرعي منزل آل بلبل 
والعقار عبارة عن طابق أريض وسقف زينكو مبساحة 244م2 وهو قديم البناء.
بتاريخ 2021/10/13م تم وضع يد مأمور التنفيذ عىل العقار املحجوز.

 = دينــار   165 مربــع*  مــرت   191.50 مبســاحة  األرض  قيمــة  تثمــني  تــم 
31597.5 دينار أردين.

وتم تثمني قيمة البناء مبساحة 191.50م2* 35 دينار= 6702.5 دينار أردين.
أي أن القيمة اإلجاملية تكون 38300 دينار أردين.

وسيتم نظر أي اعرتاضات يف الجلسة املحددة لذلك يوم االثنني املوافق 
2021/11/22 فعــىل مــن لديــه أي اعــرتاض عــىل البيــع أن يتقــدم له لدائرة 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  حتــى  الرســمي  الــدوام  مواعيــد  يف  التنفيــذ 

املوافق 2021/11/18م، حرر يف 2021/10/21م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خانيونس

في الدعوى رقم 2021/1036
في الطلب رقم 2021/1079

املستدعية/ بسمة عيل نايف عابدين – خانيونس القرارة- منطقة املطاحن 
رشق نقطة الرشطة هوية: 802739458 وكاؤها املحامون/ محمد ســليم 
الســقا وحســام املدهــون وأحمــد النباهــني ومــراد وايف ومحمــد مهنــا ومهنــد 
طافــش وهبــة حجــازي ومحمــد الســويريك ومصطفــى أبو زر وســارة الكياين- 

نقابة املحامني غزة.
املســتدعى ضــده/ محمــد اســعيد ســليم عابدين- خانيونس القــرارة- منطقة 

املطاحن رشق نقطة الرشطة هوية: 926736489
نوع الدعوى/ حقوق- مصاغ ذهبي.

قيمة الدعوى/ )90 جرام ذهب عيار 21 ويعادل 3120 دينار أردين(.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الدعوى رقم 2021/1036 صلح خانيونس
في الطلب 2021/1079 نشر مستبدل

اىل املدعى عليه/ سليامن نعيم سلامن البيوك مبا أن املستدعية قد أقامت 
عليــك دعــوى حقوقيــة تطالبــك فيهــا بدفــع )90 جــرام ذهــب عيــار 21 ويعــادل 
3120 دينار أردين( استنادا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها املرفق لك نسخة 
عنهــا وعــن مرفقاتهــا بهــذه املذكرة ويف قســم الحقوق مبحكمــة صلح خانيونس 
لذلك يقتيض عليك أن تســجل حضورك يف الدعوى املذكورة خال خمســة 
عرش يومًا من تبليغكام املذكرة كام يقتيض عليك ان تقدم دفاعك التحريري 
بشــأن االدعــاء خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ التبليغ وليكــن معلوما لديك 
أنه قد تم تعيني جلســة للقضية وذلك يوم األربعاء املوافق 2021/11/10م 
ويف حال تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية أن تسري يف دعواها ويجوز إصدار 

الحكم بحقك غيايبا، تحريرا يف 2021/10/16م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس/صديق عبد الرازق الرقب

غزة/ رامي رمانة:
الزراعــة  وزارة  يف  مســؤول  حــذر 
بغزة من عراقيل جديدة ســيضعها 
أمــام  اإلرسائيــيل  االحتــال 
الفلســطينية  الزراعيــة  الصــادرات 
قــد  التــي  املقبــل،  العــام  مطلــع 
الزراعيــة  باملنتجــات  تلفــًا  تســبب 
فادحــة  ماليــة  خســائر  وُتســبب 

للمزارعني الفلسطينيني.
وذكر فيديو منشور عىل صفحة ما 
يسمى "املنسق" عر الفيس بوك 
أنــه ابتــداًء مــن مطلع يناير املقبل، 
الغــذاء  قانــون  تطبيــق  ســيتم 
املنتجــات  بتســويق  املتعلــق 
الزراعيــة مــن غــزة والضفــة الغربيــة 

إىل دولة االحتال. 
وجــاء يف املنشــور أنــه يجــب عــىل 
أن  فلســطيني  تاجــر  أو  مــزارع  كل 
يف  مســجل  مســّوق  لديــه  يكــون 
الصحــة  وزاريت  مــن  )إرسائيــل( 
والزراعــة، عــىل أن توجه املنتجات 
الزراعية الفلســطينية إىل املسوق 
لتخزينهــا، وعــدم تســويقها إال بعد 
أخــذ عينــات لفحــص إن كانــت بهــا 
إتــاف  يتــم  وعليــه  ال،  أو  ُســمية 
وإرجاعهــا  املخالفــة  املحاصيــل 

إىل املزارع الفلسطيني.
وأكــدت وزارة الزارعــة بغــزة ســامة 
وخلوهــا  الزراعيــة  غــزة  منتجــات 
معــرًة  املبيــدات،  متبقيــات  مــن 
يهــدف  أن  مــن  خشــيتها  عــن 
التضييــق  إىل  اإلرسائيــيل  القــرار 
تســويق  وعرقلــة  املزارعــني  عــىل 

منتجاتهم.
الزارعــة  وزارة  يف  املســؤول  وقــال 
حســام أبو ســعدة: ال مشكلة لدينا 
يف فحــص منتجــات غــزة الزراعيــة، 
القــرار  هــذا  يكــون  أن  نرفــض  لكــن 
الجديــد ســببا يف عرقلــة التصديــر 
أو تقليــل الكميــات املصــدرة أو أن 

يؤدي إىل تلف املنتجات.
االحتــال  قــرار  أن  إىل  ولفــت 
الجديد يؤدي ملكوث املنتوجات 
للســوق  املوجهــة  الزراعيــة 
داخــل  طويلــة  مــدة  اإلرسائيــيل 
النتائــج،  انتظــار  بذريعــة  التخزيــن 
وحينهــا  للتلــف،  يعرضهــا  مــا 
عــن  اإلرسائيــيل  املســّوق  يتخــىل 
للمــزارع  وُيحملهــا  املســؤولية 

الفلسطيني.
لصحيفــة  ســعدة  أبــو  وبــني 
ُتخضــع  وزارتــه  أن  "فلســطني"، 

الزراعيــة  املنتجــات  األســاس  يف 
املحــيل  للتســويق  املعــدة 
للتأكــد  لفحوصــات  واالســترياد 
مــن خلــو املنتجــات مــن متبقيــات 

املبيدات.
االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ونبــه 
تعيــق ومتنــع إدخــال أجهــزة فحــص 
مهمة تحتاج إليها وزارة الزراعة يف 
مختراتهــا، عــىل الرغــم مــن وجــود 

جهــات دوليــة مانحــة لتقديــم تلــك 
األجهزة.

منع تصدير البندورة
وذّكر أبو سعدة بأن االحتال مينع 
تصديــر منتجــات مثار البندورة من 
وأســواق  أســواقه  إىل  غــزة،  قطــاع 
الضفــة الغربيــة إال منزوعــة الغطاء، 
خســائر  املزارعــني  يكبــد  مــا  وهــو 
مالية كبرية، ألن نزع الغطاء يعرض 

مثار البندورة للتلف الرسيع.
الزراعــي  الخبــري  أكــد  جهتــه  مــن 
االحتــال  أن  الوحيــدي،  نــزار 
يتمتــع  أن  لــه  يــروق  ال  اإلرسائيــيل 
يف  ذايت  باكتفــاء  غــزة  قطــاع 
والقــدرة  الخــراوات  منتجــات 
عــىل تصديــر الفائــض إىل أســواقه 
يحــاول  لذلــك  الغربيــة  والضفــة 
مــن  للحــد  عقبــات  ُينشــئ  أن 

وبــني  الفلســطيني.  النجــاح  هــذا 
"فلســطني"،  لصحيفــة  الوحيــدي 
أنــه ال بــد مــن وقفــة جــادة أمــام هذا 
القــرار اإلرسائيــيل، قبــل البــدء يف 
دون  عليــه  الصمــت  ألن  رسيانــه، 
الرئيــس  الهــدف  حقيقــة  تبيــان 
خســائر  إىل  املزارعــني  يعــرض 

كبرية.
وأشــار إىل أن االحتال اإلرسائييل 
ماحقــة  أســاليب  يف  يتفنــن 
إنــه  حيــث  غــزة،  يف  املزارعــني 
إدخــال  ويعيــق  صادراتهــم،  مينــع 
اإلنتاجيــة،  العمليــة  مســتلزمات 
ومحاصيلهــم  أراضيهــم  ويعــرض 
الحــروب  يف  للتجريــف  الزراعيــة 

والتوغات.
يذكر أن إجاميل الخسائر واألرضار 
الزراعــي  القطــاع  تكّبدهــا  التــي 
يف  اإلرسائيــيل  العــدوان  خــال 
 )204( نحــو  بلــغ  املــايض،  مايــو 
شــملت  أمريــيك،  دوالر  مايــني 
تلــف مئــات الدومنات الزراعية من 
خضار وأشــجار نتيجة االســتهداف 
املبــارش أو انقطــاع ميــاه الــري عىل 
فــرتة  خــال  الزراعيــة  املحاصيــل 

العدوان اإلرسائييل.

رام الله-غزة/ رامي رمانة: 
العــام  الديــن  ارتفــاع  قــال مراقبــان اقتصاديــان إن 
يؤكــد  اللــه،  رام  يف  الســلطة  عــىل  املرتاكــم 
الســلطة  تتبعــه  الــذي  املــايل  النظــام  هشاشــة 
معــدل  ارتفــاع  اســتمرار  أن  مبينــني  إدارتهــا،  يف 
واملقــدرات  املاليــة  املــوارد  يضــع  العــام  الديــن 
االقتصادية يف خطر، ونبها إىل تداعياته السلبية 

عىل األجيال القادمة.
االلتــزام  رضورة  إىل  الســلطة  االقتصاديــان  ودعــا 
جدولــة  بإعــادة  املطالبــة  املتكــررة  بالنــداءات 
النفقــات  وكبــح  خفضهــا،  ســبيل  يف  الديــون 
العالية، مع أهمية التوسع يف النفقات التطويرية 

التي تعود باملنفعة عىل االقتصاد كليا.
وأظهــرت بيانــات وزارة املاليــة يف رام اللــه ارتفــاع 
خــال  الحكومــة  عــىل  املســتحق  العــام  الديــن 
إىل  ليصــل  باملئــة   0.3 بنســبة  آب  أغســطس/ 
بالشــهر  مقارنــة  شــيقل  مليــار   )12.338( قرابــة 

السابق.
وأوضحت البيانات أن الدين املحيل بلغ حوايل 
واحــدا  نســبته  بارتفــاع  شــيقل  مليــارات   )8.07(
يف املئــة عــن الشــهر الســابق، يف حــني انخفــض 
الديــن الخارجــي بنســبة واحــد باملئــة إىل حــوايل 

)4.265( مليار شيقل.
سوء إدارة

وقــال االختصــايص االقتصــادي أســامة نوفــل، إن 
تواصــل اتســاع دائــرة الديــن الداخــيل والخارجــي، 
نظامهــا  يؤكــد هشاشــة  الســلطة،  عــىل  املرتاكــم 

املايل وسوء إدارتها.
وأضــاف نوفــل لصحيفــة "فلســطني"، أن الســلطة 
مــن  للخــروج  الطــرق  أســهل  اإلقــراض  يف  تجــد 
الديــن،  دائــرة  توســع  الواقــع  يف  لكنهــا  األزمــة، 

وترحل أزماتها من حكومة إىل أخرى.

الديــون  تســديد  يف  الحكومــة  انشــغال  أن  وبــني 
العاليــة،  الفوائــد  ذات  خاصــة  عليهــا  املرتاكمــة 
يفــوت عليهــا تخصيــص موازنــات ســنوية لإلنفــاق 
عــىل املشــاريع التطويريــة وتنفيــذ مشــاريع تحــد 

من معدالت الفقر والبطالة.
مــن  املزيــد  عــىل  اللــه  رام  حكومــة  نوفــل  وحــث 
يف  والتشــدد  العــام،  الديــن  إدارة  يف  الشــفافية 
يف  والبــت  الحكوميــة  االختاســات  مكافحــة 

القضايا بالرسعة املمكنة.
عنــد  ينشــأ  الــذي  العجــز  هــو  العــام"  يــن  و"الدَّ
البنــوك  مــن  الداخــيل  لاقــرتاض  الســلطة  لجــوء 
العاملة يف األرايض الفلســطينية أو املؤسســات 
الخارجيــة، لتغطيــة العجــز الــذي ينشــأ عنــد زيــادة 

نفقاتها مقابل تراجع إيراداتها.
فتعــود  الفلســطيني  العــام  يــن  الدَّ نشــأة  عــن  أمــا 
للســنة األوىل لتســلم الســلطة مهامهــا، ففــي عــام 
83 مليــون دوالر، ويف  يــن العــام  1995 بلــغ الدَّ
300 مليــون دوالر، ويف  1996 وصــل إىل  عــام 
مليــون دوالر، ووصلــت   648 إىل  ارتفــع   1999

يــن العــام الخارجــي املتمثلــة باالقــرتاض  نســبة الدَّ
مــن الجهــات الدوليــة بــني عامــي 1995–1999 

إىل %52 من إجاميل حجم الدين اإلجاميل.
عمق األزمة

ويؤكــد االختصــايص االقتصــادي د. ماهر الطباع، 
األزمــة  عــىل عمــق  يدلــل  العــام  الديــن  ارتفــاع  أن 

املالية التي تواجهها الحكومة يف رام الله.
أوىل  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الطبــاع  وبــني   
خطــوات التخلــص مــن الديــن العــام هــي خفــض 
إلدارة  ســليمة  منهجيــة  واتبــاع  العليــا،  النفقــات 
الديــن العــام، مــع حث الدول األجنبية عىل زيادة 

متويلها لخزينة السلطة. 
النفقــات  توجيــه  إىل  اللــه  رام  حكومــة  ودعــا 
لاســتثامرات التــي توفــر فــرص عمــل، وتزيــد مــن 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  وتشــغيل  املحــيل  اإلنتــاج 

والصناعية.
وأشــار الطبــاع إىل أن الديــن العــام شــهد ارتفاعــا 
مــع  السياســية  واألزمــات  كورونــا  جائحــة  بســبب 

االحتال املتعلقة باقتطاع أموال املقاصة.

مشروع "الطاقة الشمسية" 
بغزة الصناعية يفوز بجائزة 

العمل المناخي األممية
رام الله/ فلسطني:

حصــل مــرشوع توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية عىل 
رشكــة  أنشــأته  الــذي  الصناعيــة،  غــزة  مدينــة  يف  البنايــات  أســطح 
املناخــي  للعمــل  املتحــدة  األمــم  جائــزة  عــىل  القابضــة"،  "باديكــو 

العاملي بعنوان "االعتامد عىل الذات".
املناخــي  للعمــل  املتحــدة  األمــم  جائــزة  يف  الفائزيــن  عــن  وأُعلــن 
ضمن فئة التمويل بغرض االستثامر يف املشاريع الصديقة للبيئة 
بالتعــاون بــني مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( ومجموعــة البنــك 
الدويل وباديكو القابضة، يف مدينة بون األملانية، وستقام مراسم 
 )COP26( تســليمها يف مؤمتــر األمــم املتحــدة للتغــري املناخــي

الذي سيعقد يف مدينة جاسكو الريطانية الشهر املقبل.
متنحهــا  مرموقــة  جائــزة  املناخــي،  للعمــل  األمميــة  الجائــزة  وتعــد 
فلســطني،  مــرة يف  العاملــي ألول  للمنــاخ  املتحــدة  األمــم  منظمــة 
تســلط الضوء عىل املشــاريع اإلبداعية وقدرة الشــعوب يف العامل 
افتتحــه  الــذي  املــرشوع  ــن  وُيؤمِّ املناخــي.  التغــريُّ  مواجهــة  عــىل 
رئيــس مجلــس إدارة باديكــو القابضــة بشــار املــري يف شــهر آذار/

التجاريــة  واملنشــآت  املصانــع  لجميــع  الكهربــاء  املــايض،  مــارس 
بطاقــة  الصناعيــة،  غــزة  القامئــة يف مدينــة  الدوليــة،  واملؤسســات 
إنتاجيــة تصــل إىل )7.3( ميغــا واط، بقيمــة إجامليــة بلغــت حــوايل 
12 مليون دوالر. وأعرب املري عن فخره بحصول املرشوع عىل 
هذه الجائزة املرموقة من األمم املتحدة، خاصة أنه يعد حا مثاليا 
للعجــز الكبــري يف الطاقــة الكهربائيــة الذي يعانيه قطاع غزة، بســبب 

الحصار املفروض عىل القطاع منذ 14 عاما.
غــزة  )مطــور مدينــة  باديكــو  إدارة رشكــة  رئيــس مجلــس  قــال  بــدوره 
نســب  ارتفــاع  املــرشوع ســاهم يف  إن  الصناعيــة( خالــد عنبتــاوي 
التشــغيل وخفــض تكاليــف اإلنتــاج يف مدينــة غــزة الصناعية، نتيجة 

توافر مصدر دائم للكهرباء ودون انقطاع.

االتحاد األوروبي يدعم 
األونروا بـ90 مليون يورو

عامن/ وكاالت:
"أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
لدعــم املوازنــة  يــورو  مليــون   90 تــرع مببلــغ  األورويب  االتحــاد  أن 

الرامجية لعام 2021.
اتفاقيــة  عــىل  التوقيــع  أن  أمــس،  بيــان،  يف  األونــروا  وأوضحــت 
املساهمة تم بني ممثل االتحاد األورويب سفني كون بوغسدورف 

ومدير الرشاكات يف الوكالة كريم عامر.
وقالــت "إن الدعــم الحيــوي الــذي يقدمــه االتحــاد األورويب لألونــروا 
يعمل عىل متويل الخدمات األساسية لاجئي فلسطني يف األردن 
ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الرشقية".

وأضافــت أونــروا "مبوجــب هــذه االتفاقيــة يقــدم االتحــاد األورويب 
ترعــا بقيمــة 90 مليــون يــورو لدعــم أعامل التنميــة البرشية لألونروا 
الدعــم  أن  مؤكــدًة  واليتهــا"،  مــع  يتــامىش  مبــا  وذلــك  العــام  لهــذا 
الثابــت مــن االتحــاد األورويب يعمــل عىل متكني األونروا من تقديم 
خدمــات عنــد الخطــوط األماميــة مثــل الصحــة والتعليــم والخدمــات 
االجتامعيــة وتحســني املخيــامت وأكــر مــن ذلــك، يف غيــاب حــل 

عادل ودائم ملحنة الجئي فلسطني.
ولفتــت إىل أن التــرع الجديــد سيســاعد يف املحافظــة عــىل ســبل 
الوصول إىل التعليم لـــام مجموعه 533,000 طفل وتوفري الرعاية 
الصحيــة األوليــة ألكــر مــن 3,4 مايــني مريــض ومســاعدة أكــر مــن 
250,000 الجئ من فلســطني من الفئات األشــد عرضة للمخاطر، 
عــاوة عــىل العديــد مــن الخدمــات األخــرى، وذلك يف وقت يتســم 

بعدم االستقرار الشديد يف جميع أرجاء منطقة الرشق األوسط.

مجلس إدارة جديد "للصناعات 
الغذائية" في فلسطين

غزة/ صفا:
اختار اتحاد الصناعات الفلسطينية مجلَس إدارة جديًدا يف دورته 
التاسعة، خال اجتامع الهيئة العامة غري العادي والعادي ملجلس 

إدارته.
بــني  الدميقراطــي  الحفــل  إن  الحايــك،  عــيل  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
الضفــة وغــزة باختيــار مجلــس اتحــاد للصناعــات الغذائيــة هــو بدايــة 

لانتخابات لكل االتحادات التخصصية بالضفة وغزة.
العمــل  تكثيــف  أجــل  مــن  يــأيت  جديــدة  إدارات  اختيــار  أن  وذكــر 
والجهــد يف تطويــر القطــاع التجــاري والصناعــي والغــذايئ مــن أجــل 

خدمة املواطنني.
الــدورة  أن  الصفــدي  تيســري  االتحــاد  رئيــس  نائــب  أوضــح  بــدوره 
الســابقة لاتحــاد كانــت مثمــرة بالعمــل الغــذايئ، عــىل الرغــم مــن 

مرورها بظروف صعبة متمثلة يف انتشار فريوس كورونا.
وبني أن عديد الرشكات واملصانع نالت شهادات األيزو وشهادات 
الجودة، وهي خطوة لألمام يف دعم املنتج الفلسطيني واملحيل، 
دفــع  يف  العــامل  مهــارات  وصقــل  تدريــب  عــىل  العمــل  وتكثيــف 
عمليــة الصناعــة املحليــة. وأعــرب الصفــدي عــن أملــه يف الوصــول 
الفلســطيني  املنتــج  ليصبــح  الخارجــي  للعــامل  التصديــر  ملرحلــة 

منافسا للمنتجات العاملية يف األسواق حول العامل.
ونبــه إىل أن االتحــاد يدفــع باتجــاه دعم الصناعات الغذائية املحلية 
وشــهادات  العامليــة  الشــهادات  لنيــل  املصانــع  بعــض  بتأهيــل 
املقاييس، وتقديم الدعم املادي واملعنوي للعاملني املتررين 
إدارة  مجلــس  اجتامعــه  يف  االتحــاد  واختــار  كورونــا.  جائحــة  مــن 
جديدا يف غزة بواسطة التزكية الشفوية من املشاركني بقطاع غزة 

والضفة الغربية، ملدة 3 أعوام متواصلة.
وضــم املجلــس الجديــد عــن غــزة: تيســري الصفــدي، وتامــر الوادية، 

وإياد غبون، ومحمد الوادية.

العراق يخطط إلضافة 50 ألف 
ميجاوات من الطاقة الكهربائية

بغداد/ األناضول:
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، وضعها خطة خمسية، إلضافة 50 

ألف ميجاوات من الطاقة إىل املنظومة الوطنية.
جاء ذلك حسبام نقلت وكالة األنباء الرسمية )واع( عن املتحدث باسم 

وزارة الكهرباء، أحمد العبادي.
6 آالف  5 إىل  بــني  مــا  إضافــة  عــىل  تعمــل  "الــوزارة  إن  العبــادي:  وقــال 
ميغاواط يف السنة املقبلة عىل املدى القريب بحسب الخطة، وإنشاء 
خطــوط نقــل طاقــة رئيســة، والعمــل عــىل تدعيــم شــبكات التوزيــع التــي 
تواكــب الطلــب عــىل الطاقــة". وأوضــح العبــادي أن "الــوزارة أعــدت خطــة 
خمســية مبديــات متوســطة إلضافــة 12 ألــف ميجــاوات واملــدى البعيــد 
العراقــي  املســؤول  يوضــح  ومل  ميجــاوات".  ألــف   50 قرابــة  إىل  تصــل 
الكلــف املاليــة الازمــة وال التوقيتــات الزمنيــة الخاصــة بالخطــة الخمســية 
املطروحة.وينتــج العــراق 19 ألــف ميجــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة، يف 
حني أن االحتياج الفعيل يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا ملسؤولني يف 
القطاع. ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية عىل رأسها السعودية، 

السترياد الكهرباء عر ربط منظومتها مع منظومة الخليج.

تحذيرات من عراقيل إسرائيلية جديدة أمام الصادرات الزراعية الفلسطينية

اقتصاديان: ارتفاع الدين العام للسلطة يؤكد 
هشاشة نظامها المالي 

د. ماهر الطباع أسامة نوفل
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أنقرة/ األناضول:
أعلــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغان، 
وزيــر  إىل  تعليــات  أصــدر  أنــه  أمــس، 
الخارجيــة، مــن أجــل إعــان الســفراء العــرة، 

أشخاًصا غري مرغوب فيهم بأرسع وقت.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألردوغــان خــال افتتــاح 
سلسلة مشاريع خدمية بوالية أسيك شهري، 
مطالبــة  عــى  تعليقــا  تركيــا،  غــريب  شــال 
الســفراء بإطــاق رساح رجــل األعــال عثــان 

كافــاال املتهــم بالتــورط يف محاولــة االنقــاب 
عام 2016.

وقــال أردوغــان: "أصــدرت تعليات إىل وزير 
الخارجيــة، إلعــان الســفراء العــرة أشــخاصا 

غري مرغوب فيهم بأرسع وقت".
وأضــاف: "يجــب عــى هــؤالء الســفراء معرفــة 

تركيا وفهمها وإال فعليهم مغادرة بادنا".
ويف بيــان صــدر االثنــن املــايض دعــت كل 
من كندا وفرنســا وفنلندا والدمنارك وأملانيا 

والســويد  والرنويــج  ونيوزيلنــدا  وهولنــدا 
عادلــة  "تســوية  إىل  املتحــدة  والواليــات 

ورسيعة لقضية" عثان كافاال.
وقال البيان إن استمرار احتجازه يلقي بظاله 
عى الدميقراطية وسيادة القانون يف تركيا.

وعــى إثــر ذلــك اســتدعت الخارجيــة الركيــة 
العــر،  الــدول  ســفراء  املــايض،  الثاثــاء 
مطالبتهــا  املقبــول"  "غــري  مــن  أنــه  معتــرة 

باإلفراج عن املعارض املسجون.

موسكو/ األناضول:
ســريغي  الــرويس،  الدفــاع  وزيــر  حــذر 
شــويغو، مــن عواقــب دعــوات أملانيــا لــردع 

روسيا باستخدام التهديد النووي.
لوزيــرة  ســابقة  ترصيحــات  عــى  ا  ردًّ وقــال 
الدفــاع األملانيــة أنيغريــت كرامب كارنباور 
روســيا  ردع  لــرورة  الناتــو  دعــت  التــي 
أن  "يجــب  النــووي:  التهديــد  باســتخدام 
انتهــت مثــل  يعرفــوا جيــًدا كيــف ســبق أن 

هذه التحركات بالنسبة ألملانيا وأوروبا".
نقلتــه  الــذي  الــرويس  الوزيــر  رد  يف  وجــاء 
خلفيــة  "عــى  أمــس:  اليــوم،  روســيا  قنــاة 
دعــوات لــردع روســيا عســكريا، يقــوم الناتــو 
باستمرار بحشد قواته إىل حدودنا. يتعن 
عــى وزيــرة الدفــاع األملانية أن تعرف جيدا 
كيــف ســبق أن انتهــت مثل هــذه التحركات 

بالنسبة ألملانيا وأوروبا".
وأضــاف أن "األمــن يف أوروبــا ال ميكــن إال 
مبصالــح  املســاس  دون  شــاما،  يكــون  أن 

روسيا".
اليــوم  مســتعدا  ليــس  الناتــو  "لكــن  وتابــع: 
لحــوار متكافــئ حــول هــذه القضيــة. فضــا 
عــن ذلــك، فــإن تنفيذ الحلــف خطة ردع يف 
أفغانســتان انتهى بكارثة يضطر اآلن العامل 

بأرسه للتعامل معها".
تعليقــا  قالــت  كارينبــاور  كرامــب  وكانــت 

عــى تقاريــر إعاميــة تحدثت عن أن الناتو 
يدرس سيناريوهات ردع إقليمية ملنطقتي 
يف  أيضــا  ورمبــا  األســود  والبحــر  البلطيــق 
املجــال الجــوي، باســتخدام أســلحة نوويــة، 
بــكل  لروســيا  أن يظهــر  للحلــف  ينبغــي  إنــه 
وضــوح اســتعداده الســتخدام "مثــل هــذه 

الوسائل"، وفق روسيا اليوم.
دورية مشتركة

ويف ســياق منفصــل، ســريت ســفن حربيــة 
تابعة للجيشن الرويس والصيني ألول مرة 
دورية بحرية مشركة يف املحيط الهادئ.

بيــان،  يف  الروســية،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
أمس، إن هذه الدورية نفذت خال الفرة 
مــا بــن 17 و23 تريــن األول الجــاري يف 
الجزء الغريب من املحيط الهادئ مبشاركة 

5 سفن من كا البلدين.
الــرويس  الجانــب  مثلــت  البيــان،  ووفــق 
كريلــوف"  "املشــيل  ســفينة  الدوريــة  يف 
املضادتــان  الكبريتيــان  والســفينتان 
تريبوتــس"  "األمــريال  للغواصــات 
و"األمــريال بانتيلييــف"، بحســب مــا نقلت 

قناة روسيا اليوم.
يف  شــاركت  الصينــي،  الجانــب  ومــن 
و"نــان  مــن"  "كــون  املدمرتــان  الدوريــة 

تشان"، وسفينة اإلمداد "دون بن خو".
ولفتــت الــوزارة إىل أن الدورية اســتهدفت 

لروســيا  الوطنيــة  األعــام  "اســتعراض 
يف  واالســتقرار  الســام  ودعــم  والصــن 
وحايــة  الهــادئ  واملحيــط  آســيا  منطقــة 
البحريــة  االقتصاديــة  األنشــطة  مرافــق 

للدولتن".
مســافة  الدوريــة  خــال  الســفن  وقطعــت 
تزيد عن 1.7 ألف ميل بحري وعرت ألول 
مرة مضيق تسوجارو الفاصل بن جزيريت 

هوكايدو وهونشو اليابانيتن.
والصينيــون  الــروس  البحــارة  تــدرب  كــا 
خــال الدوريــة عــى تنفيذ منــاورة تكتيكية 

وأجروا سلسلة من التارين.
وقبل أيام، أجرت القوات البحرية الروسية 
 4 اســتمرت  منــاورات مشــركة،  والصينيــة 

أيام حتى 17 أكتوبر يف بحر اليابان.
توقيــع  أعقــاب  يف  املنــاورات  وتــأيت 
املتحــدة  واململكــة  املتحــدة  الواليــات 
وأســراليا يف 16 ســبتمر/ أيلول الجاري، 
اتفاقيــة رشاكــة أمنيــة جديدة عرفت باســم 
"امليثــاق األمنــي لــدول أوكوس"، قالوا إنها 
"لحايــة مصالحهم يف املحيطن الهندي 

والهادئ".
التــي  الصــن  حفيظــة  االتفــاق  وأثــار 
أبــدت رد فعــل قــوي تجاهــه، كــا طلبــت 
روســيا توضيحــات مــن الواليــات املتحــدة 

وأسراليا وبريطانيا بشأنه.

إسام أباد/ وكاالت:
اتفاًقــا  إبرامهــا  أمــس،  الباكســتانية،  الحكومــة  نفــت 
مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة تســمح لهــا مبوجبــه 
باســتخدام مجالهــا الجــوي يف العمليــات العســكرية 

واالستخباراتية يف أفغانستان.
جــاء هــذا النفــي بعــد ســاعات مــن ادعاء تقرير لشــبكة 
"يس إن إن" األمريكيــة أن البلديــن "يقربــان مــن إبــرام 
اتفاق رسمي" ملنح واشنطن حق الوصول إىل املجال 

الجوي الباكستاين للعمليات يف أفغانستان.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  افتخــار،  عاصــم  وقــال 
الباكســتانية، يف بيــان: "ال يوجــد أي تفاهــم مــن هــذا 

القبيل".
وأضاف: "باكستان والواليات املتحدة لديها تعاون 
طويــل األمــد بشــأن األمن اإلقليمــي ومكافحة اإلرهاب 

ويظل الطرفان ضالعن يف مشاورات منتظمة".
ثاثــة  عــن  نقــا  إن"  إن  قالــت شــبكة "يس  والجمعــة 
بايــدن  جــو  األمريــيك  الرئيــس  إدارة  إن  مصــادر، 
مــع  اتفــاق  إىل  التوصــل  باقــراب  النــواب  أبلغــت 
باكســتان الســتخدام مجالهــا الجــوي إلجــراء عمليــات 

استخباراتية وعسكرية يف أفغانستان.
عمــران  باكســتان،  وزراء  رئيــس  أن  اإلشــارة  تجــدر 
قبيــل  املــايض،  يونيــو/ متــوز  قــال يف مقابلــة  خــان، 
انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان، إنــه "مــن 
املســتحيل أن نســمح باســتخدام أي قواعد أو أي نوع 
األرايض  داخــل  مــن  أفغانســتان  يف  العمليــات  مــن 

املــايض،  آب  أغســطس/   15 ويف  الباكســتانية". 
ســيطرت "طالبــان" عــى أفغانســتان بالكامــل تقريبــا، 
مبــوازاة مرحلــة أخــرية مــن انســحاب عســكري أمريــيك 

اكتملت نهاية الشهر ذاته.
مقتل أفغانيين

بينهــا  األقــل،  عــى  مدنيــان  قتــل  أفغانســتان،  ويف 
طفل، وأصيب 4 آخرون، أمس، يف كمن اســتهدف 
ســيارة تابعــة لحركــة "طالبــان" رشقــي البــاد، بحســب 

مسؤولن.
وقــال رئيــس رشطــة املنطقــة عصمــت اللــه مبــارز، يف 
جانــب  عــى  زرعتــا  "قنبلتــن  إن  صحفــي،  ترصيــح 
الطريــق انفجرتــا أثنــاء مــرور ســيارة تابعــة لطالبــان، مــا 
أســفر عــن مقتــل مدنيــن اثنــن عــى األقــل، بينهــا 
طفــل، وإصابــة 4 آخريــن"، بحســب وكالــة "أسوشــيتد 

برس".
وأكــد املســؤول األمنــي أنــه "مل يصــب أي مــن مقاتيل 

طالبان بأذى يف الكمن الذي وقع رشقي الباد".
كا نقلت "أسوشــيتد برس" عن مســؤول مبستشــفى 
غــري  كونــه  هويتــه  عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  محــيل، 
مخول بالترصيح لإلعام، قوله إن "جثتن، و4 جرحى 

مدنين ُنقلوا إىل املستشفى بعد الهجوم".
ومل تعلن أي جهة عى الفور مسؤوليتها عن الهجوم، 
"ننغرهــار"  إقليــم  يف  ينشــط  الدولــة  تنظيــم  أن  إال 
تســتهدف  متكــررة  هجــات  يشــن  حيــث  الرقــي، 

طالبان.

الخرطوم/ وكاالت:
ثقتهــا  والتغيــري  الحريــة  قــوى  جــددت 
بالحكومة السودانية ورئيسها عبد الله 
يف  االنتقــال،  ومؤسســات  حمــدوك 
عــدم  امليثــاق  مجموعــة  أكــدت  حــن 

تنازلها عن حل الحكومة.
املركــزي  باملجلــس  القيــادي  وقــال 
لقوى الحرية والتغيري يارس عرمان، إن 
قــوى الحريــة والتغيــري تجــدد ثقتهــا يف 
ومؤسســات  الــوزراء  ورئيــس  الحكومــة 

االنتقال، 
صحفــي،  مؤمتــر  يف  عرمــان  وأضــاف 
لــن  مســاء أمــس، إن الحكومــة الحاليــة 
تحــل بــأي أمــر مــن أي جهــة كانــت، ولن 
يتم فرض حلها، وإذا حاول أحد القيام 
بخطــوة مــن ذلك القبيل، فإن الشــعب 

سيواجه ذلك.
وقــال إن األزمــة الحاليــة مصطنعة وهي 
تحــل  أن  يجــب  انقــاب،  شــكل  يف 
مــن أجــل مصلحــة الشــعب الســوداين 

وليس ملصلحة أفراد أو أحزاب.
شــاما  إصاحــا  نريــد  وأضــاف 
املرحلــة  مؤسســات  بنــاء  واســتكال 
االنتقالية يف الســودان، مشــريا إىل أن 
الثــورة انتــرصت بســلميتها، "وال بــد من 
أن تحافــظ عليهــا ولــن تنجــر بادنــا إىل 

العنف وإمنا صوب الدميقراطية".

وباملقابــل، قــال القيــادي بتحالف قوى 
امليثــاق  مجموعــة  والتغيــري  الحريــة 
الوطنــي إســاعيل جــاب إنــه ال تنــازل 

عن حل الحكومة.
وأضــاف جــاب يف كلمــة له يف ميدان 
االعتصــام أمــام القــرص الرئــايس أنــه إذا 
التحالــف  فســيقوم  الحكومــة  تحــل  مل 
إىل  الواليــات  مــن  النــاس  بحشــد 

الخرطوم.
حمدوك يعلق

عبــد  الســوداين  الــوزراء  رئيــس  وعلــق 
اللــه حمــدوك عــى أنبــاء وجــود اتفــاق 
حــل  عــى  العســكري  املكــون  مــع 

مجلس الوزراء.
لحمــدوك  اإلعامــي  املكتــب  وقــال 
إن املعلومــات التــي نــرت حــول حــل 
إيــراد  دقيقــة يف  غــري  الــوزراء  مجلــس 

مواقف األطراف املختلفة.
وأفــاد املكتــب أن حمــدوك ال ميتلــك 
حــق تقريــر مصــري مؤسســات االنتقال، 
مــع  ولقاءاتــه  اتصاالتــه  يواصــل  وهــو 

مختلف األطراف.
وأضــاف أن حمــدوك التقــى - الجمعة- 
املكون العسكري يف مجلس السيادة، 
فضــا عــن ممثــيل املجلــس املركــزي 
لقوى الحرية والتغيري، وأن الهدف من 
كل هــذه اللقــاءات هــو حايــة عمليــة 

االنتقــال املــدين الدميقراطــي وحاية 
أمن الباد وسامتها.

مــن  الترصيحــات  تضاربــت  وقــد 
الخرطــوم، أمــس، بشــأن االتفــاق عــى 
حــل مجلــي الســيادة والوزراء، وســط 
بحــل  املطالبــة  االحتجاجــات  تنامــي 
وتــرية  يف  واإلرساع  القامئــة  الســلطة 

اإلصاحات الدميقراطية.
وكشــف منــي أركــو منــاوي حاكــم إقليــم 
دارفــور، أمــس، عن أن رئيي مجلي 
الســيادة والــوزراء -عبــد الفتاح الرهان 
وعبــد اللــه حمــدوك- توافقــا عــى حــل 

املجلسن.
وقــال حاكــم دارفــور لوكالــة "األناضــول" 
عــى  اتفقــا  وحمــدوك  "الرهــان  إن 
عــدة  هنــاك  كانــت  املجلســن.  حــل 

اجتاعات لحل األزمة السودانية".
منــاوي  عــن  إعاميــة  مصــادر  ونقلــت 
توافقــا  وحمــدوك  "الرهــان  إن  قولــه 
مبجلســيها،  الحكومــة  حــل  عــى 

واختلفا بشأن اإلجراءات".
وقال عضو مجلس الســيادة السوداين 
حــل  إن  الفــيك  ســليان  محمــد 
مجلــي الســيادة والــوزراء غــري ممكــن 
والوثيقــة  العاديــة  السياســية  بالطــرق 

الدستورية، نافيا ترصيحات مناوي.
الفتــاح  عبــد  رغبــة  أن  الفــيك  وأضــاف 

واضحــة  منــاوي  أركــو  ومنــي  الرهــان 
منــذ اليــوم األول، وهــي إعــادة تشــكيل 
لتحالفهــا  وفقــا  الســيايس  املشــهد 

الجديد، حسب قوله.
االحتجاجات مستمرة

وقــت  يف  التطــورات  هــذه  وتــأيت 
االعتصامــات  فيــه  تتواصــل 
احتجاجــا  بالســودان  واملظاهــرات 
عــى األزمــة السياســية وتــردي األوضاع 

االقتصادية.
وأول أمــس، طالــب عرات اآلالف من 
املتظاهريــن املعتصمــن أمــام القــرص 
االنتقاليــة  الحكومــة  بحــل  الجمهــوري 
اإلصاحــات  وتــرية  يف  واإلرساع 

الدميقراطية.
موقف أمريكي

األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأشــادت 
الذيــن  الســودانين  آالف  بـ"مئــات 
حريــة  يف  الســلمي  حقهــم  مارســوا 
الســلطة  أعضــاء  ودعــت  التعبــري"، 
االنتقالية يف السودان إىل "االستجابة 

إلرادة الشعب".
وقالــت إن عــى هذه الســلطة "االلتزام 
واتفــاق  الدســتوري  اإلعــان  بأحــكام 
جوبا"، كا أثنت عى "التزام الشعب 
السوداين املستمر بالتعبري السيايس 

غري العنيف".

ين في استهداف سيارة لـ"طالبان" مقتل أفغانيَّ
باكستان تنفي االتفاق مع الواليات 
المتحدة بشأن عمليات بأفغانستان

"الحــرية والتغيير" تجــدد ثقتها بحكــومة حمــدوك 
و"الميثـاق" لـن تتنـازل عـن حلهـا

روما/ وكاالت:
بــدأت، أمــس، محاكمــة وزيــر الداخليــة اإليطايل 
ماتيــو  املتطــرف  اليمينــي  والزعيــم  الســابق 
ــا  رسيًّ مهاجــًرا   150 نحــو  منــع  بتهمــة  ســالفيني 
يف ظروف صحية قاســية، من النزول من ســفينة 

إنقاذ.
قــال  بالريمــو،  يف  املحاكمــة  افتتــاح  يــوم  يف 
الشــهود  جميــع  إن  مورجيــا:  روبرتــو  القــايض 
بــاإلدالء  لهــم  سيســمح  الطرفــان  قدمهــم  الذيــن 
األمريــيك  املمثــل  فيهــم  مبــن  بشــهاداتهم، 
ريتشــارد غــري ورئيــس الــوزراء اإليطــايل الســابق 

جوزيبي كونتي.
ســفينة  مــن  عــى  صعــد  غــري  ريتشــارد  وكان 
 2019 منظمــة "اوبــن آرمــز" يف آب/أغســطس 

لتقديــم دعمــه للمهاجريــن، يف زيــارة ســخر منها 
الداخليــة  وزيــر  كان  الــذي  ســالفيني  حينــذاك 
كان  التــي  الحكومــة  يف  الــوزراء  رئيــس  ونائــب 
يرئســها كونتي. وبدأت محاكمة ســالفيني الذي 
ميكــن أن يحكــم عليــه بالســجن ملــدة قــد تصــل 
لكنهــا  أيلول/ســبتمر   15 يف  عامــا،   15 إىل 
أرجئــت عــى الفــور. واســتغرقت جلســة أمــس 
التي كانت إجرائية إىل حد كبري، أقل من ثاث 
كانــون   17 مورجيــا  القــايض  وحــدد  ســاعات. 

األول/ديسمر موعدا للجلسة املقبلة.
وزيــرا  ميثــل  أن  عــى  أيضــا  املحكمــة  ووافقــت 
الخارجيــة والداخليــة الحاليــان لويجــي دي مايــو 
ولوسيانا المورجيزي، كشاهدين يف املحاكمة.

حــزب  زعيــم  هــو  عامــا(   48( ســالفيني  وماتيــو 

للهجــرة،  املناهــض  القومــي  اليمينــي  الرابطــة 
بقيــادة ماريــو  الحاكــم  االئتــاف  واملشــارك يف 

دراغي.
أشــخاص  بخطــف  ســالفيني  القضــاء  يتهــم 
واســتغال منصبــه ملنعه مــن إنزال 147 مهاجرًا 
تم إنقاذهم يف البحر يف آب/أغسطس 2019.

وقــد رفــض ملــدة ســتة أيــام الســاح برســو آمــن 
اإلســبانية،  الحكوميــة  غــري  املنظمــة  لســفينة 
التــي توقفــت قبالــة جزيــرة المبيــدوزا اإليطاليــة 
الصغــرية )جنــوب صقليــة( بينــا كانــت الظروف 

عى متنها تسوء.
ومل ُيسمح للمهاجرين بالنزول إال بأمر صادر عن 
القضاء الصقيل بعد تفتيش السفينة املكتظة، 

أكد خطورة الوضع الصحي عى متنها.

أمريكا تغتال مسؤواًل كبيًرا 
من القاعدة في سوريا

واشنطن/ وكاالت:
القيــادي  مقتــل  أمــس،  األمريكيــة،  املركزيــة  القيــادة  أعلنــت 
غــارة  يف  املطــر،  الحميــد  عبــد  القاعــدة،  تنظيــم  يف  البــارز 

أمريكية شال غريب سوريا.
غــون  األمريكيــة،  املركزيــة  القيــادة  باســم  املتحــدث  ونــر 
جويــة  غــارة  أن  خالــه  مــن  أكــد  بيانــا  أمــس،  فجــر  ريغســبي، 
عبــد  "القاعــدة"  تنظيــم  البــارز يف  القيــادي  قتلــت  أمريكيــة، 

الحميد املطر، يف شال غريب سوريا.
املركزيــة  القيــادة  لــدى  ليــس  أنــه  ريغســبي  غــون  وأضــاف 
األمريكية ما يشري إىل سقوط ضحايا من بن املدنين شال 
غــريب ســوريا، عــى خلفيــة الربة التي نفــذت بطائرة ]إم كيو 
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اغتيال قيادي بارز في حزب 
"اإلصالح" جنوب اليمن

عدن/ األناضول:
ــا بــارًزا يف حــزب التجمــع  اغتــال مســلحون مجهولــون، صبــاح أمــس، قياديًّ

اليمني لإلصاح، يف مدينة تعز جنوب غرب الباد.
وقالــت مصــادر محليــة مطلعــة لألناضــول، إن مســلحن عــى مــن دراجــة 
ناريــة أطلقــوا النــار عــى القيــادي يف الحــزب ضيــاء الحــق األهــدل، بعــد 

خروجه من منزله يف شارع "جال" باملدينة.
وأضافت املصادر، أن "األهدل استشــهد عى الفور وُنقل جثانه ألحد 

مستشفيات املدينة الواقعة تحت سلطة الحكومة".
ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، ومل يصدر تعليق حول عملية 
االغتيال من قبل الحزب أو سلطات تعز، حتى الساعة 06:45 )ت.غ(.

ويعد األهدل أحد أبرز قيادات "التجمع اليمني لإلصاح"، كا يعد من 
أبرز الوجاهات والشخصيات االجتاعية يف محافظة تعز.

أردوغان يطلب إعالن السفراء الـ10 "أشخاًصا 
غير مرغوب فيهم"

جانب من كلمة أردوغان خال افتتاح سلسلة املشاريع الخدماتية يف والية أسيك شهري أمس       )األناضول(

القضاء اإليطالي يبدأ محاكمة وزير سابق 
رفض رسو سفينة الجئين

تسيير دورية مشتركة لسفن روسية وصينية بالمحيط الهادئ
وزير الدفـاع الروسـي يحـذر ألمانيا مـن 

عـواقب تهـديـد بالده بالنـووي
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املــدارس  بطلبــة  طليــق"  "جيــل  وُيعنــى 
اســتنباط  كيفيــة  عــى  لتدريبهــم  والجامعــات 
عــى  للتطبيــق  قابلــة  رياديــة  ملشــاريع  أفــكار 
يف  درجــة  أول  عــى  لتضعهــم  الواقــع،  أرض 
االقتصاديــة  األزمــات  وتخطــي  النجــاح،  ســلم 
عــى  املفــروض  اإلرسائيــي  الحصــار  بســبب 
قطــاع غــزة، وفًقــا للمحــارضة الجامعيــة وإحدى 

مدربات املرشوع د. رناد الحلو.
يهــدف  التدريــب  أن  لـ"فلســطني"  وتبــني 
األدوات  وتطويــر  الشــباب  قــدرات  لبنــاء 
واملامرســات يف موضوعــات تتنــاول مهــارات 
أفكارهــم  تحويــل  مــن  ومتكنهــم  الـــ21،  القــرن 
ومبــادرات  مشــاريع  إىل  واملبتكــرة  الرياديــة 
قابلــة للتنفيــذ تخدم املجتمع املحي وتجمع 

الشباب حولها.
وتوضح الحلو أن املرشوع ُيعنى بالشباب من 
تدريبــات  يتلقــون  إذ  ســنة،   25 إىل   16 ســن 
عــر تطبيقــات برامج االجتامعــات االفرتاضية، 

وأخرى وجاهية.
عــى  يقومــون  مدرًبــا   40 أن  إىل  وتشــر 
مهــارات  عــى  تركــز  التــي  التدريبــات  تنفيــذ 
اإلبداعــي  والتفكــر  والتواصــل،  االتصــال 
الناقــد، وتشــجيع املشــارك عــى طــرح أفــكار 

رياديــة ليصنــع لنفســه من خاللهــا فرصة عمل، 
هــذا  رياديــة،  بأفــكار  يشــارك  مل  لــو  "حتــى 
املرشوع يفتح أمام املشــاركني للتفكر خارج 

الصندوق".
وتلفــت الحلــو إىل أنــه تــم تقســيم املتدربــني 
ملجموعــات، كل مجموعــة مكونــة مــن خمســة 
ســيتم  حيــث  رياديــة،  فكــرة  تقــدم  أشــخاص 

اختيار ستة أفكار يف النهاية ليتم متويلها.
وتذكر أنه تم تدريب املتدربني عى مهارات 
الدعــم  وتقديــم  "زوم"،  برنامــج  مــع  التعامــل 
واإلبــداع،  والتعــاون،  واالجتامعــي،  النفــي 
مــن  الناجــني  مــع  خصوصــا  التواصــل  وفــن 
مفاهيــم  والقيــادة..  والكــوارث،  األزمــات 
وتطبيقــات عمليــة، وتحديــد االحتياج وتحليل 
مــن  الناجيــة  للمجتمعــات  ســيام  ال  الفجــوة 

األزمات والكوارث. 
تدريــب املشــاركني  تــم  أنــه  إىل  الحلــو  وتنبــه 
تجنيــد  ومهــارات  االســتدامة،  مفاهيــم  عــى 
واملبــادرات  الناشــئة  للمشــاريع  األمــوال 
املبــادرات  وتطويــر  وتصميــم  املجتمعيــة، 
املجتمعيــة، وتصميــم وتطويــر منــاذج األعــامل 

.)BMC(

إذ  للطلبــة،  نوعيــة  نقلــة  املــرشوع  يف  وتــرى 

ظل حصار وأوضاع اقتصادية صعبة للغاية.
يشــار إىل أن مبــادرة "جيــل طليــق" هــي مبادرة 
الشــباب  إعــداد  عــى  تعمــل  عامليــة  برشاكــة 
ومشــاركني  منتجــني  مواطنــني  ليصبحــوا 
منخرطــني يف التعليــم أو التدريــب أو العمــل 

بحلول عام 2030.
يف  والتدريــب  التعليــم  بــني  املبــادرة  وتربــط 
ســن الثانويــة وفــرص العمــل وريــادة األعــامل، 
عــامل  يف  االزدهــار  مــن  شــاب  كل  ليتمّكــن 

العمل.
االفتقار إلى الفرص

وتفيد معطيات منظمة "اليونيســيف" بأن مثة 
1.8 مليار شاب وشابة يف العامل، ال يستطيع 

عــدد كبــر منهــم تحقيــق أهدافهــم، وليــس يف 
وسعهم املساهمة يف مجتمعاتهم املحلية.

وتوضح يف تعريف املبادرة التي أطلقت عام 
2018، أن هناك أكرث من 200 مليون مراهق 

الرياديــة  األفــكار  يف  اإلبــداع  عــى  يحفزهــم 
وتطويرها حتى ميكن تطبيقها.

تــم  التدريــب  مرحلــة  "خــالل  الحلــو:  وتقــول 
اكتشاف طاقات كامنة لدى الطلبة، واملرحلة 
األفــكار  تلــك  وتقييــم  اختيــار  ســيتم  الثانيــة 
املشــاريع  إىل  مشــرة  املقدمــة"،  الرياديــة 
التــي ســيقع عليهــا االختيــار، يجــب أن تكــون 
إبداعيــة، وواقعيــة، وجديــدة غــر مستنســخة 

عن أخرى.
 ويف نهاية املرشوع الذي من املقرر اختتامه 
نهايــة أكتوبــر/ ترشيــن األول 2021، ســتخضع 
املشــاريع الرياديــة املقدمــة للتقييــم الختيــار 
ســتة منها، حيث ســيتم متويل كل مرشوع ما 

بني 5000 إىل 6000 دوالر.
وتوســعته  املــرشوع  اســتمرار  الحلــو  وتأمــل 
إبداعيــة،  رياديــة  أفــكار   6 مــن  أكــرث  ليشــمل 
إيجــاد فرصــة عمــل يف  عــى  الشــباب  لتعــني 

ومراهقــة عــى مســتوى العــامل غــر ملتحقــني 
املراهقــني  مــن  العديــد  أن  كــام  باملــدارس، 
ال  أنهــم  يشــعرون  باملــدارس  امللتحقــني 
إليهــا.  يحتاجــون  التــي  املهــارات  يتعلمــون 
"ومثــة ماليــني منهــم متأثــرون بالفقــر والعنــف، 
ويشــعر  الخــوف.  وســط  حياتهــم  ويعيشــون 

الكثر منهم أن ال صوت لهم".
فيــه  يشــعر  عاملــًا  نــرى  أن  "نريــد  وتضيــف: 
دون  يتعلمــوا  وأن  بالتمكــني،  الشــباب  جميــع 
واملعــارف  املهــارات  يكتســبوا  وأن  خــوف، 
التــي يحتاجــون إليهــا يك يزدهــروا. نحتــاج إىل 
استثامر، نحتاج إىل عمل، نحتاج إىل تغير".

عــر  طليــق"  "جيــل  مبــادرة  تلفــت  حــني  يف 
موقعهــا اإللكــرتوين إىل أن 267 مليــون شــاب 
يف سن )24-15 عامًا( عاطلون عن العمل أو 
غــر ملتحقــني بــأي نظــام تعليمــي أو تدريبــي، 
مــن  أكــرث  يشــكلون  شــاب  مليــون   429 وأن 

يعملــون  العــامل،  حــول  الشــباب  أربــاع  ثالثــة 
"وإذا  الرســمي،  غــر  القطــاع  يف  وظائــف  يف 
البلــدان  يف  الحاليــة  االتجاهــات  اســتمرت 
مــن   8% لــن يحقــق ســوى  الدخــل،  منخفضــة 
الثانويــة  املهــارات  مــن  األدىن  الحــد  الشــباب 
باملقارنة مبا نسبته %70 يف البلدان مرتفعة 

الدخل".
وتؤكد أن أكر التحديات التي تواجه الشباب 
االفتقــار إىل الفــرص املتكافئــة التي من شــأنها 
عــى  ســواء  القــوة  أســباب  مــن  متكنهــم  أن 
املســتوى الشــخيص أو من أجل دفع املبادرة 
نفســها، "كــام ينقصنــا توافــر الحيــز الــذي يتيــح 

تويل زمام صنع القرار وتحقيق أثر حقيقي".
وعى مستوى قطاع غزة تالمس نسبة البطالة 
حاجــز %45، يف حــني تقــدر اللجنــة الشــعبية 
العمــل  عــن  املتعطلــني  عــدد  الحصــار  لكــر 

بنحو 300 ألف شخص.

يقــول الفنــان التشــكيي محمــد أبــو لحيــة، مؤســس 
ومديــر متحــف القــرارة الثقــايف، أن املســارات بدأت 
يف عــام ٢٠١٩ جــوالت يف فصــل الربيــع تســتهدف 

مجموعة من أطفال منطقة القرارة.
ويوضح أنه الفكرة ملعت يف رأســه من واقع املكان 
الريفــي الــذي يعيــش فيــه وتحيــط بــه معــامل قدميــة، 
بالتعليــم  التاريخيــة  واملعــامل  الطبيعــة  "فربطنــا 
الثقــايف مــن خــالل تنظيم مســارات بيئية مشــًيا عى 
األقــدام ملجموعــات من األفراد واملؤسســات، نرد 
اإلنســان  ونربــط  مــكان،  كل  وقصــة  حكايــة  خاللهــا 

بأرضه، ونعرفه بقيمتها".
الســياحة  تشــجع  املســارات  هــذه  أن  إىل  ويلفــت 
املحليــة مــن خــالل الــرشاء مــن املزارعــني وأصحــاب 
وتنظيــف  البيئــة  عــى  واملحافظــة  واملهــن،  الحــرف 
واكتشــاف  األثريــة،  واملعــامل  الطبيعيــة  األماكــن 

أماكن أثرية وطبيعية خالل املسار.
ويذكــر أبــو لحيــة أن املســارات غــر محــددة بوقــت 

يف الســنة، وتنظــم صيًفــا وشــتاًء، وغــر مرتبطــة بــأي 
ذلــك  املنظمــون  أراد  إذا  ربطهــا  وميكــن  مناســبة، 
الفئــات  جميــع  وتســتهدف  املشــاركة،  الجهــات  أو 

العمرية كبارا وصغارا، وحتى ذوي اإلعاقة.
عــّد اإلقبــال عــى املشــاركة متوســًطا بســبب عــدم 
"وهــذا  املســارات،  بأهميــة  املجتمــع  عنــد  الوعــي 
توعويــة  لقــاءات  عمــل  إىل  املنظمــني  مــن  يحتــاج 
عــى  فائــدة  مــن  ينعكــس  ومــا  املســارات،  بأهميــة 

مستوى األفراد واملجتمع".
الوعــي  وعــدم  املجتمــع  ثقافــة  أن  إىل  ويلفــت 
تقبــل  عــدم  بســبب  للــزوار  الحــرج  يســببا  أن  ميكــن 
الفكــرة، وتحــدي املــي مســافات كبــرة تتجــاوز ٥ 
كيلومرتات، ميكن أن يســتصعبه بعض املشــاركني، 
خاصــة يف فصــل الصيــف، وعــدم تحديــد خــط ســر 
ووضــع عالمــات يعيــق التحكــم يف اتجاهــات تلــك 

املسارات.
ويأمــل أبــو لحيــة العمــل عــى تشــجيع جميــع فئــات 

املجتمــع عــى تنظيــم مســارات لألماكــن الطبيعيــة 
والتاريخيــة والحفــاظ عــى البيئــة، وعمــل مبــادرات 

للحفاظ عى املعامل التاريخية واألثرية.
يراقــب  االحتــالل  فــإن  لحيــة  أبــو  نظــر  وجهــة  ومــن 
الفاصــل  األمنــي  الســياج  مــن  القريبــة  املســارات 
واملناطــق  عــودة،  وادي  مثــل  غــزة  قطــاع  رشقــي 

الطبيعية األخرى.
الحد من األذى البيئي

ربــه  عبــد  الفتــاح  عبــد  الدكتــور  يــرى  جهتــه،  ومــن 
األســتاذ املســاعد يف تخصص البيئة وعلم الحيوان 
يف قســم األحيــاء بكليــة العلــوم بالجامعــة اإلســالمية 
أن املســارات التــي يقيمهــا أفــراد أو مؤسســات لهــا 
والتعلــم  البيئيــة،  التوعيــة  مهــم يف  إيجــايب  جانــب 

البيئي.
وشــارك عبــد ربــه يف العــرشات مــن املســارات التــي 
كان لها أثر طيب يف نفســه واملشــاركني، خاصة أن 
هنــاك الكثــر مــن األماكــن التــي ميكــن أن تســتهدف 

ومنطقــة  غــزة،  كــوادي  البيئيــة  املســارات  يف 
املعالجــة  ومحطــات  البحريــة،  والبيئــة  املــوايص، 
الخاصــة بامليــاه العادمــة، ومناطــق أخــرى مــن البقــع 

الساخنة.
الغالــب  يف  املشــاركات  أن  إىل  ربــه  عبــد  ويشــر 
ويتعلمــون  واإلنــاث،  الذكــور  الجنســني  مــن  تكــون 
فيهــا بعــض املصطلحــات البيئيــة، وميارســون بعــض 
األنشــطة ذات العالقــة، فيكتســبون خــرة ويتعرفــون 
عى البيئة الفلسطينية التي لوال املسارات مل يكن 

ليعرفوها سوى بسامعهم عنها.
املســارات  هــذه  يف  الشــباب  "يتعــرف  ويضيــف: 
عى بعض أنواع النباتات والحيوانات املوجودة يف 
املنطقــة، ويدركــون أهميــة التنــوع الحيــوي، ورضورة 
بالنظــم  االهتــامم  مــن  بــد  ال  لذلــك  عليــه،  الحفــاظ 
البيئيــة والتنــوع، وهــذا التعرف يدفع الناس للتقليل 
من األذى الناتج عنهم تجاه البيئة والحفاظ عليها".

وتــؤدي  جميلــة  بأنهــا  املســارات  ربــه  عبــد  ويصــف 

الغــرض يف التعريــف بالبيئة وتنمي جوانب املعرفة 
البيئية، لكن تنقصها املتابعة من الجهات املسئولة 
للمحافظــة  املناســبة  الطــرق  إيجــاد  وعليهــم  عنهــا، 

عى نباتات وحيوانات معينة.
الشــباب  بفئــة  املســارات  اهتــامم  أن  إىل  ويلفــت 
لكونهــم الفئــة األفضــل يف تأديــة الرســالة والتوعيــة 
البيئيــة، ويســاهم، بشــكل فعــال يف النظم املعرفية 
البيئيــة، متمنًيــا مــن املنظمــني املتابعــة الدامئــة لها 

حتى ال تقل قيمتها فمن مل يتجدد يتبدد. 
عــى  املســارات  عــى  القامئــني  ربــه  عبــد  ويحــث 
مثــل  الكــرى  األهميــة  ذات  املناطــق  عــن  البحــث 
تواجههــا،  التــي  املشــكالت  إىل  والتعــرف  األوديــة 
حيوًيــا،  تنوًعــا  متلــك  التــي  املناطــق  جانــب  إىل 

الكتــب  واصطحــاب 
واملناظــر،  الدليليــة، 
والكامرات، فهي جوانب 

مهمة إلمتام مسارات.

مبادرة بشراكة عالمية      

"جيل طليق" يحفز طاقات الشباب"جيل طليق" يحفز طاقات الشباب
 لالزدهار  لالزدهار في عالم األعمالفي عالم األعمال

غزة/ مريم الشوبكي:
لتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزيادة 

الوعي بأهمية االبتكار والريادة بين الشباب، ينفذ مركز 
العمل التنموي "مًعا" في غزة، بالشراكة مع "اليونيسيف" 
المبادرة العالمية "جيل طليق". ويسعى المشروع لتنفيذ 
تدريبات نوعية تستهدف 1000 شاب وشابة من جميع 
محافظات قطاع غزة، تساعدهم في إطالق مشاريع 

ريادية في مجاالت األعمال المجتمعية.

في أرض العم "أبو سليمان خشان" تجمعوا 
ليحدثهم عن تاريخ المنطقة وأيام زمان، بعد أن 
زاروا وادي عودة وشاركوا األهالي في قطف 

ثمار الزيتون في األراضي التي اجتازوها ضمن 
جولة مسار بيئي قطعوه في منطقة القرارة 

شرق مدينة خان يونس. في مسار جديد ساروا به 

بين أشجار الصبر واألراضي الزراعية، ووقفوا عند 
تلة الشيخ حمودة والِخرب، واكتشفوا ُلقى أثرية 

مثل الفخاريات والفسيفساء وُكرة المنجنيق.

"المسارات البيئية" تشجع السياحة الداخلية 
وتستكشف النظام الحيوي

غزة/ هدى الدلو:
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
في الحي الســعودي جنوب غربي مدينة رفح، أنهت ســندس 
)9 ســنوات( البروفــة األخيــرة لحفــل تكريــم أوائــل الطلبة في 
مدرســتها، كانــت تُهم بقطع الطريق عائــدة إلى بيتها القريب 
برفقــة بنــات عمهــا حيــن صدمتهــا ســيارة تجــاوزت الســرعة 

المســموحة بهــا فــي الطــرق الداخليــة، لتقضــي الطفلــة في 
مكانها.

يومها جن جنون عمها حين علم بنية والدها العفو عن السائق، 
»إيماًنا منه بقضاء الله وقدره، وطلًبا ألجر العفو من الله«.

ال يختلف العم مع شقيقه على هذا المبدأ، إال أنه كما الكثير 
من الرأي العام الفلســطيني في قطاع غزة، يعتقد أن غياب 
القانون الرادع هو الســبب وراء تزايد حوادث الســير التي يصل 

متوسط حدوثها إلى ثمانية حوادث يومًيا.

رام الله-غزة/ مريم الشوبكي:
إلنجازاتــه العلميــة التــي تخــدم اإلنســانية ودفاعــه عــن 
حقوق اإلنسان، حصل عالم الفيزياء الفلسطيني والمحرر 
الســابق  السياســي  والمعتقــل  االحتــال،  مــن ســجون 

البروفيسور عماد الــبرغوثي، على جائزة دولية لدوره في 
الدفاع عن الحرية.

وحــاز البرغوثــي الجائــزة مــن أكاديميــة »كارتــا« العالمية 

خال احتفال بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وتمنــح »كارتا« جوائــز أكاديمية فخرية لألشــخاص الذين 

كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم.

ضحايا حوادث السير بين تدخل لجان اإلصالح وعجز القانون عن الردع ضحايا حوادث السير بين تدخل لجان اإلصالح وعجز القانون عن الردع 

البروفيسور "البرغوثي": العالم يحتفي بي والسلطة تالحقنيالبروفيسور "البرغوثي": العالم يحتفي بي والسلطة تالحقني

21 أكتوبــر/ ترشيــن  التكريــم يف  وبثــت األكادمييــة حفــل 
وأكــدت  البلجيكيــة،  اإلخباريــة   )LN24( قنــاة  عــر  األول 
خاللــه أهميــة الدفــاع عــن العلــاء وتشــجيعهم يف أبحاثهــم 

ومشاركتهم يف املناقشات االجتاعية.
حريتهــم  تتعــرض  الذيــن  العلــاء  التكريــم  واســتهدف 
الضغــوط  بســبب  للتهديــد  حياتهــم،  وأحياًنــا  األكادمييــة، 
السياســية، وتهــدف الجائــزة إىل إبــراز النضــال الــذي يقــوده 
هــؤالء األكادمييــون ودعمــه، بحيــث ميكــن إطــالق رساحهــم 
عنــد اعتقالهــم، أو متابعــة أبحاثهــم والتعبــر عن آرائهم دون 

التعرض لالعتداءات أو الضغط السيايس.
القــدس  جامعــة  يف  الفضــاء  فيزيــاء  أســتاذ  ويقــول 
لـ"فلسطني": "ُمِنحُت الجائزة يف أثناء اعتقايل يف سجون 
االحتالل اإلرسائييل، بناء عىل إنجازايت العلمية واإلنسانية 
ودفاعي عن حقوق اإلنسان، والعمل عىل تحرير وطني من 

املحتل".
وعــّد حصولــه عــىل الجائــزة "مقدمــة للحصــول عــىل جوائــز 
عامليــة، "والجائــزة تعنــي يل الكثــر، فهي ترشيف أكادميي 

عىل مستوى العامل".
ووصفــت األكادمييــة البلجيكيــة الروفيســور الرغــويث بأنــه 
مناضــل مــن أجــل الحريــة، وناشــط يدعــو دامًئــا إىل تحريــر 

بلده فلسطني من االحتالل اإلرسائييل.
مــرات،  ثــالث  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه  ذلــك،  وبســبب 
20 شــهًرا يف الســجون  2016، و2020، وقــى   ،2014

اإلرسائيلية رهن االعتقال اإلداري.
أمــن  أجهــزة  لــدى  الرغــويث  اعتقــال  األكادمييــة  ورصــدت 
الســلطة يف رام اللــه بســبب أنشــطته يف مختلــف جوانــب 
وطنيــة  انتخابــات  إىل  والدعــوة  الفلســطيني،  املجتمــع 

ورئاسية، ومكافحة الفساد والرشوة.

يف  الرشفــاء  عــن  أدافــع  ألننــي  متهــم  الفلســطيني  القضــاء 
بلدي، يف حني أن العامل كله يحتفي يب ويكرمني".

ويــردف: "ألين ولــدت يف فلســطني املطلــوب منــي العمــل 
عىل تحرير وطني، مع أنني أستطيع العمل يف أماكن كثرة 
يف العامل، ولكن بلدي أوىل بوجودي وبإنجازايت رغم عدم 
وجــود بنيــة تحتيــة لتطبيقهــا، لــذا أدعــو كل فلســطيني حــول 

العامل العودة إىل وطنه ألنه هو األحق يف إنجازاته".
وبتاريــخ 12/7 أنهــت ســلطات االحتــالل، الحبــس املنــزيل 
بحــق الروفيســور الرغــويث، بقــرار محكمــة عوفر العســكرية 
بعــد أن اكتفــت باملــدة التــي قضاهــا يف الســجن وهــي ١٠ 
أشهر ونصف، وكذلك االكتفاء بفرتة حكم الحبس املنزيل، 

وهي ٤٢ يوًما.
عــاد  الروفيســور  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  أن  وســبق 
الرغويّث، يف 6 ديسمر عام 2015، تحت طائلة االعتقال 
الّتعّســفّي، عــىل معــر الكرامــة األرديّن، يف حــني  اإلدارّي 

كان يف طريقه ملؤمتر علمّي بدولة اإلمارات.
عــن  األّول  اعتقالــه  أثنــاء  يف  الرغــويّث  مــع  التحقيــق  وتــّم 
مشــاركته بتظاهــرات ضــّد العــدوان اإلرسائيــيل عــىل قطــاع 

غزة عام 2014.
ويف عام 2016 أعادت قوات االحتالل اعتقال الروفيسور 
الرغويث، عىل خلفية العديد من املنشــورات عر الفيس 
بــوك، ليفــرج عنــه بعــد قرابة الشــهرين عــىل اعتقاله، يف إثر 

حملة تضامنية دولية من قبل بعض األكادمييني.
وللرغــويث منــوذج فضــايئ مســجل باســمه، إضافــة إىل 60 
ا يف فيزياء الفضاء منشورة يف مجاالت عاملية،  بحًثا علميًّ
تنافســت مــع علــاء ومجاميــع عاملية كبــرة وحصلت عىل 

العديد من الجوائز.
وتتعمد قوات االحتالل مالحقة بعض الشخصيات املؤثرة 
مــا  وغالبــا  الغربيــة،  الضفــة  يف  العاملــة  العلميــة  والعقــول 
تحكــم عليهــا إداريــا تحــت مســمى امللــف الــري. وتهــدف 
أصــوات  إســكات  االعتقــاالت،  تلــك  مــن  االحتــالل  قــوات 
املؤثريــن يف الضفــة الغربيــة، وال ســيا بــني أوســاط الطلبــة 
الجامعيني سواء أكان عىل صعيد املحارضين أو القيادات 

الطالبية.

وكانت أجهزة أمن السلطة يف رام الله اعتقلت الروفيسور 
الرغــويث، يف أغســطس/ آب املــايض يف أثنــاء مشــاركته 
بنــات  نــزار  الســيايس  املعــارض  باغتيــال  منــددة  وقفــة  يف 

ومطالبة مبحاسبة قتلته أمام دوار املنارة وسط رام الله.
جانب مؤلم

ويف هذا الســياق يقول: "الجانب املؤمل أنني ما أزال أمام 

"النــزف  لضبــط  مروريــة  األيــام حملــة  هــذه  وتنشــط 
عــىل الطريــق"، كــا تشــخصه اإلدارة العامــة للمــرور 
يف جهاز الرشطة الفلسطينية، حيث تويف نحو 40 
مواطًنــا وأصيــب أكــر مــن 1400 آخريــن منــذ بدايــة 

العام.
ويرى مواطنون أن نشاط لجان اإلصالح للحل الودي 
بني املترضرين عىل الطريق والسائقني املتهورين، 
تشجيًعا عىل انتهاك الحق العام، وذلك بخالف أن 
العقوبات الجزائية التي يفرضها القانون غر رادعة.

يف استطالع أجريناه عىل موقع "فيسبوك"، تطالب 
لضبــط  الطريــق،  عــىل  القانــون  بتطبيــق  وائــل  رشــا 
الحالة املرورية، وتصف العفو عن املتسببني بوفاة 

األبرياء من الشباب واألطفال بـ"الكارثة". 
يف حــني يــرى محمــد ســامل أن يعاقب الســائق بقدر 
االســتهتار والــرضر الــذي ارتكبــه وتســبب به، غر أنه 
ال يعلــم أن العقوبــة امُلقــرّة يف القانــون ال تزيــد عــىل 

ثالثة أعوام حتى لو تسبب بوفاة أي شخص.
وتظهــر إحصائيــات رشطــة املــرور، أن أغلــب ضحايــا 
عــام  ففــي  األطفــال،  مــن  هــم  املروريــة  الحــوادث 
 45 بينهــم  66 حالــة وفــاة  2019 ســجلت الرشطــة 

طفال، و56 حالة وفاة يف عام 2019 من بينهم 33 
 54 طفــال، و)79( وفــاة يف عــام 2017 مــن بينهــم 

طفال، و)92( يف عام 2016 من بينهم 56 طفال.
الحق القانوني

مفتــش تحقيقــات حــوادث املــرور يف جهاز الرشطة 

العفــو بصفتــه مــرًرا الرتــكاب املخالفــة، قــد يكــون 
هنــاك بعــض التخفيف والتســهيالت نتيجة األوضاع 
االقتصادية، لكننا متمسكون بردع أي شخص يعرض 
حيــاة اآلخريــن للخطــر، ال منانــع تســهيل الصلــح بــني 
الطرفــني، لكــن لنــا إجراءاتنــا يف معاقبــة املتســبب، 

الفلســطينية العقيــد فهــد حــرب، يؤكــد أن إســقاط 
ُط الحق العام والحق القانوين  املواطن حقه ال ُيســقِ
للرشطة، وذلك لتحقيق الردع، وتكون العقوبة عىل 

حسب املخالفة مبا نص عليه قانون املرور.
فهــم  نريــد  "ال  "فلســطني":  ويقــول حــرب لصحيفــة 

كتحرير قضية مرورية وتوقيع غرامة".
يف  تتمثــل  إجراءاتنــا  الوفــاة،  حالــة  "يف  وأضــاف: 
توقيفــه وفتــح قضيــة، ويتــم اتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
فقــد  للقــايض  األمــر  ويبقــى  صلــح،  جــرى  لــو  حتــى 

يعفو ويفرج عنه يف حالة وجود مصالحة".
ويشــر إىل أن حــادث الطــرق يعــد حســب القانــون 
عــىل  يومــا   45 مــن  يســجن  وقــد  قصــد،  دون  قتــال 
أال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات، وهــذه ترجــع لســلطة 

القايض الذي يقرر العقوبة.
الحــق  القانونيــة ملنتهــي  العقوبــة  بــأن  ويقــر حــرب 

العام عىل الطريق ليست كافية لردع املخالفني.
يؤكــد  اإلصــالح،  للجــان  املمنوحــة  الصالحيــة  وعــن 
أهمية دورها دون تجاوز إىل املطالبة بإسقاط الحق 

العام والعقوبة.
تربــط  أنهــا  اإلصــالح  لجــان  نشــاط  أن  إىل  ويلفــت 
تعطل وثائق التأمني عىل السائقني، وكذلك تعطل 
حــوادث  ضحايــا  لتعويــض  الفلســطيني  الصنــدوق 

الطرق.
ويقــول: "دور لجــان اإلصــالح يــأيت إللــزام املتســبب 
بالرضر تعويَض املصاب عرفًيا، أما عىل املســتوى 
القانــوين فاألمــور معطلــة، وال يوجــد وثيقة تأمني وال 

صندوق فلسطيني يلزمه التعويض".
ضوابط وشروط

من جانب رشعي، يوضح أســتاذ الفقه املقارن 
اإلســالمية  بالجامعــة  والقانــون  الرشيعــة  بكليــة 

د. ماهــر الســويس، أن الحــق العــام يشــرتك فيه 
كل أفــراد املجتمــع، وإذا اعتــدي عليــه فــإن أثــر 
االعتداء ينعكس عىل املجتمع كله، "بناًء عليه 
ال يجوز لشخص بعينه أن يعفو عن الحق العام، 
واملسؤول عن هذا الحق واملخول بالدفاع عنه 
هو الدولة نفسها ممثلة بشخصية الحاكم ويف 

الدائرة يف شخصية النائب العام".
يقــول الســويس لصحيفــة "فلســطني": "هنــاك 
ضوابــط للعفــو عــن الحــق العــام ورشوط، أولهــا 
وليــس  إيجــايب  أثــر  ولــه  العفــو منتجــا  يكــون  أن 
ســلبًيا، وفيه ردع ملن اعتدوا عىل الحق العام، 
وأن الــذي يعفــو هــو الدولــة ومن ميثلها، ما عدا 

ذلك ال ميلك أحد العفو عن الحق العام".
عــن  الشــخص  تنــازل  فــإن  الطــرق،  حــادث  ويف 
حقــه فهــو أمــر يخصــه، وهــذا ال يعنــي أن تنازلــه 
يــرئ الســائق، "ألنــه عفــا عــن رضر أصابــه لكنــه 
ال يســتطيع العفــو عــن مخالفــة الســائق لقانــون 
الســر الــذي وضــع ألجــل حفــظ الحــق العــام"، 

كا يؤكد.
وإذ يلفت السويس إىل العفو بصفته جزًءا من 
منظومــة األخــالق اإلســالمية، يشــدد عــىل عدم 
ميــس  الــذي  املســتهرت  الســائق  عــىل  انطباقــه 
الحــق العــام، "فــويل املقتــول عفــا عــا يخصــه، 
لكــن يبقــى مــا يخــص الحــق العــام الــذي ينظمــه 

القانون".

د. السوسي: العفو الذي أمر به الله 
ال ينطبق على السائق المستهتر

العقيد حرب: الحق العام ال يسقط واللجان 
تتدخل لغياب صندوق تعويض الضحايا

بعد حصوله على »كارتا« الدولية لدفاعه عن الحرية
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــف عبــد الســام هنيــة األمــن العــام املســاعد للمجلــس األعىل 
للرياضــة، النقــاب عــن موعــد توزيــع املنحة املاليــة عىل أندية غزة، 

والبالغ قيمتها 800 ألف شيكل )ربع مليون دوالر تقريًبا(.
وقــال هنيــة لـ"فلســطن"، إن الجــزء األول مــن املنحــة ســيوزع عــىل 
األنديــة يف األســبوع األول مــن انطــاق بطولــة الدوري املمتاز، عىل 

أن يوزع الجزء الثاين خال املوسم.
وأضاف هنية، أن املنحة لن تكون أقل من قيمة املوســم املايض، 
وســتحدد قيمتها حن اكتاملها، موجها شــكره للجنة متابعة العمل 

الحكومي، عىل تقديم املبلغ املايل للمســاهمة يف دعم النشــاط 
الريايض.

وأكد هنية، أن رصف املنحة املالية، تعترب مســاهمة ورســالة تحٍد 
قبل انطاق النشاط الريايض، مشريًا إىل أن املبلغ املايل سيوزع 

حسب عدد األلعاب الجامعية املختلفة لكل ناٍد.
رئيــس  الرجــوب  جربيــل  بالفريــق  الكبــرية  ثقتــه  عــىل  هنيــة  وأكــد 
الرئاســية  املنحــة  لــرف  والرياضــة،  للشــباب  األعــىل  املجلــس 
لألندية، والعمل عىل توفريها يف أقرب وقت، مقدرا جهده الذي 

يقوم به لتوفري املنحة من قبل الحكومة.

هنيةهنية يكشف عن آلية وموعد يكشف عن آلية وموعد
توزيع المنحة المالية على أندية غزةتوزيع المنحة المالية على أندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
إنهــاء  مــن  األوملبــي  املنتخــب  اقــرب 
مدينــة  يف  امُلقــام  الخارجــي  معســكره 
ملغــادرة  متهيــدًا  الســعودية،  الدمــان 
اململكــة يف طريقــه إىل العاصمــة األردنيــة 
عامن غدًا، متهيدًا للمشاركة يف تصفيات 
املجموعــة السادســة املؤهلــة لــكأس آســيا 

2022 تحت 23 سنة.
مطــار  إىل  األوملبــي  املنتخــب  ويصــل 
الواحــدة  الســاعة  عنــد  عليــاء  امللكــة 

ملــكان  التوجــه  ثــم  ومــن  ظهــرًا،  والنصــف 
اإلقامة عىل أن يخوض تدريبه األول مســاء 
مبــاراة  الفنــي  الجهــاز  يتابــع  ثــم  ومــن  غــٍد 

األردن و تركامنستان.
املجموعــة  منافســات  األردن  وتســتضيف 
صاحــب  منتخبــات  تضــم  التــي  السادســة 
ومنتخــب  األوملبــي  واملنتخــب  األرض 
تركامنســتان، والتــي تنطلــق مبارياتهــا يــوم 
الثاثــاء القــادم بلقــاء األردن مــع املنتخــب 
الفــدايئ  يواجــه  حــن  يف  الركــامين، 

الخميــس  يــوم  األردين  نظــريه  األوملبــي 
املقبل.

وكان املنتخــب األوملبــي خــاض تدريبــات 
يومية تحت قيادة املدير الفني إيهاب أبو 
جــزر، يف املعســكر الــذي أقيــم يف مدينــة 
الدمام بالسعودية، عقب نهاية بطولة كأس 
املنتخــب  خالهــا  قــدم  التــي  آســيا  غــرب 
أداًء رائعــًا نــال إشــادة الشــارع الفلســطيني، 
وحقق خالها فوزين أمام لبنان واإلمارات، 

فيام خرس مباراته االفتتاحية أمام العراق.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
رفــح عــىل رأس  يقــف فريقــا شــباب وخدمــات 
التــي تنشــط يف تزويــد األنديــة  الئحــة األنديــة 
بشــكل عــام وأنديــة رفــح بشــكل خــاص بالعــدد 
الســنوات  مــدار  عــىل  العبيهــام  مــن  األكــرب 

املاضية.
"القادســية  رفــح  محافظــة  أنديــة  وتعتــرب 

والشــوكة،  رفــح  وجامعــي  واالســتقال 
الكــرة  قطبــي  العبــي  مــن  املســتفيدين  أكــرب 
وجــه  عــىل  والغزيــة  عامــة  الفلســطينية 

الخصوص.
القــدم  كــرة  "عاصمــة  رفــح  مدينــة  ولعــل 
الفلسطينية" تشتهر مبوهبة كرة القدم، ويدل 
عــىل ذلــك حصول ناديي شــباب وخدمات رفح 

عــىل )30( لقبــًا مــن األلقــاب الـــ)47( لبطــوالت 
غزة منذ العام 1980.

ففي املوســم الجديد٢٠٢١-٢٠٢٢ فقط، وافق 
 "٢٣" إعــارة  عــىل  رفــح  شــباب وخدمــات  ناديــا 
الدرجتــن  أنديــة  مــن  أنديــة  مــن  لعــدد  العبــًا، 
األويل والثانيــة مــن محافظتــي رفــح والوســطي، 

ملوسم.

موافقتــه  منــح  فقــد   ، رفــح  خدمــات  نــادي  أمــا 
عىل مغادرة "١٥" العبًا من الفريق عىل سبيل 
العيــادي  وأمــن  النمــس،  اإلعــارة وهــم: ســمري 
"الزوايــدة"، محمــد أبــو عــودة، ومحمــود النريب 
"غــزة الريــايض"، وســليامن وباســل النصــارصة، 
املغــازي"،  "خدمــات  البلبيــي  وأحمــد 
النصــارصة،  وأحمــد  "الزيتــون"،  بريــك  وماجــد 

ومهنــد الســباخي، وأحمــد صقر، وحســن عزام، 
وحمــدان املنايعــة "القادســية"، بينام مل يحدد 
وجهتهــام  األبــزل  ومحمــد  الصباحــن  طــراد 

القادمة.
عــىل  رفــح،  شــباب  مــن  العبــن   "٨" وحصــل 
موافقــة مجلــس اإلدارة لانتقــال ألنديــة أخــري 
ديــب،  )محمــد  وهــم  واحــد،  موســم  ملــدة 

ومحمــد شــعت، ومحمــود الســياوي، ومحمــد 
أبو عرمانه " االســتقال"، وموىس ابو رشبن " 
خدمات النصريات"، وأمن شــاهن، وإبراهيم 

البحراوي " خدمات املغازي".
ويهدف كا النادين من إعارة معظم الاعبن، 
املباريــات،  يف  واملشــاركة  االحتــكاك  فرصــة 

ومن ثم استعادتهم بعد تطور مستواهم.

األولمبياألولمبي يقترب من اختتام معسكره  يقترب من اختتام معسكره 
في الدمام ويصل إلى األردن غدًافي الدمام ويصل إلى األردن غدًا

منبع إعارة الالعبين ألندية غزةمنبع إعارة الالعبين ألندية غزة شباب وخدمات رفحشباب وخدمات رفح

غزة/ عاء شاميل: 
بــدأت أنديــة غــزة مرحلــة اإلعــداد للموســم الجديــد 2022-2021 املقــرر 

انطاقه يوم 4 من شهر ديسمرب القادم بصورة تدريجية.
وانطلقت أمس استعدادات شباب رفح بقيادة الكابنت رأفت خليفة عىل 

ملعب رفح البلدي بحضور جميع الاعبن.
وســبق التدريب اجتامع مهم ملجلس اإلدارة مع الجهاز الفني والاعبن، 
حيــث شــدد املجلــس برئاســة اللــواء جــال أبــو نــار، عــىل أهميــة اإلعــداد 
الجيــد للموســم مــن أجــل الحفــاظ عــىل لقــب الــدوري الــذي حصــل عليــه 

الفريق يف املوسم املايض.
وبدأت أندية غزة املرحلة األوىل من اإلعداد التي تستهدف الشق البدين 
ملــدة ال تقــل عــن أســبوعن مــن أجــل رفــع جهوزيــة الحالــة البدنيــة لجميــع 
الاعبــن قبــل الدخــول يف املرحلــة الثانيــة التي تركز عــىل الجوانب الفنية 
والتكتيكيــة واختبــار قــدرات الاعبــن، قبــل الدخــول يف املرحلــة األخــرية 

التي تخوض األندية خالها املباريات التجريبية للوصول ألفضل تشكيلة 
مناسبة للدخول يف منافسات الدوري. 

وتحــاول جميــع األجهــزة الفنيــة للفــرق اســتغال كامــل الوقــت املتــاح قبــل 
انطاق منافسات املوسم القادم بصورة علمية ومخطط لها بشكل يضمن 
ظهــور الفــرق والاعبــن بأفضــل صــورة ممكنــة بدنيــًا وفنيــًا وهــو مــا ميكــن أن 

ينعكس عىل النتائج وتحقيق أهداف األندية يف املوسم الجديد.
وال زالــت بعــض األنديــة تحــاول تدعيم صفوفهــا مبزيد من الاعبن لتقوية 
بعــض الخطــوط لضــامن الظهــور بأفضــل شــكل وزيــادة الخيــارات املتاحــة 
يف الفريــق للتعامــل مــع موســم طويــل ميكــن أن يحصــل فيــه الكثــري مــن 

اإليقافات واإلصابات لاعبن.
وشــهدت االنتقاالت الصيفية الحالية تعاقد أندية املمتازة مع )50( العبًا 
حتــى اآلن، فيــام تعاقــدت أنديــة الدرجــة األوىل مــع )74( العبــًا يف الفــرة 

األخرية.

شباب رفح شباب رفح يبدأ مرحلة يبدأ مرحلة 
اإلعداد للموسم الجديداإلعداد للموسم الجديد

بقيمة ربع مليون دوالر

غزة/ وائل الحلبي:
املقــام  التحضــريي  معســكره  الوطنــي  املنتخــب  بــدأ 
عــىل ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني بالــرام، اســتعدادًا 
يف  إقامتهــا  املقــرر  العــرب  كأس  بطولــة  يف  للمشــاركة 

العاصمة القطرية الدوحة نهاية شهر نوفمرب القادم.
وكان الجهاز الفني للفدايئ بقيادة املدير الفني التوني 
مكرم دبوب، طلب رضورة إقامة املعسكر مبشاركة العبي 
دوري املحرفن بالضفة الغربية، ملنح الفرصة أمام عدد 
فرقهــم يف  مــع  بشــكل مميــز  الذيــن ظهــروا  الاعبــن  مــن 
الجوالت الخمســة األوىل من دوري املحرفن ومل يســبق 

لهم االنضامم للمنتخب.
ويســعى دبــوب وجهــازه املعــاون للوقــوف عــىل مســتوى 
جميــع الاعبــن واالطمئنــان عــىل جاهزيتهــم يف ظل قرب 
اقامة البطولة، والتي ستشــهد مشــاركة واســعة للمحرفن 
االتحــاد  مــن  بتنظيــم  تقــام  وأنهــا  خاصــة  الفلســطينين 

الدويل لكرة القدم "فيفا".
نظــريه  الوطنــي  املنتخــب  ياقــي  أن  املقــرر  مــن  وكان 
املاليــزي وديــًا، يــوم 12 مــن شــهر أكتوبــر الجــاري، قبــل أن 
يعتذر األخري عن خوض املباراة لُيقرر الجهاز الفني إلغاء 
املعسكر الذي كان مقررًا إقامته منتصف الشهر الحايل.

المنتخب الوطنيالمنتخب الوطني يبدأ استعداداته  يبدأ استعداداته 
بمعسكر داخلي لكأس العرببمعسكر داخلي لكأس العرب

استعداًدا لتصفيات المجموعة السادسة لكأس آسيا 2022 أندية غزة 
تتدرج في 
االستعداد
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باريس/ وكاالت:
تعــاىف نيــار مــن إصابــة بالعضلــة الضامــة وميكنــه االلتحــاق بليونيــل ميــي وكيليــان 
مبــايب يف هجــوم باريــس ســان جريمــان، عنــد مواجهــة الغريــم أوملبيــك مرســيليا يف 

دوري الدرجة األوىل الفرني لكرة القدم اليوم.
وخــرج املهاجــم الربازيــي، الــذي غــاب عــن الفــوز 2-3 عــى اليبزيــغ يف دوري أبطال 

أوروبا يوم الثالثاء املايض، من قامئة املصابني ومن املتوقع انضامه للتشكيلة.
ويواصــل املدافــع ســريجيو رامــوس، الــذي مل يشــارك منذ انضامه مــن ريال مدريد 
هــذا املوســم بســبب مشــكلة يف ربلــة الســاق، التدريــب مبفــرده بينــا يغيب العب 

الوسط األرجنتيني لياندرو باريديس بسبب إصابة بالفخذ.
وقال املدرب ماوريسيو بوكيتينو أمس: "نيار سيكون متاحًا للعب املباراة".

وفــاز ســان جريمــان مثــاين مــرات يف آخــر عــر مواجهــات ضد مرســيليا الــذي يتطلع 
ألول انتصــار يف ملعبــه فيلــودروم ضــد فريــق العاصمــة خــالل عــر ســنوات، معــواًل 
عــى نجمــه األرجنتينــي ليونيــل ميــي الــذي ســجل ثنائيــة يف املبــاراة األخــرية أمــام 

اليبزيغ األملاين يف دوري أبطال أوروبا.

ميالنو/ )أ ف ب(:
فريقــه  ألعــاب  صانــع  أن  أمــس  أليغــري  ماســيميليانو  يوفنتــوس  مــدرب  أعلــن 
الــدويل األرجنتينــي باولــو ديبــاال عــاد إىل التشــكيلة بعــد تعافيــه مــن إصابــة يف 
الفخــذ، وبالتــايل فهــو جاهــز لقمــة املرحلــة التاســعة مــن الــدوري اإليطــايل لكــرة 

القدم ضد غرميه إنرت ميالن حامل اللقب اليوم.
وقــال أليغــري يف مؤمتــر صحــايف قبــل املبــاراة: "ديبــاال متــاح، إنــه يؤدي بشــكل 

جيد، وقد أجرى حصتني تدريبيتني مع الفريق، لذا فهو جاهز".
وكان األرجنتينــي غائبــا منــذ تعرضــه إلصابــة عضليــة خــالل فــوز فريــق الســيدة 
العجوز عى سمبدوريا )2-3( يف املرحلة السادسة يف 26 سبتمرب املايض.

ومل يكشــف أليغــري عــا إذا كان ديبــاال ســيبدأ أساســيا ضــد إنــرت ميــالن، لكــن 
عودتــه تشــكل دعــا أساســيا لخــط هجــوم الفريــق الــذي يســعى اىل مواصلــة 
صحوته وتحقيق فوزه الخامس تواليا بعد البداية املخيبة للموسم والفشل يف 

االنتصار يف املباريات األربع األوىل.
ويحتل يوفنتوس املركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق 10 نقاط خلف نابويل 

املتصدر وثالث نقاط خلف إنرت ميالن الثالث.

نيمار يعود نيمار يعود 
إلى تشكيلة إلى تشكيلة 
سان جيرمان سان جيرمان 

أمام مرسيلياأمام مرسيليا

ديباال ديباال 
جاهز جاهز 

لمواجهة لمواجهة 
اإلنتراإلنتر

تشلسي يعزز صدارته للدوري تشلسي يعزز صدارته للدوري 
يتابع عروضه الهجوميةيتابع عروضه الهجوميةاإلنجليزي بسباعية نظيفةاإلنجليزي بسباعية نظيفة

ودورتموند يواصل مطاردتهودورتموند يواصل مطاردته

بايرن ميونيخبايرن ميونيخ

القاهرة/ وكاالت:
تأهل األهي املرصي إىل دور املجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد 
الفوز الساحق عى حساب ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة )6-1( 

أمس عى ملعب األهي مبدينة السالم بالقاهرة يف إياب دور الـ32.
مرحلــة  موســياين  بيتســو  مدربــه  بقيــادة  اللقــب  حامــل  األهــي  وبلــغ 

املجموعات بعدما تعادل الفريقان يف لقاء الذهاب بنتيجة 1-1.
تقــدم األهــي مبكــرًا يف الدقيقــة 9 عــن طريــق محمــد رشيــف وأضــاف محمد 
مجــدي أفشــة الهــدف الثــاين يف الدقيقــة 19 ولكــن بطــل النيجــر ســجل هدفًا 
الهــدف  ليســجل  أفشــة  إيســوفو هانيســا وعــاد  عــن طريــق   35 الدقيقــة  يف 

الثاين له والثالث لألهي يف الدقيقة 58.
ثــم محمــود عبــد املنعــم كهربــا   64 الدقيقــة  الشــحات يف  وســجل حســني 
الهــدف الخامــس يف الدقيقــة 69 وســجل حمــدي فتحــي الهــدف الســادس 

يف الدقيقة 90.
املبــاراة يف مجملهــا كانــت ســهلة بالنســبة لألهــي الذي فرض الســيطرة منذ 
البدايــة واســتغل فــارق القــدرات مــع بطــل النيجــر وحســم الفريــق املــرصي 
تأهلــه ملرحلــة املجموعــات ليلحــق بالزمالــك الــذي تأهل أمــس الجمعة عى 

حساب توسكر الكيني.

األهلياألهلي يكتسح الحرس الوطني  يكتسح الحرس الوطني 
ويتأهل لمرحلة المجموعاتويتأهل لمرحلة المجموعات

برشلـونة يستقـبل برشلـونة يستقـبل 
ريــال مــدريــد فــي ريــال مــدريــد فــي 
"كالسيكو" األرض"كالسيكو" األرض

لندن/ )أ ف ب(:
عــزز تشــلي صدارتــه بفــوزه الكبــري عــى نوريتــش ســيتي 
هاتريــك  بينهــا  نظيفــة  بســباعية  األخــري  املركــز  صاحــب 
ملايســون ماونــت أمــس عــى ملعــب "ســتامفورد بريدج" 
لنــدن يف املرحلــة التاســعة مــن بطولــة انجلــرتا لكــرة  يف 
عــى   5-2 لواتفــورد  عريضــًا  فــوزًا  شــهدت  التــي  القــدم 

إيفرتون.
ويف املباراة األوىل، سجل ماونت )8 و85 من ركلة جزاء 
و1+90( وكالــوم هودســون أودوي )18( وريــس جيمــس 
)42( وبــن تشــيلويل )57( وماكســيميليان جيمــس أرونــز 

)63 خطأ يف مرمى فريقه( األهداف.
وحســم النــادي اللنــدين الــذي خــاض املبــاراة يف غيــاب 
تيمــو  واألملــاين  لوكاكــو  روميلــو  البلجيــي  مهاجميــه 
فرينــر بســبب اإلصابــة، نتيجــة املبــاراة يف شــوطها األول 
بتسجيله ثالثة أهداف، قبل أن يضيف أربعة يف الثاين.

وهو الفوز الثالث تواليا لتشــلي والســابع هذا املوســم 
أربــع  بفــارق  مؤقتــا  مبتعــدا  نقطــة   22 إىل  رصيــده  فرفــع 
نقاط عن مطارده املبارش ليفربول الذي يحل ضيفا عى 
غرميه التقليدي مانشسرت يونايتد اليوم يف لقاء قمة يف 

ختام املرحلة.
يف املقابل، مني نوريتش ســيتي بخســارته الســابعة هذا 
تعادليــه يف  مــن  نقطتــني  عنــد  املوســم فتجمــد رصيــده 

املرحلتــني االخريتــني وبقــي يف املركــز االخــري، علــا بأنــه 
الوحيــد مــع نيوكاســل وبرينــي مل يــذق طعــم الفــوز حتــى 

االن هذا املوسم.
واكتســح فريــق واتفــورد مضيفــه إيفرتــون بخمســة أهــداف 
مقابــل هدفــني يف مبــاراة ُحســمت نتيجتهــا يف الدقائــق 

العر األخرية.
الدقيقــة  يف  إليفرتــون  التســجيل  دايفيــس  تــوم  وافتتــح 
الثالثــة،، وبعــد عــر دقائق، أدرك الرنوجي جوشــوا كينغ 

التعادل لواتفورد )13(.
ويف الشوط الثاين، أعاد الربازيي ريشارليسون إيفرتون 

إىل املقدمة برأسية جميلة هز بها الشباك )63(.
لكن عقب ذلك، انقلبت األمور رأسًا عى عقب، لينهار 

إيفرتون متامًا وتتلقى شباكه أربعة أهداف متتالية.
يف  إليفرتــون  التعــادل  كــوكا  يــوراي  الســلوفايك  فــأدرك 
الثالــث  الهدفــني  كينــغ  يضيــف  أن  قبــل   ،78 الدقيقــة 

والرابع ويحرز الهاتريك )80، و86(.
األهــداف  مهرجــان  دينيــس  إميانويــل  النيجــريي  واختتــم 
بالهــدف  رانيــريي  كالوديــو  اإليطــايل  املــدرب  لكتيبــة 

الخامس )90+1(.
وبهــذه الخســارة، بقــي إيفرتــون مــع 14 نقطــة يف املركــز 
فيــا  مؤقتــًا،  باملقدمــة  االلتحــاق  فرصــة  وأضــاع  الثامــن 

ارتقى واتفورد إىل املركز الرابع عر مع عر نقاط.

برلني/ )أ ف ب(:
القويــة  الهجوميــة  عروضــه  ميونيــخ  بايــرن  تابــع 
ليفاندوفســي  روبــرت  البولنــدي  قناصــه  بقيــادة 
وألحــق هزميــة قاســية بضيفــه هوفنهايــم برباعيــة 
نظيفــة أمــس يف الجولــة التاســعة من بطولة أملانيا 
لكــرة القــدم، يف حــني اســتعاد منافســه املبــارش 
بوروسيا دورمتوند توازنه بعد صفعة تلقاها عى 

الصعيد القاري منتصف االسبوع.
نقطــة   22 برصيــد  صدارتــه  عــى  بايــرن  وحافــظ 
مقابــل 21 لدورمتونــد الفائــز عى أرمينيا بيليفلد 

خارج ملعبه 3-1.
ورفــع الفريــق البافــاري عــدد اهدافــه يف الــدوري 
املحــي اىل 33 هدفــا بعــد مــرور 9 مراحــل وهــو 

رقم قيايس يف تاريخ البوندسليغا.
ضيفــه  بايــرن  اكــرم  ارينــا"  "اليانــز  ملعــب  عــى 
الفريــق  خــاض  جديــدة.  برباعيــة  هوفنهايــم 
البافــاري املبــاراة يف غيــاب مدربــه الشــاب يوليان 
فــالزم  كوفيــد19-  بجائحــة  املصــاب  ناغلســان 
للجهــاز  تباعــا  تعلياتــه  يعطــي  كان  لكنــه  منزلــه 

الفني طوال املباراة.
وافتتــح ســريج غنابــري التســجيل عندمــا تلقى كرة 

جديدة من موســياال واطلقها يف ســقف الشــباك 
مسجال هدفه السادس هذا املوسم )16(.

وتبــادل ليفاندوفســي الكــرة مع توماس مولر قبل 
املنطقــة  مشــارف  عــى  اليــه  االخــري  يعيدهــا  ان 
لينفــرد   )30( الشــباك  قويــة يف  االخــري  فاطلقهــا 

بصدارة ترتيب الهدافني برصيد 10 اهداف.
اريــك  الكامــريوين  البديــل  املهاجــم  واضــاف 
مــن  الثالــث  الهــدف  موتينــغ  تشــوبو  ماكســيم 
مســافة قريبــة )82( قبــل ان يختتــم البديــل االخــر 
االهــداف  مهرجــان  كومــان  كينغســي  الفرنــي 

مفتتحا رصيده هذا املوسم )87(.
ومل يتأثــر بوروســيا دورمتونــد الــذي يتخلــف عــن 
الرنوجــي  هدافــه  بغيــاب  واحــدة  بنقطــة  بايــرن 
مــن  الثــالث  املبــاراة  بنقــاط  وعــاد  هاالنــد  ارلينــغ 
ارض ارمينيــا بيليفليــد بالفــوز عليــه بثالثة اهداف 
تنــاوب عــى تســجيلها اميــري تشــان )31 من ركلة 
جــزاء( وماتــس هوملــز مــن كــرة عــى الطايــر )45( 
واالنجليزي جود بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع 
راوغ فيــه اكــر مــن مدافــع وغمــز الكــرة بحرفنــة مــن 
زاويــة ضيقــة )72(، مقابــل هــدف للخــارس ســجله 

فابيان كلوس )87 من ركلة جزاء(.

الدوري األلماني

برشلونة/ )أ ف ب(:
تتجه األنظار اليوم صوب ملعب كامب نو الذي 
الغرميــني  بــني  الســاخن  الكالســيكو  يســتضيف 
برشــلونة وريــال مدريــد، يف الجولــة العــارشة مــن 

مسابقة الدوري اإلسباين لكرة القدم.
ويعــّول برشــلونة عــى عامــي االرض والجمهــور 
لوضــع حــد لهيمنــة النــادي امللي عــى مباريات 
الكالســيكو الثــالث األخــرية وتحقيــق فــوزه األول 

يف املواجهات الخمس األخرية بينها.
وفشــل النــادي الكاتالــوين يف الفــوز عــى غرميــه 
يف كامب نو منذ 28 أكتوبر 2018 عندما أكرم 

وفادته بخاسية )5-1(.
للمــرة  امللــي  النــادي  عــى  برشــلونة  وتغلــب 
بنتيجــة   2019 مــارس  مــن  الثــاين  يف  األخــرية 
ثــم  برنابيــو"،  "ســانتياغو  ملعــب  عــى  -1صفــر 

قلبهــا بأربعــة أيــام بثالثيــة نظيفــة عــى امللعــب 
الــكأس  مســابقة  نهــايئ  نصــف  ايــاب  يف  ذاتــه 

املحلية.
التعــادل  فــخ  يف  بعدهــا  ســقط  برشــلونة  لكــن 
الســلبي عــى ارضــه ثم مني بثــالث هزائم متتالية 
)صفــر2- يف مدريــد و3-1 يف كامــب نــو و1-2 

يف ملعب الفريدو دي ستيفانو(.
ويعــاين الفريــق الكاتالــوين هــذا املوســم خاصــة 

ديســت،  ســريجينيو  االمــرييك  غارســيا،  إريــك 
جميعهم تحت سن الـ21.

ومــن ناحيــة أخــرى، بنزميــة، بيكيه، الكــروايت لوكا 
الربازيــي  كــروس،  تــوين  األملــاين  مودريتــش، 
بوســكيتس،  ســريجيو  ألبــا،  جــوردي  مارســيلو، 
تجــاوزوا  الذيــن  أغويــرو  ســريخيو  األرجنتينــي 

الثالثني من العمر.
مــن  الجيلــني  هذيــن  بــني  تفصــل  ســنوات  عــر 
وشــارك يف  اســتمتع  أحدهــا  ليغــا"،  "ال  نجــوم 
الســنوات  يف  العَبــني  ألفضــل  الذهبــي  العــرص 
الخمس عرة االخرية رونالدو وميي، أما اآلخر 

لديه صفحة من التاريخ يكتبها بنفسه.
يف الكالسيكو االول يف غياب ميي ورونالدو، 
ســيكون األمــر مــرتوًكا للشــباب أمثــال فــايت الــذي 
مــدد هــذا األســبوع عقــده مــع برشــلونة حتــى عام 
2027 وفينيســيوس جونيــور الــذي ســجل ثنائيــة 
لخطــف  الثالثــاء،  أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  رائعــة 

األضواء.
لصحيفــة  الفخــري  الرئيــس  ريالنــو  ألفريــدو  أكــد 
لدينــا  يعــد  "مل  العريقــة  املدريديــة  "أس" 
ميــي،  ليونيــل  أو  رونالــدو  كريســتيانو 
سنفتقدها يوم األحد أكر من أي وقت مىض، 
لكــن هنــاك دامًئــا ضانــة أن مســتوى كــرة القــدم 

حقــق  حيــث  أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة  يف 
فوزه االول األربعاء املايض عى حســاب دينامو 
كييــف االوكــراين بصعوبة -1صفر بعد خســارتني 
وبنفيــكا  االملــاين  ميونيــخ  بايــرن  امــام  مذلتــني 

الربتغايل بنتيجة واحدة صفر3-.
الكالســيكو  مدريــد  ريــال  يدخــل  املقابــل،  يف 
مبعنويات عالية بعد اســتعادته نغمة االنتصارات 
يف املســابقة القاريــة العريقــة عقــب فــوزه الكبــري 
االوكــراين  دانييتســك  شــاختار  مضيفــه  عــى 
بخاســية نظيفــة يف املســابقة القاريــة العريقــة، 
وهو يأمل يف تحقيق األمر ذاته يف الدوري حيث 

كسب نقطة واحدة يف مباراتيه األخريتني.
إىل  بنزميــة  كريــم  والفرنــي  بيكيــه  جــريارد  مــن 
جونيــور،  فينيســيوس  والربازيــي  فــايت  أنســو 
برشــلونة  نجــوم  بــني  تفصــل  األجيــال  بــني  فجــوة 
عــى  اليــوم  يلتقيــان  اللذيــن  مدريــد  وريــال 
ملعــب "كامــب نــو" يف كالســيكو بــني الحــارض 
واملســتقبل ضمــن املرحلــة العــارشة مــن الليغــا، 
القــدم  كــرة  بدأتهــا  التــي  النهضــة  إىل  يرمــز  مــا 
اإلســبانية بعــد عهــد االرجنتينــي ليونيــل ميــي 

والربتغايل كريستيانو رونالدو.
مــن ناحيــة، هنــاك فــايت، بيــدري، خــايف، ميغيــل 
رودريغــو،  الربازيــي  فينيســيوس،  غوتيرييــس، 

لدينا عاٍل جًدا".
ومــع ذلــك، فــإن متريــر الشــعلة بــني جيــل أبطــال 
وبوســكيتس   بيكيــه  مــع   2010 عــام  يف  العــامل 
و"دريم تيم" )فريق األحالم(، وهو الشــعار الذي 
أطلقــه برشــلونة للموجــة الجديــدة مــن املواهــب 
الشــابة، مل يتحقــق مــن دون أن يخفــت اللهيــب 

قليال ما أثر عى القيمة الكبرية للكالسيكو.
وقال ريالنو الرائد يف الكرة االسبانية يف حديث 
بــرس "نحــن يف خضــم مرحلــة  مــع وكالــة فرانــس 
العبــان  لدينــا  كان  وجيــزة،  فــرتة  منــذ  انتقاليــة. 
هنــاك  كان  وريــال  برشــلونة  بــني  هنــا.  مذهــالن 
ســريخيو  بويــول،  )كارليــس(  كاســياس،  )إيكــر( 
تشــايب  إنييســتا،  )أندريــس(  تشــايف،  رامــوس، 
ألونســو...العبون توجــوا بلقــب كأس العــامل مــع 

إسبانيا. لذا نعم بالطبع، لقد تراجعنا".
أفضــل  )2012(، يف  مــا  عــام  "أتذكــر يف  وتابــع 
تشــكيلة يف الفيفــا، كان هنــاك خمســة العبــني 
و)الكولومبــي  برشــلونة  مــن  خمســة  ريــال،  مــن 
أتلتيكــو  الــذي كان يلعــب مــع  راداميــل( فالــكاو 
مدريــد. كانــت فــرتة مثــرية إلســبانيا. هيبــة وجــود 
العــامل  أبطــال  مــن  والعديــد  ميــي وكريســتيانو 
يف ملعــب واحد...لــن تحــدث مــرة أخــرى يف أي 

وقت قريب". 

دوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة العاشرة 
للدوري اإلسباني

قمة نارية اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  من شعراء الدولة 

األموية 
2- يتصرف بدون تفكير 

+ علم مذكر معكوسة 
3-  تداوي مبعثرة – 

تثبت فيه الخيمة 
4-  عكس باطل – 

كذب وشعوذة – ارتقى 
5-  مختلفان + تجمع 

معكوسة + شتم 
6- صافي – علم مؤنث 

معكوسة + حرف 
7-  حرف شرط – تصليح 

معكوسة 
-8  نعاتب – واضح 
9-جيوش كثيرة – سئم 

العمودي:
1-اختبار – أظلم معكوسة 

2- جاني معكوسة 
– الذي يقص الشعر 

معكوسة 
3- أسرع الحيوانات بدون 

ال – ملة + نصف واحد
4- مهاًل – في الوجه 

معكوسة
5-في القميص + عاطفة 

6-  متشابهان – من 
أخوات إن + ثلثا يجد 

7-  ترويج معكوسة + 
اعتنق اإلسالم 

8-مكان مرتفع 
معكوسة + غير ممكن 

9-عاصمة هنغاريا 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

العضو الذي يقع في جسم اإلنسان بين المعدة والحجاب 
الحاجز وظيفته تكوين الدم  وإتالف القديم من كرياته 

يتكون من 6 أحرف 

األمعاء- النخاع – البنكرياس – المرارة – البلعوم – 
الحنجرة – العين  األعصاب- األنف – الكلية- كبد – 

لسان – الدماغ – رأس – األوردة – يد – جلد 

حل الكلمة الضائعة

الطحال

 

) تصوير  / يارس فتحي ( شاب يلقي شباكه لكسب قوت يومه من صيد األسماك يف بحر غزة  
عودة ظاهرة "ازدهار الصحراء"

 إلى أتاكاما أكثر مناطق العالم جفاًفا
كوبيابو/ وكاالت:

عــادت صحــراء أتاكامــا يف شــال تشــييل، إحــدى أكــر مناطــق العــامل جفافــًا، لتلتحــف ببســاط مــن الزهــر 
يطغى عليه اللونان البنفسجي واألصفر مع بدء الربيع الجنويب يف منتصف أكتوبر/ ترشين األول.

هذا "املخترب الطبيعي" الذي درسه علاء كر، هو نظام بيئي معقد و"هش"، وبفعل ندرة املتساقطات 
يف منطقــة كوبيابــو، عــى ُبعــد نحــو 800 كيلومــر شــال العاصمــة ســانتياغو، يتغــر لونــه فجــأة إىل األمغــر 
الرمــيل. وتوضــح عاملــة األحيــاء بجامعــة الســرينا أندريــا لويــزا أن رس هــذه الظاهــرة غــر املنتظمــة مرتبــط 
بالبــذور "الكامنــة" املدفونــة تحــت الرمــال التــي ميكــن أن تعيــش لعقــود، بينــا تنتظــر الحــد األدىن من املاء 

لتنبت ثم تتفتح. 
وتقــول: "عندمــا تكــون هنــاك كميــة معينــة مــن األمطــار تقــدر بنحــو 15 ميليمــرًا مكعبــًا، فإنهــا تــؤدي إىل 

اإلنبات، وتلون هذا الجزء من أتاكاما الذي يسمى |الصحراء املزهرة".
وال تــزال آليــات "ازدهــار الصحــراء" غــر مفهومــة جيــدًا. وُيعــرف أن ظاهــرة "إل نينيــو" املناخيــة التــي تجتــاح 
ســواحل املحيــط الهــادئ يف أمــركا الجنوبيــة، تجلــب األمطــار الازمــة إلنبــات البصيــات والجــذور، التــي 

ميكن أن تظل "كامنة" لعقود.
وتــرشح لويــزا أن النظــام البيئــي الصحــراوي قــد يبــدو "بــا حيــاة"، إال أنــه "هــّش للغايــة"، محــذرة مــن أن أي 

اضطراب ميكن أن يؤدي إىل عدم توازنه.
وتضيف: "هذه أنظمة بيئية فريدة من نوعها، مبعنى أن النباتات يجب أن تتبنى سلسلة من االسراتيجيات 
الخاصة جدًا للبقاء هنا. إنها مايني السنني من التطور يف البيئات القاسية التي توفر املعلومات لفهمها 

وتعليمنا طريقة التكيف معها".
ويف هــذا املختــرب الطبيعــي، يــدرس عــامل الوراثــة الزراعــي أندريــس زوريتــا تقنيــات صمــود هــذه األنــواع 

الزهرية، إذ "للتكيف مع سيناريو أزمة املناخ، يجب أن نفهم العمليات الطبيعية"، عى قوله.

واشنطن/ وكاالت:
األوىل  للمــرة  أمركيــة  محكمــة  أقــرت 
منحــت  إذ  لحيوانــات،  معنويــة  بشــخصية 
هــذه الصفــة ألحفــاد أفراس نهر كان ميلكها 
بابلــو إســكوبار وتكاثــرت يف كولومبيــا منــذ 
مقتــل تاجــر املخــدرات الشــهر قبــل ثاثــة 

عقود.
وُمنــح هــذا اإلقــرار يف إطــار معركــة قضائيــة 

ترمي إىل إعاقة عملية القضاء عليها.
قــد  بابلــو إســكوبار، يف أوج نشــاطه،  وكان 
اســتورد أفــراس نهــر إىل حديقــة الحيوانــات 
التــي كان ميلكهــا يف مزرعتــه يف نابوليــس 
عــى ُبعــد نحــو مائــة كيلومر جنــوب معقله 

ميديني.
يــد  1993 عــى  القضــاء عليــه ســنة  وبعــد 
أكريــة  بيعــت  الكولومبيــة،  األمــن  قــوات 

الحيوانــات )بينهــا فامنغــو وردي وزرافــات 
أفــراس  أن  غــر  وكنغــر(،  وحشــية  وحمــر 
باتــت  مــا  لتشــكل  وتكاثــرت  بقيــت  النهــر 
الحيوانــات  لهــذه  مســتوطنة  بأكــرب  ُتعــرف 

خارج أفريقيا.
هــذه  أن  إعاميــة  مصــادر  وأوضحــت 
بيئيــًا  هــّاً  تدريجــًا  اســتحالت  الحيوانــات 
وتهديــدًا للســكان مــع اإلبــاغ عــن هجــات 

عى صيادين.
ومبواجهــة هــذه املشــكلة، بــدأت الحكومــة 
وقــد  الحيوانــات.  تعقيــم  الكولومبيــة 
اســتخدمت خصوصًا أســلحة مزودة سهامًا 
اعتــاد  بــدل  للحمــل  مانعــة  مــادة  تحــوي 

التعقيم الجراحي.
وتقدم املحامي لويس دومينغو مالدونادو، 
باســم  بالتــاس قضــايئ  يوليــو/ متــوز،  يف 

أفــراس النهــر يف كولومبيــا، يقــّر بشــخصية 
قانونية للحيوانات. وترمي الخطوة إىل منع 
ودفــع  النهــر،  أفــراس  عــى  الرحيــم  القضــاء 
الحكومــة إىل اعتــاد دواء تعقيــم غــر ذلك 

الذي تستخدمه حاليًا.
ويف هــذا اإلطــار، تقدمــت جمعيــة "أنيمــل 
بالحيوانــات،  للرفــق  فانــد"  ديفنــس  ليغــل 
يف  تعقيــم  لخبــري  للســاح  بطلــب 
بشــهادتها  بــاإلدالء  املتحــدة  الواليــات 

لدعم االلتاس.

ووافقت كارين ليتكوفيتز، وهي قاضية يف 
أوهايــو  بواليــة  الفيدراليــة  املحاكــم  إحــدى 
الغــريب،  املتحــدة  الواليــات  وســط  يف 
عــى هــذا الطلــب األســبوع املــايض باســم 
"ألي  يســمح  الــذي  األمــريك  القانــون 
شــخص معنــّي" باملطالبــة بالتقــدم بشــهادة 
أمركيــة يف نــزاع قضــايئ يقــام يف الخــارج. 
واملقصــود باألشــخاص املعنيــني يف هــذه 
الحالــة هــي أفراس النهر يف القضية املثارة 

يف كولومبيا.

فرنسا تتجه لمنع عروض الحيوانات 
البرية في السيرك

باريس/ وكاالت:
توصــل نــواب وأعضــاء يف مجلــس الشــيوخ يف فرنســا إىل اتفــاق عى نص بشــأن إســاءة معاملــة الحيوانات، 

يتضمن منعًا تدريجيًا لاستعانة بالحيوانات الربية يف السرك، ما يفتح الباب أمام إقراره رسيعًا.
وكتب النائب لوييك دومربيفال من األكرية الحكومية، وهو أحد معدي االقراح القانوين، عرب "توير": 

"توصلنا إىل اتفاق كان مستبعدًا بشأن نص تاريخي لتحسني أوضاع الحيوانات يف فرنسا".
كذلــك أكــد رئيــس الــوزراء الفرنــي جــان كاســتكس يف تغريــدة أنــه يتشــارك "الفخــر مــع جميــع الربملانيــني 

الذين جعلوا هذا النص ممكنًا"، مشرًا إىل أن "الرفق بالحيوان محور اهتام مركزي ملواطنينا".
ومل يكن هذا االتفاق ســهًا، إذ إن مجلس الشــيوخ الذي يهيمن عليه اليمني أدخل تعديات واســعة عى 
النــص نهايــة ســبتمرب/ أيلــول، مبديــًا أملــه يف اإلبقــاء خصوصــًا عــى الحيوانــات الربيــة يف عــروض الســرك 

الجوال والدالفني.
وينــص االتفــاق عــى منــع أي اســتغال تجــاري لألجنــاس الربيــة، من خال حظر االســتحواذ عليهــا وتكاثرها 
ضمــن فــرة عامــني، ومنــع وجودهــا يف عــروض الســرك الجــوال يف غضــون ســبع ســنوات. كذلــك ســُيحظر 
احتجــاز الدالفــني الســتخدامها يف العــروض يف غضــون خمــس ســنوات. أيضــًا ســُتمنع تربيــة الحيوانــات 

لإلفادة حرصًا من فرائها.
وسُيحظر بيع صغار الكاب والقطط يف متاجر الحيوانات األليفة، اعتبارًا من األول من يناير/ كانون الثاين 
2024. وســُيمنع عــرض الحيوانــات يف واجهــات املحــال، كذلــك ســتوضع أطــر قانونية أفضــل لعمليات بيع 

الحيوانات عرب اإلنرنت.

محكمة أمريكية تعترف بـ"شخصية معنوية" لفرس النهر
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

40 منظمة  ... 

االحتالل يجرب  ... 

9 وفيات  ... 

مجلس طلبة  ... 

فقــد  عــن  مهــدي  محمــد  نافــذ  اميــان   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 803482264 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ليا زهري عبد الرحمن طبل عن فقد هويتي وتحمل 
ألقــرب  يســلمها  أن  ممــن يجدهــا  فالرجــاء     802916869

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / هــاين محمــود أحمــد قاســم  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   405827197 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ناديــن معــن نصوحــي الريــس عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   410073381 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الديــراوي عــن فقــد  نايــف حســن  ايــاد  أنــا املواطــن /  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    804601508    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد احمــد مصطفــي البنــا   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   402489298 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حــرب خليــل عبــدو ابــو جامــع  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  935035733  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو خــر عــن فقــد  نــارص عطــا  أنــا املواطــن / ادهــم  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 405197500   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فــؤاد كامــل عبــد الرحمــن القطراوي   عن 
ممــن  الرجــاء   962661096 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أكــرم  محمــود حســن نشــوان   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   403262801     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الســيقيل عــن فقــد  بكــر  أنــا املواطــن / منــار خميــس  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    400673224 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  عجــور   ســليم  تيســري  عامــر   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    ٩٢٦٧١٤٦١٩ الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد عــودة ســلامن ابــو حميد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  907795470 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / وحيــد اكــرم عبــد الــرزاق الحلــو  عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٨٠٣١٦٩٩٧٨ الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد يوســف حســن عبــاس    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 803149483 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / خليــل حســن جابــر كتكــت  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 926493313 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ياســمن طــالل محمــد نطــط  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801321019 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عصمــت مــوىس ابراهيــم نجــم  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 953834496 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عائلية وعشائرية، يكمن يف داخلها التاميز عن بقية املجتمع، واالنضواء 
تحت راية تكتل بعينه، وهذه ســلبية تعانيها مدن الضفة الغربية وقراها 
ومخيامتهــا، وانعكســت عــى حياتهــم رصاعــات وخالفــات ونزاعــات، بــل 
وصلــت إىل حــد إطــالق النــار املتبــادل يف أكــر مــن قريــة وحــارة ومدينــة 
يف الضفة الغربية، ولقد ظهر اليشء نفســه بن فلســطينيي 48، والذي 
أســهم يف تنامي الجرمية، فالعائلية وتر حســاس، يعزف عليه االحتالل، 
ويعمــل عــى تغذيتــه بــكل الســبل، فبمقــدار مــا تتنامــى العائليــة مبقــدار 
مــا تضعــف الســلطة املركزيــة، ويف هــذا خطــر عــى وحــدة الوطن، وعى 

شكل املقاومة للمحتلن.
وحتى ال نظلم التجمعات العائلية باملطلق، فقد يكون يف تجمع العائلة 
املتفوقــن  بعــدد  العائلــة  تتفاخــر  وقــد  وماليــة،  وعلميــة  ثقافيــة  فائــدة 
داخلهــا، وقــد يلتئــم شــمل العائلــة ملســاعدة بعــض املحتاجن مــن أفراد 
العائلــة، وقــد تشــكل العائلــة رادعــًا ألفرادهــا مــن فعــل الفاحشــة، وأبنــاء 
االنتــامء  يتحــول  أال  رشط  عائالتهــم،  ســمعة  عــى  حريصــون  العائــالت 
إىل العائلــة بديــال عــن االنتــامء للوطــن، وبحيــث ال تشــجع العائليــة عــى 

االنفالت، والخروج عن القانون.
ظهور العائلية يف املجتمعات مؤرش خِطر، قد تغذيه جملة من األخطاء 
إىل  تحتــاج  الظاهــرة  هــذه  ولكــن  التنظيميــة،  واملامرســات  السياســية، 
االجتــامع  علــم  يف  واملختصــن  الباحثــن  مهمــة  وهــذه  أوســع،  دراســة 
واإلدارة، وهــم األقــدر عــى الغــوص عميقًا ملعرفة األســباب التي أيقظت 
روح العائليــة داخــل املجتمــع، فمعرفــة األســباب تقــدم للقامئــن عــى 

األمر الجواب.

التكنولوجيا للجمع بن الناس، وليس متكن الفصل العنرصي والتطهري 
العرقي.

أمــازون  رشكتــي  مــن  موظــف  ألــف  الرســالة  عــى  املوقعــن  عــدد  وبلــغ 
وجوجل، تدعو عاملقة التكنولوجيا إىل إلغاء مرشوع "نيمبوس".

وأكــدوا: "يســمح مبزيــد مــن املراقبــة وجمــع البيانــات بشــكل غــري قانــوين 
عن الفلســطينين، ويســهل توســع مســتوطنات غري رشعية يف األرايض 

الفلسطينية".
جريــر،  إيفــان  املســتقبل"،  أجــل  مــن  "الكفــاح  منظمــة  مديــرة  وقالــت 
"جيــش االحتــالل تعاقــد مــع أمــازون وجوجــل لبنــاء وتزويــد التكنولوجيــا 
املســتخدمة لقمــع واحتــالل وقصف الفلســطينين؛ لهــذا نطالبهام بقطع 

عالقاتهام مع )إرسائيل(".

 ،18 والبــرية  اللــه  رام   ،13 نابلــس   ،9 8، جنــن  لحــم  بيــت   ،2 القــدس 
طولكرم 1، سلفيت، وقطاع غزة 136".

فلســطن  يف  "كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  الــوزارة  وذكــرت 
بلغت %96.9، عى حن بلغت نسبة اإلصابات النشطة %2.1 ونسبة 

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: "الخليــل 
34، أريحــا واألغــوار 12، قلقيليــة 7، طوبــاس 9، ضواحــي القــدس 11، 

بيــت لحــم 12، جنــن 27، نابلــس 32، رام اللــه والبــرية 25، طولكرم 12، 
سلفيت 30، وقطاع غزة 888".

ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 59 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، عــى 
حــن ُيعالــج يف مراكــز وأقســام "كورونــا" يف املستشــفيات يف الضفــة 

106 مرىض، بينهم 10 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.

من جميع املؤسسات والرشكات التي تستفيد من االحتالل اإلرسائييل، 
عــام  منــذ  الفلســطينين  العرقــي" ضــد  "التطهــري  بأنهــا متــارس  واتهمهــا 
1948، وتســتمر يف تكريــس "العنــف االســتعامري" ضــد الفلســطينين 

لغاية اليوم.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة لدى مؤسســات اللويب املؤيد لـ)إرسائيل( 
يف الواليات املتحدة، حيث أدانت منظمة الخريجن للعدالة الجامعية 
اإلرسائيــيل(  لليمــن  املؤيــدة  "أيبــاك"  ملنظمــة  الطالبيــة  األذرع  )أحــد 
بأنــه "مخــٍز" ويلبــي "التعريــف املقبــول دولًيــا ملعــاداة  القــرار، ووصفتــه 

السامية".
أكادمييــة  مؤسســة  الجامعــة  "إن  بيــان:  يف  املذكــورة  املنظمــة  وقالــت 
ولهــذا  اليهــود،  بالطــالب  ومرحبــا  آمنــا  مكانــا  تكــون  أن  مفــرض  عامليــة 
ندعــو إدارتهــا إلدانــة هــذا القرار الفظيع، والتحرك برسعة العتامد تعريف 
أخــرى ال يحــى  الســامية، كــام فعلــت جامعــات ومؤسســات  ملعــاداة 

عددها".
كــام غــرّد الرئيــس التنفيــذي ملنظمة "قــف معنا" اإلرسائيلية، )وهي جناح 
القــرار،  املؤســس( ضــد  والرشيــك  "أيبــاك"  العامــة ملنظمــة  للعالقــات 

معتربا إياه "معاديا للسامية".
وقال: "آمل أن يتحدث مدير الجامعة عالنية ضد هذا القرار الفظيع"!!

وغــردت منظمــة )AMCHA(، )وهــي منظمــة ترصــد مــا تســمى معــاداة 
الســامية(، باملقاطعة األكادميية بســبب هذا القرار، وقالت "إنه يفســد 

الفرص التعليمية والحرية األكادميية للطالب يف الجامعة".
وغرّدت اللجنة اليهودية األمريكية )AJC( عى "توتري" بأنها "غاضبة" من 
التصويــت عــى القــرار، ودعــت إدارة الجامعــة إىل إدانتــه، مشــرية إىل أن 

تقييد الحرية األكادميية يتعارض مع قيم التعليم العايل".
يذكــر أن جامعــة فرجينيــا للتقنيــة مقرهــا الرئيس يف مدينة بالكســربغ يف 
واليــة فرجينيــا األمريكيــة، وهــي جامعــة بحثيــة ُأنشــئت عــام 1872، وتعــد 
من أعرق الجامعات األمريكية، وعدد طالبها يصل لنحو 37 ألف طالب، 

وموازنتها السنوية نحو 1.5 مليار دوالر، وبها أكر من 1500 مدرس.

"أغلب عملياتنا في غزة ستقتصر على ضربات الجو"

ضابط كبير: المجتمع 
اإلسرائيلي لم يعد 

يحتمل خسائر الحرب
النارصة/ صفا:

قــال قائــد ســالح املشــاة يف جيــش االحتالل اإلرسائيــيل "يوؤال 
ســريك" إن طبيعــة الحــروب مل تتغــري يف الســنوات األخــرية، 

لكن املجتمع اإلرسائييل هو الذي تغري.
وأضاف "سريك" يف مقابلة مع القناة "13" العربية -ترجمتها 
وكالــة "صفــا"- أن املجتمــع اإلرسائيــيل مل يعد يحتمل الخســائر 

يف الحروب وخاصة البرشية منها.
ا للقيام بعمليات  وشدد عى أن جيش االحتالل ما زال مستعدًّ

برية يف أي مواجهة مستقبلية، وفق زعمه.
وامتناعــه  االحتــالل  بجيــش  املشــاة  ســالح  قــوة  تراجــع  وحــول 
إنــه "ال  قــال "ســريك"  بغــزة،  التدخــل باملواجهــة األخــرية  عــن 
ــا واســًعا لقطــاع غــزة طاملــا مل يتخــذ املســتوى  يــرى اجتياًحــا بريًّ

السيايس قراًرا حاساًم بالقضاء عى حكم حامس".
وقــال: "طاملــا مل يتخــذ قــرار كهــذا فســيكون هنــاك املزيــد مــن 
عــى  ســتقترص  التــي  غــزة  يف  القادمــة  العســكرية  العمليــات 

الربات الجوية".
املســتوى  بــأن  اإلرسائيليــن  لــدى  الســائد  االعتقــاد  وبشــأن 
غــزة  مبعــارك  املشــاة  ســالح  عــى  كثــرًيا  يعتمــد  ال  الســيايس 
تقلــع  طائــرات  عــرب  نظيفــة  جويــة  رضبــات  بذلــك  واالســتبدال 
وتعــود دون خســائر أو مخــاوف مــن خطــف، أكــد "ســريك" أنــه 
لــن يُكــن باإلمــكان تدمــري حكــم حــامس من الجــو فقط، يف وقت 

سيتخذ فيه قرار كهذا فسيتم إرشاكها.
وشدد عى أن سالح املشاة سيمتنع قدر اإلمكان عن عمليات 
عســكرية باإلمــكان حســمها بطــرق أكــر تطــوًرا وحكمــة بــداًل مــن 

دفع الثمن باهًظا عرب عمليات برية غري محسوبة.

أمــس،  بحــروق،  مواطــن  أصيــب  ذلــك،  إىل 
عــى  مســتوطنون  نفــذه  اعتــداء  إثــر  يف 
قاطفــي الزيتــون، يف بلــدة ترمســعيا شــامل 

رشق رام الله.
وذكر الناشط يف مقاومة الجدار واالستيطان 
عــوض أبــو ســمرة لوكالــة "وفــا"، أن نحــو 20 
"عيــدي  االســتيطانية  البــؤرة  مــن  مســتوطًنا 
املواطنــن،  أرايض  عــى  املقامــة  عــاد" 
هاجمــوا ثــالث عائــالت يف أثنــاء قطفها مثار 

الزيتون يف السهل الواقع رشق البلدة.
عــى  اعتــدوا  املســتوطنن  أن  إىل  وأشــار 
بغــاز  ناجــي، ورشــوه  النــارص  عبــد  املواطــن 
نقــل  بحــروق،  مــا أدى إىل إصابتــه  الفلفــل، 

عى إثرها إىل املركز الطبي يف البلدة.
أحرقــوا  املســتوطنن  أن  ســمرة،  أبــو  وتابــع 
مركبة، وحطموا وأعبطوا إطارات ثالًثا أخرى 

تعود للعائالت املعتدى عليها.
كــام أصيــب عــدد مــن املواطنــن باالختنــاق 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  أمــس،  مســاء 
التــي نصبــت حاجــًزا  االحتــالل اإلرسائيــيل، 
عســكرًيا عــى مفــرق قرية عنــزة، وآخر عى 
شــامل  جنــن  مدينــة  جنــوب  عجــة  مفــرق 

الضفة الغربية املحتلة.
أطلقــوا  االحتــالل  جنــود  بــأن  شــهود  وأفــاد 
األعــرية املعدنيــة، وقنابــل الصــوت، والغــاز 
أدى  مــا  الشــبان،  للدمــوع، صــوب  املســيل 

إلصابة عدد منهم باالختناق.
عــى  حاجــًزا  االحتــالل  قــوات  نصبــت  كــام 
بتوقيــف  ورشعــت  عجــة  بلــدة  مفــرق 
املركبــات وتفتيشــها والتدقيــق يف هويــات 

راكبيها ما تسبب بإعاقة حركة املواطنن.
يف حــن اقتحــم 400 مســتوطن بتعزيــزات 

"خلــة  منطقــة  أرايض  أمــس،  عســكرية، 
النحلــة" قــرب قريــة واد رحــال جنــوب بيــت 

لحم.
وأفــاد عضــو مجلــس قــروي واد رحــال عــامر 
مــن  املســتوطنن  هــؤالء  بــأن  حجــازي، 
مســتوطنة " افــرات" اقتحمــوا خلــة النخلــة، 
وانتــرشوا يف مواقــع مختلفــة مــن املنطقــة، 

رافعن األعالم اإلرسائيلية.
 6 املســتوطنون  نصــب  الحــق،  وقــت  ويف 
بيــوت متنقلــة "كرفانات"، وعدًدا من الخيام 

يف تلك املنطقة.
يذكر أن آليات االحتالل قد جرفت األربعاء 
بأشــتال  مزروعــة  دومنــات   10 املــايض 
الزيتــون يف املنطقــة املذكــورة، كــام دمــرت 
قيــد  منــزل  بنــاء  وقواعــد  اســتنادية  جدراًنــا 

اإلنشاء.

 )21( إصابة بـ)41( حادث سير األسبوع الماضي

"المرور" توقف 19 سائًقا 
دون رخصة قيادة في غزة 

غزة/ فلسطن: 
يحملــون  ال  ســائًقا   19 توقيــف  بالرشطــة  والنجــدة  املــرور  إدارة  أعلنــت 

رخصة قيادة يف محافظات قطاع غزة، خالل الـ24 ساعة املاضية.
وأكــد مديــر رشطــة املــرور والنجــدة العميــد تامــر شــحادة، يف ترصيــح، 
أمــس، أنــه يف ســياق الجهــود املكثفــة لضبــط الحالــة املروريــة والحفــاظ 
عــى ســالمة املواطنــن، تواصــل رشطــة املــرور تشــديد إجراءاتهــا بحــق 

مرتكبي املخالفات املرورية الخطرة.
وذكــر شــحادة أنــه أوقــف 19 ســائًقا يقــودون مركبــات دون رخصــة قيــادة، 

واتخذت اإلجراءات القانونية بحقهم.
ولفت إىل أن اإلجراءات متثلت يف حجز املركبة مدة 72 ساعة، وتحرير 
ــا، إضافــة إىل توقيــف الســائق مــدة  غرامــة ماليــة بقيمــة 180 دينــاًرا أردنيًّ

24 ساعة.

وشــدد شــحادة عــى أنــه "ال تهــاون مــع املخالفــات الخطــرة التــي تتســبب 
بالحوادث، وُتعرض حياة املواطنن للخطر".

ويف ســياق متصــل أفــادت إدارة املــرور والنجــدة وقــوع 41 حــادث ســري 
لــدى دائــرة حــوادث الطــرق، خــالل األســبوع املــايض، خّلفــت  ُســجلت 
21 إصابــة: اثنتــان منهــا بجــروح خطــرة، و11 بجــروح متوســطة، و8 بجــروح 

طفيفة.
مــن  61 مركبــة،  بـــ  الحــوادث خلفــت أرضاًرا ماديــة وتلفيــات  أن  وبّينــت 

ضمنها 6 دراجات نارية.
ــا وقعــت بغــزة خــالل شــهر أيلــول )ســبتمرب(  يذكــر أن 223 حادًثــا مروريًّ
املــايض، ُمخلفــة 4 وفيــات و123 إصابــة، وألحقــت أرضاًرا ماديــة بـــ331 

مركبة ومكونات الطريق، منها 17 دراجة نارية.

مصرع فلسطيني بإطالق 
نار في ميناء يافا المحتلة

يافا/ فلسطن:
لقي شاب مرصعه بجرمية إطالق نار أمس يف ميناء يافا املحتلة عام 

.48

بحالــة حرجــة،  الشــاب إىل املشــفى مصابــًا  الطبيــة  الطواقــم  ونقلــت 
وعملت عى إنعاشه، قبل ُيعَلن الحقًا عن وفاته متأثرًا بجروحه.

وقالــت رشطــة االحتــالل إن عنارصهــا وصلــوا إىل مكان وقوع الجرمية، 
وعــروا عــى "شــخص مجهــول الهويــة، وهــو فاقــد للوعــي وملقــى يف 
أن  األوليــة  التحقيقــات  مــن  "اتضــح  أنــه  بيــان  يف  وأضافــت  امليــاه". 
الضحيــة قفــز يف املــاء بعــد أن طــارده مجهولــون يف أرجــاء املينــاء، 
وأطلقوا النار عليه، وهرعت الطواقم الطبية إىل املكان، بعد أن سمع 
مسعفون صوت إطالق النار، يف أثناء وجودهم يف محطة فحوصات 

قريبة، لتشخيص اإلصابة بفريوس كورونا".
ومساء الخميس املايض أصيب شخصان أحدهام بجروح حرجة، من 

جّراء جرميتي عنف يف بلدة جديدة - املكر رشق عكا املحتلة.
ويشــهد املجتمــع الفلســطيني تصاعــدًا خطــريًا يف جرائــم القتــل، إذ 
ارتفعت حصيلة ضحايا الجرمية منذ مطلع العام الحايل ولغاية اليوم 

إىل 92 قتياًل بينهم 13 امرأة.

م  تعليم رفح ُيكرِّ
المتقاعدين والفائزين 

بمسابقة الصورة
رفح/ فلسطن:

كــرم مديــر الربيــة والتعليــم يف محافظــة رفــح أرشف عابديــن، املعلمتن 
املتقاعدتــن رسيــة أبــو جــراد ونعمــة الربدينــي من مدرســة رابعة العدوية 
األساســية للبنــات. وحــر حفــل التكريــم، أمــس، نائــب رئيــس املجلــس 
األعــى ألوليــاء األمــور ســامي عبــد العــال، ومديــرة املدرســة منــى حمــد، 
ورئيــس قســم اإلدارات الربويــة د.منــى قشــطة، ورئيــس قســم التخطيــط 
د.مجــدي  الربويــة  التقنيــات  قســم  ورئيــس  واملعلومــات ســعيد شــطا، 
برهوم، ورئيس مجلس أولياء األمور املدريس سوسن زعرب، ومعلامت 
املدرســة كافــة. وقــال عابديــن: إن "هــذا التكريــم هــو تقديــر ملعلــامت 
فضليات كانوا شديدات اإلخالص والتفاين ورمزًا للعطاء، وقدوة حسنة 
للمعلــامت والطالبــات". وتقــدم عابدين بجزيل الشــكر من مدرســة رابعة 

عى هذا التكريم الذي تخلله تقديم الهدايا التذكارية للمعلمتن.
ويف سياق متصل، كرم عابدين منسقي اإلعالم الفائزين مبسابقة أجمل 

صورة، والتي أجراها قسم العالقات العامة والتعاون الدويل برفح.
وحــر حفــل التكريــم، أمــس، مديــر الدائــرة اإلداريــة يف املديريــة ســمري 

الحوراين، ورئيس قسم العالقات العامة والتعاون الدويل زايد قشطة.
التنافــس  عــى  اإلعــالم  معلمــي  تحفــز  التــي  باملســابقة  عابديــن  وأشــاد 
ونقــل  التعليميــة  يخــدم املســرية  الصــور مبــا  والتطويــر وتحســن جــودة 

األنشطة والفعاليات املدرسية.
لجنــة متخصصــة،  عــرب  تــم  الفائــزة  الصــور  اختيــار  فــإن  وبحســب قشــطة 
مشريا إىل أن الفائز األول يف املسابقة هو مدرسة طه حسن االبتدائية 
مرمــرة  مدرســة  الثــاين  واملركــز  شــاميل،  محمــد  أ.  اإلعالمــي  ومنســقها 

األساسية للبنات ومنسقتها اإلعالمية ملياء املغاري.
وبن قشــطة أن هذه املســابقة تأيت ضمن الخطة الســنوية للقســم، التي 
تطويــر  يف  ستســاعد  التــي  واألنشــطة  املســابقات  مــن  العديــد  تشــمل 

العمل اإلعالمي يف املدارس.

الصوفي يتفقد العمل بمشروع 
مستشفى حمد بن جاسم

رفح/ فلسطن:
تفقد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصويف، مرشوع إنشاء مستشفى حمد 

بن جاسم العام يف املحافظة.
ورافق الصويف يف جولته، أمس، مساعد املدير العام للبلدية للشؤون 
الفنيــة م. ســهيل مــوىس، والتقــى باملديــر العــام للهندســة والصيانــة يف 

وزارة الصحة م. بسام الحامدين.
وأكــد الصــويف أن البلديــة مل ولــن تدخــر جهــًدا حتــى يــرى املستشــفى 
النور، وستتابع سري مراحل العمل استكاماًل لدورها يف تذليل العقبات 

وتوفري البنية التحتية الالزمة للمرشوع.
وذكر الحامدين أن مستشفى حمد بن جاسم العام يف رفح، سُيبنى عى 
مســاحة 50 ألــف مــر مربــع، وســُينجز عــى مرحلتــن، حيــث تصل تكلفة 

املرحلة األوىل إىل 24 مليون دوالر، سُينشأ خاللها 3 مباٍن رئيسة.

المدهون: النيابة 
العامة حريصة على 

حماية الطواقم الطبية
غزة/ فلسطن:

أكد النائب العام املستشار ضياء الدين املدهون، حرص 
النيابة العامة عى حامية الطواقم الطبية.

أمــس،  اســتقبال املستشــار املدهــون،  ذلــك، خــالل  جــاء 
وفــدًا مــن أطبــاء الكتلــة اإلســالمية الطبيــة، برئاســة د. رائــد 
حســن، وعضويــة د. محمــد الرنتيــي، د. أحمــد األشــقر، 

د. سعيد جرب.
مــع  القانــون  ســيادة  مبــدأ  تعزيــر  رضورة  املدهــون  وأكــد 
امليــدان،  يف  العاملــة  الطبيــة  للطواقــم  الكامــل  التقديــر 
مشــددا عــى أن أي اعتــداء بحقهــم يعــد جرميــة يحاســب 

عليها القانون.
وقال إن النيابة العامة تتعامل بحزم مع قضايا االعتداء عى 

الطواقم الطبية، وتتخذ إجراءات مشددة بحق املعتدين.
وناقــش وفــد الكتلــة الطبيــة مــع النائــب العــام، واقــع عمــل 
قضايــا  يف  التعامــل  وطبيعــة  الطبيــة،  اإلســالمية  الكتلــة 
القانونيــة  واإلجــراءات  الطبيــة  األخطــاء  وقضايــا  األطبــاء 

املتخذة بحق األطباء يف هذا اإلطار.
ويف نهاية اللقاء، اتفق الطرفان عى التنســيق حول قضايا 
األطباء؛ لخصوصية عملهم، وإحالة أي مخالفة ألي طبيب 

إىل نيابة املؤسسات.
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أ.د. يوسف رزقة

تفكيــك املخابــرات  عــن  مثــرة  تفاصيــل  تنــر  الرتكيــة  الصحافــة 
يف  تعمــل  اإلرسائيــي  للموســاد  تابعــة  تجســس  شــبكة  الرتكيــة 
تركيا، والخلية الكبرة التي تعمل هناك منذ سنوات مقسمة إىل 
خمــس مجموعــات، وعــى صلــة بقيــادة توجــد يف أملانيــا، وتقــوم 
مجموعات الخلية بالتجســس عى الصناعات العســكرية الرتكية، 
وعــى الفلســطينيني الذيــن يســكنون هنــاك، وال ســيام يف منطقة 

باشاك شهر.
بــني  االتفاقيــات  أن  هــذه  التجســس  قضيــة  يف  للنظــر  الالفــت 
التجســس  أعــامل  وتعــد  التجســس،  االحتــالل متنــع  ودولــة  تركيــا 
عــى أرايض اآلخــر مخالفــة وجرميــة، وهــذا الكشــف مزعــج لدولــة 
االحتــالل كــام هــو مثــر ألعصــاب الدولــة الرتكيــة، يف ظــل عالقات 
مبســاعدة  لرتكيــا  )إرسائيــل(  اتهــام  ظــل  ويف  بينهــام،  متوتــرة 
بالدولــة  )إرسائيــل(  أردوغــان  ووصــف  الفلســطينية،  الفصائــل 

اإلرهابية، بسبب عدوانها املتكرر عى غزة.
وجهتهــا  قاســية  صفعــة  أن  يعنــي  التجســس  خليــة  عــن  الكشــف 
املخابــرات الرتكيــة لوجــه املوســاد اإلرسائيي، ورمبا تحصل تركيا 
عــن خاليــا املوســاد املنتــرة يف دول  عــى معلومــات إضافيــة 
مجاورة لرتكيا. تركيا الحكومة يف وضع من ميلك أوراًقا قوية ضد 
دولــة االحتــالل، لــذا بــادرت قيــادات مــن حكومــة االحتــالل بالســفر 

الرسيع ألنقرة لدراسة األوضاع وبحث املساومات املمكنة.
ما يهمني هنا ليس ما حدث عى األرض الرتكية، مع أنه مهم لكل 
فلســطيني وعريب وتريك، الذي يهمني هو هل يطول اليوم الذي 
تعلــن فيــه دولــة اإلمــارات وكــذا مملكــة البحريــن، ودولــة الســودان 
واملغــرب، اكتشــاف خاليــا تجســس للموســاد اإلرسائيــي تعمــل 
جهــات  وضــد  الفلســطينيني،  وضــد  الدولــة،  ضــد  أراضيهــا  عــى 

أخرى تستهدفها املخابرات اإلرسائيلية؟!
أقول إن هذا اليوم ليس بعيًدا، وإن غًدا لناظره قريب، وسنسمع 
تعمــل يف  لخاليــا تجســس صهيونيــة  الــدول  هــذه  اكتشــاف  عــن 
صفــوف مواطنيهــا، وتجندهــم ضــد دولهــم، وحســبنا أن نستشــهد 
عــى توقعاتنــا مبــا اكتشــفته مــر يف عهــد مبــارك، ومبــا اكتشــفه 
خليــة  تنســوا  وال  وبريطانيــا،  أمريــكا  اكتشــفته  مبــا  بــل  األردن، 
املبحــوح  محمــود  الفلســطيني  القائــد  اغتالــت  التــي  املوســاد 
يف ديب وغــادرت اإلمــارات بســالم! غــًدا قــد تكــون الدولــة هدًفــا 

للموساد!
)إرسائيــل( دولــة ال تســتطيع أن تعيــش دون التجســس عــى الــدول 
األخــرى، وهــي تــرى أن لديهــا إمكانيــات هائلــة يف هــذا املجــال، 
وتعتمد كثًرا عى توظيف مواطني الدول املســتهدفة ألنشــطتها 
يف مقابــل املــال والنســاء، وهــي لــن تتوقف عن ذلك حتى تتوقف 
عــن نزعتهــا العدوانيــة العنريــة، وعــن طموحهــا للســيطرة عــى 
التــي  الصهيونيــة  األســاطر  وفــق  والعــامل،  بــل  األوســط،  الــرق 
تحرضهم عى هذه السيطرة، التي يكون فيها األغيار خدًما لهم!

تركيا والموساد والدالالت

حديقة الحيوانات الوطنية في 
قلقيلية..  جسر التواصل لفك 

عزلة المدينة
قلقيلية/ مصطفى صربي:

تعــد حديقــة الحيوانــات الوطنيــة التابعــة لبلديــة قلقيليــة الوحيــدة يف الضفة 
الغربية، األمر الذي أكسب املدينة جذبا للمتنزهني الفلسطينيني.

لكــن املســتوطنات وجــدار الفصــل والطــرق االلتفافيــة االســتيطانية خنقــت 
املدينة من جميع االتجاهات، وجعلتها مدينة محارصة.

وقــال املواطــن خالــد رشيــم )55 عامــا( إنــه قبــل بنــاء جــدار الفصــل وإقامــة 
االستيطان كانت قلقيلية مفتوحة عى جميع املدن واألرايض املحتلة عام 

48م، فكانت أسواقها عامرة.
وأشــار رشيــم إىل أنــه بعــد االســتيطان والجــدار تحولــت قلقيليــة إىل "منطقــة 
مــع  التواصــل  عــى  اإلبقــاء  يف  دور  لهــا  الحيوانــات  حديقــة  لكــن  أشــباح"، 
قلقيليــة. ويفضــل املواطــن عــي الخطيــب مــن بلــدة جلجوليــة يف الداخــل 

املحتل، زيارة قلقيلية وحديقتها الحيوانية.
وقــال الخطيــب: أفضــل املجــيء لحديقــة الحيوانــات الوطنيــة لعــدة أســباب، 
وقــرب  والهــدوء  املناســبة  واألســعار  والجلســات  التعامــل  يف  الخصوصيــة 
املكان الذي ال يبعد عن مكان ســكني ســوى عدة كيلومرتات. وأشــار إىل أن 
قــوات االحتــالل تحــاول عرقلــة زيــارة أهــايل الداخــل املحتــل ملدينــة قلقيليــة 

وغرها يف محاولة لتفتيت النسيج االجتامعي الفلسطيني.
وأكد رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم املري، أن البلدية ركزت اهتاممها يف 
الســنوات املاضيــة عــى حديقــة الحيوانــات الوطنيــة بصفتها "كنــًزا للمدينة" 
قلقيليــة  حــول  االحتــالل  املــري:  وقــال  للزائريــن.  جــذب  منطقــة  جعلهــا 
إىل أكــرب ســجن يف العــامل بعــد سياســة الحصــار واالســتيطان، لكــن حديقــة 

الحيوانات جعلتها مركزا للزوار واملتنزهني وطلبة املدارس والجامعات.
وأشــار إىل زيــارة فلســطينيي الداخــل لحديقــة الحيوانــات، األمر الذي ســاعد 

يف وجود حركة نشطة باتجاه املدينة املحارصة باالستيطان.
العامــة  امليزانيــة  مــن  ســنويا  مرصــودة  أساســية  ميزانيــة  هنــاك  وأضــاف: 
للبلديــة مباليــني الشــواقل؛ بهــدف تطويــر مرافــق الحديقــة الوطنيــة لتالئــم 
رغبــات الــزوار، منبهــا إىل أن الحديقــة تضــم مرافــق للحيوانــات بــكل أنواعهــا 
ومدينــة ألعــاب ومتحفــا تعليميــا ومطعــام عامــا وقســام لألطفــال والجلســات 
العامة. وحديقة الحيوانات يف قلقيلية تأسســت عام 1986، وهي حديقة 
الغربيــة، وتصــل  الضفــة  الفلســطينية يف  الوحيــدة يف األرايض  الحيوانــات 
مســاحتها إىل 20 ألف مرت مربع، وتقع يف مدينة قلقيلية الفلســطينية عى 

الجانب الغريب من الضفة الغربية.

سكاكين خشبية تنافس المعدنية 
في تقطيع شرائح اللحم

ماريالند/ وكاالت:
طــّور الباحثــون مــن جامعــة ماريالنــد األمركيــة، طريقــة يحتمــل أن تكــون أكــر 

استدامة لصنع السكاكني الحادة، باستخدام الخشب الصلب. 
وتجعــل هــذه الطريقــة التــي تــم تقدميهــا يف دوريــة "ماتــر"، الخشــب أكــر 
صالبــة 23 مــرة، والســكني املصنــوع منــه أقوى بثالث مرات من ســكني مائدة 

العشاء املصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ.
ويقــول تنــج يل، كبــر مؤلفــي الدراســة وعــامل املــواد يف جامعــة ماريالنــد، 
الدراســة:  نــر  مــع  بالتزامــن  للجامعــة  اإللكــرتوين  املوقــع  نــره  تقريــر  يف 
"تقطــع الســكني رشيحــة لحــم متوســطة النضــج بســهولة، بأداء مشــابه لســكني 
مائــدة العشــاء، وبعــد ذلك، ميكن غســل ســكني الخشــب املتصلــب وإعادة 
الفــوالذ  مــن  املصنوعــة  للســكاكني  واعــدًا  بديــاًل  يجعلــه  مــا  اســتخدامه، 

والسراميك والبالستيك القابل للترف".
وأظهــر يل وفريقــه أيضــًا أنــه ميكــن اســتخدام موادهــم إلنتاج مســامر خشــبية 
حادة مثل املســامر الفوالذية التقليدية، وعى عكس املســامر الفوالذية، 

فإن املسامر الخشبية التي طورها الفريق مقاومة للصدأ.
وأظهــر الباحثــون أنــه ميكــن اســتخدام هــذه املســامر الخشــبية يف دق ثالثــة 
ألواح معًا دون أي رضر للمسامر، وباإلضافة إىل السكاكني واملسامر، يأمل 
"يل" يف إمكانيــة اســتخدام هــذه املــادة يف املســتقبل لصنــع أرضيــات مــن 

الخشب الصلب أكر مقاومة للخدش والتآكل.
ويــرح يل طريــق التصنيــع قائــاًل: "الســليلوز، املكــون الرئيــي للخشــب، 
لديــه نســبة قــوة وكثافــة أعــى مــن معظــم املواد الهندســية، مثل الســراميك 
بالــكاد يالمــس  للخشــب  الحــايل  اســتخدامنا  لكــن  والبوليمــرات،  واملعــادن 
إمكاناته الكاملة، فرغم أنه غالبًا ما يستخدم يف البناء، فإن قوة الخشب أقل 
من قوة السليلوز املوجود به، وذلك ألن الخشب يتكون فقط من 40 % إىل 
50 % مــن الســليلوز، والباقــي يتكــون مــن الهيميســليلوز واللجنــني، اللذيــن 
يعمــالن كعوامــل رابطــة". وســعى يل وفريقــه إىل معالجــة الخشــب بطريقــة 

إلزالة املكونات األضعف مع عدم تدمر الهيكل الرئيي للسيليلوز.

ديب/ وكاالت:
يف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  جنــاح  يعــرض 
املرتجمــة  القــرآن  نســخة   ،2020 ديب  إكســبو 
للرئيــس  مملوكــة  كانــت  والتــي  لإلنجليزيــة، 

األمرييك توماس جيفرسون )1801-1809(.
فيــه  تتواجــد  التــي  األوىل  املــرة  هــي  هــذه  وتعــد 
هذه النســخة املكونة من مجلدين خارج الواليات 

املتحدة األمريكية منذ وصوله يف القرن الـ18.
النســخة املرتجمــة مــن القــرآن، أنجزها املســترق 
الربيطــاين جــورج ســوس عــام 1734، وطبعت يف 

لندن.
وكتــب ســوس مقدمــة مــن 200 صفحــة لرتجمتــه، 
التاريخيــة،  القــرآن  نــزول  ظــروف  فيهــا  يــرح 

وعاداتهــم  واملســلمني  العــرب  عــن  نبــذة  ويقــدم 
أن  إىل  املقدمــة  يف  يشــر  ولكنــه  ومعتقداتهــم. 
الغرض من الرتجمة "مســاعدة الربوتســتانت عى 

فهم القرآن كيف يتمكنوا من املجادلة ضده".
خشــبي  صنــدوق  يف  ديب  إىل  النســخة  ونقلــت 
مجهــز للنقــل اآلمن، "إذ أرفق فيها جهاز استشــعار 
لالهتــزازات ومراقبــة التغــرات يف درجــة الحــرارة، 
ورافقها عى طول الطريق موظفو حفظ املكتبات 
أمــن، ورشكــة شــحن دوليــة متخصصــة يف  ورجــال 
التعامــل مــع نقــل األدوات النادرة"، بحســب البيان 

الصحايف الصادر عن إكسبو 2020 ديب.
لتومــاس  اململــوك  املصحــف  أهميــة  وتجّلــت 
طلــب  عندمــا  األخــرة،  األعــوام  يف  جيفرســون، 

أعضــاء  انتخبــوا  أمريكيــون،  مســلمون  مرعــون 
يف مجلــس النــواب األمريــيك، أن يــؤدوا قســمهم 
عــى هــذا املصحــف، املرتجــم للغــة اإلنجليزيــة، 

واملحفوظ يف مكتبة الكونغرس.
وقــد أقســم كيــث أليســون، وهــو أول نائــب مســلم 
أمريــيك، عــام 2007، عــى مصحــف جيفرســون، 
ثــّم أقســمت عــى هــذا  بطلــب خــاص منــه، ومــن 
املصحف النائبة عن والية متشيغان، الفلسطينية 

األمريكية رشيدة طليب، عام 2019.
جامعــة  مــن  ســبيلبرغ  دنيــس  املؤرخــة  وبحســب 
تكســاس يف أوســن، مؤلفــة كتــاب "قــرآن تومــاس 
جفرســون- اإلســالم واملؤسســون"، فإّن جفرســون 
اقتنــى القــرآن يف ســنة 1765، أي قبــل 11 عامــًا 

من كتابته إعالن االستقالل، وفق "يب يب يس".
قدميــة:  صحفيــة  مقابلــة  يف  ســبيلبرغ  وتقــول 
اإلســالم  يــدرك  دومــًا  يكــن  مل  أنــه  مــن  "بالرغــم 
لكنــه  السياســية،  حياتــه  خــالل  صحيحــة  بطريقــة 
نــادى بالحقــوق السياســية للمســلمني، وكان لديــه 
اهتــامم معلــن باإلســالم كديانــة وبالقــرآن ككتــاب 
قانون، بحسب فهم معظم املسيحيني يف الغرب 

للقرآن يف ذلك الحني".
ومــن املرجــح أن جفرســون اهتــم بالقــرآن مــن بــاب 
بنــاء عالقــات دبلوماســية، وفهــم العــادات والحيــاة 

يف الدولة العثامنية ويف شامل أفريقيا.
من هو توماس جيفرسون؟

السياســيني يف  املفّكريــن  أحــد  وكان جيفرســون 

بداية تأســيس الجمهورية األمريكية، وهو املؤلف 
إلعالن االستقالل، ومن املوّقعني عى إعالن منع 

استقدام العبيد من أفريقيا.
كــام أنــه كان مهنــدس وُمعّد القوانني والتريعات 
التــي تحمــي الحريــات الدينيــة، وقــد طبقــت هــذه 
التريعــات منــذ عــام 1786 يف عمــوم الواليــات 

املتحدة.
إّن  ســبيلبرغ،  دنيــس  األمريكيــة  املؤرخــة  وتقــول 
القــرآن؛  الرئيــس جيفرســون اشــرتى نســختني مــن 
القانــون،  كليــة  طالبــًا يف  كان  أيــام  كانــت  األوىل 
1765، لكــّن تلــك النســخة احرتقــت  وذلــك عــام 
بحريــق أصــاب مكتبتــه. ثــم اشــرتى نســخة جديــدة 

من القرآن الكريم بعد ذلك.

"إكسبو دبي" يستضيف "مصحف جيفرسون" الذي يغادر أمريكا ألول مرة

الدوحة/ وكاالت:
حصــد املتســابق التونــي رياض عبــد الهادي لقب 
الحــايل  الـــ13  املوســم  يف  عــريب"  مبتكــر  "أفضــل 
مــن برنامــج "نجــوم العلــوم"، التابــع لـ"مؤسســة قطــر 
للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع"، متجاوزًا مجموعة 

موهوبة من املتأهلني للتصفيات النهائية.
فرحتــه،  احتــواء  التونــي  املتســابق  يســتطع  ومل 
املقــّدم  الجميــي،  خالــد  اإلعالمــي  أعلــن  حينــام 
للربنامــج، أن اخرتاعــه حصــل عــى النصيــب األكــرب 
من مجموع أصوات لجنة التحكيم والجمهور، بنسبة 
بلغــت 39.4 % مــن األصــوات، ونــال الجائــزة األوىل 

التي تبلغ قيمتها 300 ألف دوالر أمريك.
وتعليقًا عى فوزه، قال عبد الهادي: "يرفني هذا 
التكريــم مــن لجنة التحكيــم والجمهور الذين منحوين 
أصواتهــم، وأشــكرهم عــى ثقتهــم باخرتاعــي بطاريــة 
هجينــة لرتشــيد شــحن الطاقــة، والــذي أســعى نحــو 
تطويــره بشــكل مســتمر حتــى يصــل للســوق العربيــة 
أكــون قدمــت منوذجــًا رائــدًا  والعامليــة، وأمتنــى أن 

عن الشباب العريب املبدع واملبتكر".
تتمّيــز البطاريــة الهجينــة لرتشــيد شــحن الطاقــة التــي 
ُأطلــق عليهــا اســم "هــاي بــاو" بإمكانيــة شــحن نفســها 

تخزيــن  لنظــام  نتيجــة  دقائــق،  غضــون  يف  بالكامــل 
الطاقــة الفريــد الــذي يجمــع بــني بطاريــات الليثيــوم 

أيون وتقنية املكثف الفائقة.
من جانبه، قال املدير التنفيذي لـ"واحة قطر للعلوم 
العــام  "خــالل  الصالحــي:  يوســف  والتكنولوجيــا" 
األولويــات  يف  جذريــة  تغيــرات  شــهدنا  املــايض، 
رأس  عــى  التكنولوجيــا  قطــاع  وكان  العامليــة، 
القطاعــات التــي واكبــت هــذه التغيــرات، حيــث ال 
مكافحــة  يف  حيويــًا  دورًا  تلعــب  التكنولوجيــا  تــزال 

جائحة كوفيد - 19".
وأضــاف: "يف هــذا املوســم املميــز، الحظنــا فئتــني 
رئيســيتني مــن مشــاريع االبتــكار، األوىل تلــك التــي 
بهــا  املرتبطــة  واملضاعفــات  كورونــا  جائحــة  تكافــح 
بــكل فاعليــة، والفئــة األخــرى تتضّمن املشــاريع التي 
ُتظهر املرونة والقدرة عى التكيف مع هذه الجائحة 

وتحث عى االستمرارية ومواجهة تحدياتها".
أمــا املتســابق مجيــب الرحمــن الحــروش مــن اليمــن، 
فحــّل يف املركــز الثــاين عــن ابتــكاره "جهــاز محمــول 
عــى  يحتــوي  الــذي  الكلــوي"  الــدم  تدفــق  لقيــاس 
لتحليــل  بالجلــد،  متصلــة  حيويــة  استشــعار  أجهــزة 
البيانــات املهمــة التــي ميكــن أن تســاعد يف تحديــد 

حــاالت أمــراض الــكى املزمنــة، إذ حصــل عى نســبة 
32.5 % مــن إجــاميل األصــوات، وتلّقــى 150 ألــف 

دوالر أمريك.
قطــر يف  مــن  القصــايب  املتســابق محمــد  جــاء  كــام 
ألــف  مائــة  قيمتهــا  جائــزة  وتســلم  الثالــث،  املركــز 
 % 20.4 نســبة  عــى  بعــد حصولــه  أمــريك،  دوالر 
مــن إجــاميل األصــوات، عــن مروعــه "نظــام مصيــدة 
التســلل يف كــرة القــدم" الــذي يعتمــد عــى تثبيــت 
رشيط ذي عالمات يف زي الالعبني والكرة، لتحديد 
املباريــات  أثنــاء  صحيــح  بشــكل  التســلل  حــاالت 

الكربى.
املتســابق  نصيــب  مــن  فــكان  الرابــع،  املركــز  أمــا 
اللبناين أســامة قنوايت بنســبة تصويت 7.7 %، عن 
ابتــكاره "قميــص طبــي للمعاينة عن ُبعد"، ملســاعدة 
املرىض عى مراقبة حالة الرئتني، إذ يتمّيز القميص 
الطبــي بســامعات طبيــة رقميــة متعــددة وتكنولوجيــا 

السلكية يف صناعته.
العــرب  املبتكريــن  العلــوم"  "نجــوم  برنامــج  ويشــجع 
التقــّدم  عــى  كافــة  العــامل  أنحــاء  يف  الطموحــني 
للموسم املقبل، وسيتم التوقف عن استالم طلبات 

املشاركة بتاريخ 1 ديسمرب/ كانون األول 2021.

الدار البيضاء/ وكاالت:
أثــار طــرح منــزل املــؤرخ العــريب الشــهر ابــن خلــدون، 
جــدال  للبيــع،  االجتــامع،  علــم  مبؤســس  يعــرف  الــذي 

واسعا.
وترافــق اإلعــالن عــن طــرح املنــزل للبيع، بحــدوث موجة 
تســاؤالت كبرة يف الشــارع املغريب، حول أهمية هذا 
"املقدمــة"  كتــاب  خــط  مــن  فيــه  ســكن  الــذي  الــرح 
الشهر بيديه، معتربين أن هذا املنزل هو إرث ثقايف 

وحضاري مهم جدا.
وطالــب النقــاد بــرورة اقتنــاء املنــزل مــن قبــل الجهات 
الرســمية يف البــالد وتحويلــه إىل رصح ثقــايف؛ "لكونــه 
يشــكل جــزءا مــن ذاكــرة مدينــة فــاس واملغــرب بصفــة 

عامة"، بحسب صحيفة "هسربيس" املغربية.
مــن  املتقاعــد  التاريــخ  أســتاذ  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

جامعــة "ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه"، محمــد بــن عبــد 
فــاس،  ابــن خلــدون مبدينــة  منــزل  "إن  قولــه:  الجليــل، 
الــذي اســتقر فيــه طيلة عملــه بالبالط املريني، يقع يف 

الطالعة الكربى أسفل درب الحرة".
ويتكون املنزل بحســب املؤرخ املغريب، من 3 طوابق 
صغــرة، منوهــا إىل أن طريقــة بنائــه تشــبه إىل حد كبر 
التونــي،  الجنــوب  يف  املتواجــد  املعــامري  الشــكل 

حيث ولد وترعرع العامل ابن خلدون.
ألحــد  ملــكا  كان  املنــزل  أن  الجليــل،  عبــد  ابــن  ونــوه 
الخياطــني مبدينــة فــاس وهو ميلك ســندا عدليا يثبت 
أن هــذا املنــزل كان يعــود لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 

خلدون.
ونــوه الباحــث املغــريب إىل وجــود محــاوالت ســابقة من 
السلطات الثقافية يف تونس المتالك املنزل وتحويله 

إىل مكتبة خاصة مبؤلفات ابن خلدون.
ونقلــت الصحيفــة عــن أحــد ذوي مــالك املنــزل، مــروان 
مهياوي، قوله إنه "بعد إعالن عائلته طرح البناية للبيع 
اتصلــت بهــا مصالــح وزارة الثقافــة، وعقــدت معهــا لقــاء 

حول األمر".
البنــاء  ســتعاين  الخــرباء  مــن  لجنــة  أن  مهيــاوي،  وبــني 
بهــدف إنجــاز تقريــر حولــه قبل رفعــه إىل الوزارة الوصية 
التخــاذ مــا تــراه مناســبا، مؤكــدا أن عائلتــه اقتنــت هــذا 
العقــار عــام 1969، بعــد أن توالــت عــى ملكيتــه أربــع 

عائالت أخرى.
وبــني مهيــاوي أن عائلتــه تنتظــر يف الوقــت الحــايل رد 
الــوزارة املعنيــة، حيــث توقع أنها "غالبا ســتتوىل اقتناء 
حالــة  يف  زال  مــا  البنــاء  أن  إىل  مشــرا  العقــار"،  هــذا 

جيدة وتعيش فيه أرستان.

التونسي رياض عبد الهادي يحرز لقب الموسم 
الـ13 من برنامج "نجوم العلوم"

جدل في المغرب بعد طرح منزل المؤرخ ابن خلدون للبيع


