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آليات االحتالل تهدم منزاًل ألحد المواطنين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمس   ) األناضول (

فعالية دعم ومساندة لألسرى في ذكرى "وفاء األحرار" بغزة أمس   ) تصوير / ياسر فتحي (

غزة/ جامل غيث:
مل تنتــِه معانــاة األســرة نرسيــن أبــو كميــل، بعــد 
ســتة أعوام أمضتها داخل ســجون مظلمة، لتزيد 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي معاناتها، وترفض 

الســامح لهــا بالوصــول إىل قطــاع غــزة عــر حاجــز 
وااللتقــاء  القطــاع،  شــاميل  "إيــرز"  حانــون  بيــت 

بأطفالهــا. ويف الجهــة املقابلــة للحاجــز 
يقــف أبنــاء املحــررة أبــو كميــل وزوجهــا 

غزة/ فلسطني:
التقــى رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــامر غــزة 
حركــة  بقيــادة  أمــس  العــامدي  محمــد  الســفر 

حامس يف قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار.

وذكرت اللجنة القطرية عىل موقعها اإللكرتوين، 
األوضــاع  حــامس،  وفــد  مــع  ناقــش  العــامدي  أن 

األوضــاع  وتطــورات  الراهنــة  السياســية 
عــن  معرًبــا  الفلســطينية،  الســاحة  عــىل 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
املقاومــة  حركــة  قالــت 
تحريــر  إن  حــامس:  اإلســامية 
ووطنــي،  دينــي  واجــب  أرسانــا 
صفقــة  مــع  موعــد  عــىل  وإننــا 
تبــادل جديــدة، يف حني قالت 
رســالة  يف  القســام  كتائــب 
"اقــرتب  لــأرسى:  وجهتهــا 

موعد حريتكم".
وشــخصيات  فصائــل  وأكــدت 
فلســطينية أن املقاومة ســتفي 
وأن  األرسى،  بتحريــر  بوعدهــا 
النهايــة  االحتــال ســرضخ يف 
ملطالبها، عادًة أن وفاء األحرار 
أوفت ألرسانا مبنحهم حريتهم 

وخاصهم من قيد االحتال.
الذكــرى  أمــس  يــوَم  ووافقــت 
"وفــاء  صفقــة  إلبــرام  العــارشُة 

األحــرار" بــني املقاومة 
ودولــة  الفلســطينية 

حذرت من مخطط أمريكي "ناعم" لتهجيرهم

القدس الدولية: تسوية الشيخ 
جراح مخادعة تنطوي عليها 

مخاطر وطنية وقانونية
بروت/ فلسطني: 

محكمــة  تطرحهــا  التــي  التســوية  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  وصفــت 
االحتــال العليــا لحــل مشــكلة حــي الشــيخ جــراح يف مدينــة القــدس 

مشــكات  عليهــا  وتنطــوي  الكبــرة"  بـ"املخادعــة  املحتلــة، 
وطنيــة وقانونيــة. وقالــت املؤسســة الدوليــة، يف بيــان، أمــس، 

بعد هبتهـــم في معــــركة 
"سيف القـــدس".. االحتــالل 

يسارع الخطى لترحيل أهل اللد
اللد املحتلة/ فلسطني:

يواجه الفلسطينيون يف مدينة اللد املحتلة، أخطر مخطط إرسائيي 
لتهجرهم وطمس أهم وأكرث معامل املدينة، والتي عادت املؤسسة 

اإلرسائيليــة عــر أذرعهــا ممثلــة برئيس بلدية االحتال وأعضاء 
املؤسســة  وتحــاول  متريــره.  ملحاولــة  اليهــودي"  "البيــت 

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد عضــو اللجنة املركزية للجبهة الشــعبية 
رفضــه  اللــه  عــوض  إيــاد  فلســطني  لتحريــر 
تعطيل الســلطة برام الله رصف مخصصات 

الجبهــة مــن الصنــدوق القومــي، مشــًرا إىل 
أن هــذه السياســة متبعــة منــذ فــرتات طويلة 
وتخضع للمزاجية وفردية التعامل مع أموال 

الصندوق.

لصحيفــة  حديــث  يف  اللــه  عــوض  ورأى 
مرتبــط  املخصصــات  قطــع  أن  "فلســطني" 

مــن  تحديــًدا  خارجيــة،  بإمــاءات 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 

5 وفيات و709 إصابات جديدة 
بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، تســجيل 5 وفيــات و709 إصابــات جديــدة بفــروس 

كورونا، إضافة لـ390 حالة تعاٍف، يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة يف التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، تسجيل حالتي وفاة يف 

قطاع غزة، وحالة يف الخليل، وحالة يف طوباس، وأخرى يف نابلس.
وأشارت إىل أن اإلصابات الجديدة سجلت عىل النحو اآليت: "طوباس 12، جنني 

39، ضواحــي القــدس 14، نابلــس 31، أريحــا 8، الخليــل 39، رام اللــه 
29، بيت لحم 9، قلقيلية 2، طولكرم 4، سلفيت 1، قطاع غزة 521".

وسط غياب دور السلطة

حنتش: قرار االحتالل مراقبة 
البناء الفلسطيني ينذر 

بتهجيرهم وسلب منازلهم
رام الله-غزة/ جامل غيث:

حكومــة  تصديــق  أن  حنتــش  الهــادي  عبــد  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــر  أكــد 
محليــة  ســلطة   14 إىل  شــيقل  مليــون   20 تحويــل  عــىل  اإلرسائيــي  االحتــال 
اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، لتنفيــذ خطــة تشــكيل فــرق مراقبة البناء 

ينــذر  أوســلو،  اتفــاق  وفــق  )ج(  املصنفــة  املناطــق  يف  الفلســطيني 
بتهجر 115 ألف فلسطيني يقيمون فيها.

في الذكرى العاشرة إلبرام صفقة "وفاء األحرار"

حماس: نحن على موعد مع صفقة جديدة.. 
والقســام لألســرى: اقتـــرب موعد حريتكم

253 أسيًرا 
يواصلون 
إضرابهم 

عن الطعام 
بينهــــــم 

3 أسيـــــرات 
رام الله/ فلسطني:

مــن  أســًرا   250 يخــوض 
اإلســامي  الجهــاد  حركــة 
الطعــام،  عــن  اإلرضاب 
لليــوم الســابع عــىل التــوايل، 
إدارة  إجــراءات  ملواجهــة 
ســجون االحتــال اإلرسائيليــة 
هم. التنكيلية املضاعفة بحقِّ

وأعلن نادي األسر، 
أمــس،  بيــان،  يف 

دعت شعبنا للمشاركة 
 في فعاليات إسنادهم

الفصائل 
تحــــــــذر 

االحتــــالل 
من التمادي 
في عدوانه 
على األسرى

غزة/ فلسطني:
حــذرت لجنــة املتابعــة العليا 
للقــوى الوطنيــة واإلســامية، 
مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 
عــىل  عدوانــه  يف  التــامدي 
"لــن  أنهــا  مؤكــدًة  األرسى، 
تســمح باالســتفراد بــأي أســر 

أو فصيل داخل السجون".
بيــان  يف  اللجنــة  وقالــت 
عقــب اجتامعهــا يف مدينــة 
غزة، أمس: إن جميع األرسى 
الدفــاع  موحــدون يف معركــة 
عــن حقوقهــم، ويف مقدمتها 
املعزولــني  األرسى  إخــراج 
إخوانهــم  مــع  للعيــش 

وإزالــة  باألقســام، 
التــي  العقوبــات  كل 

جبارين: المقاومة ستنجز 
صفقة جديدة مشرفة تفرض 

فيها شروطها على االحتالل
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أعــرب عضــو املكتــب الســيايس لحــامس ومســؤول ملــف األرسى 
فيها زاهر جبارين، عن ثقته بأن املقاومة "كتائب القسام" ستنجز 

صفقــة تبــادل أرسى جديــدة ومرشفــة تفــرض فيهــا رشوطهــا 
العادلة عىل االحتال اإلرسائيي.

رة أبــو كميــل تتشـوق  الُمحـرَّ
الحتضـان أطفـــالها في غــزة    
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رام الله-غزة/ صفاء عاشور:
عائلــة  وكيــل  أمــني  غانــدي  املحامــي  أكــد 
املحاكمــة  جلســة  أن  بنــات،  نــزار  الشــهيد 

أهــم  ســتكون  القــادم  األحــد  ســتعقد  التــي 
جلســة يف قضيــة جرميــة القتل، وسُيســتمع 
فيها إىل شهود العائلة. وذكر أمني لصحيفة 

الجلســة  ســيتخلل  أنــه  أمــس،  "فلســطني"، 
الشــاهد  شــهادة  إىل  االســتامع 
عنــه  ُأفــرج  الــذي  بنــات"،  "حســني 

تصريحات "مجدالني" 
مجدًدا تثير الغضب

مستحقو 
"الشـــــؤون 

االجتمــاعية".. 
معـــــــانـــــاة 

مستمرة وسط 
تجاهل حكومي

غزة/ صفاء عاشور:
بعــد  يوًمــا  الغضــب  حالــة  تــزداد 
رانيــا  املواطنــة  منــزل  يف  آخــر 
محمود، التي تعيش معاناة يومية 
رصف  عــدم  جــراء  مــن  متفاقمــة، 

االجتامعيــة  التنميــة  وزارة 
مخصصاتهــا  اللــه  بــرام 

"سنواصل محاوالتنا إلصالح منظمة التحرير"

": قطع السلطة  عوض اهلل لـ"
مخصصاتنا سلوك مرتبط بإمالءات خارجية

الكشف عن اسم جديد من مرتكبي جريمة القتل 

محامــــي عائلـــة بنات: الجلســــة القادمـــة 
"مهمة" سيتخللها االستماع لشهود العائلة 

العمــــادي يناقــــش مــــع السنوار 
تطـــــورات األوضـــــاع السياسيـــــــة

"السنوار" خالل لقائه "العمادي" في غزة أمس 

661515

محافظات/ محمد األيوبي- وكاالت:
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، على شبان 

فلسطينيين تجمعوا في منطقة باب العمود وسط 
مدينة القدس المحتلة، لالحتفال بذكرى المولد النبوي، 

وأصابت 49، واعتقلت 3 منهم بينهم صحفية ومصور، 
كما هدمت منزلي مواطنين في الخليل جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة، في حين أضرم مستوطنون، أمس، 
النار بأراٍض زراعية، وقطعوا عشرات أشجار الزيتون، 

ومنعوا المزارعين الوصول إلى أراضيهم. وقال شهود 
عيان لوكالة "األناضول": إن قوات االحتالل، اعتدت مساء 

بالضرب والدفع والسحل وإطالق قنابل الصوت والغاز، 
على عشرات المقدسيين الذين كانوا متجمعين في 

منطقة باب العمود. وأضافوا أن قوات االحتالل اعتقلت 
الصحفية نسرين سالم وشقيقتها ساجدة بعد 

االعتداء عليهما وسحلهما.

اعتداءات للمستوطنين على قاطفي الزيتون بنابلس وقلقيلية

االحتالل يصيب 49 مواطًنا في 
القدس ويهـدم منزلين بالخليـل

1515

66
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"اإلسالمية املسيحية" تدين 
قراَر محكمة االحتالل تجريَف 

مقابر يف القدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

قــرار  القــدس واملقدســات  لنــرة  اإلســامية املســيحية  الهيئــة  أدانــت 
محكمــة الصلــح التابعــة لاحتــال الســاح لبلديتــه يف القــدس املحتلــة 
باالستمرار يف أعال الحفر والنبش يف قبور املسلمني يف أرض رضيح 

الشهداء املجاورة للمقربة اليوسفية.
ورفضــت محكمــة االحتــال، أول مــن أمــس، التاســا قدمتــه لجنــة رعايــة 
املقابــر اإلســامية لوقــف جرائــم التجريــف يف منطقــة النصــب التــذكاري 

باملقربة اليوسفية يف باب األسباط.
نصــب  مقــربة  مــن  أجــزاء  املــايض  األســبوع  االحتــال  آليــات  وجرفــت 
الشــهداء "الجندي املجهول" التابعة للمقربة اليوســفية، إذ ظهرت أجزاء 

من رفات وعظام املوىت.
"ســابقة  االحتــال  قــرار محكمــة  أمــس  بيــان صحفــي  الهيئــة يف  وعــّدت 
رشيــكا  أصبــح  الــذي  اإلرسائيــي  للقضــاء  البشــع  الوجــه  تؤكــد  خطــرة 
للمؤسســة اإلرسائيليــة يف االعتــداء عــى حرمــة املــوىت إلقامــة حدائــق 

عامة تقف وراءها جمعيات استيطانية".
وأكــدت أن قــرار املحكمــة يعطــي االحتــال مظلــة قانونيــة لاســتمرار يف 
عدوانه عى مدينة القدس وتهويد معاملها الدينية والتاريخية، وطمس 

كل اآلثار التاريخية والوقفية اإلسامية مبا يف ذلك املقابر.
بحــق  االحتــال  ميارســها  التــي  العرقــي  التطهــر  سياســة  إن  وقالــت 
املقدسيني أصبحت تطال املوىت يف قبورهم، ما يشكل انتهاكا خطرا 
لــكل القيــم واملبــادئ واألعــراف اإلنســانية، محــذرة إياه من مغبة اســتمرار 
وخيمــة  عواقــب  مــن  عنهــا  ينجــم  قــد  ومــا  العدوانيــة،  االنتهــاكات  هــذه 

يتحمل مسؤوليتها.
واإلنســانية  القانونيــة  مســؤولياته  بتحمــل  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
واســتخدام الوســائل الفاعلــة لــردع ســلطات االحتــال وإلزامهــا وقَف هذه 

االنتهاكات التي تشكل جرمية ضد اإلنسانية.

مصادر أمنية إرسائيلية ُتقرُّ 
بتصاعد اعتداءات املستوطنني 

عىل الفلسطينيني
رام الله/ فلسطني:

أقــرت مصــادر أمنيــة إرسائيليــة بتصاعــد اعتداءات وإرهاب املســتوطنني 
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، زاعمــًة أنهــا 

قلقة من تصاعدها.
ونقلــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة أمس، عــن تلك املصادر 
رصدهــا 416 اعتــداء مــن املســتوطنني ضــد الفلســطينيني منــذ مطلــع 
العــام الحــايل، مقارنــة مــع 224 اعتداء خال العــام املايض، موضحة أن 
مــن بــني هــذه االعتــداءات إتاف املمتلكات ومواجهــات يتخللها العنف 

الجسدي، وإرضام النار يف مباٍن فلسطينية.
وتعــزو رشطــة االحتــال تصعيــد املســتوطنني إىل الــراع عــى املناطــق 
لســيطرة  تخضــع  التــي  أوســلو،  اتفــاق  وفــق  )ج(  املصنفــة  الفلســطينية 
إرسائيليــة، إذ يحاولــون إقامــة نقــاط اســتيطانية عشــوائية فيهــا لاســتياء 

عليها، بحسب الصحيفة العربية.
قطــف  موســم  خــال  املســتوطنني  اعتــداءات  حــدة  زيــادة  إىل  ولفتــت 
الزيتون، إذ دمروا أشجارا وأفسدوها مبواد سامة، مشرة إىل أن معطيات 
رشطــة االحتــال تبــني أن منطقــة جبــل الخليل شــهدت أكــرب عدد من تلك 

االعتداءات، إذ سجل فيها 200 اعتداء منذ مطلع العام الحايل.

بعــد هبتهــم يف معركــة "سيــف القــدس".. 
االحتــالل يســارع الخطـــى لرتحيـــل أهـــل اللـــد

"الشاباك" يحذر من "اشتعال 
األوضاع" إزاء انتهاكات 

املستوطنني يف األقىص
النارصة/ فلسطني:

حذر جهاز األمن العام اإلرسائيي "الشاباك"، املؤسسة اإلرسائيلية، من 
"اشتعال األوضاع" يف األرايض الفلسطينية إزاء انتهاكات املستوطنني 

املتصاعدة يف باحات املسجد األقىص املبارك.
وأفــاد موقــع "واال" العــربي، أمــس، بــأن "الشــاباك" يخــى مــن ســيناريو 
يتمثــل يف قيــام مجموعــة مــن املســتوطنني باقتحــام املســجد األقــىص 

بشكل مخطط له والقيام بأداء طقوس جاعية وعلنية.
عــن  ممثلــون  حــره  األقــىص  املســجد  بشــأن  اجتــاع  يف  ذلــك،  جــاء 

"الشاباك" األيام املاضية بحسب "واال". 
العليــا،  قــرار محكمــة االحتــال  بعــد  أن هــذا االجتــاع عقــد  وأشــار إىل 
مؤخــًرا، إلغــاء قــرار رشطــة االحتــال بإبعــاد مســتوطن قــام بــأداء طقــوس 

تلمودية يف باحات املسجد.
ا إحبــاط اقتحــام أعــداد مــن  وقــال ممثلــو "الشــاباك" إنــه يجــري أســبوعيًّ
املستوطنني عرب أبواب األقىص، مشرين إىل خشيتهم من نجاح بعض 
بجــوالت وطقــوس  والقيــام  متنكريــن  األقــىص  اقتحــام  املســتوطنني يف 

استفزاز للمصلني الفلسطينيني.

حذرت من مخطط أمريكي "ناعم" لتهجيرهم
القـدس الدوليــة: تسويـــة الشيـــخ جـــراح مخادعـــة 

تنطـــوي عليهـــا مخاطـــر وطنيـــة وقانونيـــة

صيادو غزة 
يتعرضون 

لـ14 انتهاًكا 
ا  إرسائيليًّ

الشهر 
املايض

غزة/ فلسطني:
رصــدت دائرة الضغــط واملنارصة 
يف اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي 
تعــرض صيــادي غــزة لـــ14 انتهــاًكا 
البحريــة،  االحتــال  قــوات  مــن 
متثلــت يف عمليــات إطــاق النار 
وضــخ  املبــارش  وغــر  املبــارش 
مراكبهــم  باتجــاه  العادمــة  امليــاه 
بهــا  الــرر  وإلحــاق  إلغراقهــا 

وترهيبهم وطردهم من البحر.
لهــا  تقريــر  يف  الدائــرة  وأفــادت 
بحــق  االحتــال  انتهــاكات  بــأن 
إصابــة  إىل  أدت  الصياديــن 
 33( الســلطان  عــوض  الصيــاد 
آثــار  وفقــدان  قدمــه،  يف  عاًمــا( 
الصيــادان  عليــه  كامــل  مركــب 
محمــد مصلــح وعــز الديــن جودة، 
إذ ال تزال عمليات البحث عنها 

مستمرة.
الصيــد  مســاحة  أن  إىل  ولفتــت 
ســبتمرب/  بدايــة  منــذ  املتاحــة 
أيلــول املــايض 12 إىل 15 ميــًا 
ــا يف مناطــق وســط وجنــويب  بحريًّ
قطاع غزة، أما املناطق الشــالية 
أميــال   6 مســاحة  يف  فمنحــرة 

بحرية.
العمــل  لجــان  اتحــاد  أن  وأكــدت 
االحتــال  جرائــم  يوثــق  الزراعــي 
عــى  لرفعهــا  الصياديــن  بحــق 
والــدويل،  املحــي  املســتوى 
مــن  حايتهــم  إىل  وصــواًل 
اإلرسائيليــة،  االنتهــاكات 
رزقهــم  مصــدر  عــى  واملحافظــة 

الوحيد.

اللد املحتلة/ فلسطني:
اللــد  مدينــة  يف  الفلســطينيون  يواجــه 
إرسائيــي  مخطــط  أخطــر  املحتلــة، 
معــامل  وأكــر  أهــم  وطمــس  لتهجرهــم 
املؤسســة  عــادت  والتــي  املدينــة، 
برئيــس  ممثلــة  أذرعهــا  عــرب  اإلرسائيليــة 
"البيــت  وأعضــاء  االحتــال  بلديــة 

اليهودي" ملحاولة متريره.
إغــراء  اإلرسائيليــة  املؤسســة  وتحــاول 
عــى  للتوقيــع  القدميــة  البلــدة  أهــل 
املخطــط، الــذي ظاهــره إقامــة عــارات 
مــن  لعــدد  متطــورة  بديلــة  ســكنية 
مبــاين البلــدة، يف حــني باطنهــا ترحيــل 
مــن  عائلــة   500 وجلــب  الفلســطينيني 

املستوطنني الستيطانها.
املخطــط  متريــر  محــاوالت  تــأِت  ومل 
مــن بــاب الصدفــة، وإمنــا ارتبــط مبوقــف 
املســتوطنني  ضــد  وهبتهــم  اللــد  أهــل 
ووقفتهــم مــع أهــل القــدس وغــزة خــال 
معركــة "ســيف القــدس" مايــو املنرم، 
املؤسســة  أركان  صدمــت  والتــي 
األمنــي  املســتوى  عــى  اإلرسائيليــة 

والسيايس.
مخطط جديد

العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  ونــرت 
اللــد  أهــل  "إن  املخطــط:  عــن  أمــس، 
تقــوده  مخطــط  ضــد  رصاًعــا  يخوضــون 

القدميــة،  البلــدة  يف  املدينــة  بلديــة 
يهــدف إىل تجديدهــا وســط خشــية مــن 
السكان بأنه سيتم طردهم منها يف حال 

بدأ تنفيذ هذا املخطط".
وبحسب الصحيفة فإن املخطط القائم 
يهــدف إىل بنــاء أبــراج شــاهقة بــداًل مــن 
املســاكن القدميــة، وأن هنــاك تحركات 
مــن قبــل بعــض الفلســطينيني باملدينــة 
ملعارضــة املــروع وعــدم التوقيع عى 

أي أوراق تسمح بذلك.
الفلســطيني  اللــد  بلديــة  عضــو  لكــن 
هــو  يقــود  الــذي  رشيقــي  أبــو  محمــد 
البلديــة، حملــة  أعضــاء  مــن  آخــرون  و5 
أن  أوضــح  املخطــط،  هــذا  ملواجهــة 
اإلرسائيليــة  املؤسســة  تقودهــا  الخطــة 
ممثلــة برئيــس البلديــة وأعضــاء "البيــت 

اليهودي".
تهــدف  أنهــا  اإلرسائيليــة  الخطــة  وتزعــم 
لتطوير املدينة ضمن خطة إسرتاتيجية 
مببلــغ 6.9 مليــارات شــيقل، وأن 80% 
املدينــة  يف  الســكنية  املبــاين  مــن 
ســتكون ضمــن خطــة التجديــد العمــراين 
والتــي مــن خالهــا ســيتم جلــب املزيــد 

من السكان الجدد إليها.
املنطقــة  أن  رشيقــي  أبــو  وذكــر 
فلســطينيون  فيهــا  يســكن  املســتهدفة 
بنحــو %70 مــن الســكان، وهي املنطقة 

التــي كانــت أشــد املناطــق مواجهة ضد 
هجمــة املســتوطنني وأحــداث مايــو يف 
أثنــاء العــدوان اإلرسائيــي عــى األقىص 

وغزة.
هبــة  خــال  شــهدت  املدينــة  وكانــت 
مايو املنرم مواجهات عنيفة بالتزامن 
مــع العــدوان عــى قطــاع غــزة، استشــهد 
خالهــا فلســطينيون وُقتــل مســتوطنون، 
الســيطرة  االحتــال  رشطــة  وفقــدت 
عــى األوضــاع مــا دفــع حكومــة االحتــال 
"حــرس  مــن  كتائــب  عــدة  الســتدعاء 

الحدود" للسيطرة عى األوضاع.
بلديــة  رئيــس  كشــف  الهبــة  وخــال 
عــن  رفيفــو"  "يائــر  اللــد  يف  االحتــال 
هــروب 400 عائلــة يهوديــة مــن املدينــة 
خــال األحــداث التــي شــهدتها بالتزامــن 
والعــدوان  القــدس  يف  التصعيــد  مــع 

عى غزة.
ترحيل ورفض

تقــي  الخطــة  بــأن  رشيقــي  أبــو  وأفــاد 
مقابــل  منازلهــم  عــن  الســكان  بتنــازل 
مناطــق  يف  عــارة   400 يف  اإلقامــة 
بــدل  ســكنية  شــقق  عــن  عبــارة  أخــرى 
أصالــة  تثبــت  التــي  الحاليــة  البيــوت 
ذلــك  اللــد وســكانها وعروبتهــا، معتــربا 

"ترحيًا باملعنى الدقيق".
وشدد عى أنه إن تم تنفيذ الخطة فإنها 

العربيــة ملدينــة  ســتقي عــى الصفــة 
واملســجد  الكنيــس  حيــث  مــن  اللــد 
العمــري واملحطــة املركزيــة والكثــر مــن 
املعــامل الفلســطينية باإلضافــة لرتحيــل 
اللــد  فلســطينيو  يســكنها  منطقــة  أكــرب 

مبعدل 5 آالف نسمة.
وإزاء هــذه الخطــة يشــن أعضــاء البلديــة 
تحــدث  ضدهــا،  حملــة  الفلســطينيون 
عنهــا رشيقــي: "بدأنــا منــذ اإلعــان عــن 
للمواطنــني  توعيــة  حملــة  يف  الخطــة 
معهــم  واجتاعــات  ومنشــورات 

لتوعيتهم بعد التوقيع عى الخطة".
وأكد أن الحملة املتواصلة آتت مثارها 
يقبــل  أن  املفــرتض  مــن  أنــه  موضًحــا 
%70 مــن الســكان التوقيــع عــى الخطــة 
يوقــع  تنفيذهــا، يف حــني مل  يتــم  لــي 
مــن هــذه النســبة ســوى أربعــة أشــخاص 
الخطــة  بأهــداف  درايــة  عــى  يكونــوا  مل 

وبنودها.
ونبه إىل أن السكان رفضوا املخطط وأن 
نجــاح إفشــاله بــرز يف وجــود معلومــات 
بالبحــث عــن مــكان آخــر يف اللــد لتنفيذ 

الخطة، بحيث يكون فيه سكان يهود.
الخطــة  أن  أكــد  البلديــة،  عضــو  لكــن 
ســتواجه يف املــكان اآلخــر، والحديــث 
يــدور عــن مــكان إلقامــة بــؤرة اســتيطانية 
العســكرية"  "الكليــة  تســمى  مــا  حــول 

يف املدينــة، والتــي يخــدع بهــا االحتال 
مــكان  وكأنــه  املســمى  بهــذا  الســكان 
لجنــود  البلديــة  مــن  خدمــات  لتقديــم 
عــن  الكشــف  تــم  حــني  يف  االحتــال، 
وتقــدم  فيهــا  يبيتــون  ملســتوطنني  أنهــا 
لهــم كل الخدمــات مــن مــأكل ومــرب 

وتعليم وحضانة وغرها.
وأكد أبو رشيقي أن كل هذه املحاوالت 
لجلــب املســتوطنني يف املدينــة تــأيت 
انتقاًمــا مــن أهــل اللــد، الذيــن "أوجعــوا 
بوقفاتهــم  اإلرسائيليــة  املؤسســة 
وانتائهــم لــكل األحداث يف باقي أنحاء 
الوطن، خاصة موقفهم الصامد والقوي 
خال هبة مايو، الذي مل تفق منه هذه 

املؤسسة إىل اليوم".
ُيذكر أن مســتوطنني وعنارص من رشطة 
االحتــال أصيبــوا بأيــدي شــبان مــن اللــد 
خــال تصديهــم لوجودهم يف املدينة، 
كــا حطــم املتظاهرون خال أربعة أيام 
ماضيــة مقــرات رشطــة االحتــال وعــدًدا 
من السيارات، وهو ما شكل حالة خوف 
ورعــب بــني املســتوطنني الذيــن هربــوا 

جاعًيا ليًا منها يف تلك األحداث.
ُيذكــر أن أهــل اللــد يتصفــون بـ"العنــادة 
األرايض  أهــل  وســط  الطبيعيــة"  غــر 
أضفــى  مــا  وهــو   ،48 عــام  املحتلــة 

اشتعااًل أكر عى األحداث فيها.

بروت/ فلسطني: 
الدوليــة  القــدس  مؤسســة  وصفــت 
التســوية التــي تطرحهــا محكمــة االحتال 
العليا لحل مشكلة حي الشيخ جراح يف 
بـ"املخادعــة  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
الكبرة" وتنطوي عليها مشــكات وطنية 

وقانونية.
بيــان،  يف  الدوليــة،  املؤسســة  وقالــت 
تحــاول  االحتــال  محاكــم  إن  أمــس، 
عــن  قواتــه  عجــزت  مــا  انتــزاع  بـ"الحيلــة 

انتزاعه بالقوة".
وعرضــت محكمــة االحتــال تســويًة عى 
أربــٍع مــن عائــات الحــي، عاُدهــا اعتبــار 
رشكــة "نحات شــمعون" مالكــًة لبيوتهم، 
"مســتأجرين  هــم  عدَّ تواصــل  وأن 
بـ"حــق  ذلــك  ميــس  أال  عــى  محميــني"، 
الطرفــني" يف ادعــاء امللكيــة أمــام "لجنــة 
تســوية" تابعة لـــوزارة القضاء يف حكومة 

االحتال عندما تشكل.
وبحســب االتفــاق يدفــع الســكان "إيجاًرا 
االســتيطانية  الركــة  لوكيــل  ا"  ســنويًّ
االتفــاق  هــذا  ســقف  ويتمثــل  مبــارشة، 
التســوية  قــرار لجنــة  15 عاًمــا أو صــدور 
تلتــزم خالهــا  أســبق،  أيهــا  اإلرسائيليــة 
االســتيطانية  شــمعون"  "نحــات  رشكــة 
أجــروا  حــال  يف  الســكان  إخــاء  "عــدَم 
ترميــات داخليــة أو أعــال دهــان"، وأال 
لاســتخدام  الحاجــة  بدعــوى  تخليهــم 

خال الفرتة املقررة.
التســوية  هــذه  إن  املؤسســة  وقالــت 
الحــي فقــط،  مــن عائــات  مــة ألربــٍع  مقدَّ
الــذي يفــرتض  القانــوين  ورغــم االجتهــاد 
أنهــا ســتنطبق عــى البقيــة؛ فإنــه ال ميكــن 
ضــان أال ُيخــرتع ســبب الســتثناء واحدة 
أو أكــر مــن عائــات الحي، بحيث يصبح 
بتهجــر  ميــر  الحــي  أهــل  بعــض  بقــاء 

بعضهم اآلخر.
االحتــال  اقــرتاح محكمــة  أن  وأوضحــت 
يِعــد  فهــو  املبــدأ،  حيــث  مــن  متناقــض 

"ادعاءاتهــم" يف  بــأال ميــسَّ  الحــي  أهــل 
يكرســوا  ألن  يدفعهــم  لكنــه  امللكيــة، 
كونهــم  حقيقــة  وبأيديهــم  بإرادتهــم 
مستأجرين عى مدى خمسة عر عاًما 
متتاليــة مــن اإليجارات، تكفي بحد ذاتها 

لهدم كل ادعاءاتهم بامللكية.
ســهولة  بــكل  املمكــن  مــن  أنــه  وأضافــت 
اإلرسائيــي  الكنيســت  يذهــب  أن 
إبــرام  بعــد  القانــوين  النــص  تعديــل  إىل 
التســوية بشــكل يجعلهــا باطلــًة؛ وحينهــا 
ستســتفرد سلطات االحتال بأهل الحي 

وقد أزال عنهم غطاء الدعم والتضامن.
تحذيرات دينية ووطنية

هــذه  أن  مــن  القــدس  وحــذرت مؤسســة 
قضيــة  ســُتخرج  اإلرسائيليــة  التســوية 
الشــعبي  الفعــل  مــن  جــراح  الشــيخ  حــي 
بعدمــا  والــدويل،  والتعبــوي  واإلعامــي 
بلغته من تأييد واهتام ورمزية عاملية.

وشــددت عى أن هذه التســوية ال تهدد 
مصــر نضــال بقيــة عائــات الشــيخ جــراح 
فحســب، بــل تهــدد نضــال وربــاط أهــايل 
أحيــاء كثــرة مهــددة بالتهجــر الجاعــي 

يف القــدس )حــي البســتان، بطــن الهوى، 
وادي الربابــة، وادي حلــوة، عــني اللــوزة، 

وادي ياصول، حي األشقرية وغرها".
وتابعــت: هــذه التســوية تهــدد بالتحــول 
األحيــاء  تلــك  أهــايل  تدعــو  ســابقة  إىل 
البحــث عــن تســويات والتطلــع إىل  إىل 
الحلــول الفرديــة أو الجزئيــة، بعــد أن كان 
يحتــذى يف  جــراح منوذًجــا  الشــيخ  حــي 
واجتــاع  والتصــدي  والربــاط  التاســك 

الكلمة والتفاف الجاهر.
واســتطردت: مــروع "تســوية األرايض" 
يف القدس هو مروع مركزي لاحتال 
لرسقــة أرايض املقدســيني، بعــد عقــوٍد 
غيبــت  وإجــراءات  قوانــني  مــن  طويلــة 
وســيلة  هــي  الوكالــة  وجعلــت  الوثائــق 

التملك يف محل سندات امللكية.
وبحسب مؤسسة القدس الدولية، فإنها 
دوًرا  تثبــت  معلومــات  عــى  اطلعــت 
ــا يف نقــل تطمينــات ألهــل الحــي  أمريكيًّ
عــرب الســفارة األمريكيــة يف القــدس يف 
شــهر أيلــول/ ســبتمرب املنــرم، مؤكــدة 
التوقيــت  بهــذا  التطمينــات  هــذه  "أن 

محكمــة  مقــرتح  عــن  بعيــدة  ليســت 
الحــي  أهــل  جــر  هدفهــا  بــل  االحتــال، 

بشكٍل ناعٍم إىل قبولها".
جــراح  الشــيخ  حــي  "قضيــة  أن  وأكــدت 
وعربيــة  فلســطينية  قضيــة  باتــت 
مــن  رمــًزا  وباتــت  وعامليــة،  وإســامية 
الــراع مــع الصهيونيــة عــى أرض  رمــوز 
بــأي حــال مقاربتهــا  فلســطني، وال يصــح 
مبنطــق  أو  البحتــة  امللكيــة  زاويــة  مــن 
توريــط أهــل الحــي واملحامــني منفرديــن 

بتقرير مصرها".
يســتدعي  "هــذا  أن  عــى  وشــددت   
السياســية  القــوى  ُتعلــن  أن  بالــرورة 
وعــى رأســها قــوى املقاومــة موقفهــا مــن 
خاضــت  التــي  اإلرادة  وأن  الحــي،  أهــل 
حرًبا ألجلهم لن ترتكهم أو تتخى عنهم، 
ولن تســمح ملحاكم االحتال باالســتفراد 

بهم".
ودعت مؤسســة القدس جاهر شــعبنا 
إىل تجديــد االلتفــاف حــول قضيــة أهايل 
حــي الشــيخ جــراح والتصــدي ملخططــات 

االحتال وأذرعه املختلفة.

مستوطنون يستولون عى منزل فلسطيني يف حي الشيخ جراح          )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

األردن و)إرسائيل(... 
إىل الخلف در!

يــويل اإلرسائيليــون أهميــة اســتثنائية للعالقــة مــع األردن، للكثري 
من األسباب التي سنأيت عىل ذكرها يف السطور التالية، ما دفع 
الحكومــة الحاليــة فــور توليهــا مســئولياتها الســتئناف االتصــاالت 
مــع اململكــة، يف محاولــة واضحــة لطــي صفحــة القطيعــة التــي 
رافقــت الجانبــن خــالل الســنوات األخــرية، إذ نشــأت قطيعــة ال 
تخطئهــا العــن بــن بنيامــن نتنياهــو وامللــك عبــد اللــه الثــاين، 
وجدت تعبرياتها يف تجميد العديد من االتفاقيات والزيارات، 
رغــم بقــاء التنســيق األمنــي كــا هــو، دون أي ميــس بــأذى، وهذه 

مفارقة الفتة! 
ا أن األردن يرتبــط مــع فلســطن املحتلــة بأطــول حــدود  ليــس رسًّ
جغرافيــة تجمعهــا مــع باقــي الــدول العربيــة املجــاورة، مثــل لبنان 
وســوريا ومــر، وهــذا ســبب وجيــه، ولعلــه األخطــر الــذي يدفــع 
االحتالل إلعادة ضخ دماء جديدة يف العالقات مع عان، نظًرا 
للخسائر املتوقعة التي قد مينى بها يف حال استمرت القطيعة، 
عــىل مختلــف األصعــدة األمنيــة والعســكرية والسياســية، فضــاًل 
عن اإلسرتاتيجية البعيدة املدى، فعالقاتها تعود إىل ما يزيد 
عــىل ســبعن عاًمــا، وليــس ســهاًل طــي صفحتها، مــرة واحدة إىل 

األبد، بسبب خالف هنا وسوء فهم هناك.
صحيح أن العالقات األردنية اإلرسائيلية مرت يف العقود األخرية 
ببعض املحطات السياسية واألمنية الفاصلة، لكن النظرة بعيدة 
املــدى، وليســت اآلنيــة هــي التــي حكمت الجانبــن، ما دفعها 
والعــودة  جديــد،  مــن  التموضــع  إعــادة  إىل  محطــة  كل  عقــب 
إىل قواعدهــا حيــث كانــا، مــن حيــث التحالفــات اإلقليميــة أو 

التفاهات السياسية.
ميكن النظر إىل حقبة نتنياهو التي شهدت تدهوًرا غري مسبوق 
يف العالقات مع اململكة عىل أنها شــاذة واســتثنائية، وال متثل 
النســق اإلرسائيــي العــام يف النظــر إىل العالقــات اإلســرتاتيجية 
مع األردن، فالرجل حكمته اعتبارات شخصية أكرث من سياسية، 
وتغلب لديه "الكربياء" املكسور عىل املصالح الحقيقية لكيان 
النطــاق، ال  انتقــادات واســعة  مــا جوبــه بحملــة  االحتــالل، وهــو 
ســيا يف األوســاط األمنية والعســكرية، التي ربطها مع نظريتها 
وال  والتعــاون،  والتنســيق  االتصــاالت  مــن  طويــل  إرث  األردنيــة 
ميكــن القفــز عــن كل هــذه الحصيلة التاريخية لســبب شــخيص، 

مها كان، حتى لو كان يخص رئيس الحكومة.
اليوم مع العودة التدريجية للعالقات األردنية اإلرسائيلية، بدأنا 
نشــهد زيــارات مكوكيــة بــن )تــل أبيــب( وعــان، بــدًءا مــن أعــىل 
املســتويات السياســية واألمنيــة، ال ســيا رئيــس الدولــة ورئيــس 
"ازدحــام"  مــع  والطاقــة،  والخارجيــة  الحــرب  ووزراء  الحكومــة 
عــىل  تحــث  التــي  الكتابــات  مــن  بســيل  اإلرسائيليــة  الصحافــة 
ا ورئيًســا  تجديــد العالقــات مــع اململكــة، لكونهــا مدمــاًكا أساســيًّ
يف مســتقبل األمــن اإلرسائيــي يف املنطقــة، وســط تهديــدات 
وتحديات أمنية ال تخطئها العن، ويرى االحتالل أن إحدى أهم 
وســائل التصــدي لهــا تكمــن يف اســتكال العالقــة مــع األردن، 

وتدفئتها. 

إعالن إستقطاب
مدرب جوقات كورال

الســنونو للثقافــة والفنــون مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري ربحيــة بــدأت العمــل يف 
عام 2010 تكرس جهدها للتخفيف من معاناة األطفال والشــباب النفســية من خالل 
الربامج املوسيقية التي تقدمها لألطفال والشباب بغض النظر عن العرق أو الدين أو 
GA-1142- الجنس. تم تسجيلها رسميا لدى وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم
CU وفقًا ألحكام قانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000م.

حصلت السنونو مؤخرا عىل منحة من منظمة العامل اإلسالمي للعلوم والرتبية 
يهــدف  والــذي  باملوســيقى”  حياتــك  يف  “اســتمتع  مــروع  لتنفيــذ  والثقافــة 
لتحســن الصحــة النفســية لطــالب املــدارس يف قطــاع غــزة"، خصوصــا األطفــال 
الذيــن تعرضــوا للعنــف أو الذيــن يعانــون مــن ضغوطــات ما بعــد الصدمة، وذلك 
مــن خــالل إنضامهــم لتدريبــات كــورال فــردي وجاعــي واســتخدام املوســيقى 
كأداة لتحفيز تكوين الخاليا العصبية واملرونة العصبية لتنشيط تكوين الخاليا 
العصبية، وبالتايل إعادة تهيئة الدماغ لتحسن األداء الصحي لديهم ، وتساهم 
يف متكــن الطــالب الذيــن يواجهــون ظروفــًا صعبــة مــن إطــالق العنــان لقدراتهــم 
إبداعيــة  كوســيلة  املوســيقى  الســتخدام  وتهيئتهــم  التوتــر  وتقليــل  اإلبداعيــة 
الكائــن  ســمو  تشــكل  التــي  القيــم  جميــع  لديهــم  وتعــزز  أنفســهم،  عــن  للتعبــري 
البري وأساس كل حياة. وهي قيم الحرية والدميقراطية، والكرامة والتضامن، 
واالحرتام، واإلنصاف، والتفاهم، والســالم.  وعليه ترغب مؤسســة الســنونو يف 
تعين “مدرب/ـة موسيقى وفنون أدائية” عدد )2(. حسب املؤهالت التالية:

- مؤهل جامعي الحد األدىن درجة الدبلوم يف الفنون املوسيقية.
- خمــس ســنوات عــىل األقــل مــن الخــربة يف مجــال تدريــب الفنــون األدائيــة 

واملوسيقى والجوقات.
- الخربة املؤكدة يف العمل مع املنظات غري الحكومية.

- الخربة يف التعامل مع الفئات العمرية املختلفة ال سيا األطفال والطالئع.
- خربة ممتازة يف التعامل مع برامج ميكروسوف أوفيس واالنرتنت.

- خربة ممتازة يف كتابة التقارير.
- مهارات عالية يف التواصل والعروض التقدميية.

- القدرة عىل العمل تحت الضغط وساعات العمل اإلضافية عند الحاجة.
- التفرغ للعمل خالل الفرتة  نوفمرب 2021 – يناير 2021.

والشــهادات  الذاتيــة  الســرية  تســليم  للوظيفــة  التقــدم  يف  الراغبــن  عــىل 
الداعمــة يف مقــر املؤسســة الكائــن يف الرمــال الجنــويب -  شــارع امللكة ديانا 
– بجوار عارة الشــفاء – عارة الصوراين الطابق األريض. يف موعد أقصاه 

الخميس املوافق 21/ 2021/10 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.
اللجنة املرية إلعار قطاع غزة

دعت شعبنا للمشاركة الواسعة في فعاليات إسنادهم
الفصائل تحذر االحتالل من التامدي يف عدوانه عىل األرسى

حمد: "وفاء األحرار" رسخت نهج 
املقاومة وقدرته عىل انتزاع الحقوق

ق عىل سحب  االحتالل يصدِّ
"اإلقامة" يف القدس من 

املحرر "الحموري"
القدس املحتلة/ فلسطن:

قــرار  عــىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  قــت  صدَّ
سحب بطاقة "اإلقامة" يف مدينة القدس املحتلة، من 
األســري املحــرر صــالح الحمــوري. وكان وزيــر الداخليــة 
يف حكومــة االحتــالل آرييــه درعــي ســلم الحمــوري يف 
ســحب  إجــراءات  ببــدء  قــرارا   ،2020 أيلــول  ســبتمرب/ 

بطاقة "اإلقامة" يف مدينة القدس منه.
 2001 عــام  أولهــا  اعتقــاالت  لعــدة  الحمــوري  وتعــرض 
ــا،  ملــدة 5 أشــهر، ويف عــام 2004 ملــدة 4 أشــهر إداريًّ
ويف عــام 2005 ملــدة 7 ســنوات، والحقــا اعتقــل ملــدة 
13 شهرا، وأبعد االحتالل زوجته إىل فرنسا عام 2016 

خالل عودتها إىل منزلها يف القدس. ويعمل االحتالل 
عــىل إبعــاد الفلســطينين عــن مدينــة القــدس بوســائل 
وقــد  "اإلقامــة" منهــم،  بطاقــات  مختلفــة، منهــا ســحب 
تعــرض عــدد مــن األرسى واملحرريــن لهــذا اإلجــراء منهم 
األرسى منــري الرجبــي، وعبــد دويــات )20 عاما( ومحمد 

أبو كف )19 عاما( ووليد األطرش )19 عاما(.

غزة/ فلسطن:
الوطنيــة  للقــوى  العليــا  املتابعــة  لجنــة  حــذرت 
التــادي  مــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  واإلســالمية، 
يف عدوانــه عــىل األرسى، مؤكــدًة أنهــا "لــن تســمح 

باالستفراد بأي أسري أو فصيل داخل السجون".
وقالــت اللجنــة يف بيــان عقــب اجتاعهــا يف مدينة 
غــزة، أمــس: إن جميــع األرسى موحــدون يف معركــة 
الدفــاع عــن حقوقهــم، ويف مقدمتهــا إخــراج األرسى 
املعزولن للعيش مع إخوانهم باألقسام، وإزالة كل 

العقوبات التي اتخذت بعد عملية "نفق الحرية".
كــا حــذرت مــن اشــتداد الهجمــة التــي تشــنها إدارة 
الســجون عــىل األرسى عمومــًا وعــىل أرسى الجهــاد 
حقوقهــم  أبســط  وحرمانهــم  خصوًصــا،  اإلســالمي 
األساســية، بعــد عمليــة "نفــق الحريــة" التــي نفذهــا 
بانتزاعهــم  "جلبــوع"  ســجون  يف  الســتة  األرسى 

حريتهم. 
وأكــدت أن مقاومــة شــعبنا جاهــزة للدفاع عن جميع 
األرسى،  قيــادة  تقرهــا  التــي  املوحــدة  الخطــوات 

داعيــة جاهــري شــعبنا للمشــاركة الواســعة يف كل 
الفعاليــات التــي تقرهــا املرجعيــات الوطنيــة لدعــم 

وإسناد األرسى وقضيتهم الوطنية.
وشــددت عــىل أن ماطلــة إدارة الســجون يف تلبيــة 
ردود  مــن  مزيــد  إىل  ســتدفعهم  األرسى  مطالــب 
األمميــة  الهيئــات  داعيــة  وطنيــًا،  الفعــل املدعومــة 
االحتــالل  إجــراءات  لوقــف  التحــرك  إىل  والوســطاء 

االنتقامية ضد األرسى األبطال.
األحــرار"  "وفــاء  بصفقــة  املتابعــة،  لجنــة  وأشــادت 
البطولية يف الذكرى العارشة لها والتي تجدد األمل 
بــأن املقاومــة بإدارتهــا تفاصيــل هــذا امللــف تثبــت 
قدرتهــا عــىل تكــرار هــذا اإلنجاز العظيــم، خاصة وأن 
الحاضنــة الشــعبية كلهــا تقــف خلــف هــذا املســار 
الــذي  هــو  االحتــالل  تعنــت حكومــة  لكــن  الوطنــي، 
يعــوق إمتــام الصفقــة، لكنــه ســيخضع كــا يف كل 

مرة أمام شعبنا ومقاومته. 
وأضافــت أن تزامــن هــذه الهجمــة الصهيونيــة عــىل 
األحــرار"،  "وفــاء  صفقــة  ذكــرى  ظــالل  يف  األرسى 

حــارضة  ســتظل  األرسى  قضيــة  بــأن  األمــل  لتعطــي 
تحريــر  أجــل  مــن  عملهــا  ســتواصل  املقاومــة  وأن 
أرسى شــعبنا، فصفقــة وفــاء األحــرار أثبتــت االلتــزام 
العظيم لشعبنا ومقاومته تجاه األرسى مها بلغت 
التضحيات. وقدمت لجنة املتابعة التحية للشهيد 
اغتالــه  الــذي  الصالــح  مدحــت  الســوري  املناضــل 
الذكــرى العريــن  االحتــالل وعمــالؤه، كــا حيــت 
للفعــل النضــايل العظيم الذي نفذه مقاتي الجبهة 
الشــعبية بالقصــاص العــادل مــن الوزيــر اإلرسائيــي 
الــرأس  معادلــة  لتطبيــق  زئيفــي  رحبعــام  املتطــرف 
بالــرأس التــي أعلنهــا األمــن العــام للجبهــة الشــعبية 
الرفيــق األســري أحمــد ســعدات ثأرًا لدمــاء الرفيق أبو 

عي مصطفى.  
يذكــر أن اجتــاع لجنــة املتابعــة توقــف أمــام بعــض 
مثــل  شــعبنا،  أبنــاء  يعانيهــا  التــي  األخــرى  القضايــا 
متــرضري الشــؤون االجتاعيــة وغريهــم، وســتبارش 
اللجنــة متابعــة هــذه القضايــا مــع الجهــات املختصة 

ووقف املعاناة عنهم.

رام الله/ فلسطن:
أكــدت املرشــحة عــن قامئة "القــدس موعدنا" 
صفقــة  أن  حمــد،  ســمر  الناشــطة  االنتخابيــة، 
"وفــاء األحــرار" كانــت ترســيًخا لنهــج املقاومــة 
انتــزاع الحقــوق املضيعــة بوهــم  وقدرتــه عــىل 
يف  حمــد  وقالــت  والتخــاذل.  التســويات 
تريــح صحفــي، أمس: إن وفاء األحرار بددت 
وهــم هيمنــة االحتــالل وزيف قدرته عىل فرض 
معادالتــه يف أرض ســلبها، متــر علينــا يف حن 

أن شعبنا وأرسانا يخوضون معركة الحرية.
لــكل  صفعــة  كانــت  الصفقــة  أن  إىل  ولفتــت 
املقاومــة  خنــدق  وتــرك  واســتكان  ســلم  مــن 
ولهــث  ونســق  فــاوض  مــن  ولــكل  والتحــدي، 

خلف رساب سالم ال يؤىت بضعف وإذالل.
وشــددت عــىل أن الصفقــة أثبتــت أن الحقــوق 
تنتــزع مــن املحتــل وال تســتجدى، وأن هــؤالء 
هــذه  بيــارق  نســجوا  الذيــن  العظــام  الرجــال 
بتضحياتهــم،  تفاصيلهــا  وســطروا  الصفقــة 

كانــوا وال زالــوا األمنــاء األوفيــاء لدمــاء الشــهداء 
وكانــوا  الوطــن،  هــذا  وهــم  الوطنيــة  والثوابــت 
الــدرع الحامــي الــذي يــذود عــن جــراح األرسى 
الذين أذيبت زهرات شبابهم خلف القضبان.
ســنوات  عــر  وبعــد  نحــن  "هــا  وأضافــت: 
نســمع صــدى هــذا االنتصــار بهــذه الصفقة، ما 
زال يــرتدد يف آفــاق الوطــن ويلــوح كأمــل لــكل 
االنتصــار  فــرح  يتجــدد  بــأن  وذويهــم  األرسى 
قهــره  عــىل  ونتعــاىل  الســجان،  أبــواب  وتكــر 
الظلــم  دولــة  أركعــت  التــي  املقاومــة  بفعــل 
الغاشم وردت قهقرته عن حلم الحرية بصفقة 
لوهــم  وأنــى  للعــدو  إيالمــا  أشــد  جديــدة 
األرسى".  كل  لصــدور  وأشــفى  املتخاذلــن 
األحــرار"  "وفــاء  أن  عــىل  حمــد  وشــددت 
ســتبقى ســطور عــز يف صفحــات تاريــخ شــعبنا 
املقــاوم الــذي لــن يــرتك مقاومتــه حتــى تتحــرر 
البــالد ويعــود الالجئــون إىل بيوتهــم يف ربــوع 

فلسطن كل فلسطن.

خالل مهرجان جماهيري في غزة 
جبارين: املقاومة ستنجز صفقة جديدة مرشفة تفرض فيها رشوطها عىل االحتالل

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الســيايس  املكتــب  عضــو  أعــرب 
لحاس ومســؤول ملف األرسى فيها 
زاهــر جباريــن، عن ثقته بأن املقاومة 
صفقــة  ســتنجز  القســام"  "كتائــب 
تبــادل أرسى جديــدة ومرفة تفرض 
فيهــا رشوطهــا العادلــة عىل االحتالل 

اإلرسائيي.
وحــذر خــالل املهرجــان الجاهــريي 
العــارشة  الســنوية  الذكــرى  "إحيــاء 
نظمتــه  الــذي  األحــرار"  وفــاء  لصفقــة 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 
الصليــب  مقــر  أمــام  واإلســالمية 
مــن  االحتــالل  أمــس،  بغــزة  األحمــر 
يف  وأالعيبــه  املكشــوفة  مناوراتــه 
تبــادل  لصفقــة  التوصــل  قضيــة 
جديــدة، مؤكــًدا أن "كل املحــاوالت 
إال  املطــاف  نهايــة  يف  تفــي  لــن 
لإلذعان ملطالب الحركة ورشوطها".
وإذ يؤكد جبارين أن املقاومة أرصت 
ورفضــت كل اإلغــراءات واملنــاورات 
ومتســكت  املحتــل  إرادة  وكــرت 
بحقهــا يف انتــزاع حرية األرسى، قال: 
إنســان  حريــة  مثــن  يعــادل  يشء  "ال 
أســري مناضــل وفًقــا لقيمنــا الرعيــة 

والوطنية".
بعقليتــه  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
العنجهيــة ال يفهــم إال لغــة القوة وبناء 
األحــرار"  "وفــاء  أثبتــت صفقــة  عليــه 
كل  وفشــل  املقاومــة  نهــج  صوابيــة 

مشاريع االستجداء والعبث.
هــي  األحــرار(  )وفــاء  "ذكــرى  وقــال: 
ذكــرى العــز والفخــار بانتصــار األســري 
عــىل ســجانه والضحيــة عــىل جالدهــا 
الغاصــب  املحتــل  عــىل  واملقاومــة 
االنتصــارات  فيــه  عــزت  زمــن  يف 

وزادت املؤامرات عىل شعبنا".
انتزاع األسرى

املقاومــة  نجــاح  أن  جباريــن  وبــن 
بقيــادة الشــهيد أحمــد الجعــربي يف 
بتحريــر  أرسى  تبــادل  صفقــة  عقــد 
كل  مــن  وأســرية،  أســرًيا   1027

الفصائــل الفلســطينية دون اســتثناء، 
مثل "قسًا عىل أن يواصلوا املي 
قدًمــا النتــزاع البقية الباقية من أرسانا 

من براثن املحتل".
يف  املقاومــة  "قدمــت  وقــال: 
ســبيل ذلــك العــرات واملئــات مــن 
خــالل  خاصــة  والجرحــى  الشــهداء 
معركــة "ســيف القــدس" مؤخًرا، وكل 
ذلــك لتأكيــد أن تحريــر األرسى عــىل 
رأس أولوياتهــا حتــى يطلــق املحتــل 

كل أرسانا".

وأكــد أن الحركــة ســائرة عــىل طريــق 
تحريــر األرسى مهــا كلــف األمــر مــن 
أمثان باهظة وأن حرية األرسى دونها 

األرواح واألموال والدماء.
نهــج مقاومتنــا  عــىل  التأكيــد  وجــدد 
املســارات  كل  يف  بالســري  الثابــت 
والعمل وفق كل الوسائل املروعة 
مــرت  "فكلــا  األرسى،  لتحريــر 
الســنوات عــىل "وفــاء األحرار"، كلا 
الــذي  النــر  حجــم  واتضــح  ازداد 

شكله نجاح املقاومة بإنجازها".
الســيايس  املكتــب  عضــو  وأعــرب 
يف حــاس عــن اعتقاده بأن الصفقة 
وســالمة  ا مصداقيــة  أثبتــت سياســيًّ
التســوية  مقابــل  يف  املقاومــة  نهــج 
الفاشــلة، "وأن مــن ال ميتلــك أوراًقــا 
ولــن  اتجــاه،  أي  يف  يتقــدم  لــن 

حقــوق  أبســط  يحقــق  أن  يســتطيع 
شعبنا".

شــعبنا  أن  أثبتــت  الصفقــة  أن  ورأى 
وطنيــة  لقيــادة  الحاجــة  أمــسِّ  يف 
تضحياتــه  ترتجــم  وواعيــة  شــجاعة 
عــىل  وقدرتــه  نديتــه  وتؤمــن 
اإلرادة  وفــرض  والتحــدي،  الصمــود 

الفلسطينية عىل االحتالل.
أمل متجدد

)وفــاء  زادت  "لقــد  جباريــن:  وقــال 
األحرار( املناعة الوطنية الفلسطينية 
فعــززت التضامــن بــن أبنــاء الشــعب 
املعنويــة  روحهــم  ورفعــت  الواحــد 
وشــكلت أمــاًل متجــدًدا لــكل األرسى 

وعائالتهم".
املقاومــة  أن  التأكيــد  وجــدد 
الفلســطينية وعــىل رأســها "حــاس" 

مــا  بســاعة  وســاعة  كثــب  مــن  تتابــع 
ضــد  االحتــالل  ســلطات  بــه  تقــوم 
أن  مــن  االحتــالل  محــذًرا  أرسانــا، 
ميــس بهــم فهم خط أحمر قد يشــعل 

املنطقة بأرسها.
شــعبنا  جاهــري  جباريــن  ودعــا 
األرسى  مــع  املتواصــل  للتضامــن 
الــذي يحســب  لكونــه الحصــن األول 
لــه االحتــالل ألــف حســاب، كــا دعــا 
لتصعيد الفعاليات والربامج الوطنية 
وحمــالت التضامــن مــع األرسى عــىل 

كل األصعدة.
تحريــر  قضيــة  أن  جباريــن  واعتــرب 
األرسى الوطنيــة والعادلــة واإلنســانية 
هي قضية شــعبنا والشــعوب العربية 
واإلســالمية وأحرار العامل ما يتطلب 
الطــرق  بــكل  دعمهــا  الجميــع  مــن 

القانونية والسياسية واالجتاعية.
الحل الوحيد

الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  أمــا 
كلمــة  يف  البطــش  خالــد  اإلســالمي 
واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  لجنــة 
فقــال: "إن املحــاوالت واملفاوضــات 
االحتــالل  مــع  املبــارشة  غــري 
تبــادل  اإلرسائيــي بخصــوص صفقــة 
نفــوس  يف  األمــل  تحيــي  جديــدة 

اآلالف من أرسانا باقرتاب التحرر".
األحــرار"  "وفــاء  أن  البطــش  وبــن 
الطبيعــي لتحريــر  أكــدت أن املســار 
األرسى لــن يكــون إال بصفقــات تبــادل 
مرفة، داعًيا املقاومة الفلســطينية 
لبذل جهدها ألرس جنود إرسائيلين 

وجعل صفقات التبادل دورية.
وأشار إىل أن االحتالل يجب أن يفهم 
جيــًدا أن إمتــام صفقــة "وفــاء أحــرار" 
املقاومــة  رشوط  تلبــي  ال  جديــدة 
ســيعني أن أرسى إرسائيليــن جــدًدا 
حتــى  املقاومــة  يــد  يف  ســيكونون 
نضمــن إطــالق رساح بقية األرسى من 

ذوي األحكام العالية.
ولفــت إىل أن شــهداء عمليــة "الوهم 
املتبــدد" كان لهــم الفضــل يف إمتــام 
تتزامــن  التــي  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة 
الطعــام  عــن  اإلرضاب  مــع  ذكراهــا 
مــن  األرسى  مئــات  يخوضــه  الــذي 
أجل وقف اإلجراءات االنتقامية التي 
تقوم بها إدارة ســجون االحتالل بحق 

الحركة األسرية.
إلقامــة  شــعبنا  أبنــاء  البطــش  ودعــا 
االحتــالل  عــىل  ضاغطــة  فعاليــات 
مقاومــة  ضمــن  واملســتوطنن 
شــعبية ومواجهة مبارشة لوقف هذه 
اإلجــراءات االنتقاميــة بحــق األرسى، 
"ليــدرك أرسانــا أن وراءهــم شــعًبا لــن 
يرتكهم وحدهم مها كلف ذلك من 

مثن".
وقال مخاطًبا جميع األطراف الدولية 
نــرتك  "لــن  غــزة:  يف  التهدئــة  ورعــاة 
نســمح  ولــن  الســجون  يف  أرسانــا 
باســتمرار  نقبــل  ولــن  بهــم  بالتفــرد 
إدارة  مــن  االنتقاميــة  الخطــوات 

السجون".
الوطنيــة  الحركــة  أكــدت  حــن  عــىل 
-يف  االحتــالل  ســجون  يف  األســرية 
لجنــة  منســق  عنهــم  نيابــة  تــاله  بيــان 
واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى  األرسى 
عــر  وبعــد  أنهــا  دبابــش-  زيك 
سنوات من وفاء األحرار ما زال أملها 

يف املقاومة بتحريرها.
"ســيف  معركــة  "بعــد  دبابــش:  وقــال 
بطولــة  مــن  رأينــاه  ومــا  القــدس" 
النظــري يف ظــروف معقــدة  منقطعــة 
وحرجــة ليــس لهــا مثيــل يف أي مــكان 
يف العــامل، فإننــا نقــول لكــم يــا إخــوة 
السالح والدم، أنه حان الوقت لكر 
القيــود، وقــد كانــت ثقتنــا بكــم كبــرية 
أصبحــت  فقــد  اآلن  أمــا  حــدود  وبــال 

يقيًنا".
الحركــة األســرية عــن ثقتهــا  وأعربــت 
إرضاب  قضيــة  "تفاصيــل  أن  يف 
واألرسى  اإلســالمي  الجهــاد  أرسى 
املقاومــة  لــدى  حــارضة  اإلداريــن 
وأنها تعمل كل ما يلزم إلسنادهم".

جبارين خالل كلمته عرب الفيديو يف مهرجان بغزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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في الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء األحرار""شاليط" .. منوذج للفشل االستخباري اإلرسائييل املتكرر يف غزة
آمـــال فلسطينيـــة بإمتـــام قيـــادة 

املقاومـــة صفقـــَة تبـــادل جديـــدة
غزة/ جامل غيث:

االحتــال  أمــن  أجهــزة  تــرك  مل 
أو  إلكرونيــة  وســيلة  اإلرسائيــي 
واســتخدمتها  إال  ميدانيــة  أو  عســكرية 
عىل مدار ستة أعوام من أجل الوصول 
أرس  مــكان  ملعرفــة  خيــط"  "طــرف  إىل 
جنــدي "املدفعيــة" جلعــاد شــاليط يف 

قطاع غزة.
وأرست املقاومــة "شــاليط" مــن داخــل 
إىل   2006 صيــف  العســكري  موقعــه 
أكتوبــر  يف  تبــادل  صفقــة  إمتــام  حــن 

2011م.
واالســتخبارايت  األمنــي  الفشــل  وعــاد 
يف  الواجهــة  إىل  مجــدًدا  اإلرسائيــي 
ظل عجز االحتال عن الوصول لجنوده 
لحصــار  تخضــع  التــي  غــزة  يف  األرسى 

بري وجوي وبحري.
وقــال الخبــر األمنــي محمد أبــو هربيد: 
إن األجهــزة األمنيــة لاحتال مل تتوقف 
ولــو للحظــة يف الوصــول إىل "شــاليط" 
ــب املــكان الــذي ُأرس فيــه  فبــدأت بتعقُّ
والطرق التي سلكها املقاومون إلخفائه 

التــي  التجســس  منظومــة  جانــب  إىل 
اســتخدمها كمراقبــة أجهــزة االتصــاالت 
وطائــرات االســتطاع ومناطيــد املراقبة 

التي أطلقها عىل حدود القطاع.
وأضاف أبو هربيد لصحيفة "فلسطن" 
ــا  أمنيًّ تخطيًطــا  اتبعــت  املقاومــة  أن 
ا معقًدا، األمر الذي مّكنها  واستخباراتيًّ
وإفشــال  االحتــال  عــىل  االنتصــار  مــن 
يف  الجنــدي  إىل  الوصــول  محــاوالت 
ظل محاوالت تجنيد "عماء" وتســخر 

مختلف الوسائل التكنولوجية.
وأكــد أن املقاومــة عمــدت إىل تضليــل 
االحتــال ومنعتــه مــن الوصــول إىل أي 
معلومــة، مشــًرا إىل أن االحتــال كان 
عــىل اســتعداد لدفــع أي مثــن مــن أجــل 

الوصول لجنديه.
ولفت إىل أن الكل الفلســطيني شــارك 
للحفــاظ  املقاومــة"  "ظهــر  حاميــة  يف 
عىل سامة الجندي وصواًل إىل صفقة 
التبــادل التــي ُأفرج مبوجبها عن 1047 

أسر وأسرة عىل دفعات.
الدافــع  أن  األمنــي  الخبــر  وأوضــح 

للجنــدي  املقاومــة  أرس  وراء  مــن 
تحريــر  عــىل  الحــرص  هــو  اإلرسائيــي، 
الســجون،  قضبــان  خلــف  مــن  األرسى 
خامًتــا أن تجربــة املقاومــة الناجحــة يف 
أرس "شــاليط" دفعها إلعادة الكرة ألرس 

جنود آخرين.
جنــود  بأربعــة  حــامس  حركــة  وتحتفــظ 
إرسائيليــن، منهــم جنديــان ُأرسا خــال 
العــدوان عــىل غــزة صيــف عــام 2014، 
أمــا اآلخــران، فقــد دخــا غزة يف ظروف 

غر واضحة.
شروط المقاومة

الشــأن  يف  املختــص  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  الرشقــاوي،  يوســف  العســكري 
الوســائل  مختلــف  اســتخدم  االحتــال 
واإلغــراءات  واالســتخبارية  األمنيــة 
مصــر  معرفــة  ســبيل  يف  لعمائــه 

"شاليط".
وقــال الرشقــاوي لصحيفــة "فلســطن": 
بخطــوات  متكنــت  املقاومــة  إن 
مدروسة من قطع جميع الخطوط التي 
قــد تــؤدي إىل الوصــول إىل "شــاليط"، 

الفًتــا إىل أن منــوذج األخــر دليــل عــىل 
أمــام  اإلرسائيليــة  االســتخبارات  فشــل 

املقاومة.
وأضــاف: "مهــام امتلــك االحتــال مــن 
ب ومراقبة وأجهزة تجسس  وسائل تعقُّ
مل يتمكــن مــن الوصــول إىل املعلومــة 
املقاومــة  يقظــة  بســبب  أرادهــا،  التــي 
االحتــال  محــاوالت  جميــع  وكشــفها 
للوصــول إىل أي معلومــة حــول جنديــه 

األسر".
العســكري، أن كتائــب  ورأى املختــص 
القسام عززت منظومتها األمنية خاصة 
إىل  فعمــدت  "شــاليط"  اعتقــال  بعــد 
إخفــاء جميــع املعلومــات الرسيــة حول 

تكتيكاتها.
جميــع  أن  إىل  الرشقــاوي  وتطــرق 
اإلرسائيليــة  العســكرية  االعتــداءات 
الوصــول  بهــدف  كانــت  القطــاع  عــىل 
إىل "شــاليط" أو قتــل جنودهــا األربعــة، 
كل  يف  وستفشــل  فشــلت  لكنهــا 
محاولة ســتخوضها وستضطر يف نهاية 

املطاف للرضوخ لرشوط املقاومة.

غزة/ نضال أبو مسامح:
تتكلــل جهــود املقاومــة  أن  الحــاج أحمــد  رائــد  والــدة األســر  تأمــل 
بإمتــام صفقــة تبــادل جديدة مــع االحتال اإلرسائيي، ويكون نجلها 

"رائد" من بن األرسى املفرج عنهم.
وتقــول والــدة األســر يف أثنــاء مشــاركتها يف االعتصــام األســبوعي 
ألهــايل األرسى: "كلنــا ثقــة باملقاومــة ووعودهــا )..( نتمنــى الفــرج 

القريب ألرسانا يف صفقة األحرار القادمة". 
أصــل  مــن  االحتــال  ســجون  يف  عامــا   17 أمــى  رائــد  واألســر 
محكوميته البالغة 20 عاما. وتضيف الوالدة يف االعتصام أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر غــرب مدينــة غزة: "عــىل الرغم من 
هذه السنوات الطويلة من االنتظار فإنني واثقة بأن الفرج قريب".

ومنعــت ســلطات االحتــال والــدة األســر مــن زيــارة ابنهــا منــذ عــام 
2016؛ ألسباب أمنية واهية. 

وتبــدي املواطنــة "أم محمــد عــودة" ثقتهــا التامــة بــأن قيــادة كتائــب 
عــىل  قادريــن  ســيكونون  عبيــدة"  "أبــو  العســكري  والناطــق  القســام 

تبييض السجون اإلرسائيلية من جميع األرسى.
وتقــول عــودة: "وضــع املقاومــة قضيــَة األرسى عــىل ســلم أولوياتهــا 

تأكيد منها صدق وعدها بتحريرهم قريبا".

وتدعو املؤسســات الحقوقية والدولية للقيام بواجبها تجاه األرسى 
وإنقاذهم من االعتداءات اإلرسائيلية.

وال يخفــي املحــرر جــال صقــر مــا يعانيه األرسى داخل الســجون من 
بأنهــا  تعذيــب وتحقيقــات قاســية وإهــامل طبــي، واصفــًا الســجون 

"مقابر لألحياء".
وقــال صقــر إن األرسى مثــال للصــر والعــزة والكرامــة، ونأمــل قريبــا 

تحريرهم جميعا بصفقة األحرار الجديدة.
أكــد منســق لجنــة األرسى للقــوى اإلســامية والوطنيــة زيك  بــدوره 
اهتامماتهــا  قامئــة  عــىل  ملــف األرسى  تضــع  أن املقاومــة  دبابــش، 
جديــدة  أحــرار  صفقــة  "ننتظــر  دبابــش:  وقــال  باســتمرار.  وتتابعــه 

سيعيشها شعبنا قريبا بكل فخر وانتصار".
وأمــس، وافقــت الذكــرى الـــ10 لصفقــة تبــادل "وفــاء األحــرار" وإفراج 
االحتال عن 477 أسرا وأسرة من أصحاب املحكوميات العالية، 
جلعــاد  اإلرسائيــي  الجنــدي  القســام  كتائــب  تســليم  مــع  بالتزامــن 

شاليط، للوسيط املرصي.
وأفرجت سلطات االحتال مبوجب الصفقة عن 550 أسرا بتاريخ 
18 ديســمر مــن العــام ذاتــه، إىل جانــب اإلفــراج عــن 19 أســرة يف 

صفقة "الرشيط املصور".

محافظات/ عبد الله الركامين:
قالــت حركــة املقاومة اإلســامية حامس: 
ووطنــي،  دينــي  واجــب  أرسانــا  تحريــر  إن 
تبــادل  صفقــة  مــع  موعــد  عــىل  وإننــا 
جديــدة، يف حــن قالــت كتائــب القســام 
"اقــرب  لــألرسى:  وجهتهــا  رســالة  يف 

موعد حريتكم".
فلســطينية  وشــخصيات  فصائــل  وأكــدت 
بتحريــر  بوعدهــا  ســتفي  املقاومــة  أن 
األرسى، وأن االحتال سرضخ يف النهاية 
أوفــت  األحــرار  وفــاء  أن  عــادًة  ملطالبهــا، 
مــن  ألرسانــا مبنحهــم حريتهــم وخاصهــم 

قيد االحتال.
العــارشُة  الذكــرى  أمــس  يــوَم  ووافقــت 
إلبــرام صفقــة "وفاء األحــرار" بن املقاومة 
بواحــدة  االحتــال  ودولــة  الفلســطينية 
عــىل  األرسى  تبــادل  عمليــات  أبــرز  مــن 
يرقــب  حينــا  يف  الــرصاع،  تاريــخ  مــدار 
مقابــل  مامثلــة  صفقــة  الفلســطينيون 
األرسى  اإلرسائيليــن  والجنــود  الضبــاط 

حالًيا لدى كتائب القسام.
االحتــال  2011 خضــع  أكتوبــر   11 ويف 
أخــًرا إلرادة املقاومــة، وأجر عىل القبول 
بأغلبيــة مطالبهــا، وُوقع عىل صفقة تبادل 
األرسى برعاية مرصية، أطلق عليها "وفاء 

األحرار".
مقابــل  وأســرة  أســًرا   1027 عــن  وُأفــرج 
جلعــاد  املدفعيــة  ســاح  يف  الجنــدي 
دبابتــه  داخــل  مــن  أرس  الــذي  شــاليط 
العسكرية التي كانت رابضة عىل الحدود 

تنتظر فريسة فلسطينية القتناصها.
واجب ديني ووطني

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأكــدت 
)حامس( أن املقاومة ستبذل كل الجهود 
لإلفــراج عــن األرسى مــن ســجون االحتــال 
دينــي  واجــب  تحريرهــم  ألن  اإلرسائيــي، 
ووطنــي وإنســاين، ونحــن شــعب ال ميكــن 
أن يــرك أرساه يف الســجون مهــام كلــف 

الثمن.
وقالــت الحركــة يف بيــان إن قضيــة األرسى 
تقــف عــىل ســلم أولويــات املقاومــة، ولــن 
الحريــة،  ينــال أرسانــا  بــال حتــى  لنــا  يهــدأ 
وإننا عىل موعد قريب مع صفقة جديدة 
بعد إجبار االحتال وإرغامه عىل الرضوخ 
ملطالب املقاومة التي ال مناص أمامه إال 

تلبيتها والتعاطي معها.
وشــددت عــىل أن تحريــر األرسى والعمــل 
لــدى  إســراتيجي  مســار  هــو  أجلــه  مــن 
الحركة، عملت من أجله، وقد قدمت وال 
تــزال تقــدم وتبــذل يف ســبيل ذلــك كل مــا 
يف وســعها، ولــن تراجــع عــن هــذا النهــج 

قيد أمنلة.
وأشــارت إىل أن كتائــب القســام ســجلت 
ورصاع  األمنيــة  املعركــة  يف  كبــًرا  نــرًصا 

اإلرسائيــي  الجنــدي  أرس  منــذ  األدمغــة 
ســنوات  مــن خمــس  ألكــر  بــه  واالحتفــاظ 
يف بيئــة أمنيــة معقــدة، وصــواًل لتفاصيــل 
أربــك منظومــة  مــا  التســليم، وهــو  عمليــة 

األجهزة األمنية اإلرسائيلية.
االحتــال  جنــود  عــن  اإلفــراج  أن  وأكــدت 
لــه  يكــون  لــن  غــزة  قطــاع  يف  املأســورين 
مثــن ســوى اإلفــراج عــن أرسانــا مــن ســجون 
مثــن  أي  هنــاك  يكــون  ولــن  االحتــال، 
بــه املقاومــة، وعــىل  آخــر ميكــن أن تقبــل 
حكومة االحتال أن توقف تهربها وتصارح 
جمهورهــا بــأن صفقة التبادل هي الوحيدة 
الجنــود املأســورين  تعيــد  أن  التــي ميكــن 

يف غزة.
وتوجهت حامس بالتحية ألرواح الشهداء 
فــداء  أرواحهــم  أرخصــوا  الذيــن  العظــامء 
القائــد  رأســهم  وعــىل  إخوانهــم،  لحريــة 
الشــهيد ســيد الوفــاء أبو محمــد الجعري، 
وكل  املتبــدد"،  "الوهــم  عمليــة  وشــهداء 
لهــم  كان  الذيــن  الشــهداء  املجاهديــن 

سهم يف عملية األرس وعملية اإلخفاء.
وقالــت كتائــب عــز الدين القســام، الجناح 
"موعــد  إن  "حــامس":  لحركــة  العســكري 

تحرير األرسى قد اقرب".
جــاء ذلــك خــال رســالة مقتضبــة وجهتهــا 
عــر  ونرشتهــا  لــألرسى،  القســام  كتائــب 
التواصــل  تطبيــق  عــىل  الرســمي  حســابها 
فيهــا:  قائلــة  "تليجــرام"،  االجتامعــي 

"أرسانا.. اقرب موعد حريتكم".
كــام أرفقــت "القّســام" يف رســالتها صــورة 
يف  الذيــن  األربعــة  اإلرسائيليــن  تضــم 
ألحــد  صــورة  منتصفهــا  ويف  قبضتهــا، 
مقاتليهــا مُيســك يف يــده الُيمنــى القيــود 

الحديدية، ويف يده اليرسى البندقية.
رسالة عاجلة

يف  األســرة  الوطنيــة  الحركــة  ووجهــت 
ســجون االحتال أمس، رســالة عاجلة إىل 
"حــان  إنــه  قائلــة:  الفلســطينية،  املقاومــة 
ثقتنــا  كانــت  وقــد  القيــود،  لكــرس  الوقــت 
بكــم كبــرة وبــا حــدود، واآلن بعــد معركــة 
ســيف القــدس أصبحــت هــذه الثقــة يقيًنــا 

بإذن الله".
وأضافــت الحركــة األســرة يف بيــان: "إننــا 
بعــد عــرش ســنواٍت مــن االنتظار بعــد "وفاء 
يف  اللــه-  -بعــد  أملنــا  يــزال  ال  األحــرار"، 
املقاومــة، وأنكــم أنتم ركننا الشــديد الذي 

نأوي إليه يف ساعة شدتنا بعد الله".
وبعضنــا  مــرت،  "عــرش ســنواٍت  وتابعــت: 
مــرت عليــه أربعــون عاًمــا مــن األرس وال زال 
بصــوٍت  ونقولهــا  منتظــًرا،  محتســًبا  صابــًرا 
عــاٍل إنــه بعــد معركــة ســيف القــدس، ومــا 
يف  النظــر  منقطعــة  بطولــٍة  مــن  رأينــاه 
ظــروف معقــدة حرجــة ليــس لهــا مثيــل يف 
أي مكان يف العامل، فإننا نحن األرسى يف 

سجون االحتال نقول لكم يا إخوة الساح 
والــدم إنــه حــان الوقــت لكــرس القيود، وقد 
كانــت ثقتنــا بكــم كبــرة وبــا حــدود، واآلن 
بعد معركة ســيف القدس، أصبحت هذه 

الثقة يقيًنا بإذن الله".
ودعــت الحركــة األســرة املقاومــة للقتــال 
عــىل كل أســر، مضيفــة أن "كل األرسى 
وهــذا  الحريــة،  يســتحقون  اســتثناء  بــا 
الصــر  منــا  لكــم  األرسى  ونحــن  واجبكــم، 
أجســامنا  تحملنــا  مل  وإن  والصمــود، 

ستحملنا نفوسنا".
األرسى  أن  متاًمــا  ُنــدرك  "أننــا  وأوضحــت 
أعــن  يف  هــم  الطعــام  عــن  املرضبــن 
ونعلــم  ووجدانهــا،  قلبهــا  ويف  املقاومــة 
متاًمــا أن الزمــن الــذي ُيقاتــل فيــه األرسى 

بأمعائهم ووحدهم قد وىل ولألبد".
وأضافــت "ونعلــم أيًضــا أن تفاصيل قضية 
إرضاب أرسى الجهــاد اإلســامي واألرسى 
أنكــم  وثقتنــا  لديكــم،  حــارضٌة  اإلداريــن 

تعملون كل ما يلزم إلسنادهم".
شــعبنا  جامهــر  األســرة  الحركــة  ودعــت 
يف كل أماكــن وجودهــم إىل أوســع حملــة 
تضامــن ومنــارصة لــألرسى املرضبــن عــن 

الطعام.
ال تراجع عن الصفقة

الشــيخ  حــامس  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
حسن يوسف أن املقاومة ستفي بوعدها 
أن  لاحتــال  ميكــن  وال  األرسى،  بتحريــر 

يراهن عىل أن متل أو تراجع.
 وقال يوسف يف الذكرى العارشة لصفقة 
وفاء األحرار إن املقاومة لن تقبل بالفتات 
صفقــة  أي  يف  االحتــال  جانــب  مــن 
جديــدة، وإنهــا ثابتة عــىل موقفها، ومرصة 

عىل تحقيق رشوطها.
لــرشوط  ســرضخ  االحتــال  أن  وأضــاف   
املقاومــة التــي متثــل عهــًدا قطعتــه عــىل 

نفسها بتحرير األرسى، وبالذات القيادات 
إىل  إضافــة  الســجون،  داخــل  يف  الوازنــة 
أبطــال نفــق الحريــة، وغرهــم مــن أصحــاب 

املؤبدات.
 ونبــه يوســف إىل أن األرسى يتوقــون أكــر 
للحريــة، خاصــة يف  مــى  وقــت  أي  مــن 
ظل هجمة إدارة الســجون عليهم وحكومة 
االحتــال عامــة، ومــا يواجهونــه مــن معانــاة 
ســحب  االحتــال  ومحاولــة  جــًدا  كبــرة 
مزيــد مــن اإلنجــازات التــي حققوهــا طــوال 

سنوات.
عبــد  حــامس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
اللطيــف القانــوع: إن صفقــة وفــاء األحــرار 
يف ذكراهــا العــارشة، "ثّبتــت معادلــة مــع 
االحتال الصهيوين أنه تم تحرير األرسى، 
واملعادلــة  االحتــال  رشوط  وتكســر 
اإلرسائيليــة، لتفــرج املقاومــة عــن األرسى 
مقابل ما يتم اختطافه من جنود صهاينة".
بــرس":  لـ"قــدس  القانــوع  وأضــاف 
"املقاومــة الفلســطينية التــي متكنــت مــن 
قــادرة  لهــي  األحــرار1،  وفــاء  صفقــة  إبــرام 
لتحريــر  أحــرار2،  وفــاء  صفقــة  إبــرام  عــىل 
األرسى واستمرار املقاومة باسراتيجيتها 
كل  لتبييــض  الجنــود،  وأرس  خطــف  يف 

السجون من األرسى األبطال".
وعــن مطالــب حركــة "حــامس" يف صفقــة 
تبــادل جديــدة، قــال الناطق باســم الحركة: 
"حامس تريد يف وفاء األحرار2 أن تخضع 
الفلســطينية  املقاومــة  لــرشوط  االحتــال 
باإلفراج عن األرسى األبطال، فكام متكنت 
من إخضاع االحتال لرشوط املقاومة يف 
الصفقــة األوىل، هــي قادرة أيضًا اليوم مبا 
لديهــا مــن أوراق، عــىل إخضــاع االحتــال 

من جديد لرشوط املقاومة".
عــىل  أخــذت  "املقاومــة  القانــوع:  وقــال 
أصحــاُب  األرسى  يكــون  أن  عهــدًا  نفســها 

األحــكام العاليــة وقدامــى األرسى أحــرارًا، 
وأن يفتحوا بوابات السجون للحرية لهم".
وأضــاف أن "أرسى ســجن جلبــوع الســتة 
الذيــن متكنــوا مــن الفــرار مــن األرس قبــل 
أكــر مــن شــهر تقريبــًا وأعيــد اعتقالهــم، 
ســيكونون عــىل رأس الصفقــة القادمــة، 
وفــاء  القادمــة  الصفقــة  معــامل  وهــذه 

أحرار 2".
الوفاء الكامل

وقالــت كتلــة التغيــر واإلصاح الرملانية: 
الوفــاء  أدت  األحــرار  وفــاء  ذكــرى  "إن 
الكامــل ألرسانــا الذيــن وعدتهــم املقاومــة 

بخاصهم ومنحهم حريتهم".
وأضافــت يف بيــان لهــا: "األرسى هــم تــاج 
الذيــن  وهــم  بهــم،  نعتــز  الذيــن  رؤوســنا 
حياتهــم  مــن  الثمــن  الوقــت  هــذا  قدمــوا 
لدينهــم ووطنهــم وإرغامــًا  فــداء  وشــبابهم 

ألنف االحتال بعمليات نوعية".
املقاومــة  تحقــق  أن  أملهــا  عــن  وعــرت 
صفقــة وفــاء جديــدة ألحرارنــا القابعــن يف 

السجون االحتال.
وأكد النائب املستشار محمد فرج الغول 
أن ذكــرى وفــاء األحــرار يــوم تاريخــي ونــرص 
للمقاومــة، وتعــد دليــا عــىل أن املقاومــة 
األرسى  تحريــر  يف  جــدا  الكبــر  األثــر  لهــا 
واملرسى وهذه مقدمات للتحرير القادم.
إن  نقــول  "نحــن  الغــول:  النائــب  وقــال 
هــذه العمليــات هــي اللغــة التــي يفهمهــا 
االحتــال الصهيــوين إلرغامــه عــىل تنفيــذ 
ــض ســجون  صفقــة وفــاء أحــرار جديــدة تبيِّ

االحتال الصهيوين".
التغيــر  كتلــة  عــن  النائــب  أكــد  حــن  يف 
واإلصــاح عاطــف عــدوان أن صفقــة وفــاء 
التــي  للحريــة  منوذجــًا  شــكلت  األحــرار 
كان ينتظرهــا شــعبنا الفلســطيني وأرسانــا 

األبطال يف سجون االحتال.

وأشــار إىل أن أرسانــا القابعــن يف ســجون 
االحتــال يأملــون عودتهم ألهلهم وذويهم 
يحقــق  مــا  املقاومــة،  امتــاك  ظــل  يف 

صفقة وفاء أحرار جديدة.
أسرى جدد

عضــو  البطــش  خالــد  القيــادي  وأكــد 
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب 
لــن  الفلســطينية  املقاومــة  أن  اإلســامي، 
تــرك األرسى يف الســجون وحدهــم، وأن 
أرسى "إرسائيليــن" جــددا ســيكونون يف 
كل  رساح  إطــاق  حتــى  املقاومــة  قبضــة 

األرسى.
ودعــا البطــش يف مهرجان نظمته الفصائل 
العــارشة  للذكــرى  إحيــاًء  الفلســطينية 
لصفقــة تبــادل األرسى مــع كيــان االحتــال 
كل أبنــاء شــعبنا يف كل الســاحات للبــدء 
االحتــال  عــىل  للضغــط  الفعاليــات  يف 

لوقف اإلجراءات التنكيلية بحق األرسى.
يحــاول  االحتــال  "إن  البطــش:  وقــال 
كل  يف  األرسى  جميــع  مــن  االنتقــام 
املعتقات، وغدًا أرسى من كل الفصائل 

سينضمون إلرضاب األرسى".
بــدوره أكــد طــال أبــو ظريفــة القيــادي يف 
وفــاء  صفقــة  أن  الدميقراطيــة،  الجبهــة 
األحــرار كــرست كل املعايــر التــي حــاول 
االحتال تثبيتها منذ أرس الجندي شاليط 
لــرشوط املقاومــة  الرضــوخ  وإجبــاره عــىل 

يف إمتامها.
وبــن أن صفقــة وفــاء األحــرار أعطت روحا 
معنويــة ألبنــاء شــعبنا مفادهــا أن سياســة 
بحــق  االحتــال  يســتخدمها  التــي  الــردع 
العاليــة  وأحــكام  اعتقــال  مــن  املقاومــن 
املقاومــة  إرادة  أمــام  واهيــة  ســتكون 
للرضــوخ  العــدو  ثنــي  عــىل  وقدرتهــا 

ملطالبها.
أبــو هــال األمــن العــام لحركــة  أمــا خالــد 
أن  عــىل  فشــدد  الفلســطينية،  األحــرار 
قيــادة  أن  أثبتــت  األحــرار  وفــاء  صفقــة 
املقاومــة قدمــت منوذجــًا متميــزًا يف فــن 
التفــاوض مــع االحتال وتحصيل رشوطها 

ملصلحة وطنها وشعبها.
املقاومــة  احتفــاظ  أن  هــال  أبــو  وبــن 
بالجنــدي شــاليط واحتضــان الشــعب لهــا 
طيلــة  الصهيونيــة  االعتــداءات  وتحملــه 
يعكــس  فلســطيني  إبــداع  األرس  ســنوات 
خــوض  عــىل  والقــدرة  اإلرادة  مســتوى 

املعركة األمنية.
وشــدد أبــو هــال عــىل أن قــدرة املقاومــة 
األمنيــة بغــزة تعكــس أن غــزة التــي كانــت 
أمــام  أمنيــا  األيــام مســتباحة  مــن  يــوم  يف 
وحصينــة  شــامخة  قلعــة  باتــت  االحتــال 
بفعل إجراءات وخرة املقاومة واحتضان 

الشعب الفلسطيني لها.
بغــزة  واملحرريــن  األرسى  وزارة  وأكــدت 

وتحريــر  التبــادل  عمليــة  إمتــام  منــذ  أنــه 
مــا  االحتــال،  ســجون  مــن  أســًرا   1027
وأســرة  أســر  آالف  أربعــة  مــن  أكــر  زال 
ينتظرون صفقة تبادل جديدة للتحرر من 
الســجون التــي باتــت جحياًم ال يطاق أمام 

مامرسات إدارة السجون القمعية.
"تعيــد  لهــا:  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
األحــرار  وفــاء  لصفقــة  العــارشة  الذكــرى 
الفلســطينين  األرسى  نفــوس  يف  األمــل 
القابعــن يف ســجون االحتــال بــأن موعــد 
اإلفــراج عنهــم بــات قريًبــا، خاصــة أصحاب 
يتــم  لــن  الذيــن  العاليــة،  املحكوميــات 
إرسائيليــن  جنــود  بخطــف  إال  تحريرهــم 

ومبادلتهم بأرسى فلسطينين".
لهجمــة  يتعرضــون  األرسى  أن  وبينــت 
رشســة مــن إدارة الســجون، بفــرض جملــة 
وسياســات  التنكيليــة،  اإلجــراءات  مــن 
األرسى،  عــىل  املضاعفــة  التضييــق 
واســتهدفت بشــكل خــاص أرسى الجهــاد 
نقلهــم  عمليــات  خــال  مــن  اإلســامي 
وعزلهــم واحتجازهــم يف زنازيــن ال تتوفــر 
فيها أدىن رشوط الحياة اآلدمية، عدا عن 
نقل مجموعة من القيادات إىل التحقيق.

مــن جهتــه قــال الباحــث "ريــاض األشــقر" 
مدير مركز فلسطن لدراسات األرسى أن 
صفقــة وفــاء األحــرار أحدثــت نقلــة نوعيــة 
يف تاريــخ الــرصاع مــع االحتــال، وكــرست 
رساح  إطــاق  عــىل  وأجرتــه  عنجهيتــه، 
باملؤبــدات،  املحكومــن  األرسى  مئــات 
عــدم  عــىل  لســنوات  يــرص  كان  الذيــن 

إطاق رساحهم أو التفاوض بشأنهم.
وأوضــح األشــقر يف بيــان لــه نــرش أمــس أن 
محفــورًا  ســيبقى   18/10/2011 تاريــخ 
فرحــا  الفلســطيني،  الشــعب  ذاكــرة  يف 
تحريــر  مــن  ومتكنهــا  املقاومــة  بانتصــار 
)1027( أسرا وأسرة من السجون، عدد 
كبــر منهــم كان يقــى أحكامــا بالســجن 
يزيــد عــىل  مــا  أمــى  املؤبــد، وبعضهــم 
نصــف عمــره يف الســجون، بعــد أن عجــز 
االحتــال وفشــل بــكل إمكاناته العســكرية 
عــىل  العثــور  يف  والسياســية  واألمنيــة 
"جلعــاد  غــزة  قطــاع  يف  املأســور  جنديــه 

شاليط " ملدة 5 سنوات متواصلة.
أحــرار  وفــاء  صفقــة  تنفيــذ  األشــقر  وعــد 
االحتــال  وأن  فقــط،  وقــت  مســألة  ثانيــة 
لــرشوط  االســتجابة  إال  أمامــه خيــار  ليــس 
جنــوده  اســتعادة  مــن  ليتمكــن  املقاومــة 
غــزة  قطــاع  يف  املأســورين  وضباطــه 
محاوالتــه  كل  وأن   ،2014 عــدوان  منــذ 
باإلعــامر  الصفقــة  ربــط  أو  الثمــن  لتقليــل 
وفــك الحصــار بــاءت بالفشــل، وكــام رضــخ 
مواقفــه  عــن  وتراجــع  األوىل  الصفقــة  يف 
املتشــددة يف بدايــة األمــر ســرضخ مــرة 

أخرى.

في الذكرى العاشرة إلبرام صفقة "وفاء األحرار"
حامس: نحن عىل موعد مع صفقة جديدة.. والقسام لألرسى: اقرتب موعد حريتكم

وزارة األرسى تنظم فعالية يف ذكرى صفقة وفاء األحرار بغزة أمس         )تصوير/ يارس فتحي(

الحركة األسرية: حان الوقت لكرس 
القيود وثقتنا باملقاومة كبرية

فصائل: املقاومة ستفي بوعدها 
بتحرير األرسى واالحتالل سريضخ

وزارة األرسى: ذكرى وفاء األحرار 
تعيد األمل بقرب إنجاز صفقة جديدة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

العامدي يف ديارنا، 
يا مرحًبا بدولة قطر

ال ينكــر عاقــل أهميــة وجــود الســفري القطــري محمــد العــادي 
بــن أهــايل قطــاع غــزة، وال ســيا أن الســفري يســتمد احرتامــه 
مــن االحــرتام الــذي تحظــى بــه دولــة قطــر يف أوســاط الشــعب 
الفلســطيني، وذلــك ملــا لهــا مــن دور ســيايس مســاند للقضيــة 
لهــا مــن دور اقتصــادي مســاعد للشــعب  الفلســطينية، وملــا 
مــدار  عــى  والوقائــع  الوثائــق  أكدتــه  مــا  وهــذا  الفلســطيني، 
ســنوات طويلــة مــن املســاندة واملســاعدة يف كل املجــاالت، 
أمريــي،  دوالر  مليــون   360 مبلــغ  آخرهــا  يكــون  لــن  والتــي 
خصصهــا أمــري دولــة قطــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين مطلــع هــذ 
العــام 2021 كمنحــة ماليــة لقطــاع غزة، ترصف عى مدى عام 
كامل، اعتباًرا من شــهر يناير/ كانون الثاين املايض، وينتهي 
رصف املنحــة حتــى نهايــة هــذا العــام، بواقــع 40 مليــون دوالر 

شهريًّا.
كثــرية هــي املبالــغ املاليــة التــي تربعــت بها دولة قطــر للقضية 
الفلســطينية بشــكل عام، ولألونروا، وألهايل قطاع غزة بشــكل 
خــاص، وقــد أضحــى معروًفــا أن مجمــوع املبالغ التي خصصها 
أمــري قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد ألهايل قطاع غــزة قد تجاوزت 
بــه والــده األمــري حمــد  مليــار دوالر، فــإذا رجعنــا إىل مــا تــربع 
آل ثــاين، والــذي تشــهد عــى مآثــره مدينــة حمــد بالقــرب مــن 
خــان يونــس، ومستشــفى حمــد يف رفــح، وشــارع عمــر املختار 
الذي ال يقل روعة عن أرقى شوارع املدن الراقية، إضافة إىل 
لهــذه  مســاعدات يف كل املجــاالت الحياتيــة، وكلهــا تشــهد 
الدولــة الصغــرية حجــًا، والكبــرية فعــًا، أن لهــا أيــادي بيضــاء 

عى الشعب الفلسطيني.
األهــايل،  اهتــام  وســط  غــزة،  قطــاع  العــادي  الســفري  يــزور 
فالنــاس أرسى مصالحهــم، ويرقبــون لقمــة خبزهم التي يحملها 
ألــف  مئــة  إىل  هنــا  اإلشــارة  ويكفــي  العــادي،  الســفري  لهــم 
أرسة فلســطينية، كل أرسة تتكــون مــن ســتة أفــراد إىل مثانيــة، 
يتلقون مســاعدات شــهرية مببلغ مئة دوالر، فذلك يعني أننا 
أمــام أكــر مــن نصــف مليون فلســطيني يف قطاع غــزة ينتظرون 
بشــوق زيــارة العــادي، ويودعونــه عــى أمــل العــودة، فالحيــاة 
االقتصاديــة يف قطــاع غــزة صــارت مرهونــة باملســاعدات التــي 
جهــة  مــن  املانحــة  الدولــة  وتقدمهــا  جهــة،  مــن  قطــر  تقدمهــا 

أخرى.
وحتــى نضــع النقــاط عــى الحــروف، فــإن كل هــذا الوجع الذي 
يشــكو منــه ســكان قطــاع غــزة يرجــع إىل الحصــار الــذي يفرضــه 
وانعــدام  بحريــة،  التصديــر  فانعــدام  اإلرسائيــي،  االحتــال 
االســترياد بحريــة أثــر ســلًبا عــى اإلنتــاج الزراعــي الوفــري، وأثــر 
عى املنتجات الصناعية واملشــغوالت اليدوية لســكان قطاع 

غزة.
وإذ نرحــب بزيــارة الســفري العــادي، وإذ نقــدر قيمــة املنحــة 
التــي أقرهــا أمــري قطــر متيــم بن حمــد، إال أن هذه املســاعدات 
استهاكية، مساعدات قد تشبع من جوع، ولكنها ال تدفع يف 
تطويــر عجلــة اإلنتــاج، وهــذا ما نتمناه عى أمري قطر، وســفريه 
العــادي، فقطــاع غــزة يعــج بالشــباب العاطلــن عــى العمــل، 
فهنــاك مئــات آالف الخريجــن، وعــى ســبيل املثــال، هنــاك 
34 ألــف مهنــدس، تخرجــوا عــى مدار الســنوات املاضية، وال 

فرصة عمل لهم، وهناك أكر من 4000 طبيب أسنان خريج 
يف قطــاع غــزة، ال يجــدون فرضــة عمــل، هــذا إضافــة 
التخصصــات،  الخريجــن يف كل  إىل مئــات آالف 

تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريف العطاء رقم )2021/38( والخاص بتوريد )رشاء أختام باســتيكية 

لزوم منظومة العدادات ( وذلك وفقًا للتايل:- 
- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االربعاء املوافق 2021/10/27 

وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق  28/ 10 /2021 الســاعة ) 

11:00 (  صباحًا

وملن يرغب يف االطاع عى كراسة العطاء التواصل عرب:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم: 0599300112 
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعــالن تمديــد موعــد تســليم وفتــح 

مظاريف عطاء رقم 2021/38
الخاص:- شراء أختام بالستيكية لزوم 

منظومة العدادات

G/03/ 2021- MCH إعــــــالن طرح عطاء رقم
توريد أجهزة لتجهيز مختبر المكفوفين

تعلــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة لتجهيــز مخترب 
املكفوفن  فعى الراغبن بالتقدم للعطاء التوجه إىل مكتب نائب الرئيس 
– تــل الهــوى مقابــل مبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون الســتام وثائــق العطــاء ابتــداء 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  وحتــى   2021/10/20 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن 

2021/10/26 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وفق الرشوط التالية :-
 2021/10/27 األربعــاء املوافــق  يــوم  هــو  العطــاء  لتســليم  أخــر موعــد   .1

الساعة الواحدة ظهرًا.
2. إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر مــن بنــك معتمــد بقيمــة 5 % من 

قيمة العطاء كتأمن دخول العطاء سارية املفعول ملدة 90 يومًا.
3. األسعار بالدوالر األمريي شاملة رضيبة القيمة املضافة.

4. الجامعة غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

5. للجامعة الحق يف تجزئة العطاء.

6. مثن كراس العطاء ) 200 شيكل ( غري مسرتدة.

7. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

8. من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.

9. لاستفســار أو املراجعــة االتصــال عــى تليفاكــس 2629777 أو جــوال 

.0598880885

جــامعـة القــدس املفتوحـــة
دائرة اللوازم واملشرتيات- قطاع غزة

إعالن عطاء توريد ادوية  
جمعية عايشــة لحاية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مســجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
 2021/49 رقــم  عطــاء  بطــرح  والطفــل  املــرأة  لحايــة  عايشــه  جمعيــة  ترغــب 
والخــاص بتوريــد ادويــة نفســية وعاجيــة ضمن مرشوع تعزيــز حاية واعادة دمج 
الفئــات املرتوكــة مــن النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف يف فلســطن والناجيــات 
منــه املمــول مــن UN WOMEN SHAML و ضمــن مــرشوع تحســن الوصــول 
لخدمات الصحة النفســية و الدعم النفيس واالجتاعي للنســاء واألطفال األكر 
هشاشــة واملترضريــن مــن جائحــة كورونــا ومــن التصعيــد األخــري يف قطــاع غــزة 

optHF بتمويل الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث ســيكون االســتام بدءًا من يوم األثنن املوافق 18.10.2021 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 

• عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

• يجب عى الرشكات املشــرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل وذلــك إمــا 
كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة شــهرين مــن تاريــخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتســليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم االثنن املوافق 

25.10.2021 الساعة  12:30مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األثنن¬ املوافق 25.10.2021 الساعة  01:00 مساء
إدارة الجمعية 
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دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1625/ 2020 
في الطلب رقم 2124 / 2021

املســتدعية: - رشكــة تكنــو ســنرت للتجــارة العامــة وميثلهــا الســيد / نــزار ربــاح 
رقــم  هويــة   - فلســطن  مفــرتق   - الرمــال   - غــزة  ســكان  مــن   - كحيــل  مصبــاح 
921693321، وكياها املحاميان / فادي قاسم ومحمود عبد الهادي رجب

املســتدعى ضــده: أحمــد رشــدي محمــد دلــول - مــن ســكان غــزة - الزيتــون - 
شارع صاح الدين - خلف مسجد صاح الدين هوية رقم )400161337( 

مجهول محل اإلقامة 
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

في القضية رقم 1625/ 2020 
في الطلب رقم 2124 / 2021

أعــاه  املذكــور  املســتدعي  أن  مبــا  أعــاه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
قــد أقــام القضيــة املرقومــة أعــاه إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك 
)مجهــول محــل اإلقامــة( وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذه 
القضيــة والطلــب وعمــا باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح 
غــزة يف الطلــب رقــم 2124 / 2021 بالســاح لنــا بتبليغــك عن طريق النرش 

املستبدل وذلك حسب األصول.
 27 بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  لهــذه املحكمــة  تحــرض  أن  يقتــي عليــك  لذلــك 
/10/ 2021 الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليكــم إيــداع جوابــك 
التحريري خال خمسة عرش يوم من تاريخ النرش ولیکن معلوما لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضا، حرر يف 

18/10/2021

رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
األستاذ: أكرم هشام أبو السبح

وقفتان يف بيت لحم والخليل دعًم 
لألرسى املرضبني عن الطعام

رام الله/ فلسطن:
شــارك مئــات املواطنــن يف محافظتــي بيــت لحــم والخليــل، أمــس، يف وقفتــي 
واألرسى  رشســة،  إرسائيليــة  لهجمــة  يتعرضــون  الذيــن  لــألرسى  وإســناد  دعــم 
املرضبــن عــن الطعــام. ورفــع املشــاركون يف الوقفتــن اللتــن أقيمتــا أمــام مقــر 
العلــم الفلســطيني وصــور  الدوليــة للصليــب األحمــر يف املحافظتــن،  اللجنــة 

األرسى، ورددوا هتافات داعمة لنضال األرسى وصمود املرضبن.
وأفاد مدير هيئة شؤون األرسى واملحررين منقذ أبو عطوان، بأن 250 أسرًيا من 
حركــة الجهــاد اإلســامي مرضبــون عــن الطعــام؛ احتجاًجــا عــى ســحب حقوقهــم 
املعيشية داخل السجون. وذكر أبو عطوان أن هناك أرسى إدارين مىض عى 
إرضابهــم أكــر مــن 90 يوًمــا احتجاًجــا عــى اعتقالهــم اإلداري، عــدا عــن رشوع 
ثــاث أســريات يف اإلرضاب عــن الطعــام منــذ ثاثــة أيــام دعــًا ملوقــف األرسى، 

وهن: أمل طقاطقة ومنى قعدان وشاتيا أبو عايدة.
ودعــا أبنــاء شــعبنا للوقــوف إىل جانــب األرسى يف معركــة األمعــاء الخاويــة ضــد 

سياسة االحتال بتجريدهم من أبسط حقوقهم واسرتداد ممتلكاتهم.
الوضــع  إن  األعــرج،  خــرض  لحــم  بيــت  األســري يف  نــادي  مديــر  قــال  مــن جهتــه، 
ا، ويجب التحرك إلنقاذ األرسى من بطش  الصحي واملعييش لألرسى سيئ جدًّ
االحتــال. وناشــد املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية الوقــوف إىل جانب األرسى 

النتزاع حريتهم.

253 أسريًا يواصلون إرضابهم عن الطعام بينهم 3 أسريات 
رام الله/ فلسطن:

يخوض 250 أســرًيا من حركة الجهاد 
الطعــام،  عــن  اإلرضاب  اإلســامي 
لليوم الســابع عى التوايل، ملواجهة 
االحتــال  ســجون  إدارة  إجــراءات 
املضاعفــة  التنكيليــة  اإلرسائيليــة 

هم. بحقِّ
بيــان،  يف  األســري،  نــادي  وأعلــن 
أمــس، انضــام 3 أســريات يف ســجن 
"الدامون" إسناًدا لألرسى املرضبن 
مــن  الطعــام، وهــن منــى قعــدان  عــن 
جنــن، وأمــل طقاطقة مــن بيت لحم، 
األرايض  مــن  عيــادة  أبــو  وشــاتيا 

املحتلة عام 1948.
وأشار إىل أن أرسى الجهاد اإلسامي 
يواصلــون إرضابهــم لليــوم الســادس، 
مطالبــن  الفصائــل،  كل  مــن  وبدعــم 
التنكيليــة  اإلجــراءات  كل  بوقــف 

هم. واالنتقامية التي فرضت بحقِّ
األيــام  تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
املقبلــة، انضــام أفــواج جديــدة مــن 
يف  الفصائــل،  مختلــف  مــن  األرسى 
الســجون  إدارة  اســتجابة  عــدم  حــال 

ملطالبهم.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
أرسى  أن  عدنــان،  خــرض  الشــيخ 
الجهــاد كافــة ســيرضبون عــن الطعــام 

يوم الخميس القادم.
وأوضــح عدنــان، يف ترصيــح، أمــس، 
خــارج  ســيخرجون  الجهــاد  أرسى  أن 

أن كل األرسى  الزنازيــن، مشــرًيا إىل 
مــن  ســواء  األقســام  يف  املوجوديــن 
املرضبــن أو غــري املرضبــن فــرادى 
أو جاعــات ســُيمنعون مــن البقاء يف 

الزنازين.
القياديــة ألرسى  الهيئــة  ونقــل رســالة 
)زيــاد  اإلرضاب  وقــادة  الجهــاد 
ســامح  مــرداوي،  ثابــت  بســييس، 
شكري(، أن "حليف األرسى االنتصار 
إرث  عــى  للحفــاظ  معركتهــم  يف 

الحركة األسرية وبنيتها التنظيمية".
ســجون  يف  األســرية  الحركــة  وكانــت 
االحتال أعلنت مســاء األحد، فشــل 
مــع  عقــدت  التــي  الحــوار  جلســات 
يف  االحتــال  ســجون  إدارة  ضبــاط 

سجني "رامون" و"هداريم".
يف  األرسى،  إعــام  مكتــب  وأوضــح 
قــررت  األســرية  الحركــة  أن  بيــان، 
عقــب ذلــك رفــع درجــة التأهــب يف 
صفوف األرسى استعداًدا ألي طارئ 
إدارة  مــع  الحــوار  فشــل  أعقــاب  يف 

السجون.
القــدس  مهجــة  مؤسســة  ونبهــت 
أن  والجرحــى  واألرسى  للشــهداء 
فرضــت  "عســقان"  ســجن  إدارة 
أرسى  بحــق  تعســفية  عقوبــات 
عــن  املرضبــن  املعزولــن  الجهــاد 
الطعام، وســحبت جميــع حاجياتهم، 
وأعطتهــم فقــط مابــس الســجن ذات 

اللون البني.

يف  "عســقان"  يف  األرسى  وأفــاد 
ســلموا  أن  وبعــد  أنهــم  لهــم،  رســالة 
املــايض،  األربعــاء  الســجن  إدارة 
رســالة إعانهم اإلرضاب عن الطعام، 
الســجانن  مــن  قــوة  لديهــم  حــرضت 
ودخلــوا  والــكاب  بالهــراوات  مــزودة 
إىل الغــرف بطريقــة همجيــة ومعاملــة 
منهــا  وأخرجوهــم  جــًدا،  ســيئة 
وبعدهــا  األقفــاص  إىل  ونقلوهــم 
نفــذوا عمليــة تفتيــش اســتمرت ملدة 

ساعتن.
وأضافوا "أنهم ســحبوا منهم األدوات 
أرجعوهــم  ذلــك  وبعــد  الكهربائيــة، 
إىل الغــرف، ويف اليــوم التــايل حــرض 
الســجانن  برفقــة  الســجن  مديــر 
أخــرى  مــرة  وأخرجوهــم  والــكاب، 
وبعــد  األقفــاص،  إىل  الغــرف  خــارج 
وأعطوهــم  أغراضهــم  صــادروا  ذلــك 
اللــون  ذات  الســجن  مابــس  فقــط 
أي  ــا  حاليًّ معهــم  يوجــد  وال  البنــي، 

يشء".

عاقبــت  الســجن  إدارة  أن  وأوضحــوا 
األســري محمــد زبيــدي بالعــزل ملــدة 
ملــدة  األهــل  زيــارة  ومنــع  يوًمــا   14

شــهرين ومنــع )الكانتينــا( واســتخدام 
شــهرين،  ملــدة  الكهربائيــة  األدوات 
بقيمــة  ماليــة  غرامــة  عليــه  وفرضــت 

550 شيقًا.

ُيشــار إىل أّن إدارة ســجون االحتــال 
ومنــذ الســادس مــن أيلــول/ ســبتمرب 
املنــرصم، بعــد متكن ســتة أرسى من 
انتــزاع حريتهــم مــن ســجن "جلبــوع"، 
قبــل أن ُيعــاد اعتقالهــم، رشعــت يف 
فرض جملة من اإلجراءات التنكيلية، 
وسياسات التضييق املضاعفة عى 

األرسى.
واســتهدفت تلــك اإلجــراءات أرسى 
عمليــات  خــال  مــن  خاصــة  الجهــاد 
نقلهم وعزلهم واحتجازهم يف زنازين 
الحيــاة  رشوط  أدىن  فيهــا  تتوفــر  ال 
اآلدميــة، عــدا عــن نقــل مجموعــة مــن 

القيادات إىل التحقيق.

غزة/ جال غيث:
أبــو  نرسيــن  األســرية  معانــاة  تنتــِه  مل 
داخــل  أمضتهــا  أعــوام  ســتة  بعــد  كميــل، 
ســجون مظلمــة، لتزيــد ســلطات االحتــال 
اإلرسائيــي معاناتهــا، وترفــض الســاح لهــا 
بيــت  بالوصــول إىل قطــاع غــزة عــرب حاجــز 
وااللتقــاء  القطــاع،  شــايل  "إيــرز"  حانــون 

بأطفالها.
أبنــاء  يقــف  للحاجــز  املقابلــة  الجهــة  ويف 
املحــررة أبــو كميــل وزوجهــا منــذ صبــاح أول 
من أمس، الستقبالها، لكنهم ُصدموا بقرار 
االحتــال منَعهــا اجتيــاَز الحاجــر واحتضــان 

أبنائها بعد سنوات األرس الطويلة.
وميتنــع االحتــال عــن إصــدار ترصيــح يتيــح 
بأفــراد  شــملها  ومل  غــزة،  إىل  الدخــول  لهــا 
عائلتهــا الذيــن حرمــت مــن زيارتهــم طــوال 

سنوات األرس.
تعنت إسرائيلي

رسعان ما ذرفت "نرسين" دموعا ممزوجة 
بالفــرح والحــزن وهــي تتحــدث ألول مــرة مــع 
أطفالهــا وزوجهــا، املوجوديــن عــى جانــب 
الحاجــز عــرب مكاملــة فيديــو مــن هاتف أحد 
"ال  لهــم:  تقــول  وهــي  معهــا،  املتضامنــن 
تقلقوا أنا بخري، اشتقتلكم، مش راح أترك 

املكان إال وأنا معكم".
املحــررة  أبنــاء  تكبــريات  علــت  مــا  رسعــان 
زوجتــه  يشــاهد  وهــو  وزوجهــا  "نرسيــن" 
يف  أمهــم،  قــدوم  بانتظــار  يبكــون  وأطفالــه 
محاولــة منــه لرفع معنوياتهــم والتأكيد أنهم 

سيلتقون بها قريًبا.
واألســرية أبو كميل من مواليد مدينة حيفا 
بالداخل الفلســطيني املحتل عام 1948، 
أبــو  حــازم  مــن   2000 عــام  منــذ  ومتزوجــة 

كميل يف قطاع غزة، وأم لسبعة أطفال.

وقف أبناء أبو كميل أمام الحاجز يف الجهة 
الجنوبية، عى بعد أمتار من أمهم، تفصل 
إســمنتية  وأســوار  شــائكة  أســاك  بينهــم 
لهــا  الســاح  بانتظــار  شــاهقة،  إرسائيليــة 
باحتضــان أطفالهــا واصطحابهــم إىل بيتهــا 
الذي مل يدخله الفرح طوال األعوام الستة 

املاضية، والقول ألمرية أبو كميل.
وتتنقــل أبــو كميــل 17 عاًمــا، ابنــة "نرسين" 
رأت  كلــا  قلبهــا  خفقــان  ويزيــد  مرسعــة، 
أحــًدا قادًمــا إىل بوابــة الحاجــز لعلــه يكــون 
أمهــا، لكــن رسعــان مــا تشــعر باإلحبــاط بعــد 

أن تكتشف أن القادم مل يكن أمها.
هاتفهــا  إىل  النظــر  كميــل  أبــو  وتحــاول 
باســتمرار، وتدعــو اللــه عــز وجــل أن تتصــل 
قلبهــا،  يف  الشــوق  نــار  لتطفــئ  والدتهــا 
فرسعــان  باملــرور،  لهــا  بالســاح  وتخربهــا 

مــا بــدأ جــرس الهاتــف بالرنــن لــرتد بلهفــة: 
"ألــو ألــو مامــا اشــتقتلك، شــو صــار معــك؟ 
متــى حنشــوفك؟ " لتخربهــا: "الحمــد للــه، 
أنا أنتظر أمام الحاجز، وبانتظار الدخول، ال 
تقلقــي يــا أمــرية انتبهــي عى حالــك، ووين 
أخواتــك؟ هــا معــك؟"، لتــذرف االثنتــان 
إىل  بالدعــاء  املكاملــة  وتختــان  الدمــوع، 

الله عز وجل أن يجمعها مًعا.
وتلفت أبو كميل إىل أن والدتها تتصل بها 
بن الفينة واألخرى بواسطة بعض املرىض 
باتجــاه  القطــاَع  املغادريــن  التجــار  أو 

األرايض املحتلة.
ملــك  شــقيقتها  تقــف  أمــرية  جــوار  وإىل 
بــأن ســاعة  )14 عاًمــا( لرتفــع مــن عزميتهــا 
الفــرج قادمــة، ومــا عليهــم إال االنتظار، لعل 
الســاعات القادمة تحمل يف طياتها الفرج 

ويلتقون بأمهم بعد أن حرموا اللقاء.
"فلســطن":  لصحيفــة  كميــل  أبــو  وتقــول 
إن االحتــال يتعمــد تنغيــص الفرحــة عــى 
املحرريــن وذويهــم بتأخــري لقائهــم، مؤكــدة 
أن أشــقاءها لــن يغــادروا الحاجــز إال وأمهــم 

معهم.
املحــررة  زوج  كميــل،  أبــو  حــازم  ويناشــد 
"نرسيــن" املؤسســات الدوليــة والحقوقيــة 
واإلنســانية الضغَط عى ســلطات االحتال 
إلنهاء معاناتهم والســاح لزوجته بالوصول 

إىل القطاع وااللتقاء بأطفالها.
ويؤكــد أبــو كميــل لصحيفــة "فلســطن" أن 
دون  املنــزل  إىل  التوجــه  يرفضــون  أطفالــه 
وجــود أمهــم معهــم، الفًتــا إىل أن زوجتــه ال 
تزال متكث يف العراء وحيدة أمام الحاجز 

بانتظار الساح لها بالوصول للقطاع.

صمت دولي
ومن أمام حاجز بيت حانون نظمت جمعية 
واعــد لــألرسى واملحرريــن مؤمتــًرا صحفًيــا 
حــول منــع االحتــال املحــررة أبــو كميــل مــن 

دخول القطاع بعد إطاق رساحها.
ورفــع املشــاركون يف املؤمتــر الذي َتقدمه 
لوالدتهــم  صــوًرا  كميــل  أبــو  املحــررة  أبنــاء 
والفتات كتب عليها: "ماما عى بعد أمتار 
مــن هنــا، واالحتــال يرفــض كل التدخــات 
للســاح لها بالوصول إىل القطاع"، وأخرى 
والدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  تطالــب 
ألمهــم  للســاح  االحتــال  عــى  بالضغــط 

بالوصول إىل القطاع". 
لــألرسى  واعــد  جمعيــة  مديــر  ويؤكــد 
واملحرريــن عبــد اللــه قنديــل أن االحتــال 
أبــو  املحــررة  وصــول  اللحظــة  حتــى  يرفــض 
كميــل إىل القطــاع، وااللتقــاء بعائلتها بزعم 

أنها تحمل هوية إرسائيلية.
ويقــول قنديــل: إن االحتــال يحــاول عرقلــة 
وااللتقــاء  القطــاع  إىل  كميــل  أبــو  وصــول 
مظاهــر  ومنــع  عليهــم  للتنغيــص  بعائلتهــا؛ 

الفرح واالحتفال بعودتها.
الوســاطات  مــن  عــددا  إن  ويضيــف: 
واملحامن مارســوا ضغوطا عى االحتال 
للقطــاع،  بالوصــول  كميــل،  ألبــو  للســاح 

لكنها مل تسفر عن يشء حتى اللحظة.
الدوليــة  املؤسســات  صمــت  وانتقــد 
والحقوقيــة وعــدم مارســتها ضغوطــا عى 
االحتــال للســاح ألبــو كميل بالوصول إىل 
القطــاع، داعًيــا إياهــا للخــروج عــن صمتهــا 
والوقــوف إىل جانــب عائلتهــا، الفًتــا إىل أن 
املحــررة "نرسيــن" ترفــض مغــادرة الحاجــز 
االلتقــاء  لحــن  أمامــه  البقــاء  عــى  وتــرص 

بعائلتها.

امُلحــرَّرة أبو كميــل تتشــوق الحتضــان أطفالهــا فــي غـــزة

عائلة األسرية أبو كميل وجمعية واعد تنظان وقفة أمام حاجز بيت حانون          )تصوير/ رمضان األغا(
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تخريب التامثيل 
والثقافة املشوهة

نــدد االتحــاد الدميقراطــي الفلســطيني "فــدا" بعمليــة التخريــب 
التــي طالــت متاثيــل األســود يف دوار املنــارة يف رام اللــه، وأنــا 
أعتقــد أنــه عمــل تخريبــي مرفــوض ويعاقــب فاعلــه، ولكــن تنديد 
"فدا" حمل ما هو أسوأ من جرمية املنارة، إذ عد تلك الجرمية 
ا ويتعاطى املخدرات  الفردية التي قام بها شاب مضطرب نفسيًّ
بالجمهــور  العــودة  تريــد  وانتكاســة  تقريــر الرشطــة "ردة  حســب 
الفلسطيني إىل الوراء نحو حقب التخلف والسلفية واملحافظة 
"ينــادون"  التــي  املشــوهة  الثقافــة  لفــرض  ومحاولــة  واالنغــاق، 
والتعايــش  االنفتــاح  ألجــواء  املعاكــس  االتجــاه  يف  لتســر  بهــا 

والتسامح ... إلخ".
عــى  التطــاول  ــا  تامًّ رفًضــا  نرفــض  نحــن  ووضــوح  رصاحــة  بــكل 
 1400 ديننــا وعقيدتنــا وثقافتنــا اإلســامية املمتــدة أكــر مــن 
ســنة بذريعــة الدفــاع عــن "عمــل فنــي" ال يعنــي الكثــر للشــعب 
الفلسطيني وال يزيد عمره عى 70 عاًما، فا يحق ألحد املس 
بســبب  التلميــح  أو  بالترصيــح  الفلســطيني  الشــعب  بعقيــدة 
ذريعة تافهة أو حدث جلل، إذ ال يوجد أي مسوغ لهذا االعتداء 

عى عقيدة املسلمني، خاصة من املحسوبني عى شعبنا.
يقولــون إن هنــاك مــن ينــادي بفــرض ثقافــة مشــوهة عــى شــعبنا 
والتعايــش  االنفتــاح  ألجــواء  املعاكــس  االتجــاه  يف  ليســر 
والتســامح، االنفتــاح والتعايــش والتســامح هــي ســات أساســية 
لثقافة املســلمني، وال ميكن أن تدعي بعض األحزاب العلانية 
أو غــر الدينيــة أنهــا الحاضنــة لتلــك الخصال الحميــدة، وتجربتنا 
فيهــا الكثــر مــن الشــواهد عــى أن األحــزاب البعيــدة عــن الديــن 
هي أكر األحزاب خطًرا عى متاســك األمة، وأنا هنا ال أتحدث 
عــن األحــزاب الفلســطينية بــل عــن األحــزاب يف الوطــن العــريب 

عامة.
الذيــن يريــدون فــرض ثقافــة مشــوهة عــى الشــعب الفلســطيني 
هــم الذيــن يحتســون الخمــور ويرتاقصون يف األماكن املقدســة، 
وهــم الذيــن يســوقون ألغــاٍن تدعــو إىل فتــح البــارات والخارات، 
الذيــن  وهــم  األخاقــي،  لانحــال  مدًنــا  يشــيدون  الذيــن  وهــم 
يتبنون اتفاقيات تسمح باإلباحية والتفكك األرسي مثل اتفاقية 
ســيداو، هؤالء من يريدون فرض ثقافة مشــوهة عى شــعبنا ولن 

ينجحوا ولن يفلحوا يف فرضها بإذن الله.
ختاًمــا إننــي أطالــب فصائــل العمــل الفلســطيني كافــة بوضع حد 
وذلــك  اإلســامية،  وثقافتنــا  وتاريخنــا  عقيدتنــا  عــى  للتطــاول 
ال  ممــن  الترصيحــات  ومصــدري  البيانــات  كتبــة  مــع  بالتواصــل 
يعرفــون مــدى خطــورة مــا يفعلــون، لتفــادي كل ما من شــأنه إثارة 

الشارع الفلسطيني وتعريض السلم األهيل للخطر.

الكشف عن اسم جديد من مرتكبي جريمة القتل 
محامي عائلة بنات: الجلسة القادمة "مهمة" 

سيتخللها االستامع لشهود العائلة

ل لجنة "ممتلئة بالفاسدين"  عباس ُيشكِّ
ملعالجة فضائح تقرير الرقابة

"مقاطعة إرسائيل": 
مشاركة السلطة بإكسبو 

ديب "تشجيع عىل التطبيع"
رام الله/ فلسطني:

وفــرض  منهــا  االســتثارات  وســحب  )إرسائيــل(  مقاطعــة  "حركــة  انتقــدت 
العقوبــات عليهــا"، أمــس، مشــاركة الســلطة الفلســطينية يف معــرض "إكســبو 
مــع  العــريب  الرســمي  التطبيــع  عــى  "تشــجيع  أنهــا  معتــرة  ديب"،   2020

)إرسائيل(".
ومطلــع أكتوبــر/ ترشيــن األول الجــاري، بــدأت فعاليــات املعــرض وتســتمر 6 
شــهور، وذلــك بعــد عــام مــن تأجيلــه بســبب جائحــة كورونــا، وهــو أول معــرض 
يتــم تنظيمــه يف الــرشق األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا منــذ تفــي الوبــاء، 

مبشاركة عارضني من 191 دولة.
وأضافت الحركة، يف بيان، أن "الغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني وقواه 
السياسية والشعبية والنقابية الداعمة لحركة مقاطعة إرسائيل )BDS(، تعتر 
مشاركة السلطة الفلسطينية يف إكسبو ديب التطبيعي تواطؤا وتشجيعا عى 

التطبيع الرسمّي العريب".
كا أنها "محاولة لتوفر ورقة توت فلسطينية للنظامني اإلمارايّت واإلرسائييّل، 

للتغطية عى جرامئها وتحالفها العسكرّي-األمنّي"، وفق الحركة.
ويف 2020، وقعــت اإلمــارات و)إرسائيــل( اتفاقيــة لتطبيــع العاقــات بينهــا، 

ومن حينها أبرمتا اتفاقيات كثرة يف مختلف املجاالت.
وتابعــت أن "الجهــة املنّظمــة للجنــاح املشــارك يف املعــرض التطبيعــي تحت 

اسم "فلسطني"، هي السلطة الفلسطينية".
وشــددت عــى أن "هــذه املشــاركة ال متثــل الشــعب الفلســطيني الرافــض يف 

غالبيته الساحقة للتطبيع مع العدّو اإلرسائييل".
ودعــت الحركــة إىل "مقاطعــة جميــع فعاليــات "إكســبو ديب" بســبب مشــاركة 

دولة االحتال يف هذا املعرض للتسويق آللتها التدمرية".
كــا دعــت الحركــة إىل "تصعيــد الضغــط الشــعبي عــى املســتوى الرســمي 
الفلســطيني إللزامــه بقــرارات منظمــة التحريــر الفلســطينية، ووقف كل أشــكال 

التطبيع والتواطؤ يف رشعنة التطبيع العريب".
وإضافــة إىل اإلمــارات، شــهد العــام املــايض توقيــع ثــاث دول عربيــة أخــرى، 
هي البحرين والســودان واملغرب، اتفاقيات لتطبيع العاقات مع )إرسائيل(، 
التطبيــع  وأثــار تســارع  22 دولــة عربيــة.  مــن أصــل  لتنضــم إىل مــرص واألردن 
اســتمرار  ظــل  يف  عربيــا  شــعبيا  غضبــا  املــايض،  العــام  العــريب،  الرســمي 
االحتــال اإلرسائيــيل ألراٍض يف أكــر مــن دولــة عربيــة، ورفضهــا قيــام دوليــة 

فلسطينية مستقلة، وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

تصريحات "مجدالني" مجدًدا تثير الغضب
مستحقو "الشؤون االجتامعية".. معاناة مستمرة وسط تجاهل حكومي

"سنواصل محاوالتنا إلصالح منظمة التحرير"
عوض الله لـ"فلسطني": قطع السلطة مخصصاتنا سلوك مرتبط بإمالءات خارجية

"كنــا  "فلســطني":  لصحيفــة  رانيــا  وقالــت 
يف الســابق نأخــذ )شــيك الشــؤون( ونحــاول 
تســير أمــور حياتنــا، لكــن اليــوم بعــد توقفــه 

أصبحت حياتنا صعبة ومعقدة".
واألدويــة  والخضــار،  "الــدكان،  أن  وذكــرت 
كلها بالدين إىل حني أن تفرج وتتوفر بعض 

األموال من عمل هنا أو هناك لزوجي".
وانفجرت رانيا غاضبة: "الرئيس عباس وكل 
زمرتــه ال يشــعرون مبأســاة الشــعب؛ لذلــك 
ينطقون بأمور ُتشــعر الجميع أنهم يعيشــون 

يف كوكب آخر".
االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  ورصفــت 
ملــرة  االجتاعيــة  الشــؤون  مخصصــات 
بنصــف  الحــايل  العــام  بدايــة  منــذ  واحــدة 
 750 بقيمــة  املســتفيدين  لجميــع  قيمتهــا 
شيقًا فقط، لتمر 10 شهور حتى اآلن دون 

رصف أي دفعات أخرى.

غضبهــا  عــن  عقــل  أحمــد  أم  وعــرت 
ملعانــاة  اللــه  بــرام  الــوزارة  تجاهــل  مــن 

املستفيدين من "شيكات الشؤون".
مريــض  زوجهــا  أن  أحمــد"  "أم  ورشحــت 
توفــر  أرستهــا  تســتطيع  وال  الرسطــان 
يحتاجهــا  التــي  الكبــر  الــدواء  مصاريــف 

لحالته الطبية.
وأكدت أن أموال املســتفيدين من الشــؤون 
هي حق للفقراء واملساكني "وليس منة من 

رئيس أو وزير".
أحمــد  االجتاعيــة  التنميــة  وزيــر  وأصــدر 
غضــب  أثــارت  ترصيحــات  عــدة  مجــدالين 
إبريــل  قــال يف  الشــؤون حينــا  مســتفيدي 
مــن  منــة  هــي  الشــؤون  أمــوال  "إن  املــايض 

الرئيس عباس وال أحد يطالبه برصفها".
وأقــدم مواطــن، أول مــن أمــس، عــى تحطيم 
ميــدان  يف  "األســود"  متاثيــل  مــن  أجــزاء 

الغربيــة  بالضفــة  اللــه  رام  وســط  املنــارة 
املحتلة.

عــى  للتغريــد  املجــدالين  الوزيــر  وســارع 
صفحتــه يف "فيســبوك"، قائــًا: "االعتــداء 
اليــوم  اللــه  رام  مدينــة  رمــوز  مــن  رمــز  عــى 
بوضح النهار دون أي رد فعل من املواطنني 
لوقــف معــول التدمــر يعكــس املــدى الــذي 
وصل له الفكر الظامي، والشعور املتنامي 
والــرتاث  العامــة  بامللكيــة  االكــرتاث  بعــدم 

والتاريخ واألصالة".
وقفــة  يتطلــب  "هــذا  مجــدالين:  وأضــاف 
التعليــم،  باســرتاتيجيات  وتدقيــق  مراجعــة 
لــروح  االعتبــار  إلعــادة  واإلعــام  والثقافــة، 

االنتاء للوطن واملواطنة".
املواطنــني  مــن  الكثــرون  املنشــور  ودفــع 
بالتعليق عليه أن هناك قضايا أهم تتطلب 
الحازمــة، كــرصف مســتحقات  الوقفــة  هــذه 

الشــؤون ألكر من 100 ألف عائلة تســتفيد 
العــام  بدايــة  منــذ  عنهــم  ومقطوعــة  منهــا 

الحايل.
وكتــب املواطــن محمــد ســعيد: "االعتــداء 
عــى معلــم مــن معــامل مدينــة رام اللــه أمــر 
ــا من حقوق  مرفــوض متاًمــا، والــذي يعــد حقًّ
متاًمــا،  وأهلهــا  ألصحابهــا  وملــك  املدينــة 
عــى  االعتــداء  متاًمــا  يشــبه  الحــق  وهــذا 
االعتداءيــن  فــكا  املاديــة،  النــاس  حقــوق 
ميــس الكرامــة ألصحــاب الحقــوق.. وفهمك 

كفاية دكتور".
أمــا فــادي دراغمــة فكتــب: "يعنــي يــا دكتــور 
هاد فكر ظامي، وقطع الشؤون االجتاعية 
للناس إيل تحت الصفر مش فكر ظامي".

لكــم  "الوطــن  قائــا:  غــرد  النجــار  الجــود  أبــو 
الــيل  للفقــراء  والوطنيــة  الوزيــر  ســيادة 
معلــش  دمهــم،  عــيل  عايــش  حرضتــك 

ســعادتك عمــري مــا ســمعت أنــك عملــت 
جولــه ميدانيــه تتفقــد أحــوال النــاس وكيــف 
عايشــني، حرضتــك زعــان عــيل متثــال وال 
عــيل  زعــان  مــش  ســعادتك  كيــف  أعلــم 

آهات وأوجاع الناس بغزة".
ألدين  تفتقــر  "ســعادتك  قولــه:  يف  وزاد 
ولــن  املهمشــني  شــؤون  إلدارة  مســؤولية 
تســتطيع العيش يوم واحد مثلهم.. ســيادة 

الوزير طز فيك".
االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  وتــرصف 
ألــف   )111( لنحــو  الشــؤون  مخصصــات 
أرسة، مببلــغ إجــايل )130( مليــون شــيقل 

تقريًبا لقطاع غزة والضفة الغربية.
وخــال الســنوات املاضيــة، مل تلتــزم الوزارة 
برصف دفعات املخصصات للمستفيدين، 
قيمــة  مــن  قلصــت  بــل  منتظــم،  بشــكل 

املساعدات وعددها.

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد عضــو اللجنــة املركزية للجبهة الشــعبية 
رفضــه  اللــه  عــوض  إيــاد  فلســطني  لتحريــر 
تعطيــل الســلطة بــرام اللــه رصف مخصصات 
الجبهــة مــن الصنــدوق القومــي، مشــًرا إىل 
أن هــذه السياســة متبعــة منــذ فــرتات طويلــة 
وتخضــع للمزاجيــة وفردية التعامل مع أموال 

الصندوق.
لصحيفــة  حديــث  يف  اللــه  عــوض  ورأى 
مرتبــط  املخصصــات  قطــع  أن  "فلســطني" 
الواليــات  مــن  تحديــًدا  خارجيــة،  بإمــاءات 
املتحــدة األمريكيــة، بوقف الــرصف لفصائل 
املنظمــة التــي ال تــزال ترفــض كل مســارات 

التسوية واالعرتاف بدولة االحتال.
وشــدد عــى أن رصف املخصصــات هــو حق 
وليســت  عقــود طويلــة،  منــذ  وُمقــر  للجبهــة 
نســتجدي  ال  "نحــن  مردفــا  أحــد،  مــن  ِمنــة 
املوضــوع  هــذا  يكــون  أن  ميكــن  وال  أحــدا، 
السياســية  مواقفهــا  عــى  الجبهــة  ملســاومة 
بنــاء عــى مارســات الســلطة القامئــة عــى 

التفرد بالقرار".
واعتــر تلــك السياســة "ســلوكا فرديــا يخضع 
بالواقــع  عاقــة  لــه  ليــس  خارجيــة  إلمــاءات 

الفلســطيني والعاقات الوطنية"، مؤكدا أن 
الجبهــة لــن تخضع ألي مســاومة سياســية مع 
أي طرف كان عى حساب ثوابتها ومواقفها 

السياسية.
وأشــار إىل أن الســلطة قطعــت مخصصــات 
الدميقراطيــة  الجبهــة  وهــي  أخــرى،  فصائــل 
وحــزب الشــعب، عــادا ذلــك سياســة ابتــزاز 
الرافضــة  السياســة  مواقفهــم  عــى  وعقــاب 

لسياساتها.
وأصــدرت ثاثــة فصائــل يســارية )الجبهتــان 
الشــعب(  وحــزب  والدميقراطيــة،  الشــعبية 
رصف  تعطيــل  فيــه  أعلنــت  مشــرتكا  بياًنــا 
املخصصات من الصندوق القومي، مؤكدة 
يشــكل  مــا  مرفــوض،  فــردي  بقــرار  جــاء  أنــه 
انتهــاًكا للنظــام األســايس ملنظمــة التحريــر، 
يلحــق  مــا  وهــو  صاحياتهــا،  عــى  وتطــاواًل 

الرضر بالعاقات الداخلية بني الفصائل.
إصالح المنظمة

وجــدد عــوض اللــه رفضــه نهــج تفــرد الســلطة 
واملنظمــة  الفلســطيني  الســيايس  بالقــرار 
أن  مؤكــدا  إفرازاتهــا،  وكل  أوســلو  واتفاقيــة 
العمــل إلصــاح املنظمــة  الجبهــة ســتواصل 
االنتخابــات  إجــراء  عــر  لهــا  االعتبــار  وإعــادة 

مكونــات  كل  مبشــاركة  الوطنــي  ملجلســها 
الشعب الفلسطيني.

وقال: "نخوض حاليا معركة وطنية لتصويب 
لهــا،  االعتبــار  وإعــادة  املنظمــة  مســار 
وليســت  االحتــال  مــع  األساســية  ومعركتنــا 
معركة األموال رغم أنها حق"، مشرا إىل أن 
الســلطة تســعى ملواصلــة تفردهــا باملنظمــة 
النهــج  وهــو  الفلســطيني،  الرســمي  والقــرار 
الــذي يرفضــه الشــعب عــى مــدار أكــر مــن 

ثاثة عقود.
وتابــع أنــه ال ميكــن القبــول باالتفاقيــات التــي 

ملغادرتهــا  نناضــل  "بــل  الســلطة  وقعتهــا 
بتنفيــذ  التزامهــا  عــدم  مســتهجنا  كليــا"، 
والوطنــي  املركــزي  املجلســني  قــرارات 
ووقــف  االحتــال  بدولــة  االعــرتاف  بســحب 

التنسيق األمني معه.
بالقــرار  بالتفــرد  االســتمرار  أن  مــن  وحــّذر 
عــى  جمــة  مخاطــر  يحمــل  الفلســطيني 
والشــعب  الوطنــي  املــرشوع  مســتقبل 
نقبــل  ال  "لذلــك  بأكملــه  الفلســطيني 
االســتمرار بهذا النهج الســيايس يف الساحة 
الســيايس  "النهــج  أن  مردفــا  السياســية"، 
الحقــوق  ووضــع  باملفاوضــات  املتمســك 
الفلسطينية موضع التفاوض مع االحتال ال 
ميثلنا وال نقبل به ونناضل من أجل إنهائه".

اجتاع التنفيذية
التنفيذيــة  اللجنــة  باجتــاع  يتعلــق  وفيــا 
مل  أنــه  أكــد  أمــس،  عقدتــه  الــذي  للمنظمــة 
يخــرج بــأي جديــد، وســتبقى قيــادة الســلطة 
والرهــان  الســيايس  النهــج  بــذات  متمســكة 
مــع  واملفاوضــات  التســوية  مســار  عــى 
عــى  اللجنــة  إقــدام  مســتبعدا  االحتــال، 
كــا  الواقــع،  أرض  عــى  قراراتهــا  تنفيــذ 
الواقــع  إخــراج  أو  الســابقة،  االجتاعــات 

الفلسطيني من الحالة التي مير فيها.
وبــنّي أن قيــادة الســلطة ال تــزال ترهــن نفســها 
تنحــاز  التــي  األمريكيــة  اإلدارة  إلمــاءات 
ســتبقى  لذلــك  واضــح،  بشــكل  لاحتــال 
تدور يف نفس الفلك، ولن ترتقي ملســتوى 

التحديات املطلوبة.
وكان القيــادي يف حركــة فتــح عبد الله كميل 
قــد قــال يف ترصيــح صحفــي: "إنــه ال يجــوز 
منظمــة  داخــل  تكــون  أن  الشــعبية  للجبهــة 
إيــران، وتســمح  مــن  أمــواال  التحريــر وتتلقــى 

لحاس بتدريب ٥ آالف شخص لديها".
"هــذه  بقولــه:  ذلــك  عــى  اللــه  عــوض  ورد 
الترصيحــات ال وزن لهــا وال قيمــة، فنحــن يف 
نضــاال  نخــوض  االحتــال  ضــد  نضالنــا  إطــار 
بــكل  األصدقــاء  معســكر  إطــار  يف  مشــرتكا 
واضحــة  رؤيــة  ضمــن  اإلقليــم،  يف  مكوناتــه 
كميــل  ترصيحــات  أن  معتــرا  للمواجهــة"، 
عــى  املســتمر  الهجــوم  إطــار  يف  تنــدرج 
إطــار  يف  الجبهــة  تتخذهــا  التــي  املواقــف 
أن  وأضــاف  الوطنيــة.  للمصلحــة  رؤيتهــا 
الجبهة تعد النضال والكفاح املسلح الخيار 
الرئيــس و"مــن يريــد وضــع املقاومــة خارجــا 

ويهاجمها، فهو يف معسكر آخر".

غزة/ صفاء عاشور:
تــزداد حالــة الغضــب يوًمــا بعــد آخــر فــي منــزل 
المواطنــة رانيــا محمــود، التــي تعيــش معانــاة 

يوميــة متفاقمــة، مــن جــراء عــدم صــرف وزارة 
لمخصصهــا  اللــه  بــرام  االجتماعيــة  التنميــة 
االجتماعي منذ عدة شهور. وتعيش األم ألربعة 

أطفــال في بيت عائلة زوجها بعد أن عجز األخير 
عن دفع إيجار المنزل المستأجر، كما أصبح عاجًزا 

عن تلبية متطلبات األسرة المعيشية.

رام الله-غزة/ صفاء عاشور:
الشــهيد  عائلــة  وكيــل  أمــني  غانــدي  املحامــي  أكــد 
نزار بنات، أن جلســة املحاكمة التي ســتعقد األحد 
القادم ستكون أهم جلسة يف قضية جرمية القتل، 

وسُيستمع فيها إىل شهود العائلة.
أنــه  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة  أمــني  وذكــر 
الشــاهد  شــهادة  إىل  االســتاع  الجلســة  ســيتخلل 
"حسني بنات"، الذي ُأفرج عنه من سجون السلطة 
أخرا، الفتًا إىل أن "حســني" يعد شــاهدًا رئيســًا يف 

جرمية قتل الناشط نزار.
وأشار إىل أن جلسة املحاكمة األخرة التي عقدت 
قبــل أيــام اســُتمع فيهــا لشــهادة 4 شــهود مــن عنارص 
يف  العمليــات  مديــر  وهــم:  الوقــايئ،  األمــن  جهــاز 
العمليــات،  يف  وضابــط  الجهــاز،  وطبيــب  الجهــاز، 
والضابط املسؤول عن الكامرات، يف حني تغيب 
الخامــس عــن الحضــور، وهــو مديــر جهــاز  الشــاهد 

األمن الوقايئ يف الخليل.
وقــال أمــني: إنــه "خــال االســتاع ألقــوال املتهمــني 
أفــراد املجموعــة،  كانــوا يحاولــون الدفــاع عــن بقيــة 
وكان هنــاك تناقــض يف روايــة أحــد الشــهود، كــا 
قالوا إنه كان هناك أمر بالتوقيف وليس التعذيب"، 
الفتــًا إىل أنــه مــن خال شــهاداتهم أثبتوا بشــكل غر 

مبارش وصول نزار إىل مقر الجهاز "مقتوال".

ويف الســياق كشــف غســان بنــات النقــاب عــن متهم 
جديد يف جرمية قتل شقيقه.

وكتــب غســان عــر صفحتــه عــى "فيســبوك: "كان 
عمليــات  مديــر  ظهــور  الجلســة  يف  لانتبــاه  الفتــًا 
أدىل  حيــث  املرتبــك،  املراهــق  مبظهــر  الوقــايئ 

بشهادة مرتبكة متناقضة سخيفة ال تفيد بيء".
الــكام يف أدىن  وقــال: "كان مظهــره وطريقتــه يف 
درجــات االنحطــاط، بــا أخــاق وال رشف عســكري، 
وبا رشف وطني، وكان تافهًا منحطًا وضيعًا سخيفًا 
يصلح لدور كومبارس يف أفام كرتونية، فقد حاول 
جاهدًا أن يكون مدافعًا عن فريق ملطخ بالسواد".

وأضاف: "اختار أن يكون إىل جانبهم، مع العلم أنه 
يف بداية الحدث تنحى جانبًا، وبعث لنا رسائل من 
خــال بعــض أفــراد عائلتــه بأنــه ال يعلــم شــيئًا، وكان 

نامئًا يف بيته".
أســاء  املشــوه  املخلــوق  هــذا  "أن  غســان  وأكــد 
لعائلتــه، واختــار أن يكــون يف الصفحــة الســوداء مــن 
التاريــخ الحديــث للقضيــة الفلســطينية... تتناقــض 
النيابــة  لــدى  إفادتــه  مــع  املحكمــة  يف  شــهادته 

العسكرية".
واغتــال فريــق أمنــي من جهاز األمن الوقايئ الناشــط 
يف   ،2021 يونيــو   24 يف  بنــات  نــزار  الســيايس 

جرمية هزت الرأي العام الدويل والحقوقي.

رام الله/ فلسطني:
يف أعقــاب فضائــح الفســاد التــي كشــف عنهــا التقريــر 
الصــادر عــن ديــوان الرقابة املالية واإلدارية يف رام الله 
أمر رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية 

لإلصاح يرتأسها املستشار القانوين له.
ووفق ما أعلنه مكتب عباس تضم اللجنة يف عضويتها 
األمني العام ملجلس الوزراء، ورئيس ديوان املوظفني 
العــام، ورئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلدارية، ورئيس 
هيئــة التقاعــد العــام، ورئيــس هيئــة التنظيــم واإلدارة، 
ووزيــر العــدل، وممثــا عــن الصندوق القومــي، وممثا 
عــن وزارة املاليــة، وممثــا عــن وزارة الخارجيــة وشــؤون 

املغرتبني، وممثا عن جهاز املخابرات العامة.
وأن  بالفاســدين"،  "ممتلئــة  اللجنــة  أن  مراقبــون  وعــد 
بــدال  واملحاســبة  املراقبــة  صاحيــات  منحهــا  عبــاس 
مــن تفعيــل املجلــس الترشيعــي الــذي حلــه، مشــرين 
إىل أنــه بالنظــر ألعضائهــا، فإن غالبيتهم من املتورطني 
يف قضايــا فســاد، بــل إن بعضهــم جــاء اســمه أو اســم 
مؤسســته التي يرأســها يف تقرير الفســاد الذي كشــف 
العــدل،  الرقابــة املاليــة واإلداريــة، كــوزارة  عنــه ديــوان 

وهيئة التقاعد.
لتقــي  عبــاس  شــكلها  التــي  اللجــان  أن  إىل  ولفتــوا 
الحقائــق عــى مــدار ســنوات مل تــَر نتائجهــا النــور، بــل 
بقيــت حبيســة األدراج، وظــل املتورطــون فيهــا طلقــاء 

ميارسون سطاتهم بكل تفاصيلها.
وتفاعــل املواطنــون مــع قــرار عبــاس بتشــكيل اللجنــة، 

وعــروا عــن عــدم ثقتهــم بهــا وبأعضائهــا، مؤكديــن أن 
الفساد يف السلطة ينخرها حتى العظم.

مــن  يبــدأ  "اإلصــاح  نصــار:  فــدوى  املواطنــة  وكتبــت 
عنــدك )عبــاس( بــأن تعتــزل الحيــاة السياســية نهائيــا". 
محاربــة  أن  أكــد  فقــد  نواجحــة  مــراد  أبــو  املواطــن  أمــا 
الفســاد تســتوجب أن يكــون رأس الهــرم نظيفــا، معلقــا 
بقولــه: "تنظيــف الفســاد مثــل تنظيــف الــدرج، يبدأ من 

األعى".
وتســاءل املواطــن ســام الخطيــب عــن مغــزى تشــكيل 
مثــل هــذه اللجنــة يف ظــل عــدم وضــوح تفاصيلهــا أو 
اللجنــة؟ وهــل  أيــن ســتبدأ هــذه  بقولــه: "مــن  عملهــا، 
منــدرج  جميعهــا  أن  أو  منفصلــة  مراقبــة  لجــان  توجــد 
تحت مظلة واحدة؟"، يف حني ســخر املواطن نشــأت 
دحــروج مــن أعضــاء اللجنــة املتهمــني أصــا بالفســاد: 
"كل أعضــاء اللجنــة بدهــم إصــاح، وْل عليــك مــا أقوى 

عينك".
وكتــب الناشــط جــال الرجــوب مقدمــا تهنئــة ســاخرة 
ألعضــاء اللجنــة، عــر منشــور يف "فيســبوك": "ســروا 
وعــني اللــه ترعاكــم، الحكومــة تقــرر يف آخــر جلســاتها 
اإلداري  الفســاد  ملكافحــة  مســتقلة  لجنــة  تشــكيل 
الســادة  وعضويــة  عــارة  أبــو  انتصــار  برئاســة  واملــايل 
عــزام األحمــد وأحمــد مجدالين وروحــي فتوح ومحمود 
انعقــاد دائــم، وســرَتفع تقريــرا  الهبــاش، وســتكون يف 
مؤسســاتنا  يف  العمــل  لتصويــب  للحكومــة  شــهريا 

ومحاسبة املقرصين".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أنــة  أو  رصخــة،  هــي  بــل  أعــك،  أو  أقلعطكــم،  أن  هنــا  أريــد  ال 
توجــع أطلقهــا يف وجــه كل مــن  يعيــد ويزيد، محاواًل التفســر، 
والــرح، يف بدهيــات ال تحتــاج إلثبــات، أو برهــان، ومــن ذلــك 
ثلثــي  أن  يعلمــون  وهــم  الساســة،  يدمنــه  الــذي  الرغــي  كــرة 
كالمهــم تكــرار وحشــو، وهــم يعلمــون أننــا نعلــم أن مــا يقولــون 
محض ثرثرة فارغة، إذ يكررون تعبرات نســمعها منذ ســنوات، 
اإلعــادة  مــن  ميلــون  ال  ولكنهــم  معــزى،  وال  معنــى  تحمــل  وال 
والزيادة، استمعوا –مثاًل- ألي نرة أخبار، وحاولوا حرص تلك 
العبــارات املعلبــة التــي نســمعها منــذ ســنوات، وستدهشــون 

لحجم التكرار اململ واملمض واملقرف!
أمــا املقلعــط يف املطلــق فهــو يذكــرين بالرويبضــة التافه الذي 
يتصــدى للشــأن العــام، فيتفلســف علينــا ما شــاء له التفلســف، 
مستلهًم مقولة جوزيف غوبلز وزير الدعاية األملاين يف عهد 
هتلــر إبــان الحــرب العامليــة الثانية شــعار: "اكذب ثم اكذب ثم 
اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق 
نفســك"، والغريــب أن هــؤالء يصلــون فعــاًل إىل هــذه املرحلــة 
يكذبــون،  أنهــم  يتذكــرون  يعــودون  فــال  الكــذب،  مــن  الخطــرة 
خاصــة أنهــم يجــدون مــن املنافقــن الرداحــن تصفيًقــا صفيًقا، 
أكاذيبهــم  تفســر  يف  ويذهبــون  يقولــون،  مــا  فيستحســنون 

ا ال يتوقف. مؤملة فحسب، بل قوة متصاعدة، ومنوًّ
أمــا القناعــة الثانيــة التــي حطمتهــا صفقــة وفــاء األحــرار، فهي أن 
العــدو قــادر عــى كل يشء ويعــرف كل يشء، وهــو مــا عّب عنه 
رئيــس وزراء العــدو الصهيــوين إيهــود أوملــرت لحظــة اختطــاف 
بالغــة  بـ"اســتخدام وســائل  الجنــدي الصهيــوين، عندمــا توعــد 

الشدة" الستعادة شاليط.
اختطــاف  رأســها  وعــى  بهــا،  قــام  التــي  اإلجــراءات  كل  لكــن 
عــرات مــن قــادة حــمس يف الضفــة، بينهــم مثانيــة وزراء يف 
ذلــك  الحركــة، كل  عــن  نائًبــا  حكومــة هنيــة، وتســعة وعــرون 
مل ينجــح يف إجبــار حــمس عــى تســليم الجنــدي األســر، كــم 
أن مخابــرات العــدو وتقنياتــه األمنيــة مل تنجــح يف الكشــف عــن 
مكان الجندي طوال سنوات، ومل تنجح التهديدات كذلك يف 
إطــالق رساحــه، ومل يتحــرر إال بصفقــة دفــع فيهــا االحتــالل مثًنــا 

باهًظا من األرسى أصحاب املؤبدات.
وأنــا هنــا ال أورد هــذا الــكالم ألثبــت أن العــدو عاجــز وضعيــف، 
فهــو ليــس كذلــك بحــال مــن األحــوال، وإمنــا ألؤكــد أن أي فاعــل 
اآلخريــن،  تجــارب  ويــدرس  الحــذر،  بأســباب  يأخــذ  ســيايس 
ســيكون  وأهدافــه،  غاياتــه  عــى  ويــرص  أخطائــه،  مــن  ويتعلــم 
بإمكانــه تطويــر األدوات الكفيلــة بتجــاوز كل ضغــوط االحتــالل، 

وامتالك كل ما يضمن له الصمود يف وجهه.
أبــًدا  )إرسائيــل( ضعيفــة  تكــن  القــدس مل  ففــي معركــة ســيف 
-يف بعــض الجوانــب عــى األقــل-، لكــن املقاومــة كانــت قــد 
طورت أدواتها لتكون قادرة عى التكيف مع قدرات االحتالل، 
املقاومــة يف  أن  لــو  نتخيــل  أن  ولنــا  باهــرة،  إنجــازات  فأنجــزت 
غــزة، حاربــت يف ســيف القدس كــم تحارب الجيوش النظامية 
العاديــة، واملقصــد مــن كل مــا ســبق أن بإمــكان العقــل املقــاوم 

يخــدم قضيتــه وشــعبه، فهــو خصيصــا لــرب العمــل الفلســطيني 
العــام، يريــدون النــاس قطيعــا من الغنم ليس له إال األكل والرب 
مــن  وكّل  رخيصــة.  عاملــة  كأيــدي  اإلرسائيــي  االقتصــاد  وخدمــة 
يتحــرك مــن أجــل كرامــة شــعبه وحريتــه فهــو مســتهدف باالعتقال، 
مقداد كغره من املعتقلن اإلدارين وجد نفسه يف دوامة هذا 
االعتقال حيث تشّن حربا نفسية عليه وعى أهله، ويتم التمديد 
املــرّة تلــو األخــرى فكلــم اقــرب موعــد االفــراج واقــرب مــن بوابــة 
الحرية جاءه أمر باالعتقال من جديد، سياسة لعينة فاشية مدّمرة 

للحياة بكل ما أوتوا من خبث وحقد.
حــران: هــل لــك مــن معــن تجربتــك أن تضعنــا يف صــورة كيــف 
ال  أنــا حقيقــة  طعــام؟  أي  دون  يومــا  التســعن  املــرب  يحتمــل 

أستوعب هذا الرقم املهول؟   
نبهــان: يف عــام 2000 شــاركُت يف إرضاب جمعــي ثالثن يوما، 
وكان أرحــم عــى النفــس مــن اإلرضاب الفــردّي، فقــد شــهد ذلــك 
العام حالة تضامن شعبي ُسميت انتفاضة األرسى، وشارك فيها 
الفلســطينيون مشــاركة عظيمة، ال مجال للمقارنة بن ثالثن يوما 
وتســعن، فقــد نحــل منــا العظــم وهــزل الجســم وتهــاوت االعصاب 
وزاغت االبصار وكنا عى أحّر من الجمر ونحن ننتظر لحظة اإلعالن 
املعنويــة  الجبهــة  هــذه  أتصــّور  أن  فهــل يل  انهــاء االرضاب،  عــن 
املشــتبكة مع هذا الســجان املفرس وقد أنشــب كّل مخالبه يف 

عــن  فنرفــع  العاميــة،  مــن  أنهــا  نحســب  التعبــرات  بعــض 
استعملها يف لغتنا الفصيحة، وهي ألفاظ مظلومة، ومروكة، 

ومن هذه األلفاظ: القلعاط، والقلعطة، واملقلعط!
قلعط يف لسان العرب -مثاًل- اْقَلَعّط الشعُر َجُعد كشعر الزّْنج 
وقيــل اْقَلَعــّط واْقَلَعــّد، وهــو الشــعر الــذي ال يطــول وال يكــون ِإال 

مع صالبة الرْأس، وقيل:
 فم ُنْهِنْهُت عن َسْبٍط َكِميٍّ *** وال عن ُمْقَلِعطِّ الرْأِس َجْعِد 

وهي الَقْلَعطُة، وَأنشد اأَلزهري: بَأْتلع ُمْقَلِعطِّ الرْأِس طاط!
أَْهَمَلــه،  الّشــُعر  اْقَلَعــطَّ  هــذا،  مــن  قريــب  العــروس،  تــاج  ويف 
 : وقال: َجُعَد وَصُلَب كَشعِر الزَّْنِج كاْقَلَعدَّ وامُلْقَلِعطُّ كمْطَمِئَّ
اِفــُر الخاِئــُف َنَقَلــه الّصاَغــايِنُّ عــن اْبــِن َعّبــاٍد،  الهــارُِب الَحــاِذُر النَّ
ــِديُد الُجُعــوَدِة ال َيــكاُد  : الــرَّْأُس الشَّ وقــال ابــُن ُدَرْيــٍد: امُلْقَلِعــطُّ
َيُطــوُل َشــعرُه وال َيُكــوُن ِإال مــع َصاَلَبــٍة، واالســُم الَقْلَعَطــُة، وهــو 

َأَشدُّ الُجُعوَدِة!
أمــا يف لهجتنــا الدارجــة فنقــول ملــن يقرفنــا بفلســفته الفارغــة، 
ومداخالتــه التافهــة: قلعطنــا، ومــا أكــر مــن يقلعطنــا يف هــذه 
األيــام، خاصــة حــن يتحــدث هــذا املقلعــط يف شــؤون العامة، 
ا، والعك يف قواميس اللغة: التكرار والرد، بال فائدة  فيعك عكًّ

أو إضافة، وهي كلمة فصيحة أيًضا، شأنها شأن القلعطة.

كانــت عمليــة الوهــم املتبــدد التــي اخُتطــف خاللهــا الجنــدي 
الذيــن  أولئــك  عــى  ــا  عمليًّ ا  ردًّ شــاليط،  جلعــاد  الصهيــوين 
زعمــوا أن فــوز حــمس يف االنتخابــات التريعيــة قبــل العمليــة 
بأشهر؛ سيقود الحركة إىل التخي عن املقاومة، وأن الضغوط 
متتاليــة  انهيــارات  إحــداث  ســتنجح يف  عليهــا  التــي مورســت 
باالحتــالل،  لالعــراف  الرافــض  الســيايس  الحركــة  موقــف  يف 
فــكان جــواب الحركــة الســيايس والجمهــري قاطًعــا مــن خــالل 
مهرجاناتها التي أكد فيها قادتها أن ال اعراف باالحتالل، وكان 

ا بتلك العملية النوعية. الجواب العسكري عمليًّ
وأنــا هنــا ال أورد هــذا الــكالم إلثبــات أن حــمس لــن تتخــى عــن 
األهميــة  غايــة  يف  فكــرة  خاللــه  مــن  ألثبــت  وإمنــا  املقاومــة، 
أهدافهــا  إلنجــاز  املتطلعــة  والشــعوب  التحــرر،  حــركات  لــكل 
الظاملــن،  إلرادة  االنصيــاع  عــدم  أن  وهــي  االســراتيجية، 
ســلوكهم  أمــام  الفعــل  ردة  وتصعيــد  قــوة،  بــكل  ومواجهتهــا 
تدفــع  رمبــا  وتــزول،  ســتنتهي  أنــك  أبــًدا  يعنــي  ال  العــدواين، 
للظلمــة  الخضــوع  إن  قــال:  مــن  ولكــن  باهًظــا دون شــك،  مثًنــا 
واالستســالم لهــم ليــس لــه مثــن، بــل إن قــراءة التاريــخ تؤكــد أن 
مثــن املواجهــة أقــل مــن مثن االستســالم، فالعــدو ال يقبل بأقل 

من زوالك يف كل حال.
لكــن مثــن املواجهــة يقــود قطًعــا إىل زيــادة قــوة املقاومــة، وهــو 
مــا حــدث يف تجربــة حــمس، فمقارنــة بســيطة بــن قــوة حــمس 
يف 2006، وقوتها يف 2021م، واملقارنة بن قدرات حمس 
يف مواجهــة عمليــة )أمطــار الصيــف( التــي أطلقهــا االحتالل رًدا 
عى أرس شــاليط، وردة فعلها يف عملية )حارس األســوار( كم 
املقاومــة،  تســمية  وفــق  القــدس  ســيف  أو  االحتــالل،  ســمها 
تلــك املقارنــة تثبــت بوضــوح أن مثــن املواجهــة ليــس جراًحــا 

حــران: ســيدي كّلــم نظــرُت إىل معتقل مرب عن الطعام رأيُت 
فيــه مقاتــال عنيــدا يشــق جحافــل األعــداء وحــده، رأيــت فيــه نخــوة 
وشــجاعة جيــش عرمــرم متمثلــة يف شــخص واحــد، عنــدي أســئلة 
مســتفزّة، مــاذا ننتظــر نحــن الطلقــاء ونحــن نــرى املــوت يحــوم فــوق 
رأس املعتقــل مقــداد القواســمي وقــد اقــرب يف إرضابه املفتوح 
مــن تســعن يومــا، وهــل ننتظــر بقيــة املربــن حتــى يصلــوا إىل 
هــذا الرقــم املخيــف؟ هــل بتنا ال نــدرك خطورة األمر أم أننا اعتدنا 
هذه اإلرضابات وباتت ال تهّز أعمقنا وكأن األمر خب عابر ال قيمة 

له؟ 
نبهــان: أتفــق معــك عــى خطــورة األمــر وأن الحــراك التضامنــي يف 
فاالعتقــال  الحــدث،  مــع حجــم  يتناســب  ال  الفلســطيني  الشــارع 
اإلداري بشــكل عــام وهــذه اإلرضابــات التــي تشــعل الفتيــل وتقــرع 
جــدران كل خزانــات الظلــم والقهــر يف عاملنــا، ال بــّد لها من حراك 
عظيم عى األرض، والدعوة إىل هذه الحراكات ملقى عى عاتق 
الفصائل واملؤسسات العاملة يف ميدان االرسى واملعتقلن، ال 
بّد من وقفة قوية متواصلة مساندة لهذه املعركة املفتوحة عى 

هذا االعتقال اإلداري اللعن.
اإلداري  االعتقــال  عنوانهــا  التــي  املعركــة  هــذه  وهــل  حــران: 
تستهدف رشيحة من الناس، أم أنها تستهدف الكّل الفلسطيني؟

نبهــان: أنهــا تســتهدف كّل فلســطيني حــّر يفّكــر يف أّي عمــل عــام 

مذاهب شتى، وقد يؤلفون الكتب، ويدبجون فيها املقاالت!
أمــا القلعطــة الكــبى التــي تســتفز الحجــر فهــي هجــاء املقاومــة 
املقــرن بالحديــث عــن الســالم واملفاوضــات والتســوية، هــؤالء 
يف  املســموع  الصــوت  أن  غرهــم  قبــل  يعرفــون  املقلعطــون 
هــذا العــرص وكل العصــور هــو صــوت القــوة، ومــن ال شــوكة لــه 
حتى يف سياق عالقات الشوارع فهو "امللطة"، ويف كل حارة 
كان لدينــا شــخص عرضــة للــرب واإلهانــة، فهــو ملطــة الحــارة، 
ومــن أســف أن تتحــول "ســلطة" يفــرض أنهــا متثــل شــعًبا عريًقا 
والنضــال  باملقاومــة  مديــد  تاريــخ  ذا  الفلســطيني  كالشــعب 
والنــزال، إىل ملطــة املنطقــة، و"مرمطــون" يف يــد العــدو واألخ، 
القريــب والبعيــد، وهــم قبــل غرهــم يعلمــون أن طريــق العــزة 

والكرامة والكبياء هو طريق القوة واملقاومة.
والله قلعطونا وهم يهرفون مبا يعرفون وال يعرفون، ويف الوقت 
الــذي يخرجــون مــن دائــرة قلعــاط الســالم الواهــم، والتســويات 
الكذابة، سيمسكون بطرف خيط الحل، حل أزمتهم الداخلية، 

وحل أزمة شعبهم.
أمل ميلــوا مــن لعــب دور امللطــة؟! أم ينطبــق عليهــم مــا قيــل 
أمطــرت حريــة ســارعوا إىل حمــل  إذا  الذيــن  العبيــد  يف شــأن 

املظالت؟! 

أن ينجــح يف تحويــل ضعفــه إىل قــوة، وقــوة العــدو إىل ضعــف، 
إذا ما متتع باإلرادة واإلرصار والحذر.

ومن القناعات املهمة التي رسختها الصفقة أن إميان املقاوم 
نفســية  حيــاًل  وال  عبًثــا،  ليســت  الواســعة  وآمالــه  الفلســطيني 
الذيــن  األرسى  مــن  فكثــر  الراهنــة،  اللحظــة  آالم  بهــا  يتجــاوز 
تحــرروا يف صفقــة وفــاء األحــرار -إن مل يكــن جميعهــم-، كان 
لديهــم اليقــن حتــى قبــل اختطــاف الجنــدي أنهــم ســيتحررون، 
وســيصنعون ألنفســهم مســتقباًل جميــاًل تنتهــي فيــه كل أشــكال 
ا، عى حن كان يتصور  معاناتهم، كان إميانهم بذلك كبًرا جدًّ
كثــرون أن تلــك أضغــاث أحــالم، ومــن هــو القــادر عى الضغط 
عى االحتالل وهزميته، واختطاف جنوده، واالحتفاظ بهم -أو 
بأحدهــم- لســنوات، لكــن ذلــك قــد حــدث فعــاًل، وتحــرر مئــات 

األرسى.
يشــككون  األرسى  أحــالم  يف  قبــُل  مــن  شــككوا  الذيــن  أولئــك 
اليــوم يف كل حلــم مــن أحــالم املقاومــة ورجالهــا، ويــرون العــدو 
قوًيــا قاهــًرا قــادًرا، لكــن ســنة اللــه يف كونــه أنــه ال ُيصلــح عمــل 
املفســدين، وأنــه قــد ميــن أحياًنــا عــى املســتضعفن ليجعــل 

منهم أمئة، أو يجعلهم -سبحانه- من الوارثن.
تلــك رســالة ملــن يشــكك اليــوم يف قــدرة املقاومــة عى تحرير 
فلســطن، فقــد يكــون ذلــك حلــًم بعيــًدا اليــوم، كــم كان حلــم 
أن يكــون لدينــا آالف املقاومــن املدربــن يف قطــاع غــزة يف 
الثمنينــات حلــًم بعيــًدا، وكــم كان حلــم قصــف تــل أبيــب يف 
االنتفاضة األوىل بعيًدا، وكم كان حلم االنسحاب من غزة قبل 
أن يحــدث بســنوات حلــًم بعيــًدا، كل تلــك األحــالم تحققــت، 
رغم ُبعدها يف يوم من األيام، فاألحالم كلها بدت يف يوم من 

األيام بعيدة جًدا ثم صارت حقائق ال تثر تعجب أحد.

روحــه ورضبــه بــكل أســلحته املريعــة، ال أســتطيع أن أتصــّور هــذه 
الــروح العظيمــة الســاكنة يف هــذا الجســد املنهــك الــذي مل تعــد 
تفصلــه عــن روحــه اال خيــط رفيــع، فكيــف يل أن أصفهــا بكلــمت 
وأوصــاف تليــق بهــا وترتقــي ملســتواها؟ هــذه معركة وقد كشــفت 
عــن ســاقها ودارت رحاهــا يف ميــدان هــذه النفــس العظيمــة التــي 
تــرّص عــى تحقيــق االنتصــار، اعتقــد أن اليــوم عندهــا كألــف يــوم 
مــم نعــّد، حجــم األمل ممكــن توزيعــه عــى عــرات الرجــال عّلهــم 

يحتملون ما يشعر به املقداد.
حــران: وألن حجــم الظلــم كبــر كان لهــذه النفــوس أن تحتمل هذا 

األمل الكبر.
نبهــان: ألنهــا نفــوس كبــرة قــد ســكنت أعمقهــا قيــًم عظيمــة أولها 
الحريــة وآخرهــا القــدرة عــى االنتصــار مهــم اختــّل تــوازن األدوات 

واالمكانات. 
حــران: لذلــك فــإن هــذه النفــوس العظيمــة ال يجــوز أبــًدا خذالنها، 
بــكّل طاقاتــه املمكنــة، هــذه  الفلســطيني أن يتحــرّك  الــكّل  عــى 
نفــس أبّيــة تقــود معركــة بالنيابة عن الكّل الفلســطيني ألنه ال يوجد 
من هو مستثنى من االعتقال اإلداري، إذا مل ننترص لهذه القضية، 
ذات هذه الدرجة العالية من التضحية والفداء فلمن ننترص؟ اآلن 
هــو يســتغيث باملــوىل وحــده ثــم بأحــرار هــذا الشــعب، فهــل مــن 

مغيث؟ 

وهللا قلعطونا!

القناعات اليت حطمتها صفقة وفاء األحرار

حيران ونبهان )2(

المقداد القواسمي يستغيث فهل من مغيث؟

حلمي األسمر
كاتب صحفي أردين

وليد الهوديل

القلعطة الكبرى التي تستفز الحجر فهي 
هجاء المقاومة المقرن بالحديث عن السالم 
والمفاوضات والتسوية، هؤالء المقلعطون 

يعرفون قبل غيرهم أن الصوت المسموع 
في هذا العصر وكل العصور هو صوت 

القوة، ومن ال شوكة له حتى في سياق 
عالقات الشوارع فهو »الملطة«.

كّل من يتحرك من أجل كرامة شعبه وحريته 
فهو مستهدف باالعتقال، مقداد كغيره من 

المعتقلين اإلداريين وجد نفسه في دوامة 
هذا االعتقال حيث تشّن حربا نفسية عليه 

وعلى أهله.

 سليمان سعد أبو ستة

ومن القناعات المهمة التي رسختها الصفقة 
أن إيمان المقاوم الفلسطيني وآماله 

الواسعة ليست عبًثا، وال حياًل نفسية يتجاوز 
بها آالم اللحظة الراهنة، فكثير من األسرى 

الذين تحرروا في صفقة وفاء األحرار -إن 
لم يكن جميعهم-، كان لديهم اليقين حتى 

قبل اختطاف الجندي أنهم سيتحررون، 
وسيصنعون ألنفسهم مستقباًل جمياًل 

تنتهي فيه كل أشكال معاناتهم.
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة
تبليغ مذكرة حضور

في القضية المدنية رقم 2021/40 بداية غزة
في الطلب رقم 2021/1778

املدعون :1 - عمر جامل عمر الصوراين غزة – الرمال بجوار مسجد العباس.
2 - عباس جامل عمر الصوراين غزة – الرمال بجوار مسجد العباس.

3. خديجة جامل عمر الصوراين غزة – الرمال بجوار مسجد العباس.

4 - سهى جامل عمر الصوراين غزة – الرمال بجوار مسجد العباس .
5. مهــا جــامل عمــر الصــوراين عــزة /الرمــال بجــوار مســجد العبــاس -وكيلهــم 

املحامي/ وليد افطيمه.
املدعى عليهم 1. عمرو عيىس عمر الصوراين باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقــي ورثــة والدتــه املرحومــة/ أســامء الصــوراين غــزة -الرمال تــل الهوى عرب 

املركز الدويل للعيون.
2. غادة عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون.

3. نيفني عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون.

4. أمل عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال الجنويب تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون .

5. دينا عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون . 

6. رسين عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون . 

7. آمنه عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون .

8. جهاد عيىس عمر الصوراين عزة - الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون . 

9. روال عيىس عمر الصوراين غزة – الرمال تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون.

راجــي  األســتاذ/  منــزل  لهــم  عنــوان  وأخــر  الخــارج  يف  يقيمــون  وجميعهــم 
الصوراين والكائن يف غزة تل الهوى غرب املركز الدويل للعيون.

10. لبیــب صــاح حســن الهبــاب باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة 

زوجتــه املرحومــة/ ســمر عيــىس عمــر الصــوراين غــزة - الرمــال دوار املينــاء 
الجنويب برج هنادي الدور الرابع.

بنــاء عــىل القــرار الصــادر عــىل صفحــات الطلــب رقــم 2021/1778 بتاريــخ 
دعـــواهم  الئحـــة  يف  املدعــون  يدعيــه  مــا  إىل  واســتنادًا   ، 2021/9/21م 

املحفوظ لكـــل واحـــد منكم نســخة عنها يف ملف هذه القضية فإننـــا نبلغكم 
أيهـــا املدعــى عليهــم ) 9+8+7+6+5+4+3+2+1 ( باملوعــد املحــدد لنظــر 
يقتــى  لذلــك  2021/11/10م   املوافــق  األربعــاء  يــوم  بجلســة  الدعــوى 
عليكم أيها املدعى عليهم الحضور يف املوعد املحدد أعاه ويف حالة عدم 
حضوركــم يف املوعــد املحــدد أعــاه ويف حالــة عــدم حضوركــم يف املوعــد 
املذكور سوف يتم السري بحقكم حضوريا حسب األصول، 2021/9/30م

رئیس قلم محكمة بداية غزة 
أ. عامر قنديل

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2021/572(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: محمد 
شفيق عبد العزيز اربيع من سكان غزة هوية رقم 920915253 بصفته وكيا 
عــن: فاطمــة عــارف عبــد الهادي اربيع ونزار ومحمود وجهاد ونضال وعبري أبناء 

/ إبراهيم محمود اربيع وهديل إبراهيم محمود كرم )اربيع(
مبوجب وكالة رقم: 423704282 / 2021 صادرة عن السعودية + 9972 

/ 2021 كاتب عدل غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 

القطعــة 717 القســيمة 88 املدينــة غــزة التفــاح + القطعــة 1776 القســيمة 
104 املدينة بيت الهيا

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض،  التاريخ:  2021/10/18م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان الســيد/ محمد ســليم ســليامن املرصي قد تقدم لتســجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعدي عىل حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خال مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعان.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد سليم سليامن املرصي / بيت الهيا

2 - اسم املدينة أو القرية: جباليا
3 -اسم موقع االرض: جباليا رشق محطة حمودة للبرتول 

4 - رقــم القســيمة: 7"ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم القطعــة:953 
"مالية " )حسب ادعاء املواطن( املساحة: 1242 م2   الحصة: كاما  

نوع األرض: مريي
5 - الحدود مبوجب املخطط:

الرقي: خالد هديب محمود رضوان 
الغريب: حاتم زيك محمود أبو حميدة 

الشاميل: شارع ترايب ومن ثم أرض السيد فضل محمد سليم رجب
الجنويب: رأفت محمد محمود لبد + منال حسن عبد الله عبد الدايم

6 - كيفية األيلولة لطالب التســجيل: والتي آلت إليه حصة مســجلة باســمه 
وحصــة بالتنــازل مــن عــاء فــوزان مــوىس املرصي واملســجلة بأســامئهم لدى 

اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضـاء

لدى محكمة بداية غزة   املوقرة
في القضية رقم )829 /2019( - في الطلب رقم )1925/ 2021(

أمام األستاذ: حمدان الدحدوح   قايض البداية، سكرتارية: ساره كريم.
ــا يف  مــن ســكان غــزة – مقيــم حاليًّ  - املدعــي "محمــد حســن" عيــد أحمــد عليــان 
اململكة العربية الســعودية– وكيله الســيد ســهيل ســعيد عيىس حســونة - مبوجب 
وكالــة عامــة صــادرة مــن ســفارة دولــة فلســطني يف اململكــة العربيــة الســعودية جــدة 
رقم )201907186( والصادرة بتاريخ 2019/07/18 من غزة امليناء -خلف صالة 

سيتي ستار. وكياه املحاميان: مهند عاهد الجرجاوي ووسام تيسري عزام.
املدعــى عليــه: أنــور عيــد أحمــد عليــان- من ســكان غزة شــارع الوحــدة  بجوار 

ا(. العجلة للسرياميك )خارج الباد حاليًّ
نوع الدعوى: )تنفيذ عيني(،  قيمة الدعوى: )عرون ألف دوالر أمریکي(.

مهنــد  أ.  حــرض  الحضــور:   2020-11-30 املوافــق  األحــد   : يــوم  جلســة 
الجرجاوي وكيل املدعي 

ومل يحرض املدعى عليه لسبق السري بحقه حضوريًا.
الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمــت املحكمــة بتنفيــذ عقــد االتفــاق عــىل البيــع املــرز م/2 تنفيــذا عينيــا 
وذلك برط ما مساحته )131.48 مرت مربع( من أرض القسيمة رقم )43( من 
القطعة رقم )694( من أرايض غـــزة الـــدرج وذلـــك عـــن اســـم املدعي عليه/ أنـــور 
عـــيد أحـمـــد علـيـــان وتســجيلها باســم املدعــي وإشــعار دائــرة تســجيل األرايض 
)الطابو( بذلك مع تضمني املدعى عليه بالرسوم واملصاريف القانونية ومائتي 

شيكل أتعاب محاماة حكاًم صدر وأفهم علًنا بجلسة 2020/11/30.
قايض محكمة البداية / األستاذ حمدان الدحدوح

نبلغك أيها املدعى عليه أنه وبتاريخ )2020/11/30( قد صدر بحقك الحكم 
اتخــاذ  لكــم  يتســنى  األصــول حتــى  عنــه حســب  نبلغــك صــورة  املذكــور وعليــه 

املقتى القانوين حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول.
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نمو االقتصاد الفلسطيني 
بين عامي 2020 و2021 

األكثر انكماًشا وتراجًعا )2-2(
إن ما تعرض له االقتصاد الفلسطيني من أحوال استثنائية كامتداد 
ــا كانــت لــه انعكاســات مبــارشة عــىل  لحالــة الوبــاء الــذي انتــر عامليًّ
حالة النمو االقتصادي لعام 2020، الذي تحقق فيه أعىل انكامش 
وتراجع يف النمو ليصل مستوى هذا النمو إىل معدل سالب خال 
فصــول العــام املذكــور بلــغ أعــاه 19.5 % يف الفصــل الثــاين للعام 
املشــار إليــه، وكان أدنــاه يف الربــع األول مبعــدل 3.5 %، ناهيــك 

بعوامل أخرى ممثلة يف تراجع الدعم الخارجي عربيا ودوليا.
وبطبيعــة الحــال فقــد انعكــس ذلــك عــىل نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
املحيل اإلجاميل الذي هو متوسط عام ألنصبة مجموع األفراد من 
الناتج، وهو وإن كان ال يعكس مستويات الدخول الحقيقية لألفراد 
بحكم التفاوت الكبري فيام بينهم، إال أنه يبقى مؤرشا يعكس الوضع 
بــني حالــة الغنــى الفاحــش والفقــر  الهائلــة  الفــروق  العــام متجاهــا 

املدقع.
أما عن حالة النمو االقتصادي لعام 2021، فإن ما تحقق منها خال 
النصــف األول مــن عــام 2021 واســتنادا إىل تنبــؤات ســلطة النقــد 
للفصلــني الثالــث والرابــع فإنــه يتوقــع حــدوث منــو إيجــايب محــدود 
يصــل مبوجبــه الناتــج املحــيل اإلجــاميل إىل 14635 مليــون دوالر.

وذلــك ضمــن ســيناريو أســاس يقــع بــني حالتــي التفــاؤل والتشــاؤم، 
وبحيث يتوقع أن يصل النمو عىل أساس سنوي إىل 4.4 %.

يف  املبذولــة  اإليجابيــة  الجهــود  إىل  يســتند  الســيناريو  هــذا  إن 
واالجــراءات  القيــود  مــن  التخفيــف  واســتمرار  كورونــا،  مواجهــة 
الوبائية التي رافقت الجائحة الوبائية، هذا بجانب تحســن مســتوى 
الخــاص. للقطــاع  الحكومــة  ملديونيــة  كســداد  املاليــة  التحويــات 

إن زيــادة أعــداد العاملــني يف )إرسائيــل( لــه دور إيجــايب أيضــا يف 
العنــارص التــي يعتمــد عليهــا يف تنبــؤات ســيناريو األســاس وصــوال 
إىل تقديرات ميكن البناء عليها الحتياجات صناع القرار والباحثني 

واإلعاميني واملهتمني.
إن معــدل النمــو االقتصــادي املشــار إليــه لعــام 2021 وهــو 4.4 % 
يظــل غــري كاٍف للوصــول إىل حالــة النمــو الســائدة منــذ عــام 2017، 

إذ املطلوب تحقيق ما يفوق ذلك.
وأمــا مــا ميكــن تحقيقــه كمعــدل منو يف الناتج اســتنادا إىل ســيناريو 
التفــاؤل الــذي يســتند إىل عوامــل إيجابيــة قــد تكــون مواتيــة فيقــدر 
بنحــو 7.2 %، وهــو بــدوره يبقــى ضئيــا وال يحقــق نقلــة نوعيــة يعتد 
بهــا مــن منطلــق أنــه متــدنٍّ وال مجــال أن يتجــاوز حالــة النمــو الســالب 

التي تحققت عام 2020 والبالغة 11.5 %.
وباالنتقال إىل الســيناريو التشــاؤمي كأحد الســيناريوهات الواجب 
أخذها يف الحسبان والوارد حدوثها فهي تشري إىل إمكانية حدوث 

منو سلبي عىل أساس سنوي لعام 2021 يبلغ 0.2 %.
النمــو وضعفــه،  تراجــع  هــو ضحيــة  املواطــن  يظــل  وعليــه 
.مــا يقودنــا  1515نظــرا لبقــاء دخلــه الحقيقــي عنــد مســتوى متدنٍّ

غزة/ فلسطني:
أعلــن وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان م.ناجــي رسحــان، أن 
والكورنيــش  الرشــيد  شــارع  تطويــر  مبــروع  الخــاص  العطــاء  طــرح 
امللحق له، املمتد من مفرتق السودانية حتى منطقة الواحة غريب 
بلدة بيت الهيا شــاميل قطاع غزة، ســيكون اليوم الثاثاء من خال 

الركات املحلية يف القطاع.
وأوضــح رسحــان يف بيــان أمــس، أن لجنــة اإلعامر املرصية بالتنســيق 
مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ســتقوم بطــرح العطــاء الخــاص 

باملروع.
وأشار أن الركات املحلية ستقوم بتنفيذ كل أعامل البنية التحتية 
وأعــامل الرصــف وامليــاه والــرصف الصحــي وميــاه األمطــار، كذلــك 
أعــامل الكهربــاء واالتصــاالت، والعمــل عــىل تجهيــز الكورنيش ليكون 

متنفًسا للمواطنني.
ونبــه رسحــان أن الــوزارة تنســق مــع وزارة الحكــم املحــيل ومصلحــة 
بلديات الساحل، وبلدية بيت الهيا وسلطة الطاقة ورشكة الكهرباء 

إلخراج املروع يف أفضل حالة.

غزة/ فلسطني:
إن  غــزة،  التنميــة االجتامعيــة يف  قالــت وزارة 
حــوايل 79,629 أرسة تقــع تحــت خــط الفقــر 
حــوايل  أي  فــرًدا   473,838 بواقــع  املدقــع 
رصف  توقــف  غــزة،  قطــاع  ســكان  مــن   21%
برنامــج  مــن  بهــم  الخاصــة  النقديــة  املســاعدة 
التحويات النقدية، إذ مل يتلقوا ســوى 14% 
مــن املخصصــات لهــذا العــام، مــا أفقــد هــذه 
األرس الفقــرية القــدرة عــىل توفــري احتياجاتهــم 

األساسية.
وأكــدت الــوزارة يف بيــان أصدرته، أمس، اليوم 
الــدويل للقضــاء عــىل الفقــر، الــذي يوافــق 17 
أكتوبر من كل عام، أن توقف رصف املساعدة 
النقديــة زاد مــن معانــاة هذه األرس التي يعاين 
حــوايل  النســاء  إذ متثــل  التهميــش،  معظمهــا 
37.7 % من أرباب األرس املستفيدة نصفهن 

أرامــل، كــام بلــغ أربــاب األرس مــن كبــار الســن 
مــن  األرس  أربــاب  ويشــكل   ،%  28.1 حــوايل 
 ،%  12.4 حــوايل  إعاقــة  ذوي  األشــخاص 
أربــاب  مــن   %  55.7 حــوايل  أن  إىل  إضافــة 

األرس يعانون مرًضا مزمًنا واحًدا عىل األقل.
وأردفــت الــوزارة، أن توقــف رصف املســاعدة 
النقدية جاء يف ظل الحصار الخانق املفروض 
عــىل قطــاع غــزة الــذي أدى إىل توقــف الحيــاة 

االقتصاديــة يف القطــاع، إذ بلغــت نســبة الفقــر 
64 % مــن الســكان، كــام وصــل انعــدام األمــن 

الغــذايئ إىل 68 %، ورضبــت البطالــة 49 % 
أكــر  وجــود  إىل  إضافــة  العاملــة،  القــوى  مــن 
مــن 15 ألــف أرسة عــىل قوائــم انتظــار برنامــج 
التحويــات النقديــة، ال تتلقــى أي مســاعدات 
هــذه  فقــدت  وقــد  أعــوام،   3 مــن  أكــر  منــذ 
لقوائــم  إضافتهــا  إمكانيــة  يف  األمــل  األرس 
املســتفيدين، ما زاد من معاناتهم وشــعورهم 

بالحرمان واإلحباط.
املخصصــات  رصف  توقــف  أن  وأوضحــت 
حيــاة  يف  أثــر   ،2021 عــام  يف  االجتامعيــة 
مــن  مبزيــد  مهــددة  باتــت  والتــي  األرس 
الرعايــة  األرس  وفقــدان  األرسيــة  املشــكات 
والغذائيــة  والصحيــة  االجتامعيــة  والحاميــة 
ألطفالهــا، مــا يعطي مــؤرًشا حول زيادة حاالت 
والعنــف  املبكــر  والــزواج  املــدريس  التــرب 
األرسي، مــا قــد يفشــل أي خطــط للتنميــة يف 
االجتامعيــة  املشــكات  ويعمــق  غــزة،  قطــاع 

واالقتصادية.
برنامــج  رصف  توقــف  وبســبب  أنــه  وتابعــت 
الرامــج  تســتِطع  مل  النقديــة،  التحويــات 
واملؤسســات  الــوزارة  مــن  املقدمــة  األخــرى 
املحلية والدولية من تغطية أكر من %8 من 

فجوة الفقر لهذه األرس.
الســلطة  إىل  رســالة  التنميــة  وزارة  ووجهــت 
األورويب،  واالتحــاد  األمميــة،  واملؤسســات 
إلعــادة رصف مخصصــات  الجــاد  العمــل  إىل 
مســتفيدي برنامج التحويات النقدية )شــيك 
إذ  دفعــات،  ألربــع  منتظــم  بشــكل  الشــؤون( 
توفــري  عــىل  قــادرة  غــري  الفقــرية  األرس  باتــت 
احتياجاتهــا األساســية عــىل أن يكــون الــرصف 
يف عــام 2021 وليــس يف الربــع األول من عام 

.2022

وطالبــت بتوفــري التمويــل الــازم لحــوايل 15 
الفقــراء  مــن  االنتظــار  قامئــة  عــىل  أرسة  ألــف 
الجــدد، مل تتلــقَّ أي مســاعدات منــذ أكــر مــن 
3 أعوام، وقد فقدت هذه األرس األمل وزادت 

معاناتها وشعورها بالحرمان واإلحباط.
والرعايــة  الحاميــة  برامــج  دعــم  عــىل  وحثــت 
ظــروف  يف  األطفــال  مثــل  املهمشــة  للفئــات 

صعبة، واملرأة، وكبار السن.
كــام أكــدت أهميــة رفــع الحصــار الخانــق غــري 
القانــوين عــن قطــاع غــزة، وضــامن حركة األفراد 
عوائــق،  دون  القطــاع  وإىل  مــن  والبضائــع 
ووقــف اعتــداءات االحتــال اإلرسائيــيل عــىل 
مدخاتهــم  ومصــادر  املواطنــني  ممتلــكات 

حتى ال تزيد معاناة سكان القطاع.

غزة/ فلسطني:
يف  التبليــط  أعــامل  يف  غــزة  بلديــة  رشعــت 
عــىل  املتعامــدة  الشــوارع  تطويــر  مــروع 
الـــ17  ميــدان  )البحــر( جنــوب  الرشــيد  شــارع 
تطويــر  يف  جهودهــا  ضمــن  املدينــة،  غــرب 
وتنفيــذ  الحيويــة،  والشــوارع  التحتيــة  البنيــة 

مشاريع تطويرية وخدماتية جديدة.
عــىل  املــرف  املنــارصة،  م.منصــور  وذكــر 
شــوارع   4 تســتهدف  األعــامل  أن  املــروع، 
فرعيــة متعامــدة عــىل شــارع الرشــيد، جنــوب 
ميدان الـ17 غرب مدينة غزة، بهدف معالجة 
الشــتاء  فصــل  يف  األتربــة  انجــراف  مشــكلة 

وتراكمها يف شارع الرشيد.
الشــوارع  تبليــط  يشــمل  العمــل  أن  وأوضــح 
األربعة األوىل بباط إنرتلوك مبساحة 3000 
مرت مربع، وأعامل متديد شبكة رصف صحي 
بطول 400 مرت، ومتديد خطوط مياه، إضافة 

إىل شبكة إنارة يف املنطقة.
مــن  املمــول  املــروع  أن  املنــارصة  وبــني 
الهيئــات املحليــة،  وإقــراض  صنــدوق تطويــر 
بتكلفــة تبلــغ 128,500 يــورو، يخــدم حــوايل 
20 ألــف نســمة مــن ســكان املناطــق الغربيــة 

واملصطافني.

شارع الجزائر
تعبيــد  أعــامل  يف  غــزة  بلديــة  رشعــت  كــام 
خلــف  الجزائــر  شــارع  امتــداد  تطويــر  مــروع 
الجامعة اإلسامية غرب املدينة، يف املنطقة 
املمتــدة مــن شــارع جامعة الــدول العربية غرًبا 

وحتى شارع مصطفى حافظ رشًقا.
بيــان أمــس، أن الشــارع  البلديــة يف  وذكــرت 
مشــكات  يعــاين  مــرت،   400 طولــه  البالــغ 
واآلثــار  للتطويــر  حاجتــه  أبرزهــا؛  عديــدة، 
الســلبية الناتجــة عــن ذلــك مــن انتشــار للغبار 
الشــتاء  فصــل  يف  األمطــار  مليــاه  وتجمــع 
واالزدحــام املــروري ناهيــك بتهالــك شــبكات 

املياه والرصف الصحي.
الحيــوي  الشــارع  هــذا  أن  البلديــة  وأضافــت 
واملؤسســات  الجامعــات  مــن  عــدًدا  يخــدم 
الخدماتيــة  واملؤسســات  التعليميــة 
تطويــر  إىل  البلديــة  دفــع  مــا  املختلفــة، 
طولهــا  يبلــغ  والتــي  منــه  املتفرعــة  الشــوارع 
520 مــرًتا مبســاحة إجامليــة للشــارع الرئيــس 

مــرت  بـــ8500  تقــدر  املتفرعــة  والشــوارع 
مربــع، موضحــًة أن الشــارع الرئيــس ســرُيَصف 
مبــادة األســفلت، يف حــني ســُتعبَّد الشــوارع 
الفرعية بباط "اإلنرتلوك". وبينت أن أعامل 

الشــارع  وتعبيــد  تطويــر  تشــمل  املــروع 
الرئيــس والشــوارع املتفرعــة منــه، وتوفري 25 
موقًفــا للســيارات بطــول 80 مــرًتا، وتخصيص 
مظــات  ووضــع  الباصــات  لوقــوف  أماكــن 
للطــاب يف هــذه املواقــف، وتزويــد الشــارع 
بـ25 عمود إنارة، وتجهيز أحواض يف الشارع 

لزراعتها باألشجار.
خطــوط  متديــد  كذلــك  األعــامل  وتشــمل 
 1000 ومتديــد  مــرت،   1500 بطــول  ميــاه 
لتحســني  الصحــي  الــرصف  خطــوط  مــن  مــرت 
شــارع  إىل  مســارها  بنقــل  الشــبكة  كفــاءة 
جامعــة الــدول العربيــة غرًبــا، ومتديد خطوط 
مــرت،   100 بطــول  األمطــار  ميــاه  لترصيــف 
يف  األمطــار  ميــاه  تجمــع  مشــكلة  ملعالجــة 
فصــل الشــتاء وتحســني واقــع خدمــات امليــاه 

والرصف الصحي.
مــن  املمــول  املــروع  هــذا  أن  إىل  ونبهــت 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة، 
يــورو،  بـــ500,000  تقــدر  إجامليــة  بتكلفــة 
سيســاهم يف حل مشــكلة االزدحام املروري 
املركبــات يف  لتنقــل  بديلــة  شــوارع  وإيجــاد 
املنطقة ويربط الجامعات بالشوارع الرئيسة 

املختلفة.

"الحكم المحلي" تشرع 
في تحديث المخطط 
اإلقليمي لقطاع غزة

غزة/ فلسطني:
رشعــت وزارة الحكــم املحــيل، أول مــن أمــس، وبقــرار مــن مجلــس 
مبشــاركة  غــزة  لقطــاع  اإلقليمــي  املخطــط  تحديــث  يف  الــوزراء، 

الوزارات والهيئات الحكومية املختلفة.
االهتــامم  إن  مطــري،  م.ســمري  املحــيل  الحكــم  وزارة  وكيــل  وقــال 
بالتخطيــط العمــراين هــو وســيلة لرســم الصــورة املســتقبلية للتنميــة 
الصــورة  تلــك  تنفيــذ  لتحقيــق  كأداة  العمرانيــة  بالتنميــة  واالهتــامم 
وتوطــني املروعــات وإيجــاد فــرص العمــل ســيدعم النمــو والتنميــة 
املتوازنة والشاملة ملختلف املدن والقرى ويقلل من الهدر املايل 
املدينــة  ببنــاء  املعنيــة  األجهــزة  بــني مختلــف  التنســيق  مــن  ويعــزز 
للتنميــة  الحقيقــي  للمعنــى  الســليم  املفهــوم  ويحقــق  وتنميتهــا 

العمرانية.
بــكل  تنهــض  مســتدامة  تنميــة  خطــة  خلــق  املــروع  ويســتهدف 
وفــق  اإلقليمــي  عــىل املســتوى  غــزة  قطــاع  التخطيــط يف  قطاعــات 
نظــرة شــمولية تراعــي املــوارد املتاحــة والخطــط املســتقبلة لدولــة 
فلســطني، إذ إن النطاق الجغرايف للتطبيق ســوف يكون عىل كامل 

مساحة القطاع.
وتتمثــل األهــداف الرئيســة للمخطــط اإلقليمــي ملحافظــات غــزة يف 
تنمية وتطوير القطاع الســياحي الســاحيل يف املحافظات الجنوبية 
خاصــة ويف فلســطني عامــة، وتوفــري مخطط الســتخدامات األرايض 
التخطيــط  أجــل  مــن  عريضــة  خطــوط  ووضــع  غــزة،  محافظــات  يف 
الوطنيــة  الشــؤون  يف  األرايض  اســتخدامات  عــىل  والســيطرة 
واإلقليميــة الهامــة، ووضــع الخطــوط العريضــة للتوجهــات وأولويــات 
املشــاريع وبرامج االســتثامر يف املســتقبل، ووضع األســس إلعداد 

خطة وطنية، وصياغة السياسات الوزارية املتداخلة.

دعت لدعم برامج الحماية والرعاية للفئات المهمشة
"التنمية": توقف صرف المساعدات النقدية فاقم 

من معاناة األسر الفقيرة في غزة

بلــدية غــزة تشرع فــي تعبيد 4 شــوارع 
متعــامــدة علــى شــارع البحــر

ضمن المنحة المصرية إلعادة اإلعمار
سرحان: طرح عطاء تطوير 
شارع الرشيد والكورنيش 

شمال القطاع اليوم

م.ناجي رسحانم.ناجي رسحان
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )2021/574(
لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  العامــة  لــإدارة  أنــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
إبراهيم زكريا إبراهيم عمران من سكان غزة هوية رقم 906696661 بصفته 
وكيال عن: رامي زكريا إبراهيم عمران هـ/ 800093114 وريم زكريا إبراهيم 

عمران هـ/ 801537671 وفريوز فوزي منر عمران هـ/ 928338433 
مبوجب وكالة رقم: 182341 / 2021 صادرة عن كندا + 61525 / 2019 كندا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 2308 القسيمة 7 املدينة أبو مدين

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2021/10/18م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة الوسطى الرعية االبتدائية

إعالم حكم غيابي
القايض: حسام إبراهيم الحليمي.

املدعية : ملك رشيف موىس الريف من بيت طيام وسكان الربيج.
املدعى عليه: مصطفى بدر الدين سعيد األسود من غزة وسكانها.

املوضوع/ نفقة زوجة.
األسباب الثبوتية: البينة الرسمية والرعية واإلخبار.

يف الدعوى املكونة بني املتداعيني املذكورين صدر القرار اآليت
وعمـــال  واإلخبـــار  والشـــرعية  الرســمية  والبينـــة  والطلـــب  الـــدعوى  عـلـــى  بنـــاء 
املحاكــامت  أصـــول  قـــانون  مـــن   159،114،103،46،18،16 بـــاملواد 
مــن  الشــخصية 62،59،38  قـانـــون األحــوال  مـــن  الرعيــة 189،161،160 
عــى زوجهــا  ملــك املذكــورة  للمدعيــة  فقــد حكمــت  العائلــة  قانــون حقــوق 
املدعــى عليــه مصطفــى املذكــور بنفقــة رشعيــة قدرهــا خمســون دينــارا أردنيا 
شــهريا أو مــا يعادلهــا بالنقــد املتــداول لســائر حوائجهــا الرضوريــة الرعيــة 
مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن وأمــرت املدعــى عليــه بدفــع ذلــك للمدعيــة 
باالســتدانة  واذنتهــا  2021/3/15م  يف  الواقــع  الطلــب  تاريــخ  مــن  اعتبــارا 
والــرصف والرجــوع عليــه مبــا يرتاكم من النفقة وضمنته الرســوم واملرصوفات 
حكام وجاهيا بحق املدعية قابال لالستئناف غيابيا بحق املدعى عليه قابال 
لالعرتاض واالستئناف فهمته لها يف املجلس ويجب عى الجهة التي يناط 
بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليــه متــى طلــب منها وعى كل ســلطة وكل قوة أن تعني 
عى إجرائه ولو باستعامل القوة الجربية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص 

القانون وحرر يف السادس من رمضان لسنة ١٤٤٢هـ وفق 2021/4/18م.
قايض الوسطى الرعي

إعالن فقد شيك
رقــم:  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  اللــه  حــرز  أحمــد  صــالح  يحيــى  أنــا/  أعلــن 
403754617 عــن فقــد الشــيك والــذي يحمــل الرقــم 30000732 قيمتــه 
1300 شيكل، املستحق بتاريخ 2021/10/20 الصادر من حساب رشكة 
ســعد محمــود الربعــي للرصافــة لــدى بنــك القــدس. فأرجو ممــن يجده أن 

يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية 

إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إىل الســيد/ ســفيان شــاكر حســنية مــن ســكان غــزة. نظــرًا لعــدم توقيعكــم 
عى أوراق معاملة التســجيل املجدد التي تخص املواطن/ شــاكر خليل 
خليل حرب هوية رقم/ 901455204 من سكان منطقة غزة الصفطاوي 
والبالــغ مســاحته 484 + 672 مــرت مربــع يف القســيمة 73 ماليــة )حســب 
ادعاء املواطن( من القطعة 11 مالية حســب ادعاء املواطن( من أرايض 
وادي الســلقا وحيــث إنــك جــاٌر لــأرض الخاصــة باملواطــن املذكــور مــن 

الجهة الغربية.
نرجــو العلــم بأنــه إذا كان لديكــم أي اعــرتاض عــى إمتــام املعاملــة املذكــورة 
أعاله عليكم إثبات اعرتاضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يومًا من 
تاريــخ تبليغكــم إخطارنــا هــذا أو إحضــار حكــم قضايئ بالخصــوص خالل تلك 

الفرتة وإال سيتم السري باملعاملة حسب اإلجراءات املثبتة لدينا قانونًا.
دائرة التسوية تحريرًا يف: 2021/10/18م

اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيدة/ صفــاء محمد محمد عبد ربه من ســكان 
جباليــا هويــة رقــم / 914746649 قــد تقدمــت بطلــب لتصحيــح اســمها / 
واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغــزة باســم // صفــا محمــد محمــد فــرج 

/ عبد ربه 
القطعة 1782 القسيمة 11 – 12 أرايض 

إىل االسم الصحيح لها // صفاء محمد محمد عبد ربه
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

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

الخرطوم/ وكاالت:
أعلــن مجلــس الــوزراء الســوداين، أمــس، 
تشــكيل "خليــة أزمــة" من جميع األطراف 

ملعالجة األوضاع الحالية بالبالد.
عــن مجلــس  بيــان صــادر  ذلــك يف  جــاء 
الوزراء، عقب جلســة طارئة بشــأن األزمة 
الــوزراء برئاســة  بالبــالد ملجلــس  الراهنــة 

عبد الله حمدوك.
بــني  الحــوار  "أهميــة  عــى  البيــان  وأكــد 
مكونــات بــني جميــع أطــراف األزمــة ســواء 
بني مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري 
مبجلــس  العســكري  واملكــون  بينهــا  أو 

السيادة".
أزمــة  خليــة  تشــكيل  "تقــرر  وأضــاف: 
ملعالجــة  األطــراف  جميــع  مــن  مشــرتكة 

األوضاع الحالية"، دون تسميتهم.
بالتوافــق  االلتــزام  تقــرر  "كــام  وتابــع: 
تســتهدف  عمليــة  حلــول  عــى  العاجــل 
ونجــاح  واســتقرار  وحاميــة  تحصــني 

التحول املدين الدميقراطي".
وقــال حمــدوك إن "توقــف الحــوار خــالل 
الفرتة املاضية بني مكونات الراكة أمر 

يشكل خطورة عى مستقبل البالد".
واســتدرك: "لذلــك يجــب أن يتغري، وأن 
يتــم التوافــق عــى حلــول للقضايــا اآلنيــة 

وبقية مطلوبات االنتقال".
بــني  توتــر  يتصاعــد  أســابيع،  ومنــذ 
يف  واملــدين  العســكري  املكونــني 

انتقــادات  بســبب  االنتقاليــة،  الســلطة 
للقــوى  عســكرية  قيــادات  وجهتهــا 
السياســية، عــى خلفيــة إحبــاط محاولــة 
انقالب عســكري يف 21 ســبتمرب/أيلول 

املايض.
اعتصام الخرطوم

مئــات  يشــارك  الســبت،  ومنــذ 
مفتــوح،  اعتصــام  يف  الســودانيني 
االنتقاليــة  الحكومــة  بحــل  للمطالبــة 

السياســية  املشــاركة  قاعــدة  وتوســيع 
فيها، وتحسني األوضاع املعيشية.

مــن  أمــس، مجموعــة  الرطــة،  ومنعــت 
املعتصمــني أمــام القــرص الجمهوري من 
الوصــول ملقــر الحكومــة مــع بــدء مجلــس 

الوزراء اجتامعه الطارئ.
أطلقــت  الرطــة  أن  صحفيــون،  وأفــاد 
لتفريــق  للدمــوع  املســيل  الغــاز 
التوجــه إىل  الذيــن حاولــوا  املعتصمــني 

مقــر الحكومــة وقــد دعــت قــوى "إعــالن 
الوطنــي"  والتغيري-امليثــاق  الحريــة 
املنظمــة لالعتصــام -يف بيان لها األحد- 
)مســريات  "مواكــب"  يف  الخــروج  إىل 
املــدين  االنتقــال  لدعــم  شــعبية( 
قــوات  وبنــاء  والعدالــة  والدميقراطــي 

مسلحة سودانية واحدة.
ودعــا رئيــس حركــة تحريــر الســودان منــي 
مجلــي  رئيــي  أمــس،  منــاوي،  أركــو 

أســامه  مــا  إنهــاء  إىل  والــوزراء  الســيادة 
اختطــاف الفــرتة االنتقاليــة مــن جانــب 4 
أحــزاب، مشــددا عــى عــدم وجــود رغبــة 
املشــهد  مــن  اإلســالميني  إقصــاء  يف 

السيايس.
جــاء ذلــك ضمــن كلمة ألقاهــا مناوي يف 
يف  الرئــايس  القــرص  أمــام  املعتصمــني 

العاصمة الخرطوم.
العــدل  حركــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
كلمــة  -يف  إبراهيــم  جربيــل  واملســاواة 
مــن  طلــب  إنــه  املعتصمــني-  أمــام  لــه 

حمدوك حّل الحكومة.
بــدؤوا  الذيــن  املعتصمــون،  ويطالــب 
بتوســيع  الســبت،  اعتصاممهــم، 
وتنفيــذ  للحكومــة،  السياســية  الحاضنــة 
وتشــكيل  الدســتورية،  الوثيقــة  بنــود 

حكومة كفاءات.
الوطنــي"  "امليثــاق  مجموعــة  وتضــّم 
كيانــات حزبيــة وحــركات مســلحة، أبرزها 
حاكــم  بزعامــة  الســودان  تحريــر  حركــة 
دارفــور منــي أركــو منــاوي، وحركــة العــدل 
واملســاواة بزعامــة جربيــل إبراهيــم وزيــر 

املالية الحايل.
اتهامــات  الجديــدة  املجموعــة  وتوّجــه 
لقــوى الحريــة والتغيــري املعروفــة باســم 
الحاكــم"  املركــزي  "املجلــس  مجموعــة 
إقصــاء  عــرب  بالســلطة  لالنفــراد  بالســعي 

باقي التيارات املدنية يف البالد.

إيران: 4 جوالت مفاوضات مع 
السعودية جرت في "أجواء ودية"

طهران/ األناضول:
مــن  جــوالت   4 أن  أمــس،  اإليرانيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
املفاوضات جرت بني إيران والسعودية، مشريًة إىل أنها جرت يف 

"أجواء إيجابية وودية".
وقــال متحــدث الخارجيــة ســعيد خطيــب زاده، يف مؤمتــر صحايف، 
إن الجــوالت األربــع للمفاوضــات جــرت يف أجــواء إيجابية وودية، تم 
فيهــا متابعــة القضايــا الثنائيــة واإلقليمية، بحســب وكالة أنباء فارس 
اإليرانيــة. أضــاف: لقــد بّينــا سلســلة مــن النقــاط )يف املفاوضــات( 
باعتبارهــا نقاطــا ذات أهميــة واالتصــاالت مــا زالت مســتمرة، أعتقد 
أن الكلمــة التــي ميكــن وصــف أجــواء املفاوضــات بهــا بصــورة جيــدة 
هــي أنهــا محرتمــة وبطبيعــة الحــال فإنهــا بــذات القــدر كانــت جديــة 

أيًضا ونأمل بأن تصل إىل نتيجة.

وفاة وزير الخارجية األمريكي السابق 
كولن باول متأثًرا بإصابته بكورونا

واشنطن/ وكاالت:
تــوىل  الــذي  بــأول،  الســابق كولــن  الخارجيــة األمريــي  تــويف وزيــر 
مهامــه يف عهــد الرئيــس جــورج بــوش االبــن، عــن 84 عامــا، بســبب 

"مضاعفات مرتبطة بكوفيد19-" كام أعلنت عائلته، أمس.
التواصــل االجتامعــي  عــى وســائل  نــر  بيــان  العائلــة يف  وقالــت 
"لقــد فقدنــا زوجــا وأبــا وجــدا رائعــا ومحبا وأمريكيا عظيــام" موضحة 

أنه "كان ملقحا بالكامل".
ضواحــي  يف  الواقــع  ريــد  والــرت  مستشــفى  يف  بــاول  كولــن  تــويف 

واشنطن حيث يعالج الرؤساء األمريكيون عادة.
كان باول مدافعا عن الحرب يف العراق وأدىل يف 5 شــباط/فرباير 
أســلحة  حــول  الــدويل  األمــن  أمــام مجلــس  بخطــاب مطــول   2003
الدمــار الشــامل التــي كان يعتقــد أن العــراق ميلكهــا، وهــي حجــج 

كانت وراء تربير احتالل البالد.
قائــال  ســمعته  عــى  "وصمــة"  كان  الخطــاب  هــذا  بــأن  الحقــا  أقــر 
"كانت وصمة ألنني أنا من قدم هذا العرض للعامل باسم الواليات 

املتحدة، وستبقى عى الدوام جزءا من حصيلة أدايئ".

أوستن: واشنطن تراقب من كثب 
تطور األسلحة الصينية وتركز 

على التحدي العسكري
واشنطن/ وكاالت:

قال وزير الدفاع األمريي لويد أوسنت، أمس: إن واشنطن تراقب من 
كثــب تطويــر الصــني نظــم أســلحة متقدمــة، لكنــه رفــض التعليــق عــى 

تقرير عن اختبارها صاروخا أرسع من الصوت وذا قدرة نووية.
اليــوم-  جورجيــا  لجمهوريــة  زيــارة  خــالل  -للصحفيــني  أوســنت  وقــال 
واألنظمــة  والقــدرات  التســلح  يف  الصــني  تطــور  كثــب  عــن  "نراقــب 

املتقدمة التي لن تؤدي إال إىل زيادة التوتر يف املنطقة".
التحــدي  عــى  تركــز  ســتظل  واشــنطن  أن  األمــرييك  الوزيــر  وأضــاف 
العســكري الــذي ترفــع رايتــه بكــني. وتــأيت ترصيحــات أوســنت عقــب 
تقريــر لصحيفــة "فايننشــال تايــم "قالــت فيــه إن الصــني اختــربت قــدرة 
فضائيــة جديــدة بإطــالق صــاروخ "فــرط صــويت" )Hypersonic( يف 

املدار.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن هذا التقدم الذي حققته الصني 

عى صعيد األسلحة "فرط صوتية" "فاجأ االستخبارات األمريكية".
نفي صيني

إن  بقولهــا  التقريــر  عــى  أمــس،  ردت،  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  لكــن 
الصني اختربت مركبة فضاء يف يوليو/متوز املايض ومل تكن صاروخا 
ذا قدرة نووية أرسع من الصوت كام ذكرت صحيفة فايننشال تاميز.

وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة تشــاو يل جيــان -يف 
إفــادة صحفيــة يف بكــني لــدى ســؤاله عــن التقريــر- "مل تكــن صاروخــا، 
كانــت مركبــة فضــاء"، مضيفــا أنــه "اختبــار دوري" الغــرض منــه تجربــة 

التكنولوجيا من أجل معاودة استعامل املركبة.
وقــال تشــاو إن أهميــة اختبــار معــاودة االســتعامل تكمــن يف أنــه "يتيــح 

وسيلة رخيصة ومناسبة للبر للسفر اآلمن إىل الفضاء ومنه".
الصــوت،  رسعــة  تفــوق  أســلحة  وروســيا  املتحــدة  الواليــات  وتختــرب 
وُتعــرف عــادة بأنهــا صواريــخ تحلــق بأكــر مــن 5 أمثــال رسعــة الصــوت؛ 
يف ســباق عــى جيــل جديــد مــن األســلحة التــي يصعــب رصدهــا أو 

اعرتاضها.

بغداد/ وكاالت:
دعــا الرئيــس العراقــي برهــم صالــح، أمــس، إىل 
املبكــرة  الربملانيــة  االنتخابــات  نتائــج  احــرتام 
واتبــاع الســياق القانــوين والســلمي لالعــرتاض 

عليها.
وكانــت فصائــل مرتبطــة بإيــران رفضــت النتائــج 
األوليــة لالنتخابــات التــي جرت يف 10 أكتوبر/
ترين األول الجاري، بعد خسارتها الكثري من 

املقاعد، محذرة من احتامل اندالع عنف.
"البلــد  إن  أمــس  بيــان،  يف  الرئيــس  وقــال 
جســيمة  تحديــات  وأمامــه  دقيــق  بظــرف  ميــر 
واســتحقاقات وطنية كربى، تســتوجب توحيد 
الصــف الوطنــي وتغليــب لغــة الحــوار وتقديــم 
تلبيــة  نحــو  واالنطــالق  العليــا،  البلــد  مصالــح 
يف  العراقيــني  وتطلعــات  البلــد  اســتحقاقات 

الحياة الحرة الكرمية".
والعمليــة  الشــعب  إرادة  "احــرتام  أن  واعتــرب 
هــو  البلــد  يف  الســلمي  واملســار  الدســتورية 
واجــب وطنــي"، مضيفــا أن "االعرتاضــات عى 
نتائــج االنتخابــات حــق مكفــول يؤكده الدســتور 
التعامــل  وأن  االنتخابيــة،  والقوانــني  واللوائــح 
والســلمي  القانــوين  الســياق  يف  يكــون  معهــا 
من دون التعرّض إىل األمن العام واملمتلكات 

العامة وسالمة البلد".
وأشار صالح اىل أن احرتام الدولة ومؤسساتها 

والحفــاظ عــى املســار الدميقراطــي الســلمي 
بذلهــا  التــي  التضحيــات  أمانــة  هــو  البلــد  يف 
االســتبداد  مــن  عقــود  مــدى  عــى  شــعبنا 

واالضطهاد والعنف.
الخيــار  عــى  الحفــاظ  أن  عــى  وشــدد 
الدميقراطي الدستوري السلمي، الفتا إىل أن 
هــذا يســتدعي تكاتــف الجميــع للعمــل بصــّف 

واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته.
األربعــاء  حــّذرت  متنفــذة  فصائــل  وكانــت 
املــايض، مــن أن املــي بهــذه النتائــج يهــدد 
الســلم األهــي يف البــالد؛ مــا أثــار مخــاوف مــن 

احتامل اندالع اقتتال داخي يف البالد.
ووفق النتائج األولية، جاءت "الكتلة الصدرية" 
التابعــة ملقتــدى الصــدر يف صــدارة الفائزين بـ 
73 مقعدا من أصل 329، فيام حصلت كتلة 
"تقدم"، بزعامة رئيس الربملان املنحل محمد 
املرتبــة  ويف  مقعــدا،   38 عــى  الحلبــويس، 
بزعامــة  القانــون"،  "دولــة  كتلــة  حلــت  الثالثــة 
بـــ34  املالــي،  نــوري  األســبق  الــوزراء  رئيــس 

مقعدا.
إعادة فرز

مــن جانبهــا، أبدت املفوضية العليا املســتقلة 
اســتعدادها  أمــس،  العــراق،  يف  لالنتخابــات 
االنتخابــات  يف  األصــوات  فــرز  عمليــة  إلعــادة 
االعرتاضــات  الحتــواء  مســعى  يف  الربملانيــة، 

عى النتائج.
عضــو  عــن  الرســمية،  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
عــامد  العليــا  للمفوضيــة  اإلعالمــي  الفريــق 
تســلمت  "املفوضيــة  قولــه:  محســن،  جميــل 
االنتخابــات،  نتائــج  عــى  ألــف طعــن  مــن  أكــر 

وغدًا سيتم إغالق باب تلقي الطعون".
يف  القضائيــة  "الهيئــة  أن  محســن  وأوضــح 
املفوضية ســتتوىل النظر بالطعون، وســتصدر 
املفوضيــة   )..( الشــأن  بهــذا  ملزمــة  قــرارات 
مســتعدة إلعــادة عمليــة فــرز األصــوات لطأمنــة 

املعرتضني".

ق عمل بعثتها مع الناتو  روسيا ُتعلِّ
وتغلق مكتب االرتباط في موسكو

موسكو/ وكاالت:
لــدى حلــف شــامل  أمــس، تعليــق عمــل بعثتهــا  أعلنــت روســيا، 
يف  للحلــف  التابــع  االرتبــاط  مكتــب  وإغــالق  )الناتــو(  األطلــي 
موســكو، وذلــك بعــد ســحب أوراق اعتــامد مثانيــة مندوبني روس 

لدى الحلف بتهمة التجسس.
بعــض  "إثــر  الفــروف:  ســريغي  الــرويس،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
اإلجراءات التي اتخذها حلف شــامل األطلي، مل تعد الظروف 
األساســية للعمــل املشــرتك متوفــرة"، موضحــا أن هــذه القــرارات 

سيبدأ تطبيقها يف األول من ترين الثاين/ نوفمرب املقبل.
ومــن ثــم ســتعلق روســيا إىل أجــل غــري مســمى عمــل بعثتهــا يف 
بروكســل لــدى الحلــف األطلــي، وكذلك مكتب االرتبــاط القائم 
يف الســفارة البلجيكيــة يف موســكو، والــذي يتــوىل التنســيق بــني 

الحلف يف بروكسل، ووزارة الدفاع الروسية.
وأعلــن الفــروف أيضــا "وقــف أنشــطة مكتــب اإلعــالم التابــع لحلــف 
األطلي" الذي يحدد الحلف مهمته "بتحسني االطالع والتفاهم 

املتبادلني". ويأيت ذلك بعد اتهامات بالتجسس.
أكتوبــر  األول/  تريــن  مطلــع  أعلــن  قــد  األطلــي  حلــف  وكان 
البعثــة  يف  أعضــاء  مثانيــة  اعتــامد  أوراق  ســحب  عــن  الجــاري، 
الروســية يف بروكســل بتهمة أنهم "عمالء لالســتخبارات الروســية 

غري معلنني".
مــن جانــب آخــر، وجهــت أصابــع االتهــام إىل روســيا يف "أنشــطة 
مســيئة" متزايــدة يف أوروبــا، بحســب األمــني العــام لحلــف شــامل 

األطلي، ينس ستولتنربغ.
وكان حلــف األطلــي قــرر يف آذار/ مــارس 2018 ســحب أوراق 
اعتــامد ســبعة أعضــاء مــن البعثــة الروســية، وطردهــم مــن بلجيــكا، 
إثــر تســميم العميــل الــرويس الســابق، ســريغي ســكريبال، وابنتــه 

يف بريطانيا.
وخفــض عــدد أوراق اعتــامد أعضــاء البعثــة الروســية يف بروكســل 
آنــذاك مــن 30 إىل 20. ويف 7 تريــن األول/ أكتوبــر 2021، 

خفض هذا العدد بشكل إضايف ليصل إىل 10.

"مفوضية االنتخابات" تبدي استعدادها إلعادة فرز األصوات
الرئيس العراقي يدعو الحترام نتائج االنتخابات والتزام السلمية

الرئيس العراقي برهم صالح

االعتصامات مستمرة ومطالب بحل الحكومة
"مجلس الوزراء" يشكل "خلية أزمة" من جميع األطراف لمعالجة أوضاع السودان

مئات السودانيني يواصلون االعتصام أمام القرص الرئايس بالخرطوم أمس        )األناضول(
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وتعمــل الخطيــب وأشــقاؤها عــى 
مــن  تحملــه  الذكــرى ملــا  اســتثامر 
رزق: لكونها ســتتعرف عى أجمل 
وتعيــش  خلًقــا،  وأحســنهم  البــر 
يف تفاصيل ســرته، وقصة والدته 
رســائل  تحمــل  فجميعهــا  ووفاتــه 

إىل قلبها.
ال  املناســبة  "هــذه  وتضيــف: 
مــن  تخطيــط  دون  إحياؤهــا  يتــم 
فنجلــس  حبــي،  ألهديــه  القلــب، 
يف مجالــس عائليــة لــرد ســرته، 
تيــر  مــا  ونقــرأ  جامعــة،  ونصــي 
أوصانــا  ملــا  كتطبيــق  القــرآن  مــن 
الحلويــات  مــن  أنــواع  ونحــر  بــه، 
كتعبــر عــى فرحنــا بيــوم ميــاده، 
النبــوي،  املديــح  إىل  واالســتامع 
هــذا إىل جانــب وعود رسية ذاتية 
تكــن كالســر عــى خطــاه وااللتــزام 
بسنته ألحظى بالرب من يديه".

تعــد  عــام  كل  يف  أنهــا  وتوضــح 
ليشء جديد يف لاحتفال بذكرى 
مولد خاتم األنبياء، مشرة إىل أن 
جميــع األفــكار وطــرق التعبــر عــن 
الحــب اتجــاه ســيدنا محمــد عليــه 
جميلــة،  وســام،  اللــه  صلــوات 
يــرد قلبــك وتعــود إىل  "املهــم أن 

خطاه".
محمــد  أبــو  الحــاج  دأب  فحــن 
عوض، والذي ناهز العقد الســابع 
ذكــرى  إحيــاء  عــى  عمــره،  مــن 

املولد النبوي بصورة جامعية.
فــام أن تغيب شــمس ذلــك اليوم، 
حتــى يكــون الحــاج عــوض قــد أتــم 
تجهيزاتــه بعــد تجمــع أفــراد أرستــه 
الثاثــة  أشــقائه  مــن  املمتــدة 
وكذلــك  وأحفادهــم،  وأبنائهــم 
يف  يجتمعــون  الذيــن  الجــران 

ساحة املنزل التي تزيد مساحتها 
عى 200 مرت مربع.

يفتتــح االحتفــال بقــراءة آيــات مــن 
صفــات  تســتحر  وكلمــة  القــرآن 
أمتــه  مــن  أراد  التــي  وقيمــه  النبــي 
ثــم تخصــص مســاحة  العمــل بهــا، 
عــى  بالصــاة  للجهــر  الوقــت  مــن 
نبــوي  مديــح  ذلــك  يتلــو  النبــي، 
بينــام  التســجيل  جهــاز  بــه  يصــدح 

توزع الحلوى عى املشاركن.
فرصة لغرس القيم

لثاثــة  أم  وهــي  البنــا  تســنيم  أمــا 
املناســبات  فتنتظــر  أطفــال، 
يف  لتغــرس  املختلفــة  الدينيــة 

للنبــي واالقتــداء بأخاقــه، ويــزداد 
حبهــم ملعرفــة ســرته العطرة، كام 
أنــه يتعــدل ســلوكهم إىل حــد مــا، 
خاصــة لــدى معرفتهم كيف كانت 
أخــاق الرســول، وكيــف يجــب أن 

تكون أخاق املسلم.
أي  صــدر  لــو  أنــه  إىل  البنــا  وتنبــه 
ترصف خاطئ منهم فإنها تذكرهم 
بكيفيــة تعامــل الرســول وصحابتــه 
وترســخ  مشــابهة،  مواقــف  يف 
املقــدرة،  عنــد  العفــو  لديهــم 
وبــذات الوقــت أال يكونــوا ضعــاف 
املواقــف  فهــذه  الشــخصية 
شــخصيتهم،  تشــكل  والقصــص 

الدينيــة،  القيــم  أطفالهــا  نفــوس 
املنهــاج  ضغــط  مــع  خاصــة 
لهــا  يتيــح  ال  الــذي  التعليمــي 
املولــد  يــوم  ففــي  بذلــك،  القيــام 
أرسيــة  بجلســات  تتفــرد  النبــوي 
النبــي  ســرة  فحواهــا  يتضمــن 
وعمــل  والســام،  الصــاة  عليــه 
التــي  الورقيــة  املشــغوالت  بعــض 
تحمــل اســمه وبعــض املعلومــات 
مــع  تتناســب  التــي  البســيطة 

عقولهم.
ذكــرى  إحيــاء  مظاهــر  أن  وتبــن 
عــى  أثــر  لــه  النبــوي  املولــد 
أطفالهــا، حيــث إنهــا تعظــم حبهــم 

وترسخ يف عقولهم.
تجديد عهد النبوة

العضــو  يتحــدث  جهتــه،  ومــن 
علــامء  رابطــة  يف  االستشــاري 
مــن  بــأن  زمــارة  أحمــد  فلســطن 
أرســل  أن  علينــا  اللــه  ِنعــم  أعظــم 
إلينــا رســوله محمــد بشــًرا ونذيــًرا، 
ومــن عظيــم نعمــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص علينــا 
عليــه،  دلنــا  إال  خــًرا  تــرك  مــا  أنــه 
ومــا تــرك رًشا إال حذرنــا منــه، فكان 
حياتنــا  تكــون  أن  يف  الفضــل  لــه 

مستقرة مطمئنة.
كانــت  هنــا  مــن  أنــه  إىل  ويشــر 
العطــرة،  والســرة  النبويــة  الســنة 

النــاس،  حيــاة  لشــؤون  ناظمــة 
وترشد لخري الدنيا واآلخرة.

ويقــول زمــارة: "هــذا مــا يتجــدد بــه 
العهــد كل عــام ونحــن نحيا بذكرى 
أثــره  نقتفــي  ملسو هيلع هللا ىلص،  الحبيــب  مولــد 
وهنــا  ســرته،  ظــال  يف  ونعيــش 
الجليــل  الفاضــل  موقــف  نذكــر 
أن  يــوم  عنــه  اللــه  ريض  عمــر  ابــن 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  بنهــج  يســن  كان 
سرته ومسرته، وخطواته وحياته 
العمليــة، ويقــول عــى أن يوافــق 

ِفْعي فعَله فرىض الله عني".
والصــاة  ذكــره  يف  أن  ويوضــح 
عليــه الخــر العظيــم، ودفــع الباء، 
واســتجاب الخــر، وكشــف الهــم، 
قــال أيب ريض اللــه عنــه يــا رســول 
اللــه أجعــل لــك صــاة كلهــا قــال: 
لــك  ويغفــر  همــك  يكفــى  "إذن 
فيــه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  واتبــاع  ذنبــك"، 
الخطــأ  يف  الوقــوع  مــن  العصمــة 
واتباع الهوى والزلل، لقوله تعاىل: 
ُســوَل  َه َوَأِطيُعوا الرَّ "ُقــْل َأِطيُعــوا اللَّ
ــَل  ُحمِّ َمــا  َعَلْيــِه  ــا  َ َفِإنَّ ــْوا  َتَولَّ َفــِإن 
ُتِطيُعــوُه  َوإِن  ْلُتــْم  ُحمِّ ــا  مَّ َوَعَلْيُكــم 

َتْهَتُدوا".
اتبــاع  يف  أنــه  إىل  زمــارة  ويلفــت 
النبــي الفــاح والفــوز كيــف ال وهــو 
صاحــب الشــفاعة، تــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
إبراهيــم  يف  وجــل  عــز  اللــه  قــول 
أضللــن  إنهــن  "رب  الســام:  عليــه 
كثــرًا مــن النــاس فمــن تبعنــي فإنــه 
غفــور  فإنــك  عصــاين  ومــن  منــى 

رحيم".
األخــذ  مــع  االتبــاع  توافــق  وإذا 
بالسنة واقتفاء األثر، كانت الحياة 
موفقــة والعمــل متقبــل، وإذا تقبل 

الله العمل كان النجاح والفاح.

النبــوة، وتكشــف منهاًجــا ســامًيا  النبويــة معــامل  توضــح الشــامئل 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  تقديــم  طريقــة  ذلــك  ومــن  الحيــاة،  إدارة  يف  عظيــاًم 
للشــخصيات ومنحهــا فرصــة الحضــور واملشــاركة، فقــد كان مــن 
الشــامئل النبويــة امللهمــة لــذوي الزعامــة واملنصــب واملكانــة مــا 
فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص من القرب جدا من رّواد مجلسه واملجتِمعن يف 
حرتــه الريفــة وامللَتقــن معــه بشــكل عام، حيــث يجعلهم يف 

مكانة يُكونون بها قطَب رحى بن الحضور.
ورغم أن الجميع هم تابعون له ومسّلمون بأن زمام كل حق ومنتهى 
كل علم وكل حسم لديه ملسو هيلع هللا ىلص وأنهم يف كَنفه واردون وعى ضفاف 
حياضــه نازلــون، وأنهــم ال وزن لهــم إال بالصلــة بــه، وال إضافــة لديهم 
ملــا عنــد النبــي الكريــم، فإنــه عليــه الصاة والســام يفســح لهم يف 
املقدمــة، ويبّوئهــم الدرجــات ويوفــر لهــم املناســبات حظــوة لهــم، 

وللفت األنظار إليهم ومتكينهم من جذب األضواء.
مــن  للعديــد  البــاب  النبويــة  السياســة  فتحــت  امليــزة  هــذه  وعــْر 
الشــخصيات لتســّلم األدوار داخــل اللقــاءات ولنيــل النجومية التي 
ال يحرص كل القادة عى منحها ملريديهم، بل قد يشّكلون حائط 
عــرة دون ذلــك، وهــو عكــس املنهج النبــوي املتمثل يف الخصال 
العظيمة التي أدار بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الحياة العامة والعاقة بالجميع 
نبيــا وقائــدا لألمــة وللنــاس، فــكان ميهــد الطريــق أمام الشــخصيات 
مبــا يصنــع الرتويــج لهــا ويعــزز االهتــامم بهــا ويــرز قيمــة خاصة من 
القيــم املرتبطــة باالجتــامع العــام، واملندرجــة يف النظــم املثــى 

التي تؤطر أرقى املجالس واللقاءات.
وإذا كانت الضوابط الخاصة بلقاءات الشخصيات الرسمية تحّد 
مــن مســتوى َتصــّدر الحارضيــن، فــإن تلــك الضوابــط يف املنهــاج 
النبوي شديدة االحتفاء بالحضور، وعنرص أسايس يف إرشاكهم، 
ونتيجــة ملــا ميثلــه هــذا البعــد يف السياســة النبويــة، يدعــو النبــي 

ملسو هيلع هللا ىلص صحابيا معينا من بن الصحابة للمشاركة.
وتعد هذه االختيارات النبوية للشخصيات عن األبعاد االجتامعية 
والدالالت الثقافية والحضارية التي تفرزها القيم النبوية، وبذلك 
كانــت املامــح واملعــامل الخاصــة باللقــاءات املنعقدة يف حرة 
قواعــد  بنــاء  يف  أساســيا  محــورا  والســام  الصــاة  عليــه  الرســول 
العاقــات العامــة الرائــدة وُنظم الخصائص املحققة ألفضل أناط 

اإلدارة االجتامعية.
ولهــذا نقــرأ عنــد ابــن ســعد يف الطبقــات، عــن ابــن ســرين قــال: 
قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ليلة وهم يف ســفر: "أين حســان بن ثابت؟"، 
فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: "خذ". فجعل ينشده 
ويصغــي إليــه، حتــى فــرغ مــن نشــيده فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليه وسلم: "لهذا أشد عليهم من وقع النبل".
حفــاوة عظيمــة يشــمل بهــا الرســول الكريــم شــخصيات الصحابــة، 
مواقَعهــا يف ظالهــا،  املختلفــة  واملجــاالت  التخصصــاُت  وتِجــد 
واألدب مكرم الجناب بن هذه املجاالت عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لتقديره 
لــألدب كــام يــويل عليــه الصــاة والســام شــعراءه مكانــة خاصــة، 
ومــا رواه ابــن ســعد آنًفــا أحــد تجلياتهــا، حيــث يجــد حســان ريض 
اللــه عنــه نفَســه يف هــذا املوقــع الريــف محاطــا باهتــامم خــاص 
مــن النبــي األكــرم ومقــّدًرا هــذا التقديــر الذي يف إطــاره تلّقى هذه 
الدعــوة وليكــون واجهــة ضمــن هذا املوكب الرفيع، ثم ُيختُم ذلك 
خــر ختــام حــن يقــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لحســان: "َلهــذا أشــد عليهــم مــن 
وقــع النبــل" فــامذا عســاه أن يزهــو بــه أكــر مــن هــذا؟ كــام أن يف 
األمر تتويجا لألدب وتوضيحا ملكانته ضمن األُطر والنظم الخاصة 

باالجتامع العام وبرامج فعالياته وفقرات وقته.
الشــامئل  لنــا  يصــّور  النبويــة  الســرة  يجّســد  الــذي  واملنهــاج 
املحمديــة العظيمــة وأثرهــا يف مجــال العاقــات العامــة، ونطالــع 
بهــا  واالحتفــاء  للشــخصيات  اإلكــرام  أنــواع  مختلــف  ذلــك  ضمــن 
كمثــل مــا وقــع لقيــس بــن عاصــم التميمــي يف ضيافتــه عنــد النبــي 
عليــه الصــاة والســام فقــد منحــه لقبــا تكرمييــا خالــدا يف الزمــان 

حن سامه "سيد أهل الوبر".
وملا كان قيس ممجًدا وممدًحا تحفل سرته بتاريخ متشّعب من 
الصيــت مّل لــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص شــمل كل ذلــك يف عنــوان تســمية نبويــة 
جليلــة "ســيد أهــل الوبــر" -وفــق مــا ُروي يف الحديــث- فــآب بهــا 
عائــًدا بهــذا التكريــم، وهــو التقديــم املْعــي لشــأن الشــخصيات، 
الرتبــة  وذوي  بالزعامــات  تهتــم  خالصــة،  نبويــة  ســنة  يعــّد  الــذي 
واملروءات فا يجدون لدى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إال مزيد اإلعانة لهم عى 

استمرار مكانتهم وإعائها عزا وفخارا.

الشمائل المحمدية الشمائل المحمدية 
وسياسة البشروسياسة البشر

أحمد مولود أّكاه
كاتب وشاعر موريتاني

 القاهرة/ وكاالت:
يقــول الشــيخ حســنن مخلــوف مفتــي مــرص األســبق 
-رحمــه اللــه: إن إحيــاء ليلــة املولــد الريــف وليــايل 
هــذا الشــهر الكريــم الــذي أرشق فيــه النــور املحمــدي 
إنا يكون بذكر الله ـ تعاىل، وشكره ِلاَم أنعم به عى 
هذه األمة من ظهور خر الخلق يف عامل الوجود، وال 
يكون ذلك إال يف أدب وخشوع وُبْعد عن املحرمات 

والبدع واملنكرات.
ومن مظاهر الشــكر إطعام الطعام عى حبه مســكيًنا 
ــف ضائقتهــم  ويتيــاًم، ومواســاة املحتاجــن مبــا ُيَخفِّ
وصلــة األرحــام. واإلحيــاء بهــذه الطريقــة وإن مل َيُكــن 

مأثــوًرا يف عهــده، ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف عهــد الســلف الصالــح 
إال أنه أَْمر ال بأس به وبدعة حسنة.

هــذا  تريــَف  ضمًنــا  ــن  َيَتَضمَّ اليــوم  هــذا  وتريــف 
حــق  َنْحرَتمــه  أن  فينبغــي  فيــه،  ُوِلــد  الــذي  الشــهر 
ل الله به األشهر الفاضلة،  االحرتام، وُنَفضله مبا َفضَّ
هــا اللــه تعــاىل بــه  وفضيلــة األزمنــة واألمكنــة مبــا َخصَّ
مــن العبــادات التــي ُتْفَعــل فيهــا، وكان عليــه الصــاة 
َيُخــصُّ األوقــات الفاضلــة بزيــادة فعــل الــر  والســام 

فيها وكرة الخرات. 
يوســف  العامــة  الدكتــور  الشــيخ  فضيلــة  ويقــول 
القرضــاوي: هنــاك لــون مــن االحتفــال ميكــن أن نقــره 

ونعتــره نافعــا ًللمســلمن، ونحــن نعلــم أن الصحابــة 
رضوان الله عليهم مل يكونوا يحتفلون مبولد الرسول 
بــدر، ملــاذا؟ ألن  بغــزوة  النبويــة وال  بالهجــرة  ملسو هيلع هللا ىلص وال 
مــع  يحيــون  وكانــوا  بالفعــل،  عاشــوها  األشــياء  هــذه 
الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، كان الرســول ملسو هيلع هللا ىلصحيــًا يف ضامئرهــم، مل 
يغــب عــن وعيهــم، كان ســعد بــن أيب وقــاص يقــول: 
ظهم  كنــا نــروي أبناءنــا مغازي رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص كام نحفِّ
الســورة من القرآن، بأن يحكوا لألوالد ماذا حدث يف 
غــزوة بــدر ويف غــزوة أحــد، ويف غــزوة الخنــدق ويف 
غــزوة خيــر، فكانــوا يحكــون لهم مــاذا حدث يف حياة 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فلــم يكونــوا إذن يف حاجــة إىل تذّكــر هذه 

األشــياء.ثم جــاء عــرص نــي النــاس هــذه األحــداث 
عقولهــم  عــن  وغائبــة  وعيهــم،  عــن  غائبــة  وأصبحــت 
وضامئرهــم، فاحتــاج النــاس إىل إحيــاء هــذه املعاين 
ُنســيت،  التــي  املآثــر  بهــذه  والتذكــر  ماتــت  التــي 
صحيح اُتِخذت بعض البدع يف هذه األشياء ولكنني 
أقــول إننــا نحتفــل بــأن نذكــر النــاس بحقائــق الســرة 
فعندمــا  املحمديــة،  الرســالة  وحقائــق  النبويــة 
أحتفل مبولد الرســول فأنا أحتفل مبولد الرســالة، 

النــاس  ــر  أذكِّ فأنــا 
اللــه  رســول  برســالة 

وبسرة رسول الله.

االحتفال بالمولد النبوي حكمه وحكمتهاالحتفال بالمولد النبوي حكمه وحكمته

ذكرى المولد النبوي.. ذكرى المولد النبوي.. 
فرصة عائلية لتثبيت القيم المحمديةفرصة عائلية لتثبيت القيم المحمدية

مــع حلــول ذكرى مولد ســيد البشــرية محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، تحتفي 
العائــالت برفقة أبنائهــا بهذه المناســبة العظيمة بطرق 
مختلفة، إذ يعمد البعض إلى صنع الحلوى وتوزيعها على 
المــارة والجيــران، فيمــا يخصص آخــرون أوقاًتا الســتحضار 
شــمائله وســيرته العطــرة والقيــم التــي أرســتها رســالته 
للبشرية.الشــابة ناديــة الخطيــب )24 عاًما( تــرى بأن هذه 

المناســبة مختلفــة بــكل معنــى الكلمــة عــن المناســبات 
الدينيــة األخرى، وتشــعر خاللها بالســالم واألمــان وتدب 

الحياة لروحها وقلبها.
تقــول لـ"فلســطين": "أشــعر بعمــق وجمال وســالم هذه 
الذكــرى، فهــي رزق كبيــر ونعمــة من الله كنــا نغفل عنها 

بميالد من نحبه، وتفرح القلب برحمته".

غزة/ هدى الدلو:
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تحمــل الســيارة املركونــة عنــد مفــرق "الرسايــا" وســط 
مدينــة غــزة درًســا وعــرًة يذكران الســائقني واملواطنني 
بالنهاية املأساوية للرسعة الزائدة، يعلوها الفتة كتب 

عليها: "قف وفكر.. هذه نهاية الرسعة الزائدة".
قطــع الشــاب حســن الســلطان مســره مــع صديقيــه مــن 
أمام الســيارة واقرتب منها، يتأمل هيكلها املدمر وقد 
أصبحت كومة من الخردة، ميسك بابها الخلفي الذي 
يوشك أن يقع، موجًها حديثه إىل صديقه يف ذهول: 
تحــرك  هيــك؟!"،  حــرام  مــش  هــدا،  إيــش  إلهــي،  "يــا 
مشهد الحادث يف مخيلة صديقه وكأنه يشاهد لحظة 
ارتطــام مركبــة دفــع رباعي بهذه الســيارة مطبقة ســائقها 
عــى ركابهــا مــن الداخــل، فــا مفــر من النجــاة هنا، كام 

يعتقد، يرد عى ذهول حسن: "بتاقيهم ماتوا".
هــذا  إىل  مرسًعــا  الســائق  كان  ملــاذا  نفــي  "ســألُت 
الذيــن  أطفالــه  يتذكــر  أمل  حراًمــا؟،  أليــس  الحــد؟! 
ينتظــرون عودتــه للمنــزل، وزوجتــه، وأمــه وعائلتــه وكل 
وحيــاة  الــركاب  بــأرواح  يفكــر  أمل  أيًضــا  يحبــه؟!  مــن 
يتســاءل  التهــور"  هــذا  عــن  إجابــة  تجــد  ال  اآلخريــن؟! 

حسن يف حديثه إىل صحيفة "فلسطني.
املــرور  رشطــة  وضعــت  "الرسايــا"  مفــرق  إىل  إضافــة 
أخــرى حصــل معهــا حــادث مامثــل عنــد "دوار  ســيارة 

الكويــت" )تقاطــع شــارع 10 مــع شــارع صــاح الديــن(، 
ويف شــارع الرشــيد، لكونهــام أكــر الشــوارع تســجيًا 
تقديــم  محاولــة  الزائــدة،  الرسعــة  بســبب  للحــوادث 
رســائل برصيــة للســائقني مــن أجــل وقــف نــزف الدمــاء 

عى الطريق.
وقفة مراجعة

الســاعة  النجــار  مؤمــن  ينتظــر  الرسايــا  مفــرق  عــى 
الســابعة والنصف مســاًء ركاًبا لنقلهم من غزة إىل رفح، 
ا نحو السيارة املحطمة  كانت نظراته تهرب منه ال إراديًّ
جعلنــي  صــدق  "بــكل  يقــول:  واألخــرى،  الفينــة  بــني 
مشهد هذه السيارة أراجع نفي كثًرا، تذكرت بعض 
الحوادث التي جرت معي، تذكرت بدايتي يف القيادة 
عندمــا كنــت أقــود برسعــة، إن مل يراجــع الســائق نفســه 

ويغر سلوكه أمام هذه املشاهد فا قلب له".
ســائق آخــر حــر حديثنــا أضــاف إىل حديــث زميلــه: 
الديــن  صــاح  شــارع  خاصــة  الطريــق،  تغرينــا  "أحياًنــا 
تحديــًدا  الســيارات،  مــن  تقريًبــا  فارًغــا  يكــون  عندمــا 
يف أوقــات املســاء )...( قــد يخــرج لــَك كلــب مــن بــني 
األرصفــة والجــزر يســبب حادًثــا، عــن نفــي وضعــت 
تجــاوزت  التحكــم، يف حــال  لوحــة  عــى شاشــة  منبًهــا 

الرسعة 120 ك يعطيني إشارات تحذيرية". 

ويشــار إىل أن قوانــني الســر الفلســطينية تحظــر زيــادة 
الرسعة يف الطرق الداخلية عى 80 كم يف الساعة.

ينبــش املنظــر املأســاوي ذاكــرة الشــاب رمزي املرصي 
بعــدة  ويذكــره  الرسايــا،  مفــرق  قــرب  بســطة  بائــع  وهــو 
أثنــاء  يف  فتاتــني  وفــاة  آخرهــا  كان  مشــابهة،  حــوادث 

عودتهام من فرح.
الــذي  املــرور  الكريــم الرشفــا يف رشطــة  املــازم عبــد 
يقــف مــع زميلــه ينظامن حركة الســر يؤكد أن املشــهد 
يحمل رسائل وِعر تذكر السائقني املتهورين باملصر 
ذاته، إن مل يلتزموا القانون، لكن قصة الحادث مل تنتِه 
مــن كانــوا  إن إصابــات  إذ  الشــاب حســن،  اعتقــد  كــام 
يف املركبــة خطــرة وال يزالــون عــى أرسة املشــفى "بــني 

الحياة واملوت".
صحيفــة  عليهــا  حصلــت  خاصــة  إحصائيــة  وحســب 
"فلسطني" من رشطة املرور إن إجاميل عدد الحوادث 
بلغ منذ بداية 2021 حتى اللحظة نحو 1399 حادًثا، 

تسببت يف وفاة 39 مواطًنا.
نزف على الطريق

تامــر  العميــد  بالرشطــة  والنجــدة  املــرور  إدارة  مديــر 
الحالــة  موضــوع  مســتجدات يف  لوجــود  ينبــه  شــحادة 
املروريــة أصبــح ال ميكــن الســكوت عنهــا، فنــزف الدماء 

الطريــق يجــب أن ينتهــي بوضــع حــد للســائقني  عــى 
"املنفلتني واملستخفني" بأرواح املواطنني.

أن  إىل  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  شــحادة  ويشــر 
الخســائر بــاألرواح أقــل مــن كل عــام، مســتدرًكا: "لكــن 
عدد الحوادث نذير سيئ، سببه دخول سيارات حديثة 
تناســب  ال  متطــورة،  تكنولوجيــة  ورسعــات  بإمكانــات 
ســائقون صغــار  يقودهــا  الضيقــة، حينــام  غــزة  شــوارع 
دون رخصــة قيــادة يصبــح املوضــوع مخيًفــا، وهنا تقف 
رشطــة املــرور عنــد مســؤولياتها لتأمــني حيــاة النــاس". 
يقــول: "نريــد حقن الدمــاء عى الطريق، والوصول إىل 

مرحلة ال نسجل فيها أي حالة وفاة".
وبشــأن وضــع الســيارات عــى املفــارق الرئيســة يأمــل 
بتذكــر  هدفهــا  البرصيــة  الرســائل  تحقــق  أن  شــحادة 

السائقني بالعواقب الوخيمة للرسعة الزائدة.
ممنهجــة  خطــة  وفــق  تعمــل  املــرور  رشطــة  أن  ويؤكــد 
حملــة  وليســت  املروريــة،  الحــوادث  ملنــع  مســتمرة 
عــى  يحتــم  األمــر  وهــذا  ونهايــة،  بدايــة  لهــا  مؤقتــة 
عــى  املحافظــة  يف  "املــرور"  مشــاركة  املواطنــني 
األرواح، وتكاتــف جميــع فئــات املجتمــع، متمــاًم: "ال 
نريــد ربــط الحــوادث بالحصــار، ألن الحصــار بــريء ممــن 
يقطع اإلشارة الضوئية الحمراء، وبريء ممن يقود دون 

رخصة قيادة".
أن  شــحادة  يوضــح  عنهــا  تحــدث  التــي  الخطــة  وعــن 
الرشطة عملت عى ترتيب وضعها الداخيل باعتامد 
واإلجــراءات  القانــون  يف  ضالعــني  وأفــراد  ضبــاط 
اإلداريــة، وترميــم الفجــوة بــني املواطــن ورشطــة املــرور 
بتنفيــذ يــوم أســبوعي مفتــوح يف كل محافظــة، ورفــع 

معدل ثقة السائقني برشطة املرور.
إننــا  حتــى  جبايــة،  رشطــة  "لســنا  قائــًا:  ويســتدرك 
تفيــد  مجتمعيــة  عقوبــة  ســنفرض  القادمــة  املــدة  يف 

املجتمع وليست مادية".
وحســب حديــث شــحادة إن رشطــة املــرور تعاملــت 
بحــزم خــال املــدة املاضيــة مــع املخالفــات املتعلقــة 
بالرسعــة الزائــدة، والحــركات البهلوانية االســتعراضية، 
وقطــع اإلشــارة، والدخــول باالتجــاه املعاكــس، والســر 
امليــاه  تعبئــة  شــاحنات  ألزمــت  كذلــك  رخصــة،  دون 
تركيــب  ــا  طنًّ  15 بــوزن  التجاريــة  والشــاحنات  الحلــوة 
كامــرات خلفيــة وشاشــة للســائق تؤمــن رؤيــة واضحــة 
لــه يف أثنــاء رجوعــه إىل الخلــف، مــع تســجيل ضحايــا 
أطفــال توفــوا تحــت عجــات هــذه الشــاحنات، محــذًرا 
تركيــب  امللتزمــني  غــر  "ستحاســب  الرشطــة  أن 

الكامرات".

منــذ أيــام قليلــة أعلن يف الســويد الفائــز بجائزة نوبل لآلداب 
هــذا العــام، وكان اســاًم جديــًدا عــى أســامع معظــم القــراء 
العــرب، وفيهــم متابعــون للشــأن الثقــايف بشــدة، وأيًضــا قــراء 
قــد ياحقونهــا  لكــن  للكتــب،  العربيــة  الرتجمــة  ينتظــرون  ال 
يف نســخها اإلنجليزيــة، أو الفرنســية حســب ثقافتهــم، وقــد 
كتبــت رصاحــة أننــي مل أســمع مــن قبــل بالتنــزاين مــن أصــل 
أن هــذا  بعــض متابعــّي  الــرزاق قرنــح، ورأى  حرمــي: عبــد 
فليــس  قصــور،  مثــة  ليــس  والحقيقــة  معرفتــي،  يف  قصــور 
مــن املطلــوب أن تعــرف كل يشء، وتلــم بــكل قلــم ســاح يف 

امليادين الكتابية، عريب أو أجنبي.
وأعتقــد أننــي ذكــرت مــن قبــل أن يل جــاًرا لصيًقــا، يف الحــي 
الذي أسكنه، كان يزورين أحياًنا، يسمعني أشعاًرا وأغنيات 
من نظمه، ويحدثني عن جران خليل جران، والعقاد، وطه 
حســني وآخرين، دون أن يعرف أنني أكتب أيًضا، وأنني يف 

الواقع أنفقت عمري كله يف الكتابة.
عبــد الــرزاق قرنــح ال شــك مفاجأة من مفاجــآت نوبل، ودرس 
ليختــاروا  ا  للذيــن يجلســون ســنويًّ التوقعــات  قــوي يف قهــر 
فائزهــم مــن بــني أســامء يعرفونهــا، وال يــودون معرفــة غرهــا، 
التوقعــات  يف  حتــى  العــرب،  فقــط  يخصنــا  األمــر  وليــس 
لنقــل  أو  ــا،  عامليًّ املعروفــني  ســر  دامًئــا  تــأيت  األجنبيــة 
واليابــاين  التشــييك ميــان كونديــرا،  يعــرف  فــكلٌّ  ــا،  إعاميًّ
موراكامــي، والســوري العــريب أدونيــس، وبعضهــم قــد يرشــح 
الرفيعــة،  الجائــزة  تلــك  نــال  لــو  ا، ويــود  اســاًم يحبــه شــخصيًّ
عــى حــني قــد ال يخطــر ذلــك االســم عــى بــال أعضــاء لجنــة 
الجائــزة، وقــد ظــل اليهودي عاموس عوز، بكتاباته الصادمة، 
والعنرصية، اساًم المًعا يتوقع أن ينال نوبل، حتى رحل منذ 

سنوات، دون جائزة.
عــى أن اختيــار كاتــب ال نعرفــه ال يعنــي -ال شــك- أننــا أمــام 
الجائــزة  هــذه  إىل  يصــل  كاتــب  فــكل  مغمــور،  أو  مبتــدئ 

ورونــق،  كبــر،  مــرشوع  صاحــب  أنــه  املؤكــد  مــن  الضخمــة 
وعــامل قــد يكــون مبهــًرا لبعــٍض وغــر مبهــر لبعــٍض آخريــن، 
ودامًئــا مــا أشــر إىل أننــي مل أكــن أعــرف األملانيــة هرتا ميلر 
جيــًدا، قبــل أن تحصــل عــى نوبــل، وعرفتهــا بعــد ذلك كاتبة 
يف غايــة الجــامل، لهــا عــامل يخــص فقــراء موطنهــا النازحــني 
وديكتاتوريتــه،  وجنونــه  شاوشيســكو  أيــام  أملانيــا،  إىل 
شــخصيات هشــة وقويــة، ومتفاعلــة، وتبحــث عــن األوطــان 

البديلة، داخل نصوص عظيمة.
أيًضــا عرفــت أولغــا توكارتشــوك جيــًدا، مــن بعــد نوبــل، وإن 
أو  "رحلــة"  كتابهــا  عــن  وكتبــت  قبــل،  مــن  لهــا  قــرأت  كنــت 
"رحالة" الذي قرأته باستمتاع ملا فيه من املعرفة والجامل، 

وأنها تنقلك إىل عوامل ال تعرفها وال تتوقع وجودها.
وهكــذا كثــرون منهــم شــعراء ال شــك، مل تصنعهــم جائــزة 
بصــامت  وتــرك  واملوهبــة،  املثابــرة  صنعتهــم  لكــن  نوبــل، 
جديــرة بتتبعهــا، ويبــدو أن لجــان تحكيــم نوبــل تفعــل ذلــك، 
عتمــة  يف  وتبحــث  ظهرهــا،  خلــف  الامعــة  األضــواء  تلقــي 

اإلعام عام تظنه جديًرا بالبحث عنه.
أعرج عى األدب العريب، وأقول كام أقول دامًئا، إنه إحدى 
املعضــات الكــرى لشــعوب ال تــود أن تتعــرف إليه جيًدا، ال 
تود مصادقته أو التآخي معه كام حدث مع األدب اآلسيوي، 
والاتينــي، وكل آداب الكــرة األرضيــة، إنــه يف الحقيقــة أدب 
ثانوي، ال يلفت النظر كثًرا، مع إميان قليل من املرتجمني 
فالكاتــب  النظــرة عامــة،  عــن  أتحــدث  لكــن  بــه،  والنارشيــن، 
العــريب مهــام اجتهــد، وتعمــق يف الكتابــة، واخــرتع بصــامت 
واضحــة، ورصــف عــوامل مــن الدهشــة املطلقــة؛ فــا بــد مــن 
ليــس يف  األمــل  الغــريب، وخيبــة  املتلقــي  عنــد  أمــل  خيبــة 
نقــده أو التقليــل مــن شــأنه، وإمنــا يف تجاهله وعــدم قراءته، 
يحــدث  فلــم  اإلنجليزيــة،  أخــرى، خاصــة  لغــة  ترجــم إىل  إن 
أن شــاهدت يف أوروبــا قــراء يتزاحمــون يف مكتبــة للحصــول 

عــى روايــة مرتجمــة لكاتــب عــريب، لكــن شــاهدتهم يف روما 
مثــًا يتزاحمــون للحصــول عــى روايــة لهــارويك موراكامــي، 
إىل  الوصــول  ميكنــك  وهكــذا  اليابانيــة،  عــن  يرتجــم  الــذي 
لغات كثرة، تجد مســاحة من التســامح القرايئ، حني تنقل 
ا، من  نصوصهــا إىل لغــات أوروبيــة، لكــن مســاحة صغرة جدًّ

اإلحساس مبا يرتجم عن اللغة العربية.
إذن كيــف نحــل معضلــة األدب العــريب، ونجعلــه أًخــا آلداب 
حتــى  إليهــا،  يصــل  التــي مل  املرتبــة  تلــك  كلهــا،  الشــعوب 
بعد نيل نجيب محفوظ نوبل؟ املســألة ليســت بســيطة، ال 
شــك، رغــم مجهــودات مرتجمــني ونارشيــن غربيــني يحاولون 
تقديم يشء، بإحساس نابع من اقتناعهم بجدوى واختاف 
مــا يكتبــه العــرب، مثــل: األمرييك وليام هتشــنز، والريطاين 
واإليطاليــة  أورتيغــا،  رافائيــل  واإلســباين  رايــت،  جوناثــان 
فدريكا بستانو، وعدد آخر يف لغات مختلفة مثل الفرنسية 

والرتكية والفارسية.
رأيــي الشــخيص أن تنشــأ جائــزة عربيــة موازيــة لجائــزة نوبــل، 
لكنهــا متنــح للعــرب فقــط، ليــس يف مجــال اإلبــداع الكتــايب، 
وال  والتاريخــي،  واالجتامعــي  العلمــي،  اإلبــداع  حتــى  لكــن 
تكــون مجــرد جائــزة ماليــة، لكــن جائــزة ذات ضجيــج وصخب، 
أعتقــد،  كــام  رأي حلــم  إنــه  والــداين،  القــايص  بهــا  ويســمع 
ومن الصعب تحقيقه، واإلبداع اإلنســاين ليس من أولويات 
العــامل العــريب، مــع وجود جوائــز، خاصة يف املجال األديب، 
وهــي جوائــز مهمــة مثل كتارا والبوكر العربية، والشــيخ زايد، 

فقط نحتاج لجائزة تشمل كل املجاالت كام ذكرت.
وحتــى يقــرتب ذلــك الحلــم مــن مرفــأ مــا -وهــذا رمبــا يحــدث 
األدبيــة،  نوبــل  جائــزة  عــى  املتفرجــني  نحــن  ســنظل  يوًمــا- 
ا واحًدا يعجبها، ال أقول  ترســو هنا وهناك، وال شــاطئ عربيًّ
جائــزة متكــرة أو عنرصيــة، أقــول فقط إن األدب العريب ليس 

من أولوياتها.

الدوحة/ فلسطني:
ينظــر الباحــث الفلســطيني بــال عوض ســامة 
إىل األرض قاعــدًة إنتاجيــًة فقدها الفلســطيني 
يف "التطهــر العرقــي" الــذي نــال مــن الشــعب 

الفلسطيني عام 1948.
ويف كتابــه الصــادر حديًثــا عــن املركــز العــريب 
معنــى  "يف  السياســات  ودراســة  لألبحــاث 
األرض.. اســتعادة الذات الفلســطينية"، يقول 
وأهميتهــا  األرض  مبســألة  يهتــم  إنــه  ســامة 
التــي  اإلنتاجيــة  القاعــدة  لكونهــا  للفلســطيني، 
 ،1948 عــام  يف  العرقــي  بالتطهــر  فقدهــا 
والقيمــة املعنويــة والرمزيــة والثقافيــة لكرامتــه، 
وكيــف أن الفلســطيني بفقدانــه رشوط إنتاجــه 
ومصــره  ذاتــه  إنتــاج  إعــادة  عــى  القــدرة  فقــد 
ومســتقبله، فاســتعاض عــن األرض باملنظومــة 
واالجتامعيــة  والرمزيــة  والثقافيــة  القيميــة 
الصمــود  يف  عــدة  مراحــل  يف  ســاعدته  التــي 

والنضال. 
الفلســطيني  اكتشــاف  "إن  ويضيــف املؤلــف: 
ذاتــه ذاًتــا فاعلــة ومناضلة، وابتعاده عن األرض 
الســبات  مــن  الخطــاب واملامرســة، جعــا  يف 
الســمة  االجتامعــي  واملــوت  االســتعامري 
مّكنــت  التــي  االجتامعيــة  للهندســة  العامــة 
وإنتــاج  صياغتــه  مــن  الصهيــوين  االســتعامر 
بصــورة  الفلســطينية  املحتشــدات  يف  وعيــه 

وثقافتــه  وذاكرتــه  هويتــه  فتأثــرت  متشــظية، 
املوقعية بسياسات العزل واالجتثاث".

أما الحل الوحيد الستعادة الذات الفلسطينية 
بحــق فيكمــن يف الرجــوع إىل األرض وثقافتهــا 
الفاحية التي تشكل املنعة والصابة الوطنية 
واملجتمعية يف السياق االستعامري؛ فاألرض 
هــي إنتــاج الغــذاء والحيــاة والكرامــة التي يقاوم 
الحيــاة  وارتبــاط  الســتعادتها،  الفلســطيني 
والثقافــة بهــا مكــّون مهــم يف اســتعادة الــذات 
ثقافتهــا  وإىل  إليهــا  والعــودة  الفلســطينية، 
ومنظومــة قيمهــا اإلنســانية هــي الكفيلــة برفدنــا 
بالصمــود لتحقيــق الســيادة عليهــا؛ فــاألرض ال 

يشء، وإمنا كل يشء.
العلــوم  دائــرة  يف  مشــارك  أســتاذ  وســامة 
االجتامعيــة يف جامعــة بيــت لحــم، فلســطني، 
الفلســطينية  الجمعيــة  يف  مؤســس  وعضــو 
لعلــم االجتــامع واألنروبولوجيــا، حائــز شــهادة 
الدكتوراة يف علم االجتامع من جامعة غرناطة 
يف  عــاٍل  ودبلــوم   ،2011 عــام  يف  إســبانيا   -
مــن   2009 عــام  يف  الثقافيــة  األنروبولوجيــا 

الجامعة نفسها. 
وترتكز اهتامماته البحثية عى الثقافة املدنية 
ومقاومــة االســتعامر والاجئني الفلســطينيني، 
وله مساهامت بحثية كثرة يف مجات علمية 

مة. محكَّ

شرطة المرور تنشر السيارات المحطمة على مفارق الطرق

ر السائقين المتهورين  ُيذكِّ
بالنهايات المأساوية َنْزٌف على الطريق.. َنْزٌف على الطريق.. 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
سيارٌة بمعالم جديدة بعدما 
تلقت ضربة قوية من جانبها 
األيمن فصلت مقدمتها عن 
باقي هيكلها، خلعت بابها 

األمامي متداخاًل مع حطام 
المقدمة، وأصبح الباب 

الخلفي مجوًفا إلى الداخل، 
وتقلص عرضها من شدة 
الحادث، وكأنها وضعت 

تحت مكبس حديدي.

العميد شحادة: سنفرض عقوبات مجتمعية على السائقين المخالفين لقوانين السير

الباحث سالمة الباحث سالمة 
يستعيد الذات الفلسطينية 

في معنى األرض

أمير تاج السر
كاتب سوداني نحن ونوبل

)تصوير / محمود أبو حصيرة(
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غزة/ عالء شاميل: 
افتتــح اتحــاد كــرة القــدم أمــس، دورة )B( ملــدريب للمســتوى 
قاعــة  القــدم يف  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون  الثــاين 
الراحل عزمي نصار مبجمع فلسطني بغزة خالل الفرتة من 17 

إىل 19 من شهر أكتوبر الجاري.
املحــارض  فيهــا  يحــارض  مدربــًا،   )24( الــدورة  يف  وُيشــارك 
عيطــة،  أبــو  عــامد هاشــم ومحمــد  زقــوت ومســاعديه  محمــود 

بإرشاف الكابنت املحارض اآلسيوي عبد النارص بركات.
وحــر وقائــع االفتتــاح، إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد 
للمجلــس  العــام  األمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  وعبــد  الكــرة، 
األعىل للرياضة، واملحارض عبد النارص بركات القادم من رام 
اللــه، والكابــنت حســام يونــس مديــر دائــرة التعليــم يف الدائــرة 

الفنية، والكابنت عنان صالح منسق الدورات التدريبية.
ورحــب أبــو ســليم باملدربــني، متمنيــًا لهــم التوفيــق يف اجتيــاز 

الدورة التدريبية مبا يساهم يف تطوير كرة القدم الفلسطينية.
وأشــاد أبــو ســليم بالعالقــة التكاملية التي تجمــع أعضاء الدائرة 
متابعــة  خــالل  مــن  الوطــن  صعيــد  عــىل  االتحــاد  يف  الفنيــة 
الــدورات التدريبيــة واملنتخبــات الوطنيــة والتــي تعكــس مــدى 
الكــرة يف تطويــر  التنفيــذي التحــاد  حــرص واهتــامم املكتــب 

كافة املجاالت.
وأكــد أبــو ســليم أن اتحــاد الكــرة يســعى إلقامــة دورة املدربــني 

للمســتوى األول )A(، مشــيدًا بالجهــود املبذولــة مــن الكابــنت 
عبــد النــارص بــركات وزمالئــه يف تنفيــذ الــدورات التدريبيــة يف 

املحافظات الجنوبية.
التوفيــق  ومتنــى  الفنيــة،  الدائــرة  بوفــد  هنيــة  رحــب  بــدوره 
للمشــاركني يف الــدورة التدريبيــة، مؤكــدًا أن املجلــس األعــىل 
األنشــطة  كافــة  الحتضــان  جاهــز  ومقراتــه  مبنشــآته  للرياضــة 
والفعاليــات الرياضيــة والــدورات التدريبيــة التــي يقيمها اتحاد 

الكرة.
منهــاج  الــدورة  منهــاج  إن  بــركات  الكابــنت  قــال  جهتــه  مــن 
فلســطيني، معربًا عن ســعادته بالتواجد يف غزة إلقامة الدورة 

التدريبية.
تنفيــذ  يف  وحرصــه  جهــوده  عــىل  الكــرة  اتحــاد  بــركات  وشــكر 
القــدم  كــرة  تطويــر  يف  يســاهم  مبــا  التدريبيــة  الــدورات 

الفلسطينية.

غزة/ وائل الحلبي:
وضــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم املنتخــب 
قرعــة  لتصنيــف  األول  املســتوى  يف  الوطنــي 
بطولــة كأس آســيا 2023، املقــرر إقامتهــا يف 
الخميــس  يــوم  كواالملبــور  املاليزيــة  العاصمــة 

القادم.
وتواجــد املنتخــب الوطنــي يف التصنيف األول 
بنــاء عــىل تقييــم اللجنــة املرشفة، يف ظل إنهاء 
املزدوجــة  اآلســيوية  التصفيــات  يف  مشــواره 
يف  نقــاط،   10 برصيــد  الثالــث  املركــز  محتــاًل 

جانبــه  إىل  ضمــت  التــي  الرابعــة  املجموعــة 
وأوزبكســتان وســنغافورة  الســعودية  منتخبــات 

واليمن.
األول  املســتوى  يف  الفــدايئ  رفقــة  ويتواجــد 
وقريغيزســتان  واألردن  أوزبكســتان  منتخبــات: 
منتخبــات  جــاءت  فيــام  والهنــد،  والبحريــن 
والكويــت  وتايالنــد  والفلبــني  طاجيكســتان 

وتركامنستان ومانيامر، يف املستوى الثاين.
واليمــن  كونــغ  هونــغ  الثالــث:  املســتوى  وضــم 
املالديــف  وجــزر  وماليزيــا  وأفغانســتان 

وسنغافورة، فيام املستوى الرابع ضم: النيبال 
وإندونيســيا  وســريالنكا  وبنغــالدش  ومنغوليــا 

وكمبوديا.
وتتنافس املنتخبات الـ24 املشاركة بتصفيات 
لحجــز  بطاقــة   12 عــىل   2023 آســيا  كأس 

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

األول والثاين من كل مجموعة.

غزة/ عالء شاميل: 
محمــود  الفلســطيني  الــدويل  املهاجــم  خضــع 
برياميــدز  بنــادي  القــدم  كــرة  فريــق  العــب  وادي، 
املــري، لعمليــة جراحــة يف العــني، بعــد إصابتــه 
يف مبــاراة فريقــه أمــام فريــق "عــزام" التنــزاين يف 
الكونفدراليــة األفريقيــة  دور املجموعــات لبطولــة 

والتي انتهت بالتعادل السلبي بني الفريقني.
وخضــع وادي لفحوصــات دقيقــة يف العــني، نظــرًا 
لخطــورة مــكان اإلصابــة بحســب تأكيــدات الجهــاز 
الطبــي، ليتــم التأكــد مــن ســالمة العــني وعــدم تأثر 

حد اإلبصار نتيجة اإلصابة.
يف  وقطعــي  طــويل  لجــرح  تعــرض  وادي  وكان 
بالرشائــط  تثبيتــه  تــم  للعــني،  الســفيل  الجفــن 
الداعمة الالصقة، قبل أن يخضع لفحوصات بعد 
العــودة للقاهــرة، انتهــت بإجــراء جراحــة تجميليــة 
"عــزام"  برياميــدز ملواجهــة  ويســتعد  العــني.  يف 
التنزاين يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري يف إياب 
دور الـــ32 للبطولــة األفريقية بعد التعادل الســلبي 
بالعاصمــة  الذهــاب  مبــاراة  يف  أهــداف  بــدون 

التنزانية دار السالم.

غزة/فلسطني:
تأهــل فريقــا خدمــات الربيــج وخدمــات املغــازي للمبــاراة النهائيــة 
تغلبهــام  بعــد   ،2021 ملوســم  الســلة  لكــرة  جــوال  دوري  لبطولــة 
يف املبــاراة الثانيــة لنصــف نهــايئ البطولــة التي أقيمــت من مرحلة 

)بالي أوف(.
وجــاء تأهــل خدمــات املغــازي للمبــاراة النهائيــة بعــد فــوزه امُلكــرر 
الثاين عىل شباب املغازي يف مرحلة "بالي أوف"، بنتيجة )-94
72(، فيام سبق له الفوز يف املباراة األوىل بنتيجة )107-73(.

وجاء فوز خدمات املغازي بواقع:

الربع األول: )12-23( لصالح خدمات املغازي
الربع الثاين: )14-21( لصالح شباب املغازي

الربع الثالث: )16-30( لصالح خدمات املغازي
الربع الرابع: )22-27( لصالح خدمات املغازي

أدار اللقــاء طاقــم ُحــكام مكــون مــن: باســل کرون، ســعيد ضیازادة، 
مؤمــن الحــرب، مســجل جــاد أغــا، میقــايت أحمــد شــحادة، ميقــايت 

24 تامر قشطة.

وجــاء تأهــل خدمــات الربيــج للمبــاراة النهائيــة عقــب فــوزه الثمــني 
يف ثــاين مباريــات "البــالي أـــوف" عــىل فريــق خدمــات رفح بنتيجة 

)50-80(، يف اللقــاء الــذي جمــع الفريقــني عــىل صالــة الشــهيد 

سعد صايل مبدينة غزة، بواقع:
الربع األول: )13-16( لصالح خدمات الربيج

الربع الثاين: )18-21( لصالح خدمات الربيج 
الربع الثالث: )8-24( لصالح خدمات الربيج 
الربع الرابع: )11-19( لصالح خدمات الربيج 

أدار اللقــاء تحكيميــًا: دويل ســائد حميــد، دويل ســعيد ضيــازاده، 
مروان حمد، مسجل أمرية إسامعيل، ميقايت داليا نر، ميقايت 

"24 ثانية" أحمد زعرب.

اتحاد كرة القدماتحاد كرة القدم
بإشراف المحاضر عبد الناصر بركات

يفتتح دورة )يفتتح دورة )BB( لمدربي ( لمدربي 
المستوى الثاني المستوى الثاني 

 في التصنيف األول  في التصنيف األول 
لقرعة كأس آسيا لقرعة كأس آسيا 20232023 الفدائيالفدائي

غزة/فلسطني:
أعلــن عبــد الســالم هنيــة مســاعد أمني عام املجلس األعــىل للرياضة، 
عــن تقديــم دعــم لتطويــر ملعــب بلديــة القــرارة بقيمــة )5000( دوالر، 
ضمــن برامــج الدعــم للمرافــق الرياضيــة التــي مينحهــا املجلــس األعــىل 

للقطاع الريايض.
وكان هنيــة اســتقبل يف مكتبــه مبجمــع فلســطني الريــايض املهنــدس 
أحمــد شــعت رئيــس بلديــة القــرارة لبحــث ســبل إنشــاء مرفــق ريــايض 
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  مــع  والعمــل  القــرارة،  مبدينــة  خــاص 

وسلطة األرايض لتوفري قطعة أرض تحمل اسم مركز شباب القرارة.
وقــدم شــعت شــكره لعبــد الســالم هنيــة عــىل دعمــه لتطويــر ملعــب 

البلدية، واهتاممه الدائم بدعم الرياضة وتطوير البنية التحتية.

المجلس األعلى المجلس األعلى 
للرياضة يدعم للرياضة يدعم 
مشروع تطوير مشروع تطوير 

ملعب بلدية القرارةملعب بلدية القرارة

 يخضع لعملية  يخضع لعملية 
جراحية ناجحة جراحية ناجحة 

في العين في العين 

واديوادي

خدمات البريج وخدمات المغازيخدمات البريج وخدمات المغازي
يتأهالن إلى نهائي دوري "جوال" لكرة السلةيتأهالن إلى نهائي دوري "جوال" لكرة السلة
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  لندن/ وكاالت:
قــال مــدرب ليفربــول يورغــن كلــوب، أمــس، إنــه ال يحبــذ أســلوب لعــب منافســه 

أتلتيكو مدريد، لكن ال ميكنه أن يجادل بشأن نتائج الفريق اإلسباين.
ويحل ليفربول، الذي خرس ذهابًا وإيابًا من فريق املدرب دييغو سيميوين يف 
دور الـــ16 بــدوري أبطــال أوروبــا يف املوســم قبــل املــايض، ضيفــًا عــى أتلتيكــو 

اليوم، يف دور املجموعات.
بعــد  بدنيــًا  واملتطلــب  الدفاعــي  أتلتيكــو  أســلوب  انتقــد  الــذي  كلــوب،  وقــال 
الهزميتني السابقتني، أن تعليقاته كانت نابعة من الغضب واإلحباط ومل يقلل 

من احرتام املنافس اإلسباين.
وأضــاف املــدرب األملــاين: "بعــد املبــاراة الثانيــة كنــت غاضبــًا ومحبطــًا بســبب 
كثري من األشياء، وكانت األمور تسري بشكل خاطئ يف العامل يف هذا الوقت، 

لعبنا ضد فريق ميلء بالالعبني العامليني ودافعوا بكل قوة لديهم".
إســبانيا  بطــل  وتابــع: "دييغــو ســيميوين يفعــل كل يشء بطريقــة صائبــة وهــو 
ويعمــل يف أتلتيكــو منــذ وقــت طويــل، ويقاتــل الالعبون بحياتهــم وأكن لهم كل 

االحرتام".
وأضاف: "هل أحب ذلك؟ ليس كثريًا، لكن هذا ألنني أحبذ أسلوبًا مختلفًا يف 

كرة القدم، ويتعلق األمر بتحقيق النجاح، وأتلتيكو ناجح بالتأكيد".

ميالنو/ وكاالت:  
دعــا مــدرب ميــالن ســتيفانو بيــويل، العبيــه إىل تقليــل األخطــاء الفرديــة وزيــادة 
الرتكيــز إلعــادة حملتهــم يف دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم للطريــق الصحيــح 

خالل مباراتني حاسمتني أمام بورتو.
وخــرس بطــل أوروبــا ســبع مــرات أمــام ليفربــول وأتلتيكــو مدريــد يف أول مباراتــني 

ليتذيل ترتيب املجموعة الثانية.
وقال بيويل يف مؤمتر صحايف: "نفتقر إىل الكثري من األمور الستعادة مكانتنا 
يف البطولــة مــرة أخــرى لكننــا نســري يف الطريــق الصحيــح، ال تــزال هناك خطوات 
كثرية يتعني عى الفريق أن يقطعها مثل مباراة الغد، التي يجب أن نخرج منها 

بنتيجة إيجابية يف دوري األبطال".
وتابع: "يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة والرتكيز طوال املباراة، يف أول مباراتني 
دفعنا غاليًا مثن األخطاء، يجب أن نركز بنسبة %100 عندما تكون الكرة معنا، 

خرسنا يف أول مباراتني بسبب لحظات فقدان الرتكيز".
وســيلتقي ميــالن مــع بورتــو اليــوم، ويف حــال فــوزه عى منافســه الربتغايل الذي 

ميلك نقطة وحيدة سيتقدم للمركز الثالث.

  الجزائر/ وكاالت:
ذكــرت تقاريــر وســائل إعــالم جزائريــة أمــس، أن اللجنة الصحيــة ملتابعة تطورات 
تفيش كوفيد19- يف البالد وافقت عى حضور جامهري يف مباراة املنتخب 
الجزائري أمام ضيفه بوركينا فاسو يف تصفيات كأس العامل 2022 لكرة القدم 

الشهر املقبل.
وستقام املباراة يف ملعب مصطفى تشاكر يف البليدة.

عــدد  وقــت الحــق  ســتحدد يف  الصحيــة  اللجنــة  أن  اإلعــالم  وســائل  وأضافــت 
الجامهري املسموح بحضورها للمباراة.

وتقام املباريات يف الجزائر حاليًا دون جامهري بسبب الجائحة.
وفازت الجزائر برباعية دون رد عى النيجر يف 12 الجاري، يف نيامي، لتستعيد 
صدارة املجموعة األوىل برصيد عرش نقاط بفارق األهداف عن بوركينا فاسو.

ويتأهل متصدرو املجموعات فقط إىل الدور األخري بالتصفيات الذي يشــمل 
مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إىل النهائيات يف قطر العام املقبل.

كلوب:كلوب:
 ال أحبذ أسلوب سيميوني  ال أحبذ أسلوب سيميوني 

مع أتلتيكو مدريدمع أتلتيكو مدريد

مدرب ميالن مدرب ميالن 
يدعو العبيه يدعو العبيه 

لتقليل األخطاء لتقليل األخطاء 
أمام بورتوأمام بورتو

السلطات الجزائرية توافق السلطات الجزائرية توافق 
على حضور الجماهير أمام على حضور الجماهير أمام 

بوركينا فاسوبوركينا فاسو

مدريد/ )أ ف ب(:
يعــّول ليفربــول اإلنجليــزي عــى نجمــه املــري املتألــق محمــد صالح 
العــامل  يف  العــب  "أفضــل  بأنــه  كلــوب  يورغــن  مدربــه  وصفــه  الــذي 
حاليــا" عندمــا يحــّل ضيفــا عــى أتلتيكــو مدريــد اإلســباين يف الجولــة 
الثالثــة مــن مســابقة دوري أبطــال أوروبــا يف كــرة القــدم التــي يخــوض 
فيهــا باريــس ســان جرمــان الفرنــي مواجهة ســهلة نســبيا ضد اليبزيغ 

االملاين.
ويتألق صالح بشكل الفت هذا املوسم بعد تسجيله 10 أهداف يف 
10 مباريــات، بينهــا هدفــان رائعــان األول يف مرمــى مانشســرت ســيتي 
يف الثالــث مــن أكتوبــر عــى ملعــب "أنفيلد"، عندمــا قام بحركة فنية 
رائعة لتخطي الربتغايل برناردو سيلفا ثم املدافع االسباين أميرييك 
البــورت، ثــم اتبعــه بهــدف وال أروع يف مرمــى واتفــورد نهايــة االســبوع 
املــايض بحركــة فنيــة مامثلة ليؤكــد اهميته يف صفوف النادي، علاًم 
بــان الطرفــني يف صلــب محادثــات لتجديــد عقــده الــذي ينتهــي عــام 

.2023

أشــاد بــه األملــاين كلــوب بقولــه "يف الوقــت الحــايل ال وجــود لالعــب 
أفضــل منــه يف العــامل. لقــد قــام بتمريــرة رائعــة للهــدف االول )ســجله 

السنغايل ساديو مانيه(، اما هدفه فكان مدهشا".
وتابــع "انــه يف املــزاج للقيــام باشــياء رائعــة داخــل املنطقــة ونأمــل ان 

يستمر هذا االمر طويال".
ويدخــل ليفربــول بســجل شــبه مثــايل يف مختلــف املســابقات هــذا 

املوســم، فهو فاز يف ســت مباريات وتعادل يف اثنتني يف الدوري، 
ر لــه الفوز  وفــاز يف مباراتيــه يف مســابقة دوري االبطــال، ويف حــال ُقــدِّ
عــى أتلتيكــو يف عقــر دار االخــري ملعــب وانــدا مرتوبوليتانــو، فانــه 

سيخطو خطوة كبرية نحو بلوغ دور الـ16 من املسابقة القارية.
بــدوره  فيعــّول  إســبانيا املوســم املــايض،  بطــل  أتلتيكــو مدريــد  أمــا 
ســورايز  لويــس  املخــرم  األوروغويــاين  الهجــوم  خــط  ثنــايئ  عــى 
هــداف ليفربــول الســابق، والفرنــي أنطــوان غريزمــان العائد اليه بعد 

موسمني خائبني مع برشلونة.
ودافــع ســواريز عــن ألــوان ليفربــول يف 133 مبــاراة ســّجل خاللهــا 82 

هدفا، قبل االنتقال إىل صفوف برشلونة عام 2014.
ويف املجموعــة ذاتهــا، يلتقــي بورتــو الربتغــايل مــع ميــالن اإليطــايل 
عــن  كثــريا  ســيبعدهام  التعــادل  الن  الفــوز  شــعار  يرفــع  وكالهــام 

املنافسة عى احدى البطاقتني املؤهلتني اىل الدور التايل.
اىل  العائــد  مليــالن  يشء  ال  مقابــل  واحــدة  نقطــة  بورتــو  وميلــك 

املسابقات القارية بعد غياب طويل.
ويف املجموعــة األوىل، يســتقبل باريــس ســان جرمــان اليبزيــغ عــى 
ملعــب "بــارك دي برانــس" يف العاصمــة الفرنســية يف مهمــة ســهلة 
لكنــه ســيفتقد أحــد أضــالع قوتــه الهجوميــة الضاربــة الربازيــيل نيــامر 
"ألوجــاع يف العضلــة املقربــة عــاىن منهــا منــذ عودتــه مــن املنتخــب 

الوطني".
وبغيــاب نيــامر، يعــول ســان جرمــان عــى االرجنتينــي ليونيــل ميــي 

وكيليان مبايب، بعد عودة األول من مشاركته مع منتخب بالده خالل 
النافــذة الدوليــة االخــرية، وهــو الذي غــاب عن املباراة ضد انجيه )-2

1( يف الدوري املحيل خالفا ملبايب.
ويف املبــاراة الثانيــة، يحــل ســيتي ضيفــا عــى بــروج البلجيــي الــذي 
يتقدمه بنقطة وبالتايل ال مجال أمام "سيتيزنز" بالتفريط بأي نقطة.

ويف املجموعــة الثالثــة، يســتقبل أياكــس الهولنــدي الفائــز باللقــب 
االملــاين  دورمتونــد  بوروســيا   ،1995 عــام  آخرهــا  مــرات   4 القــاري 
عى ملعب "يوهان كرويف ارينا" يف محاولة لفض رشاكة الصدارة 

بينهام بعد فوزهام يف املباراتني االولني.
ويف مبــاراة ثانيــة، يلتقــي الجريحــان بشــيكتاش الــرتيك مع ســبورتينغ 

من أجل وضع أول نقاط يف حسابهام.
ويريــد شــرييف ترياســبول املولــدايف، مفاجــأة دوري االبطــال حتــى 
االن، اضافــة ضحيــة جديــدة اىل ســجله عندمــا يحــل ضيفــا عــى إنــرت 
ميــالن االيطــايل. وكان شــرييف اســتهل مشــواره بالفــوز عــى شــاختار 
دانيتســك االوكراين -2صفر، قبل ان يحقق مفاجأة مدوية باســقاطه 
ريــال مدريــد حامــل الرقــم القيــايس يف عــدد االلقــاب )13 مــرة( يف 

عقر داره 1-2 يف الجولة الثانية.
خــالل  مــن  توازنــه  اســتعادة  اىل  مدريــد  ريــال  يســعى  املقابــل،  يف 
العــودة بالنقــاط الثــالث مــن مباراتــه مــع شــاختار معــوال عــى أهــداف 
هــذا  الفــت  بشــكل  يتألــق  الــذي  بنزميــة  كريــم  املخــرم  الفرنــي 

املوسم.

الرياض/ )أ ف ب(:
نهــايئ دوري  اليــوم يف نصــف  النــر  الهــالل بغرميــه  يصطــدم 
أبطــال آســيا كــرة القــدم، يف ديــريب ســعودي خالــص ومنافســة 
باهتــامم جامهــريي  تحظــى  القــاري  الصعيــد  عــى  نــادرة  ناريــة 

صاخب.
عــى ملعــب مرســول بارك، يدخــل الفريقان املباراة مبعنويات 
والفــوز   5-1 اإلمــارايت  للوحــدة  النــر  اكتســاح  بعــد  مرتفعــة 

العريض للهالل عى بريسيبوليس اإليراين 3 - صفر.
 1991 بعــد  املســابقة  يف  رابــع  لقــب  عــن  الهــالل  ويبحــث 
و2000 و2019، فيــام يضــع النــر نصــب عينيــه النهــايئ األول 

يف النظام الحايل للمسابقة بعد حلوله وصيفا يف 1995.
وبعــد فشــله يف إقنــاع الهالليــني مطلــع املوســم، بدأت بصامت 
فريقــه  أداء  عــى  تظهــر  جارديــم  ليونــاردو  الربتغــايل  املــدرب 
خصوصــًا يف الفــرتة األخــرية و"هدفنــا الوصــول للنهــايئ وهذا ما 

نخطط له برف النظر عن الفريق املقابل".
بعد املباراة األخرية التي هّز فيها شباك بريسيبوليس، وصيف 
2018 و2020، ثــالث مــرات عــرب ســامل الــدورسي بهــدف رائــع 
أعــرب  )هدفــان(،   غوميــس  بافيتيمبــي  املخــرم  والفرنــي 
"أوىل  باالنتصــار  رضــاه  عــن  الســابق  الفرنــي  موناكــو  مــدرب 
كلــاميت أوجههــا لالعبــني، لقــد لعبــوا مبــاراة ممتــازة واألهــم أننــا 

تحكمنا بايقاع اللقاء".  
"ناديــًا  ألن  جامهــريي  بحضــور  عامــًا   47 البالــغ  املــدرب  وأمــل 
مثــل الهــالل يحتــاج الجامهــري أن تكــون حــارضة بقــوة وأن يكــون 

امللعب ممتلئا متاًما".
هذا وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا أعلنت فيه تخفيف 
الجــاري، معلنــة   17 يــوم األحــد  مــن  بــدءًا  االحــرتازات الصحيــة 
"عــن الســامح بحضــور الجامهــري الرياضيــة يف جميــع املالعــب 
بكامــل طاقتهــا االســتيعابية يف مختلــف  الرياضيــة  واملنشــآت 

املنافسات الرياضية، ابتداًء من التاريخ املشار إليه أعاله".
عــى  مقتــًرا  )ســيكون(  الجامهــري  "دخــول  ان  وأضافــت 

لقــاح  مــن  عــى )جرعتــني(  الحصــول  أكملــوا  الذيــن  األشــخاص 
كورونا املعتمد من وزارة الصحة باململكة".

لكــن الشــكوك تحــوم حــول لياقــة الالعبــني، بعــد خــوض مبــارايت 
ربــع النهــايئ الســبت، مــا دفــع جارديــم إىل القــول "مــّدة يومــني 
بــني لقــاء بريســيبوليس ولقــاء الثالثــاء ُتعّد من املســتحيالت يف 

أي بطولة أخرى".  
واصــل "يف أكــرب بطولــة بآســيا لــن يكــون لدينــا الوقــت الــكايف 
أن  تســتحق  كهــذه  بطولــة  أيًضــا،  املنافــس  للفريــق  وال  للعمــل 
يكــون الفــارق الزمنــي بــني املباراتــني أكــرب حتــى يتمكــن الجميــع 

من الظهور بشكل مميز".
يف املقابــل، نجــح الربتغــايل بيــدرو إميانويــل يف اختبــاره األول 
خلفــا  أســبوعني  نحــو  قبــل  املهمــة  تــوىل  بعدمــا  النــر،  مــع 

للمدرب املقال الربازييل مانو مينيزيس.
وعى غرار جارديم، شّدد عى أهمية جامهريه "أقول للجامهري 
اننا بحاجة اليهم، فحضورهم مهم جدا ويساعدنا كثريًا لتحقيق 

االنتصارات".  
قــال املــدرب الباحــث عــن النهــايئ "أمتنــى أن نواصــل ما قمنا به 
واإلعداد بالشكل األمثل للمباراة التي ستكون خطوة مهمة نحو 

تحقيق هدفنا األكرب".  
وقارن مدرب أملرييا اإلسباين والعني اإلمارايت السابق مباريات 
رشق القــارة بغربهــا "أرى أن مباريــات الغــرب يف مســتوى أعــى 

بعض اليشء والحدة التنافسية أشد داخل امللعب".  
عــى  مكتملــة،  بصفــوف  املبــاراة  يدخــل  الــذي  النــر  ويعــّول 
الربازيــيل  جانــب  إىل  حمداللــه  عبدالــرزاق  املغــريب  هدافــه 
أندرســون تاليســكا واألوزبي جالل الدين مشــاريبوف وسلطان 

الغنام.
يــارس  الــدويل  جهــود  يفتقــد  قــد  الــذي  الهــالل  يعتمــد  بينــام 
الشــهراين عــى هدافــه الفرني بافيتيمبــي غوميس والربازييل 
ماثيوس برييرا والكوري جانغ هيون-سو واملايل موىس ماريغا 

وسامل الدورسي وسلامن الفرج ومحمد الربيك.

باريس/ )أ ف ب(:
سيجري االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( محادثات هذا األسبوع مع مدريب املنتخبات 
الوطنية بشأن الفكرة املثرية للجدل، املتمثلة يف إقامة كأس العامل للرجال كل سنتني 
عوضــًا عــن كل أربــع ســنوات. وســتجرى املشــاورات حــول املقــرتح الــذي يلقــى معارضــة 
شــديدة مــن قبــل االتحاديــن األورويب )ويفــا( واألمــرييك الجنــويب )كومنبيــول( واللجنــة 

األوملبية الدولية، باإلضافة اىل مدربني والعبني، يومي الثالثاء والخميس.
وقــال فيفــا أمــس يف بيانــه "املناقشــات ســيقودها مديــر تطويــر كــرة القــدم العامليــة يف 
فيفــا أرســني فينغــر وســتتضمن مجموعــة مــن نقــاط الحوار، بينها صحــة الالعب والنوافذ 

الدولية وتواتر نهائيات كأس العامل وغريها من القضايا املهمة يف اللعبة".
وسُتعَقد االجتامعات من خالل خدمة االتصال بالفيديو عرب اإلنرتنت.

وقــال الفرنــي بحســب مــا نقلــه عنــه بيــان فيفــا "كمدربــني للمنتخبــات الوطنيــة للرجــال، 
فــإن مســاهمتهم رضوريــة"، مضيفــًا "الفــرص املتاحــة لنــا لاللتقــاء قليلــة ومتباعــدة، لكــن 
يجــب أن نســتفيد هــذه املناســبات ألن مثــل هــذا الحــوار يســاعدنا جميعــًا عــى حاميــة 

املكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم يف العامل وجعلها عاملية حقًا".

دوري أبطال أوروبا

ديربي سعودي ناري بين الهالل ديربي سعودي ناري بين الهالل 
والنصر في نصف النهائيوالنصر في نصف النهائي

دوريدوري
 أبطال آسيا أبطال آسيا

"ويفا" 
يعاقب إنجلترا بسبب 

شغب جماهيرها

"فيفا"
 يستشير مدربي المنتخبات بشأن 

إقامة كأس العالم كل سنتين

لندن/ )أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد األورويب لكــرة القــدم )ويفا( أمس أن املنتخب اإلنجليزي ســيلعب 
مباراتــه املقبلــة عــى أرضــه ضمــن مســابقات الهيئــة القارية خلف أبــواب موصدة 
بسبب األحداث التي سبقت ورافقت نهايئ كأس أوروبا يف 11 يوليو املايض 
عــى "وميبــيل" يف لنــدن، بعدمــا شــق مشــجعون بــال تذاكــر طريقهــم اىل داخــل 

امللعب بالقوة.
وأفــادت تقاريــر بــأن آالف املشــجعني دخلــوا اىل امللعب عنــوًة باقتحام البوابات 
قبــل املبــاراة التــي فــازت بهــا إيطاليــا عــى إنكلــرتا بــركالت الرتجيــح بعــد تعادلهــام 

1-1 يف الوقتني األصيل واإلضايف.
وفضــال عــن عقوبــة املبــاراة الواحــدة بــدون جمهــور، فــرض االتحــاد األورويب أيًضــا 

حظًرا عى املباراة الثانية مع وقف التنفيذ ملدة عامني.
كام تم تغريم االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم 100 ألف يورو )116 ألف دوالر(.

وقال متحدث باسم االتحاد االنجليزي: "عى الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من 
الحكم، فإننا نعرتف بنتيجة قرار االتحاد األورويب لكرة القدم هذا".

وأضــاف "نديــن الســلوك الرهيــب لألفــراد الذيــن تســببوا يف املشــاهد املخزيــة 
داخــل وحــول ملعــب وميبــيل يف نهــايئ يــورو 2020 ونأســف بشــدة ألن بعضهــم 

متكن من دخول امللعب".

ليفربولليفربول  
بقيادة صالح لالقتراب من التأهل بقيادة صالح لالقتراب من التأهل 

ومهمة سهلة لسان جرمان ومهمة سهلة لسان جرمان 
ومانشستر سيتيومانشستر سيتي
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

االفقي:
1 -أطعمة محفوظة – 

هم وحزن معكوسة 
2 -صديق العمل + نقص 

معكوسة + أول منازل 
األخرة بدون ال

3 -صوت الماء + للنهي – 
متشابهان 

4 -حرف جر + عقل 
معكوسة – ثلثا حمو 

5 -نادر + قرض 
6 -أشعة أكس + مكر
7 -أحرف متشابهة – 

خاصتنا 
8 -يقصد – حقد معكوسة 

9 -يسكنها الراهب – 
سكران معكوسة 

العمودي:
1 -مزين باأللوان + 

مادة قاتلة + سارق 
2 -اإلسم األول لخليفة 

راشد – علم مؤنث 
3 -خاصتي + قسم + 

من الحروف األبجدية 
4 -لالستدراك + يأتي 

بعد البرق + يحجب 
5 -الشعر حول عنق 

األسد – مختلفان 
6 -عادات 

7 -ثالثة ارباع نهلة 
8 -حالل – حرف شرط + 

حرف جزم 
9 -عقوبة مالية + 

صوت الماعز معكوسة 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أطول قناة صناعية في العالم 
تتكون من 6 أحرف 

األطلنطي -  باب المندب – جبل طارق – 
اليانجستي- المسيسبي – المتوسط – الهادي 

– األحمر – السين – األصفر – بنما – دجلة – نهر 
-إيجه- آرال – يم – تل 

حل الكلمة الضائعة

السويس

 

حمام النعيم الرتيك أحد المعالم األثرية الذي ُأُنئش يف العهد المملويك بالبلدة القديمة يف الخليل    )فلسطني(
الذكاء الصناعي يعيد رسم 

لوحة مطموسة لبيكاسو
لندن/ وكاالت:

مل يكــن الرســام اإلســباين الشــهري بابلــو بيكاســو قبــل ذيــوع شــهرته ميلــك املــال الــكايف لــراء 
مستلزمات الرسم، لذلك فقد كان، مثل الفنانني الفقراء اآلخرين، يعيد الرسم عىل اللوحات 

القامشية التي لديهم، بعد طمس الرسومات السابقة.
وكانــت قــد كشــفت "أشــعة إكــس" يف عــام 2010 لوحــة رســمها بيكاســو عــىل قطعــة قــامش، 
ثــم طمســها لــي يرســم عليهــا لوحتــه الشــهرية "إفطــار الرجــل األعمــى" عــام 1903، والتي تعد 
واحدة من أشــهر أعامل الفنان يف فرتته التعبريية أو ما تعرف باســم الفرتة الزرقاء من 1901 

إىل 1904.
ونجــح باحثــون مــن جامعــة لنــدن كوليــدج يف إعــادة رســم اللوحــة باســتخدام لوغاريتــامت أو 
خوارزميات أصلية تم وضعها من خالل دارســة العرات من لوحات بيكاســو والتدريب عىل 
أســلوب الفنــان اإلســباين. وباســتخدام صــورة أشــعة إكــس كمرشــد، تــم تطبيــق خاصيــة الذكاء 

الصناعي يف رسم لوحة بالحجم الكامل واأللوان الكاملة.
وقال جورج كان، وهو واحد من باحثني اثنني يف جامعة لندن كوليدج: "إنه ألمر مثري للغاية 
العمــل  مــن  بهــا األضــواء  تنعكــس  التــي  األلــوان والطريقــة  الفرشــاة واســتخدام  رؤيــة رضبــات 
الفني"، مضيًفا: "إنها قطعة فنية جميلة" التي تم رسمها باستخدام تقنية الذكاء الصناعي.

مىت يبدأ صانعو المحتوى 
عىل "يوتيوب" يف جين األرباح؟

كاليفورنيا/ وكاالت:
يجني صانعو املحتوى "اليوتيوبرز" عىل موقع "يوتيوب"، عوائد مالية ترتفع مع زيادة أعداد 

املتابعني واملشرتكني يف القناة، لتصل يف بعض الحاالت إىل ماليني الدوالرات.
ووفًقا لتقرير نره موقع "بيزنس إنســايدر"، فإن "تجاوز حاجز املليون مشــرتك عىل يوتيوب 

يعد عالمة فارقة كبرية".
وأشــار إىل أنه حينام يكون هناك عدد كبري من املشــرتكني واملشــاهدين، فإنه عندها ميكن 

لصانعي املحتوى االعتامد عىل يوتيوب كمصدر مايل يؤمن حياة كرمية لهم.
يتــم  التــي  اإلعالنــات  مــن  الناتجــة  األمــوال  وتشــكل  عــدة،  بطــرق  املــال  اليوتيوبــرز  ويكســب 

تشغيلها يف مقاطع الفيديو الخاصة بهم الجزء األكرب من دخلهم.
فعــىل ســبيل املثــال حقــق اليوتيوبــر "أندريــه جــاخ" لديــه 1.7 مليــون مشــرتك يف قناتــه عــىل 

يوتيوب، 1.6 مليون دوالر من عائدات اإلعالنات يف أقل من ثالث سنوات.
وذكرت صانعة املحتوى "تيفاين ما" ملوقع إنسايدر أن لديها 1.8 مليون مشرتك يف قناتها 
ا مــن اإلعالنــات عــىل مقاطــع الفيديــو  عــىل يوتيــوب، وأنهــا تكســب نحــو 11.500 دوالر شــهريًّ

الخاصة بها.
وأوضــح املوقــع أنــه لبــدء جنــي األمــوال مبارشة من يوتيوب، فإنــه يجب أن يكون لدى اليوتيوبر 

أكرث من 1000 مشرتك يف القناة و4000 ساعة مشاهدة.
ومبجرد وصولهم إىل هذا الحد، ميكنهم التقدم بطلب للبدء يف تحقيق الدخل من قنواتهم 

من خالل اإلعالنات واالشرتاكات وعضويات القناة.
ومقابــل كل 1000 مشــاهدة لإلعــالن، يدفــع املعلنــون ســعًرا معيًنــا ملوقــع يوتيــوب، ويأخــذ 

األخري 45 يف املئة من األرباح، يف حني يحصل اليوتيوبرز عىل الباقي.
ويكســب العديــد مــن اليوتيوبــرز األمــوال مــن خــارج يوتيــوب أيًضــا، وعــىل ســبيل املثــال أطلــق 
الخاصــة  التجاريــة  عالمتــه  مشــرتك،  ماليــني   3.4 لديــه  الــذي  ســتيفان"  "غراهــام  اليوتيوبــر 

بالقهوة.

استهداف عدة مستشفيات إرسائيلية 
بهجمات برمجيات الفدية اإللكرتونية

تل أبيب/ وكاالت:
أفادت الســلطات الصحية والســيربانية اإلرسائيلية، بأن العديد من املستشــفيات واملنشــآت 
الطبية يف البالد اسُتهدفت بهجامت باستخدام برمجيات الفدية اإللكرتونية، لكن السلطات 

متكنت من التعرف عليها وصدها.
ومــع ذلــك، كافــح مركــز هليــل يــايف الطبــي يف الخضــرية، شــامل تــل أبيــب، لعدة أيــام للتغلب 

عىل آثار الهجوم.
وتم تجميد أنظمة مركز هليل يايف الطبي وطالب القراصنة بفدية. وذكر بيان صدر عن املركز 

أن الفنيني ما زالوا يعملون عىل استعادة أنظمة البيانات.
ويف غضــون ذلــك، اضطــر املوظفــون إىل اســتخدام أنظمــة بديلــة ورقيــة لقبــول املــرىض، وفقــا 

لتقارير إعالمية.
وال يزال من غري الواضح من يقف وراء الهجامت. وبدأت الرطة تحقيقا جنائيا.

إيطاليا.. هيكل عظمي يكشف 
أرسارًا حول ثوران بركان فزيوف

روما/ وكاالت:
ا اكُتشف يف  أعلن رئيس موقع هريكوالنيوم األثري اإليطايل، فرانشيسكو سريانو، أن هيكاًل عظميًّ
املدينــة التــي ُغمــرت إثــر ثــوران بــركان فيــزوف ســنة 79 تزامًنــا مــع بومبيــي، قــد يوفــر إضــاءة جديدة 

بشأن هذه الكارثة.
واكُتشفت بقايا الرجل الذي يرتاوح عمره بني 40 و45 عاًما تحت أمتار من الصخور الربكانية يف 
املوقــع الــذي كان يضــم ســاحل هريكوالنيــوم قبــل أن يدفعــه ثــوران بــركان فيــزوف والحمــم الربكانيــة 

مسافة 500 مرت.
وواجه الرجل املوت عىل األرجح عندما غمرته الحمم الربكانية التي غطت املدينة، عىل ما أعلن 

سريانو لوكالة "أنسا" اإليطالية لألنباء.
وعّد سريانو أن هذا الرجل "رمبا كان من عنارص اإلنقاذ".

فعنــد ثــوران الــربكان، أىت أســطول برئاســة القائــد والكاتــب بلينيــوس األكــرب لنجدة الســكان. وتويف 
بلينيوس األكرب عىل الساحل، فيام نجح عنارصه يف إجالء مئات الناجني.

وقد يكون الهيكل العظمي عائًدا إىل "أحد الفارين"، الذين حاولوا االلتحاق بإحدى سفن اإلغاثة، 
"رمبا سيئ الحظ األخري ملجموعة نجح أفرادها يف ركوب البحر".

واكُتشــف الهيــكل العظمــي تحــت بقايــا خشــبية متفحمــة بينهــا عارضــة منــزل قــد تكــون حطمــت 
جمجمتــه، فيــام عظامــه باللــون األحمــر، عــىل األرجــح بســبب آثــار الــدم التــي بقيــت بعدمــا جرفــه 

الثوران الربكاين.
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االحتالل يصيب  ... 

تتمة مقال النمو االقتصادي الفلسطيني  ... 

العامدي يناقش  ... 

5 وفيات  ... 

حنتش  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

فقــد هويتــي  عــن  دقــه  ابــو  حــامد  ســامى  أنــا/ محمــد  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801563784 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  العســي  مــوىس  محمــد  خليــل  ماريــا  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   406112003 وتحمــل  هويتــي 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     جميــل عيــد ابراهيــم عبــد اللــه       عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     ٩١٠٧٤٤٤٩٩    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ جميل محمد ابراهيم ابو ســلوت  عن فقد هويتي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   901632083 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ خالــد منصــور مــوىس ابــو طعيمــه عن فقــد هويتي 
974306474 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   بــراءة مفيــد محمــود عاشــور     عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       404141178 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود عابــد عــودة ابــو عابــد      عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     406980060      الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مؤيــد حامــد حمــدي الســقا  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء      403265101 الرقــم      وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    سعيد حسني غرهودة عن فقد هويتي 
804733681     الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل  الرقــم  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ايهاب عطا منر غيث  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    800723967     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمود بشري أبو وردة  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   804540029     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     امــل أحمــد رمضــان مقبــل عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   406099168  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيــس واعضــاء مجلس ادارة صحيفة فلســطين والعاملون 

كافة بأحر التعازي والمواساة من  الزميلة الصحفية
مريم أمين الشوبكي

بوفاة عمتها
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه وأن 

يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلــن أنــا املواطــن /    روال عــي حســني الســعافني  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    402566400 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الطباطيبــي    أحمــد  تهــاين    / أنــا املواطــن  أعلــن 
الرجــاء ممــن       933765323 الرقــم      هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     عمــر عــي معــروف عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   801334681     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الجهــات  مختلــف  اهتــامم  تنــال  أن  يجــب  التنبــؤات  هــذه  أن  إىل  النهايــة  يف 
املعنيــة بالنمــو االقتصــادي ألخــذ الحيطــة والحــذر، وأن تكــون جهــات صناعــة 
القــرار يف حالــة جهوزيــة تامــة ملواجهــة هــذا االحتــامل وغــريه مــن االحتــامالت 
تجنبــا لــأرضار والتداعيــات التــي قــد تنجــم يف حالــة حدوث هــذا االحتامل، بل 
ان مــن واجبهــا الســعي الحثيــث ألن ميثــل ذلــك دافعا لبــذل أقىص جهد ممكن 

لتحويل املسار السلبي إىل مسار إيجايب عاٍل.
أمــا عــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحي اإلجاميل الذي ميثل انعكاًســا مبارشا 
ا نحــو 3463 دوالرا ســنويا يف عــام  لقيمــة هــذا الناتــج فــكان قــد بلــغ فلســطينيًّ
2017، ثــم تراجــع يف عــام 2020 إىل 2914 دوالرا ســنويا، ليصــل إىل 2916 

نــرة الحســابات القوميــة للربــع األول لعــام  دوالرا فقــط، وذلــك اســتنادا إىل 
2021 الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

وال يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد فهنــاك الفــوارق الهائلــة يف نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج بــني الضفــة والقطــاع ليصــل إىل 4215 دوالرا، 1216 دوالرا لــكل منهــام 
عــى التــوايل، كــام يصــل نصيــب الفــرد يف الضفــة إىل ثالثــة أضعــاف ونصــف 
نظــريه يف غزة.مــام يعكــس حالــة عميقــة مــن ســوء التوزيــع يف األجــور والدخــول 
التي يحصل عليها األفراد والتي قد يكون أحد أسبابها أن هناك نحو 140 ألفا 
مــن عــامل الضفــة يعملــون يف )إرسائيــل( ويحصلــون عــى أجــور مرتفعــة نســبيا 
مقارنة مبستوى األجور عى املستوى الفلسطيني.وخالصة القول إن تشخيص 
حالــة النمــو االقتصــادي الفلســطيني لعامــي 2020، 2021 تفــرض الحاجــة إىل 
إجراؤهــا  يتعــني  محــددة  سياســات  وتنفيــذ  لوضــع  كبــرية  جهــود  بــذل  رضورة 
واألخــذ بهــا عــى مســتوى صناعــة القــرار يف كل مــن الضفــة والقطــاع لتصويــب 
هــذه األوضــاع وتصحيــح بوصلــة مســار النمــو االقتصــادي، ســعيا للتخفيــف مــن 
التداعيات واآلثار السلبية ملخاطر تباطؤ وتراجع النمو االقتصادي املصحوب 
، وانعــكاس ذلــك عــى الحالة املعيشــية املرتديــة للغالبية  بــأداء مســتوى متــدنٍّ

العظمى من سكان املجتمع، يف ظل حال من اإلحباط غري املسبوق.

وهم قادرون عى مامرسة مهنة التعليم وغريها بكفاءة عالية.
وهــذه رســالة أهــل غــزة إىل أمــري قطــر، الخريجــون والعاطلــون بحاجــة إىل 
فرصــة عمــل داخــل دولــة قطــر نفســها، ولن يكرس ظهــر قطر توظيف عرة 
آالف مهنــدس وطبيــب ومــدرس وفنــي يف قطــر، ولــن تجــوع قطــر فيــام لــو 
وفــرت عــرة آالف فرصــة عمــل للحرفيــني واملهنيــني املجمــدة طاقتهــم 
يف غــزة، فبهــذه املســاعدة تســهم دولــة قطــر يف بنــاء اإلنســان إضافة إىل 

تخفيف ضائقة السكان.
وإذا جــاز لنــا أن نتمنــى عــى دولــة قطــر الحبيبــة والصديقــة، والتي تحرص 
عــى تحقيــق التهدئــة، فــإن غــزة بحاجــة إىل عــرات املصانــع والــورش 
واملنشــآت التــي تســتوعب عــرات آالف العــامل، وال أظــن أن مثــل هــذا 
العمــل اإلنســاين الكريــم يعجــز دولــة قطــر، والتــي تعــرف عليهــا العــريب 

بحسن انتامئها ألمته، وصدق عطائها لكل شعب باحث عن حريته.

غزة/ فلسطني:
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني 
وتشــديد  اإلرسائيــي  االحتــالل  انتهــاكات  أن  "حشــد" 
الحصــار عــى قطــاع غــزة ســاهام يف تعميــق أزمتــي الفقــر 
والبطالــة يف صفــوف أبنــاء الشــعب الفلســطيني، مطالبــة 
برضورة توفري كل أشكال الدعم والتمكني للفقراء لتعزيز 

صمودهم.
اليــوم  مبناســبة  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأشــارت 
الفقــر  مــؤرشات  أن  إىل  الفقــر،  عــى  للقضــاء  الــدويل 
والبطالــة والتهميــش وانعــدام األمن الغذايئ تنامت جراء 
مامرســات االحتــالل والحصــار املتواصــل منــذ 15 عامــا 

عى غزة.
وأضافــت أن االنقســام الداخــي ومــا ارتبــط بــه مــن الــزج 
بحقوق املواطنني يف إطار التجاذبات السياسية وغياب 
تأخــري  جانــب  إىل  التنمويــة،  الحكوميــة  اإلســرتاتيجية 
الحكومــة بــرام اللــه رصف مخصصــات التنمية االجتامعية 
تدابــري  مــن  صاحبهــا  ومــا  كورونــا  وجائحــة  عــام،  لنحــو 
احرتازيــة، ألقــت بظاللهــا عــى مــؤرشات الفقــر والبطالــة، 
إذ زادت نسبها إىل نحو 75  %، وتسببت بانعدام األمن 

الغذايئ لنحو %70 من السكان.
وذكــرت أن نحــو 80 % مــن الســكان باتــوا يعتمــدون يف 
توفــري مقومــات املعيشــة األساســية عــى املســاعدات 
اإلغاثية الدولية، وأن تلك التحديات أسهمت يف تراجع 
االقتصاديــة،  بحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب  إحســاس 
هــي  املختلفــة  وقيــوده  واالحتــالل  الحصــار  أن  معتــرة 

املسبب األكر من بني مسببات الفقر يف فلسطني.
الضغــط  مبامرســة  الــدويل  املجتمــع  الهيئــة  وناشــدت 
الجاد والعاجل عى )إرسائيل( لضامن احرتامها الحقوق 
مســؤولياتها  بتحمــل  وإلزامهــا  الفلســطينية،  االقتصاديــة 
مبــا  احتــالل،  قــوة  بصفتهــا  والفقــراء،  الســكان  تجــاه 
القيــود  ورفــع  غــزة،  قطــاع  عــى  الحصــار  إنهــاء  ذلــك  يف 
املفروضــة عــى حريــة حركــة وتنقــل البضائــع واألفــراد مــن 
وإىل القطــاع. كــام دعــت املجتمــع الــدويل إىل ترسيــع 
وتــرية جهــوده مبــا يســمح بإعــادة إعــامر مــا خّلفــه العدوان 
املــايض،  أيــار  مايــو/  يف  غــزة  عــى  األخــري  اإلرسائيــي 
وخاصة ما يتعلق باملنشآت االقتصادية والبنى التحتية، 
حاثــة املؤسســات األمميــة والدوليــة املانحــة عــى تعزيــز 
الفقــر  لتنامــي  اســتجابتها  لتعزيــز  والجهــود  التعــاون 
زيــادة  ذلــك  مبــا يف  الغــذايئ،  األمــن  وانعــدام  والبطالــة 
متويلهــا لــأرايض الفلســطينية، بهدف تقديم مســتدامة 
تنقــل االقتصــاد الوطنــي مــن حالــة االســتهالك إىل حالــة 

اإلنتاج.
مبراجعــة  اللــه  بــرام  اشــتية  حكومــة  الهيئــة  وطالبــت 
سياســاتها القامئــة واتخــاذ تدابــري كافيــة ملكافحــة الفقــر، 
مبــا يف ذلــك رفــع العقوبــات الجامعيــة عــن قطــاع غــزة، 
وتخفيــض  االجتامعيــة،  التنميــة  مخصصــات  ورصف 
للقانــون،  خالًفــا  الجبايــة  سياســة  وإلغــاء  الرضائــب 
والتوجه نحو خلق بيئة مشــجعة للمشــاريع الصغرية، مبا 
وتعزيــز صمــود  تدريجيــا  التنميــة  لتحريــك عمليــة  يقــود 

املواطنني.

االحتــالل  قــوات  "اعتــدت  كذلــك 
عــى املصــور الصحفــي أحمــد أبــو 
صبيــح خــالل تغطيتــه أحــداث باب 
بحســب  اعتقالــه"،  قبــل  العمــود 

الشهود.
وأظهــر مقطــع مصــور بثــه الصحفــي 
مراســل  حســون"  "نــري  اإلرسائيــي 
يف  العريــة  "هآرتــس"  صحيفــة 
وهــي  االحتــالل  قــوات  القــدس، 
ســامل  نرسيــن  الصحفيــة  تســحل 
بــاب  مــدرج  عــى  بهــا  وتنــكل 

العمود.
إعــالم  وســائل  وبحســب 
مقدســيا   49 أصيــب  فلســطينية، 
اعتــداءات  جــراء  مــن  برضــوض 
الشــبان يف  عــى  االحتــالل  جنــود 
باب العمود، إضافة إىل استنشاق 
إىل  منهــم  حالتــان  وُنِقلــت  الغــاز، 

املستشفى.
يف املقابــل، زعمــت إذاعــة "كــول 
أن  الدينيــة  اإلرسائيليــة  حــي" 
قــوات  رشــقوا  فلســطينيني  شــباًنا 
بــاب  عنــد  بالحجــارة  االحتــالل 

العمود.
عنيفــة  مواجهــات  إىل  وأشــارت 
ورشطــة  الشــبان  بــني  اندلعــت 
انتهــت  املــكان،  يف  االحتــالل 

باعتقال 3 فلسطينيني.
بدورهــا، قالــت صحيفة "يديعوت 
رشكــة  إن  العريــة:  أحرونــوت" 
اإلرسائيليــة  العامــة  املواصــالت 
خطــوط  تحويــل  قــررت  "إيغــد"، 
مســتوطنني  تقــل  التــي  الحافــالت 
عــن  بعيــدا  الــراق  حائــط  إىل 
املســار املعتــاد عــر بــاب العمــود 
بسبب املواجهات الدائرة هناك.

إخطارات واقتحامات
أخطــرت  ســابق،  وقــت  ويف 
بهــدم  أمــس،  االحتــالل،  ســلطات 
يف  "بركــس"  متنقــل  وبيــت  منــزل 

ترخيص.
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
"فــرش  منطقــة  دهمــت  االحتــالل 
الهــوى" غــريب الخليــل، مصطحبــة 
منــزل  وهدمــت  الثقيلــة،  آلياتهــا 
مــن  املكــون  إيــاد عمــرو  املحامــي 
ميــاه  بــر  إىل  إضافــة  طابقــني، 
ز  وأســوار محيطة باملنزل الذي ُجهِّ

للسكن مؤخرا.
قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
قيــد  منــزال  أمــس،  صبــاح  هدمــت 
اإلنشاء يف قرية سكة جنوب غرب 
للمواطــن  ملكيتــه  تعــود  الخليــل، 
حيــث  جواعــدة،  عيــى  أحمــد 
تخلــل عمليــة الهــدم االعتداء عى 
مجلــس  رئيــس  وعــى  املواطنــني 

قروي سكة وليد احشيش.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
االحتــالل اعتــدت عــى املواطنني 
وعــى رئيــس مجلــس قــروي ســكة 
قنابــل  وأطلقــت  احشــيش،  وليــد 

الصوت والغاز باتجاههم.
قــروي ســكة،  وبــني رئيــس مجلــس 
أقــىص  الواقعــة  القريــة  أهــايل  أن 
جنــوب غــرب الخليــل، يعانــون مــن 
الفصــل  بجــدار  حصارهــم  جــراء 
مئــات  التهــم  الــذي  العنــري، 

الدومنات من أراضيهم الزراعية.
ســكة  مدرســة  مديــر  قــال  بــدوره، 
محمد العاميرة: إن الجدار والطرق 
قــوات  خصصتهــا  التــي  االلتفافيــة 
املســتوطنني،  لخدمــة  االحتــالل 
الثابتــة  العســكرية  والحواجــز 
شــدة  مــن  تفاقــم  واملتحركــة، 
القريــة،  عــى  املفــروض  الحصــار 
الفتــا إىل أن املدرســة املختلطــة، 
التــي تخــدم 254 طالبــا، تقــع عى 

مقربة من الجدار.
اعتداءات المستوطنين

من جهة أخرى، أرضم مستوطنون، 

أبــو  محمــد  قلقيليــة  محافظــة  يف 
الشيخ، بأن قوات االحتالل منعت 
ســلامن،  عزبــة  قــرى:  مزارعــي 
عزبــة األشــقر، عــزون عتمــة، بيــت 
أمــني، وســنرييا، مــن الدخــول إىل 
الزيتــون،  مثــار  لقطــف  أراضيهــم 
عــر مــا يعــرف بالبوابــات الزراعيــة 
املقامــة عــى مقطع جــدار الفصل 
عــى  حصولهــم  رغــم  العنــري، 

التصاريح الالزمة.
اعتقاالت

يف غضــون ذلــك، اعتقلــت قــوات 
االحتــالل، فجــر أمــس، 12 مواطًنــا 
بينهــم ســيدتان مــن مناطــق متفرقة 

من الضفة والقدس املحتلتني.
قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ففــي 
االحتالل ثالثة شبان، وهم: أحمد 
مؤمــن أبــو زيــد، ومحمــد خالــد أبــو 
الــرب، مــن قباطيــة، والشــاب بهــاء 
مــن  أحمــد صــادق طحاينــة  الديــن 

بلدة السيلة الحارثية.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
االحتــالل، ثالثــة مواطنــني، وهــم: 
قطامــش  أحمــد  واملحــرر  الكاتــب 
البــرية،  مدينــة  مــن  عامــا(،   70(
املنعــم  عبــد  إيهــاب  واملحــرر 

املســجد  جنــوب  ســلوان  بلــدة 
األقىص املبارك.

وأفــادت مصــادر محليــة، بأن بلدية 
االحتــالل ســّلمت عائلــة املواطنــة 
الحــارة  يف  الشــيوخي  أســامء 
هــدم  أمــر  ســلوان  مــن  الوســطى 

منزلها؛ بحجة عدم الرتخيص.
أفــراد   9 يقطنــه  املنــزل  أن  يذكــر 
مــن أبنــاء املواطنــة أســامء، بينهــم 
قــوات  هدمتــه  وقــد  محــررون، 
 ،2008 عامــي  مرتــني،  االحتــالل 

و2016.
أن  ذاتهــا،  املصــادر  وأضافــت 
منطقــة  دهمــت  االحتــالل  قــوات 
وأخطــرت  ســلوان،  قــرب  الجــرس 
بهــدم بيــت متنقــل "بركــس" يعــود 
بهدمــه  وطالبتهــا  جعافــرة،  لعائلــة 
ذاتيــا، تحت وطــأة التهديد وفرض 
يف  الباهظــة،  املاليــة  الغرامــات 

حال مل ينفذوا أمر الهدم.
من جهة ثانية، اقتحم مستوطنون، 
أمــس، باحــات املســجد األقــىص، 
قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
مســتوطنا   75 بــأن  القــدس،  يف 
بــاب  عــر  األقــىص  اقتحمــوا 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة، 
اســتفزازية يف باحاتــه، تركــزت يف 

األجزاء الرقية منه.
وتشــهد القــدس القدميــة وبوابتهــا 
إجــراءات عســكرية مشــددة تتمثل 
للمواطنــني  الدقيــق  بالتفتيــش 
واملصلــني يف األقــىص واالعتــداء 

عى بعضهم.
هدم منازل

قــوات  هدمــت  آخــر،  جانــب  مــن 
يف  منزلــني  أمــس،  االحتــالل، 
الضفــة  جنــويب  الخليــل،  مدينــة 
الغربيــة املحتلــة، بزعــم البنــاء دون 

أمس، النار بأراٍض زراعية يف بلدة 
برقة شامل نابلس.

االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
دغلــس:  غســان  الضفــة،  شــامل 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن 
يف  زراعيــة  بــأراٍض  النــار  أرضمــت 
مــن  والقريبــة  املنــرة  منطقــة 
املخــالة،  "حومــش"  مســتوطنة 
وإن األهــايل هبــوا للســيطرة عــى 
النريان، مؤكدا أن وترية اعتداءات 
املستوطنني تصاعدت منذ بداية 

موسم الزيتون.
ويف وقت سابق، قطع مستوطنون 
عرات أشجار الزيتون من أرايض 

قرية سامل، رشق نابلس.
وقال دغلس: إن األهايل اكتشفوا 
أمــس أن عــرات أشــجار الزيتــون 
تبقــى  مــا  وُكــرست ورُسق  ُقطعــت 
مــن الثــامر يف منطقــة جــورة النر 

رشق بلدة سامل.
أمــس،  مســتوطنون،  أقــدم  كــام 
عــى رسقــة معــدات خاصــة بقطف 
جنــوب  يتــام،  قريــة  يف  الزيتــون 

نابلس.
مــن  صنوبــر  نــارص  املواطــن  وأفــاد 
رسقــوا  مســتوطنني  بــأن  يتــام، 
مثــار  لقطــف  بــه  خاصــة  معــدات 

الزيتون، جنوب القرية.
يذكــر أن املســتوطنني صّعدوا من 
اعتداءاتهــم بحــق املواطنــني منــذ 
الزيتــون،  مثــار  قطــف  موســم  بــدء 
املزارعــني  مبالحقــة  واملتمثلــة 
واقتالع األشجار وتحطيمها ورسقة 

مثارها.
قــوات  منعــت  قلقيليــة،  ويف 
مــن  املزارعــني،  أمــس،  االحتــالل 
املعزولــة  أراضيهــم  إىل  الدخــول 
والتوســع  الفصــل  جــدار  خلــف 

العنري، جنوب قلقيلية.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 

وعبــد  الطــرية،  حــي  مــن  مســعود، 
الرحيم شومان من بلدة ترمسعيا.

قــوات  اعتقلــت  لحــم  بيــت  ومــن 
أميــن  ســيف  الشــاب  االحتــالل، 
أن  بعــد  عامــا(   18( طقاطقــة 
بيــت  يف  والــده  منــزل  دهمــت 

فجار.
قــوات  اعتقلــت  القــدس  ومــن 
بلــدة  مــن  شــبان  أربعــة  االحتــالل 
سلوان، وهم: لؤي سامي الرجبي، 
وحســني  املحتســب،  وتامــر 
رمضــان،  أمــني  وأحمــد  عيــى، 
ذويهــم،  منــازل  دهمــت  أن  بعــد 

وفتشتها.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
بعــد،  هويتهــا  ُتعــرف  مل  مواطنــة 
أدار"،  "هــار  مســتوطنة  قــرب 
بيــت  قريــة  أرايض  عــى  املقامــة 
القــدس،  غــرب  شــامل  ســوريك، 
باتجاههــا،  النــار  أطلقــت  أن  بعــد 

دون إصابتها.
اعتقلــت  الشــاملية،  األغــوار  ويف 
نجيــة  املواطنــة  االحتــالل  قــوات 
خلــة  مــن  بشــارات  اللــه  عبــد 
خيامهــا  دهــم  أن  بعــد  مكحــول، 

وعبث مبحتوياتها.

أمله الكبري يف تحقيق االستقرار يف األرايض الفلسطينية كافة.
وشــدد العــامدي عــى أن "دولــة قطــر تبــذل جهــودًا كبــرية مــع كل األطــراف 

لضامن تثبيت وقف إطالق النار وعدم تجدد التصعيد".
كل  عــى  للفلســطينيني  الدعــم  تقديــم  مواصلــة  عــى  قطــر  حــرص  وأكــد 
األصعــدة وبالتعــاون مــع مختلف الجهات. من جهته، اســتعرض الســنوار آخر 
مســتجدات الحــوارات األخــرية مــع الجانــب املــري واألطراف األخرى بشــأن 
تثبيــت وقــف إطــالق النــار ورفــع الحصــار عــن ســكان قطــاع غــزة، والتداعيــات 
الخِطــرة الســتمرار تشــديد الحصــار عــى الســكان. وشــدد عــى متســك كل 
القــوى الوطنيــة بــرضورة تنفيــذ التفاهامت وفتح املعابر وتقديم التســهيالت 
الالزمــة عــى كل املســتويات. وأعــرب الســنوار عــن شــكره لدولــة قطــر ممثلــة 
بأمريها الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، عى مواقفها الثابتة ودعمها السخي 
واملتواصل للشــعب الفلســطيني، وتنفيذها العديد من املشــاريع الحيوية 
والهامــة يف كل القطاعــات، وأهمهــا مشــاريع إعــادة اإلعــامر واألبنيــة والطــرق 

والبنية التحتية والكهرباء واملساعدات اإلنسانية وغريها.

ل مسؤولياته تجاه الفقراء طالبت المجتمع الدولي بتحمُّ

هيئة حقوقية: االحتالل وتشديد الحصار 
يعّمقان أزمَتْي الفقر والبطالة في غزة

لصحيفــة  حديــث  يف  حنتــش  وحــّذر 
القــرار  خطــورة  مــن  "فلســطني" 
الوجــود  يهــدد  لكونــه  اإلرسائيــي 
)ج(،  مناطــق  يف  الفلســطيني 
القــرسي،  للتهجــري  عرضــة  ويجعلهــم 
االحتــالل  يفــرض  رمبــا  أنــه  مضيفــا 
"القانــون  اللحظــات  مــن  لحظــة  يف 
املناطــق  تلــك  عــى  اإلرسائيــي" 
بـ"أمــالك  يســمى  مــا  وفــق  وتصبــح 

الدولة".
ولفت إىل أن الفلسطينيني املقيمني 
 1948 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
واالعتــداء  للطــرد  عرضــه  ســيكونون 
قــوات  وبحاميــة  املســتوطنني  مــن 
لجــوؤه  املتوقــع  مــن  الــذي  االحتــالل 
خــالل األيــام القادمة لتوزيع إخطارات 
منازلهــم  بهــدم  الفلســطينيني  عــى 
يف مــدة ال تتجــاوز 96 ســاعة، بحجــج 
واهية، يك ال يجعلهم يف تلك املدة 
قادريــن عــى االعــرتاض عى القرار أو 

تسوية أوضاعهم أو نقل أثاثهم.
نوايــا  يحمــل  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطيني،  الشــعب  ألبنــاء  ســيئة 
وتطبيــع  لــه  أمريــي  دعــم  ظــل  يف 
بهتــان  جانــب  إىل  معــه،  عــريب 
إىل  الوصــول  ومنعهــا  الســلطة  دور 
أن املنطقــة  األرايض املحتلــة بحجــة 
اتفــاق  وفــق  لســيطرته  تخضــع  )ج( 
تغولــه  لزيــادة  يدفعــه  مــا  "أوســلو"، 

عى الفلسطينيني وأراضيهم.
وبني حنتش أن االحتالل يراقب البناء 
وتحــركات  أعــوام،  منــذ  الفلســطيني 
يف  خاصــة  وأنشــطتهم  املواطنــني 
التــي  لســيطرته  الخاضعــة  املنطقــة 
مــن   62% مــن  أكــر  مســاحتها  تبلــغ 
أنــه  مؤكــدا  الغربيــة،  الضفــة  مســاحة 
الخنــاق  تضييــق  أعــوام  منــذ  يحــاول 
املســتوطنات  عــدد  وزيــادة  عليهــم 
وســلب مزيــد مــن أراضيهــم، وتقطيــع 
أوصالهــا وعزلهــا مناطــق عــن بعضهــا، 
وشــق طــرق التفافيــة فيها بدعــوى أنها 

تخدم الصالح العام.
االســتيطان:  الخبــري يف شــؤون  وقــال 
مــن  الضفــة  يف  يحــدث  مــا  إن 
التفافيــة  وطــرق  اســتيطاين  بنــاء 
الفلســطينية  "الدولــة  حــدود  داخــل 
حكومــات  كرســته  املســتقبلية"، 
عــى  لتقــي  املتعاقبــة،  االحتــالل 
حلم إقامة الدولة الفلسطينية، منوها 
الفلســطينيني  بحــق  جرامئــه  أن  إىل 

مســتمرة  )ج(  املناطــق  يف  خاصــة 
بالدرجــة األويل  ومل تتوقــف وتهــدف 
واســتبدالهم  قــرًسا  لتهجريهــم 

مبستوطنني.
تحمــل  عــى  الســلطة  وحــث 
وقــف  عــى  والعمــل  مســؤولياتها 
اإلرسائيليــة  والقوانــني  القــرارات 
والقوانــني  األعــراف  تخالــف كل  التــي 
الدوليــة، معتــرا اإلجراءات التي تقوم 
بها غري كافية "فنحن بحاجة إىل ضجة 
الجرائــم  لوقــف  وإعالميــة  سياســية 

اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني".
ودعــا إىل موقــف ســيايس واضح تجاه 
دويل  وتحــرك  االحتــالل،  مخططــات 
ومؤسســايت وحقوقــي لدفع االحتالل 
القانــون  بتطبيــق  االســتجابة  إىل 
الفلســطينية  األرايض  يف  الــدويل 
األمريــي  الدعــم  ووقــف  املحتلــة، 
املتواصــل لــه والتطبيــع العــريب الــذي 
ســلب  جرائــم  مواصلــة  عــى  شــجعه 

األرايض الفلسطينية.
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: "طوبــاس 
11، جنــني 8، ضواحــي القــدس 6، نابلــس 47، أريحــا 18، الخليــل 10، 

رام الله 39، بيت لحم 20، قلقيلية 7، طولكرم 12، سلفيت 12، قطاع 
غزة 200".

وبينــت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونا يف فلســطني بلغت 
النشــطة %2.7، ونســبة  نســبة اإلصابــات  بلغــت  96.3 %، عــى حــني 

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتت إىل وجود 59 مريًضا يف غرف العناية املكثفة، عى حني يعالج 
يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 124 مريًضــا، 

بينهم 11 مريًضا موصلون بأجهزة التنفس االصطناعي.

االحتالل يفرج 
عن الناشط 

إسالم أبو عون
جنني/ فلسطني:

أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائيي، 
أمــس، عــن الناشــط الســيايس إســالم 
أبــو عــون، مــن بلــدة جبــع قضــاء جنــني، 

بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر.
الناشــط  اعتقــل  قــد  االحتــالل  وكان 
"أبــو عــون" إىل جانــب والــده القيــادي 
يف حــامس نزيــه أبــو عــون يف أبريــل/ 
نيســان املــايض بعــد اقتحــام منزلهــام 
لالعتقــال  وأحالهــام  جنــني،  يف 
اإلداري. ريذكــر أن "أبــو عــون" ناشــط 
أمــى  قــد  وكان  ســيايس،  وكاتــب 
عــدة ســنوات يف األرس، معظمهــا يف 

االعتقال اإلداري.

تمديد اعتقال 
األسير "عصاعصة" 

للمرة الـ14 توالًيا
جنني/ فلسطني:

اإلرسائيــي  االحتــالل  محكمــة  مــددت 
أمــس،  العســكري،  "ســامل"  موقــع  يف 
عصاعصــة  يوســف  األســري  توقيــف 
جنــوب  الشــهداء  مثلــث  قريــة  مــن 
جنــني بالضفــة الغربيــة املحتلــة، للمــرة 
الـــ14 توالًيــا. وأوضحــت عائلــة األســري 
ســلطات  أن  صحفيــة  تريحــات  يف 
حتــى  ابنهــا  توقيــف  مــددت  االحتــالل 
املقبــل،  الثــاين  تريــن  نوفمــر/   25

بحجة استمرار التحقيق معه.
 19 منــذ  معتقــل  عصاعصــة  واألســري 
يف  ويقبــع   ،2020 آب  أغســطس/ 

سجن "مجدو".
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

تحتفــي األمــة العربيــة واإلســامية بذكــرى مولــد النبــي محمــد 
الذكــرى  يــوم  تجعــل  أن  الــدول  حكومــات  اعتــادت  وقــد  ملسو هيلع هللا ىلص. 
إجازة للعاملني وللمؤسسات. وال أعتقد أن اإلجازة من العمل 
هي الطريق األنسب لاحتفاء بالذكرى، ومل ُيؤثر عن الصحابة 
والتابعني أنهم جعلوه يوم إجازة وجلوس يف البيت با عمل. 
محــدث  نظــام  هــي  العمــل  مــن  اإلجــازة  إن  القــول  لــذا ميكننــا 

لاحتفاء بيوم الذكرى.
اإلجــازة باتــت أمــرا واقعــا ال ســبيل إللغائه، ولكــن ميكن توظيفه 
مبا يناسب فكرة االحتفاء مبولد سيد البرش، وذلك بأن يجمع 
أربــاب األرس أبناءهــم ويعرضــوا ســرة صاحــب الذكرى عليهم، 
ويطالبونهــم بالتمســك بســننه وأخاقــه. وميكــن لــكل أرسة أن 
تــؤدي هــذا الواجــب تجديــدا ألخــاق النبــوة يف أبنائهــا، فمــن 
ترّســم ســنن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كان من أهم املحتفني بذكرى مولده، 
ومن خالف ســننه، وتنكر لســلوكه كان بعيدا من املولد، حتى 

ولو وزع الحلوى عىل أبنائه وأقاربه.
االحتفاء الحق بصاحب الذكرى ليس يف الحلوى، وال بالطعام 
والتخلــق  بســننه،  والقيــام  منهجــه،  باتبــاع  ولكــن  والــرشاب، 

بأخاقه، والتأيس بعبادته.
املجتمــع العاملــي، واملجتمــع اإلســامي، يكابــد مشــكات ال 
حــر لهــا، وبعضهــا يوشــك أن يســتعيص عــىل الحــّل، ورمبــا 
لــذا نقــول:  النبــوة،  يرجــع ذلــك لبعــد املجتمعــات عــن منهــج 
نحــن -أو قــل العــامل- يف حاجــة ماســة إىل محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، يحــل 
بــه مشــكاته، ولكــن محمــدا ملسو هيلع هللا ىلص آخــر األنبيــاء وخامتهــم، وقــد 
لحــق بالرفيــق األعــىل، ولــن يعــود بأمنيــة فــان أو عــان، إال أن 
منهــج محمــد ثابــت بــاٍق، مل مُيــت مبــوت محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وعمــل 
محمــد وخلقــه وســننه باقيــة ال تبــىل، ولــو بحــث الباحثــون عــن 
لوجــدوا  مجتمعــة،  أو  منفــردة  مجتمعاتهــم  مشــكات  حــل 
الدواء والشــفاء يف منهج صاحب الذكرى العطرة، ويف ســننه 
ملــن  حســنة  أســوة  اللــه  رســول  يف  لكــم  كان  }لقــد  وســلوكه، 
كان يرجــو اللــه واليــوم اآلخــر، وذكــر اللــه كثــرا{. وعــىل علــاء 

املسلمني واجب بيان ذلك للعامة والخاصة.

كيف نحتفي بالمولد الكريم؟

أطباء بغزة ينقذون أطباء بغزة ينقذون 
حياة طفلة بعد تعرضها حياة طفلة بعد تعرضها 

لصعقة كهربائية لصعقة كهربائية 
غزة/ فلسطني:

متكن الطاقم الطبي يف مستشفى الرنتييس -النر لألطفال 
بعــد  محقــق،  مــوت  مــن  ســنوات(   9( طفلــة  حيــاة  إنقــاذ  مــن 
تعرضهــا لصعقــة كهربائيــة نتيجة مامســتها الكهرباء املتصلة 

بشبكة املياه الخاصة بالبيت.
وأفــاد د. رمــزي عايــش يف بيــان أمــس بــأن أطبــاء املستشــفى 
الشــفاء  مستشــفى  مــن  وصلــت  التــي  الطفلــة  مــع  تعاملــوا 
 DC shock مــرات  وثــاث  مــرات،  ثــاث  القلــب  بإنعــاش 

صعقة كهربائية، وعاجات لتنشيط القلب.
وذكــر عايــش أن كل مــرة مــن عمليــات اإلنعــاش اســتغرقت من 
للطفلــة  إنعــاش فعــال  تــم  أنــه  25 دقيقــة، الفتــا إىل  15 إىل 

تبعــًا للربوتوكــوالت الحديثة، واســتخدام الصعقــة الكهربائية، 
التــي كانــت الســبب يف نجــاح عمليــة اإلنعــاش وعــودة دقــات 

القلب.
وأشــاد عايش بجهود جميع أفراد طاقم املستشــفى من أطباء 
ومتريض، الذين عملوا بروح الفريق وبتنظيم عايل املستوى.

نجاة ركاب طائرة مرصية 
بعد انفجار عجالتها برومانيا

بوخارست/ وكاالت:
نجــا ركاب طائــرة تابعــة لرشكــة "فــاي إيجيبــت" املريــة، قادمــة مــن 
الغردقة، من كارثة، بعد انفجار إطاراتها خال الهبوط يف مطار كلوغ 

نابوكا برومانيا، واشتعال النار يف جزئها الخلفي.
تلفزيونيــة،  مداخلــة  خــال  تشيســيو،  ديفيــد  املطــار  مديــر  وأعلــن 
113 راكبــا، وأن اإلطــارات األربعــة يف جهــاز  أن الطائــرة كانــت تقــل 
الهبــوط الخلفــي تحطمــت. وأشــار إىل أن الســبب املحتمــل قد يكون 
هبوطــا رسيعــا للغايــة، لكــن الفحوصــات التــي ســيتم إجراؤهــا من قبل 

متخصصني ستؤكد ذلك أو تنفيه.
ووفقــا ملفتشــية حــاالت الطــوارئ، فقــد هبطــت الطائــرة عــىل مــدرج 
مطــار كلــوج نابــوكا الــدويل والنران مشــتعلة يف الجــزء الخلفي لجهاز 

الهبوط.
وقالــت املفتشــية: "تــم إخــاد الحريــق مــن قبــل وحــدة حايــة أمــن 
الدولــة. وجــرى نــرش قــوات مــن وحدة دعم األمن يف كلوج. وتم إجاء 
جميــع الــركاب بشــكل طبيعــي. يف الوقــت الحــايل، ال يحتاج أحد إىل 

رعاية طبية". 

غزة/ صفا:
احتفــى نشــطاء فلســطينيون وعــرب يف 
"وفــاء  صفقــة  بذكــرى  التواصــل  مواقــع 
ُأفــرج مبوجبهــا  األحــرار" العــارشة، التــي 
الجنــدي  مقابــل  أســرا   1027 عــن 

اإلرسائييل جلعاد شاليط عام 2011.
وانهالــت التغريــدات التــي تنوعــت بــني 
منشــورات وصــور وفيديوهات، محتفلة 
اســتثنايئ  عيــد  أنــه  ومؤكــدة  بالذكــرى 
بهيــج وانتصــار ســيبقى راســخا يف تاريــخ 

الراع العريب اإلرسائييل.
ويف 11 أكتوبــر 2011 خضــع االحتــال 
عــىل  وأجــرب  املقاومــة،  إلرادة  أخــًرا 
القبول بأغلب مطالبها، ووقعت صفقة 
أطلــق  مريــة،  برعايــة  األرسى  تبــادل 

عليها "وفاء األحرار".

الخليل- غزة/ أدهم الرشيف:
اســتضافت ُمحررات من ســجون االحتال من 
ســكان مدينــة الخليــل، جنــويب الضفــة الغربية 
مــن  كميــل،  أبــو  نرسيــن  املحــررة  املحتلــة، 
ســكان مدينة غزة، وذلك يف إثر منع ســلطات 
"إيــرز"  حاجــز  عــرب  للقطــاع  مرورهــا  االحتــال 

بيت حانون، شااًل.
إىل  عاًمــا(   47( كميــل  أبــو  املحــررة  ولجــأت 
مــن  "إيــرز"  حانــون  بيــت  حاجــز  داخــل  النــوم 
الجهــة اإلرسائيليــة، الليلــة قبــل املاضيــة، بعــد 
مــن  أول  االحتــال،  ســجون  مــن  عنهــا  اإلفــراج 
أمــس، أمــًا يف الســاح لهــا يف اليــوم التــايل 

بدخول قطاع غزة. 
بســبب  بعــد،  يتحقــق  مل  أيًضــا  ذلــك  لكــن 
بعــد  إال  مرورهــا  منــع  عــىل  االحتــال  إرصار 
إمتــام "اإلجــراءات" التــي تتطلــب وقًتــا مل تعد 
املحــررة قــادرة عــىل انتظــاره اشــتياًقا لعائلتهــا 

التي ُحرِمتها.
وقالــت أبــو كميــل لـ "فلســطني": إنهــا اضطرت 
االحتــال  ســلطات  رفــض  بســبب  ذلــك  إىل 
الساح لها بدخول غزة ألول مرة منذ اعتقالها 

سنة 2015.
مدينــة حيفــا،  مــن  كميــل  أبــو  أصــول  وتنحــدر 
 ،2000 عــام  منــذ  غــزة  يف  تقطــن  وهــي 
واعتقلهــا االحتــال عنــد حاجــز "إيــرز"، وهــي 
يف طريقهــا لزيــارة عائلتهــا شــايل فلســطني 

املحتلة، بتهمة تجنيد شبان من فلسطيني 
الـ 48، وتصوير أماكن حكومية إرسائيلية.

وأقــرت محاكــم االحتــال الســجن ألبــو كميــل، 
مدة ست سنوات.

عائلتهــا  أفــراد  تــرى  بــأن  األمــل  وكان يحذوهــا 
وأبنائهــا الســبعة )3 أوالد و4 بنــات( الذيــن مل 
تلتــِق بهــم منــذ اعتقالهــا إال مــن خــال بعــض 
الصور، أو ســاع صوتهم عىل اإلذاعات، لكن 

سلطات االحتال حالت دون ذلك.
الحاجــز  يف  الســلطات  إقنــاع  وحاولــت 
لكــن  لغــزة،  بدخولهــا  للســاح  اإلرسائيــيل 
جميع محاوالتها باءت بالفشل، ويف إثر ذلك 

استضافتها محررات من مدينة الخليل.

رة الكاتبــة ملى خطــر: إن الظرف  وقالــت امُلحــرَّ
الــذي مــرت بــه املحررة أبو كميــل، من أصعب 
أنهــا  خاصــة  واملحــررات،  املحرريــن  حــاالت 
رؤيــة  مــن  تتمكــن  مل  ســجنها  ســنوات  طيلــة 

أبنائها.
االحتــال  أن  لـ"فلســطني"،  خاطــر  وأضافــت 
تعــود  أصولهــا  لكــون  األســرة  ظــروف  اســتغل 
ملدينــة حيفــا وتحمــل هويــة إرسائيليــة، حتــى 
ينغــص عليهــا؛ ضمــن سياســته املعروفــة منــذ 
داخــل  األرسى  عــىل  التنغيــص  يف  ســنوات 
خــال  مــن  خارجهــا،  واملحرريــن  الســجون 

أساليب كثرة.
باملــرور  لهــا  الســاح  كان  "األصــل  وتابعــت: 
االحتــال  ســلطات  لكــن  بساســة،  غــزة  إىل 
تأىب ذلك بحجة رضورة قيامها بعدة إجراءات 
مــن  شــكٍل  بــأي  األمــر  حقيقــة  يف  تحظــى  ال 

األهمية".
وأكملــت: إن أبــو كميــل إىل حــني اســتصدار 
التصاريح واألوراق الازمة، ستبقى مستضافة 
عودتهــا  تتيــرس  أن  إىل  الخليــل،  حرائــر  عنــد 

لعائلتها بغزة قريًبا.
غــزة،  يف  العــدل  وزارة  نــددت  جانبهــا،  مــن 

أبــو  املحــررة  االحتــال  ســلطات  مبنــع  أمــس، 
كميــل مــن دخولهــا إىل أطفالهــا وزوجها وبيتها 
مــن  أول  رساحهــا  إطــاق  عقــب  القطــاع،  يف 
 6 البالغــة  محكوميتهــا  قضــاء  بعــد  أمــس، 

سنوات يف السجون.
أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  واســتنكرت 
التشــكيل الا إنســاين الذي متارســه ســلطات 
االحتــال بحــق املحــررة أبــو كميــل التــي أطلــق 
إىل  دخولهــا  ومنــع  أمــس،  مــن  أول  رساحهــا 
غــزة، معتــربة هــذه املارســات غــر اإلنســانية 
انتهــاكا صارخــا لحــق اإلنســان يف حرية الحركة 
والتنقــل، والتئــام شــمله بعائلته والعيش معها 

بسام.
ورأت أن هذه املارسات تكشف مدى الهوة 
السحيقة التي وصلت إليها سلطات االحتال 
يف انتهاك إنســانية اإلنســان الفلسطيني عىل 
أرضه، ورضب كل القوانني واملواثيق الدولية، 
وبديهيات األخاق واألعراف اإلنسانية بعرض 
الحائــط، مطالبــة املنظــات الحقوقية الدولية 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وخاصــة  الفاعلــة 
األحمــر بالتدخــل الفاعل لجمع شــمل املحررة 

مع عائلتها فوًرا.

وُأفــِرج عــن 1027 أســًرا وأســرة مقابــل 
شــاليط  املدفعيــة  ســاح  يف  الجنــدي 
الــذي أرس مــن داخــل دبابتــه العســكرية 
التــي كانــت رابضــة عــىل الحــدود تنتظــر 

فريسة فلسطينية القتناصها.
وفــاء  بــأن  زعيــر  مؤمــن  الشــاب  وغــرد 
تاريــخ  يف  مهمــة  محطــة  األحــرار 
إبداعــًا  ســّجلت  واملقاومــة  شــعبنا، 
انتصــاًرا  وأنجــزت  وعســكريا  أمنًيــا 
خطوطــه  وكــرست  العــدو،  عــىل  كبــًرا 
باإلفــراج عــن  الوطــن  الحمــراء، ووحــدت 

1027أسًرا من فلسطني كافة.

اللــه  عبــد  الســيايس  املحلــل  وعلــق 
يوًمــا  كان  وفاء_األحــرار..   #" العقــاد: 

ام الله". رهم بأيَّ عظيًا، "وذكِّ
"مل  معمــر:  أبــو  مايــا  الناشــطة  وكتبــت 

أحمــد  القائــد  أمــام  األملــاين  الوســيط 
الجعــربي، وقــال لــه: "يبــدو أنكــم حديثو 
معنــى  تقــّدرون  وال  بالسياســة،  عهــد 
معانــدة دولــة قويــة، أنصحكــم أن تقبلــوا 
هاتفــي  رقــم  وهــذا  املطــروح،  بالعــرض 

عندما تغر رأيك".
رقــم  بطاقــة  الجعــربي  "أمســك  وتابــع: 
هاتــف الوســيط ومزقهــا ورد عليــه قائــًا: 
هاتــف،  رقــم  أملــك  فلســت  أنــا  "أّمــا 
عندما يغر الكيان عرضه إىل ما يرضينا 
تعــال وابحــث عّنــي يف غــزة.. ثــم غــادر 

الفندق".
كا كتب الشاب فادي عموري:" شكرا 
وجيشــها  حــاس  ولحركــة  للمقاومــة 
نشــوة  نعيــش  جعلنــا  الــذي  القســام 
النــر، ونحظــى بتفاصيــل الكرامــة التــي 

تكــن املفاوضــات بالرقــص والــرشب بــل 
كانت بالدم".

إن  وائــل":  الفهــد  "أبــو  املواطــن  وقــال 
إنــه ال حــل  "صفقــة وفــاء األحــرار قالــت 
كتــب  حــني  يف  املقاومــة"،  بقيــادة  إال 
ذكــرى  "يف  العبادلــة:  عــزام  الصحفــي 
الوفاء لألحرار ما زال الرجال عىل العهد 

والوفاء ألرسانا األبطال".
وأكدت الناشطة سمرة أبو شعر: "هذا 
حــروب  و3  ســنوات   6 كان مثنــه  اليــوم 
وشهداء وقادة وما خفي أعظم"، وكتب 
مقاوًمــا،  املفــاوض  يكــون  "حــني  آخــر: 
لــن  صواريخهــم،  املفاوضــات  وطاولــة 

تكون إال نتيجة مرشفة".
وكتــب حســاب ســلمى: "عندمــا احتــدم 
وقــف  األحــرار،  وفــاء  بصفقــة  التفــاوض 

الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  كل  عاشــها 
وأذعــن  االحتــال  هيبــة  كــرست  عندمــا 

لرشوط املقاومة".
عــرش  قبــل  الصفقــة  أن  "رغــم  وقــال: 
ذاكرتنــا  مــن  جــزًءا  باتــت  فإنهــا  ســنوات 
التــي ال متــل اســرجاعها.. كلنــا نعيــش 
بصفقــة  النــر  هــذا  يتجــدد  أن  الحلــم 

وفاء أحرار جديدة قريًبا".
كــا غــرد الشــاب إســام العالــول: "يــوم 
١٨ أكتوبــر عــام 2011 كان بــزوغ شــمس 
فيــه  شــمخت  بهيــج،  اســتثنايئ  عيــٍد 
إلرادة  االحتــال  وخضــع  شــعبنا  رايــة 
 10 املقاومــة.. وبــكل عــام ورغــم مــرور 
أعــوام عــىل هــذا النــر تنتــي نفوســنا 
تبــادل  صفقــة  بلهفــة  وترقــب  فرًحــا، 

أخرى مرشفة".

فلسطني تحتفي بـ # وفاء_األحرار: ال حل إال بالمقاومة

حرائر الخليل يستضفن المحررة أبو كميل 
بعـــد منـــع االحتـــالل دخولهــــا لغـــزة

تأهل 4 مبتكرين إىل نهائيات 
برنامج "نجوم العلوم" 

الدوحة/ وكاالت:
تأهــل أربعــة متســابقني للتصفيــات النهائيــة، يف املوســم الثالــث عــرش مــن 
الربنامــج التلفزيــوين "نجــوم العلــوم"، التــي تقــام يــوم الجمعــة املقبــل 22 
أكتوبر/ ترشين األول الحايل، إذ يتنافســون عىل الفوز بلقب أفضل مبتكر 

عريب.
وبحسب بيان مؤسسة قطر للربية والعلوم وتنمية املجتمع، يأمل الطالب 
الجامعي القطري، الذي يدرس نظم املعلومات يف جامعة كارنيغي ميلون 
يف قطــر، محمــد القصــايب، املســاهمة يف عــامل الرياضة من خال اخراعه 
"نظام مصيدة التسلل يف كرة القدم"، فمن خال الرشيط املضّمن داخل 
زي الاعبني والكرة، يجري تتبع حركة الاعبني طوال املباراة، وتراقب هذه 
البيانات بشــكل مســتمر من قبل النظام، الذي يحلل موضع التســلل يف أي 

لحظة، ويبلغ الحكام عندما ميارس الاعب التسلل.
املتأهــل  الحــروش  الرحمــن  مجيــب  اليمنــي  الحيــوي  الطــب  مهنــدس  أمــا 
للنهائيــات، فقــد طــّور "جهــاًزا محمــواًل لقيــاس تدفــق الــدم الكلــوي". يعمــل 
لتشــخيص  بالجلــد  غــر جراحيــة متصلــة  عــرب مستشــعرات حيويــة  الجهــاز 
عــرب  لألطبــاء  تحميلهــا  يتــم  التــي  البيانــات  فمــع  األويل.  الكلــوي  التليــف 
املــوارد  اســتخدام  يف  كفــاءة  أكــر  الجهــاز  يصبــح  الاســلكية،  الشــبكات 

والبيانات املتاحة، من خال تقليل االستشارات التي ُتجرى وجًها لوجه.
ورغــم ذلــك، فــإن عمليــة تطويــر هــذه التكنولوجيــا الطموحــة مل تكــن أصعب 
التحديات التي واجهها الحروش خال هذا املوسم، فقد أصيب بفروس 
كورونا قبل بدء املوسم مبارشة، ما أجربه عىل التأخر شهًرا قبل االنضام 

إىل زمائه يف الربنامج.
وصعــد أســامة قنــوايت مــن لبنــان للتصفيــات النهائيــة، بعدمــا تبــوأ مكانــه يف 

النهائيات باخراعه "قميًصا طبًيا للمعاينة عن بعد".
ويؤثــر الجهــاز بشــكل كبــر عــىل الطريقــة التــي تراقــب بهــا أمــراض الجهــاز 
التنفــيس املزمنــة، إذ يتابــع هــذا االخــراع رئتــي كل مــن املــرىض مــن خــال 
الجمــع بــني العديــد مــن الســاعات الرقميــة والتكنولوجيــا الاســلكية ونتائج 
التحليات، والتي يرســلها بعد ذلك إىل هاتف الطبيب املعالج، باإلضافة 

اىل تحذير الطبيب يف حالة اكتشاف أي قراءات غر طبيعية للمريض.
الهندســة  يف  دكتــوراه  عــىل  حائــز  تونــيس  وهــو  الهــادي،  عبــد  ريــاض  أمــا 
شــحن  لرشــيد  هجينــة  "بطاريــة  وطــور  فصمــم  واإللكرونيــة،  الكهربائيــة 
الطاقــة"، وهــو نظــام تخزيــن طاقــة محمــول يجمــع بــني بطاريــات "الليثيــوم 
أيــون" وتكنولوجيــا املكثــف الفائــق، مــا ميّكنــه مــن الشــحن حتــى الســعة 
الكاملــة يف غضــون دقائــق، وقــد واجــه هــذا االبتــكار عــدة تحديــات، نظــًرا 

لطبيعته املدمجة ونظامه الهجني من التقنيات املزدوجة.
عــن هــذه التحديــات، يقــول عبــد الهــادي: "كنــت بحاجــة إىل إجــراء العديــد 

من التجارب، إلثبات أهمية ابتكاري وصابته".
يعــرض املبتكــرون األربعــة ابتكاراتهــم يف الحلقــة النهائيــة التــي تبــث يــوم 
الجمعة املقبل، حيث سيحدد تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور 
عــرب اإلنرنــت الحصــة النهائيــة لــكل منهــم مــن الجائــزة املاليــة البالغــة 600 

ألف دوالر.

بشكل جديد.. نوكيا تعيد 
طرح هاتف عمره "20 عاًما"

لندن/ وكاالت:
هاتفهــا  إطــاق  إعــادة  املحمولــة  للهواتــف  نوكيــا  رشكــة  تعتــزم 
الشــهر "نوكيــا 6310"، بشــكل جديــد مبناســبة مــرور 20 عاًمــا 

عىل إطاقه.
الهاتــف  شــكل  يف  ســيكون  الجديــد  الهاتــف  إن  نوكيــا:  وقالــت 
القديــم، مــع بطاريــة بعمــر أطــول، وفــق مــا أوردت صحيفــة "ديــيل 

ميل" الربيطانية.
الطــراز  إىل  الشــهرة  "الثعبــان"  لعبــة  إضافــة  الرشكــة  تنــس  ومل 
الجديــد، علــا أنهــا كانــت عامــة بــارزة عــىل الهاتــف القديــم عنــد 
إطاقه عام 2001.  وفرضت التطورات التكنولوجية نفسها عىل 
الهاتف الجديد، إذ ستكون األزرار أكرب ما سبق، كا أن القامئة 

يف الشاشة ستكون أكرب من أجل تسهيل القراءة.
مقارنــة  بوصــة   2.8 بنحــو  أكــرب  الشاشــة  تكــون  أن  املقــرر  ومــن 

بالنسخة السابقة.
وســيحتوي الجهــاز الجديــد عــىل راديــو "أف أم" الاســليك، مبــا 

يساعد املستخدم عىل االستاع لإلذاعات التي يفضلها.
مــن  الحنــني إىل املــايض يجعــل  باســم نوكيــا إن  وقــال متحــدث 
تحديــث  تــم  أنــه  مثاليــا، مضيفــا  منشــطا   "6310 "نوكيــا  هاتــف 

الهاتف ليك يائم االحتياجات الجديدة.
ألســابيع  الهاتــف  اســتعال  املســتخدمني  مبقــدور  وســيكون 
متواصــل بعــد شــحن الهاتــف مــرة واحــدة، وميكــن أن تنفــد شــحنة 

البطارية بعد 21 يوما إذا تركت يف وضع االستعداد.


