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محافظات/ محمد األيوبي:
أصيــب عــدد من الشــبان بالرصــاص الحي، الليلة الماضيــة، بمواجهات واشــتباك مع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أصيبت 
مستوِطنة بجروح ُوصفت بأنها خطيرة، في عملية طعن نفذتها فتاة في حّي الشيخ جراح 
فــي القــدس المحتلــة. وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا"، إن اشــتباكًا مســلحًا وقع على 

حاجــز "دوتــان" قرب مدخل بلدة يعبد، أعقبتــه مواجهات أوقعت إصابات بالرصاص 
الحي في منطقة المشاحـــر في أراضـــي البلدة. وأضافـــت المصـــادر أن 

غزة/ صفاء عاشور:
أكــد مختصــان أن العمليــات الفرديــة التــي تشــهدها 
ذعــر  تثــر  األخــرة  اآلونــة  يف  الفلســطينية  الســاحة 
مشــددين  مــى،  وقــت  أي  مــن  أكــر  االحتــال 
انتفاضــة  قيــام  إىل  ســيؤدي  اســتمرارها  أن  عــى 

فلسطينية شاملة. واتفق املختصان خال أحاديث 
يقــف  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  عــى  لـ"فلســطني" 
عاجــًزا أمــام مثــل هذه العمليــات التي يصعب التنبؤ 

بها، ألن من يقوم بها هم أفراد غر منظمني 
يصعــب  لــذا  معــني  تنظيمــي  إطــار  وفــق 

غزة/ فلسطني:
االتحــاد  توقيــع  أمــس،  حــاس،  حركــة  اســتنكرت 
األورويب اتفاقيــة "هورايــزون يــوورب" مع االحتال 
اإلرسائيــي، وبذلــك ينضــم إىل أكــر برنامــج بحــث 
ترصيــح  يف  الحركــة  وقالــت  العــامل.  يف  علمــي 
الضفــة  اســتثناء  مــن  الرغــم  عــى  "إنــه  صحفــي: 
الســوري  والجــوالن  القــدس  ورشقــي  الغربيــة 

املحتــل مــن الرنامج، ُتعد هذه االتفاقية تشــجيًعا 
العلميــة  األبحــاث  يف  االســتمرار  عــى  لاحتــال 
االحتــال،  لجيــش  التابعــة  الــركات  لتطويــر 
لتزويده بأحدث األسلحة املستخدمة يف ارتكاب 
غــرار  عــى  الفلســطيني،  شــعبنا  ضــد  الجرائــم 

التــي شــكلت   2020 اتفاقيــة هورايــزون 
عــر  األورويب  لاتحــاد  مدويــة  فضيحــة 

إصابات باعتداء على المواطنين في حي الشيخ جراح

اشتباك مسلح مع االحتالل 
يف جنني وإصابة مستوِطنة 

بعملية طعن يف القدس

حنيني: الحملة ضد الطلبة 
والمحررين وأنصار حماس 
"جريمة وطنية وقانونية"
أمن السلطة 

يواصل مالحقة  
الُمحرَّريـــــــــن 
ومراســـــــــم 

استقبالهم

شهدت تصاعًدا في اآلونة األخيرة

مختصان: استمرار العمليات الفردية 
سيؤدي النتفاضة فلسطينية شاملة

حماس تستنكر توقيع االتحاد األورويب 
اتفاقية "هورايزون يوورب" مع االحتالل

سرحان يدعو للحماية عبر التوجه للجنائية الدولية

"األرسى": اإلعدام الميداين 
بحق األرسى جريمة تتعارض 

مع المواثيق الدولية
غزة/ فلسطني:

قالت وزارة األرسى واملحررين إن االحتال اإلرسائيي ميارس سياسة 
اإلعدام امليداين بحق األرسى الفلســطينيني، مؤكدة أن ذلك يعكس 

مدى االنحطاط األخاقي الرتكاب االنتهاكات التي تتعارض 
مــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة. جــاء ذلــك، خــال لقــاء 

أبو مرزوق: مستعدون لعقد 
صفقة تبادل أسرى واالحتالل يعيق ذلك

وفد من حماس يبحث يف 
موسكو انتهاكات االحتالل 

والوحدة الفلسطينية
غزة/ فلسطني:

بحــث وفــد قيــادي مــن حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، أمــس، يف 
العاصمة الروسية موسكو، مع نائب وزير الخارجية الرويس 
"ميخائيــل بوغدانــوف"، االنتهــاكات اإلرسائيليــة املســتمرة، 

بعد ترشيحه لجائزة األوسكار

غضب فلسطيين أردين تجاه فيلم "أمرية" 
الميسء لألرسى ومطالبات بعدم عرضه

الحركة األسرية: الفيلم يختلق كذبة ويسوق حبكة غري واقعية
عان-رام الله-غزة/ عبد الله الرتكاين:

قوبــل ترشــيح فيلــم "أمــرة" املــيء لــأرسى 
األوســكار؛  لجائــزة  االحتــال،  ســجون  يف 
واســع،  وأردين  فلســطيني  ورفــض  بغضــب 

وســط مطالبــات بســحبه مــن جميــع املنصــات 
وهيئــات  فصائــل  ودعــت  عرضــه.  وعــدم 
فلســطينية نقابــات الفنانــني العربيــة للوقــوف 
األرسى،  قضيــة  تجــاه  مســؤولياتهم  عنــد 

ومعاقبــة جميــع مــن شــارك يف جرميــة صنــع 
هــذا الفيلــم مــن منتجــني ومخرجــني وممثلــني 

ومســوقني. فيلــم "أمــرة" هو رشيط 
محمــد  للمخــرج  مــرصي،  ســينايئ 

في الذكرى الـ 34 النتفاضة الحجارة

دعــوات لتشكيــل برنامــج نضالــي 
موحـــد بديـــاًل عـــن "التفـــاوض العبثـــي"

حماس: المقاومة الشاملة وعىل رأسها المسّلحة السبيل الوحيد النزتاع حقوقنا
غزة- رام الله/ عبد الله الرتكاين:

برنامــج  لتشــكيل  فلســطينية  فصائــل  دعــت 
مــع  مواجهــة  وإســرتاتيجية  موحــد  نضــايل 
ــا ملخططــات التســوية  االحتــال، بديــًا واقعيًّ
االحتــال،  مــع  العبثــي  التفــاوض  ومشــاريع 

فشــلها  ثبــت  التــي  معــه،  األمنــي  والتنســيق 
وأكــدت  حقوقــه.  وانتــزاع  شــعبنا  حايــة  يف 
النتفاضــة   34 الـــ  الذكــرى  مبناســبة  الفصائــل 
لإلعــداد  أحــوج  بــات  اليــوم  أن  الحجــارة، 
واســعة  شــعبية  مقاومــة  تطلــق  النتفاضــة 

يعيــد  شــامل  وطنــي  لعصيــان  رافعــة  تكــون 
الفلســطينية مــن جديــد إىل صــدارة  القضيــة 
أولويــات العــامل. ووافقــت أمــس، الثامــن مــن 

ديســمر لعــام ٢٠٢١، الذكــرى الـــ34 
الشــعبية  الفلســطينّية  لانتفاضــة 

قوات االحتالل تعاين مكان تنفيذ العملية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة أمس                   )األناضول(

لـــت مرتكـــزًا  فصائـــل: انتفاضـــة الحجـــارة شكَّ
النتفاضـــة األقصـــى ودحـــر االحتـــالل عــن غـــزة

غزة/ صفاء عاشور:
أكدت فصائل فلسطينية أن االنتفاضة األوىل 
)الحجارة(، شــكلت مرتكزا أساســيا لانتفاضة 
الثانيــة )األقــى(، ودحــر االحتال اإلرسائيي 
وقفــة  خــال  هــؤالء،  وشــدد  غــزة.  قطــاع  عــن 
غــزة،  مبدينــة  املجاهديــن  حركــة  نظمتهــا 

أمــس، يف الذكــرى الـــ 34 النتفاضــة الحجــارة 
تحت عنوان" نداء للضفة.. االنتفاضة ســبيل 
الخــاص"، عــى رضورة اســتثار املناســبات 
شــاملة  وطنيــة  رؤيــة  وتطبيــق  لرســم  الوطنيــة 
"أوســلو".  مــن  والتحلــل  االحتــال  ملواجهــة 
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 

خــر حبيــب: إن انتفاضــة الحجــارة شــكلت 
لحظة فارقة ومنعطفا مهاًّ يف تاريخ الشعب 
االحتــال.  الفلســطيني وجهــاده يف مواجهــة 
وأضــاف حبيــب، خــال كلمتــه: "إن مــا حصــل 

الحــارض  يف  ويحصــل  املــايض  يف 
كــرأس  جــاءت  )إرسائيــل(  أن  يثبــت 

وقفة فصائلية في ذكرى انتفاضة الحجارة بغزة أمس          )تصوير/ رمضان األغا(

متحدثون يطالبون 
بإلغاء تصنيف 6 منظمات 

فلسطينية "إرهابية"
نيويورك/ فلسطني: 

الــدويل  طالــب متحدثــون يف اجتــاع مفتــوح عقــد يف نيويــورك، املجتمــع 
املنظــات  تصنيــف  إللغــاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  عــى  بالضغــط 
ودعــا  تأجيــل.  أي  ودون  فــوًرا  "إرهابيــة"،  الســت  الفلســطينية  الحقوقيــة 

املتحدثــون الجهــات املانحــة لــإلرساع يف إعــان موقــف حــازم بــأن 
هــذا التصنيــف لــن يثنيهــا عــن االســتمرار يف توفــر الدعــم املــايل 

3 وفيات و317 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة وغزة

 رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة، أمس، تســجيل 3 وفيات و317 إصابة جديدة بفروس 
كورونــا، إضافــة لـــ335 حالــة تعــاٍف، يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة. 
وقالت الوزارة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية إن حالة وفاة واحدة سجلت 
اإلصابــات  أن  وذكــر  الغربيــة.  بالضفــة  الخليــل  يف  وحالتــني  غــزة،  قطــاع  يف 
الجديــدة ســجلت يف: "بيــت لحــم 54، والخليــل 60، ورام اللــه والبــرة 47، 

وضواحــي   ،16 ونابلــس   ،4 وطوبــاس   ،20 وجنــني   ،4 وقلقيليــة 
 ."105 غــزة  3، وقطــاع  4، وأريحــا واألغــوار  4، وطولكــرم  القــدس 

اللد املحتلة/ صفا:
حــذر رئيــس بلديــة اللــد املحتلــة يائــر رفيفــو مــن أن انفجــار مدينــة اللــد 
بات أقرب من أي وقت مى. ووصف رفيفو خال رسالة وجهها لرئيس 

وزراء االحتال نفتايل بينيت، أمس، األوضاع يف املدينة بأنها 
"عى شــفا االنفجار، حيث يســمع يومًيا إطاق آالف الطلقات 

طالب بمعاقبة فلسطينيي المدينة
رئيس بلدية اللد يحذر: االنفجار 
يف المدينة أقرب من أي وقت
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غزة- رام الله/ عبد الله الرتكامين:
دعــت فصائــل فلســطينية لتشــكيل برنامــج نضايل موحد 
ــا  واقعيًّ بديــًا  االحتــال،  مــع  مواجهــة  وإســرتاتيجية 
مــع  العبثــي  التفــاوض  ومشــاريع  التســوية  ملخططــات 
االحتــال، والتنســيق األمنــي معه، التي ثبت فشــلها يف 

حامية شعبنا وانتزاع حقوقه.
النتفاضــة   34 الـــ  الذكــرى  مبناســبة  الفصائــل  وأكــدت 
الحجــارة، أن اليــوم بــات أحــوج لإلعــداد النتفاضــة تطلــق 
وطنــي  لعصيــان  رافعــة  تكــون  واســعة  شــعبية  مقاومــة 
شــامل يعيد القضية الفلســطينية من جديد إىل صدارة 

أولويات العامل.
ووافــق أمــس، الثامــن مــن ديســمرب لعــام ٢٠٢١، الذكــرى 
التــي  األوىل  الشــعبية  الفلســطينّية  لانتفاضــة  الـــ34 
عرفت بـ "انتفاضة الحجارة"، التي انطلقت عام 1987، 

واستمرّت عدة سنوات.
مــن  لعــدد  اســتهداف شــاحنة إرسائيليــة  وتعتــرب حادثــُة 
8 ديســمرب/  العــامل الفلســطينّيني مــن قطــاع غــزّة، يف 
كانون األول 1987، وأسفرت حينها عن استشهاد أربعة 
فلســطينيني وإصابــة آخريــن، هــي الــرارة التي تســببت 

باندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل.
بــني  مواجهــات  بانــدالع  التــايل  اليــوم  يف  تســبب  مــام 
الفلسطينيني وقوات االحتال يف مخيم جباليا لاجئني 

شامل قطاع غزة، احتجاجا عىل حادث الدهس.
موقــع  عــىل  الحجــارة  الجامهــر،  خالــه  وألقــت 
طائــرات  وشــاركت  البلــد،  جباليــا  يف  االحتــال  لقــوات 
االحتــال؛ يف قــذف القنابــل الســامة والدخانيــة لتفريــق 
املتظاهريــن، واستشــهد وأصيــب يف ذلــك اليــوم عــدد 
من املواطنني، وفرضت سلطات االحتال "منع تجوال" 

عىل بلدة ومخيم جباليا وبعض األحياء يف قطاع غزة.
لتشــمل  املواجهــات  دائــرة  واتســعت  الغضــب  امتــد 

مختلف مناطق القطاع، والضفة الغربية، وسميت 
بـــ "انتفاضــة الحجــارة" ألن الحجــارة كانــت أداة الهجــوم 
األوىل ووســيلة الدفــاع التــي اســتخدمها الفلســطينيون 

ضد االحتال اإلرسائييل.
يف  أساســًيا  عنــًرا  الوقــت  ذلــك  يف  الشــباب  ومّثــل 
الفئــة  هــذه  قــادت  حيــث  وإدارتهــا،  االنتفاضــة  توجيــه 

الُشعلة ووجهت القيادة الوطنية املوحدة للثورة.
اســتمرّت االنتفاضــة 6 ســنوات، قبــل أن تنتهــي بتوقيــع 
التحريــر  ومنظمــة  االحتــال  بــني  "أوســلو"  اتفاقيــة 

الفلسطينية عام 1993.
وارتقى خال هذه االنتفاضة 1162 شــهيًدا فلســطينيا، 
بينهــم قرابــة 241 طفــا، يف حــني أصيــب نحــو 90 ألفــا 

آخرين.
االنتفاضــة  ســنوات  فــإن  لاحتــال،  معطيــات  ووفــق 
حجــارة  رشــق  عمليــة  و520  تظاهــرة  ألــف   43 شــهدت 
وزجاجــات حارقــة، إضافــة إىل 940 عمليــة مســلحة ضــد 

أهداف إرسائيلية.
 223 مقتــل  عــن  الفلســطينية  العمليــات  وأســفرت 

إرسائيلًيا، وإصابة نحو 9000 آخرين.
المقاومة الشاملة

وأكــدت حركــة املقاومة اإلســامية حــامس، أن املقاومة 
الشاملة وعىل رأسها املقاومة املسّلحة، ووحدة شعبنا 
الفلســطيني خلــف برنامــج نضــايل موّحــد وإســرتاتيجية 
والطريــق  الوحيــد  الســبيل  هــي  االحتــال،  مــع  مواجهــة 
املختر النتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا وقدسنا وأرسانا.

 34 الـــ  الذكــرى  مبناســبة  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
ســيف  معركــة  يف  االنتصــار  "إن  الحجــارة:  النتفاضــة 
ووحــدة  نضالنــا  تاريــخ  يف  فارقــة  محطــة  مّثــل  القــدس 
شــعبنا، ونجــح يف ترســيخ معامل بوصلــة مروع التحرير 
والعــودة التــي ندعــو إىل التمّســك بهــا وااللتفاف حولها، 

شعبًيا وفصائلًيا ووطنًيا".
واملســجد  املحتلــة  القــدس  مدينــة  أن  عــىل  وشــددت 
العــدو  مــع  الــراع  قلــب  "هــام  املبــارك  األقــى 
الصهيــوين، ومحــور ارتــكاز ارتبــاط الشــعب الفلســطيني 
مشــاريع  كل  تفلــح  ولــن  بفلســطني،  اإلســامية  واألّمــة 
ومخططــات التهويــد، ومشــاريع االســتيطان، يف تغيــر 

يف صفقة مّرفة تحّررهم من قبضة السّجان".
التســوية  مخططــات  لــكل  رفضهــا  الحركــة  وجــددت 
والتنســيق  االحتــال،  مــع  العبثــي  التفــاوض  ومشــاريع 
شــعبنا  حاميــة  يف  فشــلها  ثبــت  التــي  معــه،  األمنــي 
بــل فتحــت املجــال لاحتــال لتوســيع  وانتــزاع حقوقــه، 
املقدســات،  وتهويــد  العــدوان،  وتصعيــد  االســتيطان، 

وحصار شعبنا.
كــام جــددت رفضهــا وإدانتهــا لــكّل اتفاقيــات التطبيع مع 
االحتــال، واملســاعي إلقامــة عاقــات معــه، مؤكــدًة أنَّ 
تلــك العاقــات تعــدُّ طعنــة يف صــدر شــعبنا وقضيتــه، 
ورضًبــا لعمــق أّمتنــا وأمنهــا واســتقرارها، وأنَّ املســتفيد 

الوحيد منها هو العدو.
قــادة  واإلســامية،  العربيــة  تنــا  أمَّ حــامس  ودعــت 
التحــرّك  إىل  وشــعوًبا،  ومنظــامت  وأحزاًبــا  وحكومــات، 
الفاعــل وتعزيــز فعاليات ومشــاريع الدعــم والتضامن مع 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، دفاًعا عن نفسه، 
وحاميــة ألرضــه ومقدســاته، حّتــى زوال االحتــال وتحرير 

فلسطني والعودة إليها.
وأكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي الشــيخ خرض 
حبيــب أن انتفاضــة الحجــارة الكــربى التــي اندلعــت عــام 
يف  الجهاديــة  املحطــات  أقــوى  مــن  واحــدة  كانــت   87

تاريخ الشعب الفلسطيني.
املجاهديــن  حركــة  نظمتهــا  وقفــة  خــال  ذلــك  جــاء 
الفلســطينية مبناســبة الذكــرى الـــ 34 النتفاضــة الحجــارة 

الكربى.
وشــدد حبيــب عــىل أن هــذه االنتفاضــة كانــت تقــرتب 
مــن تحقيــق أهــداف إســرتاتيجية مهمــة لصالــح الشــعب 
الفلســطيني وقضيته لوال اتفاق أوســلو الذي كان مبنزلة 
مؤامرة كبرة عىل مقاومة وجهاد الشعب الفلسطيني.

جــاء  الــذي  أوســلو  اتفــاق  توقيــع  بشــدة  وانتقــد حبيــب 
لينهــي انتفاضــة كــربى ويــزرع بــذور االنقســام الســيايس 

الخِطر يف الساحة الفلسطينية.
وضــع  االحتــال  مــع  والتفــاوض  التســوية  نهــج  إن  وقــال 

وســيبقى  وتاريخهــام،  وحدودهــام  معاملهــام  وطمــس 
شــعبنا ومقاومته الباســلة سًدا منيًعا لحاميتهام والدفاع 

عنهام بكل الوسائل".
الصهيــوين  العــدو  ســجون  يف  األرسى  "إنَّ  وأضافــت: 
هــم جــزء أصيــل مــن شــعبنا الفلســطيني، وإنَّ تحريرهــم 
هــو مســؤولية وطنيــة تضعهــا حركــة حــامس يف مقّدمــة 
بوعدهــا  الوفــاء  املقاومــة يف  أبدعــت  وكــام  أولوياتهــا، 
ألرسانا األحرار، فهي قادرة اليوم عىل تجديد الوفاء لهم 

القضيــة الفلســطينية أمــام رهانات خارسة، وشــكل غطاًء 
وتهويــد  أرضنــا  االســتعامري ورسقــة  االســتيطان  لتمــدد 

مقدساتنا يف القدس والضفة الغربية. 
حالة ثورية

التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة  وكتــب تيســر خالــد، عضــو 
التحريــر، عضــو املكتب الســيايس للجبهــة الدميقراطية 
يف منشــور لــه عــرب فيســبوك: "تلــك االنتفاضــة شــكلت 
كانــت  مفاوضــات  اعرتضتهــا  ثوريــة  دميقراطيــة  حالــة 
تجــري يف الخفــاء يف أوســلو، وأنتجــت فيــام بعــد اتفاقــا 
بائســا جــرى االحتفــال بالتوقيــع عليــه يف حديقــة البيــت 

األبيض يوم الثالث عر من سبتمرب 1993". 
وأضــاف: "نحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون لإلعــداد النتفاضــة 
تطلق مقاومة شعبية واسعة تكون رافعة لعصيان وطني 
شــامل يعيد القضية الفلســطينية من جديد إىل صدارة 

أولويات العامل".
الوطنيــة  االنتفاضــة  "إن  الدميقراطيــة:  الجبهــة  وقالــت 
وعواصــم  الدوليــة،  املحافــل  باقتحــام  نجحــت  الكــربى 
القــرار الكــربى، وأن تحطــم األســوار التــي حــاول االحتــال 
أن يطوق بها شعبنا، ويفصل بينه وبني مقاومته الباسلة 

يف لبنان". 
يف  االنتفاضــة  نجحــت  "كــام  لهــا:  بيــان  يف  وأضافــت 
فــرض الحصــار الســيايس عــىل دولــة االحتــال، ونــزع كل 
السواتر التي حاولت خلفها أن تخفي مظاهرها البشعة 
وسياســتها الفاشــية وإجراءاتهــا اإلجراميــة. وبذلك تكون 
االنتفاضــة قــد حققــت خــال أشــهر قليلــة مــا عجــزت عن 
تحقيــق مــا هــو أدىن فيــه مفاوضــات أوســلو العبثيــة التي 

امتدت ألكرث من ربع قرن".
ودعــت الجبهــة إىل اســتعادة روح االنتفاضــة التــي تبــدو 
بشائرها تطل برأسها كل يوم يف البطوالت الفردية ألبناء 
شــعبنا، يف القــدس وأنحــاء الضفة الفلســطينية ويف بؤر 
االشــتباك مع االســتيطان والضم الزاحف، ويف الصمود 
الحصــار  مقاومــة  يف  غــزة،  قطــاع  يف  لشــعبنا  البطــويل 

الجائر، والنضال اليومي لكرس حلقاته.

غزة/ صفاء عاشور:
أكــدت فصائــل فلســطينية أن االنتفاضــة األوىل 
)الحجــارة(، شــكلت مرتكــزا أساســيا لانتفاضــة 
الثانيــة )األقــى(، ودحــر االحتــال اإلرسائيــيل 

عن قطاع غزة.
حركــة  نظمتهــا  وقفــة  خــال  هــؤالء،  وشــدد 
الذكــرى  يف  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  املجاهديــن 
نــداء  عنــوان"  تحــت  الحجــارة  النتفاضــة   34 الـــ 
عــىل  الخــاص"،  ســبيل  االنتفاضــة  للضفــة.. 
لرســم  الوطنيــة  املناســبات  اســتثامر  رضورة 
وتطبيــق رؤيــة وطنيــة شــاملة ملواجهــة االحتــال 

والتحلل من "أوسلو".
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
شــكلت  الحجــارة  انتفاضــة  إن  حبيــب:  خــرض 
لحظــة فارقــة ومنعطفــا هامــا يف تاريــخ الشــعب 

الفلسطيني وجهاده يف مواجهة االحتال.
وأضــاف حبيــب، خــال كلمتــه: "إن مــا حصــل 
أن  يثبــت  الحــارض  يف  ويحصــل  املــايض  يف 
اســتعامرية  حربــة  كــرأس  جــاءت  )إرسائيــل( 
املكونــات  وكل  واإلســام  املنطقــة  تســتهدف 

العربية".
صدمــة  شــكلت  الحجــارة  انتفاضــة  أن  وذكــر 
لاحتال، "غر أن بعض القيادات الفلسطينية 
باتفــاق  متثلــت  كــربى  خديعــة  يف  وقعــت 
تقديــم  تــم  والــذي مبوجبــه  املشــؤوم  )أوســلو( 

االنتفاضة عىل طبق من ذهب لاحتال".
وتابــع: هــذه الخديعــة التــي مــى عليهــا أكــرث 

مــن 25 عامــا، تثبــت أنــه مــن الواجــب الوقــوف 
ووضــع  املســتقبل  خطــة  ورســم  للتــدارس 
إســرتاتيجية وطنيــة عــرب الحوار الوطني الشــامل 

مبشاركة الكل الفلسطيني.
يجــب  الوطنيــة  الرؤيــة  هــذه  أن  حبيــب  وذكــر 
مواجهــة  قاعــدة  عــىل  الوطنــي  الــكل  تجمــع  أن 
وســحب  )أوســلو(  اتفــاق  وإلغــاء  املحتــل 
االعــرتاف بدولــة االحتــال التــي تضيــق الحصــار 
القــدس  عــىل غــزة، وتســتمر يف رسقــة أرايض 

والضفة.
انتفاضة عريقة

للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
نعيــش  "إننــا  ظريفــة:  أبــو  طــال  الدميقراطيــة 

ذكــرى انتفاضــة الحجــارة منــذ 34 عامــا، لتنطلق 
وتشــق  النــداء  الضفــة  وتلبــي  غــزة  مــن  الــرارة 

االنتفاضة طريقها ومسارها".
وأكــد أبــو ظريفــة أن االحتــال مل يفلــح يف كــرس 
جذوة شعبنا، وأثبت األخر أنه "ال صوت يعلو 

فوق صوت االنتفاضة".
وأضاف أن هذه االنتفاضة رفعت شعار الحرية 
هــذا  تحقيــق  باإلمــكان  كان  -وقــد  واالســتقال 
الهــدف لــوال اتفــاق )أوســلو(- الذي شــكل طعنة 
يف خــارصة االنتفاضــة وتواطــؤ املجتمع الدويل 

لقطع الطريق أمام أهدافها.
النتفاضــة  مرتكــزا  شــكلت  االنتفاضــة  أن  وأكــد 
ومســتوطنيه  االحتــال  لدحــر  ومرتكــزا  األقــى 

عن قطاع غزة، داعيا لتوسيع مساحة االشتباك 
مع االحتال مبختلف األشكال واألدوات.

نداء الثورة
حركــة  يف  اإلعاميــة  الدائــرة  مســؤول  ووجــه 
املجاهديــن مؤمــن عزيــز، نــداء ألهــايل الضفــة 
األدوات  أبســط  مــن  اتخــذوا  الذيــن  الغربيــة 
للمؤامــرات  رفضهــم  لتأكيــد  للمقاومــة  ســاحا 

بحق شعبنا وقضيتنا.
عــىل  عامــا   34 الـــ  الذكــرى  يف  عزيــز،  وقــال 
كلمتــه  أثبــت  "شــعبنا  إن  الحجــارة:  انتفاضــة 
وال  الظلــم  يقبــل  ال  حــر  شــعب  بأنــه  القويــة 
وأن  والتخــاذل،  والخنــوع  التدجــني  مؤامــرات 
وانتصــاًرا  وإنجــاًزا  بطولــة  ســطرت  االنتفاضــة 
للشعب الفلسطيني عىل العدو اإلرسائييل".

وأكــد أن "هــذا الواقــع يتطلــب الثــورة للخــاص 
مــن االحتــال"، واســتدل بنمــوذج املقاومــة يف 
غــزة التــي انتفضــت بانتفاضــة الحجارة وقاومت 
بالحجــر والســكني ثــم تطــورت للصــاروخ وأدوات 

املقاومة حتى دحرت االحتال عام 2005.
السياســية  االعتقــاالت  أن  إىل  عزيــز  وأشــار 
والفلتان األمني يف الضفة تتطلب هبة شعبية 
تراهــن  التــي  الخيــارات  لتســقط جميــع  عارمــة؛ 

عىل االحتال وقوته.
ووجــه رســالته للمطبعــني بــأن شــعبنا لــن يتنــازل 
عــن أرضــه وثوابتــه، داعيــا األمــة العربية للتضافر 
القضيــة  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  جهودهــا  وبــذل 

الفلسطينية.

حماس والمبادرة الوطنية تبحثان 
تطورات المشهد الفلسطيين

غزة/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينية،  الوطنيــة  واملبــادرة  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركتــا  عقــدت 
اجتامًعــا قيادًيــا مشــرتًكا يف قطــاع غــزة، للتباحــث بشــكل معمــق ومســئول يف القضايــا 

الوطنية، وتطورات املشــــــهد الفلسطيني.
وأكــد املجتمعــون -بحســب بيــان مشــرتك- عــىل أن الوحــدة الوطنيــة صــامم أمــان القضيــة 
الفلســطينية، وإنجازهــا رضورة وطنيــة ال تراجــع عنهــا، عــىل أســاس واضــح وثابــت يشــمل 
إصاح النظام الســيايس الفلســطيني عرب تشــكيل قيادة وطنية موحدة تعرب عن تطلعات 
الشــاملة املدخــل  االنتخابــات  إجــراء  يتــم  وذلــك حتــى  الفلســطيني،  وطموحــات شــعبنا 

الرئيس الستعادة الدميقراطية.
وشــددوا عــىل أهميــة االبتعــاد عــن أي خطــوات انفراديــة تعمــق مــن االنقســام والخافــات 
الداخليــة، ورضورة االتفــاق عــىل إســرتاتيجية وطنيــة نضاليــة كفاحيــة تقطــع العــــــــــاقة مــع 
االحتال وتنهي حقبة أوســــــلو وتداعياتها الخطرة وتشكل حامية للقدس وتقف يف وجه 
االحتال ونظام االبرتهايد وتغول االســتيطان وجرائم املســتوطنني مع ما يتطلبه ذلك من 

رسعة تشكيل القيادة املوحدة للمقاومة الشعبية.
ومثنوا الدعوة الجزائرية لحوار وطني شامل مثمر، مؤكدين عىل أهمية الدور العريب يف 
إســناد ودعم القضية الفلســطينية والوقوف إىل جانب الشــعب الفلســطيني الذي يعاين 

ويات االحتال وإجراءاته العنرية.
كام حذروا من استمرار مسلسل التطبيع الذي تقوده بعض األنظمة العربية، مؤكدين أن 
الشعوب العربية حية يقظة ولن تسمح باالخرتاق الصهيوين لعواصمها وإرثها التاريخي.

وتوقف املجتمعون أمام تأخر اإلعامر واالســتمرار يف حصار قطاع غزة، وأكدوا أن شــعبنا 
الفلســطيني لــن يستســلم أمــام محــاوالت تركيعــه أو تجويعــه، ولــن يدفــع أي مثــن ســيايس 
االزمــة  تفاقــم  لتفــادي  برسعــة  التحــرك  الــدويل  املجتمــع  وعــىل  الحصــار،  كــرس  مقابــل 
االنســانية، واتفقــوا عــىل رضورة التشــاور وطنًيــا بشــكل عاجــل لاتفــاق عــىل مــا يلــزم مــن 

إجراءات للضغط عىل االحتال.
وأكدت حامس واملبادرة الوطنية، عىل رضورة قيام الحكومة يف رام الله بدورها وتحمل 
مســئولياتها تجــاه األرس الفقــرة املحتاجــة خاصــة رصف مســتحقات الشــئون االجتامعيــة 
والــذي تعــاين عــرات آالف األرس جــّراء انقطاعهــا منــذ عــام تقريًبا، مشــددين عىل أهمية 
قيــام الجهــات الحكوميــة يف غــزة باملزيــد مــن اإلجــراءات التــي تخفــف مــن حــدة األزمــة 

اإلنسانية يف القطاع.

يف الذكرى الـ 34 النتفاضة الحجارة

الفصائــل تدعـو لتشكيـل برنامـج نضالــي 
موحــد بديــًل عــن "التفــاوض العبثــي"

حماس: المقاومة 
الشاملة وعىل رأسها 

المسّلحة السبيل 
الوحيد النزتاع حقوقنا

"الجهاد": انتفاضة 
الحجارة كانت تقرتب 

من تحقيق أهدافها 
لوال اتفاق أوسلو

"الديمقراطية": بشائر 
االنتفاضة تطل 
برأسها لك يوم 

يف القدس والضفة

لـــت مرتكـــزًا  فصائـــل: انتفاضـــة الحجـــارة شكَّ
النتفاضـــة األقصــى ودحــر االحتــلل عـن غـزة

جانب من الوقفة بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(
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الفشل اإلسرائيلي 
يتجدد في ذكرى 
انتفاضة الحجارة

فيــا يحيــي الفلســطينيون الذكــرى الســنوية الـــ34 النــدالع 
الســلوك  اىل  مهمــة  اإلشــارة  تبــدو  الحجــارة،  انتفاضــة 
اإلرسائيــي تجاههــا، وقــد متثــل عىل الفور بإشــهار القبضة 
الحديديــة يف وجــه الفلســطينيني، وكان أقــل مــا يقــال عنــه 
إنــه هســتريي، بعــد أن رأوهــا انتفاضــة جاهرييــة يقودهــا 
التنظيــات  وســاهمت  الجاهــري،  كل  وتدعمهــا  شــباب، 
السياســية بتأجيــج لهيبهــا، بعــد أن تســببت املهانــة التــي 
وضغطــه  األرايض،  ومصــادرة  االحتــال،  اســتمرار  وّلدهــا 
املســتمر إلجبــار النــاس للتعامل معــه، والوضع االقتصادي 
بغيــاب  تســبب  مــا  الفلســطينيني،  غالبيــة  عاشــه  الــذي 

األمل يف أي حّل سيايس.
لقــد باغــت انــدالع انتفاضــة الحجــارة األوســاط اإلرسائيلية، 
وشــموليتها  قوتهــا  وفاجأتهــم  العســكرية،  الســّيا 
واســتمراريتها، وهــي التــي اعتقــدت أن االحتــال اســتطاع 
خال عرشين عاًما أن يجعل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
ملحقــة بــه، ونجــح يف تحييــد الغالبية العظمــى من أهلها، 
ومل يخطــر ببالــه أن ســكان املناطــق ســيجرؤون عــىل تحــدي 
سلطته العسكرية املطبقة عليهم بانتفاضة شعبية عارمة.
السياســية  اإلرسائيليــة  القيــادة  االرتبــاك  أصــاب  لقــد 
والعسكرية عىل حدٍّ سواء، ألنها مل تستطع تحديد طبيعة 
االنتفاضــة بدقــة: هــل هي حرب؟ وإذا كانت كذلك، كيف 
كانــت متــرًدا،  وإذا  وســائل؟  وبــأي  معهــا،  التعامــل  ميكــن 
كيــف ميكــن وضــع حــدٍّ لهــا؟ أم هــي نــزاع طويــل، وإىل متــى 

سيستمر؟
كــا ســاد اتفــاق يف الحكومــة والجيــش عــىل أن انتفاضــة 
ورفــض  مختلفــة،  بقواعــد  جديــدة  حــرب  هــي  الحجــارة 
أراد معظمهــم  بــل  طويــا،  نزاًعــا  اعتبارهــا  الــوزراء  معظــم 
رؤيتهــا، وكأن باإلمــكان القضــاء عليهــا دفعــة واحــدة بحــلٍّ 
عســكري، ومثــة مــن رأى أن االنتفاضــة هــي حــرب يف كل 
يشء، وهــي أســوأ وأصعــب مــن جميــع الحــروب التي مرت 
بهــا "إرسائيــل"، ألنهــا حــرب متواصلــة وطويلــة، وقريبــة مــن 

"بيتنا".
العســكرية  األمنيــة  القيــادة  بقيــت  فقــد  لــك،  كل  رغــم 
جمودهــا  وأعاهــا  غطرســتها،  يف  غارقــة  اإلرسائيليــة 
الفكــري وعنرصيتهــا عــن فهــم االنتفاضــة لحظــة انفجارهــا، 
ومل تســتطع رؤيــة الظواهــر الجديــدة يف الحركــة الشــعبية 
الفلسطينية كا هي، ومل تقرأها بصورة موضوعية مجردة 
عــن عنجهيــة املحتــل، واكتفــت بالتعامــل معهــا باعتبارهــا 

تكرارًا ألحداث تعودت عليها لسنوات طويلة.
أن  ظنــوا  اإلرسائيليــة  العســكرية  القيــادة  أركان  إن  بــل 
أيــام  خــال  بســهولة  االنتفاضــة  عــىل  الســيطرة  بإمكانهــم 
كانــوا  هكــذا  القدميــة،  والوســائل  باألســاليب  معــدودة 
السياســية،  للقيــادة  تقاريرهــم  كانــت  وهكــذا  مقتنعــني، 
وبســببها رفــض "رابــني" األخــذ بنصيحــة بعــض مستشــاريه 
ملعالجــة  أبيــب  تــل  إىل  والعــودة  لواشــنطن  زيارتــه  بقطــع 
املوقــف، وشــجعته عــىل إطــاق ترصيحــات عنجهيــة مــن 
واشنطن قال فيها: بعد أيام سأعود إىل تل أبيب، وعندها 
ســتنتهي حركــة "الشــغب" الجاريــة يف املناطــق املحتلــة، 
لكنها اســتمرت ســنوات طويلة، معلنة فشــل كل تقديرات 

االحتال االستخبارية، وتوقعاته األمنية!

عطاء رقم )2021/8( 
إعالن مزايدة بيع محطات تحلية

محطــة  األوىل  تحليــة  محطــات  بيــع  مزايــدة  طــرح  عــن  الجمعيــة  دار  تعلــن 
الراغبــني يف  الشــعف فعــىل  الهدايــة يس ووتــر/ محطــة تحليــة زمــزم غــزة 
الشــأن  بهــذا  املختصــة  الــرشكات  مــن  أعــاه  املذكــور  بالعطــاء  االشــراك 
مراجعــة الجمعيــة، يف مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر -صالــة النخيــل، 
للحصول عىل رزمة العطاء وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 

الثامنة وحتى الواحدة ظهًرا.
ماحظات/

 - لاستفسار نرجو مراجعة قسم املشريات بالجمعية عىل جوال رقم )0597484005(.
- رشاء العطاء ابتداء من يوم األربعاء 2021/12/8م.

الثاثــاء  يــوم  علنيــة  جلســة  يف  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  تســليم   -
2021/12/14م الساعة العارشة والنصف صباًحا.

- رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- السعر بالشيكل.

- التنازل خال أسبوعني من تاريخ البيع.
- الجمعية غري ملزمة بالرسية يف حال أن األسعار غري مقنعة وغري حقيقية.

- رشاء العطاء مببلغ 100 شيكل غري مسردة.
- إرفاق مبلغ نقدي 1000 دوالر ضانة.

جمعية الصاح اإلسامية
 مدير قسم املشريات

إعــالن طرح عطاء توريد وتركيب 
نظام املراقبة بورشة النقل الحكومي

تعلــن وزارة النقــل واملواصــات عــن طرح عطاء توريد وتركيب نظام املراقبة 
بورشــة النقــل الحكومــي تبًعــا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة 
وثائــق العطــاء فعــي الراغبــني يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
النقــل واملواصــات -تــل الهــوا بجــوار وزارة املاليــة يف غــزة، خــال أوقــات 

الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
اعتبــاًرا مــن بدايــة دوام يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/08 وحتــى نهايــة 

دوام يوم األربعاء املوافق 2021/12/15.

دولة فلسطني 
وزارة

 النقل واملواصالت 

إعـــالن إعادة طرح مزايدة 
رقم )م 2021/01م( تلزيم مقصف الكلية ـ دير البلح 
تعلــن إدارة كليــة فلســطني التقنيــةـ  ديــر البلــح عن رغبتهــا يف تلزيم مقصف 
الكليــة ، فعــىل الراغبــني باســتئجار )املقصــف( الحضــور للكليــة يف أثنــاء 
الدوام الرســمي الســتام طلب اســتئجار املقصف مقابل )خمســني شــيكًا 
غري مسردة(  ابتداًء من صباح يوم الخميس 2021/12/09 ، وآخر موعد 
لتقديــم الطلبــات وفتــح املظاريــف يــوم الخميــس 2021/12/16 الســاعة 

الثانية عرشة ظهرًا  يف مبنى الكلية .
ماحظــة : 

1. تكلفة  إعانات الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة .

2. يجــب إحضــار كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة )30( يوًمــا مــن تاريــخ 

فتح املظاريف، أو شيك بنيك مصدق، أو مبلغ نقدي بالشيكل بنسبة 5% 
من قيمة املبلغ املقرح كتأمني ابتدايئ لدخول املزايدة.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف رقم 
. )2531172/2531171(

إدارة الكلية

إعالن صادر عن جمعية الرحمة الخريية بخان يونس 
بشأن بيع بعض املوجودات من خالل الظرف املختوم

تعلن جمعية الرحمة الخريية بخان يونس عن رغبتها ببيع التايل:
1. جهاز بانوراما.
2. أجهزة طبية.

فعــىل الراغبــني يف الــرشاء أو املعاينــة الحضــور ملقــر الجمعيــة الكائــن يف 
خان يونس – البلد – املحطة – شارع املتحف

ماحظات/
-  تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه البيع.

-  رسوم تأمني دخول العرض 100 دوالر مسردة.
-  الجمعية غري ملزمة بالبيع يف حال كان السعر غري مناسب.

- الحضــور للمعاينــة واالستفســارات يــوم األحــد املوافــق 2021/12/12 
الساعة 10 صباحًا.

 2021/12/13 املوافــق  االثنــني  يــوم  املظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر    -
الساعة 1 ظهرًا.

لاستفسار يرجى االتصال عىل جوال رقم : 0592795111
جمعية الرحمة الخريية – خان يونس

غزة/ صفاء عاشور:
العمليــات  أن  مختصــان  أكــد 
الســاحة  تشــهدها  التــي  الفرديــة 
األخــرية  اآلونــة  يف  الفلســطينية 
أي  مــن  أكــر  االحتــال  ذعــر  تثــري 
عــىل  مشــددين  مــى،  وقــت 
قيــام  إىل  ســيؤدي  اســتمرارها  أن 

انتفاضة فلسطينية شاملة.
واتفــق املختصان خــال أحاديث 
االحتــال  أن  عــىل  لـ"فلســطني" 
اإلرسائيــي يقــف عاجــًزا أمام مثل 
يصعــب  التــي  العمليــات  هــذه 
التنبــؤ بهــا، ألن مــن يقــوم بهــا هــم 
إطــار  وفــق  منظمــني  غــري  أفــراد 
يصعــب  لــذا  معــني  تنظيمــي 
مراقبتهــم أو معرفــة مــا يفكــرون بــه 

مسبًقا.
الــدويل،  القــدس  مركــز  مديــر 
األوضــاع  أن  أكــد  خاطــر  حســن 
يف األرايض الفلســطينية عموًمــا 
خصوًصــا  القــدس  مدينــة  ويف 
تــزداد ســوًءا بشــكل منظــم بســبب 
اإلرسائيــي  االحتــال  مارســات 
الفــوىض  بــث  إىل  يهــدف  الــذي 
الفلســطينية بشــكل  يف األرايض 

كبري.
لـ"فلســطني":  حديــث  يف  وقــال 
"إن االحتــال يضيــق الخنــاق عىل 

أي  مــن  بتجريدهــم  املواطنــني 
مظاهر الســيادة خاصة يف مدينة 
إلجــراءات  تتعــرض  التــي  القــدس 
ومصــادرة  التهويــد  يف  متســارعة 
وطــرد  البيــوت  وهــدم  األرايض 

املواطنني من منازلهم".
يف  الضفــة  أوضــاع  أن  وبــنّي 
مناطــق الســلطة الفلســطينية هــي 
الســوء  مــن  الدرجــة  نفــس  عــىل 
حالــة  املواطنــون  يعيــش  حيــث 
الداخــي  والقلــق  مــن االضطــراب 
بســبب الرصاعــات املشــاكل بــني 
املشــاكل  مــن  وغريهــا  العائــات 

من االحتال.
هــذه  كل  أن  إىل  خاطــر  ونبــه 
مــن  حالــة  أوجــدت  الظــروف 
االحتقان يف الشــارع الفلســطيني 
الشــباب  أوســاط  يف  خاصــة 
هــذه  تقلقهــم  الذيــن  والفتيــات 
القيــام  إىل  يدفعهــم  مــا  الحالــة 
االحتــال  ضــد  فرديــة  بعمليــات 
مــن أجــل إعادة البوصلة ملســارها 
االحتــال  وتحميــل  الحقيقــي 
اإلرسائيــي املســئولية عــن كل مــا 

يحدث.
مــا  الفرديــة  العمليــات  أن  وذكــر 
هــي إىل ردة فعــل طبيعيــة وعادية 
عىل ما آلت إليه األمور من جرائم 

ممنهجــة مــن االحتــال اإلرسائيي 
التــي  التخبــط  حالــة  وبســبب 
الفلســطينية،  الســلطة  تعيشــها 
رســائل  تحمــل  أنهــا  إىل  الفًتــا 
الشــعبي  الغضــب  حالــة  تعكــس 
األوضــاع  إليــه  آلــت  مــا  كل  عــىل 

عىل الساحة الفلسطينية.
تهويد ممنهج

القــوى  مــن جانبــه، أوضــح منســق 
الضفــة  يف  واإلســامية  الوطنيــة 
مــا  أن  منصــور  خالــد  الغربيــة، 
مــن  القــدس  مدينــة  يف  يحصــل 
تهويد ممنهج من االحتال هو ما 
ســاهم يف زيــادة األعــال الفرديــة 
يعــّر  فعــل  رد  إال  هــي  مــا  التــي 
يف  الســائدة  الغضــب  حالــة  عــن 

أوساط املواطنني.
لـ"فلســطني":  حديــث  يف  وقــال 
"إن هــذه العمليــات هــي ترصيــح 
بــأن  االحتــال  وجــه  يف  قــوي 
بــرك  يقبلــوا  لــن  الفلســطينيني 
القــدس أو الوقــوف عاجزيــن أمــام 
مارســاته العنرصيــة"، مؤكــًدا أن 
العمليــات تعبــري عــن عمــق  هــذه 
االرتبــاط بالوطــن واألرض التــي لــن 

يتنازل أي فلسطيني عنها.
االحتــال  "إن  منصــور:  وأضــاف 
أمــام  عاجــًزا  يقــف  اإلرسائيــي 
لهــا  الفرديــة ويحســب  العمليــات 
ألــف حســاب أكــر مــن العمليــات 
فصائــل  خلفهــا  تقــوف  التــي 
االحتــال  أن  حيــث  املقاومــة، 
هــو  مــن  يعــرف  ال  حائــًرا  يصبــح 
ســيقوم  الــذي  الفلســطيني 

بالعملية القادمة".
وذكــر أن العمليــات الفرديــة التــي 
هي ردود فعل طبيعية تدلل عىل 
وغضبهــم  الفلســطينيني  انتــاء 
إليهــا  وصلــت  التــي  الحالــة  مــن 
األرايض  وحالــة  القــدس  مدينــة 
الغربيــة،  الفلســطينية يف الضفــة 
لتصحيــح  مفــر  أي  يجــدوا  ومل 
األوضــاع ســوى بالقيام بالعمليات 
الفرديــة ضــد املســتوطنني الذيــن 

هم العدو الحقيقي.
وأكد منصور أن العمليات الفردية 
مربكــة لاحتــال الــذي يضطر إىل 
حشــد قواه البرشية والتكنولوجية 
مواجهتهــا  أجــل  مــن  والعســكرية 

ومنع القيام بها. 

متحدثــــــون يطالبـــــون 
بإلغاء تصنيف 6 منظمات 

فلسطينيــــة "إرهابيــــة"
نيويورك/ فلسطني: 

طالب متحدثون يف اجتاع مفتوح عقد يف نيويورك، املجتمع الدويل 
بالضغــط عــىل ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، إللغاء تصنيــف املنظات 
الحقوقية الفلسطينية الستة بـ"اإلرهابية"، بشكل فوري ودون أي تأجيل.
ودعــا املتحدثــون الجهــات املانحــة بــاإلرساع يف إعــان موقــف حــازم بــأن 
هــذا التصنيــف لــن يثنيهــا عــن االســتمرار يف توفــري الدعــم املــايل لهــذه 

املؤسسات الهامة، واملؤثرة يف مجال حقوق اإلنسان.
وبحــث االجتــاع الــذي عقدتــه لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة مبارســة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقه غري قابلة للترصف برئاســة ماليزيا باإلنابة، 
أمــس، بالتعــاون والتنســيق مــع بعثــة فلســطني لــدى األمــم املتحــدة يف 
نيويــورك، التداعيــات املرتبــة عــىل القــرار، ودور املجتمــع الــدويل يف 

حاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف فلسطني.
واعتــر املتحدثــون أن هــذا التصنيــف يعــد ذروة االعتــداءات اإلرسائيليــة 
املتواصلة ضد مجتمع حقوق اإلنسان يف فلسطني بشكل عام، وخاصة 
يف ظل أنشــطتهم لتوفري الدعم واملســاندة إلنجاز التحقيق املفتوح يف 

الجرائم اإلرسائيلية من قبل املحكمة الجنائية الدولية.
وقالوا إن )إرسائيل( لطاملا حاولت عرقلة جهود هذه املنظات، وإقناع 
الجهــات املانحــة بعــدم توفــري الدعــم املــايل لهــا، وبعــد أن فشــلت يف 

ذلك كله قامت اآلن بتلفيق تهمة خطرية، وهي تهمة "اإلرهاب".
وأشــاروا إىل فشــل االحتــال عــىل مــدى 7 أســابيع منــذ اتخــاذ هــذا القرار 
بتزويــد املجتمــع الــدويل والجهــات املانحــة بــأي دليــل يؤكــد ادعاءاتهــا، 
ســبيل  عــىل  تضــع،  التــي  التعســفية،  سياســاتها  يف  معهــود  أمــر  وهــذا 

املثال، معايري فضفاضة لتحديد تهمة "اإلرهاب".
وأجمعــوا عــىل أن هــدف االحتــال مــن هــذا التصنيــف هــو التســر عــىل 
جرامئــه، ومنــع وصــول الحقيقــة للباحثــني عنهــا وعرقلــة تحقيــق العدالــة 
مــن خــال املحكمــة الجنائيــة. وشــددوا عىل دور املجتمــع الدويل بدعم 
التحقيــق املفتــوح يف الجرائــم اإلرسائيليــة، وتســليط الضــوء بشــكل أكــر 
مــا ســبق عــىل االنتهــاكات اإلرسائيليــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، 

وتحقيق املساءلة، وتكثيف الجهود إلنهاء االحتال و"األبارتهايد".
وأجمعــوا عــىل أن املجتمــع الدويل ميلك األدوات لتحقيق هذا الهدف، 
بدًءا بتنفيذ قرارات األمم املتحدة والقانون الدويل، ومن خال توظيف 
لتغيــري  وتســخريها  باالحتــال  القامئــة  الســلطة  مــع  الثنائيــة  تعاماتهــم 
واقــع الفلســطينيني عــىل األرض وإجبــار )إرسائيــل( عــىل احــرام القانــون 

الدويل.
وقالــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــال باشــليت: إن هــذا 
التصنيف، يف غياب أي دليل كاٍف، يشكل هجوًما عىل املدافعني عن 
حقــوق اإلنســان وحريــة التجمــع والــرأي والتعبــري، ومــا هــو إال امتــداد لنهج 
إرسائيــي يف مارســة الضغــط عــىل مؤسســات املجتمــع املــدين التــي 

تعمل عىل توثيق والدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني.
االحتــال  ســلطات  صنفــت  املــايض،  أكتوبــر  األول/  ترشيــن   22 ويف 
إرهابيــة"، هــي: )مؤسســة  6 مؤسســات حقوقيــة فلســطينية "منظــات 
عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  اإلنســان،  األســري وحقــوق  لرعايــة  الضمــري 
األطفــال– فلســطني، مؤسســة الحــق، اتحــاد لجان العمــل الزراعي، اتحاد 

لجان املرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث واإلمناء(.

حماس تستنكر توقيع 
االتحاد األورويب اتفاقية 

"هورايزون يوورب" مع االحتالل
غزة/ فلسطني:

اتفاقيــة  األورويب  االتحــاد  توقيــع  أمــس،  حــاس،  حركــة  اســتنكرت 
"هورايــزون يــوورب" مــع االحتــال اإلرسائيــي، وبذلــك تنضــم إىل أكــر 

برنامج بحث علمي يف العامل.
وقالــت الحركــة يف ترصيــح صحفــي: "إنــه عىل الرغم من اســتثناء الضفة 
الغربيــة ورشقــي القــدس والجــوالن الســوري املحتــل مــن الرنامــج، ُتعــد 
هــذه االتفاقيــة تشــجيًعا لاحتــال عــىل االســتمرار يف األبحــاث العلميــة 
لتطويــر الــرشكات التابعــة لجيــش االحتــال، لتزويــده بأحــدث األســلحة 
املســتخدمة يف ارتــكاب الجرائــم ضــد شــعبنا الفلســطيني، عــىل غــرار 
اتفاقية هورايزون 2020 التي شكلت فضيحة مدوية لاتحاد األورويب 
تابعــة  تقيــم يف املســتوطنات، ورشكات  لــرشكات  االتفاقيــة  عــر دعــم 
لجيــش االحتــال". وأضافــت أن مثــل تلــك االتفاقيــات ُتشــعر االحتــال 
بالحصانــة واإلفــات مــن العقــاب عىل جرامئه املتواصلة، وتحرره من أي 
ضغــط دويل قــد مُيــارس عليــه إلجبــاره عــىل االلتزام باالتفاقيــات الدولية 

واالعراف بحقوق الفلسطينيني.
ودعــت الحركــة االتحــاد األورويب الــذي يّدعي دعمه لاســتقرار والقانون 
تقييــم  إعــادة  إىل  املســتقلة  دولتهــم  يف  الفلســطينيني  وحــق  الــدويل 
وبــكل  املســتويات  كل  عــىل  عليهــا  والضغــط  االحتــال،  مــع  عاقتــه 
ورفــع  االحتــال،  إلنهــاء  الداعيــة  الدوليــة  للجهــود  لاســتجابة  األدوات 

الحصار، واالعراف بحقوق الشعب الفلسطيني األصيلة.

شهدت تصاعًدا يف اآلونة األخرية

مختصـــان: استمــرار العمليـــات الفرديــة 
سيـــؤدي النتفاضــة فلسطينيـــة شاملــة

جانب من الزيارة

غزة/ فلسطني:
املقاومــة  حركــة  مــن  قيــادي  وفــد  بحــث 
العاصمــة  يف  أمــس،  حــاس،  اإلســامية 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  مــع  موســكو،  الروســية 
االنتهــاكات  بوغدانــوف"،  "ميخائيــل  الــرويس 
اإلرسائيليــة املســتمرة، وســبل تحقيــق الوحدة 

الفلسطينية.
وضم وفد حاس عضوي املكتب السيايس: 
مــوىس أبــو مــرزوق، وعــزّت الرشــق، إضافة إىل 
ممثل الحركة لدى جمهورية روسيا االتحادية، 
وحرض اللقاء من الجانب الرويس نائب رئيس 
الروســية  الخارجيــة  الــرشق األوســط يف  دائــرة 
"ألكســيي سكوســرييف"، والروفيسور فيتايل 
مبقــر  االســترشاق  معهــد  رئيــس  نعومكــن 

الخارجية الروسية.
واستعرض وفد حاس االنتهاكات اإلرسائيلية 
والضفــة  القــدس،  مدينــة  يف  املســتمرة 
غــزّة، مؤكــًدا حــق شــعبنا يف  الغربيــة، وقطــاع 

مقاومة االحتال.
االنتهــاكات  هــذه  اســتمرار  أن  مــن  وحــذر 
املنطقــة  تفجــري  إىل  ســيقود  اإلرسائيليــة 

مجدًدا.
ووضــع الوفــد الجانــب الــرويس يف صورة رؤية 
الحركــة للخــروج مــن املــأزق الوطنــي، واآلليــات 
املمكنــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة، مؤكــًدا رضورة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مــن جانبــه، أكــد "بوغدانــوف" أن هــذه الزيــارة 
والتنســيق  التشــاور  تعميــق  إطــار  يف  تــأيت 
الثنايئ، مشدًدا عىل املوقف الرويس الداعم 

بــاده  ودعــم  وحقوقــه،  الفلســطيني  للشــعب 
أنهــم عــىل  االنقســام، وتأكيــده  تجــاوز  لجهــود 
استعداد دائم لتقديم ما يلزم لوحدة املوقف 

الفلسطيني.
وعــر وفــد حــاس يف ختــام اللقاء عــن تقديره 
للحــق  الداعمــة  الروســية  والجهــود  للموقــف 

الفلسطيني، يف جميع املحافل الدولية.
صفقة تبادل أسرى 

ويف السياق، قال أبو مرزوق، إنهم مستعدون 
لعقــد صفقــة تبــادل أرسى غــًدا، لكن من يعيق 

ذلك هو االحتال اإلرسائيي.
وأكــد أبــو مــرزوق يف ترصيحــات لقنــاة "روســيا 
هــو  اإلرسائيــي  الكنســيت  أن  أمــس،  اليــوم" 
الذي يعيق ذلك، "عر تعطيل عمل الحكومة 

الهشة".
وفيا يتعلق بقضية الوحدة الفلسطينية قال: 
متنــع  الخارجيــة  والضغــوط  االشــراطات  "إن 

الفلسطينيني من تحقيق الوحدة".
يف  أخطــأت  اللــه  رام  يف  الســلطة  أن  وأكــد 
االعراف باالحتال وعقد اتفاقية أوسلو معه.

ولفــت إىل أن حــاس مل تفعــل أي يشء ضــد 
املصالــح الريطانيــة حتــى تدرجهــا لندن ضمن 

قامئة اإلرهاب.
قضيــة  إىل  "حــاس"  يف  القيــادي  وتطــرق 
املــرصي  الوســيط  ماطلــة  عــن  الحديــث 
عــىل  "عتابنــا  قائــا:  عليــه،  اتفــق  مــا  بتنفيــذ 
تقصــري الجانــب املــرصي يف مســؤولياته، هــو 

عتاب األخ ألخيه".
ويف قضيــة التطبيــع قــال أبو مرزوق: "ليس من 
مصلحــة أي عــريب التطبيــع مــع )إرسائيل( التي 

تستنزف العرب وتنهكهم وتحرمهم النمو".
تــم  اإلرسائيــي  العــريب  "التطبيــع  أن  وتابــع 
العــريب- الــرصاع  لتحويــل  أمريــيك  بضغــط 

اإلرسائيي إىل رصاع مع إيران".

أبو مرزوق: مستعدون لعقد صفقة تبادل أرسى واالحتالل يعيق ذلك

وفد من حماس يبحث يف موسكو 
انتهاكات االحتالل والوحدة الفلسطينية
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عــن  مزعومــة  قصــة  الفيلــم  يناقــش 
لزوجتــه  أســر  مــن  خرجــت  نطفــة 
)صبــا مبــارك(، التــي أنجبــت طفلــة 
ابنــة  أنهــا  تعتقــد  وهــي  وعاشــت 
أنهــا  بعــد  فيــا  لتكتشــف  األســـر، 
يف  يعمــل  إرسائيــي  ضابــط  ابنــة 

معتقل والدها.
مجاٍف للحقيقة

وأدانت الحركة األســرة يف ســجون 
أمــرة،  فيلــم  إصــدار  االحتــال، 
وقالت إنه "ميس بنضاالت األرسى 

وعوائلهم".
نــر  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
أمــس: إن صانعــي الفيلــم "اختلقــوا 
حتــى  حبكتهــم  لتســويق  كذبــًة 
يأكلــوا الخبــز الحرام ويحصلوا عىل 

هرة املشبوهة". الشُّ
وأضافــت: "عــىل الرغــم من مجافاة 
الفيلــم للحقيقــة، فقــد تــم التواصل 
مع منتج الفيلم الرئيس عام 2019 
من الحركة األسرة عرب قنوات عدة 
األرسى  زوجــات  إحــدى  وأهمهــا 
أحشــائها  يف  تحمــل  كانــت  والتــي 
عــىل  معرتضــًة  محــررة"  "نطفــة 
الحبكة املســيئة، وعارضًة خدمات 
الحركــة األســرة الكاملة للمســاعدة 
يف توفــر الروايــة الصحيحــة والتــي 
تنــاىف مــا ذهبت إليه قاعدة الفيلم 

األصلية".
ــا يف حينها  وأضافــت الحركــة: "ظننَّ
قدمــوا  قــد  الفيلــم(  )منتجــو  بأنهــم 
بعــد  الحــرام،  الربــح  عــىل  الحقيقــة 
ثقتنــا  اســتحالة  لهــم  أوضحنــا  أن 
البســيطة،  األمــور  يف  بالســجان 
فكيــف بأقــدس يشٍء لدينــا "أبناؤنــا 
لنتفاجــأ  أصابنــا؟!"،  مــن  الذيــن 
والخاطئــة  الكاذبــة  الروايــة  بعــرض 
واملســيئة لــأرسى وألعظــم ظاهــرة 
"النطــف  الحديــث  التاريــخ  يف 

املحررة"".
الفنانــن  نقابتــي  بوقــوف  وطالبــت 
وذوي  واملرصيــة  األردنيــة 
مســؤولياتهم  عنــد  االختصــاص 
يف منــارصة قضايــا شــعبنا، وذلــك 
الفيلــم املــيء  هــذا  عــرب ســحب 
ومعاقبــة  بامتيــاز،  إنســانية  لقضيــة 
جميــع مــن شــارك يف هذه الجرمية 
وممثلــن  ومخرجــن  منتجــن  ِمــن 

ومسوقن.
جميــع  األســرة  الحركــة  ودعــت 
الســلطة  يف  املختصــة  الــوزارات 

الثقافــة  وزارة  ومنهــا  الفلســطينية، 
يف  دورهــا  ألخــذ  اإلعــام  ووزارة 
يروجــه  ومــا  الفيلــم  هــذا  مواجهــة 
مــن فريــٍة مســيئٍة ألرشف قضيــة يف 

العامل.
ليديــا  الفلســطينية  وعــرّبت 
تجربــة  ثــاين  صاحبــة  الرميــاوي، 
لــوالدة طفــل عــرب "النٌّطــف املهّربــة" 
مــن زوجهــا "عبد الكريــم الرمياوي" 
قبــل  مــن داخــل ســجون االحتــال، 
نحــو 8 ســنوات، عــن "فخرها" بهذه 

التجربة.
نرتهــا  تغريــدة  يف  ذلــك  جــاء 
الرميــاوي، القاطنــة يف بلــدة بيــت 
رميا، شــال رام الله، وســط الضفة 
الغربيــة، عــىل صفحتهــا الشــخصية 
مبوقــع "فيــس بــوك"، تعقيبــا عــىل 

ما ُأشيع حول فيلم "أمرة".
تغريدتهــا:  يف  الرميــاوي،  وقالــت 
"فخورة جدا بهذه التجربة، وكررتها 
وعنــدي  تنجــح،  ومل  مــرات   3
ســمح  إذا  أعيدهــا  أن  اســتعداد 

األمر".
أيضــا  "فخــورة   :" وأضافــت 
االحتــال  وكــر  بالتحــدي، 
والرعــب الــذي دخــل لســجن نفحــة 
لزوجــي  زيــاريت  عنــد  الصحــراوي، 
يف  مجــد،  )ابنــي(  أحمــل  وأنــا 

األسبوع الثالث".
الوقــت  ذلــك  "يف  وتابعــت: 
شــاهدت الرعــب بعيونهــم، حينــا 
الجنــود  مــن  كبــر  عــدد  تجّمــع 
تقــّدم  كــا  حــويل،  )اإلرسائيليــن( 
اإلرسائيــي  األحمــر  الصليــب 
الطفــل  كان  إن  للتأكــد  لفحــي، 

ابن أسر فعا".
وأوضحــت أنهــا ُحرمــت آنــذاك مــن 
زيــارة زوجهــا، كا بقيت يف ســاحة 

السجن.
يكرنــا  "لــن  قائلــة:  واســتكملت 
)أي  املجــد  وســيبقى  أمــرة،  فيلــم 
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وال  عاليــا،  الــرأس  مرفــوع  ســنوات( 
أحــد عــىل وجــه األرض يقــدر عــىل 

التشكيك".
خدمة لالحتالل

وقــال زاهــر جباريــن مســؤول مكتب 
حركــة  يف  واألرسى  الشــهداء 
املــيء  الفيلــم  "إن  حــاس: 
لــأرسى، املســمى "أمــرة"، والذي 
يشــكك يف قضيــة ســفراء الحريــة، 

الرســمية الفلســطينية تعمــل عــىل 
وقف عرضه بشكل كي.

وأكــد أبــو بكــر، أنه ال ميكــن أن تكون 
هناك أي شكوك بخصوص النطف 
الكبــر  اإلرشاف  بســبب  املحــررة 
أعــىل  "خاطبنــا  مضيفــا:  عليهــا، 
املستويات يف األردن وسيكون لنا 

موقفنا بهذا الشأن".
"لجنــة  أدانــت  ذلــك  غضــون  يف 
النــواب  مبجلــس  فلســطن" 
األردين، اإلساءة لأرسى من خال 
"يغــر  بأنــه  معتــربة  "أمــرة"،  فيلــم 

الواقع الحقيقي".
جــاء ذلــك يف بيــان لرئيــس اللجنــة 

النائب محمد الظهراوي.
عــرض  مبنــع  الظهــراوي،  وطالــب 
األردنيــة،  الســينا  دور  يف  الفيلــم 
اإلنتاجيــة  املؤسســات  داعيــا 
حقــوق  تدعــم  أفــام  إنتــاج  إىل 
األرسى الفلســطينين يف نضالهــم 
تشــوه  وأال  القضبــان،  خلــف 
"املحتــل  تخــدم  بحيــث  الحقائــق 

الصهيوين".
محطات كبيرة

يف  األرسى  ملــف  مســؤول  وانتقــد 
حركــة الجهــاد اإلســامي د. جميــل 
عليــان، بشــدة إنتــاج فيلــم "أمــرة"، 
ووصــف الفيلــم وفريقــه بـــ "الجاهــل 
الحركــة  وانتصــارات  ووعــي  لعظمــة 
العــدو  أنــف  مرغــت  التــي  األســرة 

يف الرتاب".
وقــال القيــادي يف الجهــاد يف بيــان 
نــر أمــس: "إن الفيلــم مل يلتفــت 
تاريــخ  يف  الكبــرة  املحطــات  إىل 
الحركة األسرة الناصع وانتصاراتها 
عمليــة  آخرهــا  كان  والتــي  الكثــرة 

نفق جلبوع".
تنكــر  الفيلــم  أن  إىل  عليــان  وأشــار 
األمــراض  نتيجــة  األرسى  ملعانــاة 
الــذي  الطبــي  اإلهــال  وسياســات 
يــزال يف إعــدام بطــيء  تســبب وال 

لهــذا  الضابطــة  الرعيــة  الــروط 
األمــر، داعًيــا إىل وقــف بــث وتداول 
الفيلــم فــوًرا، ومحاســبة املشــاركن 
فيــه، لكونهــم قدمــوا خدمــة مجانيــة 
بتشــويه  اإلرسائيــي  لاحتــال 

النضال الوطني الفلسطيني.

"يف  بيانــه:  يف  املنتــدى  وقــال 
األرسى  فيــه  ينتظــر  الــذي  الوقــت 
البواسل الدعم واإلسناد من أمتهم 
فيلــم  يــأيت  واإلســامية  العربيــة 
طعنــة  ليوجــه  املشــبوه،  "أمــرة" 
امللــح  وينــر  لخارصتهــم،  نجــاء 
عــن  فضــًا  الغائــرة،  عــىل جراحهــم 
لنضالهــم  بالغــة  إســاءة  كونــه ميثــل 
املــروع مــن أجــل الحريــة والحيــاة 
وجــدران  الزنازيــن  عتمــة  رغــم 

هــو خدمــة للعــدو الصهيــوين الــذي 
يســعى لكــر إرادة األرسى خاصــة 
بعــد أن مرغــوا أنفــه يف عمليــة نفــق 

الحرية".

نــر  ترصيــح  يف  جباريــن  وطالــب 
أمــس بوقــف عــرض الفيلم امليء 
فــوًرا، ووقــف ترويجــه يف املحافــل 
أن  بهــا  يجــدر  والتــي  املختلفــة، 
وجرائــم  األرسى  عذابــات  تعــرض 

االحتال بحقهم.
الرســمية  املواقــف  بــكل  ورحــب 
هــذه  رفضــت  التــي  والشــعبية 
األرسى  قضيــة  ودعمــت  اإلســاءة، 
تحــدي  يف  الفــذة  وإبداعاتهــم 
الســجان وبعــث رســالة الحيــاة مــن 

داخل مقابر االحتال.
هيئــة  رئيــس  أعلــن  جانبــه،  ومــن 
أن  بكــر،  أبــو  قــدري  شــؤون األرسى 
األردن قرر رسميا وقف عرض فيلم 

أمرة باألردن.
والجهــات  الهيئــة  إن  بكــر  أبــو  وقــال 

مــدار  عــىل  املــرىض  لــأرسى 
اللحظة.

كونــه  "الوقــح"،  الفيلــم  عــرض  ودان 
للحركــة  خطــرة  إســاءات  يحمــل 
الفلســطيني،  وللشــعب  األســرة 
تاريــخ  لتدنيــس  محاولــة  واعتــربه 
وبطوالت وإنجازات الحركة األسرة.

العــامل  يف  الفنيــة  النقابــات  ودعــا 
املخــرج  مقاطعــة  إىل  العــريب 
ووضعهــم  واملمثلــن،  واملنتــج 
عــىل القامئــة الســوداء ومنعهــم مــن 
مارســة أي عمــل يتعلــق بالتمثيــل 

ألن ما تم يتعلق بخيانة األمانة.
تعزيز مكانة األسرى

مكتــب  دعــا  متصــل  ســياق  ويف 
وبــث  نــر  إليقــاف  األرسى  إعــام 
الفيلــم، لكونــه توظيًفــا ســيًئا للفــن، 
يخدمــان  وأســلوًبا  رســالة  ويحمــل 

سياسات االحتال اإلرسائيي.
أن  لــه  بيــان  يف  املكتــب  وأكــد 
الثقــة والبطولــة اللتــن يتحــىل بهــا 
الشــعب  نفــوس  متــآن  األرسى 
لهــم،  وإكبــاًرا  إجــااًل  الفلســطيني 

ولن تتأثرا بفعل أو قول مرجف.
الرســمية  الرقابــة  جهــات  وطالــب 
الفيلــم  بعــرض  الســاح  بعــدم 
وتشــويه  إســاءة  مــن  يحملــه  ملــا 
ومــروع ســفراء  لنضــاالت األرسى 
الجهــود  تكثيــف  وناشــد  الحريــة، 
والعمــل عــىل تعزيــز مكانــة األرسى 
األبطــال بإنتــاج أعــال تخــدم قضايا 
األرسى، وتعــري االحتال وأســاليبه 

اإلجرامية.
الحريــة"، وهــم  وبلــغ عــدد "ســفراء 
عــرب  أنجبــوا  الذيــن  األرسى  أبنــاء 
إىل  النطــف  تهريــب  عمليــات 

الخارج؛ 95 طفًا.
اإلعاميــن  منتــدى  وأدان 
يقــدم  الفيلــم لكونــه  الفلســطينين 
"النطــف  لظاهــرة  مســيئة  روايــة 
كل  اســتيفائها  رغــم  املهربــة"، 

إذ  الشــائكة،  وأســاكها  الســجون 
يشوه الفيلم امليء بشكل واضح 
إبــداع األرسى وإرصارهــم  ومتعمــد 

عىل الحياة عرب النطف املهربة".
عبث بالساحة الفلسطينية

الصحفــي  كتلــة  وأعربــت 
مــن  صدمتهــا  عــن  الفلســطيني 
أمــرة،  لفيلــم  امُلشــوه  املحتــوى 
متريــره  ميكــن  ال  مساســا  واعتربتــه 
وعائاتهــم،  األرسى  بقضيــة 
وانتصارهــم الكبــر الــذي تعــرب عنــه 
قضية النطف املهربة، التي أعطت 
يف  والثبــات  الصمــود  يف  دروســا 
الحيــاة  بقتــل  االحتــال  إرادة  وجــه 

يف نفوس األرسى.
نــر  بيــان  يف  الكتلــة  وطالبــت 
شــارك  مــن  كل  مبحاكمــة  أمــس، 
يف إنتــاج الفيلــم، ومــن ســاهم يف 
إضافــة  الشــيطانية،  فكرتــه  صياغــة 
إىل منعهــم مــن مارســة أي عمــل 

فني.
وقالت: "إن قيم املجتمع وقضاياه 
للعبــث،  ســاحة  ليــس  الوطنيــة، 
وحيــاة  وحياتهــم  األرسى  ونضــال 
للفانتازيــا  مرحــا  ليــس  أبنائهــم 
االحتــال،  صالــح  يف  تصــب  التــي 
تواطــؤ،  ذلــك  عــن  والســكوت 
مــن  عنــه  املســؤولن  وإفــات 
التــادي  عــىل  تشــجيع  العقوبــة 
الوطنيــة،  بالقضايــا  املســاس  يف 

وثوابت الفلسطينين".
للشــباب  العامــة  الهيئــة  وأكــدت 
األردين  الفيلــم  أن  بغــزة،  والثقافــة 
واضحــة  إســاءة  ُيعــد  "أمــرة" 
األرسى  وتضحيــات  لنضــاالت 
وصمودهــم  الفلســطينين 
الســجان  وجــه  يف  األســطوري 

اإلرسائيي.
وقــال رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن 
اســتنكارنا  عــن  "نعــرب  ترصيــح:  يف 
الفيلــم  هــذا  يف  ورد  ملــا  الشــديد 

عــىل  وصــارخ  واضــح  تعــدٍّ  وهــو 
الوطنيــة  القضايــا  أهــم  مــن  قضيــة 
األرسى  قضيــة  وهــي  الفلســطينية 
األبطال الذين يخوضون بصدورهم 
معركــة  الخاويــة  وأمعائهــم  العاريــة 
التحــدي والكرامــة، ويدفعــون مثًنــا 
باهًظــا مــن أعارهم رضيبة لفعلهم 
النضــايل وبطوالتهــم ضــد االحتــال 

الغاشم".
وأضاف: "كان حريًا بالقامئن عىل 
الفيلــم أن يســلطوا الضــوء عــىل مــا 
يف  الفلســطينيون  األرسى  ياقيــه 
ســجون االحتال مــن ألوان العذاب 
والجرائــم  والجســدي  النفــي 
وأســاليبهم  بحقهــم،  ترتكــب  التــي 
النضاليــة العظيمــة النتــزاع حقوقهم 
القوانــن  كفلتهــا  التــي  املروعــة 
الدولية"، الفًتا إىل أن حياة األرسى 
مليئة بالتجارب واملواقف البطولية 
تكرميهــا  يتــم  أن  تســتحق  والتــي 
فنًيــا  ونرهــا  إنتاجهــا  خــال  مــن 

وإعامًيا".
يف  األشــقاء  "نطالــب  وأضــاف: 
وكــا  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة 
مواقفهــم  عــىل  دامًئــا  عودونــا 
ســحب  بــرورة  املرفــة  الوطنيــة 
يف  اململكــة  متثيــل  مــن  الفيلــم 
األوســكار،  لجوائــز  الـــ94  الــدورة 
لوقــف  الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
ومنــع  الســينا  دور  يف  عرضــه 
تداولــه وســحبه مــن كافــة املنصات 

اإللكرتونية".
ر محيســن مــن خطــورة تــداول  وحــذَّ
ذلــك  أن  مؤكــًدا  الفيلــم،  ونــر 
عــىل  خطــرة  انعكاســات  ســيحمل 
األرسى وقضيتهــم العادلــة وأرسهــم 
تســجيل  بعــد  خاصــة  وأطفالهــم، 
االنجــاب  لعمليــات  كبــر  نجــاح 
وهــي  النطــف،  تهريــب  خــال  مــن 
القضيــة التــي تناولهــا الفيلم بدرجة 

عالية من اإلساءة.

غزة/ فلسطن:
قالت وزارة األرسى واملحررين إن االحتال 
اإلعــدام  سياســة  ميــارس  اإلرسائيــي 
الفلســطينين،  األرسى  بحــق  امليــداين 
االنحطــاط  مــدى  يعكــس  ذلــك  أن  مؤكــدة 
التــي  االنتهــاكات  الرتــكاب  األخاقــي 
واملعاهــدات  املواثيــق  مــع  تتعــارض 

الدولية.
الــوزارة  نظمتــه  لقــاء  خــال  ذلــك،  جــاء 
لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 
تحــت  أمــس،  الــوزارة،  قاعــة  يف  اإلنســان 
جرميــة  ميدانيــا  األرسى  "إعــدام  عنــوان 
حقوقيــة  شــخصيات  بحضــور  حــرب"، 

وفصائلية وأرسى محررين.
العامــة  للعاقــات  العــام  املديــر  وأوضــح 
أن  كــرش،  أبــو  صابــر  الــوزارة  يف  واإلعــام 
وســلوكًا  منهجــًا  يعتــرب  األرسى  إعــدام 
إرسائيليــا، مشــرا إىل أنــه خــال الســنوات 
األخرة نّفذ جيش االحتال عددًا كبرًا من 

جرائم اإلعدام امليداين.
وذكــر أبــو كــرش أن آخــر هــذه الجرائــم هــي 
شــوكت  محمــد  الشــاب  إعــدام  جرميــة 
سليمة )25 عاما( عندما كان مصابا بجراح 
يف القــدس املحتلــة، ومــن ثــم أطلــق عليــه 

جنود االحتال النار من مسافة صفر. 

واألمميــة  الدوليــة  املؤسســات  وطالــب 
واإلنســانية بإلــزام االحتــال احــرتام القانــون 
أو  إعــدام  مينــع  الــذي  اإلنســاين  الــدويل 
اغتيــال أو إيــذاء أرسى الحــرب يف أوقــات 
اإلعــدام  ملــف  بفتــح  طالبهــم  كــا  النــزاع، 
حــرب  جرائــم  باعتبــاره  لــأرسى  امليــداين 

ضد اإلنسانية.
الهيئــة  رئيــس  نائــب  اعتــرب  جهتــه،  مــن 
املســتقلة لحقوق اإلنســان جميل رسحان، 
عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانون التي 
مخالفــة رصيحــة  االحتــال،  جيــش  نفذهــا 
يف  الرابعــة  الدوليــة  للمعاهــدة  وواضحــة 
الهــاي واملتعلقــة بقوانــن وأعراف الحرب، 
والتــي نصــت عــىل احرتام الحــق يف الحياة 

وعدم القتل وعاج الجرحى.
الجرائــم  مــن  جملــة  إىل  رسحــان  وتطــرق 
األرسى  بحــق  اإلرسائيليــة  واالنتهــاكات 
والتي تشــكل يف مضمونها عمليات القتل 
واإلعدامات امليدانية عرب سياسة اإلهال 

الطبي والتعذيب الجسدي والنفي.
القانونيــة  الحايــة  توفــر  رضورة  وأكــد 
الجنايــات  محكمــة  إىل  التوجــه  خــال  مــن 
املتحــدة  باألمــم  الخــاص  واملقــرر  الدوليــة 
هــذه  بإدانــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

الجرائم.

بعد ترشيحه لجائزة األوسكار

غضــــب فلسطينـــي أردنـــي تجــاه فيلــم "أميــرة" 
المســـيء لألســرى ومطالبـــات بعــدم عرضــه

عمان-رام الله-غزة/ عبد الله التركماني:
قوبــل ترشــيح فيلــم "أميرة" المســيء لألســرى في ســجون 
االحتالل، لجائزة األوسكار؛ بغضب ورفض فلسطيني وأردني 
واســع، وســط مطالبات بســحبه من جميع المنصــات وعدم 

عرضه.
ودعت فصائل وهيئات فلســطينية نقابــات الفنانين العربية 

بالوقوف عند مســؤولياتهم تجاه قضية األســرى، ومعاقبة 
جميــع مــن شــارك فــي جريمة صنع هــذا الفيلم مــن منتجين 

ومخرجين وممثلين ومسوقين.
فيلــم "أميــرة" هو شــريط ســينمائي مصري، للمخــرج محمد 
دياب، وقد أنتج في العام الجاري، تتطرق أحداثه إلى "النطف 
المهربة" التي برزت منذ عام 2012، وذلك حين عمل أســرى 

فلسطينيون بهدف اإلنجاب على تهريب نطفهم من سجون 
االحتالل. 

واختار األردن، في 12 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، فيلم 
"أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز األوسكار للتنافس 
في فئة األفالم الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم 

إعالن جوائزها في مارس/ آذار المقبل.

رسحان يدعو للحماية عرب التوجه للجنائية الدولية

"األســرى": اإلعــدام الميدانــي بحــق األســرى 
جريمــة تتعـــارض مـــع المواثيــق الدوليــة

جانب من اللقاء بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

الحركة األسرية: 
الفيلم يختلق 
كذبة ويسوق 

حبكة غري واقعية
"الجهاد": فيلم 

أمرية محاولة 
لتدنيس تاريخ 

الحركة األسرية 
لخدمة الصهاينة

مؤسسات 
األرسى تطالب 

بتكثيف الجهود 
لتعزيز مكانة 

األرسى

مؤسسات 
إعالمية: الفيلم 

جريمة وطنية 
وأخالقية 

ومساس بالنسيج 
المجتمعي

"الشباب والثقافة": 
الفيلم إساءة 

إىل نضاالت 
وتضحيات األرسى 

الفلسطينيني

لجنة برلمانية 
أردنية: الفيلم 

"يغري الواقع 
الحقيقي"

حماس: الفيلم 
خدمة مجانية 
لالحتالل الذي 

يسعى لكرس 
إرادة األرسى
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

انطباعات سجين عن 
انتفاضة الحجارة 1987

الشــعب  تاريــخ  يف  األوىل  هــي  الحجــارة  انتفاضــة  تكــن  مل 
الفلســطيني، لقــد ســبقت انتفاضــة الحجــارة الثــورة الفلســطينية 
بــن  املواجهــة  معــارك  املســلحة  الثــورة  وســبقت  املســلحة، 
الشــعب الفلســطيني والغاصبــن طــوال الســنوات التــي ســبقت 
اغتصــاب فلســطن 1948، وســبقت كل ذلــك ثــورة 1936، ومل 
تكــن ثــورة الــراق 1929 هــي أول الرصــاص، وال هــي أول الحجــار، 
فقــد ســبقتها ثــورة 1920 يف القــدس، والتــي عرفــت بثــورة النبــي 
مــوىس، وهنــاك الكثــر مــن الثــورات واالنتفاضــات التــي أربكــت 

حسابات العدو اإلرسائييل وحلفائه.
ولكــن مــا مييــز انتفاضــة الحجارة أنها جاءت عىل غفلة من العدو، 
وشكلت مقتاًل لسياسته األمنية، وشارك يف االنتفاضة كل أبناء 
الشعب الفلسطيني، واشتملت عىل كل مدن وقرى ومخيامت 
48 ظهــرًا مســاندًا  بــل وشــكل فلســطينيو  غــزة والضفــة الغربيــة، 
باملــواد  املحملــة  الشــاحنات  كانــت  حيــث  الحجــارة،  النتفاضــة 
الغربيــة،  الضفــة  وقــرى  مــدن وغــزة  الحــدود إىل  تعــر  الغذائيــة، 
لــكل  املوحــدة  الوطنيــة  املشــاعر  يعكــس  تضامنــي  موقــف  يف 

الفلسطينين.
شــخصيًا، كنــت يف ســجن نفحــة الصحــراوي حــن ســمعت عــن 
مظاهــرات انطلقــت مــن مخيــم جباليــا، وانتقلــت يف اليــوم التايل 
مبــارشة إىل الضفــة الغربيــة، شــعرنا بالفــرح كأرسى فلســطينين 
لهذا الحراك، ورحنا نسأل الله أن يشد من أزر شعبنا يف مواجهة 

جالديه.
يف اليــوم التــايل تواصلــت املظاهــرات، وعــىل كافة املســتويات 
الشــعبية والجغرافيــة، وهــذا زادنــا كأرسى ثقــة بأنفســنا، وبســالمة 
خطنا املقاوم، الذي رسنا عليه، وسألنا الله فيام بيننا أن تستمر 

هذه املظاهرات يومًا آخر عىل أقل تقدير.
يف اليــوم الثالــث زاد لهيــب املواجهــات، وارتفــع عــدد الشــهداء 
خلــف  حديثنــا  فصــار  اإلرسائيــيل،  الجيــش  وارتبــك  والجرحــى، 
وعــن  املحتلــة،  األرض  تشــهدها  التــي  األحــداث  عــن  األســوار 
التوقعــات بــأن تســتمر املظاهــرات يومــًا أو يومــن، حتــى ينتــزع 

الخوف من قلوب شبابنا، وتنكرس غطرسة وصالفة املحتل.
يف اليــوم الرابــع مــن االنتفاضــة كانت الســجون تكــر وتهلل فرحًا، 
فهــذه أحــداث مل نشــهد لهــا مثيــاًل من قبــل، فقد تعودنا عىل يوم 
أو يومن من املظاهرات، ومل نشهد من قبل أربعة أيام متواصلة 
مــن الخــروج الجامهــري الحاشــد ضــد االحتــالل، ومل نعــرف مــن 
قبــل مثــل هــذا القمــع الوحــي لطــالب املــدارس، مبــا يف ذلــك 

منع التجول عىل مئات األلوف من الشعب الفلسطيني.
يف اليــوم الخامــس اســتبرشنا الخــر خلــف األســوار، وقــد 

شكل مشهد املتظاهرين وهم يلقون الحجارة 

دعوة لالشرتاك يف عطاء
عطاء تزويد مبنى املركز التشخييص باملستشفى األهيل 

العريب بنظام توليد كهرباء من الطاقة الشمسية
ضمن مرشوع دعم جهوزية مزودي الخدمات الصحية 

ملواجهة األوبئة والطوارئ يف فلسطني
مــن  وبتمويــل  التعــاون  مؤسســة  وبــإرشاف  العــريب(  األهــيل  )املستشــفى  تعلــن 
)املكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مؤسسة القلب 
الكبر -الشارقة( ضمن مرشوع )دعم جهوزية مزودي الخدمات الصحية ملواجهة 
نظــام طاقــة  وتركيــب  )توريــد  طــرح عطــاء  عــن  فلســطن(،  والطــوارئ يف  األوبئــة 
شمســية للمركــز التشــخييص( حيــث ميكــن للراغبــن باالشــراك يف هــذا العطــاء 
الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/08 
مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "200" شيكل وذلك من مقر املستشفى األهيل 

العريب -غزة –شارع املستشفى األهيل العريب قرب ميدان فلسطن. 
إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات العاملة واملرخصة يف فلسطن والتي متتلك 
خرة سابقة يف مجال تنفيذ مشاريع مشابهة، علاًم بأن آخر موعد لبيع الكراسات 
هــو يــوم الســبت املوافــق 2021/12/18 الســاعة 12 ظهــًرا عــىل أن يكــون آخــر 
موعد لتســليم كراســات العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2021/12/22 الـــــساعة 
12 ظهًرا يف مكتب إدارة املســـتشفى األهيل العريب ، وسيتم فتح العطاءات يف 

نفس اليوم األربعاء املوافق 2021/12/22 يف متام الساعة 12 ظهًرا يف جلسة 
علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )%5( مــن 
إجــاميل األســعار املقدمــة، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة مــن أحــد 
البنوك املعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وال تقبل الشــيكات البنكية 
أو الشــخصية عــىل أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاري املفعــول لفــرة 

120 يوًما من تاريخ موعد فتح العطاء.

رشوط خاصة:
 2021/12/18 املوافــق  الســبت  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   -

الساعة العارشة صباًحا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة.
- املستشفى غر ملزم بأقل األسعار دون إبداء األسباب، كام يحق له قبول 
أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــاًل أو تجزئتــه دون تحمــل أي 

مسؤولية أو إبداء األسباب.
- مدة التنفيذ هي 4 شهور اعتباًرا من تاريخ أمر التوريد.

- تكلفة اإلعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
–شــارع  غــزة  العــريب  األهــيل  املستشــفى  مراجعــة  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد   -
املستشفى األهيل العريب قرب ميدان فلسطن هاتف: 401/2 2818400 – 08.

إعالن عطاء توريد باليز فوتر وطواقي
 مطبوع عليها 

جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطاء رقــم 2021/61 
مخيــامت  أنشــطة  لتنفيــذ  عليهــا  مطبــوع  وطواقــي  باليــز  بتوريــد  والخــاص 
شــتوية  ضمــن مــرشوع: "تلبيــة االحتياجــات العاطفيــة والتعليميــة لألطفــال 

 NRC األكرث ترضرًا يف رشق وشامل غزة" بتمويل من
فمــن يرغــب بالحصــول عــىل العطــاء الحضــور إىل مقــر الجمعيــة الســتالم 
كــراس العطــاء، حيــث ســيكون االســتالم بــدءًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 
09.12.2021 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف 

غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بنايــة رقــم 2011/8 
من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :

• عىل الرشكات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع . 
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 

• رسوم االعالن عن العطاء بالجريدة عىل من يرسو عليه العطاء .
• يجب عىل الرشكات املشــركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إمــا 

كفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة شــهرين مــن تاريــخ إصدار الكفالة أو شــيك 
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

الثالثــاء  يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •
املوافق 14.12.2021 الساعة  01:00 مساًء 

 14.12.2021 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  فتــح مظاريــف  • ســيتم 
إدارة الجمعية الساعة  01:30 مساء.

إعالن طرح مزاودة بالظرف املختوم
بـيــع حـطب أشجار الجوافة يف بركة الشيخ رضوان

تعلــن بلديــة غــزة طــرح مــزاودة بالظــرف املختــوم بيــع حطــب أشــجار الجوافة يف 
بركة الشــيخ رضوان، رقم MOG-2021/25  فعىل املعنين يف هذا املجال 

والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذه املزاودة مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. ميكن للمعنين يف املشاركة يف هذا العطاء االطالع والحصول عىل نسخة من كراسة 

العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
هاتــف: 082832200 فاكــس: 082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحًا 
وحتى الثانية والنصف بعد الظهر من تاريخ 2021/12/09 وحتى تاريخ 2021/12/23.
ظهــرًا  عــرش  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وفتــح  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .4

اليــه،  املشــار  العنــوان  يف   2021/12/23 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن   )12:00(
بحضور املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
5. ملعاينــة املــكان يرجــى مراجعــة دائــرة الحدائــق والتواصــل مــع م. مؤنــس 

فارس  جوال: 0599815707
6. اجراءات الرسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غر ملزمة 

بقبول أعىل األسعار.
7. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.

8. اجرة اإلعالن يف الصحف عىل من ترسو عليه املزاودة. 

 بلدية غزة

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط 

وجنوب قطاع غزة
مرشوع التمويل اإلضايف ملرشوع إدارة النفايات الصلبة يف محافظات 

وسط وجنوب قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد سوالر إرسائييل

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

البنــك  مــن مجموعــة  منحــة  عــىل   - الهيئــات املحليــة  وإقــراض  تطويــر  - صنــدوق 
يف  الصلبــة  النفايــات  إلدارة  املشــرك  الخدمــات  مجلــس  حصــل  وقــد  الــدويل،  
محافظــات وســط وجنــوب قطــاع غــزة عــىل منحــة فرعية من صنــدوق تطوير وإقراض 
الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع توريد سوالر إرسائييل   وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم - 

GPRBA-AF-JSC 08/ 2021 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من مجلس 

الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب 
قطــاع غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــريات, جــوال رقــم: 0599452956 
– 0598912404 وذلك ابتداًء من الساعة 07:30 صباحًا وحتى الواحدة 
والنصف ظهرًا  من تاريخ 2021/12/09م وحتى تاريخ 2021/12/22م.

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/12/22م الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا

مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة            

1515

غزة/ صفاء عاشور:
حــامس  حركــة  أن  سياســيان  محلــالن  رأى 
وفصائل املقاومة شــكلت جدار صد لكل 
محاوالت التطبيع التي ُتجرى يف املنطقة 
بعــد  خاصــًة  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  مــع 
توقيــع اتفاقيــات "أبراهــام"، وتحــاول بــكل 

جهد حامية الوعي العريب والشعبي.
وأكــد املحلــل الســيايس تيســر محيســن 
أن حركة حامس كان لها موقف واضح منذ 
البداية تجاه خطوات التطبيع التي ذهبت 
إليهــا بعــض الــدول يف املنطقــة، ســواء من 
الكيانــات  بعــض  أو  العربيــة  الــدول  بعــض 

عىل املستوى الدويل.
لصحيفــة  حديــث  يف  محيســن  ولفــت 
"فلســطن" إىل أن حــامس أوجــدت آليات 
وأدوات ملواجهــة سياســات التطبيــع وكبــح 
خطواتــه، موضحــا أنــه منــذ إعالنهــا موقفها 
تعــزز  فإنهــا  للتطبيــع  واملســتنكر  الرافــض 
املخالــف  املوقــف  حضــور  مــن  وتشــجع 
عىل املســتوى الــدويل واإلقليمي، وتؤكد 
الطــرف عــن  أنهــا غــر منســاقة، وال تغــض 

سياسات التطبيع التي تذهب إليها بعض 
الدول يف املنطقة.

تبعــات  تتحمــل  حــامس  أن  إىل  وأشــار 
مــن  عدائيــة  ردودا  تواجــه  ومســؤوليات 
كيانــات بســبب مواقفهــا املعلنــة الرافضــة 
الــدول  بعــض  مــع  حصــل  كــام  للتطبيــع، 
ســلبيا  ذلــك  انعكــس  وكيــف  الخليجيــة 
الجانبــن،  بــن  البينيــة  العالقــات  عــىل 
مضيفــا أنــه يف الجانــب اآلخــر هنــاك ردود 
عروبيــة إيجابيــة ذهبت إليها بعض الدول، 
كالكويت التي رفضت مؤخرا دخول سفن 
ورفــض  اإلقليميــة،  امليــاه  يف  االحتــالل 
شــخصيات املشــاركة يف فعاليــات لوجــود 

مشاركن إرسائيلين.
ونبــه إىل أن حــامس تدعــم وتثمــن جميــع 
املواقــف املناهضة للتطبيع، وهذا واضح 
يف شــوارع غزة التي تزينت بصور العديد 
مواقــف  اتخــذت  التــي  الشــخصيات  مــن 
سياســة  مواجهــة  يف  وجريئــة  واضحــة 

التطبيع من بعض الدول العربية.
أمــا عــىل الصعيــد الشــعبي، فنظمت حركة 

فيهــا  أشــادت  صحفيــة  مؤمتــرات  حــامس 
مبواقف الدول والجهات الرافضة للتطبيع، 
أن  مبينــا  قطيعــه،  يف  ســار  مــن  وأدانــت 
إىل  رســائل  إلرســال  حريصــة  الحركــة 
األطراف التي تذهب إىل املسار اإليجايب 
أو الســلبي يف العالقــة مــع االحتــالل، مــع 
التأكيــد عىل تســجيل املوقــف الواضح لها 
بهــذا الخصــوص، والحــرص عــىل أن يكــون 
محل تركيز لعديد من وسائل اإلعالم التي 
تظهــر موقــف الحركــة الثابــت مــن التطبيــع، 

بحسب محيسن.
دور متكامل

وأكــد املحلــل الســيايس وســام عفيفــة أن 
لهــا  كان  جمعــاء  الفلســطينية  الفصائــل 
دور يف تشــكيل جــدار صــد لــكل محاوالت 
التطبيــع التــي ُتجــرى يف املنطقــة، خاصــًة 
أن  مبينــا  "أبراهــام"،  اتفاقيــة  توقيــع  بعــد 
كان  املاضيــة  الفــرة  بــذل  الــذي  الجهــد 

موقفا جامعيا.
ولفت عفيفة يف حديث لـ"فلسطن" إىل 
أن حــامس عــىل وجه الخصوص اســتنفرت 

واإلعالميــة  السياســية  أذرعهــا  كل 
وعالقاتهــا واألطــر الشــعبية وكل مــا لديهــا 
مــن إمكانيــات يف إطــار خلــق جــدار يوقــف 
عــىل  والضغــط  التطبيعــي،  التمــدد  حالــة 
الوعــي  وحاميــة  طريقــه،  يف  الســائرين 

العريب والشعبي.
مــن  العديــد  نفــذت  حــامس  أن  وأضــاف 
الحمالت اإلعالمية واللقاءات واالتصاالت 
مع القوى الحية التي برز صوتها يف الكثر 
عــدة  عــىل  الشــعبي  الرفــض  مظاهــر  مــن 

مستويات رياضية وثقافية.
الظواهــر  إبــراز  تحــاول  حــامس  أن  وبــن 
الحقيقيــة الشــعبية مقابــل تطبيــع األنظمة، 
التــي حاولــت أن تظهــر متاهي شــعوبها مع 
ترصفاتهــا املتجهــة نحو أحضــان االحتالل، 
إال أن كثــرا مــن الشــعوب أعلنــت رفضهــا 

للتطبيع.
باتجــاه  الدفــع  حاولــت  الحركــة  أن  وذكــر 
ضــد  املقاومــة  أشــكال  كل  تفعيــل 
الــرد عــىل محــاوالت  االحتــالل، كجــزء مــن 
التطبيع، خاصة أنه ال يزال يرتكب الجرائم 

مجــال  وال  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
لتمريــر التطبيــع عــىل أســاس أن جــزءا منــه 

لصالح شعبنا.
وأكــد أن الجهــد متواصــل ومتنــوع وتعمــل 
حركــة حــامس عىل االســتفادة من مختلف 
أن  كــام  والشــعبية،  اإلعالميــة  القنــوات 
هنــاك ظواهــر شــعبية وطنيــة وقوميــة تبــزر 
وتتجــه لدعــم وإســناد القضية الفلســطينية 

ورفض كبر وصارم ملسار التطبيع.
عــن  عــرت  واســعة  أوســاطا  أن  إىل  ونبــه 
عديــدة  فعاليــات  عــر  التطبيــع،  رفــض 
وكثــر  وفنانــن  ومثقفــن  رياضيــن  مــن 
مــن الرشائــح املجتمعيــة، التــي أثبتــت أن 
عــىل  محافــظ  والشــعبي  العــريب  الوعــي 

هويته تجاه القضية الفلسطينية.
وأضــاف أن حركــة حامس تحاول املحافظة 
مــع االحتــالل  إبقــاء حالــة االشــتباك  عــىل 
ملحارصتــه، حتــى ال يجــد أي فرصــة للولوج 
محصــورا  التطبيــع  ويبقــى  الشــعوب،  إىل 
داخــل قصــور األنظمــة دون وصوله للشــارع 

العريب.

رام الله/ فلسطن:
تواصــل أجهــزة أمن الســلطة بالضفــة الغربية املحتلة 
مالحقــة األرسى املحرريــن والتنغيــص عــىل ذويهــم 

فرحة استقبالهم، ومصادرة الرايات واليافطات.
اســتدعاءات  حملــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وشــنت 
واعتقــاالت يف قلقيليــة، كتهديــد ملنــع رفــع رايــات 
القســامي  األســر  اســتقبال  يف  حــامس  حركــة 
مصطفــى خــدرج، املقــرر اإلفراج عنه اليوم، بعد 19 

عاًما من األرس.
وأكــدت عائلــة األســر خــدرج دعوتهــا للمشــاركة يف 
املهنئــن  واســتقبال  اليــوم،  األســر  ابنهــا  اســتقبال 

يومي الجمعة والسبت يف ديوان عشرة رشيم.
واعتقل جهاز مخابرات السلطة يف قلقيلية أول من 
أمــس األســر املحــرر مــوىس صــوي )32 عاما(، بعد 
اســتدعائه للمقابلــة يف مقــر الجهــاز باملدينــة، وهــو 
أســر محــرر أفــرج عنــه نهايــة ســبتمر/ أيلــول 2020 

بعد إنهاء فرة محكوميته البالغة 6 أعوام.
وطالبت حملة االســتدعاء خالل اليومن املاضين 
األرسى املحررين محسن رشيم، ولؤي فريج، ويارس 
حامد، ومؤيد رشيم، وشــاكر عوينات، ومحمد عبد 

الرحمن.
قلقيليــة  يف  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  اســتدعى  كــام 
للمقابلــة  عامــا(   60( داوود  جــامل  املحــرر  األســر 
يف مقراته صباح أمس، وهو معتقل ســيايس ســابق 
لعدة مرات، وأمىض أكرث من 6 ســنوات يف ســجون 
االحتــالل، وأفــرج عنــه مــن آخر اعتقال يف مايو/ أيار 

املايض.
وردا عــىل الحملــة املســعورة التــي تشــنها أجهزة أمن 
الســلطة بحــق األرسى املحرريــن والقامــات الوطنيــة 
"#مش_رايــح"،  حملــة  نشــطاء  أطلــق  الضفــة،  يف 

رفًضا لسياسة االعتقاالت واالستدعاءات األمنية.
وقال نشطاء يف الحملة: إن ساعات يومنا أغىل من 
أن تهــدر يف أقبيــة التحقيــق، معتريــن االعتقــاالت 
السياســية وسياســة االســتدعاءات جرميــة وخروجــا 
مقاومــة  عــن  للبوصلــة  وحرفــا  الوطنــي  الصــف  عــن 

االحتالل ومجابهة مخططاته املتصاعدة.
يف  مؤخــًرا  الســلطة  أمــن  أجهــزة  صعــدت  كــام 
اعتداءاتهــا عــىل الطلبــة واملواطنــن وخاصــة أنصــار 
وتضمنــت  اإلســالمي،  والجهــاد  حــامس  حركتــي 
االعتــداءات منــع رفــع رايــات الفصائــل يف مواكــب 
اســتقبال املحررين واملناســبات الوطنية، فضال عن 

مالحقة النشطاء عىل خلفية انتامئهم السيايس.
جريمة وطنية وقانونية

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  وأدان 
الحكيــم حنينــي حملــة االعتقــاالت  حــامس د. عبــد 

واالستدعاءات التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق 
أبنــاء الحركــة وأنصارهــا، والتهديــدات التــي توجههــا 

لهم ملنع إحياء الذكرى الـ34 النطالقتها.
اســتمرار  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  حنينــي  وعــّد 
االعتقــاالت واالســتدعاءات السياســية وتزامنهــا مــع 
حملــة مشــابهة لالحتــالل "جرميــة وطنيــة وقانونيــة"، 
أبســط  تحــرم  ال  التــي  األجهــزة  لتلــك  ينبغــي  وأنــه 
تعديهــا  توقــف  أن  القانــون  احــرام  يف  أدوارهــا 
يؤكــد  الــذي  الفلســطيني  األســايس  القانــون  عــىل 
حريــة العمــل الســيايس لجميــع أبنــاء شــعبنا، ومينــع 
مالحقــة املواطنــن عــىل خلفيــة آرائهــم وتوجهاتهــم 

السياسية.
وحــذر مــن أن تصاعــد حمــالت االعتقــال الســيايس 
يقــود العالقــات الداخلية الفلســطينية إىل مزيد من 
التأزيــم، و"إننــا اليــوم أحــوج مــا نكــون لتعزيــز لحمتنــا 

الوطنيــة، وحاميــة نســيجنا االجتامعــي مــن الظواهــر 
االجتامعية التي منت وتعززت نتيجة ترسيخ التفرد، 
وتغييــب قيــم التعايــش بــن أبنــاء شــعبنا، وســيطرة 
العقلية األمنية عىل إدارة شؤون شعبنا، مع مالحقة 
قادة الرأي واملجتمع ومنعهم من التعبر عن آرائهم 

السياسية واملجتمعية".
وأكــد أن حــامس وأبناءهــا وقادتهــا ســيظلون أوفيــاء 
لشــعبهم ومجتمعهــم عــر رفــع لــواء الخــر والدعــوة 
للحفاظ عىل نسيجنا املجتمعي، و"إن إحياء ذكرى 
االنطالقة املباركة يحمل يف طياته معاين مجتمعية 
وجهاديــة لشــعبنا، كــام يحمــل رســالة تحــٍد لألعــداء، 
وعــىل رأســهم االحتــالل، بــأن شــجرتنا راســخة أصلهــا 

ثابت وفرعها يف السامء".
واعترت املرشحة عن قامئة "القدس موعدنا" سمر 
حمد االستدعاءات التي نفذتها أجهزة أمن السلطة 
وتخللهــا اعتقــال نشــطاء وتهديــد آخريــن "مرفوضــة 
وال تنتمــي لثقافــة شــعبنا املناضــل املجاهــد"، وأن 
االحتــالل،  خدمــة  يف  إال  يصــب  ال  الســلوك  هــذا 

ويعمل عىل تقويض الروح الوطنية لدى شعبنا.
أجهــزة  أمــس  صحفــي  ترصيــح  يف  حمــد  وطالبــت 
أمــن الســلطة بالتوقــف عــن هــذه الســلوكيات العابثة 
بوحــدة شــعبنا فــورا، وإطــالق رساح كل املعتقلــن 
عــىل خلفيــة الــرأي، مشــددة عىل أنــه ال يحق التغول 
الذيــن  شــعبنا  ومناضــيل  املحرريــن  األرسى  عــىل 

بذلوا أعامرهم من أجل هذا الوطن.
وأكدت أن املقابالت واالستدعاءات األمنية ليست 
خــالل  مــن  إال  معهــا  التجــاوب  ينبغــي  وال  قانونيــة 
والفصائــل  الحقوقيــة  املؤسســات  داعيــة  القضــاء، 
للوقــوف صفــا واحــدا إلنهــاء  الحيــة  الشــعب  وقــوى 

هذه السياسة التي أثقلت كاهل شعبنا.

لت جدار صد لمحاوالت التطبيع محلالن: حماس وفصائل المقاومة شكَّ

حنيين: الحملة ضد الطلبة والمحررين وأنصار حماس "جريمة وطنية وقانونية"

أمن السلطة يواصل مالحقة الُمحرَّرين ومراسم استقبالهم

اعتداء أمن السلطة على المواطنين بالضفة الغربية المحتلة     ) أرشيف(



محليات الخميس 5 جمادى األولى 1443هـ 9 ديسمبر/ كانون األول 6
Thursday 9 December 2021

FELESTEENONLINE

مساحة حرة
د. عصام شاور

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم مرشوع صيانة 

وتأهيل شبكات املياه 
الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

الفلسطينية عىل منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من املانحني 
)البنــك الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطوير البلديات املرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ مــروع توريد مواد لزوم مروع 
صيانــة وتأهيــل شــبكات امليــاه وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة 
 MDPIIIW6 -1221109 -48a الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعــو بلديــة غـــزة املورديــن التقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق محــي( 

مــروع توريــد مــواد لــزوم مــروع صيانة وتأهيل شــبكات املياه، مدة التوريد 60 
يومًا، وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.

4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غــزة، مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامي أبــو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/12/09وحتى تاريخ 2021/12/19.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/12/19 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األول، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.

بلديـة غزة
بتمويل من:

إعالن تلزيم مواقف املركبات داخل نفوذ بلدية دير 
البلح باملزاد بطريق الظرف املختوم للعام 2022   

تعلــن بلديــة ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف تلزيــم املواقــف الداخليــة داخــل نفــوذ بلديــة ديــر 
البلــح وذلــك عــن طريــق املــزاد بالظرف املختوم للفرة مــن 2022/1/1 وحتى نهاية يوم 
2022/12/31 وذلك وفقًا لكراسة الروط واملواصفات املوضحة يف الئحة املزاودة 

التــي ميكــن الحصــول عليهــا خــال الــدوام الرســمي للبلديــة، وعــىل مــن يرغــب دخــول 
املزاودة التقيد بالروط املدونة بائحة املزاودة باإلضافة إىل الروط التالية :- 

1. اســتام الئحــة املزايــدة ورشوطهــا مــن الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح 

يف أثنــاء الــدوام الرســمي اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/12/9 
مقابل رسم قدره 100 شيكل رسم غري مسرد مقابل كل الئحة مزاودة .

2. مدة التلزيم سنة ميادية تبدأ من 2022/1/1 وتنتهي يف نهاية يوم 2022/12/31 .

عــرة آالف   ) )10000 شــيكل  بقيمــة  ابتدائيــًا  تأمينــا  مــزاود  يرفــق كل   .3

شيكل نقدًا أو بشيك بنيك داخل الظرف املختوم . 
4. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد لبلديــة ديــر البلــح بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــدًا 

وكاما خال 48 ساعة من تاريخ إشعاره برسو املزاد عليه، ويف حالة عدم 
الدفــع أو االنســحاب يحــق للبلديــة مصــادرة التأمــني مع مطالبــة الرايس عليه 

املزاد بالتعويض عن العطل والرضر .
5. يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظــرف املــزاودة بالظــرف املختــوم يف صنــدوق 

العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا مــن يــوم األحــد 
املوافــق 2021/12/12 لــدى الدائــرة القانونيــة ببلديــة دير البلح، ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
6. سيتم فتح مظاريف املزاودة يوم األحد املوافق 2021/12/12 الساعة 

الثانية عر ظهرًا مبكتب الدائرة القانونية. 
7. يحرم الدخول كل من عليه أي مستحقات أو عوائد مالية للبلدية إال بعد 

تســديدها قبــل تاريــخ 2021/12/12 وعــىل كل مــن يرغــب دخــول املــزاد 
إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح.

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

9. يحق للبلدية تحويل جلسة فتح املظاريف إىل جلسة مزاد علني إذا كان 

أعىل األسعار غري مناسب.
10. يلتزم من يرسو عليه املزاد إحضار شهادة حسن سري وسلوك من الجهات املختصة . 

11. يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نر اإلعان يف الصحف . 

بلدية دير البلح

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحي

بلدية دير البلح 

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتأجري الكافترييا وامللعب املعشب )UNDP تل 

السلطان( -برفح بنظام الظرف املختوم ملدة سنة
 تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بنظام الظرف املختــوم لتأجري الكافترييا 
وامللعــب املعشــب )UNDP تــل الســلطان( ملــدة ســنة واحــدة فقــط مــن 

الفرة 2022/01/01 حتى 2022/12/31 بنظام الظرف املختوم.
وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والروط التالية:

1.دفع مبلغ300 دوالر رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل تأجري الكافترييا وامللعب 

املعشب )UNDP( يف صندوق البلدية قبل انتهاء موعد تسليم املظاريف.
2. يدفع كامل قيمة التلزيم نقًدا عىل من يرسو عليه املزاد.

3. يف حالــة انســحاب مــن يرســو عليــه املــزاد يفقــد حقــه يف اســرداد مبلــغ 

تأمني دخول املزاد.
4. البلدية غري ملزمة بقبول أعىل األسعار.

5. يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدى صنــدوق البلدية لحني اعتامد الرســية 

واملصادقة عليها حسب األصول.
6. مينع نقل تأمني أي ظرف إىل آخر.

7. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمة والقوانــني املعمول بها بالبلدية وكافة 

التعليامت املنظمة للعمل يف الكافترييا وامللعب املعشب ومبا يخص تحصيل الرسوم.
8. يكون املوعد النهايئ لتسليم املظاريف يوم الثاثاء بتاريخ 2021/12/14م 

الساعة العارشة صباًحا يف مقر بلدية رفح -ملكتب مدير الدائرة القانونية ويكون 
فتح املظاريف بعد ساعتني من انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

9. ال يقبل أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

10. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.

تحريًرا يف: 2021/12/06م
 د. أحمد عودة الصويف
 رئيس بلدية رفح

دولة فلسطيــن 
 وزارة الحكم املحي 

 بلـدية رفــح 
إعالن صادر عن جمعية هيئة املستقبل للتنمية

باإلشــارة إىل اجتامع مجلس اإلدارة رقم) 107 ( بتاريخ  2 / 12 / 2021، 
فقــد قــرر مجلــس اإلدارة فتــح بــاب التنســيب للجمعيــة اعتبــارًا مــن االحــد 
املوافق  12 /   12 / 2021 وحتى األربعاء املوافق  15 /  12 / 2021، 
وفتح باب الرشيح لعضوية مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم االربعاء املوافق 
15 / 12 /2021 وحتــى يــوم االحــد املوافــق 19 / 2021/12، وفتــح باب 

االنســحاب مــن الرشــح يــوم االثنــني املوافــق 20/ 2021/12 حتــى يــوم 
االربعــاء22-12-2021، وعقــد الجمعيــة العموميــة يــوم الثاثــاء املوافــق 
28 / 2021/12 الســاعة الحاديــة عــر صباحــًا وذلــك النتخــاب مجلــس 

إدارة جديد، وذلك مبقر الجمعية الكائن يف بيت الهيا – شــارع املنشــية 
– مقابل جمعيه الراث أو الدفاع املدين- فيا العكلوك.

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

مــن  الــربش  اىل املدعــى عليهــا/ رشــا يعقــوب محمــود عيــى املشــهورة 
عمــواس وســكان م. جباليــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف الضفــة الغربيــة 
االن يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة يوم االحد الواقع يف 2022/1/9 
وبــني  بينــك  الصلــح  مســاعي  اجــل  مــن  وذلــك  صباحــا  العــارشة  الســاعة 
املدعــي/ محمــود حســن محمــود الهــرش مــن برقــة وســكان جباليــا عــىل ذمــة 
القضية أساس 2020/799م وموضوعها تفريق للرضر من الشقاق والنزاع 
وان مل تحرض يف الوقت املعني يجر بحقك املقتىض الرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/11/22م.
قايض جباليا الرعي
محمود صاح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

الفلسطينيون ال 
يـريـدون الحـرب

تّدعــي صحــف عربيــة أن "حكومــات االحتــال املتعاقبــة بغــض 
النظر عن هويتها السياسية تتبنى خًطا شبه ُموحد بشأن قطاع 
غــزّة، يتمثــل يف تجنــب قــدر اإلمكان أّي حرب موســعة، وخاصة 
العمليات الربية، بينام نرت صحف عربية بأن "حامس قررت 
إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعليًا نحو التصعيد مع االحتال".

عناويــن مثــل "إرسائيــل ال تريــد الحــرب" و"حــامس قــررت إنهــاء 
يكتفــي  لجمهــور  وخادعــة  عناويــن مضللــة  هــي  الهــدوء"  حالــة 
ينــر  فيــام  التدقيــق  عنــاء  نفســه  يكلــف  وال  العناويــن  بقــراءة 
الحــرب  تريــد  ال  "إرسائيــل"  إن  يقــول  العــربي  اإلعــام  تحتهــا. 
وتحاول تجنبها والحقيقة تقول إن إرسائيل قوة احتال غاشمة، 
ثــم إنهــا تحــارص قطــاع غــزة وال تتوقــف عــن ارتــكاب الجرائــم يف 
الضفــة الغربيــة والقــدس، وهــذا يعنــي إنهــا فعليا تشــن حرًبا با 
هــوادة ضــد الشــعب الفلســطيني، ولكنهــا "عاجــزة" عن احتال 
املتعاقبــة  اإلرسائيليــة  والحكومــات  إخضاعــه،  أو  غــزة  قطــاع 
حاولــت إخضــاع غــزة ولكنهــا منيــت بهزائــم مخزيــة مــام اضطرهــا 
إىل محاولــة تجّنــب أي حــرب واســعة وخاصــة العمليــات الربيــة 

ضد قطاع غزة.
هــدوء  اي  عــن  أدري  الهــدوء"، وال  إنهــاء حالــة  قــررت  "حــامس 
يتحدثــون، هــل هــو الهــدوء الناتج عن توقــف الحركة التجارية أو 
إغاق املعابر أو حتى توقف الحياة اليومية وأنفاس املواطنني 
األمــن  حيــاة  هــدوء  وليــس  املقابــر  هــدوء  هــو  إذا  غــزة؟،  يف 
القــول إن حــامس وباقــي فصائــل  لذلــك نســتطيع  والطأمنينــة، 
العمل املقاوم يف غزة قرروا إنهاء حالة السكوت والخذالن إزاء 
مــا تتعــرض لــه غــزة وباقــي املناطــق الفلســطينية بل ومــا تتعرض 

له القضية الفلسطينية برمتها.
إجاماًل مل يعد هناك تأثري كبري للمهاترات االعامية، وحجمها 
لــن يزيــد عــن حجــم تأثري جــدار االنفاق الذي بنته دولة االحتال 
يف مجريــات الحــرب القادمــة، فالواقــع يقــول إن الجــدار ال ينفــع 
لصــد الصواريــخ التــي متثــل قرابــة %80 مــن أدوات الحرب التي 
اســتخدمتها املقاومــة يف الحــروب الســابقة، ونحــن ال نعلــم مــا 
تخفيه من أدوات قد تكون عابرة للجدران واألوهام االرسائيلية.

الشــعب  إن  األطــراف  جميــع  تــدرك  أن  بــد  ال  القــول  خاصــة 
الفلســطيني يف املناطــق املحتلــة عــام 1967 يريــد أن يعيــش 
مثــل باقــي البــر حيــاة كرميــة وبــدون حصــار وال اعتــداء عــىل 
الحلــول  بعدهــا  ولتأخــذ  واالرواح،  واملمتلــكات  املقدســات 
السياسية مجراها، وليقرر الشعب الفلسطيني بدون ضغط ما 
هــو الحــل املرحــي الــذي يرتضيــه حاليــا، ومــن ال يريد للشــعب 
الفلســطيني أن يعيــش مثــل باقــي البر يكون قــد اختار الحرب 

وباقي أشكال املقاومة وعليه تحمل تبعات خياره. 

االفتتاحيــة  الجلســة  يف  وشــارك 
للملتقى نســيم ياســني رئيس اللجنة 
رابطــة  ورئيــس  للمؤمتــر  التحضرييــة 
الديــن  وعــاء  فلســطني،  علــامء 
هيئــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الرفــايت 
القــره  وعــي  الفلســطينية،  الــزكاة 
داغــي األمــني العام لاتحاد العاملي 

لعلامء املسلمني.
لهــم  كلــامت  يف  املشــاركون  وأكــد 
أهميــة فريضــة الــزكاة، وأنهــا ســميت 
بهــذا االســم ألنهــا تزيــد املــال الــذي 
مشــريين  فيــه،  وتبــارك  منهــا  أخــرج 
إىل أن لهــا فوائــد قيمــة تعــود بالنفــع 
واملجتمــع،  الفــرد  عــىل  والفائــدة 

لكونها تقيض حاجة الفقراء.
وشــددوا عــىل أن حصــار غزة نجمت 
عنــه آثــار اقتصاديــة واجتامعيــة غاية 
يف التعقيــد، وأن غــزة بأمس الحاجة 
وتعزيــز  ومســاندتهم  أهلهــا  لدعــم 
االحتــال،  وجــه  يف  صمودهــم 
موصــني بــرضورة ترســيخ مؤسســات 
األوقــاف والتعليــم واإلعــام وغريهــم 
من املؤسسات املهمة خلق اإلنفاق 
يف ســبيل اللــه ورفــع مســتوى وعــي 
الــزكاة ومكانتهــا  املســلمني بأهميــة 
ووجــوب  وأحكامهــا  اإلســام  يف 
ثــم  للمكلفــني  بالــزكاة  بــدًءا  أدائهــا، 
يف  لجنــة  وتشــكيل  الصدقــات، 
للتواصــل  الفلســطينية  الــزكاة  هيئــة 
ثقافــة  لتعزيــز  الخــاص  القطــاع  مــع 
ذلــك  عــىل  وتشــجيعهم  إخراجهــا، 
املوجــودات  حــر  يف  تهــاون  دون 

التي تجب فيها.
الــزكاة  هيئــة  بتطويــر  أوصــوا  كــام 
لتوحيــد  لجنــة  بإنشــاء  الفلســطينية، 
يف  املســتفيدين  بيانــات  قاعــدة 
قطاع غزة لتوحيد بياناتهم يف برنامج 
يــوزع عــىل املؤسســات، لتديــر بــكل 
مــن  األمــوال  تلــك  وضــوح وشــفافية 
حيــث تحصيلهــا وإيداعهــا ورصفهــا 
واستثامرها بالطرق الرعية والرقابة 

اســتثامرها،  وطــرق  حركتهــا  عــىل 
لتعزيــز الثقــة بــني املــزيك والجهــات 
وتشــكيل  واملســتفيدة،  املســؤولة 
الفقهــاء  مــن  رشعيــة  علميــة  لجنــة 
واملختصــني االقتصاديــني ملعالجــة 
بالــزكاة  املتعلقــة  املعــارصة  األمــور 
والدراســات  البحــوث  طريــق  عــن 
للجهــات  توصياتهــا  ورفــع  الازمــة، 
جمعهــا  تعالــج  املعنيــة،  التنفيذيــة 
ورصفهــا وجميــع املســائل املتعلقــة 

بها.
عنوان واحد

إدارة  توحيــد  إىل  املؤمتــرون  ودعــا 
أعــامل الــزكاة تحت عنوان واحد يف 
قطــاع غــزة، يضبــط أعاملهــا اإلداريــة 
االجتامعيــة  وأنشــطتها  واملاليــة 
وبرامجهــا اإلغاثيــة، ويقــوم باإلرشاف 
ومتابعــة مشــاريعها عــىل نحو يحقق 
االســتدامة املاليــة ملصــارف الــزكاة، 
وقيــام مؤسســات املجتمــع املــدين 
املؤسســات  بتوجيــه  املنتجــة  غــري 
الــزكاة  هيئــة  مــع  للتعــاون  املنتجــة 
سواء بدفع الزكاة إليها أو الصدقات 
أو بتشــغيل بعض األموال لصالحها، 
للوصــول إىل حالــة تكاملية بني هذه 
خدمــة  أفضــل  لتقديــم  املؤسســات 

ألبناء شعبنا.
وأكــدوا رضورة أن يعمــل املســلمون 
ترســيخ  عــىل  العــامل  أنحــاء  يف 
الخالصــة  اإلســامية  العقيــدة 
وتطبيــق أحــكام الريعــة اإلســامية 
بجــد  والعمــل  بادهــم،  يف  الغــراء 
وتوجيههــا  الــزكاة  بفريضــة  لإليتــاء 
إىل فلســطني والقــدس وقطــاع غــزة، 
داعــني علــامء األمــة للقيــام بواجبهــم 
يف  مســؤولياتهم  عنــد  والوقــوف 
توعيــة الشــعوب العربية واإلســامية 
يف  املحارصيــن  نــرة  بوجــوب 
املمكنــة  الوســائل  بــكل  غــزة  قطــاع 
وخاصــة بإخــراج الــزكاة والصدقــات، 
وواجبــا  رشعيــة  فريضــة  متثــل  التــي 

اجتامعيا وإنسانيا.
وناشــد املؤمتــر يف بيانــه الختامــي، 
العربيــة  الــدول  يف  األمــور  والة 
فيهــا  تنشــأ  مل  التــي  واإلســامية، 
إنشــاء  بــرضورة  الــزكاة  مؤسســات 
وتشــجيع قيــام مؤسســات مســتقلة 
للــزكاة، ملــا لهــا مــن آثــار طيبــة عــىل 
املجتمعــات واألفــراد، وتوجيــه هــذه 
املحارصيــن  لدعــم  املؤسســات 
فلســطني،  يف  واملســتضعفني 
املقاصــد  تحقيــق  ورضورة 

األساســية للــزكاة، واالهتــامم بــراء 
للفقــراء  وإعطائهــا  اإلنتــاج  أدوات 
عالــة  يكونــوا  ال  حتــى  واملســاكني 

عىل غريهم.
إطار قانوني

التريعــي  املجلــس  رئيــس  وقــال 
باإلنابــة د. أحمــد بحــر: إن الشــعب 
يعــاين  غــزة  يف  الفلســطيني 
عامــا،   15 منــذ  جائــر  حصــار  مــن 
املناحــي  كل  عــىل  بظالــه  ألقــى 
لذلــك  واالجتامعيــة،  االقتصاديــة 

كان من أوليات املجلس التريعي 
إقــرار قانــون رقــم )9( لســنة 2008، 
خــال  مــن  الــزكاة،  بتنظيــم  الخــاص 
إطــار قانــوين يكفــل تحصيلهــا عــىل 

أفضل وجه.
خــال  لــه  كلمــة  يف  بحــر  وأوضــح 
يكفــل  الــزكاة  قانــون  أن  املؤمتــر، 
إنشاء هيئة الزكاة التي ُتعنى بإحياء 
العظيمــة،  الفريضــة  هــذه  وتطبيــق 
وتنظيــم التعامــل معهــا عــرب نصــوص 
إجــراءات  تنظــم  إلزاميــة  قانونيــة 

العامــة.  ورشوطهــا  الــزكاة  تحصيــل 
وبني أن املجلس التريعي ســاهم 
يف  مقــررة  صاحيــات  مــن  لــه  مبــا 
قانــون تنظيــم الــزكاة بتذليــل العديد 
مــن العقبــات العمليــة واإلشــكاليات 
تنفيــذه،  اعرضــت  التــي  القانونيــة 
منهــا إقــرار القانــون املعــدل لقانــون 
واملســاهمة   ،2011 لســنة  الــزكاة 
يف وضــع الائحــة الداخلية ملجلس 
أمنــاء هيئــة الــزكاة، واملصادقة عىل 
الحكومــة  مــن  املقرحــة  األســامء 

ملجلس أمناء هيئة الزكاة.
وأشــار إىل أن املجلــس التريعــي 
يعكــف حاليــا عىل دراســة تعديات 
واســعة عــىل قانــون الــزكاة، وقــد أقــر 
القانــون  مــروع  العامــة  باملناقشــة 
مــن  الكثــري  الــذي ســيعالج  املعــدل 
أهــل  داعيــا  العمليــة،  اإلشــكاليات 
فلســطني  يف  واإلحســان  الخــري 
وخارجهــا بدعــم الفقــراء واملعوزيــن 

وأصحاب الحاجة.
وأكــد جهوزيــة املجلــس التريعــي 
أو  قانونيــة  عقبــات  أي  لتذليــل 
الهيئــة،  عمــل  تعيــق  تريعيــة 
الــازم إلحيــاء هــذه  وتقديــم الدعــم 
مقاصدهــا  يحقــق  مبــا  الفريضــة 
التكافــل  ثقافــة  ويعــزز  ومراميهــا، 

والراحم.

غزة/ فلسطني:
األعــامل  حاضنــة  أطلقــت 
خدمــة  بعــامدة  والتكنولوجيــا 
يف  املســتمر  والتعليــم  املجتمــع 
مســار  بغــزة  اإلســامية  الجامعــة 
مــرة  ألول  وينفــذ  املناهــج،  أمتتــة 
ضمــن  فلســطني  مســتوى  عــىل 
مــروع )GoDigital( املمــول مــن 
الحكومة اليابانية بالراكة مع مركز 

التجارة الدويل بسويرسا.

ويعــد هــذا املســار أحــد املســارات 
املــروع  يف  تنفــذ  التــي  النوعيــة 
ريــادة  مســار  الحــر،  العمــل  )مســار 
املناهــج(،  أمتتــة  ومســار  األعــامل 
خريجــي  تزويــد  إىل  ويهــدف 
كليــة  )خريجــي  القطــاع  جامعــات 
الرياضيــات،  العلــوم،  الربيــة: 
اللغــة اإلنجليزيــة( مبهــارات العمــل 
التصميــم  اإلنرنــت يف مجــال  عــرب 
التعليــم  وتطويــر  التعليمــي، 

العــامل  لتوجــه  تلبيــة  اإللكــروين 
الحديث يف التعليم املؤمتت.

بنــاء  عــىل  العمــل  حاليــا  ويجــري 
الكليــات  الخريجــني ضمــن  قــدرات 
وخريجــة(  خريًجــا   46( املذكــورة 
تعليميــة  دورات  وتقديــم  لتطويــر 
مهنيــة عاليــة الجــودة عــرب اإلنرنــت 
أصــول  علــم  دمــج  خــال  مــن 
املســتندة  والتكنولوجيــا  التدريــس 
الحاضنــة  وتهــدف  الويــب.  إىل 
مــن خــال هــذا املســار باالســتعانة 
مبجموعــة مــن الخــرباء واملختصــني 
يف املجــال )د. نظمــي املري، م. 

محمد املري، د. أكرم فروانة، م. 
سامح حمودة( إىل تخريج متدربني 
مجــال  يف  العمــل  عــىل  قادريــن 
التعليــم اإللكــروين والرقمــي ســواء 
عىل املستوى املحي أو املستوى 
مختلــف  عــىل  والعاملــي  األجنبــي 
تدريبهــم  خــال  مــن  املنصــات، 
وتعريفهــم بأدوات ومنصات التعلم 
اإللكــروين الشــائعة، والركيــز عــىل 
باألمتتــة  املتعلقــة  املواضيــع  أهــم 
مبــا يف ذلــك التصميــم التعليمــي، 
وأصــول املحتــوى الرقمي، والعديد 

من األدوات والربامج املتخصصة.

بحر: إقرار قانون تنظيم الزكاة من أولويات "التشريعي" لتحصيلها على أفضل وجه
مؤتمر دولي يوصي بتوحيد إدارة أعمال الزكاة وحث الجميع على إخراجها لفقراء فلسطين

غزة/ فلسطين:
الــزكاة فــي  أوصــى المؤتمــر الدولــي األول بعنــوان "فريضــة 
مواجهة حصار غزة"، بتوحيد إدارة أعمال الزكاة تحت عنوان واحد 
فــي قطــاع غــزة، يضبط أعمالهــا اإلداريــة والمالية وأنشــطتها 
االجتماعيــة وبرامجهــا اإلغاثيــة، وحــث الجميــع علــى إخراجهــا 
لمواجهــة الضائقــة الماليــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن الحصــار 

اإلســرائيلي المتواصــل منــذ 15 عامــا. وجــاء المؤتمــر بتنظيــم 
مــن رابطة علماء فلســطين وهيئة الزكاة الفلســطينية، أمس، 
بمشــاركة نخبة من العلماء والمختصيــن، وحضور عدد كبير من 
العلمــاء وأســاتذة الجامعــات، وطلبــة العلم الشــرعي والدعاة 
والخطبــاء، ومخاتيــر العائالت ووجهائها ورجــاالت اإلصالح في 

قطاع غزة.

مؤمتر دويل بشأن فريضة الزكاة يف مواجهة حصار غزة أمس           )تصوير/ محمود أبوحصرية(

حاضنة األعمال في "اإلسالمية" تدشن مسار أتمتة 
المناهج األول على مستوى فلسطين
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

والشــاملة، وبذلــك وصــل االقتصــاد الوطني إىل أدىن مســتوياته 
مــن ضعــف الحالــة الرشائيــة يف األســواق، وقلــة التــداول املــايل 
تــأيت عــى شــكل معامــات،  الفســاد  والتجــاري، فغالبــًا صــورة 
التــي يســعى مــن خالهــا صاحــب املصلحة إىل إنجــاز معاماته 
وعــدم توقفهــا، فبهــذا الــدور والتــايش مــع الحالــة العامة ليكون 
صاحب املصلحة مبنأى عن التجاذبات مع مقدمي الخدمات، 

وبذلك يصل املجتمع إىل ذروة الفوىض والكساد.
نعم لحفظ الحقوق.. وال للفســــــــــــاد

فالواقــع الفلســطيني ليــس مبنــأى عن ظاهرة الفســاد نظرًا لتآكل 
منظومة الحد من هذه الجرمية عى املستوى الرسمي واألهيل 

ويعود ذلك إىل ثاثة أمور وهي:
• منظومــة األخــاق لــدى العاملني يف القطاعني العام والخاص 
من املؤسسات الحكومية واألهلية وفقدان الوعي املجتمعي.

• القوانــني الناظمــة للحــد مــن جرميــة الفســاد ومامئــة اللوائــح 
ومدونات السلوك مع تطبيق هذه القوانني.

• إسهامات االحتال اإلرسائييل يف تفيش حالة الفساد داخل 
املجتمع الفلسطيني.

األرايض  يف  املنتَهكــة  املجتمعيــة  الحقــوق  أهــم  ولعــل 
الفلســطينية نابعــة مــن عــدم اإلنصــاف بــني قطــاع غــزة والضفــة 
الغربيــة، وضعــف الحكومــة يف تقديــم الخدمات للمواطنني يف 
شــتى املجــاالت، ومنهــا الصحيــة، التــي تظهــر جليــة يف توريــد 
األدوات واملعــدات الصحيــة والعاجيــة الازمــة ضمــن مقومــات 
العمــل الصحــي، ومنهــا أيضــا التعليــم، الــذي تظهــر معاملــه يف 
أزمة الخريج الجامعي، ومنها االقتصادية االجتاعية التي تتمثل 
يف الشباب وأزمة الزواج، وكذلك يف إنصاف ذوي االحتياجات 
وصــواًل  لهــم،  الكرميــة  الحيــاة  مقومــات  توفــر  يف  الخاصــة 
بــني تغلغــل الفســاد وعاقتــه باغــراب الشــباب  لحالــة الرابــط 
االغــراب   _ االجتاعــي  بــ)االغــراب  واملتمثــل  الفلســطيني 
اإلبداعــي _ االغــراب الســيايس _ االغــراب عن الذات(، لذلك 

سواء عن طريق الرشطة أو اإلعام.
ثانيا: يف تنظيم املظاهرات واالعتصامات:

- سهولة تنظيم مسرات ووقفات التضامن دون الحاجة لرخيص 
قانوين.

وتقديــم  العامــة،  واملرافــق  التجمعــات  أماكــن  ارتيــاد  ســهولة   -
مختلف أشكال التوعية حول القضية.

الرايــات  ورفــع  بفلســطني،  التعريفيــة  املــواد  توزيــع  إمكانيــة   -
الفلسطينية يف مختلف املواقع.

ثالثا: يف التعامل مع السلطة الترشيعية والحكومة:
- مخاطبة الربملانيني وسؤالهم عن دورهم تجاه القضية، وإلزامية 

رد الربملاين عى ذلك.
- توقيــع العرائــض اإللكرونيــة يف مختلــف املناســبات مبــا يخــدم 
القضيــة، وإذا وصــل عــدد املوقعــني إىل عرشة آالف ُتعرض عى 

الحكومة، وإذا وصل عددهم مئة ألف تعرض عى الربملان.
رابعا: يف العمل املؤسيس لفلسطني:

- وجود مؤسسات مثل مجلس العاقات الربيطانية الفلسطينية؛ 
تقوم بالتواصل املستمر مع الخارجية الربيطانية.

- وجــود مؤسســات ضغــط تعمــل لفلســطني، مثــل مركــز العــودة 
التواصــل  ومنتــدى  املتحــدة،  األمــم  يف  املمثــل  الفلســطيني 
الفلســطيني األورويب )يــورو بــال(، وحملــة التضامــن الدوليــة مــع 

وللسامية". 
وأوقــف األشــخاص املذكــورون يف التقريــر عــن العمــل إىل حــني 

االنتهاء من التحقيق. 
األملانيــة،  الحكومــة  متولهــا  التــي  فيلــه"  "دويتشــه  وشــددت 
بيانهــا، عــى أن موظفيهــا كلهــم "ملتزمــون باإلخــاص لقيــم  يف 
واســراتيجيات املؤسســة األملانيــة، ســواء داخليــا وخارجيــا. مــن 
بــني هــذه القيــم االعــراف الواضح لـ)دويتشــه فيلــه( بحق إرسائيل 
يف الوجــود، إضافــة إىل املوقــف الواضــح ضد معاداة الســامية". 
تنطبق هذه السياسة أيضًا عى الحسابات الشخصية يف مواقع 

التواصل االجتاعي. 
وتبالغ بشكل مستفز "دويتشه فيله" يف تقيد نرش التقارير التي 
تنتقــد االحتــال، ومنعــت هيئــة تحرير "دويتشــه فيله" مراســليها 
الفصــل  يف  املتمثلــة  االحتــال  جرائــم  تغطيــة  مــن  ومحرريهــا 
العنــري واضطهــاد الفلســطينيني، وفقــا لوثيقــة داخليــة رسبــت 
عــى  األخــر  العــدوان اإلرسائيــيل  إبــان  املــايض،  يف مايو/أيــار 

غزة. 
وأكدت الوثيقة الداخلية املكونة من صفحتني أن "إرث املحرقة 
ومسؤولية أملانيا الخاصة تجاه إرسائيل ال يزاالن حجر الزاوية يف 

دستور الباد وسياستها الخارجية". 

وفلســطني  الفســاد،  ظاهــرة  مبحاربــة  الــدويل  املجتمــع  اهتــم 
لذلــك  وتبــذل  الفســاد،  تحــارب  قانونــًا  فهــي  ليســت مســتثناة، 
العديــد مــن الجهــود للحــد مــن هــذه الظاهــرة، حيــث أسســت 
هيئة مكافحة الفســاد الفلســطينية مبوجب القرار بقانون رقم 7 
لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غــر املــرشوع رقم 1 
لسنة 2005 وتعدياته، وكذلك انضمت فلسطني إىل اتفاقية 
األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف عــام 2014 التــي دخلــت 
قانونًيــا  ملزمــا  اتفاقــا  واعتربتهــا   ،2015 عــام  التنفيــذ يف  حيــز 
ملكافحة الفساد، وكذا انضمت إىل اإلنربول الدويل السرجاع 
الفاريــن مــن العدالــة واألمــوال املنهوبــة، ولكــن الســؤال املهــم 
الفلســطينية  الســلطة  قصــدت  هــل  عنــه:  اإلجابــة  ينتظــر  الــذي 
تلقــي  اســتمرار  لضــان  والفنــي  الشــكيل  اإلجــراء  توفــر  بذلــك 
املســاعدات والقــروض مــن الــدول املانحــة أم كان ذلــك بقصــد 
إيجاد الحلول الفعلية ملحاربة الفساد؟! فمع املساعي الكبرة 
إليجــاد نصــوص قانونيــة مــن خــال عقــد النــدوات وورش العمــل 
واملؤمتــرات للوصــول إىل تطبيــق فاعل ملكافحة الفســاد والحد 
دون  الخطابــات  يتعــدى  وال  األدراج،  األمــر حبيــس  يبقــى  منــه، 
الوصــول إىل تطبيــق نظــام نزيــه، وحلــول جذريــة تضمــن تحقيــق 
للمارســات  الحقيقــي  التصــدي  لحالــة  العــام  الرضــا  مــن  حالــة 
والســلوكيات الخطــأ املؤديــة لتــآكل احــرام الجميع ملؤسســات 

الدولة واملجتمع املدين يف ظل حالة تفيش الفساد.
الفساد.. فوضى وكساد

فالفســاد كان ومــا زال ظاهــرة مســترشية ومســتمرة ملارســات 
غــر مرشوعــة تنعكــس تأثراتهــا عــى مجمــل العمليــة التنموية، 
ورفــع  الفقــر،  وانتشــار  البطالــة،  حجــم  )زيــادة  إىل  تــؤدي  التــي 
معــدل الجرميــة _ شــعور املواطــن بعدم إحقــاق الحق والعدالة( 
مــا أدى إىل تنامــي النقمــة مــن املجتمع النظام الحاكم والســلطة 
النزاهــة  ومبــدأ  نظــام  يضعــف  مــا  الفلســطينية،  األرايض  يف 
يف املجتمــع الوطنــي وعــدم تحقيــق مبــدأ التنميــة املســتدامة 

تعــد عاصمــة بلفــور مــن أفضــل املــدن عامليــا للتعبــر عــن الحــق 
املنــارص  اللــويب  محــاوالت  وإن  معــه،  والتضامــن  الفلســطيني 
بقيمــة  منــه  استشــعاًرا  متثــل  ذلــك  عــى  للتضييــق  لاحتــال 
وأهميــة الجهــد الــذي يبــذل، والــدور الــذي تلعبــه حركــة التضامــن 

مع فلسطني يف بريطانيا.
ونحــن نــرى يومــا يف إثــر يــوم كيــف تراجــع شــعبية دولــة االحتــال 
العــام  الــرأي  يف  الفلســطينية  الروايــة  أمــام  روايتهــا  وتضعــف 
وقــد  االجتاعــي.  التواصــل  منصــات  عــرب  وخصوصــا  الغــريب، 
وجــدت لزامــا عــيّل بعــد نــرش مقــايل الســابق عــن عقبــات العمــل 
لفلســطني يف بريطانيــا أن أشــر مــن ناحيــة موضوعيــة ملحاســن 
وإيجابيات العمل لفلسطني يف بريطانيا، تلك اإليجابيات التي 

ال تكاد تجدها يف بعض الدول العربية.
وعمليــا يلمــس النشــطاء الفلســطينيون واملتضامنــون معهــم يف 

بريطانيا عدة إيجابيات؛ منها:
أوال: أمام العدالة القضائية:

- إمكانيــة ماحقــة مجرمــي الحــرب يف دولة االحتال أمام القضاء 
الربيطاين.

- إمكانية مقاضاة الحكومة الربيطانية حول وعد بلفور.
- نجــاح إجــراءات التقــايض والحصــول عــى أحــكام لصالح نشــطاء 
فلســطينيني مؤسســات وأفــراد تربّئهــم مــن تهــم منســوبة إليهــم، 

تشــعر يف اآلونــة األخــرة بأن املؤسســة اإلعاميــة الدولية ألملانيا 
أعمــى  بشــكل  تابعــة  مؤسســة   "DW" فيلــه  دويتشــه  االتحاديــة 
للخارجيــة اإلرسائيليــة، وكأنهــا ذراع يحمــل هــراوة يطــارد املحتوى 
العريب والفلسطيني الذي يكشف عن جرائم االحتال وسياسته 

العنرية. 
الرشاكــة  إنهــاء  قــررت  أنهــا   "DW" فيلــه  دويتشــه  مواقــف  آخــر 
اإلعامية مع فضائية "رؤيا" األردنية؛ بســبب موقف القناة الذي 

وصفته بـ"املعادي للسامية". 
مواقــع  عــى  صفحاتهــا  عــى  نــرشت  القنــاة  إن   "DW" وقالــت 
التواصل االجتاعي كاريكاترات، وتعليقات، معادية لاحتال 

اإلرسائييل. 
وقال املدير العام لقســم التســويق والتكنولوجيا يف املؤسســة، 
"مثــرة  رؤيــا  نرشتهــا  التــي  الرســومات  إن  باومهــاور؛  غويــدو 
لاشــمئزاز"، وإن املنشــورات عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي 

بخصوص إرسائيل "مثرة للريبة". 
مــن  متامــا  يخلــو  والــذي  االحتــال  لجرائــم  املتحيــز  القــرار  هــذا 
املهنيــة واملصداقيــة ســبق قــرارا آخــر مــن "دويتشــه فيلــه" التــي 
أعلنت إيقاف أربعة موظفني ومتعاون من الخارج، خال تحقيق 
يف مزاعــم بأنهــم "عــربوا عــن آراء معاديــة لاحتــال اإلرسائيــيل 

يجــب زيــادة حالــة الوعــي والتثقيــف داخــل املجتمــع للوصــول 
إىل الجــرأة يف متســك الجميــع بحقوقــه وصونها واالســتاتة يف 
الدفاع عنها منعًا لتادي املفسدين يف سلوكياتهم وطغيانهم 

عى الحقوق وإهدارها.
الحلول والمعالجة.. مسؤولية تشاركية

بناًء عى ما تقدم فإن الحد من ظاهرة وجرمية الفساد يتطلب 
الرســمية  الجهــات  بــني  تشــاركيا  تكامليــا  ودورا  جهــودًا مضنيــة 

واألهلية واملجتمعية والتي نويص بها من خال:
1. االهتام بأهم وكاالت التنشــئة االجتاعية املتمثلة باألرسة 

تربويــة  لعمليــة  مناســب  منــاخ  لتوفــر  واملســجد،  واملدرســة 
اجتاعية سليمة.

أقــى  لتوفــر  واملؤسســاتية  الحكوميــة  الجهــود  تكريــس   .2

فــرص عمــل الســتثار طاقــات الشــباب الفلســطيني واســتثار 
كفاءاتهم.

3. رضورة تشــكيل وعــي اجتاعــي بالظواهــر االجتاعيــة التــي 

وورش  النــدوات  طريــق  عــن  الفلســطيني  املجتمــع  بنيــة  تهــدد 
العمــل لفئــات الشــباب وخاصــة يف املــدارس والجامعــات وكــذا 

دور العبادة.
4. تشــجيع الشــباب عــى إقامــة مرشوعــات صغــرة، وإزالــة مــا 

يعرضهــم مــن عقبــات إداريــة وحكوميــة، مــا يحقــق لهــم مركــزًا 
ودخًا يكفان لهم حياة كرمية ومستوى معيشيًا مناسبًا.

السياســيني  والفرقــاء  الفلســطينية  األطــراف  دعــوة   .5

الفلســطينيني إىل توحيــد املوقــف تجــاه االحتــال اإلرسائيــيل 
ومارســاته، ودفــع الجهــود لخدمــة القضيــة بعيــدًا عــن الفئويــة 
الــراع  إنهــاء  رضورة  مــع  الشــخصية،  األهــداف  أو  والحزبيــة 

واالنقسام الداخيل الفلسطيني.
6.    االهتــام بالــوازع الدينــي الــذي يربــط الفــرد بربــه وتعاليــم 

دينــه الحنيــف التــي بدورهــا تحقق الرضا والطأمنينــة وراحة البال 
وتبعد الفرد عن الطمع والجشع وبالتايل عن الفساد.

فلسطني.
- وجود عدة روابط للجالية تعمل ألجل فلسطني، ومنها املنتدى 
ومهرجانــات  تجمعــات  ينظــم  الــذي  بريطانيــا؛  يف  الفلســطيني 
ســنوية ألجل فلســطني يحرضها اآلالف، فضا عن إفطار رمضان 

السنوي.
- وجــود عــدد مــن املؤسســات الخريــة املتخصصــة بفلســطني 
والقــدس، فضــا عــن وجــود بــاب خــري لفلســطني يف مختلــف 

املنظات اإلغاثية والتنموية الكربى يف بريطانيا.
خامسا: عى صعيد العمل الطايب:

تعد اتحادات الطلبة الحاضن األكرب لفلسطني يف بريطانيا، وما 
حادثة طرد سفرة االحتال قبل مدة عّنا ببعيد.

يجمــع  نــاٍد  أو  رابطــٍة  مــن  تخلــو  بريطانيــا  يف  جامعــة  تــكاد  ال   -
املتضامنني مع فلسطني، ويقومون مبناشط عدة ألجل ذلك.

الخاصة
هــذه يف النهايــة 14 نقطــة مــن إيجابيات العمل لفلســطني برصد 
شــخيص، ولــو كانــت هنــاك دراســة ورصــد علمــي منهجــي لذلــك 

لكانت الحصيلة أكرب بكثر برأيي.
وعليــه أعتقــد أن العمــل لفلســطني يف بريطانيــا عــى درجــة بالغة 
األهمية، والفرص املتاحة له كبرة وتنتظر من يحسن استثارها 

ليقدم مزيدا من اإلبداع يف خدمة هذه القضية العادلة.

وقالــت فيهــا رئيســة التحرير مانويا كاســرب كاريــدج للموظفني: 
"نحــن يف دويتشــه فيلــه ال نشــكك إطاقــًا يف حــق إرسائيــل يف 
الوجــود كدولــة، وال نســمح لألشــخاص املوجوديــن يف تغطيتنــا 

بالقيام بذلك".
وأضافــت: "نحــن ال نشــر إطاقــًا إىل نظــام الفصــل العنــري يف 
إرسائيل. نتجنب أيضًا اإلشارة إىل االستعار أو املستعمرين". 
النــاس يف  الــرأي والتعبــر، وحــق  نحــرم حريــة  "نحــن  وتابعــت: 
انتقــاد أي مــن األطــراف املعنيــة. ومــع ذلــك، فــإن انتقــاد إرسائيــل 
يصبــح معــاداة للســامية عندمــا تحــاول تلطيــخ وتشــويه الســمعة، 
ونــزع الرشعيــة عــن دولــة إرسائيــل أو الشــعب اليهــودي والثقافــة 

اليهودية بذاتها". 
وتتعــرض "دويتشــه فيلــه" النتقــادات بســبب تقاريرهــا املنحــازة 
املحتلــة  األرايض  يف  الفلســطينيني  ضــد  اإلرسائيــيل  للعــدوان 
وإنكارهــا متامــا لهــذه الجرائم التــي ينتقدها صحافيون ومنظات 

مجتمع مدين وأحزاب إرسائيلية. 
وتبــدو "دويتشــه فيلــه" ملكيــة أكرث من امللــك، ويهودية أكرث من 
دولة االحتال نفسها. وبات من الرضوري إطاق حملة إلكرونية 
العــرب  العنريــة ضــد  التــي متــارس  هــذه املؤسســة  ملقاطعــة 

والفلسطينيني. 

يف يومها العالمي.. مكافحة الفساد بني الترشيعات والممارسات

إيجابيات العمل لفلسطني يف بريطانيا

مقاطعة "دويتشه فيله" األلمانية لمعاداتها العرب

محمد حسن النبيه

عيل سعادة
صحيفة السبيل األردنية

لعل أهم الحقوق المجتمعية المنتَهكة 
في األراضي الفلسطينية نابعة من عدم 
اإلنصاف بين قطاع غزة والضفة الغربية، 

وضعف الحكومة في تقديم الخدمات 
للمواطنين في شتى المجاالت، ومنها 

الصحية، التي تظهر جلية في توريد 
األدوات والمعدات الصحية والعالجية 
الالزمة ضمن مقومات العمل الصحي.

وتبدو »دويتشه فيله« ملكية أكثر من 
الملك، ويهودية أكثر من دولة االحتالل 
نفسها. وبات من الضروري إطالق حملة 

إلكترونية لمقاطعة هذه المؤسسة 
التي تمارس العنصرية ضد العرب 

والفلسطينيين. 

عدنان حميدان
عريب 21

إن محاوالت اللوبي المناصر لالحتالل 
للتضييق على ذلك تمثل استشعاًرا منه 

بقيمة وأهمية الجهد الذي يبذل، والدور 
الذي تلعبه حركة التضامن مع فلسطين 

في بريطانيا.
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املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/743(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عطاء الله ســليم عطا النونو من ســكان غزة هوية رقم 931698005 بصفته 
وكيال عن: مهجه سليم عطا النونو وعزام سليم عطا النونو وعبري محمد عبد 

الوهاب النونو )أبو شعبان بعد الزواج(
مبوجب وكالة رقم: 4796 / 2021 صادرة عن غزة + 13041 / 2020 ديب 

+ 11966 / 2020 ديب

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف القطعة 
2314 القسيمة 1 املدينة أبو مدين 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن، وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 8 /2021/12م

مسجل أرايض غزة 
1.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2017/7123
نعلــن للعمــوم انــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضية التنفيذية 2017/7123 واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ جامل 
عبــد النــارص العــي واخــرون واملنفــذ ضدهــام/ يوســف إبراهيــم العيوطــى 
537م  والبالــغ مســاحتها  عليهــا  املقــام  والبنــاء  األرض  لبيــع  واخــر  العــي 
والــذي تقــع يف القســيمة رقــم 1048 مــن القطعــة رقــم 724 مــن أرايض غــزة 
واملســامة )حــرش( رقــم 121/أ القرعــة الرابعــة الشــاملية والواقــع بالقرب من 
مفرتق طموس وبجوار مســجد الحرازين ويحدها من الغرب شــارع بعرض 6 
مرت ومن الجنوب منزل السيد حسن الجبايل ومن الرشق منزل السيد حسن 

النخالة ومن الشامل فارس أبو القمصان.
فعىل من يرغب بالدخول باملزاد عليه الحضور إىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمه التأمني بواقع %10 من 
قيمة التخمني وأن الرسوم والداللة واالنتقال عيل نفقة املشرتي علام بان املزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم االحد بتاريخ 2022/1/9م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
 رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف الطلب املدين رقم 2021/832
يف الدعوى املدنية رقم 2021/250 

محمــود  العــديل/  وكيلــه   - بركــة  العزيــز  عبــد  حــامد  أحمــد   .1  / املدعــي 
مصطفی أحمد بركة من خان يونس۔ بني سهيال هوية رقم )920011947(

2. حــامد حــامد عبــد العزيــز بركــة - وكيلــه العــديل/ محمــود مصطفــی أحمــد 

بركة - من خان يونس- بني سهيال هوية رقم )920011947(
املدعــى عليهــم/ 1. زایــدة حــامد عبــد العزيــز بركــة - خــان يونــس - بنــي ســهيال - 
مسافر خارج البالد حاليا ، 2. فهد حامد عبد العزيز بركة - خان يونس - بني سهيال 
- مســافر خــارج البــالد حاليــا. 3. نهلــة حــامد عبــد العزيــز بركــة - خــان يونــس - بنــي 
ســهيال - مســافر خــارج البــالد حاليــا ، 4. رضــا حــامد عبــد العزيز بركــة - خان يونس - 

بني سهيال - مسافر خارج البالد حاليا. نوع الدعوى حقوق )تنفيذ رشوط عقد( 
قيمة الدعوی )50٬000 دينار أردين( أي خمسون ألف دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف الطلب املدين رقم 2021/832 
يف الدعوى املدنية رقم 2021/250

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليكــم 
دعوی )2021/250( اســتنادا إىل ما يدعي يف الئحة دعواه املرفق لكم نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمة، لذلك يقتيض عليكم الحضور إىل هذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا من تاريخ تبليغكــم هذه املذكرة كام يقتيض 
أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمســة عرش يومًا من تاريخ 
تبليغكــم هــذه املذكــرة، علــاًم أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 2021/12/29 لنظــر 
الدعــوى وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن 

يسري يف دعواه حسب األصول. تحريرًا يف: 2021/12/5 
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
 أ. شادي سويدان

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزةيف القضية التنفيذية رقم 17962 / 2019

إىل املنفــذ ضدهــم/ 1.حســان اســحق عبــد الكريــم حســان 2.أنســام اســحق عبــد 
الكريم حسان 3.عدي اسحق عبد الكريم حسان 4.سمر اسحق عبد الكريم حسان 
5.والء اســحق عبد الكريم حســان 6.وســام اســحق عبد الكريم حســان 7.فؤاد عيد 

حسن رشير 8.سحر صبحي شاكر السنداوي 9.عبري عوين صالح أهل. 
طبقــًا للحكــم الصــادر ضدكــم مــن دائــرة تنفيــذ محكمــة بداية غــزة يف القضية 
غــزة يف  مــن محكمــة صلــح  الصــادر  الحكــم  لتنفيــذ   2019 / 17962 رقــم 
القضيــة رقــم 1091 / 2008 رفــع يــد واملعــدل بالنقــض يف الطعــن املــدين 
رقــم 907 / 2019 نحيطكــم علــاًم بــأن األســتاذ قــايض التنفيــذ قــرر بتاريــخ 
2021/11/1م اشــعاركم مبــدة امهالكــم مــدة شــهرين أنتــم ومــن يف األرض 

ومن تبدلت لهم الحيازة معكم الخالء وتســليم األرض الواقعة يف القســيمة 
رقم 5 من القطعة رقم 671 غزة الدرج املسامة اللط القبيل والواقعة ضمن 

منطقة نفوذ بلدية املغراقة.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك ُتعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف: 2021/11/10م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

وقــال االختصــايص االقتصــادي د. ســمري الدقــران: 
إن الســلطة وعىل مدار حكوماتها الســابقة مل تتخذ 
إجــراءات فعليــة لوضــع حــد الســترشاء الفســاد يف 
املؤسســات العامــة عــىل الرغــم مــن كــم املطالبــات 
قبــل  الدوليــة  املراقبــة  املؤسســات  تطلقهــا  التــي 

املحلية.
وأضــاف الدقــران لصحيفــة "فلســطني" أن مــا تدعيــه 
ترويــج  هــو  الفســاد،  لصــور  مكافحتهــا  مــن  الســلطة 
دعــايئ منــاٍف للوقائــع عــىل األرض، وأن االســتمرار 

يف ذلك يعني استفحال الفساد دون رادع.
وبني الدقران أن الفساد سيبقى ينهش يف املجتمع 
غــض  يف  تســتمر  الســلطة  دامــت  مــا  الفلســطيني 
طرفهــا عــن املتســيبني يف الفســاد وعــدم تقدميهــم 
للقضــاء، وإبقــاء التقاريــر الصــادرة املتتبعــة للفســاد 

طي األدراج.
وأكــد الدقــران أن املطلوب وضع خطط اســرتاتيجية 

للتخلــص مــن الفســاد، وانتهــاج الشــفافية والنزاهــة 
يف األعامل واألنشطة الرسمية.

وأوضــح التقريــر الســنوي الثالــث عــرش لالئتــالف من 
أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان أن مــن بــني أســباب 
تراجــع نزاهــة الحكــم لدى الســلطة عدم اإلفصاح عن 
مــوارد وممتلــكات السياســيني املعرضــني للفســاد، 
وإدارة  بتخصيــص  املتعلقــة  السياســات  وضعــف 
قانــون  إصــدار  عــدم  ذلــك  يف  مبــا  الدولــة،  مــوارد 

املنافسة ومنع االحتكارات.
 ولفــت إىل أن الســلطة مل تطبــق اســرتاتيجية إدارة 
املال العام وفق املخطط، ومل تنرش تفاصيل موازنة 
الطــوارئ التــي أُعلــن عنها وُنــرش قانونها يف الجريدة 
الرســمية، وهــو مــا حــال دون إمكانيــة إجــراء تحليــل 
تــم االعتــامد  التــي  املرتكــزات االقتصاديــة واملاليــة 

عليها يف تحديد أسقف اإلنفاق وأولوياته.
غســل  جرميــة  مكافحــة  جهــود  أن  التقريــر  وأكــد   

األمــوال يف فلســطني مــا زالــت غري واضحة، بســبب 
األمــوال  غســل  ملكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  تكتــم 
عــىل أعاملهــا، وعــدم نــرش أي تقاريــر أو معطيــات 
تفــي  حجــم  حــول  داللــة،  ذات  إحصائيــات  أو 
وذكــر  منهــا.  املتحصلــة  واألمــوال  الجرميــة  هــذه 
أن الحكومــة بــرام اللــه امتنعــت عــن اإلفصــاح ونــرش 
اســتمرار  مــع  املتوســط،  رشق  غــاز  منتــدى  وثائــق 
الرتاجــع يف شــفافية املوازنــة العامــة، وعدم إصدار 
وزارة املاليــة الحســاب الختامــي وفًقا للمدة الزمنية 

القانونية.
يف حني ركز االختصايص االقتصادي د. بكر اشتية 
عــىل خطــورة الفســاد اإلداري الــذي جــزم عــىل أنــه 
مــازال قامئــًا ومتغلــل يف مؤسســات الســلطة. وقــال 
املــايل  الفســاد  "إن  "فلســطني  لصحيفــة  اشــتية 
أخــف وطــأة مــن الفســاد اإلداري" مبينــًا أن التنميــة 
ُتقــاد عــرب أشــخاص غــري مؤهلني، ما ينتــج عنه خلل 

واالســتثامرية  والصحيــة  التعليميــة  املنظومــة  يف 
وغــري ذلــك". وأضــاف اشــتية لصحيفــة "فلســطني" 
أن املتتبــع للتوظيــف يف القطــاع العــام يجــد مــدى 
حجــم التدخــالت يف عمليــة التوظيــف، فالتعيينات 
يف الوظائــف الدبلوماســية والخارجيــة والســفارات 
العائليــة،  حســب  وإمنــا  إداريــة  منهجيــة  تتبــع  ال 

والحزبية، واملصالح املالية.
اإلداري،  الفســاد  عــىل  الرقابــة  صعوبــة  إىل  وأشــار 
التــي  والتضليــل  املراوغــة  أســاليب  بســبب 
الجهــة  إلقنــاع  ذلــك  يف  املنغمســون  يســتخدمها 
التــي تطلــب الرقابــة، مشــددًا عــىل أن عالج الفســاد 

اإلداري يتطلب منظومة أخالقية ووطنية.
ســمة  أضحــت  املنفعــة  عالقــة  أن  الدقــران  وبــني   
الفلســطينية  للســلطة  املؤســي  للهيــكل  مميــزة 
واســتغالُل  واالســتيعاب،  لإقصــاء  قويــة  وأداًة 

املنصب الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.

غزة/ فلسطني:
بحثــت هيئــات اقتصادية يف قطاع 
وتنفيــذ  املشــرتك  التعــاون  غــزة، 
مشــاريع تطويرية مع وكالة التنمية 

البلجيكية.
واســتقبلت جمعيــة رجــال األعــامل 
أمــس،  غــزة،  قطــاع  الفلســطينيني- 
وفــًدا مــن وكالــة التنميــة البلجيكيــة 
)Enabel( برئاســة املمثــل املقيــم 
كريســتيل جوكيــه، ومديــرة مرشوع 
فلســطني  شــباب  مهــارات  متكــني 
شــاري جيزيلــني، ومســؤول برنامــج 
غــزة حنــني أبو نحلــة، ومجموعة من 
املهــارات  تطويــر  مبجــال  الخــرباء 

والتدريب.
عــىل  الجمعيــة  رئيــس  وبحــث 
الحايــك ولفيــف مــن رجــال األعامل 
والصناعيــني، خــالل اللقــاء، آليــات 
وتحســني  املشــرتك  التعــاون 
الرشاكــة والتنســيق بني مؤسســات 
التنميــة  ووكالــة  الخــاص  القطــاع 
البلجيكيــة، بهدف خدمة االقتصاد 
األزمــات  وتخفيــف  الوطنــي 

االقتصادية واإلنسانية يف غزة.
وأكــد الحايــك عىل أهمية التعامل 
كرشيــك  الخــاص  القطــاع  مــع 
إســرتاتيجي يف املشــاريع الدوليــة 
واملحليــة؛ لضــامن نجاحهــا باعتبار 
للنشــاطات  األكــرب  الحاضنــة  أنهــا 
عامــة  فلســطني  يف  االقتصاديــة 

وقطاع غزة خاصة.
رضورة  عــىل  الحايــك  وشــدد 
إلنجــاح  متكاملــة  خطــة  وجــود 
خدمــة  شــأنها  مــن  مشــاريع  أي 
الرياديــني وتشــغيل الخريجــني يف 
القطــاع، مبدًيــا اســتعداد الجمعيــة 
شــأنها  مــن  التــي  املشــاريع  لدعــم 

عمــل  فــرص  خلــق  يف  املســاهمة 
عــن  العاطلــني  للخريجــني  جديــدة 

العمل.
كــام ناقشــت غرفــة تجــارة وصناعــة 
محافظــة غــزة مع وفد وكالة التنمية 
البلجيكيــة، مرشوع إنشــاء صندوق 

وطني لتطوير املهارات.
جمــع  لقــاء  خــالل  ذلــك،  جــاء 
نائــب  بحضــور  أمــس،  الجانبــان، 
رشــاد  التجاريــة  الغرفــة  رئيــس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء  حــامدة، 
الغرفــة، وممثــيل مؤسســة التعــاون 

البلجييك.
وشــدد حــامدة عــىل أهميــة إنشــاء 
مهــارات  لتطويــر  وطنــي  صنــدوق 
الخــاص  القطــاع  يف  العاملــني 
بكفــاءة  للعمــل  العاملــني  وتأهيــل 
وفعاليــة يف ســوق العمــل املحــيل 

والدويل. 

غــزة  احتيــاج  عــىل  حــامدة  وأكــد 
املشــاريع  مــن  النــوع  هــذا  إىل 
التــي تعمــل عــىل ســد الفجــوة بــني 
ومتطلبــات  التعليميــة  املخرجــات 

القطاع الخاص.
كــام أشــاد جــامل جوابــرة أمــني عــام 
بالعالقــة  التجاريــة،  الغــرف  اتحــاد 
الغــرف  تربــط  التــي  اإلســرتاتيجية 
مــن  البلجيكيــة،  بالوكالــة  التجاريــة 
خالل تنفيذ العديد من املشــاريع 
يف  ســاهمت  والتــي  املشــرتكة 

تطوير القطاع الخاص.
"جيزيلــني"  قدمــت  جهتهــا،  مــن 
مؤسســة  عمــل  حــول  عرضــا 
مشــرية  فلســطني،  يف   Ebable

عــىل  حاليــا  تعمــل  الوكالــة  أن  إىل 
مهــارات  متكــني  مــرشوع  تنفيــذ 
خــالل  مــن  فلســطني  يف  الشــباب 
والتقنــي  املهنــي  التدريــب  مراكــز 
بــإرشاف الغــرف التجارية باعتبارها 

ممثاًل للقطاع الخاص.

ســعادتها  عــن  "جوكيــه"  وأعربــت 
التجاريــة  الغــرف  برؤســاء  بااللتقــاء 
يف قطــاع غــزة، معتــربة ذلك، بداية 
لقاءات ســيتم عقدها خالل الفرتة 
القادمة من أجل استكامل ومتابعة 

آليه تنفيذ املرشوع.
الوكالــة  إن  "جوكيــه":  وقالــت 
البلجيكيــة تســعى لصنــع مســتقبل 
أفضل للشــباب يف غزة، من خالل 
تنفيــذ مشــاريع تعمــل عــىل تقديم 
اســتفادة حقيقيــة للقطــاع الخــاص 
منظومــة  خــالل  مــن  والشــباب 
العاملــني  قــدرات  لبنــاء  مســتدامة 

يف قطاع غزة.
ويف ختام اللقاءات، اتفق الجانبان 
لبحــث  قادمــة  لقــاءات  عقــد  عــىل 
خــالل  مــن  املــرشوع  تنفيــذ  آليــة 
ووضــع  غــزة  يف  التجاريــة  الغــرف 
رؤيــة اســرتاتيجية لبحــث متطلبات 
إنشــاء  مــرشوع  عمــل  واحتياجــات 

صندوق وطني لتطوير املهارات.

اللجنة االقتصادية 
في التشريعي تناقش 

توسعة "كرم أبو سالم"
غزة/ فلسطني:

عقدت اللجنة االقتصادية يف املجلس الترشيعي، لقاء مع املدير 
العــام لهيئــة املعابــر والحــدود يف وزارة الداخليــة العميــد فــؤاد أبــو 

بطيحان.
النــواب: هــدى نعيــم، ســامل  اللجنــة  أمــس، أعضــاء  اللقــاء،  وحــرض 
املعابــر  عمــل  أوضــاع  متابعــة  بهــدف  الــرشايف،  يوســف  ســالمة، 

التجارية.
يف  الهيئــة  جهــود  مثمنــا  بطيحــان،  أبــو  بالعميــد  العبادســة  ورحــب 

الحفاظ عىل أمن وسالمة املعابر.
واســتعرض أبــو بطيحــان الوضــع األمنــي واالقتصــادي يف عمــل حاجز 
العمــل  يف  والصعوبــات  لإشــكاليات  وتطــرق  ســامل"،  أبــو  "كــرم 
والخطــط املســتقبلية لتطويــر عملــه وكذلــك التســهيالت يف متابعة 

دخول وخروج البضائع والشاحنات.
وأشار إىل إنشاء مبنى جديد لعمل الوزارات املختلفة ذات العالقة 

بعمل املعرب من خالل إنشاء مكاتب فرعية لها.
وناقــش النــواب الحاجــة امللحة لتوســعة وتحديث الحاجز التجاري؛ 
وذلــك لتلبيــة متطلبــات العمــل املتزايــدة، وحل مشــكالت االزدحام 

وتكدس البضائع وضغط العمل.

لبنان: توقيع عقد استيراد 
الكهرباء من األردن خالل أيام

بريوت/ األناضول:
أعلــن لبنــان، أمــس، إنجــاز مســودة عقــد الســترياد الكهربــاء 

من األردن عرب سوريا، عىل أن ُيوقع خالل أيام.
فيــاض،  وليــد  اللبنــاين  الطاقــة  لوزيــر  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
عقب اجتامع حكومي مبقر مجلس الوزراء وسط العاصمة 

بريوت، ُخصص ملناقشة أزمة الكهرباء.
أصبــح  وســوريا  األردن  مــع  الكهربــاء  "عقــد  فيــاض:  وقــال 

جاهزا، وسيتم توقيعه يف األيام املقبلة".
وأضــاف أن االجتــامع يف مقــر مجلــس الــوزراء "بحــث أيضــا 
آليــة الدفــع بالعملــة الصعبــة ملــزودي الخدمــات وملزويدنــا 
بالغــاز والكهربــاء، وتحويــل مــا نجبيــه باللــرية إىل دوالر وفــق 

سعر معني".
الــدويل  البنــك  مــن رشوط  "اآلليــة رشط  هــذه  أن  وأوضــح 
للتمويــل، كــام أنهــا رضورة ملحــة )ملؤسســة( كهربــاء لبنان، 

من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل املحطات".
ميقــايت،  نجيــب  الحكومــة  رئيــس  االجتــامع  يف  وشــارك 

ووزراء وممثلو مؤسسات معنية بقطاع الطاقة.
عقــود  موضــوع  االجتــامع  خــالل  "ناقشــنا  فيــاض:  وقــال 
اســتجرار الغــاز والكهربــاء مــن األردن، وتحدثنــا عــن التوقيــع 
مع األردن ومع سوريا عىل العقد الذي أصبح جاهزا اآلن".

ويف أكتوبر/ترشيــن األول املــايض، توصــل لبنــان واألردن 
والنظــام الســوري، إىل الصيغــة النهائيــة لعقــد تزويــد لبنــان 
وزراء  وأعلــن  الســورية،  األرايض  عــرب  األردنيــة  بالكهربــاء 
لنقــل  األردنيــة  الشــبكة  جاهزيــة  الثــالث  بالــدول  الطاقــة 

الكهرباء.
ويرتبط األردن وسوريا كهربائيا من خالل خط نقل منذ عام 
2001، إال أن خط الربط خارج الخدمة حاليا منذ منتصف 

عــام 2012 ألســباب فنيــة؛ يف حــني ترتبــط ســوريا ولبنــان 
كهربائيا من خالل عدة خطوط ربط.

على هامش اجتماع ملتقى األعمال 
القطري السعودي بالدوحة

توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين 
شركات قطرية وسعودية

الدوحة/ األناضول:
يف  تعــاون  اتفاقيــات   6 أمــس،  وســعودية،  قطريــة  رشكات  وقعــت 

قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.
القطــري  األعــامل  ملتقــى  عقــده  اجتــامع  هامــش  عــىل  ذلــك  جــاء 
الســعودي يف الدوحــة، ناقــش ســبل تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــني 
البلديــن، وفــق بيــان صــدر عــن غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر أوردتــه وكالــة 

األنباء القطرية الرسمية.
ووفقــا للبيــان، وقعــت "مجموعــة العــذيب" القطريــة اتفاقيــة تعــاون مع 

"مجموعة حمد شويعر لالستثامر العقاري" السعودية.
كــام وقعــت رشكــة "الدليمــي" ملعــدات آبــار النفــط القطريــة اتفاقيــة 
البرتوليــة  والخدمــات  "التوريــدات  رشكــة  مــع  اســرتاتيجية  رشاكــة 
وقعــت  والضيافــة،  الســياحة  قطــاع  ويف  الســعودية.  املحــدودة" 
املجموعــات  مــع  تعــاون  اتفاقيــات   4 الســعودية  الراجحــي  مجموعــة 
الفندقيــة القطريــة: ســوق واقــف، والريــان، وجزيــرة البنانــا، ودوســت 

العاملية. ومل يذكر البيان قيمة مالية لهذه االتفاقيات.
وناقش امللتقى "سبل تعزيز عالقات التعاون التجاري واالستثامري، 
والفــرص االســتثامرية املتاحــة يف البلديــن، ســعيا لتحقيــق التكامــل 

االقتصادي والتجاري" بينهام، وفقا للبيان.
ونقل البيان عن النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد 
بــن طــوار الكــواري، القــول: "نتطلــع لفتــح آفــاق جديــدة للتعــاون عــىل 

كافة األصعدة واملستويات".
وأوضــح الكــواري أن حجــم التبــادل التجــاري بــني بــالده والســعودية بلــغ 
األشــهر  يف  دوالر(  ماليــني   106 )حــوايل  قطــري  ريــال  مليــون   386

التسعة األوىل من العام الحايل 2021.
وأضــاف: "هــذه بدايــة مشــجعة بالرغــم مــن تداعيــات جائحــة فــريوس 
الســعودية  التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن  كورونــا". 
عجــالن بــن عبــد العزيــز العجــالن، وفقــا للبيــان، إن امللتقــى "يســهم 
يف تعزيــز العالقــات بــني البلديــن، والتــي نأمــل أن تصــل يف القريــب 
مــا يربطنــا مــن  بــكل  التكامــل مدعومــة  العاجــل إىل درجــة عاليــة مــن 
أوارص". وأعاد البلدان عالقاتهام الدبلوماسية يف يناير/كانون الثاين 
املــايض، يف إطــار مصالحــة بــني الدوحــة وكل مــن الريــاض وأبوظبــي 
ســنوات  ثــالث  مــن  ألكــر  اســتمرت  قطيعــة  بعــد  والقاهــرة،  واملنامــة 

ونصف.

اقتصاديان: إجراءات السلطة في مكافحة الفساد "مسرحية هزلية"

هيئات اقتصـادية بغـزة تبحث التعـاون المشتـرك 
مـع وكـالـة التنمية البلجيكيـة

جمعية رجال األعامل بغزة تستقبل وفًدا من وكالة التنمية البلجيكية أمس       )فلسطني(

رام الله-غزة/ رامي رمانة:
 أكــد مراقبــان اقتصاديــان أن اإلجــراءات التــي تدعــي الســلطة الفلســطينية 
اتخاذها لمكافحة أوجه الفســاد في مؤسســاتها ما هي إال مســرحية هزلية 
لخــداع الــرأي العام الداخلي والخارجي، مشــيرين إلى أن الفســاد ما زال قائمًا 

ويتغلل بقوة في ظل غياب قوة الردع الحقيقية، والمحاكمة العادلة.
وشددا على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي، وإفساح المجال للمؤسسات 
األهليــة الرقابيــة بممارســة مهامهــا دون عراقيــل ومالحقــات، ووضــع حــد 

للمحسوبية العائلية والتنظيمية في التوظيف والتعيين.
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نيودلهي/ وكاالت:
أعلــن ســاح الجــو الهنــدي وفــاة رئيــس أركان الجيــش 
الهندي الجرنال بيبني روات وزوجته و11 شــخصا يف 
حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، يف والية تاميل 

نادو يف جنوب الباد.
"تعرضــت  تغريــدة  يف  الهنــدي  الجــو  ســاح  وكتــب 
مروحيــة مــن طــراز )Mi-17V5( تنقل قائد هيئة أركان 
الدفــاع الجــرنال بيبــني روات لحــادث اليــوم )األربعــاء( 

قرب كونور يف والية تاميل نادو".

وأضاف يف تغريدة أخرى "ببالغ األســف ثبت اآلن أن 
بيبــني راوات والســيدة مدوليــكا راوات و11  الجــرنال 
شــخصا كانــوا عــى مــن املروحيــة قضــوا يف الحــادث 

املؤسف".
رئيــس  معــاوين  بــأن  محليــة  إعــام  وســائل  وأفــادت 
األركان، وأرسة روات، ومســؤولني آخريــن كانــوا عــى 

من املروحية عندما تحطمت.
وتــداول ناشــطون ووســائل إعام هنديــة مقاطع فيديو 
ذكــرت  كــا  ســقوطها،  بعــد  الطائــرة  احــراق  أظهــرت 

تقاريــر إعاميــة أن 11 شــخصا لقــوا حتفهــم مــن أصــل 
14 كانوا عى من الطائرة.

وقالت القوات الجوية يف تغريدة عى توير "صدرت 
أوامر بفتح تحقيق للوقوف عى سبب الحادث".

وعــني رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي الجــرنال 
روات يف منصــب رئيــس أول هيئــة أركان الدفــاع يف 
أواخــر عــام 2019، واســُتحدث هــذا املنصــب بهــدف 
والقــوات  والبحريــة  الجيــش  بــني  التكامــل  تحقيــق 

الجوية.

طرابلس/ وكاالت:
للدولــة  األعــى  املجلــس  دعــا 
تأجيــل  إىل  أمــس  ليبيــا  يف 
الرئاســية  االنتخابــات  إجــراء 
كانــون  ديســمرب   24 يــوم  املقــررة 
وســط  شــباط  فربايــر  إىل  األول 
القواعــد  حــول  الخافــات  تزايــد 
للتصويــت  القانــوين  واألســاس 

الــذي يســتهدف إنهــاء حالــة عــدم 
عــر  منــذ  املســتمرة  االســتقرار 

سنوات.
هيئــة  وهــو  املجلــس،  بيــان  يــأيت 
مبوجــب  تأسســت  استشــارية 
ومل   2015 عــام  ســام  اتفــاق 
الكيانــات  جميــع  بهــا  تعــرف 
قبــل  بالبــاد،  الليبيــة  السياســية 

موعــد االنتخابــات بأقــل مــن ثاثــة 
أسابيع.

مــدى  حــول  النقــاش  ويحتــدم 
األعــى  املجلــس  صاحيــات 
السياســية  الســاحة  يف  للدولــة 
الليبيــة املعقــدة، لكــن بيانــه يزيــد 
إجــراء  تكتنــف  التــي  الشــكوك 

االنتخابات.

واشنطن/ وكاالت:
األمريــي  الشــيوخ  مجلــس  رفــض 
مينــع  أن  شــأنه  مــن  كان  قــرار  مــروع 
البيــع املقــرح لصواريــخ متقدمــة جــو-
جو متوســطة املدى وقاذفات صواريخ 

وأسلحة أخرى للسعودية.
 67 بأغلبيــة  القــرار  جــاء رفــض مــروع 
صوتا مقابل 30. وكان عضوا املجلس 
يل  ومايــك  بــول  رانــد  الجمهوريــان 
مــن  املقــرب  ســاندرز  بــرين  وكذلــك 
الدميقراطيني قد طرحوا مروع القرار 
لعرقلة صفقة األسلحة املقرحة البالغ 

حجمها 650 مليون دوالر للسعودية.

املرعــني  مــن  العديــد  أن  حــني  ويف 
األمريكيــني يعتــربون الســعودية رشيكا 
انتقــد  األوســط،  الــرق  يف  مهــا 
اململكــة  أيضــا  الكونجــرس  يف  أعضــاء 
ملشــاركتها يف حرب اليمن، التي تقول 
األمم املتحدة إنها تســببت يف واحدة 
من أسوأ الكوارث اإلنسانية يف العامل.
فيهــا  حــث  كلمــة  يف  ســاندرز  وقــال 
"تصديــر  القــرار  مــروع  دعــم  عــى 
املزيد من الصواريخ إىل السعودية لن 
يفعــل شــيئا ســوى تأجيــج هــذا الــراع 
وسكب املزيد من الوقود عى النران 

املشتعلة بالفعل".

عــى  املوافقــة  مرعــون  ويرفــض 
صفقات الســاح للملكة دون تأكيدات 
عــى أن العتــاد األمريــي لــن يســتخدم 
املؤيــدون  وأشــار  املدنيــني.  لقتــل 
بايــدن  الرئيــس جــو  إدارة  أن  للبيــع إىل 
هجوميــة  أســلحة  بيــع  بالفعــل  منعــت 

للسعودية.
وافقــت  التــي  األســلحة  حزمــة  تشــمل 
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عليهــا 
الخارجيــة  الشــؤون  لجنتــي  ومســؤولو 
 280 والنــواب  الشــيوخ  مبجلــي 
املــدى  متوســط  جو-جــو  صاروخــا 
و596 مــن قاذفــات صواريــخ باإلضافــة 

إىل عتاد ودعم آخر.
كانــت إدارة بايــدن قــد قالــت يف وقــت 
ســابق إنها تعارض بشــدة مروع القرار 
بيــع  امتــام صفقــة  يطالــب مبنــع  الــذي 

األسلحة للسعودية.
التابــع  امليزانيــة  إدارة  مكتــب  وقــال 
املوافقــة  إن  بيــان  يف  األبيــض  للبيــت 
عى قرار مبنع امتام الصفقة "من شأنه 
باملســاعدة  الرئيــس  التــزام  يقــوض  أن 
يف  رشيكتنــا  دفاعــات  دعــم  يف 
الصواريــخ  هجــات  فيــه  تتزايــد  وقــت 
والطائــرات امُلســرة عــى املدنيني يف 

السعودية".

المجلس األعلى للدولة في ليبيا يدعو 
لتأجيل االنتخابات مع تزايد الخالفات

جانب من جلسة املجلس األعى الليبي أمس     )فلسطني(

مجلس الشيوخ األمريكي يدعم بيع صواريخ للسعودية

الهند.. مقتل قائد األركان وزوجته و11 مرافًقا 
في حادث تحطم مروحية

موسكو/ الجزيرة نت:
أكدت الرئاســة الروســية أن قمة الرئيسني 
األمريــي جــو بايــدن والــرويس فادميــر 
وأن  للغايــة،  منفتحــة  كانــت  بوتــني 
مســؤويل البلديــن ســيبدؤون قريبا بحث 
حــذرت  حــني  يف  الشــائكة،  امللفــات 
روســيا  اســتخدام  احتــال  مــن  أوكرانيــا 

أرايض بياروسيا للهجوم.
وقالــت الرئاســة الروســية إن حــوار بايــدن 
مــن  أول  بالفيديــو  جــرى  -الــذي  وبوتــني 
بوتــني  وإن  للغايــة،  منفتحــا  كان  أمــس- 
اقــرح عــى بايــدن إيقــاف كل اإلجــراءات 
املتبادلــة بشــأن خفــض عمــل املمثليــات 

الدبلوماسية.
بايــدن  أبلــغ  بوتــني  الكرملــني أن  وأضــاف 
يقــوم  )ناتــو(  األطلــي  شــال  حلــف  أن 
بتحركات خطرة لاستحواذ عى أرايض 

أوكرانيا واالقراب من حدود روسيا.
وقــال املتحــدث باســم الكرملــني دميري 
روســيا  عــن  ممثلــني  إن  بيســكوف 
قريبــا  ســيبدؤون  املتحــدة  والواليــات 
-بشــكل عمــي- بحث مســائل االســتقرار 
اإلســراتيجي التــي أثــرت يف القمــة أول 

من أمس.
اتفقــا  الرئيســني  أن  بيســكوف  وأوضــح 
عى تعيني ممثلني عنها لبحث قضايا 

األمن واالستقرار اإلسراتيجي يف القارة 
األوروبية يف أرسع وقت ممكن.

وأشــار بيســكوف إىل أن الزعيمــني اتفقــا 
أيضا عى إمكانية إجراء اتصاالت أخرى، 
بعد اجتاع ممثلني عن روسيا والواليات 
املتحــدة، موضحــا أنــه حتى اآلن يصعب 

تحديد موعد لذلك.
وأضــاف أن بوتــني وبايــدن مل يبحثا قضية 
املكاملــة  خــال  ســريم2-  نــورد  خــط 

األخرة.
مطالب بالعقوبات

ويف كييــف، قــال وزيــر خارجيــة أوكرانيــا 
دميرو كوليبا إنه واثق من أن بوتني سمع 
إشــارات واضحــة وقويــة مــن بايــدن يف مــا 

يتعلق بالتصعيد الذي تقوم به روسيا.
وأضــاف كوليبــا أن اتصــال بوتــني وبايــدن 
يف حــد ذاتــه يخــدم ردع روســيا وخفــض 
باالنخــراط  وصفــه  مــا  مثمنــا  تصعيدهــا، 
الدبلومــايس األمــريك يف جهــود إعــادة 

روسيا إىل طاولة املفاوضات.
األوكــراين  الخارجيــة  وزيــر  وأوضــح 
فولودميــر  األوكــراين  الرئيســني  أن 
مزيــدا  ســيبحثان  واألمــريك  زيلينســي 
مــن التنســيق مــن أجل ردع روســيا وإعادة 

إحياء محادثات السام.
بريطانيــا  إىل  أمــس  كوليبــا  وغــادر 

للمشاركة يف االجتاع التحضري لحوار 
الراكــة بني أوكرانيا واململكة املتحدة، 
وســيطرح يف زيارتــه مســألة تعزيــز الدعم 

ألوكرانيا.
الربيطانيــة  الخارجيــة  وزيــرة  وجــددت 
ليــز تــروس دعــم بادهــا لكييــف، وقالــت 
"نقــف بوضــوح مــع أوكرانيــا يف مواجهــة 

أي عدوان".
الســكرتر  نيكيفــوروف  ســرغي  وقــال 
اإلعامــي للرئيــس األوكــراين -يف مقابلــة 
مــع الجزيــرة- إنــه يعتقــد أن آليــة عقوبــات 
أدركــت  إذا  فعالــة  ســتكون  روســيا  عــى 

روسيا "مثن اعتدائها" عى أوكرانيا.
تكــون  أن  أملــه  عــن  نيكيفــوروف  وأعــرب 
العقوبــات ضمــن الخيــارات، وعــى رأس 
تلــك العقوبــات إخــراج روســيا مــن نظــام 
"ســويفت" للتعامــات املاليــة الدوليــة، 
وإغاق أنبوب نورد ســريم2- لنقل الغاز 
ســفر  وفــرض حظــر  أوروبــا،  إىل  الــرويس 

عى أقرب حلفاء بوتني.
وقــال مســؤول بديــوان الرئاســة األوكرانيــة 
أرايض  اســتخدام  بــدأت  روســيا  إن 
"توســيع عدوانهــا"،  بياروســيا الحتــال 
موضحــا أنهــا حشــدت قواتهــا عى حدود 
الســتخدام  "مســتعدة  وأنهــا  البــاد، 

القوة".

أنقرة/ األناضول:
أكــد وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود تشــاووش أوغلــو، 
رضورة حصــول األمــم املتحدة عى موافقة الســلطات 
القربصيــة الركيــة حيــال نــر قــوات حفــظ ســام يف 

الجزيرة.
الفيديــو  عــرب  أوغلــو  لتشــاووش  كلمــة  ذلــك يف  جــاء 
كونفــراس يف االجتــاع الــوزاري لألمم املتحدة لحفظ 
الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  ينظــم  الــذي  الســام، 

الكورية الجنوبية.
وشــدد الوزيــر الــريك أن املوافقــة املشــركة لجميــع 
لحفــظ  املتحــدة  األمــم  قــوة  لنجــاح  مطلوبــة  األطــراف 

السام.
األمــم  عــى  يجــب  أنــه  أؤكــد  أن  "يجــب  وأضــاف: 
املتحــدة الحصــول عــى موافقــة الســلطات القربصيــة 
الركيــة عــى قــوة حفظ الســام التابعة لألمم املتحدة 
"عمليــة  أن  أوغلــو  تشــاووش  وأشــار  الجزيــرة".  يف 
قــربص  جزيــرة  يف  حصلــت  التــي  الوحيــدة  االحتــال 

وقعــت عــام 1963، مــا أدى إىل نــر قــوة حفظ ســام 
لألمم املتحدة يف الجزيرة عام 1964".

ولفــت إىل دعــم تركيــا قــوات حفــظ الســام األمميــة، 
يف  دوالر  مليــون   2.9 بـــ  ســاهمت  بــاده  أن  مبينــا 

"صندوق األمم املتحدة لبناء السام" منذ إنشائه.
وأكــد تشــاووش أوغلــو أن بــاده ســتواصل املســاهمة 
والــرق  إفريقيــا  يف  الســام  حفــظ  عمليــات  يف 

األوسط والبلقان.
جمهوريــة  انتقــدت  املــايض،  متــوز  يوليــو/  وأواخــر 
األمــم  قــوات  واليــة  متديــد  الركيــة،  قــربص  شــال 
6 أشــهر، لغايــة  املتحــدة لحفــظ الســام يف قــربص، 
31 ينايــر/ كانــون الثــاين 2022، دون الحصــول عــى 

موافقتها.
ومنــذ 1974، تعــاين جزيــرة قــربص مــن االنقســام بــني 
الجنــوب،  يف  ورومــي  الشــال  يف  تــريك  شــطرين، 
ويف 2004 رفــَض القبارصــة الــروم خطــة قدمتهــا األمم 

املتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

بغداد/ األناضول:
املائيــة  املــوارد  وزيــر  بحــث 
العراقــي مهــدي رشــيد الحمــداين 
بغــداد،  لــدى  الــريك  والســفر 
عــي رضــا غونــاي، أمــس، الجهــود 
املشــركة بــني بلديهــا، ملواجهــة 

شح املياه.
جــاء ذلــك يف لقــاء جمعهــا مبقــر 
العراقيــة  املائيــة  املــوارد  وزارة 
بيــان  وفــق  بغــداد،  العاصمــة  يف 
للــوزارة. وقــال البيــان إن الحمداين 

وغونــاي بحثــا "ملــف امليــاه وســبل 
البلديــن  بــني  املشــرك  التعــاون 
ملواجهة أزمة شــح املياه التي متر 

بها املنطقة".
وأضاف أنه "تم التطرق إىل مذكرة 
الجانبــني  بــني  املوقعــة  التفاهــم 
التنفيــذ،  حيــز  دخولهــا  بعــد 
بنــود  لتنفيــذ  الازمــة  والخطــوات 
املذكرة مبا يضمن حصول العراق 

عى حصة مائية عادلة".
خــال  رصح  الحمــداين  وكان 

 29 يف  ببغــداد  صحفــي  مؤمتــر 
املــايض،  الثــاين  نوفمرب/تريــن 
بــاده  مــع  تقاســمت  تركيــا  بــأن 
الــرر املرتــب عــى نقص املياه 
يف نهــري دجلــة والفــرات، بخــاف 
إيــران التــي امتنعــت عــن ذلــك مــا 
سبب رضرًا ملناطق رشقي الباد.

األول  كانــون  ديســمرب/  ويف 
2014، وقــع العــراق وتركيــا مذكرة 
تفاهــم يف مجــال امليــاه، تتضمــن 
أهميــة  تأكيــد  أبرزهــا  مــادة،   12

املــوارد  إدارة  مجــال  يف  التعــاون 
والفــرات،  دجلــة  لنهــري  املائيــة 
وتحديــد حصــة كل دولــة مــن ميــاه 

النهرين.
ويعتمــد العــراق يف تأمــني امليــاه 
بشــكل أســايس عــى نهــري دجلــة 
تنبــع  التــي  وروافدهــا  والفــرات، 
جميعهــا مــن تركيــا وإيــران وتلتقــي 
قــرب مدينــة البرة جنــوب العراق 
لتشــكل شــط العــرب الــذي يصــب 

يف الخليج العريب.

عدن/ وكاالت:
تعهدت القامئة بأعال السفر األمريي لدى 
الواليــات  بدعــم  أمــس  ويســتي  كايث  اليمــن 
اليمــن  الــذي  شــاملة يف  املتحــدة إلصاحــات 
أزمــة اقتصاديــة خانقــة وانهيــارا قياســيا  يعــاين 
حــرب  وســط  املحليــة،  للعملــة  مســبوق  غــر 

دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
وقــال بيــان نرته الســفارة األمريكية عى توير 
إن كايث ناقشــت مــع محافــظ البنــك املركــزي 
الحاجــة  غالــب  أحمــد  حديثــا  املعــني  اليمنــي 
إىل اســتمرار التعــاون الــدويل القــوي واإلعانات 

املالية للمساعدة يف دعم االقتصاد اليمني.
لقــرار  داعــم  معلــن  دويل  موقــف  أول  وهــذا 
الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي بإعــادة 
والــذي  املركــزي  البنــك  إدارة  تشــكيل مجلــس 
شــمل تعيــني محافــظ ونائــب محافــظ جديديــن 
للبنــك. وأثــار قــرار تعيــني قيــادة جديــدة للبنك 
السياســية  األوســاط  يف  ارتياحــا  املركــزي 
واالقتصاديــة والشــعبية يف اليمــن، ملــا ميتلكــه 
املحافــظ الجديــد مــن كفــاءة وخــربة اقتصاديــة 

فضا عن عاقات دولية واسعة.
كــا انعكــس القــرار إيجابيــا عــى قيمــة الريــال 

اليمني الذي اســتعاد بعض قيمته أمام الدوالر 
يف ســوق الــرف مبدينــة عــدن بجنــوب البــاد 
لرتفــع إىل 1290 ريــااًل للــدوالر الواحد للراء 
و1360 ريــااًل للبيــع وفقــًا ملتعاملــني ورصافــني 

بعدن مساء أمس.
كانــت قيمــة العملــة قــد شــهدت مؤخــرًا موجــة 
إىل  دفعتهــا  مثيــل  لهــا  يســبق  مل  حــاد  هبــوط 
أدىن مســتوى عــى اإلطــاق يف مطلــع الشــهر 
ريــال   1700 حاجــز  تجــاوزت  عندمــا  الجــاري 
وقــوع  مــن  تحذيــرات  تصاعــد  وســط  للــدوالر 

كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

باريس/ وكاالت:
 قــال مكتــب االدعــاء يف باريــس أمــس إنــه 
تــم إطــاق رساح مواطــن ســعودي اعتقــل 
أن  يف  لاشــتباه  الفرنســية  العاصمــة  يف 
لــه صلــة بقتــل الصحفــي الســعودي جــال 

خاشقجي.
القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  يف  مصــادر  كانــت 
الفرنسية قد ذكرت أن الرجل الذي اعُتقل 
عائــض  بــن  خالــد  هــو  املــايض  الثاثــاء 
ســابق  عضــو  اســم  نفــس  وهــو  العتيبــي، 
مــدرج  الســعودي  امللــي  الحــرس  يف 
وبريطانيــة  أمريكيــة  عقوبــات  قوائــم  يف 
وورد يف تقريــر صــدر بتكليــف مــن األمــم 
مقتــل  يف  ضالعــا  باعتبــاره  املتحــدة 

خاشقجي يف تركيا.
باريــس  يف  الســعودية  الســفارة  وقالــت 
إن  املــايض  الثاثــاء  متأخــر  وقــت  يف 

لــه  عاقــة  "ال  عليــه  املقبــوض  الســعودي 
بالقضيــة املتناولــة" ويجــب إطاق رساحه 

عى الفور.
عمليــة  أن  الفرنــي  االدعــاء  بيــان  وذكــر 
الســعودي  املواطــن  هويــة  مــن  التحقــق 
خلصــت إىل أن مذكــرة اعتقــال أصدرتهــا 

تركيا ال تنطبق عليه.
مبوجــب  عليــه  القبــض  ألقــي  قــد  وكان 
عندمــا  وذلــك  الركيــة،  االعتقــال  مذكــرة 
فحصــه  عنــد  إنــذارا  ســفره  جــواز  أطلــق 
يســتعد  كان  بينــا  الضــويئ  باملاســح 
إىل  باريــس  مــن  متجهــة  رحلــة  لركــوب 

الرياض.
مكتــب  عــن  الصــادر  البيــان  وأضــاف 
املدعي العام "أظهرت الفحوص املكثفة 
للتأكد من هوية هذا الشخص أن اإلخطار 
ســبيله".  إخــاء  وتــم  عليــه...  ينطبــق  ال 

كان خاشــقجي صحفيــا بجريــدة واشــنطن 
بوســت ومنتقــدا لألمــر محمد بن ســلان 
الفعــي،  وحاكمهــا  اململكــة  عهــد  ويل 
وشــوهد آخــر مــرة وهــو يدخــل القنصليــة 
مــن  الثــاين  يف  إســطنبول  يف  الســعودية 
أكتوبــر تريــن األول عام 2018. ويعتقد 
املســؤولون األتــراك أنــه تــم تقطيع أوصاله 
بعد قتله ونقلها إىل خارج القنصلية. ومل 

ُيعرث عى رفاته حتى اآلن.
وكانــت أنبــاء االعتقال -عندما كان ُيعتقد 
الــذي  نفســه  هــو  الســعودي  املواطــن  أن 
أثــارت  قــد  عليــه-  للقبــض  تركيــا  تســعى 
موجــة مــن ردود الفعــل فأبــدت جاعــات 
وخطيبــة  اإلنســان  حقــوق  عــن  مدافعــة 
خاشــقجي ارتياحا ملقاضاة شــخص مبثل 
لألمــم املتحــدة  تقريــر  مكانتــه. وورد يف 
صــدر عــام 2019 أن العتيبــي كان ضمــن 

يف  دورا  لعبــوا  ســعوديا   15 مــن  فريــق 
عمليــة قتــل خاشــقجي بعــد أن ذهــب إىل 
القنصلية السعودية للحصول عى وثيقة 

تسمح له بالزواج.
شــديد  وقــت  يف  االعتقــال  وجــاء 
الرئيــس  لقــاء  مــن  أيــام  بعــد  الحساســية 
بــويل العهــد  الفرنــي إميانويــل ماكــرون 
ســلان  بــن  محمــد  األمــر  الســعودي 
ليصبح أول زعيم غريب يزور اململكة منذ 

مقتل خاشقجي.
حيــوي  الســعودية  دور  أن  ماكــرون  ويــرى 
ســام  اتفــاق  إبــرام  يف  املســاعدة  يف 
كــا  إيــران،  مــع  املنطقــة  مســتوى  عــى 
متشــددين  محاربــة  يف  حليفــا  يعتربهــا 
إســاميني مــن الــرق األوســط إىل غــرب 
أفريقيــا، ويف التصــدي لجاعــة اإلخــوان 

املسلمني.

أنقرة: ال بد من موافقة قبرص التركية 
لنشر قوات أممية بالجزيرة

فرنسا تطلق سراح مواطن سعودي ألقي القبض 
عليه في قضية خاشقجي

الكرملين: موسكو وواشنطن ستباشران نقاًشا 
حول القضايا الشائكة بشأن أوكرانيا

مباحثات عراقية تركية تتناول مواجهة شح المياه

واشنطن تتعهد بدعم اإلصالحات في اليمن 
عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي
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سيدين/ وكاالت:
وعــى  وطولــه،  الطفــل  منــو  يف  تؤثــر  عــدة  عوامــل 
رأسها العامل الجيني الذي يلعب الدور األسايس 
يف تحديد طول األطفال عند بلوغهم ســن الرشــد. 
بحســب اختصاصيــة التغذيــة مايــا شــقرا، للعامــل 
الجينــي التأثــر األكــر واألهم وال ميكن التدخل فيه 
بطبيعــة الحــال. لكنهــا تؤّكــد أن التغذيــة الصحيحــة 
منــذ الســنني األوىل لألطفــال، إىل جانــب التامريــن 
منــو  يف  إيجابيــًا  دورًا  تلعــب  أن  ميكــن  املناســبة، 

الطفل، ومن ثم يف زيادة معدل الطول لديه.
معدل زيادة طول الطفل

ينمــو األطفــال باســتمرار مــع منــو العظــام الطويلــة يف 
الطفــل يف عامــه  فيزيــد طــول  والســاقني.  الذراعــني 
العامــني  بــني عمــر  أمــا  املائــة،  50 يف  بنســبة  األول 
يــراوح  أعــوام فيزيــد طــول قامتــه مبعــدل  والخمســة 
بني 6.3 سنتمرات و8.9 سنتمرات. ويف عمر 10 
ســنوات حــواىل 6.3 ســنتمرات يف العــام. بــني عمــر 
11 ســنة و21 ســنة، يبلــغ طــول املراهــق 15 إىل 20 
يف املائة من طوله كراشد، بعدها يتوقف منو عظام 

جديدة ويتوقف منو الشخص.
التغذية السليمة

معــدل  يف  تراجــع  إىل  التغذيــة  ســوء  يــؤدي  قــد 

غزة/ يحيى اليعقويب:
ومنطقــة  حمــد  مدينــة  بــني  الرابــط  الطريــق  يف 
للــامرة  ميكــن  ال  يونــس،  خــان  مبحافظــة  القــرارة 
الــكالب  لنبــاح  تعرضهــم  دون  بســالم  املــي 
ملحــررة  املجــاور  الطريــق  يف  املراميــة  الضالــة 

"حطني" مساء كل يوم.
كثــًرا مــا اشــتىك األهــايل يف املناطــق الرشقيــة 
التــي  الضالــة  الــكالب  ظاهــرة  مــن  يونــس  لخــان 
النفايــات  مكبــات  الشــمس  مغيــب  مــع  تحتــل 
إزالتهــا، فتمنــع  النظافــة يف  والتــي يتأخــر عــامل 
طريــق  تعــرض  أو  ليــاًل،  التــزاور  مــن  األهــايل 
املصلني يف أثناء ذهابهم إىل أداء صالة الفجر، 
وكذلــك يشــعر النــاس بالخــوف عندمــا يرســلون 

أبناءهم للمدارس يف الفرة الصباحية.
يقــول محمــد شــاهني الــذي يســكن مدينــة حمــد 
تثــر  الــكالب  ظاهــرة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة 
مــرة  مــن  وألكــر  األطفــال  نفــوس  يف  الرعــب 
ســجلت حــوادث متثلــت مبالحقــة هــذه الــكالب 
بــادروا  للســكان، مشــًرا إىل أن شــباب املدينــة 
للتخلــص منهــا وإرســالها لجمعيــة "ســاللة" التــي 
ترعى الحيوانات. بينام يفيد غســان نبهان الذي 
يســكن منطقة القرارة، بأن عائلته تضطر لســلوك 
مفرقات بعيدة عن تجمعات الكالب، أو العودة 

للمنزل قبل حلول املساء وبدء تجمعهم.
طفل بين أنياب الكلب

الــذي  ســنوات(  )خمــس  ناجــي  ســامل  أيهــم  كان 
يســكن بجــوار مســجد القبــة غــرب محافظــة خــان 
يونــس، ذاهًبــا بدراجتــه الهوائيــة الصغــرة للعــب 
كلــب  عليــه  انقــض  لبيتــه،  املجــاورة  األرض  يف 

متوازن يجمع بني الروتينات والنشويات والدهون 
والفيتامينات مبعدالت مناسبة. التامرين املناسبة
التامريــن  بعــض  شــقرا  تقــرح  الغــذاء،  جانــب  إىل 

العــر الــذي زار أيًضــا الطفــل أيهــم، ويتابــع حالتــه 
الصحيــة، أفــاد بــأن عائلة الطفــل أبلغت من وزارة 
الصحــة بعــدم توفــر اللقــاح الــالزم لــداء "الكلــب" 
خــالل  مــن  توفــره  تحــاول  الجمعيــة  وأن  لديهــا، 

مؤسسات بالضفة الغربية.
محمية كبيرة

لرعايــة  وذلــك  "ســاللة"  جمعيــة  العــر  أســس 
للدهــس  تتعــرض  التــي  الضالــة  الحيوانــات 
ولحاميــة  يرعاهــا،  مــن  تجــد  وال  والحــوادث 
النــار  بإطــالق  للقتــل  تتعــرض  التــي  الحيوانــات 
والتســميم نتيجــة وجودهــا بني البيــوت واملزارع، 
وما زال يحاول إيجاد مســاحة كبرة إلنشــاء ملجأ 
كبــر يتــم فيــه جمع الكالب والقطط رغم أنه قدم 
مل  ســنوات  أربــع  منــذ  األرايض  لســلطة  تصــوًرا 

ُيرجم عى أرض الواقع؟
يؤكــد أن إنهــاء الظاهــرة يحتــاج لتكاتــف الجهــود 

معدل منوه.
الفقــري  عمــوده  متــدد  يف  ذلــك  يســاعد  كــام 
عــى  الطفــل  تعّلــق  أن  كــام  وقفتــه.  وتحســني 

ال ينكــر أحــد أنهــا تثــر رعــب املواطنــني خاصــة 
األطفال والنساء".

ومىض إىل القول: "خطر الكالب الضالة أقل من 
كالب الحراســة فهــي أكــر عدوانيــة وتــرىب عــى 
هــذا األســاس، خاصــة أن املربــني يتعمــدون منذ 
صغــر الــكالب إعطاءهــم إشــارة إىل الهجــوم عــى 
بــاب املــزاح  مــن  األطفــال  –دون تنفيــذ ذلــك– 

فينشأ الكلب عى الشخصية ذاتها".
األمــر الــذي يحتــاج مــن وزارة الداخليــة للتدخــل 
تربيــة  بــدورات  الحراســة  كالب  مــريب  وإخضــاع 
لجــام  دون  خروجهــا  منــع  وكذلــك  وترويضهــا، 

وطوق رقبة، وفق العر.
مــن  مكثفــة  جهــوًدا  يســتدعي  الــكالب  انتشــار 
املجتمــع والبلديــات والجهــات املختصة إلنشــاء 
مــا  غــرار  عــى  للــكالب كحــل "رحيــم"  محميــات 

فعلت بلدية غزة.
وبنــت البلديــة ملجــأ إليــواء نحــو 500 كلــب يتــم 
وتوفــر  املدينــة،  أحيــاء  مختلــف  مــن  تجميعهــا 
الطعــام واملــاء لها، ووقف عملية تكاثرها بالطرق 
عــن  الذكــور وعزلهــا  مــن خــالل إخصــاء  الصحيــة 
يف  الــكالب  أعــداد  تقــدر  حــني  يف  اإلنــاث، 
عــى  خطــرا  تشــكل  كالب   4-5 بنحــو  املدينــة 
املواطنني. بحسب إفادة سابقة من رئيس قسم 
العــي  غــزة محمــد  بلديــة  الوقائيــة يف  الصحــة 

لصحيفة "فلسطني".
كالب في الطريق

شــامل  العامــودي  مبنطقــة  "اإلرساء"  حــي  يف 
قطــاع غــزة، يضطــر منــذر الــرشايف ملرافقــِة أبنائــه 
يف أثنــاء ذهابهــم إىل املدرســة صباًحــا، بســبب 

العظــام  منــو  ويف  الطفــل  جســم  يف  العضــالت 
الطــول  معــدل  عــى  ينعكــس  مــا  وهــو  وصالبتهــا، 
أيضــًا، كــام توضــح شــقرا. هكــذا تؤكــد أن التغذيــة 
للطفــل.  ســليم  منــو  تأمــني  يف  مهــاًم  دورًا  تلعــب 
لذلــك عــى الطفــل أن يتبــع نظامــًا غذائيــًا متوازنــًا 
الخــر  مــن  الكثــر  عــى،  يحتــوي  ومتنوعــًا 
والفاكهــة التــي تؤّمــن لــه حاجــات جســمه ومنــوه مــن 

الفيتامينات واملعادن.
وتعــد الروتينــات مــن العنــارص األساســية يف مثــل 
والدجــاج،  البيــض،  مصادرهــا  وأهــم  الحالــة،  هــذه 
واللحــم، ومثــار البحر، واملكــرات، والخر الغنية 

بالروتينات كالسبانخ والهليون.
الحليــب  مصــادره  وأهــم  الكالســيوم  وكذلــك 
والســلمون،  والليمــون،  والــروكيل،  ومشــتقاته، 
يف  إيجابيــًا  دورًا  فيلعــب  الزنــك  أمــا  والرديــن. 
منــو الطفــل، لذلــك مــن املهــم أن يتنــاول الفســتق 
كمصــدر مهــم لهــذا املعدن، واالبتعــاد عن األطعمة 
بالدهــون،  الغنيــة  واألطعمــة  التحضــر  رسيعــة 

واملرشوبات الغازية.
كــام تــرز أهميــة التغذيــة الســليمة خــالل الحمــل، 
لتأثرهــا عــى الجنــني وصحــة عظامــه ومنوهــا. لكــن 
غــذايئ  نظــام  عــى  باالعتــامد  ُينصــح  عــام،  بشــكل 

حراســة يعــود ألحــد الجــران مــن فــوق ســور أرضــه 
وعــض الطفــل مــن رأســه وغــرز مخالبــه يف وجهــه 

ثم تركه عائًدا لألرض.
ركــض أيهــم بحالــة خطرة تســيل الدماء من رأســه، 
الجــران  تلقفــه  الخــوف،  مــن  أطرافــه  وترتجــف 
ونقلــوه إىل مستشــفى "نــارص" باملحافظــة التــي 

لته بدورها ملستشفى غزة "األورويب". حوَّ
طبيــب الباطنــة مبستشــفى غــزة األورويب عــامد 
الكرنز يوضح أن الطفل تعرض لجروح عميقة يف 
وجهه ورأسه من الجهة اليمنى واليرى، يراوح 
طولهــا بــني 12-10 ســم، واألمــر نفســه يف يــده 

اليمنى.
الكرنــز  أضــاف  كــام  املشــفى،  إىل  أيهــم  أدخــل 
عمليــات  لــه  وأجريــت  "فلســطني"،  لصحيفــة 
برتوكــوالت صحيــة خاصــة  وفــق  للجــروح  غســيل 
لــه  أجريــت  ثــم  الــكالب،  عضــات  مــع  للتعامــل 

عمليات لئم للجروح )تغريز( تجميلية.
ويلفــت إىل أن الطفــل مســتقر صحًيــا وال خطــورة 
ــا، غــر أنــه ســيحول عــى الطــب  عــى حياتــه حاليًّ

الوقايئ باملشفى إلبقائه تحت املالحظة.
بأيــام  فقبلهــا  الوحيــدة،  أيهــم  حادثــة  تكــن  مل 
تعــرض الطفــل معتــز الجرودي من منطقــة القرارة 
لهجوم من كلب حراسة يعود ألحد الجران، من 

فصيلة جرمن وهي ذاتها التي هاجمت أيهم.
ســعيد  الحيــوان  لرعايــة  ســاللة  جمعيــة  رئيــس 
العــر الــذي تابــع تفاصيــل الحادثة يقــول لصحيفة 
وظــل  الطفــل  عــض  الكلــب  إن  "فلســطني"، 
متشــبًثا بــه حتــى جــاء الدفــاع املــدين باملنطقــة 

وخلص الطفل منه.

أبرزهــا،  ومــن  للطفــل.  الســليم  النمــو  تؤّمــن  التــي 
الطفــل  تعليــم  مــن املهــم  لذلــك  املــط"،  "متاريــن 
بعــض التامريــن البســيطة مــن ســن مبكــرة لتحســني 

املــدين،  واملجتمــع  والحكومــة  البلديــات  مــن 
الفتــا إىل أن أعــداد الــكالب زادت بعــد الحــروب 
اإلرسائيليــة عــى غــزة خاصــة األخــرة، إذ تهــرب 
الكالب من املناطق الرشقية بحثا عن األمان إىل 
داخل املدن، وهذا ما الحظه من خالل شــكاوى 

واتصاالت املواطنني التي ترد الجمعية.
ويلفــت العــر إىل أن بلديــات بيــت حانون تحاول 
تجهيــز ملجــأ، وتواصلــت مــع الجمعيــة بلديــات 
بيــت الهيــا، والنصــرات، والريــج، ورفــح، وخــان 
تصــورا  الجمعيــة  قدمــت  األمــر  "لــذات  يونــس، 

ورؤية إلنشاء مالجئ".
لكــن العــر يدافــع عــن الكالب الضالــة، ويقول إنها 
غــر مؤذيــة إذ تنشــأ مــن صغرهــا ضعيفــة بســبب 
تعرضهــا للــرب مــن الناس، "حتــى عندما تقدم 
إليــه،  التقــدم  يف  جســارة  يظهــر  ال  الطعــام  لــه 
التــي  واملالحقــة  النبــاح  عــى  ســلوكها  ويقتــر 

القضيب املعدين الثابت ومامرسة التامرين فيه 
لــه أثــر إيجــايب أيضــًا. هــي متاريــن تجعــل عضالت 

الظهر والذراعني أكر صالبة يف الوقت نفسه.
كام يعد القفز عى الحبل من الرياضات املسلية 
لألطفال، ويف الوقت نفسه تساعد عى تشغيل 
ذلــك  يف  مبــا  واألعضــاء  الجســم  عضــالت  كامــل 
القلــب، إضافــة إىل كونهــا قــد تســاهم يف زيــادة 
طول القامة بسبب عملية مط الجسم أثناء القفز.

كذلك متلك السباحة املفعول نفسه عى جسد 
الطفل بسبب تشغيل كامل عضالت الجسم.

النوم
عامــل آخــر يلعــب دورًا بــارزًا يف النمــو وهــو النــوم 
مبعــدالت كافيــة، إذ يحّفــز النــوم مبعــدالت كافيــة 
منــو األطفــال واملراهقــني. فخــالل النــوم العميــق 

يفرز الجسم الهرمونات الالزمة للنمو. 
يف املقابل، فإنا السهر يؤثر سلبًا عى صحة النمو 
ينعكــس  كــام  عــدة،  مشــاكل صحيــة  إىل  ويــؤدي 
عى قدرة الطفل عى الركيز والتعلم واملشاركة 

يف الحياة.

انتشار الكالب الضالة يف املنطقة.
"يف إحــدى املــرات هجمــت الــكالب عى ُمســن 
مالبســه،  ومزقــوا  الفجــر  لصــالة  توجهــه  خــالل 
وبعــض  أنــا  مــاًرا  كنــت  وقتهــا  بعضــه،  وقامــوا 
الجــران فقمنــا بطردهــم وإســعاف الحــاج" يدلــل 
عــى خطــورة الــكالب. يف موقف آخر، ويف أثناء 
مرافقــة منــذر لنجلــه عــى املدرســة الحــظ رصاخ 
طفلني بشــكل هســتري بعدما هاجمهم كلبان، 
ولــوال تدخلــه بالوقــت املناســب لوقــع الطفــالن 
ضحيــة، بنــرة غاضبــة أضــاف: "لألســف الظاهــرة 
منترشة بكرة وتالحق األطفال والنســاء"، مشــرا 
إىل أن األهــايل ناشــدوا بلديــة املحافظــة إلنشــاء 

محمية لكن دون جدوى.
مدير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة د. حسن 
عاًمــا،  عرشيــن  منــذ  إدارتــه  دور  أن  يبــني  عــزام 
اقتــر عــى جلــب الســموم للبلديــات للتخلــص 
مــن الظاهــرة، لكــن الرشكات املصنعــة لها عاملًيا 
توقفــت عــن تصنيعهــا لخطورتها عى الربة بعد 
تحلــل الكلــب بالتــايل منــع تداولهــا، مشــًرا إىل 
وأصبحــت  زاد عددهــا  الضالــة  الــكالب  تــرك  أن 

مؤذية.
ولفــت عــزام يف حديثــه مع صحيفة "فلســطني"، 
أن هنــاك قصــة نجــاح لبلديــة غــزة بإنشــاء ملجــأ 
عــدة  أن  الــكالب، الفتــا إىل  مئــات  فيــه  جمعــت 
بلديات راسلت الخدمات البيطرية بالخصوص، 
ولكن هذا ما يحتاج ملبادرة من البلديات بتوفر 
أماكــن وملجــأ وجمع للكالب، ثم تقوم الخدمات 
البيطــري  بالتعامــل  الــوزارة  مبديريــات  البيطريــة 
معها من تعقيم ومنع تكاثر باعتبارها جهة فنية.

هل يمكن زيادة طول األطفال؟ هذه بعض النصائح الصحية

                                       تدخل البلديات لم ينِه الظاهرة

"الكالب الضالة" ظاهرة متزايدة تثير رعب 
المواطنين.. و"كالب الحراسة" وحوش بين المنازل

كلبا حراسة سبَّبا 
جروًحا غائرة للطفلني 

"أيهم" و"معزت" 
األسبوع المايض

بلدية غزة أنشأت ملجًأ 
يؤوي 500 كلب يف 

حني تقدر أعداد الكالب 
بالمدينة نحو 5 آالف

المواطن الرشايف: الكالب 
اعتدت عىل ُمسن خالل 

توجهه لصالة الفجر 
ومزقت مالبسه

عزام: الخدمات البيطرية 
بوزارة الزراعة جاهزة 

للتعامل مع الكالب يف 
حال وفرت البلديات مالجئ

رئيس جمعية "ساللة": 
لدينا خطة تحتاج إىل 

تخصيص قطعة أرض 
إلنشاء محمية للكالب
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يــد وحدهــا ال ُتصفــق، هــذه هــي الحقيقــة، والوحــدة هــي 
التــي ُتحقــق وتصفــق للحــق وتواجــه الباطــل. اآلن، وبعــد 
الرياضيــة  املنظومــة  عمــل  يعــري  الــذي  الخلــل  ثبــوت 
الرجــوب  جربيــل  الفريــق  يقودهــا  التــي  الفلســطينية 
منــذ عــام 2008 وحتــى اآلن، أي قرابــة 14 عامــًا، بــدأت 
األصــوات تتعــاىل لإلعــان عــن رفضهــا سياســته يف قيــادة 
قمعــه  سياســة  رفضهــا  عــن  ولإلعــان  املنظومــة،  هــذه 
األصــواَت الرافضــة للخلــل، والداعيــة إىل التغيــر من أجل 

تحقيق املصلحة الرياضية الوطنية.
وهنــا ال ُبــد مــن اإلشــادة بحالــة الوحــدة املرتقبــة والحتميــة 
يف وجــه الخلــل، وُمرتكبيــه، ومســانديه، وهــم يعرفــون أنــه 
الخلــل بعينــه، وُمطالبــة أصحــاب صــوت الحــق بــأن ينفضوا 
الغبــار عــن أنفســهم، حتــى ولــو تعرضــوا للخطــر، ألن مــن 
يريــد املصلحــة الوطنيــة عليــه أن يعلــم أن الوطــن يحتــاج 

للتضحيات.
ولتأكيد أمر ُمهم، عىل الجميع أن يعلم أن األسد ال يواجه 
قطيعًا، ولكنه يســتفرد مبن يخرج عن القطيع، وألننا لســنا 
بقطيــع فإنــه علينــا أواًل أن نتحــد مــن أجــل مواجهــة الظلــم 
والظاملني، ولن نعمل عىل قاعدة "األسياد والعبيد"، فا 

هو بالسيد وال نحن بالعبيد.
وتأكــدوا أن اتحــاد األصــوات هــو القــوة بعينهــا، وســيكون 

أقوى من قوة الدكتاتور املتغطرس.
واســمحوا يل أن أضــع بــني أيديكــم مــا كتبــه األســتاذ بــدر 
مــي، اإلعامــي القديــر، وأمــني رس أول اتحــاد كــرة قــدم 
بعــد إعــادة تأسيســه يف عــام 1996، الــذي كتــب تحــت 

عنوان "كفى عبثًا":
إجــاع غــر مســبوق يف شــأن هزميــة منتخبنــا بكــرة القــدم 
يف مباراته أمام األردن الشقيق برسم بطولة كأس العرب، 
هــذا اإلجــاع يطالــب بــرورة التغير يف منظومة االتحاد 
من "الســاس إىل الراس"، وتســاءل بعضنا عن ردات فعل 
أعضــاء اتحــاد الكــرة التــي مل يســمع عنهــا أحــد كالعــادة، 

وكأن األمر ال يعنيهم.
االنتصــار  ورضورة  إنقــاذه،  ميكــن  مــا  إنقــاذ  واملطلــوب 
ليــس  الهيبــة لرياضتنــا الجمعيــة،  لعقليــة متجــددة تعيــد 
عــىل صعيــد لعبــة كــرة القــدم فحســب، التــي قضــت عىل 
الرياضــة  تأريــخ  يف  ســاهمت  التــي  أنديتنــا  مــن  العديــد 

الفلسطينية.
ورُب قائــل إن قدراتنــا ومســتوانا هكــذا، وهــو مــا نشــاهده 
عىل أرض الواقع، وهذا ما يقوله العبون كبار، كان زمانهم 
غــر هــذا الزمــان، ومل يعرفــوا للــادة طريقــًا، وما دام األمر 
كذلــك فلــاذا إهــدار املايــني عــىل منتخباتنــا الوطنيــة؟ 
ولنُعــْد إىل الــوراء ولنُقــل للعــامل إننا مــا زلنا تحت احتال، 
وال نريد أن نشارك يف محافلكم، ألنكم تؤذوننا من حيث 

ال تدرون!
وإذا كان األمر كذلك فلاذا كل هذا الرصف عىل العبي 
ومل  ســنوات،  منــذ  نفســها  وقدراتنــا  ومســتوانا  أنديتنــا 
نتقــدم، وحتــى أن بعضنــا يعتقــد أننــا نراجــع إىل الــوراء، 
ويطالبــون بإيقــاف إهــدار املــال عــىل العبــني ال يســتحق 

غالبيتهم الساحقة ما يرصف عليهم؟
نعم، دوري ضعيف يؤدي ملنتخب ضعيف، وما يســاهم 

يف ضعف املنتخب ضعف جهازه الفني واإلداري.
هل كانت خســارتنا منطقية أمام األردن حني فقد الجهاز 

الفني السيطرة عىل تسارع أحداث اللقاء. 
هل سُيصار إىل تشكيل لجنة تحقيق كالعادة؟ والتحقيق 
مــع مــن؟ كل ذلــك لــذر الرمــاد يف العيــون، وضحــك عــىل 

الذقون.
يفهــم  الريــايض  الشــارع  أن  اتحادنــا  ويواجهــه  يعانيــه  مــا 
بلعبــة كــرة القــدم، ومــن الصعــب أن تضحــك عليــه، وهــذا 
الشارع يعي متامًا أن ما يحدث ليس مجرد سحابة صيف 
وتنجــي غامتهــا، ولكــن األمر أكــرب من ذلك، ألنه يصيب 
جوهرنــا يف الصميــم، يكفــي أن تكونــوا أســيادًا وأن نكــون 

عبيدا.. كفى.. وكفى عبثًا.
ملخــص األمــر أن جمهورنــا الريــايض العاطفي بطبيعته مع 
منتخب باده دومًا وأبدًا، ولن يوافق أبدًا عىل ما تقوم به 
منظومتــه الرياضيــة، وخاصــة يف شــأن تكميــم األفــواه ووأد 
مارســة االنتقــاد البنــاء، وهــو يرفــض الخــروج عــن النــص 
طــوره،  عــن  خــرج  البعــض  أن  إال  والشــتم،  والــذم  بالقــدح 
حركتنــا  عــىل  الواقــع  بالظلــم  إلحساســه  مرفــوض؛  وهــذا 

الرياضية منذ عقد من الزمان.

بالعربي الفصيح
لسَت سيًدا 
ولسنا عبيًدا

كتب/ خالد أبو زاهر:

كتب/خالد أبو زاهر:
لكــرة  األول  الفلســطيني  الوطنــي  املنتخــب  أنهــى 
القــدم مشــاركته يف النســخة الحاديــة عــرة لبطولــة 
كأس العرب 2021 التي أقيمت يف قطر، بالخروج 
مــن دور املجموعــات، حيــث خاضــت البطولــة يف 
املجموعــة الثالثــة التــي ضمنــت منتخبــات املغــرب 
لقــاء  يف  خــرت  حيــث  والســعودية،  واألردن 
 )1-1( الســعودية  أمــام  وتعادلــت   )0-4( املغــرب 

وعادت وخرت أمام األردن )1-5(.
ظــل  يف  البطولــة  يف  فلســطني  مشــاركة  وجــاءت 
الحــدث  وحجــم  لقيمــة  مناســب  غــر  اســتعداد 
واملناســبة الكبــرة، ال ســيا يف ظــل إلغــاء معســكره 
ماليزيــا  يف  املــايض  الشــهر  ُمقــررًا  كان  الــذي 
ومباراتيه املفرضتني مع املنتخب املاليزي، وهو 
مــا أثــر عــىل عــدم الوصــول إىل مســتوى فنــي وبدين 

مناسب يف البطولة.
ُيجــري  أن  دون  البطولــة  فلســطني  وخاضــت  كــا 
منتخبهــا أي مبــاراة تجريبيــة عــىل هامــش املعســكر 
التدريبــي الخارجــي يف قطــر "مســتضيفة البطولــة"، 
واألخــر  األول  االحتــكاك  مبثابــة  كان  والــذي 

للمنتخب استعدادًا للبطولة املهمة.
ويف ظــل مشــاركة املنتخبــني املغــرب والســعودي 
أن  املتوقــع  مــن  كان  لهــا،  االحتياطيــة  بالركيبــة 
بعــني  األخــذ  مــع  إيجابيــة،  نتائــج  املنتخــب  ُيحقــق 
مهــا  والســعودية  املغربيــة  الركيبــة  أن  االعتبــار 
بلــغ ضعفهــا فــإن ظروفهــا أفضــل بكثــر مــن ظــروف 

انطلقت عام 1963، إال أن ظهورها األّول بدأ مع
•المشاركة األولى العراق 1966:

يف  البطولــة  يف  مــرة  ألول  فلســطني  شــاركت 
لعبــت  حيــث   ،1966 العــراق  يف  الثالثــة  النســخة 
يف املجموعــة الثانيــة التــي ضمــت منتخبــات ليبيــا 
واليمن الشايل وسوريا، حيث جاءت النتائج عىل 

النحو اآليت:
•فلسطني × ليبيا )0-0(

•فلسطني × اليمن الشايل )7-0(
•فلسطني ×  سوريا )1-3(

وغــادرت  املجموعــة  يف  الثالــث  املركــز  احتلــت 
البطولة

الشــتات  العبــي  مــن  تشــكيلة  املنتخــب  ومّثــل 
الفلســطيني فضــًا عــن العبــني مــن أنديــة غــزة، فيا 
أبــرز  مــن  وكان  عويضــة،  إبراهيــم  املــدرب  قادهــم 
عنــارص التشــكيلة عــي أبــو حمــدة، عدنــان جعــرور، 
كحيــل  ومحمــد  كرســوع   خــر  الحنــاوي،  نصــار 

ومعمر بسيسو.
•المشاركة الثانية سوريا 1992:

•فلسطني × السعودية )1-2(
•فلسطني × سوريا )0-0(

•المشاركة الثالثة الكويت 2002:
أول مشــاركة يف عهــد الســلطة، حيــث لعبــت يف 
املجموعة الثانية التي ضمت منتخبات املغرب 
والكويت والسودان، وأرشف عىل تدريبه آنذاك 
نيكــوال شــهوان، وضــم يف تشــكيلته مجموعــة مــن 

منتخبنا الذي عاين يف ظل غياب التخطيط.
كل هــذا جعــل مــن مشــاركة املنتخــب يف البطولــة 
يف  فقــط  مباريــات  ثــاث  خــوض  عــىل  يقتــرص 
البطولة ومن ثم مغادرتها، ال ســيا يف ظل مواجهة 
مــن  حرمانــه  أبرزهــا  تحديــات  لعــدة  املنتخــب 
اســتدعاء قوتــه الهجوميــة املتمثلــة يف عــدي دبــاغ 
املحــرف  وادي  ومحمــود  الربتغــال،  املحــرف يف 
يف مرص، وإصابة الحارس رامي حادة قبل البطولة 
البطــاط يف  األميــن مصعــب  الظهــر  وإصابــة  بيــوم 
تحقيــق  يف  األمــل  إمكانيــة  جعــل  مــا  اليــوم،  نفــس 

نتائج أمرًا غاية يف الصعوبة.
إىل جانــب ذلــك وهــو األهــم، أن اتحــاد كــرة القدم 
انتهــج سياســة االعتــاد عــىل مدربــني ليــس لهــم 
تاريــخ يف عــامل التدريــب، حيــث قــاد املنتخــب 
منــذ العــام 2018 وحتــى العــام 2021، الجزائــري 
نور الدين ولد عي الذي جاء إىل فلسطني مدربًا 
للياقــة البدنيــة، وبعــد إقالتــه، تــم تعيــني التونــي 
إىل  جــاء  الــذي  وهــو  لــه،  خلفــًا  دبــدوب  مكــرم 
فلســطني قبــل 10 ســنوات مدربــًا لحــراس مرمــى 
املنتخــب األوملبــي ومل يســبق وأن قــاد بتدريــب 
خارجهــا،  أو  فلســطني  داخــل  ســواء  نــادي  فريــق 
وهذا ما انعكس عىل قدرته عىل قيادة املنتخب 

بعنرص الخربة.
•سجل فلسطين في كأس العرب

شاركت فلسطني، املتأهلة عرب دور متهيدي عىل 
حساب جزر القمر، للمرة الخامسة يف البطولة التي 

العبــني مــن أصــول فلســطينية وال ســيا مــن دول 
أمــركا الجنوبيــة وتحديــدًا تشــيي حيــث ينشــط 
تلــك  يف  الاعبــني  أبــرز  ومــن  باليســتينو،  نــادي 
الفــرة، الهــداف زيــاد الكــرد وفــادي اليف والحــارس 

رمزي صالح.
حيث جاءت النتائج على النحو اآلتي:

•فلسطني × املغرب )1-3(
•فلسطني × األردن )1-1(

•فلسطني × السودان )2-2(
•فلسطني × الكويت )3-3(

•المشاركة الرابعة السعودية 2012:
املجموعــة  ضمــن  البطولــة  فلســطني  وخاضــت 
الكويــت  منتخبــي  جانبــه  إىل  ضمــت  التــي  األوىل 
والسعودية، حيث جاءت نتائجه عىل النحو اآليت:

•فلسطني × الكويت )0-4(
•فلسطني × السعودية )2-2(

جــال  األردين  املــدرب  املنتخــب  يقــود  وكان 
محمــود وضمت تشــكيلته العبــني جيدين مثل فهد 

العتال وعبد اللطيف البهداري وأرشف نعان.
•إحصائيات فلسطني يف كأس العرب

•لعب يف 14 مباراة
•فازت يف مباراة واحدة عىل اليمن الشايل )7-0(

•تعادلت يف 6 مباريات
•خرت يف 6 مباريات

•سجل املنتخب 20 هدفًا
•تلقت شباك املنتخب 30 هدفًا

غزة/ وائل الحلبي:
يلتقــي منتخــب فلســطني للناشــئني نظره الســوري 
يف املبــاراة الحاســمة التــي تجمعهــا، مســاء اليــوم 
القطيــف  مدينــة  يف  الخليــج  نــادي  ملعــب  عــىل 
الســعودية، يف ختــام منافســات املجموعــة الثانيــة 

يف بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئني.
يف  مبارياتــه  افتتــح  الفلســطيني  املنتخــب  وكان 
دور املجموعــات بالخســارة أمــام منتخــب اإلمــارات 
املنتخــب  ضمــن  حيــث  مقابــل،  دون  بهدفــني 
متصــدرًا  النهــايئ  لنصــف  التأهــل  اإلمــارايت 
منتخــب  بقــي  فيــا  نقــاط،   6 برصيــد  للمجموعــة 

الناشئني وسوريا بدون أي رصيد.
يــد  عــىل  املنتخبــني  خســارة  مــن  الرغــم  عــىل 
لنصــف  الصعــود  يف  فرصتهــا  أن  إال  اإلمــارات، 
النهــايئ ال زالــت قامئــة، بــرط أن يحقــق أي منهــا 

الفــوز بفــارق هدفــني وخســارة املنتخــب البحرينــي 
يف املجموعــة الثالثــة، لحصــد بطاقــة أفضــل مركــز 
ثــاين يف املجموعــات الثــاث بعدمــا خرجــت لبنان 
الســعودية  مــن  خســارتني  بتلقيهــا  املنافســة  مــن 

والعراق لحساب املجموعة األوىل.
مــدرب منتخــب الناشــئني لــؤي الصالحــي ســيعمل 
عــىل تفــادي تكــرار األخطــاء التــي عــاىن منهــا العبــوه 
أمــام  مغايــر  بشــكل  والظهــور  األوىل  املبــاراة  يف 
املنتخــب الســوري الــذي تلقــى خســارة ثقيلــة مــن 
األبيــض االمــارايت بأربعــة أهــداف مقابــل هــدف يف 

املباراة.
ويف حالــة فــوز منتخبنــا للناشــئني عــىل املنتخــب 
السوري بفارق هدفني فإنه سيحصد بطاقة التأهل 
لنصف النهايئ رشط خسارة أو تعادل البحرين أمام 

اليمن أو فوز البحرين بفارق هدف واحد.

غزة/ وائل الحلبي:
يواجــه شــباب رفــح تحــٍد كبــر بفقدانــه بعــض العبيه 
األساســيني يف بطولــة دوري "ooredoo" املمتــاز 

لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2021-2022.
فقد أعلن شباب رفح عن إصابة نجمه عبد الرحمن 
الحميدي بالتواء يف كاحل القدم الذي أجربه عىل 
أيــام قبــل أن  وضــع قدمــه يف الجبــرة ملــدة أربعــة 

يقوم بإزالته أمس.
وســيخضع الحميــدي للراحــة أواًل والعــاج الطبيعــي 
ثانيــًا خــال األســبوع القــادم، مــا يعنــي أنــه ســيغيب 

عن الفريق يف الجولة القادمة عىل أقل تقدير. 

وتــأيت إصابــة الحميــدي لتزيــد أزمــة شــباب رفح بعد 
اإلعــان عــن إصابــة مدافعــه محمــد الســدودي عــن 
الفريق لفرة ال تقل عن 6 أسابيع، عىل إثر تعرضه 
لإلصابــة يف مبــاراة الفريــق أمــام شــباب خانيونــس 

يف إياب نصف نهايئ بطولة النخبة.
وخــرج الســدودي من املبــاراة بعد تعرضه لإلصابة، 
حيــث  املستشــفى،  إىل  إثرهــا  عــىل  ُنقــل  والتــي 
الرمانــة،  لكــر يف  أظهــرت صــورة األشــعة تعرضــه 
حيــث تــم وضــع قدمــه يف الجبــرة، وهــو مــا تســبب 
بطولــة  افتتــاح  يف  الفريــق  مبــاراة  عــن  غيابــه  يف 

الدوري.

شباب رفحشباب رفح يفتقد  يفتقد 
الحميدي بعد السدودي الحميدي بعد السدودي 

بسبب كسر في القدمبسبب كسر في القدم

حصيلة حصيلة 
فلسطينفلسطين

بعد المشاركة بعد المشاركة 
الخامسة في الخامسة في 

كأس العربكأس العرب

منتخب الناشئينمنتخب الناشئين
يلتقي سوريا بحثًا عن التأهل يلتقي سوريا بحثًا عن التأهل 

لنصف نهائي غرب آسيالنصف نهائي غرب آسيا
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الشجاعية واتحاد خانيونس يقتنصان الفوز في جولة التعادالت الثالثة
غزة/ وائل الحلبي:

عــى الرغــم أن شــباب رفــح محمــل بالكثري من الضغوط قبل انطالقة 
دوري "ooredoo" املمتاز، وأبرزها الحفاظ عى اللقب للموسم 
الثــاين عــى التــوايل، إال أنــه افتتــح مبارياتــه يف البطولــة بالفوز عى 
األهــي، وهــذا األمــر الــذي خالــف فيــه الزعيــم عادتــه التــي بــدأ بهــا 

املواسم األربعة املاضية.
الشــجاعية مل يقبــل أن تتوقــف سلســلة انتصاراتــه التــي أكملهــا يف 
الجولــة األوىل وحســم الديــريب بالفــوز عــى الشــاطئ، ونجــح اتحــاد 
خانيونس الثأر من مضيفه خدمات رفح وعاد من أمامه بفوز مثني.

املباريــات الســتة التــي شــهدتها الجولــة األوىل عرفــت التعــادالت 
اإليجابيــة كــا عرفــت االنتصــارات، بعدما فرضــت فرق الهالل وغزة 
الريايض واتحاد بيت حانون التعادل عى الصداقة وشباب جباليا 
وشــباب خانيونــس تواليــًا، حيــث متكنت الفرق مــن تعديل النتيجة 
يف الوقت القاتل للمباريات الثالثة، لتبدأ االثارة مبكرًا مع حضور 

الجمهور الذي عاد ليزين مدرجات املالعب.
• فوز غير اعتيادي

افتتــح شــباب رفــح حملــة الدفــاع عــن لقبــه للــدوري املمتــاز بفــوزه 
الصعــب والثمــني عــى ضيفــه األهــي بهــدف دون مقابــل، وهــو أمر 
مل يعتد عليه حامل اللقب خالل املواسم األربعة املاضية، حيث 

تعادل يف مباراتني وخرس يف مثلها خالل مبارياته االفتتاحية.
الصعوبات الكبرية التي واجهت شــباب رفح أمام األهي متكن من 
اجتيازهــا وبافتتــاح حســاب النقــاط منــذ البداية، خاصــة وأن الفريق 
تنتظــره الكثــري مــن املباريــات الصعبة والتي ســتلعب دورًا هامًا يف 

الحفاظ عى اللقب للموسم الثاين عى التوايل.
األهي برغم الخســارة إال أنه أظهر شــخصية قوية داخل املســتطيل 
املبــاراة  أوقــات  غالبيــة  رفــح يف  لشــباب  قويــًا  نــدًا  وكان  األخــر، 
وتفوق عليه يف بعض األحيان، األمر الذي يخفف من حدة النتيجة 

ويجعل الفريق يركز عى معالجة األخطاء يف وقت مبكر.
• الهالل يخطف نقطة

خطــف الهــالل نقطــة مثينــة مــن أمــام الصداقــة، بعدمــا أجــره عــى 
التعــادل اإليجــايب بهــدف لــكل منهــا، وهــي النتيجــة التــي مل تكــن 
عــى  أكــر  كانــت  آثارهــا  أن  إال  الفريقــني،  لــكال  بالنســبة  مرضيــة 

الصداقة الذي مل يفلح يف تعزيز تقدمه.
الهالل قبل بهذه النتيجة خاصة وأن التعديل جاء يف وقت صعب 
للغايــة، ومتثــل النتيجــة حالــة أفضــل بالنســبة للفريــق الســاعي إىل 
منــع حــدوث مــا مــر به يف املوســم املايض مــن خيبات جعلته عى 

حافة الهبوط للدرجة األوىل.
الفــرص يف املباريــات  الــذي يضيــع  الصداقــة انطبــق عليــه مقولــة 
تســتقبل شــباكه األهــداف، حيــث تنــاوب العبــو الفريق عــى اهدار 
التــي  النتيجــة  تلــو األخــرى، ومل يفلــح يف تعزيــز  الواحــدة  الفــرص 
ومل  التعــادل،  هــدف  عــن  والبحــث  التقــدم  يف  للهــالل  ســمحت 
يسعف الوقت املتبقي مهاجمو الصداقة اصالح ما أفسدوه خالل 
اضاعتهــم لألهــداف املحققــة يف الكثــري مــن الفــرص التــي أتيحــت 

لهم.
• العميد يقهر الثوار

غــزة الريــايض انتظــر حتــى الدقيقــة السادســة مــا بعــد الـــ90 ليعكــر 
صفو شــباب جباليا وينتزع منه التعادل، بهدف جاء من كرة رأســية 
ملدافعــه ثائــر أبــو عبيــدة، ليمنــح الفريــق نقطــة التعــادل مبــا يــوازي 

الفوز معنويًا.
العميــد الــذي يدخــل املوســم الحــايل وســط آمال كبــرية يف تفادي 
يــدرك  األوىل،  للدرجــة  والهبــوط  موســمني  قبــل  معــه  حــدث  مــا 
جيــدًا مثــن النقطــة أمــام شــباب جباليا، وســتعطي الفريق الكثري من 
الدوافع لحني عودته بعض العبيه املصابني لزيادة القوة الهجومية 

للفريق يف مبارياته القادمة.

شباب جباليا مل يتخلص من عقدة التعادل مع مبارياته االفتتاحية 
الحفــاظ عــى تقدمــه  التــوايل، وفشــل يف  الثالــث عــى  للموســم 
الــذي كان ســيمنح الفريــق الثقــة الكبــرية قبــل االختبــار الصعــب يف 
ديــريب الشــال أمــام اتحــاد بيــت حانــون يف الجولــة املقبلــة، والتــي 

سيحاول فيها الفريق اإلعالن عن نفسه بكل قوة وتحقيق الفوز.
• العقدة مستمرة

مل يفلــح شــباب خانيونــس يف كــرس العقــدة التــي عــاىن منهــا يف 
مبارياتــه أمــام اتحــاد بيــت حانــون، واســتمر يف عــدم قدرتــه عــى 
تحقيــق الفــوز أمــام األخــري الــذي أجره عى التعــادل املثري بهدفني 

لكل فريق.
وبالرغــم مــن أن التعــادل مل يكــن مرضيــًا للفريقني إال أن بيت حانون 
حافــظ عــى ســجله خاليــًا مــن أي خســارة أمــام النشــامى، وأظهر قوة 
ورغبــة كبــرية خــالل مجريــات املبــاراة، خاصة وأنــه متكن من تعديل 
النتيجــة بعــد تأخــره يف مرتــني، وهــذا مــا يعطــي انطبــاع جيــد عــى 

هجوم الفريق، إال أنه غري مطمنئ من الناحية الدفاعية.
اســتمرار العقــدة أحبــط شــباب خانيونــس الــذي كان عــى مشــارف 
أول انتصاراتــه أمــام الحوانــني، لكــن األمــور مل تســري كــا خطــط لهــا 
للنشــامى  مميــزًا  وجهــًا  أظهــر  أنــه  إال  حبيــب،  أبــو  محمــد  املــدرب 
الــذي غــاب عنــه يف املوســم املــايض املبــادرة الهجوميــة، وهذا ما 
قــد يجعــل الجاهــري يف حالــة اطمئنــان مــن صعوبــة تكــرار ســيناريو 

املوسم املايض.
• استمرار األرقام

واصــل الشــجاعية ســجله القيــايس يف عــدد االنتصــارات مــع بدايــة 
املوســم الجديــد، بفــوزه الغــايل أمــام خدمــات الشــاطئ يف ديــريب 
يف  حجــاج  هيثــم  املــدرب  أبنــاء  فيــه  نجــح  والــذي  غــزة،  محافظــة 
االســتفادة مــن تفوقهــم الذهنــي وترجمتــه عــى أرض الواقــع برغــم 

صعوبة املنافس.

املنطار خرج من اللقاء مبا أراد وهي النقاط الثالثة وزاد من سجله 
عــى صعيــد االنتصــارات، إال أن األمــر يرتبــط مبنافســة الفريــق عى 
لقب الدوري أكرث من أي وقت مىض، حيث تعول الجاهري عى 
اســتمرار مــا حققــه يف مرحلــة اإليــاب مــن املوســم املــايض واكاله 

يف املوسم الجديد الستعادة تواجدهم عى منصات التتويج.
البحريــة كان ُينــي النفــس يف الخــروج بنتيجــة أفضــل من اللقاء، إال 
أن األمور مل تسري بالشكل الذي أرادته سفن الشاطئ، لكنه سيكون 
أمــام فرصــة جيــدة للتعويــض عندمــا يســتقبل اتحــاد خانيونــس يف 

الجولة الثانية لفتح صفحة جديدة مع جاهري البحرية.
• فوز ثأري

ثأر اتحاد خانيونس من خســارتيه يف املوســم املايض، بعدما عاد 
من أمام مضيفه خدمات رفح بفوز مثني بهدف دون مقابل، والذي 

رافقه عرضًا قويًا عى صعيد األداء.
مرحلــة  يف  قويــًا  منافســًا  يكــون  أن  العــادة  جــرت  الــذي  الرتقــايل 
لــه املوســم  أن يحمــل  يتمنــى  ثالثــة مواســم،  أخــر  الذهــاب خــالل 
حلــم جاهــريه،  تحقيــق  أجــل  مــن  املتغــريات  مــن  الكثــري  الحــايل 
والحفاظ عى نفس القوة حتى خط النهاية عى أمل التتويج بأول 

لقب رسمي يف تاريخ النادي.
عــى الجانــب األخــر مل يظهــر خدمــات رفــح بالشــكل الــذي توقعتــه 
الجاهــري بعــد تــويل محمــود املزيــن لدفــة الفريــق، وخابــت آمالهم 
بالنتيجة والعرض الذي افتقد فيه األخر للرشاسة الهجومية التي 
اعتادت عليها جاهريه، حتى أن املزين أقر بعدم تقديم فريقه ما 

يشفع له للتعديل.
ســيكون  املمتــاز  الــدوري  ألقــاب  بعــدد  القيــايس  الرقــم  صاحــب 
بعــض  اســتعادة  عــى  والعمــل  رسيعــًا،  مســاره  بتحســني  مطالبــًا 
العبيه ملســتوياتهم اذا ما أراد العودة لأللقاب التي غابت عنه يف 

املوسم املايض.
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روما/)أ ف ب(:
عــاود النيجــري فيكتــور أوســيمني، مهاجــم نــادي نابــويل اإليطــايل، التامريــن الفرديــة، 
بعــد قرابــة األســبوعني مــن خضوعــه لجراحــة إثــر تعرضه لكســور عــدة يف وجهه، وفق ما 

أعلن ناديه.
وأعلــن نابــويل يف 23 نوفمــر املــايض، أن مهاجمــه الــدويل ســيغيب لثالثــة أشــهر عــن 
املنافســات، بعــد يومــني مــن تعرضــه لكــر يف خــده األيــر ومحجــر عينــه بعــد صــدام 

قوي يف الرأس مع العب إنرت السلوفايك ميالن سكرينيار.
وبحســب الصحــف اإليطاليــة اجتــاز الالعــب اختبــارات جديــدة وحصــل عــى الضــوء 
األخــر الســتئناف التامريــن. وأشــارت إىل أن الخطــوات التاليــة هــي تأمــني قنــاع مــن 
الكربون لحامية منطقة الكســور والســامح له باســتئناف التامرين مع احتكاك جســدي 

رمبا يف األسابيع القليلة املقبلة.
وســيغيب الالعــب البالــغ مــن العمــر 22 عاًمــا عــن كأس األمــم اإلفريقيــة يف الكامــرون 
املقررة بني التاسع من يناير والسادس من فراير 2022، بحسب املدة التي حددها 

نابويل لعودة أوسيمني.

الدوحة/ وكاالت:
غــادر بغــداد بونجــاح مهاجــم الجزائــر املستشــفى بعــد الخضــوع 
لفحــوص متأثــرا بكــرة مشــرتكة خــالل مواجهــة مــر، لكــن مع ذلك 
تحــوم شــكوك حــول مشــاركته يف مبــاراة قمة مرتقبــة أمام املغرب 
يف دور الثامنيــة لــكأس العــرب لكــرة القــدم يــوم الســبت املقبــل 

بسبب اإلصابة.
املــري  بالحــارس  القطــري،  الســد  مهاجــم  بونجــاح،  واصطــدم 
بشــكل  وســار  نهــض  لكنــه  األول،  الشــوط  يف  الشــناوي  محمــد 
طبيعــي، قبــل أن يســتبدله املــدرب مجيــد بوقــرة بــني الشــوطني 
للخضــوع  املستشــفى  إىل  الالعــب  وُينقــل  ســوداين،  بالعــريب 

لفحوص.
وقال صالح عبود املنسق اإلعالمي ملنتخب الجزائر :"إن بونجاح 
خضــع لفحــوص وخــرج مــن املستشــفى لكنــه ســيحصل عى راحة 

من املران".
وأضــاف أنــه مــن املنتظــر أن يشــارك بونجــاح يف مــران اليــوم، لكــن 
مــن الســابق ألوانــه حســم موقفــه مــن املشــاركة أمام املغــرب، وإن 
كان يأمل بنسبة كبرة يف أن يكون مستعدا لقيادة خط الهجوم.

وكان بوقــرة أبلــغ الصحافيــني عــر مرتجــم بعــد انتهــاء املبــاراة، أن 
بونجــاح مل يكــن يتذكــر واقعــة االصطــدام بالشــناوي خالل حديث 
بني الشوطني وقرر استبداله بناء عى نصيحة من الجهاز الطبي.

الثــاين  املركــز  يف  وجــاءت  مــر،  مــع   1-1 الجزائــر  وتعادلــت 
اللعــب  ســجل  يف  فقــط  التأخــر  بســبب  الرابعــة،  باملجموعــة 
النظيــف املتعلــق باإلنــذارات والبطاقات الحمراء، وســتلعب ضد 
منتخــب املغــرب متصــدر املجموعــة الثالثــة عــى بطاقــة الظهــور 

يف الدور قبل النهايئ.

لندن/)أ ف ب(:
أعلــن االيطــايل أنتونيــو كونتي، مدرب نــادي توتنهام اإلنجليزي، 
الفريــق أصيبــوا  أن مثانيــة العبــني وخمســة أعضــاء مــن طواقــم 
بفــروس كورونــا، قبــل املواجهــة ضــد ضيفــه ريــن الفرنــي يف 

املسابقة القارية "كونفرنس ليغ".
وكشــف يف املؤمتــر الصحــايف الــذي أقيــم عــر تقنيــة االتصــال 
بالفيديو من املقر التدريبي يف لندن عن إصابة مثانية العبني 
وخمســة موظفــني، مضيًفــا أن كل يــوم يرتفــع عــدد املصابــني 
اليــوم الســابق. الوضــع  بكوفيــد، مل تكــن نتائجهــم إيجابيــة يف 

ليس جيًدا.
يف  ســتقام  املبــاراة  أن  القــدم  لكــرة  االورويب  االتحــاد  وذكــر 
موعدهــا املقــرر مســاء اليــوم يف لنــدن، فيــام أشــار كونتي الذي 
مــرة  الفائــت:  الشــهر  لتوتنهــام  الفنــي  الجهــاز  رأس  اىل  وصــل 
أخــرى، ثبتــت إصابــة العــب وموظــف آخــر مع نهايــة الحصة، من 
ســيكون يف املبــاراة؟ نحــن خائفــون قليــال اآلن ألننــا ال نعلم ماذا 

سيحصل.
وتنــص قواعــد االتحــاد األورويب عــى أن التأجيــل ال يحصــل إال 

يف حال وجود أقل من 13 العًبا يف ترف الفريق.
ومــن غــر الواضــح مــا إذا ســيطالب ســبرز بإرجــاء مباراتــه ضــد 

مضيفه برايتون ضمن منافسات الدوري االحد.
يســعى  إذ  لتوتنهــام،  بالنســبة  بالغــة  أهميــة  املبــاراة  وترتــدي 
للحــاق بريــن والتأهــل كثــاين املجموعة الســابعة، وبالتايل عليه 
الفوز بها لضامن ذلك ألن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي 
بفــارق  ســوى  عنــه  يتخلــف  ال  األخــر،  الســلوفيني  مــورا  بــدوره 

املواجهتني املبارشتني بني الفريقني.

زغرب/)أ ف ب(:
ســيبقى مــدرب كرواتيــا زالتكــو داليتــش الــذي قــاد منتخب 
بــالده إىل مركــز الوصيــف يف مونديــال روســيا عام 2018، 
يف منصبــه حتــى نهائيــات كأس أوروبــا 2024 بحســب مــا 

أعلن االتحاد الكروايت لكرة القدم.
النســخة  يف  تحقــق  الــذي  التاريخــي  اإلنجــاز  جانــب  واىل 
االخــرة مــن كأس العــامل لهــذه الدولــة الصغــرة الحجم، فان 
داليتــش هــو املــدرب املحــي الوحيــد الــذي قــاد منتخــب 
بــالده لبلــوغ نهائيــات ثــالث بطــوالت كــرى وهــي باالضافــة 
اىل مونديال روسيا عام 2018، كأس اوروبا 2020 حيث 
بلــغ فريقــه مثــن النهــايئ، وكأس العــامل املقبلــة املقــررة يف 
قطر عام 2022. وكان داليتش استلم منصبه عام 2017.

وقــال رئيــس االتحــاد الكروايت ماريان كوســتيتش يف بيان:" 
املــكان  يف  املناســب  الرجــل  بأنــه  داليتــش  أثبــت  لقــد 
املركــز  احتــالل  اىل  املنتخــب  لقيادتــه  ليــس  املناســب، 
الثاين يف روسيا، بل ايًضا ما قام به مع الفريق بعد ذلك".

يف املقابــل، وصــف داليتــش قيــادة منتخــب بــالده بأنــه:" 
أفضل إمتياز ألي مدرب وبالتايل مل اترّدد أي لحظة عندما 
عــرض عــّي االتحــاد متديــد عقــدي. أنــا واثــق مــن قدرتنــا 
عى التأهل إىل نهائيات كأس أوروبا 2024 يف أملانيا".

العربيــة  املالعــب  يف  ايًضــا  خــرة  داليتــش  وميلــك 
والخليجيــة عــى وجــه الخصــوص خاصــة ســبق لــه االرشاف 
والعــني  الســعوديني،  والهــالل  الفيصــي  ناديــي  عــى 
اإلمــارايت وقــاد األخــر إىل نهــايئ دوري أبطــال آســيا عــام 

.2016

برلني/ )أ ف ب(:
أبطــال  دوري  مســابقة  االســباين  برشــلونة  ّدع 
للمــرة االوىل  الــدور االول  مــن  القــدم  لكــرة  أوروبــا 
منــذ موســم 2001-2000 وذلــك بخســارته أمــام 
مضيفــه بايــرن ميونيــخ األملــاين صفــر3- يف ختــام 

منافسات املجموعة الخامسة أمس. 
وأخفــق النــادي الكاتالــوين يف التأهل بعدما احتل 
ملحــق  ليخــوض  املجموعــة  يف  الثالــث  املركــز 
فيــام   ، ليــغ"  "يوروبــا  االورويب  الــدوري  مســابقة 
ذهبــت بطاقــة التأهــل الثانيــة برفقــة بايــرن ميونيــخ 
اىل بنفيــكا الرتغــايل الفائــز يف املواجهــة االخــرى 

عى دينامو كييف االوكراين بنتيجة -2صفر.
وتصــدر بايــرن املجموعــة بالعالمــة الكاملــة أي 18 
نقطــة مــن ســتة إنتصــارات، واحتــل بنفيــكا املركــز 
الثــاين بـــ 8 نقــاط امــام برشــلونة الثالــث )7 نقــاط( 

ودينامو كييف الرابع واالخر )نقطة واحدة(.
ويواجه برشلونة يف املوسم الحايل ظروفًا عصيبة 
حيــث يحتــل املركــز الســابع يف الــدوري االســباين 
بفــارق 16 نقطــة عــن ريــال مدريد املتصــدر، وكان 
تعــرّض قبــل خمســة ايــام اىل خســارة أوىل تحــت 
عــى  هرنانديــس  تشــايف  الجديــد  مدربــه  قيــادة 
يــد ريــال بيتيــس -1صفــر، بعــد ان حــّل نجــم وســط 
البالوغرانــا الســابق مــكان الهولنــدي رونالــد كومــان 

قبل حواىل الشهر. 

ســانيه مــن تســديدة صاروخيــة مــن خــارج املنطقــة 
.)43(

وأضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق االنكليزي 
فــرص  احــدى  عــى  رّد  الــذي  موســياال   جــامل 
برشــلونة الحقيقيــة رسيعــا، ويعــود الفضــل ايضــا 
ديفيــس  ألفونســو  الكنــدي  مجهــود  اىل  بالهــدف 
قبــل  أراوخــو  تجــاوز  بعدمــا  اليــرى  الجهــة  عــى 
ان ميــّرر ملوســياال الــذي تابــع الكــرة داخــل املرمــى 

 .)62(
دور  إىل  النمســاوي  ســالزبورغ  بــول  ريــد  وتأهــل 
الســتة عــر، عقــب فــوزه عــى إشــبيلية اإلســباين 
0-1، ضمــن منافســات الجولــة السادســة واألخــرة 

باملجموعة السابعة من املسابقة.
وسجل نواه أوكافور هدف املباراة الوحيد للفريق 

النمساوي يف الدقيقة .50
العــب  جــوردون  خــوان  تعــرض  املبــاراة  وشــهدت 
إشــبيلية للطــرد يف الدقيقــة 64 بعــد تلقيــه اإلنذار 

الثاين.
لينهــي  نقــاط  عــر  إىل  رصيــده  ســالزبورغ  ورفــع 
املجموعــة يف املركــز الثــاين، فيــام تجمــد رصيــد 
الثالــث،  املركــز  يف  نقــاط  ســت  عنــد  إشــبيلية 

ليخوض منافسات بطولة الدوري األورويب.
وتأهــل ســالزبورغ إىل جانــب ليــل الفرنــي الــذي 
عــى  بفــوزه  متصــدرا  املجموعــات  دور  أنهــى 

لرشــلونة،  املســتديرة  الكــرة  عشــاق  وســيفتقد 
حامل اللقب 5 مرات، يف االدوار االقصائية للمرة 

االوىل منذ موسم 2000-2001.
نجمــه  رحيــل  منــذ  النــادي  تدهــور  مسلســل  وبــدأ 
الصيــف  ميــي  ليونيــل  التاريخــي  االرجنتينــي 
يف  الفرنــي  جرمــان  ســان  باريــس  اىل  املــايض 

صفقة مثرة للجدل. 
عــى ملعــب أليانــز أرينــا، كان يحتاج برشــلونة اىل 
وتفــادي  الثــاين  الــدور  اىل  تأهلــه  لضــامن  الفــوز 
آمــال  أن  غــر  "االبطــال"،  مــن  املبكــر  الخــروج 
يف  هدفــني  بعــد  تبخــرت  مــا  رسعــان  البالوغرانــا 
الشــوط االول ملصلحــة العمــالق البافاري الذي مل 
يتأثر بغياب جمهوره بسبب اجراءات كوفيد19-، 
أندريه-تــر  مــارك  االملــاين  الحــارس  مرمــى  ودّك 
شــتيغن بهدفــني رائعــني، االول عــن طريــق الــدويل 
توماس مولر بعد مراوغة رائعة من البولندي روبرت 
ليفاندوفســي عــى اإلســباين جــرار بيكيــه، قبــل 
ان ميّرر متريرة لولبية اىل مولر الذي تابعها برأسه 
االوروغويــاين  محاولــة  رغــم   )34( املرمــى  داخــل 
رونالــد أراوخــو ابعاد الكــرة لكنها كانت قد تخطت 
 50 الـــ  الخــط. وأصبــح مولــر ثامــن العــب يتخطــى 
هدًفــا ومــا فــوق يف املســابقة االوروبيــة االم، وأول 

العب أملاين يبلغ هذه العتبة. 
فيــام جــاء الثــاين بعــد تســع دقائــق عن طريــق لوروا 

فولفسبورغ األملاين 3-1.
 1-1 اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســرت  وتعــادل 
باملجموعــة  الســويري،  بويــز  يونــغ  ضيفــه  مــع 
املواجهــة  تأجيــل  شــهدت  التــي  السادســة، 
أتاالنتــا اإليطــايل وضيفــه فياريــال  بــني  املصريــة 
عــى  بغــزارة  الثلــوج  تســاقط  بســبب  اإلســباين 

ملعب املباراة.
رصيــده  يونايتــد  مانشســرت  رفــع  التعــادل،  وبهــذا 
إىل 11 نقطــة، بفــارق 4 نقــاط أمــام أقــرب مالحقيه 
الرتتيــب  قــاع  بويــز يف  يونــج  بقــي  فيــام  فياريــال، 
أتاالنتــا،  خلــف  نقطتــني  بفــارق  نقــاط،   4 برصيــد 

صاحب املركز الثالث.
بعــد  هادئــة  بأعصــاب  املبــاراة  يونايتــد  وخــاض 
لــأدوار  التأهــل  املاضيــة  الجولــة  منــذ  ضامنــه 
اإلقصائيــة يف البطولــة التــي تــوج بها 3 مرات، وهو 
مرتبعــا عــى قمــة املجموعــة، فيــام ودع يونــج بويــز 

املسابقة مبكرا.
ملانشســرت  التســجيل  جرينــوود  ماســون  وبــادر 
يونايتــد يف الدقيقــة التاســعة، فيــام تعــادل فابيــان 

ريدر ليونج بويز يف الدقيقة .42
عــن  يونايتــد  مانشســرت  عجــز  النتيجــة،  وبتلــك 
منافســه  أمــام   1-2 املباغتــة  خســارته  مــن  الثــأر 
الفريقــني  مباريــات  افتتــاح  يف  الســويري 

باملجموعة يف سبتمر املايض.

يعود بعد غيابه يعود بعد غيابه 33 أشهر أشهر
أوسيمينأوسيمين

لندن/ وكاالت:
أصبــح ليفربــول أول نــاد إنجليــزي يفــوز مببارياتــه الســت يف دور املجموعــات بــدوري 
أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم بعــد تغلبــه 1-2 عــى ميــالن، وهــو إنجــاز جعــل مدربــه يورغن 

كلوب "مليئا بالفخر".
وألغــى هدفــان مــن محمــد صــالح وديفــوك أوريغــي تقــدم ميــالن عــر فيكايــو تومــوري 
يف الشــوط األول وأكــد تأهــل ليفربــول إىل األدوار اإلقصائيــة بالحــد األقــى البالــغ 18 

نقطة.
وقال كلوب:" براحة ال أشــعر بالفخر كثرا يف كرة القدم ألنني أتوقع حدوث أشــياء 
جيــدة يف معظــم الوقــت. لكــن هــذه الليلــة تجعلنــي مليئــا بالفخــر، إنهــا ليســت جائــزة 
الفــوز بجميــع املباريــات الســت( ومل نفــز بــأي يشء. كنــت ســأذهب إىل الــدور التايل 

بأي حصيلة من النقاط ولكن 18 هي األفضل ولذا فإننا نتقبل ذلك أيضا".
وأجــرى املــدرب األملــاين مثانيــة تغيــرات عــى تشــكيلته األساســية وقــال إنــه شــاهد 

"العديد من األشياء الجيدة يف كرة القدم" أمام ميالن.
وأضاف:" يف ظل كل هذه التغيرات، كان يتعني عى الالعبني أن يلعبوا بثقة كافية 

إلظهار مدى جودتهم".

داكار/)أ ف ب(:
الرياضيــة الســنغالية إدوارد مينــدي  الرابطــة الوطنيــة للصحافــة  اختــارت 

حارس مرمى تشيلي اإلنجليزي كأفضل العب محرتف خارج البالد.
واحتــل مينــدي املركــز األّول برصيــد 321 نقطــة، متقدمــًا عــى مهاجــم 
ليفربــول ســاديو مــاين )99 نقطــة( والعــب واتفــورد إســامعيال ســار )61 

نقطة(.
الســوبر  وكأس  أوروبــا  أبطــال  دوري  بلقــب  تشــيلي  مــع  مينــدي  وتــوج 
األوروبيــة يف املوســم املــايض، كــام فاز بجائــزة أفضل حارس مرمى الّتي 

متنح من قبل االتحاد األورويب لكرة القدم.
وحافظ الحارس الدويل )29 عامًا( عى نظافة شــباكه يف 16 مباراة يف 

الدوري املمتاز املوسم املايض، وسبع حتى اآلن يف الحايل.
وحّل ميندي خلفًا للمهاجم ماين يف سجل الفائزين بالجائزة التي تحمل 

اسم املهاجم الدويل السابق الراحل جول فرانسوا بوكاندي.
ودخــل مينــدي قامئــة أفضــل 10 حــراس يف العامل لجائــزة االتحاد الدويل 

لكرة القدم "فيفا" ألفضل حارس مرمى عن عام 2021.

  كلوبكلوب

فخور بإنجاز ليفربول التاريخيفخور بإنجاز ليفربول التاريخي

يتفوق على مواطنه مانييتفوق على مواطنه ماني

بونجاحبونجاح يغادر المشفى  يغادر المشفى 
بعد فقدانه الذاكرةبعد فقدانه الذاكرة

العبين من توتنهام العبين من توتنهام 
ُيصابون بـ"كورونا"ُيصابون بـ"كورونا" 88

االتحاد الكرواتياالتحاد الكرواتي يمدد  يمدد 
عقد زالتكو حتى عقد زالتكو حتى 20242024

مينديميندي

برشلونةبرشلونة يودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا  يودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا 
بخسارة جديدة أمام بخسارة جديدة أمام بايرن ميونيخبايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا:دوري أبطال أوروبا:
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تأثري المنخفض الجوي عىل مدينة غزة أمس            ) تصوير / يارس فتحي (

األفقي:
1 - ظلم – من أخوات إن  2 - دون – أحد 

العمليات الحسابية 
3 - من األحرف األبجدية – فائدة محرمة 

معكوسة  4 -سورة قرآنية معكوسة – حلزوين 
5 -عكس عز +جواب – ثلثا بحر  

6 - طائر جميل  7 -عاصمة عربية ناقص 
الحرف األخري + كافر 

8 - حرف نصب + اثنان باإلنجلزيية – مايراه النائم 
9 - يتم – من أنواع األقمشة 

العمودي:
1 -طلب اإلذن – خاصيت  

2 - متشابهان – لالستدراك 
– مرصف 

3 - طعم السكر + متعجرف 
معكوسة 

4 - ثلثا دام + جمع دولة 
5 - حب استطالع – 

مختلفان 
6 - دخول 

7 - بالل مبعرثة – دجال 
ومشعوذ 

8 - أحرف متشابهة – ما 
تزتين به المرأة 

9 -دراسة بنية  الكائنات 
الحية – خرب 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

تجويف يمر عربه الهواء إىل القصبة 
الهوائية يتكون من 7 أحرف 

األمعاء – القولون – اإلثنا عرش – البنكرياس 
– المعدة – الحنجرة – الرئتني – الكبد – المخ – 

األصابع – كوع – رأس – القلب – اليدين – ركبة – 
قدم – د  -ل

حل الكلمة الضائعة 

البلعوم

إعداد/ وفاء المهتدي

وفاة الكاتب الصحفي 
الفلسطيني حسن البطل

حيفا/ فلسطني:
والبطل، مولود يف مدينة طرية حيفا بالداخل الفلســطيني املحتل، عمل محررا يف إذاعة 
فلســطني ببغــداد، وكاتبــًا لتعليــق يومــي مــا بــني العامــني 1972 و1994، وطــرد مــن عملــه 

بسبب خالف سيايس عىل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية املرحيل.
تلقــى تعليمــه يف مدينــة دومــا الســورية، ونــال درجــة املاجســتري مــن الجامعــة نفســها عــام 

1968، يف الجغرافية الجيولوجية.
عمــل البطــل محــررا للشــؤون العربيــة والحقــا للشــؤون اإلرسائيليــة يف هيئــة تحريــر مجلــة 
فلســطني الثــورة يف بــريوت، وداوم عــىل كتابــة مقالــة أســبوعية فيهــا بعنــوان "فلســطني يف 

الرصاع" ومقالة يومية يف جريدة فلسطني الثورة بعنوان العدو.
عــام 1994، عــاد البطــل إىل فلســطني، والتحــق يف هيئــة تحريــر "جريــدة األيــام"، وواظــب 

منذ عام 1995 عىل كتابة عامودها اليومي "أطراف النهار"، حتى 2016.
نــال الراحــل عــدة جوائــز أبرزهــا جائــزة فلســطني يف املقالــة العــام 1988، ويف حينهــا كان 
اتحــاد  للتحكيــم، وحصــل عــىل وســام ودرع  الفلســطيني محمــود درويــش رئيســا  الشــاعر 

الصحفيني العرب يف القاهرة.

موقع فرنسي ينصح 
باالستثمار في 4 عمالت 

رقمية.. تعرف عليها
باريس/ وكاالت:

طــرح موقــع فرنــي نصائــح لهواة االســتثامر يف العمــالت الرقمية، موجها إياهم إىل 4 
عمالت توقع لها صعودا متسارعا خالل العام املقبل.

وبحســب موقــع "مــون ليفــري"، فــإن ارتفــاع ســعر عملــة الـ"بتكويــن" الواحــدة )وصلــت 
إىل 68 ألــف دوالر(، مــع ارتفــاع نســبي لعمــالت تكتســب شــهرة مثــل "إيثرييــوم"، بــات 

االتجاه اآلن نحو عمالت أقل شهرة، لكن متوقع لها النجاح.
والعمالت األربع التي نصح بها املوقع الفرني، هي:

)SHIB( )SHIBA INU( شيبا إينو
بحســب املوقــع الفرنــي، فــإن القفــزة التــي حققتهــا عملــة "دوجكويــن" ســاهمت يف 
دفعهــا إىل طــرح عملــة "شــيبا" للتــداول، إذ بلغــت قيمتهــا نهايــة ترشيــن أول/ أكتوبــر 

املايض 40 مليار دوالر.
إال أن "شــيبا" تراجعــت قيمتهــا إىل النصــف لتصــل إىل 20 مليــار دوالر، وهــو مــا يعــد 

فرصة للرشاء عىل أمل تحقيق مكاسب يف العام املقبل.
)SOL( )Solana(  سوالنا

كمثــال عــىل النجــاح الباهــر، كانــت هــذه العملــة مطلــع العــام 2021 ال يتجــاوز ســعر 
 260 الثــاين/ نوفمــر املــايض  الواحــدة منهــا الدوالريــن، ليصبــح مــع بدايــة ترشيــن 

دوالرا.
وأوضح املوقع أن القيمة السوقية لـ"سوالنا" بلغت اآلن 62 مليار دوالر.

)ADA( )Cardano(   كاردانو
تصــل قيمتهــا الســوقية إىل 55 مليــار دوالر، وكان ســعر تــداول العملــة 20 ســنتا فقط، 

ووصل يف أيلول/ سبتمر إىل نحو 3 دوالرات.
وتكتســب "كاردانــو" أهميــة خاصــة ألن مؤسســها تشــارلز هوسكينســون، هــو مؤســس 

مشارك يف "إيثرييوم"، بيد أنه خرج منها بسبب خالفات.
)Avalanche(  أفاالنش

رابع العمالت التي نصح بها املوقع الفرني، كان سعرها يف مطلع العام 3 دوالرات، 
ووصلت نهاية الشهر املايض إىل 146 دوالرا.

ويقــول املوقــع إن "أفاالنــش" مصّنفــة ضمــن قامئــة أكــر 10 عمــالت رقميــة يف العــامل 
بقيمة سوقية تناهز الـ26 مليار دوالر.

وقــال املوقــع إن العملــة انخفضــت حاليــا لتصــل إىل 116 دوالرا، وهــي فرصــة مواتيــة 
للمقبلني عىل عامل العمالت الرقمية.

تحذير من حواسيب صينية 
فائقة تقرصن بيانات حساسة

واشنطن/ وكاالت:
حــذرت رشكــة تقنيــة، مــن قيــام قراصنــة برسقــة بيانــات مشــفرة ذات أهميــة فائقــة مثــل معلومــات 
طبيــة ودوائيــة حساســة وتصميــامت األســلحة وهويــات عمــالء االســتخبارات بهــدف فــك تشــفريها 
مســتقبال عــن طريــق الحواســيب الكميــة، وهــي أجهــزة كمبيوتــر يتوقــع أن تعالــج البيانــات برسعــة 
وكفاءة غري مســبوقة. وقالت رشكة االستشــارات التكنولوجية األمريكية "بوز ألني هاميلتون"، يف 
تقريــر لهــا بعنــوان "التهديــدات الصينيــة يف العــرص الكمــي"، إن مجموعــات التهديــد الصينيــة، قد 
تقــوم برسقــة بيانــات مشــفرة هامــة، مشــرية إىل أن فــك التشــفري مبســاعدة التقنيــة الجديــدة يف 

املستقبل سيكون أرسع من التشفري بواسطتها ما مينح القراصنة ميزة.
وذكــر التقريــر أنــه رغــم أنــه مل تثبــت فائدتهــا عمليــا بعــد، فــإن مســار مثــل هــذه األجهــزة "يشــري إىل 
أنهــا قــد تحــدث ثــورة يف العقــود املقبلــة بالعديــد مــن الصناعــات، ويف النهاية تقــوض جميع طرق 
التشــفري" الحالية. وأشــار إىل أن الصني، التي أصبحت مؤخرا "العبا أساســيا" يف مجال الحوســبة 

الكمية، قد تجمع بيانات مشفرة ذات فائدة طويلة املدى، ميكن فك تشفريها الحقا.
وبحلــول نهايــة العقــد الحــايل، ســتجمع "مجموعــات القرصنــة" الصينيــة البيانات التــي متكن أجهزة 

املحاكاة الكمية من اكتشاف أدوية ومواد كيميائية جديدة ذات قيمة اقتصادية.
ورغــم أن العلــامء ال يزالــون يجهلــون متــى ميكننــا الحصــول عــىل مثــل هــذه األجهــزة الخارقــة، إال أن 
محلــيل الرشكــة قالــوا إنــه حتــى لــو اســتغرق األمــر ســنوات ســتظل البيانــات املســتهدفة ذات قيمة، 

وبالتايل ال يزال هناك حافز للمتسللني لرسقة البيانات املشفرة عالية القيمة.
ويتوقــع باحثــون يف "غوغــل" أن تقــود الحواســيب الكموميــة خــالل ســنوات قليلــة إىل تقــدم يف 

حقول مثل الذكاء الصناعي وعلوم املواد والكيمياء.

بثمن خيالي.. بيع أشهر 
مقتنيات نابليون بونابرت

نيويورك/ وكاالت:
ناريــة، كان ميلكهــا  أســلحة  1799 و5  عــام  انقالبــه  بونابــرت خــالل  نابليــون  ِبيــَع ســيف حملــه 
اإلمراطــور الفرنــي الــذي تــويف قبــل 200 عــام، يف مــزاد بالواليــات املتحــدة يف مقابــل أكــر 

من 2.8 مليون دوالر.
وأوضــح رئيــس دار "روك أيالنــد أوكشــن كومبــاين" املنظمــة للمزاد كيفــن هوغان لوكالة "فرانس 
بــرس" أن هــذه املجموعــة املؤلفــة مــن ســيف و5 مسدســات مزخرفــة باعتهــا الــدار الواقعــة يف 

والية إيلينوي األمريكية إىل شخص شارك يف املزاد عر الهاتف وأبقى هويته طي الكتامن.
وكانت قيمة املجموعة ٌتقدر مبا بني 1.5 و3.5 ماليني دوالر.

وقــال هوغــان إن املشــري حصــل مــن خــالل رشائه هذه القطع العســكرية العائــدة لنبابليون يف 
مقابل 2.87 مليون دوالر، "عىل قطعة تاريخية نادرة جدا".

الســيف املرفق بالغمد، وهو القطعة األهم يف املجموعة، مصنوع يف مشــغل صانع األســلحة 
نيكوال نويل بوتيه يف منطقة فرساي قرب باريس وحمله نابليون بونابرت خالل انقالب التاسع 
من نوفمر 1799، وفق دار "روك أيالند أوكشن كومباين" التي تعرّف عن نفسها بأنها "الرائدة 
عامليا يف بيع األسلحة النارية والسالح األبيض واملعدات العسكرية املوجهة لهواة الجمع".

1804، قــدم ســيفه إىل الجــرال  ُتــّوج إمراطــورا يف الثــاين مــن ديســمر  وكان نابليــون الــذي 
جــان أنــدوش جونــو. وإثــر وفاتــه، انضــم الســالح إىل متحــف يف لنــدن ثــم بــات يف عهــدة هــاوي 
أمــرييك لجمــع التحــف. واحتفلــت فرنســا خــالل الربيــع الفائــت بالذكــرى املئويــة الثانيــة لوفــاة 
نابليون بونابرت يف الخامس من مايو 1821، من خالل سلسلة فعاليات وأنشطة تكرميا لهذه 

الشخصية املركزية يف التاريخ الفرني واألورويب.
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اشتباك مسلح مع االحتالل   ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

3 وفيات و317 إصابة  ... 

رئيس بلدية اللد  ... 

أعلــن أنــا/ نضــال محمــد ســليامن ابــو بكــرة عــن فقــد بطاقــة 
تعريــف وتحمــل الرقــم 700231434 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة 
تعريف

أعلــن أنــا/ عــال عايــد برهــم ابــو حرب عن فقــد هويتي وتحمل 
402947337 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عمــرو محمــد مصطفــى مســلم عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803361336 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زكريــا محمــود ابراهيــم ابوهربيــد  عــن 
ممــن  الرجــاء   992274001 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وليــد احمد محمود قديح عن فقد هويتي وتحمل 
915325070 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / ســعدي عــالء ســعدي عيــاد عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 400728358 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / صبــاح عــي احمــد خضــر   عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    925875031   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   دينــا جميــل محمــد شــبات   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400709309  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  ابــو رجيلــه  مريــم جــر حمــوده  أنــا/  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   924727928 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامه كــامل أحمــد ابــو عــوكل     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   946689528      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صدقــي رائــد صدقــي كحيــل   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  404584138 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / االء بركات رمضان حمد عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   802195669 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    هديــل حاتــم حامــد ابــو هاشــم     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  802758128    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد صــايف مــويس نــر اللــه     عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800185019      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ماهــر انــور حســن الشــويخ      عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        901436048 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

سند تبليغ حكم غيايب
 إىل املدعــى عليــه / خليــل أحمــد خليــل الريــم مــن بنــي ســهيال وســكانها 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف الســعودية ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن لقــد 
2021/591م  أســاس  القضيــة  يف  م   2021/12/8 بتاريــخ  عليــك  حكــم 
وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب واملرفوعــة عليــك مــن قبلــك زوجتك 
املدعيــة بوســیمه برهــم خليــل الريــم مــن بني ســهيال وســكانها بطالقها منك 
طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخول دفعة للــرر الحاصل لها من 
غيابــك عنهــا بــدون عــذر مقبــول وال ســبب رشعــي حكــام غيابيــا بحقــك قابــال 
لالعرتاض واالستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر يف 2012/12/8م
قايض رشق خانيونس الرشعي
أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

عــىل الدوريــات اإلرسائيليــة مدرســة ثوريــة، وكان أكــر مــا شــدنا 
هــو منظــر الشــباب الفلســطيني؛ الــذي يواجــه بنــادق االحتــالل 
بالصــدور العاريــة، لقــد رصنــا نحــن األرسى أكــر فخــرًا بأنفســنا، 
وصــار  األحــداث،  وحدتنــا  لقــد  لبعضنــا،  واحرتامــًا  حبــًا  وأكــر 
أننــا  إلينــا باحــرتام وتقديــر، فقــد أدرك الســجان  الســجان ينظــر 

طليعة شعب، وأن من خلفنا أمة تنهض بحثًا عن كرامتها.
االنتفاضــة  أخبــار  يتناقلــون  األرسى  صــار  الســادس  اليــوم  يف 
بــكل جــرأة وثقــة، وقــد نقلــت زيــارات األهــل مشــاهد حيــة مــن 
لــروي  أهلــه،  زيــارة  مــن  يعــود  أســر  كل  فصــار  املواجهــات، 
لآلخرين تفاصيل ما ســمع من أمه وأبيه، وكيف اســرتد الشــعب 
ثقتــه بنفســه، وصــارت الفعاليــات اليوميــة هــي الحديــث املمتع 

لألرسى عىل شباك الزيارة مع أهلهم.
يف اليوم السابع لالنتفاضة صار األرسى يحلمون بالحرية، فقد 
تأكــد لهــم أن شــعبهم قــد هــب طلبًا للحرية، ولــن يعود ثانية إىل 
حظــرة الصمــت، وأن مرحلــة التحــرر باتــت قريبــة، وأن األســوار 

ستتهشم يف كل لحظة، وأن الخروج من األرس مسألة وقت.
تواصلــت االنتفاضــة، وواصلنــا عــد األيــام بفخــر وانتشــاء، وكلنــا 
ثقــة بــأن شــعبنا قــد انتــزع الرهبة من قلبــه، ومل يعد يخاف بنادق 
املحتلــني، وهــذا أول مقــوم للنــر، حــني يفقــد عــدوك هيبتــه 

أمامك.
العمــالء،  بتصفيــة  متثــل  فقــد  للنــر،  الثــاين  املقــوم  أمــا 
فالشــعوب ال تقهــر إال مــن داخلهــا، وال تطعــن إال مــن املندســني 
املحبطــني واملثبطــني للعزائــم، أولئــك الذيــن ميزقــون الصــف، 
ويخونــون العهــد، فــإذا جاءت انتفاضــة الحجارة تطهرت النفوس 
مــن التبعيــة، وارتفــع شــأن املقاومة، وتوحــد الناس خلف العمل 
البطــويل، وصــار املجتمــع نقيــًا مــن الشــوائب السياســية، ومــن 
تجــار الشــعارات، ففــي زمــن البطــوالت يختفــي أنصــاف الرجــال 
واملنتفعــني واملتســلقني، وال يســتقر يف قلــوب الجامهــر إال 
أجســادهم  مــن  جلعــوا  الذيــن  أولئــك  والفــداء،  التضحيــة  أهــل 

جرسًا للعبور إىل بر الحرية.
يف الذكــرى 33 النتفاضــة الحجــارة، مــا أحوجنــا إىل ذلــك الزمــن 

الفلسطيني املتمرد الشامخ!

وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة ســجلت يف: "بيــت لحــم 
29، والخليــل 100، ورام اللــه والبــرة 31، وقلقيليــة 0، وجنــني 

25، وطوباس 6، ونابلس 13، وضواحي القدس 3، وطولكرم 8، 

وسلفيت 1، وأريحا واألغوار 4، وقطاع غزة 115".
وبينت الوزارة أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف فلسطني 
النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،98.2% بلغــت 

%0.8، ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.

املكثفــة،  العنايــة  يف  بكورونــا  مصابــا   58 وجــود  إىل  ولفتــت 
وأقســام كورونــا يف املستشــفيات  مراكــز  ُيعاَلــج يف  يف حــني 
التنفــس  بأجهــزة  12 موصولــون  بينهــم  88 مصابــا،  الضفــة  يف 

االصطناعي.

النارية يف املناطق التي يقطنها الفلسطينيون" حسب ادعائه.
وطالب حكومة بينيت بإرسال تعزيزات كبرة من رشطة االحتالل 
للمدينــة منًعــا لتدهــور األمــور إىل واقــع أصعــب مــن الــذي حصــل 

خالل شهر أيار/ مايو املايض.
مــا  خِطــرة؛  أحداًثــا  يوميــا  اللــد  ســكان  "يعــاين  كتابــه:  يف  وقــال 
ا  يتسبب باملس الخِطر باألمن الشخيص، يسمع إطالق النار يوميًّ
يف املدينة وبكميات كبرة وعىل مدار دقائق طويلة سواًء إطالق 
نــار متقطــع أو عــر صليــات؛ مــا يســبب الهلــع والخــوف للكثــر مــن 

السكان".
وحذر رفيفو يف رســالته من "تهديد الفلســطينيني املســلحني يف 
املدينــة لحركــة املالحــة الجويــة يف مطــار اللــد )بــن غوريــون( عــر 
مختلف أنواع األسلحة التي بحوزتهم ومن بينها رشاشات من طراز 

ماغ". بحسب زعمه.
ليشــمل  جديــد  قانــون  بســن  بتطرفــه  املعــروف  رفيفــو  وطالــب 
عقوبــات ســجن مشــددة جــًدا عــىل فلســطينيي اللــد الحاملــني 
للســالح ومــن بينهــا عقوبــات تصــل إىل مــا بــني 10-5 أعــوام مــن 

السجن الفعي.

مصابــا  نقلــت  اإلســعاف  طواقــم 
حــني مينــع  الحــي، يف  بالرصــاص 
آخريــن  مصابــني  نقــل  االحتــالل 
املشــاحر  منطقــة  يف  محتجزيــن 

وال تعرف حالتهام الصحية.
اعتداءات يف الشيخ جراح

يف سياق منفصل، اعتدت قوات 
بالــرب  أمــس،  مســاء  االحتــالل، 
الشــيخ  حــي  يف  مواطنــني  عــىل 
املحتلــة،  القــدس  رشق  جــراح 
املهــدد باإلخــالء القــرسي، خــالل 
املســتوطنني  لعــرشات  تصديهــم 

الذين اقتحموا الحي. 
وأفــاد الهــالل األحمــر الفلســطيني 
يف القــدس أن "طواقمــه تعاملــت 
يف  الفلفــل  بغــاز  إصابــات   4 مــع 
حي الشيخ جراح، من جراء اعتداء 
قــوات االحتــالل عىل مجموعة من 

الشبان".
أغلقــت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
الحــي،  إىل  املؤديــة  املداخــل 
أهلــه  مــع  املتضامنــني  ومنعــت 
ودققــت  دخولــه  مــن  والصحفيــني 

يف هوياتهم.
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
انتشــارها  مــن  كثفــت  االحتــالل 
وأغلقــت  الحــي،  يف  وحواجزهــا 
املداخــل املؤديــة إليــه، وحاولــت 
جــاؤوا  الــذي  املتضامنــني  طــرد 
نشــطاء  أطلقهــا  لدعــوات  تلبيــًة 
ملســرة  للتصــدي  مقدســيون 
داخــل  للمســتوطنني  اســتفزازية 

الحي.
املســتوطنني  مســرة  ووصلــت 
تحــت  الحــي  إىل  االســتفزازية 
االحتــالل،  رشطــة  مــن  حاميــة 
بنايــة ســكنية  عــدد منهــم  واقتحــم 
"املــوت  وهتفــوا  الحــي  يف 
األهــايل  رد  أن  وبعــد  للعــرب"، 

اقتحمــت  بالتكبــرات،  عليهــم 
واعتــدت  البنايــة  االحتــالل  قــوات 

عىل سكانها بشكل همجي.
اســتيطانية  جمعيــات  وكانــت 
وميينيــة متطرفــة أطلقــت دعــوات 
البــؤرة  إىل  مســرة  يف  للوصــول 
الصديــق"  "شــمعون  االســتيطانية 
بذريعــة  جــراح؛  الشــيخ  بحــي 
الحــي  يف  املســتوطنني  "دعــم" 

املقديس.
عملية طعن

ويف وقــت ســابق أمــس، أصيبــت 
بأنهــا  ُوصفــت  بجــروح  مســتوطنة 
خطــرة، يف عمليــة طعــن نفذتهــا 

فتاة يف حّي الشيخ جراح.
حــّي  يف  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
كبــرة  قــوات  بــأن  جــراح  الشــيخ 
إىل  االحتــالل هرعــت  مــن رشطــة 
املــكان، وقامــت بعمليــات بحــث 
منفــذة  عــن  واســعة  وتفتيــش 
تلــك  أغلقــت  العمليــة، يف حــني 
الدخــول  ومنعــت  الحــّي  القــوات 
املــرور  ذلــك حركــة  إليــه، مبــا يف 

يف الجوار.
وأعلنــت رشطــة االحتــالل أن فتــاة 
عمرهــا  مــن  عــرشة  الخامســة  يف 
عمليــة  بتنفيــذ  املتهمــة  هــي 

الطعن.
ظهــر  االحتــالل،  قــوات  واعتقلــت 
املتهمــة  الفتــاة  والــدة  أمــس، 
حيــث  الطعــن،  عمليــة  بتنفيــذ 
حــّي  يف  محليــة  مصــادر  أفــادت 
مــن  الفتــاة  بــأن  جــراح  الشــيخ 
واحــدة  وعائلتهــا  حــامد،  عائلــة 
املهــددة  الخمــس  العائــالت  مــن 

بالتهجر من الحّي.
أن  إىل  املصــادر  تلــك  وأشــارت 
االحتــالل  رشطــة  مــن  كبــرة  قــوة 
حــّي  يف  العائلــة  منــزل  اقتحمــت 

الشيخ جراح واقتادت والدة الفتاة 
للتحقيق إىل أحد مراكزها.

واقتحمــت رشطــة االحتــالل صباح 
الحديثــة  الروضــة  مدرســة  أمــس، 
يف  الســكاكيني  خليــل  ومدرســة 
بالقــدس  جــراح  الشــيخ  منطقــة 
عمليــة  نفــذت  حيــث  املحتلــة، 
الطعن، بحثًا عن منفذة العملية.

وأكــدت مصــادر محليــة، أن قــوات 
طالبتــني  اعتقلــت  االحتــالل 
الروضــة  مدرســة  مــن  ومعلمتــني 
الحادثــة،  خلفيــة  عــىل  الحديثــة 
أيضــًا مديــرة املدرســة  واعتقلــت 
فاطمة الرفاعي، وفتشت وخربت 

غرف املدرسة ومرافقها.
قــوات  نصبــت  ذلــك،  يف غضــون 
االحتــالل، أمــس، كامــرات مراقبة 
وســط  الديــن  صــالح  شــارع  يف 

القدس.
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
االحتــالل نصبــت كامــرات مراقبة 
يف شــارع صــالح الديــن الواقع يف 
الجــزء الرشقــي من مدينة القدس، 
التجارّيــة  الطــرق  مــن  يعتــر  الــذي 
البلــدة  يصــل  حيــث  الحيويــة 
يف  الرئيســة  بالطــرق  القدميــة 
املدينــة، وذلــك يف إطــار حمــالت 
املقدســيني،  عــىل  التضييــق 
واملحــالت  املواطنــني  ومراقبــة 
التجارية بشكل خاص، وضبط أي 
نشاط أو فعالية تقام يف الشارع.

اقتحامات
اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
املســجد  أمــس،  مســتوطنون، 
حاميــة  تحــت  املبــارك،  األقــى 

مشددة من رشطة االحتالل.

وأفادت شــهود عيــان، بأن عرشات 
األقــى  اقتحمــوا  املســتوطنني 
وأدوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
طقوًســا تلموديــة، ونفــذوا جــوالت 

استفزازية يف باحاته.
االحتــالل،  قــوات  اقتحمــت  كــام 
يف  االبراهيمــي  الحــرم  أمــس، 
اإلعــامر  لجنــة  ومنعــت  الخليــل، 
مــن تنفيــذ أعــامل صيانــة رضوريــة 

داخله.
وقال املدير العام ألوقاف الخليل 
الشــيخ جــامل أبــو عــرام: "إن قوات 
لجنــة  موظفــي  منعــت  االحتــالل 
إصــالح  عــىل  العمــل  مــن  اإلعــامر 
"الريــات" يف مصــىل اإلســحاقية 
عــدم  يشــكل  التــي  الحــرم،  داخــل 
عــىل  شــديدا  خطــرا  صيانتهــا 
حيــاة املصلــني والوافديــن للحــرم 
مقبلــون  أننــا  خاصــة  اإلبراهيمــي، 

عىل موسم الشتاء واألمطار.
وكانــت قوات االحتالل قد منعت 
يف وقــت ســابق مــن أمــس، لجنــة 
اإلعــامر مــن العمل عىل اســتكامل 
حــارة  منــزال قدميــا يف   12 ترميــم 
الحــرم  مــن  بالقــرب  الجعــري 
الرشيــف يف البلــدة القدميــة مــن 

الخليل.
عــامد  للجنــة  العــام  املديــر  وقــال 
االحتــالل  قــوات  إن  حمــدان، 
أوقفــت العمــل يف حــارة الجعري 
ومنعــت  القدميــة،  البلــدة  مــن 
األعــامل  اســتكامل  مــن  العــامل 

املطلوبة.
مســتوطنون،  قطــع  ذلــك،  إىل 
70 شــجرة زيتــون مبســافر  أمــس، 

يطا جنوب الخليل.

الحاميــة  لجــان  منســق  وأفــاد 
وجنــوب  يطــا  مبســافر  والصمــود 
الخليــل فــؤاد العمــور، بأن عرشات 
مســتوطنة  مــن  املســتوطنني 
عنــوة  املقامــة  يائــر"  "متســبي 
قطعــوا  املواطنــني،  أرايض  عــىل 
70 شــجرة زيتــون يف منطقــة خلــة 

جميــل  املواطــن  ميلكهــا  الضبــع، 
العمور.

املســتوطنني  أن  العمــور  وأضــاف 
أرايض  يف  مواشــيهم  أطلقــوا 
املنطقــة،  تلــك  يف  املواطنــني 
املحاصيــل  وإتــالف  لرعيهــا 

الزراعية.
إخطارات

قــوات  ســلمت  األثنــاء،  يف 
االحتــالل، إخطــارات بوقــف البنــاء 

يف قرية الـمدور جنوب قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية يف القرية، 
أن قــوات االحتــالل أخطــرت بوقــف 
زراعيــة  منشــآت  ثــالث  يف  البنــاء 
نــزال،  إبراهيــم  حســام  مــن:  لــكل 
يوســف،  أبــو  ســليامن  وســمر 

ويوسف محمد زيد.
وواصلــت، أمــس، قــوات االحتالل 
نظــام  ديــر  قريــة  مدخــي  إغــالق 
لليــوم  اللــه،  رام  غــرب  شــامل 

العارش عىل التوايل.
التميمــي،  الناشــط مجاهــد  وقــال 
إن قــوات االحتــالل تواصــل إغــالق 
والجنــويب  الشــاميل  املدخلــني 
حــني  يف  الحديديــة،  بالبوابــات 
دامئــا  عســكريا  حاجــزا  تنصــب 
حيــث  الثالــث،  مدخلهــا  عــىل 
للتفتيــش  املواطنــون  يخضــع 

الدقيق.

يبلــغ  التــي  القريــة  أن  إىل  وأشــار 
 1200 نحــو  ســكانها  عددهــا 
الثالثــة  مداخلهــا  تغلــق  مواطــن، 
ذرائــع  تحــت  أيــام،  لعــدة  شــهريا 

وحجج واهية.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  مــن جهــة 
االحتالل، أمس، 14 مواطنا بينهم 
طالبتــان ومعلمــة ومديرة مدرســة، 
عقــب عمليــات دهــم وتفتيش يف 

أنحاء متفرقة يف الضفة الغربية.
قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
هــم:  مواطنــني،   8 االحتــالل 
املحــررة رشوق محمــد البــدن )28 
عاما(، من بلدة تقوع رشقا، وأمر 
مــراد طقاطقة )19 عاما(، ومحمد 
إبراهيــم  ومحمــد  ثلجــي،  إبراهيــم 
مــرشف  وكــرم  عامــا(،   17( ديريــة 
ديريــة )19 عامــا(، وجميعهــم مــن 
اعتقلــت  كــام  فجــار،  بيــت  بلــدة 
بيــت  مدينــة  مــن  القــوات  تلــك 
العســليني  إيــاد  قــيص  ســاحور: 
)23 عاما(، ولؤي هيثم العسليني 
اللــه  عبــد  وأحمــد  عامــا(،   20(

شعيبات )27 عاما(. 
تلــك  اعتقلــت  نابلــس،  ويف 
نــارص  إســالم  االحتــالل  القــوات 
مفلــح  ورشار  عامــا(،   34( الرشفــا 
حاميــل )29 عامــا( مــن بلــدة بيتــا، 
 38( جــش  أبــو  بشــر  والشــاب 
واملحــرر  دجــن،  بيــت  مــن  عامــا( 
عبد الكريم حلبي )47 عاما(، من 

روجيب.
فقــد  اللــه،  رام  محافظــة  يف  أمــا 
اعتقلــت قوات االحتالل املواطن 

مجاهد السقعان.

دعا للتصدي للمشاريع الهادفة لطمس قضيتهم
البطش: "أونروا" تحولت إىل أداة للضغط 

عىل الالجئني الفلسطينيني

وقفة ضد اتفاق الطاقة األردين مع االحتالل 
وتوتر يسود جلسة النواب

غزة/ جامل غيث:
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  إن  البطــش:  خالــد  اإلســالمي 
الالجئني الفلسطينيني "أونروا" تحولت بفعل الدعم 
الغريب واملواقف السياسية للدول الداعمة إىل أداة 

للضغط عىل الالجئني.
وأضــاف البطــش لصحيفــة "فلســطني": "نحــن بحاجــة 
إغاثــة  يف  الرئيــس  دورهــا  إىل  "أونــروا"  تعــود  ألن 
تتحــول  أن  ال  الالجئــني،  ورعايــة  وتوظيــف  وتشــغيل 
إىل أداة لتصفيــة قضيتهــم أو عصــا بأيــدي األمريــكان 
والداعمــني للضغــط عــىل الالجئــني مــن أجــل التنــازل 

عىل حق العودة".
لتأســيس  الـــ72  الســنوية  الذكــرى  أمــس،  ووافقــت، 
الجمعية العامة لألمم املتحدة وكالة "أونروا"؛ لتقوم 
باملهــام اإلغاثيــة املبــارشة وبرامــج التشــغيل لالجئــي 
فلســطني، وذلــك يف ظــل تحديــات كبــرة تواجههــا 
"أونــروا" بســبب األزمــة املاليــة غــر املســبوقة التــي 

تعانيها.
وأردف البطش: نتمسك بالوكالة شاهدا عىل مأساة 
تتخذهــا  التــي  الراهنــة  السياســات  ونرفــض  النــاس 
بضغــط أمريــي واضــح والتي عر عنها اتفاق التعاون 
بــني اإلدارة األمريكيــة ووكالــة الغــوث حيــث َوضعــت 
دور  التــي تضعــف  واملعايــر  املحــددات  مــن  عــددا 
األبيــض  البيــت  لهــا مكتًبــا يف  والتــي تجعــل  الوكالــة 

األمريي.

وعــّد أن األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا الوكالــة األمميــة 
ليســت مشــكلة الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا 
مــن أراضيهــم وبيوتهــم، مضيًفــا: "هــي مشــكلة الــدول 
التــي مل تحــل قضيــة الالجئــني ومل تســمح بعودتهــم 

إىل ديارهم".
وشدد عىل أن "األموال وغرها التزام دويل وأخالقي 
يجــب أن يســتمر لحــني عــودة الالجئــني إىل ديارهــم، 
وإن مل يتم ذلك فعىل الالجئني وأبناء شعبنا التفكر 
بالبديــل وهــو العــودة مجــدًدا إىل التمســك بالثوابــت 
إىل  للعــودة  طريقــا  عنهــا  التنــازل  وعــدم  واملقاومــة 

فلسطني سواء بوكالة الغوث أو دونها".
وحــث البطــش الســلطة يف رام اللــه ومنظمــة التحريــر 
للقيام بدور دبلومايس كبر عىل املســتوى والعريب 
واإلســالمي والــدويل لعــودة الوكالــة ملامرســة دورهــا 

الطبيعي يف خدمة لالجئ الفلسطيني.
قضيــة  لطمــس  الهادفــة  للمشــاريع  للتصــدي  ودعــا 
ببنــد  والتمســك  دويل  موقــف  وتشــكيل  الالجئــني 
تأسيس وتكليف وكالة الغوث التي ُأنشئت بقرار من 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم )302( إلغاثــة 
وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني لحــني عودتهــم إىل 

ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
الدوليــة  املواثيــق  باحــرتام  العــامل  البطــش  وطالــب 
وقــرار األمــم املتحــدة القــايض بإنشــاء وكالــة الغــوث 
واإليفــاء بالتزاماتهــم املالية لحني عودة الالجئني إىل 

ديارهم. 

عامن/ األناضول:
أمــام  وقفــة  يف  أمــس،  األردنيــني،  عــرشات  شــارك 
الكهربــاء  مقايضــة  اتفــاق  عــىل  احتجاًجــا  الرملــان، 
باملــاء مــع االحتــالل اإلرسائيــي، بالتزامــن مــع جلســة 
ملجلــس النــواب كانــت مقــررة ملناقشــة االتفــاق بنــاء 
عــىل مذكــرة ســابقة رفعهــا عــدد مــن أعضائــه، قبل أن 

يتقرر رفعها وسط توتر وانسحابات.
وانتظمــت الوقفــة بحضــور العــرشات تقدمهــم عضــو 
وأمــني  العرموطــي،  صالــح  النيابيــة  اإلصــالح  كتلــة 
حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي مــراد العضايلــة، ورفــع 
املشــاركون الفتــات ُكتــب عليهــا "تســقط اتفاقيــات 
حتــى  "مســتمرون  الصهيــوين"،  الكيــان  مــع  العــار 
مجلــس  "عــىل  والخيانــة"،  العــار  اتفاقيــة  إســقاط 
وإســقاط  الدســتورية  صالحياتــه  مامرســة  النــواب 
امليــاه  تبــادل  "اتفاقيــة  كلهــا"،  العــار  صفقــات 

والكهرباء جرمية جديدة بحق الوطن ومواطنيه".
تحــدى مجلــس  العــري  اإلعــالم  إن  العضايلــة  وقــال 
النواب األردين بأن يكون له موقف رافض لالتفاقية، 
وهــي مــا زالــت إعــالن نوايــا، مــا يعنــي أن املجلــس 
يحــق لــه رفضهــا، خاصــة أن مــن وقعهــا عــن الجانــب 

األردين هو وزير املياه.
أعضــاء  صــوت  املقــررة،  الجلســة  انطالقــة  ومــع 
املجلــس عــىل تحديــد موعــد خــالل 14 يومــا لعقــد 
جلســة عامــة ملناقشــة إعــالن النوايــا، إال أن العديــد 

من النواب اعرتضوا عىل ذلك.
محمــد  امليــاه  وزيــر  مبغــادرة  العرموطــي  وطالــب 

النجار، الجلسة، باعتباره هو من وقع عىل االتفاقية، 
عــرشات  ويتبعــه  الجلســة  مــن  ينســحب  أن  قبــل 
النــواب، مــا دفــع رئيس املجلس لرفع الجلســة نصف 
الثــاين املــايض،  22 نوفمــر/ ترشيــن  ســاعة. ويف 
نوايــا"  "إعــالن  واالحتــالل  واإلمــارات  األردن  وقــع 
جــدوى  يف  للبحــث  تفاوضيــة  عمليــة  يف  للدخــول 

مرشوع مشرتك للطاقة واملياه.
وينــص "إعــالن النوايــا" عــىل أن يعمــل األردن عــىل 
ملصلحــة  الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء  توليــد 
االحتــالل، عــىل أن يعمــل األخــر عــىل تحليــة امليــاه 
ملصلحــة األردن الــذي يعــاين مــن الجفــاف ويحصــل 

بالفعل عىل مياه من املحتل.
واســع،  شــعبي  بغضــب  األردين  اإلعــالن  وقوبــل 

ودعوات إىل تظاهرات احتجاجية ضد االتفاقية.
يعنــي  اإلعــالن  إن  قالــت  األردين  امليــاه  وزارة  لكــن 
الدخــول يف دراســات جــدوى خــالل العــام املقبــل، 
ومــن املمكــن أن يحصــل األردن مــن خالله عىل 200 
أنــه  مليــون مــرت مكعــب مــن امليــاه ســنويا، مضيفــة 
"ال ميثــل اتفاقــا فنيــا أو قانونيــا، ولــن ُينفــذ مــن دون 

الحصول عىل هذه الكمية من املياه".
ومنتصف أكتوبر/ ترشين األول املايض، وقع األردن 
اتفاقيــة مــع االحتــالل لــرشاء 50 مليــون مــرت مكعــب 
ميــاه، متثــل كميــة إضافية ملــا هو منصوص عليه يف 
"اتفاقية السالم" املوقعة بني الجانبني عام 1994.

وُيصنــف األردن ثــاين أفقــر دولــة يف العــامل بامليــاه، 
وفق املؤرش العاملي للمياه.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

غزة/ نضال أبو مسامح:
أطلق نشــطاء فلســطينيون وعرب يف 
مواقع التواصل االجتامعي، هاشتاق 
تعبــًرا  _أمــرة،  فيلــم  #اســحبوا_ 
عــن رفضهــم لفيلــم "أمــرة" املــيء 
االحتــال،  ســجون  يف  لــأرسى 
معتربيــن أنــه جســد حالــة مــن الهبوط 

الفني والفكري الكبر.
وفيلــم "أمــرة" هــو رشيــط ســيناميئ 
ديــاب،  محمــد  للمخــرج  مــري، 
وقــد أنتــج يف العــام الجــاري، تتطــرق 
التــي  "النطــف املهربــة"  أحداثــه إىل 
بــرزت منــذ عــام 2012، وذلــك حــن 

يــيء  فيلــم  ميثلهــا  أن  فلســطن 
ألرسانا األبطال".

وقالت الناشطة فادية الكريك: "صبا 
مبــارك كلمتــن عىل بعض ما بتعرف 
تاخــد  تتشــاطر  إجــت  وملــن  متثــل 
يطعــن  عمــل  يف  شــاركت  األوســكار 
يف خــارصة الحركــة األســرة، ويشــوه 

دفاعات األرسى وصمودهم".
خباثــة  ضــد  "نحــن  وأضافــت: 
املحتوى يف هذا الفيلم الذي يشوه 
نضــاالت الحركــة األســرة يف ســجون 

االحتال".
األردين  الســلة  كــرة  العــب  وكتــب 

مــن  عــدد  الفكــرة  والدة  منــذ  عليهــا 
املعنيــن، فــا ميكن أن تصل النطفة 
إىل مركــز اإلنجــاب مــن جهــة مجهولــة 
أو مشــكوك فيهــا، حســب تأكيــدات 

جهات معنية".
وغــرد الصحفــي الناشــط الفلســطيني 
"فيلــم  "تويــر":  عــىل  خالــد  أحمــد 
أن  نقبــل  وال  شــعبنا،  ميثــل  ال  أمــرة 
الهبــوط  بهــذا  فيلــم  للعــامل  يصــدر 
أرسانــا  ليمثــل  والفكــري  الفنــي 

العظام".
مطالبات بسحب الفيلم

الشــأن اإلرسائيــي  أمــا املختــص يف 
محمــود مــرداوي فغــرد عــرب "تويــر": 
وتشــويًها  إســاءة  ميثــل  "الفيلــم 
االحتــال  ســجون  يف  لــأرسى 

ونضالهم املستمر".
وطالب مرداوي هيئة اإلعام األردنية 
املعنيــة  الرســمية  املؤسســة  لكونهــا 
اإلعامــي  املحتــوى  عــىل  بالرقابــة 
األردين قبــل بثــه بوقفــه فــوًرا، وســحبه 

من جميع املنصات.

بهــدف  فلســطينيون  أرسى  عمــل 
مــن  نطفهــم  تهريــب  عــىل  اإلنجــاب 

سجون االحتال.
عــن  مزعومــة  قصــة  الفيلــم  يناقــش 
نطفــة خرجــت من أســر لزوجته )صبا 
مبارك(، التي أنجبت طفلة وعاشت 
األســـر،  ابنــة  أنهــا  تعتقــد  وهــي 
لتكتشــف فيــام بعــد أنهــا ابنــة ضابــط 

إرسائيي يعمل يف معتقل والدها.
قضية مقدسة

وغــرد الصحفــي الفلســطيني يف قنــاة 
الجزيــرة تامــر املســحال عــىل حســابه 
تــوأم  بــاألردن  يليــق  "ال  تويــر:  يف 

بــوك(:  )فيــس  عــرب  عابديــن  محمــود 
داخــل  مــن  األرسى  نطــف  "تهريــب 
سجون االحتال هو شكل من أشكال 
املقاومــة، وغــر مقبــول تشــويه هــذه 

الحقيقة بأي شكل كان".
عــرب  خنفــر  فيحــاء  الناشــطة  وكتبــت 
"كيــف  بــوك(:  )فيــس  يف  صفحتهــا 
األردنيــن  الفنانــن  نقابــة  تقبــل 
الفلســطينين،  بــاألرسى  املســاس 

أحد أركان القضية الفلسطينية؟!".
وتابعــت: "هــذا الفيلــم مغالطة كبرة 
تتــم  التــي  التهريــب  عمليــة  حــول 
بوسائل صعبة وظروف دقيقة يرشف 

وتساءل الكاتب الباحث الفلسطيني 
بهــم  وصلــت  "هــل  حلــس:  جهــاد 
أن  إىل  والعاملــة  والقــذارة،  الحقــارة 

ميسوا قضيتنا املقدسة؟!".
وكتــب حلــس عــرب حســابه يف تويــر: 
وفخرنــا  عزنــا  مصــدر  هــم  "األرسى 
وقوتنــا وصمودنــا، ال بــارك اللــه فيمــن 

خلف هذا الفيلم".
الســيايس  املحلــل  الكاتــب  ووصــف 
مخــرج  الزعاتــرة  يــارس  الفلســطيني 
"النطفــة  إن  لقولــه  بـ"التافــه"  الفيلــم 
ألهمتــه  فلســطيني  ألســر  املهربــة" 
الفيلــم، مضيًفــا: "قضيــة تحمل روعة 
البطولــة واإلرصار حولها إىل مســخرة، 
يف  األردن  ســيمثل  أنــه  واألســوأ 

مسابقة األوسكار".
لُيمّثــل  "أمــرة"،  واختــار األردن فيلــم 
جوائــز  عــىل  التنافــس  يف  اململكــة 
الطويلــة  األفــام  فئــة  عــن  األوســكار، 
الدوليــة لســنة 2022، حســب إعــان 
األردنيــة  امللكيــة  لـ"الهيئــة  ســابق 

لأفام".

بين المجهول والمعلوم 
طلب معرفة

كــرر الرئيــس محمــود عبــاس يف زيارَتْيــه للجزائــر وتونــس 
اإلرسائيــي  االحتــال  إلنهــاء  دويل  مؤمتــر  إىل  الدعــوة 
لــأرايض الفلســطينية، وكــرر تهديــده بقولــه: "إذا اســتمر 
االحتــال يف طغيانــه ومامرســاته العدوانيــة ضــد شــعبنا 

ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا يف وقت قريب".
مــا قالــه محمــود عبــاس يتضمــن نقطَتــْن: األوىل معلومــة 
اإلجابة، والثانية مجهولة، يف األوىل التي ُتعنى باملؤمتر 
  ٪٥ بنســبة  فرصــة  توجــد  ال  إنــه  تقــول  اإلجابــة  الــدويل 
النعقــاد مؤمتــر دويل يعمــل عىل إنهــاء االحتال، وعباس 
يعلــم هــذا منــذ ســنوات عديــدة. عبــاس كان قــد أطلــق 
أي  الحكــم،  يف  نتنياهــو  عهــد  بدايــة  منــذ  هــذه  دعوتــه 
قبــل مــا يزيــد عــىل عــرش ســنوات، ومل تســتجب لــه دولــة 
االحتــال، ومل تشــاطره الدعــوة أي مــن الدول الكربى عدا 
روســيا. والخاصــة تقــول إن هــذه الدعــوة املتكــررة مثلهــا 

مثل خض املاء الستخراج الزبدة!
أمــا النقطــة الثانيــة، وهــي التــي يهــدد فيهــا محمــود عبــاس 
مل  جديــدة  خيــارات  وتبنــي  جديــدة،  إجــراءات  باتخــاذ 
تعمــل بهــا الســلطة مــن قبــل، فتاريخيــا كانــت بدايــة هــذه 
التهديــدات يف كلمتــه أمــام مؤمتر الجمعية العامة لأمم 
املتحــدة األخــر، ويومهــا منح عبــاس )إرسائيل واملجتمع 
الــدويل( ســنة واحــدة للعمــل عــىل إنهــاء االحتــال. ومــن 
املعلــوم أن املجتمــع الــدويل، وأعنــي هنــا الــدول الكــربى 
لتهديــدات  منهــا  أي  يلتفــت  مل  الــراع،  يف  واملؤثــرة 
ال  ألنهــا  إمــا  االحتــال،  دولــة  بهــا  تهتــم  مل  وكــذا  عبــاس، 
تــرى فيــام يقــول عبــاس جديــة، وإمــا مــا يخيف، وإمــا ألنها 
تراهــا تهديــدات فارغــة ليســت ذات مغزى، وعباس فاقد 
للخيارات، وما يجري هو لاستهاك املحي واإلعامي.

أنا شخصيا أفرض أنها تهديدات جادة، وأن لدى الرئيس 
أطالــب  أن  كمواطــن  حقــي  مــن  ولكــن  معقولــة،  خيــارات 
الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه بتوضيــح هــذه الخيــارات، وبيان 
اإلجراءات الجديدة املحتملة، حتى يكون الشــعب عىل 
وعــي بهــا، وعــىل اســتعداد لتحمل تبعاتهــا، وهل هي من 
تلــك الخيــارات التــي تطرحهــا الفصائــل كتجميــد اتفاقيــة 
أوســلو وتوابعهــا، أو ســحب االعــراف بدولــة )إرسائيــل( 
إىل أن تعرف )إرسائيل( بدولة فلسطينية، أو أنها ستقف 
عنــد حــدود وقــف التنســيق األمنــي؟ نريــد توضيحــا، ولكن 
مــن املعلــوم مســبقا أنــه ليــس بــن خيــارات عبــاس إطــاق 
ال  الخيــار  هــذا  ودون  الغربيــة!  الضفــة  يف  املقاومــة  يــد 

خيار، والله أعلم.

#اسحبوا_ فيلم _أميرة.. حملة إلكترونية 
فلسطينية وعربية ضد الفيلم المسيء لألسرى

بمكالمة 
واحدة مدير 
يفصل 900 

موظــف
نيويورك/ وكاالت:

مديــر  قــرر  مفاجئــة،  خطــوة  يف 
العقــاري  الرهــن  رشكات  إحــدى 
موظــف   900 فصــل  األمريكيــة 
تطبيــق  عــرب  عــرب مكاملــة جامعيــة 
"زووم". وقرر فيشــال غارغ، رئيس 
رشكة "بير دوت كوم"، االســتغناء 
عــن خدمــات %15 مــن العاملــن 
يف رشكته. وقوبل قراره بانتقادات 
يشــمل  القــرار  ألن  نظــرا  شــديدة؛ 

900 موظف.
وأقالهــم غــارغ يف مكاملــة جامعيــة 
"آيت  فيهــا:  قــال  "زووم"  عــرب 
جيــدة.  ليســت  بأخبــار  إليكــم 
أن  ويجــب  اآلن،  تغــرت  الســوق 
تجــري  كنــت  إذا  معهــا،  نتــامىش 
مــن  جــزء  فأنــت  املكاملــة،  هــذه 
التــي  املحظوظــة  غــر  املجموعــة 
يتــم ترسيحهــا. ســيتم إنهاء عملك 

هنا عىل الفور".
اتهــم  أنــه  فوربــس  مجلــة  وذكــرت 
املوظفــن بـ"الرسقــة" مــن زمائهــم 
"إنتاجيتهــم  ألن  وعمائهــم؛ 
فقــط  يعملــون  وكانــوا  ضعيفــة 

ساعتن يوميا".

لوح "حلم كلكامش" 
يعود إلى العراق

بغداد/ وكاالت:
أعلنــت الســلطات العراقيــة عــودة لــوح "حلــم كلكامــش" التاريخــي الــذي 
يقدر عمره بـ3500 عام إىل موطنه العراق مبساعدة الواليات املتحدة، 

األمر الذي وصفته بـ"االنتصار" عىل رساق "تاريخ وحضارة" الباد.
وسلمت السفارة األمركية لدى بغداد اللوح إىل وزارة الخارجية العراقية 
يف مقــر األخــرة بالعاصمــة، التــي ســلمته بدورهــا إىل وزارة الثقافة خال 

مؤمتر صحايف مشرك للوزيرين فؤاد حسن وحسن ناظم.
والّلــوح األثــري جــزء مــن كلكامــش التي تعترب أقدم نص أديب يف التاريخ؛ 
هي ملحمة ســومرية شــعرية مكتوبة بخط مســامري عىل 11 لوحا طينيا 
اكتشــفت صدفــة ألول مــرة عــام 1853 يف موقــع أثــري، وعــرف فيام بعد 
أنــه كان املكتبــة الشــخصية للملــك اآلشــوري "آشــوربانيبال" يف نينــوى، 
املتحــف  يف  امللحمــة  عليهــا  كتبــت  التــي  الطينيــة  باأللــواح  ويحتفــظ 

الربيطاين.
وكان تاجر أعامل فنّية أمريك اشــرى اللوح األثري يف 2003 من أرسة 
يــّرح  أن  دون  املتحــدة  الواليــات  إىل  وشــحنه  لنــدن  يف  تقيــم  أردنيــة 
للجــامرك األمركيــة مبضمــون الشــحنة. وبعــد وصول اللــوح إىل الواليات 
ألــف دوالر   50 لتّجــار آخريــن مقابــل   2007 التاجــر يف  باعــه  املّتحــدة 

وبشهادة منشأ مزّورة.


