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في اتصال هاتفي تلقاه من منسق المنظمة األممية
هنية يدعو األمم المتحدة إىل ممارسة 

دورها يف وقف جرائم االحتالل

أبو حلبية يدعو لمواجهة محاوالت "فرض التقسيم الزماني والمكاني"
صربي: الوضع يف المسجد 

األقىص يزداد خطورة
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

يف  الوضــع  إن  صــري،  عكرمــة  الشــيخ  األقــى،  املســجد  خطيــب  قــال 
اإلرسائيــي  االحتــال  مامرســات  اســتمرار  بســبب  خطــورة  يــزداد  األقــى 
وجامعــات املســتوطنني التهويديــة. وحــذر صــري يف ترصيــح صحفــي، مــن 
اســتمرار اعتــداءات قــوات االحتــال عــى األوقــاف اإلســامية. ودعــا الشــعب 

الفلســطيني يف كل املــدن إىل شــد الرحــال إىل املســجد األقــى 
للصاة واملْكث فيه، لصد أي عدوان إرسائيي. 

ينذر بمواجهة مع أهالي بيتا 

حمايل: االحتالل ومستوطنوه 
يحاولون إفشال إقامة حديقة 

أثرية فوق جبل العرمة بنابلس
نابلس- غزة/ نور الدين صالح: 

االحتــال  قــوات  إن  حاميــل:  مــوىس  بيتــا  بلــدة  مــن  الســيايس  الناشــط  قــال 
واملســتوطنني يحاولــون إفشــال مخطــط إنشــاء الحديقــة الوطنيــة األثريــة التــي 

العرمــة يف  جبــل  فــوق  واآلثــار  الســياحة  وزارة  إنشــائها  عــى  تعمــل 
الغربيــة املحتلــة. وكانــت وزارة  نابلــس بالضفــة  بيتــا جنــوب مدينــة 

مسيــــــرة للمستوطنيـــــــن 
للمطالبة بـ"إعادة" الجنود 

األســــرى فـي غــــزة
النارصة/ فلسطني:

انطلقــت، أمــس، مســرة لعائلــة جنــدي االحتــال األســر لــدى املقاومــة 
يف غــزة، هــدار غولــدن، الــذي ُأرس خــال عــدوان االحتــال عــى 
قطاع غزة عام 2014. وقال موقع "واينت" العري إن "املسرة 

حذر من حفريات 
كارثية تحت المسجد
االحتالل يبعد 

الباحث المقديس 
رضوان عمرو 

عن األقىص
القدس املحتلة/ فلسطني: 

االحتــال  ســلطات  أبعــدت 
الباحــث  أمــس،  اإلرسائيــي، 
عــن  عمــرو  رضــوان  املقــديس 
املســجد األقــى املبــارك. وقــال 
قــراًرا  ســلمه  االحتــال  إن  عمــرو، 
باإلبعاد عن األقى ملدة أســبوع، 
مــن  أمــس،  صبــاح  اعتقالــه  بعــد 
بالقــدس  الثــوري  حــي  يف  منزلــه 
ســلطات  أن  وأوضــح  املحتلــة.  
مــن "مركــز  أفرجــت عنــه  االحتــال 
يعــود  أن  عــى  القشــلة"،  تحقيــق 
الجــاري،  الشــهر  مــن  العــارش  يــوم 

بتمديــد  قــرار  م  لتســلُّ
إبعــاده ملدة قد تصل إىل 

االحتــالل ينقــل األسيــر حسيـــن 
القواسمة إىل العزل االنفرادي

رام الله/ فلسطني:
، األسر حسني عي القواسمة  نقلت إدارة سجون االحتال اإلرسائييِّ

)49 عاًما( من الخليل، واملحكوم بالســجن املؤبد و60 عاًما، 
نــادي  وفــق  "نفحــة"،  ســجن  يف  االنفــرادي  العــزل  زنازيــن  إىل 

المعتقلون اإلداريون يواصلون 
مقاطعتهم محاكم االحتالل

رام الله/ فلسطني:
يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم محاكم االحتال 

اإلرسائيي لليوم الـ215 عى التوايل، للمطالبة بإنهاء سياسة 
االعتقال اإلداري. وتؤكد مؤسسات معنية بشؤون األرسى، أن 

"المنظمـــــــات األهليــــــــة" 
تطالـــب المجتمــع الدويل 

بالتدخل إلنهاء حصار غزة
غزة/ فلسطني:

ســلطات  اســتمرار  الفلســطينية،  األهليــة  املنظــامت  شــبكة  اســتنكرت 
"إيــرز"  حانــون  بيــت  حاجــزي  إغــاق  يف  اإلرسائيــي  االحتــال 
ســيام  وال  املواطنــني،  حركــة  أمــام  التجــاري  ســامل"  أبــو  "وكــرم 

دعا السلطة لالستجابة لنداءات الشعب
ناشــــط سياســــي لـ"                 ": 

إجـراء االنتخابـات الحــل الوحيــد 
للخروج من األزمات المتعاقبة 

رام الله-غزة/ جامل غيث:
أكد الناشــط الســيايس ماهر حرب، أن إجراء االنتخابات "الترشيعية، والرئاســية، 

املتعاقبــة  األزمــات  مــن  للخــروج  الوحيــد  الحــل  الوطنــي"  واملجلــس 
التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني. وقــال حــرب يف حديــث لصحيفــة 

إعـالن إضــراب للمعلميــن 
يف الضفة مع بداية العام 

الدراســـــي الجديــــــد
رام الله/ فلسطني: 

أعلن منر املعلمني الفلسطينيني، أمس بدء اإلرضاب 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  محافظــات  يف  جديــد  مــن 

بتاريــخ  الــدرايس  العــام  بــدء  مــع  بالتزامــن 
خــال  املعلمــني،  منــر  وقــال   .29/8/2022

"عظــــام الرقبـــــة".. أبنـــاء مسؤولـــي 
السلطة يف السفارات برواتب خيالية

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
تثــر تعيينــات الســلطة ألبنــاء قياداتهــا ووزرائهــا ســفراء حــول العــامل، حالــة مــن الســخط 
الكبــر بــني فئــات املواطنــني، باختــاف أطيافهــم السياســية واالجتامعيــة. وال يقتــرص 

األمر عى تعيينات من يصفونهم بأنهم "عظام الرقبة"، بل يرافق ذلك رصف 
مرتبــات ونرثيــات مرتفعــة مالًيــا، يف وقــت تدعــي الســلطة أنهــا تعــاين أزمــة 

الشاعر يغادر المستشفى 
بعد أسبوعني من 

محاولة اغتياله
نابلس/ فلسطني:

غــادر نائــب رئيــس الــوزراء الســابق الدكتــور نــارص 
الديــن الشــاعر، أمــس، مستشــفى النجاح 
يف مدينــة نابلــس شــامل الضفــة الغربيــة 

جنني-غزة/ جامل غيث:
عــرشات  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  تســلب 
قــرب  وعانــني  يعبــد  بلــديت  أرايض  مــن  الدومنــات 
ملصلحــة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــاميل  جنــني 
عــى  الجامثــة  مناشــيه(  )تــل  مســتوطنة  توســيع 

عــن  ســكانهام  يعــزل  الــذي  األمــر  البلدتــني،  أرايض 
القــرى املجــاورة لهــام يف الناحيــة الرشقيــة للجــدار. 
مخطــط  عــى  أخــًرا  االحتــال  ســلطات  قــت  وصدَّ

اســتيطاين  حــي  إلقامــة  جديــد  اســتيطاين 
جديــد يتبــع مســتوطنة )تــل مناشــيه( عــى 

الخليل/ فلسطني:
يواصــل األســر الفلســطيني خليــل عــواودة إرضابــه 
عن الطعام، لليوم الـ)144(، رفًضا العتقاله اإلداري 

التعسفي، وسط تراجٍع خطر يف صحته.

وحــّذر نــادي األســر مــن أن األســر عــواودة "يواجــه 
خطر املوت يف عيادة سجن الرملة، مع عدم وجود 

حلول جّدية حتى اليوم بشأن قضيته".
وذكــر النــادي يف بيــان أن عــواودة "يعــاين 

رام الله-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
الســيايس  النظــام  أن  القــدوة  د.نــارص  الدميقراطــي  الوطنــي  امللتقــى  رئيــس  أكــد 

الفلسطيني يفقد رشعيته بتسارع، وأن الواقع الحايل بلغ من السوء ما ال ميكن 
الســكوت عنــه. وأعــرب القــدوة القيــادي املفصــول مــن حركــة فتح، يف 
حــوار مــع صحيفــة "فلســطني"، عــن أملــه أن يكــون هنــاك تغيــر داخل 

)تل مناشيه(.. رسطان استيطاين 
يألك جسد "يعبد" و"عانني"

األسيـــر المضـــرب عـــن الطعــــام 
خليل عواودة يواجه خطر الموت

ناصر القدوة لـ"                ":
النظام السيايس الفلسطيين يفقد 

رشعيته بسبب تعطيل االنتخابات

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  دعــا 
املقاومــة اإلســامية حامس إســامعيل هنية 
أمس، األمم املتحدة إىل مامرسة دورها يف 

وقــف جرائــم االحتــال وانتهاكاتــه. جــاء ذلك 
مــن منســق  تلقــاه هنيــة  اتصــال هاتفــي  يف 
التســوية  لعمليــة  الخــاص  املتحــدة  األمــم 
أكــد  وينســاند،  تــور  األوســط  الــرشق  يف 

اعتداءاتــه  كل  االحتــال  وقــف  وجــوب  فيــه 
عــى الشــعب الفلســطيني، ووقــف سياســة 

املســجد  واقتحــام  االســتيطان 
أن  إىل  هنيــة  ولفــت  األقــى. 

فلسطينيون يشاركون في وقفة أمام الصليب األحمر برام الله أمس       )أ ف ب(

أبناء عائلة أبو سنينة يتفقدون منزلهم بعد تجريفه من قبل االحتالل في سلوان بالقدس المحتلة                 )أ ف ب(

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام األقصى
االحتالل يهدم مزناًل ومساكن 

ومنشآت زراعية يف القدس
القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:

هدمــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي أمس منزاًل في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
األقصى، ومساكن ومنشآت زراعية شرق القدس المحتلة وجرفت أراضي في بلدة 
صور باهر جنوبها، واقتلعت أشجار زيتون وردمت بئًرا للمياه شرق بيت لحم بالضفة 
الغربية، في حين جدد عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد المبارك بحماية 
أمنية مشددة. ففي بلدة سلوان، اقتحمت قوات االحتالل حي »أبو تايه« وهدمت 

منزله البالغة مســاحته نحو 115 متًرا ويؤوي ثمانية أفراد، بزعم البناء دون 
1515ترخيص، واعتدت على جميع َمن في المكان، واعتقلت نجليه وجاره.
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إعالن طرح عطاء توريد مياه صالحة للرشب ملدارس 
حكومية بغزة

متويل/ FIRDAOUS CHARITY-FRANCE وبإرشاف مؤسسة التعاون
عطاء رقم: )2022/4(

تقوم جمعية بنيان للتنمية املجتمعية بتنفيذ مرشوع تزويد الطالب يف مدارس 
حكوميــة بقطــاع غــزة مبيــاه صالحــة للرشب بإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويل من 
)FIRDAOUS CHARITY-FRANCE(، وتدعوكــم للمشــاركة يف عطــاء توريــد 

مياه صالحة للرشب ملدارس حكومية بقطاع غزة، مع مراعاة الرشوط التالية:
1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. أن يكون قد أنجز مشاريع مشابهة خالل فرتة سابقة ال تقل عن ثالث سنوات.

3. أن يكون لديه الجهاز الفني واإلداري الكفء لتنفيذ املرشوع.

4. أن تتوفر لديه القدرة عىل توفري كل املعدات الالزمة التي تفي باحتياجات املرشوع.

5. أن تتوفر لديه القدرة وسالمة الوضع املايل.

6. أن تكــون لديــه القــدرة تقديــم فاتــورة رضيبيــة رســمية و شــهادة خصــم مــن 

املنبع عن قيمة األعامل املنفذة.
7. أن يســتطيع الوصــول إىل مواقــع العمــل يف املــرشوع يف جميــع األوقــات دون أيــة عوائــق 

وحسب ما يطلبه منه طاقم اإلرشاف عىل املرشوع.
8. التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد عىل كافة املطلوبات أعاله.

-  حيــث ميكــن للراغبــن باالشــرتاك يف هــذا العطــاء الحصــول عــىل وثائق العطاء 
ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/8/3 مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره 
"50" دوالًرا وذلــك مــن مقــر الجمعيــة والكائــن يف )خانيونــس- شــارع جــامل عبــد 

النارص - كلية مجتمع األقىص  مقابل مدرسة حيفا عامرة الفرا الطابق الثاين(.
-  علــاًم بــأن آخــر موعــد لبيــع الكراســات هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/8/9 
خــالل أوقــات العمــل الرســمية مــن يــوم الســبت مــن 9 صباحــًا وحتــى 2:00 ظهرًا 
عــىل أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يــوم الخميــس املوافــق 
2022/8/11 الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر جمعية بنيان للتنمية املجتمعية.

- ســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليــوم الخميــس املوافــق 2022/8/11 يف متــام الســاعة 
12:30 ظهــرًا يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب بالحضــور مــن الــرشكات التــي تقدمــت للعطــاء 

فقــط. كــام ســيتم اســتبعاد كل عطــاء غــري مكتمــل وال يرفــق املعلومــات والوثائــق الالزمــة أو 
أرسل إىل غري مكان جمعية بنيان للتنمية املجتمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )%5( مــن إجــاميل 
األســعار املقدمــة، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صادرة عن أحد البنــوك املعتمدة 
لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عىل أن يكون 
عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.

رشوط خاصــة:  ســيتم عقــد االجتــامع التمهيــدي يــوم الثالثــاء املوافــق 
2022/8/9 الساعة الحادية عرشة صباحًا.

- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة لرضيبة القيمة املضافة.
- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  

- تكلفة اإلعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل:0599885949.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2022/04
مرشوع توريد 2500 طرد غذايئ لألرس املحتاجة

تعلن جمعية العون املجتمعية عن طرح عطاء رقم 2022/04 توريد طرود غذائية 
لــأرس املحتاجــة يف غــزة، فعــىل الراغبــن يف رشاء العطــاء مراجعــة جمعيــة العــون 
املجتمعيــة خــان يونــس –البلــد –بجــوار بلديــة خــان يونــس -بــرج شــعت -الطابــق 
األول، الســتالم كراســة املواصفــات ورشوط العطــاء، ابتــداء مــن يــوم األربعــاء 03 
أغسطس 2022م، من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الواحدة ظهًرا مقابل 
مبلغ وقدره "200" شيقل، علاًم بأن االجتامع التمهيدي يوم األحد 07  أغسطس 
2022م، الســاعة الواحدة والنصف ظهًرا مع العلم بأن آخر موعد لتســليم كراســة 

العطــاء بالظــرف املختــوم يــوم الثالثــاء 09 أغســطس 2022م الســاعة الثانية عرشة 
ظهًرا عىل أن تفتح املظاريف الثانية ظهًرا يف نفس اليوم.

صفحــة  متابعــة  أو   0592015456 جــوال/   2050356 هاتــف/  لالستفســار 
./https://www.facebook.com/social.aid2016 :الجمعية فيس بوك

مالحظات هامة:
1. تقدم األسعار بالعملة املحلية "شيقل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. وجود سجل تجاري معتمد وساري املفعول وفق األصول املعتمدة.

8. إرفاق شهاديت خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الدخل سارية املفعول.

9. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن مقــداره %3 مــن قيمــة 

ســاري  ويكــون  باملبلــغ  مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــىل  العطــاء 
املفعول ملدة 6 شهور.

تعلــن مؤسســة رحمــة حــول العــامل – مكتــب فلســطن عــن طرح عطــاء إجراء 
عمليــات جراحيــة ضمــن مــرشوع تحســن الوضــع الصحي لأطفــال يف قطاع 

غزة من خالل إجراء العمليات الجراحية العاجلة حسب الجدول التايل :

وذلك حسب الشروط التالية :
1. تقدم األسعار بالدوالر األمرييك .

2. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء 

3. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يف مكتــب رحمــة حــول العــامل مبكتــب غــزة 

يــوم االثنــن املوافــق 2022/08/08: الســاعة 10:00 صباحــًا للــرد عــىل 
استفسارات املشاركن يف العطاء .

4. ميكــن للمراكــز الطبيــة واملشــايف املرخصــة والراغبة باالشــرتاك يف هذا العطاء 

العــامل حســب  مــن مكتــب رحمــة حــول  العطــاء  مــن وثائــق  الحصــول عــىل نســخة 
العنوان التايل: غزة – شارع الريموك – مقابل وزارة الرتبية والتعليم غرب غزة .

الســاعة   2022/08/10 املوافــق  األربعــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .5

12:00 صباحًا يف مكتب منظمة رحمة حول العامل مكتب غزة بحضور من 

يرغب من ممثيل املتقدمن للعطاء.
6. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن مقــداره %5 مــن قيمــة العطــاء 

عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 30 يوما.
مالحظات هامة:

1. العطاء قابل للتجزئة .

2. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتكاليف إعالن العطاء.

3. يحق ملنظمة رحمة إلغاء العطاء دون إبداء األسباب .

4. منظمة رحمة حول العامل غري ملزمة بأقل األسعار دون ابداء األسباب .

5. يلتزم من يرســو عليه العطاء بتنفيذ املرشوع بحســب الكشــوفات املســلمة 

مــدة  خــالل  وأعدادهــا  العمليــات  نــوع  بهــا  واملوضــح  رحمــة  منظمــة  قبــل  مــن 
أسبوعن عىل األكرث من استالم أمر التوريد وبحسب ما سريد يف بنود العقد .
6. يجب عىل املتقدمن للعطاء االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

لالستفسار: ميكنكم االتصال عىل قسم املشرتيات يف مكتب غزة هاتف 
رقم 2836600 - جوال : 0592600736 

إعالن عن طرح عطاء رقم 2022/04 
 إجراء عمليات جراحية

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا 

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII النافذة السادسة 
 مشاريع كثيفه العامله لتحسن الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة

اسم املرشوع: توريد مواد وأدوات لزوم صيانة ارصفة 
الطرق ببالط االنرتلوك يف بيت الهيا 

  1.حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــىل 

KFW- -منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عدد  من  املانحن )البنك الدويل
AFD ( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف 

مشــاريع  لتنفيــذ  وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار 
خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة ، حيث يهدف هذا 
املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة 
لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة لتحســن الخدمات 
األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان وقد حصلت بلدية بيت الهيا 
عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( 
لتنفيذ مرشوع توريد مواد وأدوات لزوم صيانة ارصفة الطرق ببالط االنرتلوك يف بيت 
الهيــا وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت 
العقد رقم MDPIIIW6 -1322115 -14a  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

1( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومات الالزمة من بلدية  

بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   082475840 فاكــس: 

الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 08/04/ 2022حتى تاريخ 2022/08/11.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )2

2022/08/11 الساعة الثانية عرش ظهرًا.

3( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة .

4( العنوان املشار اليه أعاله:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا
   بتمويل من :

القدس املحتلة-غزة/ فلسطن:
األقــىص،  املســجد  خطيــب  قــال 
الوضــع  إن  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ 
بســبب  خطــورة  يــزداد  األقــىص  يف 
االحتــالل  مامرســات  اســتمرار 
اإلرسائيــيل وجامعــات املســتوطنن 

التهويدية.
وحــذر صــربي يف ترصيــح صحفــي، 
قــوات  اعتــداءات  اســتمرار  مــن 

االحتالل عىل األوقاف اإلسالمية.
الفلســطيني يف كل  الشــعب  ودعــا 
املدن إىل شــد الرحال إىل املســجد 
األقــىص للصــالة واملْكــث فيــه، لصد 

أي عدوان إرسائييل. 
بالحــراك  الجميــع  صــربي  وطالــب 
العربيــة  الــدول  وحــث  الســيايس 
واإلســالمية للضغــط عــىل االحتــالل 
عــن  يرتاجــع  حتــى  اإلرسائيــيل، 
وسياســة  األقــىص  بحــق  مخططاتــه 
املقدســات  عــىل  العــدوان 

اإلسالمية.
وكانــت جامعــات "الهيــكل" املزعوم 
ناقشــت  أنهــا  مؤخــًرا،  كشــفت  قــد 
مــع مســؤولن إرسائيليــن إزالــة التلــة 
الرتابية والجرس الخشبي الذي يصل 

من ساحة الرباق إىل باب املغاربة.
ســتقوم  املقابــل  يف  أنهــا  وأفــادت 
عبــارات  يحمــل  ثابــت  جــرس  ببنــاء 
توراتيــة، عــىل أن يكون واســًعا لزيادة 

أعداد املقتحمن لأقىص.
مــع  املخطــط،  عــن  الكشــف  وتزامــن 
نرش تلك الجامعات دعوات لتنظيم 
اقتحامــات واســعة النطــاق للمســجد 
أغســطس، يف  9 آب/  األقــىص يف 
الهيــكل"  بـ"خــراب  مــا يســمى  ذكــرى 

املزعوم.
الهيئــات  حــذرت  املقابــل،  ويف 
واملرجعيــات اإلســالمية يف القــدس 
هــذه  وتنامــي  تصاعــد  "خطــورة  مــن 
واملخططــات  التحريضيــة  الدعــوات 
التهويدية االستفزازية ضد املسجد 

األقىص".
مواجهة المخططات

كتلــة  عــن  النائــب  أكــد  جهتــه  مــن 
د.  الربملانيــة  واإلصــالح  التغيــري 
االحتــالل  أن  حلبيــة  أبــو  أحمــد 
يف  واقعــًا  أمــرًا  يفــرض  اإلرسائيــيل 
املســجد األقــىص املبــارك، بتكثيف 
األعــداد  وزيــادة  االقتحامــات،  هــذه 
فيهــا، وباألخــص يف أيــام مــا تســمى 
"األعيــاد اليهوديــة"، داعًيــا ملواجهــة 
بحــق  الخطــرية  االحتــالل  مخططــات 

األقىص فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.
وقــال أبــو حلبيــة يف ترصيح صحفي: 
للمســتوطنن  االحتــالل  حاميــة  "إن 
املقتحمــن للمســجد األقــىص تــأيت 
ضمــن مخططــات االحتــالل للســيطرة 
عــىل األقــىص كلــه مــع الرتكيــز عــىل 

املنطقة الرشقية إمعاًنا يف التقسيم 
املكاين والزماين للحرم".

مخططــات  يحــدث  مــا  أن  وأضــاف 
مواجهتهــا  يجــب  خطــرية  إرسائيليــة 
وتقديــم  ودوليــًا،  وعربيــًا  فلســطينيًا 
أهــايل  صمــود  يســتمر  حتــى  الدعــم 
القدس يف مواجهة عدوان االحتالل 

وجرامئه.
وأشــار إىل أن االحتــالل ومســتوطنيه 
والشــعائر  الصلــوات  يقيمــون 
االســتفزازية ويعيقــون وصــول أهــايل 
املســجد  اىل  املحتــل  الداخــل 
إرسائيــيل،  مخطــط  ضمــن  األقــىص 
حــق  األقــىص  املســجد  أن  مؤكــدًا 
خالص لنا نحن املسلمن وال ارتباط 
مــن  وال  قريــب  مــن  ال  فيــه  لليهــود 

بعيد.
برفــع  الســلطة  حلبيــة  أبــو  وطالــب 
قضايــا يف املحكمة الجنائية الدولية 
ضــد جرائــم االحتــالل بحــق املســجد 
مشــريًا  فيــه،  واملرابطــن  األقــىص 
االحتــالل  اقتحامــات  تحملــه  مــا  إىل 
املتصاعــدة واملســتمرة مــن محاولــة 
بســط ســيطرته التامــة عــىل املســجد 
كله ومحاولة إقامة الهيكل املزعوم.

مدينــة  وأهــايل  املرابطــن  ودعــا 
القــدس وأبنــاء الشــعب الفلســطيني 
إجــراءات  تجــاوز  عــىل  القادريــن 
يف  الوجــود  لتعزيــز  االحتــالل 
وإفشــال  الرشيــف  القــديس  الحــرم 
واملســتوطنن  االحتــالل  مخططــات 
باحاتــه،  وتدنيــس  األقــىص  باقتحــام 

مشــيًدا بربــاط وصمــود أهــل القــدس 
عــام  املحتــل  الداخــل  وفلســطينيي 

1948 وأهايل الضفة.

كتلــة  عــن  النائــب  أكــد  جهتــه،  مــن 
د.  الربملانيــة  واإلصــالح  التغيــري 
هــي  املقاومــة  أن  الــرشايف  يوســف 
الكفيلــة بكنــس االحتــالل عــن أرضنــا 
اقتحاماتــه  ووقــف  ومقدســاتنا 

للمسجد األقىص.
وشدد الرشايف يف ترصيح صحفي، 
عىل أن ما يحدث يف مدينة القدس 
إرسائيــيل  عــدوان  مــن  واألقــىص 
عــىل  الجهــود  كل  تضافــر  يتطلــب 
كل املســتويات والتخصصات نرصة 

للقدس واألقىص وفلسطن.
املســجد  يف  املرابطــن  كل  وحيــا 
األقــىص واملقاومة التي رفعت رأس 
األمــة عاليــًا خاصــة أبطــال العمليــات 
للقــدس  ثــأروا  الذيــن  الفرديــة 
علــامء  داعًيــا  األقــىص،  واملســجد 
األمــة إىل تضافــر جهودهــم ودعوتهم 
الشعوب العربية واإلسالمية والعامل 
بــكل  ماديــًا  القــدس  أهــايل  لدعــم 

وسائل الدعم. 
التــي  الســلطة  دور  الــرشايف  وأدان 
لبعــض  ومهــدت  االحتــالل  تحمــي 
العرب أن يصلوا لدرجة التحالف مع 
هــذا االحتــالل، مشــريا إىل أن العــامل 
بعــن  الفلســطينية  للقضيــة  ينظــر 
االحتــالل يف ظــل ازدواجيــة املعايري 
الدوليــة يف حــن نجــد األعــن تنظــر 

محدقة إىل قضية أوكرانيا.

نابلس- غزة/ نور الدين صالح: 
مــوىس  بيتــا  بلــدة  مــن  الســيايس  الناشــط  قــال 
واملســتوطنن  االحتــالل  قــوات  إن  حاميــل: 
يحاولون إفشال مخطط إنشاء الحديقة الوطنية 
األثريــة التــي تعمــل عىل إنشــائها وزارة الســياحة 
واآلثــار فــوق جبــل العرمــة يف بيتــا جنــوب مدينــة 

نابلس بالضفة الغربية املحتلة.
العــام  أطلقــت  واآلثــار،  الســياحة  وزارة  وكانــت 
األثريــة  الحديقــة  تأهيــل  مــرشوع  املــايض، 
املســتوطنون  يحــاول  الــذي  العرمــة  جبــل  فــوق 
االســتيالء عليــه، حيــث ال يــزال العمــل مســتمًرا 
بهــا حتــى اآلن، تأكيــًدا عــىل حــق الفلســطينين 

يف الجبل.
لصحيفــة  خــاص  ترصيــح  يف  حاميــل  وأوضــح 
كانــوا  املســتوطنن  أن  أمــس،  "فلســطن"، 
فــوق  اســتيطانية  بــؤرة  إنشــاء  يف  يطمعــون 
الجبــل، لكــن أهــايل بيتــا تصــدوا لهــم بصدورهــم 
أنهــم  إىل  مشــرًيا  قــّوة،  مــن  أوتــوا  مــا  وكل 
يســوقون لحكومتهــم أن مــرشوع الحديقــة يــرض 

مبصالحهم.

وشــدد عــىل أن "مامرســات املســتوطنن تنــذر 
بانــدالع مواجهــات جديــدة بــن قــوات االحتــالل 
مســتدرًكا  القادمــة"،  األيــام  خــالل  بيتــا  وأهــايل 
الجبــل  منطقــة  يف  يتواجــدون  األهــايل  "لكــن 
باســتمرار مــن أجــل التصــدي ألي إجــراءات مــن 

املستوطنن".
"تســتفز  الحديقــة  إقامــة  خطــوة  أن  وبــّن 
أثريــة  ســياحية  منطقــة  كونهــا  املســتوطنن" 

إسرتاتيجية، ويسعون لرسقتها منذ سنوات.
وأكد أن املواجهات بن قوات االحتالل وأهايل 
منــذ  صبيــح  جبــل  منطقــة  يف  تتوقــف  مل  بيتــا 
أكــرث مــن عــام، "لذلــك إذا حــاول املســتوطنون 
الوصــول إىل جبــل العرمــة فلــن يقفــوا مكتــويف 

األيدي".
واكتســب الجبــل أهميــة تاريخيــة تعــود للعــرص 
مــن  أكــرث  قبــل  )الكنعــاين(  املتوســط  الربونــزي 
ثالثــة آالف عــام، ويرتفــع الجبــل نحــو 843 مــرًتا 
عن سطح البحر، وتقدر مساحة املنطقة األثرية 

بستن دومنا )الدونم يعادل ألف مرت مربع(.
وتعتيل قمة الجبل خربة سكنت قدمًيا جعلت 

منــه قلعــة تعاقــب عليهــا األمويــون والعثامنيــون 
وتحــوي  هــريدوس(  امللــك  )حقبــة  والرومــان 
سبعة "حبوس"، وهي غرف صغرية استخدمت 
خزانات ملياه األمطار ونقلها عرب قنوات خاصة، 
ويتســع الواحــد منهــا لـــ1500 مــرت مكعــب، يف 
مقابــر  األثريــة  القلعــة  مــن  جــزء  اســتخدم  حــن 
منــه  جــزء  تحويــل  عــن  فضــال  وســجوًنا،  قدميــة 

ملقابر وسجون أيضا.
وجبــل العرمــة واحــد مــن الجبــال األكــرث ارتفاًعــا 
لصــد  منيعــا  حصنــا  ل  وشــكَّ نابلــس،  مبحافظــة 
الغــزاة، وبرجــا ملراقبــة الطريــق، وهــو جــزء أصيل 

من أرايض بلدة بيتا.
ا  يذكــر أن أهــايل بيتــا أفشــلوا مرشوعــا اســتيطانيًّ
قمــة  فــوق   ،1988 عــام  الحجــارة  انتفاضــة  إبــان 
جبــل العرمة، ثم أفشــلوا املــرشوع مجدًدا العام 
املــايض، بعــد محاولــة املســتوطنن االســتيالء 
وهــو  ــا  أثريًّ موقًعــا  يضــم  الــذي  الجبــل  عــىل 
مســكون مــن العــرص الربونــزي املتقــدم، أي قبل 
قرابة 3200 سنة، حسب التنقيب األثري الذي 

جرى يف املوقع يف ستينيات القرن املايض.

النارصة/ فلسطن:
لعائلــة  مســرية  أمــس،  انطلقــت، 
لــدى  األســري  االحتــالل  جنــدي 
غولــدن،  هــدار  غــزة،  يف  املقاومــة 
الــذي أرُس خــالل عــدوان االحتــالل 

عىل قطاع غزة عام 2014.
إن  العــربي  "واينــت"  موقــع  وقــال 
حديقــة  مــن  انطلقــت  "املســرية 
الذكــرى، بالقــرب مــن منــزل العائلــة 
يف مســتوطنة "كفــار ســابا" )وســط 
فلســطن املحتلة(، وســتنتهي غًدا 
شــامل  )إيــرز(  حاجــز  يف  الجمعــة 

قطاع غزة".
املتوقــع  "مــن  أن  املوقــع  وأضــاف 
بازدحامــات  املســرية  تتســبب  أن 
مئــات  مشــاركة  بســبب  مروريــة، 

املستوطنن فيها" وفق وصفه.
املنظمــن  عــن  "واينــت"  ونقــل 
نظمــت  "املســرية  إن  قولهــم 
ســنوات  مثــاين  مــرور  مبناســبة 
للجنديــن  الحكومــة  إهــامل  عــىل 
اإلرسائيليــن هدار غولدن وشــاؤول 
حــامس،  تأرسهــام  اللذيــن  آرون، 
وتــأرس أيًضــا )جنديــن( إرسائيليــن 

آخرين".
املقــرر  مــن  أنــه  إىل  املوقــع  وأشــار 
الســياج  أن "يصــل املشــاركون إىل 
ويطالبــوا  غــزة،  قطــاع  مــع  الفاصــل 
اســتعادة  عــىل  بالعمــل  الحكومــة 

أبنائهم".
شــقيقة  غولــدن،  أييلــت  وقالــت 
"ســأنطلق  هــدار:  األســري  الجنــدي 
شــقيقي،  الســتعادة  غــزة  إىل 
فمنــذ  يل،  االنضــامم  إىل  أدعوكــم 
مثــاين ســنوات تم التخــيل عن أخي 
وتركه هناك" وفق املوقع العربي.

األســبوع  نهايــة  أن  إىل  يشــار 
املــايض؛ شــهدت تعليــق عــرشات 
الالفتات عىل طول طريق املسرية، 
املســتوطنن  لدعــوة  محاولــة  يف 

للمشاركة فيها.

الشــهيد  كتائــب  وأرست 
الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز 
املقاومــة  لحركــة  العســكري 
اإلســالمية حــامس، الجنــدي يف 
جيــش االحتــالل، هــدار غولــدن، 
يف  غــزة  قطــاع  جنــويب  رفــح  يف 
األول من أغســطس/آب 2014، 
عليهــا  أطلقــت  معركــة  خــالل 
املقاومــة الفلســطينية "العصــف 
حــامس  وترفــض  املأكــول". 
اإلدالء بأي معلومات عن الجنود 
ســلطات  إفــراج  قبــل  األرسى، 
صفقــة  أرسى  عــن  االحتــالل 
تبــادل  )صفقــة  األحــرار"  "وفــاء 
الجنــدي جلعــاد شــاليط بـــ1027 
مــن األرسى الفلســطينين( عــام 

2011، الذين أُعيد اعتقالهم.

ينذر بمواجهة مع أهايل بيتا 

حمايل: االحتالل ومستوطنوه يحاولون إفشال 
إقامة حديقة أثرية فوق جبل العرمة بنابلس

مسيـــــــرة للمستوطنيــــــــــن للمطالبــــــــــة 
بـ"إعــــــــادة" الجنـــــــود األســــــــرى فــي غــزة

أبو حلبية يدعو لمواجهة محاوالت "فرض التقسيم الزماين والمكاين"

صربي: الوضع يف المسجد األقىص يزداد خطورة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك 
وسط حراسة مشددة من جنود االحتالل    ) أرشيف(وسط حراسة مشددة من جنود االحتالل    ) أرشيف(
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د. عدنان أبو عامر

البدائل اإلسرائيلية السيئة من 
تهميش القضية الفلسطينية

مــع انطــاق االنتخابــات اإلرسائيليــة، وتغييــب النقــاش فيهــا 
تبــدي  وتهميشــها،  إلهاملهــا  الفلســطينية  القضيــة  حــول 
محافــل إرسائيليــة قلقهــا مــن الوقــوع يف "فــّخ إســراتيجي" 
متصاعــد ألكــر مــن نصــف قــرن، ألن الوضــع الحــايل ســيؤدي 
لدولة واحدة ثنائية القومية، مع أن غالبية الجمهور اليهودي 

تعارض االنفصال عن الفلسطينيني.
إســراتيجية  معضلــة  االحتــال  يواجــه   ،1967 حــرب  منــذ 
حادة فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية، وال سيام يف سياق 
الســيطرة عــى األرايض املحتلــة، مــن حيــث ضامن األغلبية 
اليهوديــة يف الدولــة مــن جهــة، ومن جهة أخرى عدم تقســيم 
األرض، والحفاظ عى املصالح األمنية الوجودية لاحتال، 

وبينهام السعي للحفاظ عى الوضع الراهن.
اإلرسائيليــني  ألذهــان  الفلســطينية  القضيــة  تهميــش  يعيــد 
اتخاذ عدة قرارات غّيت الواقعني الفلسطيني واإلرسائييل، 
ومنهــا: اتفــاق أوســلو، جــدار الفصــل العنــري، االنســحاب 
يف  املتناقــض  الواقــع  لهــذا  الطبيعيــة  والنتيجــة  غــزة،  مــن 
األرايض الفلســطينية، مــن وجهــة النظــر اإلرسائيليــة، يعنــي 
وقوعها يف فّخ إسراتيجي يتفاقم، فاستمرار الوضع الحايل 
ســيؤدي إلقامــة دولــة واحــدة، وهــو ســيناريو ترفضــه غالبيــة 
اليهــود، ويف الوقــت ذاتــه فــإن النقــاش حــول االنفصــال آخذ 

يف التايش.
الســنوات  يف  كشــفت  الــرأي  اســتطاعات  أن  حــني  يف 
اليهــود  غالبيــة  بــأن  تفيــد  متناقضــة  نتيجــة  عــن  األخــية 
يعارضون قيام دولة فلسطينية، ويف الوقت نفسه يرفضون 
العيش مع الفلســطينيني بنفس الكيان، ما أســهم بدوره يف 
إيجــاد مجموعــة متنوعــة مــن األفــكار الوســيطة، مثــل الحــّد 
مــن الســيطرة عــى الفلســطينيني، وتقليــل االتصــال معهــم، 
دون الحاجــة لفصــل األرايض، والحكــم الذايت، وكونفدرالية 

إرسائيلية فلسطينية.
بنيــت هــذه األفــكار عــى "الســام االقتصــادي"، وتهميــش 
التطلعــات الوطنيــة للفلســطينيني، مــا يجعلهــا مبنزلة أوهام 
ليــس أكــر، وغــي قــادرة عــى تنفيــذ الحــل العمــيل للقضيــة 
وأكــر  أطــول،  طريــق  ذات  حقيقتهــا  ويف  الفلســطينية، 
تعرًجــا، ســينتهي يف النهايــة بإذابة دولــة االحتال مع الدولة 
الفلســطينية، مع أن الســبب هو فقدان البوصلة السياســية 
لديهــا؛ وهيمنــة حكومــات قصــية العمــر فيهــا، تجــد صعوبــة 
يف إجــراء مناقشــة متعمقــة وصياغــة إســراتيجيات طويلــة 

األجل، ناهيك بالعجز عن اتخاذ القرارات التاريخية.
أوســاط إرسائيليــة، ومنهــم مايــكل ميلشــتاين رئيــس منتــدى 
بــأن  يعــرف  أبيــب(،  )تــل  بجامعــة  الفلســطينية  الدراســات 
جميــع البدائــل التــي يواجههــا االحتال اليــوم صعبة وقليلة، 
وأن أقلهــا ســوًءا تجســد مخاطــر وتحديــات للمســتقبل، لكــن 
مــا يواجهــه حالًيــا هــام خيــاران إســراتيجيان فقــط: أواهــام 
وثانيهــام  اليهوديــة،  الدولــة  يف  االندمــاج  يف  االســتمرار 
الفصل املادي، دون إقامة دولة فلســطينية مســتقلة، وهذا 
السياســية،  والتحديــات  األمنيــة  التهديــدات  مــن  يخلــو  ال 
عــى الرغــم أن االحتــال أهــدر وقًتــا مثيًنــا مــن الســنوات يف 
الفــوىض السياســية، بســبب عــدم وجــود تفكي إســراتيجي 
الحــايل  الوضــع  عــى  الحفــاظ  عــى  القــدرة  وعــدم  عميــق، 

ملدة طويلة.

إعالن صادر عن بلدية غزة 
لشغل وظيفة »موظف خدمات جمهور«

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة "موظف خدمات جمهور" بقسم 
خدمــات الجمهــور مبركــز خدمــات الجمهــور، عــى نظام )عقــد عمل مؤقت( 
وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وعى الراغبني بالتقدم 
للوظيفة املذكورة االطاع عى رشوط الرشح واملهام عرب موقع بلدية غزة 
اإللكــروين وتقديــم طلــب التوظيــف مرفًقــا بالوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات 
أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات عاقــة لتعزيــز الطلــب، وذلــك يف 

موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/8/11م.
بلديـــة غـــزة

جمعية الحياة لتنمية االرسة
إعادة طرح مزايدة رقم )2022/1(
تضمني محاصيل أشجار متنوعة 

)زيتون وجوافة وبرتقال وكلمنتينا وليمون واصناف اخرى(
    تعلــن جمعيــة الحيــاة لتنميــة االرسة عــن طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم 
للموضــوع املذكــور أعــاه، حســب كراســة الــروط واملواصفــات املعــدة، 
والتي ميكن الحصول عليها من مقر الجمعية خال ساعات الدوام الرسمي 
مــن الســاعة )9:00 صباحــا - 2:00 مســاء( ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 
2022/8/07 مع العلم بأن آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم الخميس 

2022/08/11. الســاعة 12:00 ظهــرا وســتفتح املزايــدة يف نفــس اليــوم 

والساعة بحضور أصحاب املزايدات او مندوبيهم.
وفقا للرشوط التالية:

1. مثن كراسة املزايدة )50 شيكل( غي مسردة.

2. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

3. يجب عى املشارك لدخول املزايدة تقديم كفالة بنكية او شيك بنيك صادر 

مــن بنــك محــيل او مبلــغ نقــدي كتأمــني مبــديئ لدخــول املزايــدة بنســبة %5 مــن 
اجاميل قيمة املزايدة، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
4. يحق للجمعية تجزئة او تأجيل او إعادة طرح او الغاء املزايدة دون ابداء االسباب.

5. العنــوان: غــزة – شــارع الصناعــة – دوار الدحــدوح – عــامرة دلــول 1 - الــدور 

الخامس مكتب رقم )17( تلفون: 2622585 )08(، جوال: 0597811810

دولة فلسطين
وزارة األوقــــــــــــــــاف

والــشئــــــــــــون الــــديــــنـــــيـــــة
إعالن املناقصة رقم) 2022/10+9(

الخاصة بتوريد حقائب ودفاتر وزي مدريس لطالب 
وطالبات املدارس الرشعية.    

رقـــم )10+9/  الدينيــة عــن طـــرح املناقصــة  تعـــلن وزارة األوقــاف والشــئون 
2022( وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاه، حســب 

مــن  الحصــول عليهــا  والتــي ميكــن  املعــدة،  الــروط واملواصفــات  كراســة 
الــوزارة مبدينــة  اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة – دائــرة املشــريات، مبقــر 
غزة،خـــال ســـاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم الخميــس، املوافـــق:- 
2022/8/4م، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم األربعاء، 

املوافـــق:- 2022/8/10م الســـاعة الحادية عرة وستفتح املناقصات يف 
نفس اليوم والساعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم. 

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

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

املالية بغزة )البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج( أو نقدا مببلغ )%5 خمسة 
باملائــة( " كتأمــني دخــول " ســاري املفعــول ملــدة رسيان املناقصــة من آخر موعد 

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

بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
4.الوزارة غي ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة أو 

إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
5. أجرة اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

6. ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم )2623116(.

                                                                   اإلدارة العامة للشئون املالية
                                                                              دائـــرة املشريات

إعالن إجراء إنتخابات مجلس إداره غرفة تجارة 
وصناعة محافظة خانيونس

بنــاًء عىل قرار وكيل وزارة االقتصاد الوطني بإجراء إنتخابات 
مجلس إداره جديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس 

يوم السبت املوافق 2022/8/20حسب النظام التايل:
فتح باب الترشيح: 

يبدأ تقديم طلبات الرتشيح من يوم الخميس املوافق 8/4/ 2022 
من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساًء ملدة خمسة أيام.

إغالق باب الترشيح:
ســيتم إغالق باب الرتشيح يوم األربعاء 8/10/ 2022 الساعة 

الثالثة مساًء.
ملعرفــة رشوط الرتشــيح حســب النظــام مراجعــة مقــر الغرفــة 
التجارية ملحافظة خانيونس ش صالح الدين بجوار مبنى املحافظة 

سابقًا،أو اإلطالع عىل صفحة الفيس بوك
غرفة تجارة وصناعة محافظة 

جنني-غزة/ جامل غيث:
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  تســلب 
بلــديت  أرايض  مــن  الدومنــات  عــرات 
يعبــد وعانــني قــرب جنــني شــاميل الضفــة 
توســيع  ملصلحــة  املحتلــة،  الغربيــة 
عــى  الجامثــة  مناشــيه(  )تــل  مســتوطنة 
يعــزل  الــذي  األمــر  البلدتــني،  أرايض 
يف  لهــام  املجــاورة  القــرى  عــن  ســكانهام 

الناحية الرقية للجدار.
أخــًيا عــى  قــت ســلطات االحتــال  وصدَّ
حــي  إلقامــة  جديــد  اســتيطاين  مخطــط 
)تــل  ملســتوطنة  يتبــع  جديــد  اســتيطاين 
مناشــيه( عــى األرايض الفلســطينية التــي 
معهــد  وفــق  وعانــني،  يعبــد  بلــديت  تتبــع 

األبحاث التطبيقية "أريج".
ويقيض املخطط االســتيطاين باالســتياء 
وحــدات   107 لبنــاء  دومًنــا   90 عــى 
اســتيطانية جديــدة يف الحــي الجديــد يف 
الحوض رقم 2 من أرايض يعبد، والحوض 
رقم 6 من أرايض قرية عانني يف املنطقة 

املعروفة بخلة صاح.
تصنيــف  تغيــي  عــى  املخطــط  وينــص 
مــن  املســتهدفة  الفلســطينية  األرايض 
مســاحة عامــة مفتوحــة وأراٍض زراعيــة إىل 
منطقة سكنية من الدرجة األويل والثانية، 
بحسب التصنيف اإلرسائييل، إضافة إىل 
مناطق مفتوحة وطرق داخلية تشبكها مع 

ما يحيطها من مستوطنات يف املنطقة.
مخطط سابق

بالضفــة  الشــامل  ملــف  مســؤول  وأكــد 
املخطــط  أن  دغلــس،  غســان  الغربيــة 
األرايض  ابتــاع  إىل  يهــدف  االســتيطاين 
القريبة من مســتوطنة )تل مناشــيه( بأوامر 

عسكرية وحجج أمنية مختلفة.
"فلســطني"،  لصحيفــة  دغلــس  وأوضــح 
نحــو  ســيبتلع  االســتيطاين  املخطــط  أن 
وحــدات   107 إلقامــة  زراعيــة  دومًنــا   90

استيطانية.
عــرات  ســيحرم  االحتــال  أن  وذكــر 
أراضيهــم  إىل  الوصــول  مــن  املزارعــني 
إىل  الزيتــون،  أشــجار  جنــي  أو  وزراعتهــا 
منــذ  أرضهــم  إىل  وصولهــم  إعاقــة  جانــب 

أعوام.
االســتيطاين  املخطــط  أن  إىل  وأشــار 
ســابق  مبخطــط  جغرافيــا  يرتبــط  الجديــد 
صــدق عليــه االحتــال عــام 2019م، لبنــاء 

وحدات استيطانية يف املستوطنة.
ولفــت إىل أن أهــايل بلــديت يعبــد وعانــني 

املســتوطنات  مــن  القريبــني  األهــايل  أن 
يعيشون ظروفا معيشية صعبة، ويقيمون 
مبعزل عن القرى املجاورة لهم يف الناحية 

الرقية للجدار ومراكز الحياة فيها.
وبــني دغلــس أن االحتــال يتحكــم بأوقــات 
دخول األهايل إىل قراهم وخروجهم منها، 
وتحديد املواد التي ميكنهم متريرها عرب 
الحواجــز العســكرية، كــام مَينع املواطنني 
مــن الوصــول إىل بعــض القــرى بزعــم أنهــم 

ليسوا من سكانها.
ضوء أخضر

من جانبه أكد املختص بشؤون االستيطان 
يف  املقاومــة  تصعيــد  أن  منصــور،  خالــد 
والداخــل  الغربيــة  الضفــة  مــدن  جميــع 
الــذي  غــول االســتيطان  املحتــل ســيوقف 

االحتــال  تغــول  أعــوام  منــذ  يعانــون 
أراٍض  ســلب  جانــب  إىل  ومســتوطنيه، 
تبلــغ مســاحتها عــرات الدومنــات غــريب 
البلــدة، بهــدف توســيع املســتوطنة وشــق 
أرايض  حســاب  عــى  اســتيطاين  طريــق 

بلدة يعبد.
توفــر  االحتــال  قــوات  أن  دغلــس  وأكــد 
الحاميــة للمســتوطنني وتطلــق لهــم العنان 
لســلب األرايض الفلســطينية، أو القتــاع 
مــن عمليــات  أيــام  قبــل  األشــجار وخاصــة 

الحصاد.
املســتوطنني  هجــامت  أن  إىل  وأشــار 
كابوســا  باتــا  املزارعــني  أرايض  وســلب 
يدافعــون  الذيــن  األهــايل  حيــاة  يهــدد 
مؤكــًدا  اإلمكانــات،  بأبســط  أرضهــم  عــن 

بعــد  يوًمــا  الفلســطينية  األرايض  يبتلــع 
اآلخر.

إن  "فلســطني":  لصحيفــة  منصــور  وقــال 
لســلب  مســتمر  بشــكل  يعمــل  االحتــال 
مــا تبقــى مــن األرايض الفلســطينية بذرائع 

واهية.
لــه  يســعى  الــذي  الهــدف  أن  وأوضــح 
هــو  االســتيطانية  عملياتــه  مــن  االحتــال 
السيطرة عى جميع األرايض الفلسطينية 
وتهجــي ســكانها والقضــاء عــى فكرة عودة 

الاجئني إىل ديارهم.
الــذي  االســتيطاين  املخطــط  أن  وذكــر 
يهــدف  مناشــيه(  )تــل  ملســتوطنة  يتبــع 
والبلــدات  القــرى  بــني  التواصــل  لقطــع 

الفلسطينية.
وبني أن االحتال يحاول جلب املزيد من 
املســتوطنني إىل املنطقــة ومنــع األهــايل 
يف  أرضهــم  مــن  وتهجيهــم  التنقــل  مــن 

مقدمة لاستياء عليها.
وتوقــع منصــور أن تــزداد وتــية االســتيطان 
األغــوار  مناطــق  يف  القادمــة  األيــام  يف 
وســلفيت  نابلــس،  جنــوب رشق  ومنطقــة 

وبعض القرى والبلدات الفلسطينية.
وعدَّ أن االستيطان اإلرسائييل ضوء أخرض 
من حكومة االحتال العنرية، للســيطرة 
عــى مــا تبقــى مــن األرايض الفلســطينية 
لتصبــح مثــل "جــزر يف بحــر يهــودي"، وفــق 

وصفه.
وحــث منصــور الســلطة يف رام اللــه عــى 
رضورة وقــف التعــاون األمنــي مع االحتال 
الدوليــة  املؤسســات  عــى  والضغــط 
لتــامرس دورهــا يف الضغط عى االحتال 

من أجل وقف االستيطان.

االحتالل يرصد )61( مليون 
شيقل لالستيالء عىل أرض 

فلسطينية باألغوار
األغوار/ فلسطني:

قالــت وســائل إعــام عربيــة أمــس: مــا يســمى "الصنــدوق الدائــم" 
لـ)إرسائيــل( "كاكال"، اســتأنف إجــراءات "رصــد ميزانية" لاســتياء 

عى أراض فلسطينية يف الضفة الغربية.
وأكــدت صحيفــة هآرتــس العربيــة أن "كاكال" كان ينفــذ صفقــات 
كهذه يف املايض، لكنه "جّمدها يف أعقاب انتقادات لـ)ما سامه( 

رشاء أراٍض يف الضفة".
ســيصوت  كاكال  إدارة  "مجلــس  العربيــة:  الصحيفــة  وأضافــت 
األســبوع الحــايل عــى رصــد مبلــغ 61 مليــون شــيقل؛ لـ)مــا ســامه( 
رشاء أرض مبلكيــة فلســطينية خاصــة يف األغــوار، مســاحتها ألــف 

دونم".
وبّينت أن هذه الخطوة جاءت "يف أعقاب ضغوط مارستها )وزارة 

جيش االحتال( إلنهاء الصفقة".
وأوضحــت "هآرتــس" أن األرض املذكــورة "هــي مبلكيــة فلســطينية 
خاصــة"، مشــيًة إىل أن الســلطات اإلرسائيليــة أغلقتهــا عــام 1969 

بأمر عسكري.
وســّلم االحتــال األرض ذاتهــا يف الثامنينيــات إىل املســتوطنني، 

لزراعتها بالتمور من أجل "التصدي"، عى حد تعبي الصحيفة.
التامًســا  قدمــوا  الفلســطينيني  األرض  مالــيك  مــن  عــدًدا  أن  يذكــر 
إىل مــا تســمى "املحكمــة العليــا" اإلرسائيليــة عــام 2018، طالبــوا 
وإخــراج  األرض،  بإغــاق  القــايض  العســكري  األمــر  بإلغــاء  فيــه 

املستوطنني منها.
بــراء األرض  أمــن االحتــال "كاكال"  إثــر ذلــك طالبــت وزارة  يف 

بهدف إخراج الوزارة من ورطة قانونية، حسبام أوردت هآرتس.
نحــو  وجــود  إىل  تشــي  وفلســطينية  إرسائيليــة  تقديــرات  أن  يذكــر 
650 ألف مستوطن يف مستوطنات الضفة الغربية، وفيها القدس 

املحتلة، يتوزعون عى 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
محتلــة،  أرايض  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  الــدويل  القانــون  ويعــد 

ويعد جميع أنشطة بناء املستوطنات فيها غي قانونية.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أبعــدت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل، أمــس، 
الباحــث املقــديس رضــوان عمرو عن املســجد 

األقىص املبارك.
وقــال عمــرو: إن االحتــال ســلمه قــراًرا باإلبعــاد 
عــن األقــىص ملــدة أســبوع، بعــد اعتقالــه صبــاح 
بالقــدس  الثــوري  حــي  يف  منزلــه  مــن  أمــس، 

املحتلــة. وأوضــح أن ســلطات االحتال أفرجت 
عنــه مــن "مركــز تحقيــق القشــلة"، عــى أن يعود 
يــوم العــارش مــن الشــهر الجــاري، الســتام قــراًرا 

بتمديد إبعاده ملدة قد تصل إىل ستة أشهر.
وقــال عمــرو إنــه أكــد ملحققــي االحتــال بأنــه لــن 
يكون لهم "هيكل"، وســيبقى أقصانا إىل األبد، 
وأنهم سيفشلون يف تغيي الوضع يف املسجد 

املبارك.
عــن  عمــرو  رضــوان  الباحــث  أبعــد  أن  وســبق 
يف  انتهــت  أشــهر   6 ملــدة  األقــىص  املســجد 

مايو من العام املايض.
ويف اآلونــة األخــية أطلق عمرو عدة تحذيرات، 
االحتــال  ينفذهــا  التــي  الحفريــات  خطــر  مــن 

جنوب املسجد األقىص.

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســجون  إدارة  نقلــت 
عــيل  حســني  األســي   ، اإلرسائيــيلِّ
القواســمة )49 عاًمــا( مــن الخليل، 
و60  املؤبــد  بالســجن  واملحكــوم 
عاًمــا، إىل زنازيــن العــزل االنفــرادي 
نــادي  وفــق  "نفحــة"،  ســجن  يف 

األسي.
بيــان،  يف  األســي  نــادي  وأضــاف 
القواســمة  األســي  إنَّ  أمــس، 
املعتقــل منــذ عــام 2011، تعرض 
الحــايل  اعتقالــه  قبــل  لاعتقــال 
وأمــى يف حينــه عــر ســنوات، 
اعتقالــه  ســنوات  مجمــوع  ليصــل 
ســابًقا  وتعــرض  عاًمــا،   21 لنحــو 

يعــاين  كــام  مــرات،  عــدة  للعــزل 
اإلصابــة  منهــا  صحيــة  مشــكات 
بالسكري وضعف يف املناعة وهو 

بحاجة إىل متابعة صحية.
ثاثــة  القواســمة  لألســي  أن  وبــنّي 
يف  معتقلــني  آخريــن  أشــقاء 
حســام،  وهــم:  االحتــال  ســجون 
القواســمة،  وحجــازي  ومحمــد، 
بالّســجن  محكــوم  أن حســام  علــاًم 
املؤبــد ثــاث مــرات، وهــم أشــقاء 
للشهيدين مراد وأحمد القواسمة. 
يذكر أّنه ويف سنوات اعتقاله فقد 
األســي القواســمة والديــه، وحرمــه 
االحتال من وداعهام، وهو متزوج 
حينــام  األبنــاء،  مــن  لخمســة  وأب 

يبلــغ  أبنائــه  أصغــر  كان  اعتقــل 
من العمر عامني ونصف. 

سياســة  أّن  ذكــره  الجديــر  مــن 
العزل االنفرادي، ُتشــّكل إحدى 
السياســات  وأخطــر  أقــى 
بحــّق  مُتــارس  التــي  الّتنكيليــة 
األرسى مبســتوياتها املختلفــة، 
ســجون  إدارة  صّعــدت  وقــد 
العــزل  عمليــات  مــن  االحتــال 
االنفــرادي مقارنــة مــع الســنوات 
القليلة املاضية، إذ وصل عدد 
ــا إىل  األرسى املعزولــني انفراديًّ

نحو 30 أسًيا.

االحتالل يحّول أسريًا 
من قباطية إىل 
االعتقال اإلداري

جنني/ فلسطني: 
االحتــال  ســلطات  حّولــت 
اإلرسائيــيل، أمــس أســًيا مــن بلــدة 
لاعتقــال  جنــني،  جنــوب  قباطيــة 

اإلداري.
ماهــر  أحمــد  األســي  ذوو  وذكــر 
صحفيــة  تريحــات  يف  زكارنــة 
نــرت أمــس، أن محكمــة االحتال 
االعتقــال  إىل  حولتــه  ســامل  يف 
اإلداري لستة أشهر دون توجيه أي 
تهــم، وأشــاروا إىل أن نجلهــم يقبــع 

يف سجن "مجدو" .

االحتالل ينقل األسري حسني القواسمة 
إلــــــــــى العـــــــــــزل االنفـــــــــــرادي

حذر من حفريات كارثية تحت المسجد

االحتالل يبعد الباحث المقديس رضوان عمرو عن األقىص

)تل مناشيه(.. رسطان استيطاين يألك جسد "يعبد" و"عانني"

تسارع وتيرة االستيطان في أحياء الضفة الغربية المحتلة    )أرشيف(
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إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة شــال 
غــزة األرض املقامــة عــى القســيمة رقــم 43 من القطعــة رقم 755 من أرايض 
غــزة التفــاح البالغــة مســاحتها )1824.91 مــرا مربعــا( الواقعــة بالقــرب مــن 
جبــل الكاشــف، ومقــام عــى هــذه األرض )فيــا ســكنية مبســاحة 788 مــرا 
مربعــا وغرفــة للحــارس مبســاحة 24 مــرا مربعــا وشــوايات مــن الرخــام ومــكان 
األرض  وباقــي  ســباحة  وبركــة  ومنافــع  وصالــة  غرفتــن  مــن  مكــون  اســراحة 
مزروعة باألشجار واإلنجيل الطبيعي(. واملحجوزة تنفيذيًا عى ذمة القضية 
التنفيذيــة رقــم 2020/2432م واملتكونــة بــن طالــب التنفيــذ / املؤسســة 
ضدهــم  واملنفــذ  اللــه  حــرز  كامــل  أســامة  وميثلهــا  الفلســطينية  املرصفيــة 
/ رشكــة البحريــن للتجــارة العامــة وميثلهــا حاتــم كامــل محمــد عابــد، وحاتــم 
كامــل محمــد عابــد، وصالح حســن محمود عابد واملنضــم لها بالحجز واملزاد 
العلني طالب التنفيذ / رشكة امللتزم للتأمن واالستثار عى ذمة القضية 
2022/9/4م  املوافــق  األحــد  يــوم  وذلــك   2020/2068 رقــم  التنفيذيــة 

الساعة الثانية عرشة ظهرًا يف دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة. 
فعــى مــن يرغــب بالدخــول يف املزايــدة عليــه الحضــور لدائــرة تنفيذ محكمة 
بدايــة شــال غــزة يف أوقــات الــدوام الرســمي وتســجيل اســمه بعــد دفع قيمة 
التأمــن بواقــع %10 مــن قيمــة تثمــن األرض والعقــار املحجــوزة 468065 
دينــارا أردنيــا )قيمــة التأمــن 46806 دينــارا أردنيــا( مســردة مــع العلــم بــأن 
الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة مــن ترســو عليــه املزايــدة. عــى ذمــة 

القضية التنفيذية رقم 2020/2432 تنفيذ شال غزة.
حرر بتاريخ: 2022/8/3م

مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة 
أ.جال حمدي النمرة 

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة 

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

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

 2021/5028

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف القضيــة التنفيذيــة 2021/5028 واملتكونــة فيــا بــن طالــب التنفيــذ / 
محمد أســعد خليل الدلو وكيله العديل محمد عبد شــعبان أبو نور واملنفذ 
ضدهــم / حســونة اســعد خليــل الدلــو وآخريــن لبيــع أرض القســيمة )43( من 
القطعة رقم )694( أرايض غزة محلة الدرج وما عليها من بناء حيث مساحة 
حــوايل  البنــاء عليهــا  مربعــا ومســاحة  مــرا  عــرش  األرض خمســائة وســبعة 
أربعائــة مــر حيــث يحــد العــارة مــن الناحيــة الغربيــة منــزل دكتور جــودة أبو 
النــور ومــن الناحيــة الرشقيــة عائلــة عليــان ومــن الناحيــة الجنوبيــة باقي املبنى 
املطل عى شارع الوحدة ومن الناحية الجنوبية ومن الناحية الشالية شارع 
فرعي سلان الفاريس حيث يوجد عى األرض مبنى مقام مكون من طابق 
أريض وطابــق أول وطابــق ثــاين وكل طابــق مكــون مــن حــام ومطبــخ وصالــون 
وثــاث غــرف والســطح ال يوجــد بــه أي بنــاء وهــذه الطوابــق تقــع عــى الناحيــة 
الشــالية للقســيمة وتطل عى شــارع فرعي ســلان الفاريس أما البناء اآلخر 
عى الناحية الجنوبية فهو مكون من أربعة طوابق وكل طابق مكون من غرفة 

عدد2 ومطبخ وحام وصالون وهذا املبنى ماصق للمبنى األول. 
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمة بداية 
غــزة يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفــع قيمــة التأمــن بواقــع 
%10 من قيمة التخمن وأن الرسوم والداللة واالنتقال عى نفقة املشري علًا 

بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 2022/9/4م.
حرر يف: 2022/8/3م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ.رامي صلوحة 

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن: عوض صبحي رزق صبح

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنن 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: عــوض صبحــي رزق صبــح والــذي يحمل 
ملنزلــه  خدمــات  منــح  عــى  الحصــول  بطلــب   )949843353( رقــم  الهويــة 
القائــم والــذي يتكــون مــن دور أريض + أول يف أرض القســيمة رقــم )64( مــن 
أرض القطعــة رقــم )1739( عــى مــا مســاحته )410( مــر مربــع الواقعــة يف 
نفــوذ بيــت الهيــا العطاطــرة بالقــرب مــن مســجد الرحمــة والتــي يحدهــا مــن 
الــرشق / أرض الســيد أميــن صبحــي صبــح ومــن الغــرب/ شــارع فرعــي ومــن 
الشال / أرض السيد عاطف صبحي صبح ومن الجنوب / أرض السيد فهد 
صبحي صبح وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.

لذا فمن له الحق يف االعراض عى ذلك أو مستندات ملكية املواطن املذكور 
أعــاه أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منــه للبلديــة التقــدم باعراضــه خــال 
)15( يوًمــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان أو خــال مرحلــة اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز 

عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاه لدى املحكمة املختصة وإال لن يلتفت ألي 
اعــراض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن 

املذكور أعاه مرة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م. عاء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا – رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن: محمد عيل محمد قشطة
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــن 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطن: محمد عيل محمد قشطة والذي يحمل الهوية 
رقــم )912586245( بطلــب الحصــول عــى إذن بنــاء ملنــح خدمــات ملنزلــه والذي 
يتكون من دور بدروم + أريض سكن + أول + ثاين + ثالث + رابع يف أرض القسيمة 
رقم )7( من أرض القطعة رقم )1778( عى ما مساحته )446( مرا مربعا الواقعة 
نــادي بيــت الهيــا الريــايض والتــي يحدهــا مــن  يف نفــوذ بيــت الهيــا بالقــرب مــن 
الــرشق/ نــادي بيــت الهيــا الريــايض ومــن الغــرب/ منــزل الســيد رايــق قشــطة ومــن 
الشــال / شــارع فرعــي ) واملشــهور بشــارع مصلــح ( ومــن الجنــوب / منــزل الســيد 

منري قشطة وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
لذا فمن له الحق يف االعراض عى ذلك أو مستندات ملكية املواطن املذكور 
أعــاه أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منــه للبلديــة التقــدم باعراضــه خــال 
)15( يوًمــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان أو خــال مرحلــة اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز 

عى أرض املواطن املذكور أعاه لدى املحكمة املختصة وإال لن يلتفت ألي 
اعــراض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن 

املذكور أعاه مرة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م. عاء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا - رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

إعالن طرح عطاء "توفري خدمة النقل واملواصالت"
تقــوم جمعيــة مركــز التدريــب املجتمعــي وادارة االزمــات بالرشاكــة مــع مؤسســة هيومــن 
االجتاعــي  النفــي  والرفــاه  "التعــايف  مــرشوع  بتنفيــذ   Human Appeal UK أبيــل 
لألطفال االيتام املتأثرين بالعنف املرتبط بالنزاع يف قطاع غزة" ، لذا تعلن الجمعية عن 
رغبتهــا بطــرح عطــاء "توفــري خدمــة النقل واملواصات لألطفال واالوصياء املســتهدفن 
يف املــرشوع وفريــق الجمعيــة ، وذلــك وفقــا للمواصفــات والــرشوط املحددة يف كراس 
العطــاء، فعــى الراغبــن مــن املؤسســات / الــرشكات باالشــراك بالعطــاء التوجــه ملقــر 
الجمعية الكائن يف مدينة غزة - شارع الثاثيني – عارة غازي أبو خشم – غرب مفرق 
املغريب وبالقرب من صيدلية مدحت اعتبارا من يوم األحد املوافق 2022/7/31 من 

الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا وفقًا للرشوط التالية:
• قيمة كراس العطاء مائة شيكل غري مسردة.

• رسوم اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
• األسعار بالشيكل وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

• األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة رسمية رضيبة واحضار شهادة خصم املنبع 

/ املصدر من رضيبة الدخل وتسليمه إىل مركز التدريب املجتمعي وإدارة االزمات.
• يجب تقديم كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية وهي عبارة 
عــن تأمــن دخــول عطــاء مببلــغ 8500 شــيكل ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم وباســم/ 
جمعيــة مركــز التدريــب املجتمعــي وادارة االزمــات، ويحــق للمركــز عــدم النظــر يف أي 

عرض مقدم غري مرفق بكفالة بنكية ولن تقبل الشيكات الشخصية واملبالغ النقدية.
أغســطس   8 املوافــق  االثنــن  يــوم  العطــاء  كــراس  لتســليم  موعــد  آخــر   •
2022 الســاعة 13:00 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة. وهــو نفــس يوم وســاعة فتح 

املظاريف وبحضور من يرغب من الرشكات/ الجهات املتقدمة.
ماحظات هامة:

• يحق ملركز التدريب املجتمعي إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• مركز التدريب املجتمعي غري ملزم بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

أريض   هاتــف  الجمعيــة  أرقــام  عــى  االتصــال  يرجــى  لاستفســار   •
)082833997( / جوال رقم 0597447010 

• )إجازة املؤسسة يومي الجمعة والسبت(
جمعية مركز التدريب املجتمعي وإدارة االزمات

األسيـــــــر المضــــــرب 
عن الطعام خليل عواودة 

يواجــــــه خطــــر المـــوت
الخليل/ فلسطن:

الفلســطيني  األســري  يواصــل 
عــن  إرضابــه  عــواودة  خليــل 
الـــ)144(،  لليــوم  الطعــام، 
اإلداري  العتقالــه  رفًضــا 
التعســفي، وســط تراجــع خطر 

يف صحته.
أن  مــن  األســري  نــادي  وحــّذر 
"يواجــه خطــر  عــواودة  األســري 
ســجن  عيــادة  يف  املــوت 
الرملــة، مــع عــدم وجــود حلــول 

جّدية حتى اليوم بشأن قضيته".
وذكر النادي يف بيان أن عواودة "يعاين أوجاًعا حادة يف املفاصل، 
ا، وعدم وضوح يف الرؤية، وال يستطيع  وآالًما يف الرأس، وُدواًرا قويًّ

امليش، ويتنقل عى كريس متحرك".
وتتعمد إدارة سجون االحتال مراًرا نقل عواودة إىل املستشفيات 
املدنيــة، بدعــوى إجــراء فحوصــات طبيــة لــه، لكــن يف كل مــرة يعــاد 

دون إجرائها، بذريعة أنه مل يصل إىل مرحلة الخطورة. 
يذكر أن األسري عواودة أرضب )111( يوًما، ثم علق إرضابه استناًدا 
إىل وعــود باإلفــراج عنــه، وتبــن الحًقــا أن وعود االحتــال ماطلة له، 
فعاد ليستأنف اإلرضاب يف 2 متوز )يوليو( املايض، بعد أن أصدر 

االحتال بحقه أمر اعتقال إداري جديًدا مدة أربعة أشهر.
وُيعتقــل عــواودة منــذ 27 كانــون األول )ديســمرب(، وهــو فلســطيني 
مــن بلــدة إذنــا غــريّب الخليــل )جنــوب الضفــة(، ومتــزوج وأب ألربــع 

طفات، وأسري سابق أمىض عدة سنوات يف سجون االحتال.

رام الله/ فلسطن:
فلســطيني  إداري  معتقــل   500 نحــو  يواصــل 
مقاطعتهــم محاكــم االحتــال اإلرسائييل لليوم 
الـــ215 عــى التــوايل، للمطالبــة بإنهــاء سياســة 

االعتقال اإلداري.
وتؤكــد مؤسســات معنيــة بشــؤون األرسى، أن 
مقاطعــة محاكــم االحتــال تربــك إدارة ســجون 
االحتــال، وتعــرف الوفــود األجنبيــة التــي تــزور 
املعتقــات كل مــدة قضيــة االعتقــال اإلداري، 

ما يسلط الضوء عليها وينقلها للعامل.
وعــادة مــا يتخذ االحتال إجراءات عقابية ضد 
كالحرمــان  ملحاكمــه،  املقاطعــن  املعتقلــن 

من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.

موقًفــا  اتخــذوا  اإلداريــون  املعتقلــون  وكان 
ــا يتمثــل يف إعــان املقاطعــة الشــاملة  جاعيًّ
املتعلقــة  القضــاء  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال 

واستئناف، وعليا(.
معتقــات  يف  األســرية  الحركــة  وأعلنــت 
لقــرار  الكامــل  وتأييدهــا  دعمهــا  االحتــال 
الشــاملة  املقاطعــة  اإلداريــن  املعتقلــن 
هيئاتهــا  أن  موضحــة  العســكرية،  للمحاكــم 

التنظيمية ستتابع القرار.
أو  تهمــة  دون  اعتقــال  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
محاكمــة، ودون الســاح للمعتقــل أو ملحاميــه 
خــرق  يف  باألدلــة،  الخاصــة  املــواد  مبعاينــة 

واضح ورصيح لبنود القانون الدويل اإلنساين.
بــأن  املعتقــات  وإدارات  االحتــال  ويتــذرع 
املعتقلن اإلدارين لهم ملفات رسية ال ميكن 
الكشــف عنهــا مطلًقا، فــا يعرف املعتقل مدة 

محكوميته وال التهمة املوجهة إليه.
مــدة  اإلداري  للمعتقــل  يجــدد  مــا  وغالًبــا 
ســتة  أو  أشــهر  ثاثــة  مــرة:  مــن  أكــر  االعتقــال 
أحياًنــا إىل ســنة  تصــل  وقــد  أو مثانيــة،  أشــهر 

كاملة.
ا نحو 500  ويعتقــل االحتــال اإلرسائيــيل إداريًّ
فلســطيني، مــن قرابــة أربعــة آالف و700 أســري 
معنيــة  مؤسســات  إلفــادة  وفًقــا  ســجونه،  يف 

بشؤون األرسى.

"المنظمــات األهليـــة" 
تطالب المجتمع الدويل 
بالتدخل إلنهاء حصار غزة

غزة/ فلسطن:
ســلطات  اســتمرار  الفلســطينية،  األهليــة  املنظــات  شــبكة  اســتنكرت 
أبــو  وكــرم  "إيريــز"  بيــت حانــون  إغــاق حاجــزي  االحتــال اإلرسائيــيل يف 
ســامل التجــاري أمــام حركــة املواطنــن، وال ســيا العــال والبضائــع يف كا 
االتجاهــن، الــذي يــأيت يف إطــار تعميــق األزمــة االقتصاديــة واالجتاعيــة 

التي تعانيها كل قطاعات شعبنا الفلسطيني.
وأشــارت الشــبكة يف بيان صحفي، أمس، إىل التأثريات الخطرية يف واقع 
جميع القطاعات، وال سيا العال الذين حرموا من التوجه إىل أعالهم، 
ادعــاءات  يفنــد  مبــا  واالقتصاديــة،  املجتمعيــة  القطاعــات  مــن  وغريهــم 

االحتال بوجود تسهيات عى حركة األفراد والبضائع.  
وشددت عى حق الشعب الفلسطيني يف إنهاء الحصار والساح بحرية 
حركة األفراد والبضائع يف كا االتجاهن وإنهاء قيود االحتال اإلرسائييل 

املفروضة عى حركة التصدير واالسترياد لكافة البضائع واملنتجات.   
األمــن  وانعــدام  والبطالــة  الفقــر  نســب  يف  الكبــري  االرتفــاع  إىل  ولفتــت 
للحصــار  مبــارشة  نتيجــة  مســبوق  غــري  بشــكل  غــزة  قطــاع  يف  الغــذايئ 
اإلرسائيــيل املســتمر واملتواصــل واالعتــداءات اإلرسائيليــة التــي شــهدها 
قطــاع غــزة خــال الســنوات املاضيــة.   وطالبــت شــبكة املنظــات األهليــة 
ســلطات  عــى  والضغــط  والعاجــل  الفــوري  بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع 

االحتال لفتح املعابر وضان حرية حركة األفراد والبضائع. 

اللجنة القانونية تبحث 
أصول المحاكمات الرشعية

غزة/ فلسطن:
بحثــت اللجنــة القانونيــة يف املجلــس الترشيعي، مجموعة من مشــاريع 

القوانن، أبرزها مرشوع قانون أصول املحاكات الرشعية.
جــاء ذلــك، يف اجتــاع عقدتــه اللجنــة يف مقــر املجلــس، بحضور رئيس 
راس،  أبــو  ومــروان  املــرصي،  مشــري  والنــواب:  الغــول،  محمــد  اللجنــة 

ومحمد شهاب، وأحمد أبو حلبية، ويونس األسطل.
وناقشــت اللجنــة بعــض القضايــا التــي تتعلــق بالشــأن الحكومــي وعقــد 
بحثــت  كــا  القضايــا،  تلــك  حــول  املســؤولن  لبعــض  اســتاع  جلســة 
شكاوى املواطنن وإحالتها إىل جهات االختصاص لحلها وفق القانون.

الغــول أن مــرشوع قانــون أصــول املحاكــات الرشعيــة يخضــع  وأوضــح 
للمسات األخرية قبل عرضه عى املجلس الترشيعي بالقراءة األوىل.

م 20 مليون  االتحاد األورويب ُيقدِّ
يورو لدعم حملة التطعيم 
الفلسطينية ضد "كورونا"

رام الله/ فلسطن: 
قدم االتحاد األورويب مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة لدعم 
تكلفــة لقاحــات COVID-19 املرخصــة مــن وكالــة األدويــة األوروبيــة 

)EMA(، والتي اشرتها الحكومة يف رام الله.

تكاليــف  ســداد  إن  أمــس:  صحفــي  بيــان  يف  األورويب  االتحــاد  وقــال 
رشاء لقاحــات COVID-19 سيســاعد الســلطة عــى الوفــاء بجــزء مــن 
التزاماتهــا املاليــة تجــاه املواطنــن يف ظــل الوضــع املــايل الصعــب، 
كا سيدعمها بشكل خاص يف االستجابة لوباء COVID-19، الذي 

ال يزال موجوًدا، مع تخفيف أعبائه املالية وعواقبه.
وأوضحــت نائبــة ممثــل االتحــاد األورويب ماريــا فياســكو، "لقــد كان 
االتحاد األورويب يف طليعة الجهود الدولية للحد من الوباء من خال 
ضــان الوصــول إىل اللقاحــات يف جميــع أنحــاء العــامل، مبــا يف ذلــك 
هنا يف فلسطن. وقد ساهم االتحاد األورويب، يف هذا الصدد، من 
خــال املســاهمة يف املبــادرة العامليــة 'COVAX' التــي اســتفادت 
منهــا الســلطة، وأيضــا مــن خــال الدعــم بقيمــة 20 مليــون يــورو لحملة 

التطعيم الفلسطينية ضد COVID-19، كدعم مايل مبارش".
"الترشيعي" يتسلم مرشوع 

قانون األحوال الشخصية 
من القضاء الرشعي

غزة/ فلسطن: 
األحــوال  قانــون  مــرشوع  الترشيعــي  املجلــس  رئاســة  تســلمت 
الشــخصية مــن املجلــس األعــى للقضــاء الرشعــي بحضــور النــواب 
وخميــس  نعيــم،  وهــدى  الغــول،  فــرج  ومحمــد  الزهــار،  د.محمــود 

النجار.
وحــر وفــد مــن املجلــس األعــى للقضــاء الرشعــي برئاســة د.حســن 
الجوجو، الذي أطلع املجلس الترشيعي عى أهمية مرشوع قانون 
األحــوال الشــخصية والــذي يراعــي وينظــم حياة اإلنســان وأحواله منذ 
والدتــه وحتــى وفاتــه، ويتوافــق مــع متطلبــات العــرص وفــق نصــوص 

الرشيعة اإلسامية.
بدوره أشاد النائب الغول بجهود املجلس األعى للقضاء الرشعي، 
القوانــن  إقــرار  عــى  العمــل  يف  الترشيعــي  املجلــس  دور  مؤكــًدا 
وخدمــة  املواطــن  حقــوق  حفــظ  شــأنها  مــن  التــي  والترشيعــات، 

املجتمع.

"الداخليــــة": ُنحـــــذر مــن 
تــــداول أي ترصيحــــات 
مفربكــــة باســـم الوزارة

غزة/ فلسطن: 
البــزم،  إيــاد  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أكــد 
أمــس، أن الترصيحــات الصــادرة عنــه، وكل مــا يصدر عن قادة األجهزة 
بالوزارة، يتم نرشه وتعميمه عى املنصات الرسمية للوزارة، وإرساله 

لوسائل اإلعام عرب العناوين الرسمية.
وحــذر البــزم يف ترصيــح صحفــي، مــن تــداول أي ترصيحــات مفربكــة، 
داعًيــا املواطنــن للتثبــت والرجــوع للمصادر الرســمية قبــل تداول أي 

ترصيح.

رام الله-غزة/ جال غيث:
أن  حــرب،  ماهــر  الســيايس  الناشــط  أكــد 
والرئاســية،  "الترشيعيــة،  االنتخابــات  إجــراء 
للخــروج  الوحيــد  الحــل  الوطنــي"  واملجلــس 
من األزمات املتعاقبة التي يعيشــها الشــعب 

الفلسطيني.
وقال حرب يف حديث لصحيفة "فلســطن": 
صعــب،  واملعيــيش  الســيايس  الوضــع  إن 
ويحتــاج إىل إرادة سياســية قويــة تتجــاوز كل 
الشــعب  مصلحــة  وتضــع  الفئويــة،  املصالــح 

بعن االعتبار.
هــو  الشــاملة  االنتخابــات  إجــراء  أن  واعتــرب 
لحــوار  أرضيــة  إلرســاء  الحقيقيــة  املقدمــة 
وطني شــامل من أجل حلحلة كل اإلشــكاالت 
والخافات العالقة بن جميع القوى املؤثرة.

االنتخابــات  ُتجــرى  أن  املقــرر  مــن  وكان 
مراحــل  ثــاث  عــى  الشــاملة  الفلســطينية 
يف  "ترشيعيــة   2021 املــايض  العــام  يف 

يوليــو/   31 يف  ورئاســية  أيــار،  مايــو/   22

يف  الوطنــي  املجلــس  وانتخابــات  متــوز، 
رئــايس،  مرســوم  وفــق  آب"،  أغســطس/   31

لكنهــا رئيــس حركــة فتــح محمــود عبــاس ألغاها 
بذريعــة  2021م،  نيســان  أبريــل/  نهايــة  يف 
ضاربــا  القــدس،  يف  إجرائهــا  إمكانيــة  عــدم 
بعــرض الحائــط النــداء الوطنــي لاشــتباك مــع 

االحتال بدال من الرضوخ له.
الوطنيــة  املنظومــة  اســتعادة  أن  حــرب  ورأى 
مــن  للخــروج  الوحيــد  الحــل  هــي  والسياســية 
الفلســطيني  الشــعب  يعانيهــا  التــي  األزمــة 
الســلطات  لتفعيــل  داعًيــا  العادلــة،  وقضيتــه 
وتوحيــد  والقضائيــة  والترشيعيــة  التنفيذيــة 
مؤسســات  وتفعيــل  الوطنيــة  املرجعيــات 

الوطن وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
وحمــل الناشــط الســيايس الســلطة مســؤولية 
االنقســام،  وإنهــاء  املصالحــة  ملــف  تعطيــل 
ونــداءات  ملطالــب  لاســتجابة  إياهــا  داعًيــا 

الوحــدة  واســتعادة  الفلســطيني  الشــعب 
الوطنية.

وحــث حــرب الســلطة عــى تلقــف املبــادرات 
تجاهلهــا،  وعــدم  االنقســام،  إلنهــاء  الراميــة 
مــن أجــل إنهــاء معانــاة الشــعب الفلســطيني 
التــي  واملشــكات  األزمــات  مــن  والخــروج 

تتعرض لها القضية الفلسطينية.
إلنهــاء  الراميــة  املبــادرات  لتفعيــل  ودعــا 
الوطنيــة،  الوحــدة  واســتعادة  االنقســام 
االنتخابــات  إلجــراء  شــعبي  ضغــط  ومارســة 
لــكل  الحقيقــي  املدخــل  أنهــا  اعتبــار  عــى 

املشكات العالقة.
وشــدد عــى رضورة عقــد لقــاء وطني مســؤول 
الفلســطينية  والفصائــل  القــوى  جميــع  يضــم 
مــن أجــل الوصــول إىل خطــوات عمليــة ترجــم 
عــى أرض الواقــع للخــروج مــن األزمــة الراهنة، 
عــرب  يحــل  اللقــاء  عــرب  يحــل  مل  "مــا  مضيًفــا: 

صناديق االقراع".

إعالن إرضاب للمعلمني 
يف الضفة مع بداية 

العام الدرايس الجديد
رام الله/ فلسطن: 

أعلــن منــرب املعلمــن الفلســطينين، أمــس بــدء اإلرضاب مــن جديــد يف 
محافظــات الضفــة الغربيــة املحتلــة بالتزامن مع بدء العــام الدرايس بتاريخ 

.29/8/20022
وقــال منــرب املعلمــن، خــال منشــور عــرب صفحتــه عــى "فيســبوك": "إننــا 
نعلــن بــدء اإلرضاب مــن تاريــخ 2022/8/29 مــن الطابــور الصباحــي، مــع 
اإللتزام بعدم التوقيع عى أي كتاب مها كان، ومقاطعة إجراءات افتتاح 

العام الدرايس".
ل بدء العملية  وحّمل املعلمون حكومة محمد اشتية مسؤولية ضياع وتعطُّ
ملطالــب  والتجاهــل  املاطلــة  سياســة  اســتخدمت  إنهــا  إذ  التعليميــة 
الحكومــة،  عــى  بالضغــط  األمــور  أوليــاء  املعلمــون  وناشــد  املعلمــن. 

للوقوف عند مسؤولياتها تجاه املعلمن.

المعتقلون اإلداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم االحتالل

األسير خليل عواودة

دعا السلطة لالستجابة لنداءات الشعب

ناشط سيايس لـ"             ": إجراء االنتخابات 
الحل الوحيد للخروج من األزمات المتعاقبة 
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

معركة تحرير األسرى 
الفلسطينيين 2022

ال يعطي العدو اإلرسائييل طائعًا، تجربتنا الطويلة -نحن شعب 
فلســطن- علمتنــا أن هــذا العــدو ال يلــن إال يف طنجــرة الضغط، 
حصــل هــذا يف صفقــة تبــادل األرسى ســنة 1985، وحصــل هــذا 
املقاومــة  رجــال  أرغــم  حــن   ،2011 األحــرار  وفــاء  صفقــة  يف 
عدوهــم عــى إطــاق رساح أرسى فلســطينين، نفــذوا عمليــات 
مقاومة جريئة وشــجاعة، كان يصفهم العدو بأن أيديهم ملطخة 

بالدماء، وكنا نطلق عليهم: أيٍد مرضجة بالكربياء.
فــرض  وبالقــوة  أرساهــم،  تحريــر  الفلســطينيون  انتــزع  بالقــوة 
الفلســطينيون عــى عدوهــم أن يغلــق املناطــق املحاذيــة لغــزة، 
جديــدة  معادلــة  عدوهــم  عــى  الفلســطينيون  فــرض  وبالقــوة 
يف التعامــل مــع املســجد األقــى، حــن خاضــوا غــار معركــة 
الفلســطينيون عــى عدوهــم أن  فــرض  وبالقــوة  القــدس،  ســيف 
يقــدم األمــوال لــأرس املتعففــة يف غــزة، بالرغــم مــن اعرتاضــات 
املتطرفــن، واملزايــدات الحزبيــة، وبالقــوة فــرض الفلســطينيون 
يقدمــوا  وأن  التهدئــة،  الوســطاء  يناشــدوا  أن  الصهاينــة  عــى 

التسهيات لوقف اإلرباك اللييل عى حدود قطاع غزة.
معركــة تحريــر األرسى بالنســبة للفلســطينين ليســت نزهــة، وال 
هــي مجــرد لعبــة شــد الحبــل، معركــة تحريــر األرسى يف صلــب 
اهتام كل فلسطيني، لذلك كانت التضحيات الكبرية من أجل 
اإليقــاع بالجنــود اإلرسائيليــن يف الكائــن، واصطيادهــم أرسى، 
وهــم يف دباباتهــم، ومجنزراتهــم املصفحــة، ومــا كان الهــدف مــن 
أرس الجنــود الصهاينــة إال إجبــار العــدو عــى تنفيــذ صفقــة تبــادل 

أرسى.
مثاين سنوات، وجيش االحتال بقيادته العسكرية والسياسية، 
أن  رســمية  مراســم  ويعلــن يف  ويكــذب،  ينــاور، ومياطــل،  وهــو 
جنوده قتى، وأنه يريد معلومات دقيقة، تسبق تنفيذ أي صفقة 
تبــادل، ويقــوم بعمليــة خــداع كبرية، وتســكن لغضب جنوده من 
خــال التأكيــد أن مــا لــدى حركــة حــاس يف غــزة مجــرد جثــث، 
وعليــه فإنــه لــن يدفــع الثمــن مقابــل أموات، وظلت هــذه الخدعة 
تجــد مــن يصدقهــا، حتــى ظهــر الناطــق باســم كتائب القســام، أبو 
عبيدة، ومّلح إىل وجود أرسى أحياء، يف رسالة فضحت الكذبة 
الصهيونيــة، وتركــت الشــارع اإلرسائيــيل منشــغًا بحديــث "أبــو 
عبيدة"، ويصدق ما قاله، ويكذب ترصيحات القيادة العسكرية 
للبــدء  األرسى  الجنــود  عائــات  حــرك  الــذي  وهــذا  اإلرسائيليــة، 
يف الحــراك الجاهــريي، يف مســرية انطلقــت مــن )تــل أبيــب( 
يــوم أمــس األربعــاء، وســتجوب عــدة مــدن وتجمعــات صهيونيــة، 
لتحشــد يف طريقهــا املزيــد مــن الــرأي العــام، قبــل أن تصــل يــوم 
الجمعــة القــادم إىل حاجــز بيــت حانــون مــع قطاع غزة، يف رســالة 

ضغط عى الحكومة، إلمتام صفقة تبادل أرسى.
حكومة االحتال باتت عى قناعة تامة أن ال مجال إلطاق رساح 
أرساهــا إال مــن خــال صفقــة تبــادل، وهــي واقعــة اآلن بــن فــي 

النفس الطويل للمقاومة من جهة، وضغط ذوي الجنود 
األرسى من جهة ثانية، 

دعوة تقديم عطاءات
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عن طــرح عطاء )2022/11م( مرشوع 
ترميــم مــدارس األيتــام، فعــى الراغبن يف االشــرتاك بالعطاء املذكور أعاه 
البلــح املعســكر  بديــر  الكائــن  الجمعيــة، يف مقرهــا  الــرشكات مراجعــة  مــن 
-صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء وذلــك خــال ســاعات الــدوام 

الرسمي من الساعة الثامنة– وحتى الواحدة ظهًرا.
مقدمة العطاء:

1. تقدم األسعار بالدوالر شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم الخميس 2022/08/04م يف دائرة املشرتيات.

3. االجتــاع التحضــريي يــوم االثنــن 2022/08/08م الســاعة 10 صباًحــا 

يف مقر مدرسة خديجة.
الســاعة  أقصــاه  دائــرة املشــرتيات يف موعــد  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11:30 من يوم الثاثاء املوافق 2022/08/09م.
5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
6. عــى املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنــي صــادر مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن 
إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــن دخــول ســاري املفعــول 

ملدة 90 يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.
7. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% 

من إجايل قيمة العطاء.
8. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. إرفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء قابل للتجزئة.

11. رشاء العطاء )200( شيقل غري مسرتد.

12. رسوم إعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13. تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق املناقصة.

14.لاستفسار يرجى التواصل عى جوال 0599530401.

15.يجب أن تكون الرشكة املتقدمة لها خربة يف البناء واملقاوالت وتقدم ما يثبت ذلك.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشرتيات 

 )SYFS2022/ 22( إعالن طرح عطاء رقم
توريد قرطاسية 

قرطاســية  توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  إنقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
رقم:)SYFS2022/22( ضمن مرشوع نحو وصول آمن اىل تعليم نوعي، شامل، 
ومنصــف لأطفــال يف املجتمعــات املهمشــة يف غــزة -يــا نتعلــم ســوا، تنفيــذ 

جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب بتمويل من جمعية أطفال الحرب هولندا.
عــى الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب.
–عــارة  األندلســية  مــول  –خلــف  الحلبــي  –شــارع  –الرمــال  غــزة  العنــوان: 

املعتز –الطابق األريض - الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن األحــد 
حتــى الخميــس مــن الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرصًا علــًا 
بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء للشؤون اإلدارية واملالية هو يوم األربعاء 

املوافق 2022/08/10 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/08/03.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/08/09 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
4. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

سارية ملدة 3 شهور من إجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عى الراغبن باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
 -إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

- إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف شهادة خصم مصدر من دائرة الرضيبة. 
- إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

بالشــؤون اإلداريــة  الرجــاء االتصــال  ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

 )SYFS2022 /21( إعالن طرح عطاء رقم
توريد وجبات غداء

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريد وجبــات غداء 
رقــم: )SYFS2022/21( ضمــن مــرشوع تعزيز املرونة النفســية ونبذ العنف 

يف رياض األطفال واملدارس املنفذ بالرشاكة مع منظمة اليونيسف.
عــى الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة –الرمال –شارع الحلبي –خلف مول األندلسية –عارة املعتز 

–الطابق األريض - الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة 
08:00 صباحًا إىل الساعة 04:00 عرصًا علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس 
العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/10 

الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/08/03.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/08/09 الساعة 1:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( من إجايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من إجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عــى الراغبــن باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
9. إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.

11. إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم مناقصة رقم )2022/318(
تقديم خدمات النظافة للمقر الرئييس للجمعية 

واملراكز املجتمعية 
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحة النفســية واملجتمعية للمنتفعن بخدماتها، وإعداد 
برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراســات واألبحاث التي تخدم املجتمع املحيل 
وكــا تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك حقــوق اإلنســان. ترغب الجمعية 
يف طرح مناقصة بالظرف املختوم لتقديم خدمات النظافة للمقر الرئييس للجمعية 
واملراكــز املجتمعيــة الثــاث التابعــة لــه. ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــربة 
يف أعــال مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن 
صباح يوم األربعاء املوافق 2022/08/3 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة - 
تل الهوا شارع -8 رشق مدرسة راهبات الوردية مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره 
مائتــا شــيقل. آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم االثنــن املوافــق 
2022/08/15 الســاعة 12:00 ظهــرًا كــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم 

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

− يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه )500$( 
خمســائة دوالر وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنك 
معرتف به من قبل ســلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمن ســارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
− األسعار بالشيقل اإلرسائييل.

− ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات وذلــك يــوم 
الخميس املوافق 2022/8/11 الساعة الحادية عرشة صباحًا.
− يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

− الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 
− الجمعية غري مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

− يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مــرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

− تكلفة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.
− ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام اآلتيــة: 

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511.
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رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
تثــري تعيينــات الســلطة أبناء قياداتهــا ووزرائها 
ســفراء حــول العــامل، حالــة مــن الســخط الكبــري 
أطيافهــم  باختــاف  املواطنــن،  فئــات  بــن 

السياسية واالجتاعية.
وال يقتــرص األمــر عــى تعيينات مــن يصفونهم 
بأنهــم "عظــام الرقبــة"، بــل يرافــق ذلــك رصف 
وقــت  يف  مالًيــا،  مرتفعــة  ونرثيــات  مرتبــات 
تدعي السلطة أنها تعاين أزمة مالية، وتفرض 
الرواتــب،  قطــع  شــملت  غــزة  عــى  عقوبــات 

والتقاعد اإلجباري، وغريها.
وبحســب تقاريــر محليــة أوردت أرقاًمــا تتعلــق 
الدبلومــايس  الســلك  يف  العاملــن  برواتــب 
حســب قانــون الخدمــة املدنيــة، فــإن الســفري 
شــيقًا   4940 قــدره  أساســًيا  راتًبــا  يتقــاىض 
إىل  إضافــة  شــيقًا(   3.38 يســاوي  )الــدوالر 
عــاوة طبيعــة العمــل وتقــدر بـــ 4051 شــيقًا، 
شــيقًا،   74 بنســبة  ســنوية  دوليــة  وعــاوة 
شــيقًا،   2970 بـــ  املقــدرة  التمثيــل  وعــاوة 
ليصــل إجــايل مــا يتقاضــاه الســفري 13941 

شيقًا.

وبشأن منصب املستشار األول للسفري، فهو 
يتقــاىض إجــايل راتب بنحو 10600 شــيقل 
4620 شــيقًا بشــكل أســايس  شــهرًيا، منهــا 
و3696 شــيقًا عــاوة طبيعــة العمــل وعــاوة 
دوريــة ســنوية، و57 شــيقًا وعــاوة التمثيــل 

2310 شواقل.

أما مستشــار الســفري فهو يتقاىض راتبا يصل 
يف مجمله إىل 9279 شيقا.

بـــ  أســايس  راتــب  أول  الســكرتري  ويتقــاىض 
عــاوة  بــدل  شــيقا  و2283  شــيقا،   3740

ســنوية،  عــاوة  و46  العمــل،  طبيعــة  عــن 
و1870 شــيقا بــدل عــاوة التمثيــل، ليصــل 

إجايل الراتب إىل 7893 شيقا.
اإلجــايل  راتبــه  فيصــل  الثــاين  الســكرتري  أمــا 
الســكرتري  أن  حــن  يف  شــواقل،   7106 إىل 
الثالث يتقاىض راتًبا إجالًيا 6375 شيقًا.

ويصــل راتــب ملحــق ســفارة الســلطة لـــ 5266 
شيقًا شهرًيا.

غياب الرقابة
وقــال عضــو التجمع الوطني الدميقراطي عمر 
عســاف، إن ملف تعيينات "عظام الرقبة" يف 

الدبلومايس يشــرتط لتعين الســفري أن يكون 
صاحــب تجربــة سياســية وتــدرج وظيفــي ولغــة 
الدولة التي ســيذهب إليها ومعلومات كافية 
مــن  تتبعهــا وموقفهــا  التــي  والسياســة  حولهــا 

القضية الفلسطينية.
"لكن ما يحدث اليوم يف السلطة، يتم تعين 
أشــخاص أقــارب قيــادات ووزراء يف الســلطة، 
بعضهــم  أن  حتــى  املطلــوب،  املســتوى  دون 
ال ميلــك لغــة الدولــة التــي يعمــل فيها ســفرًيا، 
ووصــف ذلــك بأنــه "كارثــة تــأيت ضمــن خدمــة 

مصالح فردية حزبية".
اللــه  رام  الخارجيــة يف  وزارة  أن  عــى  د  وشــدَّ
ترميــم  إعــادة  إىل  بحاجــة  ودبلوماســيتها 
وهيكلــة وإصــاح يف ظــل اســتمرار اســتنزاف 
قضيتنــا  عــى  إيجــايب  مــردود  دون  مواردهــا 

الوطنية.
فهمــي  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
أبــواب  يطرقــون  ممــن  "كثــريا  إن  رشاب، 
واألفــراد  الرعايــا  مــن  الفلســطينية  الســفارات 
ويواجهــون  يصــدون  ويســألوا  ليســتفرسوا 
العلــم  يف  ضحالــة  ذوي  جهلــة  بأنــاس 

الســفارات يكشــف عن مدى استمرار السلطة 
يف حالة الغرق بالفساد.

أن  "فلســطن"  لصحيفــة  عســاف  وأضــاف 
حالــة الفســاد تصــل إىل كل مناحي املســتوى 

السيايس يف السلطة.
وأشــار إىل أنه بســبب عدم املتابعة فإن هذه 
التعيينــات بعيــدة عــن أي رقابــة، وغالًبــا تــأيت 

يف صالح "عظام الرقبة".
ه إىل عدم منطقية الحديث عن أزمة مالية  ونبَّ
وتقشــف وتقليصــات يف رواتــب املوظفــن، 
تزامًنــا مــع بعــرثة املــوارد يف اتجاهــات تخــدم 

مصالح املقربن من السلطة.
مصالح فردية وحزبية

السياســية  العلــوم  أســتاذ  قــال  جهتــه  مــن 
والقانــون د. أمجــد شــهاب، إنــه "للمــرة األوىل 
يف تاريــخ األنظمــة السياســية يف العــامل يتــم 
تعين الســفري بناًء عى االنتاء الســيايس أو 
ألنــه مقــرب مــن أجهــزة أمنيــة، كــا يحصــل يف 

السلطة.
القانــون  أن  "فلســطن"  لـــ  شــهاب  وبــنَّ 
الســلك  وقانــون  الفلســطيني  األســايس 

لأصالــة  ميتــون  وال  ثقافــة  وعدميــي  والديــن 
الفلســطينية بصلــة، حتــى أن منهــم مــن مل تطأ 

قدمه أرًضا فلسطينية عى اإلطاق".
"انطبــاع  إن  لـ"فلســطن":  رشاب  وأضــاف 
أســوأ  الخــارج  يف  املقيمــن  الفلســطينين 
يصطــدم  حيــث  الســفارات،  عــن  يكــون  مــا 
الفلســطيني بــأن ســفارته ليســت عاجــزة فقــط 
الســفارة  أيًضــا موظفــو  ولكــن  عــن املســاعدة 
عدميو أخاق، وشلة زعران قذفت بهم أيدي 
الفاســدين إىل أفضــل األماكــن وأكرثهــا نفــوًذا 
وقــوة، فالفاســد ال يــأيت إال بفاســد، والجاهــل 
ال يــأيت إال بجاهــل ليغطــي عليــه ويكــون ســرتا 

وغطاء لسلوكيات رئيسه يف العمل".
الجــذري  اإلصــاح  بــرضورة  رشاب  وأوىص 
الســفارات  طواقــم  مــن  كبــرية  نســبة  وتغيــري 
الوقــت  أن  ا  عــادًّ الوطنــي،  للمــرشوع  خدمــة 
تشــهدها  التــي  واالنتكاســة  مناســب  دامًئــا 
نجــاح  أمــام  الفلســطينية  الدبلوماســية 
"املوساد" و"الحركة الصهيونية" يف التغلغل 
الفلســطيني  األداء  بطبيعــة  تنبئنــا  الــدول  يف 

الرديء واملفلس.

"عظــام الرقبـــة".. أبنــاء مسؤولــي السلطــة 
فـــــــــي السفــــــــــارات برواتـــــــــــب خياليــــــة

جنن/ فلسطن:
شارك محامون وشخصيات وطنية 
الترشيعــي  املجلــس  يف  ونــواب 
أمــس يف وقفــة احتجاجية نظمتها 
جنــن  مبحكمــة  املحامــن  نقابــة 
شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
التصعيديــة  خطواتهــا  إطــار  يف 
الرافضــة لقــرارات بقانــون الصــادرة 
مؤخــًرا عــن مجلس القضاء األعى 
الجزائيــة  باإلجــراءات  املتعلقــة 
املحاكــات  أصــول  وقانــون 

الجزائية والتنفيذ.
ورفــع املشــاركون شــعارات كتــب 
عليهــا "ال إللغــاء محكمة النقض"، 

و"العدل أساس امللك".
وقال املحامي محمد عان: "جئنا 
مــن كل الضفــة إىل جنــن عاصمــة 
املرحلــة،  هــذه  يف  املقاومــة، 
دعــًا لحــراك نقابــة املحامــن يف 
مواجهة الظلم الواقع عى شــعبنا 

من جراء غطرســة وسطوة السلطة 
التنفيذية وهيمنتها عى الســلطة 

القضائية والترشيعية".
وأضــاف عــان يف كلمــة لــه خــال 
الوقفة: "نقول للســلطة التنفيذية 
فيهــا،  الهــرم  رأس  بأعــى  ممثلــة 
الســلطة  عــى  تغــواًل  كفــى 
لكــم  آن  والقضائيــة،  الترشيعيــة 
توقفــوا  وأن  كــم  حدَّ تعرفــوا  أن 

هــذه القوانــن التــي تهــدد الســلم 
املجتمعي واالقتصاد الوطني".

ســتبقى  االحتجاجــات  أن  وأكــد 
مســتمرة، ولن نســكت حتى تتغري 
هــذه القوانــن، وهــذا عهد النقابة 

مع شعبنا.
املحامــن  نقابــة  وتواصــل 
فعالياتهــا التصعيديــة يف الضفــة 
عــدم  عــى  احتجاجــا  الغربيــة 

ملطالبهــم  الحكومــة  اســتجابة 
التــي  بقوانــن  القــرارات  بإلغــاء 
محمــود  الســلطة  رئيــس  أقرهــا 
عــن  بعيــًدا  منفــرد  بشــكل  عبــاس 

القانون.
يف  املحامــن  عــرشات  وكان 
الضفــة الغربيــة قــد تقدمــوا األحــد 
إىل  لانتقــال  بطلبــات  املــايض 
املزاولــن  غــري  املحامــن  ســجل 
كخطوة احتجاجية وتصعيدية من 
نقابتهــم، احتجاًجــا عــى القرارات 

بقانون التي أصدرها عباس.
اجتــاع حاشــد  ذلــك عقــب  جــاء 
اســتمر لســاعات، إذ أوصت نقابة 
االنتقــال  يكــون  بــأن  املحامــن 
غــري  املحامــن  ســجل  إىل  طوعــا 
املزاولن وتفويض قبول الطلبات 
الــذي  الوقــت  يف  املجلــس  إىل 
يراه مناسًبا وفقا للمصلحة العامة 

ووفقا لحراك النقابة.

"العمل الحكومي" تقر جملة
قرارات يف جلستها األسبوعية

غزة/ فلسطن:
أقــرت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف جلســتها األســبوعية أمــس جملــة قرارات، 
واطلعت عى مذكرة مقدمة من وزارة الرتبية والتعليم بشأن نتائج الثانوية العامة 

وإجراءات الوزارة لعقد امتحانات اإلكال.
وهنــأت اللجنــة شــعبنا مبناســبة العــام الهجــري الجديــد، متمنيــة أن يجعله الله عام 
خــري وبركــة عــى شــعبنا وأمتنــا العربيــة واإلســامية، وناقشــت عدًدا مــن املذكرات 

والتقارير املقدمة من الوزارات واملؤسسات الحكومية.
واعتمــدت تعيــن خريجــي كليــة الربــاط الجامعيــة لهــذا العــام ضمــن صفــوف وزارة 
الداخليــة واألمــن الوطنــي، وتكليــف عميــد للمعهــد العايل للقضــاء بناًء عى طلب 
ورفعــه  الــزكاة  هيئــة  أمنــاء  مجلــس  أعضــاء  اعتــاد  عــى  ووافقــت  العــدل،  وزارة 
مســابقة  انتظــار  كشــف  متديــد  عــى  ووافقــت  للتصديــق،  الترشيعــي  للمجلــس 
 1 بتاريــخ  تنتهــي  عــام،  ملــدة  الداخليــة  بــوزارة   2021 لعــام  املؤقــت  التشــغيل 

ديسمرب/ كانون األول 2023.
كا وافقت اللجنة عى الطلب املقدم من وزارة الحكم املحيل برصف مبلغ مايل 
لدعــم البلديــات، واعتمــدت توصيــات اللجنــة الخاصــة مبعالجــة أوضــاع املعلمــن 
واملبــادرات  املشــاريع  وصدقــت  العــايل،  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  يف  املــرىض 
الشــباب، واعتمــدت  للشــباب والثقافــة لدعــم قطــاع  العامــة  الهيئــة  مــن  املقدمــة 
توصيــات الدراســة املقدمــة لتطويــر مهنــة التمريــض املتخصــص بــوزارة الصحــة. 
وقدمت منحة مالية ملدرســة جســور األمل للرتبية الخاصة، واعتمدت التوصيات 
الختامية للجنة الفنية الخاصة بتقييم أداء البلديات 2022، وتكليف وزارة الحكم 
املحــيل متابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة بالتقريــر، وأحالــت عــدًدا مــن املوظفــن 
عــى التقاعــد املبكــر بنــاًء عــى طلبهم، ممــن انطبقت عليهم الــرشوط، واعتمدت 

توصيات اللجنة املكلفة دراسة ملف األكادميين يف الجامعات الحكومية.

وقفــــــــة لنقابـــــــة المحاميــــن بمحكمـــة 
جنيـــــــن رفًضـــــا لـ"قـــــــــرارات بقوانيــــن"

جانب من الوقفة االحتجاجية أمس 
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إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل لجزئية الشارع رقم )22( املحصور 

بني الشارع رقم )35( شامال والشارع رقم )21( جنوبا
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)6( بجلســتها رقــم )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
إيداع املخطط التفصييل لجزئية الشارع رقم )22( املحصور بني الشارع رقم 
)35( شــاال والشــارع رقم )21( جنوبا بعرض )19( مرت بدون ارتداد املار يف 
القسائم رقم )26-22-5-3-1( من القطعة رقم )43( والقسائم رقم )11-10-
12-13( مــن القطعــة رقــم )40( والقســائم رقــم )3-4-5-6-7( من القطعة رقم 

)46( لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

 الحكم املحيل
دولة فلسطني

سلطة األرايض 
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/606(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أحمــد محمــود أحمــد بركــة مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 931542500 
بصفتــه وكيــال عــن: رســمي الســيد ســليان أبــو قاســم بصفتــي وكيــل عــن / 

كامل السيد سليان أبو قاسم 
مبوجب وكالة رقم: 2962/2022  صادرة عن دير البلح 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 135 القسيمة 44+45 املدينة دير البلح 

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
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 
الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/3م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/607(

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: عالء 
محمــود رشــيد الغاليينــي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 920980349 بصفتــه 
وكيال عن: غالب خميس شــاكر الغالييني ورشــدي محمود رشــيد الغالييني 

وهيام خميس شاكر الغالييني. 
عــن املفوضيــة  SPA-0032-         /2022 صــادرة  رقــم:  مبوجــب وكالــة 
الفلســطينية العامــة أوتــاوا – كنــدا مصدقــة مــن الخارجيــة )2022/9245( + 
الوكالة 13756/2022 عن رام الله + الوكالة س ف ك 313 و / 2022 عن 

الكويت – املصدقة من الخارجية )2022/9244( 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 727 القسيمة 398 املدينة غزة الدرج 
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/3م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

 Jun22

إعالن إتالف شيكات
أعلــن أنــا/ "عامــر ســعيد" عــيل حمــد أبــو معمــر مــن خــان يونــس - البلــد – 
الشــيخ نارص وأحمل هوية رقم )803097831( عن إتالف الشــيكات التالية 
 )30000051( والشــيك   )30000004( والشــيك   )30000001( رقــم 
واملســحوبني عــىل بنــك فلســطني فــرع خــان يونــس وأن هذيــن الشــيكني رقم 
30000001 والشــيك رقــم 30000004 متــت كتابتهــا عــن طريــق الخطــأ 

وأن صاحب الشيك رقم 30000051 قد استلم قيمته كاملة.

رام الله-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
أكــد رئيــس امللتقــى الوطنــي الدميقراطــي د.نــارص القدوة أن 
النظام السيايس الفلسطيني يفقد رشعيته بشكل متسارع، 
وأن الواقع الحايل بلغ من السوء ما ال ميكن السكوت عليه.

وأعــرب القــدوة القيــادي املفصــول مــن حركــة فتــح، يف حــوار 
تغيــر  هنــاك  يكــون  أن  أملــه  عــن  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع 
داخل مؤسسات منظمة التحرير بشكل سلمي ودميقراطي، 
وفــق  مبواجهــات"،  والدخــول  الفــوىض  مــن  أفضــل  و"هــذا 
التــي  الوطنــي"  "اإلنقــاذ  مبــادرة  حــول  القــدوة  وقــال  وصفــه. 
أطلقها مؤخًرا ودعا خاللها إىل تشكيل "هيئة انتقالية إلنجاز 
التغير وإعادة البناء" إن: "املبادرة تم تقدميها مع مجموعة 
كبرة من الشخصيات الفلسطينية الوازنة". وأكد أن الهدف 
منها هو "إحداث تغير واسع وعميق ألن الحالة الفلسطينية 
أصبحــت بائســة للغايــة وال ميكــن لشــعبنا الخــروج مــن مآزقــه 
التــي يواجههــا حالًيــا إال بإحــداث هــذا التغيــر".  املتعــددة 
وأضاف القدوة، أن النص الذي جرى تقدميه خضع لحوارات 
طويلــة بــني املوّقعــني، بالتــايل أمكــن تقديــم تصــور متكامــل 
وليس مجرد موقف هنا أو هناك، كبعض املبادرات السابقة 

عىل سبيل املثال التي طالبت باالنتخابات.
االتفاقات السابقة

وبشــأن فشــل املبــادرات الســابقة، ذكــر القــدوة، أن أســباب 
الفشــل واضحــة أهمهــا عــدم وجــود رؤيــة متكاملــة واالكتفــاء 
واملوقــف  األمــر،  ومتابعــة  املثابــرة  وعــدم  موقــف  بتحديــد 

املعــادي املضــاد مــن خالل اتخــاذ اإلجراءات العقابية وقطع 
الرواتــب. وحــول فــرص نجــاح مبادرتــه، أكــد القــدوة أن األمــر 
حــول  املواطنــون  التــف  فــإذا  املواطنــني،  مبوقــف  متعلــق 
املبــادرة ودعموهــا مبــا يكفــي ســتتحول إىل يشء حقيقــي 
وفعــال يفــرض نفســه عــىل كل األطــراف األساســية، متمــًا: 
"نحــن نقــوم مبــا يجــب علينا القيام به، لكن املوقف الحاســم 
غيــاب  أو  للمبــادرة  وتأييــده  العــادي  املواطــن  موقــف  هــو 

التأييد، سوف نرى خالل األيام املقبلة".
وكان عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية 
حاس حسام بدران، رحب باملبادرة، وأكد أن األفكار التي 
تحملهــا إيجابيــة وميكــن البنــاء عليها، وســيكون لحاس لقاء 

مع القدوة لبحث ترجمتها عىل األرض.
وقال القدوة تعقيًبا عىل موقف حاس: "ترصيحات بدران 
إيجابية، ونأمل أن نرى خطوات قادمة ونرحب بالحوار سواء 
ا، بأي شكل رسمي أو غر رسمي أو عىل  كان ثنائًيا أم ثالثيًّ
شــكل عصــف ذهنــي، املهــم أن يبــدأ الحديــث بــني األطــراف 

الفلسطينية املختلفة".
لجربيــل  املبــادرة  "أرســلت  أضــاف:  فتــح،  موقــف  وحــول 
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  رس  أمــني  باعتبــاره  الرجــوب 
)اإلطــار الرســمي( حتــى اآلن مل نتلــقَّ جواًبــا، البــاب مفتــوح، 
علــًا أننــا منيــز بــني فتــح وبــني "املجموعــة املتحكمــة" يف 

الحركة، ونأمل أن تسر األمور بإيجابية".
وشدد القدوة عىل أنه إذا تجاوب الجميع مع مبادرته "فهذا 

بإحــداث  أفضــل وأرسع وأكــر حفاًظــا عــىل الســلم األهــيل 
التغير الواسع بشكل دميقراطي وسلمي".

وأضــاف: "يجــب أال تجــرب املجموعــة املتحكمــة بحركــة فتــح 
األطــراف األخــرى عــىل الذهــاب لطريــق أكــر إيالًمــا مــن أجــل 

إحداث التغير".
وعن فصله من فتح، قال: "مل أنفصل عن فتح ومل أقر باملوقف 
غر القانوين وغر الرشعي الذي اتخذته اللجنة املركزية بدافع 

من رئيس اللجنة وإرصار من قبله".
الفتحاويــة،  الداخليــة  إجــراء املصالحــات  مــن املهــم  أنــه  وأكــد 
احــرتام  مــع  املصالحــات  بهــذه  القيــام  رضورة  "طرحنــا  وتابــع: 
متبــادل بيننــا جميعــا، ومل يحــدث هــذا لألســف وال يــزال أمامنــا 
واجب العمل والتقدم حتى يتم تغير الوضع القائم يف فتح".

واقع مرير
وأوضح أن مبادرته تقول: إن النظام السيايس يفقد رشعيته 
رئاســية  انتخابــات  فآخــر  عديــدة  ألســباب  متســارع،  بشــكل 
إلغــاء  2005 و2006، وجــرى  عــام  إجراؤهــا  تــم  وترشيعيــة 
وأخــذ  فســاد  وهنــاك   2021 عــام  مقــررة  كانــت  انتخابــات 
القانون باليد، وتعزيز لدور الفرد عىل حساب املؤسسات، 

والظروف املعيشية وواقع مزٍر ال ميكن أن يقبله شعبنا".
وأعــرب عــن أملــه أن يكــون هنــاك تغيــر ســلمي ودميقراطي، 
"وهــذا أفضــل مــن الفوىض والدخول مبواجهات، وأن يســود 
التعقل بني "املجموعة املتحكمة" وأن تفهم أن هذا الوضع 
ال ميكن استمراره، وال بد من العودة للشعب، والتوقف عن 

اإلجراءات غر الرشعية والقانونية".
تنصيــب  "إن  عــار،  أبــو  شــقيقة  ابــن  وهــو  القــدوة  وقــال 
التنفيذيــة مل  اللجنــة  أمــني رس  موقــع  الشــيخ يف  )حســني( 
يجــِر بشــكل قانــوين ورشعــي، ألنــه مــن املعــروف أن النظــام 
األسايس يعطي اللجنة التنفيذية ككل الحق بتوزيع املهام 
وهذا مل يجِر، إضافة لسلسلة من األمور التي مل يتم التقيد 

بها".
3 احتماالت 

األول  عبــاس،  خالفــة  يف  احتــاالت  ثالثــة  القــدوة  وحــدد 
االلتــزام بالقانــون )مثــل مــا حــدث عندما رحل أبــو عار( وهو 
الفلســطينية  يتــأتَّ "ألن املؤسســات  ال  القــدوة-  -بحســب 

دمرت".
وطنــي  توافــق  وجــود  األول  احتالــني،  هنــاك  أن  وأضــاف، 
والوضــع  الرئيــس  حــول  انتخابــات،  إلجــراء  الذهــاب  باتجــاه 
وتكــون  بهــا،  الجميــع  يتقيــد  االنتخابــات  وتاريــخ  االنتقــايل 
الحــق  الفلســطيني  الشــعب  وتعطــي  الفاصــل،  االنتخابــات 

باختيار قيادته والتعبر عنه.
وذكــر أن االحتــال الثــاين، يتمثــل بــأن يجــري محاولــة لفــرض 
يشء أو ترتيبات أو أشــخاص معينني، مؤكًدا، أنه لن يكتب 
واملواجهــات  الفــوىض  مــن  لحالــة  وســيقود  النجــاح  لذلــك 
وعــدم االســتقرار لفــرتة محــدودة، ألنــه بعــد ذلــك "ســينترص 

الشعب ويفرض إرادته".
ويعتقــد القــدوة أن أحد األســباب الرئيســة إللغــاء االنتخابات 

الترشيعيــة والرئاســية التــي كان مقــرًرا إجراؤهــا عــام 2021، 
هو بســبب وجود "قامئة الحرية" بتحالف القدوة مع األســر 
القيادي بحركة فتح مروان الربغويث، مردفا: "قد يكون وجود 
قامئتنا ووجود مروان أحد أسباب الرئيسة إللغائها، ألنه مّثل 

خطًرا عىل كل التصور الذي وضع حينها".
وحــول التحــركات النقابيــة بالضفــة الغربيــة، قــال: إن معظــم 
التحــركات مطلبيــة وعادلــة، وسنشــهد مزيــًدا مــن الحــراكات 
الســيايس  الواقــع  كل  ألن  واالحتجاجــات  واالضطرابــات 
وحال الســلطة ليس مقبواًل ويدعو للتحرك بأشــكال مختلفة 

إلحداث التغير.
المبادرة الجزائرية

تبــون،  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  ســعي  عــىل  وعّلــق 
الحتضــان اجتــاع للفصائــل الفلســطينية قبــل انعقــاد القمــة 
العربيــة يف شــهر ترشيــن ثاين/نوفمــرب املقبــل، معرًبــا عــن 
تــربز  التــي  فخــره واعتــزازه بالجزائــر رئيًســا وحكومــة وشــعًبا، 
مــن خــالل املوقــف الشــعبي يف كل مناســبة، إضافــة للدعــم 

السيايس واملايض.
عقــد  مــن  تعقيــًدا  أكــر  االنقســام  "إنهــاء  لكــن  واســتدرك، 
اجتاع فصائل منظمة التحرير، جزء منها مل يعد قامًئا، وأن 
كل اآلليــة يجــب أن تؤخــذ بعــني االعتبــار الحقائق السياســية 
التي سادت قبيل االنتخابات التي تم الغاؤه العام املايض"، 
مشًرا لوجود حراكات وتجمعات، بعضها أقوى من جزء من 

الفصائل املساة مبنظمة التحرير"، وفق تعبره.

الشاعر يغادر المستشفى بعد 
أسبوعين من محاولة اغتياله

نابلس/ فلسطني:
غــادر نائــب رئيــس الــوزراء الســابق الدكتــور نــارص الديــن الشــاعر، أمــس، 
بيتــه،  إىل  الغربيــة  الضفــة  نابلــس شــال  النجــاح يف مدينــة  مستشــفى 
بعــد نحــو أســبوعني عــىل محاولــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا عــىل أيــدي 

مسلحني، يف ظل االنفالت األمني بالضفة.
عــالج  رحلــة  ســيبدأ  "الشــاعر  إن  صحفــي،  ترصيــح  يف  العائلــة  وقالــت 
طويلــة، تقــوم عــىل التأهيــل بالدرجة األوىل يف محاولة لعودته ملارســة 

حياته الطبيعية".
وأشــارت إىل أن الشــاعر )62 عاًمــا( خضــع لعــدد مــن العمليــات الجراحية 
الدقيقــة إلزالــة آثــار الرصــاص يف رجليــه، وترميــم عظــم الفخــذ يف الرجــل 

اليمنى تحديدًا، إضافة إىل تثبيت الركبة يف الرجل اليرسى.
وقال األطباء، إن حالة الشاعر مستقرة، وال توجد مخاوف من مضاعفات، 
لكــون اإلصابــات ورغــم خطورتهــا مل تحــدث رضرًا يف الرشايــني واألوعيــة 
ا  الدمويــة واألعصــاب. وكان مســلحان أطلقــا النــار مــن مســافة قريبــة جــدًّ
عــىل الشــاعر، خــالل مغادرتــه قريــة كفــر قليل جنوب نابلــس الجمعة قبل 

املاضية، ما أدى إىل إصابته بسبع رصاصات يف رجليه.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
بالضفــة  املحامــني  نقابــة  الســابق يف  العضــو  قــال 
التــي  بقانــون  القــرارات  إن  العارضــة:  الغربيــة وليــد 
أصدرهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس مؤخــًرا "ال 
أن  إىل  مشــًرا  املواطنــني،  مصلحــة  يف  تصــب 
اســتمرار العمــل بهــا يخلــق حالــة مــن الفــوىض يف 

املحاكم.
وشــدد العارضــة يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني" 
عــىل أن "كل هــذه التغيــرات القانونيــة تتنــاىف مــع 
مصالــح املواطنــني وال تخــدم العدالــة وال إجــراءات 
التقــايض، وتعمــل عــىل عرقلــة خطــوات التقــايض 
تعــود  التغيــرات  هــذه  أن  معتــرًبا  واملحاكــات"، 

إىل مزاجات شخصية فقط.
إجــراء  عــىل  الــذي أرص  أن  الواضــح  "مــن  وأضــاف: 
مطالًبــا  املواطنــني"،  مصالــح  تعنيــه  ال  التغيــرات 
السلطة برضورة الرتاجع عن هذه القرارات بقوانني 

قبل فوات األوان.
وتواصــل نقابــة املحامــني، فعالياتهــا التصعيديــة، 
يف الضفــة الغربيــة، احتجاجــا عــىل عــدم اســتجابة 
الحكومــة ملطالبهــم، بإلغــاء القــرارات بقوانــني التــي 

أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
وتتضمــن أبــرز القــرارات بقوانــني املعدلــة للقوانــني 
ضانــات  انتهــاك  التنفيــذ:  وقانــون  اإلجرائيــة 
بــكل  اللصيقــة  الــرباءة  وقرينــة  العادلــة،  املحاكمــة 
إنســان، وحرمــان املواطنــني مــن حقهــم يف املثــول 
الرسعــة،  وجــه  عــىل  الطبيعــي  قاضيهــم  أمــام 
واملســاس مببــدأ التقــايض عــىل درجتــني وعالنيــة 

املحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضايئ.
كــا تتضمــن اإلخــالل بحــق الدفــاع بإناطة مســؤولية 
املكلفــني  واجــُب  وهــو  باملتهــم  الشــهود  إحضــار 
التبليــغ-  بإجــراءات  واإلخــالل  القوانــني،  بإنفــاذ 

بحسب العارضة.

رام الله/ فلسطني:
بــر  جامعــة  طلبــة  مجلــس  نظــم 
زيــت قــرب رام اللــه، أمــس، وقفــة 
تضامنيــة مع املعتقل الســيايس، 
الطلبــة،  مجلــس  مؤمتــر  عضــو 
قســام حايــل، املعتقــل منــذ 40 
يومــا يف ســجون الســلطة بالضفــة 

الغربية املحتلة.
واعتقلت أجهزة الســلطة الطالب 
حايــل يف أثنــاء خروجــه مــن حرم 
جامعة بر زيت، وُنقل إىل سجن 
"مســلخ  باســم  املعــروف  أريحــا 
بشــأن  معــه  ُحقــق  وقــد  أريحــا"، 

نشاطه النقايب والطاليب.
خــالل  املجلــس  ممثــل  وقــال 
جئناكــم  إننــا  الصحفــي،  املؤمتــر 

مطالبــني بأبســط حقــوق اإلنســان، 
أال وهــو حــق الحريــة لزميلنــا عضــو 
قســام  الطلبــة  مجلــس  مؤمتــر 
موقــف  املجلــس  ومثــن  حايــل. 
ألي  الرافــض  زيــت  بــر  جامعــة 
ألنــه  لطلبتهــا،  ســيايس  اعتقــال 
يشــكل انتهــاكا واضحــا لحقوقهم، 
مســرتهم  ســر  يف  ويؤثــر 
بتكثيــف  مطالًبــا  التعليميــة، 
الجامعــة،  محامــي  مــع  الجهــود 
للضغــط عــىل الســلطة، مــن أجــل 
اإلفــراج عــن حايــل بــأرسع وقــت 
إدارة  املجلــس  وطالــب  ممكــن. 
تقديــم  عــىل  بالعمــل  الجامعــة 
املحاكــات  لرتســيخ  ضانــات 
قســام  للطالــب  ســواء  العادلــة 
حايل، أو أي طالب آخر يتعرض 
يــد  عــىل  الســيايس  لالعتقــال 

أجهزة أمن السلطة.

ومكوناتــه  الوطــن  أحــرار  ودعــا 
عنــد  والوقــوف  التدخــل  إىل 
عــىل  للحفــاظ  مســؤولياتهم، 
الوحــدة الفلســطينية ونبــذ كل 
ويحرفهــا  وميزقهــا  يشــتتها  مــا 
وهــو  الوحيــد،  هدفهــا  عــن 

مقاومة املحتل.
الســلطة  محاكــم  ومــددت 
مــرات،  عــدة  حايــل  اعتقــال 
متــوز  مــن   24 يف  آخرهــا 
يومــا،   15 وملــدة  املــايض 
مجموعــة  إثــره  يف  أكــدت 
العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون 
التــي  التهــم  أن  الحقوقيــة 
باملعتقلــني  ألصقــت 
السياســيني ومــن بينهــم قســام 
سياســية،  بدوافــع  حايــل 
بّينــات  أو  أدلــة  أي  عــن  بعيــدة 

قانونية.
السلطة تعتقل جريًحا ومواطًنا 

بتهمة "تحفيظ القرآن"
رام الله/ فلسطني:

اعتقل جهاز مخابرات السلطة يف نابلس الشاب مجاهد حايل، بتهمة 
تحفيــظ القــرآن، بعــد اســتدعائه للمقابلــة، يف حــني اعتقــل جهــاز األمــن 
الوقــايئ يف رام اللــه الجريــح بــالل جــال متيمــي مــن قريــة ديــر نظام، بعد 
اســتدعائه للمقابلة. وأصدرت محكمة الســلطة يف قلقيلية قراًرا باإلفراج 
عــن الشــابني حمــزة ومعــن عســاف مــن بلــدة كفــر القــف، بكفالــة شــخصية 
قدرها 5000 دينار أردين، بعد أسبوع من االعتقال عىل خلفية سياسية.  
ا عىل خلفية سياســية.  وال تزال أجهزة الســلطة تعتقل نحو 36 فلســطينيًّ
ويواصــل جهــاز مخابــرات الســلطة اعتقــال الشــاب مصعــب غنيــات مــن 
بلدة صوريف قضاء الخليل، منذ 9 أيام يف ظروف مجهولة، ومل يعرض 

عىل أي محكمة حتى اآلن، وعائلته ال تعلم عنه شيًئا.

نقابي سابق: تعديالت "عباس" للقوانين 
تتنافى مع المصلحة وتخلق الفوضى

وقفــة في جامعــة بيرزيــت تضامًنا 
مع طالب معتقل في سجون السلطـة

                              ناصر القدوة لـ"فلسطين":

النظــام السياسـي الفلسطينـي يفقد النظــام السياسـي الفلسطينـي يفقد 
شرعيته بسبـبشرعيته بسبـب  تعطيل االنتخـاباتتعطيل االنتخـابات

مبادرة "اإلنقاذ الوطين" 
تهدف إلحداث تغيري 

واسع وعميق

ترصيحات حماس 
حول مبادريت إيجابية 

وفتح تجاهلتها

مطالب الحراكات 
والتظاهرات النقابية 

يف الضفة عادلة

تنصيب الشيخ "أميًنا 
للرس" يف اللجنة التنفيذية 

لم يكن قانونيًّا
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املقاومــة دامًئــا هــي املعيــار الحقيقــي والخيــار اإلســراتيجي 
الواقــع،  أرض  عــى  وملموســة  كثــرة  واألدلــة  األمــة،  لهــذه 
والخصــم ال يعــرف إال لغــة القــوة ومــا أخــذ بالقــوة ال يســرد إال 

بالقوة.
شــكلت املقاومــة إحــدى أهــم بــوارق األمــل يف تاريــخ الــراع 
العــريب الصهيــوين، وســجلت حالة صعود مســتمرة. باملقابل 
بعــد  مــا  تراجعــات واضحــة  العــريب  الرســمي  املوقــف  ســجل 
إىل  األمــر  ووصــل  1973م،  عــام  ترشيــن  أكتوبــر/  حــرب 
ــل تجــاوًزا لتضحيــات  حالــة التبــاس يف املفاهيــم، وهــذا ُيثِّ
املناضلــن العــرب التــي قدمــت طــوال التاريــخ وإســاءة لهــذا 
النضــال العــريب، إال أن هــذا الخلــل يف الذاكــرة الرســمية مل 
تســتِطع ولــوج الذاكــرة الجامهريــة التــي حافظت عى حالتها 
النضالية، ورغم كل تلك االختالالت يف املشهد العريب، إال 
أن املقاومــة والحالــة الشــعبية العربيــة مــا زالــت تقــدم منــاذج 

مرشفة حتى اليوم.

قبل إعالن قيام )إرسائيل( عى أرض فلسطن املحتلة ىف 14 مايو 
1948، أصدرت جامعة الدول العربية التى تأسست يف 22 مارس 

1945، دعــوة ملقاطعــة املنتجــات اليهوديــة، وســط إدراك بخطــورة 

دعــم التجمعــات اليهوديــة التــي كانــت تســعى إلنشــاء وطــن قومــى 
عى حساب الحق العريب ومنذ النصف الثاين من أربعينيات القرن 
العرشيــن، مــرت املقاطعة للمنتجــات اإلرسائيلية والرشكات الدولية 
لكنهــا  الهبــوط،  مــن  الصعــود وأخــرى  مــن  املتعاونــة معهــا، مبراحــل 

ظلت لسنوات طويلة تؤيت أكلها يف عزل )إرسائيل( اقتصاديا.
اليــوم ومــع تســارع واتســاع رقعــة املطبعــن مــع الكيــان الصهيوين ىف 
املــرشق العــريب ومغربــه، هــل ال تــزال املقاطعــة العربيــة للمنتجــات 
اإلرسائيليــة ذات تأثــر كــام كانــت قبــل هرولــة املهرولــن، وحــامس 
املتحمســن لدمج )إرسائيل( ىف املنطقة كام يســعى ســكان البيت 

األبيض، ويحلم القادة الصهاينة؟
لـ)إرسائيــل( ومنــع  العربيــة  أن دعــوات املقاطعــة  البعــض  يــرى  رمبــا 
دخــول بضائعهــا إىل األســواق العربيــة مل يعــد يجــدي نفًعــا ىف ظــل 
متدد )تل أبيب( ىف املزيد من الساحات العربية التي دخلت معها 
ىف معاهــدات، ورمبــا تحالفــات تتجــاوز مــا هــو ســيايس اقتصــادي، 
لتصل إىل تعاون أمنى سافر أو مستر، بدافع خلق مظلة حامية من 
عدو وهمي يجري تصديره للواجهة باعتباره الخطر األكرب عى األمة 

العربية و)إرسائيل( كفيلة به!

يثــر كتــاب صــدر حديًثــا يف الواليــات املتحــدة بشــأن التأييد 
األعــوام  بــن  اليهوديــة  الدولــة  إلقامــة  الدوليــة  واملعارضــة 
1945 - 1949، اهتامًمــا يف وســائل إعــالم إرسائيليــة عــى 

اإلدارة  أن  حقيقــة  اســتعادته  أهمهــا  لعــّل  خلفيــات،  عــدة 
املعارضــن  أشــّد  مــن  كانــت  الوقــت  ذلــك  يف  األمركيــة 
إلقامــة هــذه الدولــة، كــام تجّســد األمــر يف مواقف أبــرز قادتها 
ودبلوماســييها، وال ســيام تزامًنــا مــع تــداول الجمعيــة العامــة 
لألمم املتحدة حول قرار 181 بشأن تقسيم فلسطن، الذي 

اتخذته يوم 29/11/1947.
 ،)Israel's Moment( إرسائيــل"  "لحظــة  بعنــوان  الكتــاب 
وهــو مــن تأليــف جيفــري هــرف، أســتاذ التاريــخ يف جامعــة 
مريالند، ويشــمل قراءة يف األرشــيف األمريك أوصلته إىل 
استنتاجات عدة، منها: أن دور االتحاد السوفييتي يف تأييد 
الواليــات  مــن دور  بكثــر  أكــرب  اليهوديــة" كان  إقامــة "الدولــة 
هــذه  إقامــة  عارضــوا  األمركيــن  املســؤولن  وأن  املتحــدة، 
الدولــة مبــدى وِحــّدة كبرين، ما زاال يشــكالن إغراًء للمراجعة 

والتمحيص.
ومعــروف أن عالقــات )إرسائيــل( مــع الواليــات املتحدة كانت 
وال تزال محكومة، قبل أي يشء، باملعادلتن: اإلســراتيجية 
بضعــة  إىل  عائــدة  الثانيــة  وهــذه  الخاصــة".  و"العالقــات 
أسباب، تركز القراءات اإلرسائيلية من بينها عى أوجه الشبه 
املعادلــة  كانــت   1967 وحتــى  املجتمعــن.  بــن  الكثــرة 
الثانية غائبة أو غر مركزية، يف حن ســيطرت عى املعادلة 

املقاومــة دامًئــا هــي املعيــار الحقيقــي والخيــار اإلســراتيجي 
الواقــع،  أرض  عــى  وملموســة  كثــرة  واألدلــة  األمــة،  لهــذه 
والخصــم ال يعــرف إال لغــة القــوة ومــا أخــذ بالقــوة ال يســرد إال 
بالقــوة، فمنــذ عــام 2000م وحتــى اليــوم مل يكســب االحتــالل 
كل  املقاومــة  كســبت  بــل  األرض،  عــى  واقعــي  انتصــار  أي 
الجــوالت بــدًءا مــن معــارك انتفاضــة األقــى التــي مل يحقــق 
مجمــوع  مــن  يذكــر  شــيًئا  اإلرسائيــي  االحتــالل  كيــان  فيهــا 
أهدافــه، بــل خرجــت املقاومة بأقوى مام كانت عليه، واتضح 
ــا يف جــوالت الــراع الالحقــة، فكانــت حــرب يوليــو- ذلــك جليًّ

متــوز يف لبنــان خــر دليــل عى تقهقر االحتالل، وكانت حرب 
2008ـ2009م أيًضا منوذًجا مرشًفا عى تقدم املقاومة فلم 

يتمكــن العــدو مــن اســتعادة الجنــدي األســر شــاليط، وتكــرر 
الــراع يف عــام 2014م. وآخــر تلــك املعــارك كانــت ســيف 
القــدس التــي ســجلت للتاريــخ أن جغرافيــة فلســطن املحتلــة 
جديــدة  معادلــة  وفرضــت  املقاومــة،  صواريــخ  مرمــى  تحــت 

التطبيــع  جنــود  بعــض  ومســاعي  القامتــة  الصــورة  مــن  الرغــم  وعــى 
ىف املنطقــة لفتــح األبــواب العربيــة أمــام الصهاينــة، يبــدو أن هنــاك 
مــن يــرى ىف مقاطعــة )إرسائيــل( ومنــع تدفــق بضائعهــا إىل األســواق 
العربيــة ســبياًل للتذكــر بقضيــة العــرب املركزيــة، وطريقــا يكــن بــه 
الضغط ملنع اســتمرار العمليات الوحشــية التي تقوم بها )إرسائيل( 
ضــد الفلســطينين، واســتباحة غــالة املســتوطنن لباحــات املســجد 
ــا بحاميــة جنــود االحتــالل وتشــجيع  األقــى املبــارك التــى تتــم يوميًّ

علني من حكومة االحتالل اإلرسائيي.
وباألمــس شــهد مقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، 
أعــامل الــدورة الـــ95 لضبــاط اتصــال املكاتــب اإلقليميــة للمقاطعــة 
األمــن  عــي  أبــو  ســعيد  الســفر  دعــا  حيــث  لـ)إرسائيــل(،  العربيــة 
العربيــة املحتلــة  واألرايض  فلســطن  قطــاع  رئيــس  العــام املســاعد 
إىل اســتمرار املقاطعــة، وتعزيزهــا كأداة فعالــة ملواجهــة االحتــالل 

وإفشال مخططاته الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية.
أبــو عــي اســتعرض أمــام الوفــود العربيــة املشــاركة خــالل اللقــاء مــا 
متارسه قوات االحتالل اإلرسائيي من عدوان وإرهاب عى الشعب 
القــدس  مدينــة  ىف  وخاصــة  وممتلكاتــه  ومقدســاته  الفلســطيني 
املحتلــة، »ىف إطــار سياســة التهويــد والتهجــر القــري املمنهــج« 
وهــو مــا يســتوجب »تدخــل املجتمع الــدويل وبخاصة مجلس األمن 
وامُلنظــامت اإلقليميــة والدوليــة بتحمــل مســؤولياتها، ووقــف سياســة 

األوىل، اإلسراتيجية، نظرة أمركية رسمية رأت األهمية التي 
ينطــوي عليهــا وجــود )إرسائيــل( يف الــرشق األوســط، غر أنها 
اعتربتهــا عبًئــا كبــًرا. وأّدت حــرب يونيــو 1967، ضمــن أشــياء 
أخــرى، إىل مــا تســميه تلــك القــراءات "تعديــل" العالقــة بــن 
املعادلتن، مشرة إىل أن هذا التعديل يبدو كام لو أنه أىت 
نتيجة مبارشة للحرب، غر أن قراءة متعمقة لجوهر العالقات 
بــن الطرفــن، توضــح أن النظــرة التــي اعتــربت )إرسائيــل( عبًئــا 
ســبق  الــذي  األعــوام  عقــد  يف  بالراجــع  بــدأت  إســراتيجًيا 
األســلحة  صفقــات  يف  أساًســا  األمــر  ومتثــل  الحــرب،  تلــك 
ذلــك  إّبــان  املتحــدة  الواليــات  مــع  )إرسائيــل(  عقدتهــا  التــي 
العقــد. ومــن ثــّم أثبتــت حــرب 1967 النجاعــة اإلســراتيجية 
العــريب  العــامل  األوســط، يف مقابــل  الــرشق  لـ)إرسائيــل( يف 

واالتحاد السوفييتي عى حّد سواء.
ومام أشر إليه يف اإلعالم اإلرسائيي، وخصوصا يف صحيفة 
هآرتــس، تنويــه هــرف إىل أن معارضــة إقامــة "دولــة يهوديــة" 
مل تقتــر، يف ذلــك الوقــت، عــى الساســة األمركيــن مــن 
ذوي النزعــات األيديولوجيــة املرتبطــة بــدول املــرشق، أو مــن 
أصحــاب العالقــات االقتصاديــة مــع صناعة النفط الســعودية، 
بل تعّدتهم إىل معظم قادة السلك الدبلومايس واملؤسسة 
الوقــت. ورأى كثــرون منهــم أن املــرشوع  األمنيــة يف ذلــك 
الصهيــوين ســيكون مصــدًرا لوجــع رأس يف أفضــل األحــوال، 
يف  القوميــة  األمركيــة  املصالــح  يتهــّدد  ملموًســا  وخطــًرا 

أسوئها.

للــراع مــع العــدو، كــام شــكلت املقاومــة اللبنانيــة صداًعــا 
مزمًنــا لكيــان االحتــالل، وآخر تلك املشــاهد التهديدات التي 
ــا  خطًّ املتوســط  رشق  غــاز  باعتبــار  اللــه  نــر  حســن  أطلقهــا 
أحمــر وإن مل يســتِفد لبنــان مــن حقــل كاريــش لــن يحصل عليه 
رســالة  وجهــت  املســرة  للطائــرات  جولــة  فكانــت  اآلخــرون. 
بليغة للعامل تبعها مشاهد بثت من موقع الحقل ثم التهديد 
للسفن العاملة يف موقع الحقل املتنازع عليه، وال شك هذه 

اللغة هي الوحيدة التي يفهمها الكيان املحتل.
العــريب  الــراع  يف  جديــدة  قواعــد  املقاومــة  تفــرض  اليــوم 
الصهيــوين وهــي تعمــل مبعــارك مســتقلة كل عــى حــدة ضــد 
أعدائها، وتسجل انتصارات ملموسة، وقد آن األوان أن تتحد 
قوى املقاومة جميًعا يف فلسطن ولبنان ألي مواجهة قادمة 
للعــرب  ينبغــي  كــام  العربيــة،  الحقــوق  الســتعادة  العــدو  مــع 
توظيــف املقاومــة ورقــًة رابحــة يف الــراع ودعمهــا قبــل فــوات 

األوان، فهي املستقبل املرشف لهذه األمة.

الكيل مبكيالن«.
كلــامت الســفر أبــو عــي رمبــا وجــدت لهــا آذاًنــا مصغيــة لــدى بعــض 
التــى تتمســك بالدهــا مبقاطعــة ورفــض التطبيــع مــع العــدو  الوفــود 
اإلرسائيــي، حتــى اآلن، غــر أننــا يجــب أن نعــرف أن تيــار مقاومــة 
التطبيــع الرســمي يــر بأضعــف حاالتــه، لكــن األمــل ال يــزال معقــوًدا 
الــذي  الشــجاع  املوقــف  تابعنــا  كــام  الضامئــر  أصحــاب  بعــض  عــى 
اتخذته الشيخة مي آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
التــي رفضــت مصافحــة الســفر اإلرسائيــي، قبــل أن تفقــد منصبهــا، 
وإن اكتسبت التعاطف واالحرام الشعبي من املحيط إىل الخليج.

كل  يبذلــون  ســيظلون  األبيــض  البيــت  ىف  وحراســها  )إرسائيــل( 
الجهــود لتوســيع دائــرة التطبيــع العــريب الرســمي، عــى أمــل أن يــأيت 
اليــوم لتصبــح فيــه )إرسائيــل( جــزًءا مــن املنطقــة ليس عى املســتوى 
السيايس واالقتصادي فحسب، بل والتغلغل ىف البنية االجتامعية 
العربية، الستاملة عقول مشوشة بدعايات مغلوطة، مبا يفتح قلوبا 
لدعوات تسامح كاذبة، ونبذ أحقاد هي باألساس صناعة إرسائيلية، 
خــر  الفلســطيني  الشــعب  العنريــة واضطهــاد  التفرقــة  ولعــل يف 

دليل.
حمــالت  يوهــن  أال  يجــب  الرســمي  التطبيــع  مقاومــة  تيــار  ضعــف 
املقاومة الشــعبية لكيان غاصب، فكل قرش يخرج من جيب عريب 

لرشاء منتج إرسائيي هو رصاصة ىف صدر فلسطيني.

واألكــر مدعــاة لالنتبــاه أن أســباب تلــك املعارضــة تعــود إىل 
يكــن  ال  الصهيــوين،  املــرشوع  وفــق  أنــه،  اســترشفت  رؤى 
وكان  عنريــة".  دينيــة  "دولــة  ســوى  )إرسائيــل(  تكــون  أن 
املثــال األوضــح لهــذا االســترشاف مذكــرة أرســلها وليــام إدي، 
املســاعد الخــاص لوزيــر الخارجيــة األمــريك جــورج مارشــال، 
بإنهــاء االنتــداب  بعــد أســبوعن مــن توصيــة األمــم املتحــدة 
وأعــرب  "دولتــن"،  إىل  وتقســيمها  فلســطن  يف  الربيطــاين 
فيها عن اعتقاده بأن تبّني قرار التقسيم يتناقض مع النموذج 
األمريك للدولة، ووجوب أن تكون "غر دينية، وديقراطية، 
ومــن دون أفــكار مســبقة فيام يخــص العرق واإليان الديني". 
كــام شــّدد عــى أن تأييــد قــرار التقســيم ســيكون مبنزلــة تأييــد 
فــرات  إىل  عــودة  يّثــل  ثيوقراطــي  مســتقٍل  "كيــان  إلقامــة 

ظالمّية".
بعــد تلــك املذكــرة، وّجــه رئيــس قســم الــرشق األدىن وأفريقيــا 
يف وزارة الخارجيــة األمركيــة، لــوي هندرســون، مذّكــرة أخــرى 
ذكــر فيهــا أن تأييــد إقامــة )إرسائيــل( ســيكون مثــل االعــراف 
بحــق الوجــود لـ"دولــة عرقيــة ثيولوجيــة متّيــز ضد الســكان عى 
أســاس دينهــم وأصلهــم"، وأكــد أن مثــل هــذه الدولــة ســتكون 
دولــة  بصفتهــا  املتحــدة  الواليــات  لقيــم  باملطلــق  مناقضــة 

تتعامل مع جميع مواطنيها عى قدم املساواة.
ومّثــة أمثلــة عديــدة أخــرى، منهــا أنــه يف آذار/ مــارس 1948 
االعــراف  إن  لوفيــت،  روبــرت  الدفــاع،  وزيــر  أصبــح  َمــْن  قــال 

بـ"دولة يهودية" أشبه مبن يشري سمًكا يف البحر!

وحــدة المقاومـــة ورضورات المرحلـــة

ضبــــاط المقاطعــــة وجنـــود التطبيــع

 أمريكـــا استشــــرفـــت )إرسائيل( 
"دولــــة دينيـــــة عنرصيــــة"

خميس بن عبيد القطيطي
الوطن العمانية

أنطوان شلحت

اليوم تفرض المقاومة قواعد جديدة في 
الصراع العربي الصهيوني وهي تعمل بمعارك 
مستقلة كل على حدة ضد أعدائها، وتسجل 
انتصارات ملموسة، وقد آن األوان أن تتحد 
قوى المقاومة جميًعا في فلسطين ولبنان ألي 
مواجهة قادمة مع العدو الستعادة الحقوق 
العربية، كما ينبغي للعرب توظيف المقاومة 
ورقًة رابحة في الصراع ودعمها قبل فوات 
األوان، فهي المستقبل المشرف لهذه األمة.

ومما أشير إليه في اإلعالم اإلسرائيلي، 
وخصوصا في صحيفة هآرتس، تنويه هيرف 
إلى أن معارضة إقامة »دولة يهودية« 
لم تقتصر، في ذلك الوقت، على الساسة 
األميركيين من ذوي النزعات األيديولوجية 
المرتبطة بدول المشرق، أو من أصحاب 
العالقات االقتصادية مع صناعة النفط 
السعودية، بل تعّدتهم إلى معظم قادة 
السلك الدبلوماسي والمؤسسة األمنية 
في ذلك الوقت. ورأى كثيرون منهم أن 
المشروع الصهيوني سيكون مصدًرا لوجع 
رأس في أفضل األحوال، وخطًرا ملموًسا 
يتهّدد المصالح األميركية القومية في 
أسوئها.

طلعت إسماعيل
عريب 21

وعلى الرغم من الصورة القاتمة ومساعي 
بعض جنود التطبيع فى المنطقة لفتح 
األبواب العربية أمام الصهاينة، يبدو أن هناك 
من يرى فى مقاطعة )إسرائيل( ومنع تدفق 
بضائعها إلى األسواق العربية سبياًل للتذكير 
بقضية العرب المركزية، وطريقا يمكن به 
الضغط لمنع استمرار العمليات الوحشية 
التي تقوم بها )إسرائيل( ضد الفلسطينيين، 
واستباحة غالة المستوطنين لباحات 
ا  المسجد األقصى المبارك التى تتم يوميًّ
بحماية جنود االحتالل وتشجيع علني من 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي.
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ا ر العمال 3 ماليين شيقل يوميًّ إغالقهما يخسِّ
نقص سلع غذائية ومحروقات بغزة من جراء استمرار 
إغالق “كرم أبو سالم” و”بيت حانون”

غزة/ رامي رمانة:
االحتــال  ســلطات  إغــاق  اســتمرار  أســفر 
جنــوب  ســامل”  أبــو  “كــرم  اإلرسائيــي حاجــزي 
رشق قطــاع غــزة، وبيــت حانــون )إيــرز( شــااًل، 
أمــس لليــوم الثــاين عــى التــوايل، يف إحــداث 
واملحروقــات  الغذائيــة  الســلع  يف  نقــص 
إعاقــة وصــول  اإلنشــائية، إىل جانــب  واملــواد 
العال والتجار إىل أماكن أعالهم ووجهاتهم 

التجارية.
وأوضــح املديــر العــام للجــارك بــوزارة املاليــة 
يواجــه  بــدأ  غــزة  قطــاع  أن  الزيــاين،  جــال 
نقًصــا يف الســلع الرضوريــة، خاصــة الغذائيــة 
واملحروقــات بســبب اإلغــاق، وقال إن “إطالة 
قد من أوضاع املواطنني يف قطاع  املدة ستعِّ

غزة املحارص”.
وبــني الزيــاين لصحيفــة “فلســطني” أنــه يصــل 
ــا  إىل قطــاع غــزة عــر حاجــز كــرم أبــو ســامل يوميًّ
400 شــاحنة محملــة ببضائــع غذائيــة ومابــس 
جانــب  إىل  إنشــائية  ومــواد  ومحروقــات 

املساعدات، وهذا توقف منذ اإلغاق.
املحروقــات  نقــص  أن  مــن  الزيــاين  وحــذر 
توليــد  محطــة  عــى  تداعيــات  لــه  ســيكون 
كــا  األجــرة،  وســائقي  الوحيــدة،  الكهربــاء 
ســتتأخر أعــال البنــاء والتشــييد لعــدم ســاح 
االحتــال بتوريــد املواد اإلنشــائية عى رأســها 

اإلسمنت.

واملــواد  واملحروقــات  الســلع  أن  إىل  ولفــت 
اإلنشــائية التــي تدخــل من معر رفــح التجاري، 
ال تغطي جميع احتياج قطاع غزة، لذلك ال بد 
مــن إعــادة فتــح حاجــز كــرم أبــو ســامل التجــاري 

فوًرا.
أمــس،  مــن  أول  االحتــال  ســلطات  وأغلقــت 
بيــت  وحاجــز  ســامل  أبــو  كــرم  حاجــز  مــن  كاًّ 
تعــرض  خشــية  بادعــاء  فجــأًة،  “إيــرز”  حانــون 
املســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة لصواريــخ 
القيــادي يف حركــة  اعتقــال  املقاومــة، عقــب 

الحاجزيــن  وفتــح  مارســاته  لوقــف  االحتــال 
عاجًا.

تجــارة  لغرفــة  العــام  املديــر  قــال  جانبــه  مــن 
وصناعــة غــزة ماهــر الطبــاع، إن إغاق ســلطات 
حركــة  أربــك  قــد  شــك  ال  املعابــر  االحتــال 
يف  يرغبــون  الــذي  األعــال  ورجــال  التجــار 
أســواق  يف  التجاريــة  أنشــطتهم  اســتئناف 

الضفة والخارج.
أن  “فلســطني”  لصحيفــة  الطبــاع  وبــني 
ُمْكــث  املســتوردين هــم األكــر تــرضًرا، إذ إن 

الجهــاد اإلســامي بســام الســعدي مــن مخيــم 
جنني بالضفة الغربية املحتلة.

للتجــارة  العــام  املديــر  قــال  الســياق  ويف 
واملعابــر يف وزارة االقتصــاد الوطنــي رامــي أبــو 
عمــل  ســيعطل  اإلغــاق  اســتمرار  إن  الريــش: 
املصانــع نتيجــة عــدم دخــول املــواد الخــام لهــا 

وسيؤدي إىل شلل تام يف الحركة التجارية.
وأشار يف بيان له إىل أن 80 % من استهاك 
الســكان والحركــة التجاريــة يعتمــد عــى حاجــز 
كــرم أبــو ســامل، مطالًبــا بــرضورة الضغــط عــى 

إىل  الدخــول  دون  الوقــت  مــن  مــدًة  البضائــع 
قطــاع غــزة، يكلفهــم أمثاًنــا إضافيــة للــركات 

اإلرسائيلية املؤجرة.
عــى حــني عــدَّ رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات 
إغــاق  العمــي،  ســامي  فلســطني  عــال 
االحتــال اإلرسائيــي حاجــز بيــت حانون/ إيرز 
خلــق  بهــدف  ا،  سياســيًّ ابتــزاًزا  العــال،  أمــام 
عــى  الداخــي  املعيــي  الضغــط  مــن  حالــة 

القطاع.
“إن  “فلســطني”:  لصحيفــة  العمــي  وقــال 
االحتــال يســتخدم العــال ورقــَة ضغــط دون 
لريحــة  الصعبــة  اإلنســانية  الظــروف  مراعــاة 
يخــر  تعطيــل  يــوم  وأي  وعائاتهــم،  العــال 
ــا، مــا  العــال مبلــغ ثاثــة مايــني شــيكل يوميًّ

يسبب رضًرا كبرًيا لاقتصاد يف القطاع”.
والوســطاء  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  ودعــا 
للضغــط عــى االحتــال لفصــل قضيــة العــال 
وعــدم  األخــرى،  السياســية  القضايــا  عــن 

التاعب مبشاعرهم وظروفهم.
الجاعــي  العقــاب  بأســلوب  العمــي  ونــدد 
جيــش  وزيــر  عــر  االحتــال  يســتخدمه  الــذي 
االحتــال بينــي غانتــس، “فتــارة يقــوم بتجميــد 
حصــة العــال وتــارة يغلــق حاجز بيــت حانون، 
إضافــة للمنــع األمنــي وســحب التصاريــح مــن 
العــال ومراقبتهــم مراقبــة شــديدة وتعرضهــم 

للذل يف أثناء بحثهم عن لقمة العيش”.

اإلنتاج الحيواين 
بـ"الزراعة" ينظم لقاءات 
إرشادية مع مريب النحل

غزة/ فلسطني:
شــاركت دائــرة اإلنتــاج الحيــواين بــوزارة الزراعــة، يف عــدة اجتاعــات 
يونــس،  وخــان  الوســطى  محافظــات  مــن  كل  النحــل، يف  مــريب  مــع 
ورفــح، وذلــك بحضــور مديــر الدائــرة م. طاهــر أبــو حمــد، ومبشــاركة 

العرات من النحالني.
واســتعرض م. إيهــاب طــه مــن دائــرة اإلنتــاج الحيــواين يف لقــاء يف 
منطقــة “املصــدر” مبحافظــة الوســطى، أهــم اإلرشــادات، والنصائــح 
الفنيــة إلدارة قطــاع تربيــة النحــل، وأهــم املعامــات املطلوبــة لتقويــة 

الخايا، وزيادة املناعة لقطيع النحل.
النحالــني  تواجــه  التــي  واملشــكات  التحديــات  أهــم  عــن  وتحــدث 
والحلول املطروحة. والقى اللقاء ارتياًحا كبرًيا من جميع املشاركني 
بتبــادل لألفــكار املتنوعــة التــي تخــدم قطــاع النحــل، وإنتــاج العســل 

وسبل دعم النحالني.

لجنة رقابية من وزارة 
العدل تزور نقابة 

الصاغة وتجار الذهب
غزة/ فلسطني:

العــدل  بــوزارة  النقابــات  عــى  واملاليــة  اإلداريــة  الرقابــة  لجنــة  زارت 
مقــر نقابــة الصاغــة وتجــار الذهــب، وذلــك يف إطــار جوالتهــا الرقابيــة 

املستمرة عى النقابات العاملة يف محافظات قطاع غزة.
وأطلعت اللجنة برئاســة الباحثة القانونية ســعاد الشــيخ وعضوية كلٍّ 
من املراقب اإلداري نور الشــوا واملراقب املايل محمود أبو كميل، 
ــا، إذ تــم باالجتــاع  عــى ملفــات وأنشــطة النقابــات ومتابعتهــا قانونيًّ

االطاع عى األمور اإلدارية واملالية.
عمــل  ملتابعــة  شــكلت  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  لجنــة  أن  يذكــر 
النقابــات، وتدقيــق التقاريــر اإلداريــة واملاليــة الصــادرة عنهــا، وإجــراء 
الرقابــة اإلداريــة واملاليــة عليهــا وفًقــا للقانــون والتريعــات الســارية، 
للتأكد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات والئحته التنفيذية، 

واألنظمة والتعليات املنظمة لعملها.

“التنمية االجتماعية” 
تختتم دورة تدريبية 

إلدارة المشاريع 
الصغرية

غزة/ فلسطني: 
اختتمت دائرة التمكني االقتصادي بوزارة التنمية االجتاعية أمس، 
دورة تدريبيــة إلدارة املشــاريع الصغــرية مبشــاركة 50 ســيدة اخــرن 

بواسطة الرنامج الوطني لألرس األشد فقًرا يف قطاع غزة.
وتــم خــال الــدورة تدريــب الســيدات عــى إدارة املشــاريع الصغــرية 
ضمن مروع “فتح باب رزق للنســاء والشــباب من األرس املتعففة” 

وبدعم من الهال األحمر القطري.
وتنــاول التدريــب عــدًدا مــن املواضيــع الهامــة إلدارة املــروع ومنهــا 
اإلدارة املاليــة والتســويق اإللكــروين وكتابــة املشــاريع واملحاســبة 
لازمــة  الحياتيــة  للمهــارات  إضافــة  الصغــرية  باملشــاريع  املاليــة 

للتعامل مع الزبائن وسوق العمل.
يف حني ستشمل املرحلة املقبلة دراسة وتقييم خطط عمل تنفيذ 
املشاريع الصغرية املرشحة من السيدات واختيار أفضل املشاريع 
التــي تضمــن االســتمرارية واإلنتاجيــة وزيــادة الدخــل للمســتفيدات 

وعائاتهن لإلسهام يف تحسني الظروف االقتصادية لهّن.

"العمل التعاوين" 
ُترشف عىل عروض 

عطاء خاص بجمعية 
غزة الزراعية

غزة/ فلسطني: 
أرشفــت هيئــة العمــل التعــاوين، عــى اجتــاع فتــح عــروض األســعار 
التعاونيــة  غــزة  لجمعيــة  زراعيــة  مســتلزمات  توريــد  بعطــاء  الخــاص 

الزراعية يف شال قطاع غزة.
وتم االجتاع بحضور لجنة املشريات الخاصة بالجمعية، إذ ُفِتحت 
املظاريــف للــركات املتقدمــة، وتــم التأكد من كفالة دخول العطاء 
الجمعيــة،  إعــان  وفــق  املطلوبــة،  املســتندات  وبقيــة  املقدمــة، 
عــى  والرســية  للعــروض  واملــايل  الفنــي  التحليــل  إلجــراء  متهيــًدا 

الركة املطابقة للروط.

خان يونس/ فلسطني: 
ضبطت رشطة بلديات محافظة خانيونس، بالتعاون 
والبيئــة  الصحــة  ودائــرة  الوقــايئ  الطــب  مكتــب  مــع 
ببلديــة املحافظــة 440 كيلــو مــن فاكهــة املانجــا بعد 

مصادرتها من سوق املدينة.
أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  البلديــة  رشطــة  وأوضحــت 
طواقمهــا أتلفــت الكميــة املضبوطــة وفــق اإلجــراءات 
املتبعــة يف املكــب امُلعــد خصيــى للتخلــص مــن 
وإتــاف  ضبــط  محــرض  عمــل  وتــم  التالفــة  األغذيــة 

بالكمية.

بالتعــاون  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  أنهــا  إىل  وأشــارت 
مــع دائــرة الصحــة والطــب الوقــايئ مــن أجــل تحســني 
الظــروف الصحيــة والبيئيــة يف املدينــة للحفاظ عى 
ســامة املواطنــني عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 

التي يعيشها أبناء شعبنا.
ودعــت رشطــة البلديــات كل املواطنــني إىل رضورة 
مــن  ســواٌء  يشــرونها  التــي  األغذيــة  يف  التدقيــق 
الجهــات  وإبــاغ  التجاريــة،  املحــال  أو  األســواق 
املختصــة عنــد وجــود مخالفات صحية للحفاظ عى 

صحة وسامة الجميع.

غزة/ فلسطني: 
رشعت وزارة العمل، أمس، يف إجراء مقابات مع الخريجني 
إلدمــاج  القــدرات  بنــاء  مــروع  يف  للمشــاركة  والخريجــات، 

.”We Start“ الخريجني يف سوق العمل
العمــل  وزارة  يف  التشــغيل  لخدمــات  العــام  املديــر  وأشــار 
محمــد طبيــل، إىل أن املــروع يتضمــن تدريــب واحتضــان 
خريجــي الجامعــات والكليــات مبــا ال يقــل عــن 210 متدربــني 
ســيتم  التــي  التخصصــات  أن  إىل  طبيــل  ونبــه  ومتدربــات. 
ســحابية،  محاســبة  “الرمجــة،  تشــمل  وتدريبهــا  احتضانهــا 

التدريــب عــن بعــد، كتابــة محتــوى رقمي، التدريــس عن بعد، 
تصميم الديكور الداخي، محفظ قرآن كريم، الرجمة”.

وأوضــح املديــر العــام لخدمــات التشــغيل أن املــروع ســيتم 
واالســتضافة،  االحتضــان  “التدريــب،  مراحــل   3 خــال  مــن 
التدريــب يف الــركات”، مــن أجــل تهيئــة الخريجــني وضــان 

دخولهم إىل سوق العمل عن بعد بكفاءة وقدرة عالية.
متابعــة  لجنــة  مــن  ممــول   We Start مــروع  أن  إىل  يشــار 
مــع وزارة  بالراكــة  العمــل  الحكومــي، وبتنفيــذ وزارة  العمــل 

االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات ووزارة املالية.

واشنطن/ الجزيرة نت: 
البعض كان يعتقد أن مقولة “إذا عطس االقتصاد األمرييك 
قــد وىّل زمانهــا، وأن  العاملــي”  ارتعــدت فرائــس االقتصــاد 
االقتصاد األمرييك بلغ درجة من الضعف مل تعد تسمح له 
بهــذه الســيطرة عــى مقــدرات االقتصــاد العاملــي، وبخاصــة 
مــن  كبــرية  حصــة  عــى  وحصولهــا  الصــني  صعــود  ظــل  يف 
القــوة  أصبحــت  وكونهــا  العامليــة،  الســلعية  الصــادرات 

االقتصادية الثانية عامليا بعد أمريكا.
االقتصاديــة  املــؤرشات  بعــض  أداء  أمريــكا يف  نعــم حصــة 
تراجعــت لصالــح أوروبــا والصــني والــدول الصاعــدة األخرى، 
النقــدي  النظامــني  مبفاصــل  متســك  أمريــكا  بقيــت  ولكــن 
لهــا  وترســخ   ،1948 عــام  نهايــة  منــذ  العاملــي  واملــايل 
 ،1971 عــام  الذهــب  بعــد تخليهــا عــن قاعــدة  هــذا األمــر 
مطلــع  االقتصاديــة  العوملــة  بســيطرة  الدائــرة  اكتملــت  ثــم 

تسعينيات القرن العرين.
وعــى الرغــم مــن وجــود قــراءات تســتنتج بــزوغ تغــريات يف 
بعــد  وبخاصــة  حالًيــا،  العامليــة  االقتصاديــة  القــوى  خارطــة 
األزمــة املاليــة العامليــة عــام 2008، فإنــه مــن املاحــظ أنــه 
ســعر  أو  عملتهــا  قيمــة  يخــص  قــراًرا  أمريــكا  اتخــذت  كلــا 
أو  العــامل، ســلًبا  اقتصــادات  عــى  ذلــك  انعكــس  الفائــدة، 

إيجاًبا.
وســتظل االقتصــادات العامليــة حتــى نهايــة عــام 2022 يف 
حالــة مــن الرقــب تجاه قــرارات الفدرايل األمرييك، بســبب 
التوجــه املعلــن عــن عــزم الفــدرايل التخــاذ قــرارات ماثلــة 
برفــع ســعر الفائــدة، ليصــل إىل مــا بــني 3 % و3.5 %، ومثــة 
تقديرات تذهب إىل أن ســعر الفائدة يف أمريكا رمبا يبلغ 

5 % بنهاية عام 2022.
أىت قــرار املجلــس الفــدرايل برفــع ســعر الفائــدة عــدة مــرات 
السياســة  مــع  ليتســق   2022 الثــاين  يناير/كانــون  منــذ 
النقديــة التقليديــة يف الفكــر الرأســايل، والتــي تســتخدم 
رفــع ســعر الفائــدة كأدة المتصــاص التضخم، لرغب األفراد 
يف االدخــار، وبالتــايل يراجــع الطلــب عــى الســلع ويقــل 

االستهاك، فتقل معدالت التضخم.
8.6 % بنهايــة  بلــغ  ويذكــر أن معــدل التضخــم يف أمريــكا 

مايو/أيــار 2022، ومثــة توقعــت بــأن يبلــغ 8.8 % بنهايــة 
املرتفعــة  املعــدالت  هــذه  وتعــود   ،2022 يونيو/حزيــران 
الــدور  وتراجــع  الدوليــة  الســوق  الوقــود يف  أســعار  الرتفــاع 
األمريــيك يف تهدئــة األســعار يف الســوق الدوليــة للنفــط، 
مــرة مطلــب  غــري  بلــس”  “أوبــك  أن رفضــت  بعــد  وبخاصــة 

الرئيس األمرييك جو بايدن زيادة اإلنتاج لتهدأ األسعار.
اتجهــت  الفائــدة،  ســعر  برفــع  األمريــيك  التوجــه  هــذا  ومــع 
عــر   ،2022 يوليو/متــوز  مــن  األخــري  األســبوع  يف  أوروبــا 
ســعر  برفــع  نفســها  للسياســة  األورويب  املركــزي  البنــك 
الفائــدة ليبلــغ 0.5 %، بينــا كانــت ردة دول الخليــج تاليــة 
يوليو/متــوز   27 يــوم  األمريــيك  الفــدرايل  لقــرار  مبــارشة 
2022، إذ عمــدت كل بنــوك الخليــج املركزيــة لرفــع ســعر 
الفائدة بالنسبة ذاتها التي أقرها الفدرايل األمرييك بنسبة 
رفــع  الــذي  الكويتــي  املركــزي  البنــك  باســتثناء   ،%  0.75
ســعر الفائــدة بنســبة %0.25 نظــًرا الرتبــاط عمــات الخليــج 

بالدوالر.
اليــورو شــهد املزيــد مــن الراجــع يف قيمتــه  يشــار إىل أن 
أمــام الــدوالر، يف ظــل سياســة رفــع أمريــكا ســعر الفائدة يف 
ســوقها املحليــة، مــا شــجع األفــراد عى التخــي عن اليورو 
والحصول عى الدوالر ألغراض االدخار أو االســتثار، وهو 
مــا يعــرف بظاهــرة الدولــرة، وهــي ظاهــرة كانــت قــارصة عــى 
شــملت  مؤخــًرا  ولكــن  والناميــة،  الصاعــدة  الــدول  أســواق 

أوروبا.
عانــت االقتصــادات الناميــة والصاعــدة مــن ارتفــاع معــدالت 
املاضيــة،  الفــرة  خــال  كبــري  بشــكل  العامــة  املديونيــة 
وســاعد عــى ذلــك خــال العقود الثاثــة املاضية انخفاض 
ســعر الفائــدة، ولكــن مــع قــرار املجلــس الفــدرايل األمريــيك 
برفــع ســعر الفائــدة 0.75 %، فــإن مثــة واقعــا جديــدا ســوف 
تعــاين منــه الــدول التــي توســعت يف سياســتها التمويليــة 

بالديون.
ويف منطقتنا العربية هناك عدة دول ال ميكنها امليض يف 
نشــاطها االقتصــادي، وبخاصــة املتعلــق بــاألداء الحكومــي، 
ولكــن  مًعــا،  واملحليــة  الخارجيــة  للديــون  اللجــوء  دون 
ارتفــاع ســعر  ظــل  التمويــل يف  تكلفــة  تبقــى يف  املشــكلة 

الفائــدة يف الســوق الدوليــة، ويف الوقــت نفســه التصنيــف 
لبنــان  العربيــة، وبخاصــة  الــدول  لتلــك  االئتــاين املراجــع 

وتونس ومرص.
ولعــل مــرص كانــت أكــر الــدول تــرضًرا عــى مــدى األشــهر 
مــن  كبــرية  نســبة  خرجــت  حيــث   ،2022 عــام  مــن  األوىل 
األمــوال الســاخنة التــي كانــت تحتفــظ بهــا مــرص يف أدوات 
الديــن املحــي، مــا أربــك حســابات ســعر الــرصف للجنيــه 
عــى  املــرصي  املركــزي  البنــك  ُأرغــم  وكذلــك  املــرصي، 
زيــادة ســعر الفائــدة بنحــو 3 % خــال مــارس/آذار ومايــو/

أيــار املاضيــني، وقــد يضطــر املركــزي املــرصي لزيــادة ســعر 
الفائدة املحلية مرة أخرى.

وتبقــى مشــكلة كل مــن مــرص وتونــس ولبنــان يف الحصــول 
عــى قــروض مــن الســوق الدوليــة، إذ تخــوض الــدول الثــاث 
هــي  مــرص  ولعــل  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  مــع  مفاوضــات 
ولكنهــا  الصنــدوق،  مــن  قــرض  عــى  للحصــول  اآلن  األقــرب 
تراهــن بشــكل أكــر بعــد حصولها عى قــرض صندوق النقد 
عى سوق السندات الدولية للحصول عى قروض أخرى.

بيــد أنهــا ســتدفع ســعر فائــدة كبــريا، فآخــر قــروض مــرص مــن 
 % 6.5 بــني  تــراوح  ســوق الســندات كانــت نســبة فائدتــه 
و7.5 %، ويتوقــع أن تزيــد هــذه النســبة إذا مــا لجــأت مــرص 
خال الشــهور القادمة لســوق الســندات، بســبب رفع ســعر 
الوضــع  ضعــف  وكذلــك  األمريكيــة،  الســوق  يف  الفائــدة 
ُتبــاع ســنداتها الدوليــة يف الســوق  التــي  االئتــاين مبــرص، 

بأقل من قيمتها بنحو 50 %.
أمــا تونــس فتعــاين مــن وضــع ســيايس غــري مســتقر، وتحتــاج 
القــراض نحــو 6 مليــارات دوالر خــال عــام 2022، ولكنهــا 
أجنــدة  بســبب  املبالــغ  تلــك  عــى  الحصــول  توفــق يف  مل 
صنــدوق النقــد التــي تشــرط قبولهــا بتقليــص مخصصــات 
فاتــورة  تقليــص  وكذلــك  العــام  بالقطــاع  العاملــني  رواتــب 
األوضــاع  ظــل  يف  تطبيقهــا  صعــب  رشوط  وهــي  الدعــم، 
تونــس  تتمكــن  ومل  املراجعــة،  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
مــن الحصــول عــى متويــل إال عى قروض بســيطة من بعض 
صنــدوق  مــع  فمفاوضاتــه  لبنــان،  وأمــا  الخليجيــة.  الــدول 
النقــد ال تــزال متعــرة، ولكــن عى ما يبدو فاملخرج ســيكون 

البحريــة  الحــدود  لرســم  إرسائيــل  مــع  اتفاقيــة  توقيــع  عــر 
والتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي، واملعلــوم أن مجلــس إدارة 
صنــدوق النقــد تســيطر عليــه كل مــن أمريــكا وأوروبــا، ومــن 
شــأن توقيــع اتفاقيــة لرســيم الحــدود بــني لبنــان واألرايض 
الفلســطينية التــي يســتويل عليهــا االحتــال اإلرسائيــي أن 

تسهل حصول لبنان عى قرض من صندوق النقد.
عــى  كبــرية  مشــكات  يعــاين  لبنــان  أن  بالذكــر  والجديــر 
الصعيد االقتصادي واالجتاعي بسبب انهيار سعر عملته 
مبعــدالت  التضخــم  معــدالت  ارتفــاع  وكذلــك  املحليــة، 
كبــرية جــًدا، فاقــم منهــا، باإلضافــة للعوامــل املحليــة، ارتفاع 
أزمتــي  بســبب  العاملــي  االقتصــاد  يف  التضخــم  معــدالت 

الطاقة والغذاء.
وكذلــك  مامحهــا  معلــوم  ســنوات،  عــر  متكــررة،  أزمــات 
تداعياتهــا، ومــع ذلــك تظــل الحكومــات العربيــة تقــف يف 
مــن  املزيــد  تتحمــل  أن  املنتظــر  ومــن  بــه،  املفعــول  موقــع 
هــذه  التواصــل ملعالجــة جذريــة ملثــل  يتــم  الخســائر، ومل 
األزمات الخارجية، سواء عى صعيد إقليمي عريب أو عى 

صعيد كل دولة عى حدة.
ومــن  العــريب،  النقــد  صنــدوق  تأســس   1976 عــام  منــذ 
املفــرض أنــه ميــارس دورا ماثــا لصنــدوق النقــد الــدويل 
لهــا  يســمع  ال  املؤسســة  تلــك  لكــن  العــريب،  املحيــط  يف 
انتظــام  مــن  الرغــم  عــى  األزمــات،  هــذه  مثــل  يف  صــوت 
العربيــة  املركزيــة  البنــوك  محافظــي  وحضــور  اجتاعاتهــا 
تلك االجتاعات. لقد ضاع األمل يف وجود عملة عربية أو 
خليجيــة موحــدة، أو سياســة نقديــة عربيــة موحــدة، أو حتــى 
تبني سياســات آنية لتخفيف التداعيات الســلبية للقرارات 
متــس  والتــي  الــدويل،  الصعيــد  عــى  غريهــا  أو  األمريكيــة 

الواقع النقدي واملايل للدول العربية.
املشــكلة التــي ســتعاين منهــا االقتصــادات العربيــة بســبب 
رفــع ســعر الفائــدة بالســوق األمريكيــة، أن البنــوك املركزيــة 
العربيــة مضطــرة لرفــع ســعر الفائــدة يف أســواقها املحليــة، 
التضخــم  معــدالت  ارتفــاع  اســتمرار  إىل  يــؤدي  مــا  وهــو 
لتكاليف اإلنتاج، وتراجع تنافســية املنتجات العربية محلًيا 

ودولًيا بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج.

هل ال تــــزال أمريكــــا تمسك بزمــــــام العالـــــــم اقتصاديًّا؟

رشطة بلديات خانيونس 
تضبط 440 كيلو مانجا فاسدة

»We Start« للمشاركة في مشروع
"العمل" ترشع يف مقابالت الخريجني 

إلدماجهم يف سوق العمل

معبر كرم أبو سالم 
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دمشق تعزتم إجراء 
انتخابات محلية

دمشق/ وكاالت:
أصدر الرئيس السوري بشار األسد، أمس، مرسوما بـ"انتخاب أعضاء 

املجالس املحلية" للمحافظات.
وبحســب وكالة األنباء الرســمية الســورية "ســانا"، نص املرســوم عىل 
تحديد 18 سبتمرب/ أيلول القادم موعدا إلجراء االنتخابات املحلية.
وبحسب تقارير أممية وحقوقية فإن أكرث من 8 ماليني سوري تحولوا 

إىل الجئني يف دول الجوار وأوروبا أو نازحني منذ عام 2011.

موسكو.. 11 مصاًبا 
يف حريق هائل 

بمستودع للبضائع
موسكو/ وكاالت:

أصيــب 11 شــخصا عــىل األقــل، أمــس، يف حريــق هائــل مبســتودع 
للبضائع يف العاصمة الروسية موسكو.

أن حريقــا  عــن مســؤولني محليــني،  بــرس  أسوشــييتد  وكالــة  ونقلــت 
هائــال اندلــع يف مســتودع تابــع لرشكــة "أوزون" الروســية عىل مســاحة 

50 ألف مرت مربع.
وأفــاد املســؤولون بتصاعــد أعمــدة ضخمــة مــن الدخــان األســود يف 

سامء املنطقة القريبة من بلدة "أسرتا" شامل غريب موسكو.
وأكــد املســؤولون نقــل اثنــني مــن املصابــني إىل املستشــفى، وفــق 
مروحيتــني  أن  بيــان،  يف  الروســية  الطــوارئ  وزارة  وأعلنــت  الوكالــة. 

عسكريتني ساهمتا يف إخامد الحريق.

بدء ثوران بركان جنوب 
غريب آيسلندا

إسطنبول/ وكاالت:
قــال مكتــب األرصــاد الجوية اآليســلندي "IMO"، أمس، إن بركانا ثار 

جنوب غريب البالد قرب العاصمة ريكيافيك.
جبــل  قــرب  وقــع  "الثــوران  أن  بيــان،  يف   ،"IMO" مكتــب  وأضــاف 
فاجرادالسفيال عىل بعد 32 كلم جنوب غريب العاصمة ريكيافيك"، 

بحسب وكالة "أسوشيتد برس" األمريكية.
وأظهــر بــث تلفزيــوين مبــارش مــن املوقــع حمــاًم منصهــرة تنبعــث مــن 

شق ضيق.
وجــاء ثــوران الــربكان بعــد أيــام مــن سلســلة زالزل خفيفــة يف املنطقــة 
يف  الدوليــة  الجويــة  الحركــة  مركــز  كيفالفيــك،  مطــار  مــن  القريبــة 

آيسلندا، بحسب البيان نفسه.
وأحــدث ثــوران بــركاين يف املنطقة نفســها العــام املايض، وهو األول 
يف شبه جزيرة ريكيانيس يف آيسلندا منذ قرابة 800 عام، تدفقات 

مذهلة من الحمم الربكانية لعدة أشهر.
وآيســلندا، الواقعــة فــوق نقطــة  بركانيــة ســاخنة يف شــامل املحيــط 
األطلــي، يبلــغ متوســط ثــوران الرباكــني فيهــا كل أربــع إىل خمــس 

سنوات.

21 ألف مغريب يوقعون عريضة رفًضا لتنظيم مهرجان خمور

العراق.. الصدر يدعو إىل حل الربلمان وإجراء انتخابات مبكرة

الرباط/ األناضول:
عريضــة  مغــريب،  ألــف   21 مــن  أكــرث  وّقــع 
الــدار  مدينــة  الحتضــان  رفضــا  إلكرتونيــة 
البيضاء )شامل(، مهرجانا للخمور، يف 28 

أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
أعلنــت  الجــاري،  متــوز  يوليــو/   19 ويف 
والصناعــة  للتجــارة  األملانيــة  الغرفــة 
باململكة، تنظيم مهرجان "أكتوبر فيســت" 
يف  الخمــور  مبهرجــان  املعــروف  الشــهري، 

الدار البيضاء.
إن  "فيســبوك"،  عــرب  الغرفــة  وقالــت 

"الفعالية ستجرى داخل خيمة كبرية تتسع 
 800 بــني  مــا  ســيدفعون  شــخص،  لـــ300 
و1400 درهــم )78 ـ 133 دوالرا( مــن أجــل 

الحضور".
ليطلق ناشطون، األحد، عريضة عىل موقع 
العرائــض العاملــي "شــانج" ضــد املهرجــان، 
حيث تجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها 
العريضة حتى ظهر أمس، 21 ألف توقيع.

والثالثــاء املــايض، عادت الغرفــة األملانية، 
تنظيــم  عــن  اإلعــالن  منشــور  لتســحب 
املهرجان، كام أوقفت عملية بيع التذاكر، 

دون أي توضيحات.
لألناضــول  بالغرفــة  مســؤول  مصــدر  وقــال 
أمــس، مفضــال عــدم نرش اســمه، إن "عملية 
خــالل  مــن  تتــم  أصبحــت  التذاكــر  بيــع 

املراسلة عرب الربيد اإللكرتوين".
كانــت  إن  مــا  اإلفصــاح  املتحــدث،  ورفــض 
املهرجــان،  إلغــاء  تعتــزم  األملانيــة  الغرفــة 
عقب ســحبها اإلعالن وتوقيف بيع التذاكر 

عرب موقعها اإللكرتوين.
حــزب  اســتجوب  املاضيــة،  والجمعــة 
توجــه  )ذو  املعــارض  والتنميــة"  "العدالــة 

إســالمي(، الحكومــة حول مهرجــان الخمور، 
يف سؤال كتايب نرشه موقع الربملان.

يف  للحــزب  النيابيــة  الكتلــة  وقالــت 
رضب  املهرجــان  "تنظيــم  االســتجواب: 
صــارخ للقيــم واملبــادئ األخالقيــة للمغاربــة 

والتي يحث عليها الدين الحنيف".
التواصــل  منصــات  يف  انتــرش  كــام 
)هاشــتاغ(  وســم  باملغــرب،  االجتامعــي 

"ال_ملهرجان_البرية".
ويعاقــب القانــون املغــريب بالســجن ملــدة 
تــرتاوح بــني 1 ـ 6 أشــهر، وغرامــة قدرهــا مــن 

دوالر(   50 ـ   15 )نحــو  درهــم   500 ـ   150
لــكل  فقــط،  العقوبتــني  هاتــني  بإحــدى  أو 
شــخص وجــد يف حالــة ســكر َبــنّي يف األزقــة 
أو الطــرق أو املقاهــي أو يف أماكــن عمومية 

أخرى.
و"أكتوبــر فيســت" أحــد أقــدم املهرجانــات 
األملانيــة، وُيحتفــل بــه ســنويا مبدينة ميونخ 
)جنــوب( وتســتمر فعالياتــه 16 يومــا، وقــد 
عــام  انطالقــه  منــذ  عامليــة  شــهرة  اكتســب 
1810، ويصنــف بأنــه أكــرب مهرجان للخمور 

يف العامل.

بغداد/ األناضول:
العــراق  يف  الصــدري  التيــار  زعيــم  دعــا 
مقتــدى الصــدر، أمــس، إىل حــل الربملــان 
أزمــة  ضمــن  مبكــرة  انتخابــات  وإجــراء 
سياسية مستمرة منذ تسعة أشهر وحالت 
 10 انتخابــات  منــذ  تشــكيل حكومــة  دون 

أكتوبر/ ترشين األول 2021.
تابعتــه  متلفــز  خطــاب  يف  الصــدر،  وقــال 
القدميــة  للوجــوه  يكــون  "لــن  األناضــول: 
عمليــة  خــالل  مــن  اآلن،  بعــد  وجــود 
وعمليــة  ســلمية،  ثوريــة  دميقراطيــة 
الربملــان  حــل  بعــد  مبكــرة  دميقراطيــة 

الحايل".

مــع  حــوار  إجــراء  إىل  الدعــوات  وبشــأن 
تحالف "اإلطار التنسيقي" )مواٍل إليران(، 
قــوى  مــع  الحــوار  جــرب  إنــه  الصــدر  قــال 
التنســيقي" )مل يســمها(، معتــربا  "اإلطــار 

أنه "ال فائدة ُترتجى من الحوار معهم".
وشــدد عــىل أن "اإلصــالح ال يــأيت إال مــن 
خــالل التضحيــة"، يف إشــارة إىل اســتقالة 
مــن  الـــ73  الكتلــة الصدريــة  نــواب  أعضــاء 
الربملــان، وهــو مــا اعتــربه التيــار الصــدري 
بيــان  يف  الشــعب"  أجــل  مــن  "تضحيــة 

االستقالة يف يونيو/ حزيران املايض.
ومنــذ تصــدره نتائــج االنتخابــات الربملانيــة 
األخــرية، أعلــن التيــار الصــدري تبنيه منهج 

وحــر  الفاســدين  ومحاســبة  "اإلصــالح" 
الدولــة  قــرار  مركزيــة  واســتعادة  الســالح 

العراقية.
عــدم  بعــد  الصدريــة  الكتلــة  واســتقالت 
"أغلبيــة  حكومــة  تشــكيل  مــن  متكنهــا 
"اإلطــار  قــوى  متســكت  حيــث  وطنيــة"، 
وطنــي"  "توافــق  بحكومــة  التنســيقي" 
متتلــك  القــوى  هــذه  وباتــت  كاملعتــاد، 
تشــكيل  مــن  متكنهــا  برملانيــة  أغلبيــة 

الحكومة.
تكــون  أن  خطابــه،  يف  "الصــدر"،  ونفــى 
هــي  أتباعــه  ينظمهــا  التــي  التظاهــرات 
والســبت  الســلطة".  عــىل  "رصاعــا 

للمــرة  الصــدر  أنصــار  اقتحــم  املــايض، 
الثانية خالل أقل من أســبوع مقر الربملان 
يف "املنطقة الخرضاء" بالعاصمة بغداد، 
رفضــا لرتشــيح "اإلطــار التنســيقي" محمــد 

شياع السوداين ملنصب رئيس الوزراء.
سياســية  كتــل  مــن  قيــادات  ودعــت 
عراقيــة مختلفــة التيــار الصــدري و"اإلطــار 
التنســيقي" الشــيعيني، السبت املايض، 

إىل الحوار ووقف التصعيد.
واالثنــني املــايض، رفــض التيــار الصــدري 
دعوة أطلقها رئيس "تحالف الفتح" هادي 
إعــالن  واشــرتط  الحــوار،  إىل  العامــري 
التنســيقي"  مــن "اإلطــار  انســحاب األخــري 

لقبول الدعوة.
كــام اشــرتط التيــار اعتــذار رئيــس ائتــالف 
"اإلطــار  قــوى  أحــد  القانــون"،  "دولــة 
التنســيقي"، نــوري املاليك عــن ترسيبات 
هجومــا  حملــت  إليــه  منســوبة  صوتيــة 
واتهامــات ملقتــدى الصــدر ونفــى املاليك 

صحتها.
ومحمــد شــياع الســوداين املرشــح لرئاســة 
الحكومــة املقبلــة مقرب مــن رئيس الوزراء 
األســبق املالــيك وإيــران، وســبق وأن توىل 
التيــار  يدعــو  بينــام  حكوميــة،  مناصــب 
الصــدري وقــوى عراقيــة أخــرى إىل اختيــار 

شخصية مل تتقلد أي مناصب.

قلق دويل من عدم إحراز 
تقدم بالمسار القضايئ 

النفجار مرفأ بريوت
 بريوت/ وكاالت:

أعربــت مجموعــة الدعــم الدوليــة من أجل لبنان، أمس، عن قلقها إزاء 
عدم إحراز تقدم يف املسار القضايئ املتعلق بانفجار مرفأ بريوت، 

الذي وقع يف 4 أغسطس/ آب 2020.
وقــد أودى االنفجــار بحيــاة أكــرث مــن 200 لبنــاين وأصــاب نحــو 6500 
آخرين وأرض بحوايل 50 ألف وحدة ســكنية وُقدرت خســائره املادية 

بقرابة 15 مليار دوالر.
ودعــت املجموعــة، يف بيــان، الســلطات اللبنانيــة إىل "بــذل كل مــا 
بوســعها إلزالــة كافــة العقبــات التــي تحــول دون إجــراء تحقيــق محايــد 

وشامل وشفاف يف انفجار املرفأ".
وأضافت أن "متابعة املسار القضايئ تعد متطلبا رضوريا الستعادة 
مصداقيــة مؤسســات الدولــة اللبنانيــة وضــامن احرتام ســيادة القانون 

وإرساء مبادئ املساءلة وإنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب".
وأعربــت عــن تضامنهــا "يف الذكــرى الثانيــة لالنفجــار املأســاوي )..( 
مــع لبنــان وشــعبه، ال ســيام مــع عائــالت الضحايــا وكل الذيــن تأثــرت 

حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعامل".
كــام أعربــت املجموعــة، عــن "القلــق البالــغ بشــأن التأثــريات الحــادة 
وحثــث  اللبنــاين"،  املجتمــع  رشائــح  كافــة  عــىل  االقتصاديــة  لألزمــة 
"السلطات اللبنانية عىل تشكيل حكومة قادرة عىل تنفيذ إصالحات 
أيلــول  ســبتمرب/  يف  تأسســت  التــي  املجموعــة  وتضــم  جوهريــة". 
األمــم املتحــدة والصــني وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا  مــن  2013، كال 
وروســيا وبريطانيــا والواليــات املتحــدة، إضافــًة إىل االتحــاد األورويب 
والجامعــة العربيــة، بهــدف حشــد الدعــم واملســاعدة الســتقرار لبنــان 

وسيادته ومؤسسات دولته.

جانب من القمة 

طهران/ األناضول:
أعلنت إيران والواليات املتحدة واالتحاد 
األورويب، أمــس، عزمهــم إرســال وفودهــم 
إىل العاصمة النمساوية فيينا يف محاولة 
االتفــاق  بشــأن  املحادثــات  إلحيــاء  أخــرية 

النووي لعام 2015 مع القوى العاملية.
اإليرانيــة  الخارجيــة  وزارة  متحــدث  وقــال 
نــارص الكنــاين، يف بيــان، إن "فريق طهران 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  بقيــادة  التفــاويض 
للشــؤون السياســية، كبري املفاوضني يف 
محادثــات فيينــا عــي باقــري كنــي، غــادر 
االتفــاق  محادثــات  الســتئناف  فيينــا  إىل 

النووي".
مــن  الجديــدة  الجولــة  أن  الكنــاين  وأكــد 
املحادثات ستعقد "يف إطار سياسة رفع 

العقوبات القاسية عن إيران".
اســتئناف  املتوقــع  "مــن  أنــه  وأضــاف 
الجولــة الجديــدة مــن املحادثــات )اليــوم( 
لعــام  النــووي  االتفــاق  إلنقــاذ  الخميــس 
األورويب،  االتحــاد  مــن  بتنســيق   ،2015
واملقرتحــات  األفــكار  مناقشــة  بهــدف 
الجديــدة التــي تقدمهــا األطــراف، مبــا يف 

ذلك إيران".
بــالده "مصممــة" عــىل التوصــل  وتابــع أن 

اإليرانيــني،  حقــوق"  "يضمــن  اتفــاق  إىل 
"الرتكيــز  األخــرى إىل  األطــراف  دعــا  فيــام 

بجدية عىل حل القضايا املتبقية".
وقبل وقت قصري من إصدار البيان، أعلن 
نائــب رئيــس السياســة الخارجيــة باالتحــاد 
األورويب، منســق محادثــات فيينــا إنريــيك 
مــورا، يف تغريــدة، عــن رحلتــه إىل فيينــا، 

بحسب "أسوشيتد برس" األمريكية.
وكتب مورا "حاليًا أنا يف طريقي إىل فيينا 
ملناقشــة خطــة العمل الشــاملة املشــرتكة 
للعــودة إىل التنفيــذ الكامــل عــىل أســاس 

النص املقدم يف 20 يوليو".
لجهــود  للغايــة  "ممــن  أنــه  وأضــاف 

السلطات النمساوية بهذا الخصوص".
ونقلــت "أسوشــيتد بــرس" عــن مســؤولني 
عــن  الكشــف  عــدم  )طلبــا  أمريكيــني 
هويتهــام كونهــام غــري مخولــني للتريــح 
لإلعالم( قولهام إنه "من املتوقع أن يتوجه 
املبعــوث األمريــيك الخاص لشــؤون إيران 
روبــرت مــايل إىل فيينــا إلجــراء املحادثات 

)اليوم( الخميس".
ويف محاولــة لكــرس الجمــود، قــال منســق 
األورويب  باالتحــاد  الخارجيــة  السياســة 
إنــه  املــايض،  األســبوع  بوريــل،  جوزيــب 

إيــران  عــىل  جديــدة  نــص  مســودة  اقــرتح 
والواليات املتحدة لتنشيط االتفاقية.

إيــران  مــن  دبلوماســيون  ويتفــاوض 
والواليات املتحدة و5 دول أخرى )الصني 
وروســيا وفرنســا وبريطانيــا وأملانيــا( منــذ 
شهور يف فيينا، حول صفقة إلعادة التزام 
النــووي،  برنامجهــا  عــىل  بالقيــود  طهــران 

مقابل رفع العقوبات االقتصادية عنها.
مــن  سلســلة  املفاوضــات  وتخللــت 
الرئيســية  الخالفــات  بســبب  االنقطاعــات 

بني طهران وواشنطن.
الرئيــس  أعــاد   ،2018 أيــار  مايــو/  ويف 
ترامــب  دونالــد  الســابق  األمريــيك 
إعــالن  بعــد  طهــران،  عــىل  العقوبــات 
النــووي  االتفــاق  مــن  واشــنطن  انســحاب 
املربم يف عهد ســلفه الدميقراطي باراك 

أوباما.
يشار إىل أن إيران تقوم بالفعل بتخصيب 
اليورانيوم حتى نسبة 60 باملئة من درجة 
النقــاء االنشــطارية، وهــو أعــىل بكثــري مــن 
مبوجــب  املحــدد  باملئــة   3.67 ســقف 

االتفاق النووي لعام 2015.
 90 بنســبة  املخصــب  اليورانيــوم  ويعــد 

باملئة مناسبا لصنع قنبلة نووية.

وفود إيرانية أمريكية أوروبية 
تستعد الستئناف المحادثات النووية بيلويس: ال يمكن 

للصني منع قادة 
العالم من زيارة 

تايوان
كواالملبور/ وكاالت:

نانــي  األمريــيك  النــواب  مجلــس  رئيســة  شــددت 
بيلويس، أمس، عىل عدم متتع الصني بالحق الذي 

يجعلها متنع قادة العامل من زيارة تايوان.
وقالت يف تريحات صحفية عقب اختتام زيارتها 
إىل عاصمة تايوان تايبيه، ومضيها قدما يف جولتها 
مــن  العــامل  قــادة  منــع  للصــني  ميكــن  "ال  اآلســيوية، 

السفر إىل تايوان".
لتايبيــه مبثابــة  زيارتهــا  اعتبــار  بيلــويس إىل  ودعــت 
"إعالن قوي عىل دعم واشــنطن" لتايوان، حســب ما 

نقلت قناة "الحرة".
مــن  أول  رصح  بايــدن،  جــو  األمريــيك  الرئيــس  وكان 

أمس بأنه "يحرتم" قرار بيلويس زيارة تايوان.
الوطنــي  األمــن  مجلــس  باســم  املتحــدث  دافــع  كــام 
رغــم  تايــوان،  بيلــويس إىل  زيــارة  عــن  كــرييب،  جــون 
تأكيــد أن الزيــارة ال تعكــس موقفــا رســميا مــن اإلدارة 
األمريكيــة التــي تركــت لبيلــويس حريــة املــي قدما 
تصاعــد  أعقــاب  يف  إلغائهــا  أو  لتايــوان  زيارتهــا  يف 

التوترات مع الصني.
وتعــد زيــارة بيلــويس إىل تايــوان األوىل التــي يجريهــا 
بعــد  عامــا،   25 منــذ  أمريــيك  نــواب  مجلــس  رئيــس 
رحلــة الجمهــوري نيــوت غينغريتش عام 1997 للقاء 

الرئيس التايواين آنذاك يل تنغ هوي.
وزارت بيلــويس تايــوان ضمــن جولــة آســيوية بــدأت، 
االثنني املايض، وتشــمل ســنغافورة وماليزيا وكوريا 

الجنوبية واليابان.
الصينيــة  الخارجيــة  اســتدعت  املــايض،  والثالثــاء 
الســفري األمريــيك نيكــوالس برينــز، عــىل خلفيــة زيارة 

بيلويس إىل تايوان.
فينــغ،  يش  الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وأبلــغ 
الســفري األمريــيك بــأن زيــارة بيلويس لتايــوان "رشيرة 

للغاية" وأن عواقبها ستكون "وخيمة جدا".
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  بيلــويس،  زيــارة  عــىل  وردا 
"سلســلة  ســتبدأ  أنهــا  ســابق  وقــت  يف  الصينيــة 

عمليات عسكرية محددة" يف محيط تايوان.
بســلطة  املتحــدة  الواليــات  تعــرتف  ودبلوماســيا، 
الصــني عــىل تايــوان، لكــن بكني تســتاء مــن العالقات 
بحكــم  تتمتــع  التــي  والجزيــرة  واشــنطن  بــني  الوثيقــة 

ذايت وتعتربها الصني جزءا ال يتجزأ من أراضيها.
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"دراسات في التطبيع".. ثمرة جهود بحثية لمواجهة التطبيع مع االحتالل

"مريم أبو قويدر" ضحية تأويالت "اإلرهاب اإلسرائيلي" لغايات سياسية

يكــون  أْن  يف  الكتــاب  عــى  القامئــون  ويأمــل 
مرجًعــا مهــاًّ للباحثــن عــن دراســات أكادمييــة 
االحتــال،  مــع  للتطبيــع  التصــدي  كيفيــة  يف 

والبناء عليها.
خطيئة التطبيع

مركــز  بــن  بالرشاكــة  أقيمــت  التــي  فاملســابقة 
فلســطن–ماليزيا  اإلســراتيجية  املبــادرة 
وأكادمييــة  والثقافــة  للشــباب  العامــة  والهيئــة 
املســري لألبحــاث والدراســات ومركــز الزيتونة 
اثنــان  فيهــا  شــارك  واالستشــارات  للدراســات 

ومثانون باحًثا.
واختــارت لجنــة التحكيــم ثاثــة عــرش بحًثا منها، 
اعتربتهــا األكــر دقــة وتحكيــًا، وضمنتهــا ضمن 
لخطيئــة  للمتصديــن  "مرجًعــا  لتكــون  الكتــاب 
التطبيــع غرقــت بهــا العديــد من الــدول العربية، 

ويقدم أدوات ورؤى ملواجهته".
حفــًا إلشــهار  الرشيكــة  املؤسســات  وعقــدت 
كتــاب "دراســات يف التطبيــع الصهيــوين أمــس 
غــزة  مبدينــة  ماليزيــا  أحبــاء  مؤسســة  مقــر  يف 
واألكادمييــن  املثقفــن  مــن  لفيــف  بحضــور 

والباحثن املشاركن يف املسابقة.
ا يف نظر رئيس مركز  والكتاب ليس مجلًدا عاديًّ
الزيتونــة للدراســات واالستشــارات د. محســن 
صالح، "كونه احتوى عى ثاثة عرش بحًثا ُتعد 
ــا ضمــن األبحــاث  األدق واألشــمل واألقــوى علميًّ
بدارســات  واملتعلقــة  للمســابقة  مــة  املقدَّ
هــذا  يف  نوعيــة  قفــزة  تشــكل  وهــي  التطبيــع، 

اإلطار".
وأثنــى صالــح عــى الرشاكــة اإلســراتيجية بــن 
املؤسســات املرشفــة عــى املســابقة وإصــدار 

العامــة  الهيئــة  مــن  بــدًءا  والجهــد،  الكتــاب 
كبــًرا  جهــًدا  بذلــت  التــي  والثقافــة  للشــباب 
وتحكيمهــا  األبحــاث  اســتقبال  يف  واســتثنائًيا 
"املبــادرة  مــن  ومتويــل  ودعــم  برعايــة  علمًيــا، 

االسراتيجية" إلصدار الكتاب.
وعــّد هــذه الرشاكــة املثمــرة تكامــًا للــدور بــن 
املؤسســات داخل وخارج فلســطن يف خدمة 
قضيتها ونرش الوعي والعمل األكادميي الجاد، 
وتشــجيع الباحثــن الشــباب عــى خــوض غــار 
هجمــة  مواجهــة  يف  األكادمييــة  الدراســات 
التطبيــع غــر املســبوقة التــي تســعى الخــراق 
جســد األمــة كالرسطــان املدمــر، وتحــاول عــزل 
واإلســامي  العــريب  محيطهــا  عــن  فلســطن 

وتصفية قضيتها.
االستفراد بشعبنا

ويضيــف صالــح: "التطبيــع حال نجاحه ســيمكن 
وتحويــل  بشــعبنا  االســتفراد  مــن  االحتــال 
طبيعيــة  لدولــة  غاصــب  كيــان  مــن  )إرسائيــل( 
يف املنطقــة، تحــول دون وحــدة األمــة ونهضتهــا 
الحضاريــة، لذلــك فإن التصدي له عرب الجانب 
الوعــي،  معركــة  يف  هامــة  خطــوة  األكادميــي 
خاصة أن الباحثن ليسوا فلسطينين فقط بل 

عرًبا أيًضا".
املســابقة  العــريب يف  التواجــد  أن  إىل  ولفــت 
عــرّب عــن وحــدة األمة كجســد واحــد يف مواجهة 
غــزة  مــن  املســابقة  انطــاق  أن  كــا  التطبيــع، 
مــرشوع  وقلعــة  املقاومــة  شــعلة  هــي  التــي 
التحريــر لتكــون نقطــة مضيئــة، هــو عمــل ضمــن 
خــط أســايس آخــر يف معركــة التحريــر، لتكــون 
غــزة مركــز إشــعاع للوعــي والثقافــة والتعليــم يف 

ملقاطعة هذا الكيان وعزله"، وفق نعيم.
يحاولــون  التطبيــع  عــى  "فالقامئــون  وتابــع: 
اخراق وعي األمة لذلك فهنا تأيت أهمية هذه 
اإلنتاجــات التــي تحــاول تحصــن وعــي أجيالنــا 
ليفهموا مخاطر التطبيع عى فلسطن والعرب 

واملسلمن".
لألعــال  فقــط  بحاجــة  ليــس  "نحــن  وأضــاف: 
الكتابية بل أيًضا لألشعار واألعال التلفزيونية 
لألطفــال  املوجهــة  الكرتونيــة  األعــال  وحتــى 

التي توعي بخطورة التطبيع".
البحث عن شرعية االندماج

املســري  أكادمييــة  مديــرة  بينــت  فيــا 
إســام  املهندســة  والتدريــب  للدراســات 
هــو  لـ)إرٍسائيــل(  الشــاغل  الشــغل  أن  العالــول 

تصوير/ رمضان األغا

التحريــر  مــع دورهــا يف مــرشوع  تكامــل واضــح 
بأشكاله املختلفة.

ويضــم الكتــاب 13 بحًثــا أكادميًيــا تــم تحريرهــا 
ممكــن  شــكل  أفضــل  يف  النصــوص  وضبــط 
بشــكل  ترتيبهــا  وتــم  العامليــة،  املعايــر  وفــق 
يف  البعــض،  بعضــه  مــع  ومتســق  موضوعــي 
وسياســية  وثقافيــة  وتربويــة  رشعيــة  جوانــب 
واقتصاديــة وحضاريــة وعســكرية وأمنيــة بشــكل 

متكامل، وفق صالح.
وسيكون الكتاب متاًحا للتحميل املجاين عى 
موقع املؤسســة، ومتاًحا للباحثن والدارســن 
ولتنتــرش تلــك الدراســات يف أكــرب نطــاق لــدى 
شــعوبنا العربيــة واإلســامية، آمــًا بــأْن تســتمر 
الجهود إلنتاج أعال بحثية عالية الجودة تخدم 
أمتنــا وقضيتنــا، كــا بــن القامئــون عــى مركــز 

املبادرة اإلسراتيجية.
انتماء للقضية

التطبيــع  ومناهضــة  املقاطعــة  حملــة  رئيــس 
يف  الواســعة  املشــاركة  أن  رأى  نعيــم  د.باســم 
الجهــود  وحــدة  تبــن  املســابقة  عــى  اإلرشاف 
"رسطــان  ملواجهــة  فلســطن  وخــارج  داخــل 
التطبيــع"، وتعنــي أنــه رغم اإلمكانيات البســيطة 
ــا  للفلســطينين والعــرب فــإن هنــاك انتــاء قويًّ
للقضيــة الفلســطينية ميكننــا مــن مواجهــة تيــار 

عاملي متمكن يدعم هذا التطبيع.
ورغــم أن الــدول الراعيــة للتطبيــع متلــك قدرات 
تيــار  لتشــكيل  الســعي  أن  إال  وعظيمــة،  هائلــة 
وقــوى وأحــزاب يف  تيــارات  مــن  مــواٍز  ســيايس 
هــذا  يف  "فالتميــز  يواجهــه،  أن  ميكــن  األمــة 
اإلســراتيجي  الجهــد  يف  يصــب  أنــه  العمــل 

املنطقــة  واالندمــاج يف  الرشعيــة  عــن  البحــث 
املحــاوالت  كل  ورغــم  واإلســامية،  العربيــة 
الحثيثــة لتثبيــت التطبيع مــع العرب لكن بقيت 
تلــك االتفاقيــات عــى املســتوى الرســمي ومل 

تثبت أقدامها عى املستوى الشعبي.
دامًئــا  والباحثــن  األكادمييــن  أن  ورأت 
مواجهــة  لهــم  ميكــن  كيــف  أنفســهم  يســألون 
هــذا التطبيــع؟، "لعــل أهــم مــا ميكننــا القيــام بــه 
التوعيــة بخطــورة التطبيــع عــى العــرب جميًعــا 
تجيــب  الفلســطينين"،  عــى  فقــط  وليــس 
العالــول.  ولفتــت إىل أن األكادمييــة أطلقــت 
"املقاطعــة  دبلومــة  الجهــود  هــذه  ضمــن 
والتطبيع بن السياسة والقانون" خرجت طاًبا 
مــن 27 دولــة مختلفــة حــول العــامل، أضحى لهم 

بصــات واضحــة ضمــن فــرق شــبابية ملناهضــة 
التطبيع يف دولهم.

جهد أكاديمي
العامــة  الهيئــة  يف  الربامــج  مديــر  بــّن  بــدوره، 
للشــباب والثقافــة بغــزة فــواز الســويس، أنــه يف 
ظــل التكالــب عــى أمتنا للضغــط عليها للقبول 
بالتطبيــع، جــاء هــذا الجهــد األكادميــي للخــروج 
واإلســامية،  العربيــة  األمتــْن  يفيــد  مبنتــج 
املجــال  يف  األمــة  أعــداء  مخطــط  ملواجهــة 

الثقايف.
ملواجهــة  طرًقــا  الكتــاب  هــذا  "شــمل  وتابــع: 
األمــر  املمكنــة،  املجــاالت  كل  يف  التطبيــع 
الــذي يــأيت ضمــن إســراتيجية الهيئــة ملواجهــة 

األخطار املحدقة بالقضية الفلسطينية".

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
جهــوٌد بحثيــة ذات طابــع شــبابي حملــت على عاتقهــا مواجهــة "الخطر 
د قضيــة  الداهــم" المتمثــل فــي التطبيــع مــع )إســرائيل( والــذي يهــدِّ
فلســطين واألمتْين العربية واإلسالمية، شاركت ضمن مسابقة بحثية 
دوليــة تحمــل عنوان "ال.. للتطبيع"، جمعت األبحــاث الفائزة فيها ضمن 

كتاٍب عنون باسم "دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ومريــم مــن قريــة الزرنــوق مســلوبة االعــراف 
النقــب املحتلــة، وهــي طالبــة  يف منطقــة 
يف جامعــة "بــن غوريــون" يف مدينــة بــر 

السبع.
عــرشة  عاًمــا(   21( مريــم  واعتقلــت 
باغتيــال  منــددة  وقفــة  إثــر  أيــام 
الصحفيــة شــرين، وتخضــع للحبس 
أيــار  مايــو/  مــن   22 منــذ  املنــزيل 

املايض.
االحتــال  نيابــة  قدمــت  أيــام  وقبــل 
مريــم،  الطالبــة  بحــق  اتهــام  الئحــة 
نســبت فيها إليها تهمة "تأييد منظمة 

إرهابية، والتحريض عى اإلرهاب".
بــر  يف  االحتــال  محكمــة  وصّدقــت 
الســبع عــى اتفــاق بــن نيابــة االحتــال 
يشــرط  مريــم،  عــن  الدفــاع  ومحامــي 
فيــه أن تبقــى الشــابة الفلســطينية رهن 
أســبوعن،  ملــدة  املنــزيل  الحبــس 
وعدم اســتخدامها شــبكات التواصل 

االجتاعي.
لـ"فلســطن":  أمــر  أخوهــا  يقــول 

"أفــرج عــن مريــم رشط أن تبقــى قيــد الحبــس 
مــن  ماليــة، ومنعهــا  كفــاالت  ودفــع  املنــزيل، 
استخدام اإلنرنت والهاتف، وعدم التواصل 

مع وسائل اإلعام".
بحــق  اتهــام  الئحــة  "قدمــت  ويضيــف: 
التحريــض  منهــا:  تهــم  تتضمــن مثانيــة  مريــم 
تعــد  التــي  إرهابيــة  منظــات  مــع  والتضامــن 

وفق القانون اإلرسائييل تهمة خطرة".
واعتقال مريم، وفرض الحبس املنزيل عليها 
حرمهــا مــن حضــور محارضاتهــا الجامعيــة يف 
كليــة الصيدلــة التي تدرســها، واملشــاركة يف 
املختربات، وحرمانها من تقديم االمتحانات 

النهائية، ما أضاع عليها السنة الدراسية.
تجــاه  اإلرسائيليــة  املؤسســة  كيــد  ويعــود 
مريــم املعروفــة بــن الطــاب بدفاعهــا القــوي 
بعــد "هبــة  مــا  الفلســطينية، إىل  الهويــة  عــن 
االحتــال  قــوات  اعتقلتهــا  حيــث  الكرامــة"، 
مــن  صــوًرا  "انســتغرام"  تطبيــق  عــرب  لنرشهــا 
مشاركاتها يف وقفة احتجاجية ترفض تهجر 

أهايل حي الشيخ جراح من منازلهم.
القضائيــة  التبعــات  عــن  أمــر  ســؤال  ولــدى 

للتهم التي تواجهها شــقيقته، يجيب: "ليس 
هنــاك تأويــات قضائيــة معينة ميكن أن نبني 
لســبع  العقوبــة  ســقف  يصــل  رمبــا  عليهــا، 

سنوات وأكر".
ويتابــع: "التهــم التــي وجهــت إىل مريــم وفًقــا 
للمنشــورات التــي نســبت إليهــا ليســت ملــف 

قضائًيا وإمنا ماحقة سياسية بحتة".
شــقيقته  أن  املثــال  ســبيل  عــى  ويوضــح 
"شــهيد"  كلمــة  منشــوراتها  يف  اســتخدمت 
والتــي تعتربهــا النيابــة اإلرسائيليــة "تحريًضــا 
كلمــة  وهــي  إرهابيــة"،  منظمــة  مــع  وتعاوًنــا 
اســتخدمتها يف ســياق حديــث عــن الشــهيد 
باســل األعــرج الــذي كانــت تربطنــي بــه عاقــة 

قوية.
وجــاء يف الائحــة "أن الطالبــة املتهمة نرشت 
صــوًرا  انســتغرام  تطبيــق  عــى  حســابها  عــرب 
عــرب خاصيــة القصــص، ومنشــورات تضمنــت 
مبــارشة  ودعــوات  اإلرهــاب،  عــى  تحريًضــا 
ومتجيــد  وتأييــد  إرهابيــة،  أعــال  الرتــكاب 

املنظات اإلرهابية".
تحذيــر  تــم  "أنــه  االحتــال  نيابــة  وزعمــت 

حــول  األمنيــة  األجهــزة  مــن  املتهمــة، 
كلــات  بنــرش  اســتمرت  ولكنهــا  منشــوراتها، 

محرضة عى اإلرهاب".
كــا جــاء أن مريــم نــرشت صــوًرا ومنشــورات 
بعــد عمليــة "ديزينغــوف" يف "تــل أبيب" يف 
نيســان/ أبريــل املــايض، وبعــد ذلــك قامــت 
بنــرش صــور مــن عمليــة "إلعــاد"، واللتن أديتا 

ملقتل وإصابة عدد من اإلرسائيلين.
وجــاء أيًضــا "أن قويــدر نــرشت كلــات مديــح 
ارتــكاب  عــى  وتشــجيع  وتأييــد  وتعاطــف 
العمليــات  إىل  إشــارة  يف  إرهابيــة"،  أعــال 

الفدائية.
وينبــه أمــر إىل أن العائلــة تــدرس املســارات 
وباملــوازاة  الدفــاع،  محامــي  مــع  القانونيــة 
رأي  لتشــكيل  شــعبية  حمــات  ســتطلق 
التهــم  إلســقاط  االحتــال  عــى  ضاغــط  عــام 
املوجهــة إليهــا "ألن مــا تتعــرض لــه مريم ليس 
مســألة قانونية رصفة، ألنها خضعت لتحقيق 

يف مرات سابقة".
تهم لغايات سياسية

قويــدر  أبــو  محامــي  بــري  بــن  شــحدة  وقــال 

ميكــن  منشــورات  هنــاك  إن  للصحفيــن: 
تفســرها عى عدة أوجه، ويجب اســتيضاح 

العنرص النفيس للمنشورات.
ويشدد بالقول: "إن ما تم توجيهه ملريم تهم 
خطــرة وتضخيــم غــر منطقــي، وهــذا يعكــس 
املؤسســة  تريدهــا  أخــرى،  سياســية  غايــات 
اإلرسائيليــة، وهــي ترهيــب الشــباب والطاب 
أمثــال مريــم، ومحاربــة حريــة التعبــر والــرأي 

بينهم".
ويؤكــد محاميهــا "أن ملــف مريــم مــا زال يف 
ومــن  خطــرة،  تهــًا  يحمــل  كونــه  بداياتــه، 
أغســطس  يف  جلســة  عقــد  يتــم  أن  املقــرر 
املقبــل، للتــداول يف قضيــة حبســها املنــزيل 

وقيوده".
وتقود األجهزة األمنية التابعة لاحتال حملة 
والطــاب  الناشــطن  صفــوف  يف  اعتقــاالت 
عــى  يزيــد  مــا  منــذ  الداخــل،  يف  والشــبان 
عام، عى خلفية أحداث "هبة الكرامة" التي 
عــن  دفاًعــا  املــايض،  العــام  مبايــو  اندلعــت 
املســجد األقــى وضــد العــدوان عــى قطــاع 

غزة.

النقب المحتل- غزة/ مريم الشوبكي:
كأي فلسطينية تستفزها مشاهد قتل أبناء شعبها بدم بارد على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي، تحرص مريم أبو قويدر 
على رثاء الشهداء عبر شبكات التواصل االجتماعي، والمشاركة في وقفات حداد على أرواحهم كان آخرها مشاركتها 

في وقفة احتجاج داخل حرم جامعتها رفًضا لقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن الالعب حسن أبو حبيب اعتزاله، 
مجــال  نحــو  والتوجــه  القــدم  كــرة  لعــب 

التدريب.
مغــادرة  عامــًا(،   35( حبيــب  أبــو  وقــرر 

املســتطيل األخــر، بعدمــا أصبــح غــر 
قادر عىل العطاء كام كان يف السابق.

ووافــق أبــو حبيــب عــىل عــرض ناديه األم 
للجهــاز  باالنضــامم  خانيونــس،  شــباب 
الفنــي لفريــق كــرة القــدم، وتــوىل مهمــة 

شــقيقه  جانــب  إىل  املســاعد  املــدرب 
محمد .

مــن  أنديــة  لعــدة  حبيــب  أبــو  ولعــب 
وخدمــات  وشــباب  اتحــاد  أبرزهــا،  قبــل 
خانيونس، وخدمات الشاطئ والزيتون.

فدائي الشبابفدائي الشباب يودع يودع
كأس العرب تحت كأس العرب تحت 2020 عامًا عامًا

غزة/وائل الحلبي:
ع منتخب فلسطني للشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا من الدور  ودَّ
نصــف النهــايئ، بعــد الخســارة أمــام املنتخــب الســعودي بخامســية نظيفــة 

والتي جمعتهام عرص أمس يف مدينة أبها بالسعودية.
فــدايئ الشــباب غــادر منافســات البطولــة بعــد مشــوار مميــز وتأهــل تاريخــي 
عــىل  بفــوزه  املجموعــات  دور  اجتيــاز  مــن  متكــن  بعدمــا  النهــايئ  لنصــف 
الســودان والخســارة مــن املغــرب، ليتأهــل لــدور الثامنيــة ويتمكــن من تخطي 
املنتخــب األردن بفــوزه عليــه بــركالت الرتجيــح بعــد التعــادل اإليجــايب يف 

الوقت األصيل.
لــه  والحــت  مبكــرة  هجوميــة  بأفضليــة  املبــاراة  دخــل  الســعودي  املنتخــب 
الفرصــة للتســجيل بعــد مــرور خمســة دقائــق عرب عبد الله رديــف الذي اجتاز 
الحــارس مهــدي عــايص ووضــع الكــرة باتجــاه املرمى، لينجح خالــد أبو الهيجا 

يف ابعدها إىل ركنية قبل أن تسكن الشباك.
املنهــايل  املبكــرة ووضــع ســويلم  يوقــف محاوالتــه  الســعودية مل  منتخــب 
كــرة رأســية قويــة مــرت بجانــب مرمــى فــدايئ الشــباب بقليــل، قبــل أن يبــدأ 
املنتخــب بالخــروج مــن مناطقــه الدفاعيــة والتخلــص مــن حالــة التحفــظ مــن 

أجل منع بناء الهجامت الخراء.
بــدأ منتخــب الشــباب بالتحســن تدريجيًا عىل الصعيــد الهجومي ليظهر أول 
تهديــد حقيقــي عــىل مرمــى الســعودية مــن كرة منر البدارين الذي اســتقبل 
متريرة محمد صندوقة وسددها البدارين ليتصدى لها الحارس السعودي.

عىل الرغم من التحسن الذي طرأ عىل أداء منتخب الشباب إال أن منتخب 
السعودية متكن من افتتاح التسجيل عرب الالعب محمد بكر الذي استغل 
كــرة مــن ركلــة ركنيــة ليحولهــا يف الشــباك بقــوة مســتفيدًا مــن غيــاب الرقابــة 

الدفاعية )37(.
اندفع العبو الفدايئ لألمام بحثًا عن التعديل لكن أصحاب األرض استغلوا 
هــذا التقــدم بتعزيــز النتيجــة بهــدف ثــاين عــرب عبــد اللــه الرديــف الــذي تلقى 
متريــرة خلــف الدفــاع لينفــرد بالحــارس مهــدي عــايص ويضــع الكرة ســهلة يف 
الشباك، وسط اعرتاضات من الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني بداعي ملس 
الكــرة ليــد الرديــف ليســفر االعــرتاض عــن اشــهار البطاقــة الحمــراء يف وجــه 

الكابنت حسام يونس املدير الفني ملنتخب الشباب )45(.
واصــل منتخــب الســعودية أفضليتــه الهجوميــة مــع انطــالق الشــوط الثــاين 
الهجــامت  تأثــرت  فيــام  عــايص،  مهــدي  مرمــى  عــىل  محاوالتــه  وزادت 

الفلسطينية بقلة الدعم للمهاجمني.
الرديــف عــاد لزيــارة شــباك فــدايئ الشــباب مــرة ثانيــة يف املبــاراة والثالثــة 
ملنتخــب بــالده، بعدمــا ســدد مصعــب الجويــر كــرة قويــة اردت مــن العارضــة 
األخطــاء  تكــرار  يف  الدفــاع  اســتمر   ،)64( املرمــى  يف  الرديــف  ليتابعهــا 
الفرديــة يف التمركــز لتــزداد النتيجــة بتســجيل الســعودية للهــدف الرابــع مــن 
خــالل الالعــب عبــد العزيــز عليــوة الــذي تلقــى كــرة خلــف املدافعــني وانفرد 

بالحارس عايص ووضعها زاحفة يف الشباك )67(.
حاول الجهاز الفني ملنتخب الشــباب تجديد الدماء يف الخط األمامي من 
خــالل عــدة تبديــالت إال أنهــا مل تقــدم اإلضافــة املطلوبــة خاصــة مــع تفــوق 

الدفاع السعودي يف التعامل مع كل الهجامت الفلسطينية.
اســتغل البديــل صالــح الرحــامين ســوء التمركــز الدفاعــي وانطلــق بالكــرة مــن 
منتخــب  مدافعــي  عــىل  التفــوق  مــن رسعتــه يف  مســتفيدًا  اليمنــى  الجهــة 
الشــباب ويضــع الكــرة يف الشــباك مســجاًل الهــدف الخامــس )88(، لينتهــي 

اللقاء بفوز كبر للسعودية بخمسة أهداف دون رد ملنتخب الشباب.

خسر بخماسية أمام السعوديةخسر بخماسية أمام السعودية

استعدادًا لبطولة غرب آسيا في نوفمبر القادماستعدادًا لبطولة غرب آسيا في نوفمبر القادم

بمشاركة بمشاركة 150150 طالبًا وطالبة طالبًا وطالبة

غزة/وائل الحلبي:
يخــوض املنتخــب األوملبــي معســكرًا تدريبيــًا جديــدًا يف إطــار 
التحضــرات التــي يجريهــا للمشــاركة يف االســتحقاقات القادمــة، 
أمــس  يــوم  الحســيني  فيصــل  الشــهيد  ســتاد  عــىل  يقــام  والــذي 

ويستمر اليوم.
ويواصل املنتخب األوملبي تحضراته للمشاركة يف بطولة غرب 

آسيا تحت 23 عاما، واملقررة يف العراق شهر نوفمرب القادم.
ويشــارك يف معســكر األوملبي عدد من العبي دوري املحرتفني 
والدرجــة األوىل والدرجــة الثانيــة بالضفــة الغربيــة، فيــام ســيكون 
مــن املتوقــع أن يقــام معســكر تدريبــي أخــر خــالل الفــرتة املاضية 

مبشاركة الالعبني من الضفة وغزة والشتات.

وحــاول الكابــنت إيهــاب أبو جــزر املدير الفني للمنتخب األوملبي 
الوقــوف عــىل مســتوى جميــع الالعبــني خاصــة بعــد االنقطــاع عــن 
التدريبات يف الفرتة املاضية مع أنديتهم أو حتى من املنتخب 

الذي عاد من معسكريه يف تونس والجزائر قبل شهرين.
مواليــد  الالعبــني  مــن  كبــرة  مجموعــة  ضــم  املعســكر 
الفنــي  الجهــاز  يســتهدفها  التــي  الفئــة  وهــي   ،2001/2002
للمنتخــب مــن أجــل اختيــار القامئــة التي ستشــارك مــع املنتخب 

يف بطولة غرب آسيا.
ومــن املقــرر أن تســتمر اســتعدادات املنتخــب لخــوض معســكر 
الختامــي  التحضــر  ســيكون  والــذي  آســيا  غــرب  بعــد  خارجــي 

للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة.

المنتخب األولمبيالمنتخب األولمبي
يخوض معسكًرا تدريبًيا في الضفةيخوض معسكًرا تدريبًيا في الضفة

غزة/فلسطني:
األعــىل  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  كــرم 
مــن  العامــة  الثانويــة  يف  املتفوقــني  مــن   )١٥٠( للرياضــة، 
الرياضيــني وأبنــاء الرياضيــني، يف حفــل بهيج متيز بأجواء الفرح 
والــرور مــن املكرمــني وذويهــم مســاء اليــوم الثالثــاء يف اســتاد 

فلسطني الريايض بغزة.
حر التكريم محمود مطر مدير عام اإلرشاف والتأهيل الرتبوي 
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم، ورؤســاء وممثلــو األندية واالتحادات 

الرياضية واملدراء العامون باملجلس األعىل.
الفلســطيني  الشــعب  أن  كلمتــه  يف  هنيــة  الســالم  عبــد  وأكــد 
يفتخر بأبنائه املتفوقني يف الثانوية العامة الذين قدموا الجهد 
والعطــاء مــن أجــل النجــاح والتميــز، وقــال هنيــة:" رغــم الظــروف 
الصعبــة يثبــت أبنــاء وبنــات فلســطني أنهــم قــادرون عــىل اجتيــاز 

كل العقبات واعتالء املجد".
والطواقــم  الكبــرة  جهودهــا  عــىل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وحيــا 
التدريســية واآلبــاء واألمهــات الذيــن صنعــوا هــذا النجــاح، كــام 
نقــل تحيــات عصــام الدعليــس رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي 
للطــالب املكرمــني وعائالتهــم، وكذلــك تحيــات جربيل الرجوب 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة.
 )200.000( مبلــغ  إضافــة  عــن  هنيــة  أعلــن  الحفــل  وخــالل 
دوالر لصنــدوق الرياضيــني لقــروض التعليــم والــزواج، باإلضافــة 
للمبلــغ الســابق يف الصنــدوق لدعــم التعليــم الجامعــي للطــالب 

الرياضيني.
وتخلل الحفل عدة فقرات لفرقة وطن للفنون الشعبية والتكريم 
واملكافــآت املاليــة، وســط أجــواء احتفاليــة متيــزت بأجواء مؤثرة 

اختلطت فيها الدموع بالفرح بني الطالب املكرمني وذويهم.

هنيةهنية يكرم المتفوقين في  يكرم المتفوقين في 
الثانوية العامة من أبناء الرياضيينالثانوية العامة من أبناء الرياضيين

أبو حبيبأبو حبيب يعتزل اللعب  يعتزل اللعب 
ويتجه للتدريب مع شقيقه محمدويتجه للتدريب مع شقيقه محمد

غزة/فلسطني:
بالنــادي األهــيل  القــدم األول  كــرة  بــدأ فريــق 
الجديــد  الكــروي  للموســم  اســتعداداته 
2023-2022، مــن خــالل إعالنــه عــن الجهــاز 
لكــرة  األول  للفريــق  الجديــد  واالداري  الفنــي 

القدم.
)مديــر  شــبر  حــامدة  الفنــي:  الجهــاز  وضــم 
فنــي(، شــعبان األســود )مديــر إداري(، حســن 
هتهت )مدرب عام(، ســامي فرحات )مدرب 

بــالل  )معالــج(،  صــالح  ســعيد  حــراس(، 
)مســاعد معالــج(، محمــد ســعدي  الغربــاوي 

عايش )مسئول العهدة(.
كــام وأعلــن مجلــس إدارة النــادي عــن اســامء 
معهــم  التعاقــد  تــم  الذيــن  الُجــدد  الالعبــني 
الجديــد  املوســم  يف  الفريــق  مــع  للعــب 
التــي  األوىل  الدرجــة  بــدوري   2022-2023
املمتــازة  الدرجــة  مــن  الفريــق  إليهــا  هبــط 

املوسم امُلنرصم.

وضمــت القامئــة: عبــد اللــه ابــو غــزة )حــارس 
مرمــى(، محمــد جمعــة مطــر )حــارس مرمــى(، 
النمــس  ســمر  )مدافــع(،  الرشيــف  هيثــم 
)مدافــع(، محمــود الســيالوي )مدافــع أيــر(، 
وســط(،  خــط  )العــب  عرمانــة  أبــو  محمــد 
إبراهيم جربوع )صانع ألعاب(، إســامعيل ابو 

نادي )مهاجم(.
كــام وأعلنــت إدارة األهيل اســتعادة املهاجم 
حامدة صالح بعد موسم من إعارته للصداقة.

األهلي الفلسطينياألهلي الفلسطيني يبدأ االستعداد  يبدأ االستعداد 
للدوري بجهاز فني جديد والعبين ُجددللدوري بجهاز فني جديد والعبين ُجدد
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تن هاغتن هاغ يعد مغادرة  يعد مغادرة رونالدورونالدو من  من 
مباراة يونايتد قبل نهايتها "غير مقبولة"مباراة يونايتد قبل نهايتها "غير مقبولة"

لندن/ )أ ف ب(:
اعتــر الهولنــدي إريــك تــن هــاغ مــدرب مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي 
أمــس، أن مغــادرة النجــم الرتغايل كريســتيانو رونالدو والعبني آخرين 
ملعــب "أولــد ترافــورد" قبــل نهايــة املبــاراة الوديــة ضــد رايــو فايكانــو 

اإلسباين األحد "غري مقبولة".
بعدما خرس ضد أتلتيكو مدريد اإلسباين صفر1- يف أوسلو السبت 
للموســم  االســتعدادية  الفــرة  يونايتــد  مانشســر  اختتــم  املــايض، 
بالتعــادل 1-1 مــع رايــو فايكانــو عــى ملعــب "أولــد ترافــود" يف اليــوم 

التايل.
وشــارك رونالــدو يف الشــوط األول مــن املبــاراة يف أول ظهــور لــه منــذ 
نهاية املوسم املايض، بعدما غاب عن الجولة التحضريية يف تايالند 
وأســراليا "ألســباب عائليــة". وشــوهد الالعــب الراغــب بالرحيــل عــن 
مانشســر يونايتــد يغــادر أرض امللعــب مــع مواطنــه ديوغــو دالــو قبــل 

نهاية املباراة.
مل يتحــدث تــن هــاغ مــع اإلعــالم بعــد املبــاراة، لكنــه أعــرب أمــس عــن 

امتعاضه يف حديث مع منصة "ِفيابالي".
وقــال يف هــذا الصــدد إن "كثرييــن )مبــن فيهــم رونالــدو( غــادروا إىل 

منازلهم. هذا أمر غري مقبول للجميع".
وتابــع "أقــول لهــم إن ذلــك غري مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأنه 

عليكم أن تبقوا حتى النهاية".
وســيتوىل تــن هــاغ مهتمــه الرســمية األوىل يف املرحلــة االفتتاحيــة من 

الدوري املمتاز األحد ضد ضيفه برايتون.

روما/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي يوفنتــوس اإليطــايل، أن العــب وســطه الدويل 
الفرنــي بــول بوغبــا ســيغيب عــن املالعب ملدة خمســة 
أسابيع، لكنه لن يخضع لجراحة يف الركبة كانت ستبعده 

عن كأس العامل 2022.
وقــال متحــدث باســم النــادي لوكالــة فرانــس بــرس إن بوغبا 
بعــد  الصيــف  العجــوز هــذا  الســيد  نــادي  عــاد إىل  الــذي 
ســت ســنوات يف مانشســر يونايتد اإلنجليزي، سيخضع 

لـ"عالج محافظ ملدة خمسة أسابيع".
وكان يوفنتوس تلقى رضبة موجعة يف جولته التحضريية 

عامــًا(   29( بوغبــا  تعــرض  املتحــدة عندمــا  الواليــات  يف 
)الغــروف املفصــي،  اليمنــى  الركبــة  قويــة يف  إلصابــة 
قــرار  اتخــاذ  قبــل  املتخصصــني  استشــارة  يواصــل  وكان 

بشأن طبيعة العالج.
وبالتــايل، ســيغيب بوغبــا عــن انطالقــة الــدوري اإليطــايل 
لكــرة القــدم املرتقبــة يف 13 آب/أغســطس الحــايل، لكــن 

ميكنه العودة يف منتصف أيلول/سبتمر.
وبذلــك قــد يتمكــن بوغبــا مــن اللحــاق ببطولــة كأس العامل 
21 نوفمــر/ التــي تســتضيفها دولــة قطــر يف الفــرة مــن 
ترشين الثاين حتى 18 من ديسمر/كانون األول 2022.

بوغبابوغبا لن يخضع لجراحة  لن يخضع لجراحة 
في الركبة ويغيب في الركبة ويغيب 55 أسابيع أسابيع

باريس/ )أ ف ب(:
بأمــوال  مدعومــًا  مبــايب:  وبقــاء  متوقعــة  غــري  مفاجــأة 
طازجة ضّخها املساهم الجديد "يس يف يس"، يبحث 
الــدوري الفرنــي يف كــرة القــدم الــذي ينطلــق الجمعــة 
بالدخــول يف بعــد جديــد مــع بقــاء أفضــل العــب كيليــان 

مبايب يف ناديه الباريي الحامل مبجد قاري.
مالعب موصدة، مباريات مؤجلة، ناقل متعرث، إجراءات 
قانونيــة فوضويــة، حــوادث عــى املدرجــات وخيبات يف 
البطــوالت األوروبيــة... ذّكرت مجريات املواســم األخرية 

ان الغيوم ليست بعيدة عن الدوري الفرني.
لكــن بعــد ثالثــة أعــوام مــن األزمــات، هــل ســُتفرج أخــريًا؟ 
 ،2023 موســم  يف  بثــورة  الفرنســية  القــدم  كــرة  تحلــم 

حسب فنسان البرون رئيس رابطة الكرة املحرفة.
ســان  باريــس  هنــاك  فرنســا  ويف  قائــد.  ثــورة  لــكل  لكــن 

جرمان النهم.
اســتثمر الفريــق اململــوك قطريــًا نحــو 100 مليــون يــورو 
قبــل آب/أغســطس يف فــرة االنتقــاالت الصيفيــة، باحثــًا 
الــذي  ألقــاب(   10( اتيــان  مــع ســانت  فــض الرشاكــة  عــن 
هبط املوسم املايض إىل الدرجة الثانية مع متز وبوردو.

"سوبرستار"
لتشــكيلته،  إضافيــة  فرنســية  نكهــة  جرمــان  ســان  أعطــى 
مــع قــدوم املــدرب كريســتوف غالتييــه بــداًل مــن املقــال 
األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو وبقــاء املهاجــم الــدويل 
وشــك  عــى  كان  أن  بعــد   2025 حتــى  مبــايب  كيليــان 
االنتقــال إىل ريــال مدريــد اإلســباين، أحــد أبــرز منافســيه 

عى لقب دوري أبطال أوروبا الالهث وراءه.
قال البرون يف نهاية أيار/مايو حول نجم هجوم منتخب 
فرنســا "يك يصبــح الــدوري الفرنــي أكــرث شــغفًا، نحــن 

بحاجة لنجوم كبار. كيليان مبايب سوبرستار".
عــى الصعيــد املحــي، مــن القــادر عــى مقارعــة باريــس 
النــاري:  الهجومــي  الثــاليث  يضــّم  الــذي  جرمــان  ســان 
نيــار؟  والرازيــي  ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي  مبــايب، 

يبدو الفارق شاسعًا مع باقي األندية.
الــراع عــى البطاقــات األوروبيــة  لكــن للمفارقــة، يبــدو 
األخرى ناريًا. يبقى مرسيليا، وصيف املوسم املايض، 
منــذ  باألزمــات  ضّجــت  كواليســه  ان  ولــو  بقــوة،  حــارضًا 
رحيل املدرب األرجنتيني خورخي سامباويل املعرض 
وحلــول  املتوســطي،  للفريــق  املاليــة  الطموحــات  عــى 

الكروايت إيغور تودور بداًل منه.
قــدوم  مــع  بريقــه  اســتعادة  ليــون  يحــاول  املقابــل،  يف 
املليارديــر األمــرييك جــون تيكســتور، املســاهم الرئيــس 
لكــن  َطمــوٌح  يــورو...  مليــون   600 مقابــل  املســتقبي 
املوســم  ثامنــًا  حلولــه  بعــد  القاريــة  املســابقات  خــارج 
املــايض، يبحــث فريــق الرئيــس جان-ميشــال أوالس عــن 
التعويض مع املدرب الهولندي بير بوس وعودة نجمي 
الوســط  والعــب  الكازيــت  ألكســندر  الســابقني  الفريــق 

كورنتان توليسو.
عاليــة  أهدافــًا  "إينيــوس"  مــرشوع  بقيــادة  نيــس  ووضــع 
قــد توصلــه إىل املســابقات القاريــة، بعــد حلوله خامســًا 
املوســم املــايض. كــا تركــز األنظــار عــى موناكو ثالث 
املوســم املــايض الــذي يحقــق نتائــج رائعــة منــذ كانــون 

الثاين/يناير املايض.
رابــع املوســم املــايض مســتقرًا تحــت إرشاف  ريــن  ويبــدو 
املدرب برونو جينيزيو، فيا يريد ليل، بطل 2021 وعارش 
املوســم املايض، لعب دور مفســد االحتفاالت، عى غرار 

سراسبور ولنس، سادس وسابع املوسم املايض تواليًا.

اضطرابات
يبــدو الــراع قويًا مــع بطاقتني مبارشتني فقط مؤهلتني 
إىل دوري أبطــال أوروبــا. مشــهد حــايس للناقل الرئيس 
أمــازون برايــم فيديــو. أطلقــت املنصــة موســمها الثــاين 
وســتنقل حريــًا مثــاين مباريــات يف املرحلــة الواحدة، 

فيا تنقل كانال بلوس املباراتني املتبقيتني.
يحتــل ملــف حقــوق البث التلفزيوين املرتبة الثانية هذا 
املوســم بفــارق كبــري عــن قــدوم صنــدوق التمويــل يس 
يف يس، املســاهم يف الفــرع التجــاري الجديــد لرابطــة 
مليــار  لـــ1.5  املرتقــب  وضّخــه   ،13% بنســبة  الــدوري 

يورو.
تســمح هــذه الصفقــة الواعــدة بدفعــات مرّحــب بهــا مــن 
قبــل األنديــة، ال تقــل عــن 33 مليون يــورو للنادي الواحد 
لفرة ثالث ســنوات، وتصل إىل 200 مليون يورو لســان 

جرمان.
ستساهم تلك املبالغ بتحسني البنى التحتية، التكوين، 
مشــاريع التطويــر ولكــن أيضــًا يف فــرة االنتقــاالت. دون 
نســيان موضوع األمن، أبرز النقاط الســوداء يف املوســم 

املايض الذي شهد خروقات كبرية عى املدرجات.
األنديــة  بإراحــة  ايضــًا  الطازجــة  األمــوال  ستســمح 
وأجاكســيو  تولــوز  الصاعديــن  غــرار  عــى  املتواضعــة، 

وأوكسري.
ُيذكــر أن الــدوري الفرنــي ســيتقلص عــدده مــن 20 إىل 
18 ناديــًا املوســم املقبــل، مــا يعنــي هبــوط أربعــة أنديــة 
نظــام  فقــط.  ناديــني  الثانيــة مقابــل صعــود  الدرجــة  إىل 
التــي ســتتوقف  مضطــرب عــى غــرار جــدول املباريــات 
45 يومًا يف نهاية ترشين الثاين/نوفمر، يف ظل إقامة 

كأس العامل للمنتخبات يف قطر.

أحالم ثوريةأحالم ثورية مع بقاء  مع بقاء 
مبابيمبابي واألموال الطازجة واألموال الطازجة

باريس/ )أ ف ب(:
يف  مختلفــة  بطموحــات  مدربــني  خمســة  إىل  األنظــار  تّتجــه 
املوسم الجديد للدوري الفرني لكرة القدم، أبرزهم املدير 
الفنــي لباريــس ســان جرمــان حامل اللقب كريســتوف غالتييه 
واملــدرب الجديــد ملرســيليا الــدويل الكــروايت الســابق إيغــور 

تودور وقائد الدفة الفنية لنيس السويرسي لوسيان فافر.
غالتييه، التحدي األكبر في مسيرته

وصل غالتييه، أفضل مدرب يف الدوري الفرني ثالث مرات 
)2013، 2019 و2021( وقائد ليل إىل التتويج غري املتوقع 

بالدوري عام 2021، إىل باريس بشعور تأكيد إنجازه.
يتذكر الرجل الذي جرّد باريس سان جرمان من لقب الدوري 
العــام املــايض: "إنــه لــرشف كبــري أن يكون لديك تشــكيلة من 

هذا املستوى".
ســيتعني عى املدرب املســؤول عن أقوى ناد يف فرنســا منذ 

بداية متوز/يوليو املايض، إقناع بعض املشّككني.
تدريــب  لــه  يســبق  مل  لالعبــني،  جّيــدًا  قائــدًا  غالتييــه  ُيعتــر 
العبــني كبــار مــن طينــة كيليــان مبــايب أو )األرجنتينــي( ليونيــل 
ميــي أو )الرازيــي( نيــار. تعتــر تجربتــه األوروبيــة حيــث 
مل يســبق لــه تحقيــق اي فــوز يف دوري األبطــال، هزيلــة جــدًا 
القاريــة  املســابقة  لقــب  بإحــراز  مهــووس  نــاد  إىل  بالنســبة 

العريقة للمرة األوىل يف تاريخه.
تودور، في وضع ال يحسد عليه مبكرًا

رحيــل  بعــد  ملرســيليا  الجديــد  الكــروايت  املــدرّب  يجــد 
ُيحســد  ال  نفســه يف وضــع  ســامباويل،  األرجنتينــي خورخــي 
عليه مبكرًا بسبب النتائج املخيبة لآلمال التي حققها الفريق 

يف مبارياته اإلعدادية للموسم الجديد. 
ثالث هزائم أمام نوريتش سيتي اإلنجليزي صفر3- وميدلزبره 
اإلنجليــزي صفــر2- وميــالن اإليطــايل بالنتيجــة ذاتهــا، مقابــل 
تعــادل مــع ريــال بيتيــس اإلســباين 1-1 وفــوز واحــد فقط عى 

فريق مارينيان-دينياك من الهواة 4-1.
قــال املــدرب البالــغ مــن العمــر 44 عاًمــا: "ال أريــد أن يغــادر 
قــدم  "بكــرة  واعــًدا  وهــم محبطــون"،  امللعــب  القادمــون إىل 
أســلوب  عــن  متاًمــا  مختلــف  بشــكل  ومتســقة"  هجوميــة 

االستحواذ الذي كان ينهجه سلفه سامباويل.
بوس للعودة إلى القمة

املخيبــة  النتائــج  بســبب  منصبــي  مــن  ســأقال  كنــت  "عــادة، 
واحتالل املركز الثالث عرش يف ناد يريد اللعب يف مسابقة 
املــدرب  بــه  أدىل  تريــح  هــذا  كان  أوروبــا".  أبطــال  دوري 

الهولنــدي لنــادي ليــون بيــر بــوس لصحيفــة "لــو بروغريــه" يف 
كانون الثاين/يناير املايض.

واحتفــظ  الثامــن  املركــز  إىل  املوســم  نهايــة  الفريــق يف  قــاد 
بثقــة رئيــس النــادي جــان ميشــال أوالس. ولكــن مــع اســتحواذ 
رجــل األعــال األمــرييك امللياردير جون تيكســتور عى ليون، 
ســيكون مــن الصعــب عليــه الخطــأ مــرة أخــرى، خصوصــًا وأن 

املدرب الهولندي حصل عى التعاقدات املطلوبة.
عاد ألكســندر الكازيت لتعويض رعونة موىس دميبيليه أمام 
املرمــى. أمــا بالنســبة لكورنتــان توليســو الــذي عــاد أيًضــا إىل 
فريقــه األم، فــإن حالتــه الصحيــة تســّببت مبكــرًا يف الكثــري مــن 

الضجيج ...
فافر الطموح جدًا

ريفــار  نيــس جان-بيــار  رئيــس  يكافــح  2016، مل  لعــام  خالفــًا 
مالكــة  إينيــوس  ألن  الفريــق،  بتدريــب  فافــر  لوســيان  إلقنــاع 

النادي غرّيت أبعاده.
عنــد وصولــه، أعلــن املــدرب الســويرسي أيًضــا عــن طموحاته. 
نيــس "يجــب، يف غضــون عامــني، أن ينهــي املوســم بانتظــام 

بني املراكز الثالثة األوىل وحتى أكرث!".
إعادة الهيكلة الداخلية الحالية حّدت من التعاقد مع العبني 
جــدد وتضييــع الوقــت. لكــن فافــر، البالــغ مــن العمــر 64 عامًا، 

ما زال صبوًرا.
من تجربته مع بوروسيا دورمتوند األملاين، احتفظ مبتطلبات 
الضغط العايل والقوي، لالنتقال برسعة نحو الهجوم. تتمثل 
فلسفته يف املقام األول يف دفع العبيه إىل التحسني الفني 

املستمر والتفكري واملبادرة، مثل املراوغة.
رهان فونسيكا

جوســالن  املــدرب  بقيــادة  لآلمــال  املخّيــب  املوســم  بعــد 
غورفينيك، راهن ليل عى الرتغايل باولو فونسيكا املعروف 

بأسلوب لعبه الهجومي الجذاب.
يف  عليــه  كانــت  مــا  موهبــة  أقــل  تشــكيلة  وجــود  مــع  لكــن 
املواســم الســابقة، هل ســيتمّكن املدرّب الســابق لســبورتينغ 
مــن  اإليطــايل  ورومــا  األوكــراين  دانيتســك  وشــاختار  براغــا 
تحقيق أفضل من املركز العارش املتواضع الذي حصل عليه 

العام املايض؟
ومــع ذلــك، أظهــر املديــر الفنــي، البالــغ مــن العمــر 49 عاًمــا، 
طموحــه يف تريــح لوكالــة فرانــس برس: "نريد أن يكون لدينا 
فريق بهوية قوية، فريق يسيطر عى املباراة، وينتج كرة قدم 

جيدة".

مدربين للمتابعةمدربين للمتابعة
55في الدوري الفرنسيفي الدوري الفرنسي
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الرياض/ )أ ف ب(:
عاقبــت لجنــة االحــراف التابعــة لالتحاد الســعودي لكرة القدم مهاجم فريق 
اتحــاد جــدة املغــريب عبــد الــرزاق حمداللــه بااليقــاف ملــدة أربعــة اشــهر مــع 
تغرمية مبلغ 300 ألف ريال )نحو 80 ألف دوالر(، يف قرارها بشأن شكوى 

نادي النرص ضد الالعب وناديه الجديد.
وكان نــادي النــرص تقــدم بشــكوى مدعومــة بتســجيالت صوتيــة ضــد نــادي 
االتحــاد وحمداللــه، بخصــوص مفاوضاتهــا غــر الرشعيــة قبــل فســخ عقــده 

مع نادي العاصمة.
كــا قــررت اللجنــة إيقــاف املديــر التنفيــذي لنــادي االتحــاد حامــد البلــوي 
ملــدة 6 أشــهر مــع غرامــة ماليــة قدرهــا 300 ألــف ريــال، وإيقــاف مديــر الكرة 

بالنادي مشعل السعيد ملدة 3 أشهر.
لفــرة  التعاقــدات  مــن  مبنعــه  جــدة  اتحــاد  نــادي  أيضــا  العقوبــة  وشــملت 
تسجيل واحدة اعتبارا من فرة التسجيل التالية، وغرامة مالية قدرها 500 

ألف ريال.
وأوضحت اللجنة أن العقوبات الصادرة بحق نادي االتحاد قابلة لالستئناف 

أمام مركز التحكيم الريايض السعودي.
ويدخــل إيقــاف حمداللــه حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن يــوم صــدور العقوبــة أي 
الثــاين مــن آب/أغســطس الحــايل، مــا يعنــي غيابه عن مباريــات فريقه طيلة 

الدور االول من الدوري السعودي.

بروت/ )أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد اللبنــاين لكــرة القــدم تعاقــده مــع الرصيب ألكســندر إيليتــش مدّربًا 
للمنتخــب االول، خلفــًا للتشــييك إيفــان هاشــيك الــذي انتهــى عقــده قبــل نحــو 
أربعــة اشــهر، إثــر خــروج "رجــال االرز" مــن الــدور النهــايئ للتصفيــات اآلســيوية 

املؤهلة اىل مونديال قطر 2022.
وقــال االتحــاد عــر موقعــه الرســمي "قّررت اللجنة التنفيذيــة يف االتحاد اللبناين 
لكــرة القــدم يف اجتاعهــا أمــس التعاقــد مــع املدرب الرصيب الكســندر إيليتش 
لقيــادة منتخــب لبنــان للســنوات الثــالث املقبلــة خلفــا للمدرب التشــييك ايفان 
هاشــيك. ومــن املقــرر أن يصــل املــدرب الــرصيب مطلــع األســبوع املقبــل اىل 

بروت لتوقيع العقد ومبارشة مهامه التدريبية".
وسيكون إيليتش )53 عامًا( مرشفًا عىل املنتخب اللبناين يف فرة التحضرات 
لنهائيات كأس آسيا 2023 والتي سيتحدد الدولة املضيفة لها يف 17 ترشين 
كــا  القــاري.  االتحــاد  يف  التنفيــذي  املكتــب  قبــل  مــن   2022 األول/أكتوبــر 
سيكون مناطًا مبهمة اإلحالل والتبديل استعدادًا للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 

اىل كأس العامل 2026 يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.
وميتلك إيليتش خرة كبرة يف املنطقة العربية، حيث درّب االهيل السعودي 

باإلضافة اىل القادسية والرائد والباطن، فضاًل عن الرشطة العراقي.

القاهرة/ )أ ف ب(:
خلفــا  للفريــق،  فنًيــا  مديــًرا  غريــب  شــوقي  تعيــن  العــرب  املقاولــون  نــادي  أعلــن 
ملحمــد عــودة، املســتقيل عقــب الخســارة أمــام فيوتــرش صفر1- يف املرحلــة الثامنة 

والعرشين من الدوري املرصي لكرة القدم.
وسيعلن غريب عن الجهاز املساعد له خالل الساعات املقبلة.

وعقد محسن صالح، رئيس النادي، ومحمد عادل فتحي، املرشف العام عىل الكرة 
وعضــو مجلــس إدارة النــادي، جلســة مطولــة مــع شــوقي غريــب تــم فيهــا االتفــاق عــىل 
كافــة التفاصيــل ليقــود الفريــق بدايــة مــن اليــوم اســتعدادا ملبــاراة براميــدز املقــررة 

السبت املقبل يف الدوري.
وأوضــح محمــد عــادل أن االتفــاق ســار بشــكل جيــد مــع غريــب املديــر الفنــي الســابق 
للمنتخب االوملبي املرصي بطل إفريقيا تحت 23 عاما 2019 والذي ارشف عليه 

خالل اوملبياد طوكيو الصيف املايض.
ووعد غريب مبساعدة الفريق وتحسن وضعه يف جدول الدوري وابعاده عن دائرة 
الخطــر مشــرا "اىل صعوبــة املهمــة ولكنهــا ليســت مســتحيلة"، ومؤكــدا قدرتــه عــىل 
تحمــل املســؤولية يف هــذا التوقيــت الصعــب ومعــه جهــازه املعــاون والعبــي الفريــق 

للخروج من النفق املظلم والنجاة من الهبوط.

إيقاف المغربي حمدالله إيقاف المغربي حمدالله 
مهاجم االتحاد السعودي مهاجم االتحاد السعودي 44 أشهر أشهر

إيليتشإيليتش  
مدربًا لمنتخب مدربًا لمنتخب 

لبنانلبنان

شوقي غريبشوقي غريب مدرًبا  مدرًبا 
جديًدا للمقاولون العربجديًدا للمقاولون العرب

لندن/ )أ ف ب(:
أنفقــت أنديــة الــدوري اإلنجليــزي لكــرة القــدم 
نحــو مليــار جنيــه اســرليني )1.2 مليــار دوالر 
حظوظهــا  ترفــع  مواهــب  لجــذب  أمــريك( 
 2022-2023 موســم  لقــب  عــىل  باملنافســة 
الذي ينطلق غدًا، فيا يبقى مانشســر ســيتي 

املرشح األقوى للحفاظ عىل لقبه.
رابعــة يف  مــرة  الرمرليــغ  بلقــب  تتويجــه  بعــد 
عــّزز  تاريخــه،  يف  والثامنــة  ســنوات  خمــس 
تشــكيلته  غوارديــوال  بيــب  اإلســباين  املــدرب 
بضّم املهاجم الرنوجي الفّتاك إرلينغ هاالند.

الرنوجــي  وراء  األوروبيــة  األنديــة  كــرى  لهثــت 
صاحــب 85 هدفــًا يف 88 مبــاراة مــع بوروســيا 
دورمتونــد األملــاين، فاتبــع نفــس مســار والــده 
يف  القائــد  شــارة  حمــل  الــذي  إينغــه  ألــف 

مانشسر سيتي مطلع األلفية الثالثة.
يف  ذهبيــة  فرصــة  أهــدر  هاالنــد  أن  صحيــح 
يف   )1-3( ليفربــول  الغريــم  ضــد  املبــاراة 
الســبت  للموســم  االفتتاحيــة  املجتمــع  درع 
املــايض، إال ان غوارديــوال حــّذر منافســيه بــأن 

"األهداف ستأيت".
وشــهد النــادي اململــوك إماراتيــًا تغيــرات مــع 
قــدوم املهاجــم األرجنتينــي خوليــان ألفاريــس 
والعــب الوســط الــدويل كالفــن فيليبــس. لكــن 
الرازيــيل  الــدويل  مهاجمــه  خــر  غوارديــوال 
الــدويل  وجناحــه  ألرســنال  جيــزوس  غابريــال 

رحيم سرلينغ لتشليس.
ملدينــة  األزرق  الطــرف  ليفربــول  ويرّبــص 
املوســم  لــه  وصيفــًا  حــّل  أن  بعــد  مانشســر، 

املايض، بفارق نقطة يتيمة!
كلــوب  يورغــن  األملــاين  املــدرب  فريــق  كان 
لكنــه  إنكلــرا،  يف  تاريخيــة  لرباعيــة  يســعى 
اكتفى بلقبي الكأس وكأس الرابطة املحلين، 
بعــد أن خــر لقــب الــدوري أمــام ســيتي حتــى 
الرمــق األخــر ونهــايئ دوري أبطــال أوروبــا أمــام 

ريال مدريد اإلسباين صفر1-.
عــّزز فريــق الـ"حمر" هجومه بضم األوروغوياين 
الســنغايل  رحيــل  معّوضــًا  نونييــس،  دارويــن 
ســاديو مانيه إىل بايرن ميونيخ األملاين. تأقلم 
الالعــب القــادم مــن بنفيــكا الرتغــايل بصفقــة 
قد تناهز 100 مليون دوالر، رسيعًا، فنال ركلة 

جزاء وسّجل هدفًا مساهًا يف تفّوق فريقه.
آمال توتنهام

ســيطر ســيتي وليفربــول عــىل الكــرة اإلنجليزيــة 
يتقــّدم  فيــا  األخــرة،  الخمــس  املواســم  يف 

توتنهام مجموعة األندية املطاردة.
قبــل بدايــة أول موســم كامــل ألنتونيــو كونتــي، 
املقتصــدة  الشــايل  الفريــق  إدارة  دعمــت 
مــع  فتعاقــدت  اإليطــايل،  املــدرب  عــادة، 
العبــي  ريشارليســون،  الرازيــيل  املهاجــم 
الوســط املــايل إيــف بيّســوما والكــروايت إيفــان 
دجيــد  الشــاب  األميــن  الظهــر  بريشــيتش، 
النغليــه  كليــان  الفرنــيس  املدافــع  ســبينس، 

والحارس املخرضم فرايزر فورسر.
أول  لقــب  عــن  الباحــث  توتنهــام،  واحتفــظ 
يف الــدوري يف 62 عامــًا، بالثنــايئ الهجومــي 
الضــارب هــاري كايــن والكــوري الجنــويب ســون 
هيونغ من الذي تقاسم جائزة هداف املوسم 
نجــم  صــالح  محمــد  املــرصي  مــع  املــايض 

ليفربول )23(.
وبرز أرســنال يف اســتعدادات املوســم، عندما 
وديــن  بفوزيــن  اعتــاده  أوراق  جيــزوس  قــّدم 
وإشــبيلية  -4صفــر  تشــليس  عــىل  كبريــن 

اإلسباين -6صفر.
تومــاس  األملــاين  تشــليس،  مــدرّب  وصــف 
بعــد  تنافــيس"  "غــر  بأنــه  فريقــه  توخــل، 
الخسارة الرباعية أمام املدفعجية يف أورالندو 
مرحلــة  الـ"بلــوز"  يعيــش  فيــا  األمركيــة، 
بوهــيل  تــود  األمــريك  اســتحواذ  مــع  انتقاليــة 
بــداًل مــن املليارديــر الــرويس "املنبــوذ" رومــان 

أبراموفيتش اثر غزو أوكرانيا.
ملانشســر  الجديــد  املــدرب  عــىل  ويتعــّن 
يونايتد، الهولندي إريك تن هاغ، القيام بعمل 
كبر، بعد فشل الفريق األكرث تتويجًا بالدوري 
أبطــال  لــدوري  مؤهــل  مقعــد  بضــان   )20(
أوروبا اثر حلوله سادسًا املوسم املايض. كا 
ان الشــكوك تحــوم حــول اســتمرار نجــم الهجــوم 
مــع  رونالــدو  كريســتيانو  الرتغــايل  املخــرضم 

الفريق.
نوتنغهام العائد ونيوكاسل الطامح

كان  املرفــة،  الصفقــات  عاصفــة  وســط 
نيوكاســل هادئًا نســبيًا يف أول صيف انتقاالت 
العامــة  االســتثارات  صنــدوق  ملكيــة  تحــت 

السعودي.
أنفــق "ماغبايــز" أقــل مــن 60 مليــون جنيه لضّم 
املدافع الهولندي سفن بومتان، الحارس نيك 
مــات  األيــر  الظهــر  مــع  نهائيــًا  وتعاقــد  بــوب 

تارغت. 
رصف العائــد نوتنغهــام فوريســت أكــرث من 70 
مليون جنيه لضّم 12 العبًا، يف اول موسم يف 

الدوري منذ 23 سنة لبطل أوروبا مرتن.
مــع  لســنة  الصفقــة  املبلــغ  هــذا  يتضمــن  وال 
جنيــه  ألــف  بـــ200  املقــّدرة  لينغــارد،  جيــيس 
مــن  حــّر  بعقــد  انضامــه  بعــد  أســبوعيًا، 

مانشسر يونايتد.
اإلضافيــة  القيمــة  فيــال  أســتون  صيــف  ويؤّكــد 
لألندية اإلنجليزية مقارنة مع باقي أندية القارة 

العجوز.
الفرنــيس  الــدويل  الوســط  العــب  فيــال  ضــّم 
الرازيــيل دييغــو  الدفــاع  بوبكــر كامــارا وقلــب 
كارلــوس اللذيــن تخليــا عــن اللعــب يف دوري 
أبطال أوروبا مع مرســيليا وإشــبيلية اإلســباين، 
ســتيفن  املــدرب  تشــكيلة  إىل  لالنضــام 
جــرارد صاحــب املركز الرابع عرش يف الدوري 

املوسم املايض.

مونتيفيديو/ )أ ف ب(:
استهل املهاجم الدويل لويس سواريز مشواره مع فريقه بداياته ناسيونال 
عندما دخل بديال دون أن يجنبه الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو غوايانيينيس 
الرازيــيل صفــر1- يف ذهــاب ربــع نهــايئ مســابقة ســود أمريكانــا يف كــرة 

القدم.
ودخــل ســواريز، البالــغ مــن العمــر 35 عامــا، يف الدقيقــة 74 مــكان فرانكــو 
فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفا بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23.

وقوبــل دخولــه، بعــد 17 عاًمــا مــن ظهــوره األول بقميــص ناســيونال األبيــض، 
يف  ســنرال"  بــاريك  "غــران  ملعــب  يف  متفــرج  ألــف   30 لنحــو  بتصفيــق 

مونتيفيديو.
شــارك  عندمــا  املــايض  أيار/مايــو  منــذ  يلعــب  مل  الــذي  ســواريز  وخــاض 
يف الدقائــق األخــرة مــن مبــاراة فريقــه الســابق أتلتيكــو مدريــد يف الــدوري 

اإلسباين ضد ريال سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال.
ومع ذلك، قّرر املدرب بابلو ريبيتو ضّمه إىل تشكيلة الفريق ملباراتها يف 
مســابقة كوبــا ســود أمريكانــا، املرادفــة ملســابقة الــدوري األورويب "يوروبــا 

ليغ" يف القارة العجوز.
وحظــي مهاجــم ليفربــول وبرشــلونة الســابق، األحــد عندمــا وصــل لتــوه إىل 
األوروغــواي، برحيــب كبــر خــالل ظهــوره القصــر يف ملعــب غــران بــاريك 

سنرال"، ملعب ناسيونال، حيث جاء للحديث إىل جاهره.
ويعتر سواريز أفضل هداف يف تاريخ املنتخب األوروغوياين برصيد 65 
هدفــا. بــدأ مســرته يف ناســيونال يف عــام 2005 عــن عمــر 18 عاًمــا، قبــل 
رحلــة طويلــة قادتــه إىل أياكــس أمســردام الهولنــدي )111 هدًفــا يف 159 

مباراة( وليفربول يف عام 2011 وبرشلونة يف عام 2015.

صراع جديدصراع جديد
بين السيتي وليفربولبين السيتي وليفربول

سواريزسواريز
يبدأ مشواره مع يبدأ مشواره مع 

ناسيونال بديًل وبخسارةناسيونال بديًل وبخسارة

لندن/ )أ ف ب(:
لــن يقــوم العبــو الــدوري االنجليــزي املمتــاز لكــرة 
القــدم بالجثــو عــىل ركبــة واحــدة قبــل كل مبــاراة 
هــذه  تنحــرص  أن  عــىل  املقبــل،  املوســم  مــن 
مباريــات  يف  للعنرصيــة  املناهضــة  االميــاءة 

محددة وفق ما أفادت رابطة الدوري أمس.
املوقــع  نــرشه  الفــرق  لقــادة  بيــان  يف  وجــاء 
الرســمي لرابطــة الــدوري "قررنــا اختيــار لحظــات 
مهمــة للجثــو عــىل ركبــة واحــدة خــالل املوســم 
لتســليط الضوء عىل وحدتنا ضد جميع أشــكال 
العنرصيــة، وبذلــك نواصــل إظهــار تضامننــا مــن 

أجل قضية مشركة".
قالت الرابطة إنها تؤيد قرار القادة وسوف ترفع 
من مستوى الرسائل املناهضة للعنرصية كجزء 
عبــارة  وهــي  للعنرصيــة"  مــكان  "ال  مــن حملتهــا 

تظهر عىل أكام الالعبن.
عــىل  الجثــو  يف  اإلنجليــزي  الــدوري  العبــو  بــدأ 
ركبــة واحــدة قبــل كل مبــاراة منــذ حزيران/يونيــو 
توقــف  بعــد  املوســم  اســتؤنف  عندمــا   ،2020
كوفيــد،  جائحــة  بســبب  أشــهر  ثالثــة  قرابــة  دام 
بعد شــهر من مرصع املواطن األمريك األســود 
جــورج فلويــد اختناًقــا عــىل يــد رشطي أبيض يف 

الواليات املتحدة.
لنــادي  الســابق  الالعــب  كابرنيــك،  كولــن  وكان 
بــدأ  االمركيــة،  القــدم  لكــرة  فرانسيســكو  ســان 
واحــدة  ركبــة  عــىل  جثــا  أن  بعــد  االميــاءة  هــذه 
خــالل النشــيد الوطنــي يف 2016 لدعــوة بــالده 
لحايــة حقــوق االمركيــن مــن عنــف الرشطة، ال 
ســيا الســود، وبــات مشــهًدا مألوًفــا يف العديــد 

من الرياضات منذ مقتل فلويد.
لكــن العديــد مــن العبي الــدوري اإلنجليزي، مبن 
عنرصيــة،  إلســاءات  عرضــة  كانــوا  الذيــن  فيهــم 
قالــوا إن هــذه البــادرة تفقــد تأثرهــا، كــا انتقــد 
بريطانيــا  يف  اليمينيــن  السياســين  بعــض 
الســود  "حيــاة  االحتجاجيــة  بالحركــة  ارتباطهــا 

مهمة".
بــداًل مــن كل مبــاراة، يعتــزم العبــو الــدوري الجثــو 
يف املرحلــة االفتتاحيــة للموســم نهايــة األســبوع 
الحــايل، وقبــل املراحــل املخصصــة لشــعار "ال 
االول/أكتوبــر  ترشيــن  يف  للعنرصيــة"  مــكان 
وآذار/مارس، باإلضافة اىل يوم "بوكسينغ داي" 
الــذي يــيل عيــد امليــالد، يف اليــوم األخــر مــن 
املوســم، وقبــل نهائيــي كأس االتحــاد اإلنجليــزي 

وكأس الرابطة.

إلغاء الجثو على ركبة واحدة قبل إلغاء الجثو على ركبة واحدة قبل 
كل مباراة في الدوري اإلنجليزيكل مباراة في الدوري اإلنجليزي

الدوري الدوري 
اإلنجليزياإلنجليزي
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صورة لمجّرة عجلة العربة وتظهر حلقاتها بوضوح بفضل "جيمس ويب"   ) أ ف ب (

األفقي:
1 - عباقرة – من الحواس 

2 - نافع – من العمالت الصغرية 
3 - مركب كبري 

4 - علم مذكر + يف الفم معكوسة 
5 - حرف + اصبع 

6 - من الحروف األبجدية – صغري الدب 
7 - جميل+ يستخدم يف الوزن 

8 - طري – يفهم 
9 -مداد مبعرثة + لؤلؤ

العمودي:
1 -البارحة – كسل  

2 - أحرف متشابهة – 
يميش 

3 - من األسماء الخمسة 
مجرورة + من األزهار 

4 - ثالثة أرباع نداء 
معكوسة + حيوان 

قطيب 
5 - ًقْصد معكوسة – 

رضوري 
6 - مكان للعب 

7 - بلدة مقدسية + 
عكس ينقص 

8 - بحر معكوسة – عاون 
9 -جاسوس – ميضء 

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.

السورة اليت تحدثت عن غزوة بدر 
تتكون من 7 أحرف 

المعارج – األعراف - األحزاب – الماعون – البينة – 
العاديات – النساء – اإلنسان – المرسالت – الفلق- 

يونس – النور – نوح – هود – يس – فاطر – ق 
- سبأ

حل الكلمة الضائعة 

األنفال

إعداد/ وفاء المهتدي

لندن/ وكاالت:
الفضــاء  ووكالــة  ناســا  وكالــة  قالــت 
األوروبيــة، أول مــن أمــس، إن تلســكوب 
صــورة  التقــط  الفضــايئ  ويــب  جيمــس 
وكشــف  العربــة،  عجلــة  ملجــرة  جديــدة 
غــر  بوضــوح  الــدوارة  اللــون  حلقــة  عــن 

مسبوق.
بعــد  عــى  العربــة  عجلــة  مجــرة  وتقــع 
مــن  ضوئيــة  ســنة  مليــون   500 حــوايل 
األرض يف كوكبــة النحــات، واكتســبت 
بــن  مذهــل  اصطــدام  خــال  شــكلها 

مجرتن.
وأفادت "ناسا" ووكالة الفضاء األوروبية 
يف بيــان مشــرك بــأن االصطــدام صنــع 
املجــرة  مركــز  مــن  تتوســعان  حلقتــن 
إلقــاء  بعــد  بركــة  يف  متوجــات  "مثــل 
حجــر فيهــا". وأضــاف البيــان أن الحلقــة 
إىل  أقــرب  تظــل  األصغــر  البيضــاء 

الخارجيــة  الحلقــة  بينــا  املجــرة،  مركــز 
الكــون  يف  تتوســع  امللونــة  بأضاعهــا 

منذ حوايل 440 مليون سنة.
تتدفــق  الخارجيــة  الحلقــة  متــدد  ومــع 
إىل غــاز، مــا يــؤدي إىل تكويــن نجــوم 

جديدة.
صــورًا  ســابقًا  هابــل  تلســكوب  والتقــط 
والتــي  النــادرة،  الحلقيــة  املجــرة  لهــذه 
ُيعتقــد أنهــا مجــرة حلزونيــة مثــل مجرتنــا 
درب التبانــة قبــل أن تصطــدم بهــا مجــرة 

دخيلة أصغر.
الــذي  ويــب،  جيمــس  تلســكوب  لكــن 
انطلق يف ديسمرب/كانون األول 2021 
ضجــة  يف  األوىل  صــوره  عــن  وكشــف 
عامليــة الشــهر املــايض، يتمتــع مبــدى 

أكرب بكثر.
وكشــف هــذا عن تفاصيــل جديدة حول 
وكذلــك  املجــرة،  يف  النجــوم  تكويــن 

سلوك الثقب األسود الهائل يف قلبها.
اكتشــاف  مــن  أيضــًا  الباحثــون  ومتكــن 
بالهيدروكربونــات  الغنيــة  املناطــق 
باإلضافــة  األخــرى،  الكيميائيــة  واملــواد 
إىل الغبــار الــذي يشــبه الغبــار املوجــود 

عى األرض.
تتألــق  العربــة،  عجلــة  مجــرة  وخلــف 
ســاطع،  بشــكل  صغرتــان  مجرتــان 
بينــا ميكــن رؤيــة املزيــد مــن املجــرات 

خلفها.
إن املاحظــات  الفضــاء  وكالتــا  وقالــت 
تظهر أن مجرة عجلة العربة ما زالت يف 

"مرحلة انتقالية للغاية".
جيمــس  يعطينــا  "بينــا  وأوضحــت 
ويــب ملحــة عــن الحالــة الحاليــة لعجلــة 
العربــة، فإنــه يوفــر أيضــًا نظــرة ثاقبــة ملــا 
حــدث لهــذه املجــرة يف املايض وكيف 

ستتطور يف املستقبل".

تلسكــوب جيمــس ويـــب يلتقط 
صــورة مذهلة لمجرة عجلة العربة

جنيف/ وكاالت:
يف غضــون شــهر واحــد، تســبب فــروس 
الهربــس بنفــوق ثاثــة فيلة آســيوية تنتمي 
يف  وتعيــش  باالنقــراض،  مهــدد  نــوع  إىل 
جعــل  مــا  للحيوانــات،  زيوريــخ  حديقــة 
العلاء عاجزين أمام هذا املرض الفتاك 

وغر قادرين عى مواجهته.
ومل تتبــَق ســوى خمســة فيلــة آســيوية مــن 
 11 مســاحة  ضمــن  تعيــش  مثانيــة  أصــل 
ألــف مــر مربــع، خصصــت لهــا يف حديقة 
مدينــة  أكــرب  عــى  املطلــة  الحيوانــات 

سويرسية.
الفيــل  حزيــران،  يونيــو/  أواخــر  يف  ونفــق 
فــروس  بســبب  ســنتن،  البالــغ  أوميــش 
أختــه  القــت  قليلــة  أيــام  وبعــد  الهربــس، 
أوميشا املصر نفسه، ونفق الفيل رواين 
الــذي ينتمــي إىل مجموعــة أخــرى  أيضــًا، 

من أم مختلفة.
الثاثــة  الفيلــة  نفــوق  ســبب  أن  واتضــح 
هــو فــروس الهربــس، الــذي ُيحــدث نزيفــًا 
وظائــف  يف  فشــل  إىل  ويــؤدي  داخليــًا 

أعضاء الجسم.
ويوضــح املرشف عــى حديقة الحيوانات 
باســكال مــاريت أّن هــذا الفــروس يشــكل 
التــي  الفيلــة  لنفــوق  الرئيــي  "الســبب 
ومثــاين  ســنتن  بــن  أعارهــا  تــراوح 

سنوات".
ويصيــب الهربــس كل الفيلــة تقريبًا ســواء 
كانت تعيش يف الربية أو يف األرس، لكنه 
بوتــرة  ينتــرش  عندمــا  إال  خطــرًا  يصبــح  ال 

رسيعة يف الجسم. 
وتوفــر حديقــة الحيوانــات الجديــدة التــي 
افتتحــت ســنة 2014 مســاحة تفــوق تلك 
التــي كانــت مخصصة للفيلة يف الحديقة 

مثــاين  بعــد  لكــن  مــرات.  بســت  الســابقة 
الحديقــة  تشــهد  افتتاحهــا  عــى  ســنوات 

حاليًا "أيامًا صعبة".
وال تتخطــى نســبة نجــاح العــاج مبضادات 
الفروســات الـــ%30 لــدى الفيلــة املصابة 
بفــروس الهربــس الــذي ال لقــاح لــه حتــى 

اليوم.
ويشــر بهاســكار شــودهوري، وهو طبيب 
بيطــري وعضــو يف املجموعة املتخصصة 
الــدويل  االتحــاد  لــدى  اآلســيوية  بالفيلــة 
لحفظ الطبيعة، للوكالة، إىل أّن "االنتشار 

الوبايئ للعدوى ال يزال غر واضح".
تنقــل  البالغــة  "الفيلــة  أن  إىل  ولفــت 
وتــرة  لكــّن  متقطــع،  بشــكل  الفــروس 
الحيوانــات  متــّر  عندمــا  تــزداد  االنتقــال 
إصابــة  مصــدر  أّنهــا  ُيعتقــد  توتــر  بفــرات 

الفيلة الصغرة بالفروس".

والدة نادرة 
لفيل أبيض 
في ميانمار

نايبيداو/ وكاالت:
شهدت منطقة يف غرب ميامنار يف أواخر 
يوليــو/ متــوز الفائــت، بحســب مــا أفــادت 
أبيــض  فيــل  والدة  رســمية،  إعــام  وســائل 
نادر، وهو حيوان يعتربه الكثرون فأل خر 

يف الدولة ذات الغالبية البوذية.
وذكــرت صحيفــة "غلوبــال نيــو اليــت أوف 
ميامنــار" أن الفيــل الــذي ُولــد يف 23 يوليو 
يف واليــة راخــن، كان يــزن 80 كيلوغرامــًا 
عنــد الــوالدة، فيــا كان طولــه يبلــغ نحو 70 

سنتيمرًا.
وللمولود الجديد سبع من خصائص الفيلة 
البيضــاء الثاين، ومنهــا "العينان اللؤلؤيتا 
و"الذيــل  األبيــض"،  "الفــرو  و  اللــون"، 

املميز"، بحسب الصحيفة الرسمية.
للدولــة  مملوكــة  أخشــاب  رشكــة  وتتــوىل 
رعاية األم البالغة 33 عامًا، وتدعى زار نان 

ها.
وبــدا الفيــل الرضيــع، الــذي مل يذكــر اســمه 
بعــد، يلعــب يف املــاء مــع والدتــه، وفــق ما 

أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.
وتعــد األفيــال البيضــاء النــادرة جــدًا مــؤرش 
حظ يف بعض الثقافات البوذية يف جنوب 
رشق آسيا التي تعتربها من رموز املليك.
إىل  الحكوميــة  اإلعــام  وســائل  وأشــارت 
األرس  يف  موجــودة  بيضــاء  أفيــال  ســتة  أن 
يف العاصمــة نايبيــداو، معظمهــا مــن واليــة 

راخن وأياروادي.

فيلة حديقة زيوريخ للحيوانات ضحية "الهربس"

علماء روس يبتكرون 
مادة جديدة لعالج 
التهاب الرئتين الحاد

موسكو/ وكاالت:
ابتكــر علــاء جامعــة األورال الفدراليــة مركبــات كيميائيــة جديــدة قــادرة 

عى كبح االلتهاب الرئوي الحاد، دون أن تؤثر يف منظومة املناعة.
االبتــكار  هــذا  بفضــل  أنــه  إىل   ،)Pharmaceuticals( مجلــة  وتشــر 
ســوف تظهر يف الصيدليات أدوية وعقاقر لعاج األشــكال الحادة من 

اإلنفلونزا وكوفيد.
وتضيــف املجلــة، ابتكــر علــاء الجامعــة طريقــة جديــدة للحصــول عى 
هذه املركبات الكيميائية )مركبات حلقية غر متجانسة(، التي تدخل 
يف تركيبهــا مــواد متنــع نشــاط األنرلوكــن6-. وتلعــب دورا مهــا يف 

االستجابة املناعية.
ووفقــا للخــرباء، يف بعــض الحــاالت يــؤدي وجــود فائــض مــن اإلنرلوكن 
حيــاة  وتهديــد  األنســجة  وتلــف  منضبــط،  غــر  التهــاب  حــدوث  إىل 
املــرىض. ولكــن املركبــات الجديــدة ســوف تســاعد عــى احتــواء هــذا 

التفاعل الخطر.
ويقــول قســطنطن ســفاتييف، الباحــث العلمــي يف مختــرب الركيــب 
العضــوي بالجامعــة، "عمومــا يعتــرب اتجــاه هــذا البحــث أكــر جوهريــة. 
واستنادا إىل معلوماتنا سيمكننا الحصول عى منتج تطبيقي. وبفضل 
دراستنا األساسية ظهرت بعض األدوية والعقاقر الطبية الجديدة يف 

الصيدليات".
التــي أجريــت عــى الحيوانــات  الباحثــون، إىل أن االختبــارات  ويشــر 
املخربيــة التــي حقنــت بســم خــاص، أكــدت فعاليــة املركبــات الحلقيــة 

غر املتجانسة، يف كبح االلتهابات التي تسبب تلف الرئة.
ويضيــف الباحثــون: "تســمح النتائــج التي حصلنا عليهــا بالحصول عى 
أدوية وعقاقر طبية آمنة ملكافحة األمراض الفروسية، ويف مقدمتها 
مــادة  الطــب  يف  تســتخدم  وحاليــا  و"كوفيــد19-".  الحــادة  اإلنفلونــزا 

ديكساميتازون، التي تثبط يف بعض األحيان منظومة املناعة".
واملركبات الجديدة تؤثر يف االلتهابات بنفس فعالية ديكساميتازون، 

ولكن من دون أن تثبط منظومة املناعة.
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هنية يدعو األمم  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... الحتالل يهدم منزًل  ... 

أعلــن أنــا/ ســاهر محمــد احمــد صالحعن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    900487596 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ انتصــار زهــر صبحــي ســاره عــن فقــد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    406987610 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مأمــون ماهــر محمد العجله عــن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    404741894 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الغــزاوي  محمــود  عــي  اينــاس  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 409674744  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ بهاء يوسف محمد السلطانعن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802457440 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصعــب فتحــي ابــو عيــدة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    803447168 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ارساء محمــود محمــد ابــو كويــك عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 401868583  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  فودهعــن  ابــو  حســن  محمــد  محمــود  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 802635052  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حســن زيــاد حســن عليــان عــن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    903486736 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اميــان انــور عســاف عــن فقــد بطاقــة هويتــي وتحمل 
الرقم 802214403  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمد عوض شقورة عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم 901493379  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هــاىن أحمــد فضــل ظاهرعــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802188888 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رفيــق محمــد عمــر العروقــي عــن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    909130064 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ نور عمر محمد الجرو عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم 802837088  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ فاتن عبد الفتاح سمر قرقز عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802787796 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  حمــدان  محمــود  محمــد  محمــود  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801772567 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ يوسف ناهض يوسف الغول عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 405950577 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حــازم عزمــي ربــاح عجــور عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمــل الرقــم ٨٠٣٠٥٥٢٨٤  فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــوض زيــاد محمــود العطــار عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 40124089  فالرجاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابوكميــل  حســن  خميــس  هــاين  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 802683953  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ياســمن وســام اكــرم قريقــع عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    407999325 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد غالــب محمــد الطباطيبــي عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 903087328  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/   ســحر احمد احمد عســليه عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    900878299 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد محمــود أحمــد خــر الديــن عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 404033680  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

الكتنــاين عــن فقــد بطاقــة هويتــي  أنــا/ احمــد محمــود  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    801727744 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نعيــم عليــان العبــد مرشــود عــن فقــد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 80090949  فالرجاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ صابرين نرص جربيل حاده عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 400162053 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اكــرام احمــد محمــد عفانــة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800264376 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

ابــو معوضــة عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ نعمــة محمــد عطيــة  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 403764970  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

لبيــد  يائــر  املؤقتــة  الحكومــة  لرئيــس  فرصــة  الضغــط  هــذا  يشــكل  وقــد 
القادمــة، وإنجــاز صفقــة، عجــز ســابقوه  لزيــادة شــعبيته يف النتخابــات 
عــن إنجازهــا، ول ســيا بعــد أن صــارت صفقــة التبــادل مطلبــًا شــعبيًا، إذ 
مل يتــورط رئيــس الــوزراء شــخصيًا يف أكذوبــة مقتل الجنــود اإلرسائيلين، 
ليســت  فالصفقــة  املخاطــر،  مــن  بالكثــر  محفــوف  التفــاؤل  هــذا  ولكــن 
ولهــا  طــرف،  مــن  أكــر  لهــا  فالصفقــة  محضــة،  فلســطينية  إرسائيليــة 
انعكاســاتها، وتأثرهــا، وموجاتهــا الرتداديــة التــي قد تتجاوز حدود غزة، 

وتصطدم بحسابات مخابرات الحتالل يف الضفة الغربية.
الشــعب الفلســطيني ينتظــر، وهــو متفائــل، فــا دام لديــه أرسى فالعــدو 
مجرٌب عىل تنفيذ صفقة تبادل، وقد يكون حراك عائالت الجنود األرسى 
عامــل ضغــط عــىل حكومــة الحتــالل، مبــا يف ذلــك بروز شــخصية أيليت 
جولدن، شقيقة الجندي اإلرسائيي األسر يف غزة، هدار جولدن، التي 
أعلنــت اســتعدادها للذهــاب إىل غــزة، مــن أجــل إطــالق رساح أخيهــا، 
وأزعم أن غزة تفتح ذراعيها، وستســتقبل شــقيقة األســر بشــكل إنســاين، 
عــىل  الضغــط  تكثيــف  يف  ستســاعدها  التــي  اإلشــارات،  لهــا  وســتقدم 

حكومة الحتالل، لتنفيذ صفقة تبادل أرسى.

اقتحمــت  أيًضــا،  القــدس  رشق  ويف 
املواطنــن  أرايض  الحتــالل  قــوات 
غرفــة  وهدمــت  الزعيــم،  بلــدة  غــرب 
عــىل  واســتولت  أرًضــا  وجرفــت  ســكنية 
طــارق ســبيتان،  للمواطــن  ميــاه  خزانــات 
عــىل  الحصــول  دون  اســتخدامها  بزعــم 
ســكنية  غرفــة  هدمــت  كــا  ترخيــص، 
أخــرى ومنشــآت زراعيــة للمواطــن محمد 
حمدان واستولت عىل معدات زراعية.

كــا جرفــت قــوات الحتــالل أرايض يف 
منطقــة وادي الحمــص ببلــدة صــور باهــر 
جنوب رشق القدس، تســتخدم كموقف 

للسيارات، وهدمت سورا يحيط بها.
قــوة  اقتحمــت  لحــم،  بيــت  رشق  ويف 
كبرة من جيش الحتالل ترافقهم جرافة 
شــجرة   20 واقتلعــوا  »رخمــة«  منطقــة 
زيتــون وردمــوا بــر ميــاه للمواطــن محمــد 

الشاعر.  
وكان املســتوطنون قــد نصبــوا قبــل أيــام 
خياما يف أراٍض تعود لعائلة الصالحات 

لالســتيالء  متهيــدا  ذاتهــا،  املنطقــة  يف 
عليها ألغراض استيطانية.  

منــزل  بهــدم  الحتــالل  قــوات  وأخطــرت 
يف  آخريــن  منزلــن  يف  العمــل  ووقــف 
مبســافر  البطــم  وشــعب  التوانــة  قريتــي 

يطا جنوب الخليل.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
وأخطــرت  التوانــة  داهمــت  الحتــالل 
منزلــه  بهــدم  العمــور  أرشف  املواطــن 
مــن  املكونــة  عائلتــه  مــع  يقطنــه  الــذي 
مــرا   70 مســاحته  وتبلــغ  أفــراد  مثانيــة 

مربعا.
أخطــرت  الحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 
بإزالــة شــبكة الكهربــاء املخصصــة  أيضــا 
يف  جديــدة  أحيــاء  عــدة  ســكان  لتزويــد 

قرية التوانة.
قريــة  الحتــالل يف  قــوات  أخطــرت  كــا 
شــعب البطــم املواطنــن عيــى وهــاين 
جباريــن بوقــف العمــل يف منزليهــا قيــد 

اإلنشاء.

اقتحامات واعتقاالت
وجدد عرشات املستوطنن أمس اقتحام 
مــن  مشــددة  بحراســة  األقــى  املســجد 
قــوات الحتــالل، وســط دعــوات لتكثيــف 
القتحامــات خــالل الشــهر الجــاري خاصة 
يســمونه  مــا  بذكــرى  منــه،  الســابع  يف 

»ذكرى خراب الهيكل« املزعوم.
وأفــادت األوقــاف اإلســالمية يف القــدس 
بــأن ســاحات املســجد األقــى شــهدت 
متتاليــة  ملجموعــات  مكثفــة  اقتحامــات 
من املســتوطنن من جهة باب املغاربة، 
ونفــذوا  تلموديــة  طقوًســا  خاللهــا  أدوا 
جولت اســتفزازية يف باحاته، واســتمعوا 

لرشوحات بشأن »الهيكل« املزعوم.
مــن جهــة ثانيــة، اعتــدت قــوات الحتــالل 
بالرضب عىل الفتى محمد خر الله )16 
نابلــس،  جنــوب  حــوارة  شــارع  يف  عامــا( 
إىل  ذلــك  إثــر  عــىل  نقلــه  اســتدعى  مــا 

مستشفى رفيديا لتلقي العالج.
ويف قلقيليــة، أصيــب قــي جهــاد )27 

الفتــاح  عبــد  ويوســف  ظهــره،  يف  عامــا( 
حكمــت  ومالــك  ســاقه،  يف  عامــا(   19(

)17 عامــا( يف فخــذه، بالرصــاص الحــي، 

خــالل مواجهــات مــع قــوات الحتــالل يف 
كفر قدوم عقب مداهمتها القرية فجرا.

تخللهــا  واعتقــالت  دعــم  حملــة  وخــالل 
الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  مواجهــات، 
أبــو  ومصعــب  عمــرو،  رضــوان  الشــابن 
كواملــة،  وعصــام  القــدس،  مــن  عيــد، 
ورامي أبو عيشــة، وأحمد أبو مرخية عىل 
الرميــدة  تــل  حــي  إىل  املــؤدي  الحاجــز 
وأدهــم عصيــدة،  الخليــل،  وســط مدينــة 
وأيوب صباح من نابلس، وكنعان كنعان، 
وعبــد الــرازق مهنــد، وأيــر معــروف مــن 

رام الله.
الطفــل  الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــا 
أحمــد نــزال للضغــط عــىل شــقيقه محمــد 
وقــت  اعُتقــل يف  الــذي  نفســه،  بتســليم 
عــز خزمييــة،  اعتقــال  لحــق، إضافــة إىل 
وأحمــد  جنــن،  مــن  فريحــات  ومحمــد 

يف  قلقيليــة،  مــن  عاًمــا(   18( شــتيوي 
حن اختطفت وحدات خاصة إرسائيلية 
»مستعربون« مساء أمس الشابن حمزة 
الجعيــدي  وصالــح  عامــا(   31( الصيفــي 
بوابــة  قــرب  تواجدهــا  أثنــاء  عامــا(   30(

شــارع  عــىل  الرئيســة  الدهيشــة  مخيــم 
القدس الخليل، جنوب بيت لحم.

أمــا يف قطــاع غــزة، فتحــت زوارق بحريــة 
رشاشــاتها  نــران  أمــس  مســاء  الحتــالل 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  الثقيلــة 
بحــر  عــرض  الصياديــن يف  تجــاه مراكــب 
وبلــديت  والواحــة  الســودانية  منطقتــي 
القطــاع،  شــايل  لهيــا  وبيــت  جباليــا 
البحــر  مغــادرة  عــىل  الصياديــن  وأجــربت 

قرا.
كــا أطلقــت قــوات الحتــالل املتمركــزة 
يف املواقــع العســكرية رشق خــان يونــس 
جنــويب القطــاع نــران رشاشــاتها الثقيلــة 
تجــاه  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 

املزارعن وأجربتهم عىل مغادرتها.

انتهاكات الحتالل تضيق الخناق عىل شعبنا، وتؤدي إىل تردي الحالة اإلنسانية 
يف الضفة والقطاع، مشًرا إىل أن ذلك يأيت يف إطار سياسة إرسائيلية ممنهجة 
"مدانة ومرفوضة". ودعا األمم املتحدة إىل تحمل مسؤوليتها يف إيصال الوقود 
والدقيــق إىل الشــعب الفلســطيني وخاصــة الالجئــن، محــذًرا من مخاطر تواصل 

ارتفاع أسعار السلع الرئيسة وتداعيات ذلك عىل الستقرار.
وقال إن التهديدات التي يطلقها قادة الحتالل خاصة وزير جيشــه بيني غانتس 
"غــر مقبولــة"، وإنــه يجــب لجــم الحتــالل ومنعــه مــن اإلرضار بشــعبنا ومواصلــة 
هذه السياسة التي ينتهجها، مشدًدا عىل أن لألمم املتحدة دوًرا رئيًسا يف هذا 
اإلطــار.  وبحــث هنيــة مــع وينســالند التطــورات السياســية وامليدانيــة األخــرة يف 
األرايض املحتلــة، خاصــة العتقــالت التــي يشــنها جيــش الحتــالل اإلرسائيــي، 
وعمليات القتحام والســتيطان يف الضفة الغربية املحتلة، وإغالق منافذ قطاع 

غزة.

النخالــــة يــــزور إيــــران ويلتقــــي قادتهـــــا

معلمو "أونروا" يف لبنان يواصلون اعتصامهم 
احتجاًجا عىل وقف "الدعم املدريس"

لجنة برملانية تعقد جلسة 
استامع لرئيس بلدية النصريات

وفد من القضاء يتفقد نزالء 
مركز إصالح شامل غزة

غزة/ فلسطن:
تأهيــل  للقضــاء، جولــة تفقديــة ملركــز  األعــىل  أجــرى املجلــس 
النــزلء  أوضــاع  للتعــرف إىل  غــزة،  وإصــالح ســجن شــال قطــاع 

والطالع عىل الجراءات القانونية للتوقيف وتنفيذ األحكام.
األعــىل  للمجلــس  العــام  األمــن  مــن  كالًّ  الزائــر،  الوفــد  وجمــع 
للقضــاء املستشــار أرشف نــرص اللــه، ومســاعده محمــد مــراد، 
ورئيــس محكمــة بدايــة شــال غــزة أنــس أبو نــدى، ومدير الرشطة 

القضائية حادة أبو قمر.
مالءمــة  ومــدى  الســجن  يف  اإلجــراءات  صحــة  الوفــد  وتفقــد 
الظــروف التــي يعيشــها وفًقــا لنظام قانون اإلصــالح والتأهيل )6( 
لســنة 1998 والتحقــق مــن صحــة األوراق والســجالت املتعلقــة 

بالنزلء.
واشــتملت الجولــة عــىل زيــارة العيــادات الصحيــة وغــرف النــزلء 
يف مركز أبو عبيدة، كا تفقد الوفد األقسام واملرافق، واستمع 

لشكاوى النزلء بخصوص ظروف توقيفهم.
وناقش الوفد مع إدارة املركز العديد من اإلشكاليات املتعلقة 
اإلجــراءات  اتبــاع  مؤكديــن رضورة  القضائيــة،  القــرارات  بتنفيــذ 
واألصــول القانونيــة عنــد تنفيذ األحــكام القضائية، وصون حقوق 

النزلء املكفولة قانوًنا. 
النــزلء طبًقــا  أحــوال  لتفقــد  تــأيت  الزيــارات امليدانيــة  أن  يذكــر 

لقانون السلطة القضائية وقانون مراكز اإلصالح والتأهيل.

بروت/ فلسطن:
يواصــل عــرشات املعلمــن الفلســطينين لليــوم 
الثاين اعتصامهم داخل مقر وكالة األمم املتحدة 
لغــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين "أونــروا" 
يف العاصمــة اللبنانيــة بــروت احتجاًجــا عىل قرار 
املنظمــة الدوليــة وقف برنامج "الدعم املدريس" 
)لتقديــم الدعــم للطلبــة الذيــن يعانــون صعوبــات 
يف التعلم( الذي يعمل فيه 89 معلًا ومعلمة.

معلمــي  أحــد  قاســم؛  أرشف  املعلــم  وأوضــح 
الربنامج أن العتصام يحمل رسالة إلدارة "أونروا" 
الكــرام،  مــرور  ميــر  لــن  األمــر  هــذا  بــأن  لبنــان  يف 
89 موظفــا  إنهــاء خدمــة  القــرار مثنــه  أن  مضيًفــا 
حقوقهــم،  أبســط  مــن  عائالتهــم  وحرمــان  ثابتــا، 
مــن حقهــم يف  الطــالب  مــن  كبــر  عــدد  وحرمــان 
وضعــف  تــدين  بعــد  خاصــة  الــدرايس،  الدعــم 

تحصيلهم العلمي بعد أزمة كورونا.
وأضاف قاسم لـ"قدس برس" أن جميع املعلمن 
مــرصون عــىل التمســك مبطالبهم حتى تحقيقها، 
الســنوية  الربنامــج  تكلفــة  أن  إىل  اإلشــارة  مــع 
محدودة إذ ل تتجاوز )690 ألف( دولر، مبيًنا أن 
ا كامــال مــى عــىل محــاولت الحــوار  عاًمــا دراســيًّ

بــن املعلمــن وإدارة "أونــروا" يف لبنــان لكنهــا مل 
تعِط أي اهتام للملف.

من جانبها أكدت املعلمة فاطمة حمدان؛ إحدى 
معلات "الدعم املدريس" أن قرار "أونروا" أدى 
إىل "مضاعفــة املعانــاة التــي نعيشــها يف لبنــان"، 
لفتــة إىل أن معلمــي الدعــم كانوا ميارســون مهام 
واجتاعيــا،  نفســيا  الطــالب  ويدعمــون  إرشــادية 
التعلــم  مبــادئ  تطبيــق  يف  أســايس  دور  ولهــم 
"ملــف  مســؤول  قــال  بــدوره،  والدامــج.  الجامــع 
لبنــان  يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  أونــروا" 
جهاد محمد: إنه من غر املسموح الستمرار يف 
سياســة تقليــص خدمــات الوكالــة األممية يف ظل 
الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي ميــر بهــا لبنــان، 
مؤكدا رضورة حل "أونروا" القضايا العالقة ضمن 
إعطــاء كل ذي حــق حقــه،  قاعــدة  الحــوار وعــىل 
وصــون كرامــات املوظفــن، وإعطائهــم حقوقهــم 

الكاملة دون أي نقصان.
وطالــب محمــد يف ترصيــح صحفــي إدارة "أونروا" 
بتأمــن الدعــم املايل املطلوب لصالح ميزانيتها، 
جميــع  يف  لشــعبنا  الكريــم  العيــش  لضــان 
الضغــوط  عــن  بعيــدا  والتجمعــات،  املخيــات 

السياســية التــي متارســها اإلدارة األمريكيــة إلنهــاء 
تفويض الوكالة األممية.

ودعــا "أونــروا" إىل فتــح بــاب التوظيفــات واإلعــالن 
عنها، مشًرا إىل أن ذلك يساهم يف تعزيز األمن 
الجتاعــي داخــل املخيــات، خاصــًة أن الالجــئ 
مــن  العديــد  مارســة  مــن  ممنــوع  الفلســطيني 

املهن عىل األرايض اللبنانية.
املخيــات  يف  األهليــة"  "اللجــان  وأكــدت 
الفلســطينية يف لبنان رفضها قرار وكالة "أونروا"، 
لــه  حســاس  توقيــت  يف  يــأيت  أنــه  إىل  مشــرة 
تأثــرات خطــرة عــىل مســتوى التحصيــل العلمــي 
لطــالب الحلقــات األوىل مــن التعليــم األســايس، 
ويف ظــل قــرار الوكالــة وضــع 50 طالبــا يف الغرفــة 
عــام  أسســت  التــي  "أونــروا"  وتقــّدم  الصفيــة. 
لجــئ  ماليــن   5.7 مــن  ألكــر  خدماتهــا   1949

ســوريا  مــن  كل  يف  لديهــا،  مســجل  فلســطيني 
ولبنان واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

لبنــان  يف  الفلســطينين  الالجئــن  عــدد  ويقــدر 
األمــم  تقديــرات  وفــق  لجــئ،  ألــف   200 بنحــو 
مخيــا،   12 عــىل  معظمهــم  يتــوزع  املتحــدة، 

ومناطق سكنية أخرى يف البالد.

طهران/ فلسطن:
وصــل األمــن العــام لحركة الجهاد اإلســالمي 
يف فلسطن زياد النخالة إىل إيران يف زيارة 
املقاومــة  ظــروف  قيادتهــا  مــع  فيهــا  ناقــش 

الفلسطينية ول سيَّا يف قطاع غزة.
مجلــس  رئيــس  لقائــه  خــالل  النخالــة  وقــال 
باقــر  محمــد  اإليــراين  اإلســالمي  الشــورى 
قاليباف أمس إن املقاومة سجلت إنجازات 
الحتــالل  وإن  فلســطن،  داخــل  جيــدة 
كل  مــن  محــارًصا  اليــوم  بــات  اإلرسائيــي 
أكــر  وارتفــع صــوت ضعفــه ووهنــه  جانــب، 

مــن أي وقــت مــى، وفًقــا ملــا أوردتــه وكالــة 
"مهر" اإليرانية لألنباء.

فيــه  يذهــب  الــذي  الوقــت  يف  أنــه  وأكــد 
تعــزز  املقاومــة  فــإن  التطبيــع  نحــو  البعــض 
يف  وحضورهــا  دورهــا  مــن  وتزيــد  قدراتهــا 

امليدان.
أثبتــت  التجــارب  إن  قاليبــاف:  قــال  بــدوره 
رضورة عدم التخي عن روح الجهاد، مؤكدا 
الوحيــد  الطريــق  هــا  والنضــال  "الجهــاد  أن 

لالنتصار".
املجلــس  برئيــس  النخالــة  والتقــى 

اإليرانيــة  الخارجيــة  للعالقــات  اإلســراتيجي 
كال خرازي.

الصهيــوين  "الكيــان  خــرازي:  وقــال 
دعــم  وإن  املقاومــة،  مــن  محــارص  اليــوم 
املقاومــة اإلســالمية يف فلســطن جــزء مــن 
اإلســراتيجية الكــربى للجمهورية اإلســالمية 
الرئيــس  زيــارة  أن  إىل  لفًتــا  اإليرانيــة"، 
مل  للمنطقــة  األخــرة  بايــدن  جــو  األمريــي 
تحقــق ســوى الفشــل، وأن تحــركات وجهــود 
ا. الحتالل لستغالل هذه الزيارة كان دعائيًّ

النخالــة  التقــى  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 

اللهيــان  عبــد  أمــر  اإليرانيــة  الخارجيــة  وزيــر 
عــن  اللقــاء  خــالل  وأعــرب  طهــران،  يف 
الضغــوط  مارســة  البعــض  ملحاولــة  أســفه 
الحقيقــي  الخطــر  مــن  والتقليــل  إيــران  عــىل 
والقضيــة  اإلســالمية  األمــة  عــىل  لالحتــالل 

الفلسطينية.
وأعــرب عبــد اللهيــان عــن ثقتــه بــأن املقاومــة 
اإلســالمية يف املنطقــة وفلســطن ســتدافع 
بقــوة عــن الحقــوق الثابتــة لشــعوب املنطقــة 
متاســكها  تعزيــز  ظــل  يف  وفلســطن، 

وتضامنها ووحدتها الداخلية.

"شؤون األجانب واملغرتبني" ُتصدر 
أكرث من 400 وثيقة خالل يوليو

غزة/ فلسطن: 
قال تقرير صادر عن اإلدارة العامة لشؤون األجانب واملغربن بوزارة الداخلية-

الشــق املــدين، إنهــا ســلمت 475 وثيقــة للزوار األجانــب واملغربن خالل يوليو 
املنــرصم. وأوضحــت يف تقريرهــا الشــهري أمــس، أن دائــرة اإلقامات والتأشــرات 
أجنبــي  زائــر  دخــول  موافقــة  طلــب   149 إىل  توزعــت  معامــالت   304 أنجــزت 
وزائــر فلســطيني، و107 طلــب موافقــة إذن دخــول متعــدد الســفر، باإلضافــة إىل 
48معاملــة تنوعــت بــن )طلــب تجديــد إقامــة ســنوية 6 شــهور- طلــب تســجيل 

دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب ترصيح إقامة مؤقتة(.

غزة/ فلسطن:
عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم املحي 
اســتاع  جلســة  أمــس،  الترشيعــي،  باملجلــس 
لرئيــس بلديــة النصــرات إيــاد املغــاري، وذلــك 
البلديــات  لعمــل  اللجنــة  متابعــة  إطــار  يف 
ومــدى  للمواطنــن  تقدمهــا  التــي  وللخدمــات 

جودتها.
وحــرض الجلســة رئيــس اللجنــة النائــب د.مــروان 
النائــب املستشــار محمــد  ومقررهــا  راس،  أبــو 
د.ســامل  النائــب  اللجنــة  وعضــو  الغــول،  فــرج 

سالمة.
واستمعت اللجنة من رئيس البلدية إىل جهود 
بلديته يف توفر كافة الخدمات للمواطنن يف 
مخيــم النصــرات، وأبــرز املعيقــات والتحديات 

التي تواجه البلدية.
واطلعــت اللجنــة عــىل جهود البلدية يف تطوير 
كــا  للمواطنــن،  املقدمــة  خدماتهــا  وتجويــد 
مــن  إليهــا  الــواردة  الشــكاوى  مــن  عــدًدا  بحثــت 
البلديــة، وأكــدت عــىل  املواطنــن حــول عمــل 

رضورة حلها.
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هل تتجه الصني 
لمواجهة مع أمريكا؟!

بيلــويس زعيمــة األغلبيــة يف مجلــس النــواب األمريــي يف 
أمريــكا  نفذتهــا  املثــرة  الزيــارة  التايونيــة.  العاصمــة  تايبيــه 
رغــم أنــف الصــن التــي أرعــدت وأزبــدت وهــددت بعواقــب 
وخيمة تصل إىل حد تفجر معركة مع أمريكا يف املنطقة. 
صحيــح أن الطائــرات املقاتلــة الصينيــة حلقــت بكثافــة حــول 
جزيــرة تايــوان، ولكــن ال يشء حــدث بعــد هــذا االســتعراض 
التــي  العنيفــة  اإلعالميــة  الترصيحــات  وبعــد  العســكري، 

صدرت من فيجن العاصمة الصينية.
بيلــويس ماضيــة يف زيارتهــا حســب الخطــة املوضوعــة لهــا، 
واســتنفار الصــن لقواتهــا مل مينعهــا من امليض يف الزيارة، 
وتحذيــرات الغربيــن واملستشــارين مل متنــع الزيــارة، فهــل 
كان البيــت األبيــض عــى علــم مســبق بســقف التهديــدات 
الصينيــة وأيــن يقــف االســتنفار العســكري؟ أم أن الصــن مــا 
زالــت تحشــد لفعــل يشء مــا ضــد التدخــل األمريــي فيــا 

تعده شؤوًنا صينية داخلية؟
وهــل البيــت األبيــض مــى يف حايــة الزيــارة دون األخــذ 
بالتحذيرات ألنه يريد أن يحتك بالصن، أو يجبي مثًنا منها 
بالبعــد عــن املوقــف الــرويس يف أوكرانيــا يف مقابــل ابتعــاد 

أمريكا عن تايوان بشكل أو بآخر؟
وتحتكــم  املبــادئ،  مــن  وتخلــو  قــذرة،  ألعــاب  السياســة 
للقــوة، وإنــه مثــة رصاع قــوة بــن الصــن وأمريــكا يف جميــع 
املســتويات، ومثــة رصاع مصالــح وتحالفــات، وعنــد تجــاوز 
الكبــار،  بــن  خطــوط معلومــة يحــر شــبح الحــرب والقتــال 

وينترش القلق، وترفع من درجته وسائل اإلعالم.
نعــم، مثــة قلــق عاملــي يف ضوء مــا يحدث يف الرشق، ولكن 
ال بــوادر لنشــوب حــرب بــن القوتــن، إذ متلــك كل قوة ردًعا 
ــا يســبق دواعــي الحــرب والقتــال. ولكــن مثــة تداعيــات  ذاتيًّ
ســلبية عــى االقتصاد العاملــي، ودول املنطقة العربية التي 
األســعار  ارتفــاع  يتمثــل يف  الصــن،  مــع  واســعة  تجــارة  لهــا 

وتأخر التدفقات التجارية يف املواين الصينية.
تحــدد  مل  التداعيــات  هــذه  مــن  املتــررة  العربيــة  الــدول 
بيلــويس، ومل تســتنكرها، ومل تؤيدهــا،  زيــارة  مــن  موقفهــا 
الفلســطينية  الفصائــل  إحــدى  ولكــن  بالصمــت،  والذت 
صامتــة،  األخــرى  الفصائــل  وبقيــت  الزيــارة،  هــذه  شــجبت 
القصــة برمتهــا ال تعنــي فلســطن، فهــل موقــف  باعتبــار أن 
مــن شــجب هــو املوقــف الصحيــح أو العكــس؟ وهــل يطلــب 
مــن الفصائــل واألحــزاب موقــف محــدد مــن كل حــدث دويل 
بعيــد عــن فلســطن، بحيــث تنــوب األحــزاب عــن الحكومــات 
حــزب  صــوت  أن  أعلــم  ولكنــي  أدري؟  لســت  والــدول؟ 
الــدول  جيــًدا يف رصاعــات  مســموًعا  يكــون  لــن  فلســطيني 

الكربى.

األطعمة فائقة 
التصنيع تزيد خطر اإلصابة 

بالتدهور المعريف
أبو ظبي/ وكاالت:

خلصــت دراســة جديــدة إىل أن تنــاول مــا يزيــد عــى 20 يف املئــة مــن 
إجايل السعرات الحرارية اليومية من األطعمة الفائقة املعالجة يضع 

الشخص عى طريق اإلصابة بالتدهور املعريف.
ونعــرف جميعــا أن األطعمــة الفائقــة املعالجــة، التــي ال تحتــاج أي جهــد 

إلعدادها متهيدا ألكلها، تسّهل حياتنا وتخترص علينا وقتا كثرا.
وتضم األطعمة الفائقة املعالجة الوجبات املعدة مسبقا مثل الحساء 

والبيتزا املجمدة واملرشوبات الغازية والبسكويت وغرها.
وتعرف األطعمة الفائقة التصنيع عى أنها مركبات صناعية من املواد 
والربوتينــات  والنشــا  والدهــون  الســكر  عــى  تحتــوي  التــي  الغذائيــة 
املعزولة، وتحتوي عى مواد النكهة واملستحلبات وصبغات األلوان.

لكــن هــذه األطعمــة ليســت جيــدة لصحتنــا، بحســب دراســة جديــدة 
نقلت تفاصيلها شبكة "يس إن إن" األمركية.

وكانــت دراســات ســابقة أشــارت إىل دور هــذه األطعمــة يف زيــادة خطر 
اإلصابة بـالسمنة وأمراض القلب والسكري، وحتى تقصر العمر.

األطعمــة  تنــاول  يف  اإلفــراط  أن  إىل  حديثــة  دراســة  خلصــت  واآلن، 
الفائقــة املعالجــة يســاهم يف التدهــور املعــريف بشــكل عــام، مبــا يف 

ذلك مناطق يف الدماغ املسؤولة عن املهام التنفيذية.
والتدهور املعريف يشمل حالة عامة تصيب الدماغ بحيث تؤثر عى 
القدرات املعرفية مثل الذاكرة والوعي وتراجع مهارات التفكر بشكل 

كبر. 
النــوع مــن  الذيــن يتناولــون هــذا  الرجــال والنســاء  الدراســة إن  وقالــت 
األطعمــة كان لديهــم معــدل أرسع بنســبة 28 يف املئــة مــن املعــدل 
العاملــي للتدهــور املعــريف، ومعــدل أرسع بنســبة 25 يف املئــة يف 
انخفاض الوظائف التنفيذية، مقارنة مع األشخاص الذين تناولوا كمية 

أقل من األطعمة املصنعة.

ثلث شباب ألمانيا 
يغادرون منازل آبائهم

فيسبادن/ وكاالت:
مل يعــد نحــو ثلــث الشــباب الذين تــراوح أعارهم بن 15 و24 عامًا 

يف أملانيا يعيشون يف منزل والديهم.
فقد أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي، أن نحو 2.6 مليون شخص من 
هــذه الفئــة العمريــة غــادروا منزل اآلبــاء العام املايض، وهو ما يعادل 

31.2 يف املائة من إجايل هذه الفئة العمرية.
وكان يبلغ عددهم قبل عرش سنوات 2.4 مليون )27.5 يف املائة(. 
وحســب البيانــات، ال يــزال الذكــور يســتغرقون وقتــًا أطــول بقليــل مــن 
اإلنــاث عنــد الخــروج مــن منــزل األرسة، حيث مل يعد 27.6 يف املائة 
مــن الذكــور الذيــن تــراوح أعارهــم بــن 15 و24 يعيشــون يف منــزل 

العائلة، بينا بلغت النسبة بن اإلناث 35.1 يف املائة.
أن  إىل  تشــر  أوروبــا،  مســتوى  عــى  أرقامــًا  أيضــًا،  املكتــب  ونــرش 
الشــباب يغادرون منزل العائلة يف ســن 24 يف املتوســط، أي ثالث 
ســنوات أبكــر مــن املتوســط األورويب. واحتــل الشــباب الســويديون 
املرتبــة األوىل هنــا بســن 19 عامــًا يف املتوســط، واحتــل الربتغاليون 

املرتبة األخرة )نحو 34 عامًا(.
التــي  العمريــة  الفئــة  بــن  اآلبــاء  عــدد  انخفــاض  وأشــار املكتــب إىل 
يف  األخــرة  العــرشة  الســنوات  خــالل  عامــًا،  و24   15 بــن  تــراوح 
أملانيــا. ففــي نهايــة عــام 2021 بلغت نســبة اآلباء واألمهات يف هذه 
ألــف أب أو أم(، وكانــت   197 الفئــة العمريــة 2.4 يف املائــة )نحــو 

نسبتهم عام 2011 نحو 3.7 يف املائة )327 ألف أب أو أم(.

ألول مرة منذ 124 عاًما.. 
مجزرة مروعة بحق 

دالفني نادرة
ديب/ وكاالت:

يف تقليــد شــعبي غريــب، ذبــح نحــو 100 دولفــن مــن فصيلــة نــادرة 
يف جزر فارو، ما ميثل أكرب عملية صيد لهذا النوع منذ 124 عاًما.

وكانت آخر مرة ُقتل فيها مثل هذا العدد الكبر من الدالفن قارورية 
األنــف شــديدة الــذكاء يف جــزر فــارو يف عــام 1898، حيــث تــم ذبــح 

100 من الدالفن، وفًقا إلحصاءات حكومة جزر فارو.

ويبــدأ موســم صيــد الحيتــان يف جــزر فــارو يف أشــهر الصيــف. ويعــود 
النــاس  كان  عندمــا  عــام،   1200 حــوايل  إىل  التقليــد  هــذا  تاريــخ 
يصطــادون الدالفــن والحيتــان يف أوقــات املجاعــة. وال تــزال العديــد 
مــن أنــواع الدالفــن، مبــا يف ذلــك الحيتــان والدالفــن البيضــاء، ُتقتــل 

كل عام بسبب شحومها ولحومها.
 Sea Shepherd وتم توثيق الصيد من قبل منظمة حملة يس شيربد
غــر الهادفــة للربــح. وقــام متطوعــون مــن املنظمــة بتصويــر الدالفــن 

وهي ملقاة ميتة بعد ذبحها.

حاول حرق 
العنكبوت 

فأحرق الغابة
يوتاه/ وكاالت:

ألقــت الرشطــة األمركيــة يف واليــة 
بتهمــة  رجــل،  عــى  القبــض  يوتــاه 
يف  ضخمــة  حرائــق  يف  التســبب 
قتــل  يحــاول  كان  بينــا  الغابــات، 
"ســكاي  شــبكة  وذكــرت  عنكبــوت. 
الرشطــة  أن  الربيطانيــة،  نيــوز" 
األمركيــة يف واليــة يوتــاه اعتقلــت 
الــذي يبلــغ مــن العمــر )26  الرجــل 
شــال  املــايض،  االثنــن  عامــا(، 
مدينــة ســولت ليــك ســتي، عاصمة 
الواليــة. وقــال كــوري مارتــن إنــه كان 
العنكبــوت  رصــد  عندمــا  نزهــة  يف 
يف منطقة سفح جبل، حيث حاول 

حرقه باستخدام قداحة.
ومل يوضــح الرجــل ملــاذا حــاول قتــل 
العنكبوت حرقا. ويف تغريدة عى 
األمركيــة  الرشطــة  قالــت  "تويــر"، 
إنهــا وجدت كميات من املاريغوانا 
مــع  كانــت  التــي  الظهــر  يف حقيبــة 
الرجــل عنــد اعتقالــه. وذكر مســؤول 
مــن  مــا  أنــه  األمركيــة  الرشطــة  يف 
دليل عى أن الشاب أشعل النران 
الجفــاف  أن  إىل  مشــًرا  عمــدا، 
الشديد ساعد يف انتشار النران.

الجفاف يتسبب يف رصاع 
بني الفقراء واألثرياء 
عىل المياه بكاليفورنيا

لوس أنجليس/ وكاالت:
يبدو أن موجات الجفاف مل تعد تكتفي برب عدد من الدول األفريقية، حيث 
الزراعيــة،  ونفــوق املاشــية، وهــالك املحاصيــل  التصحــر  نــدرة امليــاه إىل  أدت 
فانتقلــت إىل مناطــق غنيــة ومتقدمــة يف الواليــات املتحــدة، مثــل مدينــة لــوس 
أنجليــس، حيــث يقيــم العديــد مــن نجــوم املجتمــع واألثريــاء، وتشــتهر بأنهــا مركــز 
الجنوبيــة،  بكاليفورنيــا  امليــاه  إعــالن رشكــة  العامليــة. ومبجــرد  الســينا  لصناعــة 
فــرض أكــر القيــود رصامــة عى اســتخدامات املياه بالنســبة ملالين الســكان يف 
املنطقــة، أوىص العاملــون برشكــة ميــاه الس فرجينز بأن يروي الســكان حدائقهم 
مرة واحدة يف األسبوع. وتهدف هذه القيود إىل خفض استهالك املياه، بنسبة 
%35 وخفــض االســتخدام إىل 80 جالونــا يف اليــوم للشــخص الواحــد، بينا كان 

193 جالونــا عــام  معــدل االســتخدام اليومــي للشــخص يف بلــدة الس فرجينــز 
2021، وفقــا لبيانــات واليــة كاليفورنيــا. وقــال مســؤول يف البلــدة: "نحــن نعلــم أن 

هــذا الخفــض يتطلــب تضحيــة كبــرة، وأن الحــال ال يــر، وأن الحدائــق ســيتحول 
لونها إىل البني، ولي ننجح يتعن عى كل فرد منا االلتزام باملسؤولية لتقليص 
اســتهالك امليــاه". ونظــرا للتبايــن يف مســتويات الــراء يف املنطقــة، وشــكاوى 
بعض الســكان محدودي الدخل من أن األثرياء هم الذين يفرطون يف اســتهالك 
امليــاه، أقــر ديفيــد بيدرســن املديــر العــام لرشكــة امليــاه يف بلــدة الس فرجينــز، 

بوجود توترات بن الرشائح السكانية بسبب استخدامات املياه.


