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أكدت مواصلة )إسرائيل( انتهاك القانون الدولي
المفوضة األممية تعرب عن قلقها إزاء عدد 

األطفال الشهداء يف العدوان عىل غزة
جنيف/ فلسطني:

أعربــت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليت عــن قلقهــا إزاء عــدد األطفــال 
الشــهداء الذيــن ارتقــوا بفعــل عــدوان االحتــال اإلرسائيــي األخــر عــى قطــاع غــزة. واستشــهد 17 طفــًا مــن 

جراء العدوان اإلرسائيي، وطفان برصاص قوات االحتال يف نابلس والخليل األسبوع املايض. 
ووفًقــا لبيــاٍن للمفوضــة الســامية صــدر عــن مكتبهــا أول من أمس، فقد ارتفع عدد الشــهداء األطفال 

وقفة غاضبة في اللد احتجاًجا 
على استمرار اعتقاله

تدهور صحة األسري 
"الباز" إثر إرضابه 

عن الطعام
اللد املحتلة/ فلسطني:

طــرأ تدهــور عى الوضع الصحي لألســر 
يوســف  الشــيخ  الطعــام  عــن  املــرب 
البــاز )64 عاًمــا( وجــرى نقلــه إىل عيــادة 
ســجن "رميــون" اإلرسائيــي. وأفــاد نــادي 
األســر يف بيــان لــه أمــس بــأن البــاز أعلــن 

مــن  أول  الطعــام  عــن  إرضابــه 
اســتمرار  عــى  احتجاًجــا  أمــس 

حماس تثمن موقف وزير الدفاع 
الباكستاين ضد االحتالل

غزة/ فلسطني:
مثنــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس موقــف وزيــر الدفــاع الباكســتاين 
خواجــا عاصــف الــذي عــر فيــه عــن أصالــة الشــعب الباكســتاين تجــاه قضيــة 
فلســطني القضيــة املركزيــة ألمتنــا العربية واإلســامية. جــاء ذلك يف ترصيح 

صحفــي للمتحــدث باســم حركــة حــاس فــوزي برهــوم وصلــت إىل 
صحيفــة "فلســطني" نســخة عنــه أمــس، أوضــح فيــه أن عاصــف نبــه 

اآلالف يؤدون صالة الفجر يف "جمعة الشهداء" 
بمساجــــد الضفــــة واألقصــــــى

منظمات حقوقية تدعو لحماية 
الشعب الفلسطيين ووقف 

جرائــــــم )إرسائيــــــل( 
تونس- عواصم/ فلسطني:

األمــم  وخاصــة  الدوليــة  املنظــات  حقوقيــة،  ومنظمــة  شــبكة   199 دعــت 
املتحــدة إىل حايــة الشــعب الفلســطيني ووقــف جرائــم االحتــال 
عت الشبكات واملنظات الحقوقية، أمس، وثيقًة  اإلرسائيي. ووقَّ

قطر توافــق عىل طلــب 
"هنية" إعــادة إعمار البيــوت 

المهدمة يف غـــزة
غزة/ فلسطني:

تلقــى رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة، موافقــة مــن 
دولة قطر إلعادة إعار البيوت التي هدمت خال العدوان اإلرسائيي األخر 
عــى قطــاع غــزة، وفــق املوقــع الرســمي للحركــة. وأبلــغ وزيــر الخارجيــة القطــري 

القطريــة  باملوافقــة  هنيــة  أمــس،  الرحمــن،  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
عــى إعــادة اإلعــار مبــا يشــمل البيــوت التي هدمــت يف رفح أو غزة 

رفــض أوروبــي لقــرار االحتالل 
هدم مدرسة رشيق رام هللا

رام الله/ فلسطني:
وصــف ممثــل االتحــاد األورويب يف فلســطني ســفن كــون فــون بورغســدورف، 
قــرار االحتــال اإلرسائيــي هــدم مدرســة "عــني ســامية" رشقــي مدينــة رام اللــه 
بأنه "غر قانوين". وأوضح بورغسدورف، يف ترصيحات إعامية، أمس، عى 
هامــش زيارتــه برفقــة ممثــي وســفراء دول االتحــاد األورويب لــدى فلســطني، 
للمدرســة املهــددة بالهــدم، أن "قــرار )إرسائيــل( هــدم املدرســة يتنــاىف مــع 

القانــون الــدويل اإلنســاين". وأشــار إىل أن املدرســة ُشــيدت بدعــم 
ومتويل من االتحاد األورويب، من أجل خدمة الطلبة وتوفر التعليم 

األسري عواودة 
يواصل إرضابه رغم 

تدهور صحته
النارصة/ فلسطني:

يواصل األســر خليل عواودة )40 عاًما( 
مــن بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، إرضابــه عــن 
الطعــام منــذ 152 يوًمــا، رفًضــا العتقالــه 
املفاجــئ  التدهــور  رغــم  اإلداري، 
صحتــه.   عــى  طــرأ  الــذي  و"الخطــر" 
العســكرية،  "عوفــر"  محكمــة  وســمحت 

ملحاميــة  أمــس،  مــن  أول 
بزيارتــه بشــكل  عــواودة  األســر 

النائب منصور تدعو "فتح" 
لالتفــــاق علـــى برنامـــج وطنـــي

قيادي فتحاوي لـ"عباس": 
جنـــازات الشهــــداء أكبـــــر 

استفتاء عىل المقاومة
نابلس/ فلسطني:

قــال القيــادي يف حركــة "فتــح" مــازن الدنبــك: إن جنــازات شــهداء 
مدينــة نابلــس مبنزلــة "اســتفتاء عــى املقاومــة"، داعًيــا 

رئيس حركته محمود عباس لقراءة هذه الرسالة.

تصاعدت على خلفية نشر تسجيل 
مســــرب وسحــــب طاقــــم حراســـــة 

صدام "الطرياوي" 
بـ"الشيخ".. رصاع الوراثة 

يحتــــــدم مبكـــــــرًا
رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:

يظهــر قــرار رئيــس الســلطة محمــود عباس، بإعادة تشــكيل مجلس 
يف  الواقعــة  األمنيــة  للعلــوم  االســتقال  جامعــة  أمنــاء 
مدينــة أريحــا رشق الضفــة الغربيــة، الــذي يرأســه عضــو 

شبح التهجري يطارد أهايل تجمع 
"النيب موىس" رشق القدس المحتلة

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
يرتقب أهايل تجمع "النبي موىس" شال رشقي مدينة القدس املحتلة، عودة قوات االحتال اإلرسائيي 
يف أي لحظة لهدم منازلهم خال الساعات أو األيام القادمة، عى الرغم من حصولهم عى قرار من محكمة 

االحتــال مبنــع عمليــة الهــدم. واقتحمــت قــوات االحتــال، أخــًرا، تجمــع "النبــي مــوىس" لتنفيــذ 
جرميــة الهــدم، لكنهــا توقفــت عــن ذلــك بعــد تصــدي األهــايل لهــا، وإطــاع القــوات املقتحمــة عــى 

رام الله/ فلسطني:
أدى آالف املصلــني، صــاة فجــر الجمعــة 
مســاجد  بعــدة  الشــهداء"  "جمعــة  يف 
واملســجد  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
القــدس  مدينــة  يف  املبــارك  األقــى 
يف  املصلــون  واحتشــد  املحتلــة. 

الخليــل  مبدينــة  اإلبراهيمــي  املســجد 
)جنوًبــا(، ومســجد النــرص مبدينــة نابلــس 
)شــااًل(  الكبــر  جنــني  مخيــم  ومســجد 
مدينــة  يف  املبــارك  األقــى  واملســجد 
النــرص  القــدس املحتلــة. وامتــأل مســجد 
الفجــر  صــاة  أدوا  الذيــن  باملواطنــني 

يف  ارتقــوا  الــذي  املدينــة  لشــهداء  وفــاء 
االحتــال  قــوات  مــع  مســلحة  اشــتباكات 
وشــارك  املــايض.  األســبوع  اإلرسائيــي 
يف الصاة أهل الشــهداء واألرسى، منهم 

إبراهيــم  الشــهيد  ووالــدة  والــد 
القامئــون  ووضــع  النابلــي. 

عشرات اإلصابات بقمع قواته الفعاليات المناهضة لالستيطان بالضفة

شهيد متأثر بجراحه من 
العدوان عىل غزة وبحرية 

االحتالل تالحق الصيادين
رام الله-غزة/ محمد المنيراوي:

ارتقى الشاب أنس انشاصي )22 عاًما( أمس متأثًرا بجروحه التي أصيب بها خالل 
العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطاع غزة، والحقــت زوارق االحتــالل البحرية 
مراكــب الصياديــن فــي عرض البحــر وأجبرتهم على االنســحاب مــن عملهم، في 
حيــن أصيــب عشــرات المواطنين إثر قمع قــوات االحتالل الفعاليــات المناهضة 

لالســتيطان بمناطــق متفرقــة بالضفــة الغربيــة المحتلة. وأعلنــت وزارة 
1515الصحة استشهاد الشاب "انشاصي" داخل غرف العناية المركزة متأثرا 
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خالل حلقة نقاش نظمها مركز الزيتونة
رون المقاومة: االحتالل يحاول  مراقبون يحذِّ

النيل من إنجازات "سيف القدس"
بروت/ فلسطني:

حــذر مراقبــون سياســيون، فصائــل املقاومــة الفلســطينية مــن مخطــط إرسائيــي للنيــل مــن إنجــازات معركــة 
2021م. وأكــد هــؤالء عــى أن  أيــار  التــي أدارتهــا املقاومــة وجاهــر شــعبنا يف مايــو/  القــدس"  "ســيف 

تقديــر أي معركــة قادمــة يجــب أن يكــون وفــق إســرتاتيجية املقاومــة وأجندتهــا وجدواهــا وتوقيتهــا 
44واســتعدادها -وألجــل ذلــك– اقرتحــوا إنشــاء لجنــة أو إطــار ســيايس موحد للمقاومة عــدا عن إقامة 

أمهات الشهداء.. 
نماذج منقطعة 
النظري يف الصرب 

والتضحيــــــــة

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
هــنَّ ســيدات آمــنَّ بــأن الوطــن هــو األم التــي تقبــل هدايــا الفــداء 
بــأن  يقينــا  أكبادهــن  فلــذات  داخــل  وغرســن  والــدم،  بالــروح 
الشــهداء  أمهــات  هــن  هكــذا  والفــرح،  الفخــر  مفتــاح  الشــهادة 
يف فلســطني اللــوايت يســّطرن روايــات يف الصــر والتضحيــة. 

إىل  العــزاء  مراســم  تتحــول  الشــهداء  يرتقــي  فحــني 
وتوزيــع  بالزغاريــد  األمهــات  تبــدأه  وطنيــة"  33"أعــراس 
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50 ألًفا أدوا صالة الجمعة في رحابه

خطيــــب األقصـــى: القدس أمانــة لــن نتخلــى 
عنهـــا والشهــادة "أوسمــــــة ربانيـــــــة"

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أدى عــرات آالف املصلــني 
املســجد  يف  الجمعــة  صــاة 
األقــى املبــارك، عى الرغم 
االحتــال  تشــديدات  مــن 
اإلرسائيي يف مدينة القدس 
القدميــة.  البلــدة  ومحيــط 
األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
اإلسامية يف القدس بأن 50 
يف  الجمعــة  صــاة  أدوا  ألًفــا 

األقــى،  املســجد 
مــن  الرغــم  مواطنون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى   )فلسطين(مواطنون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى   )فلسطين(عــى 

شاب يرشق جنود االحتالل بالحجارة في أثناء مواجهات وسط الخليل أمس           )أ ف ب(شاب يرشق جنود االحتالل بالحجارة في أثناء مواجهات وسط الخليل أمس           )أ ف ب(
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إعادة طرح عطاء
مشروع:  الدعم الطارئ لصغار المزارعين  جنوب قطاع 

غزه تحسيًنا لظروفهم المعيشية  جنوب قطاع غزة
رقم العطاء: 2

  DMAتعلــن جمعيــة بيــت املســتقبل وبــإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويــل
ضمــن مــروع الدعــم الطــارئ لصغــار املزارعــن جنــوب قطــاع غــزة تحســينا 
لظروفهم املعيشية  جنوب قطاع غزة عن طرح )تأهيل أرايض زراعية( بطريقة 
الظرف املختوم وميكن الحصول عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم )الســبت( 
املوافــق )2022/8/13( وحتــى يــوم األربعاء املوافــق 2022/8/17، وذلك 
من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساء مقابل رسم مايل ال يرد مقداره 

100 شيكل وذلك من مقر )جمعية بيت املستقبل-خزاعة(

• إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن/الركات التي متتلك الخربات الالزمة يف 
قطاع غزة علاًم بأن آخر موعد لتســليم الوثائق وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية 
عــرة ظهــرا مــن يــوم )الخميــس( املوافــق )2022/8/18( يف مقــر )جمعيــة بيــت 
املستقبل-خزاعة( ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد، عىل أن يتم تسليم العطاء 
مع كافة األوراق الرسمية بالظرف املختوم يف مقر جمعية بيت املستقبل-خزاعة.

لــدى جهــة االختصــاص ومســجلة  • يجــب عــىل الركــة أن تكــون مســجلة 
رسميًا يف دوائر الرضيبة ولها خربة موثقة يف مجال املروع.

تكــون األســعار  أن  بالــدوالر األمريــي، ويجــب  تكــون األســعار  أن  • يجــب 
سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء

• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل 1500 $ دوالر، 
ســارية  تكــون  أن  عــىل  مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــىل  وذلــك 

املفعول لفرتة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
• ســيتم عقــد جلســة اجتــامع متهيدي يوم االثنــن املوافق 2022/8/15م 

يف مقر الجمعية الساعة 11 ظهرا.
• ســيتم فتــح املظاريــف يف يــوم تســليم العطــاءات، الســاعة الحاديــة عــرة 

ظهرا من يوم الخميس املوافق 2022/8/18
• يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها يف مقر )جمعية بيت املستقبل-خزاعة(.

• جمعيــة بيــت املســتقبل غــر ملزمــة برتســية العطــاء عــىل أقــل األســعار، 
وغر ملزمة بإبداء األسباب.

• العطاء قابل للتجزئة مبا تراه الجمعية مناسبًا.
• رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء. يف حال الرتسية عىل أكرث من 
مورد، فيتم احتساب قيمة اإلعالن لكل مورد بالتناسب مع قيمة الرتسية. 

ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف خانيونــس 
– خزاعــة – شــارع ابورجيلــة 082084490 أو االتصــال عــىل األرقــام التالية: 

هاتف تليفون : 082084490 جوال : 0599402350
جمعية بيت املستقبل

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع  )بلديـة بيت حانون(
)MDPIII-W6( اسم املروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / النافذة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: توريد محروقات لزوم آليات 
خدمات البلدية ومضخات الرصف الصحي وآبار املياه 

تاريخ استدراج العروض: 2022/08/14
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
)البنــك  مــن  املانحــن  عــدد   مــن  يــورو  44 مليــون  بقيمــة  عــىل منحــة إضافيــة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD الــدويل- 
 )MDPIII( الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف قطــاع غزة، حيث 
يهدف هذا املروع اىل دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة اآلثار 
االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملــة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة بيــت حانــون عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقراض الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد محروقات 
لــزوم آليــات خدمــات البلديــة ومضخــات الــرف الصحــي وآبــار امليــاه وتنــوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد 

رقم MDPIIW6 -1322114 -01 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
أســعار  عــروض  للتقــدم الســتدراج  بيــت حانــون املورديــن  بلديــة  3( تدعــو 
توريــد محروقــات لــزوم آليــات خدمــات البلديــة ومضخــات الــرف الصحــي 

وآبار املياه، مدة التوريد 60 يومًا.
4( استدراجات عروض األسعار ستكون تسوًقا محلًيا وحسب اآلليات املعتمدة لدى 

صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة، الــراء حســب إجــراءات التســوق املحــي 
ومفتوحة للموردين املؤهلن املحلين وحسب وثائق استدراج عروض األسعار.

5( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من بلدية بيت حانون، قسم 

املشــاريع، الســيد/ م. عــادل أبــو خضــر، هاتــف: 082488011 فاكــس: 082488010، 
وميكنهم االطالع عىل وثائق العطاء والحصول عليها عىل العنوان: بلدية بيت حانون، قسم 
املشــاريع، الطابــق الثــاين، وذلــك ابتــداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتــى الثانية عرة ظهرًا 

من تاريخ 2022/08/14م وحتى تاريخ 2022/08/28م. الساعة الثانية عرة ظهرًا.
6( عروض األسعار اإللكرتونية غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم 
سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض األسعار بحضور املوردين أو ممثليهم والذين يرغبون 

بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرة ظهرًا، بتاريخ 2022/08/28م.
7( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املوردين تقديم أسعارهم 

شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
8( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية بيت حانون، قسم املشاريع، الطابق الثاين.

بلديـة بيت حانون  بتمويل من:

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن للعموم

» يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيدة/ صفاء 
محمــد خليــل البــاز مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل شــقتها وذلــك طبقــا لقانــون 
الطبقــات والشــقق واملحــالت رقــم )1( لســنة 1996م وتعديالتــه عــام 2017م، 
حيــث تبلــغ مســاحة الشــقة 132م2 تقــع يف الطابــق الرابــع )شــاملية رشقيــة( مــن 
عــامرة جمعيــة العــودة التعاونيــة لإلســكان )مجموعــة رقــم 7( وتحمــل الشــقة رقــم 
)141( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــامرة قامئــة عــىل 
أرض القســيمة رقــم )41( مــن القطعــة رقــم )729( مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف 
الطابــو باســم / الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعلــام بــأن العــامرة تتكــون مــن دور 
الســابع ســكني حســب ترخيــص  الــدور  أريض مظلــة وخدمــات ودور أول حتــى 
البلديــة. علــام بــأن العــامرة املذكــورة مواصفاتهــا أعــاله يحدهــا من جهــة الغرب/ 
شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الــرق/ أرض القســيمة رقــم )40( مــن القطعــة رقــم 
)729(، ومــن جهــة الشــامل/ شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الجنــوب شــارع بعرض 

12م، وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العامرة )822 م2(. 

وحيــث إننــا يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل الشــقة 
فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز األرض العامرة فعليه التقدم 
باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــا 

من تاريخ اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة األرايض
لجنة تسجيل الشقق والطبقات

إعالن متديد طرح عطاء توريد مياه صالحة للرشب 
ملدارس حكومية بغزة

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

 FIRDAOUS CHARITY-FRANCE /تعلــن جمعيــة بنيــان للتنميــة املجتمعية بتمويــل
و بــإرشاف مؤسســة التعــاون ضمــن مــروع تزويــد الطــالب يف مــدارس حكوميــة بقطاع غزة 
مبياه صالحة للرب عن متديد عطاء توريد مياه صالحة للرب ملدارس حكومية بقطاع 
غــزة، وميكــن للمشــاركن االســتمرار يف الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء مــن الســبت 
2022/8/13 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا مقابل رسم مايل ال يرد مقداره 

)50 دوالر أمريــي( وذلــك مــن مقــر الجمعيــة و الكائــن يف )خانيونــس- شــارع جــامل عبــد 
النــارص - كليــة مجتمــع االقــى  مقابــل مدرســة حيفــا عــامرة الفــرا الطابــق الثــاين(، عــىل أن 
يكون آخر موعد لتســليم كراســات العطاء هو يوم االربعاء املوافق 2022/8/17 الســاعة 

12:00ظهرًا يف مقر جمعية بنيان للتنمية املجتمعية. مع مراعاة الروط 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 املروع.

4. أن تتوفر لديه القدرة عىل توفر كافة املعدات الالزمة التي تفي باحتياجات املروع.

5. أن تتوفر لدية 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 املــروع يف جميــع األوقــات 

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

9. األســعار بالــدوالر األمريــي وتكــون شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة، و 

لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة.  
10. يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمن أويل مقداره 1500 دوالر امريي 

كمبلغ مقطوع، وذلك عىل شــكل كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة لدى 
سلطة النقد الفلسطينية و ال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عىل أن يكون عرض 

األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
11. االجتــامع التمهيــدي:- ســيتم تزويــد املشــاركن بنســخة عــن االجتــامع 

التمهيدي السابق املنعقد يف يوم االثنن 2022/8/9 
12. سيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم االربعاء  املوافق 2022/8/17 يف متام الساعة 

12:30 ظهــرًا يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب بالحضــور مــن الــركات التــي تقدمــت للعطــاء 

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

13. تكلفــة االعــالن يف الصحيفــة املحليــة ملــدة يومــن  متتالين والتمديد 

وادفع لحظة توقيع العقد عىل من يرسو عليه العطاء. 
14. ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل: 0599885949

اآلالف يؤدون صالة الفجر يف 
"جمعة الشهداء" بمساجد 

الضفة وباألقىص
رام الله/ فلسطن:

يف  الجمعــة  فجــر  صــالة  املصلــن،  آالف  أدى 
الضفــة  يف  مســاجد  بعــدة  الشــهداء"  "جمعــة 
الغربية املحتلة، واملسجد األقى املبارك يف 

مدينة القدس املحتلة.
اإلبراهيمــي  املســجد  يف  املصلــون  واحتشــد 
مبدينــة الخليــل )جنوًبــا(، ومســجد النر مبدينة 
)شــاماًل(  الكبــر  جنــن  مخيــم  ومســجد  نابلــس 
واملســجد األقــى املبــارك يف مدينــة القــدس 

املحتلة.
أدوا  الذيــن  باملواطنــن  النــر  مســجد  وامتــأل 
صــالة الفجــر وفــاء لشــهداء املدينــة الــذي ارتقــوا 
االحتــالل  قــوات  مــع  مســلحة  اشــتباكات  يف 

اإلرسائيي األسبوع املايض.
وشــارك يف الصالة أهل الشــهداء واألرسى منهم 

والد ووالدة الشهيد إبراهيم النابليس.
صــور  الصــالة،  تنظيــم  عــىل  القامئــون  ووضــع 
الشــبان  وزع  فيــام  املســجد،  خــارج  الشــهداء 
احتشــدوا  الذيــن  املصلــن  عــىل  الحلــوى 
املنــازل  أســطح  وفــوق  املســجد  ســاحات  يف 
واملحــالت التجاريــة املحيطة، ورددوا التكبرات 

وهتافات للمسجد األقى املبارك ولألرسى.
ووجــه املصلــون التحيــة للشــهداء ولقائــد كتائب 
القســام محمــد الضيــف إىل جانــب هتافات منها 
طهــره  لألقــى  وليعــد  مجــده،  للديــن  "فليعــد 

ولرتق منا الدماء".
وعقب الصالة توجه املواطنون مبســرة حاشــدة 
الشــهداء  قبــور  لزيــارة  الرقيــة  املقــربة  باتجــاه 
يتقدمهم والد الشــهيد النابليس وســط هتافات 

للشهيد ورفاق دربه.
قتلــت  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
لهــا،  املطلوبــن  أبــرز  أحــد  النابلــيس،  إبراهيــم 
ومعــه املقــاوم إســالم صبــوح، إضافــة إىل الفتــى 
حســن طه، يف عملية عســكرية واســعة، نفذتها 

ــن  منــزال تحصَّ بعــد محارصتهــا  الفائــت،  الثالثــاء 
البلــدة  حــارات  أحــد  يف  يقــع  املقاومــان،  فيــه 

القدمية يف نابلس.
ــت حشــود الجامهــر صــالة  ويف مخيــم جنــن، لبَّ

"الفجر العظيم" مبسجد مخيم جنن الكبر.
الــذي  حــازم،  رعــد  الشــهيد  والــد  املصلــن  وأمَّ 
تحــدث عقــب الصــالة عن عوامــل النر ورضورة 
االلتــزام بتعاليــم اإلســالم والســنة النبويــة لتحقيق 

ذلك.
مســرة  يف  املواطنــون  شــارك  الصــالة  وعقــب 
حاشــدة جابــت شــوارع املخيــم وســط هتافــات 

للمقاومة، ومتجيدا للشهداء.
وقال الداعية اإلســالمي الشــيخ نصوح الراميني: 
مباركــة  دعــوة  العظيــم"  "الفجــر  حملــة  إن 
مقدســاتها  عــىل  والحفــاظ  األمــة  الســتنهاض 
واملســجد  األقــى  املســجد  مقدمتهــا  ويف 

اإلبراهيمي الريف، ووفاء لدماء الشهداء.
"الفجــر  لحملــة  الدعــوة  أن  الرامينــي  وأضــاف 
تتوجــه  حــن  وطيبــة  مباركــة  دعــوة  العظيــم" 
األقــى  املســجد  يف  الفجــر  لصــالة  الجامهــر 

ويف املسجد اإلبراهيمي.
نهــار  ليــل  يعمــل  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
املســجد  مــن  تبقــى  مــا  عــىل  االســتيالء  عــىل 
تقســيم  ذاتــه  الوقــت  يف  ويحــاول  اإلبراهيمــي، 
املسجد األقى زمانيا حتى يتسنى له التقسيم 

املكاين.
واملرابطــات  املرابطــن  الرامينــي  الداعيــة  وحّيــا 
االحتــالل  وجــه  يف  شــجاعة  بــكل  يقفــون  الذيــن 

ومخططاته.
كــام اعتــرب الناشــط خليــل قدومــي أن املشــاركة 
الواسعة يف حملة "الفجر العظيم" رسالة التفاف 

للمواطنن حول أهايل الشهداء واألرسى.
إىل  الحملــة  متتــد  بــأن  أملــه  عــن  قدومــي  وعــرب 

جميع مساجد الضفة الغربية كاملة.

منظمات حقوقية تدعو لحماية
الشعب الفلسطيين ووقف جرائم )إرسائيل( 

شبح التهجري يطارد أهايل تجمع
"النيب موىس" رشق القدس المحتلة

تونس- عواصم/ فلسطن:
حقوقيــة،  ومنظمــة  شــبكة   199 دعــت 
املنظــامت الدوليــة وخاصة األمم املتحدة 
ووقــف  الفلســطيني  الشــعب  حاميــة  إىل 

جرائم االحتالل اإلرسائيي.
عــت الشــبكات واملنظــامت الحقوقية،  ووقَّ
األممــي  التدخــل  تدعــو إىل  وثيقــًة  أمــس، 
والــدويل العاجــل لرفــع الحصــار اإلرسائيي 
املتكــرر  العــدوان  ووقــف  غــزة  قطــاع  عــن 

عليه.
وطالبت املنظامت األممية بوقف سياســة 
ازدواجيــة املعايــر يف التعاطــي مع حقوق 
الشــعب الفلســطيني، كــام طالبــت الــدول 
الكــربى واألوروبيــة بوقــف تصديــر الســالح 
لدولــة االحتــالل والفصــل العنــري ووقــف 
تهــدد  كونهــا  معهــا  التجاريــة  العالقــات 

السلم واألمن الدولين.

الفــوري  التوجــه  عــىل  الســلطة  وحثــت 
ملحاســبة  الدوليــة  الجنايــات  ملحكمــة 
عــىل  مشــددة  جرامئــه،  عــىل  االحتــالل 
أهميــة اســتخدام وســائل العدالــة الدوليــة 
االحتــالل  محاســبة  مبــدأ  عــىل  املرتكــزة 
ومبــدأ عــدم اإلفــالت مــن العقــاب ملجرمــي 

الحرب اإلرسائيلين.
الكيــان  اعتــداءات  "إن  الوثيقــة  يف  وجــاء 
املحتــل، النظام االســتعامري االســتيطاين 
الشــعب  بحــق  العنــري  والفصــل 
الفلســطيني تتصاعــد وســط تواطــؤ دويل 
املتحــدة  األمــم  مؤسســات  وتجاهــل 
وخــذالن بعــض األنظمــة العربيــة املندفعــة 

نحو التطبيع".
وتطرقت إىل استغالل حكومات االحتالل 
للصمــت الــدويل لتتــامدى يف سياســاتها 
االحتــاليل  مروعهــا  وترســيخ  القمعيــة 

الوطنيــة  الحقــوق  بانتهــاك  عــرب االســتمرار 
والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة 

حقه يف الوجود. 
املتعاقبــة  االحتــالل  جرائــم  أن  وأكــدت 
األمــم  مليثــاق  ســافرا  انتهــاكا  تشــكل 
املتحــدة والقانــون الــدويل العــام وكذلــك 
القانون الدويل اإلنســاين والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان وجميع األعراف الدولية.
اعتبــار  رفضهــم  عــن  املوّقعــون  وأعــرب 
غــزة  عــىل  األخــر  اإلرسائيــي  العــدوان 
"دفاعا عن النفس"، وأدانوا "أصحاب هذا 
املوقــف وكل مــن يســاعد دولــة االســتعامر 
اإلرسائيــي مــن اإلفــالت من املســاءلة أمام 

محكمة الجنايات الدولية".
املنظــامت  حثــت  الوثيقــة،  ختــام  ويف 
الحقوقيــة الشــعوب العربيــة واملؤسســات 
السياســية  واألحــزاب  واملدنيــة  الحقوقيــة 

النســوية  املؤسســات  وخاصــة  والنقابيــة 
)إعــالن  لـــ  انضمــت  التــي  الــدول  )يف 
حكوماتهــا  عــىل  للضغــط  القــدس(" 
لالنســحاب مــن هــذا اإلعــالن والــذي مهــد 
األخــر  اإلرسائيــي  العــدوان  أمــام  الطريــق 

عىل غزة.
يف  بايــدن  جــو  األمــريك  الرئيــس  ووّقــع 
متوز/يوليــو   14 بتاريــخ  املحتلــة  القــدس 
االحتــالل  وزراء  رئيــس  مــع  إعالنــًا مشــرتكًا 
"إعــالن  اســم  عليــه  أُطلــق  لبيــد  يائــر 
رّكــزا  اإلســرتاتيجية،  للراكــة  القــدس" 
االســرتاتيجي  التعــاون  مجــاالت  عــىل  فيــه 
املتحــدة  الواليــات  والتــزام  املشــرتك 
عــىل  والحفــاظ  )إرسائيــل(  بأمــن  الثابــت 
املنطقــة،  يف  النوعــي  العســكري  تفوقهــا 
وأعربــا، بلهجــة حربيــة رصيحة، عن عزمهام 
عدم السامح إليران بامتالك سالح نووي.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
"النبــي  تجمــع  أهــايل  يرتقــب 
مدينــة  رشقــي  شــامل  مــوىس" 
قــوات  عــودة  املحتلــة،  القــدس 
االحتالل اإلرسائيي يف أي لحظة 
لهــدم منازلهــم خالل الســاعات أو 
مــن  الرغــم  عــىل  القادمــة،  األيــام 
حصولهــم عــىل قــرار مــن محكمــة 

االحتالل مبنع عملية الهدم.
االحتــالل،  قــوات  واقتحمــت 
مــوىس"  "النبــي  تجمــع  أخــًرا، 
لكنهــا  الهــدم،  جرميــة  لتنفيــذ 

تصــدي  بعــد  ذلــك  عــن  توقفــت 
القــوات  وإطــالع  لهــا،  األهــايل 
املقتحمة عىل أوامر وقف الهدم 
التــي أصدرتهــا محكمــة االحتــالل 

قبل عدة شهور.
ويقع تجمع النبي موىس البدوي 
القــدس  مدينــة  رشق  شــامل 
عائلــة   15 وتقطنــه  املحتلــة، 
تتكون من 120 شخًصا منذ نكبة 
عــام 1948م، يقيمــون يف خيــام 
ويعمــل  الصفيــح،  مــن  وبيــوت 

سكانه يف تربية املوايش.

هــدم  االحتــالل  قــوات  تعــاود  أن 
التجمع يف أي لحظة.

وأهــايل  دهــوك،  أبــو  ويرفــض 
املنطقــة مغادرتهــا مهــام كلفهــم 
عــىل  مريــن  مثــن،  مــن  ذلــك 
هدمــت  لــو  حتــى  فيهــا  البقــاء 
األرض  ســكان  فهــم  منازلهــم 
لالحتــالل  مــكان  وال  األصليــن 

فيها.
بدائل جيدة

هادًئــا  دهــوك،  أبــو  عنــان  وبــدا 
لصحيفــة  حديثــه  خــالل 
ينفعــل  كان  لكنــه  "فلســطن"، 
هــدم  حــول  الحديــث  مبجــرد 
البدائــل  إىل  التطــرق  أو  التجمــع 
التــي تطرحهــا ســلطات االحتــالل 

عليهم إلخالئه.
وير أبو دهوك، عىل البقاء يف 
التجمــع وعــدم مغادرتــه وأطفالــه 
أغــادر  "كيــف  قائــاًل:  الســبعة، 
وترعرعــت  ولــدت  الــذي  املــكان 

فيه".
االحتــالل  أقــدم  لــو  حتــى  وقــال: 
تغــادر  فلــن  منازلنــا  هــدم  عــىل 
وألتحــف  األرض  وســأفرتش 
مطالًبــا  أوالدي،  برفقــة  الســامء 
أحرار ورشفاء العامل بالوقوف إىل 
االحتــالل  جرائــم  ووقــف  جانبهــم 

ترويع األطفال
دهــوك،  أبــو  جــامل  وفوجــئ 
التجمــع صبــاح  وهــو أحــد ســكان 
أمــس، مبحــارصة قــوات االحتــالل 
املــكان، وقيامهــا بتفريــغ املنــازل 
من أهلها، وعزل النساء واألطفال 
لعمليــة  مقدمــة  يف  الرجــال  عــن 

الهدم.
إن  "فلســطن":  لصحيفــة  وقــال 
األهايل تصدوا القتحام االحتالل 
لكــن  الهــدم،  محــاوالت  وأفشــلوا 
قــوات االحتــالل توعــدت بالعودة 
لهــم مجــدًدا، معرًبــا عــن خشــيته 

املامرســة بحقهم، وتوفر حامية 
دولية لهم من بطش املحتل.

مشروع إسرائيلي
املتحــدث  أكــد  جهتــه،  مــن 
عيــد  األحمــر  الخــان  قريــة  باســم 
جهالــن، أن االحتــالل اإلرسائيي 
القــرى  لتهجــر  جاهــًدا  يســعى 
املحيطــة  البدويــة  والتجمعــات 

مبدينة القدس املحتلة.
لصحيفــة  جهالــن  وأوضــح 
مــن  الهــدف  أن  "فلســطن"، 
القــرى  هــدم  االحتــالل  محــاوالت 
عــزل  البدويــة،  والتجمعــات 
القــدس عــن املدن األخرى وقطع 
وجنــوب  شــامل  بــن  التواصــل 

الضفة الغربية.
االحتــالل  محــاوالت  أن  ورأى 
جديــد  واقــع  لفــرض  ترمــي  تلــك 
مدينــة  وحصــار  املنطقــة  عــىل 
القــدس املحتلــة لصالح تنفيذ ما 
يسمى مروع "القدس الكربى" 

االستيطاين. 
القــرى  أهــايل  أن  وذكــر 
والتجمعات البدوية الفلســطينية 
يعانون باستمرار بفعل انتهاكات 
الــذي  االحتــالل  ومضايقــات 
عــىل  للتضييــق  نهــار  ليــل  يعمــل 
أصحابها لدفعهم لرتك منازلهم.
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د. عدنان أبو عامر

ضيق خيارات 
االحتالل أمام غزة

التــي  األخــرة  األيــام  يتــواىن يف  االحتــال ال  أن  صحيــح 
تلــت وقــف العــدوان عــى غــزة عــن تكــرار مــا حققــه مــا 
شــهدته  مــا  أن  يعتقــد  لكنــه  عســكرية،  إنجــازات  يعــده 
غــزة خــال األيــام املاضيــة هــي جولــة أخــرى يف سلســلة 
ال نهايــة لهــا مــن جــوالت القتــال، التــي ال تتوقــف بســبب 

استمرار االحتال والحصار.
لوقــف  األوىل  الســاعات  يف  اســتمعنا  ذلــك  أجــل  مــن 
إطــاق النــار مــن األوســاط اإلرسائيليــة مــا ميكــن وصفــه 
مبطالبــات برتجمــة مــا تحقــق مــن أداء عســكري إىل عمــل 
ســيايس، لكــن ذلــك يتطلــب وضــع إجابــة لســؤال حــول 
إذا مــا كانــت الحكومــة الحاليــة االنتقاليــة، أو تلــك التــي 
ل بعــد االنتخابات ســتعرف أيًضــا كيفية الحصول  سُتشــكَّ
عــى درجــة جيــدة يف اختبــار التقــدم نحــو التســوية يف 

غزة.
ا إن ذكــرت أنــه يف اللحظــة  ال تكشــف هــذه الســطور رسًّ
التــي وقــف فيهــا أزيز طائرات االحتال وأصوات صواريخ 
للجولــة  التحضــر  يف  رشعــا  الجانبــن  فــإن  املقاومــة، 
املقبلــة، مــع بــذل جهــود معينــة لتأجيلهــا عــى األقــل، أو 

توسيع الهامش بن هذه الجولة والجولة التي تليها.
عــاوة عــى ذلــك، هنــاك قلــق يســاور اإلرسائيليــن أن 
حكومتهــم  سيشــجع  تحقــق  ا  عســكريًّ نجاًحــا  عــدوه  مــا 
عــى أن تقــول لنفســها: لقــد نجحنــا، مــع صفــر إصابــات، 
وعمليــة قصــرة، وأرضار جســيمة بالطــرف اآلخــر، وهــذا 
التقييــم قــد يخلــق شــعوًرا بالرضــا لــدى دوائــر صنــع القرار 
اإلرسائيــي بعــدم الحاجــة للتقــدم مع الفلســطينين نحو 
حلــول أخــرى، لعــل أهمها وقف العــدوان املتواصل عى 
جــاح  وكبــح  والضفــة،  غــزة  يف  الفلســطيني  الشــعب 
املســتوطنن، واالمتنــاع عــن تدنيــس األقىص، فضًا عن 

رفع حصار غزة.
هــذا التأجيــل بنظــر الحكومــة اإلرسائيليــة الحاليــة ســوف 
يستدعي اليوم أو غًدا من الحكومة القادمة العمل عى 
إيجاد حلول ملا تعانيه غزة من مشكات وتحديات، دون 
الحاجة إىل وضع يخرج فيه مئات أو آالف املســتوطنن 
مــن  ليــس  شــااًل،  ويتجهــون  منازلهــم،  مــن  الغــاف  يف 
أجل الرفاهية والنزهة، ولكن خوًفا من البقاء يف منازلهم 

بسبب الصواريخ املتساقطة عليهم من غزة.
بالحلــول  يتعلــق  فيــا  العجلــة  اإلرسائيليــون  يخــرتع  لــن 
مــن  لهــم  غــزة  تشــكله  ملــا  نظرهــم  وجهــة  مــن  املطلوبــة 
يبــدوان  قــد  أساســيان  خيــاران  فهنــاك  مزمــن،  تهديــد 
االحتــال  دولــة  بــن  التــام  االنفصــال  أولهــا  متضاديــن، 
والقطاع، وثانيها إعادة إعاره مبساعدة العامل، خاصة 
أنــه ال توجــد مســتوطنات إرسائيليــة يف غــزة، وال مشــاعر 
دينيــة قوميــة لليهــود فيهــا، وال أماكــن مقدســة، وال وعــد 
يف  الحــال  هــو  كــا  فيهــا،  باالســتيطان  مزعــوم  كتــايب 

الضفة الغربية املحتلة.
عدا ذلك، سيبقى االحتال متورًطا فيا يسميه "الوحل 
بــن االســتعداد  يــراوح مكانــه  الغــزاوي"، ويبقــى جيشــه 
لخــوض املعركــة التاليــة مع املقاومة يف غزة، أو خوضها 

مبارشة، وهذا هو االستنزاف بعينه!

Declaration of tender No. HMCA04/ 2022
SUPPLY, INSTALL & OPERATE OF Full HD. 

Endoscopy (Gastro & Colon ) Complete 

System & Video Bronchoscope FOR 

Hayfa Charity Hospital.

Hayfa Charitable Medical Center Association declares for a tender 

to supply ,install and operate endoscopy Imaging System for hayfa 

charity hospital ,so to home they wishing to participate in the 

tender review the association headquarters, located in (Gaza City 

– Salah El Din St.- behind Al Sakhra Consumption Foundation – 

Hayfa  building –the five floor ) In order to receive  a copy of the 
specification notebook and tender condition , starting from
 13 /08/ 2022 until 23 /08/ 2022 , from nine o'clock in the 

morning  until three in afternoon according to the following :
1. HMCA prefer the supplier who have previous experience 

in implementation similar projects.

2. The price of the tender (200 NIS) nonrefundable paid for 
tender at the head quarter of association.

3. preliminary meeting will be held in 17 /08/ 2022 at 3:30 
pm in Hayfa charity hospital. 

4. The deadline for delivery of sealed envelopes before 
3:00 pm, on 23 /08/ 2022, and the tender will be opened 

on 23 /08/ 2022 at 3:30 pm.
5. Price one of award criteria, but not only one.

6. Fees for advertising in the newspaper on who wins the 

bid and paid immediately upon award.

7. Commitment to ensure the entry tender 5 % 

8. Applicants must bring a copy of the commercial 

registration and tax-free party 

9. The association have the right to hash ,(partition) or 
delayed or extended , or return or cancellation the tender 

without any compensation to the application for more 

inquiry and information please call 2808333 or 0592257676

Hayfa Charitable Medical Center Association 

إعالن مزاودات
النيابة العامة

عــن طــرح  للشــؤون اإلداريــة واملاليــة  العامــة  العامــة/ اإلدارة  النيابــة  تـعـلـــن 
مزاودة بالظرف املختوم وذلك للمشاركة يف مزاودة دراجات نارية محجوزة 
عــى ذمــم قضايــا لــدى النيابــة العامة تبعــًا للرشوط واملواصفــات املوضحة 

يف كراسة ووثائق العطاء.
البيانرقم املزاودةم

1
مزاودة رقم

2022/2 
بيع دراجــات ناريــة محجوزة عىل 

ذمم قضايا
الراغبــن  واألفــراد  رســميًا  واملســّجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــى 
باملشــاركة يف هــذه املــزاودة مراجعــة النيابــة العامــة - غــزة/ الدائــرة املاليــة 
مقابل الجامعة اإلسامية خال أوقات الّدوام الّرسمي من أجل الحصول عى 

كّراسة املواصفات ووثائق العطاء مقابل مبلغ (150) شيكًا غر مسرتّدة.
1. أجرة االعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة صادريــن مــن 

موعــد  آخــر  مــن  يومــًا  ســتن  املفعــول ملــدة  ســاري  دخــول"  كتأمــن  بنــك 
لتقديم العطاء.

3. تقدم األسعار بالدوالر والنيابة العامة غر ملزمة بقبول أعى األسعار

4. تتــم معاينــة األصنــاف يف ســاحة النيابــة غــزة – شــارع الثاثينــي – مقابــل 

الجامعة اإلسامية
5. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0599736744

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعامل 
بلديـة جباليا النزلة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
 مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي : استكامل تطوير شارع الشنطي

 حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة (MDPIII) وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العالة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــرشوع إىل دعــم بلديــات قطــاع غــزة مــن خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة 

لتحسن الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم أكرب عدد من السكان .
1. وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

اســتكال  مــرشوع   لتنفيــذ  للمنحــة)  (املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
تطوير شارع الشنطي ، وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية 
يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم (MDPIIIAF-1321113 -04) الــذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية 

جباليا النزلة دائرة املشاريع، السيد/ م.عبد الله سارة، هاتف: 2479336 
فاكــس: 2477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2022/08/13 وحتى تاريخ 2022/08/22.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/08/22 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــن  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــاع  املوقــع  زيــارة   .5

للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــاع التمهيــدي يــوم الثاثــاء  املوافــق 
االجتــاع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2022/08/16

التمهيدي سيعقد يف بلدية جباليا النزلة  وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
6. العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية جباليا النزلة – دائرة املشاريع – الطابق الثالث.  

بلديـة جباليا النزلة بتمويل من:

"رعد" و"النابلسي" مثاالن
قلق إرسائييل من

انخراط أبناء "ضباط 
السلطة" يف المقاومة

رام الله/ فلسطن:
تســود حالــة مــن الخــوف الكبــر داخــل األجهزة األمنيــة اإلرسائيليــة إزاء تنامي 
"ظاهــرة األبنــاء" الذيــن ينفــذون عمليــات فدائيــة قوية ضــد اإلرسائيلين، يف 

الوقت الذي يعمل آباؤهم ضمن صفوف أجهزة السلطة.
التخــوف،  هــذا  عــن  أمــس،  تقريرهــا،  يف  العربيــة،   "12" القنــاة  وعــربت 
التابعــة  األمنيــة  املنظومــة  ضمــن  اآلبــاء  يعمــل  كيــف  "عــن  فيــه  وتســاءلت 
للســلطة الفلســطينية مــن ناحيــة، لكــن مــن ناحية أخــرى يختــار أبناؤهم طريق 

املقاومة العسكرية ضد االحتال".
مدينــة  يف  املقــاوم  النابلــي"  "إبراهيــم  الشــهيدين  بانضــام  واســتدلت 
نابلــس، و"رعــد حــازم" منفــذ عملية "ديزنجــوف" يف "تل أبيب" إىل صفوف 
املقاومــة املســلحة، األمــر الــذي ميثــل مصدر مفاجأة وقلق لــدى أجهزة أمن 
االحتــال "عــى اعتبــار أن والديهــا مــن كبــار ضبــاط الســلطة الفلســطينية" 

كا تقول القناة.
أمــن االحتــال  وقالــت إن هذيــن املثالــن "يحمــل إخفاقــا مزدوجــا ألجهــزة 

والسلطة معا".
وقــال مراســل القنــاة "أوهــاد حمــو": إن "أجهــزة األمــن اإلرسائيليــة مــا زالــت 
قويــة ضــد  ينفــذون عمليــات مقاومــة  الذيــن  األبنــاء  وترصــد ظاهــرة  تــدرس 
اإلرسائيلين، يف الوقت الذي يعمل آباؤهم ضمن صفوف قوات الســلطة، 
وهــذه الســلطة مكلفــة مباحقة الخايا املســلحة، وإحبــاط تنفيذ العمليات 

العسكرية".
وأضاف: "إبراهيم النابلي ليس الحالة األوىل التي ينفذ فيها نجل مسؤول 
كبر يف جهاز األمن الفلســطيني أعاال مســلحة، حيث يعمل والده ضابطا 
كبــرا يف جهــاز األمــن الوقــايئ، فقــد ســبقه رعــد حــازم، الــذي يعمــل والــده 
ضابطــا يف جهــاز األمــن الوطنــي للســلطة، وال يــزال مطلوبــا لقــوات االحتال، 
ويتخفــى يف مخيــم جنــن، وأعــرب عــن دعمــه للعملية املســلحة التي نفذها 

نجله".
ووصــف مراســل صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربية "أليشــع بــن كيمون"، 
"النابلــي" بأنــه "نجــم شــبكة اإلنرتنــت" الــذي تحــول مــع مــرور الوقــت إىل 
"قنبلــة موقوتــة" بعــد أن أصبــح يف مقاطــع الفيديــو بطــا محليــا، وقــام بــن 
مــن  عــام متكــن  نصــف  وملــدة  نــار،  إطــاق  عمليــات  بتنفيــذ  واآلخــر  الحــن 

اإلفات من قوات االحتال حتى استشهد فجر الثاثاء.
وقال "بن كيمون": "النابلي بجانب مشــاركته يف عدة عمليات إطاق نار 
عــى الجيــش واملســتوطنن الذيــن كانــوا يأتــون إىل قــرب يوســف باملدينــة، 
منظمــة  أي  مــن  متويــل  عــى  حصولــه  أو  ارتباطــه  وعــدم  ســنه  صغــر  ورغــم 
قنبلــة  بأنــه  اإلرسائيليــة  األمنيــة  املؤسســة  عرّفتــه  فقــد  معينــة،  فلســطينية 
موقوتــة؛ بســبب نوايــاه بتنفيــذ املزيــد مــن العمليــات وهجــات إطــاق النار 
ضــد اإلرسائيليــن". وعــربت جنــازة "النابلــي" عــن فجــوة كبــرة بــن الصورة 

التي تريد السلطة رسمها، والواقع عى األرض، وفق التقدير اإلرسائيي.

أمهات الشهداء..
نمــــاذج منقطعـــــة النظري يف الصـبـــر والتضحيـــــة

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
هــنَّ ســيدات آمــنَّ بــأن الوطن هــو األم التي 
تقبل هدايا الفداء بالروح والدم، وغرسن 
داخل فلذات أكبادهن يقينا بأن الشهادة 
مفتــاح الفخــر والفــرح، هكــذا هــن أمهــات 
يســّطرن  اللــوايت  فلســطن  يف  الشــهداء 

روايات يف الصرب والتضحية.
مراســم  تتحــول  الشــهداء  يرتقــي  فحــن 
العزاء إىل "أعراس وطنية" تبدأه األمهات 
وداع  عنــد  الحلــوى  وتوزيــع  بالزغاريــد 
التــي  بالكلــات  انتهــاء  وليــس  أنجالهــن 
بــكل  تصــدح مــن حناجرهــن وهــي متتــزج 
يوقــدن  وكأنهــن  والفخــر،  القــّوة  معــاين 
شعلة يف نفوس األجيال القادمة للُميض 

عى الدرب ذاته فداًء لفلسطن.
واضحــة  بــدت  والتضحيــة  الصــرب  مامــح 
إبراهيــم  الشــهيد  املطــارد  والــدة  عــى 
مستشــفى  إىل  متوجهــة  وهــي  النابلــي 
نبــأ ارتقــاء  فــور تلقيهــا  نابلــس  رفيديــا يف 
مــن  اغتيالــه  إثــر  شــهيدا  كبدهــا"  "فلــذة 
قوات االحتال الخاصة الثاثاء املايض.

عتبــات  عــى  أقدامهــا  حطــت  فمــذ 
عــى  للبــكاء  تذهــب  مل  املستشــفى 
ووقفــت  دموعهــا  حبســت  بــل  إبراهيــم، 
الجاهــر  جمــوع  أمــام  وجــرأة  قــوة  بــكل 
أمــام "بوابــة رفيديــا" وأخــذت  املحتشــدة 
طخــوه؟..  "إبراهيــم  عاليــة  بهمــة  تحــي 
واحــد  وكل  إبراهيــم،   100 يف  بالعكــس 

فيكم إبراهيم وكلكم أوالدي".
وتــروي أن إبراهيــم اتصــل بهــا وأخربهــا أنــه 
محــارص وطلــب منهــا فقــط أن تدعــي لــه، 

وأال تحزن أو تبي يف حال استشهاده.
مــريْض،  ومــات  مــريْض  عــاش  "إبراهيــم 
مــريْض مــن كل الشــعب، استشــهد وهــو 
رشفــاء"،  دم  ودمــه  وطنــه،  عــن  يدافــع 
تتحــدث عــن مناقــب نجلهــا وشــعور العــزة 

والكرامة ينتابها.
"إبراهيــم"  نجلهــا  تــَر  مل  أنهــا  ُتخــف  ومل 
وروحــه  اســمه  لكــن  طويلــة،  مــدة  منــذ 
يســكنان يف قلبهــا، وســيبقى كذلــك بعــد 
استشــهاده، ُتكمل "إبراهيم الحر راح عند 
حبيبه محمد صى الله عليه وســلم، وقد 

وهبته لله ولرسوله وللمسجد األقىص".

APA والدة الشهيد إبراهيم النابلي     

حــادة  أبــو  خليــل  الشــهيد  والــدة  أمــا 
الــذي ارتقــى خــال مجــزرة ارتكبهــا جيــش 
االحتــال يف مخيــم جباليا شــايل القطاع 
فقــد  عدوانــه،  خــال  املــايض  الســبت 
سّطرت منوذجًا لألم الصابرة امُلحتسبة إذ 

فقدت ابنها الوحيد.
ارتقــاء  خّلفــه  الــذي  الجــرح  ُعمــق  ورغــم 
الشــاب خليــل (18 عامــا) إال أنهــا تتالــك 
إيــاه  ُمحتســبًة  دموعهــا  وتحبــس  نفســها 
شــهيدا يف الجنــة، علــا أنهــا أنجبتــه بعــد 
13 عامــا مــن الصــرب وكانــت ُتربيــه "خطــوة 

بخطوة" كا تقول.

بــل تقدمــت والــدة  ليــس ذلــك فحســب، 
الشــهيد الجاهــر وحملــت عــى أكتافهــا 
نعــش "إبراهيــم" الــذي ُلــف جســده بعلــم 
ســالت  دمــاءه  أن  رســالة  يف  فلســطن، 
األقــىص،  واملســجد  لفلســطن  فــداًء 

وسارت حتى ووري جثانه الرثى.
واستشــهد النابلي برفقة املقاوم إسام 
صبــوح بعــد اشــتباكات ضاريــة مــع قــوات 
االحتــال التــي حــارصت املنــزل الذي كان 
بالبلــدة  املقاومــن  مــن  عــدد  فيــه  يوجــد 
القدميــة يف مدينــة نابلس، بجانب الفتى 

حسن طه.

حــادة  أبــو  نجــوى  أمــام  الكلــات  تتبعــرث 
والــدة خليــل، ومل تجــد إال الدعــاء لــه بــأن 
يتقبلــه اللــه يف الجنــان، ثــم تــردد "حســبنا 
الذيــن  اليهــود  عــى  الوكيــل  ونعــم  اللــه 

حرموين منه".
والفقــد  بالوجــع  ُمثقلــة  بكلــات  تضيــف 
"مســتحيل حــدا يســد مــكان خليــل. اللــه 

يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
مل يختلف الحال كثرا لدى والدة القيادي 
العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا  يف 
خالــد  الشــهيد  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة 
استشــهاده  نبــأ  اســتقبلت  التــي  منصــور، 
بكلــات يرافقهــا الصــرب والتضحيــة، وهــي 
تــردد "الحمــد للــه رب العاملــن هــو طلبهــا 
للــه  الحمــد  وقلــت  صــربين،  اللــه  ونالهــا، 

الذي أكرمني بشهادته".
يطلــب  كان  "خالــد"  أن  إىل  وُتشــر 
الشــهادة منــذ زمــن، ويردد دومــا: "أنا فداء 
لفلسطن وفداء للقدس"، وأخذت ُتعدد 
حنــون،  عنــدي،  خاصــة  معــزّة  "لــه  مناقبــه 
اللــه يــرىض عنــه، ربنــا يجعــل قــربه روضــة 

من روضات الجنة".
للمقاومــة  بالدعــاء  حديثهــا  وختمــت 
ينرصهــا  "اللــه  االحتــال:  عــى  بالنــرص 
ويقويهــا، ربنــا قــوي ويغــر، ويجعل النرص 

لنا".
قــد  الحربيــة  االحتــال  طائــرات  وكانــت 
باســتهداف  منصــور  الشــهيد  اغتالــت 
منطقة سكنية يف مخيم الشعوث مبدينة 
رفــح جنــويب القطــاع فجــر األحــد املــايض، 
موقعًة عدًدا من الشهداء والجرحى أيضا.

رام الله/ فلسطن:
بحــق  االنتهــاكات  مراقبــة  يف  مختــص  مركــز  كشــف 
املحتــوى الفلســطيني، عــن هجمــة طالــت عــرشات 
االحتــال  شــن  منــذ  الفلســطينين،  حســابات 
نابلــس  مدينــة  يف  عســكرية  عمليــة  اإلرسائيــي 
شــال الضفــة الغربيــة املحتلــة. وأفــاد مركــز "صــدى 
بــأن عــدد االنتهــاكات  أمــس،  سوشــال"، يف تقريــر، 
 307 إىل  "ارتفــع  ســاعة   48 خــال  وثقهــا  التــي 
املرتبــط  الفلســطيني  املحتــوى  بحــق  انتهــاكات 

باالعتداءات اإلرسائيلية يف مدينة نابلس".
وأوضــح أن 243 انتهــاًكا نفذتهــا رشكــة ميتــا (تحديًدا 
منصتــا فيســبوك وإنســتغرام)، و62 انتهــاًكا نفذتهــا 

منصــة تويــرت إىل جانــب انتهاكــن يف تطبيــق تيــك 
تــوك. وأشــار "صــدى سوشــال" إىل أن الفــرتة التــي 
آب/ و11   9 بــن  تقــع  االنتهــاكات  فيهــا  أحصيــت 

أغسطس الجاري، وهي الفرتة التي بدأت فيها حملة 
ضد الحسابات الفلسطينية. ويف 9 آب/أغسطس، 
نفــذت قــوات االحتــال عمليــة عســكرية يف نابلــس، 
أســفرت عن استشــهاد املقاوم الفلســطيني إبراهيم 
النابلــي، إىل جانــب مقاوَمــْن آخَرْيــن، ها إســام 
تشــن  الحــن،  ذلــك  ومنــذ  طــه.  وحســن  صبــوح 
مواقــع التواصــل االجتاعــي حملــة ضــد الحســابات 
النابلــي،  الشــهيد  صــور  تنــرش  التــي  الفلســطينية 
يف  االحتــال  بانتهــاكات  متعلقــة  منشــورات  أي  أو 

نابلــس. يذكــر أن الخبــر يف األمــن الســيرباين، رائــد 
ســمور، أكــد أن منصــات التواصــل االجتاعــي، عــى 
رأســها منصــة "ميتــا"، تنحــاز "بشــكل مبــارش ورسيــع 

وسافر وغر أخاقي للعدو الصهيوين".
مكتــب  أن  واملعلــوم  البديهــي  "مــن  أنــه  وأضــاف 
(تــل  يف  موجــود  بفيســبوك  الخــاص  املعلومــات 
أبيــب) ومــن املعــروف مــن يقــوم عــى إدارتــه" وفــق 
شــبابية  مبــادرة  سوشــال"  "صــدى  ومركــز  تعبــره. 
الحاجــة  مــن  "انطلقــت  ربحيــة،  غــر  فلســطينية 
للتعامل مع إدارات مواقع التواصل االجتاعي، يف 
محاولة إلنصاف املحتوى الفلسطيني"، وفق موقعه 

اإللكرتوين.

مركز: 307 انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيين خالل 48 ساعة
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خالل حلقة نقاش نظمها مركز الزيتونة
مراقبون يحذرون المقاومة: االحتالل يحاول النيل من إنجازات "سيف القدس"

وشــدد املراقبون، خالل حلقة نقاش نظمها 
واالستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة  مركــز 
"العــدوان  عنــوان  تحــت  أمــس،  مــن  أول 
وتداعياتــه  غــزة  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 
عــى  الحفــاظ  رضورة  عــى  املســتقبلية"، 
االحتــالل  مــع  الــراع  يف  القــدس  مركزيــة 
املبــادرة  عنــر  عــى  الحفــاظ  جانــب  إىل 
والرضبــة االســتباقية، والحفــاظ عــى عنــر 

املفاجأة خالل املواجهات القادمة.
اإلرسائيــي  العــدوان  أن  عــى  واتفقــوا 
األخــر –األســبوع املــايض– عى غــزة، كان 
معركــة  مبنجــزات  "املــس  هــو  منــه  الهــدف 
أخطــاء  هنــاك  كان  وقــد   .. القــدس  ســيف 
من الجانب الفلســطيني ســاعدت االحتالل 

عى تحقيق هذا الهدف" وفق تقديرهم.
لواقــع  وأمــن  رصيــح  تقييــم  إىل  ودعــوا 
الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة 
ومســاحتها  وإدارتهــا  أدواتهــا  وتحديــد 
وإمكانياتهــا بعيــًدا عــن التضخيــم والخطــاب 
عــى  والرتكيــز  الواقعــي،  غــر  التعبــوي 

مســاحات ووســائل مقاومة جديدة ومبتكرة 
املحتــل  والداخــل  الغربيــة  الضفــة  يف 
املواجهــات  عــى  املقاومــة  اقتصــار  وعــدم 

العسكرية انطالقا من غزة.
وأوضح مدير مركز الزيتونة د. محسن صالح 
أّن حلقــة النقــاش تهــدف إىل تكويــن تقديــر 
موقف للعدوان اإلرسائيي األخر عى غزة، 
والوقــوف عــى أداء املقاومــة والعمــل عــى 
للخــروج  األداء؛  وتقييــم  العــر  اســتخالص 
بالتوصيــات البنــاءة واملفيــدة بهــدف تطويــر 
االســرتاتيجيات  ووضــع  املقــاوم  العمــل 

املناسبة.
يف  الخبــر  أّكــد  األوىل،  املداخلــة  ويف 
د.  واالســترشافية  املســتقبلية  الدراســات 
وليــد عبــد الحــي عــى حرصــه وخوفــه عــى 
أو  نقدهــا  يف  الرغبــة  مــن  أكــر  املقاومــة 
للعــدوان  توّقعــه  إىل  مشــًرا  لهــا،  اإلســاءة 
عــى غــزة منــذ فــرتة؛ بنــاًء عى متابعــة مراكز 
القــادة  وتوجهــات  اإلرسائيليــة  الدراســات 

اإلرسائيلين يف الفرتة املاضية.

معركة جديدة خالل عامن.
وتطــرق عبــد الحــي إىل أن االحتــالل رّكــز مــن 
خــالل املعركــة األخــرة عــى توســيع الــرشخ 
بــن موقفــي حركتــي حــاس والجهــاد، حــول 
إىل  الفًتــا  وطبيعتهــا،  املواجهــة  توقيــت 
هــذا  عــى  الرتكيــز  ســتحاول  )إرسائيــل(  أن 
الحركتــن  بــن  الفصــل  لتكريــس  الجانــب 
مــن خــالل االســتفزازات يف الفــرتة املقبلــة؛ 
واإلقليميــة  الدوليــة  التطــورات  مســتغلة 

وانتخابات الكونجرس األمرييك القادمة.
مراجعات ضرورية

يف املقابــل، أّكــد القيــادي يف حركة الجهاد 
اإلســالمي هيثــم أبــو غــزالن أّن االحتــالل مل 
بــن حــاس والجهــاد  يســتطع إيجــاد فجــوة 
عى الرغم من بذله جهدًا إعالميًا وسياسيًا 
يف هــذا االتجــاه، مســتدال بتريحــات أمن 
نخالــة  زيــاد  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  عــام 
حركــة  دور  إىل  اإلشــارة  عــى  حــرص  الــذي 

حاس كحاضنة للمقاومة.
بــن  الهاتفــي  االتصــال  إىل  غــزالن  أبــو  ونبــه 

ونّبــه عبــد الحــي إىل أّنــه مــن خــالل تحليلــه 
التــي واجهــت  للخطــاب الســيايس للقيــادة 
العــدوان، وجــد أن الســمة الرئيســة ملضمون 
الخطاب السيايس هي "السقوف املرتفعة 
عاليــة  والتهديــدات  التهدئــة  إبــرام  لــرشوط 
بعامــل  املتأثــرة  العــدوان،  خــالل  النــرة 
االرتجــال البعيــد عــن التخطيــط، مــا أحدث 
املتابــع  لــدى  والشــك  اإلربــاك  مــن  حالــة 

لتطورات املعركة".
ورأى أن قــرار حركــة حــاس عــدم املشــاركة 
تكــن  مل  أنهــا  -رغــم  القتــال  يف  العســكرية 
يف  الجهــاد  حركــة  مشــاركة  وجــه  يف  عقبــة 
املعركــة- كان قــراًرا صائًبا؛ حيث فّوت عى 
)إرسائيل( فرصة اســتدراج الحركة إىل حرب 
توقيتهــا  بســاعة  االحتــالل  يتحكــم  واســعة 

وضبط سيناريوهاتها.
الحكــم  حــاس  تــويل  منــذ  أنــه  إىل  وأشــار 
6 مواجهــات، واملالحــظ  يف غــزة، حدثــت 
أن الفــرتة الفاصلــة بــن هــذه الحــروب آخــذة 
بالتضــاؤل معركــة بعــد معركــة؛ متوقًعــا وقوع 

لحركــة  الســيايس  املكتــب  ورئيــس  النخالــة 
حــاس إســاعيل هنيــة، والرتتيبــات لعقــد 
العــر  الســتخراج  القيادتــن  بــن  لقــاءات 

والبناء عليها يف املرحلة القادمة.
تتــرع  مل  الجهــاد  حركــة  أّن  إىل  وأشــار 
فقــد كان  العــدوان،  عــى  الــرد  قــرار  باتخــاذ 
هنــاك ترّيــث ملــدة 6 ســاعات، ظهــرت مــن 
خــالل املشــاورات داخــل الغرفــة املشــرتكة 
الجهــاد  حــرص  مؤّكــًدا  غــزة،  يف  للمقاومــة 
عــى  الــرد  قبــل  والتنســيق  التشــاور  عــى 

العدوان.
من جانبه، رأي الكاتب والباحث الســيايس 
أّن أهــداف االحتــالل مــن  عاطــف الجــوالين 
هــذه الحــرب متثلــت يف "تحقيــق مكاســب 
انتخابيــة واســتعادة زمــام املبــادرة وتعديــل 
ميــزان القــوى بعــد حالــة الــردع التــي نتجــت 
شــعار  ورضب  القــدس،  ســيف  معركــة  عــن 
الجهــاد  حركــة  ومعاقبــة  الســاحات،  وحــدة 

عى املقاومة يف الضفة الغربية".
ودعــا الجــوالين فصائــل املقاومــة إىل القيام 

مبراجعــة مــا تطرحه أمام العلن من شــعارات 
وأهــداف، يبــدو بعضها صعب التحقيق يف 
هــذه املرحلــة؛ األمــر الــذي يدفــع االحتــالل 
عى تعّمد الرتكيز عى إفشــالها، وإضعاف 
املقاومــة  وإظهــار  وتفريغهــا  القواعــد  هــذه 
كبــر  ضغــط  تحــت  يضعهــا  "مــا  بالعاجــزة 

خصوصًا أمام حاضنتها الشعبية".
ورد  املواقــف  تنســيق  أهميــة  عــى  وأّكــد 
عــدم  رضورة  وعــى  الفصائــل،  بــن  الفعــل 
رفع سقوف رشوط إنهاء املواجهة، ورضورة 
املواجهــات  يف  املبــادرة  بزمــام  اإلمســاك 
اســتفزازات  نحــو  االنجــرار  وعــدم  القادمــة، 
وأهميــة  االســتنزاف  وتجنــب  االحتــالل 
العربيــة  األطــراف  مــع  التعامــل  يف  الحــذر 
مصالحهــا  وفــق  تتحــرك  فهــي  وعودهــا  يف 
ومصالح االحتالل يف بعض األحيان. وتوقع 
الجــوالين أن يعمــل االحتــالل الفــرتة القادمة 
لتســويق  الدعائيــة  حملتــه  تكثيــف  عــى 
صــف  وشــق  الــردع،  قــوة  وتعزيــز  االنجــاز، 

فصائل املقاومة.

بيروت/ فلسطين:
حــذر مراقبــون سياســيون، فصائــل المقاومــة الفلســطينية مــن مخطــط 
إسرائيلي للنيل من إنجازات معركة "سيف القدس" التي أدارتها المقاومة 
وجماهيــر شــعبنا فــي مايــو/ أيــار 2021م. وأكد هــؤالء علــى أن تقدير أي 

معركة قادمة يجب أن يكون وفق إستراتيجية المقاومة وأجندتها وجدواها 
وتوقيتها واستعدادها -وألجل ذلك– اقترحوا إنشاء لجنة أو إطار سياسي 
موحد للمقاومة عدا عن إقامة حوار إستراتيجي بين حركتي حماس والجهاد 

وبقية فصائل المقاومة لتشكيل رؤية للمواجهات القادمة مع االحتالل.

خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة
الصحة: أجرينا عرشات العمليات الجراحية 

و"الرعاية األولية" عملت بكامل طاقتها

ألمانيا تتربع لدعم رقمنة برامج "أونروا" التعليمية والصحية

غزة/ فلسطن:
عــرشات  إجــراء  مــن  متكنــت  الطبيــة  طواقمهــا  أن  الصحــة  وزارة  أكــدت 
العمليــات الجراحيــة الطارئــة خــالل أيــام العــدوان اإلرسائيــي عــى قطــاع 
غزة، وأن مراكز "الرعاية األولية" عملت بكامل طاقاتها وقدمت خدماتها 

املتكاملة للمواطنن واملرىض.
وذكرت الوزارة يف تقرير لها عن عملها أيام العدوان الذي استمر من 5-7 
أغســطس/ آب الجــاري، أن الكــوادر الجراحيــة يف مختلــف مستشــفيات 
القطاع أجرت نحو 129 عملية طارئة يف أثناء أيام العدوان باختصاصات 

مختلفة أهمها العظام والكسور املعقدة واألوعية الدموية واألعصاب.
من جهته، قال املدير العام للرعاية األولية بوزارة الصحة د. ماهر شامية 
إن مراكــز الرعايــة األوليــة عملــت بكامــل طاقاتهــا وحافظــت عــى تقديــم 
خدمات الطب العام واألمراض املزمنة والتطعيم والفحص للكشــف عن 
"كوفيــد 19" وغرهــا مــن الخدمــات، إىل جانب جهود التثقيف الصحي، 

خالل العدوان عى غزة.
وبــن رئيــس قســم األوبئــة يف اإلدارة العامــة للرعايــة األوليــة د. أميــن أبــو 
رحمــة أن الفــرق الطبيــة يف مراكــز الرعايــة األوليــة أجــرت 172 فحصــا طبيــا 
للكشف عن فروس "كوفيد 19" من خالل الفرق الصحية املوجودة يف 

املراكز التي أقرتها الوزارة.
يف  العمــل  تعزيــز  عــى  عملــت  إنهــا  للصيدلــة  العامــة  اإلدارة  وقالــت   

املستشفيات والرعاية األولية منذ بدء العدوان.  
وأضافــت يف تقريــر لهــا أنــه تــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل االســتجابة الطارئة 
املركــزة  والعنايــة  والعمليــات  الطــوارئ  أدويــة  مــن  الطبيــة  لالحتياجــات 
واملهــام الطبيــة، إضافــة إىل تعزيــز اســتمرار تقديــم الخدمــات الصحيــة 
بشــكلها األســايس رغــم اســتمرار النقــص يف األدويــة األساســية واملهــام 
الطبيــة ومواصلــة االحتــالل إغــالق منافــذ القطــاع أمام دخول املســاعدات 

الطبية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل  إلغاثــة  املتحــدة  األمــم  وكالــة  وقعــت 
"أونــروا" اتفاقيتــي متويــل مببلــغ إجــايل قــدره 28 مليــون يــورو مقدمــة 
مــن الــوزارة االتحاديــة األملانية للتعاون االقتصــادي والتنمية، لدعم رقمنة 
برامــج الوكالــة األمميــة الصحيــة والتعليميــة، وتحســن ســبل الوصــول إىل 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة لالجئــي فلســطن ورفــع جودتهــا وتقديــم 

خدمات أكر كفاءة.
وجاء توقيع االتفاقيتن بـ13 مليون يورو أول من أمس، لدعم رقمنة برامج 
"أونروا"، وتوسيع نطاق الوصول إىل اإلنرتنت لطالب الجئي فلسطن يف 
مــدارس "أونــروا" يف األردن وغــزة، و15 مليــون يــورو يف 22 يوليــو/ متــوز 
املــايض، لدعــم بنــاء وتوســيع وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة االجتاعيــة 
واالقتصادية والبيئية يف مخيم خان يونس ومخيات دير البلح يف قطاع 

غزة، وكذلك يف مخيمي جرش وماركا يف األردن.

ويف غــزة، أفــادت "أونــروا" يف بيــان لهــا، بــأن هــذه املرحلــة مــن الرنامــج 
اإلقليمــي لتحســن الظــروف املعيشــية لالجئــي فلســطن يف املخيــات 
ستشــهد تشــييد مبــان جديــدة إلعــادة إيــواء العائــالت لتحســن ظروفهــا 
وتطويــر  الطــرق  بتحســن  والســاح  االزدحــام  مــن  والحــد  املعيشــية 

املساحات الخرضاء والرتفيهية .
ويف األردن، ســيتم تنفيــذ العديــد مــن تداخــالت تحســن املخيــات مبــا 
يتــاىش مــع أولويــات املجتمــع، إضافة إىل بناء وإعادة تأهيل مدرســتن 

تابعتن لـ"أونروا" .
وقالــت القامئــة بأعــال رئيــس مكتــب املمثليــة األملانيــة يف رام اللــه د. 
آن صــويف بيكــدورف، تعليقــا عــى االتفاقيتــن: إن أملانيا تواصل دعمها 
لالجئــي فلســطن وتظــل رشيــكا موثوقــا بــه لـ"أونــروا" التــي توفــر خدماُتهــا 
رشيــان حيــاة أساســيا للفلســطينين املعرضــن للمخاطــر، وبالتــايل فهــي 

رضورية للمحافظة عى االستقرار يف املنطقة .

النارصة/ فلسطن:
يواصــل األســر خليــل عــواودة )40 عاًمــا( مــن 
بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، إرضابــه عــن الطعــام 
منــذ 152 يوًمــا، رفًضــا العتقالــه اإلداري، رغــم 
التدهــور املفاجــئ و"الخطــر" الذي طرأ عى 

صحته.
أول  العســكرية،  "عوفــر"  محكمــة  وســمحت   
بزيارتــه  عــواودة  األســر  ملحاميــة  أمــس،  مــن 
بشــكل عاجل، برفقة طبيب مختص ملعاينته 
الصحيــة،  حالتــه  حــول  طبــي  تقريــر  وإعــداد 
لتقدميــه للمحكمــة، التــي ســتنظر غــًدا األحــد 

املقبل باالستئناف املقدم له.
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  إدارة  وكانــت 
األســر  صحــة  عــى  طــرأ  تدهــوًرا  بــأن  أفــادت 
عــى  يوًمــا   151 منــذ  الطعــام  عــن  املــرضب 

التوايل، خليل العواودة.
ونقلــت صحيفــة "هآرتــس" العريــة عــن مديــر 
املركــز الطبــي التابــع إلدارة الســجون دميــرتي 
كولتســيك، قولــه إن "وضــع العــواودة تدهــور، 

وهناك خشية من ترضر قدراته اإلدراكية".
الصحــي  "الوضــع  أن  األســر  نــادي  وأكــد 
للوفــاة  معــرض  وهــو  حــرج،  للعــواودة 

املفاجئة".
وذكــر أن عــواودة يعــاين مــن أوجــاع حــادة يف 
شــديد،  وُدوار  الــرأس  يف  وآالم  املفاصــل 
وعــدم وضــوح يف الرؤيــة وال يســتطيع املــي 

ويتنقل عى كريس متحرك.
واألســر عــواودة، أرضب ملــدة 111 يوًمــا، ثــم 
علــق إرضابــه اســتناًدا إىل وعــود باإلفــراج عنــه، 
وتبــن الحًقــا أن وعــود االحتــالل ماطلــة لــه، 

متوز/يوليــو   2 يف  اإلرضاب  ليســتأنف  فعــاد 
املــايض، بعــد أن أصــدر االحتــالل بحقــه أمــر 

اعتقال إداري جديًدا ملدة أربعة أشهر.
واملعتقــل عــواودة أب ألربــع طفــالت، وكانــت 
كانــون   27 بتاريــخ  اعتقلتــه  االحتــالل  قــوات 
لالعتقــال  وحولتــه   ،2021 األول/ديســمر 
اإلداري بــدون أن توجــه لــه أي اتهــام، ولــه عــدة 

اعتقاالت سابقة يف سجون االحتالل.
أو  تهمــة  دون  اإلداري  االعتقــال  ويكــون 
محاكمــة، ويعتمــد عــى ملــف رسي ال ميكــن 
وميكــن  عليــه،  االطــالع  محاميــه  أو  لألســر 
حســب األوامــر العســكرية لالحتــالل تجديــد 
محــدودة،  غــر  مــرات  اإلداري  االعتقــال  أمــر 
حيــث يتــم اســتصدار أمــر اعتقــال إداري لفرتة 

أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

جنن/ فلسطن:
دخل األسر محمد فتحي ذيب عيوش )46 عاًما( من بلدة 
عرابــة جنــوب جنــن، أمــس، عامــه التاســع عــرش يف ســجون 

االحتالل اإلرسائيي.
واعتقلــت قــوات االحتــالل، بحســب نــادي األســر، األســر 

مــدى  بالســجن  عليــه  وحكمــت   12/8/2004 يف  عيــوش 
الحيــاة، إضافــة إىل هــدم منــزل عائلتــه بعــد نحــو 4 أشــهر من 

اعتقاله.
وتوفيت والدة عيوش عام 2007 دون أن تتمكن من زيارته، 

فيا تويف والده عام 2015.

رفض أورويب لقرار االحتـالل 
هدم مدرســـة شـــريق رام هللا

األسري عواودة
يواصل إرضابه بالرغم من تدهور صحته

رام الله/ فلسطن:
وصــف ممثــل االتحــاد األورويب يف فلســطن 
ســفن كون فون بورغســدورف، قرار االحتالل 
ســامية"  "عــن  مدرســة  هــدم  اإلرسائيــي 

رشقي مدينة رام الله بأنه "غر قانوين".
تريحــات  يف  بورغســدورف،  وأوضــح 
برفقــة  زيارتــه  عــى هامــش  أمــس،  إعالميــة، 
ممثــي وســفراء دول االتحــاد األورويب لــدى 
أن  بالهــدم،  املهــددة  للمدرســة  فلســطن، 
"قــرار )إرسائيــل( هــدم املدرســة يتنــاىف مــع 

القانون الدويل اإلنساين".
وأشار إىل أن املدرسة ُشيدت بدعم ومتويل 
مــن االتحــاد األورويب، مــن أجل خدمة الطلبة 
وتوفر التعليم املدريس لهم، مطالبًا بوقف 

قرار الهدم بشكل فوري.
أن  "يعنــي  املدرســة  هــدم  أن  إىل  ولفــت 
تســعة  نحــو  الســر  عــى  مجــرون  الطــالب 
أقــرب  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  كيلومــرتات 
مدرســة، عــر طريــق محاطــة باملســتوطنات 

اإلرسائيلية األمر الذي يهدد حياتهم".
وأضاف بورغســدورف أن الســفراء واملمثلن 
الســكان  معانــاة  بالدهــم  لعواصــم  ســينقلون 
َمســافر  منطقــة  يف  وأيضــا  ســامية  عــن  يف 
يّطــا )جنــويب الخليــل( املهــددة هــي األخــرى 
بتوفــر  دعمهــم  "علينــا  متابعــًا:  بالهــدم، 
مقومات الصمود، وعدم الساح بهدم تلك 

التجمعات".
املركزيــة  "املحكمــة  تســمى  مــا  وكانــت 

اإلرسائيليــة" يف القــدس، أصــدرت األربعــاء 
ســامية  عــن  ملدرســة  فــوري"  "هــدم  قــرار 
شــال رشق رام اللــه، بحســب مركــز القــدس 
)غــر  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  للحقــوق 

حكومي(.
وذكــر املركــز، يف بيــان، أن املدرســة "تخــدم 
طــالب تجمــع عن ســامية البــدوي، وعددهم 
نحــو 300 فــرد، وتقــع يف املناطــق املصنفــة 

)ج(".
يشــار إىل أن املنطقــة )ج( تشــكل أكــر مــن 
الغربيــة،  الضفــة  مســاحة  مــن  باملئــة   60

وتقــع تحــت املســؤولية اإلرسائيليــة املدنيــة 
واألمنيــة الكاملــة، وفًقا التفاقية )أوســلو( بن 

العــدوان االحتالل والسلطة. خــالل  الطبيــة  الطواقــم  عمــل 
APA األخر عى غزة 

األسري عيوش يدخل عامه الـ19  يف األرس
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العين الثالثة
إياد القرا

إبراهيم النابليس
 وروح الضفة 

المقاومة
النموذج الفلسطيني الجديد الذي يخرج من الضفة 
الغربية،  هو نتاج سنوات من الحاضنة الشعبية التي 
انترصت عىل محاوالت االحتالل والواليات املتحدة 
لصناعة الفلسطيني الجديد وفًقا للرؤية اإلرسائيلية 
يؤمــن  جديــد  فلســطيني  صناعــة  عــىل  القامئــة 
بالتعايــش مــع االحتــالل ترعــاه الســلطة الفلســطينية 
ــا يستســلم لالحتــالل كامــاًل  ــا وثقافيًّ ــا وأمنيًّ اقتصاديًّ
يهوديــة  ويؤمــن  التاريخيــة  فلســطني  عــن  ويتخــىل 
مــا  عــىل  االحتــالل  يســيطر  االحتــالل  لصالــح  الدولــة 
يتجــاوز %90 مــن فلســطني التاريخيــة ليكون نصيب 
الفلســطيني أقــل مــن %10 يكــون فيهــا أجــًرا يعمــل 
لالحتالل يطارد كل من يتبنى نهج املقاومة ملواجهة 

االحتالل كام فعل مع إبراهيم النابليس وزمالئه.
 منــوذج النابلــيس مل يظهــر عبًثــا ومل يــأِت بســهولة بل 
تراكم سنوات شكلت الحاضنة الشعبية يف مواجهة 
االحتــالل اإلرسائيــي وتــرىب يف أرسة وعائلة ترى يف 
مشــاريع  وأن  االحتــالل،  ملواجهــة  ســبياًل  املقاومــة 
التســوية التــي يــراد لهــا أن تنجــح يف الضفــة الغربيــة 
الشــعب  خــداع  عــىل  تقــوم  خيانيــة  مشــاريع  هــي 
حواجــز  عــىل  الدمــاء  إراقــة  والســامح  الفلســطيني 
يعيــش  وأن  أراٍض  ومصــادرة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
الفلســطيني يــأكل ويــرب فقــط، دون أي مقومــات 

للعزاء والكرامة التي تليق بالفلسطيني.
وينجحــون يف  يــوم  بعــد  يوًمــا  تــزداد  إبراهيــم   أمثــال 
عائالتهــم  مــن  الدعــم  ويلقــون  االحتــالل،  مقاومــة 
وأرسهــم بــل مــن جامهــر غفرة، تــزداد يوًما بعد يوم 
تقــدم  شــعبية  حاضنــة  وتشــكل  الغربيــة  الضفــة  يف 
لهــم الحاميــة والرعايــة ويصبحون مصدر فخر واعتزاز 
للشــعب الفلســطيني ملا يقومون به وما يبذلونه من 
تضحيــات ودمــاء. لذلــك يتشــكل اليــوم الفلســطيني 
املقاومــة،  وحاضنــة  بيئــة  مــن  نشــأ  الــذي  الجديــد 
الخنــوع  ويرفــض  بكرامــة،  بالعيــش  ويرغــب  يعيــش 
واالستســالم ملشــاريع التســوية التي أرادتها السلطة 
الحريــات  ومصــادرة  واإلرهــاب  القمــع  سياســة  عــر 
وتعذيبهــم  املقاومــني  واعتقــال  املعارضــني  وقتــل 
محــور  هــي  الغربيــة  الضفــة  وســتبقى  ومالحقتهــم، 
والتــي  واملواجهــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  الــرصاع 
من خاللها بناء املروع الوطني الفلســطيني القائم 
عــىل مواجهــة االحتالل والتصدي له وإنهاء املروع 
االســتيطاين والتخلــص مــن مــروع التنســيق األمنــي 
بــني الســلطة واالحتــالل وبنــاء مــروع مقــاوم يحمــي 
الشــعب الفلســطيني مــن دخــول االحتــالل عــىل كل 

مناحي الحياة الفلسطينية هناك.
 ســيظهر إبراهيــم نابلــيس جديــد قد يكــون يف نابلس 
أو جنني أو رام الله أو الخليل أو أي مكان آخر، وأكرث 
مــن ذلــك ســيكون مــن أمثالــه العرات الذيــن يتبنون 
الفكرة، وبات النابليس مصدر إلهام  للعيش  بكرامة 
وعــزة، وأن هــذا الجيــل  ميثله النابليس ورعد وأحمد 

جرار وعاصم الرغويث وغرهم.

50 ألًفا أدوا صالة الجمعة في رحابه

خطيب األقىص: القدس أمانة لن نتخىل عنها والشهادة "أوسمة ربانية"
القدس املحتلة/ فلسطني: 

أدى عــرات آالف املصلــني صــالة الجمعــة يف املســجد األقــى املبــارك، 
عــىل الرغــم مــن تشــديدات االحتــالل اإلرسائيــي يف مدينــة القــدس ومحيط 

البلدة القدمية.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس بأن 50 ألًفا أدوا صالة الجمعة 

يف املسجد األقى، عىل الرغم من تضييق االحتالل.
وانتــرت قــوات االحتــالل يف محيــط البلــدة القدميــة واملســجد، ونصبــت 

الحواجز الحديدية، وأوقفت عدًدا من الشبان وفحصت هوياتهم.
واحتشد اآلالف من املواطنني من مختلف مناطق الضفة والقدس والداخل 

املحتل قرب املسجد األقى؛ ألداء الصالة يف رحابه.
يشــار إىل أن قــوات االحتــالل تضّيــق عــىل مواطنــي الضفــة يف أثنــاء زيارتهــم 
عــدم  بســبب  زيارتهــام  مــن  ُيحرمــون  لكونهــم  األقــى،  واملســجد  للقــدس 

منحهم تصاريح دخول للعاصمة املحتلة.
ويف خطبــة الجمعــة، وجــه خطيــب املســجد األقــى الشــيخ محمــد حســني 
التحيــة ألرواح الشــهداء األبــرار، واألســود الرابضــني خلــف ســجون االحتــالل 

واملرابطني يف املسجد األقى املبارك.
وشــدد الشــيخ حســني عــىل أن األقــى أمانــة األجيــال لألجيــال واملخلصــني، 
داعًيــا شــعبنا ألن يكــون عــىل مســتوى حمــل األمانــة وصيانتهــا حتــى يؤديهــا 

لألجيال القادمة.
وقــال إن "األقــى عنــوان إســالمنا وعزتنــا وكرامتنــا، ولــن نتخــىل عنــه أو نرتكــه 

وحيًدا بوجه الطامعني، الذين خرجوا عن كل القيم الدينية واإلنسانية".
اصطفاهــم  ملــن  إال  املــوىل  مينحهــا  ال  ربانيــة  أوســمة  "الشــهادة  وأضــاف: 

واختارهم واتخذهم شهداء".
وأكد أن املرابطني طليعة األمة واألمناء عىل املسجد عىل الرغم من تخاذل 

األمة يف الدفاع عن أرضها ومقدساتها.
فلســطني  وحرائــر  الشــامخات،  الشــهداء  بأمهــات  األقــى  خطيــب  وأشــاد 
اللوايت يودعن أبناءهن بالزغاريد، "ألنهم أقامر تنر األرض والسامء وترسم 

) فلسطني(طريق العز والحرية والكرامة". مصلون يؤدون صالة الجمعة يف املسجد األقى املبارك  

"57 جهاًدا"..
 نشطـــاء يهنئــــــون "الضيف" بذكــــــــرى مولـــــده

غزة/ أدهم الريف:
التواصــل  مواقــع  عــىل  ومواطنــون  نشــطاء  هنــأ 
االجتامعــي القائــد العــام لكتائــب القســام الجناح 
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  العســكري 
محمــد الضيــف بذكــرى يــوم ميــالده الـــ57 الــذي 

وافق أمس.
مواقــع  عــر  صفحاتهــم  عــىل  املغــردون  وكتــب 
تقديرهــم  مــدى  أظهــرت  منشــورات  التواصــل 
وأرفقــوا  الضيــف،  القائــد  لشــخص  واحرتامهــم 
منشــوراتهم وتغريداتهــم بسلســلة صــور لــه وهــو 

ملثم.
الضيــف منــذ ســنوات طويلــة، الحقــه  اســم  وبــرز 
جيش االحتالل خاللها محاواًل اغتياله عدة مرات 
لكنــه فشــل. وأبــرز محاولــة اغتيــال الضيــف كانــت 
خــالل معركــة "العصــف املأكــول" صيــف 2014، 
منــزل  قصــف  يف  ونجلــه  زوجتــه  استشــهدت  إذ 

غرب مدينة غزة ونجا.
والضيــف هــو محمــد ديــاب املرصي ويكنــى بـ"أبو 

خالد"، وهو املطلوب األول لالحتالل.
أيــار  مايــو/  القــدس" يف  وخــالل معركــة "ســيف 
العربيــة  والضفــة  القــدس  أهــايل  هتــف   ،2021

والداخــل املحتــل للضيــف: "حــط الســيف قبــال 

ويف  الضيــف"،  محمــد  رجــال  واحنــا  الســيف.. 
تلــك املعركــة لّبــت كتائــب القســام نــداء أهــايل 
الذيــن  جــراح  الشــيخ  حــي  وتحديــًدا  القــدس 
تعرضــوا لسلســلة انتهــاكات جســيمة ومحــاوالت 
"هبــة  رافقهــا  معركــة  وخاضــت  قــري،  تهجــر 
جرائــم  وأوقفــت  املحتــل  الداخــل  يف  الكرامــة" 

املحتل.
 وكتب غســان أبو خامش عىل حســابه يف "فيس 
قائــد األركان وأســطورة املقاومــة  بــوك": "ميــالد 
أن ميــد يف عمــرك  اللــه  نســأل  الضيــف،   محمــد 

لتكــون إمــام أول صــالة يف املســجد األقــى بعد 
ــل  تحريــره بقيادتــك يــا أمــر قلــب القــدس"، وذيَّ

منشوره بـ"57 جهاًدا".
 57" بــوك":  "فيــس  عــىل  عمــران  كــرم  وكتــب 
ســّيد  ميــالد  عيــد  واإلعــداد.  الجهــاد  مــن  عاًمــا 
امُلقاَومــة وقائدهــا املظفــر القاِئــد العام للشــعب 
الفلســطيني أبــو خالــد محمــد الضيــف. اللهــم ال 
ســيد  يــا  جنــدك  نفــر  وال  صوتــك،  زئــر  تحرمنــا 

البالد".
ووصفــت صاحبــة الحســاب أم حمــزة عــىل "فيس 
ســيفنا  الحمــى،  "حامــي  بأنــه  الضيــف  بــوك" 

املسلول، قائد جيش التحرير".

وهنأ حسام رضوان الضيف وكتب عىل صفحته: 
"كل عاٍم وسيد البالد بألف خر وعافية". وكتب 
بــوك":  "ابــن األســطل" عــىل حســابه يف "فيــس 
أنجبــت   ،1965 عــام  مــن  اليــوم  هــذا  مثــل  "يف 
محمــدا،  أســمته  طفــاًل  يونــس  خــان  مــن  ســيدة 
لكنها مل تكن تعلم أن محمدها ســيكر وســيكون 
كابوســا لـ)إرسائيــل("، مضيفــا "قائــد هيئة األركان 

الغــازي املظفــر أبــو خالــد الضيــف تقبــل اللــه 
وأنــت  عــام  إعــدادك، كل  وبــارك  جهــادك 
ُتبــوئ املؤمنــني  يف كل مواطــن اإلغاظــة، 
القــدس  جيــش  وُتعــد  للقتــال،  املقاعــد 

للنــزال، ال حرمنــا اللــه زئــر صوتــك، وال نفــر 
جندك".

وكتــب عبــد الرحمــن عــىل "فيــس 
بوك" مخاطبا القائد الضيف: 

الفخــر  قبلــة  "يــا 
يــا  واالنتصــارات، 
الراجــامت  قــوة 
الغاضبــات. اليوم 
ميــالد  ذكــرى 
وقائدنــا  أبينــا 

محمــد  عزنــا  وســيد 

عــام  كل  ســاطع،  البــدر  ونــور  عــاٍم  كل  الضيــف. 
عــام  تدبــرك، كل  ينــال رشف  املقــاوم  والعمــل 
وطيفــك ســيف مســلول ولعنــة تطــارد ملــة الكفــر، 
كل عــام وأنــَت ُشــعلة الّطلقــِة األوىل فينــا، وأنــَت 
ُدرّنا الكامن، كّل عام وســّيُد الّدرِب األخرِض خًرا 

علينا، وبألِف خر!".
ُعمــًرا  ــه  اللّٰ "أمــّدَك  وأضــاف 
وبالّصواريــخ  بالّطاعــاِت، 
القاتــالِت الحارِقــات؛ الُغصن 

طول ُعمره أخرض يا أبونا".

غزة/ فلسطني:
تلقــى رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس 
مــن دولــة قطــر إلعــادة  إســامعيل هنيــة، موافقــة 
العــدوان  خــالل  هدمــت  التــي  البيــوت  إعــامر 
اإلرسائيــي األخــر عــىل قطــاع غــزة، وفــق املوقــع 

الرسمي للحركة.
وأبلــغ وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ محمــد بــن 
القطريــة  باملوافقــة  هنيــة  أمــس،  الرحمــن،  عبــد 
التــي  البيــوت  يشــمل  مبــا  اإلعــامر  إعــادة  عــىل 

هدمت يف رفح أو غزة والشامل.
 وأعرب هنية عن بالغ تقديره لدولة قطر الشقيقة، 
أمــرًا وحكومــة وشــعبًا، عىل هذا املوقف النبيل 
إعــادة  يف  املــرف  ســجلها  إىل  يضــاف  الــذي 
إعــامر غــزة، عــر اللجنــة القطريــة إلعــادة اإلعــامر 

برئاسة سعادة السفر محمد العامدي.
لثالثــة  اســتمر  إرسائيلًيــا  عدواًنــا  غــزة  وشــهدت 
وأســفر  املنــازل،  عــرات  خاللــه  ُدمــرت  أيــام، 
عــن استشــهاد 49 فلســطينًيا، منهــم 17 طفــاًل، 

وإصابة 360 آخرين.
يف  العامــة  واألشــغال  اإلســكان  وزارة  وأعلنــت 
خــالل  دمــرت  االحتــالل  قــوات  أن  مؤخــرًا،  غــزة، 
عدوانهــا األخــر 89 وحــدة ســكنية، بشــكل كي 

وجزيئ.
وأوضحــت الــوزارة أن قــوات االحتــالل دمــرت 18 
وحــدة ســكنية بشــكل كّي، و71 وحــدة ســكنية 

بشكل جزيئ وأصبحت غر صالحة للسكن.
وأشارت إىل أن الدمار طال 1675 وحدة سكنية 

بشكل جزيئ، لكنها صالحة للسكن.

وقفة احتجاجية ضد أوامر 
إخالء وهدم البيوت يف 

الطرية المحتلة
الطرة/ فلسطني:

شــارك العــرات مــن أهــايل الطــرة يف املثلث الجنــويب داخل األرايض 
املحتلــة عــام 1948 يف وقفــة احتجاجيــة عــىل مفــرتق رأس عامــر ضــد 
قــرارات ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي بهــدم وإخــالء املصالــح التجاريــة 

والبيوت قًرا.
وجــاءت الوقفــة بعــد اســتصدار أكــرث مــن 250 أمــر تهجــر وإخــالء قــري 

وهدم بحق املصالح التجارية يف الطرة.
العنــرصي  "كيمينتــس"  لقانــون  املناهضــة  الالفتــات  املشــاركون  ورفــع 
التعســفي الــذي يهــدف إىل هــدم البيــوت واملصالــح التجاريــة دون أي 
إجــراءات قضائيــة، داعــني البلديــة وأهايل الطــرة إىل الوقوف إىل جانب 

أصحاب املصالح والبيوت املهددة بالهدم واإلخالء القري.
وتنظــم هــذه التظاهــرة أســبوعيا عــىل مفرتق رأس عامر قــرب الطرة لصد 

الهجمة اإلرسائيلية الرسة عىل أبناء شعبنا يف املثلث الجنويب.

نابلس/ فلسطني:
تداول رواد مواقع التواصل االجتامعي مقطًعا 
الضفــة  شــاميل  نابلــس  مدينــة  يف  ملســن 
الغربيــة املحتلــة وهــو يبــي وينتقــد الســلطة 
بــرام اللــه بســبب "تخليهــا" عــن حاميــة الشــبان 
االحتــالل  جيــش  يغتالهــم  الذيــن  املقاومــني 
آخرهــم  كان  الذيــن  بــارد،  بــدم  اإلرسائيــي 
رفاقــه  مــن  وعــدد  النابلــيس  إبراهيــم  الشــهيد 

الثالثاء املايض.
"العجــوز  الفيديــو:  مقطــع  يف  املســن  وقــال 
املرتبــع عــىل صدورنــا بالقهــر واالغتصاب، من 
أجــل تنــاول الغــداء يرافقــه ألــف عنرص، حتى ال 

يدخل الغبار إىل أنفه، لكن حني يحارص شاب 
بعمر الورد، يرتكونه ليموت".

واجــب  ألخــذ  ذلــك  بعــد  "يأتــون  وأضــاف: 
الفــالين  واملســؤول  الفــالين  القائــد  العــزاء.. 
العــزاء،  تقديــم  ليســت  وظيفتكــم  والرتــب، 

وظيفتكم هي منع حدوث العزاء".
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اقتحمــت مدينــة 
املــايض  الثالثــاء  عــدة  محــاور  مــن  نابلــس 
وحارصت منزال يتحصن فيه املقاوم النابليس 
والقذائــف  النــار  وأطلقــت  رفاقــه،  مــن  وعــدد 
املــكان  عنيفــة يف  اشــتباكات  ودارت  عليهــن 

إىل أن استشهد النابليس واثنني آخرين.

قطر توافق عىل طلب "هنية" إعادة 
مسن يهاجم السلطة: إعمار البيوت المهدمة يف غزة

"بدل حمايتنا يقدمون التعازي"
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تهديدات المنظمة 
وانتخابات القدس

الــوزراء يف  رئيــس  مــن  نســمع  إال  أســبوع  حتــى  أو  شــهر  ال ميــر 
رام اللــه أنــه يطالــب أطراًفــا خارجيــة بــرورة الضغــط عــى دولــة 
االحتــال لرفــع الفيتــو عــن إجــراء االنتخابــات يف مدينــة القدس، 
وكذلك تتكرر تهديدات السلطة أو منظمة التحرير -إذ ال يوجد 
ذ قــرارات املجلس املركــزي فيام يتعلق  فــرق بينهــام- بأنــه ســُتنفَّ
بسحب االعرتاف بدولة االحتال )إرسائيل( أو وقف كل أشكال 

التعاون والتنسيق معها.
مل نســمع أن دولــة االحتــال )إرسائيــل( ترفــض إجــراء انتخابــات 
كان  ســواء  طــرف  أي  تبلــغ  مل  فهــي  القــدس،  يف  فلســطينية 
ا، ومل تعلن رفضها إجراء االنتخابات رصاحًة،  ا أو أجنبيًّ فلسطينيًّ
السياســية واســتمرار  الحيــاة  بتعطيــل  القبــول  أنــه ال ميكــن  كــام 
الفــوىض يف الســاحة الفلســطينية بذريعــة أنــه ال انتخابــات دون 
ــًحا، علــاًم أن انتخابــات كثــرة  مشــاركة املقدســيني انتخاًبــا وترشُّ
املحليــة  الهيئــات  انتخابــات  مثــل  القــدس  مدينــة  يف  تجــري 
والنقابيــة وغرهــا. وكذلــك نــرى أن دولــة االحتال متادت متادًيا 
غر مسبوق يف جرامئها يف القدس والضفة الغربية وضد قطاع 
غــزة ومل  تنفــذ منظمــة التحريــر تهديداتهــا ولــن تنفذهــا. محافظ 
نابلــس يقــول إنــه ال يشــعر بأنــه محافظ واآلليات العســكرية تقف 
أمــام مقــره، وأن أي مجنــدة إرسائيليــة توقفــه عــى الحاجــز، ومــا 
يحصــل مــع محافــظ نابلــس يحصــل مــا كل قــادة الســلطة دون أي 
اســتثناء، وهــذا يعنــي أنهــا ســلطة دون ســلطة ودولــة عــى الــورق 
فمتــى  الحــد  هــذا  إىل  وصــل  األمــر  كان  وإذا  باعرتافهــم،  فقــط 
ستتحرك منظمة التحرير لتنفيذ تهديداتها ولتسرتد "هيبتها"؟

لكوين متابًعا لألوضاع يف الضفة الغربية أجد أن مقابل الجمود 
يف الســلطة الفلســطينية هنــاك تغــرات هائلــة مــن داخلهــا ومن 
حولها، وإذا مل تَر القيادة هذه التغيرات فهي مشكلة حقيقية، 
هنــاك رصاع داخــي بــدأ يظهــر للعيــان تحضــًرا ملــا بعــد رئيــس 
الســلطة محمــود عبــاس، هنــاك أصــوات تتعاىل مــن داخل حركة 
فتــح غــر راضيــة عــن األوضــاع، بعــض املراســيم تم الرتاجــع عنها 
بضغــط النقابــات كــام حصــل مــع نقابــة املحامــني، والتغيــرات 
التــي تحــدث يف الشــارع الفلســطيني أعظــم بكثــر، إذ إن هنــاك 
التــي  الغربيــة بســبب جرائــم االحتــال  الضفــة  حالــة غليــان يف 
تضاعفــت يف األســابيع األخــرة، فضــًا عــن الوضــع املعيــي 
الصعب الذي تسببت به دولة االحتال لسكان الضفة  وتشارك 
فيــه الــدول املانحــة، مــا ينــذر بانفجــار وشــيك ســواء بانتفاضــة 
شــديدة أو مبوجة عمليات ذات أشــكال مختلفة ضد االحتال، 

وأعتقد أن السلطة ال ترغب بالوصول إىل تلك النتيجة.
ما أريد الوصول إليه هو أن منظمة التحرير تخرس كل يوم تتأخر 
فيــه عــن إجــراء انتخابــات عامــة أو إمتــام املصالحــة، ولذلــك إًذا 
هــي أرادت الحفــاظ عــى وجودهــا أو مــا تبقــى منــه يف الشــارع 

الفلسطيني عليها االستامع لصوت العقل واملنطق.

فوز األخيرة في االنتخابات دليل على تزايد شعبيتها
معهد عربي: انقسامات "فتح" و"ضعف عباس" يضعان الضفة بيد حماس

النارصة - رام الله/ فلسطني:
قــال "معهــد دراســات األمــن القومــي" التابع 
لجامعــة "تــل أبيــب": إن عــدم وجود ســيطرة 
واالنقســامات  "فتــح"  حركــة  عــى  مركزيــة 
وفــق  والتــّرف  متفرقــة  مجموعــات  إىل 
التعليــامت املحليــة يقــوض االســتقرار يف 
الرئيــس  حكــم  ويضعــف  الغربيــة،  الضفــة 
معقــدا  تحديــا  يشــكل  "مــا  عبــاس  محمــود 

لـ)إرسائيل(".
وأضاف املعهد العربي، يف تقريره، أمس، 
الضفــة  يف  املتكــررة  األمنيــة  األحــداث  أن 
الغربيــة تثــر تســاؤالت حــول ســلوك "فتــح" 

الخاضعة لسيطرة السلطة.
وانتقــد "تــورط عنارص )فتــح( يف احتكاكات 
وتعاونهــم  اإلرسائيــي  الجيــش  قــوات  مــع 
مــع املنظــامت األخــرى، خاصــة يف شــامل 

الضفة".
وقــال: "يعتقــد الكثــر مــن الفلســطينيني أن 
)أبــو مــازن( هــو العقبــة الرئيســية أمــام عــودة 
االنقســام  عــن  مســؤوليته  بســبب  )فتــح( 

الداخي يف الحركة".
النســبي،  الســام  "هشاشــة  إىل  وأشــار 
شــارع  تحريــض  حــامس  حركــة  ومحــاوالت 

الضفة الغربية".
ونصــح )إرسائيــل( بأنها "ُملزمة بالتحرك اآلن 
اإلمــكان  قــدر  الصدمــات املتوقعــة  لتقليــل 

يف اليوم التايل". 
وأضــاف: يحتمــل أن يثبــت يف املســتقبل 
انتخابــات  بإلغــاء  مــازن(  )أبــو  قــرار  أن 
كان  التــي  والرئاســة،  الترشيعــي  املجلــس 
مــن املقــرر إجراؤهــا يف مايو/أيــار 2021، 
كان نقطــة تحــول يف تاريــخ الحركــة الوطنيــة 
بــني  الثقــة  أزمــة  وعمقــت  الفلســطينية، 
الجمهور والســلطة الفلســطينية، وزادت من 
تراجــع رشعيتهــا، وجعلتهــا غــر ذات صلــة، 
وزادت األصــوات الداعيــة إىل اإلصــاح يف 

صفوف )فتح(. 
املجلــس  قــرارات  أن  إىل  التقريــر  ولفــت   
الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  املركــزي 
والتعيينات الاحقة التي أجراها "أبو مازن" 

لــدى  شــديدًا  اســتياًء  أثــارت  املنظمــة،  يف 
الجمهور عامة، ويف "فتح" بشكل خاص.

وزيــر  الشــيخ  حســني  تعيــني  أبرزهــا  ومــن 
للجنــة  عاًمــا  أميًنــا  املدنيــة،  الشــؤون 
التنفيذية ملنظمة التحرير، الذي تم تفسر 
"فتــح"  صفــوف  ويف  الشــارع  يف  تعيينــه 
مراكــز  املركزيــة ويف مختلــف  اللجنــة  ويف 
املنظمــة كتصويــت "أبــو مــازن" لــه كرئيــس 

قادم.
الضفــة  يف  األخــرة  األحــداث  وتعكــس 
الغربيــة، برأيهــام، بوضــوح أزمــة القيــادة يف 
"فتح"، وأنه "ال سيطرة وال قيادة يف مختلف 
وال  التنظيــم،  فيهــا  يتواجــد  التــي  املناطــق 

طاعة لتوجيهات القيادة املركزية".
حماس تتصدر

تنامــي  ظــل  يف  التقريــر  وفــق  ذلــك،  يــأيت 
قــوة "حــامس" يف الجامعــات ويف النقابات 

العاملية والسلطات املحلية. 
قوائــم  عــى  "فتــح"  أعضــاء  تنافــس  وعــّد 
املحليــة  الهيئــات  انتخابــات  يف  منفصلــة 

املســتقلني  للمتنافســني  الفرصــة  أعطــى 
للفــوز  حــامس؛  عــى  املحســوبني  أو 
مــن  عــدد  يف  "فتــح"  ســلطة  وفقــدان  بهــا 
املجالــس البلديــة يف جميــع أنحــاء الضفــة 

الغربية.
يف  حــامس  طــاب  قامئــة  فــوز  أن  كــام 
وقامئــة  "برزيــت"،  جامعــة  انتخابــات 
األطبــاء التــي حددتهــا الحركــة يف انتخابــات 
نقابتهم، يعكسان التأييد الشعبي املتزايد 

لـ"حامس" والتخي عن "فتح".
اإلرضابــات  إىل  أيضــا  التقريــر  وأشــار 
الغاضبــة للمحامــني وبقيــة القطاعــات التــي 
تعكس استياًء كبرًا، إضافة إىل التعيينات 
املتبادلــة ألبنــاء وبنــات الــوزراء يف مناصب 
عليــا يف مؤسســات الســلطة، وســط تزايــد 
داخــل  الفســاد  مــن  تحــذر  التــي  األصــوات 

"فتح".
وحول فرتة ما بعد "أبومازن"، توقع التقرير: 
"يف اليوم التايل ألبو مازن، وبدون تحركات 
هادئــة، قــد تندلــع احتجاجات حاشــدة ضد 

الســلطة، والتــي، كــام يف كثــر من الحاالت 
احتــكاكات  إىل  ســتتحول  املــايض،  يف 
القــوات  مــع  النطــاق  واســعة  ومواجهــات 
اإلرسائيلية يف جميع أنحاء الضفة الغربية، 
مــا قــد يجــرب االحتــال عــى التدخــل ورمبــا 
الغربيــة  الضفــة  عــى  الســيطرة  اســتعادة 

بأكملها".
 وأكــد أن "حــامس ستســتغل هــذا التطــور 
من أجل تحقيق دعمها يف الضفة الغربية، 
ورمبــا  قوتهــا،  وإظهــار  االحتجــاج  وتشــجيع 
التحــدث  عــى  الــدويل  املجتمــع  إجبــار 

معها".
القومــي":  األمــن  دراســات  "معهــد  وختــم 
يف  مســتعدة  تكــون  أن  )إرسائيــل(  "عــى 
النتائــج  هــذه  لتقليــل  ممكــن  وقــت  أقــرب 
ســتواجه  لكنهــا  اإلمــكان،  قــدر  الســلبية 
املطلــب  مــع  التعامــل  يف  صعوبــة 
بإجــراء  الواســع  الشــعبي  الفلســطيني 
انتخابــات عامــة، أو إنشــاء آليــة فلســطينية 

مشرتكة بني املنظامت بقيادة حامس".

"ألشيخ" و"نيتسان" منعا كشف الحقيقة
رئيس "ماحاش" السابق: الشهيد أبو القيعان بريء

النارصة/ فلسطني:
أكــد الرئيــس الســابق لقســم التحقيقــات مــع 
أفــراد رشطــة االحتــال اإلرسائيليــة )ماحاش( 
أوري كرمــل، بــراءة املــريب الشــهيد يعقــوب 
يــزال  ال  التــي  االتهامــات  مــن  القيعــان  أبــو 
االحتــال يف حينــه  العــام لرشطــة  املفتــش 
"روين ألشــيخ" يوجههــا ألبــو القيعــان ويزعــم 
دهــس"  "تعمــد  وأنــه  "مخــرب"  أنــه  فيهــا 

رشطي.
صحيفــة  يف  نــرشه  مقــال  يف  كرمــل  وأشــار 
"هآرتس" العربية، أمس، إىل أن جهاز األمن 
العام )الشــاباك( لكونه الجهة املســؤولة يف 
أحــداث  تقــي حقائــق يف  عــن  )إرسائيــل( 
ذات طابــع أمنــي، أجــرى تحقيًقــا يف املوقــع 

بعد الحدث مبارشة.
أفــراد  لــدى  انطبــاع  ســاد  أن  "بعــد  إنــه  وقــال 
عــن  أبــًدا  يــدور  ال  الحديــث  أن  )الشــاباك( 
عملية معادية، خرج )الشــاباك( من الصورة 

ونقل املواد التي بحوزته إىل ماحاش".
عــن  املســؤول  أقــوال  إىل  كرمــل  ولفــت 
أمــام  )الشــاباك(  أجــراه  الــذي  التحقيــق 

"وفــق  أنــه  فيهــا  وجــاء  "ماحــاش"،  محققــي 
حكمي عى األمر وخربيت املهنية، ويف إثر 
القرائن امليدانية، فإن هذه كانت باملجمل 
عمليــة  وليســت  ــا  عملياتيًّ خلــًا  أو  حادثــة 

عدائية".
تحقيــق  نهايــة  يف  أشــارت  األدلــة  أن  وذكــر 
أبــو  "جلــس  التاليــة:  األحــداث  إىل  جــذري 
أعــى  عنــد  بيتــه  قــرب  ســيارته  يف  القيعــان 
بأغــراض  محملــة  الســيارة  وبينــام  التلــة، 
أخرجهــا مــن بيتــه، محركهــا يعمــل، نوافذهــا 
أضــاء  أن  وبعــد  مطفــأة.  وأضواؤهــا  مغطــاة 
ضابــط رشطــة بفانوس باتجاه الســيارة، أضاء 
بقيادتهــا  وبــدأ  الســيارة  أضــواء  القيعــان  أبــو 
ببطء يف منحدر سبيل ترايب باتجاه الخروج 
مــن بيتــه، الــذي تحــرك فيــه أفــراد رشطــة يف 

الوقت نفسه".
أفــراد  طالــب  املرحلــة  هــذه  "يف  وتابــع: 
الرشطــة أبــو القيعــان بــأن يتوقــف، وحتــى إن 
أحدهم رضب بفوهة ساحه عى السيارة". 
وبعــد ذلــك أطلــق أفــراد الرشطــة النــار عــى 
إطــارات الســيارة، "لكــن أبــو القيعــان اســتمر 

بقيادة الســيارة ببطء ملســافة قصرة أخرى، 
أفــراد  عــى  خطــًرا  أيًضــا  فيهــا  يشــكل  مل 

الرشطة".
وأشــار كرمــل إىل أن "االســتنتاج هــو أن أبــو 
القيعــان مل يشــعر بإطــاق النــار الــذي ثقــب 
أن  معقــواًل  ليــس  إنــه  إذ  ســيارته،  إطــارات 
بقيادة سيارته ببطء وكأن شيًئا مل يحدث".

أنــه "خــال التحقيــق اتضــح مــن  ولفــت إىل 
)الشــاباك(  تحقيــق  عــن  املســؤول  إفــادة 
التقريــر الــذي قدمــه، عندمــا كانــت الســيارة 
تتقــدم ببــطء، عــى الرغــم مــن إطــاق النــار 
عــى اإلطــارات، أطلــق الرشطــي نفســه النــار 
مــرة أخــرى، وكانــت هــذه املــرة موجًهــا مــن 
مســافة قصــرة نحــو أبــو القيعــان، وأنــه قبــل 
جميــع  مــن  مكثفــة  نــران  ُفتحــت  الدهــس 

االتجاهات نحوه".
هــذا،  املوجــه  النــار  إطــاق  "بعــد  وأكمــل: 
تــرسع وتنــزل يف املنحــدر.  الســيارة  بــدأت 
أثنــاء  يف  القيعــان  أبــو  جســد  يف  وُعــر 
الترشيــح عــى جــرح ســببته رصاصــة دخلــت 
وجــرح  صــدره،  مــن  وخرجــت  ظهــره  مــن 

رصاصة أخرى دخلت إىل فخذه اليمنى".
ونبــه إىل أن "ماحــاش" أعــاد متثيــل الواقعــة 
بواسطة سيارة مشابهة لسيارة أبو القيعان. 
وأكــد الرئيــس الســابق لقســم التحقيقــات أنه 
"كان هنــاك إجــامع شــامل مــن جانــب جميع 
العامــة  النيابــة  وبضمنهــا  املهنيــة،  الجهــات 
ُوِجــدوا  الــذي  الرشطــة  أفــراد  أن  حينــذاك، 
يف املوقــع أدلــوا يف أثناء التحقيقات معهم 

بتفاصيل كاذبة، ونفتها أدلة موضوعية".
وكشــف النقاب عن خطوة غر قانونية أقدم 
ألشــيخ"  للرشطــة  العــام  "املفتــش  عليهــا 
ا طالًبــا الحصــول  عــرب توجهــه لـ)الشــاباك( رسًّ
عــى التقريــر الرسي الــذي يربئ أبو القيعان 
أطلــق  الــذي  الرشطــي  فيــه  يعــرتف  الــذي 
النــار مبــارشة عــى أبــو القيعــان أمــام محقــق 
"ألشــيخ"  شــعر  أن  بعــد  وذلــك  )الشــاباك(، 
أن نتائــج تحقيــق "ماحــاش" لــن تكــون مامئة 
اليمينيــة  السياســية  وميولــه  تريحاتــه  مــع 

املتطرفة.
كام كشف عن توجه "ألشيخ" بعد ذلك إىل 
وزيــر األمــن الداخــي يف حينــه غلعــاد إردان 

واملدعــي العــام شــاي نيتســان، واملستشــار 
مندلبليــت،  أفيحــاي  للحكومــة  القضــايئ 
زاعــام أن بحــوزة )الشــاباك( معلومــات تــدل 

عى أبو القيعان خطط لتنفيذ عملية. 
ورغــم اإلجــامع يف النيابــة العامــة عــى بــراءة 
شــاي  العــام  املدعــي  فــإن  القيعــان،  أبــو 
نيتســان، اعتــرب يف تريــح أدىل بــه، مطلــع 
باإلمــكان  "ليــس  أنــه   ،2018 أيار/مايــو 
الحســم يف مســألة ذنــب أبــو القيعــان بقــدر 

مرتفع من اليقني". 
عــدم  "رغــم  بأنــه  ذلــك  عــى  كرمــل  وعقــب 
انضامم املدعي العام إىل إدانة أبو القيعان 
وفقــا لإلعــان املتــرسع مــن جانــب ألشــيخ، 
إلغــاء  عــن  امتنــع  نفســه  الوقــت  يف  لكنــه 
احتامليتهــا، وهكــذا أبقــى الوصمــة عــى أبــو 

القيعان".
وختــم: "لقــد اســتمر املدعــي العــام يف منــع 
تطهــر ســمعة الشــهيد أبــو القيعــان، عندمــا 
القيعــان إىل املحكمــة  أبــو  التمســت عائلــة 
مل  الشــهيد  بــأن  قــرار  إصــدار  طالبــة  العليــا 

يخطط لعملية ضد أفراد الرشطة".

تصاعدت على خلفية نشر تسجيل مسرب وسحب طاقم حراسة 
ِصدام "الطرياوي" بـ"الشيخ".. رصاع الوراثة يحتدم مبكرًا

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
يظهر قرار رئيس السلطة محمود عباس، 
جامعــة  أمنــاء  مجلــس  تشــكيل  بإعــادة 
يف  الواقعــة  األمنيــة  للعلــوم  االســتقال 
مدينــة أريحــا رشق الضفــة الغربية، الذي 
يرأســه عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتح 
الطــراوي إضافــة لســحب  اللــواء توفيــق 
طاقم الحراســة من أمام منزله، أن الراع 
يف هرم قيادة فتح والســلطة عى معركة 
"الوراثــة" مل يعــد تحــت الرمــاد فقــط، بل 
يتجــه نحــو احتــدام صدام أكــرب القيادات 

نفوًذا. 
اللجنــة  مــن  لجنــة  أخــًرا،  عبــاس  ل  وشــكَّ
املركزية لحركة فتح ضمت كًا من نائب 
رئيــس الحركــة محمــود العالــول، وروحــي 
عــى  للوقــوف  الرجــوب  فتــوح، وجربيــل 
املشكلة وحلها، علام بأنها نفس اللجنة 
اللجنــة  فصــل  قبــل  تشــكيلها  تــم  التــي 
املركزيــة لحركــة فتح، القيــادي الفتحاوي 

نارص القدوة.
وظهرت الخافات بعد ترسيب تســجيل 
صويت منسوب للطراوي يتهم به الشيخ 
عبــاس  وأن  تحــرش"  بـ"قضايــا  بالتــورط 
يتغــاىض عــن ذلك، ومل مير وقٌت طويل 
جــرى ســحب  أنــه  الطــراوي  أعلــن  حتــى 
طاقــم الحراســة الخاصــة بــه، وإقالتــه مــن 
وهــو  االســتقال  رئيــس جامعــة  منصــب 
آخر املناصب التي كان يشغلها الرجل.

عمــرو،  زيــاد  الســيايس  الناشــط  ويشــر 

وقــٍت  منــذ  بــدأ  الوراثــة  رصاع  أن  إىل 
الســابق  يف  مخفًيــا  كان  ولكنــه  بعيــد، 
الطــراوي  بــني  والخــاف  الرمــاد،  تحــت 
والشــيخ مل يكن األول، بل ســبقه الخاف 
ونــارص  دحــان،  محمــد  القياديــني  مــع 
يقتــر  يعــد  مل  الــراع  لكــن  القــدوة، 
عــى وراثــة عبــاس، بــل هنــاك رصاع عى 
النهــج، فالكثــر مــن رشفــاء فتــح ياحظون 
أن حركتهــم ال تســر بالبوصلــة الوطنيــة، 
يطلقــون  وبــدأوا  تنحــرف  بــدأت  وأنهــا 

التريحات.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  عمــرو،  يقــول 
"الطــراوي ســار بتريحــات خارجــة عــن 
النمــط التقليــدي، فيتــم اآلن اإلطاحــة بــه 
قيــادة  داخــل  الهيمنــة  نهــج  نتيجــة  وهــذا 
فتــح، فبعــض القيــادات عبــارة عــن أباريق 
صوريــة ليــس لهــم تدخا يف صنــع القرار 

بفتح".
وجــود  إىل  الســيايس  الناشــط  ويشــر   
تيــارات  وهــي  بفتــح  قويــة  تيــارات  ثاثــة 
عضــوي  يجمــع  األول  متوافقــة،  غــر 
الرجــوب  جربيــل  لفتــح  املركزيــة  اللجنــة 
وتوفيــق الطــراوي، يقابلــه تحالــف مديــر 
ووزيــر  فــرج،  ماجــد  الســلطة  مخابــرات 
الشــؤون املدنيــة حســني الشــيخ ومعهــام 
محمــد  الحاليــة  اللــه  رام  حكومــة  رئيــس 
اإلصاحــي"  "التيــار  إىل  إضافــة  اشــتية، 
الــذي يقــوده محمــد دحان خصم عباس 
اللدود، وليس واضحا أين موقع القيادي 

املركزيــة  اللجنــة  مــن  اآلخــر  املفصــول 
نــارص القــدوة، وال حتــى القيــادي البــارز 
تيــار،  أي  يف  الربغــويث  مــروان  األســر 
والــذي يحظــى بشــعبية كبــرة داخل فتح 

بأضعاف أقطاب التيارات السابقة.
لكــن عمــرو يعتقــد أن املحــاور متعــددة 
"فــام  أحــد ميكنــه إحصائهــا،  وكثــرة وال 
املطــارد  اغتيــال  مــن  نابلــس  يف  حــدث 
عاقــة  لهــا  مســألة  النابلــي  إبراهيــم 
فصلــه  ميكــن  وال  األمنــي،  بالتنســيق 
أســبوعني  فقبــل  النقــاش،  موضــوع  عــن 
محمــود  الحركــة  رئيــس  نائــب  تحــدث 
العالــول، بــأن املقاومــة هــي الحــل، لكــن 
يتم التنسيق األمني، أي أن تلك القيادة 
تعيش حالة ضياع، وأن أبناء فتح يجدون 
تشــبع  ال  حزبيــة  منظمــة  يف  أنفســهم 

حسهم الوطني".
هــذه  "تكــون  أن  عمــرو  يســتبعد  وال 
ا  مؤرشات عى تصفية الطراوي جســديًّ
ميكــن  وال  كثــرة  مبلفــات  ميســك  ألنــه 
ألنــه  منهــا،  املتــررة  الجهــات  تحديــد 
الرئيــس  اغتيــال  ملــف  ميســك مبفاتيــح 
مســؤول  وكان  عرفــات،  يــارس  الراحــل 
بالتــايل  آنــذاك،  العامــة  املخابــرات 
احتــدام  حيــث  مــن  خطــرة  املــؤرشات 

االشتباك والصدام بني قيادات فتح".
متعلــق  األمــر  "لكــن  قائــًا:  ويســتدرك 
مبــدى امللفــات التــي ميتلكهــا اآلخــرون 
عــن الطــراوي، بالتــايل ســتصبح القضيــة 

أكــرب،  قــوة  لديــه  ومــن  مســاواة،  فيهــا 
سيرب اآلخرين بها".

عندهــا  يتوقــف  التــي  الخطــرة،  النقطــة 
الحســابات  "تصفيــة  أن  هــي  عمــرو، 
يصفــون  وال  شــخصية،  مبصالــح  تتعلــق 
الحســابات عندمــا تتعلــق األمــور مبصــر 
عــار  "أكــرب  ذلــك  معتــرًبا  الشــعب"، 

باملنظومة الحاكمة".
واملحلــل  الكاتــب  يــرى  جانبــه،  مــن 
"حــرب  بــأن  عســاف،  عمــر  الســيايس 
الوراثــة عــى خافــة عبــاس مل تبدأ اليوم 
اجتــامع  وان  قصــرة  غــر  فــرتة  منــذ  بــل 
والنتائــج  األخــر  املركــزي  املجلــس 
التنظيمية التي متخضت عنه كلها تأيت 

يف هذا السياق".
"فلســطني":  لصحيفــة  عســاف  يقــول 
عــى  داخــي  حــوار  أو  حديــث  "أي  إن 
الصعيد الفلســطيني او عاقة فلســطني 
باإلقليــم كلهــا ترتبط بالحرب عى خافة 
محمود عباس، وجاءت الترسيبات التي 
رسبهــا الطــراوي أو أحــد آخــر يف إطــار 
التعيينــات  عــى  واالحتجــاج  التفاعــل 

الداخلية األخرة املتعلقة بالخافة".
الطــراوي  بــأن إعفــاء  وبــات مــن املؤكــد 
عنهــا  وإبعــاده  االســتقال  جامعــة  مــن 
يــأيت كـ"عقوبــة" لــه للترسيــب أو ملوقفه 
مــن تعيينــات عبــاس األخــرة والتي تقول 
إنهــا "وصلــت إىل حــد  بعــض األوســاط 
الطــراوي  باأليــادي، وموقــف  االشــتباك 

اللجنــة املركزيــة هــو  مــن أعضــاء  وغــره 
التعيينــات لكنهــم ينتظــرون  رفــض هــذه 
وتصفيــة  األزمــة  لتتفجــر  عبــاس  رحيــل 

الحسابات".
ليــس  "الشــيخ  فــإن  النفــوذ،  وبحســابات 
فتــح،  الطــراوي داخــل حركــة  مــن  أقــوى 
ولكــن قــوة الشــيخ تأيت مــن اعتامده عى 
والدعــم  بــه  املحيــط  والفريــق  عبــاس 
اإلقليمــي والــدويل واألمنــي الــذي يوفــره 

له ذلك". وفق عساف
لفتــح  الثــوري  املجلــس  عضــو  أن  إال 
جــامل  الربغــويث  مــروان  مــن  واملقــرب 
هــذه  عــن  رضــاه  عــدم  يؤكــد  حويــل، 
إجــراء  يجــب  أنــه  مشــدًدا،  الراعــات، 
فيهــا  مبــا  شــاملة  فلســطينية  انتخابــات 

انتخابات املجلس الوطني.
"فلســطني":  لصحيفــة  حويــل  وقــال 
"لدينا مرشح واحد وهو مروان الربغويث 
ملنصــب الرئيــس، نحــن ومجموعــة بفتــح 
باللجنــة  فــا زال عضــوا  بذلــك،  نطالــب 
إجــامع  إيجــاد  ونأمــل  للحركــة،  املركزيــة 

عى ترشيحه".
االعتبــار  إعــادة  "يجــب  وأضــاف: 
للمؤسســات بــأن تأخذ دورهــا الحقيقي، 
بــدور  لفتــح  العــام  املؤمتــر  يقــوم  وأن 
حقيقــي وأال تكــون كل هذه املؤسســات 
مجرد مســميات، وأن يتم تغليب الحوار 
وليــس  الداخــي  فتــح  نظــام  حســب 

بالتفرد بالقرار".

إصابة مدنيَّني بقصف 
إرسائييل يف القنيطرة

دمشق/ فلسطني:
أصيــب مدنيــان بجــراح يف إثــر قصــف إرسائيي اســتهدف موقعا يف 

أطراف قرية الحميدية يف ريف القنيطرة يف سوريا، أمس.
وأكــدت وكالــة األنبــاء الرســمية "ســانا" التابعة للنظام الســوري إصابة 
مدنيــني اثنــني إثــر اعتــداء االحتال بقذيفتــي دبابة عى محيط قرية 

الحميدية بريف القنيطرة الشاميل.
وأفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن جيش االحتال استهدف 
بقذائــف دبابــة منطقــة الحميديــة عنــد الحــدود مــع الجــوالن الســوري 

املحتل ما أدى إلصابة شخصني.
 3 أطلقــت  إرسائيليــة  دبابــة  فــإن  الســوري  املرصــد  ووفقــا ملصــادر 

قذائف عند اقرتاب الشخصني من منطقة "فض االشتباكات".

اإلعالم الحكومي يختتم 
دورة التحرير واإلعالم 

الجديد
غزة/ فلسطني:

"التحريــر  يف  تدريبيــة  دورة  الحكومــي،  اإلعامــي  املكتــب  اختتــم 
اإلعــام  مكاتــب  يف  العاملــني  وجمعــت  الجديــد"  واإلعــام  الصحفــي 

والعاقات العامة يف البلديات والهيئات املحلية يف قطاع غزة.
وُقسمت الدورة التدريبية إىل محورين، األول يف التحرير الصحفي مع 
املــدرب يحيــى عيــاش، وتناولــت الصياغــة التحريريــة الصحيحة لألخبار 
واألنشــطة التــي تنفذهــا البلديــات، فيــام تناولت املحور الثاين األســس 
السليمة إلدارة منصات التواصل االجتامعي مع الناشط اإلعامي سائد 
حسونة. وأوضح اإلعام الحكومي، يف بيان، أمس، أن هذه الدورة تأيت 
التدريــب اإلعامــي يف املكتــب  دائــرة  تنفذهــا  التــي  الــدورات  ضمــن 

اإلعامي الحكومي لعام 2022م.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

األرس الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر    
 وتــأيت إطــاق املبــادرات الوطنيــة وإجــاع الشــخصيات السياســية 
الفلســطينية عليهــا كنــوع مــن إحيــاء األمــل املعــدوم لــدى الجاهــر 
الفلســطينية خاصــة مــع تجاهــل ســلطة محمــود عبــاس ألي مطلــب 
شعبي جاهري ُينادي بالوحدة الوطنية وإنهاء حالة التفرد بالقرار 
الســيايس الفلســطيني واالتجــاه نحــو الصنــدوق النتخــاب مــن يرغب 
ًا عنه وحامًيا لثوابته وحافًظا  به الشارع الفلسطيني حتى يكون ممثِّ
وامُلقّدســات  الفلســطينية  والهويــة  األرض  بحايــة  ووعــده  لعهــده 

اإلسامية من دنس الصهاينة  
وذلــك لــن يتحقــق إال باملقاومــة  الفلســطينية امُلســلحة واملرشوعــة 
ألجــل اســتعادة الحقــوق الفلســطينية املســلوبة منــذ 70عاًمــا وأكــر 
! لكــن كــا هــو الحــال يف الوعــود الزائفــة مــراًرا وتكــراًرا، ُيضــاف إليهــا 
ِلقــادة الســلطة يف اللقــاءات التــي ينتهــي ويصــل  مشــاركة وهميــة  
بهــا املطــاف الســيايس نحــو االندثــار وإعــان حالــة االنهيــار عىل قيد 
الحيــاة كــا حــدث خال املبادرات والوعود واملباحثات والدعوات 
الفلســطينية  السياســية  األزمــة  عنــق  مــن  للخــروج  الســابقة  الوطنيــة 
الدميقراطــي  الوطنــي  امللتقــى  ِبدعــوة  املبــادرة  أحدثهــا  ولعــل 
الفلســطيني الــذي يقــوده الســيايس املفصــول مــن حركــة فتــح  نارص 
القدوة، وقد دعا إىل تشكيل جسم قيادي فلسطيني مؤقت، إلنهاء 
الحالة املرتدية التي يعيشــها الشــعب الفلســطيني منذ ما يزيد عن 

16 عاما .
مؤقــت،  فلســطيني  تشــكيل جســم  مــن  القــدوة  هــدف  بــأّن  وُيذكــر 
الســيايس  بالقــرار  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  تفــرد  إنهــاء  هــو 

أمام انكشــاف كل االراجيف واالدعاءات والشــعوذات ملا يســّمى 
نائــل  االســرة  الحركــة  عميــد  ملــف  يف  الصهيونيــة  باملحكمــة 
الربغويث يؤجل القايض الحكم لســتة أيام، يعشــقون الرقم ســتة، 
يذّكرهم بحرب حزيران التي كانت ســتة أيام، ماذا عســاه ميّحص 
يف هذا امللف الذي عقدت له عرشات الجلسات وهو أوضح من 
قصــة بقــرة بنــي إرسائيــل يــوم كانــوا بني إرسائيل بالفعــل، أما اليوم 
وقد أتوا الينا من كّل قطر أحجية وجاءوا بالشّذاذ من كّل االفاق، 
فكــم تســتغرق هــذه املحكمــة وقضاتهــا املحّجلــن! لانتقــال مــن 
مرحلــة البقــرة الــا فــارض وال بكــر اىل مرحلة اللــون الفاقع صفاره؟ 
ماذا ستدرس يف هذا امللّف أيها القايض االغّر؟ ماذا ستحّمص 

يف هذا املعتقل بعد متحيص اثنتي وأربعن سنة؟ 
أنصحك أيها القايض الذيّك، أيها الحاخام األيّب أن تبحث قليا 
خــارج هــذا امللــف األســود الــذي بــن يديك، أخرج مــن الصندوق 
قليــا واقــرا عــن الفلســطيني الــذي جثمتــم عــىل أرضــه وصبغتــم 
حياتــه ســوادا مــن ســوادكم، اقــرأ إن شــئت مــن مصادركــم كتــاب 
الصهيــوين  املؤلــف  هــذا  هتلــر"،  عــىل  لننتــر  بــورغ:"  ابراهــام 
الــذي قــاد الظلــم والبغــي طيلــة حياتــه عــىل الشــعب الفلســطيني 
ثــم جــاء ليعــرتف بــأن هتلــر يســكنكم، جالــس يف اعاقكــم، روحــه 

النظــام الفلســطيني  ُمبــادرة وطنيــة فلســطينية إلنعــاش  ُتولــد  مــا أن 
إنقــاذ  نــور املشــهد الســيايس املظلــم؛ ألجــل  ي  وتــرى فيــه  املــرتدِّ
الحالــة الوطنيــة مــن الرّتهــل الحاصــل يف كل مكوناتها حتى تصطدم 
م يف تبعاته ســلطة فتح  بواقٍع ســيايس كاريث وُمعّقد تفرضه وتتحكَّ
محمــود عبــاس التــي تقــوم بتعطيــل الحيــاة السياســية يف فلســطن 
رة كمرحلة  جرَّاء إلغاء وتأجيل االنتخابات الترشيعية التي كانت ُمقرَّ
أوىل بتوقيــع مــن رئيســها، وقبــل أن يــأيت موعدهــا يف 22 مايــو تــم 
تأجيلهــا إىل أجــل غــر مســمى، والحجــة منــع االحتــال إجرائهــا يف 
مدينــة القــدس، وهــذه ذريعــة مــن ذرائــع الســلطة التــي تختلقهــا إذا 
انعدمــت لديهــا اإلرادة السياســية الفاعلــة امُلتمثلــة بإحــداث تغيــر 

إيجايب داخل املنظومة السياسية الفلسطينية 
إنَّ واقع العملية االنتخابية داخل فلسطن يشهد مخاض عسر منذ 
ســنواٍت طويلــة خاصــة وأّن آخــر انتخابــات ترشيعيــة قــد أُجريــت عام 
2006 والتي أسفرت عن فوز حركة حاس، ويف مقابل ذلك ُفرض 
عليهــا حصــار شــديد مــن جهــات فلســطينية وعربيــة ودوليــة توّقعــوا 
تركيعها وسحقها عن املشهد السيايس، لكّنها بقيت صامدة قوية 
ت الحصــار املفــروض عليهــا وأثبتــت جدراتهــا يف  مواجهتــه  تحــدَّ
بقــوة وحكمــة منقطعــة النظــر و لــو تعرضــت لــه أي قــوة سياســية يف 

العامل لسقطت من هول ما ُخّطط وُدبِّر لها يف ليٍل قاتم
 وبعدهــا مــرَّ قطــاع غــزة مبراحــل صعبــة وقاســية جــًدا نتيجــة تواطــؤ 
وتآمر الســلطة الفلســطينية مع االحتال الصهيوين لتضييق الخناق 
عــىل حركــة حــاس وفــرض حصــار شــامل كونهــا تحكــم قطــاع غــزة، 
وهــذه تعتــرب جرميــة مــن جرائــم الســلطة التــي دفــع مثنهــا اآلالف مــن 

االحتــال  قبــل  مــن  ومتصاعــد  منظــم  لعــدوان  الغربيــة  الضفــة  تتعــرض 
اإلرسائييل حيث يعمد االحتال إىل تفريغ ســاحة الضفة من أي نشــاط 
مقــاوم، مســتهدفا بدرجــة أوىل كل مــن تــدور الشــبهة حولــه يف االنخــراط 
يف أي عمــل مناهــض لاحتــال، ســواء كان القــاء الحجــارة أو إطــاق النــار 
أو حتى االعتصامات واالعال الشعبية، وامتد ذلك الستهدافات مركزة 
تطال أنشطة مجالس طلبة الجامعات وغرها من الفعاليات، ولست يف 
معــرض اســتعراض أســاء وأحــداث بعينهــا؛ الن االحتــال ميارس عدوانه 
عــىل مــدار الســاعة، واألحــداث متزاحمــة وكل لحظــة تكــون هنــاك جرمية 
جديدة تجعل جاهر شــعبنا يف الضفة يف حالة اســتنزاف دائم، وهذا 

ما يريده االحتال ويسعى لفرضه ألغراض أمنية وسياسية.
هــو يســتخدم شــتى الطــرق والوســائل لخدمــة هــذا الهــدف مــن خــال:" 
واالعتقــاالت،  واملــدن،  البلــدات  يف  والتوغــل  املناطــق  اجتيــاح 
الحواجــز،  وتكثيــف  الحصــار،  وتشــديد  املداخــل  واغــاق  واالغتيــاالت، 
وغرهــا مــن صــور الجرائــم واالنتهــاكات الخطــرة التــي ال تتوقــف يف أي 
والدخــول  التســلل  عــىل  يتجــرأ  أخــذ  االحتــال  أن  الافــت  لكــن  لحظــة، 
للمناطــق الفلســطينية تحديــدا يف الضفــة مــن خــال الســيارات املدنيــة 
لتنفيــذ مهــات خاصــة غالبــا تفــي الغتيــال نشــطاء وكــوادر املقاومــة، 
والــكاريث يف االمــر أن هــذه الســيارات املدنيــة التــي تنقل الفــرق الخاصة 
مــن جنــود االحتــال متــر عرب النقــاط والحواجز التي ترشف عليها األجهزة 
األمنيــة التابعــة للســلطة، دون أن يتــم اكتشــافها أو حتــى اتخــاذ التدابــر 
الازمــة ملنــع حــاالت التســلل لهــذه القــوات، والتــي ارتكبت مؤخــرا جرائم 
مروعــة وقــد وثقــت الكامــرات مشــاهد مختلفة يف هذا الشــأن واالمر مل 

يعد رسا.
الــذي عــده االحتــال تطــورا مهــا والفتــا ونجــاح غــر مســبوق يف  االمــر 
ملختلــف  الوصــول  يســتطيع  ألنــه  الفلســطينية؛  املناطــق  يف  عملياتــه 
األهــداف بــكل ســهولة دون أن يتــم اكتشــافه أو حتــى عرقلــة مهمتــه بــأي 
صورة من قبل األجهزة األمنية التابعة للســلطة، والتي مل تتخذ يف وقت 
سابق أو حتى حاليا أي اجراء ملواجهة االمر ومنع ارتكاب جرائم جديدة، 
مســلحة  أمنيــة  منظومــة  وجــود  جــدوى  حــول  للتســاؤل  يدفــع  مــا  وهــذا 
متواجــدة يف كافــة محافظــات الضفــة دون القيــام بالــدور الوطنــي املنــاط 

بها اال وهو حاية شعبنا الفلسطيني من أي تهديد؟!
واقــع ال يتصــوره عاقــل أن تقــف قــوات االمــن الفلســطيني التابعة للســلطة 
موقــف املتفــرج بينــا تدخــل قــوات االحتــال لتشــن عــرشات االعتقاالت 
وترتكب جرائم مروعة دون أن تحرك هذه املنظومة األمنية ساكن وهذا 
ليــس باألمــر املســتغرب؛ ألنهــا صممــت عــىل )مقاســات غــر وطنيــة( ومل 
يطلب منها يف أي وقت فتح النار عىل قوات االحتال، وأكر بل وأخطر 
من ذلك أن تساهم وبكل أسف يف شن عرشات االعتقاالت يف صفوف 
كــوادر ونشــطاء املقاومــة وتصــادر األســلحة يف تســاوق وانســجام واضــح 
مــع األهــداف التــي يســعى اىل تحقيقهــا االحتــال!، وكان مــن املفــرتض 
أن تقــوم هــذه األجهــزة بواجبهــا يف دعــم أي تحــرك للمقاومــة يف الضفــة 
وامــداده بــكل وســائل الدعــم ان كانــت هــذه األجهــزة ال متلــك القــدرة أو 

الجرأة عىل فتح مواجهة مبارشة مع قوات االحتال.
لكــن الواقــع يكشــف "معطيــات مختلفــة" الن الســلطة يف رام اللــه تفكــر 
بطريقــة ال ترتبــط بــأي منطلقــات وطنيــة؛ مبعنــى أنها تشــعر بأن أي نشــاط 

أو عمل مقاوم يشكل )خطر مبارش( عىل وجودها، لذلك تعمل جاهدة 
لتقويــض أي قــدرات للمقاومــة يف الضفــة الغربيــة، والكاريث أن االحتال 
يف كل مــرة يكشــف املســتور ويفضــح أجهــزة الســلطة بــأن وراء عمليــات 
أدى  الســلطة  أجهــزة  مــع  وتواصــل مشــرتك  تنســيق  واالغتيــال  االعتقــال 
بدوره إلنجاح هذه املهام بينا تلتزم السلطة الصمت يف بعض األحيان 
واحيان أخرى تحاول دفع هذه التهمة عن نفسها بالحديث بأن االحتال 

يسوق األكاذيب ويحاول تشويه صورة السلطة وأجهزتها األمنية.
لذلك فإن استمرار هذه الحالة يف الضفة الغربية هي خطر كبر يجب 
تداركه والعمل وطنيا عىل وضع النقاط عىل الحروف تجاه سلوك هذه 
األجهــزة، وال أقصــد بذلــك منازعتهــا بــل العمــل بــكل الســبل عىل تصحيح 
مسارها، حتى تصبح أجهزة داعمة للمقاومة وحامية لشعبنا، كا يجري 
يف غــزة، وهــذا مرهــون بتغــر القيــادة السياســية التي ميكــن أن يتم فرزها 
من خال انتخابات حرة ونزيهة من شأنها أن تعيد بناء جميع املؤسسات 
ويف مقدمتها املنظومة األمنية يف الضفة الغربية، حتى يشعر االحتال 
بأن الواقع تغر وأنه ال ميكنه الدخول لألرايض الفلسطينية دون أن يدفع 
املقاومــة  ونشــطاء  كــودار  ليســت مســؤولية  االحتــال  فمقاومــة  الثمــن، 
وحدهــم فحســب بــل مســؤولية كل مكونــات شــعبنا ويف مقدمتــه هــذه 
األجهــزة التــي تاهــت "وانحرفــت عن جادة الصواب" وأصبحت تســر يف 
الوجهــة املعاكســة إلرادة شــعبنا، وأنــا هنــا ال اتحــدث عــن مطلــب وتوجــه 
صعــب بــل عــن خيــار يجــب أن يكــون حــارضا عنــد أي اســتحقاق انتخــايب 
واال مــا الجــدوى مــن أي انتخابــات اذا مل تعيــد ترتيــب وبنــاء املؤسســات 

واألجهزة التي ميتلكها شعبنا؟!!

الفلســطيني، خاصــة وأن محمــود عبــاس يهيمــن عــىل املنصــب منذ 
17 عامــا بصفــة غــر قانونيــة كــون واليتــه منتهيــة الصاحيــة تحديــًدا 
وزمرتــه  هــو  الســلطة  يف  ُمتشــبث  اليــزال  ذلــك  ومــع   ،2009 عــام 
امُلتنفــذة إىل أعــىل درجــة، وعــىل الرغــم مــن األنبــاء التــي تــواردت 
العــام  الــرأي  أنظــار  عــن  وغيابــه  الصحــي  وضعــه  ي  تــردِّ عــن  ســابًقا 
الفلســطيني لفــرتة معينــة كانــت عــدة أطيــاف مــن الفلســطينين قــد 
طالبــت الُزمــرة املحيطــة بــه الكشــف عــن حالتــه الصحيــة، إال أنــه ظهر 
بعد ذلك يف اجتاعات ولقاءات سياسية   ِمن الجدير ذكره ما قام 
به نارص القدوة ِمن عرض املبادرة عىل الفصائل الفلسطينية وعىل 
جهــات عربيــة وأجنبيــة، وقــد حظيــت بــرد إيجــايب عليهــا، وتضمنــت 
املبــادرة التــي عرضهــا حل لســاح املقاومة الفلســطينية يف غزة، إذ 
نّصت عىل املحافظة عىل ساح املقاومة وعدم التفاوض عليه إال 

يف إطار االستقال الوطني لدولة فلسطن.
أخًرا لقد بات من الواضح بأّن الســلطة الفلســطينية برئاســة محمود 
عبــاس باتــت غــر معنيــة باألصوات امُلطالبــة بالنهوض الوطني وغر 
مباليــة بــأي مبــادرات سياســية ُتطــرح عــىل طاولــة املــرشوع الوطنــي 
الفلســطيني ألجل ترميمه وإصاح النظام املتعلق به، ولعّل ما أكّد 
صحة هذا القول الواقع السيايس الذي تعيشه القضية الفلسطينية 
مــن تراجــع ملســتوى االهتــام بهــا عربًيــا ودولًيــا، إضافــة إىل النقطــة 
األهــم أال وهــي بعــد الجهــود التــي كانــت ُتبــذل مــن أطــراف عــدة قــد 
أفضــت النتيجــة النهائيــة وأثبتــت مــن خالهــا فشــل كل املبــادرات 
والحــوارات واملباحثــات التــي وصلــت إىل أفــق مســدود حتــى يومنــا 

هذا .

جادهــا  روح  فيكــم  الضحيــة  وتقّمصــت  أرواحكــم،  يف  متاهــت 
عليكــم،  هتلــر  مارســه  مــا  الفلســطيني  الشــعب  عــىل  فارســتم 
اقــرأ هــذا الكتــاب يــا مــن يســّمونك قاضيا ظلــا وزورا ألنك تتلّقى 
تعليات الجّاد وال يعرتض تاريخك عىل ذلك ألنك كنت جزءا 
مــن معادلــة الظلــم والقتــل طيلــة حياتــك حتــى اذا تقاعــدت مــن 
هناك جاءوا بك اىل هذه املهزلة التي تسّمى محكمة ووضعوك 
قاضيا فيها النهم لن يجدوا ما هو أنســب منك لتقوم بهذا الدور 

املمسوخ وتكون أداة لّينة وركنا من أركان املهزلة.
تــزور قريــة كوبــر، قريــة هــذا  النجيــب أن  القــايض  أيهــا  أنصحــك 
الــذي تقّلــب صفحــات ملّفــه منذ مثاين ســنوات لتنظر وترى تلك 
الحيــاة الفلســطينية الوادعــة الجميلــة التــي تحــي حكاية االنســان 
الفلســطيني الحــّر، االنســان الــذي أنجبتــه هــذه األرض وشــّقت لــه 
مــن جالهــا روحــا جميلــة، ومــن خصوبتهــا وعنفوانها حيــاة مجيدة 
ال تتوّقف عند ظلمكم وقهركم، تعال وتعرّف عىل الحياة الجميلة 
الصادقــة املنســجمة مــع األرض والنبــات وعراقــة الزيتــون املعّمــر 
وواهمــون  ومزّيفــون  كاذبــون  أنتــم  كــم  لتعــرف  تعــال  أرضهــا،  يف 
ومفــرتون، كــم أنتــم غربــاء يلفظكــم هــذا الجــال ويكشــف رائحــة 

بارودكم ورائحة املوت الذي جلبتموه معكم. 

كيــف تنظــر اىل نفســك وابتســامة نائــل تحــرق روحكــم وتفضــح مــا 
االنســان،  وابشــع صــورة عرفهــا  وعهــر  خــراب  مــن  تكّنــه صدوركــم 
ترشق هذه االبتسامة من خلف اثنتي وعرشين سنة، سجونكم مل 
تفلــح يف طمــس هويتهــا أو النيــل منهــا قيــد أمنلــة، بقيت ســاطعة 
قوّيــة تبــّدد حجــب ظلاتكــم وتفضــح عوراتكــم، أال تتســاءل ملــاذا 
يبتســم؟ كيــف بقــي قــادرا عــىل إطــاق هــذه االبتســامة مــن عمــق 
أدغالكــم الســوداء وهــو مــا زال يف ماكينــة عذابكــم وقهركــم التي ال 
تتوّقف أبدا، ثاث مّرات متّرون عليه يوميا يف عملية العدد التي 
ال هم لها اال لتقول له انك مجرّد رقم، وتتحّكمون بحركته ويقظته 
ومنامــه واكلــه ودوائــه، تحيطونــه مــن كل جانــب بــأدوات قمعكــم 
وتنكيلكم وتكيلون له من فنون مقتكم وحقدكم ما تنوء عن حمله 
بهــذه االبتســامة املرشقــة، أعجــب كيــف  لكــم  ثــم يخــرج  الجبــال 
تهــرب مــن هــذه االبتســامة أيهــا القــايض وتتلّفــع وتتغــّي بثيابك 
النتنــة الســوداء، أال تخــى أن تحــرق ثيابــك وتهــذب بروحك هذه 

االبتسامة؟ 
نائــل ينتــر عليكــم أخاقيــا وحضاريــا وانســانيا، نائــل يذهب بكم 
اىل مزابــل التاريــخ، نائــل بروحــه العاليــة يعّجــل مــن زوالكــم الن من 

ذهبت أخاقهم حتا رسعان ما يذهبون.

أجهزة السلطة وإمكانية مواجهة االحتالل

مبادرات فلسطينية ميتة ومطالب سياسية حية 

نائل الربغويث يف مهزلة عوفر

أحمد أبو زهري

وليد الهوديل

لذلك فإن استمرار هذه الحالة في الضفة 
الغربية هي خطير كبير يجب تداركه والعمل 
وطنيا على وضع النقاط على الحروف تجاه 
سلوك هذه األجهزة، وال أقصد بذلك 
منازعتها بل العمل بكل السبل على تصحيح 
مسارها، حتى تصبح أجهزة داعمة للمقاومة 
وحامية لشعبنا، كما يجري في غزة، وهذا 
مرهون بتغير القيادة السياسية التي يمكن 
أن يتم فرزها من خالل انتخابات حرة ونزيهة 
من شأنها أن تعيد بناء جميع المؤسسات 
وفي مقدمتها المنظومة األمنية في 
الضفة الغربية

ِمن الجدير ذكره ما قام به ناصر القدوة ِمن 
عرض المبادرة على الفصائل الفلسطينية 
وعلى جهات عربية وأجنبية، وقد حظيت برد 
إيجابي عليها، وتضمنت المبادرة التي عرضها 
حل لسالح المقاومة الفلسطينية في 
غزة، إذ نّصت على المحافظة على سالح 
المقاومة وعدم التفاوض عليه إال في إطار 
االستقالل الوطني لدولة فلسطين.

كيف تنظر الى نفسك وابتسامة نائل تحرق 
روحكم وتفضح ما تكّنه صدوركم من خراب 
وعهر وابشع صورة عرفها االنسان، تشرق 
هذه االبتسامة من خلف اثنتي وعشرين 
سنة، سجونكم لم تفلح في طمس هويتها 
أو النيل منها قيد أنملة، بقيت ساطعة قوّية 
تبّدد حجب ظلماتكم وتفضح عوراتكم

آالء هاشم 
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حبوش يطالب برفع الحظر عن مواد تحتاج
إليها الصناعات الكيميائية وبرصف التعويضات

غزة/ رامي رمانة:
جــدد رئيــس اتحــاد الصناعــات الكيميائيــة 
مطالبتــه  حبــوش،  حامــد  غــزة  قطــاع  يف 
عــن  حظرهــا  برفــع  االحتــال  ســلطات 
مثــل  أعاملهــم،  يف  رضوريــة  خــام  مــواد 
والطــاء،  والجليرسيــن،  األحــامض، 
 ،)MPI(و ،)TBI( واملواد الزيتية وماديت
مصانــع  اضطــرت  نقصهــا  إثــر  عــى  التــي 

وورش إىل اإلغاق وترسيح عاملها.
"فلســطني"  لصحيفــة  حبــوش  وأوضــح 
عــام  منــذ  االحتــال  ســلطات  "أن  أمــس، 
2000 وهي تضع مواد كيميائية رضورية 
املحظــور  الئحــة  عــى  الصناعــة  يف 
توريدهــا إىل قطــاع غــزة، وأن هذه الائحة 
ارتفعت بعد عام 2006، ما يشكل ذلك 
تحدًيــا كبــًرا أمــام الصناعــات الكيميائيــة 

يف القطــاع، وأن املجتمــع الــدويل ال بــد 
مــن  االحتــال  عــى  للضغــط  يتحــرك  أن 

أجل توريدها.
وبــني أن ســلطات االحتــال متنــع توريــد 
الجليرسيــن املخصص إلنتــاج املنظفات 
واملــواد  التجميليــة،  واملســتحرضات 
رفــع  يف  تســبب  املنــع  وأن  الحافظــة، 
ســعر البدائــل يف الســوق املحــي، كــام 
أن البدائــل تعطــي جــودة دون املســتوى 

املأمول.
ُيــدرج  االحتــال  أن  حبــوش  وأضــاف 
املنــع،  الئحــة  يف  هامــة  أحــامض  توريــد 
والكربيتيــك  النيرتيــك،  حمــض  مثــل 
الرضوريني يف تصنيع البطاريات، مشًرا 
البطاريــات  إلنتــاج  مصنًعــا   )12( أن  إىل 
متوقفــة عــن العمــل بســبب ذلــك املنــع، 

وعــى إثــر ذلــك اضطــر أصحــاب املصانع 
إىل ترسيح األيدي العاملة لديهم.

ولفت حبوش إىل استمرار حظر سلطات 
 )MPI(و ،)TBI( االحتــال توريــد مــاديت
الهامتني يف عمل مصانع اإلسفنج، مبيًنا 
إيقــاف مصانــع  أنــه نقصهــام تســبب يف 

إنتاج اإلسفنج الخمسة عن العمل.
وحســب حبــوش يضــم اتحــاد الصناعــات 
الــركات  أعضائــه  بــني  الكيميائيــة 
صناعــة  مجــال  يف  العاملــة  واملصانــع 
والبويــات  الكيميائيــة،  املنظفــات 
والغرويــات،  الورنيشــات  والدهانــات، 
اإلســفنج  التجميــل،  ومــواد  والعطــور 
واألســمدة  والبطاريــات،  واملطــاط، 
واملبيــدات، وبقيــة الصناعات الكيميائية 
غــر املنضويــة يف االتحــادات الصناعيــة 

األخرى.
املانحــني  حبــوش  طالــب  الســياق  ويف 
بــرف تعويضــات الصناعــات الكيميائية 
أن خســائر  مبيًنــا  الســابقة،  الحــروب  عــن 
 2014 الصناعــات الكيميائيــة يف حــرب 

وحدها فقط )12( مليون دوالر.
مــواد  االحتــال  ســلطات  حظــر  وبســبب 
ونقــص  الصناعــة،  إليهــا  تحتــاج  هــام 
الطاقــة  تقلصــت  النقديــة،  الســيولة 
اإلنتاجيــة يف الصناعــات الكيميائيــة، إذ 
الطاقــة اإلنتاجيــة يف صناعــات  ســجلت 
اإلنتاجيــة  والطاقــة   )%  60( املنظفــات 
يف صناعة الدهانات )30 %(، يف حني 
أن بقيــة الصناعــات األخــرى دون )5 %(، 

وأخرى متوقفة متاًما عن العمل.
الكيميائيــة  الصناعــات  يف  ويعمــل 

)70( مصنًعــا وورشــة، وتتصــدر صناعــة 
املندرجــة  الصناعــات  قامئــة  املنظفــات 
مــن  الكيميائيــة،  الصناعــات  لــواء  تحــت 
تليهــا  والــورش،  املنشــآت  عــدد  حيــث 

صناعة مستحرضات التجميل.
الصناعــات  اتحــاد  أن  إىل  حبــوش  ونبــه 
الكيميائيــة تأســس يف عــام 1997 وقــد 
الصناعــات  جمعيــة  دمــج  نتيجــة  تشــكل 
والصناعــات  غــزة  يف  الكيميائيــة 
الكيميائيــة يف الضفــة الغربيــة مــن أجــل 
الكيميائيــة،  الصناعــات  قطــاع  تطويــر 
الفلســطيني  االتحــاد  أن  إىل  مشــًرا 
لــدى  مســجل  الكيميائيــة  للصناعــات 
عــى  وحاصــل  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
شــهادة تســجيل اتحاد تخصيص يف عام 

.2008

 ضبط طنَّ 
منتجات مزورة 

ومهربة يف الخليل
الخليل/ فلسطني: 

والضابطــة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  طواقــم  ضبطــت 
الجمركية، طنَّني من املواد املزورة واملهربة يف محل 

تجاري مبحافظة الخليل، وأفشلت عملية تسويقها.
وبني مدير دائرة حامية املستهلك يف الخليل محمد 
طــروة يف بيــان لــه أمــس، أن عملية الضبط متت خال 
جولة ميدانية مسائية تم خالها ضبط الكميات داخل 
املحــل التجــاري، وســيتم إحالــة ملــف القضيــة للنيابــة 
العامــة ملكافحــة الجرائــم االقتصادية التخاذ املقتىض 

القانوين.

مع بدء عرضها مستلزمات العام الدراسي
إقبال محدود عىل المحال التجارية والبسطات الشعبية يف غزة

شح الخزب.. أزمة طاحنة تزيد من معاناة السوريني

غزة/ رامي رمانة:
والبســطات  التجاريــة،  املحــال  بــدأت 
العــام  مســتلزمات  عــرض  يف  الشــعبية 
الــدرايس الجديــد الــذي يبــدأ يف قطــاع 
غــر  الجــاري،  أغســطس   29 يــوم  غــزة 
تــزال  ال  الــراء  عــى  اإلقبــال  حركــة  أن 

محدودة.
رواتــب  تســهم  أن  البائعــون  ويأمــل 
موظفي الســلطة يف رام الله، وموظفي 
الحكومــة يف غــزة التــي رصفــت أخــًرا، 

يف تنشيط عملية الراء.
أوضاًعــا  غــزة  قطــاع  يف  األرس  وتعيــش 
بدرجــة  ســببها  معقــدة،  معيشــية 
أساســية الحصــار الــذي مــىض عليه 16 
عاًمــا، وشــن االحتــال حروًبــا وعدوانات 
متكــررة عــى القطــاع، وخذالن املجتمع 
ارتفــاع  يف  جميعهــا  تســببت  الــدويل، 
نسب الفقر، والبطالة، وانخفاض األمن 

الغذايئ يف القطاع املكتظ بالسكان.
ففــي محلــه التجــاري الواقع نهاية شــارع 
البائــع  يعــرض  غــزة  غــرب  عمــر املختــار 

أبــو مصطفــى عــوض حقائــب مدرســية 
بــني  مختلفــة األحجــام واأللــوان، تجمــع 

ا. اإلنتاج املستورد واملصنع محليًّ
يقول البائع عوض لصحيفة "فلسطني" 
ا ونــدرك  الحركــة الرائيــة محــدودة جــدًّ
تواجهــه  الــذي  االقتصــادي  الوضــع  أن 
األرس يف قطــاع غــزة عائــق لنــا، كل ويل 
أمــر يرغــب بــأن يقتنــي ألبنائــه حقائــب 

جديدة لكن نقص املال مينع ذلك".
أســعار  أن  إىل  عــوض  أبــو  وأشــار 
الخامــة  حســب  تتفــاوت  الحقائــب 
واملرحلــة  اإلنتــاج  يف  املســتخدمة 
تحتــوي  التــي  فالحقائــب  الدراســية، 
مــن  ومصنوعــة  طبقــات  عــدة  عــى 
أعــى  ســعرها  عاليــة،  جودتهــا  أقمشــة 
ريــاض  حقائــب  أن  كــام  غرهــا،  مــن 
ســعرها  االبتدائيــة  واملرحلــة  األطفــال 
وحقائــب  شــيقًا،   15-35 مــن  يبــدأ 
املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة تصــل إىل 

أكرث من 50 شيقًا.
املبيعــات،  لزيــادة  منــه  محاولــة  ويف   

ســنوًيا  دينــار  آالف   10 عــوض  ويدفــع 
عــى  املطــل  املحــل  اســتئجاره  مثــن 
فرعــي  وشــارع  املختــار  عمــر  شــارع 
باتجــاه الشــامل، ويعمــل لديــه 3 عــامل 

) فلسطني ( أحد محال بيع الزي املدريس   

للمرحلة االبتدائية "الوكالة والحكومة".
ويعــرض جــال منتجــات حديثة وأخرى 
كانــت مكدســة يف مخزنــه مل تبــع العام 

الفائت.
وتتفاوت األسعار لديه، إذ إنها تبدأ من 
10 إىل 20 شيقًا، مبيًنا أنه يحاول أن 
القمصــان  التجزئــة  تجــار  مــن  يشــرتي 
املــزودة بربطــة العنــق والبايــز التــي بها 

إضافات جاملية لجذب املشرتين.
عــر  تفــوق  التــي  خربتــه  وحســب 
ســنوات يف بيــع الــزي املــدريس، بــني 
يحصــل  أن  تنتظــر  املعــوزة،  األرس  أن 
مــن  املــدريس  الــزي  عــى  أبناؤهــا 
املدرسة أو عرب مؤسسة خرية تنشط 

يف منطقة سكناهم.
الشــؤون  منتفعــو  يســهم  شــك  وبــا 
 116 عددهــم  املقــدر  االجتامعيــة 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  أرسة  ألــف 
غــزة يف تنشــيط الحركــة التجاريــة، فقــد 
رصفــت لهــم التنميــة االجتامعيــة مبلًغــا 
موحــًدا ال يتعــدى )400( شــيقل قبــل 

يقــدم عــوض تخفيضات عى مبيعاته، 
محــدودة،  تــزال  مــا  الحركــة  ذلــك  ومــع 
انتهــاء  مــن  أســبوع  آخــر  عــى  معــواًل 

اإلجازة املدرسية أن ينعش مبيعاته.

متزوجني.
ســوق  يف  الشــعبية  بســطته  وعــى 
حــازم  األربعينــي  يعــرض  الشــجاعية، 
مدرســية  وبناطيــل  قمصاًنــا  جــال، 

عيــد األضحــى بعــد توقــف اســتمر قرابــة 
العامني.

مــن جهتــه أوضــح بائع األحذية عدي أبو 
عايص، أن الحركة الرائية عى اقتناء 
مشــًرا  محــدودة،  املدرســية  األحذيــة 
األحذيــة  مــن  تســتفيد  األرس  أن  إىل 
التــي اشــرتتها لألبنــاء يف عيــد األضحــى 

الستخدامها يف الذهاب للمدرسة.
وبــني أبــو عــايص لصحيفــة "فلســطني" 
أن متوســط ســعر الحــذاء يبــاع 25-35 
شيقًا، وأنه يسعى أن يقدم تشكيات 

تناسب الذوق العام للمشرتي.
أســعار  عــى  ارتفــاع  طــروء  إىل  وأشــار 
األحذيــة املســتوردة مــن الصــني وتركيــا 
عمليــة  تكاليــف  أســعار  ارتفــاع  بســب 
الشــحن، وهــو يشــكل تحدًيــا يف جلــب 

مزيد من البضائع لقطاع غزة.
ماليــة  التزامــات  إىل  عــايص  أبــو  ونبــه 
مرتاكمة عليه تجاه املســتوردين، يأمل 
أن يتمكن من تسديدها، مبيًنا أن عليه 

20 ألف شيقل.

حلب/ الجزيرة نت: 
بعــد انتظــار دام أكــرث مــن 5 ســاعات، عــاد 
املوظــف الحكومــي حليــم الحلبــي )اســم 
ربطــة  عــى  الحصــول  دون  مــن  مســتعار( 
خبــزه اليومــي، بعــد أن أغلــق الفــرن نوافــذ 
العــرات مــن املشــرتين يف  أمــام  البيــع 
النظــام  ســيطرة  مبناطــق  حلــب  مدينــة 
السوري، معلًنا نفاد كمية الطحني باكًرا.

عــن  ــب  التغيُّ إىل  اضطــر  الحلبــي  وكان 
يف  خــرج  أن  بعــد  كامــًا،  يوًمــا  وظيفتــه 
ساعات الصباح األوىل إىل الفرن القريب 
مــن منزلــه، منتظــاًم يف طابــور طويل يضم 
العــرات مــن ســكان املدينــة، مــن أجــل 
الحصــول عــى ربطــة خبــز بســعر مدعــوم 

من حكومة النظام.
نــت":  "الجزيــرة  ملوقــع  الحلبــي  ويقــول 
إن معظــم أفــران املدينــة أصبحــت تغلــق 
الطحــني  كميــات  انتهــاء  جــراء  مــن  باكــًرا 
املقدمــة لهــا، وهــو مــا يجــرب األهــايل عى 
رشاء الخبــز مــن الســوق الســوداء والباعــة 
الجّوالــني بســعر يتجــاوز ألفــي لرة ســورية 
 8 تقريًبــا  وهــو  دوالرات(،   5 يعــادل  )مــا 

أضعاف سعرها من الفرن.
قيــام  مــن  اســتغرابه  عــن  الحلبــي  وأعــرب 
الخبــز  باعــة  مبحاربــة  النظــام  حكومــة 
الجوالني، يف وقت ال تستطيع فيه تأمني 
األفــران  لعمــل  الكافيــة  الطحــني  كميــات 

وبيع حاجة األرس اليومية من الخبز.
يتكــرر  مشــهد  الحلبــي  املواطــن  مشــهد 
املواطنــني  مــن  اآلالف  لــدى  كثــرا 

السوريني.

الخبــز يف معظــم  أزمــة  وتفاقمــت مؤخــًرا 
وبلغــت  األزمــة  وزادت  ســوريا،  مناطــق 
النظــام  ســيطرة  مناطــق  يف  أشــدها 
الســوري، الــذي يــرد مســؤوله أســبابها إىل 
النقــص الهائــل يف كميــات القمــح، جــراء 

الحصار عى الباد وشح القمح عامليا.
العــام  املديــر  أكــد  ســابق،  وقــت  ويف 
لــدى  للحبــوب  الســورية  للمؤسســة 
حكومــة النظــام، عبــد اللطيــف األمــني، أن 
املؤسســة تســلمت يف املوســم الحــايل 
مــن  القمــح  مــادة  مــن  طــن  ألــف   500
الفاحــني، الفتــا إىل أنهــا ال تغطــي حاجــة 

السوق املحلية إال لـ3 أشهر فقط.
وقال األمني لصحيفة "ترين" الحكومية 
إن حاجة مناطق سيطرة النظام من القمح 
تبلــغ نحــو 2.2 مليــون طــن ســنويا، مشــرا 
إىل أن تعويــض نقــص مــادة الطحــني يتــم 

عرب االستراد.
مديــر  فــإن  بالنقــص،  اعرتافــه  ورغــم 
املؤسســة الســورية للحبــوب ينفــي األنباء 
مــن  األفــران  مخصصــات  تخفيــض  عــن 
كامــل املخصصــات  أن  الطحــني، مؤكــدا 
منهــا  البعــض  وأن  األفــران،  عــى  تــوزع 
تطالــب بزيــادة مخصصاتهــا، األمــر الــذي 

تدحضه شكاوى األهايل.
ترســم  القمــح،  شــح  أزمــة  مواجهــة  ويف 
الداخليــة  التجــارة  وزارة  يف  مصــادر 
بشــأن  ســيناريوهات   3 النظــام  بحكومــة 
أزمــة الخبــز، ميكن أن تختــار الوزارة واحدا 

منها يف املرحلة القادمة.
"البعــث"  لصحيفــة  املصــادر  وقالــت 

الحاكــم  البعــث  حــزب  باســم  الناطقــة 
الثاثــة  الســيناريوهات  إن  ســوريا:  يف 
ألــف  مــن  الخبــز  ربطــة  هــي تخفيــض وزن 
و100 غــرام إىل ألــف غــرام، أو تخفيــض 
عــرب  تتســلمها  التــي  العائلــة  مخصصــات 
البطاقة الذكية حسب عدد أفراد العائلة.

أمــا الســيناريو األخــر، الــذي مــن املمكــن 
تطبيقــه، فهــو زيــادة ســعر ربطــة الخبــز إىل 

300 لرة سورية بدال من 250 لرة.
الــذي  اإلجــراء  أن  إىل  املصــادر  وتشــر 
الــوزارة غالبــا ســيكون تخفيــض  ســتتخذه 
وزن الربطــة؛ "إذ يســمح لهــا ذلــك بتوفــر 
400 طــن مــن مــادة الدقيــق يوميــا،  نحــو 
باإلضافــة إىل رفــع ســعر الربطــة إىل 300 

لرة".
الســوري،  االقتصــادي  املحلــل  ويرجــع 
ســوريا  يف  القمــح  شــح  الكريــم،  يونــس 
أســباب  إىل  النظــام  ســيطرة  ومناطــق 
متعــددة، أبرزهــا قلة امليــاه واملحروقات، 
وارتفــاع ســعر رصف الــدوالر، والنــزاع بــني 
القــوى املســيطرة عــى ســوريا للحصــول 

عى القمح.
إن  نــت"  "الجزيــرة  ملوقــع  الكريــم  وقــال 
النظام الســوري قد يلجأ إىل رشاء حبوب 
مــن  روســيا  عليهــا  اســتولت  التــي  القمــح 
جــدا، ملواجهــة  مرتفعــة  بأســعار  أوكرانيــا 
أزمــة نفــاد قمــح الخبــز، مضيفــا أن موســكو 
لبيــع  منصــة  إىل  ســوريا  تحويــل  تحــاول 

وتفعيــل  الروســية  واملنتجــات  القمــح 
اتفاق وّقع مع دمشق عام 2015.

الحلــول  أحــد  أن  إىل  الكريــم  ولفــت 
لطلــب  النظــام  يتجــه  أن  املتوقعــة 
اإلنســانية  املنظــامت  مــن  املســاعدات 
الســكان  احتياجــات  مــن  جــزء  لتأمــني 

مبناطق سيطرته من الخبز اليومي.
ورأى املحلــل االقتصــادي أن أزمــة نقــص 
فحســب،  القمــح  بشــح  ترتبــط  ال  الخبــز 
وأجــور  املحروقــات  بنقــص  تتعلــق  فهــي 
والكميــة  العســكرية،  والعمليــات  النقــل 
إىل  الفتــا  الخبــز،  يف  الهــدر  مــن  الكبــرة 
أن التقديــرات تشــر إىل تلــف 15 مليــون 

رغيف خبز من النوع الرديء.

تركيا وباكستان 
توقعان اتفاقية لرفع 

المبادالت التجارية 
إىل 5 مليارات دوالر

إسام أباد/ األناضول:
وقعــت تركيــا وباكســتان، أمــس، اتفاقيــة "تجــارة الســلع" بهــدف رفــع 

ا. حجم املبادالت التجارية بني البلدين إىل 5 مليارات دوالر سنويًّ
وجرت مراســم توقيع االتفاقية يف العاصمة الباكســتانية، إســام أباد، 

بحضور رئيس الوزراء شهباز رشيف ومسؤولني آخرين كبار.
ووقــع عــى االتفاقيــة مــن الجانــب الرتيك، وزير التجــارة محمد موش، 

ونظره الباكستاين، سيد نافيد قمر.
والشهر املايض، وافق مجلس الوزراء الباكستاين عى اتفاق التجارة 
الــذي تــم التوصــل إليــه خــال زيــارة رشيــف ألنقــرة يف يونيــو/ حزيــران 

املايض.
ا  ومبوجب االتفاق ســتقدم تركيا امتيازات لباكســتان بشــأن 261 خطًّ

ا، مبا يف ذلك اإلعفاء الرضيبي الفوري عى 123 سلعة. جمركيًّ
ا. ا جمركيًّ وستقدم إسام أباد باملقبل ألنقرة امتيازات عى 130 خطًّ

إن  التوقيــع،  مراســم  خــال  كلمــة  يف  رشيــف،  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
االتفــاق ميثــل "عامــة فارقــة يف العاقــات التاريخيــة واألخويــة" بــني 

إسام أباد وأنقرة.
وأضاف: "اليوم وقعنا اتفاقية تجارة الســلع والتي ســتفتح العديد من 

الفرص بني البلدين الشقيقني الكبرين".
وتابــع: "إمكاناتنــا تفــوق خيــال أي شــخص والتزامنــا رائــع. لذلــك، فــإن 
توقيــع هــذه االتفاقيــة ســيؤدي إىل تحقيــق إنجــازات كبــرة مــن حيــث 
بــني بلدينــا". وكان رشيــف وصــف خــال  تعزيــز التجــارة واالســتثامر 
زيارتــه ألنقــرة حجــم تجــارة باكســتان مــع تركيــا بأنهــا "غــر كافيــة"، يف 
حــني أكــد الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان أن الجانبــني حــددا 
هدًفا لرفع التجارة الثنائية إىل 5 مليارات دوالر يف الســنوات الثاث 

املقبلة.

أزمة الخبز يف سوريا 
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إثيوبيا تعلن أنها أكملت املرحلة 
الثالثة من ملء سّد النهضة

أديس أبابا/ وكاالت: 
أكملت إثيوبيا املرحلة الثالثة من ملء خّزان سّد النهضة عىل النيل األزرق، بحسب 
ما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، أمس، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي املصّب 

السودان ومرص.
ومل تعّلق ال القاهرة وال الخرطوم عىل اإلعالن بعد.

وقــال أبيــي يف خطــاب تلفزيــوين مــن موقــع ســّد النهضــة اإلثيــويب الكبــر يف شــال 
غرب البالد، الذي يعّد األكرب من نوعه يف إفريقيا "ما ترونه خلفي هو امللء الثالث 

مكتمال".
وبات مستوى املياه يف الخّزان يصل إىل 600 مرت، أي أكرث بـ 25 مرتا ما كان عليه 
يف ختــام املرحلــة الثانيــة مــن التعبئــة يف الفــرتة عينهــا مــن العــام املــايض، بحســب 

أبيي.
ويف رّد مبّطــن عــىل انتقــادات مــرص والســودان، قــال رئيــس الــوزراء اإلثيــويب إن "النيــل 
يتحّملــون  ال  "الذيــن  منتقــدا  اإلثيوبيــون"،  منهــا  ينتفــع  يك  علينــا  اللــه  أغدقهــا  هبــة 

املسؤوليات املنوطة بهم".
لكنه أعاد التأكيد عىل أن إثيوبيا ال تنوي احتكار مياه النيل وهي ستبقى حريصة عىل 

عدم إلحاق أّي رضر لبلد يف املصّب.
طلــب كّل مــن مــرص والســودان مــرارا وتكــرارا مــن إثيوبيا أن توقف عمليات ملء الســّد، 
ريثا يتّم التوّصل إىل اتفاق بني األطراف الثالثة حول املسألة وآليات تشغيل السّد.

ويؤكد البلدان أن الســّد الكبر الذي يعد األضخم يف إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 
5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر ب74 مليار مرت مكعب، سيرض بإمداداتها 

من املوارد املائية.
ويف نهايــة متوز/يوليــو، احتجــت مــرص لــدى مجلــس األمــن الدويل عــىل خطط إثيوبيا 
ملواصلــة مــلء ســّد النهضــة "أحاديــا" خــالل موســم األمطــار منــذ متوز/يوليــو 2020 

بدون اتفاق مع الدول الثالث املعنية باملوضوع.
وأّكــد أبيــي مــن جهتــه أن "النيــل هبــة وهبت مّجانا لثالثة بلدان، هي إثيوبيا والســودان 
ومــرص. وهــذه الدولــة تســتفيد مــن االســتخدام املجــاين ملياهــه"، مؤكــدا "إذا كان أّي 

بلد يظن أنه ينبغي عدم استخدامها، فهو يخالف قوانني الطبيعة".
وذّكــر يف تغريــدة "عندمــا بدأنــا بتشــييد الســّد عــىل النيــل، قلنــا إننــا ال نريد االســتيالء 

عىل النهر لكننا نريد االستفادة من املنافع التي هي من حّقنا".
عــىل  كّل  إثيوبيــا،  كــا  والســودان،  مــرص  دولتــا  النهــر  مــن  تنتفــع  أن  "نأمــل  وأردف 

طريقته... ونحن بقينا عىل وعدنا بعدم إلحاق رضر بأحد".
وخــالل مراســم أقيمــت أول مــن أمــس، أعطــى أبيــي الضــوء األخــرض لتشــغيل توربــني 
ثــان مــن بــني 13 مقــررة عــىل ســّد النهضــة الكبــر الذي مــن املرتقــب أن يضاعف كّمية 

الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا.
ويتمّتع التوربينان راهنا بقدرة إنتاج إجالية تبلغ 750 ميغاوات.

وسعى أبيي أحمد يف هذه املناسبة مجددا إىل طأمنة القاهرة والخرطوم.
وأعلــن "ســبق أن قلنــا ونكــرر للــدول املطلــة )عــىل النيــل( خصوصــا مــرص والســودان إنه 
بانتاج الكهرباء نطور اقتصادنا ونود أن نسمح ملواطنينا الذين يعيشون يف العتمة أن 

يروا النور".
وقال "ال نسعى إىل تهميشها واإلرضار بها".

وقال مدير املرشوع كيفل هورو يف هذه املناسبة إن "املرشوع مبجمله أنجز بنسبة 
83,3 %" موضحا أن "أعال الهندسة املدنية تم إمتامها بنسبة 95 %".

وأوضــح أن الهــدف "خــالل العامــني ونصــف العــام القادمني)...(هــو اســتكال الســّد 
بالكامــل وتنفيــذ كل مرحلــة مــن مراحــل املــلء وتركيــب التوربينــات املتبقيــة" حتــى 

يتمكن السّد من اإلنتاج بكامل طاقته.
يقع ســّد النهضة الكبر عىل بعد حواىل ثالثني كيلومرًتا من الحدود الســودانية عىل 
النيل األزرق الذي يربط النيل األبيض بالخرطوم ليشــكل نهر النيل. ويبلغ طول الســّد 

1,8 كيلومرت وارتفاعه 145 مرًتا.

أطلقت إثيوبيا املرشوع عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دوالر.
قدرتــه عــىل توليــد الكهربــاء تبلــغ 5000 ميغــاوات وستســمح مبضاعفــة اإلنتاج الحايل 
إلثيوبيا حيث ال يحصل سوى نصف السكان البالغ عددهم 120 مليونا عىل الكهرباء. 

وترغب إثيوبيا يف نهاية املطاف يف أن تصبح مصدًرا رئيسًيا للطاقة الكهربائية.
مبواصلــة  الثــالث  الــدول   2021 يف  إليهــا  اللجــوء  تــم  التــي  املتحــدة  األمــم  أوصــت 

محادثاتها التي بدأت برعاية االتحاد اإلفريقي، وهي حاليا يف طريق مسدود.

اإلطار التنسيقي يرد عىل احتجاجات الصدريني باعتصام 
مفتوح عىل أبواب املنطقة الخرضاء يف بغداد   

بغداد/ وكاالت: 
أعلــن اإلطــار التنســيقي يف العــراق أمــس، بــدء اعتصــام مفتــوح 
عــىل أبــواب املنطقــة الخــرضاء يف بغــداد، ردا عــىل احتجاجات 
يف  أســبوعني  منــذ  يعتصمــون  الذيــن  الصــدري  التيــار  أنصــار 
محيط الربملان. ويأيت ذلك بينا تظاهرت حشود من الطرفني 
ترفع مطالب متضاربة، ما يشر إىل تصاعد األزمة السياسية 

املستمرة منذ أشهر.
وقال اإلطار التنسيقي -يف بيان- إن أنصاره رشعوا يف االعتصام 
أمــام بوابــة الجــر املعلــق باملنطقــة الخــرضاء ببغداد، يف حني 
ذكــرت وكالــة الصحافــة الفرنســية أن مؤيــدي اإلطــار رشعــوا يف 

نصب الخيام باملكان.
وأعلــن اإلطــار أن االعتصــام يســتهدف تحقيــق مطالــب وصفهــا 
بالعادلــة، مــن بينهــا "اإلرساع بتشــكيل حكومــٍة خدميــٍة وطنيــٍة" 

و"إنهاء تعليق عمل" الربملان.
محمــد  النــواب  مجلــس  رئيــس  التنســيقي  اإلطــار  وطالــب 
الحلبويس بإخالء املجلس وتفعيل عمله الترشيعي والرقايب، 
كــا طالــب القــوات األمنيــة بحايــة مؤسســات الدولــة والحفاظ 

عىل هيبتها ومتكينها من أداء عملها.
مــن جهتــه، قــال زعيــم ائتــالف دولــة القانــون نــوري املالــي إن 
مظاهــرات اإلطــار التنســيقي أوضحــت أن الشــارع ال ميكــن أن 

تستحوذ عليه جهة دون أخرى.
وأضــاف املالــي يف بيــان أمــس، أن العراقيــني يريــدون أن يــروا 
مؤسســات الدولــة تعمــل، وال يريــدون رؤيتهــا معطلــة دون وجــه 

حق رشعي وال دستوري، وفق تعبره.
الخزعــي  قيــس  الحــق"  أهــل  "عصائــب  زعيــم  عاهــد  بــدوره، 
املتظاهرين من اإلطار التنسيقي باإلرساع يف تشكيل الحكومة 

وعودة الربملان يف أرسع وقت.
الجــر  عنــد  التنســيقي  اإلطــار  مؤيــدو  احتشــد  أمــس،  وعــرص 
حكومــة  بتشــكيل  للمطالبــة  الخــرضاء  املنطقــة  قــرب  املعلــق 
جديــدة واحــرتام مؤسســات الدولــة، تزامنــا مــع اعتصــام أنصــار 

مقتدى الصدر أمام الربملان.
وصــورا  الشــعبي  والحشــد  العــراق  أعــالم  املتظاهــرون  وحمــل 
لرئيــس  وأخــرى  السيســتاين  عــي  الشــيعي  األعــىل  للمرجــع 
مجلــس القضــاء األعــىل فائــق زيــدان، وهتفــوا بشــعارات حايــة 
الدولــة ومؤسســاتها، مؤكديــن التمســك مبطالــب قــوى اإلطــار 
رئيســا  الســوداين  شــياع  محمــد  بتســمية  الشــيعي  التنســيقي 
للحكومــة العراقيــة املقبلــة، ورفــض الدعــوات لحــل الربملــان أو 
املســاس باملؤسســات القضائية والدســتورية، وداعني الحرتام 
هيبة الدولة وعدم التعدي عليها، وفقا لوكالة األنباء األملانية.

اإلطــار  ملظاهــرات  املنظمــة  اللجنــة  باســم  املتحــدث  ودعــا 
التنســيقي إىل عــودة انعقــاد جلســات الربملــان فــورا، وقــال إن 
العراق للجميع، مشددا عىل الحاجة إىل النزاهة واحرتام هيبة 

الدولة، وفق تعبره.
أدى  التنســيقي،  اإلطــار  أنصــار  توافــد  بــدء  مــن  ســاعات  وقبــل 
اآلالف مــن أنصــار الصــدر صــالة الجمعــة يف محيــط الربملــان، 
وكانوا قد بدؤوا التوافد استجابة لدعوة التيار الصدري للتأكيد 
عىل عدم الرتاجع عن مطالبهم بحل الربملان العراقي وتشكيل 

حكومة متّهد إلجراء انتخابات مبكرة.
عــىل  الصــدري-  للتيــار  -التابــع  الجمعــة  وشــدد خطيــب صــالة 

وتقــول أحــزاب اإلطــار التنســيقي إنــه ال ميكــن مناقشــة موضــوع 
حلِّ الربملان إال إذا استأنف جلساته.

قبــل  الربملــان  مبنــى  الصــدري  التيــار  أنصــار  اقتحــام  وعقــب 
أســبوعني مــن اآلن، قــرر رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد 

الحلبويس وقف الجلسات حتى إشعار آخر.
ويف تطــور آخــر، اتفــق رئيــس الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 
مســعود البــارزاين مــع رئيــس تحالــف الســيادة خميــس الخنجــر 
عــىل رضورة إجــراء انتخابــات مبكــرة يف العــراق، معتربيــن ذلــك 

خطوة جيدة رشط التزام جميع األطراف بنتائجها.
أكــد  أربيــل،  يف  جــرى  الــذي  اللقــاء  إن  الخنجــر  مكتــب  وقــال 
مــع  الســيايس،  لتجــاوز االنســداد  التنســيق والعمــل املشــرتك 
اإلشــارة إىل أن أي مبــادرة جديــدة يجــب أن تصــّب يف اتجــاه 

تحسني الوضع السيايس وإنهاء األزمة.
مــن جهتــه، أعــرَب رئيــس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي عن 
اســتعداده لتســليم الســلطة إىل أي حكومــة منتخبــة، ودعــا إىل 
الحوار لحل األزمة، مؤكدا أن حكومته تعمل مع جميع األطراف 

لتهدئة األوضاع.
ويف 30 يوليو/متــوز املــايض، اقتحــم مئــات مــن أنصــار التيــار 
التيــار الصــدري مــن خــالل  الصــدري مبنــى الربملــان. ويســعى 
االعتصــام داخــل املنطقــة الخــرضاء لتحقيــق أهــداف تتلخــص 

يف: حل الربملان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
"اإلطــار  قــوى  تحالــف  حكومــة  متريــر  منــع  عــىل  التيــار  ويــرصُّ 
التنسيقي" الذي ال يزال يتمسك مبرشحه الوحيد محمد شياع 

السوداين لتشكيل حكومة جديدة.
والسوداين مقرّب من إيران، ويصفه قياديو التيار الصدري بأنه 

"ظل" رئيس الوزراء العراقي األسبق نوري املالي.
يــأيت ذلــك بعــد 10 أشــهر مــن االنتخابــات الترشيعيــة األخــرة 
والفشل يف تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل الربملان يف عقد 
جلســة النتخــاب رئيــس جديــد للبالد، وكذلــك يف اختيار رئيس 

للحكومة.

أنــه ال مســاومة أو تراجــع عــن املطالــب التــي رفعهــا زعيــم التيــار 
مقتدى الصدر.

كا أّكد الخطيب عىل اســتمرار االعتصام ألنه يعربِّ عا ســاه 
"ثورة شــعب"، مشــرا إىل أن هناك فرصة حقيقية للتغير عرب 

الثورة ضد الفساد، بحسب وصفه.
وقالت وكالة األنباء األملانية إن مظاهرات أخرى داعمة للصدر 
خرجــت اليــوم يف محافظــات بابــل والبــرصة وميســان والنارصيــة 
والديوانيــة وواســط واملثنــى، مشــرة إىل أن املشــاركني رفعــوا 

شعار حّل الربملان العراقي وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.
وتــأيت االحتجاجــات الجديــدة يف أعقــاب إعالن مقتدى الصدر 
املقبــل،  األســبوع  نهايــة  األعــىل حتــى  القضــاء  إمهــال مجلــس 

إلصدار قرار بحلِّ الربملان.
وكان الصــدر دعــا أنصــاره للتجمــع يف املحافظــات والبقــاء حتى 
إشــعار آخر مع اســتمرار االعتصام يف بغداد، وناشــد ما ســاها 
الجاهــر الداعمــة لإلطار التنســيقي التظاهر من أجل اإلصالح 

ال من أجل دعم النظام، بحسب تعبره.
كا دعا صالح محمد العراقي املقرّب من زعيم التيار الصدري 
والبقــاء  محافظتــه،  يف  كلٌّ  الصــدر،  ألتبــاع  حاشــد  تجمــع  إىل 
هنــاك حتــى إشــعار آخــر، وأوضــح أن هــدف هــذا التحــرك هــو 
مــلء االســتارات القانونيــة لتقدميهــا إىل القضــاء مــن أجل حلِّ 

الربملان.
مجلــس  أن  عــىل  العراقــي  الدســتور  مــن   64 املــادة  وتنــصُّ 
النــواب ُيحــلُّ بتصويــت األغلبيــة املطلقة لعدد أعضائه، ويكون 
التصويــت بنــاء عــىل طلــب من ثلث أعضاء املجلس، أو طلب 
حــلِّ  وعنــد  الجمهوريــة.  رئيــس  ومبوافقــة  الــوزراء،  رئيــس  مــن 
مجلــس النــواب يدعــو رئيس الجمهوريــة إىل انتخابات عامة يف 

البالد خالل مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.
االنتخابــات  تصــدر  -الــذي  الصــدري  التيــار  نــواب  أن  يذكــر 
الربملانية األخرة- قد انسحبوا مؤخرا من الربملان، ما زاد من 

فرص اإلطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة.

طهران تطلب ضامنات لقبول املقرتح األورويب 
طهران- موسكو/ وكاالت: 

أعلنــت إيــران، أمــس، أنهــا ميكــن أن تقبــل 
االتفــاق  إلحيــاء  األورويب  االتحــاد  اقــرتاح 
قــدم  "إذا   2015 عــام  املــربم  النــووي 
طهــران  مطالــب  بشــأن  تطمينــا"  االتحــاد 

الرئيسية.
ونقلت وكالة إرنا اإليرانية الرســمية لألنباء 
عــن مصــدر دبلومــايس -مل تحــدد هويتــه- 
األورويب،  االقــرتاح  تراجــع  طهــران  أن 
قــدم  إذا  مقبــوال  يكــون  أن  "ميكــن  الــذي 
إليــران تطمينــا بشــأن الحايــة والعقوبــات 

والضانات".
وأشــار إىل أن امللفــات التــي تطالــب إيران 
الوكالــة  مــع  العالقــة  هــي  فيهــا  بضانــات 
الدولية للطاقة الذرية، ومسألة االدعاءات 
املرتبطــة بالربنامــج النــووي اإليــراين، ورفــع 

العقوبات، وضان عدم خرق االتفاق.
وكان االتحاد األورويب قد قدم يوم االثنني 
املــايض "نصــا نهائيــا" بعــد محادثــات غــر 
مبــارشة اســتمرت 4 أيــام بــني املســؤولني 

األمركيني واإليرانيني يف فيينا.
وقــال مســؤول كبــر يف االتحــاد األورويب 
إنــه ال ميكــن إجــراء املزيــد مــن التغيــرات 

عــىل النــص، الــذي ظل قيــد التفاوض منذ 
15 شــهرا، وأضــاف أنــه يتوقــع قــرارا نهائيــا 

قليلــة  "أســابيع  غضــون  يف  الطرفــني  مــن 
جدا جدا".

وســبق أن أعلنــت الواليــات املتحــدة أنهــا 
اتفــاق  إىل  برعــة  للتوصــل  مســتعدة 
عــىل  بنــاء  النــووي  االتفــاق  إحيــاء  إلعــادة 

مقرتحات االتحاد األورويب.
ويف الســياق، قــال منــدوب روســيا الدائــم 
مصــر  إن  أوليانــوف  ميخائيــل  فيينــا  يف 
مطلــع  ســيتضح  اإليــراين  النــووي  االتفــاق 
األطــراف  أن  مضيفــا  املقبــل،  األســبوع 
اتفقــت عــىل مــا يبــدو عــىل نــص االتفــاق 

بشكل شبه كامل.
وأوضــح أوليانــوف يف مقابلــة مــع صحيفــة 
األطــراف  أن  أمــس،  الروســية  "إزفيســتيا" 
إىل  إمــا  املفاوضــات  نهايــة  إىل  وصلــت 
فشــل الصفقــة أو نجاحهــا، وأنــه لــن تكــون 
املســتقبل  يف  مطولــة  مفاوضــات  هنــاك 

املنظور.
عــىل  اآلن  يتوقــف  يشء  كل  أن  وأضــاف 
مــا إذا كانــت جميــع الــدول املشــاركة يف 
األول،  املقــام  يف  وإيــران  املحادثــات 

موافقــة عــىل نســخة الحل التــي تم تداولها 
يف 8 أغســطس/آب الجــاري، مشــرا إىل 

أن املسألة قيد النظر يف طهران.
املفــرتض  ومــن  إنــه  أوليانــوف  قــال  كــا 
وبحسب نسخة االتفاق، أن تعود األطراف 
مــع  ولكــن  لالتفــاق  األصليــة  النســخة  إىل 
تعديــل طفيــف يف املهــل، مشــرا إىل أن 
إيــران ســتنقل برنامجهــا النــووي إىل حالتــه 

كــا فعــل الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
العقوبــات  فــرض  وأعــاد   2018 عــام  يف 

األمركية عىل إيران.

السابقة بحسب االتفاق، وفق تعبره.
وأكــد أنــه بعــد رفــع القيود ســيكون مبقدور 
مــن  ابتــداء  النفــط  إمــدادات  زيــادة  إيــران 
العام املقبل، وسيكون لهذه الزيادة تأثر 

كبر عىل السوق العاملية.
ضانــات  عــىل  للحصــول  إيــران  وتســعى 
يف  أمــريك  رئيــس  أي  انســحاب  بعــدم 
املســتقبل مــن االتفــاق إذا أُعيــد إحيــاؤه، 

وال يســتطيع الرئيــس األمــريك جــو بايــدن 
تقديــم مثــل هــذه التأكيــدات ألن االتفــاق 
معاهــدة  وليــس  ســيايس  تفاهــم  مجــرد 

ملزمة قانونيا.
وبــدت إعــادة إحيــاء اتفــاق 2015 وشــيكة 
يف مارس/آذار املايض، لكن املحادثات 
غــر املبــارشة بــني طهران وإدارة بايدن يف 
فيينــا -التــي اســتمرت 11 شــهرا- فشــلت 
إيــران  أرصت  إذ  التفــاق،  التوصــل  يف 
عــىل أن ترفــع واشــنطن الحــرس الثــوري من 
اإلرهابيــة  للمنظــات  األمركيــة  القامئــة 

األجنبية، لكن األخرة رفضت.
ومبوجــب اتفــاق عــام 2015، حدت إيران 
مــن برنامجهــا لتخصيــب اليورانيــوم، الــذي 
رمبــا يكــون ســبيال المتــالك أســلحة نووية، 
مقابل تخفيف عقوبات الواليات املتحدة 
املتحــدة  واألمــم  األورويب  واالتحــاد 

املفروضة عليها.

موسكو تتحدث عن موعد حاسم لالتفاق 
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»الوردة الذهبية«.. محاولة روائية »الوردة الذهبية«.. محاولة روائية »رأس التني«.. تهجري قرسي تحت اعتداءات املستوطنني »رأس التني«.. تهجري قرسي تحت اعتداءات املستوطنني 
الكتشاف أرسار اإلبداع األديبالكتشاف أرسار اإلبداع األديب رام الله/ األناضول:

علــى الســفوح الشــرقية لجبــال رام اللــه المطلــة على غور 
ا، أجبر سكان تجمع »رأس  األردن، يعيش نحو 120 فلسطينيًّ
التين« القريب من بلدة المغير على الرحيل عن مســاكنهم 

من جراء اعتداءات المستوطنين.

وتســكن تلــك العائــات اليــوم بعــد أن هجــرت مســاكنها، 
بالقرب من بلدتي أبو فاح، وكفر مالك، قرب رام الله، في 
منطقة جبلية، ال تناسب طبيعة عيشهم، إذ يعتمدون على 

تربية األغنام، ورعيها.

ويقــول مختــار التجمــع، أحمــد كعابنــة )60 عاًمــا(: إن عائــات 
العتــداءات  األخــرة  األشــهر  مــدار  عــى  تعرضــت  التجمــع 

املستوطنني وبحامية من الجيش اإلرسائييل.
قبــل  مــن  يوميــة  شــبه  القتحامــات  "تعرضنــا  ويضيــف: 
امليــاه،  أنابيــب  وقطــع  املركبــات،  تكســر  وتــم  املســتوطنني، 

اعتدوا عى األبناء، وُمنعنا من رعي املوايش".
رضب  إذ  العائــات،  إحــدى  بحــق  تــم  اعتــداء  "آخــر  وتابــع: 
مــا  واألطفــال،  النســاء  فيهــم  مبــن  العائلــة،  كل  املســتوطنون 
تسبب بإصابة سيدة بجراح خطرة، أدخلت عى إثرها للعاج 

يف املستشفى لنحو ثاثة أسابيع".
التجمعــات  اقتحمــوا  املســتوطنني  مــن  أن مجموعــات  ويذكــر 
البدوية واستفزوا السكان، واعتدوا عليهم، "وإذا ما اعرتضت 
قبــل  مــن  االعتقــال  وحتــى  للــرب  تتعــرض  ترصفاتهــم  عــى 

الجيش اإلرسائييل".
ويشــعر كعابنــة بالخــوف عى أرستــه، وممتلكاته يف ظل غياب 
أي حامية، مبيًنا أنه قدم الكثر من الشــكاوى لجيش االحتال 
حــول اعتــداءات املســتوطنني إبــان ســكنهم يف "رأس التــني"، 

ولكن دون جدوى.
ويتهــم كعابنــة ســلطات االحتــال بإطــاق العنــان للمســتوطنني 
مــن  الســكان  طــرد  عــى  تقــوم  اســتيطانية،  مشــاريع  لتنفيــذ 

أراضيهم.
ويعتمــد ســكان "رأس التــني" يف حياتهــم عــى تربيــة املويش، 
وهــي مصــدر رزق مهــدد بفعــل املســتوطنني، كــام يؤكد مختار 

التجمع.
تهجير صامت

صامتــة  تهجــر  لعمليــة  يتعرضــون  البــدو  أن  كعابنــة،  ويوضــح 
بعيــدا عــن اإلعــام، إذ تصــادر ســلطات االحتــال ممتلكاتهــم، 
مناطــق  يف  ترخيــص  دون  البنــاء  بدعــوى  مســاكنهم،  وتهــدم 
مصنفة "ج" التي تشّكل نحو %60 من مساحة الضفة الغربية.

التــني  وال متتلــك التجمعــات البدويــة، مبــا فيهــا منطقــة رأس 
التــي تــم تهجــر ســكانها، خدمــات كالكهربــاء واملــاء والــرصف 

الصحي.
وينقــل الســكان امليــاه عــر صهاريــج، يف حــني ينــرون بيوتهــم 

بكهرباء عر الطاقة الشمسية.
يدعــى  التــني،  رأس  مــن  قريــب  آخــر،  بــدوي  تجمــع  ويتعــرض 

"الَقَبون" العتداءات من املستوطنني.
ويف هذا الصدد يعّر بركات أبو أْرشّيد )42 عاًما( أحد سكان 
"الَقَبون"، عن مخاوفه من تنفيذ املســتوطنني اعتداءات بحق 

عائلته.
قبــل  مــن  العتــداءات  تتعــرض  "العائــات  إن  أْرشــّيد:  ويقــول 
املســتوطنني، وبحاميــة مــن الجيــش اإلرسائيــيل، وإن مصرهم 

قد يكون كام تجمع رأس التني".
يــأيت  لحظــة  أي  يف  أمــان،  يوجــد  "ال  القــول:  إىل  ومــى 
املستوطن ويعتدي عى السكان، ويخرّب ويفعل ما يشاء، ال 

يوجد من يحاســبه )...( إذا ما اعرتضت ودافعت عن نفســك 
تتعرض لاعتقال، والتهمة جاهزة".

ويســكن أْرشــّيد مع أرسته املكونة من 11 شــخصا، إىل جانب 
أشــقائه وعائاتهــم، ويعتمــد عــى تربيــة األغنــام، حيــث ميلــك 

نحو 200 رأس من املاشية.
لهــم، "ألن  الحاميــة  بتوفــر  الدوليــة  الجهــات  أرشــيد  ويطالــب 

استمرار االعتداءات يعني طردنا من املوقع".
ومؤخــرا تزايــدت اعتــداءات املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة، 
ويقــول مواطنــون فلســطينيون إن تلــك االعتــداءات تتــم تحــت 
أراضيهــم  مــن  الســكان  طــرد  أجــل  مــن  االحتــال،  أعــني جيــش 

والسيطرة عليها لتنفيذ مشاريع استيطانية.
وتشــر تقديرات حركة "الســام اآلن" اليســارية اإلرسائيلية إىل 
بــؤرة  و147  مســتوطنة   132 يف  مســتوطن  ألــف   451 وجــود 
استيطانية بالضفة الغربية املحتلة. وال تشمل هذه املعطيات 

230 ألف مستوطن يف رشقي القدس املحتلة.

»جولدن سلسبيال«.. مشغوالت املعادن الثمينة بأيٍد ناعمة»جولدن سلسبيال«.. مشغوالت املعادن الثمينة بأيٍد ناعمة
غزة/ مريم الشوبكي:

أمســكت سلســبيل حســونة المبــرد لتفــرغ فيــه 
التــي وضعتهــا علــى طاولــة  خريطــة فلســطين 

خشبية وصنعتها من الفضة، ومن ثم أخذت تنعم 
الحــواف، قبــل أن تدخلهــا فــي ماتــور »البولــش« 

لعمــل الرتــوش األخيــرة لهــا قبــل وضعهــا فــي 
سلسلة فضية، وتسليمها للزبونة.

حولــت الشــابة العرشينيــة غرفــة يف بيتهــا الواقــع يف مدينــة غــزة إىل 
مشــغل لصياغة املعادن الثمينة باســم "جولدن سلســبيا". يف زوايا 
الغرفــة ُعلقــت العديــد مــن املنتجــات التــي انفــردت بهــا "سلســبيل" 
ومقولــة  وجيفــارا،  عرفــات،  يــارس  الراحــل  الرئيــس  صــورة  كمنحوتــة 
هــذه  "عــى  درويــش  محمــود  الراحــل  الفلســطيني  للشــاعر  شــعرية 

األرض ما يستحق الحياة".
درســت سلســبيل التمريــض، ولنــدرة فــرص العمــل اتجهــت ملوهبتها 
أيًضــا، ولكنهــا  الــايت يحرتفنــه  برفقــة والدتهــا وأخواتهــا  التطريــز  يف 

أحبت أن تحرتف حرفة أخرى فيها من الدقة ما يناسب مهاراتها.
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــى  إعاًنــا  سلســبيل  وجــدت  قــدًرا 
"فيســبوك" عن دورة لصياغة املعادن الثمينة التي رمبا يف كثر من 
األحيــان يــرع فيهــا الرجــال، مل تــرتدد للحظــة يف التســجيل، وخاضــت 
ســبعة أشــهر من التدريبات املكثفة حتى أتقنتها، وحصلت لتفوقها 

عى متويل يسر ملرشوعها الذي بدأته من بيتها قبل أربعة أشهر.
تقــول سلســبيل لـ"فلســطني": "خرجــت عــن املألــوف وفكــرت خــارج 
الصنــدوق، وأردت تعلــم حرفــة ليســت متداولــة يف قطــاع غــزة، لــي 

تفتح يل آفاًقا للعمل والكسب".
لحرفــة  الثمينــة حرفــة مكملــة  املعــادن  "وجــدت يف صياغــة  وتتابــع: 
عائلتــي وهــي التطريــز، فأصبــح لــدي مــرشوع مــرادف ملرشوعهــم إذ 

أستفيد من خرتهم يف بعض األمور".
الفضــة،  بصياغــة  تعلمتهــا  التــي  الحرفيــة  مهاراتهــا  سلســبيل  بــدأت 
األخــرى  األساســية  املعــادن  مــن  بصناعــات  جانبهــا  إىل  مســتعينة 
كالنحاس الذي يدخل يف املشغوالت الذهبية، والذي باتت الحيل 
املصنوعة منه دارجة يف األســواق وتباع تحت اســم "ذهب صيني"، 

وتصنع منهم كذلك إكسسوارات، وميداليات.

وتــروج سلســبيل منتجاتهــا عــر منصــات التواصل االجتامعــي، وتقول 
إن األمــر بــدا صعًبــا يف البدايــة، "ورويــًدا رويًدا بدأ الناس يف التعرف 
التــي  واملشــغوالت  الحــيل  رشاء  عــن  ويســتفرسون  أصنعــه،  مــا  إىل 

أقدمها".
تشكيالت يدوية

وال تســتخدم سلســبيل آالت "يس أن يس" يف تشــكيل املشــغوالت 
خاصــة تلــك التــي تحتــاج إىل تفريــغ، بل تعتمد عى حرفية يديها من 
األلف إىل الياء، وعن املعدات التي تســتخدمها تذكر أنها تســتخدم 
و"برداًخــا" و"مقدًحــا  ومــرًدا،  يــدوي"،  "أرتــك  نــرش، ومنشــار  طاولــة 

ثابًتا"، وماتور تنعيم وتلميع "البولش".
وصياغــة املعــادن الثمينــة ليســت بالحرفــة الســهلة، فهــي تحتــاج إىل 
دقــة عاليــة، وصــر، وتركيــز عــاٍل مــن بدايــة رســم التصميــم، حتى وضع 

اللمسات األخرة.
وعــن تصنيــع الذهــب الصينــي، تجيــب سلســبيل: "يف البدايــة أقــوم 
وبعــد  نحاســية،  قطعــة  عــى  الزبونــة  تريــده  الــذي  التصميــم  بتفريــغ 
االنتهــاء منهــا أرســلها إىل الصاغــة يف ســوق الذهــب بغــزة ويقومــون 

هم بطائها مباء الذهب.
وتلفــت إىل أنهــا تقــي نحــو ســاعة ونصــف يف صناعــة امليداليــة، أو 
"تعليقــة" العقــد، مشــرة إىل أن مــدة تشــكيل أي عمــل يتوقــف عــى 

حجمه، أكرها كان بحجم 11 سم طواًل * 7 سم عرًضا.
وتقــول سلســبيل إن أســعار منتجاتهــا يف متنــاول الجميــع، إذ يصــل 

سعر العقد مع تعليقته من الذهب الصيني إىل نحو 60 شيقًا.
رشاء  عــى  يقبــل  األغلــب  أن  توضــح  إقبــااًل،  املعــادن  أكــر  وعــن 
الذهــب  أســعار  ارتفــاع  ظــل  يف  الصينــي"،  "الذهــب  مشــغوالت 
وتجعلهــم  الغزيــون  يعيشــها  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  واألوضــاع 

يعزفون عن رشائه.
عــن  األصــل  طبــق  الصينــي  الذهــب  أن مشــغوالت  وتؤكــد سلســبيل 
الذهــب العــادي شــكًا، وال يتغــر لونهــا طاملــا متــت املحافظة عليها 

بعيًدا عن العطور.
مساٍع للتطوير

وعــن املعوقــات والصعوبــات التــي واجهتهــا، تبــني أنهــا واجهــت يف 
البداية صعوبة يف توفر املعدات وقطع الغيار بســبب عدم توفرها 
الــدورة عــى أرسار  يف الســوق املحــيل، إضافــة إىل تحفــظ مــدريب 
الحرفــة، التــي تطلبــت منهــا جهــًدا كبــًرا يف البحــث حتــى تتمكــن مــن 

إتقان بعض األمور.
وحتــى  بأســامئهن،  للســيدات  الحــيل  بصناعــة  تكتفــي سلســبيل  وال 
بخريطــة فلســطني امُلفــرغ بهــا اســم فلســطني وهــي األكــر إقبــااًل مــن 
رمــوز  أخــرى وهــي  أدخلــت مشــغوالت  بــل  بــني جميــع املشــغوالت، 
التخصصات الجامعية، كالسامعة الطبية، وامليزان لطلبة املحاماة.

وتســعى سلســبيل لتطويــر نفســها، فهــي تتطلــع يف قــادم األيــام إىل 
تطويــر عملهــا وإدخــال تصاميــم جديــدة، كدمــج التطريــز الفاحي يف 

املعادن الثمينة التي تصنعها، بتصنيع دروع التكريم، والراويز.
خاصــة  ماركــة  سلســبيا"  "جولــدن  تصبــح  أن  إىل  سلســبيل  وتطمــح 
بهــا تجــوب العــامل مبنتجاتهــا التــي تحمــل ُصنــع يف فلســطني وبأيــٍد 

فلسطينية.
وتختــم حديثهــا لــكل شــاب وشــابة: "ال تنتظــروا فرصــة الوظيفــة لتــأيت 
إليكم، بل ابحثوا واســعوا، منكم الســعي وعى الله الســعة، ليس من 
الــروري أن تعملــوا بتخصصكــم، بــل ابحثــوا بداخلكــم عــن موهبة، أو 
حرفة تتقنونها واعملوا عى تنميتها واتخذوا منها مرشوعكم الخاص 

لتكون مصدر رزق لكم".

بغداد/ فلسطني:
صــدر حديًثــا عــن دار املــدى كتــاب "الــوردة الذهبيــة" 
للكاتب الرويس قســطنطني باوستوفســي، نقلها إىل 

العربية املرتجم عدنان مدانات.
الكتشــاف  محاولــة  للنــارش،  وفًقــا  الذهبيــة"،  "الــوردة 
إبــداع  يف  خرتــه  إىل  اســتناًدا  األديب  اإلبــداع  أرسار 
أعامله األدبية، وتأماته حول األعامل اإلبداعية لعظامء 
الكّتــاب، ليــس بالتنظــر، بــل تحديــًدا بــرسد قصــص كان 
شاهًدا عليها، أو رويت له، يستخلص منها أفكاره حول 

األدب، وكيف يجب العمل عى كتابته. 
الكتــاب  مــن  الفصــول األخــرة  ويضيــف إىل ذلــك يف 
الروايــة  كتــاب  أشــهر  ببعــض  جــًدا  شــيقة  تعريفــات 
الــروس  مــن  زمنــه،  يف  والشــعر  القصــرة  والقصــص 
كريســتيان  الدمنــاريك،  مثــل  بعامــة،  واألوروبيــني 

والــروايئ  األطفــال،  قصــص  كّتــاب  أشــهر  أندرســون، 
والقاص الفرنيس، غي دو موباسان، والقاص الرويس 
واملؤلــف املرسحــي، أنطــون تشــيخوف، وغرهــم ممن 
تركــوا بصمتهــم عــى خارطــة األدب العاملــي، رابًطا بني 
شــخصياتهم وأدبهــم، ســواء يف مــا بينهــا مــن انســجام، 

أو تناقض.
يتوصــل املؤلــف مــن خال هــذا الكتاب القصيص إىل 
تتعلــق  طــوال  ســنوات  مــدى  عــى  اســتمرت  تأمــات 
ومهــارات  اإلبــداع  لســيكولوجية  املعقــدة  باملشــاكل 
ال  اســتنتاجات  وإىل  املتنوعــة،  وعنارصهــا  الكتابــة 
تخلــو مــن عــر مفيــدة، حتــى يف عرصنــا الحــايل الــذي 
تســود فيــه األســاليب الحديثــة يف الكتابــة النريــة، أو 
الشــعرية، املتمردة عى األســاليب واملدارس األدبية 

السابقة.
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غزة/وائل الحلبي:
نظــره  عــى  مثينــًا  فــوزًا  القــدس  هــال  حقــق 
الفحيحيل الكويتي بأربعة أهداف مقابل هدف، 
الفريقــن  جمعــت  التــي  التجريبيــة  املبــاراة  يف 
يف إطــار املعســكر التدريبــي للهــال يف مدينــة 

إسطنبول.
أداء  وتقديــم  الفــوز  تحقيــق  مــن  الهــال  ومتكــن 
مميــز عــى الرغم من قــوة الفريق الكويتي، حيث 
أربعــة  يف  شــباكه  إىل  الوصــول  مــن  متكــن  أنــه 
مناسبات خال اللقاء الذي شهد تسجيل هدف 

وحيد للفحيحيل.
ويســتمر معســكر هــال القــدس يف تركيــا حتــى 
الرتكيــز  مــن  حالــة  وســط  القــادم  األســبوع  بدايــة 
الفرتتــن  عــى  التدريبــات  تســود  التــي  الكبــر 
الصباحية واملســائية بقيادة عامر ســلامن املدير 

الفني للفريق.
وأبــدى ســلامن رضــاه التــام عــن مــا قدمــه الاعبن 
أن  مؤكــدًا  الفحيحيــل  أمــام  الفريــق  مبــاراة  يف 
الجاهزيــة،  مــن  جيــدة  ملرحلــة  وصلــوا  الاعبــن 
لكنهم بحاجة للحفاظ عى قدراتهم واالستمرارية 

من أجل املنافسة يف املوسم القادم.
وأضــاف ســلامن أن الفــوز عــى الفريــق الكويتــي 
يضــم  األخــر  وأن  خاصــة  مهــم  توقيــت  يف  جــاء 
العبــن بارزيــن يقودهــم الكابــن فــراس الخطيــب 
نجم املنتخب السوري السابق وأحد أبرز النجوم 

العرب يف السنوات املاضية.
بــأي  يقبــل  لــن  الفريــق  أن  عــى  ســلامن  وشــدد 
باأللقــاب يف مختلــف  التتويــج  أخــر ســوى  يشء 
التــي ســيخوضها ســواء بطولــة كأس  املنافســات 

أبو عامر أو دوري املحرتفن.

بهلولبهلول
 ُيحرز فضية التايكواندو في  ُيحرز فضية التايكواندو في 

دورة التضامن اإلسالميدورة التضامن اإلسالمي
غزة/ مؤمن الكحلوت:

مســابقة  يف  الفضيــة  امليداليــة  عــى  بهلــول  أحمــد  الاعــب  حصــل 
لفلســطن يف  ميداليــة  أول  لتكــون  كلــغ،   74 وزن  تحــت  التايكوانــدو 
الــدورة الخامســة أللعــاب التضامــن اإلســامي، التــي تســتضيفها مدينــة 

قونيا الرتكية حتى 19 من شهر آب/أغسطس الجاري.
وتعترب هذه امليدالية الثانية يف تاريخ مشــاركات فلســطن يف دورات 

ألعاب التضامن اإلسامي.
وعــى صعيــد ألعــاب القــوى، حقــق العــداء تامــر قاعــود رقــم شــخيص 

جديد يف سباق 1500مرت بزمن بلغ )4.06.011( دقيقة.
• منتخبا المصارعة وألعاب القوى يودعان البطولة

وودع منتخــب املصارعــة منافســات الــدورة، املكــون مــن الاعبــّن عيل 
أبو ارميلة الذي لعب بفئة  وزن 61 كغم، بينام لعب زميله دغش عى 

وزن 79 كغم.
وكان الاعبان قد تأها مبارشة إىل الدور ربع النهايئ من املنافسات، 
ومتكــن أبــو ارميلــة مــن تحقيــق انتصار عى نظره الجزائــري بطل أفريقيا 
4 مــرات، قبــل أن يواجــه نظــره األوزبــي يف النصــف النهــايئ، ويخــر 
أمامــه، ليواجــه بطــل تركيــا عــى امليداليــة الربونزيــة، ويكتفــي باملركــز 

الرابع. 
أمــا دغــش الــذي تعــرض لإلصابــة قبيــل املنافســات، ورغــم ذلــك خــاض 
مواجهتّن أمام بطل تركيا ومنافسه الجزائري، وحل خامسًا مبنافسات 

فئة وزنه. 
مــن ناحيــة أخــرى، اختتــم منتخــب ألعــاب القــوى مشــاركته يف البطولــة، 
والذي تكّون من محمد ديدوار، دميا الشيخ، سبأ ترابن وتامر قاعود. 
وخــاض قاعــود اليــوم آخــر منافســة له يف ســباق فئــة 1500 مرت، ومتكن 
من تحسن رقمه الشخيص بفارق 10 ثواين، حيث أنهى السباق بزمن 

قدره 4 دقائق وخمسة أجزاء من الثانية.
وميثــل دولــة فلســطن يف دورة االلعــاب 30 العبــًا والعبــًة، سيتنافســون 
والتايكوانــدو،  والســباحة،  القــوى،  ألعــاب  التاليــة:  األلعــاب  يف 
واملصارعــة، والجــودو، والكاراتيــه، والرمايــة، والكيــك بوكســينغ، وكــرة 

الطاولة للحاالت الخاصة، والقوس، وكرة السلة.
وشــاركت فلســطن يف جميــع ألعــاب دورة التضامــن اإلســامي، التــي 
بــدأت نســختها األوىل يف الســعودية، ثــم ألغيــت النســخة الثانيــة يف 
إيــران، وبعدهــا أقيمــت يف إندونيســيا ثــم أذربيجــان، وحاليــًا يف تركيــا 

التي ستشتمل عى 27 لعبة فردية وجامعية.

غزة/وائل الحلبي:
جــدد نــادي "جرومــو" اإليطــايل عقــد العبــه الفلســطيني نــادر حلــوة للموســم الثــاين 
عى التوايل، ليواصل مشواره مع الفريق بعد الظهور املميز يف منافسات الدوري 

اإليطايل للهواة الدرجة الثالثة.
ويعتــرب فريــق "جرومــو" أحــد فــرق الدرجة الثالثة للهواة يف إيطاليا إال أنه يتمتع بقوة 
عــى صعيــد  املنافســة يف املســابقة التــي يتواجــد فيهــا الفريــق، حيــث انتقــل إليــه 
حلــوة لاعــب شــباب رفــح الســابق بدايــة املوســم املــايض بعــد تجربــة قصــرة لــه يف 

أحد أندية الهواة ملدة نصف موسم.
وواجــه حلــوة صعوبــات كبــرة قبــل ثاثــة أعــوام يف ظــل عــدم حصولــه عــى اإلقامــة 
الدامئــة يف إيطاليــا األمــر الــذي دفعــه للعــب نصــف موســم مــع أحــد فــرق الدرجــة 

الرابعة قبل أن يرحل عنه يف ظل عدم توفر اإلقامة.
وعــاد حلــوة للظهــور مجــددًا مــع "جرومــو" يف املوســم املــايض بعــد حصولــه عــى 
اإلقامــة يف إيطاليــا، حيــث أجــاد اللعــب يف عــدة مراكــز مــع فريقــه والتــي كان أبرزهــا 

خط الوسط والجناح األمين.
ولعب حلوة يف صفوف شباب رفح موسم 2014/2015 وحظي بفرصة املشاركة 
أساســيًا مــع الفريــق يف بدايــة مشــواره معــه، إال أنــه رسعــان مــا غــادره بعــد التغيرات 
التــي حصلــت يف الجهــاز الفنــي للفريــق حينهــا، لينضم إىل األمــل والذي صعد معه 
بعدهــا إىل  ليســافر  الثانيــة موســم 2017/2018،  الثالثــة إىل  الدرجــة  مــن دوري 
إيطاليا والتي حصل فيها عى إقامة دامئة ســمحت له بالعودة ملامرســة كرة القدم 

منذ املوسم املايض.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تأهــل فريــق نــادي اتحــاد خانيونــس لنهــايئ بطولــة دوري الناشــئن 
ملواليد 2006 فام دون، بعدما تغلب عى فريق أهيل النصرات 
والجنــوب  الوســطى  لفــرع  النهائيــة  املبــاراة  نظيفــن، يف  بهدفــن 

والتي أقيمت عى ملعب رفح البلدي.
يف  الشــاعر  حســام  الاعــب  خانيونــس  اتحــاد  هــديف  ســجل 

الدقيقتن ) 73، 76(.
ويف فــرع غــزة والشــامل تأهــل فريــق منــاء لنهــايئ الفــرع بعــد فــوزه 

عى فريق أكادميية تشامبيونز بهدف نظيف سجله الاعب وسام 
عــزام يف الدقيقــة 76، مــن املبــاراة التــي أقيمــت عى ملعب بيت 

حانون البلدي.
ويواجــه منــاء فريــق نــادي خدمــات جباليــا يــوم االثنــن املقبــل عى 
ملعــب بيــت حانــون، والفائــز منهــام ســيواجه اتحــاد خانيونــس يف 

اللقاء النهايئ للبطولة.
يشــار إىل أن اتحــاد الكــرة حــدد ملعب الشــهيد محمــد الدرة إلقامة 

املباراة النهائية، التي سيتم تحديد موعدها يف وقت الحق.

اتحاد خانيونس يتأهل لنهائي اتحاد خانيونس يتأهل لنهائي 
دوري الناشئين مواليد دوري الناشئين مواليد 20062006

حلوة..حلوة.. محترف فلسطيني في الدوري اإليطالي محترف فلسطيني في الدوري اإليطالي

نماء يتأهل لنهائي فرع غزة

محمد باسممحمد باسم
نجم الفدائي ينتقل إلى سموحة المصرينجم الفدائي ينتقل إلى سموحة المصري

غزة/وائل الحلبي:
مــع محمــد  عــن تعاقــده  نــادي ســموحة املــري  كشــف 
صفقــة  يف  الوطنــي،  املنتخــب  ميــدان  متوســط  باســم 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق "برسيب" 

اإلندونييس.
يخوضهــا  التــي  الثالثــة  االحرتافيــة  املحطــة  هــذه  وتعــد 
باســم نجــم فريــق البــرة وهــال القــدس الســابق، حيــث 
سبق له اللعب مع فريق الجيل يف دوري الدرجة األوىل 
اللعــب  جانــب  إىل  املــايض  قبــل  باملوســم  الســعودي 

لفريق "برسيب".
اإلندونيــيس  الــدوري  يف  املميــز  مســتواه  باســم  وتــوج 

بحصوله قبل أيام عى جائزة أفضل العب يف إندونيسيا 
بعــد  الجمهــور،  اختيــار  مــن   2021/2022 ملوســم 

املنافسة القوية التي دخلها مع أربعة العبن أخرين.
الــدوري  يف  فريقــه  هــدايف  صــدارة  عــى  باســم  وتربــع 
بتســجيله لـ6 أهداف، إىل جانب مســاهمته يف تســجيل 

4 أهداف عى الرغم أنه يلعب يف مركز خط الوسط.
وأوضح نادي سموحة يف بيان رسمي إن باسم "27 عاما" 
اجتــاز الفحــص الطبــي الــذي خضــع لــه بعد ســاعات قليلة 
مــن وصولــه إىل مــر، ليتــم االتفــاق مــع وكيلــه عــى كافــة 

األمور املتعلقة بالعقد الذي سيمتد لثاثة مواسم.
الفنــي  املديــر  بســيوين  الحميــد  عبــد  الكابــن  وأشــاد 

فريقــه،  صفــوف  إىل  الفــدايئ  نجــم  بانتقــال  لســموحة 
مبديــًا اعجابــه الكبــر بالقدرات الفنيــة والبدنية من خال 

متابعته يف التصفيات اآلسيوية األخرة.
وأكــد بســيوين أن إدارة ناديــه نجحــت يف إمتــام واحــدة 
مــن الصفقــات املهمــة والتــي ســيكون لهــا شــأن كبــر يف 

املوسم القادم.
ويعترب باسم الاعب السادس الذي يتواجد يف الدوري 
براميــدز،  وادي  محمــود  جانــب  إىل  املمتــاز  املــري 
البطــاط  ومصعــب  كومبــاين،  إيســرتن  صالــح  ومحمــد 
خالــد  فيوتــر،  شــحادة  صالــح  كليوباتــرا،  ســراميكا 

النربيص اإلسامعييل.

منتخب المصارعة 
ُيغادر الدورة

هالل القدسهالل القدس  
يكتسح الفحيحيل يكتسح الفحيحيل 

الكويتي في الكويتي في 
معسكر تركيامعسكر تركيا
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باريس/ وكاالت:
املهاجــم  أن  غالتييــه،  كريســتوف  جريمــان  ســان  باريــس  مــدرب  أعلــن 
األرجنتينــي مــاورو إيــكاردي ال يدخــل يف حســاباته وأكــد أن النــادي "يعمــل 

كثريًا" الستقدام مهاجم جديد خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
الــدوري  يف  مونبلييــه  مواجهــة  قبــل  صحــايف  مؤمتــر  يف  غالتييــه  وأعلــن 
الفرنيس رحيل الالعب الفرنيس الشاب أرنو كاليموندو عن الفريق لينتقل 

إىل رين.
حظــي  ممكــن،  حــل  أفضــل  إيجــاد  عــى  النــادي  "يعمــل  املــدرب:  وقــال 
)إيــكاردي( بدقائــق قليلــة يف املواســم املاضيــة وأعتقــد أنــه يجــب أن يعيــد 

إطالق مسريته".
ويحظــى الــدويل األرجنتينــي املحــاط بالجــدل بســبب عالقتــه مــع صديقتــه 

واندا نارا، بعقد ميتد مع سان جريمان حتى 2024.
قائــاًل: "ال ميكننــا  اســتقدام مهاجــم جديــد،  النــادي يعمــل عــى  أن  وأكــد 
أن نخطــئ، لــن نتعاقــد مــع أي أحــد، يجــب رؤيــة مــا هــو ممكــن ومــا هــو غــري 

ممكن"، مؤكدًا أن النادي يعمل "كثريًا" إلمتام هذا التعاقد.
وقــال: "أنــا عــى اتصــال مبــارش مــع لويــس كامبــوس )املستشــار الريــايض( 

ولويس عى عالقة مبارشة برئيسنا )نارص الخليفي(".

الرباط/ وكاالت:
أوضح رئيس االتحاد املغريب لكرة القدم، فوزي لقجع أن إقالة مدرب املنتخب 
الوطنــي األول، البوســني وحيــد خليلودزيتــش، جــاءت بســبب ميلــه الســتبعاد 
العبــن مهمــن يف الفريــق، فيــا أبــدى التزامــه بتعيــن مدرب جديــد قبل أواخر 

الشهر الجاري.
وقــال لقجــع إن "املنتخــب الوطنــي ال ميكنــه اســتبعاد العبن مغربين مبســتوى 
عــال يلعبــون يف فــرق بجميــع أنحــاء العــامل، مهــا كان الســبب. هــذا كان شــعور 

الجمهور والالعبن".
تــوىل  الــذي  عقــد خليلودزيتــش  فســخ  بيــان  أعلــن يف  املغــريب  االتحــاد  وكان 
تدريــب املنتخــب يف أغســطس)آب( 2019 بالــرايض بــن الطرفــن بســبب 

"خالفات" يف طريقة إعداد املنتخب ملونديال 2022 يف قطر.
")الالعبــون  لقجــع  أجــاب  خليلودزيتــش،  عقــد  فســخ  أســباب  عــن  وبســؤاله 
والجمهور( مل يفهموا سبب استبعاد العبن شاركوا مع املنتخب خالل ستة أو 

سبعة أعوام مع املنتخب الوطني وحرمانهم من متثيل املنتخب".
الفنــي  بفريقهــم  الالعبــن  ارتبــاط  تعزيــز  يف  إهــال  هنــاك  كان  "كــا  وتابــع 
وتحفيزهــم عــى تقديــم أفضــل مــا لديهــم، وهــو الــدور األســايس للمــدرب. ولــد 

هذا شعورا بالالمباالة. يف أجواء أخوية".

لندن/ وكاالت:
قــال مــدرب نيوكاســل يونايتــد إيــدي هاو أمس، إن غياب جونجو شــيلفي 
عــن تشــكيلة الفريــق ملــدة تصــل إىل ثالثــة أشــهر، بســب اإلصابــة ميثــل 

رضبة كبرية للنادي رغم وجود بديل لالعب الوسط املصاب.
وأصيــب شــيلفي )30 عامــًا( يف عضــالت الفخــذ الخلفيــة خــالل مبــاراة 
وديــة قبــل انطــالق املوســم يف مواجهــة بنفيــكا الربتغــايل الشــهر املايض 
الثــاين(  )ترشيــن  نوفمــرب  حتــى  لذلــك  نتيجــة  املالعــب  عــن  وســيبتعد 

املقبل.
وقــال هــاو للصحافيــن قبــل لقاء فريقه خارج ملعبه مع برايتون آند هوف 
ألبيون اليوم: "غياب جونجو رضبة كبرية، فهو العب مهم للغاية بالنسبة 
لنا طوال املواسم القليلة املاضية وهو صاحب قدرات ومهارات متميزة 

يف خط الوسط".
وأضاف هاو: "أشعر أننا منلك ما يكفي لتغطية غيابه يف الوقت الحايل 
لكــن يف كــرة القــدم األمــور رمبــا تتغــري رسيعــًا جــدًا كــا تعلمــون" مشــريًا 

إىل برونو غيارايش وشون لونسغتاف اللذين لعبا يف مركزه من قبل.
وأكــد هــاو أن شــيلفي "أصبــح يف وضــع أفضــل كثــريًا نفســيًا بعــد خضوعه 

للعملية".

ُيغادر باريس سان جيرمان ُيغادر باريس سان جيرمان 
إيكارديإيكاردي

لقجعلقجع
يكشف سبب إقالة خليلوزيتشيكشف سبب إقالة خليلوزيتش

شيلفي شيلفي 
يزعج مدرب نيوكاسليزعج مدرب نيوكاسل

الدوحة/ )أ ف ب(:
بــدأ االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( ومنظمــو نهائيــات كأس العــامل يف قطــر 
أمــس، إحصــاء تكلفــة قــرار تقديــم انطالقــة مونديــال 2022 يومــًا واحــدًا، مــع بــدء 
العــّد التنــازيل قبــل مئــة يــوم مــن صافرة بداية العــرس الكروي الذي ُيقام ألول مرة 

يف الرشق األوسط.
ملســاعدة  إجــراءات  باتخــاذ  بالغــاز،  الغنيــة  الخليجيــة  والدولــة  "فيفــا"  وتعهــد 
املشجعن والجهات الراعية ورشكات البث الذين سيتأثرون بهذا التعديل، من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الثــاين/ 20 ترشيــن  القــرار املفاجــئ، ســتبدأ املنافســات يف  ومبوجــب ذلــك 

أمــام  مــن موعدهــا املحــدد ســابقًا، مبواجهــة قطــر  24 ســاعة  نوفمــرب، أي قبــل 
اإلكوادور، لتكون بالتايل املباراة االفتتاحية ألصحاب األرض كا جرت التقاليد.

وأصدر "فيفا" بيانًا قال فيه إن "قطر الدولة املضيفة ستلعب ضد اإلكوادور يف 
20 ترشين الثاين/نوفمرب لتكون املواجهة الوحيدة يف اليوم األول".

غــري أن الخطــوة، أثــارت أســئلة حيــال كيفيــة التعامــل مــع املشــجعن الــذي ســبق 
وحجزوا تذاكر املباريات ورحالتهم إىل الدوحة.

يقــول مســؤول تنفيــذي إلحــدى رشكات البــث يف املونديــال لوكالــة فرانــس بــرس 
طالبــًا عــدم كشــف هويتــه إن القــرار جــاء "قبــل أقــل مــن ثالثــة أشــهر عــى البداية. 

جاء بشكل مفاجئ. ليس باألمر الجلل، لكنه يشّكل صداعًا".
ورؤســاء  إنفانتينــو  جــاين  الســويرسي-اإليطايل  رئيســه  فــإن  "فيفــا"،  وبحســب 
االتحادات القارية الســت اتفقوا باإلجاع عى جعل مباراة قطر وحفل االفتتاح 

الرسمي حدثًا "مستقاًل".
وأوضــح االتحــاد الــدويل يف بيــان أن "التغيــري يضمــن مواصلــة التقليــد العريــق 
املتمثــل بــأن ينطلــق املونديــال بحفــل افتتــاح يف املبــاراة األوىل التي يكون أحد 

طرفيها املنتخب املضيف أو حامل اللقب".
ومبوجــب الجــدول القديــم، كان يفــرض أن تقــام املبــاراة االفتتاحيــة بــن قطــر 
واإلكــوادور يف 21 ترشيــن الثاين/نوفمــرب، لكــن أوىل مباريــات ذلك اليوم كانت 

مواجهة السنغال وهولندا، تليها مباراة إنكلرا وإيران.
"كل حالة على حدة"

بعــد التعديــل الجديــد، ســتكون مبــاراة الســنغال وهولنــدا املقــررة أصــاًل يف 21 

ترشيــن األول/نوفمــرب، عنــد الســاعة الســابعة بالتوقيــت املحــي )16:00 ت غ( 
بداًل من الواحدة ظهرًا )10:00 ت غ(.

أنــه "ســيتم إعــالم أصحــاب التذاكــر عــرب الربيــد  وأكــد "فيفــا" يف هــذا الســياق 
اإللكــروين بهذيــن التغيرييــن عــى جــدول املباريات، وســتبقى تذاكرهم ســارية 

بغض النظر عن التاريخ/التوقيت الجديد للمباراة".
وأضاف أن االتحاد الدويل "سيتعامل مع كل حالة عى حدة، يف ما يتعلق بأي 

مشاكل قد تطرأ جراء هذا التغيري".
الــدوالرات  مليــارات  أنفقــوا  الذيــن  القطريــون  املنظمــون  رّحــب  جهتهــم،  مــن 

تحضريًا للحدث منذ فوزهم بحق استضافة البطولة عام 2010، بقرار "فيفا".
وأكــدت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث يف بيــان رســمي دعمهــا للقــرار، مشــرية 
إىل انها "تواصل العمل مع فيفا من أجل تيســري مهمة املشــجعن الذين تأثروا 

بقرار تقديم موعد انطالق البطولة".
"ليست مشكلة كبيرة" 

الجويــة  رحالتهــم  مواعيــد  تغيــري  إىل  اإلكــوادور  مشــجعي  بعــض  يضطــر  وقــد 
للوصــول إىل قطــر يف وقــت أبكــر، فيــا أوضحــت مصــادر مطلعة عــى امللف أن 

تغيري املوعد قد يفرض تغيريات عى العقود التجارية للمونديال.
يقــول ريــكاردو فــورت، املستشــار يف مجــال الصناعــة الرياضيــة الرئيــس الســابق 
لقســم التســويق الريــايض يف "كــوكا كــوال" )رشكــة املرشوبــات الغازيــة الداعمــة 

األساسية لفيفا(، إن تغيري املوعد قد يكون "مشكلة كبرية للرعاة".
ويوضــح يف تغريــدة عــرب حســابه عــى تويــر "قامــوا بإرســال الدعــوات وتأكيــد 
الضيــوف، حجــزوا الطائــرات وتعاقــدوا مــع كافــة الخدمــات اللوجيســيتية. تخيــّل 

تغيري ذلك كله!".
وأبــدت الــرشكات املرتبطــة بصفقــات كبــرية مــع كأس العــامل ثقتهــا يف أنــه ميكــن 
التعامل بسالسة مع التغيري غري العادي لروزنامة البطولة التي تقام للمرة األوىل 

يف العامل العريب.
ويعتــرب خاميــي بــريوم، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة "ماتــش هوســبيتاليتي" التــي 
الضيافــة ملباريــات كأس  لتنظيــم حــزم  الــدويل صفقــة رشاكــة  باالتحــاد  تربطهــا 
العامل وسبق لها أن حجزت 450 ألف تذكرة للنهائيات، أن "هذا يشء سنتعامل 

معه".

يتنافسون على لقب أفضل العب في أوروبا يتنافسون على لقب أفضل العب في أوروبا 20222022
بنزيمة وكورتوا ودي بروينبنزيمة وكورتوا ودي بروين

باريس/ )أ ف ب(:
ســيتنافس مهاجــم ريــال مدريــد الفرنــيس كريــم بنزميــة وزميلــه الحــارس البلجيــي تيبــو كورتــوا 
ومواطــن األخــري العــب وســط مانشســر ســيتي اإلنجليــزي كيفــن دي برويــن، عــى لقــب العــب 

العام يف القارة األوروبية، بحسب ما أعلن االتحاد القاري لكرة القدم )ويفا( أمس.
وُتكافئ هذه الجائزة أفضل العب يف القارة العجوز وسُتمنح يف 25 آب/أغسطس الحايل عى 

هامش قرعة دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ليفربــول  عــى حســاب  أوروبــا  أبطــال  فريقــه دوري  إحــراز  بقــوة يف  أســهم  الــذي  بنزميــة  ويبــدو 
اإلنجليــزي يف املبــاراة النهائيــة، وتــوج هدافــًا للمســابقة برصيــد 15 هدفــًا، مرشــحًا بقــوة لخالفــة 

اإليطايل جورجينيو العب وسط تشليس االنجليزي.
وســجل بنزميــة 44 هدفــًا يف 46 مبــاراة خاضهــا يف مختلــف املســابقات موســم 2021-2022، 

كا أحرز معه ريال مدريد بطولة إسبانيا.
وبتســجيله الهــدف الثــاين يف مرمــى اينراخــت فرانكفــورت األملــاين يف مبــاراة الــكأس الســوبر 
االوروبيــة األربعــاء املــايض، بــات بنزميــة ثــاين أفضــل هــدايف ريــال مدريــد يف التاريــخ مــع 324 

هدفًا متخطيًا أسطورة النادي راوول غونزاليس.
أمــا كورتــوا حــارس مرمــى ريــال مدريــد وزميــل بنزميــة، فاختــري أفضــل العــب يف املبــاراة النهائيــة 

لدوري األبطال حيث قام بتصديات كثرية ساهمت بشكل كبري بتتويج فريقه.
يف املقابل، أحرز دي بروين بطولة إنجلرا يف صفوف مانشسر سيتي وبلغ نصف نهايئ دوري 

األبطال ليخرس فريقه أمام ريال مدريد بالذات.

تقديم مفاجئ النطالقة العرس الكروي يخّيم على العد التنازليتقديم مفاجئ النطالقة العرس الكروي يخّيم على العد التنازلي
100100 يوم على مونديال  يوم على مونديال 20222022

برشلونةبرشلونة  يبيع ُربع شركة تابعة له مقابل يبيع ُربع شركة تابعة له مقابل 100100 مليون يورو مليون يورو
برشلونة/ )أ ف ب(:

أنــه  أمــس  اإلســباين  برشــلونة  نــادي  أعلــن 
"بارســا  أســهم  مــن  إضافيــة   24,5% بــاع 
لــه  التابعــة  الــرشكات  إحــدى  ســتوديو"، 
املسؤولة عن إدارة التداول الرقمي واالنتاج 
رشكــة  إىل  النــادي،  يف  البــري  الســمعي 
"أورفوس ميديا"، مقابل 100 مليون يورو.
مناوراتــه  الكاتالــوين  النــادي  يواصــل 
للحصــول عــى األمــوال برسعــة حتــى يتمكن 
مــن تســجيل جميــع الصفقــات التــي أبرمهــا 
هــذا الصيــف واالمتثــال لقيــود اإلنفــاق التــي 

وســبق أن كشــف رئيــس النادي جــوان البورتا 
الجمعيــة  مــن  تفويــض  لديــه  برشــلونة  أن 
العموميــة )املشجعون-املســاهمون(، لبيــع 

%49 من الحصص.
كــا ســبق أن بــاع %10 ثــم %15 مــن حقوق 
اإلســباين،  الــدوري  يف  التلفزيــوين  البــث 
"سيكســث  األمــرييك  االســتثار  لصنــدوق 
الـــ25  الســنوات  مــدى  عــى  ســريت" 

املقبلة، مقابل 400 مليون يورو.
"أورفــوس ميديــا" هي رشكــة يديرها خاومي 
روريس، مؤســس رشكة "ميديا برو"، الناقل 

فرضتها رابطة الدوري اإلسباين.
مــن  املزيــد  هــذه  البيــع  عمليــة  وســتؤمن 
الســيولة مــا يســاعد النــادي يف رفــع ســقف 
رواتبــه وبالتــايل عى تســجيل العبيــه الجدد 
يف الليغا، البولندي روبرت ليفاندوفسي، 
الربازيــي رافينيــا، العاجــي فرانك كيســييه، 
الدمناريك أندرياس كريستنسن والفرنيس 

جول  كونديه.
وكان أعلــن النــادي يف أوائــل الشــهر الحــايل 
أنه باع %25 من أسهم الرشكة ذاتها ملنصة 

سوسيوس مقابل 100 مليون يورو أيًضا.

الفرنــيس والــذي تســببت  للــدوري  الســابق 
كــرة  إغــراق  يف   2020 عــام  يف  إخفاقاتــه 
القدم الفرنسية يف أزمة مالية غري مسبوقة.
يف آب/أغســطس 2021، قال البورتا الذي 
أُعيــد انتخابــه رئيًســا للنــادي الكاتالــوين، إن 
التدقيــق املــايل كشــف عــن إجــايل ديــون 

النادي البالغة 1.35 مليار يورو.
ليونيــل  األرجنتينــي  لنجمــه  النــادي  وســمح 
ميــيس بالرحيــل عنــه املوســم املــايض إىل 
باريــس ســان جرمــان الفرنــيس، قائــاًل إنــه ال 
يستطيع االحتفاظ به حتى براتب مخّفض.
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برشلونة/ وكاالت:
ال يزال نادي برشلونة املثقل بالديون، ينتظر الحصول عىل اإلذن بتسجيل 
نجــم الهجــوم روبــرت ليفاندوفســي والعبــن آخريــن، وذلــك قبــل يــوم واحد 

من بداية مشوار الفريق يف املوسم الجديد للدوري اإلسباين.
كونــدي  وجــول  ليفاندوفســي  الجــدد  الوافديــن  قيــد  اآلن  حتــى  يتــم  ومل 
ورافينيــا وأندريــاس كريستنســن وفرانــك كيــي، وكذلــك عثــان دميبــي 
وســرجي روبرتو، اللذين جرى متديد عقديها، نظرا لعدم تســوية ميزانية 

الرواتب لدى برشلونة يف إطار القواعد املالية لرابطة الدوري اإلسباين.
ويســتهل برشــلونة مشــواره يف الــدوري اإلســباين غــدا الســبت بلقــاء رايــو 

فايكانو ضمن منافسات املرحلة األوىل.
ومــن أجــل االمتثــال لقواعــد اللعــب املــايل النظيــف يف الــدوري اإلســباين، 
التليفزيــوين  البــث  بيــع حقــوق  تكــون عائــدات  أن  يأمــل يف  برشــلونة  كان 
وحصــة يف اســتوديوهات برشــلونة، كافيــة لتحقيــق التــوازن املطلــوب وقيد 

العبيه الجدد، لكن األمور مل تأت كذلك.
وكان بيــع العبــن مبثابــة خيــار آخــر أمــام برشــلونة، لكــن األمــور كانــت شــائكة 

أيضا.

باريس/ )أ ف ب(:
باريــس ســان  نــادي  أن  أمــس،  الرياضيــة  الفرنســية  "ليكيــب"  كشــفت صحيفــة 
اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســر  مهاجــم  خدمــات  عــىل  بالحصــول  مهتــم  جرمــان 

ماركوس راشفورد.
وقالــت الصحيفــة إن املديــر الريــايض يف فريــق العاصمــة الفرنســية الربتغــايل 

لويس كامبوس اجتمع مبدير أعال الالعب البالغ 24 عامًا.
وينتهي عقد راشفورد مع مانشسر يونايتد يف 30 حزيران/يونيو 2023، غر 
أن فريــق "الشــياطن الحمــر" ميلــك حق متديــده لعام إضايف، علًا أن الالعب 

كان أعلن مؤخرًا رغبته البقاء يف صفوف الفريق الذي تكّون فيه.
وشــهد مســتوى راشــفورد تراجعــًا املوســم املــايض، مــا أدى إىل اســتبعاده مــن 

صفوف منتخب انجلرا.
وكان مــدرب ســان جرمــان كريســتوف غالتييــه أملح يف مؤمتــر صحايف الخميس 
إىل نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، خصوصًا بعد انتقال أرنو كاليمويندو 

إىل صفوف رين، وإمكانية رحيل األرجنتيني ماورو إيكاردي غر املرغوب به.
وقــال غالتييــه "نأمــل يف قــدوم مهاجــم آخــر ال ســيا يف ظــل الربنامــج املزدحــم 

حتى تاريخ 15 ترشين الثاين/نوفمرب ثم نهائيات كأس العامل".

روما/ )أ ف ب(:
انضم الجناح الدويل الرصيب فيليب كوستيتش أمس رسميا اىل يوفنتوس 

االيطايل قادما من  أينراخت فرانكفورت األملاين كا أعلن االول.
وأصــدر يوفنتــوس بيانــا أكــد فيه ان كوســتيتش "اصبح اعتبارا من اليوم العبا 

يف صفوف يوفنتوس حتى عام 2026".
وكان تم تسجيل عقد الدويل الرصيب لدى رابطة الدوري االيطايل أول أمس 
كــا اشــارت الالئحــة الجديــدة عــىل املوقــع الرســمي لالنتقــاالت الصيفيــة، 
لينضــم اىل زميلــه يف املنتخــب الــرصيب دوســان فالهوفيتــش الــذي انتقــل 

اىل يوفنتوس يف سوق االنتقاالت الشتوية االخرة.
وســدد يوفنتــوس مبلغــا مقــداره 12 مليــون يــورو، مــع ترجيــح أن ترتفــع قيمــة 

الصفقة إىل 15 مليون مع املكافآت.
ولعــب كوســتيتش )29 عامــًا( دورًا بــارزًا يف فــوز أينراخــت بلقــب "يوروبــا 
ليغ" ملوسم 2022-2021، حيث اختر أفضل العب يف ثاين مسابقة من 

حيث األهمية بعد دوري أبطال أوروبا.
وقــاد أداء الجنــاح الــرصيب إىل تكهنــات حــول امكانيــة رحيلــه عــن فرانكفــورت 

يف الصيف، مع إيطاليا كوجهة محتملة. 

غير مؤهل للمشاركة مع برشلونةغير مؤهل للمشاركة مع برشلونة

توتنهامتوتنهام في  في 
اختبار صعب أمام اختبار صعب أمام 

تشيلسي ومواجهة تشيلسي ومواجهة 
سهلة للسيتيسهلة للسيتي

سترلينغ:سترلينغ:    تشيلسي ُصمم خصيًصا من أجليتشيلسي ُصمم خصيًصا من أجلي

ليفاندوفسكيليفاندوفسكي

راشفوردراشفورد
مطلوب في باريس سان جيرمانمطلوب في باريس سان جيرمان

كوستيتش كوستيتش 
ينضم إلى صفوف يوفنتوسينضم إلى صفوف يوفنتوس

لندن/ )أ ف ب(:
دخــل توتنهــام غــار املوســم الجديــد وهــو مرشــح للعــب دور الحصــان 
االخــرة،  االشــهر  يف  أجراهــا  التــي  الهامــة  للتعاقــدات  نظــًرا  االســود 
اللنــدين  جــاره  ضــد  اعتــاده  أوراق  لتقديــم  صعًبــا  امتحاًنــا  وســيخوض 
تشــلي عندمــا يحــل عليــه يف املرحلــة الثانيــة مــن الــدوري االنجليــزي 

املمتاز لكرة القدم غدًا.
حظــي مــدرب توتنهــام االيطــايل أنتونيــو كونتــي بدعــم مطلــق مــن رئيــس 
النــادي دانيــال ليفــي يف أول موســم كامــل لــه كمــدرب للفريــق مــن خــالل 
تعاقــدات مــع املهاجــم الربازيــي ريشارليســون والعــب الوســط املــايل 
إيــف بيســوما والجنــاح الكــروايت إيفــان بريتشــيتش والظهــر االميــن دجــد 
ســبنس واملدافــع الفرنــي كليــان النغليــه والحارس فرايزر فورســر يف 

فرة االنتقاالت. 
مل يبــدأ أي مــن هــذه الوجــوه الســتة الجديــدة املبــاراة ضــد ســاومثبتون 
التي انتهت بفوز عريض لتوتنهام 1-4 من دون أن يسجل النجان هاري 
كايــن والكــوري الجنــويب هيونغ-مــن ســون أي مــن االهــداف االربعــة، مــا 

يؤكد العمق الذي ميلكه الفريق عىل مقاعد الالعبن االحتياطين.
بيــد أن ملعــب "ســتامفورد بريــدج" الخــاص بتشــلي ليــس فــأال حســًنا 

عىل توتنهام الذي فاز مرة واحدة عليه يف آخر 32 عاًما.
وال شــك بــأن الفــوز عــىل "البلــوز" يف بدايــة املوســم ســيوجه رســالة عىل 
قــدرة ســبرز عــىل ســد الفجــوة التــي تفصــل الفــرق االخــرى عن مانشســر 

سيتي بطل املوسم املايض ووصيفه ليفربول.
حقــق تشــلي بــدوره انطالقــة ناجحــة بطريقــة أقــل اســتعراًضا ألنــه احتاج 
مضيفــه  عــىل  ليفــوز  جورجينيــو  الــدويل  االيطــايل  مــن  جــزاء  ركلــة  إىل 

ايفرتون -1صفر.

رفــع  بــرورة  العبيــه  توخــل  تومــاس  االملــاين  تشــلي  مــدرب  وطالــب 
املســتوى ضد توتنهام، لكنه يعتقد أن تشــلي سيتحســن مع اســتمرار 
املوسم بعد االضطرابات التي شهدها الفريق خالل العام الحايل وأدت 
اىل تعــرض النــادي للعقوبــات قبــل أن يتــوىل رجــل االعــال االمريك تود 

بويي زمام االمور بدال من املالك السابق الرويس رومان أبراموفيتش.
مــع  تعاقــدات  خــالل  مــع  توخيــل  دعــم  عــن  الجديــد  املالــك  يتــوان  مل 
رحيــم ســرلينغ والســنغايل خاليــدو كوليبــايل واالســباين مــارك كوكوريــا 

واملوهبة الواعدة كارين تشوكومييكا. 
ويعتقــد ســرلينغ أن مســتوى تشــلي يف تطــور مســتمر وأوضــح أســبابه 
ملغــادرة مانشســر ســيتي الخميــس خــالل تقدميــه لوســائل اإلعــالم قائال 
"إذا مــا نظــرت إىل تشــلي يف العامــن املاضيــن، تجــد أنــه شــارك يف 

أربع أو خمس مباريات نهائية. إنه فريق يظهر قدرة تنافسية هائلة".
يف املقابل، يخوض مانشســر ســيتي الفائز باللقب املحي اربع مرات 
ملعبــه ضــد  عــىل  نســبًيا  ســهلة  مبــاراة  املاضيــة  الخمســة  املواســم  يف 

بورمنوث العائد اىل الدرجة املمتازة.
وعــاد ســيتي بنتيجــة رائعــة مــن معقــل وســت هــام يف لنــدن بالفــوز عليــه 
بثنائية ســجلها مهاجمه الجديد العمالق الرنوجي إرلينغ هاالند القادم 

اليه من بوروسيا دورمتوند خالل الصيف الحايل.
وســيحاول ليفربــول اســتعادة توازنــه بعــد تعــادل مخيــب 2-2 مــع مضيفــه 
كريســتال  يســتقبل  عندمــا  املمتــازة  الدرجــة  اىل  االخــر  العائــد  فولهــام 

باالس.
قــدم ليفربــول عرًضــا ســيًئا ضــد الفريــق اللنــدين باعــراف مدربــه االملاين 
يورغن كلوب الذي قال بعد املباراة "أفضل ما يف املباراة هي النتيجة. 

ال نستحق اكرث من ذلك. نستطيع تحسن مستوانا بشكل كبر".

لندن/ وكاالت:
قــال رحيــم ســرلينغ إن ناديــه الجديــد تشــيلي يناســبه متامــًا ويشــعر أنــه 
"صمم خصيصًا من أجله" بسبب التطور الذي حققه الفريق تحت قيادة 
املــدرب تومــاس توخيــل وألن الذهــاب إىل هنــاك مينحــه الفرصــة إلعــادة 

االتصال بجذوره اللندنية.
وانضــم مهاجــم إنجلــرا، البالــغ عمــره 27 عامــًا، مــن مانشســر ســيتي بطل 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز الشــهر املــايض ليصبح أول صفقة لتشــيلي 

تحت قيادة املالك الجدد بقيادة تود بويل.
وقاد توخيل، الذي توىل املسؤولية يف ستامفورد بريدج يف يناير )كانون 
الثاين( 2021، تشيلي للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العامل لألندية، 

باإلضافة إىل لقبن لكأس االتحاد اإلنجليزي ولقب لكأس الرابطة.
وقــال ســرلينغ للصحافيــن: "كان أمامــي بعــض الخيــارات األخــرى لكــن 
تشــيلي صمــم خصيصــًا لتحقيــق أهــدايف الشــخصية، يحمــل الكثر من 

املعاين ألرسيت وجذوري".
وتابع: "بلغ النادي نهايئ بطولة أربع أو خمس مرات يف السنوات القليلة 
املاضيــة، يظهــر هــذا مــدى التنافســية التــي يتمتــع بهــا تشــيلي وبعــد 

الوصول املالك الجدد كان هذا االنتقال منطقيًا".
وانتقل ســرلينغ، الذي نشــأ يف شــال غرب لندن، إىل أكادميية ليفربول 
مــن كوينــز بــارك رينجــرز يف 2010 عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 15 عامــًا 

يف  ســيتي  إىل  ينتقــل  أن  قبــل  مرسيســايد  يف  الكرويــة  مســرته  وبــدأ 
.2015

إىل  ذهبــت  قــدرايت،  وأظهــرت  ليفربــول  إىل  "ذهبــت  ســرلينغ:  وقــال 
سيتي وعشت الحلم، اآلن أعود إىل لندن يف كامل النضج.. أشعر أنني 

قطعت الرحلة كاملة".
ورسخ سرلينغ مكانته يف الخط األمامي لسيتي حيث سجل 131 هدفًا 
مــرات وكأس  أربــع  الرابطــة  الــدوري وكأس  بلقــب  وفــاز  مبــاراة   339 يف 

االتحاد اإلنجليزي مرة واحدة.
ومــع ذلــك، كان وقــت لعبــه محــدودًا يف املوســم املــايض وقــال إنــه ال 
يســتطيع تحمــل "إضاعــة الوقــت" يف محاولــة الحصــول عــىل مــكان يف 

التشكيلة األساسية.
وأضــاف: "كل انســان يكافــح لتحقيــق النجــاح.. لــدي الكثر من الذكريات 
واللحظات الرائعة يف مشــواري مع ســيتي لكن خالل العام الذي كنت ال 

أشارك فيه كثرًا مع الفريق قمت بتقييم الكثر من األمور".
وتابــع: "رغــم وصــويل إىل قمــة مســتواي مل أكــن أشــارك بانتظــام وهــو أمــر 
ال ميكننــي قبولــه.. يف مثــل هــذه املواقــف يتعــن عليــك اتخــاذ القــرار 

الصحيح لنفسك ولعائلتك".
وسيســتضيف تشــيلي، الذي بدأ مشــواره يف الدوري بالفوز 0-1 عىل 

مضيفه إيفرتون، توتنهام هوتسبر غدًا.

دارويــن  االوروغويــاين  الجديــد  مهاجمــه  اىل  بالتعــادل  ليفربــول  ويديــن 
نونييــس الــذي عــادل االرقــام 1-1 اوال، ثــم انقــذه نجمــه املــرصي محمــد 
صالح من الخسارة بإدراكه التعادل 2-2 قبل نهاية املباراة بتسع دقائق.

تن هاغ لتدارك املوقف  •
حقــق مانشســر يونايتــد اســوأ انطالقــة بــن الفــرق الكــربى بســقوطه أمــام 
ضيفــه برايتــون 2-1 عــىل ملعــب أولــد ترافــورد ليحقــق الفريــق الزائــر اول 

فوز يف تاريخه يف معقل مانشسر.
هــاغ  تــن  اريــك  الهولنــدي  الجديــد  يونايتــد  مانشســر  مــدرب  تعــرض 
كريســتيان  الجديــد  الدمنــاريك  ألعابــه  صانــع  إرشاكــه  بعــد  لالنتقــادات 
إريكســن يف مركــز رأس الحربــة بداعــي اصابــة الفرنــي انتــوين مارســيال 
وعدم اكتال اللياقة البدنية لنجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو العائد 

اىل التدريبات قبل فرة قليلة.
اىل  يتوجهــون  عندمــا  العبيــه  مــن  قويــة  فعــل  ردة  اىل  هــاغ  تــن  يحتــاج 

العاصمة االنكليزية ملواجهة برنتفورد.
ويتعــن عــىل تــن هــاغ اتخــاذ القــرار بــإرشاك رونالــدو اساســيا يف املباراة 

من عدمه.
وتربز مواجهة أرســنال وضيفه ليســر ســيتي الســبت بعد أن حقق فريق 
املــدرب اإلســباين ميكيــل أرتيتــا بدايــة جيدة بفــوزه -2صفر عىل مضيفه 

كريستال باالس.
وارتفعــت اآلمــال بإمكانيــة تحقيــق النــادي اللنــدين أحــد املراكــز االربعــة 
االوىل والعــودة اىل دوري أبطــال أوروبــا للمــرة االوىل منذ موســم -2016

2017 بعــد فــرة تحضريــة جيــدة للموســم وانتقــاالت عــدة أبرمهــا يف 
سوق االنتقاالت، بينها املهاجم الربازيي غابريال جيزوس من مانشسر 

سيتي.

الدوري اإلنجليزي .. 
الجولة الـ 2

المصري يشكو طاقم تحكيم مباراته أمام األهليالمصري يشكو طاقم تحكيم مباراته أمام األهلي
القاهرة/ وكاالت:

تقدمــت إدارة النــادي املــرصي بشــكوى رســمية لالتحاد 
املــرصي لكــرة القــدم تجــاه طاقــم تحكيــم مبــاراة الفريــق 
أمــام األهــي بقيــادة الحكــم محمــود البنــا، التــي أقيمــت 
األربعاء املايض، والتي انتهت بفوز األخر 0-2، ضمن 

منافسات الجولة 30 من الدوري املرصي.
النــادي  إدارة  أن  للمــرصي  اإلعالمــي  املركــز  وذكــر 
األخطــاء  الشــكوى  خــالل  أوضحــت  البورســعيدي 
التحكيميــة العديــدة التــي وقــع فيهــا حكم املبــاراة ومنها 

الســابعة مــن الشــوط األول والثانيــة يف الدقيقــة الثانيــة 
مــن الشــوط الثــاين، وكذلــك احتســابه لركلــة جــزاء غــر 
صحيحــة لصالــح األهــي بنــاء عــىل مراجعــة حــكام تقنيــة 
الفيديــو يف الوقــت الــذي كان حكــم املبــاراة قريبــًا مــن 
حكــم  إلغــاء  وكذلــك  اللعــب،  باســتمرار  وأشــار  اللعبــة 
املبــاراة لهــدف صحيــح للمــرصي يف الدقائــق األخــرة ن 
املباراة بناء عىل إشارة من حامل الراية ودون تدخل من 

الفار كا هو معتاد يف تلك اللقطات.
مــا  إىل  شــكواها  يف  املــرصي  النــادي  إدارة  وأشــارت 

تغاضيــه عــن معاقبــة العبــي األهــي بالعقوبــات اإلداريــة 
الالزمــة ومنهــا البطاقــة الحمــراء املبــارشة لألعب االهي 
محمــد هــاين لتدخلــه العنيــف عــىل إيــزي إمييــكا العــب 
األهــي  العــب  منــح  عــن  التغــايض  وكذلــك  املــرصي، 
محمد فخري اإلنذار الثاين والطرد نتيجة عرقلته لالعبي 
املــرصي أكــرث مــن مــرة بعــد حصولــه عــىل اإلنــذار األول 

مطلع الشوط الثاين.
تغــاىض  املبــاراة  حكــم  أن  املــرصي  إدارة  أكــدت  كــا 
عــن احتســاب ركلتــي جــزاء للمــرصي األوىل يف الدقيقــة 

وصفتــه باالســتفزاز املســتمر مــن مســاعد الحكــم األول 
سمر جال تجاه حسام حسن املدير الفني للمرصي، 
موضحــة أن ذلــك قــد يلقــي بظاللــه حــول إمكانيــة تعمــد 
الصحيــح  الهــدف  احتســاب  عــدم  املســاعد  الحكــم 
للمــرصي خاصــة يف ظــل مــا يــردد وبشــدة عــىل مواقــع 
التواصــل االجتاعــي من تشــجيع هذا املســاعد للنادي 

املنافس، حسب بيان املرصي.
ويحتل املرصي املركز الحادي عرش يف ترتيب الدوري 

املرصي برصيد 33 نقطة.
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مواطنون يستمتعون باألجواء عىل شاطئ بحر غزة بعد أيام مع انتهاء عدوان االحتالل     )تصوير/ يارس فتحي(

األفقي:
1 - سورة شيعها سبعون الف ملك 

2 - كنية + من ايران 
3 - جرَّب + مدينة فلسطينية معكوسة 
4 - حرف + فك – والد الوالدين – اشتاق 

معكوسة 
5 - متشابهان + إصبع + لالستفهام 

6 - عاتب + حلزوين 
7 - رجع اىل هللا – ثالثة أرباع مازن 

8 - دين – علم مذكر 
9 -درج + عند

العمودي:
1 - حيوان مايئ له رئتان – 

رطب مجفف 
2 - نقص معكوسة + 

استعمار 
3 - الصحايب الذي 

استخلفه الرسول صىل هللا 
عليه وسلم عىل المدينة 

يوم البدر 
4 - حصل – األمر من نام 

5 - اشهر معارك المسلمني 
ضد التتار + حرف 

6 -نصف ارجع + يقرتب – 
أحد الوالدين 

7 - رجل باإلنجلزيية – وجع 
+ سئم 

8 - نقطف + عكس حار 
9 - خاصيت – حزين مبعرثة 

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.

االسم اآلخر لسورة غافر تتكون من 6 حروف 

اإلنفطار – العاديات – الطارق – االنشقاق – ق 
– اإلنسان – المرسالت – المائدة – البينة – ص- 
الحجر – النساء – القلم – الحج – سبأ – يونس – 

طه – هود  – حم 

حل الكلمة الضائعة 

المؤمن

إعداد/ وفاء المهتدي

باحثون يفكون شفرة صناعات 
صينية وجدت يف نص قديم

لندن/ وكاالت:
متكــن باحثــون مــن حــل شــفرة وصفــات غامضــة لتصنيــع املعــادن موجــودة يف نــص صينــي 

قديم تكشف عن تعقيد غري متوقع يف الفن يف ذلك الزمن.
وأشار التقرير إىل أن العلامء عرثوا عىل 6 تركيبات يف نص صيني قديم من مؤلف ُيعرف 

باسم "كاو غونغ جي" )سجالت الحرف(، يعود تاريخه إىل عام 300 قبل امليالد. 
ومتثــل تلــك املخطوطــة، التــي ُتعــرف بأنها أقدم موســوعة للتكنولوجيا يف العامل، جزًءا من 
ســجل أرشــيفي تفصيــي لفــرة الحكــم اإلمرباطــوري املبكــر، التــي يحــاول علــامء اآلثــار حــل 

شفرتها منذ عرشينيات القرن العرشين.
ونقلــت الصحيفــة عــن مــارك بــوالرد مــن جامعــة أكســفورد قولــه: "رمبــا يكــون مســؤول إداري 
هو من ألف تلك السجالت من أجل طأمنة اإلمرباطور بأن كل األمور تحت السيطرة. وتعّد 

السجالت جزًءا من كتيب إرشادي عمي لكيفية إدارة اإلمرباطورية".
ويحاول الباحثون طوال مائة عام فهم معنى عنرصين مكونني أساسيني يف تلك الوصفات 
وهام جني ويش، ويعتقدون حالًيا أنهم قد نجحوا يف اكتشاف هوية املكونني الناقصني.

كان ُيعتقــد يف الســابق أن العنرصيــن الغامضــني الرئيســيني هــام النحــاس والقصديــر، لكــن 
أنهــام قــد يشــريان إىل ســبائك  ُنــرشت يف دوريــة "أنتيكويتــي" )اآلثــار( إىل  تشــري دراســة 
مصنوعــة مســبًقا كانــت ُتســتخدم يف تصنيــع املشــغوالت الربونزيــة الصينيــة يف العصــور 

املبكرة. 
وكانــت الســبائك ُتصنــع مــن خــالل خلــط معــادن مختلفــة مًعــا. رغــم عــدم تحديــد الباحثــني 

للركيبة بدقة، يعتقدون أن الجني واليش يشريان إىل مزيج من عدة معادن متنوعة. 
تم التوصل إىل ذلك االكتشاف من خالل فحص عمالت معدنية صينية تعود إىل زمن كتابة 
الـــ»كاو غونــغ جــي"، تبــني أنــه يدخــل يف تركيــب العمــالت املعدنيــة ســبيكتان مصنوعتــان 
مســبًقا، أحدهــام مــن النحــاس والقصديــر والرصاص، واألخرى مــن النحاس والرصاص، وهو 

ما قدم للباحثني دلياًل إرشادًيا ومفتاح الحل.

احذري.. أواين مطبخك قد تحتوي 
عىل "مواد كيميائية قاتلة"

لوس أنجلوس/ وكاالت:
حــذرت دراســة حديثــة مــن أن إضافــة "املــواد الكيميائيــة" إىل منتجات الطهي الشــهرية مبا يف 
ذلــك املقــايل غــري الالصقــة، وكذلــك املــواد الكيميائيــة الصناعيــة الشــائعة يف تغليف املواد 
الغذائيــة وبعــض أدوات املطبــخ قــد تضاعــف مــن خطــر اإلصابــة برسطــان الكبــد أربــع مــرات، 

حسب صحيفة "الديي ميل" الربيطانية.
واكتشــف الباحثــون يف جامعــة جنــوب كاليفورنيــا يف لــوس أنجليــس أن مــا ُتعــرف بـ"املــواد 
الكيميائيــة الدامئــة" ميكــن أن تزيــد مــن خطــر إصابــة الشــخص برسطــان الخاليــا الكبديــة غــري 

الفريوسية - وهو رسطان شائع يف الكبد.
وكشــف الباحثــون أن األشــخاص الذيــن تعرّضــوا للســموم التــي يصنعهــا اإلنســان ُعرضــة أكــرث 
مــن غريهــم لإلصابــة بزيــادة خطــر تشــخيص إصابتهم باملرض بواقــع 4.5 ضعف مقارنًة بأولئك 

الذين مل يتعرضوا لهذه السموم.
وحــذر "مركــز الحــد مــن األمــراض والوقايــة منهــا" مــن أن هــذه املــواد الكيميائيــة موجــودة يف 
كل مــكان -مــن أدوات الطهــي غــري الالصقــة، وميــاه الصنبــور، واملأكــوالت البحريــة، واملالبــس 

املقاومة للامء، ومنتجات التنظيف، حتى الشامبو.
وجــاءت الدراســة ضمــن مجموعــة متزايــدة مــن األبحاث التي ُتظهر خطورة هــذه املركبات التي 

مل تكن معروفة نسبًيا حتى السنوات األخرية.
وُيذكــر أن "وكالــة حاميــة البيئــة" كانــت قد خفضت املســتوى املقبــول يف املنتجات املنزلية 

بأكرث من 99 يف املائة يف يونيو/ حزيران.
ويخــى الخــرباء مــن أن الــرر قــد يكــون قــد حــدث بالفعــل وأن الكثــري مــن األمريكيــني قــد 

يواجهون مشكالت صحية كبرية يف املستقبل.
وضّمــت مجموعــة االختبــار أكــرث مــن 200 ألــف شــخص، اختــري مــن بينهــم 50 شــخًصا ُأصيبــوا 

برسطان الكبد ومطابقتهم مع 50 آخرين مل يصابوا. 
وحلــل الباحثــون عينــات الــدم مــن مــرىض الرسطــان قبــل تشــخيصهم، وقارنوهــا باملجموعــة 

الضابطة ألولئك الذين مل يصابوا باملرض قط.

ن طعم البسكويت رشكة روسية تصمم صاروًخا دقيق قشور املوز ُيحسِّ
ات صغًيا تستخدمه املسيَّ

موسكو/ وكاالت:
تكشــف رشكة "أســلحة الصواريخ التكتيكية" الروســية يف منتدى "الجيش-
ا وقصري املدى ومتعدد املهام، الذي ميكن  2022"عن صاروخ موجه ذاتيًّ

ات. أن تستخدمه املقاتالت والسفن البحرية واملسريَّ
أفــاد بذلــك ناطــق باســم الرشكــة وقــال إن صــاروخ )خــا – إم دي( مخّصــص 
إلصابــة طيــف واســع مــن األهــداف املفــردة والجامعيــة صغــرية الحجــم ليــال 

ونهارا.
وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن الصــاروخ: أحدهــا بــرأس ليزريــة شــبه نشــطة ذاتيــة 

التوجيه، وثانيها ذو رأس رادارية، وثالثها ذو رأس رادارية السلبية.
وأضاف الناطق أن وزن الصاروخ عند اإلطالق 110 كلغ، ومدى إطالقه 40 

كلم، وزن رأسه شديدة االنفجار 30 كلغ.
 2015 عــام  تأسيســها  تــم  التكتيكيــة"  الصواريــخ  "أســلحة  أن رشكــة  يذكــر 
الجويــة  األســلحة  مــن  الحديثــة  النــامذج  وإنتــاج  تصميــم  يف  لتتخصــص 
التــي ميكــن  عــن املنتجــات املدنيــة وتلــك  الدقــة، فضــال  فائقــة  والبحريــة 

استخدامها يف القطاعنْي املدين والعسكري.
يف  الجــاري  العــام  ســتعقد  "الجيــش2022-"  منتــدى  فعاليــات  أن  يذكــر 
الفرة ما بني 15 و21 أغسطس الجاري، يف مجمع "باتريوت" للمؤمترات 
بضواحــي  "أالبينــو"  ومعســكر  "كوبينــكا"،  مطــار  يف  وكذلــك  واملعــارض، 

العاصمة الروسية.

نيودلهي/ وكاالت:
مل تعــد صناديــق القاممــة هــي مــآل قشــور املــوز 
أو االســتخدام كســامد يف أفضــل األحــوال، فقــد 
أظهــر باحثــون مــن قســم "هندســة وتكنولوجيــا مــا 
بعــد الحصــاد"، يف كليــة العلــوم الزراعيــة جامعــة 
عليكــرة اإلســالمية بالهنــد، إمكانيــة إضافــة دقيــق 

قرش املوز يف خليط إنتاج البسكويت.
طحــن  ميكنهــم  أنــه  حديًثــا  العلــامء  واكتشــف 
باألليــاف  غنــي  دقيــق  إىل  وتحويلهــا  القشــور 
واملاغنيســيوم والبوتاســيوم ومركبــات مضــادات 
الجديــد  بالدقيــق  اســُتبدل  وعندمــا  األكســدة، 
الخبــز  يف  القمــح  دقيــق  مــن  صغــرية  كميــات 
ولهــا  أكــرث  مغذيــة  املخبــوزات  كانــت  والكعــك، 

نكهات مقبولة.
ومع ذلك، مل ُتجَر تجارب مامثلة عىل نطاق واسع 
الباحثــون  أراد  لذلــك  البســكويت،  منتــج  عــىل 
االســتبدال ببعــض دقيــق قرش املــوز دقيق القمح 
املســتخدم يف إنتاجه، وتقييم الجودة الغذائية، 
وقبــول  التخزيــن،  أثنــاء  يف  املنتــج  واســتقرار 
املســتهلك، وأعلنــوا نتائــج يف دوريــة "إيــه يس 

إس فوود ساينس آند تكنولوجي".

ولصنــع دقيــق قــرش املــوز، قــرش الباحثــون املــوز 
وجففــوه  ســلقوه  َثــم  ومــن  التالــف،  غــري  الناضــج 
وطحنوه إىل دقيق ناعم، وخلطوا كميات مختلفة 
من الدقيق مع الزبدة، ومسحوق الحليب منزوع 
الدســم، والســكر البودرة، والزيت النبايت ودقيق 
القمــح، وصنعــوا خمــس عينــات مــن البســكويت 

بكميات مختلفة من الدقيق الجديد.
وأدت زيــادة كميــة دقيــق قــرش املــوز مــن 0 إىل 
15 %، إىل إنتــاج منتجــات ذات لــون بنــي وأكــرث 
صالبة، التي ميكن أن تكون نتيجة لزيادة محتوى 
كان  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  القشــور،  يف  األليــاف 
صحــة،  أكــرث  املــوز  قــرش  دقيــق  مــع  البســكويت 
الدهــون  مــن  أقــل  نســبة  عــىل  يحتــوي  حيــث 
والربوتني، وكميات أعىل من الفينوالت وأنشــطة 

مضادة لألكسدة أفضل من تلك التقليدية.
وحــددت لجنــة تــذوق مدربــة أن عينة البســكويت 
مــع أصغــر اســتبدال لدقيــق قــرش املــوز )7.5%( 
مقارنــة  عــام  قبــول  وأعــىل  قــوام  أفضــل  لديهــا 
بالعينات األخرى، كام أن هذا املنتج به مزايا يف 
ملــدة  نفســها،  يحتفــظ مبواصفاتــه  إذ  التخزيــن، 

ثالثة أشهر يف درجة حرارة الغرفة.
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حامس تثمن موقف  ... 

تدهور صحة األسري "الباز"  ... 

قيادي فتحاوي لـ"عباس":  ... 

شهيد متأثر بجراحه  ... 

املفوضة األممية تعرب  ... 

بإصابتــه الخطــرية جــراء قصــف إرسائيــي 
اســتهدف خــان يونــس جنــويب قطــاع غــزة 

خالل العدوان األخري.
عــدد  يرتفــع  "انشــايص"  وباستشــهاد 
شــهداء العــدوان عــى غــزة، الــذي اســتمر 
ثالثة أيام من 7-5 أغسطس/ آب الجاري 
إىل 49 شهيًدا، إضافة إىل أكرث من 360 

جريًحا.
جثــامن  غفــرية  جامهــري  وشــيعت 
انطلــق  تشــييع  موكــب  يف  "انشــايص" 
منــزل  باتجــاه  الطبــي  نــارص  مجمــع  مــن 
عائلته يف منطقة معن إللقاء نظرة الوداع 
األخــرية عليــه، قبــل أن يــؤدي املشــيعون 
الــرثى  الجنــازة عليــه ويتــم مواراتــه  صــالة 

يف مقربة املنطقة.
وردد املشــيعون شــعارات غاضبــة منــددة 
غــزة،  عــى  وعدوانــه  االحتــالل  بجرائــم 

وسط مطالبات باالنتقام.
مراكــب  االحتــالل  بحريــة  والحقــت 
الصيادين يف عرض بحر محافظة شاميل 
تجاههــا  امليــاه  وضخــت  غــزة،  قطــاع 

وأجربتهم عى مغادرة البحر.
إصابات ومواجهات

مواطًنــا   56 أصيــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع مســاء 
أمس خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
جنــوب  العســكري  حــوارة  حاجــز  قــرب 

نابلس.
بالهــالل  والطــوارئ  اإلســعاف  وأفــاد 
األحمــر يف نابلــس بــأن 56 مواطًنــا أصيبوا 
باالختنــاق، منهــم 28 شــخًصا كانــوا ميــروا 

مبركباتهم عرب الحاجز، منهم 17 طفاًل.
خمســة  أصيــب  نابلــس،  رشق  ويف 
يف  صحفــي  منهــم  باالختنــاق،  مواطنــن 
إثــر قمــع قــوات االحتــالل مســرية مناهضــة 

لالستيطان يف قرية بيت دجن.
واندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 
يف بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، دون التبليغ 

عن إصابات.
برصــاص  شــاب  أصيــب  اللــه،  رام  ويف 
قــوات االحتالل خالل مواجهات اندلعت 
الشــاميل  املدخــل  عنــد  أمــس  مســاء 

ملدينة البرية.
بــأن  األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وذكــرت 
املستشــفى  إىل  شــابًّا  نقلــت  طواقمهــا 
بعــد تعرضــه لإلصابــة بالرصــاص الحي يف 
فخــذه خــالل مواجهات دارت عند مدخل 

البرية الشاميل مع قوات االحتالل.
أصيــب  لحــم،  بيــت  رشق  جنــوب  ويف 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  شــاب 
باملطــاط وعــدد مــن املواطنــن باالختناق 
االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  أمــس  مســاء 
يف  باالســتيطان  منــددة  ســلمية  تظاهــرة 

بلدة تقوع.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن شــابًّا أصيــب 
بالرصاص املعدين املغلف باملطاط يف 
الكتف خالل قمع قوات االحتالل تظاهرة 
منــددة بالعــدوان املتواصــل عــى شــعبنا 
رعــاة  عــى  املســتوطنن  واعتــداءات 
األغنــام يف بريــة تقــوع الرشقيــة املهــددة 

باالستيالء.
يف  اندلعــت  مواجهــات  أن  وأضافــت 
املدخــل  عنــد  تقــوع"  "خربــة  منطقــة 

قــوات  خاللهــا  أطلقــت  للبلــدة  الغــريب 
الســام  الغــاز  وقنابــل  الرصــاص  االحتــالل 
صــوب  والصــوت  للدمــوع  املســيل 
املواطنــن مــا أدى إىل إصابــة العــرشات 

منهم باالختناق.
مــن  عــدد  أصيــب  قلقيليــة،  ويف 
املواطنــن بالرصــاص املعــدين املغلف 
قــوات  اعتــداء  إثــر  واالختنــاق  باملطــاط 
مســرية  يف  املشــاركن  عــى  االحتــالل 
املناهضــة  األســبوعية  قــدوم  كفــر 

لالستيطان.
الرصــاص  االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
املعدين املغلف باملطاط وقنابل الغاز 
صــوب املشــاركن يف املســرية، مــا أدى 
إلصابة ســبعة شــبان بالرصــاص املطاطي 

والعرشات باالختناق.
واندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتالل 
بــاب الزاويــة وســط الخليــل،  يف منطقــة 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  فيهــا  أطلقــت 
املسيل للدموع صوب املواطنن، دون 

أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمــت قــوات االحتالل بلــدة حلحول 
منــزل  ســطح  واعتلــت  الخليــل  شــامل 

وحولته إىل ثكنة عسكرية.
جرائم المستوطنين

أمــس  مســاء  املســتوطنون  واعتــدى 
عــى املواطنــن يف منطقــة عــن الحلــوة 

باألغوار الشاملية.
وأفــادت مصادر محلية بأن املســتوطنن 
الواقعــة  األرايض  عــى  معرًشــا  بنــوا 
الحلــوة،  عــن  تجمــع  مــن  الــرشق  إىل 
بعــد  مــا  ســاعات  منــذ  فيــه  ويتواجــدون 

العرص وحتى املساء كل يوم.
مــن  جــزًءا  أمــس  املســتوطنون  ودمــر 
باألغــوار  الفارســية  خربــة  يف  ميــاه  خــط 
الشــاملية، يغــذي أكــرث مــن 300 دونــم، 
كان قــد تــم تنفيــذه مــن مؤسســات دوليــة 

بتمويل من االتحاد األورويب.
وتعــاين الفارســية منــذ أشــهر مــن توســع 
اســتيطاين يتمثل باالســتيالء عى ينابيع 
وجراراتهــم  املواطنــن  ومركبــات  ميــاه 

الزراعية، وتجريف أراٍض.

حكومــة بريطانيــا ووزيــرة خارجيتهــا إىل أن "وعــد بلفــور" كان ســبًبا يف 
معاناة الشعب الفلسطيني، وأكد أن من يقف إىل جانب إرهاب الدولة 
الصهيونيــة يعــد رشيــًكا يف جرميــة االحتــالل ضد شــعب فلســطن الذي 

ال يزال جرحه ينزف.
وقــال برهــوم: "إننــا يف الوقــت الــذي نتوجــه فيــه بالشــكر الجزيــل ملعــايل 
لباكســتان  الراســخة  الصــادق، ومــن ورائــه املواقــف  الوزيــر عــى موقفــه 
جنــاح،  عــي  محمــد  األعظــم  القائــد  املؤســس  منــذ  وشــعًبا،  حكومــة 
نطالــب حكومــات الــدول العربيــة واإلســالمية ودول العــامل الحــر بأن يكون 
لهــا مواقــف رادعــة لالحتــالل ولجرامئــه ضــد شــعبنا وأرضنــا ومقدســاتنا 
الفلســطينية ولحقــوق  القضيــة  اإلســالمية واملســيحية، وداعمــة لعدالــة 

شعبنا يف التحرير والعودة".

اعتقالــه، وصّعــد أمــس مــن إرضابــه باالمتنــاع عــن رشب املــاء أيضــا، الفتــا 
إىل أن حالــة مــن التوتــر تســود أقســام األرسى يف "رميــون" إثــر تدهــور 

صحته.
يذكر أن االحتالل ومخابراته أبقيا عى اعتقال "الباز" رغم قرار سابق من 

املحكمة باإلفراج عنه.
واعُتقــل الشــيخ البــاز يف 30 أبريــل/ نيســان املــايض، وهــو إمــام مســجد 

اللد الكبري يف الداخل املحتل.
 1948 ونظمــت جامهــري غفــرية مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل عــام 
أمــس وقفــة احتجاجيــة يف مدينــة اللــد عــى اســتمرار اعتقــال االحتــالل 

الشيخ "الباز" وسط تدهور وضعه الصحي.
وانطلقــت الفعاليــة بعــد صــالة الجمعــة يف ســاحة املســجد الكبــري يف 
املركزيــة  االحتــالل  محكمــة  قــرار  عــى  احتجاجــا  املحتلــة  اللــد  مدينــة 

القايض مبواصلة اعتقال "الباز" حتى إنهاء اإلجراءات القضائية.
األفــواه،  بتكميــم  وصفوهــا  بسياســة  منــددة  الفتــات  املتظاهــرون  ورفــع 
مشددين عى أن سلطات االحتالل تنتهج سياسة عنرصية ضد النشطاء 
"البــاز"  للشــيخ  ومســاندة  داعمــة  شــعارات  وهتفــوا  اللــد،  يف  العــرب 

ومطالبات باإلفراج الفوري عنه.
واســتنفرت قــوات االحتــالل وعــززت تواجدهــا يف منطقــة الحــي القديــم 
يف املدينة، وأغلقت عددا من الشوارع الفرعية املؤدية إىل املسجد، 
باإلضافــة إىل اســتدعاء قــوات الخيالــة وســيارة رش امليــاه العادمــة إىل 

املكان.

يف فلسطن املحتلة إىل 37 طفال منذ 
بداية العام الجاري.

وقالــت باشــيليت: إن إلحــاق األذى بــأي 
طفل يف أثناء الرصاع أمر مزعج للغاية، 
كام أن قتل وتشويه العديد من األطفال 
هــذا العــام أمــر غــري معقــول، مضيفــة أن 
عــى  األخــري  للعــدوان  املدنيــة  الكلفــة 
كانــت  آب  أغســطس/  و7   5 بــن  غــزة 
فادحة، إذ تحقق مكتب حقوق اإلنسان 
التابــع لألمــم املتحــدة مــن أنــه مــن بــن 
الشهداء الـ49 كان هناك ما ال يقل عن 

ا، بينهم 17 طفاًل و4 نساء. 22 مدنيًّ

ا  فلســطينيًّ  360 بــن  مــن  أنــه  وتابعــت 
تــم اإلبــالغ عــن إصابتهــم كان مــا يقــرب 
مــن ثلثيهــم مــن املدنيــن، مبــا يف ذلــك 
مســنا،  و19  امــرأة  و58  طفــال   151

مشــرية إىل أن عــدة رضبــات إرسائيليــة 
يف  تســبب  مــا  مدنيــة  أهدافــا  أصابــت 
املدنيــن  صفــوف  يف  إصابــات  وقــوع 

وإلحاق أرضار بأعيان مدنية.
الــدويل  وأردفــت باشــيليت أن القانــون 
اإلنســاين واضــح، إذ يحظــر شــن هجــوم 
املدنيــن  إصابــة  أو  قتــل  منــه  يتوقــع 
باألعيــان  الــرر  إلحــاق  أو  َعرَضــا، 

مــع  متناســبة  غــري  بطريقــة  املدنيــة 
امليــزة العســكرية امللموســة واملبــارشة 
املتوقعــة. يجــب ملثــل هــذه الهجــامت 

أن تتوقف.
وأشــارت إىل أنــه بينــام يعــد وقف إطالق 
غــزة  يف  األخــري  العــدوان  بعــد  النــار 
صامــدا، ال تــزال التوتــرات عاليــة للغايــة 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، الفتــة إىل 
استشهاد 4 مواطنن برصاص االحتالل 
مــن  التاســع  يف  والخليــل  نابلــس  يف 

الشهر الجاري بينهم طفالن.
الواســع  االســتخدام  أن  عــى  وشــددت 

االحتــالل  قــوات  مــن  الحيــة  للذخــرية 
يف أنحــاء الضفــة الغربيــة مبــا يف ذلــك 
مقلقــة  زيــادة  إىل  أدى  القــدس  رشقــي 
الفلســطينين،  الشــهداء  عــدد  يف 
القــوات  اســتخدام  تســجيل  إىل  منبهــة 
القــوة املميتــة بطريقــة يبــدو أنها تنتهك 
يف  اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  القانــون 

عدد من الجرائم.
إجــراء  إىل  الســامية  املفوضــة  ودعــت 
ونزيهــة  ومســتقلة  فوريــة  تحقيقــات 
الجرائــم  جميــع  يف  وشــفافة  وشــاملة 
فيهــا  أصيــب  أو  ُقتــل  التــي  اإلرسائيليــة 

االفتقــار  يســتمر  مردفــة:  شــخص،  أي 
األرض  يف  للمســاءلة  الكامــل  شــبه 
الفلســطينية املحتلــة، إذ إن )إرسائيــل( 
الــدويل  اإلنســاين  القانــون  تنتهــك 
اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  والقانــون 
رشقــي  فيهــا  مبــا  الغربيــة  الضفــة  يف 
ذلــك  يف  مبــا  غــزة،  وقطــاع  القــدس، 
حوادث االســتخدام غري الروري وغري 

املتناسب للقوة.
وأكــدت أن منــاخ اإلفــالت مــن العقــاب، 
األمــد،  طويلــة  االنتهــاكات  جانــب  إىل 

يقود دوامة العنف وتكرار االنتهاكات.

وأضــاف الدنبــك، خــالل خطــاب مصــور بحفــل تأبن شــهداء نابلــس، ليلة 
الجمعة، أن ")إرسائيل( ال تريد سالًما.. خريطة الطريق يجب أن ُتكتب 

بدماء الشهداء وليس بالحرب الذي ميَزق".
 4 بعــد حصارهــم ملــدة  نابلــس  ثالثــة شــهداء يف  ارتقــاء  أن  وأشــار إىل 
بالخجــل  نشــعر  يجعلنــا  ســاكًنا..  نحــرك  مل  كســلطة  "ونحــن  ســاعات، 
"الســالم  خريطــة  عــى  املراهنــة  عــدم  رضورة  عــى  مشــدًدا  واألىس"، 

والتسوية لكون العدو ال يفهم إال لغة القوة".
وتســاءل: "إىل متــى ســنبقى صامتــن؟ االحتــالل يقتحــم كل يــوم للضفــة 

واملستوطنون يعربدون يف القدس؟".
وختــم القيــادي يف "فتــح": "االحتــالل ال يفهــم ســوى لغــة القــوة"، داعًيــا 
ملقاومــة االحتــالِل وعــدم املراهنــة عى خريطة الطريق و"حل الدولتن" 

ولصياغة برنامج وطني ملقاومة االحتالل.
إنــه  الترشيعــي منــى منصــور  النائــب يف املجلــس  قالــت  يف املقابــل، 
يجــب عــى الســلطة "أن تقتنــص الفرصــة وأن تتجــه إىل حضــن الشــعب 

الفلسطيني وتسري مع نبضه املقاوم".
وأكــدت منصــور، يف ترصيــح، أمــس، أن "صياغــة برنامــج مقــاوم مطلــب 
طاملــا دعــا إليــه نــواب املجلــس الترشيعــي، وكل إنســان حــر يف الشــعب 

الفلسطيني".
بــات  الــذي  شــعبنا  عنــد  مــكان  لــه  ليــس  االستســالم  نهــج  أن  وأوضحــت 

يحتفي بالشهداء.
وأضافــت منصــور: "التاريــخ علمنــا أن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرد إال بالقوة، 
املتخاذلــن  وأن  باملقاومــة،  إال  تســرد  ال  اغتصبــت  التــي  وفلســطن 

والعمالء مصريهم إىل مزابل التاريخ".

اتفاقات أمنية غري مسبوقة بني االحتالل واملغرب

النجـــــم الفرنســـي "بوغبـــا" يتضامـــن
 مـــع أطفــــال غـــزة عقـــب العـــدوان اإلرسائيلـــي

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي بنابلس
وفاة شاب بشجار عائيل وآخر غرًقا يف غزة

االتحاد األورويب يعرتف 
بتطبيقه معايري مزدوجة 
عىل أوكرانيا وفلسطني

بروكسل/ فلسطن:
جوزيــب  األورويب  االتحــاد  يف  الخارجيــة  السياســة  رئيــس  اعــرف 

بوريل، بأن املعايري املزدوجة تتخلل العالقات الدولية.
حــول  اإلســبانية،  "إلبايــس"  مــع صحيفــة  مقابلــة  خــالل  ذلــك،  جــاء 

استعداد بروكسل لدعم الشعب األوكراين أكرث من قطاع غزة.
ازدواجيــة  بســبب  انتقادنــا  يتــم  مــا  "كثــريا  للصحيفــة:  بوريــل  وقــال 
املعايــري .. لكــن السياســة الدوليــة تــدور إىل حــد كبــري حــول تطبيــق 
لجميــع  املعايــري  نفــس  نســتخدم  ال  فنحــن   .. مزدوجــة  معايــري 

األزمات".
أخالقًيــا  واجًبــا  كان  موســكو  كييــف ضــد  "دعــم  أن  بوريــل  وأضــاف 

للدول الغربية" حسب تعبريه.
وتابــع: "تســوية الوضــع مــع هــؤالء األشــخاص املحارصيــن يف ســجن 
مفتوح، مثل غزة، ليس يف أيدي االتحاد األورويب" واصفا األوضاع 

املعيشية املزرية يف غزة بـ "الفاضحة" و "العار".
وأوضــح أنــه "ال يوجــد حــل للــرصاع يف الــرشق األوســط بــدون التــزام 

قوي للغاية من جانب الواليات املتحدة". 
وخلــص املســؤول األورويب إىل أنــه تــم إجــراء العديد من املحاوالت 
لحل الرصاع يف املايض، ولكن يف الوقت الحايل ال يبدو أن هناك 

طريًقا إىل األمام.

ل أكثـــر مـــن 7 آالف  تنقُّ
مواطـــن عبـــر معبــر رفـــح

غزة/ فلسطن:
بتنقــل  الداخليــة  وزارة  والحــدود يف  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أفــادت 
7038 مواطنا، خالل األسبوع املايض، عرب معرب رفح الربي جنويب 

قطاع غزة.
وأفادت الهيئة العامة، يف إحصائية أسبوعية، أمس، مبغادرة 4312 

مسافًرا عرب املعرب. 
وذكــرت أن العمــل عــرب املعرب شــهد األســبوع املــايض وصول 2726 

عائًدا، الفتة إىل أن السلطات املرصية أرجعت 73 مسافًرا.

"الخدمات العسكرية" تقدم أكرث من 
77 ألف خدمة صحية الشهر املايض

غزة/ فلسطن:
قدمت املديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية 
77389 خدمة صحية خالل يوليو/ متوز املايض يف مستشــفياتها 

وعياداتها ومراكزها املنترشة يف محافظات قطاع غزة.
العامــة  باملديريــة  البرشيــة  املــوارد  وإدارة  التخطيــط  إدارة  وأفــادت 
الخدمــات  بــأن  إحصــايئ  تقريــر  يف  العســكرية  الطبيــة  للخدمــات 
ومتوســطة  صغــرى  جراحيــة  عمليــات  إجــراء  بــن  تنوعــت  الصحيــة 
وكــربى، وعــالج طبيعــي، وأســنان، وبرصيــات، وســمعيات، وخدمــات 
إسعافية، ومختربات، وضامن صحي، وإجراءات متريضية، وصيدلة، 
ومحــارضات  تدريبيــة  ودورات  للجرحــى،  طبيــة  وفحــوص  وأشــعة، 

عملية ونظرية.
وأكــد املديــر العــام للمديريــة العامــة عميــد طبيــب محمــد صالــح أن 
املقدمــة  الصحيــة  الخدمــة  تطويــر  إىل  باســتمرار  تســعى  املديريــة 

للمواطنن يف كل القطاعات الصحية.

لجنة ترشيعية تعقد جلسة استامع 
لرئيس ديوان الفتوى والترشيع

غزة/ فلسطن:
اســتامع  جلســة  الترشيعــي  املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
لرئيــس ديــوان الفتــوى والترشيــع أســامة ســعد، بحضــور رئيــس اللجنة 
النائــب د. مشــري  الغــول، ومقررهــا  فــرج  النائــب املستشــار محمــد 
املــرصي، وعضــوي اللجنــة النائبــن د. مــروان أبــو راس، ود. محمــد 

شهاب.
الفتــوى  ديــوان  يف  العمــل  وحجــم  طبيعــة  عــى  اللجنــة  واطلعــت 
وأهــم  بتنفيذهــا،  يقــوم  التــي  والخطــط  إنجازاتــه،  وأبــرز  والترشيــع، 

املعيقات التي تواجه عمله.
وأكــدت اللجنــة أهميــة اســتمرار نــرش القوانــن التــي يقرهــا املجلــس 
الترشيعــي مــن خــالل جريــدة الوقائــع التــي يصدرهــا ديــوان الفتــوى 

والترشيع دون تأخري، لضامن رسيانها وفق القوانن واألصول.

الرباط/ فلسطن:
إىل  واملغــرب  اإلرسائيــي  االحتــالل  توصــل 
اتفاقــات وتفاهــامت أمنيــة غــري مســبوقة بشــأن 
"مكافحــة  يف  والتعــاون  املطلوبــن  تســليم 
اإلرهــاب"، وذلــك بعــد أســابيع قليلــة مــن توقيــع 
مجــال  يف  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  الجانبــن 

القضاء، وفق وسائل إعالم عربية.
تلــك  أن  أمــس  عربيــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
رشطــة  قائــد  زيــارة  خــالل  جــاءت  االتفاقــات 
التــي  الربــاط،  إىل  شــبتاي  كــويب  االحتــالل 

استمرت خمسة أيام.
ونقلــت صحيفــة "تاميــز أوف إرسائيــل" العربيــة 
أيًضــا  االتفاقــات تتضمــن  إن  عــن مصــادر قولهــا 
تبــادل املعلومــات والتكنولوجيــا، مشــرية إىل أن 

هــذه االتفاقــات تضمنــت خطــوات مل تكن واردة 
يف الصفقات املوقعة سابًقا بن الجانبن، دون 

الكشف عن تفاصيل.
وخــالل زيارتــه للمغــرب، التقــي "شــبتاي" رئيــس 
جهاز املخابرات املغريب عبد اللطيف حمويش 

وعدًدا من كبار مسؤويل الرشطة واألمن.
لألمــن  العامــة  املديريــة  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
اإلرسائيــي أن زيــارة "شــبتاي" تهــدف إىل تبــادل 
املجــاالت  مختلــف  يف  والتجــارب  الخــربات 
األمنية، وال سيام يف مجاالت "مكافحة اإلرهاب 
العابــرة  املنظمــة  الجرميــة  أشــكال  ومختلــف 

للحدود".
أســابيع  بعــد  للمغــرب  "شــبتاي"  زيــارة  وجــاءت 
مــن توقيــع الجانبــن مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف 

مجال القضاء، وذلك يف أثناء زيارة وزير العدل 
بحكومة االحتالل جدعون ساعر إىل اململكة.

يف  املغربيــة  اإلرسائيليــة  التفاهــامت  وتــأيت 
ســياق تكثيــف الجانبــن تعاونهــام منذ اســتئناف 
عالقاتهــام التطبيعيــة أواخر عام 2020 مبوجب 
اتفــاق ثــاليث نــص أيضــا عــى اعــراف الواليــات 
املتحــدة بســيادة الربــاط عى الصحــراء الغربية، 
املتنــازع عليهــا مــع جبهــة بوليســاريو املدعومــة 

من الجزائر.
جيــش  أركان  رئيــس  أجــرى  املــايض،  والشــهر 
املغــرب،  إىل  زيــارة  كوخــايف  أفيــف  االحتــالل 
تضمنت محادثات حول إقامة مشــاريع مشــركة 
العســكري  والتعــاون  الدفاعيــة،  الصناعــات  يف 

واالستخبارايت.

باريس/ فلسطن:
أعــرب النجــم الفرنــي بــول بوغبــا؛ العــب 
يوفنتــوس اإليطــايل عــن دعمــه مــرة أخــرى 
للقضيــة الفلســطينية وتضامنــه مع أطفال 
األخــري  اإلرسائيــي  العــدوان  عقــب  غــزة 

عى القطاع.
خاصيــة  عــرب  صــورة  "بوغبــا"  ونــرش 
"الســتوري" عى حســابه يف "إنســتغرام" 
لســتة أطفال ارتقوا شــهداء، معلقا عليها 
"حفــظ اللــه أهــل غــزة" مرفقــا الــكالم برمــز 

يدين مرفوعتن إىل السامء.

الصــورة:  أعــى  عــى  بوغبــا  كتــب  كــام 
"وجوه األطفال الذين قتلوا يف غزة".

التواصــل االجتامعــي  وأشــاد رواد مواقــع 
مبوقــف  واملســلمن  العــرب  خاصــة 
"بوغبــا" التضامنــي مع أطفال غزة، خاصة 
أنــه اعتــاد إبــراز مواقفــه الداعمــة للقضيــة 

الفلسطينية.
يف  كان  عندمــا  الفرنــي  للنجــم  وســبق 
صفــوف مانشســر يونايتــد أن دعــم أبنــاء 
الشــيخ  حــي  يف  الفلســطيني  الشــعب 
جــراح مبدينــة القــدس عام 2021، عقب 

تهجريهــم  ومحــاوالت  االحتــالل  عــدوان 
قرسا.

ويف مناســبة أخــرى نــرش "بوغبا" صورة له 
يف "تويــر" وهــو يحمــل علــم فلســطن، 
أخــرى  مناســبة  يف  امللعــب  جــال  كــام 
أمــادو  رفقــة  الفلســطيني  العلــم  حامــال 
مانشســر  يف  الســابق  زميلــه  ديالــو 
يونايتــد، بعــد مبــاراة "الشــياطن الحمــر" 
الجولــة  منافســات  ضمــن  فولهــام  ضــد 
الســابعة والثالثن مــن الدوري اإلنجليزي 

موسم 2020-2021.

غزة-نابلس/ فلسطن:
عاًمــا(   19( ع"  "صــدام.  الشــاب  تــويف 
يف  بهــا  أصيــب  خطــرية  بجــروح  متأثــًرا 
إطالق نار خالل شــجار عائي ظهر أمس 

بحي الشجاعية رشقي مدينة غزة.
العقيــد  الرشطــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
أمين البطنيجي فتح تحقيق يف الحادث، 
الســالح  النــار ومصــادرة  وتوقيــف مطلــق 
اإلجــراءات  واســتكامل  املســتخدم، 

القانونية يف القضية.

جثــامن  عــى  البحريــة  الرشطــة  وعــرثت 
عامــا(   17( بيــض  أبــو  محمــود  الغريــق 
بعدمــا قذفتــه أمــواج البحــر عــى شــاطئ 
والــذي  غــزة،  قطــاع  شــاميل  جباليــا  بحــر 

فقدت آثاره يف البحر فجر أمس.
ويف رشق نابلس شاميل الضفة الغربية، 
عامــا   28 العمــر  مــن  يبلــغ  مواطــن  لقــي 
مرصعــه جــراء حــادث ســري ذايت بدراجــة 

نارية يف قرية بيت فوريك.
وأفــاد املتحــدث اإلعالمي باســم الرشطة 

برام الله العقيد لؤي ارزيقات بأنه وصل 
شــاب  فوريــك  بيــت  مســتوصف  إىل 
نتيجــة إصابتــه بحادث ســري ذايت بدراجة 

نارية، وأعلن األطباء وفاته.
قــوة  تحريــك  تــم  أنــه  ارزيقــات  وأضــاف 
ملــكان  فوريــك  بيــت  رشطــة  مركــز  مــن 
الحــادث وتــم ضبــط الدراجــة وتبــن أنهــا 
العامــة  النيابــة  إبــالغ  وتــم  قانونيــة  غــري 
ومبــارشة التحقيــق يف الحــادث للوقــوف 

عى مالبساته.
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يف دولة االحتالل هناك من يحتفي مبا يسمونه إنجاز لبيد غانتس 
األخري يف عدوانه عىل غزة ومباغتة حركة الجهاد اإلسالمي وقتله 
بعــض قــادة الجنــاح العســكري. أيــام املعركــة التــي أســاها الجهــاد 
ا عــىل سياســة تفريــق العــدو بــن  اإلســالمي )وحــدة الســاحات( ردًّ
الســاحات الفلســطينية وبــن الفصائــل الفلســطينية مل تكــن طويلة 
يف الزمن، بل كانت محدودة مل تتجاوز األيام الثالثة، ورمبا يرجع 
باملعلومــات  مســتعيًنا  برسعــة،  أهدافــه  أصــاب  العــدو  ألن  ذلــك 
االســتخبارية التي توفرت له، والتي حارصت مواقع تواجد القادة، 

ومواقع تنقالتهم.
هنــاك  وحزبــه  للبيــد  ويقدمــون  إنجــاًزا،  يعتربونــه  مبــا  يحتفــون  هــم 
مستقبل زيادة يف أصوات الناخبن تقدر مبقعدين، ولكن هذه زيادة 
ناتجــة عــن تأثــريات اللحظــة الراهنــة، ولكنهــا زيــادة غــري ثابتــة، وقابلــة 

للرتاجع فبيننا وبن انتخاباتهم مسافة زمنية، وأحداث غري منظورة.
هــم ال يحتفــون بالقتــل فقــط، ولكنهم يحتفــون مبا يظنون أنه تحقق 
يف سياســتهم التفريــق بــن الســاحات، وبــن الفصائــل، ويف هــذا 

الظن نظر.
ما وقع يف هذه املعركة ما اعتربوه إنجاًزا فرضته بيئة املعركة التي 
تشــكلت مــن جاهزيــة العــدو، واختيــاره الزمــان، واألهــداف، وبدئــه 
الخارجيــة،  والبيئــة  الداخليــة،  البيئــة  إعــداد  بعــد  األوىل  بالرضبــة 
بينــا كانــت الفصائــل تحــاول الخــروج مــن الــرك بــدون مواجهــة. 

ألن املواجهة كانت تناسب العدو أكرث ما تناسب املقاومة.
سياســة  وبــن  عمليــايت،  واقــع  بــن  يخلطــون  االحتــالل  دولــة  يف 
يديرهــا لبيــد تحــت عنــوان الســالم مقابــل االقتصــاد. ويقولــون إن 
حــاس  تخــرسه  أن  ميكــن  يشء  وجــود  هــو  النجــاح  عالمــات  مــن 
لــو شــاركت يف املعركــة األخــرية، ويذكــرون هنــا العــال، واملــال 
القطــري، والتجــارة عــرب معــرب رفــح. واألمــر ليس كذلــك، وقد ذكرت 
مقــاالت عربيــة أخــرى أنــه لــو أتيحــت فرصــة لحــاس ألرس جنــدي 

إرسائييل فهي سترضب بالتسهيالت عرض الحائط.
هــذا القــول أكــرث فهــًا لحالــة املقاومــة الفلســطينية، ألن املقاومــة 
مل تنطلق من أجل الحكم، أو التسهيالت، وإمنا انطلقت من أجل 
الحريــة، وتقريــر املصــري، وال ميكــن لعاقل أن يقايض هذه القضايا 

الوطنية الكربى بالتسهيالت.
هم يحتفون بجولة، ولكنهم ال يحتفون مبستقبل بال جوالت أخرى 
يأملون فيها ال محالة. االحتالل ال يرحل إال بعد شــدة األمل، ولهذا 
تعمــل املقاومــة، وإن خســارتها لجولــة ليــس نهايــة املطــاف. وفــرح 
منقلــب  أي  ظلمــوا  الذيــن  وســيعلم  قــادم،  اللــه  بنــر  املؤمنــن 
ينقلبــون. هــذه عقيــدة مــن يؤمن بربه، ويعمل بتوجيهات دينه، وال 

يفرط بوطنه، وال بحقه يف حياة كرمية.

بيئة معركة أم سياسة ناجحة؟

الردم يف "الرمال الذهبية" ينعش السياحة العالجية الجزائرية

بديل امللح.. فوائد عديدة للمنقذ من "القاتل الصامت"

االسكوتر الكهربايئ.. خدمة إسعاف 
جديدة وصديقة للبيئة يف مرص

حملة وطنية يف موريتانيا ضد 
البذخ املنترش يف حفالت الزواج

نواكشوط/ وكاالت:
يف  البــذخ  ضــد  كــربى  وطنيــة  حملــة  املوريتانيــة  الحكومــة  أقــرت 
الــزواج وذلــك إثــر تناقــل وســائط التواصــل االجتاعــي مؤخــًرا لصــور 
الشــباب  العرســان  فيهــا  أنفــق  باذخــة  زواج  لحفــالت  وفيديوهــات 
املعــاش  أســعار  بارتفــاع  يتميــز  ظــرف عصيــب  األوقيــة يف  ماليــن 

وصعود عالمات التضخم ونسب الفقر.
وأعلنــت ووزارة الشــؤون اإلســالمية عــن توحيــد الخطبة يوم الجمعة، 
يف عمــوم املســاجد املوريتانيــة، تحــت موضــوع واحــد هــو “الحكــم 
املناســبات  يف  واإلرساف  املهــور  يف  املغــاالة  مــن  الرعــي 

االجتاعية”.
ولفتــت الــوزارة يف بــالغ صــادر عنهــا، إىل أن الدعــوة لتوحيــد الخطبة 
إَِذا  ِذيــَن  )َوالَّ مــن قولــه تعــاىل:  تــأيت “انطالقــا  حــول هــذا املوضــوع 

وا َوَكاَن َبْنَ َذِلَك َقَواًما(. ُفوا َوَلْم َيْقرُتُ َأْنَفُقوا َلْم ُيرْسِ
ودعا الرئيس املوريتاين محمد ولد الشيخ الغزواين، الحكومة خالل 
اجتــاع مجلــس الــوزراء املنعقــد أواخــر يوليــو املــايض، إىل القيــام 
بتوعيــة شــاملة وعــىل جميــع املســتويات، بهــدف الكــف واإلقالع عن 

كافة مظاهر البذخ واإلرساف يف مختلف املناسبات االجتاعية.
مؤخــًرا  موريتانيــا  يف  واملظــامل  للفتــوى  األعــىل  املجلــس  وأصــدر 
املناســبات  يف  والتبذيــر  اإلرساف  مــن  الــرع  موقــف  حــول  فتــوى 
االجتاعيــة، مؤكــدا "أن فتــواه تــأيت إســهاما منه يف إنــارة الرأي العام 
وتأصيال للموقف الرسمي الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الغزواين، 
والداعــي إىل محاربــة ونبــذ عــادة اإلرساف والتبذيــر يف املناســبات 

االجتاعية".
مــن  انطالقــا  كذلــك  يــأيت  التبذيــر  مــن  موقفــه  "أن  املجلــس  وأكــد 
الــرع  وأخالقيــات  بأحــكام  والتحســيس  بالتوعيــة  املجلــس  مهمــة 

اإلسالمي".
وشــدد املجلس التأكيد "عىل أمنا يشــيع يف موريتانيا من املغاالة 
االجتاعيــة،  املناســبات  يف  تبذيــر  مــن  ينتــر  ومــا  املهــور،  يف 
ــف الهدايــا وغــري ذلــك مــن تلك املنكرات  وإرساف يف الوالئــم، وتكلُّ
مــن  عليهــا  يرتّتــُب  ملــا  اإلســالم؛  يف  منَكــرٌَة  للــرع،  مخالفــٌة  أمــوٌر 

املحرّمات، وما ينشأ عنها من املفاسد".
وأوضح املجلس "أن أعظم ذلك شيوُع ظاهرتن ُمرّضتن باملجتمع 
وأخالقه ومصالحه، وها ظاهرة التبذير واإلرساف، وظاهرة العنوسة 

يف النساء والعزوبة يف الرجال".

"الشباب والثقافة" 
تفتتح دورة تحكيم 

األبحاث العلمية
غزة/ فلسطن: 

والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  افتتحــت 
دورة تدريبيــة متقدمــة تحــت عنــوان "معايري 
كتابة وتحكيم األبحاث العلمية"، وتستهدف 
شــهادات  حملــة  مــن  الباحثــن  مــن  عــدًدا 

املاجستري والدكتوراه.
أمــس،  بيــان،  العامــة، يف  الهيئــة  وأوضحــت 
لتنميــة  جهودهــا  ضمــن  تــأيت  الــدورة  أن 
وتطويــر ثقافــة البحــث العلمــي يف املجتمــع 

الفلسطيني.
مســابقة  مؤخــرا  إطالقهــا  أن  إىل  وأشــارت 
بحثية دولية حول الجهود العربية واإلسالمية 
مــن  باحثــون  فيهــا  وشــارك  القــدس  لخدمــة 

فلسطن وعدة دول عربية.

"التوجيه السيايس" يفتتح 
برنامج النخبة العـارش

غزة/ فلسطن:
افتتحــت هيئــة التوجيــه الســيايس واملعنــوي يف وزارة الداخليــة واألمــن 
النخبــة  برنامــج  املفتــوح،  للتعليــم  األمــة  جامعــة  مــع  بالتعــاون  الوطنــي 
"العارش" مبشــاركة 574 ضابطا من وزارة الداخلية واألمن الوطني بواقع 

72 ساعة تدريبية.

وحــرض حفــل افتتــاح الربنامــج الــذي عقــد بالتزامــن يف أربــع محافظــات 
يف  النائبــان  أمــس،  مــن  أول  يونــس(،  خــان  الوســطى،  غــزة،  )الشــال، 
املجلــس التريعــي د.مــروان أبو راس، ومشــري املري ومستشــار وزير 
الجريــي،  د.محمــد  العميــد  الهيئــة  ورئيــس  تربــان،  د.كــال  الداخليــة 

ووكيل وزارة العمل السابق موىس الساك، ولفيف من قيادة الهيئة.
وأوضح الجريي أن الربنامج يهدف إىل االرتقاء مبستوى كوادر وضباط 

وزارة الداخلية يف الجوانب السياسية واألمنية والقيادية كافة.
وذكــر أن الربنامــج يســعى إىل بنــاء رجــل األمــن الفلســطيني بنــاًء ســليًا 
يقــوم عــىل ترســيخ العقيــدة الســليمة واألخــالق العاليــة والقيــم الرفيعــة، 

والتعامل الحسن مع جميع رشائح املجتمع.
"األمنــي،  محــاور  ثالثــة  مــن  يتكــون  الربنامــج  أن  إىل  الجريــي  وأشــار 
القيــادي، الفكــري" بهــدف تأهيــل نخــب سياســية وأمنيــة وفكريــة قــادرة 

عىل القيام بأعباء اإلدارة والقيادة بوزارة الداخلية واألمن الوطني.
يشــار إىل أن هــذا الربنامــج هــو "العــارش" الــذي تعقــده الهيئــة عــىل مــدار 

السنوات التسع املاضية بالتعاون مع جامعة األمة للتعليم املفتوح.

الجزائر/ وكاالت:
بالجنــوب  الصحراويــة  املناطــق  تشــهد 
الســياحية  عــىل  كبــرًيا  إقبــااًل  الجزائــري، 
الجمعيــات  توقعــت  إذ  العالجيــة، 
ألــف   30 مــن  أكــرث  توافــد  الســياحية، 
سائح يف صيف 2022، للعالج بالكثبان 

الرملية.
الجزائريــن  مئــات  األيــام،  هــذه  ويقصــد 
الجنــوب الكبــري بغــرض العــالج عن طريق 
"الــردم" يف الرمــال الذهبية، إذ يعد هذا 
النــوع مــن الطــب البديــل فرصــة للمرىض 
واألمــراض  الروماتيــزم  مــن  للعــالج 
وتنشــيط  املفاصــل  وآالم  بــه،  املرتبطــة 
عــىل  الدهــون  وعــالج  الدمويــة  الــدورة 

الكبد ورفع نسبة املناعة.
بالــردم  العالجيــة  الســياحة  تقتــر  وال 
عــىل منطقــة معينــة بالجنــوب الجزائــري، 
عــدة  يف  األيــام  هــذه  منتــرة  فهــي 
الشــيوخ  إليهــا  وتســتقطب  محافظــات 
والرجــال والنســاء خاصة الذين يســافرون 
مــن 58 محافظــة مــن محافظــات الجزائــر 
بالرمــال  التــداوي  لغــرض  خصيــى 

الساخنة.
وبحسب املسؤول بوزارة السياحة قاسم 
بن رشودة، فإن الصحراء الجزائرية تعرف 
الســياحية  موســم  انطــالق  األيــام  هــذه 
خــالل  عــام  كل  يقــام  الــذي  العالجيــة 
األسابيع األخرية من شهر أغسطس حتى 

آخر الخريف وبداية فصل الشتاء.
التداوي بالرمل

نيــوز  "ســكاي  ملوقــع  رشودة  بــن  وقــال 
ثقافــة  هــي  بالرمــل  "التــداوي  عربيــة": 
اســم  عليهــا  نطلــق  ونحــن  جــدا،  قدميــة 
الســكان  اعتــاد  وقــد  النظيفــة،  الســياحة 
وتنظيــم  عليهــا  اإلقبــال  عــىل  املحليــون 
الكثبــان  أحضــان  يف  خاصــة  لقــاءات 

الرملية".
أن  الســياحة  بقطــاع  املســؤول  وأكــد 
الســياحة  مــن  النــوع  هــذا  عــىل  اإلقبــال 
"يكــون دامئــا بالتنســيق مــع الجمعيــات، 
إذ يــأيت النــاس مــن عــدة واليــات خاصــة 
يف  يقيمــون  والذيــن  املجــاورة  املنطقــة 

الحرض بحثا عن سحر الرمال الذهبية".
وتعــد الســياحية العالجيــة بالــردم متاحــة 
ال  حيــث  الســعر،  حيــث  مــن  للجميــع 
دوالرا،   150 الرحلــة  ســعر  يتجــاوز 
وتشمل النقل من العاصمة إىل محافظة 
واإلقامــة  جنوبــا(  كيلومــرت  )ألــف  بشــار 
العــالج  إىل  باإلضافــة  أيــام،  ثالثــة  ملــدة 

والرعاية.
العــالج  طريقــة  فــإن  معــروف  هــو  وكــا 
يف  املريــض  طمــر  عــىل  تقــوم  بالرمــل 
الرمال الساخنة حتى رأسه، ليبقى تحت 
الرمــال مغطــى الــرأس كــا يقــوم بــرب 
كميــات كبــرية مــن امليــاه حتــى ال يصــاب 
التــي  الشــديدة  للحــرارة  نظــرا  بالغثيــان 

تحيط بجسمه وأشعة الشمس الحارقة.
وتعتمــد تقنيــة الــردم عىل إبقــاء املريض 
ملــدة ســاعتن متفرقــة يف اليــوم الواحــد 
الســاخن،  الرمــل  تحــت  يومــن  ملــدة 
 10 بــن  مــدة  املريــض  ردم  يتــم  حيــث 
دقائــق إىل 15 دقيقــة ثــم اســرتاحة ملــدة 

قصرية ثم العودة إىل الرمل.
مــن  النــوع  لهــذا  الكبــري  الــرواج  ورغــم 
إىل  تحتــاج  تــزال  ال  أنهــا  إال  التــداوي، 
ال  فاملجهــودات  الرتويــج،  مــن  الكثــري 
تــزال فرديــة حيث يرف متطوعون عىل 
لــزوار الكثبــان الرمليــة  تقديــم الخدمــات 
املــرىض،  لراحــة  جيــدة  ظــروف  وتأمــن 

خاصة كبار السن.

مدريد/ وكاالت:
توصلت دراسة حديثة إىل أن استبدال 
يخفــض  بامللــح،  البوتاســيوم  كلوريــد 
اإلصابــة  خطــر  ثــم  ومــن  الــدم،  ضغــط 
الدماغيــة  والســكتة  القلبيــة  بالنوبــات 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.
املديــر  نيــل،  بــروس  الباحــث  وأوضــح 
للصحــة  جــورج  ملعهــد  التنفيــذي 
أنــه:  بأســرتاليا  نيوتــاون  يف  العامليــة 
مبلــح  البوتاســيوم  كلوريــد  "باســتبدال 
ضغــط  ســينخفض  العــادي،  الطعــام 
الــدم كثــرًيا، ومخاطــر اإلصابــة بالســكتة 

الدماغية والنوبات القلبية".
واعتمدت الدراسة التي نرت نتائجها 
يف مجلــة "هــارت" الطبيــة عــىل أبحــاث 
الصــن،  يف  ريفيــة  مبناطــق  أجريــت 
النوبــات  يف  كبــريا  انخفاضــا  وأظهــرت 

بعــد  الدماغيــة،  والســكتات  القلبيــة 
بديــاًل  البوتاســيوم  كلوريــد  اســتخدام 

للملح.
لكــن فريــق الباحثــن تســاءل عــن إذا مــا 
كانت النتائج نفســها ســتظهر يف بلدان 
ومجموعــات ســكانية أخــرى، لذلــك قــام 
 21 نتائــج  يف  بالتدقيــق  وزمــالؤه  نيــل 
دراســة منشــورة ســابقا شملت ما يقرب 

من 30 ألف شخص.
أوروبــا  يف  الدراســات  تلــك  وأجريــت 
الهــادئ  املحيــط  غــرب  ومنطقــة 
آســيا،  رشق  وجنــوب  واألمريكيتــن 
آي"  يب  "يــو  وكالــة  ذكــرت  حســبا 

لألنباء.
الــدم  ضغــط  يف  االنخفــاض  وكان 
االنقبــايض حــوايل 5 ميــيل مــرت زئبقــي، 
يف حــن أن االنخفــاض يف ضغــط الــدم 

االنبساطي كان حوايل 2 مييل زئبقي.
هــذه  أن  الباحثــون  ووجــد 
االنخفاضــات يف ضغــط الدم كانت 
الجغرافيــا  عــن  النظــر  بغــض  ثابتــة 

ارتفــاع  وتاريــخ  والجنــس  والعمــر 
ضغط الدم والوزن.

ومع ذلك، ميكن أن تكون بدائل 
تكــون  عندمــا  خطــرة  امللــح 
أمــراض  مثــل  حــاالت  لديــك 
الــكىل أو الكبــد أو الســكري، 

وفقا لعيادة "كليفالند".
اســتخدام  يــؤدي  أن  وميكــن 
تنــاول  أثنــاء  امللــح  بدائــل 
كمــدرات  األدويــة  بعــض 
ارتفــاع  إىل  مثــال،  البــول 
يف  البوتاســيوم  مســتويات 

الدم بشكل كبري.

القاهرة/ وكاالت:
أطلقت الســلطات الصحية املرية خدمة إســعاف 
اإلســعايف"  الكهربــايئ  "االســكوتر  باســم  جديــدة 
كتجربة وصفها املســؤولون الحكوميون أنها صديقة 
للبيئة وتســاير أهداف الدولة املرجو تحقيقها قبيل 
قمــة املنــاخ التــي تســتضيفها مــر يف مدينــة رشم 

الشيخ نوفمرب/ ترين ثاٍن املقبل.
الصحــة  وزيــر  بأعــال  القائــم  أعلنهــا  الخدمــة 

"بــدء  مؤكــدا  الغفــار،  عبــد  خالــد  املــري 
اإلســعايف  الكهربــايئ  االســكوتر  إدخــال 

للعمل ضمن أســطول هيئة اإلســعاف 
املرية".

اإلســعاف  هيئــة  رئيــس  وقــال 
"إن  جــاد:  محمــد  املريــة، 
االســكوتر  بذلــك  الدفــع 
الحــايل  الوقــت  اإلســعايف يف 

الدولــة  توجهــات  مــع  يتوافــق 
التي تضع نصب أعينها الحفاظ عىل 
قمــة  أهــداف  مــع  يتوافــق  مبــا  البيئــة، 

الشــيخ يف  مدينــة رشم  املقــرر عقدهــا يف  املنــاخ 
نوفمرب املقبل".

ولفــت إىل التوســع يف تلــك الخدمــة وعــرض ذلــك 
أن هيئــة  )cop27(، مضيفــا  املنــاخ  بقمــة  النمــوذج 
اإلســعاف املريــة قطعــت شــوًطا كبــرًيا يف ملــف 
محطــة   77 ببنــاء  النظيفــة،  الطاقــة  عــىل  االعتــاد 
طاقــة شمســية بعــدد من أفرعهــا للبيئة، مبا يجاري 

اإلسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ".
وويف معطيــات نرتهــا وزارة الصحــة املرية، 
الكهربــايئ  "االســكوتر  فــإن 
عــىل  بقــدرة  يتمتــع  اإلســعايف" 
الضيقــة،  األماكــن  يف  املنــاورة 
يعمــل  حيــث  للبيئــة  صديــق  وهــو 
الكهربــايئ  الشــحن  بواســطة 
الســري  عــىل  بقدرتــه  ويتميــز 
كيلــو   100 تفــوق  ملســافة 
الواحــدة،  الشــحنة  يف  مــرت 
عــادم  أي  منــه  يصــدر  وال 

نهائًيا.


