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رام الله/ فلسطني:
يف  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر  كشــف 
رام اللــه، عــن خروقــات يف اختيــار املســتفيدين مــن 
صنــدوق "وقفــة عــز" الــذي خصصتــه حكومــة محمــد 
اشــتية لتوزيــع مســاعدات ماليــة عــى الفئــات التــي 

فــروس  انتشــار  مــن  األوىل  املرحلــة  يف  تــررت 
"كورونــا"، يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأرشفــت 
يف  الديــوان  وأشــار  اللــه.  بــرام  العمــل  وزارة  عليــه 

تقريــره عــن ســنة 2020، صــدر مؤخــرا، إىل 
أن التدقيــق الــذي أجــراه عــى آليــات عمــل 

نابلس/ فلسطني:
لدعــم  والشــعبية  الوطنيــة  الحملــة  فعاليــات  أمــس  انطلقــت 
صمود املزارعني "فزعة"، من جبل صبيح يف بلدة بيتا جنوب 
نابلس، وتهدف إىل إسناد ودعم املزارعني يف املناطق التي 
يستهدفها االحتالل ومستوطنوه. وشارك يف إطالق فعاليات 
الحملــة: ممثلــون لفصائــل العمــل الوطنــي، ولجــان املقاومــة 

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
أكد رئيس مركز القدس الدويل، د. حسن خاطر، أن املسجد 
األقــى واملدينــة املقدســة تشــهد حرًبــا حقيقيــة، مــن جــراء 
مامرســات االحتــالل املســعورة، والتــي يريــد مــن خاللهــا إنهاء 
للمســتوطنني  الصامتــة"  "الصــالة  إقــرار  املقدســيني، معتــًرا 

"تطوًرا خطًرا وانتزاًعا لصالحيات األوقاف".

الشــعبية، وناشــطون من جمعية "حدد هدفك"، ورئيس هيئة 
مقاومة الجدار واالســتيطان وليد عســاف. ومتكن أهايل بلدة 
بيتــا مــن الوصــول إىل أراضيهــم املهــددة باملصــادرة عــى قمــة 

جبل صبيح أول مرة منذ خمسة أشهر، لقطف مثار الزيتون.
وهــذه أول مــرة يتمكــن فيهــا أهــايل بيتــا مــن الوصــول 
إىل البؤرة االســتيطانية "جفعات أفيتار"، التي أقامها 

أن  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  خاطــر  وأوضــح 
مــن  ومتواصلــة  مســعورة  هجمــة  تعيــش  املقدســة  املدينــة 
االحتــالل، ضمــن عمليــات ممنهجــة ومكثفــة، بهــدف تفريغهــا 
إنهــاك  عــى  يراهــن  االحتــالل  أن  وبــنّي  املقدســيني.  مــن 

املقدســيني يف حياتهــم اليوميــة بتكثيــف االعتقــاالت 
والقمع املستمر وتحويل املدينة املقدسة إىل ثكنة 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الوطنــي  التوافــق  فلســطينية رضورة  قــادة فصائــل  أكــد 
عــى إســراتيجية تضمــن مناهضــة التطبيــع العــريب مــع 
تكمــن  البدايــة  أن  إىل  مشــرين  اإلرسائيــي،  االحتــالل 

خاصــة  وملحقاتــه،  "أوســلو"  اتفــاق  إلغــاء  يف 
التنســيق األمنــي الــذي تنتهجــه الســلطة يف رام 

القدس املحتلة/ فلسطني:
عكرمــة  الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  قــال 
صــري: إن ســلطات االحتــالل حققــت معــه أمــس، 
حول الصالة يف باب الرحمة، وخطبه يف املساجد، 
مؤكًدا رفض توقيع قرار إبعاده عن األقى. وأشار 
ــز  صــري، يف ترصيــح صحفــي، إىل أن التحقيــق تركَّ
قــرار قضــايئ  "بــاب الرحمــة"، وزعمــوا وجــود  حــول 

ه أن هــذا املصــى  "إرسائيــي" بإغالقــه، إذ كان ردُّ
مفتــوح، وهــو جــزء مــن املســجد األقــى املبــارك. 
وأضــاف صــري أن مخابــرات االحتــالل حققت معه 
له بني املساجد، وقال يف معرض  كذلك حول تنقُّ
رده عليهــم: "أنــا أخطــب يف أي مســجد توجــه يل 

دعوة إليه، وتجوايل يف املســاجد األخرى 
يقــع ضمــن وظيفتــي الدينيــة". واقتحمــت 

9 وفيات و550 إصابة جديدة 
بكورونـــا فـــي الضفــة وغـزة

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، تســجيل 9 وفيــات و550 إصابــة بكورونــا و1984 
حالــة تعــاٍف مــن الفــروس يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة، بعــد فحــص 
5046 عينــة. وأوضحــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، يف تقريــر وبــايئ يومــي، أن 
وزارتهــا ســجلت 5 وفيــات بالفــروس يف غــزة، وحالــة يف بيــت لحــم، وحالــة يف 
جنني، وحالتني يف نابلس. وأشارت الوزيرة إىل أن اإلصابات الجديدة سجلت 
عــى النحــو التــايل: "قلقيليــة 6، أريحــا واألغــوار 12، طوبــاس 13، جنــني 39، 

ســلفيت 8، طولكــرم 15، ضواحــي القــدس 9، بيــت لحــم 17، الخليــل 
41، رام اللــه والبــرة 43، نابلــس 20، قطــاع غزة 327". ولفتت الكيلة 

والد "شاليط" يتهم حكومته 
" وأجهزة أمنها بارتكاب "فشٍل مدوٍّ

حماس: المقاومة كرست 
إرادة االحتالل بصفقة التبادل 

ومراوغته مجدًدا لن تجدي
النارصة-غزة/ فلسطني

عــّدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس صفقــة "وفــاء األحــرار" 
املقاومــة  فيهــا  كــرت  التــي  املحطــات  كــرى  مــن  واحــدة 
إرادة االحتــالل اإلرسائيــي وفرضــت عليــه رشوطهــا  الفلســطينية 

طالب السلطة بتفعيل دبلوماسييها 
مــــن أجـــــل تدويـــــل قضيتهــــم

المدلل لـ"               " : "وفاء 
األحرار" برهنت عىل صدق وعود 

المقاومـــة بتحريـــر األســرى
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

أن  املدلــل،  أحمــد  اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
املقاومة الفلسطينية برهنت عى صدق وعودها لألرسى عندما 
"وفــاء  تبــادل كان آخرهــا  عــددًا كبــرًا منهــم يف صفقــات  حــررت 

نون إنجاز "وفاء  مواطنون ُيثمِّ
األحرار" وأعينهم ترنو لصفقة 

جديــدة ُتبيِّــض السجـــون
غزة/ نور الدين صالح:

مــرّت عــرة أعــوام عــى إبــرام صفقــة "وفــاء األحــرار" بــني املقاومة 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  آمــال  لكــن  واالحتــالل،  الفلســطينية 
مل تنقطــع، فأعينهــم ترنــو إىل إبــرام صفقــة جديــدة مقابــل الجنــود 

الكشـــف عــــن دالئــل 
جديدة تثبت النية المبيتة 

الغتيــــال نــــزار بنـــات
الخليل-غزة/ أدهم الريف:

كشفت عائلة بنات عن دالئل جديدة تثبت وجود 
نوايــا مبيتــة الغتيــال الناشــط واملعارض الســيايس 
جلســة  مجريــات  عــى  بنــاًء  وذلــك  بنــات،  نــزار 
املحكمــة  يف  أمــس،  عقــدت،  التــي  املحاكمــة 

"حرية" يطالب بالتحقيق 
يف اعتداء أمن السلطة 

علــى الالعـــب عابديــن
رام الله/ فلسطني:

أنــه  "حريــة"  الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  أكــد 
يتابــع بقلــق بالــغ االعتــداء الــذي وقــع عــى العــب 
الشــاب خــري عابديــن،  الفلســطيني  املنتخــب 
مطالًبــا جهــات االختصــاص بالتحقيــق يف حــادث 

غزة/ صفاء عاشور:
دوليــة  حملــة  بغــزة  املــرأة  شــؤون  وزارة  أطلقــت 
عامــا(   37( جعابيــص  إرساء  األســرة  مــع  للتضامــن 
التي تعيش ظروفا صحية صعبة يف سجون االحتالل 
بإجــراء  لهــا  الســامح  رفضــه  بســبب  اإلرسائيــي، 
التــي  األدويــة  توفــر  أو  لحالتهــا،  الالزمــة  العمليــات 

تخفــف مــن آالمهــا. جــاء إطــالق الحملــة التــي تســتمر 
شــهًرا، يف مؤمتــر صحفــي صبــاح أمس من أمام منزل 
األســرة نريــن حســني "أبــو كميــل"، مبشــاركة وزارة 
لحقــوق  الدوليــة  والهيئــة  بغــزة،  واملحرريــن  األرسى 

وأوضحــت  "حشــد".  الفلســطيني  الشــعب 
أن  هــارون  أمــرة  املــرأة  شــؤون  وزارة  وكيلــة 

األرسى يبدؤون 
خطوات تصعيدية 

رفًضــا إلجــراءات 
إدارة السجـــون

رام الله/ فلسطني:
ســجون  مختلــف  يف  األرسى  بــدأ 
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
رفضــا  تصعيديــة،  خطــوات 
لإلجــراءات العقابيــة التــي تواصــل 

األسري خليل أبو عرام يرشع يف "إرضاب إسنادي"
6 أســـــرى يواصلــــــون 

معركتهم النضالية احتجاًجا 
علــى اعتقالهــم اإلداري

رام الله/ فلسطني:
يواصــل ســتة أرسى معركتهــم النضاليــة احتجاجــا عــى اعتقالهــم 
اإلداري، يف حني رشع األسر خليل أبو عرام، أمس، يف إرضاب 
إسنادي لهم. وأكدت هيئة شؤون األرسى واملحررين يف تقرير أن 
األرسى الســتة يواصلــون معركتهــم، مــع تدهــور حــاد يف أوضاعهم 

ر مـــن انتهـــاك  حسيــــن ُيحـــذِّ
حرمـــة مقبـــرة "مأمـــن هللا"

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــزم  مــن  حســني،  محمــد  الفلســطينية،  والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  حــذر 
مؤسســات "صهيــو - أمركيــة" إقامــة احتفــال عــى جــزء مــن مقــرة "مأمــن اللــه" 
مبدينة القدس املحتلة، التي تحتضن رفات مقدسيني ومسلمني منذ العصور 
مــن  عــددا  إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  حســني  وقــال  املتقدمــة.  اإلســالمية 
مســؤويل إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترمــب، يرأســهم الســفر الســابق ديفيد 
فريدمــان املقيــم يف مســتعمرة "بيــت إيــل"، ووزيــر الخارجيــة األمــريك الســابق 

اليــوم  اللــه،  مأمــن  مقــرة  بومبيــو، يســعون إلقامــة "حفــل" يف  مايــك 
االثنــني. وأكــد أن مقــرة "مأمــن الله" تعود إىل أصل الوجود اإلســالمي 

النارصة/ فلسطني:
أن  أمــس،  العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  كشــفت 
جــدد  عبــاس  محمــود  اللــه  رام  يف  الســلطة  رئيــس 
رفضــه تشــكيل حكومــة بالراكــة مــع حركــة املقاومة 

اإلسالمية حامس، قبل اعراف األخرة باالتفاقيات 
ذلــك  يف  مبــا  اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  املوقعــة 

الصحيفــة  وأشــارت  بـ)إرسائيــل(.  االعــراف 
إىل أن مبعــوث البيــت األبيض الدبلومايس 

إطالق حملة دولية لنرصة األسرية 
"جعابيص" وحماية األرسى المرىض

مخالفات واسعة يف هيئة مكافحة الفساد برام هللا

ديوان الرقابة: مستفيدون من "وقفة عز" 
يعملون يف البنوك واالتصاالت برواتب مرتفعة

قادة فصائل يؤكدون 
أهمية بناء إسرتاتيجية 

وطنية لمقاومة 
التطبيع مع االحتالل

يعلق وزعماء عرب آمالهم عىل "لبيد"

صحيفة عربية: عباس جدد رفضه تشكيل 
حكومة مع حماس قبل اعرتافها باالتفاقيات

أهايل بيتا يتحدون االحتالل ويقطفون الزيتون بجبل صبيح

إطالق فعاليات الحملة الوطنية والشعبية 
لدعم صمود المزارعني "فزعة" من بيتا
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مواطنون في قرية بيتا يتحدون االحتال ويصلون إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة لقطف ثمار الزيتون أمس     )األناضول(

إطاق الحملة التضامنية مع األسيرة إسراء جعابيص بغزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

محافظات/ عبد الله التركماني:
أصيــب عدد مــن المواطنين، منهم مســعف، 
أمــس  االحتــال  قــوات  مــع  بمواجهــات 
بعــد تجريفهــا أجــزاء مــن المقبــرة اليوســفية 
الجهــة  مــن  األقصــى  للمســجد  الماصقــة 

الشــرقية. وقالت طواقــم الهال األحمر في 
القــدس، إنهــا تعاملــت مــع إصابتيــن بقنابــل 
ــا فــي مواجهــات مــع  الصــوت عولجتــا ميدانيًّ
)المقبــرة  األســباط  ببــاب  االحتــال  قــوات 
اليوســفية(، وإن أحــد المصابيــن هــو ضابــط 

االحتالل يخطر بإزالة مقر لعيادة صحية يف األغوار

إصابــــــات بمواجهـــــــات مـــــــع االحتــــــالل 
فــــــي "المقبــــــرة اليوسفيـــــة" بالقـــــدس

هنية يهاتف خطيب األقىص للتضامن معه

الشيــخ عكرمــة صبــري يرفـض قـرار 
االحتــــــالل إبعــــــاده عــــن األقىص
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبيرة

 )MDPIII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
التمويل اإلضايف لالستجابة لجائحة كورونا

اسم المشروع: مشروع توريد زيوت 
لزوم آليات النظافة

MDPIIIW6 -1523122 -02 :رقم املرشوع
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات األساسية 
للبلديــات والتــي تخــدم أكــر عــدد مــن الســكان. وقــد حصلــت بلدية عبســان 
الهيئــات املحليــة  مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض  الكبــرة عــى منحــة فرعيــة 
)املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد زيــوت لــزوم آليــات النظافــة وتنوي 
استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 
رقم )MDPIIIW6 -1523122 -02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية 

عبســان الكبرة الدائرة الفنية – قســم املشــاريع الســيد/ م. أحمد أبوعودة 
هاتف: 2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن تاريــخ 2021/10/11 وحتــى تاريــخ 

2021/10/21

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

2021/10/21 الساعة الثانية عرش ظهرًا، 

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة 

بلديـة عبسان الكبرة

إعالن إعادة طرح مناقصة بالظرف المختوم
قسيمة شرائية لمواد غذائية ومواد تنظيف 

 )27/AI/2021( رقم
ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  اإلعالن عن إعادة طرح مناقصة  قسيمة رشائية 
ملــواد غذائيــة ومــواد تنظيــف بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــالل مــرشوع " االســتجابة 
والصحيــة  واالجتامعيــة  النفســية  والخدمــات  الغذائيــة  وغــر  الغذائيــة  للمــواد  الطارئــة 
للنســاء املهمشــات يف قطــاع غــزة 2021 "، والــذي ينفــذه مركــز صحــة املــرأة- الريــج 
أطفــال  أجــل  مــن  اليابانيــة  الحملــة  مــع  بالرشاكــة  الحــر  والفكــر  الثقافــة  لجمعيــة  التابــع 
الــرشكات واملحــالت  مــن  مــن يرغــب يف املشــاركة  CCP JAPAN، فعــي  فلســطن 
واملوالت املرخصة واملصنفة حسب األصول، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي 
األمــل – خلــف الهــالل األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان يونــس، لــرشاء  وثائــق العطــــاء 
خــالل سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلك 
ابتداء من يوم اإلثنن املوافق 2021/10/11م وحتى نهاية دوام يوم اإلثنن املوافق 

2021/10/18م، وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 
2021/10/20م الساعة الثانية ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/10/20م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الثانية ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 1000 شــيكل إما بشــيك بنيك 
أو كفالة بنكية سارية املفعول .

- إرفــاق كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 4500 شــيكل إمــا بشــيك بنــيك أو كفالــة 
بنكية سارية املفعول من من يرسو عليه العطاء.

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

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

- يفضل أن يكون لدى املورد املشارك مراكز للتسوق يف محافظة الوسطى.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

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

2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح عطاء
بتمويــل مــن مجموعــة االتصاالت الفلســطينية 

تعلن جمعية الوفاء الخيرية عن 
طرح عطاء بالظرف المختوم 

لتزويد مركز الوفاء إليواء كبار السن  بأسرة طبية 
وفق الرشوط واملواصفات املوضحة يف وثائق العطاء، فعى الرشكات ذات 
االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التقــدم 

للحصول عى وثائق العطاء واالطالع عى الرشوط واملواصفات املطلوبة.

• تباع مســتندات العطاءات اعتبارًا من يوم االثنن 2021/10/11 وحتى 
والنصــف  الثامنــة  الســاعة  مــن  2021/10/21م  املوافــق  الخميــس  يــوم 
صباًحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساًء ما عدا يومي الجمعة والسبت.

• ســيتم فتــح مظاريــف العطــاء مبقــر جمعيــة الوفــاء الكائــن مبدينــة الزهــراء 
وبحضــور مــن يرغــب مــن ممثي الــرشكات املتقدمة للعطاء يف نفس موعد 

تسليم العطاء وبنفس الساعة.
مالحظات:

1. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

3.. يجــب إرفــاق تأمــن دخــول عطــاء بنســبة %5 مــن إجــاميل العطــاء عــى 

شكل ضامنة بنكية سارية املفعول ملدة 120 يوم  أو شيك بنيك معتمد، 
تزداد إىل نسبة %10 من قيمة العقد عى من يرسو عليه العطاء. 

4. للحصــول عــى وثائــق العطــاء يرجــى مراجعــة الدائــرة املاليــة بالجمعيــة 

املقر املؤقت غزة – مدينة الزهراء.
5. لالستفسار يرجى االتصال عى األرقام التالية هاتف رقم / 08.2625003 

www.elwafa.ps 6. ملزيد من االستفسار يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين

جمعية الوفاء الخرية

إعـــالن طــرح عطـــاء رقـــم 2021/23
اســـم املــشــروع: مشــروع تشطيب مركز التعليم 

الالمنهجي والـدعــــم الـنـفــيس
تعلــن جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة عــن طرح العطاء والخاص بتشــطيب 
مركــز التعليــم الالمنهجــي والدعــم النفي ، وذلك حســب جداول الكميات 
العطــاء  كــراس  العامــة والخاصــة يف  واملخططــات واملواصفــات والــرشوط 

فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجال لــدى جهــات االختصــاص رســميا يف 
دوائــر الرضيبــة واتحــاد املقاولــن " درجــة ثالثــة عــي األقــل تخصــص ابنيــه و 
عى املقاول أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية 

املفعول , ولديه خرة سابقة يف مشاريع مشابهة. 
يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5 % من اجاميل قيمة 
العطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا 

من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارها 100 دوالر غر مســرتدة، 
ابتداء من يوم االثنن املوافق 2021/10/11 ولغاية االثنن  2021/10/18 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساًء ، وذلك من مقر الجمعية.
- ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي وزيــارة موقــع يــوم  الخميــس 2021/10/14 

يف مقر الجمعية عند الساعة 12:00 صباحا.
املوافــق  االثنــن  يــوم  مســاًء   2:00 الســاعة  عنــد  املناقصــة  لتســليم  موعــد  آخــر   -
2021/10/18 مع العلم انه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد ولن تقبل العروض 

بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف املختوم مبقر جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية.
- سيتم فتح املظاريف يف متام الساعة 02:00 مساًء يوم االثنن املوافق 

18 /2021/10 مبقر الجمعية.

- السعر شامل رضيبة القيمة املضافة مع شهادة خصم منبع.
مالحظات/ • رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

• يحق للجمعية تأجيل العطاء او تجزئته أو متديده أو إعادته أو إلغاءه دون 
إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب
ملزيد من املعلومات ميكنكم زيارتنا يف مقر الجمعية الكائن يف ) غزة , الشعف 
, شارع الجرو بالقرب من مدرسة شعبان الريس ( أو االتصال عى 2811311 
جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية

أهالي بيتا يتحدون االحتالل ويقطفون الزيتون بجبل صبيح
إطالق فعاليات الحملة الوطنية والشعبية لدعم صمود املزارعني "فزعة" من بيتا

ر من انتهاك حرمة مقربة "مأمن الله" حسني ُيحذِّ

نابلس/ فلسطن:
الوطنيــة  الحملــة  فعاليــات  أمــس  انطلقــت 
والشــعبية لدعــم صمــود املزارعــن "فزعــة"، من 
جبل صبيح يف بلدة بيتا جنوب نابلس، وتهدف 
إىل إســناد ودعــم املزارعــن يف املناطــق التــي 

يستهدفها االحتالل ومستوطنوه.
وشــارك يف إطــالق فعاليــات الحملــة: ممثلــون 
املقاومــة  ولجــان  الوطنــي،  العمــل  لفصائــل 
الشعبية، وناشطون من جمعية "حدد هدفك"، 
ورئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان وليــد 

عساف.
إىل  الوصــول  مــن  بيتــا  بلــدة  أهــايل  ومتكــن 

أراضيهــم املهــددة باملصــادرة عــى قمــة جبــل 
صبيــح أول مــرة منــذ خمســة أشــهر، لقطــف مثــار 

الزيتون.
مــن  بيتــا  أهــايل  فيهــا  يتمكــن  مــرة  أول  وهــذه 
"جفعــات  االســتيطانية  البــؤرة  إىل  الوصــول 
قمــة  عــى  املســتوطنون  أقامهــا  التــي  أفيتــار"، 

الجبل يف أيار )مايو( املايض.
وتحدى املواطنون ومعهم عرشات املتطوعن 
داخــل  االحتــالل  لقــوات  الكثيــف  الوجــود 
األعــالم  ورفعــوا  املخــالة،  االســتيطانية  البــؤرة 

الفلسطينية، وبارشوا قطف مثار الزيتون.
ورفض أهايل بيتا الحصول عى تنســيق مســبق 

من االحتالل لقطف الزيتون من أراضيهم بجبل 
صبيح.

يف الســياق قــال منســق حملــة )فزعــة( يف بلــدة 
بيتــا مــراد اشــتيوي: "إن جبــل صبيــح وبلــدة بيتــا 
واحــد مــن خمســة مواقــع، تســتهدفها األنشــطة 
يف  فعاليــات  إىل  إضافــة  للحملــة،  املركزيــة 
ســلفيت وجنــن ورام اللــه والخليل وبيت لحم؛ 
يف إطــار دعــم صمــود املزارعــن ومســاعدتهم 

عى إنجاز موسم قطف الزيتون".
ثالثــة  يف  ســتعمل  "فزعــة"  حملــة  أن  وبــن 
والنشــاطات  التطوعــي  العمــل  اتجاهــات: 
مجموعــات  وتجهيــز  واملناطقيــة،  املركزيــة 

يف  مــزارع  ألي  الفوريــة  املســاعدة  لتوفــر 
والتصــدي  للمســتوطنات  املحاذيــة  املناطــق 
لهجامت املستوطنن، وأخًرا توثيق اعتداءات 
االحتــالل ومســتوطنيه، ونرشهــا، لتوســيع دائــرة 

التضامن الدويل مع الشعب الفلسطيني.
وأضــاف: "رســالتنا هــي أن موســم الزيتــون خــر 
وبركة، ويعتمد عليه آالف الفلسطينين مصدر 
ا، ولــن نســمح بتحويلــه إىل موســم  رزق أساســيًّ
خوف ورعب بفعل اعتداءات املستوطنن". 

وأشــار اشــتيوي إىل أن الحملــة ستســتمر حتــى 
انتهــاء موســم قطــاف الزيتــون، وســتكون هنــاك 

فعاليات أخرى مساندة للفعاليات املركزية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
حــذر املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، محمــد 
إقامــة  أمركيــة"   - "صهيــو  مؤسســات  عــزم  مــن  حســن، 
احتفــال عــى جــزء مــن مقــرة "مأمــن اللــه" مبدينــة القــدس 
املحتلــة، التــي تحتضــن رفــات مقدســين ومســلمن منــذ 

العصور اإلسالمية املتقدمة.
وقال حسن يف بيان صحفي، أمس، إن عددا من مسؤويل 
الســفر  يرتأســهم  ترمــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس  إدارة 
السابق ديفيد فريدمان املقيم يف مستعمرة "بيت إيل"، 
ووزيــر الخارجيــة األمــريك الســابق مايــك بومبيــو، يســعون 
إلقامــة "حفــل" يف مقــرة مأمــن اللــه، اليــوم االثنــن. وأكــد 
أن مقــرة "مأمــن اللــه" تعــود إىل أصــل الوجــود اإلســالمي 
يف مدينــة القــدس، واالعتــداء عليهــا ميثــل تعديــا ســافرا 
عــى أحيــاء املســلمن، وأمواتهــم، ومســا مبشــاعرهم يف 

جميع أنحاء العامل، وهي وقف إســالمي، تضم رفات عدد 
كبــر مــن أبنــاء املســلمن، ورموزهــم العلميــة، والوطنيــة، 
وســبق لســلطات االحتــالل أن اســتولت عليهــا، إلقامــة مــا 
يســمى "متحــف التســامح" عــى رفــات أمــوات املســلمن. 
والعنرصيــة  "الغطرســة  بهــذه  حســن  نــّدد  الســياق،  يف 
واألمــوات  والحجــر  البــرش  تطــال  التــي  بالجرائــم  واإلمعــان 
أيضــًا"، مشــددا عــى أن إجــراءات التهويــد والتهجــر التــي 
متارسها سلطات االحتالل يف القدس، تهدف إىل طمس 
التاريخ اإلسالمي والعريب فيها، وهو ميس بكرامة األحياء 

واألموات دون أي رادع ديني أو أخالقي أو قانوين.
وناشد املنظامت والهيئات الدولية الضغَط عى سلطات 
والعدوانيــة،  االســتفزازية  األعــامل  هــذه  لوقــف  االحتــالل 
الدينيــة  األماكــن  الســتهداف  حــازم  حــد  بوضــع  مطالبــًا 

اإلسالمية بالعدوان والتدنيس.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد قادة فصائل فلسطينية رضورة التوافق 
الوطنــي عــى إســرتاتيجية تضمــن مناهضــة 
التطبيــع العــريب مــع االحتــالل اإلرسائيــي، 
إلغــاء  يف  تكمــن  البدايــة  أن  إىل  مشــرين 
اتفاق "أوســلو" وملحقاته، خاصة التنسيق 
األمنــي الــذي تنتهجــه الســلطة يف رام اللــه، 
مدخال ملطالبة العرب بالكف عن التطبيع.

وحــذروا يف ورشــة عمــل بعنــوان "مســتنقع 
وواجبــات  األنظمــة  ســقوط  بــن  التطبيــع.. 
األحــرار مبقرهــا يف  نظمتهــا حركــة  األمــة"، 
غزة أمس، من خطورة التطبيع عى القضية 
الفلسطينية، واالستقرار يف الدول العربية 

املطبعة.
تعزيز محور المقاومة

وعّد القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية 
خطــرا  التطبيــع  رضــوان  إســامعيل  حــامس 
عــى الــدول العربيــة واإلســالمية املطبعــة، 
وخيانــة للقضيــة الفلســطينية وطعنــة غــادرة 
يف ظهــر الشــعب الفلســطيني، وتخلًيــا عن 
بقولــه:  املطبعــن  مخاطبــا  األمــة،  ثوابــت 
")إرسائيل( لن تكون جارة للعرب، وستبقى 
العــدو األوحــد لألمــة، والتطبيــع لــن يســهم 
القــدس  فســتبقى  األمــة،  وعــي  يك  يف 
العاصمــة األبديــة لشــعبنا، واملطبعــن إىل 

زوال كام املحتل".
وأكــد رضــوان يف كلمــة لــه أن التطبيع ميثل 
األمــة  ومبــادئ  وعقيــدة  فكــرة  عــى  خطــرا 

لــن  العربيــة واإلســالمية، فأطــامع االحتــالل 
تتوقــف عنــد حــدود فلســطن بــل تتعداهــا 
االحتــالل  قــادة  إن  إذ  املطبعــة،  للــدول 
إىل  النيــل  مــن  بدولــة  يحلمــون  يزالــون  ال 
رضبــات  أمــام  إال  يتقوقعــوا  ومل  الفــرات، 

املقاومة.
التطبيــع  مواجهــة  رضورة  عــى  وشــدد 
ألجيــال  والتوعويــة  الثقافيــة  بالحمــالت 
وتحذيرهــا  واإلســالمية،  العربيــة  األمتــن 
مــن مخاطــره عى القضية واألمة والشــعوب 
الدعــوة  وتفعيــل  واإلســالمية،  العربيــة 
إىل  منبهــا  لالحتــالل،  الشــاملة  للمقاطعــة 
أهميــة دور العلــامء وقــادة األمــة واملثقفــن 
التطبيــع،  وخطــورة  املطبعــن  تعريــة  يف 
الرشعيــة  العلميــة  املؤمتــرات  وعقــد 
والسياســية واالجتامعية واالقتصادية لبيان 
ــا  ووطنيًّ ــا  رشعيًّ حرمتــه  وتأكيــد  مخاطــره، 

ا. وقانونيًّ
املقاومــة"  "محــور  تعزيــز  رضورة  وأكــد 
إســالمية  عربيــة  عريضــة  جبهــة  بتشــكيل 
يف  الصهيوأمريكيــة  املشــاريع  ملواجهــة 
حولهــا،  األمــة  جامهــر  تلتــف  املنطقــة، 
فلســطينية  إســرتاتيجية  عــى  والتوافــق 

ملواجهة التطبيع.
االحتــالل  أعطــى  التطبيــع  أن  رضــوان  وعــد 
الجرأة عى ارتكاب املزيد من الجرائم بحق 
القــدس واألرسى وأبنــاء شــعبنا، ونــرش كل 
أنواع الفساد والرذيلة يف الدول املطبعة. 

تفكيك األمة
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
إن  القططــي:  وليــد  اإلســالمي  الجهــاد 
االحتــالل لجــأ إىل التطبيــع بعدمــا اكتشــف 
غــر  الغــريب  والدعــم  العســكرية  القــوة  أن 
كافين لضامن بقائه يف املنطقة، بل بنرش 
ثقافة التطبيع يف قلوب وعقول أبناء األمة.

وأضــاف القططــي يف كلمــة لــه أن االحتــالل 
مقتنع بأن سياســة "إنهاء الحرب واتفاقيات 
إىل  فلجــأ  تكفــي،  ال  العــرب  مــع  التســوية" 
يســمى  مــا  لنــرش  "أبراهــام"  اتفاقيــات 

الــذي يضمــن وجــوده  "اإلســالم األمريــيك" 
يف املنطقــة، والتعايــش معه كدولة مركزية 

وقائدة إىل جانب الخضوع ألمريكا.
ولفــت إىل أن التطبيــع يضمــن عــدم مقاومة 
العربيــة  األمــة  وتفكيــك  لالحتــالل،  العــرب 
محــور  ضــد  تحالــف  وتشــكيل  واإلســالمية، 
املقاومة ومصالح شعبنا، مؤكدا أنه مقابل 
الفلســطيني  الســالم  نــرش  مــن  بــد  ال  ذلــك 
القائم عى اسرتداد األرض والحقوق وزوال 
والتمســك  املقاومــة،  وثقافــة  )إرسائيــل(، 
عــى  القائــم  الحقيقــي  الوطنــي  باملــرشوع 

تحريــر فلســطن كاملــة، بعيــًدا عــن مــرشوع 
السلطة تحت االحتالل "الفاشل بامتياز".

للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ورأى 
الثوابتــة  هــاين  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية 
التطبيع العريب اإلرسائيي يف هذا الوقت 
بــه  متــر  الــذي  الصعــب  للوضــع  اســتغالاًل 
الســتكامل  محاولــة  يف  العربيــة،  الــدول 
الــذي  املنطقــة  يف  اإلرسائيــي  املــرشوع 
يســتهدف مقدراتهــا، مضيفــا أن االحتــالل 
يشــكل رأس حربــة لــكل الدول االســتعامرية 
يف املنطقــة لــرضب وحــدة األمة يف مقتل، 

ومنــع تطورهــا، بعــد املجــازر التــي ارتكبهــا 
بحق شعبنا والشعوب العربية.

اتجــه  االحتــالل  أن  إىل  الثوابتــة  ولفــت 
لبنــاء عالقــات إرسائيليــة عربيــة مبنيــة عــى 
التــي  الســلطة،  مــع  التســوية  مفاوضــات 
العالقــات  لتســجيل اخرتاقــات يف  مهــدت 
االتفاقيــات  أن  مبينــا  العربيــة،  الــدول  مــع 
شــعبنا  أدرك  وقــت  يف  جــاءت  التطبيعيــة 
أن مســار التســوية أثبت فشــله التام وأصبح 
انعكــس  مــا  وهــو  مبقاومتــه،  متســًكا  أكــر 
مايــو/  يف  القــدس"  "ســيف  معركــة  يف 
أيــار املــايض، عــى املســتوى الفلســطيني 

والعريب.
تعزيــز  هــو  التطبيــع  نقيــض  أن  إىل  ونبــه 
أمــان  صــامم  هــي  التــي  املقاومــة  ثقافــة 
لوعــي شــعوبنا، منبهــا إىل أن التطبيــع أكر 
خطــورة مــن الحــروب، ألنــه يعنــي االنتقــال 
اآلن  حتــى  لكنــه  الشــعوب،  تطويــع  نحــو 
يقتــرص عــى األنظمــة الفاســدة التــي تــرى 
يف عالقتهــا مــع أمريــكا واالحتــالل وســيلة 
تــزال  ال  الشــعوب  لكــن  وجودهــا،  لحاميــة 

تجرمه.
التطبيــع  مــع  التعامــل  عــدم  أهميــة  وأكــد 
عــر  مبواجهتــه  بــل  الفعــل،  بــردود 
إسرتاتيجية وطنية بن الفصائل، ومواجهة 
"ميثــاق  تشــكيل  عــر  مشــرتكة  إعالميــة 
تجريــم التطبيــع"، مردفــا أنــه كلــام ازدادت 
املقاومة ازدادت مســاحة املتضامنن مع 

قضيــة شــعبنا، وأصبــح هناك مجال لوحدة 
فلسطينية وعربية يف مواجهة التطبيع.

من سرية إلى علنية
وأوضــح األمــن العــام لحركــة األحــرار خالــد 
أبــو هــالل أن التطبيــع مــع االحتــالل ال يــزال 
يــدور يف فلــك األنظمــة العربيــة الفاســدة 
فقــط، وهــي عالقــات قدميــة، لكــن الجديد 
هو وجود أوامر أمريكية إلخراجها من الرس 

إىل العلن.
وقــال أبــو هــالل يف كلمــة لــه: إن األنظمــة 
غــر  بطــرق  الحكــم  إىل  جــاءت  املطبعــة 
مرشوعــة رغــم أنــف الشــعوب، وهي تدرك 
وتســتقوي  خطــر،  يف  وجودهــا  أن  جيــدا 
البقــاء،  أجــل  مــن  االحتــالل  مــع  بعالقتهــا 
يف ظــل وجــود حــراكات شــعبية تدعــو إىل 

الدميقراطية إلزاحتها.
عــى  االحتــالل  يشــجع  التطبيــع  أن  وأكــد 
بعدمــا  األمــة،  مبقــدرات  العبــث  مواصلــة 
اخرتع عدوا جديدا لألمة هو إيران، لتبقى 
هــذه  يســاعد  خــوف  حالــة  يف  شــعوبها 

األنظمة باالستمرار يف حكمها.
ورأى أن اتفــاق "أوســلو" كان الثغــرة األكــر 
أن  عــى  مشــددا  التطبيــع،  جــدار  نحــو 
الفلســطينين  نحــن  علينــا  األول  الواجــب 
ســحب  عــى  الســلطة  وإجبــار  إســقاطها، 
التنســيق  ووقــف  بـ)إرسائيــل(،  االعــرتاف 
التطبيــع  برفــض  األمــة  ومطالبــة  األمنــي، 

وطرد السفارات اإلرسائيلية من بالدها.

قادة فصائل يؤكدون أهمية بناء إسرتاتيجية وطنية ملقاومة التطبيع مع االحتالل

جانب من الورشة              )تصوير/ رمضان األغا(
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حقائق إرسائيلية بعد 
أول عام من التطبيع

الســنوية  الذكــرى  الخارجيــة اإلرسائيليــة إلحيــاء  تتحــر وزارة 
الــدول  مــن  عــدد  مــع  التطبيــع  اتفاقيــات  لتوقيــع  األوىل 
العربية، وال ســيام اإلمارات والبحرين واملغرب والســودان، 
إليــه  تدعــو  احتفــال  خــال  مــن  واألردن،  مــر  عــن  فضــا 
ا  ا وأمريكيًّ الجهــات التــي دعمت هذه االتفاقيات: إرسائيليًّ

ا. وعربيًّ
يبــدو أن حجــم الرتحيــب اإلرسائيــي باتفاقيــات التطبيــع، 
ورغــم اختــاف الحكــم يف دولــة االحتــال، يشــر إىل جملــة 
قاســام  لاحتــال  شــكلت  التــي  املؤســفة،  الحقائــق  مــن 
رئاســة  مقعــد  يف  يجلــس  عمــن  النظــر  بغــض  مشــرتكا، 
أن  ودون  نتنياهــو،  بنيامــن  أو  بينيــت  نفتــايل  الحكومــة، 
يختلــف األمــر إن كان الليكــود، عــراب هذه االتفاقيات، يف 

السلطة أو املعارضة.
ا  لعل أول هذه الحقائق أن االحتال حاز اخرتاًقا اسرتاتيجيًّ
بعيد املدى يف هذه العواصم العربية، يأخذ تارة الشــكل 
الســيايس، وأخــرى االقتصــادي، وثالثــة األمني والعســكري، 
وهــو األخطــر، بعــد أن كانــت هذه الــدول تصنف )إرسائيل( 
دولــة  إىل  تحولــت  قلــم  بجــرة  لكنهــا  معاديــة،  دولــة  بأنهــا 
صديقــة، ورشيكــة، وصــوال إىل أن تكــون حليفــة، باملعنــى 

الكامل للكلمة، وهذا إنجاز، وأي إنجاز لاحتال.
ثــاين هــذه الحقائــق أن التطبيــع يف عامــه األول حمــل كثــرا 
مــن التحــركات اإلرسائيليــة تجــاه عواصــم عربيــة أخــرى يف 
املنطقــة، يف مســعى ال تخطئــه العــن لتمهيــد األجواء نحو 
مــن حالــة  الــدول املطبعــة، واالنتقــال  إضافتهــا إىل قامئــة 
االتصــاالت الرسيــة، وعــر طــرف ثالــث، إىل إعانهــا عــى 
رؤوس األشــهاد، و"عــى عينــك يــا تاجــر"، واألكــر أســفًا أن 
الحديث يدور عن دول عربية وازنة، ومهمة، بعضها خاض 
حروبــا مــع االحتــال، يوم كانت فلســطن قضيتهم األوىل، 

قبل أن تختلف املعاير، وتنقلب األولويات.
حقيقــة ثالثــة يف الذكــرى الســنوية األوىل للتطبيــع العــريب 
الــدول  تلــك  ودعــوى  صحــة  بعــدم  تتعلــق  اإلرسائيــي 
املطبعة أنها ذهبت يف خيارها هذا لخدمة الفلسطينين 
هــذا  عــى  مــر  كامــا  عامــا  أن  بدليــل  الوطنيــة،  وقضيتهــم 
مــن  مزيــدا  الفلســطينية  األرايض  شــهدت  وقــد  التطبيــع، 
وخــرق  املقدســات،  وتدنيــس  اإلرسائيليــة،  االنتهــاكات 
القوانــن، التــي وصلــت ذروتها يف هبة القدس، وانتفاضة 

فلسطينيي الـ 48 ومعركة سيف القدس يف غزة.
هذا يعني أن االحتال مل يقم وزنا وال اعتبارا لتلك الدول 
هــذه  مــن  مواقفهــا  أن  األســاس  مــن  قــدر  ألنــه  املطبعــة، 
املخالفات واالنتهاكات والجرائم التي يرتكبها، لن يتعدى 
بيانــا هنــا أو تريحــا هنــاك، ولذلــك فقــد واصــل مسلســل 
أطامعــه يف  اســتمرار  عــن  يكبــح جامحــه  أن  التطبيــع دون 
التعدي عى املقدســات، ومصادرة األرايض، واالســتمرار 

يف البناء االستيطاين.
هــذه حقائــق جــاءت عــى شــكل برقيــات رسيعــة خاطفــة، 
توضــع بــن يــدي املطبعــن وأنصارهم، الذيــن اعتقدوا يف 
لحظة عابرة من الزمن، أنهم سجلوا إنجازا، لكنهم ما علموا 
أنهم دخلوا التاريخ من أسوأ أبوابه خدمة ملصالح شخصية 
ال تتعلق بالوطن والقضية من األســاس، فجاء حصاد العام 

األول خادما لاحتال، وانتكاسة للمطبعن!

اعالن طرح عطاء 
رقم )2021/08م(

توريد طرود صحية 
تعلن جمعية سالم لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء توريد طرود صحية ضمن 
مرشوع الحد من انتشار فايروس كورونا. فعىل من يرغب باملشاركة يف هذا 
العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء التوجه اىل مقر جمعية سالم لإلغاثة 
والتنمية مبدينة جباليا ابتداًء من يوم االثنني املوافق 2021/10/11م بني 
الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر اىل موعد اقصاه نهاية دوام 

يوم االربعاء املوافق 2021/10/13م وذلك وفق الرشوط التالية:
1. أن يكــون املــورد متخصصــًا وذو خــرة يف هــذا املجــال ولديــه ســجل تجــاري 
معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة مع ارفاق خلو طرف رضيبي.

2. يجب أن تكون االسعار بالشيكل وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة.
3. يجــب أن تكــون االســعار ســارية املفعــول مــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ العطاء. 
4. مثن كراس العطاء 100 شيكل فقط غري مسرتدة لكل عطاء.

5. تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 5 % من مثن العطاء وهو عبارة عن 
شــيك بنيك مصدق أو كفالة بنكية ويكون ســاري املفعول مدة 60 يوم من 

تاريخ فتح العطاءات.
املوافــق  الخميــس  يــوم  الجمعيــة  مقــر  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .6
2021/10/14م حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.
7. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاءه دون إبــداء 
األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
10. العطاء قابل للتجزئة.

لإلغاثــة  ســالم  جمعيــة  عــىل  االتصــال  يرجــى  واملعلومــات  االستفســار  مــن  ملزيــد   .11
والتنمية – جباليا البلد – شارع النزهة املتفرع من شارع القدس، هاتف/ 082453533
جمعية سالم لإلغاثة والتنمية

إعــــالن عــطــــاء توفيـر ضــيـــافـــة 
لتنفيذ أنشطة مخيمات شتوية

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

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطرح عطاء رقــم 2021/44 والخاص 
توفــر ضيافــة لتنفيــذ أنشــطة مخيــامت شــتوية  ضمــن مــروع: "تلبيــة االحتياجــات 
 NRC العاطفية والتعليمية لألطفال األكر تررًا يف رشق وشامل غزة" بتمويل من
فمــن يرغــب بالحصــول عــى العطــاء الحضــور إىل مقــر الجمعيــة الســتام 
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث  العطــاء،  كــراس 
2021/10/11 خــال ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف 

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

• رســوم اإلعــان ليومــن متتاليــن عــى مــن يرســو عليــه العطــاء. يف حــال 
التجزئة عى أكر من مورد فيتم احتساب املبلغ عى كل مورد. 

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

• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم االحد املوافق 

2021/10/17 الساعة  01:00 مساًء 

 2021/10/17 املوافــق  االحــد  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:30 مساء

إدارة الجمعية 

إعالن عطاء توفير مستلزمات الوقاية والنظافة 
لتنفيذ أنشطة مخيمات شتوية

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

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/46 
والخاص توفر مســتلزمات الوقاية والنظافة لتنفيذ أنشــطة مخيامت شــتوية  
ضمــن مــروع: "تلبيــة االحتياجــات العاطفيــة والتعليميــة لألطفــال األكــر 

 NRC تررًا يف رشق وشامل غزة" بتمويل من
الجمعيــة الســتام  مقــر  إىل  الحضــور  العطــاء  عــى  بالحصــول  يرغــب  فمــن 
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث  العطــاء،  كــراس 
2021/10/11 خــال ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف 

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

• رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 
• عى الركات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع . 

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلق واملختــوم يوم االحد املوافق 

2021/10/17 الساعة  01:00 مساًء 

 2021/10/17 املوافــق  االحــد  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:30 مساء

إدارة الجمعية 

إعــالن عطــاء توفيــر قرطاســية وألعــاب وأدوات 
تنشيط لتنفيذ أنشطة مخيمات شتوية

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

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/45 
والخــاص توفــر قرطاســية وألعــاب وأدوات تنشــيط لتنفيــذ أنشــطة مخيــامت 
شــتوية  ضمــن مــروع: "تلبيــة االحتياجــات العاطفيــة والتعليميــة لألطفــال 

 NRC األكر تررًا يف رشق وشامل غزة" بتمويل من
الجمعيــة الســتام  مقــر  إىل  الحضــور  العطــاء  عــى  بالحصــول  يرغــب  فمــن 
املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث  العطــاء،  كــراس 
2021/10/11 خــال ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف 

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

• رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 
• عى الركات تقديم فاتورة معفاة من رضيبة القيمة املضافة وشهادة خصم منبع . 

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باسم جمعية عايشه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلق واملختــوم يوم االحد املوافق 

2021/10/17 الساعة  01:00 مساًء 

 2021/10/17 املوافــق  االحــد  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:30 مساء

إدارة الجمعية 

هنية يهاتف خطيب األقصى للتضامن معه
الشيـخ عكرمـة صبـري يرفـض قـرار االحتـالل إبعـاده عـن األقصــى

األحياء المقدسية تتعرض لشبح التهجير والبناء االستيطاني
خاطر لـ"                     ": القدس تعيش حرًبا حقيقية 
وقرار الصالة الصامتة "انتزاع لصالحيات األوقاف"

يعلق وزعماء عرب آمالهم على "لبيد"
صحيفة عربية: عباس جدد رفضه 

تشكيل حكومة مع حامس قبل 
القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:اعرتافها باالتفاقيات

د.  الــدويل،  القــدس  مركــز  رئيــس  أكــد 
األقــى  املســجد  أن  خاطــر،  حســن 
حرًبــا  تشــهد  املقدســة  واملدينــة 
االحتــال  مامرســات  جــراء  حقيقيــة، 
خالهــا  مــن  يريــد  والتــي  املســعورة، 
إنهــاء املقدســين، معتــًرا إقــرار "الصاة 
خطــًرا  "تطــوًرا  للمســتوطنن  الصامتــة" 

وانتزاع لصاحيات األوقاف".
مــع صحيفــة  وأوضــح خاطــر يف حديــث 
"فلسطن"، أن املدينة املقدسة تعيش 
هجمة مســعورة ومتواصلة من االحتال، 
ضمــن عمليــات ممنهجــة ومكثفة، بهدف 

تفريغها من املقدسين.
إنهــاك  عــى  يراهــن  االحتــال  أن  وبــّن 
املقدسين يف حياتهم اليومية بتكثيف 
وتحويــل  املســتمر  والقمــع  االعتقــاالت 
عســكرية،  ثكنــة  إىل  املقدســة  املدينــة 
إضافــة إىل االقتحامــات لألقــى وإغاق 
الريبــي  التســلط  عــن  عــدا  أبوابــه، 
يف  املقدســين  التجــار  ضــد  املمنهــج 

البلدة القدمية.
االحتــال  "ســلطات  أن  عــى  وشــدد 
املســجد  عــن  املصلــن  إلبعــاد  تســعى 
بهــدف  املقدســة،  واملدينــة  األقــى، 
إبقاء املقدسين يف حالة خوف وإنهاك 
وقلق وتوتر ومواجهة مســتمرة واشــغالهم 
يف أمور بعيدة عن دفاعهم عن األقى.

تفــرض  االحتــال  بلديــة  أن  إىل  ولفــت 
الرائــب  مــن  الشــواقل  آالف  عــرات 
البلــدة  يف  املقدســين  التجــار  عــى 

باليــأس  إصابتهــم  بغــرض  القدميــة، 
ودفعهم إلغاق محاتهم التجارية.

"الصالة الصامتة"
الســامح  قــرار  خاطــر  عــّد  الســياق،  يف 
لليهــود بــأداء "الصلــوات الصامتــة" بأنــه 
ا، ولــه دالالت ســلبية  "مــؤرش خطــر جــدًّ

كبرة".
االحتــال  محكمــة  قــررت  واألربعــاء، 
بــأداء  لليهــود  الســامح  القــدس،  يف 
باحــات  يف  الصامتــة"  "الصلــوات 
املســجد األقــى، معترًة صاة اليهود 
ميكــن  ال  مروًعــا  "عمــاً  األقــى  يف 

تجرميه" عى حد زعمها.
وبحســب خاطــر، فــإن الهدف مــن القرار 
هو الوصول ألهداف أكر، أبرزها إعطاء 
األقــى،  يف  بالصــاة  لليهــود  الحــق 
أن  إىل  مشــًرا  يهــودي،  مقــدس  وكأنــه 
االحتــال يريــد خلــط هوية األقى بن 

املسلمن واليهود.
وانتــزاع  خطــًرا  "تطــوًرا  القــرار  وعــد 
لصاحيات األوقاف اإلســامية كامًا"، 
محذًرا من أن االحتال يسعى للسيطرة 
يف  جــرى  كــام  األقــى  عــى  املطلقــة 

الحرم اإلبراهيمي بالخليل.
ولفــت إىل أن أهــايل الخليــل يواصلــون 
رباطهــم يف الحــرم اإلبراهيمــي لتجســيد 
يحــدث  مــا  "وهــذا  املســجد،  إســامية 

حاليا يف املسجد األقى".
األحياء بخطر

مركــز  رئيــس  حــذر  صلــة،  ذي  ســياق  يف 
القدس، من خطر تفيش البؤر االستيطانية 

خاصــة  املقدســية  األحيــاء  يداهــم  الــذي 
يف الفــرتة األخــرة، منبًهــا إىل أن االحتــال 
ســيطر عــى كثــر مــن البيــوت الفلســطينية 

وأسكن فيها املتطرفن.
وبــّن خاطــر أن االحتــال يــر عــى إخــراج 
مختلــف  يف  بيوتهــم  مــن  املقدســين 
جــراح  الشــيخ  مثــل  املقدســية  األحيــاء 
واهيــة،  حجــج  تحــت  وغرهــا،  وســلوان 
ومنهــا أن ملكيتهــا تعود لليهود، مســتدرًكا: 
"لكــن كل الوثائــق التاريخيــة تثبــت ملكيتها 
"االحتــال  أن  عــى  وشــدد  للمقدســين". 
ويبنــي  ممنهــج  بشــكل  األكاذيــب  يســتغل 
هــي  إمنــا  أصــل،  لهــا  ليــس  مواقــف  عليهــا 
بهــدف  االســتعامرية،  الجهــود  ضمــن 
الســيطرة عى األرض واملقدســات واملدن 

الفلسطينية".
إقامــة  يواصــل  االحتــال  أن  وأوضــح 
املشــاريع االســتيطانية الضخمــة يف تلــك 
األحيــاء، واصًفــا ذلــك بأنــه "حــرب حقيقيــة 
بــكل  املقدســة  املدينــة  تهويــد  منهــا  يــراد 

تفاصيلها وتحطيم إرادة املقدسين".
يقدمهــا  التــي  التضحيــات  خاطــر،  ومّثــن 
ومنــع  األقــى  ســبيل  يف  املقدســيون 
تهويد املدن املقدسة، ورفضهم االنصياع 
الوقــت  يف  منتقــًدا  االحتــال،  لسياســات 
دعــم  يف  الرســمي  الــدور  ضعــف  ذاتــه، 

وإسناد املقدسين واملقدسات.
يســتعن  أن  "نخــى  حديثــه:  وختــم 
إحــداث  بهــدف  باملطبعــن،  االحتــال 
والجبهــة  املقدســين  مواقــف  يف  خــرق 

املقدسية".

االحتــال  قــرارات  أن  صــري  الشــيخ  وأكــد 
واإلخــال  للتوتــر  تــؤدي  التــي  هــي  وانتهاكاتــه 
هــو  األقــى  يف  "وجودنــا  مضيًفــا:  باألمــن، 
عبــادة ال توتــر فيــه، إمنا التوتر يكون من تدخل 

سلطات االحتال يف شؤوننا الدينية".
الشــيخ  االحتــال  ســلطات  منعــت  أن  وســبق 
صــري مــن الســفر أربعــة أشــهر، بزعم "نشــاطه 
كيــان  أمــن  عــى  خطــًرا  وتشــكيله  املعــادي 

االحتال".
كام اعتقل عدة مرات، كان آخرها يف العارش 
لإلبعــاد  وتعــرض  املــايض،  مــارس  آذار/  مــن 
املتكــرر عــن املســجد األقــى ومحيطــه عــدة 

أشهر.
ويســتهدف االحتال املقدســين واملرابطن 
واإلبعــاد  باالعتقــاالت  خصوًصــا؛  منهــم 
عــن  املقدســين  إبعــاد  بهــدف  والغرامــات، 
أمــام  ســائغة  لقمــة  وتركــه  األقــى،  املســجد 

األطامع االستيطانية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
قــال خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة 
معــه  حققــت  االحتــال  ســلطات  إن  صــري: 
أمــس، حــول الصــاة يف بــاب الرحمــة، وخطبــه 
يف املساجد، مؤكًدا رفض توقيع قرار إبعاده 

عن األقى.
أن  إىل  صحفــي،  تريــح  يف  صــري،  وأشــار 
وزعمــوا  الرحمــة"،  "بــاب  حــول  ــز  تركَّ التحقيــق 
إذ  بإغاقــه،  "إرسائيــي"  قضــايئ  قــرار  وجــود 
ه أن هــذا املصــى مفتــوح، وهــو جــزء  كان ردُّ

من املسجد األقى املبارك.
وأضــاف صــري أن مخابــرات االحتال حققت 
لــه بــن املســاجد، وقــال  معــه كذلــك حــول تنقُّ
يف  أخطــب  "أنــا  عليهــم:  رده  معــرض  يف 
وتجــوايل  إليــه،  دعــوة  يل  توجــه  مســجد  أي 
وظيفتــي  ضمــن  يقــع  األخــرى  املســاجد  يف 

الدينية".
واقتحمــت مخابــرات االحتــال عنــد السادســة 

مته  والنصف صباًحا منزل الشيخ صري، وسلَّ
تحقيــق  مبركــز   4 غرفــة  يف  باملقابلــة  تبليًغــا 

املسكوبية.
صــري  عكرمــة  الشــيخ  مــع  التحقيــق  واســتمر 
وجــوده يف  حــول  ــز  تركَّ ســاعات،  نحــو خمــس 
املســجد األقى، إذ زعم االحتال أن وجوده 
يؤدي إىل توتر واضطراب وإخاٍل باألمن، وأن 

خطبه وخطاباته خطابات تحريضية.
وأفــرج االحتــال عــن الشــيخ صــري بعــد قــرار 
عــن  بإبعــاده  االحتــال  مخابــرات  عــن  صــادر 
للتجديــد  قابــًا  أســبوًعا  األقــى  املســجد 

لعدة شهور.
وتعقيًبــا عــى ذلــك، قــال صــري: "حاولــوا أن 
أوقــع قــرار اإلبعــاد فرفضــت القــرار، وهــو قــرار 
باطــل، وهــذا يتعــارض مــع حريــة العبــادة ومــن 
تقييــد  والقــرار  األقــى،  أصــي يف  أن  حقــي 
الدينيــة  العبــادة، وتدخــل يف شــؤوين  لحريــة 

ووظيفتي".

قــوات االحتــال يف اآلونــة األخــرة  وصّعــدت 
من استهداف املقدسين من خال االعتقال 
املدينــة  إفــراغ  بهــدف  واالســتدعاء  واإلبعــاد 
املقدســة عموما واملســجد األقى خصوًصا 

وصوال إىل تهويد مصى باب الرحمة.
هنية يهاتف صبري

املكتــب  رئيــس  هنيــة  إســامعيل  وهاتــف 
الشــيخ  ســامحة  حــامس  لحركــة  الســيايس 
عكرمة صري، معرًبا عن إدانته واستنكاره ملا 
تعــرض لــه عــى يــد قوات االحتــال من اقتحام 
ذلــك  معتــًرا  ســاعات،   6 واحتجــازه  ملنزلــه 
تعدًيــا عــى واحــدة مــن القامــات الكبــرة يف 

قدسنا وأقصانا وعلامئنا الكرام.
وأعــرب رئيــس الحركــة يف تريــح نــر أمــس، 
عــن التضامــن الكامــل مــع الشــيخ ومــع علــامء 
القــدس، ومــع أهلنــا املرابطــن يف املســجد 
األقى املبارك، مؤكًدا أن شعبنا الفلسطيني 
تــه يقــف خلف علامئنا ومرابطينا دفاًعا عن  ِبرُمَّ

وهويتــه  وحرمتــه  األقــى  واملســجد  القــدس 
وإساميته وقدسيته. 

ووضــع الشــيخ يف صــورة مــا دار مــن حديــث 
القــدس،  حــول  املريــن  املســؤولن  مــع 
ــا وازًنــا لوقــف  وقــال: "إننــا طلبنــا تدخــًا مريًّ
هــذه االســتباحة"، محــذًرا مــن انفجــار األمــور 

مجدًدا.
عــن  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وأدان 
مدينــة القــدس محمــد حــامدة، اقتحــام قــوات 
واســتدعائه  صــري  الشــيخ  منــزل  االحتــال 
عــن  باإلبعــاد  قــرارا  وتســليمه  للتحقيــق، 
السياســة  هــذه  معتــرا  األقــى،  املســجد 
اإلرسائيليــة نهجــا مفضوحــا يهــدف للتضييــق 
ومرابطــن،  أمئــة  مــن  القــدس  رمــوز  عــى 
ليتسنى مترير املخططات التهويدية الخبيثة 
يف  حــامدة  وحيــا  املبــارك.  املســجد  يف 
تريــح صحفــي أمــس، الشــيخ صــري، معرًبــا 

عن تضامن الحركة معه.

النارصة/ فلسطن:
أمــس،  العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  كشــفت 
أن رئيــس الســلطة يف رام اللــه محمــود عبــاس 
جدد رفضه تشــكيل حكومة بالراكة مع حركة 
اعــرتاف  قبــل  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 
االحتــال  مــع  املوقعــة  باالتفاقيــات  األخــرة 
اإلرسائيي مبا يف ذلك االعرتاف بـ)إرسائيل(.

البيــت  مبعــوث  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
األبيــض الدبلومــايس األمريــيك هــادي عمــرو، 
الــذي اجتمــع بعبــاس األســبوع املــايض، اقرتح 
مــن بــن الخيــارات تشــكيل حكومــة تكنوقــراط 
قــادرة عــى تعزيــز الهــدوء يف قطــاع غــزة وإدارة 
ملف إعادة اإلعامر، وأن هناك ضغوًطا مرية 
أمريكيــة بشــأن ذلــك، إال أن عبــاس يرفــض، إال 
مــع  املوقعــة  باالتفاقيــات  حــامس  باعــرتاف 

االحتال.
الســابق  الــوزراء  رئيــس  اســم  أن  كشــفت  كــام 
ســام فيــاض طــرح عــى الطاولــة مجــددا، لكــن 

حركة فتح ترفض هذا الخيار قطًعا.
وأوضــح مســؤول يف الســلطة خــال حديثــه مــع 
"هآرتــس" أن مــا يهــم اإلدارة األمريكيــة ومــر 
أمــا بخصــوص  غــزة،  التوتــر يف قطــاع  منــع  هــو 
الضفــة الغربيــة املحتلــة فــا توجــد خطــة عمــل 
تتبنــى  األمريكيــة  اإلدارة  أن  مضيفــا  واضحــة، 
وجهــة النظــر اإلرسائيلية بعــدم إمكانية التوصل 
تصــب  لذلــك  الســلطة،  مــع  ســيايس  التفــاق 
فقــط،  غــزة  يف  الهــدوء  لتحقيــق  جهدهــا  كل 
واالقتصاديــة  املدنيــة  التســهيات  بعــض  مــع 

للضفة.

السياســية  املحافــل  ترقــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
اإلرسائيلية حراكا صادرا عن السلطة وعدد من 
الــدول العربيــة باتجــاه تحضــر األرضيــة لقــدوم 
ورئيــس  االحتــال  خارجيــة  وزيــر  لبيــد  يائــر 
الحكومــة  رئيــس  مــن  بــدال  املقبــل،  حكومتــه 
الحايل نفتايل بينيت، ألنهم يفهمون أن األخر 
املفاوضــات،  قنــاة  يف  تقــدم  لديــه  يكــون  لــن 

معلقن آمالهم عى خليفته.
البيــت  مبعــوث  زيــارة  مــع  لبيــد  فــرتة  وتتزامــن 
كبــار  ولقائــه  للمنطقــة،  عمــرو  هــادي  األبيــض 
رام  يف  والســلطة  االحتــال  لــدى  املســؤولن 
الله. وأوضح محرر الشــؤون العربية يف اإلذاعة 
يف  خوجــي  جــايك  اإلرسائيليــة  العســكرية 
ترجمتــه  العريــة،  "معاريــف"  بصحيفــة  مقــال 
"عريب21"، أن حكومة بينيت ليست مستعدة 
مؤهلــة  وليســت  الســلطة،  مــع  للمفاوضــات 
 4 إلجــراء محادثــات تســوية، ألن عمرهــا فقــط 
أشــهر، ومل يثبــت مكانهــا بعــد، كــام أن رئيســها 
ذاتــه بينيــت ال يرفــض فقــط تســخن العاقــات 
مــع الســلطة، بــل إنــه أزال النقــاش حــول القضية 

الفلسطينية من أجندته السياسية.
وأضاف خوجي أن ســلوك بينيت دفع الســلطة 
وزعــامء عــرب إىل تعليــق آمالهــم عــى "لبيــد"، 
يف  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  يدخــل  أن  املقــرر 
أغسطس/ آب 2023، وقام بزيارته األوىل إىل 
ا،  البحريــن، واســتقبله امللــك بنفســه اســتثنائيًّ
وبعد مدة وجيزة من توليه منصبه متت دعوته 
مــع  قــر امللــك األردين، وإجــراء مقابلــة  إىل 

التلفزيون املري.
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي، أحمــد املدلــل، أن املقاومــة 
الفلســطينية برهنــت عــى صــدق وعودهــا لــأرسى عندمــا حــررت عــددًا 
عــام  يف  األحــرار"  "وفــاء  آخرهــا  كان  تبــادل  صفقــات  يف  منهــم  كبــرًا 
2011، التــي حــررت أكــر مــن 1000 أســر وأســرة مــن ســجون االحتــال 

اإلرسائييل.
هــي  املقاومــة  إن  "فلســطني":  مــع صحيفــة  املدلــل يف حديــث  وقــال 
األسلوب األنجع لتحرير األرسى، "ونحن متأكدون بأن املقاومة مل تغفل 
عن ملف األرسى وتعمل ليًا ونهارًا من أجل تحريرهم، وهي أكدت ذلك 

من خال رسائلها املتعددة لهم".
سلم أولويات المقاومة

تــزال  وال  األرسى  تجــاه  مســؤولياتها  تحملــت  املقاومــة  أن  عــى  وشــدد 
وتحــاول  أولوياتهــا،  عــى رأس  بــأن قضيــة األرسى  تؤكــد  تتحملهــا وهــي 
جاهــدة مــن أجــل أن يكــون هنــاك عمليــات تبــادل تســتطيع مــن خالهــا 
ا إىل أن رســائل األرسى من داخل ســجون االحتال  تحرير األرسى، مشــرً
تحريرهــم.  يف  املقاومــة  عــى  كثــرًا  ويراهنــون  يعولــون  بأنهــم  تؤكــد 
وأضاف: "ونحن نعيش يف ظال ذكرى صفقة وفاء األحرار، نؤكد ألرسانا 
أن املقاومة مستمرة يف تفعيل خياراتها املتعددة لتحريرهم، وال ننىس 
أن هنــاك جنــوًدا أرسى إرسائيليــني بيــد حركــة حــاس التــي أصبــح لديهــا 

جرائــم االحتــال داخــل الســجون مل تؤثــر يف معنوياتهــم أو تكرس إرادتهم 
وهمة املقاتل لديهم. وأضاف: "لذا حاول االحتال أن ينتقم من األرسى 
بعد هذه العملية باستخدام كل أدوات البطش داخل السجون خصوصًا 
جــدي  تدخــل  وجــود  لعــدم  أســفه  وأبــدى  اإلســامي".  الجهــاد  أرسى 
للمؤسســات الحقوقيــة الدوليــة لــردع االحتــال عــن جرامئــه بحــق أرسانــا، 
"رغــم أن وقفــات فصائليــة وشــعبية مســتمرة أمــام تلــك املؤسســات فإنها 
تقــف صامتــة أمــام هــذه الجرائم، يف حــني تقوم الدنيا وال تقعد للمطالبة 

بحق الجنود اإلرسائيليني األرسى يف غزة رغم أنهم مجرمون".
غض الطرف

ونبــه املدلــل إىل أن هــذه املؤسســات مــا زالــت تغض الطــرف عن معاناة األرسى 
الذيــن ينتمــون لقضيــة عادلــة ورفــع اليــد الثقيلــة إلدارة الســجون عــن أرسانا الذين 
يعانــون جرائــم متعــددة كاالعتقــال اإلداري واإلهــال الطبــي، وكل فــرة هنــاك 
شهيد نتيجة هذا اإلهال والتعذيب تحت التحقيق. واعترب أن عدم تحرك هذه 
املؤسســات مشــاركة منها لاحتال يف جرامئه، "لذلك نحن ال نراهن عليها مع 
أن مهمتهــا الدفــاع عــن اإلنســانية التــي تــدرك أنها مهدورة داخل الســجون". ورأى 
أن الرهــان معقــود عــى أبنــاء شــعبنا بــأن تظــل قضيــة األرسى مشــتعلة والتأكيــد 
بــأن معركتهــم داخــل الســجون هــي معركــة الــكل الفلســطيني، مضيًفــا: "لأســف 
الشديد كل ما نقدمه لأرسى مل يرتِق ملستوى تضحياتهم، لذلك نحن نطالب 

أبناء شعبنا يف كل أماكن وجودهم أن ينتفضوا يف كل امليادين".

خــربة يف صفقــات التبــادل ســتمكنها مــن الضغــط عــى االحتــال لتحريــر 
أكــرب عــدد ممكــن مــن األرسى". وأشــار إىل ثقــة الشــعب الفلســطيني كله 
بوعود كتائب القســام التي أثبتت مصداقيتها يف "وفاء األحرار" بشــكل 
بــات واضحــًا جــدًا لاحتــال، "فالرهــان حاليــًا هــو عى قــدرة املقاومة يف 
تحريــر األرسى خاصــة األرسى الســتة )حــرروا أنفســهم مــن ســجن جلبــوع 
قبــل إعــادة اعتقالهــم( الذيــن كــرسوا هيبــة املنظومــة األمنيــة والعســكرية 
اإلرسائيليــة إىل جانــب قــادة فصائــل املقاومــة كـ"أحمــد ســعدات ومروان 

الربغويث".
وشــدد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي، عــى أن فصائــل املقاومــة 
جميعــًا تعمــل جاهــدة مــن أجــل تحريــر األرسى مــن خــال عمليــات تبــادل 
مرشفــة، عــرب محــاوالت خطــف جنــود إرسائيليــني، وهــي اللغــة الوحيــدة 
التــي يفهمهــا االحتــال. واعتــرب املدلــل أن معركــة املقاومــة مــع االحتال 
مــن أجــل تحقيــق الهــدف النبيــل والســامي بتحرير األرسى لــن تتوقف أبدًا 

ما دام هناك أسر أو أسرة يعانون داخل سجون االحتال.
ولفــت إىل أن قضيــة األرسى جــرح غائــر يف الجســد الفلســطيني ال ميكــن 
أن يشــفى أبــدًا إال بتحريرهــم جميعــًا مــن داخــل ســجون االحتــال، "وهــي 

قضية تحظى بإجاع وطني من الكل الفلسطيني".
وأشــار يف الوقــت ذاتــه، إىل اشــتداد هجمــة إدارة ســجون االحتــال ضــد 
األرسى خاصة بعد عملية "نفق جلبوع" عندما أكد األرسى الستة أن كل 

وأشار إىل أهمية التأكيد الشعبي للعامل أننا ال ميكن أن نتخى عن أرسانا 
داخل السجون، وأن نرفع من معنوياتهم داخل السجون ونؤكد لهم بأننا ال 

ميكن أن ننساهم أبدًا.
يف  اللــه  رام  يف  الســلطة  اعتــاد  املدلــل  وأدان 

املفاوضــات  عــى  األرسى  بخصــوص  تحركهــا 
السلمية ومبادرات حسن النية التي ال يقيم لها 
االحتــال وزنــًا، مشــددة عــى رضورة أن تكــون 
الســلطة  أولويــات  رأس  عــى  األرسى  قضيــة 
وامللفــات املقدمــة ملحكمة الجنايات الدولية 
واملؤسســات الحقوقيــة والدوليــة. وأضــاف أن 
شــعبنا مل يشــعر إىل هــذه اللحظــة بــأن هنــاك 

جدية لدى السلطة بالتعامل مع قضية 
بتفعيــل  إياهــا  مطالًبــا  األرسى، 

وســفاراتها  دبلوماســيتها 
تدويــل  أجــل  مــن  وقنصلياتهــا 
نســتطيع  حتــى  قضيتهــم، 
إنســانًيا  ضغًطــا  نصنــع  أن 
الجرائــم  هــذه  تجــاه  دولًيــا 

اإلرسائيلية.

غزة/ نور الدين صالح:
بــني  األحــرار"  "وفــاء  إبــرام صفقــة  عــى  أعــوام  عــرشة  مــرّت 
املقاومــة الفلســطينية واالحتــال، لكــن آمــال أبنــاء الشــعب 
صفقــة  إبــرام  إىل  ترنــو  فأعينهــم  تنقطــع،  مل  الفلســطيني 

جديدة مقابل الجنود األرسى واملفقودين يف قطاع غزة.
ففــي 11 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2011، أُعلــن عــن التوصــل 
لصفقــة تبــادل أرسى بوســاطة مرصيــة، لتســطر واحــدة مــن 

أكرب عمليات املقاومة لإلفراج عن األرسى.
وأخلت املقاومة يف 18 أكتوبر من العام ذاته سبيل جندي 
ســاح املدفعيــة اإلرسائيــيل جلعــاد شــاليط مقابــل اإلفــراج 

عن 1027 أسًرا وأسرة ُأطلق رساحهم عى دفعتني.

املواطــن عــار منــاع مــن طولكــرم بالضفــة الغربيــة املحتلــة 
يقول: إن أجواء الفرح سادت كل أبناء الشعب الفلسطيني 
ابتهاجــا بإمتــام صفقــة "وفــاء األحــرار"، إذ كانــت حدثــا كبرا 
ومهــا، موضحــا أن املقاومــة مل تخيــب آمــال شــعبها، فقــد 
وعدت وأوفت بصفقة مرشفة، ما يثبت أن الطريق الوحيد 

لتحرير األرسى هو املقاومة.
أن صفقــة  "فلســطني"  مــع صحيفــة  اتصــال  منــاع يف  وبــني 
وخاصــة  الفلســطينيني  لــدى  األمــل  أحيــت  األحــرار"  "وفــاء 
األرسى وذويهــم، بــأن طريــق تحريرهــم مضمــون، مضيفــا أنــه 
"عــى الرغــم مــن اعتقادنــا أن تحقيــق الصفقــة بحاجــة إىل 
ففــي  بســهولة،  ال يستســلم  االحتــال  لكــون  الوقــت  بعــض 

النهاية سرنى أرسانا األبطال يتنفسون الحرية".
وأثنى عى جهود املقاومة التي مرغت أنف االحتال الذي 
يتغنــى بأنــه صاحــب القــرار واليــد العليــا، بعدمــا خــرَّ صاغــًرا 
إلبــرام الصفقــة. وعــّدت املقدســية زينــة عمــرو صفقــة "وفاء 
األحــرار" إنجــاًزا عظيــا للمقاومــة، مشــرًة إىل أنهــا حققــت 

أمل الكثر من األرسى خاصة أصحاب األحكام العالية.
وقالــت عمــرو لـ"فلســطني": إن اآلمــال ال تــزال معقــودة عــى 
تحريك ملف األرسى وخاصة من أصحاب األحكام العالية، 
شــعبنا  أبنــاء  عــن  تتخــى  لــن  املقاومــة  أن  عــى  مشــددًة 
القابعني يف زنازين االحتال، مؤكدة دعمها للمقاومة التي 

مرغت أنف االحتال يف الراب.

وأردفت أن الشعب الفلسطيني مقبل عى مرحلة ستكون 
فيهــا الكلمــة القويــة للمقاومــة، ويكــون االحتــال يف موقــف 

ضعف وذلة.
ويقــول املواطــن مهدي ســعيد من غــزة: إن املقاومة أثبتت 
قدرتهــا عــى الصمــود ومواجهــة االحتــال الــذي يعــد نفســه 
مــن أقــوى الجيــوش يف املنطقــة، فانتزعــت منــه أرسانــا عــرب 

صفقة "وفاء األحرار".
ووصف سعيد الصفقة بـ"املرشفة"، إذ إنها أبهرت الشعب 
الفلســطيني ودول العــامل أجمــع، حينــا كــرست املقاومــة 
كل قواعد االشتباك التي حاول االحتال فرضها عى مدار 
ســنوات طويلــة، معربــا عــن أملــه يف إبــرام املقاومــة صفقــة 

جديدة قريًبا تبيض بها سجون االحتال.
األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  أن  محمــد  حنــني  املواطنــة  ورأت 
املقاومــة  ألن  األرسى،  تبــادل  عمليــات  وأفضــل  أقــوى  مــن 
اســتطاعت الحفاظ عى الجندي "شــاليط" نحو 6 ســنوات 
كل  مــن  بالرغــم  إليــه  الوصــول  االحتــال  اســتطاعة  دون 

محاوالته االستخبارية والعدوان عى غزة.
الصفقــة  إبــرام  عــى  وإرصارهــا  املقاومــة  قــوة  إن  وقالــت: 
وإرغــام االحتــال عــى املوافقة عى رشوطها، زاد من آمال 
املواطنــني وأهــايل األرسى بتحقيــق صفقــة جديــدة تكــرس 
صفقــة  إبــرام  إىل  املقاومــة  داعيــة  الســجون،  يف  مــن  قيــد 

أخرى مرشفة تشمل أصحاب األحكام العالية.

" والد "شاليط" يتهم حكومته وأجهزة أمنها بارتكاب "فشٍل مدوٍّ

حمــــــاس: المقـــــاومة كســـــرت إرادة االحتــــالل 
بصفقـــة التبـــادل ومراوغتــــه مجـدًدا لن تجـدي

نــــون إنجــــاز "وفــاء األحـــرار"  مواطنـــــون ُيثمِّ
ض السجون وأعينهــم ترنو لصفقــة جديدة ُتبِيّ

طالب السلطة بتفعيل دبلوماسييها من أجل تدويل قضيتهم

" : "وفـــــاء األحـــرار" برهنــت  المــــدلل لـ" 
على صــدق وعـــود المقاومــــة بتحــريـــر األســـــرى

النارصة-غزة/ فلسطني
اإلســامية حــاس صفقــة  عــّدت حركــة املقاومــة 
"وفــاء األحــرار" واحــدة مــن كــربى املحطــات التــي 
كــرست فيهــا املقاومــة الفلســطينية إرادة االحتال 
اإلرسائيــيل وفرضــت عليه رشوطها "وجعلته يجثو 
أمــام  مجــدًدا  مراوغتــه  أن  مؤكــدة  ركبتيــه"،  عــى 
اســتحقاق إبــرام صفقــة تبــادل جديــدة لــن تجــدي 

نفًعا.
وقــال املتحــدث باســم حركــة حــاس حــازم قاســم، 
يف ترصيــح صحفــي، بالتزامــن مــع حلــول الذكــرى 
حكومــة  إن  األحــرار":  "وفــاء  لصفقــة  العــارشة 
االحتــال تتاعــب مبشــاعر ذوي جنودهــا األرسى 
لــدى املقاومــة يف غــزة، الذيــن لــن يــروا أبناءهم إال 

باالستجابة لرشوط املقاومة.
الوطنيــة  املبــادرة  لحركــة  العــام  األمــني  وقــال 
األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  إن  الربغــويث:  مصطفــى 
وأن  القــوة،  لغــة  إال  يفهــم  ال  االحتــال  أن  أثبتــت 
الواجــب  األرسى  تحريــر  عــى  قــادرة  املقاومــة 
قضيــة  باعتبارهــا  قضيتهــم  مــع  التضامــن  مواصلــة 
الفلســطيني، مؤكــدا عــدم وجــود  مهمــة للشــعب 
مــا هــو أهــم مــن العمــل بــكل الطاقــات لتحريرهــم، 

خاصة ذوي األحكام العالية.

"صفقــة شــاليط" مبقتــل املزيــد مــن اإلرسائيليــني، 
قــال: إنــه "ال ينقــص حــاس أو الجهــاد اإلســامي 
هنــاك  عمليــات،  ليتنفــذوا  ومســلحني  مقاتلــني 
مــن  بــداًل  لعمليــات  ويخططــون  ينفــذون  آخــرون 
ليســت يف  هنــا  املقارنــة  بالتــايل  عنهــم،  املفــرج 

محلها".
مــن  "لســنا  قــال:  االحتــال،  لحكومــة  انتقــاد  ويف 
حــدد عــدد وطبيعــة األرسى املنــوي اإلفــراج عنهــم 
ومبــا أن الحكومــة فشــلت يف فــرض روافــع ضغــط 
أخــرى عــى حركــة حــاس فلــم يُكــن هنالــك خيــار 
ســوى اإلفــراج عــن األرسى"، متهــًا إياهــا وأجهــزة 
أمنهــا بالفشــل املــدوي، فلــم يكــن هنــاك أي بديــل 

عن إمتام الصفقة.
حــول  البنــه  املوجهــة  باالنتقــادات  يتعلــق  وفيــا 
تســليمه نفســه آلرسيــه دون قتــال، قــال: "إن الخيار 
اآلخر كان االنتحار وحمل الساح أمامهم، ومن ثم 
قيامهــم بقتلــه عــى الفــور، فتصويــر ابنــي عــى أنــه 
ا"،  ــا مســتجدًّ ــا، فقــد كان جنديًّ ليــس واقعيًّ رامبــو 
إيهــود  األســبق  االحتــال  حكومــة  رئيــس  منتقــًدا 
آلرسيــه  نفســه  بتســليم  ابنــه  اتهــم  الــذي  أوملــرت 
يتطايــر  ومل  حياتــه  يف  يوًمــا  يقاتــل  مل  "أوملــرت 

الرصاص بجانبه".

أن  "صفــا"  لوكالــة  ترصيــح  يف  الربغــويث  وأضــاف 
صفقــة "وفــاء األحــرار" ُتعطــي أمــا كبــرا لــأرسى 
تكــرار  يف  واألخــر  األول  أملهــم  ألن  واألســرات، 
مثــل هــذه اإلنجــازات، مردًفــا: "أملنــا كبــر أن األيام 

القادمة تحمل أخباًرا جيدة لأرسى".
بعــدم  وشــدد عــى أهميــة توفــر ضانــات دوليــة 

إعادة االحتال اعتقال محرري أي صفقة.
إبــرام  تــم   ،2011 18 أكتوبــر/ ترشيــن األول  ويف 
واالحتــال،  املقاومــة  بــني  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة 
يف واحــدة مــن أبــرز عمليــات تبــادل األرسى عــى 
مدار تاريخ الرصاع معه، إذ أخلت املقاومة سبيل 
الجنــدي اإلرسائيــيل جلعــاد شــاليط مقابــل اإلفــراج 
عن 1027 أســًرا وأســرة عى دفعتني من ســجون 

االحتال.
األســر  الجنــدي  والــد  أعــرب  متصــل،  ســياق  يف 
الســابق "شــاليط" عــن خيبــة أمله مــن ترصف بعض 
ساســة االحتــال تجــاه اإلفــراج عــن ابنــه يف صفقــة 

"وفاء األحرار".
وقــال نوعــام شــاليط يف حديث للقناة 12 العربية 
إن الكثــر مــن الساســة اإلرسائيليــني فضلــوا عــودة 

جلعاد يف "تابوت" خشية دفع الثمن آلرسيه.
ا عــى ســؤال حــول تســبب الكثــر مــن محــرري  وردًّ
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د. وائل المناعمة

اإلعالم واملرأة
املتابــع ملختلــف وســائل اإلعــام يجــد فجــوة كبــرة مــن حيــث 
اعتــاد هــذه الوســائل عــى الرجــل يف الظهور محلًا سياســًيا أو 
اقتصادًيــا وغــره مــن املجــاالت اإلســراتيجية، يف حــن تكتفــي 

بظهور املرأة مذيعًة أو مقدمة برامج ذات طابع معن. 
فالعاقــة بــن اإلعــام واملــرأة كانــت ومــا زالــت محــل جــدل حتى 
يــر عــى االكتفــاء بظهــور املــرأة يف  يظــن املتابــع أن اإلعــام 
صــورة واحــدة فقــط، هــذا الحــال ينطبــق عــى وســائل اإلعــام يف 
العــامل أجمــع، وتــزداد الصــورة وضوحــًا إذا مــا اقربنــا مــن اإلعــام 

العريب والفلسطيني عى وجه الخصوص. 
والســيايس  النضــايل  دورهــا  الفلســطينية  املــرأة  خــوض  رغــم 
واالجتاعــي جنبــًا إىل جنــب مــع الرجــل يف كل مراحــل القضيــة 
الظهــور،  تأخــر يف  املهنــي  اإلعامــي  دورهــا  فــإن  الفلســطينية، 
علــًا بــأن تاريــخ اإلعــام الفلســطيني يعــود إىل ســنوات مــا قبــل 
االنتداب الربيطاين عى فلسطن؛ ولعل ذلك يعود إىل القيود 
الفلســطينية؛  والتقاليــد  العــادات  فرضتهــا  التــي  االجتاعيــة 
فلــم يكــن العمــل الصحفــي يف تلــك الفــرة للنســاء عمــًا مقبــواًل 
اجتاعيــًا كالتدريــس والتمريــض، ألن العمــل الصحفــي يتطلــب 
خــروج املــرأة واختاطهــا بالرجــل؛ فاقتــر العمــل اإلعامي عى 
عدد محدود من النســاء الفلســطينيات، ممن شــجعهن أزواجهن 

وذويهن عى خوض غار هذا امليدان. 
ال شــك أن املتابــع للمشــهد اإلعامــي الفلســطيني اليــوم، يجــد 
فيــه مســاحة واســعة ملشــاركة املــرأة اإلعاميــة يف كل املجاالت 
بــكل  تقــوم  أنهــا  اإلذاعيــة والتلفزيونيــة واإللكرونيــة، فضــا عــن 
املهام؛ فنجدها مراسلة تنقل الحدث وتتعرض لنران االحتال، 

ومصورة، ومذيعة، ومقدمة برامج، ومحررة، ومخرجة. 
وهذا يؤكد تطور مشاركتها اإلعامية تطوًرا الفًتا. 

Invitation to Tender No. 21/PL/GZA/100
Medecins du Monde- Gaza office advertises the following tender: 

Supply of Mental Health Drugs (Medicines)
1. Eligible Tenderers: “Pharmaceutical & Eligible Drugs 

Stores Companies, registered in Palestine, having Main 

Offices or Branches – In Gaza Strip”

2. Getting the Tender Documents: Tender documents with all details 

on the condition of Supply & Specifications may be picked up at:

Medecins du Monde MdM أطباء العالم – فرنسا
Logistics Department - Gaza Office-Phone : (08) - 2866069 

Ansar Circle , Al Halabi Street , Al Bayid Building 2nd Floor.

Bidding documents may be collected only on Sunday 10 

October 2021 & Monday 11 October 2021 during the normal 

working hours (8:00 am to 4:00 pm.)

3. Bid Security: Bids shall be valid for a period of [90 Days] 

after Bid opening and must be accompanied by bid security 

of (10,000 ILS) from official local bank.

4. Proposed Delivery term: MoH Central Stores, Gaza City.

5. Advertising fees: Must be paid by the winner/s (for the two days).

6. Tender Submission: Offers should be submitted in a sealed 

envelope, addressed to: 

Medecins du Monde MdM ,Gaza office   أطباء العالم – فرنسا
Ansar Circle, Al Halabi Street, Al Bayid Building

The Sealed Offer must hold the name of the offering Company 

and be delivered at the above address before 12:00 PM on 

Monday 18 October 2021.

Bid Opening: Bids will be opened at 10:00 AM on Tuesday 

19 October 2021. In presence of the MdM-MoH Bid Opening 

committee only “Closed Session”.

منظمة أطباء العالم – فرنسا

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
33/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها

لصيانة مصاعد 
تابعة لجمعية الهال األحمر الفلسطيني 

ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــراء  غــزة   يف  الجمعيــة 
الخميــس  يــوم  النصــف صباحــًا حتــى  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/10/10

املوافــق 2021/10/14 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهر للموردين 
املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميس املوافــق 2021/10/21 حتى 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة 
املشريات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غر مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5 %  من قيمة العطاء

3. االجتاع التمهيدي يوم األحد املوافق 2021/10/17 يف مقر الجمعية بغزة .

4. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

5. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إعالن طرح عطاءات

 34/ADM/2021 توريد وحدات تكييف
35/ADM/2021 توريد ثالجات

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها لراء و توريد و تركيب 
وحدات تكييف و ثاجات لجمعية الهال األحمر الفلسطيني 

ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــراء  غــزة   يف  الجمعيــة 
الخميــس  يــوم  حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/10/10

املوافــق 2021/10/14 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن 
املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك ، علــًا بــأن 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق 2021/10/21 حتــى 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة 
املشريات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كل كراسة العطاء )50( شيكل غر مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
36/ADM/2021 إعالن طرح عطاء
تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها

لشراء وتوريد زي 
لجمعية الهال األحمر الفلسطيني– غزة 

التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــراء  غــزة   يف  الجمعيــة  ملقــر 
املوافــق 2021/10/10 مــن الســاعة الثامنــة و النصــف صباحــًا حتــى يــوم 
النصــف بعــد  الثانيــة و  2021/10/14 حتــى الســاعة  الخميــس املوافــق 
الحــق  فقــط  املتخصصــن  و  املرخصــن  و  املؤهلــن  للمورديــن  الظهــر 
يف االشــراك ، علــاً بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس 
املوافق 2021/10/21 حتى الساعة الواحدة ظهرًا ، وذلك يف صندوق 
املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر جمعيــة الهــال األحمــر 

الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )50( شيكل غر مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555– 08-2641906 

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

منظمة أطباء العالم – فرنسا
Invitation to Tender No. 21/PL/GZA/101

Medecins du Monde- Gaza office advertises the following tender: 

Supply of Emergency Drugs (Medicines)
1. Eligible Tenderers: “Pharmaceutical & Eligible Drugs 

Stores Companies, registered in Palestine, having Main 

Offices or Branches – In Gaza Strip”

2. Getting the Tender Documents: Tender documents with all details 

on the condition of Supply & Specifications may be picked up at:

Medecins du Monde MdM  أطباء العالم – فرنسا
Logistics Department - Gaza Office-Phone : (08) - 2866069 

Ansar Circle , Al Halabi Street , Al Bayid Building 2nd Floor.

Bidding documents may be collected only on Sunday 10 

October 2021 & Monday 11 October 2021 during the normal 

working hours (8:00 am to 4:00 pm.)

3. Bid Security: Bids shall be valid for a period of [90 Days] 

after Bid opening and must be accompanied by bid security 

of (4,800 ILS) from official local bank.

4. Proposed Delivery term: MoH Central Stores, Gaza City.

5. Advertising fees: Must be paid by the winner/s (for the two days).

6. Tender Submission: Offers should be submitted in a 

sealed envelope, addressed to: 

Medecins du Monde MdM ,Gaza office  أطباء العالم – فرنسا
Ansar Circle, Al Halabi Street, Al Bayid Building

The Sealed Offer must hold the name of the offering Company 

and be delivered at the above address before 12:00 PM on 

Monday 18 October 2021.

Bid Opening: Bids will be opened at 09:00 AM on Tuesday 

19 October 2021. In presence of the MdM-MoH Bid Opening 

committee only “Closed Session”.
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إطالق حملة دولية لنرصة األسرية "جعابيص" وحامية األرسى املرىض

دعا إلى الضغط لإلفراج عنهن
"العالقات الدولية": االحتالل يرتكب 

انتهاكات جسيمة بحق أسرياتنا
غزة/ فلسطن:

قال مجلس العاقات الدولية – فلسطن إن االحتال اإلرسائييل 
يف  الفلســطينيات  األســرات  بحــق  جســيمة  انتهــاكات  يرتكــب 

سجونه، ضاربا بالقانون الدويل اإلنساين ُعرض الحائط.
وذكــر املجلــس يف بيــان أمــس، أن االحتــال اإلرسائيــيل يواصــل 
أًمــا، يقبعــن غالبيتهــن يف ســجن   11 40 أســرة، بينهــم  اعتقــال 
االحتجــاز  ظــروف  عــن  فضــا  أطفالهــن،  ويحرمهــن  "الدامــون"، 

القاسية.
وأشــار إىل األســرة إرساء جعابيــص التــي تعــاين إصابــات خِطــرة 
وتعــاين  جســدها،  نصــف  مــن  أكــر  التهمــت  شــديدة  وحــروق 
أيضــًا ارتفــاع درجــات الحــرارة دامئــًا، ويحتــاج عاجها لســنوات من 

التأهيل الجسدي والنفيس.
ودعــا املجتمــع الــدويل ومنظــات حقــوق اإلنســان للضغــط عــى 
األمهــات  خاصــة  األســرات  جميــع  عــن  لإلفــراج  االحتــال  دولــة 
واملرىض منهن، مطالبا املحكمة الجنائية الدولية مبحاسبة دولة 

االحتال عى جرائم الحرب التي ترتكبها.

األرسى يبدؤون خطوات تصعيدية رفًضا إلجراءات إدارة السجون األسير خليل أبو عرام يشرع في "إضراب إسنادي"
6 أرسى يواصلون معركتهم النضالية 

احتجاًجا عىل اعتقالهم اإلداري
رام الله/ فلسطن:

يواصــل ســتة أرسى معركتهــم النضاليــة احتجاجــا عــى اعتقالهــم اإلداري، يف 
حن رشع األسر خليل أبو عرام، أمس، يف إرضاب إسنادي لهم.

وأكــدت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف تقريــر أن األرسى الســتة يواصلــون 
معركتهــم، مــع تدهــور حــاد يف أوضاعهــم الصحيــة، ولغايــة اللحظة مــا من حلول 
جديــة بشــأن قضاياهــم، فــا زالــت ســلطات االحتــال تواصــل تعنتهــا ورفضهــا 

إلنهاء اعتقالهم اإلداري التعسفي.
وبينــت الهيئــة أن أقــدم األرسى املرضبــن عــن الطعام كايد الفســفوس من دورا 
التــوايل، وتحتجــزه ســلطات  الــذي يخــوض إرضابــه لليــوم )89( عــى  بالخليــل 

االحتال حاليًا داخل مشفى "برزالي" بوضع صحي حرج وخطر.
 ،)82( لليــوم  إرضابــه  يخــوض  فهــو  الخليــل  مــن  القواســمة  مقــداد  األســر  أمــا 
ومحتجز حاليًا مبشفى "كابان"، ووضعه الصحي صعب للغاية، وقد جمد أمر 
االعتقال اإلداري الصادر بحقه، وأمر التجميد ال يعني إلغاءه، لكنه يف الحقيقة 
إبعــاد إدارة ســجون االحتــال واملخابــرات )الشــاباك( نفســيها عــن املســؤولية 
عــن مصــر وحيــاة األســر القواســمة، وتحويلــه إىل "أســر" غــر رســمي محتجــز 
مــن حراســة  بــداًل  املستشــفى  "أمــن"  تحــت حراســة  ويبقــى  املستشــفى،  يف 

السجانن.
يف حــن يواصــل األســر عــاء األعــرج مــن طولكرم إرضابه عــن الطعام منذ )65( 
يومــًا، واألســر هشــام أبــو هــواش مــن الخليــل منــذ )56( يومــًا، واألســر رايــق 
بشــارات من بلدة طمون قضاء طوباس مرضب منذ )51 يومًا(، واألســر شــادي 
أبــو عكــر مــن بيــت لحــم ومــرضب منــذ 50 يومــًا، يف حــن أن األوضــاع الصحيــة 

لجميع األرسى املرضبن باتت سيئة للغاية وتتفاقم مع مرور الوقت.
وأعربــت الهيئــة عــن قلقهــا عــى حيــاة كل األرسى املرضبــن، محملــة ســلطات 
الكاملــة عــن مصرهــم، وطالبــت املؤسســات الحقوقيــة  االحتــال املســؤولية 
لوقــف  والرسيــع  الفــوري  بالتدخــل  األحمــر  الصليــب  رأســها  وعــى  واالنســانية 
سياســة االعتقــال اإلداري بحــق أبناء الشــعب الفلســطيني، وإيجــاد حلول جدية 

لهؤالء األرسى املرضبن قبل خسارتهم.
يف غضــون ذلــك أفــاد نــادي األســر يف بيــان صحفــي بأنــه مــن املتوقــع أن تنضــّم 
يقبــع  عــرام  أبــو  أن األســر  لــإلرضاب، مشــرا إىل  مــن األرسى  أخــرى  مجموعــة 
يف ســجن "عســقان"، وهــو معتقــل منــذ عــام 2002، ومحكــوم بالســجن ســبع 

مؤبدات، ويعّد من أبرز القيادات داخل سجون االحتال.

غزة/ صفاء عاشور:
أطلقت وزارة شؤون املرأة بغزة حملة دولية 
للتضامــن مــع األســرة إرساء جعابيــص )37 
صعبــة  صحيــة  ظروفــا  تعيــش  التــي  عامــا( 
بســبب  اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســجون  يف 
رفضــه الســاح لهــا بإجــراء العمليات الازمة 
لحالتهــا، أو توفــر األدويــة التــي تخفــف مــن 

آالمها.
شــهًرا،  تســتمر  التــي  الحملــة  إطــاق  جــاء 
مــن  أمــس  صبــاح  صحفــي  مؤمتــر  يف 
"أبــو  حســن  نرسيــن  األســرة  منــزل  أمــام 
كميــل"، مبشــاركة وزارة األرسى واملحرريــن 
الشــعب  لحقــوق  الدوليــة  والهيئــة  بغــزة، 

الفلسطيني "حشد".
املــرأة  شــؤون  وزارة  وكيلــة  وأوضحــت 
أمــرة هــارون أن إطــاق الحملــة جــاء لنــرة 
األســرة إرساء جعابيص التي متثل منوذًجا 
رغــم  الجــراح  عــى  الصابــرات  لألســرات 
التدخــل  تســتدعي  التــي  املرضيــة  حالتهــا 
العاجــل والضغــط املســتمر عــى االحتــال 

لعاجها واإلفراج عنها.
وبينــت هــارون يف كلمــة لهــا باملؤمتــر، أن 

الحملة ســتكون عنواًنا لحراًكا دامًئا وتأكيًدا 
يف  األســرات  مــن  قهــر  رســائل  إلرســال 
ســجون االحتــال إىل العــامل بــأرسه، ليصبــح 
أنــه  إىل  مشــرة  معاناتهــن،  عــى  مطلًعــا 
جــاء إطاقهــا مــن أمــام بيــت األســرة نرسين 
حســن، التــي هــي عــى موعــد مــع الحريــة 
العــامل  ملخاطبــة  القادمــة،  األيــام  خــال 

ووضع الجميع أمام مسؤولياته.
حرمان وفقد

بهــاء  واملحرريــن  وزارة األرسى  وكيــل  وقــال 
جعابيــص  األســرة  إن  املدهــون:  الديــن 
تجتمــع  إذ  مضاعفــًة،  األرس  معانــاة  تعيــش 
عليها ظلمة األرس وظلمة املرض، مستذكرا 
عــن  املرضبــن  اإلداريــن  املعتقلــن 
الطعــام، املدافعــن عــن حريتهــم وكرامتهــم 

التي يحاول االحتال سلبها منهم.
ونبــه املدهــون يف كلمــة لــه إىل أن األســرة 
جعابيــص واحــدة مــن 40 أســرة يف ســجون 
ــا فلســطينية  أمًّ  12 االحتــال، وواحــدة مــن 
الحرمــان والفقــد،  أبناءهــن ليعيشــوا  فارقــن 
وواحــدة مــن مئــات األرسى الذيــن يعيشــون 
املرض داخل األرس، ويتلذذ االحتال عى 

معاناتهم.
ســت  منــذ  جعابيــص  األســرة  بــأن  وأفــاد 
بإجــراء  االحتــال  تطالــب  وهــي  ســنوات 
مــن  لتخفــف  الجراحيــة  العمليــات  بعــض 
العمليــات  آالمهــا وأوجاعهــا، ورغــم ســهولة 
فإنــه يرفــض االســتجابة لهــا أو توفــر األدويــة 
التي تحتاج إليها ملداواة جســمها املحروق 

بسبب تركه لها وهي تحرق يف سيارتها.
واستنكر ازدواجية املؤسسات الدولية التي 
ال تــرى إال القــوة اإلرسائيلية، متجاهلة الحق 
الفلســطيني، مؤكــًدا أنــه آن األوان إلنصــاف 
األسرة جعابيص وغرها من األرسى الذين 
يعانون األمل واملرض يف ظل صمت مطبق 

من العامل.
يــأيت  الحملــة  إطــاق  بــأن  املدهــون  وأفــاد 
واألرسى  جعابيــص  األســرة  قضيــة  لتبقــى 
مواصلــة  أهميــة  مؤكــدا  حيــة،  املــرىض 
التــي  وجرامئــه  االحتــال  لفضــح  الجهــود 

ميارسها ضدهم يف سجونه.
معاناة مستمرة

املحامــي  "حشــد"  هيئــة  رئيــس  وأوضــح 
األســرة جعابيــص  أن  العاطــي  عبــد  صــاح 

اعتقلــت عــام 2015 بعــد انفجار أنبوبة غاز 
يف سيارتها تسببت بإصابتها بحروق بليغة 
يف جسدها، مضيفا أنها منذ 6 أعوام وهي 
تعــاين الحــروق الخِطــرة وتحتــاج إىل تدخــل 
أن  إال  جراحيــة،  عمليــات  بثــان  عاجــي 
االحتــال يحرمهــا إجراءهــا، ويقــر عاجهــا 

عى بعض املراهم غر الكافية لحالتها.
أن  لــه  كلمــة  يف  العاطــي  عبــد  وأضــاف 
األســرة  عائلــة  طلــب  رفــض  االحتــال 
عــى  ملعالجتهــا  طبيــب  إدخــال  جعابيــص 
نفقتهــا، وكل جهــود الوســاطة مــن منظــات 
دوليــة إلدخــال أطبــاء لضــان عاجهــا، حتــى 
وأفــراد  الوحيــد  ابنهــا  زيــارة  ُحرمــت  إنهــا 

عائلتها.
وبــّن أن األســرة جعابيــص تعيــش ظروفــا 
معيشــية صعبــة، إذ تعــاين رطوبــة الســجن 
ســجون  يف  واحتجازهــا  جاهزيتــه،  وعــدم 
خــارج األرايض املحتلــة، واإلهــال الطبــي 
بحقهــا و700 أســر وأســرة يحتاجــون إىل 
عــن  معربــا  ومســتمر،  عاجــل  طبــي  تدخــل 
األرسى  الشــهداء  بقامئــة  لحقاهــا  خشــيته 

إذا مل يتم التدخل لعاجها.

وعــّد مــا تتعــرض لــه األســرة جعابيــص يف 
الســجن انتهــاكات جســيمة لــكل مــا ورد يف 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي كفلــت حاية 
خاصــة لــألرسى املدنيــن وخاصــة النســاء، 
الخــاص  الــدويل  القانــون  النتهــاك  إضافــة 

بحقوق اإلنسان.
لألمــم  العــام  األمــن  العاطــي  عبــد  ودعــا 
واملفوضيــة  األورويب  واالتحــاد  املتحــدة 
الســامية لحقــوق اإلنســان ومنظمــة الصحــة 
للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  العامليــة 
ومنظــات  املقاطعــة  وحــركات  األحمــر 
إىل  النســوية  والحــركات  اإلنســان  حقــوق 
االنضام لحملة منارصتها، التي ستشــمل 
فعاليــات وإرســال رســائل هدفهــا تســليط 
الضــوء عــى معانــاة األســرات يف ســجون 

االحتال.
الدامئــة  الحقائــق  تقــى  لجنــة  وطالــب 
يف مجلــس حقــوق اإلنســان برسعــة إجــراء 
الجســيمة  االنتهــاكات  حــول  التحقيقــات 
واألســرات يف  لهــا األرسى  تتعــرض  التــي 
سجون االحتال، والضغط لوقف االعتقال 

اإلداري ووقف اعتقال النساء واألطفال.

األسري الزبيدي يواصل إرضابه 
عن الطعام لليوم الخامس توالًيا

جنن/ فلسطن:
يواصــل األســر زكريــا الزبيــدي إرضابــه عــن الطعــام لليــوم الخامــس عــى 
التوايل، احتجاجًا عى ظروف اعتقاله يف سجون االحتال اإلرسائييل.

وقــال يحيــى الزبيــدي، شــقيق األســر زكريــا الــذي انتــزع حريته من ســجن 
جلبوع، وأعيد اعتقاله، إن شــقيقه زكريا مرضٌب عن الطعام منذ خمســة 

أيام احتجاجًا عى ظروف اعتقاله القاسية التي مير بها يف زنزانته.
غرفــة  انفــرادي، يف  عــزٍل  زكريــا، يف  االحتــال وضــع  أن  الزبيــدي  وبــن 
محاطــة بكامــرات املراقبــة، ويتعــرض يف كل ربع ســاعة لتفتيش همجي 
يف أثناء نومه، داخل زنزانته، ناهيك بالتعذيب الذي ميارس عليه، يف 

عزل برئ السبع، ما دفعه لخوض إرضاب مفتوح عن الطعام.
وزكريــا الزبيــدي )45 عامــا( مــن مخيــم جنــن، هــو أحــد األرسى الســّتة 
الذيــن متّكنــوا مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن جلبــوع، وهــم: محمد قاســم 
عارضــة )39 عامــا( ومحمــود عبــد الله عارضة )46 عاما( ويعقوب محمد 

قادري )49 عاما( وأيهم كممجي )36 عاما(، ومناضل انفيعات.

رام الله/ فلسطن:
االحتــال  ســجون  مختلــف  يف  األرسى  بــدأ 
تصعيديــة،  خطــوات  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
رفضــا لإلجــراءات العقابيــة التــي تواصل إدارة 
بحّقهــم، وال ســيا أرسى  تنفيذهــا  الســجون 

الجهاد اإلسامي.
وأوضــح نــادي األســر وهيئــة شــؤون األرسى، 
يف بيــان صحفــي، أن الخطــوات التصعيديــة 
ستستمر خال األيام املقبلة، للمطالبة بحل 
بإعادتهــم إىل غرفهــم،  الجهــاد  قضيــة أرسى 
عــى  أســبوعن  قبــل  توزيعهــم  بعــد  وذلــك 
غــرف التنظيــات األخــرى، عقــب انتــزاع ســتة 

أرسى حريتهــم مــن ســجن "جلبــوع"، قبــل أن 
يعاد اعتقالهم مرة أخرى.

وأشــارا إىل أن األرسى أرجعــوا أمــس وجبــات 
الطعام، وسيتبعها مترد وعودة أرسى الجهاد 
ورفــض  املقبــل،  الثاثــاء  ظهــر  غرفهــم  إىل 
دخولهــم غــرف التنظيــات األخــرى، يف حــن 
ســُتغَلق األقســام كافــة األربعــاء املقبــل، مــن 

الساعة الرابعة عرا حتى نهاية اليوم.
وجبتــي  ســرجعون  األرسى  أن  وأضافــا 
أيضــا،  املقبــل  الخميــس  والغــداء  الفطــور 
يف  الفصائــل  مختلــف  مــع  وسيتشــاورون 
لحــل  موعــد  عــى  لاتفــاق  األســبوع  نهايــة 

التصعيــد  خطــوات  ضمــن  التنظيــات، 
اإلضافية.

أخّلــت  االحتــال  إدارة ســجون  أن  ولفتــا إىل 
منتصــف الشــهر املــايض باالتفــاق الــذي أبرم 
بإعــادة  يقــي  والــذي  األســرة،  الحركــة  مــع 
األمــور إىل مــا كانــت عليــه قبــل الخامــس مــن 
االســتقرار  عــى  والحفــاظ  املنــرم،  الشــهر 
يف كل الســجون، وحــل مســألة توزيــع أرسى 
غــرف  عــى  توزيعهــم  مبنــع  الجهــاد،  حركــة 
التنظيــات األخــرى، وفتــح غرفــة، أو غرفتــن 
لهــم، يف كل قســم بالســجون، إال أن ذلــك مل 

يتم حتى اللحظة.
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إعالن طرح عطاء 
»إعــادة تأهيــل )9( غــرف مصــادر لألطفــال بــدون وذوي إعاقــة للمرحلــة 
االبتدائية في المحافظة الوسطى/ توريد أثاث« - عطاء رقم )2021/16(

تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء بعنوان "إعادة تأهيل )9( غرف مصــادر لألطفال بدون وذوي إعاقة 
للمرحلــة االبتدائيــة يف املحافظــة الوســطى/ توريــد أثــاث"، ضمــن مــروع "تحســن البيئــة التعلميــة لألطفــال ذوي 
 Bread for the" صعوبــات التعلــم يف املــدارس االبتدائيــة يف قطــاع غــزة- املرحلــة األوىل" بتمويــل مــن مؤسســة
World" وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، فعــى الــركات املؤهلــة 

والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هذا العطاء مفتوح للركات املختصة يف مجال توريد األثاث وأن تكون مستوفية كافة إجراءات ومتطلبات الرتخيص 

والعمل وأن تكون كافة الرتاخيص سارية املفعول، وأن يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجب عى الركة عند تسليم العطاء إرفاق شيك بنيك أو كفالة بنكية باسم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 

بقيمة %5 من إجاميل قيمة العطاء وال يقبل التأمن النقدي، ويســتبعد نهائيًا من املناقصة أي شــيك غري مســتويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرتسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجاميل قيمة العطاء.
4. ملن يرغب يف املشــاركة يف العطاء الحصول عى نســخة من وثائق العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-

ديــر البلح-شــارع الــرتزي، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد املوافــق 10 أكتوبــر 2021، خــال أوقــات الــدوام الرســمية مــن 
الساعة 00 :8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــى االستفســارات يــوم الخميــس املوافــق 14 أكتوبر 2021، الســاعة 09:00 صباحًا 

يف مقر الجمعية.
6. آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم الخميس املوافق 21 أكتوبر 2021 الســاعة 12:00 ظهرًا، يف مقر جمعية 

نوى للثقافة والفنون وفتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل جميع أنواع العموالت والرضائب والرسوم، 

وعى املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم الركة وعى أن يكون الحساب البنيك باسم الركة، وشهادة خصم من املصدر.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )100( فقط مائة شيكل ال غري، غري مسرتدة.

13. رسوم إعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

عى الراغبن التقدم لهذا العطاء املذكور مراجعة املقر الرئييس لجمعية نوى للثقافة والفنون )العنوان: دير البلح-
.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:شارع الرتزي(، )تليفون

إعالن طرح عطاء 
" أعمال صيانة ولوجستيات لعدد )9( مدارس للمرحلة االبتدائية
 في المحافظة الوسطى )أعمال دهان – أعمال كهرباء- أعمال بالط –

أعمال معدنية – أعمال خشبية – أعمال ألمونيوم(" عطاء رقم )2021/15(
    تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء بعنــوان "أعــامل صيانــة ولوجســتيات لعــدد )9( مــدارس للمرحلــة 
االبتدائيــة يف املحافظــة الوســطى )أعــامل دهــان – أعــامل كهربــاء- أعــامل بــاط – أعــامل معدنيــة – أعــامل خشــبية – 
أعــامل أملونيوم("ضمــن مــروع "تحســن البيئــة التعلميــة لألطفــال ذوي صعوبــات التعلــم يف املــدارس االبتدائيــة يف 
قطاع غزة- املرحلة األوىل" بتمويل من مؤسسة "Bread for the World" وذلك حسب املواصفات الفنية وجداول 
الكميات املرفقة يف كراسة العطاء، فعى الركات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:

1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هذا العطاء مفتوح للركات املختصة يف مجال أعامل الصيانة وأن تكون مستوفية كافة إجراءات ومتطلبات الرتخيص 

والعمل وأن تكون كافة الرتاخيص سارية املفعول، وأن يكون املتقدم مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجب عى الركة عند تســليم العطاء إرفاق شــيك بنيك أو كفالة بنكية باســم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 

بقيمــة 5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء وال يقبــل التأمــن النقــدي، ويســتبعد نهائيــًا من املناقصة أي شــيك غري مســتويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرتسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجاميل قيمة العطاء.

4. ملن يرغب يف املشاركة يف العطاء الحصول عى نسخة من وثائق العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-دير 

البلح-شــارع الرتزي، وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 10 أكتوبر 2021، خال أوقات الدوام الرســمية من الســاعة 
00 :8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلسة التمهيدية لإلجابة عى االستفسارات يوم األحد املوافق 17 أكتوبر 2021، الساعة 09:00 صباحًا يف مقر الجمعية.

6. آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثاثاء املوافق 19 أكتوبر 2021 الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية، مع 

العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد، وفتح مظاريف العطاء يف نفس اليوم الساعة 12:30ظهرًا.
7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل جميع أنواع العموالت والرضائب والرسوم، 

وعى املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم الركة وعى أن يكون الحساب البنيك باسم الركة، وشهادة خصم من املصدر.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )100( فقط مائة شيكل ال غري، غري مسرتدة.

13. رسوم إعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

عــى الراغبــن التقــدم لهــذا العطــاء املذكــور مراجعــة املقــر الرئييس لجمعية نــوى للثقافة والفنون )العنــوان: دير البلح-
.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:شارع الرتزي(، )تليفون

إعالن طرح عطاء
تعلن هيئة التقاعد الفلسطينية – غزة عن طرح عطاء رقم 2021/02
توريد وتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة توليد 

140 كيلو وات بمبنى الهيئة 

وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات والروط املذكورة يف كراســة 
العطاء، فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:

• يجــب عــى املتقــدم ان يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص ولديــه خــرة ســابقة يف 
مجال توريد وتركيب نظام الطاقة الشمسية وان يكون مسجا رسميا يف الدوائر الرضيبية.

• يجــب ان تكــون العطــاءات مصحوبــة بكفالــة أوليــة مقدارهــا 5 % مــن قيمــة العطــاء، 
وذلك عى شكل كفالة بنكية او شيك مصدق من بنك معرتف به من قبل سلطة النقد 
عى ان تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يوما من تاريخ فتح العطاء.

• تقدم األسعار بالدوالر األمرييك.
• يلتــزم املتقــدم بارفــاق عينــة واحــدة مــن كل صنــف مــن األصنــاف املــراد 
توريدها، وان تكون مطابقة للمواصفات الفنية املطلوبة يف كراسة العطاء

• يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة صفرية بكامل مبلغ العطاء مع 
ارفاق شهادة خصم من املصدر.

• رسوم اعان العطاء ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
• رشاء كراســة العطــاء خــال الفــرتة مــن يــوم االحد املوافــق 2021/10/10 

حتى يوم الخميس املوافق 2021/10/14 الساعة 3:00 مساًء.
• يتم استام كراسة العطاء مقابل مبلغ 200 دوالر غري مسرتدة.

• الهيئة غري ملزمة بقبول اقل األسعار.
• آخر موعد لتقديم العروض بالظرف املختوم هو الساعة 3:00 مساًء من 

يوم الخميس املوافق 2021/10/28م.
املوافــق  االحــد  يــوم  مــن  ظهــرًا   12:30 الســاعة  املظاريــف  فتــح  ســيتم   •

2021/10/31م يف مقر الهيئة بغزة.

• سيتم عقد االجتامع التمهيدي يوم الخميس املوافق 2021/10/21 يف 
متام الساعة 11:00 صباحُا يف مقر الهيئة.

• للتواصــل واالستفســار زيــارة مقــر هيئــة التقاعــد الفلســطينية مقــر غــزة – 
شــارع الثــورة – بجانــب ملعــب فلســطن او مــن خــال االتصــال عــى الرقــم 

0599414534 او الرقم 0598785183.

هيئة التقاعد الفلسطينية – غزة

نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

الكيان االستيطاين يف 
فلسطني وبدء العد التنازيل

فيــه ســوى حجارتــه  يبــَق  ميــاه كثــرية ومل  الــوادي  لقــد جــرت يف 
املصلبة والوازنة.

املســتوطنن  قيــام  منــذ  وقعــت  كثــرية  وضحايــا  كبــرية  حــروب 
وظيفــي خدمــة  دور  تأســس ألداء  كيــان  املحتلــة،  فلســطن  يف 
منطقــة  يف  واالســتغال  للتوســع  الطامحــة  الغربيــة  للرأســاملية 
تشــكل مركــز الدنيــا، وبنفطهــا الحيوي الذي قامــت عليه الصناعة 
الخــام  وموادهــا  الواســعة  وبأســواقها  واحتكاراتهــا،  العامليــة 

ومياهها وعاملتها الرخيصة.
وقــد تقاطعــت مــع هــذا كلــه الفكــرة الصهيونيــة الرأســاملية التــي 
ارتكزت عى أســطورة من خيال غريب أورويب أوال ملد النفوذ من 
جهــة وللخــاص مــن اليهــود وطردهم من أوروبــا الصاعدة من جهة 

ثانية.
محــط  فلســطن  وكانــت  الــرق  نحــو  بالتحــري  ُبــدئ  هنــا  مــن 
الرحــال، وكان االســتيطان هــو العنــوان، وهــو جوهــر خــرة العــرق 
األنغلوســكوين الــذي اســتوطن ونجــح يف إقامــة دولة يف الواليات 
مــن  وغريهــا  ونيوزيانــدا  وأســرتاليا  وكنــدا  األمريكيــة  املتحــدة 

املاملك.
يقولــون لــكل دولــة جيــش، والكيان االســتيطاين هــو يف واقع األمر 
جيش صنع دولة، ومل يزل يقرر هذا الجيش مستقبل هذا الكيان 
ويصنع مؤسساته وقياداته، وتتشكل جل هيئاته يف كل حقولها 
مــن  تخرجــت  كادراتــه  منــا  والتكنولوجيــة  والصناعيــة  الزراعيــة 

وحدات البقرة املقدسة.
ويرتكبــون  ويتجسســون  يغتالــون  لقراصنــة  مســلحة  عصابــات 
املجــازر وينهبــون األرض، وهكــذا هــي دولــة الصهاينــة منــذ البــدء 

وحتى النهاية الحتمية التي أمست نهايتها مرئية للعيان.
وليــس غربيــا بــأي حــال أن تكــون العاقــات بــن )تــل أبيــب( ولنــدن 
وواشنطن وأوتاوا وسيدين وغريها عاقات ذات بعد إسرتاتيجي 
ميلكــون  أنهــم  كــام  وثقافًيــا،  واقتصادًيــا  وأمنًيــا  عســكرًيا  وثيــق 
تاريخــا بنفــس الســامح واملامــح لعصابات قتلت وســفكت دماء 

املاين لبناء كيانهم عى حساب عذابات السكان األصلين.
ويرى الجميع ويلحظ بأم العن أنه ومنذ ما يقارب العقد ونصف 
بدأ الكيان الغاصب يرتاجع وأضحت أسطورة واحة الدميقراطية 
يف رشق أوســط اســتبدادي تتداعــى وينكشــف خــواء هــذا البنــاء 
الهامــي حــن ظهــرت الحقيقــة يف أنه ما كان للكيان االســتيطاين 
أن يستمر عى قيد الحياة حتى اليوم لوال الوحدة امليدانية التي 
شكلت فيه هذه النظم العربية االستبدادية مناطق عازلة تحميه 
ومتده بأســباب االســتمرار، وهي مبجموعها تحت مظلة بريطانيا 
العظمــى تأسيســا وإســنادا حتــى منتصــف الخميســنيات حن بدأ 
األوســط  الــرق  مقــدرات  عــى  الســيطرة  يف  األمريــيك  النفــوذ 
فتصبــح واشــنطن العــراب الرئيــس ولنــدن وأوروبــا عمومــا رشيــكان 

من الدرجة الثانية.
لقــد بــدأ هــذا التحول االســرتاتيجي حن نجــح محور املقاومة يف 
اإلمســاك بالحلقــة املركزيــة لحقائــق دور النظــام العــريب الرســمي 

والطاقــات الكامنــة للشــعوب املناضلــة ومــا أنجزتــه مــن 
1515انتصــارات ومــا واجهتــه ذات الــدول االســتعامرية مــن 

الكشف عن دالئل جديدة تثبت النية املبيتة الغتيال نزار بنات

"حرية" يطالب بالتحقيق يف اعتداء 
أمن السلطة عىل الالعب عابدين

في جامعة بيرزيت
"الطاليب الدميقراطي": سُنحارب وجود 

املستثمرين وتكديس األموال عىل حساب الطلبة

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
عــن دالئــل جديــدة  بنــات  كشــفت عائلــة 
تثبــت وجــود نوايــا مبيتــة الغتيــال الناشــط 
بنــات، وذلــك  نــزار  الســيايس  واملعــارض 
بناًء عى مجريات جلســة املحاكمة التي 
عقــدت، أمــس، يف املحكمــة العســكرية 

مبدينة رام الله.
وأوضــح عــامر بنــات ابــن عــم املغــدور، أن 
شــهادات  إىل  تســتند  الجديــدة  الدالئــل 
شهود قدمتهم النيابة العامة، وهم: مدير 
املباحــث  وضابــط  القضائيــة،  الرطــة 
وضابــط  لألجهــزة،  املعلومــات  لجنــة  يف 
ومديــر  عاليــة،  مستشــفى  يف  الرطــة 

األدلة الجنائية يف الرطة.
وبــنَّ بنــات يف ترصيــح لـ"فلســطن"، أن 
مديــر الرطــة القضائيــة شــهد يف جلســة 
رشطــة  إىل  مذكــرة  أرســل  أنــه  املحاكمــة 
نــزار،  اعتقــال  أجــل  مــن  الخليــل  دورا يف 

ومل ترسل إىل جهاز آخر.
وتساءل عامر: ما دام أن املذكرة أرسلت 
إىل رشطة دورا، فكيف وصلت إىل جهاز 
يدلــل  "هــذا  مضيًفــا:  الوقــايئ؟،  األمــن 
اغتيــال  هــو  نــزار  مــع  حصــل  مــا  أن  عــى 

وليس قتًا بالخطأ يف أثناء االعتقال".

مــا شــهدته جلســة املحاكمــة،  أبــرز  ومــن 
ادعاءات تشري إىل أن نزار كان "عى رأس 
قامئــة أبرز املطلوبــن األمنين الخطريين 
أنهــا  الرطــة  أعلنــت  حــن  عــى  ا"،  جــدًّ
تتعــرف  القامئــة، ومل  عــى  نــزار  مل تضــع 
املحكمــة عــى الجهــة التي اقرتحت اســم 

نزار ليكون عى رأس القامئة.
االعتقــال  مذكــرة  أن  إىل  عــامر  وأشــار 
الصادرة بحق نزار مل يظهرها أحد يف لجنة 
مــا  إن  بــل  األمنيــة،  لألجهــزة  املعلومــات 
حصل أن جهة غري معروفة اقرتحت اسم 
ا أن جميــع التفاصيــل  نــزار العتقالــه، عــادًّ
"تؤكــد روايــة العائلــة منــذ البدايــة وأن مــا 

حصل هو اغتيال سيايس".
وكان محامــي عائلــة بنــات غانــدي أمــن، 
بــنَّ يف منشــور عــى صفحتــه يف موقــع 
الجلســة  يف  النيابــة  أن  بــوك"،  "فيــس 
قدمــت أدوات جرميــة اغتيــال نــزار بنــات، 
وهي العتلة واملهدة وقنينة غاز وكشاف.

الجلســة  يف  أيًضــا  النيابــة  وقدمــت 
مضبوطــات  "كشــف  أمــن-  -بحســب 
لسيارة البولو التي وضع فيها الشهيد نزار 
ومل تحمــل لوحــة ترخيــص أو ســجل حيــازة 

ألحد، وكذلك املسدسات".

واملضبوطــات  الضبــط  محــرض  أن  وبــن 
مل يظهــر أي مقاومــة أو عنــف يف مــرح 
الجرمية والســيارة، ســواء من نزار نفسه أو 
مــن أبنــاء عمه الذين كانوا معه يف املنزل 

لحظة االقتحام.
وبــنَّ أنــه تــمَّ تأجيــل املحكمــة ليــوم األحــد 
األول  تريــن  أكتوبــر/   17 املقبــل، 

الحايل، لاستامع لبقية الشهود.
مهرجان التأبين

وبشــأن مهرجــان تأبن الشــهيد نــزار بنات، 
عائــي  لظــرف  أنــه  عــامر،  عمــه  ابــن  بــنَّ 
خــاص وبســبب وفــاة أحد رجــاالت العائلة 
وهــو عــم الشــهيد، قــررت األخــرية تأجيــل 
أول  عقــده،  مقــرًرا  كان  الــذي  املهرجــان 
مــن أمــس، يف مقــر املجلــس التريعــي 

مبدينة رام الله.
وبــنَّ عــامر أن تأجيــل املهرجــان حتى يوم 
األحــد املقبــل، كان بالتوافــق بــن العائلــة 
واإلســامية  الوطنيــة  والقــوى  والحــراكات 
واملجلــس التنســيقي للقوائــم املســتقلة 
عــى  املرفــة  الشــبابية  واملبــادرات 

تنظيم املهرجان.
أمــام  العراقيــل  تضــع  الســلطة  أن  وبــنَّ 
عممــت  أن  ســبق  إذ  التأبــن،  مهرجــان 

عــى مطاعــم وقاعــات مدينــة رام الله منع 
اســتضافة املهرجــان، وهو مــا دفع العائلة 
والجهــات املرفــة عــى تأجيــل املوعــد 
مــن  الرابــع  مقــرًرا  كان  والــذي  لــه،  األول 

أكتوبر/ ترين األول الحايل.
واســعة  بنــات مشــاركة جامهرييــة  وتوقــع 
محــاوالت  رغــم  نــزار،  تأبــن  مهرجــان  يف 

السلطة إعاقة إقامته.
التنســيقي  واملجلــس  العائلــة  أن  وبــنَّ 
بلديــة  مــن  املســؤولة  الجهــات  أخــروا 
ومحافظــة رام اللــه، نيتهــا عقــد املهرجــان 
تتســلم  أن  لكــن دون  املجلــس،  مقــر  يف 
يف  رســمية  جهــة  أي  مــن  رد  أي  العائلــة 

السلطة.
قمعــت  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وكانــت 
ميدانيــة  وفعاليــات  مســريات  سلســلة 
خرجــت يف مدينــة رام اللــه، وغريهــا مــن 
محافظــات الضفــة الغربيــة، رفًضــا لجرمية 
مبحاســبة  وللمطالبــة  بنــات،  نــزار  اغتيــال 

قتلت.
ويف موضــوع متصــل، بــن عامر بنات، أن 
أمــن الســلطة مــارس ضغوًطــا كبــرية عــى 
حســن بنــات الشــاهد الرئيــس يف جرمية 
تغــري  عــى  إجبــاره  بهــدف  نــزار،  اغتيــال 

القــايض  أمــام  تقدميهــا  املقــرر  شــهادته 
يف جلسات املحاكمة القدمية.

وبن عامر أن الشاهد حسن بنات الذي 
كان يرافــق الشــهيد نــزار، لحظــة اغتيالــه، 
قضاهــا  يوًمــا   12 ملــدة  مؤخــًرا  اعتقــل 
متنقًا بن سجون مباحث رشطة الخليل 
وجهــاز األمــن الوقــايئ يف نفــس املدينــة، 
وحــاول األخــري تلفيــق حادثــة إطــاق النــار 
عــى منــزل الضابــط يف الوقــايئ ثائــر أبــو 
جويعد، أحد املشاركن يف اغتيال نزار.

لكــن عــامر يؤكــد أن اســتهداف منــزل أبــو 
جويعــد، كان ألن األخــري لديــه يف جعبتــه 
ما ينجيه من اغتيال نزار ويكشــف حقائق 
تتعلــق بشــخصيات أخــرى، ولذلك حصل 
إطــاق نــريان عــى منزلــه مــن نفــس الجهــة 
نــزار  منــزل  عــى  الرصــاص  أطلقــت  التــي 

قبل اغتياله بأيام.
مــن  طلبــوا  واملباحــث  الوقــايئ  أن  وبــنَّ 
املحكمــة،  يف  شــهادته  تغيــري  حســن 
حــن  نامًئــا  يُكــن  مل  نــزار  بــأن  واالدعــاء 
اعتــدى عليــه عنــارص الوقــايئ، وإمنــا "قام 
بشــتمهم وشــتم الــذات اإللهيــة"، ومــن ثــم 
كامــه،  عــى  ا  ردًّ عليــه  باالعتــداء  قامــوا 

حسب مزاعمهم.

رام الله/ فلسطن:
أكــد تجمــع املؤسســات الحقوقيــة 
بالــغ  بقلــق  يتابــع  أنــه  "حريــة" 
العــب  عــى  وقــع  الــذي  االعتــداء 
الشــاب  الفلســطيني  املنتخــب 
جهــات  مطالًبــا  عابديــن،  خــريي 
حــادث  يف  بالتحقيــق  االختصــاص 

اعتداء أفراد من الرطة عليه.
وقــال التجمــع يف بيــان لــه أمس: إن 
"واقعة االعتداء من قبل أجهزة أمن 
املاضيــة،  الجمعــة  مســاء  الســلطة 
يف ملعــب هــواري بومديــن بــدورا 
جبــل  لقــاء  أثنــاء  يف  الخليــل  يف 
عــى  الســموع  وشــباب  املكــر 
ورضبــه  عابديــن  خــريي  الشــاب 
بشــكل مــرح عــى مرأى مــن العامة 
حيث تم توثيق فيديو للحادثة، ما 
أدى إىل إصابتــه بإصابــات مختلفــة 
الربــاط  بتمــزق  مصــاب  أنــه  علــاًم 

الصليبي".
وجــدد إدانتــه "لسياســة أجهــزة أمــن 
السلطة بحق النشطاء والسياسين 
الجســدية  واالعتــداءات  وإرهابهــم 

أقربــاء  مــع  حــدث  كــام  عليهــم 
الناشــط الســيايس نــزار بنــات التــي 
خــال  بشــعة  بجرميــه  قتلــه  تــم 

اقتحام بيته قبل نحو 5 أشهر".
االعتقــال  أعــامل  أن  وأكــد 
بحــق  األذى  وإلحــاق  والتعذيــب 
مــن  الفلســطينين  املواطنــن 
خلفيــة  عــى  الســلطة  أجهــزة  قبــل 
واألنشــطة  السياســية  االنتــامءات 
واآلراء يشــكل خطــًرا حقيقًيــا عــى 
حالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض 

الفلسطينية.
وشــدد عى أن هذه األعامل تعتر 
الــدويل  للقانــون  واضحــة  مخالفــة 
لحقــوق  العاملــي  اإلعــان  الســيام 
الخــاص  الــدويل  والعهــد  اإلنســان 
والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق 
التــي   )19،9( املــواد  تحديــدًا 
اعتنــاق  يف  الحــق  األفــراد  منحــت 
وحظــرت  مضايقــة  دون  اآلراء 
التعســف يف االعتقــال أو التوقيــف 
ألســباب نــص عليهــا القانــون ووفــق 

اإلجراءات املنصوص عليها فيه.

االعتقــال  "هــذا  إن  التجمــع:  وقــال 
االعــب  عــى  بالــرضب  والتعــدي 
عابديــن هــو انتهــاك أيضــا لقواعــد 
الفلســطيني  األســايس  القانــون 
وخصوصًا املادة )11( التي أكدت 
الحريــة الشــخصية ومل ُتِجــز القبض 
عــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو 

تقييد حريته إال بأمر قضايئ".
مابســات  يف  بالتحقيــق  وطالــب 
الضفــة  يف  األمــن  قــوات  اعتــداء 
خــريي  الاعــب  عــى  الغربيــة 
الكفيلــة  التدابــري  واتخــاذ  عابديــن 

مبنع تكرار مثل هذه الحوادث.
أفــراد  كل  التجمــع ملحاســبة  ودعــا 
القــوة التــي قامــت بــرضب وســحل 
وتقدميهــم  عابديــن  الاعــب 
ملحاكمــة عادلــة إضافــة ملــن أعطى 

األوامر بالرضب والسحل.
كــام دعــا إلعــادة الحيــاة الدســتورية 
الفلســطيني  الســيايس  للنظــام 
تحمــي  دميقراطيــة  أســس  عــى 
خــال  مــن  اإلنســان،  حقــوق  حالــة 

انتخابات عامة حرة ومبارشة.

رام الله/ فلسطن:
أكــد القطــب الطــايب الدميقراطــي التقدمــي 
ســيحارب  أنــه  أمــس،  بريزيــت،  جامعــة  يف 
وجــود املســتثمرين وكل مظاهــر الخصخصــة 
عــى  األمــوال  وتكديــس  الجامعــة،  داخــل 

حساب الطلبة.
أمــس  لــه  بيــان  يف  الطــايب  القطــب  وأوضــح 
أنــه والحركــة  التجــاري،  بشــأن قضيــة املجمــع 
وأبلغــاه  الجامعــة  برئيــس  اجتمعــا  الطابيــة 
بقصــارى  ســيعملون  وممثليهــم  الطلبــة  بــأن 
الخصخصــة  مظاهــر  محاربــة  عــى  جهدهــم 
املرتفعــة  األســعار  حيــث  الجامعــة،  داخــل 

وقلة الجودة وغياب الرقابة الصحية.
تحويــل  رفضــه  الطــايب  القطــب  وأكــد 
الطالــب إىل زبــون للــوكاالت التــي ال هــم لهــا 
الطلبــة،  حســاب  عــى  األمــوال  تكديــس  إال 
تلتفــت  مل  املنرصمــة  الجامعــة  إدارة  إن  إذ 
وتعاونيــات  وجمعيــات  املنتجــن  لصغــار 
أهــايل الشــهداء واألرسى، بــل جلبــت "حيتان 
األمــوال" إىل قلــب الجامعــة، لتحــول جامعــة 
الشــهداء مــن حيــز للبحــث عــن املعرفــة وبنــاء 

الجامعــي  التضامــن  وتعزيــز  الوطنيــة  الهويــة 
واالســتغال  االســتهاك  قيــم  تعزيــز  إىل 

والنهب.
اإلدارة  مــع  مســبق  اتفــاق  وجــود  إىل  ولفــت 
املجمــع  داخــل  مســاحات  بتوفــري  املنرصمــة 
لتشــغيل الطلبــة وذهــاب ربحهــا إىل صنــدوق 
اســتغلت  الجامعــة  لكــن  املحتــاج،  الطالــب 
جائحة كورونا وحولت املجمع إىل 17 كشًكا 
بأســعار مرتفعــة جــدا بجــودة ســيئة وربح يعود 
لكبــار رؤوس األمــوال، دون االلتفات ملصلحة 
تقــي  التــي  العامــة  املصلحــة  أو  الطالــب 
بتوفــري فــرص ملن هــم أقل حظا، كالتعاونيات 
وتعاونيــات  الخرييــة  والجمعيــات  النســوية 

أهايل الشهداء.
وأضاف أن الغالبية العظمى من املستثمرين 
جامعــة  يف  اإلرسائيليــة  البضاعــة  تســتخدم 
أن  مؤكــدا  وشــهداء،  أرسى  أبناءهــا  قدمــت 
الرابح يف هذه املعادلة فقط املستثمر، "أما 
نحــن فســنخر بريزيــت وهويتهــا"، مشــددا 
أنــه بصــدد إعــان خطــوات نقابيــة ضــد  عــى 

ذلك قريبا.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االحتالل عىل إزالتها، وصحيح أن معركة ســيف القدس هذا العام 
قــد أفشــلت االقتحــام الصهيــوين الجامعــي الكبــر لألقــى أواخــر 
رمضان وبددت مسرة األعالم التي حشد املستوطنون لها طويال، 
لكن هذه الجوالت املرّشفة يف الدفاع عن األقى مل تتكفل حتى 
بإيقــاف  بالكامــل، وال  تتهــدد األقــى  التــي  اآلن بتحييــد األخطــار 
عمليــات االقتحــام اليوميــة لســاحات املســجد، وال ســيام أن هــذه 
االقتحامات ليســت إجراًء روتينيًا شــكليًا بل هي سياســة متّهد ملا 
هو آت، وملخطط كبر يستهدف وجود املسجد األقى، وينتظر 
فرصة مواتية ليك يتجىل واقعًا غر قابل للدفع، وحينها لن تجدي 

ردود األفعال نفعًا مهام عظمت.
يرتفــع  أن  ينبغــي  اليــوم  األقــى  املســجد  عــن  الدفــاع  قضيــة 
االهتــامم بهــا لتصبــح األولويــة األساســية عــىل أجنــدة االهتاممــات 
أولويــة  يشــكل  الصامــت  التدريجــي  تهويــده  أن  ذلــك  الوطنيــة، 
للمــرشوع الصهيــوين، وتبــذل ألجلــه تجمعاتــه الدينيــة مــااًل وجهــدًا 
عــىل  بــات رضوريــًا  املخططــات  هــذه  واســتباق  وتخطيطــًا،  ووقتــًا 
املســتويات كافة، سياســية وإعالمية وميدانية، وهذا يلزمه تعبئة 
معنوية عالية للجمهور الفلسطيني، تجمع ما بني التوعية باألخطار 

األعــالم  ومــرورا مبســرات  الحديديــة  البوابــات  مــن  بــدًءا  جــراح،  الشــيخ 
انتهــاًء  وليــس  جــراح،  الشــيخ  عائــالت  بتهجــر  قــرار  اتخــاذ  يف  والــردد 
مبنــع املتدينــني املتطرفــني مــن أداء الصــالة الصامتــة والتقســيم الزمــاين 

واملكاين للمسجد املبارك.
اضطــر االحتــالل للراجــع الشــكيل وامللتــف عــن قــرار محكمتــه القــايض 
برشعنــة الصــالة التلموديــة؛ خوًفــا من انفجــار الوضع مجددا يف األرايض 
الفلســطينية أو االنجــرار إىل مواجهــة جديــدة مــع املقاومــة يف غــزة، ومن 

ثم حدوث تفكك يف حكومة بينيت الهشة
لــوال غيــاب  العنرصيــة  القــرارات  أن يتجــرأ عــىل هــذه  مــا كان لالحتــالل 
أي دور، للســلطة الفلســطينية التــي تكتفــي بتوجيــه املناشــدات لألمــم 
جــاء يف  كــام  بالتدخــل  العربيــة  والجامعــة  الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة 
ظــل حالــة الصمــت العــريب املطلــق حيــال مــا يحــدث ألهلنــا يف القــدس 
مرتــع  إىل  عواصمهــا  تحولــت  التــي  العــريب  التطبيــع  دول  وخصوصــا 

لعصابات املافيا الصهيونية التي تساهم بنرش الرذيلة واملخدرات.
 ولعــل ترصيــح العاهــل األردين امللــك عبــد اللــه الثــاين، الــذي قــال فيــه: 
"ســنواصل العمل عىل حامية املقدســات يف القدس مبوجب الوصاية 
الهاشــمية"، كان لــه دور يف الراجــع الشــكيل وامللتــف عــن هــذا القــرار، 
ألن اســتمرار مــا يســمى الصلــوات الصامتــة، ســيؤدي إىل تنفيــذ مخطــط 
تقســيم األقــى زمانيــا ومكانيــا؛ مــا يعنــي َســحب البســاط مــن الوصايــة 
األردنيــة. إن هــذا القــرار العنــرصي بالســامح لليهــود بالصــالة الصامتــة مل 
يأِت صدفة، بل جاء تزامنا مع الذكرى الحادية والثالثني ملجزرة األقى، 
التي ارتكبها االحتالل الصهيوين يف ساحات املسجد املبارك، مدفوعا 
بهــوس جامعــات الهيــكل التــي تظــن أن الفرصــة أصبحــت متاحــة لوضــع 

حجر األساس لهيكلهم املزعوم.
تســتغل دولــة االحتــالل حالــة الصمــت العريب وتهافت الوفــود التطبيعية 
العربيــة لزيــارة املدينــة املقدســة ليــس للتضامــن مــع أهلهــا املنكوبــني 

يفعلــه  ملــا  اإلرسائيليــة  السياســية  التغطيــة  حجــم  ألن  علنيــة،  أم  صامتــة، 
اإلرسائيليــون داخــل األقــى يبــدو كبــرا، وال يراجــع ال تحوطــا من رد الفعل 
الفلسطيني، ظنا منه أن تجمعات رمضان والجمعة، هي الخطر عليه فقط، 
ال غرها، وال يأبه أيضا بتهديدات سلطة رام الله، باللجوء إىل املؤسسات 
الدوليــة، التــي يعــرف الــكل أن )إرسائيــل( أيضــا لديهــا وســائلها وأدواتهــا مــن 
أجــل إحبــاط أي تحــرك فيــه، وهــي أيضــا ال تقــف عنــد االعراضــات األردنيــة، 
برغم كل بيانات التنديد والشجب، وتسليم مذكرات االحتجاج، واستدعاء 
نــوع جديــد، عــىل أســاس  بــد مــن تدخــل مــن  الســفر. يف هــذه الحالــة ال 
ثالثــة محــاور، األول إعــادة تنظيــم البيــت املقــديس والفلســطيني الداخــيل 
بشــكل مختلــف عــىل املســتوى الســيايس، أمــام العراقيــل اإلرسائيليــة، مــن 
وهــذا  املقبلــة،  الفــرة  خــالل  األقــى،  داخــل  تطــورات  أي  مواجهــة  أجــل 
التنظيــم مبعنــاه الســيايس والشــعبي ميتــد إىل كل فلســطني املحتلــة منــذ 
عــام 1948. الثــاين بحــث األردن لكونــه املســؤول عــن الرعايــة عــن مســاندة 
عربيــة ودوليــة بطريقــة مختلفــة، أمــام مخاطــر حــدوث ســيناريوهات ســيئة، 
الــويص، وهــذا ليــس مــن  ســيتم تحميــل األردن مســؤوليتها منفــردا، لكونــه 
مصلحــة األردن، أن يصبــح الطــرف املــالم وحيــدا، ألن الواضــح هنــا أن عــدة 
أطراف عربية وإســالمية اســراحت من ملف األقى، وتريد تحميل األردن 
مســؤوليته منفــردا، مــن أجــل اتهامــه الحقــا، أنــه رفض رشاكة أحــد، وعليه من 

ثم أن يتحمل املسؤولية.
الســيايس  التصعيــد  وكل  األمريكيــني،  مــع  عالقتــه  برغــم  هنــا  األردن 

عــىل الرغــم مــن صــدور قــرار مــن املحكمــة املركزيــة لالحتــالل يف 
القــدس بإلغــاء قــرار ســابق ملحكمــة الصلــح يتيح للمســتوطنني أداء 
مــا يســمى الصلــوات الصامتــة داخــل ســاحات املســجد األقــى، 
يــوم أمــس يظهــر فيهــا  فــإن هنــاك صــورًا تناقلتهــا وســائل اإلعــالم 
التلموديــة يف ســاحات  يــؤدون صلواتهــم  مســتوطنون يهــود وهــم 

األقى، وهي ليست املرة األوىل.
هــذا يعنــي أن الراجــع عــن القــرار كان مجرد إجراء مخادع وشــكيل، 
أن  تبــنّي  بعدمــا  عليــه،  الفعــل  ردود  آفــاق  محــارصة  منــه  الهــدف 
الغضبــات الفلســطينية الفعليــة تركــز يف االحتجــاج عــىل مــا هــو 
ظاهر ومريئ ومعلن من سياسات تهويدية صهيونية تجاه األقى.
ويبدو هنا أن االحتالل قد قرر مامرسة التهويد الصامت للمسجد 
األقــى، بدليــل حــدوث اقتحامــات يوميــة لســاحاته، دون أن تثــر 
ردود أفعــال كبــرة، رغــم أنهــا ترافــق مــع أداء لصلــوات يهوديــة، أي 
إن التقســيم الزمــاين واملــكاين لألقــى يف طريقــه للتبلــور، لكنــه 
يجــري بالتدريــج، وضمــن خطــة ممنهجــة، يصبــح معهــا املســتهجن 
مألوفــًا مــع تكــراره ثــم فرضــه واقعــا. صحيــح أن هبــة بــاب األســباط 
عام 2017 قد أســقطت قرار تركيب البوابات اإللكرونية وأجربت 

قــرار املحكمــة االرسائيليــة مبنــح اليهــود حق أداء صــالة تلمودية "صامتة" 
يف الحرم القديس، ثم إعادة إلغائه تحت وقع تهديدات املقاومة وحالة 
الغليــان التــي أعقبــت القــرار مــن قبل املقدســيني، جاء ليؤكــد مبا ال يدع 
مجــاال للشــك أن دولــة االحتــالل ماضيــة يف مخططاتها التهويدة للمدينة 
املقدســة واالســتيالء عــىل املســجد االقــى الــذي يشــكل ثــاين أقــدس 

مقدسات املسلمني بعد املسجد الحرام. 
إن هــذا القــرار يــأيت ضمــن املحاوالت املســتمرة لفرض مخطط التقســيم 
الزمــاين واملــكاين للمســجد األقــى املبــارك، وليؤكــد مــن جديــد تواطؤ 
القضــاء اإلرسائيــيل يف ترشيــع العــدوان عــىل املقدســات اإلســالمية مــع 
يقيننا أن مثل هذه القرارات لن تغر من حقائق التاريخ شيئا، ولن تفلح 
يف طمــس الهويــة الفلســطينية العربيــة للمدينــة املقدســة، ولــن تغر من 

ا خالًصا. حقيقة كون املسجد وقًفا إسالميًّ
إن هــذا القــرار العنــرصي ليــس مفاجًئــا، بــل جــاء ضمن خطــوات إرسائيلية 
متدرجة من قبل الحكومة اليمينية املتطرفة لتهيئة الرأي العام إلقامة ما 
يسمى الهيكل املزعوم وتقسيمه بني اليهود واملسلمني كام حدث يف 

الحرم اإلبراهيمي يف الخليل.
 ويف تقديــري أن اتخــاذ مثــل هــذا القــرار يــأيت اســتكامال للتصعيــد غــر 
خــالل  شــهدناه  الــذي  واالقتحامــات  االعتــداءات  حجــم  يف  املســبوق 
بــأداء  قيامهــم  الحــرص:  ال  املثــال  ســبيل  عــىل  ومنهــا  اليهوديــة،  األعيــاد 
يف  اإلرسائيــيل  العلــم  ورفــع  بالبــوق،  والنفــخ  علنيــة،  تلموديــة  طقــوس 
مــن  وغرهــا  امللحمــي"،  والســجود  العــرش،  قرابــني  وإدخــال  باحاتــه، 

طقوس استفزازية توراتية.
العنــرصي  القــرار  إللغــاء  اضطــرت  االحتــالل  حكومــة  بــأن  شــك  مــن  ومــا 
يف  أهلنــا  وصمــود  املقاومــة  فصائــل  تهديــدات  مــن  الخــوف  بســبب 
القــدس املحتلــة ومناطــق 1948، الذيــن كان لهــم دور كبر يف التصدي 
للمخططــات اإلجراميــة بحــق املدينــة املقدســة واملســجد األقــى وحي 

يف  الزمنــي  التقاســم  ســيناريو  مــن  التحذيــر  يتــم  كان  ســنوات  مــدى  عــىل 
التحذيــرات  هــذه  وذهبــت  املــكاين،  للتقاســم  توطئــة  األقــى،  املســجد 

أدراج الرياح، فال أحد يهتم، وكأننا أمام أثر حجري.
لقــد تــم التحذيــر مؤخــرا، مــن سياســات إرسائيلية مســتجدة، مختلفة، وأكرث 
فيهــا  وقــف  التــي  األخــرة،  رمضــان  أحــداث  بعــد  تحديــدا  بــدأت  عدائيــة، 
املقدســيون واملصلــون ضــد )إرسائيــل(، وأدت إىل مــا أدت إليــه، والواضــح 
هنا أن العقل اإلرسائييل قرر أن يرفع حدة املواجهة داخل الحرم القديس، 
بعــد أن اكتشــف أنــه أمــام كتلــة مقدســية، منوعــة يف مشــاربها، تقــف ضــده، 
مدينــة  يف  اإلرسائيــيل  للوجــود  اإلربــاك  وتســبب  التنظيــم،  عــىل  وقــادرة 

القدس.
األســبوع املــايض، مثــال تــم اختطــاف االقــى، بــني املحاكــم اإلرسائيليــة، 
بــني مــن مينــع الرشطــة مــن أي محاولــة للتحكــم يف دخــول املســتوطنني إىل 
وبينهــام  الحــق،  هــذا  الرشطــة  أعــىل متنــح  وبــني محكمــة  القــديس،  الحــرم 
أحكام إرسائيلية قدمية صادرة عام 1978، تسمح بدخول اإلرسائيليني إىل 
املسجد األقى، من أجل أداء الصالة الصامتة، وهذا التجاذب القضايئ، 
غر مفصول عن القرار الســيايس، فالكل يعرف أن املؤسســات اإلرسائيلية 

تعمل معا.
موجــات االقتحــام شــبه اليوميــة، التــي نراهــا اآلن، وعــىل فرتــني كل يــوم، 
صباحيــة، وبعــد الظهــر، تعــد نوعــا مــن أنــواع التقاســم الزمنــي، وهــو ســيناريو 
الصــالة  كانــت  ســواء  املقبلــة،  الفــرة  خــالل  بشــكل خطــر  للتطــور  مؤهــل 

والتهيئــة النفســية ملواجهتهــا، وصناعة الدافعية واالســتعداد لهذا 
الغرض.

هذه معركة جوانبها متعددة، ويسع أكرث الجمهور أن ينخرط فيها، 
بعيــدًا عــن التــالوم والبحــث عــن شــامعات لتحميلهــا وزر التقصــر، 
ويلزمهــا تركيــز يف الخطــوات وتوحيــد يف الجهــود وعــدم تشــتيتها، 
وال بــّد لهــا أن ُتخــاض فيــام عــني عىل محطات اإلنجاز الســابقة التي 
الجاريــة  مخططاتــه  عــىل  وأخــرى  االحتــالل،  تراجــع  يف  أســهمت 
ومــا تتطلبــه مــن وعــي وإبصــار، وتجنــب للوقــوع يف فــخ التكاســل 
والتواكل أو الركون إىل فرضيات تحمل عىل القناعة بأن الخطر قد 

فارق املسجد األقى.
حني نقول إن القدس كانت وستبقى قلب رصاعنا وعنوان معركتنا 
ورمزيــة هويتنــا األهــم، ال بــّد أن نرجــم ذلــك فعاًل واهتاممــًا وإدراكًا 
عــن  غفلــًة  ألن  واملقدســات،  القــدس  تجــاه  املختلفــة  لواجباتنــا 
هــذه الواجبــات يف لحظــة اغــرار مبــا لدينا، أو اســتهانة مبخططات 
أعدائنــا قــد تضعنــا فجــأة أو تدريجيــًا أمــام ذلــك الخطــر وقــد تحــول 
ملنَجــز صهيــوين، يف حــني قــد يكــون ما يف جعبتنــا حينها من ردود 

باهتًا وضعيفًا وعاجزًا عن التغير.

بــل إلقامــة صلــوات توراتيــة مــع املتدينــني أمــام حائــط الــرباق، كام حدث 
مؤخــرا مــع الوفــد البحرينــي ومــن قبله اإلمارايت وغرهم حيث تظهر دولة 
االحتالل أن سياســاتها بحق املدينة املقدســة مقبولة حتى عند العرب، 

لذلك ال بد من وقفة من الجامهر العربية لوضع حد لهذه الهرولة.
فــرض  املســتمرة  ملحاوالتهــا  الهيــكل  أمنــاء  جامعــة  مواصلــة  ظــل  ويف 
اليوميــة املتكــررة  مــن خــالل االقتحامــات  الزمــاين  أو  التقســيم املــكاين 
يواصــل  الــذي  والجيــش  الرشطــة  بحاميــة  اســتفزازية  صلــوات  وأداء 
اعتداءاتــه عــىل املقدســيني يف املســجد األقــى املبــارك، كنــا نتوقــع 
مــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة املؤمتــر اإلســالمي موقفــا أكــرث حزمــا 
للتصــدي ملخططــات االحتــالل، كــام كنــا نتوقــع من الســلطة الفلســطينية 
موقفا أكرث جرأة وحزما من خالل وقف ما يســمى التنســيق األمني الذي 

تقدسه أكرث من تقديسها حرمة املسجد األقى.
الهاشــمية يقــع عــىل عاتقهــا دور كبــر يف حاميــة  إن اململكــة األردنيــة 
عليــه،  واالســتيالء  التهويــد  مخططــات  مــن  املبــارك  األقــى  املســجد 
ونذكــر هنــا بالوعــد الــذي قطعــه رئيــس حكومــة االحتــالل الســابق بنيامــني 
نتنياهو أمام امللك عبد الله يف عام 2015، بأنه لن يسمح لليهود بأداء 
الصلــوات يف املســجد األقــى. لذلــك فــإن األردن بقيــادة امللــك عبــد 

الله مطاَلبة بدور أكرب لردع هذه املخططات بحكم الوصاية الهاشمية.
إن قبلتكم األوىل أيها العرب واملســلمون تســترصخكم وتســتغيث بكم، 
ألن األوضــاع القادمــة تنــذر مبزيــد مــن االقتحامــات، وأخطــار دعــوات بنــاء 
الهيكل، لذلك نرى أن إفشال املخططات يحتم عىل السلطة والفصائل 
والعــرب واملســلمني يف كل مــكان العمــل عــىل تعزيــز صمــود أهلنــا يف 
االحتــالل  ملخططــات  املســتمر  التصــدي  يف  دورهــم  ودعــم  القــدس، 
وعمليــات االقتحــام املتكــررة، ليبقــى املســجد األقــى املبــارك كــام هو 
مكانــا مقدســا خالصــا للمســلمني، مهــام كلفنــا مــن تضحيــات فهــل نحــن 

فاعلون؟

واالقتصــادي مــع )إرسائيــل(، ُيعــرّض إىل أزمــات كــربى يف ملــف األقــى، 
ميتد تأثرها رشقا وغربا، وهذا أمر مثر حقا.

الثالث إعادة االعتبار لرد الفعل املقاوم ضد )إرسائيل(، إذ من دونه تستفرد 
)إرسائيــل( بــكل يشء يف فلســطني، التــي أســاس محنتهــا االحتــالل، وليــس 
أي يشء آخــر، حتــى ال نســتغرق فقــط بالــكالم عــن املســاحات التــي أفــرزت 
لنــا فقــط، بعــد اتفاقيــة أوســلو، باعتبارهــا املســاحات الوطنيــة الفلســطينية 
الفاعلــة، واملتــاح فيهــا العمــل والتحرك، والتعبر عن رد الفعل، وكأننا قبلنا 
فقــط بــأن تكــون مســاحتنا املعــرف بهــا الضفــة الغربيــة وغــزة، وأســلمنا بقيــة 

فلسطني لكل االحتالل.
ا إىل تقاسم زمني أكرب،  ا، ويقودنا تدريجيًّ الذي يجري يف القدس، خِطر جدًّ
وإىل ســيناريو التقاســم املــكاين، بعــد أن ثبــت أن أحــداث رمضــان، دفعــت 
القرار اإلرسائييل، نحو تصورات جديدة بدأت تطبيقها منذ أســابيع، وهذه 
التصــورات تقــول إن مــا تبقــى مــن العام الجاري، والعام املقبل، هام األخطر 
عــىل األقــى، وأن ردود الفعــل، يجــب أن تراعــي وتتفهــم مــا وراء الصــورة، 
وتســتعد للســيناريو األســوأ، الذي ســيؤدي إىل تفجر الغضب الشعبي يف 
كل فلسطني، وصوال إىل سقوف ثانية، يتهاون البعض بشأنها لكنها مكلفة 

جدا، عىل كل املستويات.
املســجد األقــى، وكل القــدس وفلســطني، تحــت االحتــالل، والتعامــل مع 
األقــى باعتبــاره مجــرد أثــر حجــري إســالمي، ســيؤدي إىل نتائــج وخيمــة، لــن 

ينفع معها التبايك الحقا.

ال تستهينوا بصلواتهم الصامتة

السماح بالصلوات التلمودية.. ماذا بعد؟

نتباىك عىل األقىص ونرتكه للتقاسم

لمى خاطر

ماهر أبو طري
الغد األردنية

قضية الدفاع عن المسجد األقصى اليوم 
ينبغي أن يرتفع االهتمام بها لتصبح 
األولوية األساسية على أجندة االهتمامات 
الوطنية، ذلك أن تهويده التدريجي الصامت 
يشكل أولوية للمشروع الصهيوني، وتبذل 
ألجله تجمعاته الدينية مااًل وجهدًا ووقتًا 
وتخطيطًا، 

ا،  الذي يجري في القدس، خِطر جدًّ
ا إلى تقاسم زمني أكبر،  ويقودنا تدريجيًّ
وإلى سيناريو التقاسم المكاني، بعد 
أن ثبت أن أحداث رمضان، دفعت القرار 
اإلسرائيلي، نحو تصورات جديدة بدأت 
تطبيقها منذ أسابيع، وهذه التصورات 
تقول إن ما تبقى من العام الجاري، 
والعام المقبل، هما األخطر على 
األقصى، 

سمري حمتو

في ظل مواصلة جماعة أمناء الهيكل 
لمحاوالتها المستمرة فرض التقسيم 
المكاني أو الزماني من خالل االقتحامات 
اليومية المتكررة وأداء صلوات استفزازية 
بحماية الشرطة والجيش الذي يواصل 
اعتداءاته على المقدسيين في المسجد 
األقصى المبارك، كنا نتوقع من 
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلسالمي موقفا أكثر حزما للتصدي 
لمخططات االحتالل، كما كنا نتوقع 
من السلطة الفلسطينية موقفا أكثر 
جرأة وحزما من خالل وقف ما يسمى 
التنسيق األمني الذي تقدسه أكثر من 
تقديسها حرمة المسجد األقصى.
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املوضوع/ قامئة رشوط بيع بالقضية رقم 2019/771
بنــاء عــى القــرار الصــادر بتاريــخ 2021/10/4 عــى صفحــات القضيــة 

رقم 2019/771 واملتكونة بني:
طالبي التنفيذ/1. منال حمدي كامل األغا  هوية: 900912734
                        2. لييل حمدي كامل األغا  هوية: 932084890

واملنفذ ضده/ سمري حمدي كامل األغا  هوية: 970110136
والقــايض باســتكامل إجــراءات الحجــز التنفيذي متهيدا للبيــع باملزاد العلني 
وذلك بنرش قامئة رشوط البيع بالقضية التنفيذية املرقومة أعاله وموضوعها 
حكم محكمة بداية خانيونس يف القضية املدنية رقم 2015/410 والقايض 
بتصديــق حكــم املحكمــني الصــادر بتاريــخ 2015/6/10 الــوارد ضمن املربز 
م/1 عــدد 6 باإلضافــة للرســوم واملصاريــف و300 شــيكل إرسائيــيل أتعــاب 
محامــاة لصالــح طالــب التنفيــذ املذكــور  أعــاله وبتاريــخ 2019/2/10م تــم 
تبليــغ املنفــذ ضــده بإخطــار تنفيــذي حســب األصــول وبتاريــخ 2019/3/7م 
تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى أرض القســيمة رقــم 13 مــن القطعــة رقــم 90 
من أرايض خانيونس تل الجنان رقم 1 ومساحتها 558م2 حيث يحدها من 
الرشق شارع بعرض 14 مرت ومن الغرب باقي القطعة والقسيمة ومن الشامل 
شــارع بعرض 5 مرت ومن الجنوب أرض املرحوم وديع األغا واملســجلة باســم 
املنفــذ ضــده/ ســمري حمــدي كامــل االغــا وتــم اشــعار ســلطة األرايض بذلــك 
بتاريــخ 2019/3/10 تــم وضــع يــد مأمــور التنفيــذ وخــروج منــدوب املحكمــة 
بالــذات  ضــده  املنفــذ  تبلــغ  وقــد  2021/1/7م  بتاريــخ  األرض  قطعــة  اىل 
بقــرار وضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــى قطعــة األرض وموضــوع القضيــة بتاريــخ 
2021/1/7م وتــم تثمــني قطعــة األرض املذكــورة أعــاله بتاريــخ 2021/7/7 

الجلســة  يف  اعرتاضــات  أي  نظــر  وســيتم  الواحــد،  للمــرت  دينــار   70 بقيمــة 
املحددة وذلك يوم الخميس املوافق 2021/11/11م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
أ . مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطني
ديوان القضاء الرشعي

السلطة القضائية
محكمة غزة الرشعية

املوضوع/ مذكرة حلف ميني
إىل املدعى عليه/ وسيم جهاد محمد شيخ العيد من غزة وسكانها سابقا 
مجهــول محــل اإلقامــة خــارج البالد يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة يوم 
األحــد املوافــق 2021/11/14م الســاعة 9 صباحــا وذلــك لحلــف اليمــني 
2021/245م وموضوعهــا  أســاس  الدعــوى  هــذه  الرشعيــة املطلوبــة يف 
)إثبــات طــالق( املرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ ريــم خميــس 
باللــه  أقســم  ونصهــا)  بلجيــكا  يف  حاليــا  ومقيمــة  غــزة  مــن  الحــايف  نعــامن 
العظيــم أنــه ال صحــه ملــا ادعتــه زوجتــي ومدخولتــي بصحيح العقــد الرشعي 
ريــم خميــس نعــامن الحــايف مــن أنني قد أوقعت عليها طلقة واحدة رجعية 
بتاريــخ 2018/10/2م مخاطبــا إياهــا عــن طريــق الهاتــف الخــاص بها بلفظ 
)أنا طلقتك إنتي طالق( وأنني كنت حني وقع الطالق بكامل قواي العقلية 
غري مكرها أو مدهوش قاصدا الطالق وأنها بعد وقوع الطالق املذكور قد 
انتقلــت مــن بيــت الزوجيــة املوجــود يف رومانيــا مدينــة ريــكاش قريــة ازفني 
شــارع فوبــوين إىل منــزل آخــر واملوجــود يف تيميشــوارا شــارع ايوجــني دي 
ســافويا رقــم 13 شــقة 23 محافظــة تيميــش وأن عدتهــا الرشعيــة منــي قــد 
انقضت بثالث حيضات كوامل بتاريخ 2019/1/2م وأنني مل أرجعها إىل 
عصمتي وعقد نكاحي أثناء عدتها الرشعية مني وأنها قد طالبتني بتثبيت 
هذا الطالق لدى املحكمة املختصة فامتنعت عن ذلك بدون حق وال وجه 
رشعــي(، وإن مل تحــر لحلــف اليمــني الرشعيــة املطلوبــة تعتــرب نــاكال عــن 
حلــف اليمــني الرشعيــة اي مقــر بدعــوى املدعيــة ويجــري بحقــك املقتىض 

الرشعي لذلك صار تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2021/10/10م.

قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا بشأن
 بناء منزل املواطن/ فضل عبد القادر محمد أبو حلوب

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطن/ فضل عبد القادر محمد أبو حلوب ويحمل 
الهوية رقم ) 901344978( بطلب الحصول عى إذن بناء ملنح خدمات لدور 
أريض ودور أول يف أرض القسيمة )44( من أرض القطعة رقم )1752( عى ما 
مساحته )240( مرتًا مربعًا الواقعة ضمن نفوذ بيت الهيا شارع الشيامء )شارع 
الجمعية ( مقابل سوبر ماركت النور والتي يحدها من الرشق / أرض رامز وخالد 
عبــد القــادر أبــو حلــوب ومــن الغــرب / أرض الســيد ورثــة محمــد عرفــة أبــو حلــوب 
ومن الشامل / شارع بعرض 5 مرت ومن الجنوب / شارع بعرض 8 مرت 

 وفقًا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعرتاضــه خــالل )15( يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلــة 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعــاله مــرة أخــرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية .
م. عالء محمد سهيل العطار

رئيس بلدية بيت الهيا 
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

بمناسبة يوم البيئة العريب

"البيئة" تحذر من 
تردي الوضع البييئ 
بغزة بسبب الحصار

غزة/ رامي رمانة:
الوضــع  تــردي  اســتمرار  مــن  البيئــة،  وجــودة  امليــاه  ســلطة  حــذرت 
البيئــي يف قطــاع غــزة، يف ظــل اســتمرار فــرض االحتــالل اإلرسائيــيل 
حصــاره عــى القطــاع، وغيــاب إطــار شــامل إلدارة البيئــة؛ مــا يتطلــب 
املزيــد مــن الجهــد الجامعــي املشــرتك حفاظــًا عى البيئــة واملوارد 

الطبيعية.
وقــال املديــر العــام يف ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة د. منــذر ســامل: 
"إن التنميــة املســتدامة يف اإلطــار البيئــي يف خطــر شــديد، بســبب 
العــدوان اإلرسائيــيل املتكــرر، وارتفــاع مســتوى الفقــر والبطالــة مــع 

غياب إطار شامل إلدارة البيئة".
وأضاف سامل خالل مؤمتر صحفي عقده مبناسبة يوم البيئة العريب 
مبكتــب اإلعــالم الحكومــي بغزة، أمس، أن ســلطة جــودة البيئة تبذل 
جهــودًا حثيثــة للعمــل عــى حامية وتعزيز جودة املاء، وتطوير إدارة 
النفايــات الصلبــة باإلضافــة إىل حاميــة البيئــة البحريــة، كــام تســعى 
لتعزيز الوعي البيئي والتنمية املســتدامة مع ضامن اســتمرار إدراج 

القضايا البيئية ضمن أهم األولويات يف األجندة الوطنية.
وذكــر ســامل أنــه رغــم كل التحديــات التــي يشــهدها قطــاع غــزة مــن 
جــودة  لســلطة  إنجــازات  فهنــاك  للدعــم،  وغيــاب  وتهميــش  حصــار 
الجــويف،  الخــزان  امليــاه يف  آبــار  تنظيــم عمليــة حفــر  البيئــة، منهــا 
وتنظيــم عمــل محطــات تحليــة امليــاه والتأكــد مــن رشوط الرتخيــص 

مبا يضمن االستثامر األمثل للموارد املائية املحدودة.
وأضاف إىل اإلنجازات، وضع رؤية شاملة لحرص وترقيم آبار املياه، 
البيئيــة، ومعالجــة  وانجــاز املوافقــات  الكنتوريــة،  الخرائــط  وإعــداد 
الجــوالت امليدانيــة والرقابيــة، وإجــراء  الشــكاوى مــن خــالل تنظيــم 
الفحــوص املخربيــة للكشــف عــن امللوثــات البيئيــة ووضــع الخطــط 

الالزمة للتعامل معها.
وأشــار إىل أن ســلطة جودة البيئة تعمل عى ضبط التعديات عى 
الخــزان الجــويف واآلبــار املخالفــة، فضــاًل عــن تنفيــذ لقــاءات التوعية 

للمجتمع املحيل وطلبة املدارس وتقديم الرسائل البيئية.
ونبه ســامل إىل عزم ســلطة البيئة تنفيذ ورشــة عمل األربعاء املقبل 
حــول إدارة املخلفــات ودورهــا يف حاميــة البيئــة، تســتعرض الورشــة 

مداخالت لعدة باحثني ومختصني يف املجال البيئي.
يجدر اإلشارة إىل أن العامل العريب يحتفل يف تاريخ 14 من أكتوبر 
بيوم البيئة العريب، بهدف تنمية التعاون العريب يف مجاالت شؤون 
البيئــة، وتحديــد املشــكالت الرئيســة يف الوطــن، وأولويــات العمــل 
الالزمــة للمواجهــة ودراســة العالقــات املتشــابكة بني البيئــة والتنمية 

وخاصة ما يتطلب تناولها بعدًا إقليميًا.

رام الله/ فلسطني:
يف  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر  كشــف 
رام اللــه، عــن خروقــات يف اختيار املســتفيدين من 
صنــدوق "وقفــة عــز" الــذي خصصتــه حكومــة محمد 
اشــتية لتوزيــع مســاعدات ماليــة عــى الفئــات التــي 
فــريوس  انتشــار  مــن  األوىل  املرحلــة  يف  تــررت 
"كورونــا"، يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، وأرشفت 

عليه وزارة العمل برام الله.
وأشــار الديــوان يف تقريــره عــن ســنة 2020، صــدر 
مؤخرا، إىل أن التدقيق الذي أجراه عى آليات عمل 
للمســتفيدين  النهائيــة  القوائــم  شــمل:  الصنــدوق، 
مــن  لالســتفادة  املتقدمــني  وقوائــم  الربنامــج،  مــن 
الربنامــج، وامتثــال وزارة العمــل للمعايــري املعتمــدة 

لالستفادة من الربنامج، والكشوفات البنكية.
مــن  ماليــة  مســاعدات  رصف  عــن  التقريــر  وكشــف 
الســفر  جــواز  يحملــون  أشــخاص  لثالثــة  الصنــدوق 
وضــع  عــدم  يف  خلــل  إىل  وأشــار  الدبلومــايس، 
األرسة  مــن  املســتفيدين  أعــداد  بشــأن  معايــري 
الواحدة؛ ما أدى إىل رصف مساعدات مالية لستة 

أفراد من نفس األرسة يف بعض الحاالت.
وقــال إن بعــض املســتفيدين مــن الصنــدوق تتجــاوز 
يف  يعمــل  وبعضهــم  شــيقل،  ألــف   11 رواتبهــم 
ألــف   16 رواتبهــم  تتجــاوز  الفلســطينية  البنــوك 
يف  يعملــون  آخريــن  مســتفيدين  أن  كــام  شــيقل، 
آالف   8 رواتبهــم  قيمــة  وتبلــغ  االتصــاالت  رشكات 

شــيقل، يف مخالفــة واضحــة ملعايــري الــرصف التــي 
وضعتها الوزارة.

املاليــة  وزارة  بيانــات  واقــع  مــن  التقريــر،  وجــاء يف 
الــرشكات  ومراقــب  التجــاري  الســجل  وبيانــات 
مســاعدات  رصف  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  يف 
لــدى  ألشــخاص لهــم ملفــات رضيبيــة أو مســجلني 
وزارة االقتصاد كمشاركني أو مساهمني يف رشكات 

مساهمة، أو أفراد مقيدين يف السجل التجاري.
وكشــف )واقــع بيانــات وزارة املاليــة - اإلدارة العامــة 
للرواتب(، عن رصف مساعدات مالية ملستفيدين 
يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

التقريــر  قــال  غــزة،  يف  املســاعدات  رصف  وحــول 
إن 5533 اســتفادوا مــن الربنامــج يف القطــاع، مــن 
بــني 40456 شــملتهم املســاعدات، وأشــار إىل أن 
مهمــة التوزيــع أوكلــت إىل االتحــاد العــام لنقابــات 
عامل فلسطني، دون اإلفصاح عن معايري االختيار.

الخاصــة  البيانــات  ضعــف  إىل  التقريــر  وأشــار 
باملحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة(، وعــدم تغطيــة 
كل بيانــات النقابــات املهنيــة باإلضافــة إىل امتنــاع 
عــن  واملهندســني(  األطبــاء  )نقابــة  النقابــات  بعــض 
التعــاون مــع الديــوان، وعــدم تغطيــة كامــل الهيئــات 
املحليــة  الهيئــات  بعــض  ترصيــح  وعــدم  املحليــة 
ومجالس الخدمات املشرتكة عن كل موظفيها إىل 
دائــرة رضيبــة الدخــل يف وزارة املاليــة، وعدم وجود 
ملفــات للعديــد مــن الــرشكات لــدى رضيبــة الدخــل 

ورضيبــة القيمــة املضافة، رغم تســجيلها يف ســجل 
الرشكات والسجل التجاري.

مخالفات هيئة مكافحة الفساد
كــام كشــف التقريــر، عــن مخالفــات يف عمــل هيئــة 
مكافحــة الفســاد، تتعلــق بالبيانــات املاليــة للهيئــة، 

وامتثالها للقوانني واإلجراءات التنظيمية.
وأوضــح التقريــر أنــه أجــرى فحصــًا رقابيــًا عــى أعامل 
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خالل الفرتة من 
بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019، 
وشــمل املواضيــع التاليــة: البيانــات املاليــة للهيئــة، 
التنظيميــة  واإلجــراءات  للقوانــني  الهيئــة  وامتثــال 
األخــرى، واللــوازم العامــة، والتعيينــات، والرتقيــات، 
التدريبيــة  والــدورات  الرســمية،  العمــل  ومهــام 

الخارجية.
ُتِعــد الفائــض مــن موازناتهــا  وكشــف أن "الهيئــة مل 
2018(، والــذي يزيــد  الســنوية لألعــوام )2010 - 
قيمته عى )13.5( مليون شــيقل لحســاب الخزينة 
قانــون  مــن   )53( املــادة  ألحــكام  خالفــًا  العامــة، 
املوازنة العامة رقم )7( لســنة 1998، بشــأن تنظيم 

املوازنة العامة والشؤون املالية".
بإعــداد  تقــم  مل  "الهيئــة  أن  التقريــر،  يف  وجــاء 
إعــداد املوازنــات،  الســنوية وفقــًا ألســس  موازنتهــا 
العامــة،  واملؤسســات  الــوزارات  يف  بهــا  املعمــول 
لتنفيــذ  الالزمــة  الدراســات  بإعــداد  تقــم  مل  كــام 
املوازنات الســابقة، ومعرفــة االنحرافات ومعالجتها 

يف املوازنات املستقبلية".
املــايل  االســتقالل  يف  "التوســع  بنــد  وتحــت 
واإلداري"، أشار التقرير إىل ذلك يف البنود التالية: 
"عــدم التــزام النــص الدســتوري بشــأن التنافــس يف 
الخارجــي  اإلعــالن  التــزام  عــرب  الوظائــف،  إشــغال 
إىل  إضافــة  لديهــا،  الشــاغرة  الوظائــف  كل  عــن 
عــدم اعتــامد أنظمــة وتعليــامت بشــأن التعيينــات، 
واســتعارة موظفــني مــن املؤسســات العامــة للعمــل 
اإلعــارة  مفهــوم  يف  بالتوســع  جــاءت  الهيئــة،  يف 
باعتبار أن كلتا املؤسستني )الجهة امُلعرية والجهة 
املوازنــة  ضمــن  موازنتهــام  تنــدرج  املســتعرية(، 
العامة للدولة، واحتساب سنوات الخربة واألقدمية 
ملوظفيهــا خالفــًا ألحــكام املــواد رقــم )20( و)12( 

من نظام هيئة مكافحة الفساد".
كام كشــف أن "الهيئة مل تقم بإعداد االســرتاتيجية 
 -  2015( لألعــوام  الفســاد  ملكافحــة  الوطنيــة 
2018(، خالفــًا لصالحياتهــا، وفقــًا ألحــكام املــادة 

رقــم )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 
قيــام  مــن  الرغــم  عــى  وذلــك  وتعديالتــه،   2005

الهيئــة بتخصيــص مبلــغ بقيمــة مليــون دوالر ســنويًا 
يف موازنــات األعــوام )2016 - 2018( تحــت بنــد 

االسرتاتيجية الوطنية".
وقال الديوان إن الهيئة ردت وقدمت مربرات حول 
مــا جــاء يف التقريــر إال أن "الديوان أكد املالحظات 

الواردة".

لمعالجة مشكلة شح وملوحة المياه

تزويد محطات تحلية 
مياه يف القطاع بالكهرباء 

عىل مدار الساعة
غزة/ فلسطني:

اتفقــت ســلطة الطاقــة مــع مصلحــة امليــاه وبلديــات الســاحل، عى 
شــامل  )الفروســية(  الســودانية  منطقــة  يف  التحليــة  محطــة  تزويــد 
قطــاع غــزة، ومحطتــي التحليــة يف ديــر البلــح وســط القطــاع بالطاقــة 
الكهربائيــة عــى مــدار الســاعة، لتغطيــة العجــز يف إمــدادات امليــاه 

ملحافظات: غزة والوسطى والجنوب.
وأوضحــت مســاعدة رئيــس ســلطة الطاقــة هالــة الزبــدة يف ترصيــح 
لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة، أمــس، أن هنــاك مناطــق يف قطــاع غــزة 
الطاقــة  الــذي دفــع ســلطة  تعــاين شــًحا وملوحــًة يف امليــاه، األمــر 
ومصلحــة امليــاه لالتفــاق عــى معالجــة هــذا األمــر، والعمــل عــى 

تزويد هذه املحطات بالكهرباء عى مدار الساعة.
غــرب  يف  تقــع  ستســتفيد  التــي  املناطــق  أن  الزبــدة،  وأضافــت 
محافظــة غــزة )مخيــم الشــاطئ والشــيخ رضوان(، ومدينــة دير البلح، 
جنــوب  ورفــح  يونــس  خــان  وغــرب  الوســطى،  يف  الزوايــدة  وبلــدة 
القطــاع، مشــريًة إىل أنــه تــم اســتثناء املحطتــني مــن جــدول األحــامل 

املعمول به من رشكة توزيع الكهرباء.
من جهته، ذكر نائب املدير التنفيذي للتشغيل والصيانة مبصلحة 
املســتفيدة  املحطــات  أن  شــتات،  عمــر  الســاحل  بلديــات  ميــاه 
)الســودانية شــامل- البصــة والجنــوب بديــر البلــح( كانــت تعمــل يف 
الســابق بنصــف قدرتهــا اإلنتاجيــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربــايئ 

لساعات طويلة.
زيــادة  عــى  ســيعمل  االتفــاق  أن  "الــرأي"،  لوكالــة  شــتات  وأوضــح 
القــدرة اإلنتاجيــة لهــذه املحطــات لتصــل إىل 22 ألــف لــرت مكعــب 
مــن امليــاه، مبينــًا أن محطــة الفروســية تصــل قدرتهــا إىل  10 آالف 
دت بالكهربــاء 24 ســاعة، وتخــدم 200 ألــف نســمة مــن  يف حــال ُزوِّ
ســكان غــرب غــزة، أمــا محطــة البصــة تصــل قدرتهــا الكاملــة 6 آالف 
لــرت مكعــب مــن امليــاه، وتخــدم 80 ألف نســمة من مناطــق الزوايدة 

وبعض مناطق دير البلح.
وبــني أن محطــة الجنــوب يف شــارع الرشــيد مقابــل النــادي البحــري 
كــوب،  آالف   6000 البالغــة  قدرتهــا  بكامــل  ســتعمل  البلــح  بديــر 
وتخــدم 250 ألــف نســمة مــن مناطــق غــرب خــان يونــس ورفــح، الفتــا 
إىل أن هــذه املحطــة ســيتم زيــادة قدرتهــا لتصــل العــام القــادم إىل 

20 ألف لرت مكعب من املياه املحالة.

رفح/ فلسطني:
شارك عرشات املزارعني يف وقفة احتجاجية، 
أمــس، رافضــة للــرشوط التــي تضعهــا ســلطات 
محصــول  تصديــر  أمــام  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

البندورة من غزة إىل الضفة الغربية.
نظمهــا  التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
االتحاد العام للفالحني والتعاونيني الزراعيني 
الفلســطينيني، أمــام معــرب رفــح، جنــويب قطــاع 
"املــزارع  بعضهــا  عــى  ُكتــب  الفتــات  غــزة، 
يكتــوي بنــار الحصــار"، و"البنــدورة ترتبــع عــى 

عرش املحاصيل التسويقية".
ويشــرتط االحتــالل للســامح بتصديــر البنــدورة 
من غزة، نزع الغطاء األخر للبندورة )القمعة( 
عــن كل حبــة ُتصــّدر، وهــو ما يرفضه املزارعون 
هتافــات  املتظاهــرون،  وردد  واملصــدرون. 
التعجيزيــة  ورشوطــه  االحتــالل  بعراقيــل  تنــدد 
الزراعيــة، مطالبــني  الســلع  أمــام  التــي يضعهــا 
األمم املتحدة واملؤسسات والجهات الدولية 
إلجبــار  مســؤولياتها  عنــد  للوقــوف  والعربيــة، 
االحتالل عى رفع القيود عن تسويق وتصدير 

إدخــال  عــى  والعمــل  الزراعيــة،  املنتجــات 
العمليــة  اســتمرار  لضــامن  اإلنتــاج  مدخــالت 

الزراعية يف القطاع.
وضعــت  فقــد  بغــزة،  الزراعــة  وزارة  وبحســب 
ســلطات االحتــالل منــذ انتهــاء عدوانهــا األخــري 

عــى قطــاع غــزة يف مايــو/ أيــار املايض، رشطا 
بتســويق  للســامح  بـ"التعجيــزي"،  وصفتــه 
محصول الطامطم بالضفة، وذلك برفع الغطاء 
يعلــو  الــذي  )العنق-القمعــة(  األخــر  الورقــي 

كل حبة.

الزراعة تطلق مرشوع 
استكمال "حرص 
الحيازات الزراعية"

غزة/ فلسطني:
أطلقت وزارة الزراعة، مرشوع "استكامل حرص الحيازات الزراعية" 
حــرص  اســتكامل  مــرشوع  إلطــالق  اســتعداداتها  ســياق  يف  وذلــك 

امللكيات الزراعية.
وعقــدت الــوزارة، أمــس، دورة تدريبــة ملجموعــة مــن العاملــني عــى 
بند املرشوع لتجهيزهم للعمل امليداين، كام وقع العاملون عقود 
العمــل يف مقــر الــوزارة بغــزة لقرابــة 49 باحًثــا، بحضــور ممثــل عــن 

اللجنة الدولية للصليب األحمر، "املمول للمرشوع".
أهميــة  إىل  املــرشوع،  مديــر  أبوكويــك  منصــور  املهنــدس  وأشــار 
املــرشوع يف إطــار ســعي الزراعــة لتوثيــق كل املعلومــات املتعلقــة 
بالقطاع الزراعي ودوره يف رســم السياســات العامة للوزارة، وتوجيه 
يف  طرفهــم  مــن  املمولــة  واملشــاريع  واملحليــة  الدوليــة  الجهــات 

تدخالت زراعية تخدم كل القطاعات الزراعية .
كــام تحــدث عــن أهمية هذا املرشوع للوزارة واملؤسســات املحلية 
والدولية، الفتًا إىل أنه سيتم تطوير قاعدة البيانات للسامح للجميع 
بالدخــول إليهــا، وتحديثهــا؛ مــا يســاعد صنــاع القــرار يف الوزارة عى 
بنــاء عــى معطيــات  الســامح أو منــع أذونــات االســترياد والتصديــر 

قاعدة البيانات الزراعية .
ولفــت أبــو كويــك إىل أن قاعــدة البيانــات ســتخدم عــدة جهــات مــن 
األهليــة  واملنظــامت  الــوزرات،  مــن  وعــدًدا  املحــيل،  الحكــم  وزارة 
أولويــات  لتحديــد  الزراعــي  القطــاع  يف  العاملــة  واملؤسســات 
املشاريع التي يتم التخطيط لها عى مدار العام والتخطيط األمثل 

لهذه املشاريع.

مخالفات واسعة يف هيئة مكافحة الفساد برام هللا

ديــوان الرقابــة: مستفيدون مـــن "وقفة عز" 
يعملون يف البنوك واالتصاالت برواتب مرتفعة

المزارعــون يحتجــون عىل رشوط 
االحتــــالل لتصديــــــر البنــــدورة

) Apa (  جانب من الوقفة االحتجاجية جنوب قطاع غزة أمس
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تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب 
إىل املدعــى عليــه/ منــر محمــد رمضــان أبــو ضبــاع مــن بربــرة وســكان رفــح  
هويــة 700270036  لقــد حكــم عليــك بتاريــخ 2021/9/21 يف الدعوى 
قبــل   مــن  عليــك  واملقامــة  بنــت  نفقــة  وموضوعهــا    2021/747 أســاس 
املدعيــة/ آالء عبــد اللــه محمــود وشــاح مــن بيــت عنــا وســكان الربيــج هويــة 
400225751 قدرهــا خمســة وعــرون دينــار أردنيــا شــهريا البنتــك مريــم 

املتولدة لك من املدعية آالء املذكورة أو ما يعادل ذلك بالنقد املتداول 
لســائر حوائجهــا الرضوريــة الرعيــة مبــا يف ذلك الكســوة واملســكن  وذلك 
اعتبــارا مــن تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2021/07/08 وتضمينــك الرســوم 
واملرصوفــات القانونيــة حكــا غيابيــا بحقــك قابــال لالعــراض واالســتئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول . وحرر يف 2021/10/04
                                                                      قايض رفح الرعية
الشيخ الدكتور: أمين خميس حاد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

املوضــوع/ مـذكـرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

الشــيخ  وســكان  املجــدل  مــن  ميمــة  ســامر ســمر محمــود  عليــه/  املدعــى  إىل 
رضوان ومجهول محل اإلقامة خارج قطاع غزة هوية رقم 800139743 يقتيض 
الســاعة  2021/11/7م  يف  الواقــع  االحــد  يــوم  املحكمــة  هــذه  إىل  حضــورك 
2021/1163 وموضوعهــا  التاســعة صباحــا وذلــك بخصــوص القضيــة أســاس 
دعــوى مهــر مؤجــل والقضيــة أســاس 2021/1165 وموضوعهــا دعــوى تابع مهر 
معجل املرفوعة عليك من قبل املدعية/ وداد إبراهيم محمد فتيحة من حامة 
وســكان الزيتــون هويــة رقــم 800275828 وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني 
أو ترســل وكيــال عنــك ســيجري بحقــك املقتــى الرعــي غيابيــا لذلــك جــرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 27/ صفر 1442هـ وفق 2021/10/4م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية
محمد كامل أبو راس

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية االبتدائية

إعالن وراثة
الرعيــة  الشــجاعية  محكمــة  عــن  صــادر  وراثــة  إعــالن  شــهادة  قدمــت 
بتاريــخ  ســكر  عائلــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2021/9/28م تتضمــن أن املرحــوم شــكري محمــد رجــب بليحــه املتــوىف 

بتاريــخ 1966/2/16م قــد انحــرص ارثــه الرعــي واالنتقــايل يف زوجته زهره 
شــعبان احمــد عــارة املشــهورة بليحــه ويف أوالده املتولديــن لــه منهــا وهــم 
الذكور زيك وإبراهيم ورجب ومحمد وشاكر وخميس واإلناث وهن شكرية 

ومجديه فقط.
وال وارث لهم سوى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفــوا حــال حياتهــم وتركــوا ورثــة فمــن لــه حــق االعــراض عىل هــذه املضبطة 

مراجعة املحكمة الرعية خالل خمسة عر يومًا من تاريخ النر.
قايض محكمة الشجاعية الرعية
محمد موىس كريزم

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/552(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أحمد درويش عودة أبو منيفه من سكان دير البلح هوية رقم 903545671 

بصفته وكيال عن: درويش عودة عريف أبو منيفه
مبوجب وكالة رقم: 3383 / 2018 صادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 
القطعة 129 القسيمة 14 املدينة دير البلح

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. 
 التاريخ:  2021/10/10م    

 مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

 مكتب رئيس سلطة األرايض

تونس/ وكاالت:
العاصمــة  وســط  حاشــدة  مظاهــرات  خرجــت 
املســار  باســتعادة  للمطالبــة  أمــس،  التونســية، 
الدميقراطي. ويف حني استبق الرئيس قيس سعّيد 
معارضيــه؛  عــىل  بالهجــوم  الجديــدة  االحتجاجــات 

رُفعت اإلقامة الجربية عن مسؤوَلني سابقني.
فقد احتشد اآلالف أمام املرسح البلدي يف شارع 
الحبيــب بورقيبــة وســط انتشــار كثيــف لقــوات األمن 
ومنعــت  الجانبيــة،  الشــوارع  بعــض  أغلقــت  التــي 

تقدم املحتجني عىل طول الشارع الرئييس.
وبعــض  األمــن  قــوات  بــني  مشــادات  ووقعــت 
الحواجــز  لكــرس  محــدود  تدافــع  جــراء  املتظاهريــن 
الحديديــة التــي ُوضعــت عــىل املداخــل الرئيســية 

لشارع الحبيب بورقيبة.
وأكــدت حملــة "مواطنــون ضــد االنقــالب" -الداعيــة 
األمــن  قــوات  تحويــل  االحتجاجيــة-  للتحــركات 
محمــد  بشــارع  املقــررة  املســرة  اتجــاه  التونســية 

الخامس إىل شارع الحبيب بورقيبة.
وقــال عضــو الحملــة جوهــر بن مبارك إن قوات األمن 
التونسية منعت عددا من املتظاهرين من الدخول 
إىل شارع الحبيب بورقيبة وااللتحاق باملظاهرات.

نشــطاء  االنقــالب"  ضــد  "مواطنــون  حملــة  وتضــم 
حقوقيــني وشــخصيات سياســية مــن بينهــم الرئيــس 

التونيس السابق املنصف املرزوقي.
شعارات المحتجين

ورفــع املحتجــون شــعارات مناهضــة للرئيس تطالب 
الرعيــة  عــىل  باالنقــالب  وصفــوه  مــا  بإســقاط 
الدســتور،  عــىل  بالحفــاظ  وتطالــب  الدســتورية، 
بالتدابــر  العمــل  الســتمرار  رفضهــم  عــن  معربيــن 
مــن  أكــر  منــذ  ســعّيد  أعلنهــا  التــي  االســتثنائية 

شهرين.
وكتــب عــىل بعــض الالفتات "دســتور، حريــة، كرامة 
فرنســا"،  و"ارحــي  ســعيد"،  يــا  و"ارحــل  وطنيــة"، 
كــا ردد املحتجــون هتافــات تطالــب بإطــالق رساح 
النشــطاء والصحفيــني املحتجزيــن عقــب القــرارات 

االستثنائية.
اتهامات للمعارضين

معارضيــه  التونــيس  الرئيــس  انتقــد  جهتــه،  مــن 

باريس ضد قرارات سعّيد، معتربا أنه متت الدعوة 
املرتقبــة  الفرنكفونيــة  القمــة  إفشــال  إىل  خاللهــا 
شــؤون  يف  األجنبــي  التدخــل  واســتدعاء  بتونــس 

البالد.
كــا قــال ســعّيد إن أطرافــا داخليــة طلبــت مــن دول 
أجنبيــة التدخــل يف شــؤون بــالده، مضيفا أن ســيادة 
عــىل  وأن  املــزاد،  يف  معروضــة  ليســت  الدولــة 

األطراف الدولية املانحة أن تحرم سيادتها.
إلغاء اإلقامة الجبرية

-املحامــي  طبيــب  شــوقي  قــال  ثانيــة،  جهــة  مــن 

الذيــن دعــوا إىل املظاهــرة، أمــس، ضــد اإلجــراءات 
25 يوليــو/ قــد اتخذهــا يف  التــي كان  االســتثنائية 

وتعليــق  الحكومــة  حــل  وشــملت  املــايض،  متــوز 
الربملــان، متهــا هــؤالء بأنهــم يدفعــون أمــواال ملــن 

سيشاركون يف املظاهرات.
وخــالل لقائــه مســاء الســبت وزيــر الداخليــة بالوكالة 
رضــا غرســالوي، نــدد ســعّيد مبــن قال إنهــم يتآمرون 
عىل تونس من أجل تصفية الحسابات مع رئيسها.

قادهــا  التــي  املظاهــرة  إىل  اإلطــار  هــذا  وأشــار يف 
يف  أمــس  أول  املرزوقــي  منصــف  الســابق  الرئيــس 

والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد- يف تدوينة 
لــه عــىل موقع فيســبوك، إنه جــرى إبالغه بإلغاء قرار 

وضعه تحت اإلقامة الجربية.
كــا أعلــن القيــادي بحركــة النهضــة والوزيــر الســابق 
أنور معروف -عرب تدوينة عىل فيسبوك- إلغاء قرار 

وضعه تحت اإلقامة الجربية.
يذكــر أن وزارة الداخليــة التونســية وضعــت حــوايل 
إعــالن  منــذ  الجربيــة  اإلقامــة  تحــت  شــخصية   70

الرئيــس ســعّيد إجراءاتــه االســتثنائية قبــل أكــر مــن 
شهرين.

إسالم أباد/ األناضول:
الباكســتاين،  النــووي  العــامل  أمــس،  تــويف، 
الدكتــور عبــد القديــر خــان، عن عمــر ناهز 85 

عاًما، بعد تدهور حالته الصحية.
الربنامــج  مؤســيس  أبــرز  أحــد  خــان  ويعتــرب 
بالتبجيــل  ويحظــى  الباكســتاين،  النــووي 
العــامل  ذريــة يف  قنبلــة  أول  لبنــاءه  بــالده  يف 

اإلسالمي، وفقا لقناة "جيو نيوز" املحلية.
ونقلــت القنــاة عــن مصــادر، مل تســمها، قولهــا 
إن خــان عــاىن مــن صعوبــة يف التنفــس ونقــل 
بعد ذلك إىل املستشفى، صباح أمس، لكن 
تدهــورت صحتــه أكــر بعــد إصابته بنزيف يف 

رئتيه، ما أدى إىل وفاته.
وكان خــان قــد نقــل إىل املستشــفى يف 26 
ثبتــت  أن  بعــد  املــايض،  آب  أغســطس/ 
بعــد  خــرج  لكنــه  كورونــا،  بفــروس  إصابتــه 

شفائه.
أحمــد،  رشــيد  شــيخ  الداخليــة،  وزيــر  وأكــد 
يف حديثــة للقنــاة الباكســتانية، أن "الحكومــة 
ســتقيم جنــازة رســمية للعــامل تقديــرا لخدمته 

لبالده".
خــالل  رؤيــة  ذا  قائــدا  "كان  خــان  أن  وأضــاف 

أصعب األوقات التي مرت بها باكستان".
علــوي،  عــارف  الباكســتاين،  الرئيــس  وقــال 
يف تغريــدة عــرب تويــر: "عرفــت عبــد القديــر 
خــان شــخصيا منــذ عــام 1982"، مضيفــا أن 
عملــه يف املجــال النــووي "ســاعد يف إنقــاذ 
باكستان، ولن تنىس األمة املمتنة خدماته".

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان، يف تغريدة 
العــامل  عــرب تويــر، عــن حزنــه الشــديد لوفــاة 
األمــن  "وفــرت  التــي  بأعالــه  وأشــاد  النــووي، 
أكــرب  عــدواين  نــووي  جــار  ضــد  لباكســتان 

بكثر"، عىل حد تعبره.
بالنســبة  وطنيــة  "أيقونــة  بأنــه  وصفــه  كــا 

لشعب باكستان".
وأعــرب وزيــر الدفــاع، برويــز ختــك، أيضــا عــن 
نبــأ وفــاة خــان، مضيفــا أن  حزنــه العميــق إزاء 
"باكستان ستحرم إىل األبد خدماته لأمة".

نبذة مخترصة عن حياة خان
يف   1936 نيســان  أبريــل/   1 يف  خــان  ولــد 

مدينة "بوبال" عاصمة والية "ماديا براديش"، 
وســط الهنــد، وكان مــن بــني مــن هاجــروا إىل 

باكستان عام 1947 مع عائالتهم.
وحصل عىل شهادته يف الهندسة من إحدى 
جامعــات هولنــدا عام 1967، ثم حصل عىل 
درجــة الدكتــوراه يف الهندســة املعدنيــة مــن 

بلجيكا.
وأصبــح العــامل الراحــل بطال قوميا، ليس فقط 
اإلســالمي  العــامل  يف  ولكــن  باكســتان  يف 
مايــو/  يف  باكســتان  قدمــت  عندمــا  أيضــا، 
أيار 1998 ردا مناســبا للهند من خالل إجراء 

تجاربها النووية.
القــوة  باكســتان  أصبحــت  التجــارب،  وبعــد 
اإلســالمي،  العــامل  يف  الوحيــدة  النوويــة 
والدولــة الســابعة التــي متتلــك أســلحة نووية، 
الهنــدي  العــدوان  إبقــاء  مــن  مكنهــا  مــا  وهــو 

تحت السيطرة.
 3 عــىل  يحصــل  باكســتاين  أول  خــان  وكان 
وســام  عــىل  حصــل  حيــث  رئاســية،  جوائــز 

التميز مرتني، وهالل االمتياز مرة واحدة.

عودة الكهرباء جزئيًّا يف 
لبنان غداة انقطاعها كامًل

بروت/ وكاالت:
الكهربــاء  شــبكة  تشــغيل  إعــادة  عــن  اللبنانيــة  الطاقــة  وزارة  أعلنــت 
الجيــش  توفــر  بعــد  تــام،  بشــكل  انقطاعهــا  غــداة  أمــس،  جزئيــا، 

إمدادات وقود.
وجاء يف بيان للوزارة أن "الجيش )سلم( كمية اجالية تبلغ 6000 
كيلولــر مــن مــادة الغــاز اويــل مناصفة بني كل مــن معمي دير عار 

والزهراين" ما يسمح بتوفر الكهرباء لبضعة ساعات يف اليوم.
وعىل وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامني صنفه البنك الدويل 
بــني األســوأ يف العــامل منــذ 1850، يشــهد لبنــان منــذ أشــهر تقنينــا 

للكهرباء تجاوز 22 ساعة يوميا.
ويواجــه البلــد صعوبــات يف توريد الوقود نتيجة تراجع غر مســبوق 
احتياطــات  يف  شــديد  وضعــف  اللبنانيــة  اللــرة  رصف  ســعر  يف 
العملــة الصعبــة. وغــرق لبنان الســبت يف العتمة للمرة الثانية خالل 
شهر بعد توقف نشاط معملني رئيسيني إلنتاج الكهرباء. وبدأ ينفد 
مخــزون الوقــود الــذي تحتــاج إليــه املولــدات الخاصــة التــي تعتمــد 

عليها املنازل واملتاجر وكذلك املستشفيات.
ويعاين البلد الذي ُتتهم نخبته السياسية بالفساد وانعدام الكفاءة، 
منذ عقود من ضعف انتاج الكهرباء، ما كلف خزينة الدولة مليارات 

الدوالرات منذ نهاية الحرب )1975-1990(.
ويطالــب املجتمــع الــدويل لبنــان بتنفيــذ إصالحات عاجلة، الســيا 

يف رشكة كهرباء لبنان رمز انهيار الخدمات العامة يف البالد.

4 قتىل يف انفجار سيارة 
ملغومة استهدف 

مسؤولني يمنيني بعدن
عدن/ وكاالت:

قتل 4 أشخاص، أمس، يف انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا 
يقل مســؤولني يف عدن العاصمة املؤقتة للحكومة اليمنية، وفق 

مصادر أمنية.
وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إن محافظ عدن أحمد حامد مللس 
مــن  نجيــا  الســقطري  ســامل  اليمنيــة  الحكومــة  يف  الزارعــة  ووزيــر 
تفجــر بســيارة ملغومــة اســتهدف موكبهــا يف مديريــة التواهــي 
بعــدن جنــويب اليمــن، يف وقــت قتــل فيــه 4 بينهــم 3 مــن مرافقــي 

محافظ عدن يف التفجر الذي استهدف موكبه.
"انفجــرت  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة  مينــي  أمنــي  مصــدر  وقــال 
ســيارة ملغومــة كانــت تقــف يف الخــط العــام بشــارع املعــال أثنــاء 
مــرور موكــب مســؤولني بينهــم محافــظ عــدن أحمــد مللــس ووزيــر 

الزراعة واألساك سامل السقطري وقيادي آخر".
وقــال محافــظ عــدن لوســائل إعــالم محليــة إنه مل يتعــرض ألذى يف 

الهجوم، وأكد إصابة عدد من مرافقيه.
ويأيت هذا الحادث بالتزامن مع عقد الحكومة اليمنية أول اجتاع 
لهــا منــذ عودتهــا إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن، حيــث قالــت إنهــا 

ستتخذ جملة من اإلجراءات لتحقيق استقرار أسعار العملة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء اليمنيــة أن اجتــاع الحكومــة ناقــش الخطــط 

املعدة النتظام رصف رواتب القطاعات العسكرية واألمنية.
وقــال رئيــس الحكومــة معــني عبد امللــك إن عودة الحكومة للعمل 
مــن عــدن والعمــل عــىل اســتكال تنفيــذ اتفــاق الريــاض ســيعزز 
اســتعادة  معركــة  واســتكال  التحديــات  معالجــة  عــىل  قدرتهــا 

الدولة. 

المستشار النمساوي 
يستقيل بعد فتح 

تحقيق ضده بشبهة 
الفساد المايل

فيينا/ وكاالت:
اســتقال املستشــار النمســاوي سيباســتيان كورتــس مــن منصبــه 
عــىل خلفيــة االشــتباه بتلقيــه رشــاوى وخيانتــه األمانــة مــع عــدد 
مــن معاونيــه، ويــأيت ذلــك عقــب ضغــوط مارســها عليــه حلفــاؤه 

ومعارضوه عىل حد سواء.
أول  مســاء  ألقــاه  الــذي  التنحــي  خطــاب  -يف  كورتــس  واقــرح 
أمــس، مــن مقــر املستشــارية يف العاصمــة فيينا- وزيــر خارجيته 

ألكسندر شالنربغ خلفا له.
وأكد املستشار املستقيل أنه سيعود إىل قيادة حزب الشعب 
اليميني الذي يقود ائتالفا حاكا يضم أيضا حزب الخرض، كا 

سيحتفظ بعضويته يف الربملان.
وتــأيت اســتقالة كورتــس بعــد أن ســحب أعضــاء حــزب "الخــرض" 
دعمهــم لــه وأكــدوا أنــه ال ميكــن أن يســتمر يف منصبــه، مطالبــني 
بتعيــني بديــل لــه مــن حــزب الشــعب ال يكون محل شــبهات، كا 
طالبــت  بدورهــا  كانــت  الثالثــة  الرئيســية  املعارضــة  أحــزاب  أن 

باستقالته، فضال عن خروج مظاهرات تطالب برحيله.
وقبــل أيــام، فتشــت قــوات األمــن النمســاوية مكاتــب داخــل مقر 
املستشــارية وأخــرى يف مقــر حــزب الشــعب بحثــا عــن أدلــة يف 
إطــار تحقيــق يجريــه االدعــاء العام بشــأن ضلوع محتمل لكورتس 
3 مــن معاونيــه- يف قضيــة فســاد  و9 أشــخاص آخريــن -بينهــم 

مايل تعود لسنوات.
ويشــتبه االدعــاء العــام بأنــه ابتــداء مــن عــام 2016 -عندمــا كان 
للحــزب  زعيــا  يصبــح  ألن  ويســعى  للخارجيــة  وزيــرا  كورتــس 
يقودهــا  -التــي  املاليــة  وزارة  دفعــت  للبــالد-  ومستشــارا 
املحافظــون حينهــا- أمــواال مقابــل إعالنــات يف إحــدى الصحــف 

مقابل تغطية واستطالع رأي مييالن لصالح كورتس وحزبه.
وأصبــح كورتــس زعيــا لحزب الشــعب ومستشــارا للنمســا بداية 
من ديسمرب/كانون األول 2017 قبل أن يرك منصبه يف مايو/

أيار 2019 ويعود إليه مجددا يف يناير/كانون الثاين 2020.

والسلطات ترفع اإلقامة الجربية عن مسؤولنَي سابقني

مظاهرات يف تونس تطالب باستعادة المسار الديمقراطي

وفاة العالم النووي الباكستاين 
عبد القـــدير خان عــــن 85 عاًما

 مظاهرات وسط العاصمة التونسية مطالبة باستعادة الديمقراطية                  ) أ ف ب ( 
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وُتعــد املنطقــة العربيــة مــن أعــى مناطق العامل يف نســب 
البطالة، ويتوقع تقرير جديد أصدرته لجنة األمم املتحدة 
ونرشتــه  "إســكوا"،  آســيا  لغــرب  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
البطالــة عربًيــا إىل  وكاالت األنبــاء مؤخــرا، أن تصــل نســبة 
12.5 % يف العــام الجــاري 2021، أعالهــا يف فلســطني 

 .)%21( فــاألردن  تونــس  ثــم   )%  22( وليبيــا   )%  31(

بحســب مقــال نــرشه الكاتــب محمــد ســناجلة عــى موقــع 
الجزيرة نت يف مايو/ أيار املايض.

فيــه  زمــن مختلــف ستســود  "نعيــش يف  الكاتــب:  ويقــول 
الروبوتات والذكاء االصطناعي والطاقة البديلة، ويف هذا 
الزمــن هنــاك مهــن كثــرة ســتنقرض متامــا، ومهــن جديــدة 
تظهــر حاليــا مل يكــن لهــا وجــود قبــل عــدة ســنوات، وأخــرى 

قادمة مل توجد بعد".

وحســب دراســة للمنتــدى االقتصــادي العاملــي نــرشت 
مؤخــرا فــإن %65 مــن طــالب املــدارس االبتدائيــة حاليا 
موجــودة  غــر  وظائــف  يف  املســتقبل  يف  ســيعملون 

اآلن.
أنبــاء  وكالــة  نرشتــه  تقريــر  عــن  ذاتــه  الكاتــب  ينقــل 
 40 تنتــج  األورويب  االتحــاد  مــن  دولــة   27 أن  رويــرز، 
% مــن احتياجــات الكهربــاء مــن الطاقــة البديلــة )الريــاح 
والشمس(، لتتجاوز بذلك ما ُأنِتج من الطاقة األحفورية 

التي بلغت نسبتها 34 %.
وبلغ عدد مســتخدمي اإلنرنت، كام أورد ســناجلة يف 
عــام  304 ماليــني شــخص  العــريب  العــامل  مقالــه، يف 
2020، 36 % منهم من جيل الشباب )24-18 سنة(، 

اإلنرنــت  مــن مســتخدمي   % 88 يســتخدم  حــني  يف 
ويشــاهدون  يومًيــا،  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عربًيــا 
280 مليــون فيديــو عــر منصــة يوتيــوب )YouTube( يف 

اليوم، وينرشون 10 ماليني تغريدة كل يوم يف توير.
ومــع والدة املجتمــع الرقمــي وســيادة اإلنســان االفــرايض 
والتغــرات العميقــة التــي فرضهــا عــى ســوق العمــل، فــإن 
وظائــف كثــرة جديــدة، كتحليــل البيانــات الرقميــة، واألمــن 
اإللكروين وحامية البيانات، وتطوير الحوســبة الســحابية، 
وغرهــا الكثــر مــن املهــن التي مل نكــن نتخيل وجودها من 

قبل، وفق سناجلة.
المهارة والدراسة 

أحمــد الرعــي املختــص يف املجــال التقنــي، يلقــي نظــرة 
عى واقع وظائف املســتقبل يف الجامعات الفلســطينية، 

بــات  الجامعيــة  التخصصــات  مــن  جــزًءا  أن  إىل  باإلشــارة 
الدراســة  مــن  أكــر  التطويريــة  املهــارة  عــى  يعتمــد 
األكادميية، وهي عملية تعلم ذايت يواكب فيها الشخص 
املهارات املستجدة التي يطلبها سوق العمل باستمرار.

الجامعــات  بــدأت  "فلســطني"،  لصحيفــة  الرعــي  يقــول 
التخصصــات  تطويــر  يف  خجولــة  بخطــوات  الفلســطينية 
علــاًم  بــات  الــذي  ميديــا"  "السوشــال  بإضافــة  اإلعالميــة 
واســًعا تتقاطــع فيــه جوانــب تقنيــة وتســويقية ونفســية ال 

تستطيع الجامعات بشكلها وأسلوبها الحايل مواكبتها.
ويلفــت إىل خطــوات كبــرة نفذتهــا رشكات أمريكيــة كرى 
مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت، عززت فيها هذا التوجه 
الجامعيــة  الشــهادة  أن  الداخليــة  بلوائحهــا  أقــرت  عندمــا 
ليســت معياًرا أساســًيا للعمل لديها، وأن املهارات ميكن 
والكليــات  الجامعــات  غــر  عــّدة  مصــادر  مــن  اكتســابها 

والنظام التعليمي التقليدي.
وأضاف مستدرًكا: "رمبا ال ينطبق هذا القول عند حديثنا 
والهندســة  واملحامــاة  الطــب  مثــل  التقليديــة  املهــن  عــن 
املهــن  عــى  ينطبــق  ولكنــه  الصحافــة،  ورمبــا  والتعليــم 
املســتقبلية التــي بــدأت تلوح باألفــق، وقطعت فيها بعض 

الدول شوطًا ال بأس به".
دمــج  عــى  تعتمــد  املســتقبل  مهــن  أن  الرعــي  ويوضــح 
يتعلــق  مــا  كل  وكذلــك  التخصصــات،  يف  التكنولوجيــا 
بالــذكاء االصطناعــي باعتبــاره مفتاًحــا للكثــر مــن التقنيات 
وإدارتــه  املحتــوى  إنتــاج  وكذلــك  املســتقبلية،  واألجهــزة 

عى املنصات الرقمية.

بفقاعــة  املقاهــي  ُيشــّبهون  "اإلرسائيــي"  الواقــع  يف 
مفصولــة عــن "الظــروف" أو "الواقــع". املقاهــي وخاصــة 
يف "تــل أبيــب" هــي مــكان –أغلــب الظــن– يجلــس فيــه 
يســاريون، يف الوقــت الــذي تهطــل الصواريــخ فيــه عــى 
مســاحة  يعــد  فهــو  وبذلــك  الجنــوب(  )يف  "ســديروت" 
للهرب، ضد العسكرة، وهو مكان برجوازي ومتعاٍل، وفق 

الباحثة اإلرسائيلية يف التاريخ "إليشا بسكني".
الــذي يجلــس فيــه الشــبان  أمــا املقهــى العــريب، خاصــة 
اإلرسائيــي  املخيــال  يف  فيتجــى  األرجيلــة،  لتدخــني 
وحتــى  للبطالــة،  للعاطلــني،  الفعــل،  لغيــاب  كمســاحة 
للجرمية أيضًا. ســواء هذا أو ذاك، وحتى يف الســياقات 
الســلبية، يظــل املقهــى يف األذهــان مكاًنــا لرفقــة هادئــة، 
موقعــًا  أو  عســكرية  قاعــدة  وال  لألســلحة،  مخزنــًا  ليــس 
إلطــالق النــار أو مقــرًا قياديــًا، "لكن يف ســنوات األربعني، 

هكذا رآه أفراد الهاجاناة".
"بســكني"  الباحثــة  نرشتهــا  مقالــة  عاصلــة  فــادي  وينقــل 
اإلرسائيليــة"،  الوطنيــة  "املكتبــة  يســمى  مــا  موقــع  عــى 
بــأن زيارتهــا أرشــيف الهاجانــاة، جاء بهــدف إيجاد ملفات 
ومعلومــات عــن القــرى الفلســطينية يف منطقــة قيســاريا 

قبل عام 1948. 
"مســوحات  ملفــات  مــن  املئــات  إىل  الباحثــة  وتشــر 
التابعــة  املخابــرات  وحــدة  أفــراد  أعدهــا  التــي  القــرى" 
يبلــغ  والتــي  األربعــني،  ســنوات  يف  )شــاي(  للهاجانــاة 

حجــم كل واحــد منهــا ثــالث صفحــات، تحــوي معلومــات 
جغرافية ودميوغرافية أساسية عن كل قرية.

جوالة "البلماح"
يف مقابــل "مســوحات القــرى"، أُعــد يف الهاجاناة "ملف 
القرى" أيضًا عى يد وحدة الجوالة يف "البلامح"، وحدة 
املشــاة، وهــي وحــدة الحراســة املتحركــة التابعــة لرشطــة 
املستوطنات العرية، التي تضم معلومات مكثفة ألجل 
إجراءات تنفيذية، مل يتبق منها مع الزمن سوى ثالثني. 
وتضيــف الباحثــة بســكني: "كان أســلوب الجوالــة لجمــع 
أو  بــزي كشــافة فضوليــني،  التخفــي  املعلومــات يشــمل 
التســلل املموه ملناطق الســكن الفلســطينية، ســواء قرى 
أو مــدن، ورســم املنطقــة والطيبوغرافيــا، الحيــز املــدين، 
واملســاحات  الزراعــة  النــاس،  تجمــع  أماكــن  املســاجد، 

الخرضاء وغرها".
يف  "مقهــى"  كلمــة  إيجــاد  تتخيــل  مل  أنهــا  إىل  وتلفــت 
ملفات التجسس، خاصة وأن كلمة "مقهى" ال تستحرض 
يف الذهــن شــيئًا مــن الخطــورة حــني يكــون الحديــث عــن 
قرية، وأيضًا ألين مل أتوقع أن تكون املقاهي مركزًا لجمع 
املعلومــات، ولهــذا مل أســتطع تجاهــل القامئــة الطويلــة 
التــي تجلــت أمامــي تحــت عنــوان "املقاهــي العربيــة يف 

حيفا وأصحابها، 1941".
سبعون مقهى

الســبعون مقهــى )نعــم ســبعون( الذيــن ضمتهــم القامئــة، 

رقم خيايل نسبة ملدينة صغرة يف تلك الفرة، صنفت 
هــذه املقاهــي مــن قبــل أفــراد مخابــرات الهاجانــاة لثالثــة 
فيــه  يتجمــع  مكانــًا  تشــكل  مقاهــي  األول،  النــوع  أنــواع: 
نشطاء كانوا يف املايض نشطاء وال يزالون يف الحارض. 
النــوع الثــاين، مقــاٍه يتجمــع فيهــا نشــطاء لكــن بصــورة أقــل 
من مقاهي النوع األول. النوع الثالث، مقاٍه يتجمع فيها 
نشــطاء كانــوا فعالــني يف أوقات األحــداث )االضطرابات( 
وسينشــطون يف حالــة انكســار حالــة الهــدوء، ولكــن حاليــًا 

هم ليسوا نشطاء.
وتوضــح بســكني أن كل مقهــى أدِرج مــع اســمه، وأســامء 
أصحابه، وديانتهم، وعنوانه، ونوع النشاطات فيه )أمثلة: 
"املقهى يشكل ملتقًى يتجمع فيه العامة دومًا )...( يف 
فــرات االضطرابــات ُتدار اجتامعات حي وداي الصليب 
فيــه )...( يف القهــوة زوار كثــرون مــن الرشطة الريطانية 

ونساء محجبات من الصعب تحديد طبيعتهن".
وجــاء أيًضــا يف الرقيــات املخابراتيــة: "املقهــى يشــكل 
ه بعــزف الكــامن وإلقــاء  مكانــًا دعويــًا يف األمســيات مُتــوَّ
الشــعر)...( تــزوج مــن يهوديــة هنغاريــة باســم روجيتســا 
التي تنرصت، له عالقات كثرة مع البالد املجاورة )...( 
لــرشاء  املختلفــة  عالقاتــه  يســتغل  اليــوم  حتــى  يــزال  ال 

السالح".
أن  الباحثــة بســكني: "غريــب ومدهــش، غريــب  وتقــول 
أفــراد الهاجانــاة، الذيــن مــن املؤكــد أنهم كانوا مشــغولني 

جــدًا، تعقبــوا املقاهــي، غريــب أنــه كان ألفــراد الهاجانــاة 
اليهــود منفــذ رسي لهــذه الدرجــة يف الشــارع العــريب يف 

حيفا، مكنهم من جمع معلومات تفصيلية".
ذلــك،  فعلــوا  أنهــم  املثــر  "ومــن  القــول:  إىل  ومــى 
جمعتــه  الــذي  واملــريئ  املكتــوب  التوثيــق  ككل  متامــًا 
التنظيــامت الصهيونيــة عــن املجتمــع العــريب يف البــالد 
بهــدف الســيطرة واالحتــالل، هــذه املعلومــات يف الكثر 
من األحيان هي آخر اآلثار الباقية عن الحياة التي كانت 

هنا قبل النكبة".
وثيقة نادرة

وتــرى الباحثــة بســكني يف قامئــة املقاهــي التــي عملــت 
يف حيفــا يف ســنوات األربعــني، وثيقــة مدهشــة ونــادرة، 
أصحابهــا  وأســامء  وعناوينهــا،  املقاهــي  أســامء  تضــم 

وعناوينهم، وأسامء ماليك الجيوب الثقافية هذه. 
وتقول: "هذه ثروة حقيقية بالنســبة للمؤرخني ومؤرخي 
التاريــخ االجتامعــي، ال شــك أن مصداقيــة املعلومــات 
يعريهــا  ونشــاطاتهم  املقاهــي  أصحــاب  عــن  الــواردة 
ذلــك  حــول  فيــه،  جمعــت  التــي  للســياق  نظــرًا  الشــك 
وجــود  حــول  ذاتهــا  املعلومــات  ولكــن  سأتوســع الحقــًا، 
هــذه املقاهــي وموقعهــا يف املدينــة لهــا قيمــة تاريخيــة 

كبرة".
الهاجانــاة،  أرشــيف  يف  املوظــف  عــن  الباحثــة  وتنقــل 
يــد  عــى  أعــدت  املقاهــي  قامئــة  أن  شــمري ســوملون، 

نشــطاء ومندويب القســم العريب يف املخابرات، "وعى 
ُجِمــع  نتــاج بحــث مراكــم لعــدة نشــطاء،  يبــدو هــي  مــا 
يف ملــف واحــد. ال يظهــر شــخص واحــد محــدد بصفتــه 
منتًجــا للملــف، ولكــن الــذي وّقع يف نهايتــه هو بنيامني" 
الهاجانــاة يف  الناشــط يف وحــدة مخابــرات  لقــب  وهــو 
يوســف  الوقــت،  ذلــك  يف  أخــرى(  أماكــن  )ويف  حيفــا 
دافيدسكو". وحول منفذ النشطاء اليهود لقلب الحياة 
يف الشــارع واملقهى يف حيفا أجاب ســوملون: "اليهود 

وأيضًا الوكالء العرب عملوا يف املخابرات".
خزائــن  منصــة  عــى  املنشــورة  املــادة  مرجــم  ويقــول 
مراجعــة  خــالل  مــن  وحــدي  "فهمــت  الفلســطينية: 
امللفــات، أن تجنيــد العــرب تــم من خــالل االبتزاز، ميكن 
رؤيــة ذلــك يف امللــف ذاتــه لقامئــة املقاهــي، ويبــدو أن 
هذا هو السبب بأنه ويف كل سجل هناك إشارة لوجود 
هــذه  أن  ويبــدو  الكحــول،  لبيــع  وجــود ترصيــح  عــدم  أو 

املعلومات استخدمت ضد أصحاب املقاهي".
املعلومــات  تلــك  أن  يؤكــد  عاصلــة  املرجــم  أن  غــر 
يــد  عــى  أو  عــريب  متعــاون  يــد  عــى  ُســجلت  "ســواء 
رجــل اســتخبارات يهــودي فــال يجــب يف كلتــا الحالتــني 

مــع  التعامــل 
عــى  املعلومــات 
أنهــا حقيقــة تعــر عــن 

الواقع".

"وظائف المستقبل".."وظائف المستقبل"..
 العالم يتسارع وتغييرات عميقة في سوق العمل العالم يتسارع وتغييرات عميقة في سوق العمل

بروت/ خاص فلسطني:
نشــأت  التــي  يوســف،  آيــة  الفلســطينية  الالجئــة  تنافــس 
مبخيــم بــرج الراجنــة بلبنــان، عــى جائــزة "تشــيغ جلوبــال 

ستيودنت" الدولية لعام 2021.
للتصفيــات  متأهــال   50 أفضــل  ضمــن  آيــة  واختــرت 
الــذي  التأثــر  أســاس  عــى  التــي متنــح  للجائــزة  النهائيــة 
يحدثــه املشــاركون يف التعليــم وحيــاة أقرانهم واملجتمع 
من حولهم، بحسب موقع مؤسسة "غلوبل تيترش برايز" 

القامئة عى الجائزة.
ورشــحت آيــة مــن بــني أكــر مــن 3500 مرشــح، مــن 94 
دولــة حــول العــامل. وتبلــغ قيمــة الجائــزة 100 ألــف دوالر 

أمرييك.
الجامعــة  يف  معامريــة  هندســة  طالبــة  يوســف،  وآيــة 
األمريكيــة يف بــروت. وولــدت يف مخيــم بــرج الراجنــة، 
يف  اآلن  وتعمــل  لألونــروا،  تابعــة  مــدارس  يف  ودرســت 

برامج األمم املتحدة لتوجيه الشباب حول العامل.
 20 قرابــة  مــع  الرمجــة  يف  وخرتهــا  معرفتهــا  وشــاركت 
حت لجائزة السالم  طالًبا، ويف نهاية العام الدرايس، ُرشِّ

ثالثــة  أفضــل  مــن  واحــدة  واختــرت  لألطفــال،  العامليــة 
طالب من لبنان.

وفًقا آلية، فإن ترشيحها يشء ميكن أن يفخر به املجتمع 
بــأرسه، وهــذه البيئــة الصعبــة التــي نشــأت فيهــا هــي التــي 
بالتأثــر اإليجــايب يف كل مــن حولهــا،  أشــعلت شــغفها 

بحسب ما نقله عنها موقع "ميدل إيست مونيتور".
وألهمــت الظــروف الصعبــة آية لجعــل التعليم يف متناول 
يف  زمالءهــا  وجهــت  املدرســة،  ففــي  الطــالب.  جميــع 
الفصل لفرص املنح الدراســية املتاحة لهم، وســاعدتهم 

عى التقدم للجامعة.
وتطوعــت آيــة يف املــدارس لتوجيــه خريجــي املســتقبل 
املنــح  عــن  وإخبارهــم  للجامعــة  التقديــم  عمليــة  خــالل 
الدراســية املختلفــة، وقــد وصــل عــدد الطــالب حتــى اآلن 
اســتخدام  الشــباب إىل  كــام وجهــت  300 طالــب.  إىل 
التكنولوجيــا مــن أجــل الصالــح االجتامعي. وآية عضو يف 
املتحــدة  األمــم  لرنامــج  التابــع  الشــبابية  القيــادة  برنامــج 
أفــكار  تطويــر  يف  خاللــه،  مــن  تســاعد  حيــث  اإلمنــايئ، 

ريادة األعامل لتعزيز أهداف التنمية املستدامة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يتجه العالم شيئًا فشيئًا 

إلى ما بات يعرف بوظائف 
المستقبل، ما يطرح تساؤاًل عن 

دور الجامعات في التخطيط 
األكاديمي في ظل الدفع بآالف 

الخريجين إلى سوق مكتظ 
بالبطالة.

آية.. آية.. 
الجئة في برج الجئة في برج 

البراجنة تنافس البراجنة تنافس 
ا على جائزة  ا على جائزة دوليًّ دوليًّ
التأثير االجتماعيالتأثير االجتماعي

هكذا تجسست "الهاجاناة" على المقاهي العربية في حيفاهكذا تجسست "الهاجاناة" على المقاهي العربية في حيفا
القدس المحتلة/ فلسطين:

تشكل المقاهي مساحات مدهشة: 
عوالم مصغرة عن الثقافة، واألزياء، 

وفن الطبخ، واللغة والنميمة، 
ونشاط المجتمع ككل، هو مكان يأتي 

إليه الناس ليشاِهدوا وُيشاَهدوا، 
للتخلص من ثقل الحياة اليومية ومن 

الحيز السياسّي المشحون. 
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"أم الشهيد ضياء التالحمة:"أم الشهيد ضياء التالحمة:  
عمل ضياء سبق قوله"عمل ضياء سبق قوله"

مشــاعر تغــي كالــركان يف صــدري.. وكلــا ظننــت أنهــا تقادمــت وانطفــأت 
قــد مــرة أُخــرى.. ضيــاء يــا وجع العمــر.. ما أجمل صوتك  أو كادت، عــادت لتتَّ
رين  الشــجي أيها الضياء يصدح بالقرآن ويتغنى به! كل يشء من حويل يذكِّ
تــراين  وهــل  اآلن،  نفــي  مــن  أضحــك  تفاصيلــك..  أدق  رسد  ويعيــد  بــك 
رين"؟ فأنا مل أنَس ضياء أبدًا.. أشعر وكأنه ما يزال يعاقر  نسيت ألقول "يذكِّ
الحيــاة بيننــا، فــكل يشء هــا هنــا يعبــق بوجــوده وكأنــه مل يغــب لحظــة! وكأن 

السنوات املاضية قد عرت دون أن تنتبه لغيابه! 
لــه أن يعيــش بحريــة وســكينة حيــاة مفعمــة بالحركــة والنشــاط  كنــت أمتنــى 
العلــم  دروب  يف  الســعي  همهــم  ممــن  العــامل  شــباب  كل  مثــل  والفــرح.. 
واملعرفــة واستكشــاف كل جديــد، ومارســة الرياضــة واملســابقات الفنيــة 
والثقافيــة والعمــل واإلنتــاج وتطويــر األوطــان والنهــوض بهــا.. ولكــن هيهــات.. 
فهذا الوطن السليب قد ملك قلوب وعقول العاشقني األحرار أمثال ضياء، 
فأبوا عىل أنفسهم الذل وحياة العبيد، وآثروا أوسمة الشهادة املنسوجة من 

الدم والحرمان عىل حياة الخنوع والقعود والعبودية. 
شــاهدُت ذات مــرة طفــًا جميــًا، راعنــي بريــق الــذكاء والنباهــة يف عينيــه.. 
متنيــت يف داخــي طفــًا مثلــه، وكأن أبــواب الســاء كانــت مفتوحــة آنذاك، 
فلــم ميــِض وقــت طويــل حتــى أخــذ جنينــي ينبــض يف أحشــايئ، وحــني ُولــد 
قــوي  أنيقــًا جميــًا صاحــب حضــور  ســميته ضيــاء عــىل اســمه، وكــر ضيــاء 
وجاذبية ال ُتقاوم، يقود من حوله ويرتبع عىل عروش قلوبهم با عناء.. منذ 
طفولتــه املبكــرة كان اجتاعيــًا مرحــًا يعشــق التميــز، ويطــور نفســه جســديًا 

وفكريًا.
قبــل أن يدخــل ضيــاء املدرســة ُســجن والــده عامــني كاملــني، تنقــل خالهــا 
يف ســجون املســكوبية وعوفــر والنقــب، وكلــا صحبــت ضيــاء معــي لزيــارة 
الســجن، أشــفقت عليــه؛ كنــت أرى القهــر يركــض بخيلــه ورجلــه يف عينيــه.. 
فيبــي بحرقــة وغيــظ حــني ُيكرِهنــا االحتــال عــىل املرور بتفتيــش مهني عىل 
املعابــر أو داخــل بوابــات الســجن.. وهــو القهر ذاته الــذي أخذت أملحه جليًا 
يجول يف عينيه عندما أخذ يدرك قضايا الوطن املوجعة وهي تتواىل ترتًا.. 
اعتــداءات الصهاينــة عــىل املرابطــات يف املســجد األقــى، واعتداءاتهــم 
يأتــون  عندمــا  البيــت  علينــا يف  واعتداءاتهــم  واملقاومــني...  عــىل األرسى 
العتقال إخوته، فيحتجزوننا يف غرفة واحدة ومينعوننا من الحركة، ويفتشون 

البيت ويعيثون فيه فسادًا.. 
الوطــن  هــمَّ  وحمــل  طفولتــه..  منــذ  القهــر  معــاين  عايــن  وقــد  ضيــاء  شــبَّ 
وأحراره.. فكان إنسانًا شديد الحساسية لكل ما يتعلق بهذه األرض املباركة 

ومقدساتها.
يحــدوه  ديــس،  أبــو  القــدس  جامعــة  يف  الحاســوب  هندســة  لدراســة  اتجــه 
ويــرع  يحبــه  الــذي  الخاصــة يف مجــال تخصصــه  يفتــح رشكتــه  الطمــوح ألن 
فيــه.. ولكــن قهــر املحتــل مل ميهلــه، وأغلــق أمامــه كل الســبل.. كان يشــارك 
يف املواجهــات ويقــود املســرات ويــرتأس الوقفــات املنــددة أو املنــارصة 
أو املطالبــة... ويــردد دومــًا: فإمــا حيــاة تــر الصديــق*** وإمــا مات يغيض 

العدى 
د  ــم وقفــة طابيــة يف جامعــة القــدس، تنــدِّ َبَلغنــي بعــد استشــهاده أنــه قــد نظَّ
قليــًا،  الحضــور  عــدد  وكان  األقــى،  للمســجد  املســتوطنني  باقتحامــات 
فألقــى بامليكرفــون مــن يــده وقــال:" أقســم بالله أال أتكلــم بعد اليوم إال عندما 

يسبق عمي قويل" وكانت تلك آخر مرة فعًا.
مل نعــرف ليلتهــا أنــه قــد خــرج لتنفيــذ عمليــة عســكرية عــىل الرغــم مــن أننــي 
مل أكــن ألســتبعد شــيئًا كهــذا عنــه، خــرج آنــذاك مثل عادته للنــادي الريايض 
طلبــًا ملقابلــة  ســلمه صباحــًا  قــد  االحتــال  وكان  نســكن،  حيــث  ُخرســا  يف 
املخابرات يف عصيون يف اليوم ذاته، مىض وقت قصر حني أخذت ترتدد 
أخبــار استشــهاد شــاب عــىل مثلــث ُخرســا، شــعرت بضيق يقبــض قلبي وكأن 
األمر يعنيني بشكل خاص، دون أن يداهمني أي شك بأن يكون الشهيد هو 
ضياء، صعدت لسطح البيت أستطلع الخر، وترتدد أساء للشهيد مل يكن 
اسم ضياء من بينها قبل أن يحارص جنود االحتال بيتنا بعد ذلك بساعات، 
ويعرضوا صورة الشــهيد عىل والد ضياء ليتعرف إليه ويؤكد أنه ابنه ضياء.. 
عوا األطفال والنساء..  اقتحموا بيتنا، وخربوا محتوياته، واعتقلوا الرجال وروَّ

وانسحبوا وقد سحبوا قطعة من قلبي معهم.
زغــردت آنــذاك بالرغــم مــن قهــري زغــرودة جريحــة مجلجلــة؛ ألزرع الغيــظ يف 

قلوبهم كا زرعوه يف قلوبنا!
ســارع ضيــاء ليجعــل عملــه يســبق قولــه، حــني أخــذ يصنــع حاجــزًا مــن الحجارة 
جنودهــا  توقــف  دوريــة  اقرتبــت  إذا  حتــى  االحتــال،  دوريــات  طريــق  يف 
ليزيلــوا الحاجــز، عاجــل ضيــاء يقذفهــم بقنبلته التي تنتظر بشــغف أن تحصد 
أرواحهــم. مل تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي يفعلهــا ضيــاء.. ولكنهــا كانت 
األخرة.. فقد أمطروه برصاص الغدر، لرحل شهيدًا يف تلك الليلة، ويكون 
الرشارة األوىل التي أرضمت انتفاضة القدس ويهب إخوانه ليأخذوا بثأره.. 

مهند الحلبي ورفاقه.
رحم الله ضياء التاحمة وأسكنه فسيح جناته.

املعرفيــة  محصلتــي  التجربــة  "أثــرت  فرحــات:  ويضيــف 
يف التســويق فقــد اخــرتت كورســات متخصصــة يف هــذا 
املجــال، وأعطتنــي ميــزة تنافســية عــىل أقــراين يف ســوق 

العمل".
ويخترص فوائد االبتعاث بتوسيع األفق وإعطاء جرعة من 
األمــل، "ففرصــة التبــادل نافــذة عــىل العــامل، اســتطعت 
أن أرى مــن خالهــا كــم الفــرص املتوفــرة التــي يســتطيع 
وزيــادة  عليهــا،  الحصــول  االجتهــاد  مــن  مبزيــد  اإلنســان 
الحصيلــة اللغويــة مــن خــال اختاطــي بطــاب مــن جميع 
فــرق وبيئــة عمــل  العــامل، والتأقلــم والعمــل ضمــن  أنحــاء 

دولية".
يشــر  التجربــة،  خــال  واجهتــه  التــي  الصعوبــات  ومــن 
وجــود  وعــدم  للمعــر،  املتكــرر  اإلغــاق  إىل  فرحــات 
ــب التواصــل للحصــول  ســفارات للــدول يف غــزة، مــا يصعِّ
الفصــل  عــن  تأخــره  إىل  بــدوره  أدى  الــذي  فيــزا،  عــىل 

الدرايس مدة شهر كامل.
ويتابــع حديثــه: "الســكن مــن أكــر األشــياء التــي أقلقتنــي 
ومعادلــة  إلســبانيا،  وصــويل  مــن  أســبوعني  أول  يف 
املــواد الدراســية، يوجــد فــرق ملحــوظ يف نظــام التقييــم 
األكادميــي بــني الــدول والجامعــات ويجــب مراعــاة هــذه 

الفروق حتى يتسنى للطاب أن يحصلوا عىل تقييم".
باللغــة  أعــال  إدارة  خريجــة  صــاح  مــرام  الطالبــة  أمــا 

أما وردة الكرد )47 عاما( فتشارك يف الحملة 
لدعــوة النســاء لكــر حاجــز العيــب والخجــل، 
أصابهــن  حــال  يف  الطبيــة  االستشــارة  بطلــب 
وحجــم  شــكل  عــىل  مــا  تغــر  بوجــود  الشــك 
يكتشــفن  الســيدات  مــن  فالكثــر  ثدييهــا، 
تلــك  بســبب  متقدمــة  مراحــل  يف  الرطــان 

النظرة الخطأ.
وبعــد رحلتهــا مــع مــرض رسطــان الثــدي تقــول 
املــوت  ننتظــر  ال  "نحــن  الحامــي:  تغريــد 
هــذا  وعــىل  جديــدة"،  حيــاة  عــن  نبحــث  بــل 
األســاس يجــب عــىل كل ســيدة التعامــل مــع 
املــرض كأي مــرض عــادي وتســارع إىل إجــراء 

الفحوصات املبكرة املطلوبة.
تغريــد  تتــواىن  ال  عــام  كل  مــن  أكتوبــر  ويف 

الحــر- مركــز صحــة املــرأة إميــان الحويحــي أن 
املناطــق  يف  ســيدة  لـــ700  وصلــت  القافلــة 
والكشــف  باملــرض  لتوعيتهــن  املهمشــة، 

املبكر عنه ورفع حالة الشفاء.
وتلفت الحويحي لـ"فلسطني" إىل استهداف 
املــدارس والجامعــات لتعليــم الفتيــات كيفية 
الفحص الذايت الشهري للثدي، وكر حاجز 

الخوف لديهن.
وتوضــح أن املركــز أطلــق حملــة رقميــة بدايــة 
بالرشاكــة  نهايتــه،  حتــى  وســتتواصل  أكتوبــر 
الصحــة،  ووزارة  أهليــة،  مؤسســات  مــع 
واملمولــني، لبــث رســائل توعيــة عــر منصــات 
التواصــل االجتاعــي، ومعلومــات عــن فحــص 
املاموجــرام، مــع مشــاركة مريضــات وناجيــات 

)60 عامــا( يف املشــاركة يف حمــات التوعيــة 

التــي تطلقهــا املؤسســات الرســمية واألهليــة، 
التــي  الثــدي  رسطــان  عــن  املبكــر  للكشــف 
يبلــغ معــدل اإلصابــة بــه نحــو 330-300 حالــة 

سنوًيا.
وتشــارك تغريــد املريضــات تجربتهــا، وتقــدم 
لهــن الدعــم النفــي واملعنــوي، مؤكــدة لهــن 
أن الرطــان ليــس نهايــة الدنيــا كــا يتصــورن، 

بل ميكن الشفاء منه.
وجاب عدد من املركبات املتوشحات باللون 
الــوردي قطــاع غــزة، تقــدم التوعيــة للســيدات 

والكشف الريري يف املناطق املهمشة.
عــن  املبكــر  الكشــف  مــرشوع  منســقة  وتبــني 
والفكــر  الثقافــة  جمعيــة  يف  الثــدي  رسطــان 

من الرطان.
اإلقليميــة  الحملــة  أن  الحويحــي  وتوضــح 
للكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي اختــارت 
خضــوع  أهميــة  لتأكيــد  "تصــوريت؟"،  شــعار 
الســيدات لتصوير املاموجرام، وجعله مسارا 

آمنا يف تحديد صحتهن والنجاة بحياتهن.
وتنشــط يف شــهر أكتوبــر مــن كل عــام حمــات 
يعــد  الــذي  الثــدي  برطــان  للتوعيــة  عامليــة 
ثــاين نــوع مــن أنــواع الرطانــات املؤديــة إىل 
الرئــة  رسطــان  بعــد   ،12.6% بنســبة  الوفــاة 

الذي ميثل 16.3%.
بــدأ العمــل  و"أكتوبــر الــوردي" مبــادرة عامليــة 
بهــا عــىل املســتوى الــدويل يف أكتوبــر 2006 
حيــث تتخــذ مواقــع حــول العامل اللــون الزهري 

أو الوردي شعارا لها؛ من أجل التوعية مبخاطر 
رسطــان الثــدي. كــا يتــم عمــل حملــة خريــة 
دوليــة مــن أجــل رفــع التوعيــة والدعــم وتقديــم 

املعلومات واملساندة ضد هذا املرض.
يف عــام 1991 ظهــرت أرشطــة اللــون الــوردي 
مؤسســة  وزعــت  عندمــا  األوىل،  للمــرة 
مجــال  يف  مؤسســة  أشــهر  كومــان"،  "ســوزان 
عــام  إنشــائها  منــذ  الثــدي،  رسطــان  مكافحــة 
ورديــة  أرشطــة  املتحــدة  بالواليــات   1982

عــىل املشــاركني يف ســباق مبدينــة نيويــورك 
لكــن  الثــدي،  برطــان  اإلصابــة  مــن  للناجــني 
يف  إال  رســميا  يعتمــد  مل  الــوردي  الرشيــط 
1992، وتــم اشــتقاقه مــن  الــذي تــاه،  العــام 

اللون األحمر املخصص لإليدز.

اشــرتكت الجامعــة يف 49 مرشوعــا للتبــادل األكادميــي 
كــا  و2023،   2015 بــني  الفــرتة  يف  تنفيذهــا  يتــم 
اشــرتكت أيًضــا برنامــج التبــادل الثقــايف الــرتيك "موالنــا" 
مــع 9 جامعــات تركيــة التــي تــم تنفيذهــا مــن عــام 2013 

وحتى 2019.
إىل  الرامــج  هــذه  "تهــدف  لـ"فلســطني":  وتقــول صــايف 
الجامعــات  بــني  الخــرات  ونقــل  الثقــايف  التبــادل  تعزيــز 
يف  املؤسســاتية  القــدرات  لتحســني  املختلفــة  والــدول 
هذه الدول، وتحقيق بعض النتائج عىل مستوى الطلبة، 
التمكــني  زيــادة  إىل  إضافــة  والتعلــم،  األداء  كتحســني 

الذايت والثقة بالنفس".
وتضيــف: "كــا تهــدف إىل تعزيــز فــرص العمل وتحســني 
وريــادة  املبــادرة  روح  وزيــادة  الوظيفــي،  التطــور  آفــاق 
وتعزيــز  األجنبيــة،  اللغــات  كفــاءات  وتحســني  األعــال، 
يف  أكــر  بنشــاط  واملشــاركة  الثقافــات  بــني  الوعــي 

املجتمع".
أما عىل مستوى الجامعة فتبني صايف أن هذه املشاريع 
مســتوى  عــىل  العمــل  عــىل  القــدرة  زيــادة  يف  تســاهم 
التدويــل،  اإلدارة  مهــارات  وتحســني  الــدويل  املســتوى 
واالستفادة من أفضل املارسات والتجارب يف العملية 
التعليمية، وتعزيز عاقات الرشاكة والتعاون مع الرشكاء 
اإلســامية  الجامعــة  ظهــور  زيــادة  إىل  إضافــة  الدوليــني، 

الســنة  يف  االبتعــاث  تجربــة  خاضــت  فقــد  اإلنجليزيــة، 
الدراســية الثالثة، قدمت رســالة تحفيز ذات فحوى قوي 

لتحظى بقبول طلبها مع استيفائها بقية الرشوط.
تقــول: "كنــت أفكــر يف عــوديت لبلــدي ألفيــد مجتمعــي 
غنيــة  كانــت  التجربــة  أن  خاصــة  التبــادل  بعــد  بخــريت 
الجوانــب  مــن  كثــر  يف  أثــرت  التــي  والفائــدة  باملعرفــة 
األكادمييــة والشــخصية واالجتاعيــة، إىل جانــب تكويــن 
شــبكة عاقــات أكادمييــة وزمــاء دراســة مــن جميــع أنحــاء 

العامل".
وتضيــف صــاح: "مجــرد خــوض التجربــة يجعلــك تشــعر 
بشعور رائع لكونك حصلت عىل فرصة غرت الكثر من 
حيايت، وكانت نقطة بداية لكل التغرات اإليجابية التي 

حصلت معي بعد ذلك".
نقل الخبرات

الــدويل  التبــادل  مشــاريع  منســقة  تحدثــت  جهتهــا  مــن 
بــدأت  جامعتهــا  أن  صــايف  والء  اإلســامية  الجامعــة  يف 
املشاركة يف املشاريع الدولية التي تدعم تبادل وابتعاث 
لســتة  متويــل  عــىل  حصولهــا  عنــد  والخريجــني  الطلبــة 
مشــاريع ضمــن برنامــج "أراســموس منــدوس" بالرشاكــة مــع 
70 جامعــة محليــة وإقليميــة ودوليــة، حيــث تم تنفيذ هذه 

املشاريع يف الفرتة من 2012 وحتى 2017.
وتذكــر أنــه مــن ضمــن برنامــج أراســموس بلــس األورويب، 

ومشاركتها يف املحافل اإلقليمية والدولية.
وقــد وفــرت اإلســامية منــذ عــام 2015 حــوايل عــن 150 
أوروبيــة  جامعــات  عــدة  مــع  للطلبــة  دويل  تبــادل  فرصــة 
النمســا،  مثــل:  مختلفــة  دول  ويف  مختلفــة  رشيكــة 
وبولنــدا،  وأملانيــا،  وإيطاليــا،  وإســبانيا،  والرتغــال، 
وفنلنــدا، وبريطانيــا، واليونــان، وتركيا، مبشــاركة 78 طالبا 

وطالبة.
الصعوبات وآلية االختيار

هــذه  مثــل  تنفيــذ  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أهــم  مــن 
املشــاريع الســفر الــذي يعــد بشــكل عــام مشــقة، وتلفــت 
مضاعفــة،  مشــقة  غــزة  قطــاع  مــن  الســفر  أن  إىل  صــايف 
إضافة إىل صعوبة الحصول عىل تأشرات السفر لبعض 
الــدول املســتضيفة وذلــك لعــدم وجــود مكاتــب ممثليــة 
قــدرة  وعــدم  والرتغــال،  فنلنــدا  مثــل  غــزة  قطــاع  لهــا يف 
الطلبــة مــن الخــارج عــىل القــدوم والدراســة يف الجامعــة 

بسبب الظروف والوضع غر املستقر يف غزة.
وتتــم عمليــة اختيــار الطلبــة عــىل أســاس الكفــاءة وضمــن 
عدة خطوات ترشف عليها العاقات الخارجية، "لضان 
الشــفافية وعدم التحيز يف عملية االختيار"، وفق قولها، 
اللغــة  عامــل  أســاس  عــىل  يتــم  االختيــار  أن  إىل  مشــرة 
اإلنجليزية وخطاب الدافع الذي يكتبه الطالب واملعدل 

األكادميي، إضافة إىل نتائج املقابلة الشخصية.

تجربة ثرية تفتح للطلبة نافذة معرفية تجربة ثرية تفتح للطلبة نافذة معرفية 
التبادل األكاديمي.. التبادل األكاديمي.. 

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية فلسطينية غزة/ هدى الدلو:

»من أهم وأفضل التجارب التي مررت بها في حياتي كانت 
تجربــة التبــادل الطالبــي بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي 
لدراســة فصل دراســي في جامعة »ألميريا« في إســبانيا 
تجربــة رائعــة وغنية علــى الصعيد األكاديمــي، والثقافي، 
والســياحي«، هــذا مــا تحــدث بــه الطالــب محمــد فرحات 

خريج الجامعة اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
عن تجربته في التبادل الطالبي لدراسة فصل جامعي في 

الجامعات الخارجية.
يقــول لصحيفــة »فلســطين«: »مــن أهم األهــداف التي 
كنت أطمح إلى تحقيقها الشــعور باالستقالل واالعتماد 

مليئــة  وترتيباتهــا  التجربــة  كانــت  فقــد  النفــس،  علــى 
بالصعوبــات التــي تعلمت منها الكثيــر، وأن أتميز أكاديمًيا 
وأتفــوق علــى طــالب مــن جميــع الجنســيات واألعــراق، 
وجــدت أن الطالــب المتفوق في فلســطين يســتطيع أن 

ينافس أقرانه في دول العالم بل ويتفوق عليهم«.

غزة/ مريم الشوبكي:
تأخذ ســعاد عبــد القادر على عاتقها المشــاركة 
علــى  النســاء  تشــجع  توعويــة  أي حملــة  فــي 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وتتحــدث عبد القادر )55 عاما( عن تجربتها منذ 
تشــخيص إصابتهــا بالمــرض قبــل أربع ســنوات، 

لتقديــم الدعــم النفســي لنظيراتهــا المصابــات 
بالمــرض أو الالتــي لــم يصبن فتشــجعهن على 

الفحص المبكر.
وتحــت شــعار »تصورتــي؟ تشــارك عبــد القــادر 
في الحملة، مؤكدة للســيدات ضرورة الخضوع 

لتصويــر »الماموجــرام« للتأكــد مــن خلوهــا من 
الخاليا الســرطانية، أو اكتشــافها مبكرا، ما يعزز 
فــرص االستشــفاء وتجنــب عمليــات اســتئصال 
مراحلــه  فــي  المــرض  اكتشــف  مــا  إذا  الثــدي 

األولى.

حمالت التوعية تكسر حاجز الخوف وُتخضع نساء أكتوبر للفحص حمالت التوعية تكسر حاجز الخوف وُتخضع نساء أكتوبر للفحص 
شة  تنشط في المناطق الُمهمَّ
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يواصل زعامة دوري يواصل زعامة دوري 
المحترفين بالعالمة الكاملةالمحترفين بالعالمة الكاملة

غزة/ وائل الحلبي:
الجولــة  منافســات  أمــس  أول  اختتمــت 
لــدوري "ooredoo" للمحرتفــن  الرابعــة 
2021- ملوســم  الغربيــة  الضفــة  ألنديــة 

الخليــل  شــباب  واصــل  حيــث   ،2022
الفــوز  بتحقيقــه  الرتتيــب  جــدول  صــدارة 
مركــز  يف  برباعيــة  التــوايل،  عــى  الرابــع 
طولكــرم، فيــا تعــرض األمعــري للخســارة 
هــال  يــد  عــى  التــوايل  عــى  الرابعــة 

القدس، 
• مركز طولكرم )4-1( شباب الخليل

حســاب  عــى  الخليــل  شــباب  فــوز  وجــاء 
مركــز طولكــرم بعدمــا تغلــب عليــه  بنتيجــة 
عــى  جمعهــا  الــذي  اللقــاء  يف   ،)4-1(
يف  األمريكيــة  العربيــة  الجامعــة  اســتاد 

جنن.
شــباب  أهــداف  تســجيل  عــى  تنــاوب 
الخليــل هيثــم ذيــب )41(، وهال موىس 
)70(، ومحمــد اليوســفن )87(، وأحمــد 
ماهــر )90(، يف حــن أحــرز هــدف مركــز 

طولكرم الوحيد كامل قرعان )61(.
وبهذه النتيجة رفع شــباب الخليل رصيده 
حــن  يف  الصــدارة،  يف  نقطــة   12 إىل 
تجمــد رصيــد مركــز طولكــرم عنــد 6 نقــاط 

يف املركز الخامس مؤقتًا.
• السموع )2-3( جبل امُلكرب

وعــى ســتاد هــواري بومديــن، نجــح فريــق 
شباب السموع يف تحقيق فوز مثن عى 

ضيفه جبل املكرب )3-2(.
أحــرز ثاثيــة الســموع محمــود ضيــف اللــه 
)42(، ورامــي مســاملة )63(، ومحمــد أبــو 
بينــا  خميــس "هــدف يف مرمــاه" )73(، 
ســجل هديف املكرب ســاجد الغول )54(، 

وبهاء علقم )90+2(.
وبهــذا الفــوز رفــع شــباب الســموع رصيــده 
مؤقتــًا،  الثالــث  املركــز  يف  نقــاط   9 إىل 
يف حــن بقــي رصيــد املكــرب 9 يف املركــز 

الثاين مؤقتًا.
• إسامي قلقيلية )1-1( البرية

ويف لقــاء آخــر، حســم التعــادل اإليجــايب 
وضيفــه  قلقيليــة  إســامي  بــن   1-1
مؤسســة البــرية، يف مبــاراة أقيمــت عــى 

استاد الجامعة العربية األمريكية.
طريــق  عــن  بالتســجيل  اإلســامي  بــادر 
يخطــف  أن  قبــل   ،)9( اللــه  نــر  صالــح 
للبــرية  التعــادل  هــدف  الدســوقي  محمــد 

.)90+5(
تعــادل رفــع مــن خالــه اإلســامي رصيــده 
مؤقتــًا،  الســابع  املركــز  يف  نقــاط   4 إىل 
يف  نقطتــن  البــرية  رصيــد  أصبــح  بينــا 

املركز العارش.
• الظاهرية )0-2( باطة

عاد الظاهرية إىل ســكة االنتصارات بفوزه 
الثمــن عــى مركــز باطــة، وزاد الظاهريــة 
بعدمــا  باطــة  مركــز  مضيفــه  متاعــب  مــن 
عــاد مــن أمامــه بفــوز مثــن بهــدف دون رد، 
يف املبــاراة التــي جــرت بينهــا أمــس عى 
ســتاد الجامعــة األمريكيــة، لريفــع الغــزالن 
الثــاين  نقــاط يف املركــز   10 رصيــده إىل 
يف  نقــاط   3 عنــد  باطــة  رصيــد  وتوقــف 

املركز العارش.
مبكــرًا  بالهــدف  التقــدم  مــن  الرغــم  وعــى 
للظاهريــة عــرب محمــد فــودي يف الدقيقــة 
يفلحــوا  األرض مل  أن أصحــاب  إال   ،)14(
حالــة  ظــل  يف  بالنتيجــة،  العــودة  يف 

التاسك التي ظهر بها الضيوف.

• هال القدس )0-2( األمعري
جــراح  مــن  القــدس  هــال  زاد  بــدوره 
بهدفــن  بفــوزه املســتحق عليــه  األمعــري 
دون رد، يف املبــاراة التــي جمعتهــا عــى 
ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليستعيد 
الهال توازنه بهذا الفوز الذي رفع رصيده 
فيــا  الخامــس،  املركــز  يف  نقــاط   7 إىل 
النقــاط  مــن  رصيــد  بــدون  األمعــري  بقــي 
بعــد  واألخــري  عــر  الثــاين  املركــز  محتــًا 

تلقيه الخسارة الرابعة عى التوايل.
العبــن  بعــرة  املبــاراة  أكمــل  األمعــري 
أبــو  هــام  طــرد  بعــد   )40( الدقيقــة  منــذ 
حســنن، قبــل أن يفتتــح مــوىس الرتابــن 
الثــاين  الشــوط  مطلــع  للهــال  التســجيل 
الفريــق  بدقيقتــن  بعدهــا  ليكمــل   ،)56(
املبــاراة بعــرة العبــن بعــد طــرد محمــد 
عويسات، ونجح رئبال دهامشة يف تعزيز 

النتيجة بالهدف الثاين )78(.
• ثقايف طولكرم )0-2( طوباس

أول  تحقيــق  مــن  طولكــرم  ثقــايف  ومتكــن 
بفــوزه  املحرتفــن  دوري  يف  لــه  انتصــار 
دون  بهدفــن  طوبــاس  عــى  الصعــب 
عــى  بينهــا  جــرت  مبــاراة  يف  مقابــل، 
ملعــب الجامعة األمريكية، لريفع الثقايف 
الثامــن  املركــز  يف  نقــاط   4 إىل  رصيــده 
وتوقــف رصيــد طوبــاس عنــد 3 نقــاط يف 

املركز التاسع.
األول  بالهــدف  برهــوش  معــاذ  تقــدم 
للثقــايف يف الوقــت بــدل مــن الضائــع مــن 
اللــه  عبــد  زميلــه  ليســجل  األول،  الشــوط 
فيــا اضطــر   ،)62( الثــاين  الهــدف  طبــال 
طوباس إلكال املباراة منقوصًا بعد طرد 

العبه وسيم عقاب )78(.

شباب الخليلشباب الخليل
غزة/ وائل الحلبي:

طالبت مجموعة من الجاهري االسكتلندية بعدم إجراء اللقاء بن 
منتخــب بادهــا ضــد منتخــب الكيــان الصهيــوين، ضمــن تصفيــات 
كأس العامل قطر 2022، لحساب املجموعة السادسة يف أوروبا.

وتجّمــع عــدد مــن الجاهري قبــل بداية املباراة يف محيط امللعب، 
الافتــات املعارضــة إلقامــة املبــاراة. حيــث  مــن  ورفعــوا مجموعــة 

أظهرت بعض الصور األمن وهو يطوق الجاهري.
ألن  املبــاراة  خــوض  بعــدم  تطالــب  الفتــات  الجاهــري  ورفعــت 
الحارضيــن  مــن  اآلخــر  البعــض  طالــب  كــا  عنريــة"،  "إرسائيــل 

مبقاطعة االحتال، ألن ذلك يعني مقاطعة العنرية.
الجاهــريي  التجمــع  هــذا  يف  حــارضًا  الفلســطيني  العلــم  وكان 
الــذي ســبق املبــاراة، حيــث رفــع الحــارضون العلــم، يف إشــارة إىل 
مســاندتهم للقضية الفلســطينية وحق الشــعب الفلســطيني يف أن 

ينعم بخرياته بسام بعيدًا عن مارسات االحتال اإلرسائييل.
الخصــوص  وجــه  عــى  اســكتلندا  يف  القــدم  كــرة  جاهــري  وتعتــرب 
مــن أكــر الداعمــن للشــعب الفلســطيني، حيــث ســبق لجاهــري 
ســيلتك القيــام بالعديــد مــن التحــركات الجاهرييــة احتجاجــًا عــى 
مارســات االحتــال بحــق الشــعب الفلســطيني، فيــا أصبــح علــم 
فلسطن حارضًا يف غالبية مباريات الفريق خاصة يف املسابقات 

القارية.
وأقيمت املباراة يف مدينة غاســكو وســط إجراءات أمنية مشــددة 
يف ظــل االحتجاجــات التــي ســبقتها، والتــي انتهــت بفــوز منتخــب 
إسكتلندا بثاثة هدفن مقابل هدفن ملنتخب الكيان الصهيوين.

حظــوظ  مــن  لُتقلــص   ،)3-2( إســكتلندا  بفــوز  املبــاراة  وانتهــت 
منتخــب دولــة الكيــان الصهيــوين للتأهــل إىل نهائيــات كأس العــامل 

2022 يف قطر.

جماهير اسكتلندية تطالب بعدم جماهير اسكتلندية تطالب بعدم 
اللعب مع "إسرائيل العنصرية"اللعب مع "إسرائيل العنصرية"

المحكمة الرياضيةالمحكمة الرياضية
تقرر صعود الرباط للدرجة تقرر صعود الرباط للدرجة 
الثانية بداًل من شباب معنالثانية بداًل من شباب معن

بدء االنتقاالت الصيفية يوم بدء االنتقاالت الصيفية يوم 1616 أكتوبر  أكتوبر 
وانتهاؤها في وانتهاؤها في 1111 نوفمبر القادم نوفمبر القادم

غزة/ وائل الحلبي:
قــررت املحكمــة الرياضيــة إلغــاء قــرار لجنــة االســتئناف باتحــاد كــرة القــدم 
الصــادر يــوم 9 مــن شــهر ســبتمرب املــايض، والــذي اعتــرب نــادي شــباب معــن 
بطــًا لــدوري الدرجــة الثالثــة واعتمــدت صعوده لدوري الدرجــة الثانية لفرع 

الوسطى والجنوب.
الدعــوى  يف  للنظــر  األخــرية  الجلســة  يف  الرياضيــة  املحكمــة  قــرار  وجــاء 
املقدمــة مــن نــادي الربــاط والــذي طعــن عــى قــرار لجنة االســتئناف، خاصة 
وأن اتحــاد الكــرة أعلــن عــن تتويــج الربــاط بطــًا للمســابقة يف فــرع الوســطى 
والجنــوب قبــل أن يتــم إبطــال القــرار من لجنة االســتئناف باالتحاد بعد تقدم 

نادي معن بطعن.
وُعقدت الجلســة األخرية عر اليوم بحضور الدكتور محمد صعابنة رئيس 
املحكمــة وعضويــة املستشــار محمــد أبــو دف والدكتــور جــال أبــو بشــار، 
وممثل عن اتحاد كرة القدم، واملستشــار محمود عقل وكيل نادي الرباط، 

فيا تخلف عن الحضور وكيل نادي شباب معن.
وذكــر الدكتــور محمــد صعابنــة يف قــراره أن املحكمــة وبعــد تــداول القضيــة 
عــى مــدار الفــرتة املاضيــة قــررت أواًل إلغــاء قــرار لجنــة االســتئناف بقبــول 
طعــن نــادي شــباب معــن واعتبــاره بطــًا ملســابقة دوري الدرجــة الثالثة لفرع 
الوســطى والجنوب، ثانيًا اعتاد صعود نادي الرباط لدوري الدرجة الثانية 
لنفــس الفــرع بصفتــه الفائــز ببطولــة الدرجــة الثالثــة، إعــادة كافــة املصاريــف 
يف  ونــره  القــرار  طباعــة  يتــم  أن  عــى  الربــاط  لنــادي  املحكمــة  ورســوم 

الصحيفة الرسمية خال أسبوع من وقت إصدار القرار.
وتعــد هــذه املــرة الثانيــة التــي تقــوم املحكمــة الرياضيــة بإلغــاء قــرار صــادر 
عــن لجنــة االســتئناف باتحــاد الكــرة، حيــث ســبق لهــا إلغــاء القــرار الخــاص 
بإعــادة نهــايئ كأس غــزة 2020، لتعتمــد املحكمــة يف حينهــا شــباب رفــح 

بطًا للمسابقة.

ألغت قرار لجنة االستئناف

غزة/وائل الحلبي:
أعلن اتحاد كرة القدم أمس، موعد فتح وإغاق باب تسجيل الاعبن لانتقاالت 

الصيفية ملوسم 2022-2021 ألندية الدرجات "املمتازة واألوىل والثانية".
وحــدد االتحــاد يــوم 16 مــن شــهر أكتوبــر الجــاري، موعــدًا لفتــح بــاب التســجيل، 

وأعلن عن انتهاء فرتة القيد يوم 11 من شهر نوفمرب القادم.
وفيا يتعلق بتحديد موعد افتتاح بطوالت املوســم الجديد، أكد االتحاد خال 
جلســته التــي عقدهــا أمــس، أنــه وخــال الجلســة القادمــة امُلقــررة مطلــع األســبوع 

القادم، سيتم اإلعان عن املوعد الرسمي.
20 نوفمــرب القــادم، بتأخــري قرابــة  ومــن املرجــح أن ينطلــق املوســم القــادم يــوم 
الشهرين عن املوعد املنطقي املتعارف عليه النطاق املواسم خال السنوات 

املاضية، إال أن جائحة كورونا أثر عى كافة مجاالت الحياة ومنها الرياضة.

توقعات بانطالق الموسم الجديد يوم 20 نوفمبر

ُمدربون من غزة ُمدربون من غزة 
يخوضون فترة يخوضون فترة 
معايشة في معايشة في 

األندية المصريةاألندية المصرية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

بــدأ عــدد مــن مــدريب كــرة القــدم مــن أعضــاء ملتقــي املدربــن يف 
غــزة، فــرتة املعايشــة يف عــدة أنديــة وأكادمييــات يف جمهوريــة 

مر العربية.
وحــل أعضــاء امللتقــي ضيوفــًا عــى النــادي األهــيل أمــس، ورحب 
مدير قطاع الناشئن الكابنت خالد بيبو، بوفد امللتقي القادم من 
غزة، واصطحب الوفد بجولة يف النادي رفقة املدير الفني لقطاع 

الناشئن التشييك ميشيل.
لهــم  للمعايشــة، ومتنــي  برنامــج خاصــة  بعمــل  الوفــد  بيبــو  ووعــد 

االستفادة الكبرية من خربات املدرب التشييك.
وقــال أنــور الغايينــي رئيــس امللتقــي، أنــه تم ترتيب فرتة معايشــة 
البــور  واملــري  والزمالــك  األهــيل  بينهــا  مــن  أنديــة  عــدة  مــع 
ســعيدي، باإلضافــة لبعــض األكادمييــات، موجهــا شــكره لــكل مــن 

ساهم وسهل وصول الوفد لجمهورية مر العربية.
املدربــن،  ملتقــي  أعضــاء  مــن  مدربــًا   )١٢( الوفــد  مــع  ويشــارك 
وجميعهــم يحملــون شــهادات تدريبيــة، وســبق لهــم املشــاركة يف 

فرتة معايشة سابقة يف مر.



13رياضة االثنين 4 ربيع األول 1443هـ 11 أكتوبر/ تشرين األول 
Monday 11 October 2021

FELESTEENONLINE

الرياض/ وكاالت:
استقرت الهيئة العامة للرتفيه يف السعودية، عىل الفرنيس آرسني فينغر، 
ليقود فريق ”نجوم الهالل والنرص“ يف املواجهة املرتقبة أمام باريس سان 

جريمان، يف مباراة تحت عنوان ”كأس موسم الرياض“.
وأعلنــت الهيئــة العامــة للرتفيــه يف وقــت ســابق اســتضافة الريــاض مبــاراة 
كرنفالية تجمع نادي باريس سان جريمان الفرنيس بكامل نجومه أمام فريق 
مكون من نجوم ناديي الهالل والنرص، يف شهر يناير املقبل، مبسمى كأس 

موسم الرياض.
وكشــف تــريك آل الشــيخ رئيــس الهيئــة العامــة للرتفيــه يف اململكــة العربيــة 
الســعودية أن الفرنــيس آرســني فينغــر، ســيكون مدرًبــا لنجــوم الهــالل والنرص 

أمام باريس سان جريمان.
وســيلعب نجــوم باريــس ســان جريمــان يتقدمهــم الثــاليث: الربازيــي نيــار، 
والفرنــيس مبــايب، واألرجنتينــي ليونيــل ميــيس، أمــام فريــق مكــون مــن نجــوم 
غوميــز،  والفرنــيس  حمداللــه،  عبدالــرزاق  املغــريب  مثــل  والنــرص،  الهــالل 

والربازيي تاليسكا، ومواطنه برييرا، وغريهم.
ومن املقرر أن تشمل قامئة النادي البارييس القادمة إىل الرياض: الحارس 
والربازيــي  رامــوس،  ســريخيو  واملدافــع  دونارومــا،  جانلويجــي  اإليطــايل 
ماركينيوس، باإلضافة لـ أرشف حكيمي، واألرجنتينيني دي ماريا وباريديس 

وإيكاردي.

ريو دي جانريو/ وكاالت:
مفاجــأة  جريمــان  ســان  باريــس  مهاجــم  نيــار  فجــر 
مــن العيــار الثقيــل بخصــوص مســتقبله عــىل صعيــد 

منتخب بالده الربازيل.
وأعلــن نيــار تفكــريه بشــكل جــدي يف اعتــزال اللعب 
نهائيــات كأس  مــع منتخــب الربازيــل عقــب  الــدويل 

العامل 2022.
وأرجع نجم باريس ســان جريمان ســبب اعرتافه الخطري 
إىل تأثــريات ضغــوط كــرة القــدم عــىل جســده وعقلــه، 

بحسب ما قال نيار نفسه، يف أحد األفالم الوثائقية
حصــد  يف  كافيــة  الربازيــي  النجــم  جهــود  تكــن  ومل 
قــاد  بعدمــا  بــالده،  ملنتخــب  الســادس  اللقــب 
اللقــب يف  نحــو حصــد  الربازيــل  محــاوالت منتخــب 
كأس العــامل خــالل نســختي 2014 و2018، حيــث 
خــرج "السيليســاو" مــن نصــف النهــايئ وربــع النهــايئ 

عىل التوايل.
النســخة  انطــالق  عــىل  عــام  مــن  أقــل  نيــار  ويفصــل 
املقبلة من املونديال، يف ظل عدم شعوره بالتفاؤل 
العــامل  كأس  حتــى  الدوليــة  مســريته  متديــد  بشــأن 
وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  يف  تقــام  التــي   ،2026

واملكسيك.
 "DAZN" وقــال نيــار خــالل فيلم وثائقي عــري منصة
 Neymar..The Line" اإليطالية، واطلق عليه اســم
Of Kings": "أرى أن بطولة كأس العامل القادمة هي 

األخرية يل".
"ال  عامــا:  الـــ29  صاحــب  الربازيــي  النجــم  وأضــاف 
أعلــم إذا كان ســيكون لديــي القــوة العقليــة للتعامــل 

مع كرة القدم بعد اآلن".

سكوبيي/ )أ ف ب(:
يبحــث املنتخــب األملــاين عــن الثــأر مــن مضيفــه املقــدوين 
 ،2022 الشــايل وحســم تأهلــه اىل نهائيــات مونديــال قطــر 
وذلــك حــني يواجهــه اليــوم يف الجولــة الثامنــة مــن منافســات 

املجموعات العارشة للتصفيات األوروبية.
ويواصــل املنتخــب األملــاين بدايتــه القوية مــع مدربه الجديد 
يف  تواليــًا  الرابــع  فــوزه  الجمعــة  حقــق  بعدمــا  فليــك  هانــزي 
بصعوبــة  الرومــاين  ضيفــه  حســاب  عــىل  العــارشة  املجموعــة 
1-2، بعدمــا كان متخلفــًا قبــل أن يهديــه البديــل تومــاس مولــر 

الفوز يف الدقائق األخرية.
وكان املنتخــب األملــاين اســتهل مشــواره مــع خليفــة يواكيــم 
لــوف بفــوز غــري مقنــع عــىل املتواضعــة ليشتنشــتاين -2صفــر 
قبل أن يكرش عن أنيابه باكتساحه أرمينيا -6صفر ثم أيسلندا 

عىل أرض األخرية -4صفر.
وأضــاف "مانشــافت" املنتخــب الرومــاين اىل هــذه الالئحــة، 
يف  ذهابــًا  عليــه  تغلــب  بعدمــا  األخــري  عــىل  الفــوز  مجــددًا 
عــىل  كان  الــذي  غنابــري  ســريج  بهــدف  -1صفــر  بوخارســت 
املوعد الجمعة أيضًا حني أدرك التعادل يف الشوط الثاين.

واقــرتب بطــل العــامل أربــع مرات خطوة إضافيــة من حجز بطاقة 
املجموعــة املؤهلــة مبــارشة اىل نهائيــات قطــر 2022 بعدمــا 
نقــاط عــن   6 بفــارق  18 نقطــة يف الصــدارة  رفــع رصيــده اىل 
عــىل  اســتفادت  التــي  الشــالية  مقدونيــا  الجديــدة  وصيفتــه 
أكمــل وجــه مــن تعــادل أرمينيــا مــع مضيفتها أيســلندا 1-1 يك 
بعدمــا  وذلــك  الثــاين،  املركــز  عــن  األهــداف  وبفــارق  تزيحهــا 

تغلبت بدورها عىل مضيفتها ليشتنشتاين -4صفر.
بطاقــة  لحســم  اليــوم  األملــان  أمــام  قامئــة  الفرصــة  وســتكون 
النهائيــات يف حــال الفــوز عىل مضيفهم ووصيفهم املقدوين 
الشايل وخسارة أرمينيا أو تعادلها مع مضيفتها رومانيا، ألن 
الفارق سيصبح أكرث من ست نقاط مع منافسيه قبل جولتني 

عىل نهاية التصفيات.
وبعدما استفادت الجمعة من انتهاء مواجهة منافستيها تركيا 

وأشــار نجــم باريــس ســان جريمــان إىل أنه ســيفعل كل 
يشء ليظهــر بشــكل جيــد، للفــوز مــع بــالده وتحقيــق 
بــكأس  بالتتويــج  صغــريا  كان  أن  منــذ  األكــرب  حلمــه 

العامل.
وشــارك نيــار ألول مــرة يف كأس العــامل مــع الربازيــل 
عىل أرضها يف عام 2014، حيث كان نجمه ساطعا 
للفــوز  مؤهــال  "السيليســاو"  ليكــون  برشــلونة،  يف 

بالبطولة األبرز يف العامل أمام جاهريه.
ووفق لخطة نيار والعبي املنتخب الربازيي، سارت 
األمــور كــا يجــب يف املراحــل املبكــرة، حيــث تقــدم 
مثــن  إىل  ســكوالري  فيليبــي  لويــس  املــدرب  فريــق 

النهايئ بانتصارين وتعادل يف دور املجموعات.
وتخطــى الربازيليــون يف الــدور الثــاين عقبــة تشــيي 
دور  يف  كولومبيــا  مواجهــة  لكــن  الرتجيــح،  بــركالت 

الثانية كانت كابوسا بالنسبة إىل نيار.
تدخــل  بعــد  الفقــرات  يف  بكــر  املهاجــم  وأصيــب 
منتخــب  تغلــب  وبينــا  زونيجــا،  خــوان  مــن  عنيــف 
الربازيــل عــىل جــاره، غــاب نيــار وتياجــو ســيلفا عــن 
انتهــت  والتــي  أملانيــا،  ضــد  النهــايئ  نصــف  مبــاراة 
بفــوز "املانشــافت" بنتيجــة 1-7 يف خســارة تاريخيــة 

للربازيليني.
الزمــن  مــع  ســباًقا  نيــار  واجــه  ســنوات،   4 وبعــد 
الســتعادة لياقتــه قبــل مونديــال روســيا 2018، بعــد 

غياب لـ3 أشهر بسبب إصابة يف القدم.
قامئــة  إىل  الدخــول  مــن  النهايــة  يف  متكــن  نيــار 
مل  لكنــه  البطولــة،  يف  هدفــني  وســجل  الربازيــل، 
يستطع إيجاد طريقة لتخطي منتخب بلجيكا، حيث 

سقطت الربزايل بنتيجة 2-1 يف دور الثانية.

والــروج بالتعــادل لــي ترتبــع عــىل الصــدارة، ســتكون هولنــدا 
كونهــا  الثامنــة  املجموعــة  قمــة  عــىل  للبقــاء  اليــوم  مرشــحة 
تخــوض اختبــارًا ســهاًل جــدًا عــىل أرضهــا ضــد منتخــب جبــل 
طــارق الــذي اهتــزت شــباكه 28 مــرة يف ســبع مباريــات، فيــا 

اكتفى بتسجيل ثالثة أهداف فقط.
وعــادت هولنــدا الجمعــة املاضيــة بفــوز مثــني مــن ريغــا عــىل 
حســاب مضيفتهــا التفيــا بهــدف ســجله العــب وســط أياكــس 

أمسرتدام دايف كالسن.
مبــاراة  رابــع  يف  تواليــًا  الثالــث  انتصارهــا  هولنــدا  وحققــت 
بقيــادة مدربهــا الجديــد القديــم لويــس فــان غــال، والخامــس 
يف مبارياتها الســت االخرية التي مل تذق فيها طعم الخســارة 
وتحديدا منذ ســقوطها املدوي امام مضيفتها تركيا 4-2 يف 

الجولة االوىل.
وبعد تعادلها الثالث يف آخر خمس مباريات ويف أول اختبار 
لهــا مــع مدربهــا الجديــد األملــاين كونتس، تأمــل تركيا أن تبقى 
يف دائــرة الــرصاع عــىل بطاقــة التأهــل املبــارش من خــالل الفوز 

اليوم عىل التفيا يف ريغا.
ويبــدو أن الــرصاع عــىل البطاقــة املبــارشة للمجموعــة الثامنــة 
ســيبقى حتــى الجولــة الختاميــة يف ظــل املنافســة املحتدمــة 

بني كرواتيا وصيفة مونديال 2018 وروسيا.
الجمعــة  -3صفــر  قــربص  مضيفتهــا  عــىل  كرواتيــا  فــوز  وبعــد 
وروســيا عىل ضيفتها ســلوفاكيا -1صفر، بقي الوضع عىل ما 
هــو عليــه حيــث تتصــدر األوىل املجموعــة برصيــد 16 نقطــة 

وبفارق األهداف عن منافستها.
ويأمــل كل مــن املنتخبــني أن يحقــق فــوزه الرابــع تواليــًا، وذلــك 
التــي  ســلوفاكيا  ضيفتهــا  مــع  اإلثنــني  كرواتيــا  تتواجــه  حــني 
تتخلــف عنهــا بفــارق 7 نقــاط، وروســيا مــع مضيفتها ســلوفينيا 

التي تحتل املركز الثالث بفارق 6 نقاط.
ومــن املرجــح أن ينتظــر املنتخبــان حتــى الجولــة الختاميــة يف 
14 نوفمــرب لتحديــد هويــة املتأهــل املبــارش بينهــا، وذلــك 

حني يلتقيان يف كرواتيا.

ميالنو/ )أ ف ب(:
توجت فرنســا بلقب النســخة الثانية من دوري 
أن عّوضــت  بعــد  القــدم  لكــرة  األمــم األوروبيــة 
تأخرها بهدف إىل فوز 1-2 عىل إســبانيا عىل 

ملعب سان سريو يف ميالنو أمس.
ميكيــل  عــرب  التســجيل  إســبانيا  وافتتحــت 
العــامل  أبطــال  يــرد  أن  قبــل   )64( أويارســابال 
رسيًعــا مــن خــالل كريــم بنزميــة )66( ويســجل 

كيليان مبايب هدف الفوز )80(.
وكانــت الربتغــال توجــت بالنســخة االوىل يف  
يف  هولنــدا  حســاب  عــىل   2019 عــام  يونيــو 

يف  نظيفــني  بهدفــني  تخلفهــا  بعــد  الخميــس 
نهايــة الشــوط االول اىل فــوز مثــري 2-3 عندمــا 
يف  هدًفــا  هرنانديــز  تيــو  العبهــا  لهــا  ســجل 

الدقيقة األخرية.
وهــذا اللقــب الثــاين لديدييــه ديشــان املدرب 
مع منتخب الديوك بعد أن قادهم اىل املجد 
وذلــك   ،2018 روســيا  مونديــال  العاملــي يف 
قطــر  يف  النهائيــات  مــن  شــهًرا   14 قرابــة  قبــل 

.2022

وعّوضت فرنسا خيبة كأس أوروبا هذا الصيف 
مــن  مفاجــئ  بشــكل  ونجومهــا  خرجــت  بعدمــا 

ســبتمرب  يف  البطولــة  بــدأت  بعدمــا  النهــايئ، 
2018، وهي مسابقة أطلقها االتحاد األورويب 

لكرة القدم للتعويض عن املباريات الودية.
وشق املنتخبان طريقها إىل املباراة النهائية 
بعــد تقدميهــا عرضــني رائعــني، حيــث نجــح "ال 
اإليطــايل  نظــريه  مــن  الثــأر  األربعــاء يف  روخــا" 
الــذي أقصــاه مــن نصــف نهــايئ كأس أوروبــا يف 
طريقــة إىل اللقــب يف يوليــو املــايض، بنتيجــة 
1-2، موقًفــا سلســلة مــن 37 مبــاراة مل يخــر 
فيها األخري عىل مدى أكرث من ثالث سنوات.

بلجيــكا  عــىل  الطاولــة  فقلبــت  فرنســا  أمــا 

الدور الـ16 ضد سويرا بركالت الرتجيح بعد 
مــن  دقيقــة   15 قبــل   3-1 متقدمــة  كانــت  أن 

نهاية الوقت األصي.
وحّلــت إيطاليــا ثالثــة بفوزهــا عــىل بلجيكا 2-1 

أمس يف تورينو.
وافتتح نيكوال باريال التسجيل بكرة عىل الطاير 
الثــاين )46( قبــل ان يضاعــف  الشــوط  مطلــع 
دومينيكو برياردي التقدم من ركلة جزاء )63(، 
قبــل ان يــرد املنتخــب البلجيــي بهدف متأخر 
عــن طريــق الشــاب البديــل شــارل دي كيتياليــر 

قبل نهاية املباراة بأربع دقائق.

يقود نجوم الهالل يقود نجوم الهالل 
والنصر ضد سان جيرمانوالنصر ضد سان جيرمان

فينغرفينغر

الجزائر/ وكاالت:
ســيغيب مدافــع الجزائــر رامــي بــن ســبعيني عــن مواجهــة النيجــر يف تصفيــات كأس 

العامل 2022 لكرة القدم غدًا، بسبب اإلصابة.
ومل يســافر بن ســبعيني مع بعثة الجزائر إىل نيامي بســبب عدم تعافيه بشــكل كامل 

من اإلصابة.
ومــن املنتظــر أن يتوجــه املدافــع الجزائــري إىل أملانيــا الســتكال العــالج مــع الجهــاز 

الطبي لناديه بروسيا مونشنغالدباخ.
وفــازت الجزائــر، التــي خاضــت 30 مبــاراة عــىل التوايل دون هزميــة، بنتيجة 1-6 عىل 

النيجر يف مباراة الذهاب يوم الجمعة املايض.
بفــارق  مباريــات  ثــالث  مــن  نقــاط  بســبع  األوىل  املجموعــة  أفريقيــا  بطلــة  وتتصــدر 
األهــداف عــن بوركينــا فاســو مقابــل ثــالث نقــاط للنيجــر، ويتأهــل املتصــدر فقــط إىل 

الدور الحاسم من التصفيات.
ومل يشــارك الظهــري األيــر الجزائــري يف أي مبــاراة مــع ناديــه األملــاين منــذ يــوم 29 
أغســطس املــايض، تاريــخ مبــاراة يونيــون برلــني، ضمــن منافســات الجولــة الثالثــة مــن 

الدوري املحي.
وعــاىن بــن ســبعيني مــن سلســلة مــن اإلصابــات العضليــة خالل املوســم الحــايل، وهو 
ما جعل وقت لعبه يف النسخة الحالية من "البوندسليجا" ال يتجاوز الـ135 دقيقة.

لشبونة/ )أ ف ب(:
اختــار أعضــاء بنفيــكا الربتغــايل النجــم الــدويل الســابق روي كوســتا لــي يكــون 
رئيســًا جديــدًا للنــادي، وذلــك لخالفــة لويــس فيليبــي فيــريا الــذي ألقــي القبــض 

عليه يف يوليو.
وقــال النــادي أمــس إن كوســتا )49 عامــا( فــاز بشــكل مريــح يف االنتخابــات لواليــة 
مدتهــا أربعــة أعــوام، بحصولــه عــىل 84.48 باملئة من األصــوات، مقابل 12.24 

باملئة فقط ملنافسه فرانسيسكو بينيتيز.
وكشــف النادي أن أكرث من 40 ألفًا من أعضائه قد شــاركوا يف التصويت، وهي 

نسبة قياسية.
وسيســتلم كوســتا رئاســة النــادي الــذي بــدأ فيــه ابــن العاصمــة لشــبونة مســريته 
الكرويــة يف الفئــات العمريــة عــام 1977 ومــع الفريــق األول عــام 1990، وأنهــى 
فيــه أيضــًا مشــواره الكــروي عــام 2008، بعدمــا مــر بفيورنتينــا )1994-2001( 

وميالن )2006-2001( اإليطاليني.
مبــاراة، يشــغل   94 الربتغــال يف  ألــوان  عــن  دافــع  الــذي  الســابق  الــدويل  وكان 
منصب نائب الرئيس وتوىل منصب الرئيس بشكل موقت عندما استقال فيريا 

بعد اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة الجربية.
وتم إيقاف فيريا بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقًا يف احتال "خيانة األمانة، 

احتيال متفاقم، تزوير، احتيال رضيبي وتبييض األموال".

يغيب عن مباراة النيجريغيب عن مباراة النيجر
بن سبعينيبن سبعيني

روي كوستا رئيسًا جديدًا روي كوستا رئيسًا جديدًا 
لنادي بنفيكا المتخبط بأزماتهلنادي بنفيكا المتخبط بأزماته

 يدرس االعتزال دوليًا  يدرس االعتزال دوليًا 
بعد مونديال بعد مونديال 20222022

 تبحث عن رد االعتبار وحسم  تبحث عن رد االعتبار وحسم 
التأهل ومواجهة سهلة لهولنداالتأهل ومواجهة سهلة لهولندا نيمارنيمار

ألمانياألمانيا

 تقلب تأخرها أمام  تقلب تأخرها أمام 
إسبانيا وتتوج بدوري إسبانيا وتتوج بدوري 

األمم األوروبيةاألمم األوروبية

فرنســـافرنســـا
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-  نحاس مضاف اليه 

قصدير 
2-  دولة عربية – 

لالستفهام معكوسة 
3- بتوجع+ في الوجه + 

حرف
4- من الحواس – يجري 

في العروق + يحتاج 
5-  من الفواكه + 

محسنة لوالديها
6-  نشاط معكوسة – 

من الحشرات 
7- تعثر + أحرف متشابهة  

8-  سورة قرآنية -مدينة 
إيرانية 

9-مصارع محترف +من 
األطراف معكوسة 

العمودي:
2-  نوع من الفساد 

االقتصادي – كثير 
معكوسة 

2-  عقل – من وسائل 
المواصالت

3- من األلوان – تلقيح 
بين ساللتين مختلفتين

4-  علم مذكر+ حرف  – 
مسد مبعثرة 

5-  واحد باإلنجليزية + 
نرفض 

6-  شيء مشين + 
مساعد

7- عكس شهيق + 
ارتفع معكوسة 

8- يضيء –عشر سنوات 
9-خدعة – شقيق والدي 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أول معركة قاد فيها خالد بن الوليد جيش المسلمين 
تتكون من 4 أحرف 

المريسيع – ذات الصواري – اليرموك – القادسية 
– الزالقة – نهاوند- الكرامة -القسطل – تبوك – 
خيبر – العسرة– حنين – بدر –أحد – الخندق -مكة 

– ل – و - ن

حل الكلمة الضائعة

مؤتة

 

) األناضول ( حافالت تاريخية ُتعرض وسط مدينة إسطنبول   

واشنطن/ وكاالت:
رجحت دراسة طبية أن يكون االنسداد املزمن 
يف األنــف ناجــًا عــن وقوع تغيريات يف نشــاط 
الدماغ لدى اإلنسان، يف حني يأمل باحثون أن 
يســاعد هــذا الكشــف عــى معالجــة االضطراب 

الصحي مستقبًل.
 )JAMA( وحسب دراسة منشورة يف صحيفة
والحنجــرة،  واألنــف  األذن  طــب  يف  املختصــة 
إن 11 مــن املئــة مــن األمريكيــني يعانــون هــذا 

االنسداد املزمن يف األنف.
ويأمــل العلــاء أن تســاعد الدراســة التــي جــرت 
تفســري  إيجــاد  عــى  املتحــدة  الواليــات  يف 
ألســباب اإلصابة بانســداد األنف، الذي ينغص 

حياة كثريين يف العامل.
جامعــة  يف  الباحثــة  جفــري،  آريــا  ورصحــت 
أعلنــت  التــي  الدراســة  أن  واشــنطن"،  "جــورج 
نتائجها قبل أشهر، بشأن العلقة بني تغيريات 

يف الدمــاغ، وانســداد األنــف؛ "هــي األوىل مــن 
نوعها".

دراســات  مــن  معــروف  هــو  مــا  "إن  وأضافــت: 
ســابقة هــو أن األشــخاص املصابــني بااللتهــاب 
الطبيــب  إىل  يلجــؤون  ال  األنــف  جيــوب  يف 
بســبب وجود ســيلن أو ضغط فقط، وإمنا ألن 
هذا االضطراب يؤثر يف تفاعلهم مع العامل".

وأوردت أن من يعانون هذا االنسداد يف األنف 
ال يســتطيعون أن يكونــوا منتجــني، ألن عمليــة 
التفكــري لديهــم تكــون صعبة، أيًضــا ال يتمتعون 
يف  االنســداد  هــذا  إن  "وعليــه،  هنــيء،  بنــوم 

األنف يؤثر يف جودة الحياة بشكل عام".
وقالــت الباحثــة األمريكية: "يف الوقت الحايل 
عــى  نرصــده  مــا  بشــأن  تصــور،  آليــة  لدينــا 

املستوى الرسيري".
 22 بيانــات  دراســة  عــى  الباحثــون  وعمــل 
الجيــوب  يف  مزمًنــا  اضطراًبــا  يعانــون  شــخًصا 

األنفية، إىل جانب 22 آخرين ال يعانون إطلًقا 
هذا االضطراب.

بالرنــني  فحــوص  أجريــت  ذلــك  وعقــب 
يف  شــاركوا  ملــن  الوظيفــي  املغناطيــي 
الدراســة، مــن أجــل مقارنــة تدفــق الــدم ونشــاط 

األعصاب يف الدماغ.
ضعًفــا  الباحثــون  الحــظ  النتائــج  ظهــور  وعنــد 
الشــبكة  داخــل  الوظيفــي  االتصــال  عمليــة  يف 
عليهــا  يعتمــد  التــي  الجداريــة"،   – "الجبهيــة 

الدماغ من أجل االنتباه وحل املشاكل.
النشــاط  يف  زيــادة  رصــدت  ذلــك  عــن  فضــًل 

الوضــع  بـ"شــبكة  تعــرف  منطقــة  يف  الوظيفــي 
رشود  مثــل  بأمــور  ترتبــط  التــي  االفــرايض" 

الذهن.
لــدى  أكــر  بشــكل  األمــور  هــذه  ولوحظــت 
يف  أشــد  التهاًبــا  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
أي  تظهــر  الفحــوص مل  لكــن  األنفيــة،  الجيــوب 

علمات ملحوظة للتدهور املعريف.
تــراوح  أشــخاًصا  شــملت  العينــة  كانــت  وملــا 
التدهــور  هــذا  فــإن  و35؛   22 بــني  أعارهــم 
مــن  الحقــة  مراحــل  يف  يحــدث  قــد  املعــريف 

العمر، حسب توقع الباحثني.

ا" انسداد األنف المزمن.. دراسة طبية تكشف "تأثرًيا خطرًا جدًّ

"فيس بوك" تحظر إعالنات 
بيع أراٍض محمية

نيويورك/ وكاالت:
أعلنــت "فيــس بــوك" أنهــا منعــت منًعــا رصيًحــا اإلعلنــات التــي تــروج عــى منصاتهــا يف "فيــس 
بــوك" و"إنســتغرام" و"واتســاب" لبيــع أو رشاء أراٍض تقــع يف مناطــق محميــة، ال ســيا يف غابــة 

األمازون.
ورشعــت املجموعــة التــي يرأســها مــارك زوكربــريغ يف تغيــري رشوط االســتخدام، لحظــر هــذه 

ا. املارسات حظًرا رسميًّ
وجاء يف مدونة عى موقع املجموعة: "سنقارن اإلعلنات املعروضة بقاعدة بيانات من إعداد 
منظمة دولية مرجعية يف مجال املناطق املحمية، بغية رصد اإلعلنات التي من شأنها انتهاك 

هذه القاعدة الجديدة".
ومل توضح "فيس بوك" هل هذه املارسات واسعة النطاق، ومل ترد عى طلب استفسار من 

وكالة الصحافة الفرنسية عن مدى اتساع هذه الظاهرة.
وكانت "يب يب يس" كشــفت يف شــباط )فراير( عن انتشــار إعلنات كثرية عى منصة "فيس 
بوك ماركتبليس" تعرض بيع قطع أراٍض يف غابة األمازون، متتد عى مئات الهكتارات بطريقة 

غري قانونية بتاًتا.
وأوضحــت "فيــس بــوك" أنــه "باالســتناد إىل معايــري محــددة ســرصد اإلعلنــات الجديــدة بشــأن 

املناطق املحمية وحجبها"، مشرية إىل أنها "خطوة أوىل" يف هذا الصدد.
وكانــت فيــس بــوك قــد اعتــذرت الجمعــة املاضيــة للمســتخدمني عــن اضطــراب الخدمــات مــدة 
ســاعتني، وأرجعــت الســبب يف ثــاين انقطــاع عــى مســتوى العــامل خــلل أســبوع إىل عطــل آخر 

خلل تغيري ضبط إعدادات.
وأكــدت الرشكــة أن منصتهــا للتواصــل االجتاعــي، وتطبيقــات إنســتغرام وماســنجر وورك بليــس 

تأثرت يف أحدث انقطاع.
وعزز انقطاع الخدمة مرتني يف غضون أيام الضغوط عى )فيس بوك(، بعدما تحولت موظفة 
سابقة يف الرشكة إىل مرسبة معلومات، واتهمت الرشكة يوم األحد بتغليب تحقيق أرباح عى 

مكافحة خطاب الكراهية وانتشار املعلومات الخطأ.

غوغل كالود وتاليس 
تتفقان عىل تطوير خدمات 
حوسبة سحابية يف فرنسا

ماوننت فيو/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة خدمــات الحوســبة الســحابية غوغــل كلود توقيــع اتفــاق إســراتيجي مــع رشكة 

التكنولوجيا الفرنسية تاليس، لتطوير خدمة حوسبة سحابية سيادية عملقة يف فرنسا.
وســتتوىل رشكــة تاليــس مالكــة حصــة األغلبيــة إدارة الرشكــة الجديــدة، التــي ســتلبي معايــري 
“الحوسبة السحابية املوثوقة” الفرنسية، التي حددتها وكالة أمن نظم املعلومات الفرنسية.

ومع الخدمة الجديدة ســتتمكن الرشكات واملؤسســات العامة يف فرنســا من االســتفادة من 
القوة واألمان واملرونة التي توفرها التقنيات الخاصة بكل من تاليس وغوغل كلود.

لــكل الــرشكات الفرنســية الخاصــة واملؤسســات العامــة مــا  وســتتيح تاليــس وغوغــل كلود 
تحتاج إليه لتلبية معايري “الحوســبة الســحابية املوثوقة”، للســتفادة من خدمات الحوســبة 

السحابية حسب إسراتيجية الحوسبة السحابية السيادية لفرنسا.
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تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

9 وفيات  ... 

إصابات مبواجهات  ... 

تتمة مقال ما قل ودل  ... 

الهــادي صيــام عــن فقــد  الهــادي عمــر عبــد  أنــا/ عبــد  أعلــن 
931509806  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن  هويتــي وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ نزهه محمد محمو اللحام عن فقد هويتي وتحمل 
800077810 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد عيــى احمــد املجايــده عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   901675512 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  عقــل  محمــد  مســاعد  محمــد  أنــا/  أعلــن 
804657203 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد محمــد محمــود حمــدان عــن فقــد هويتــي 
804483238 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  ســلامن   أحمــد محمــد  جــامل  أنــا/  أعلــن 
908748205 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  اســامء ســمري املدهــون  عــن فقد هويتــي وتحمل 
803266204  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  عبدالرازق بيان عبد الرازق الحلو عن فقد هويتي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402979041 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

عــن فقــد هويتــي وتحمــل    عــزام  أنــا/ منــر محمــد منــر  أعلــن 
401851084 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد ابراهيــم نظري مهنا عن فقد هويتي وتحمل  
900953753 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  محمود زكريا عبد الرحمن عباس عن فقد هويتي 
802006536 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  محمــد مــوىس شــحدة زعــرب  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  803470665  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاء عــي محمــد نجــم عــن فقــد هويتــي وتحمــل  
800247801 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو عمــر  عــن فقــد هويتــي  أنــا/  رامــي فتحــي خــر  أعلــن 
وتحمــل  901337360  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حميــد أحمــد عبــد الغنــي الســبع عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   903256899 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هزائــم وحقيقــة حــروب اإلرادات واالســتعداد لتقديــم التضحيات وقد 
انترصت الجزائر وفيتنام وجنوب إفريقيا ومناذج ذلك ال تحىص.

وجــاء عــام 2000 يك يشــكل باكــورة انتصــار العني عــى املخرز ويبدأ 
العــد التنــازيل بهزميــة منكــرة للجيــش الــذي كان يفعــل مــا يريــد ويأمــر 
فيطــاع والعربــان يبحثــون عــن التــوازن االســراتيجي حتــى تبــدأ طبــول 
التحرير. وتوج عام 2005 ببدء اندحار مرشوعهم فيام أسموه "أرض 

امليعاد" تحت سناك خيل املقاومة يف قطاع غزة الفداء.
وتســتمر خيبــات العــدو تتاحــق يف عــام 2006 يف هزميــة صاعقــة 
يف جنــوب لبنــان وقطــاع غــزة مــرة أخــرى وتتــواىل األحــداث يف األعــوام 
التي تلت حتى جاء "ســيف القدس" ليعلن أن هذا الجيش ميكن أن 

يندحر مرة وإىل األبد.
بــد مــن تســجيل أن العــدو مل يجــرؤ عــى إنــزال قواتــه الربيــة إىل  وال 
امليــدان منــذ معــارك عامــي 2008/ 2009 ففــي تلــك املعــارك ومــا 
تاهــا كانــت نخبــة أوليــة مشــتاته تعمــل يف القــرشة وعــن بعــد ثــم مــا 
فقــدت  وقــد  لتراجــع  رمــال املقاومــة املتحركــة  تغــرق يف  أن  تلبــث 

الكثري من عديدها وعتادها.
محور املقاومة يستعد وسوف تكون تكتيكاته صادمة للعدو يف قادم 
األيــام وبنتائــج تســجل للتاريــخ بــدء ســقوط هــذا الكيــان غــري الرشعــي 
بلــوم هليفــي  يــويس  واملفتعــل. يقــول املــؤرخ واملحلــل الصهيــوين 
يف صحيفــة "معاريــف" إن الــذراع الربيــة لجيــش العــدو تتقلــص، وإن 
املعارك تجري اليوم داخل الباد ويتحكم يف مجرياتها الخصم، وإن 
الحــرب القادمــة ســتكون مدمــرة، وإن الهجــوم عــى كيانهــم ســيأيت من 

عدة جبهات من الشامل والجنوب ومن غوش دان حتى إيات.
ويضيــف مركــز أبحــاث األمــن القومي الصهيوين أن الباد ســتكون تحت 
مــع  3000 صــاروخ يوميــا يرافــق  وابــل صاروخــي غــري منقطــع بحجــم 
تقــدم رجــال املقاومــة الذيــن ســيدخلون إىل املســتوطنات الحدوديــة 
ويواصلــون تقدمهــم تحــت هــذا الغطــاء، إىل جانــب عمليــات فدائيــة 
واســعة داخــل فلســطني ويف العمــق. وكان الجــرال إســحاق بريــك قــد 
ســيكون  الكيــان  ســامء  وأن  رئيســا،  ســيكون  املســريات  ســاح  إن  قــال 
مرسحا لآلالف منها لاستطاع وتغذية بنك األهداف وأخرى انتحارية 
ومزودة بالصواريخ وأن املقاومة متلك ذخرا اسراتيجيا ملواقع العدو 
مــن مطــارات وموانــئ بحريــة وجويــة وجســور وطــرق ومنظومــات ســيطرة 
وبريــك  هليفــي  مدفعيــة.  ومرابــض  متنوعــة  ذخائــر  ومخــازن  وتحكــم 
وجــراالت كــر آخــرون يؤكــدون أن أمنيــة نتنياهــو بــأن يســتطيل عمــر 

دولته أكر من دولة الحشمونئيم ملئة سنة لن يتحقق بإذن الله.

إن زيــادة عــدد العامــات يف الحقــل اإلعامي، وزيادة إقبال الطالبات 
عى كليات اإلعام بالجامعات الفلسطينية، يدل عى تطور مشاركة 
فلســطني؛  يف  اإلعامــي  املشــهد  صناعــة  يف  الفلســطينية  املــرأة 
حيــث تشــري إحصائيــات غــري رســمية إىل أن 55 % مــن طلبــة كليــات 
الصحافــة واإلعــام يف فلســطني هــن مــن اإلنــاث؛ وهــذا يبــرش بارتفــاع 
نســبة مشــاركة اإلنــاث يف الوظائــف اإلعاميــة مســتقبا والتــي تقــدر 

حاليا بنسبة 17 %. 
عــدة  إىل  الفلســطينية  للمــرأة  اإلعاميــة  املشــاركة  اتســاع  ويعــود 
الســلبية املجتمعيــة  للنظــرة  التدريجــي  التغــري  تتمثــل يف:  أســباب، 
تتوفــر  إعاميــة  اإلعــام؛ ووجــود مؤسســات  املــرأة يف مجــال  لعمــل 
فيهــا بيئــة محافظــة تضمــن للمــرأة العمــل يف أجــواء اجتامعيــة وثقافية 
مقبولــة؛ وإثبــات املــرأة جدارتهــا يف خــوض غامر العمل اإلعامي، إال 
أنــه وبالرغــم مــن اتســاع املشــاركة اإلعاميــة للمــرأة الفلســطينية، فإنها 
مل تصــل إىل مراكــز اتخــاذ القــرار بهــذه املؤسســات مبــا يتناســب مــع 

حجم مشاركتها؛ مع وجود تباين بني قطاع غزة، والضفة الغربية. 
كــام أنــه مــا زالــت الكفــة متيــل لصالــح الرجــل يف الظهــور عــرب وســائل 
عــى  باملســؤولية  يوقــع  مــا  اســراتيجًيا؛  أو  سياســًيا  محلــًا  اإلعــام 
املــرأة مــن جانــب واإلعــام مــن جانــب آخــر للعمــل عــى تضييــق هــذه 
الفجــوة بينهــام عــرب قــرارات واضحــة متنــح املــرأة دورهــا الذي تســتحق 

يف مختلف امليادين.

إىل أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: "قلقيليــة 
60، أريحــا واألغــوار 35، طوبــاس 3، جنــني 45، ســلفيت 9، طولكــرم 
80، ضواحي القدس 20، بيت لحم 24، الخليل 26، رام الله والبرية 
90، نابلــس 92، قطــاع غــزة 1500". وأكــدت وجــود 76 مريًضــا يف 
كورونــا  وأقســام  مراكــز  يف  ُيعالــج  حــني  يف  املكثفــة،  العنايــة  غــرف 
يف املستشــفيات يف الضفــة 169 مريضــا، بينهــم 14 مريًضــا عــى 
أجهــزة التنفــس االصطناعــي. وبّينــت أن نســبة التعــايف مــن الفــريوس 
بلغــت 94.9 %، يف حــني بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 4.1 % 
ونســبة الوفيــات 1 % مــن مجمــل اإلصابــات. وأفادت بأن عدد جرعات 
التطعيــم الكليــة التــي تــم إعطاؤهــا للمطعمــني بلغــت 2,301,812، 

بينها 1,668,260 يف الضفة، و633,552 يف غزة.

 حديقــة توراتيــة. وهتــف العــرشات بشــعارات مــن 
بــرا"،  بــرا  إلنــا"، و"مســتوطن  قبيــل: "هــاي املقابــر 
و"يا شهيد ارتاح ارتاح إحنا بنكمل الكفاح، و"هاي 

األرض ما بتموت... عليها املقدسية".
التجريــف  عمليــات  أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
جــاءت بعــد أن اســتجابت "املحاكــم اإلرسائيليــة" 
تســمى  ومــا  القــدس،  االحتــال يف  بلديــة  لطلــب 
"ســلطة الطبيعــة"، باســتئناف أعــامل التجريــف يف 
القــرار كذلــك الســامح بتحويــل  املقــربة، ويشــمل 
أجــل ضــامن  مــن  عامــة  األرض إىل حديقــة  قطعــة 
منــع املســلمني مــن اســتحداث قبور جديــدة فيها، 
تاريخهــا  وتغيــري  القــدس  تهويــد  مســاعي  ضمــن 

وجغرافيتها.
وعقــب عمليــات التجريــف التــي نفذهــا االحتــال، 
اجتمــع العــرشات مــن أهــايل املدينــة يف املقــربة، 
لاحتــال،  املســتمرة  باالعتــداءات  مندديــن 

لتعتدي عليهم قوات االحتال.
قبــور  أن  إىل  ليطمئنــوا  للمقــربة  األهــايل  ووصــل 
اســتدعت ســلطات  ُتنَبــش، يف حــني  أمواتهــم مل 
معــه  للتحقيــق  األطــرش  فــراس  الشــاب  االحتــال 
يف مركــز الرشطــة، وهــو كان أحــد املوجوديــن يف 
املقربة. وقال رئيس لجنة رعاية املقابر اإلســامية 
باألوقــاف اإلســامية يف القــدس الحــاج مصطفــى 
أبو زهرة: "إن قوات االحتال جرفت قرًبا من مقربة 
ظهــرت  إذ  اليوســفية،  للمقــربة  التابعــة  الشــهداء 
عظــام أحــد املــوىت، وقــد قمنــا بعــد ذلــك بإخــراج 
وترميمــه  القــرب،  بتجريــف  قامــت  التــي  الجرافــة 
وإعادتــه إىل مــا كان عليــه، وأجربنــا الجرافــة وقــوات 

االحتال عى مغادرة املكان".
وهدمــت قــوات االحتــال ســور املقــربة والدرج يف 
املدخل املؤدي إليها مطلع كانون األول/ ديسمرب 
2020، وواصلــت بعدهــا أعــامل الحفــر والتجريف 
شــهداء  رفــات  تضــم  والتــي  الشــهداء،  مقــربة  يف 

مــن الجيشــني العراقــي واألردين، ملصلحــة "مســار 
الحديقة التوراتية".

وتقــع مقــربة اليوســفية شــاميل مقــربة بــاب الرحمة، 
وتتعــرض  الرشقــي،  القــدس  ســور  ومبحــاذاة 
االحتــال  ســلطات  مــن  هجمــة  إىل  ســنوات  منــذ 
وحفريــات، وصلــت إىل مداميــك أثريــة قريبــة مــن 

عتبة باب األسباط.
ســور  االحتــال  قــوات  هدمــت  ذلــك،  إطــار  ويف 
املقــربة املاصــق لبــاب األســباط، وأزالــت درجهــا 
األثــري أيًضــا، إضافــة للــدرج املــؤدي إىل امتدادها 
مــن مقــربة الشــهداء، تنفيــًذا ملجموعــة مخططــات 

إرسائيلية متداخلة أعدت منذ مدة طويلة.
2014 منــع االحتــال الدفــن يف جزئهــا  ويف عــام 
لجنــود  قــرًبا  إزالــة عرشيــن  وأقــدم عــى  الشــاميل، 
أردنيني استشــهدوا عام 1967 فيام يعرف مبقربة 

الشهداء ونصب الجندي املجهول.
وتعــد املقــربة إحــدى أهــم وأبــرز املقابــر اإلســامية 
أهــل  عمــوم  برفــات  وتعــج  القــدس،  مدينــة  يف 
واملجاهديــن،  العلــامء  وكبــار  املقدســة  املدينــة 

إىل جانب مئات الشهداء.
إزالة عيادة صحية

ويف ســياق آخــر، أخطــرت قــوات االحتــال أمــس، 
بإزالــة مقــر قيــد اإلنشــاء لعيــادة صحيــة يف منطقــة 

املالح باألغوار الشاملية.
وقــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة، إن قــوات 
االحتال أخطرت بإزالة املنشأة التي من املقرر أن 

تكون مقرًّا لعيادة صحية يف املنطقة.
يذكر أن هذا اإلخطار يأيت بعد نحو شهر من إخطار 
آخــر بإزالــة منشــآت تعليميــة يف املنطقــة نفســها. 
الزيتــون  أمــس، مثــار  يف حــني رسق مســتوطنون، 
مــن أرايض خربــة يانــون التابعــة لبلــدة عقربا جنوب 
شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال  نابلــس. 
عــرشات املســتوطنني  إن  الضفــة غســان دغلــس، 

رشعوا يف عمليات رسقة لثامر الزيتون يف منطقة 
باب الديقة من أرايض يانون.

وأضــاف أن هنــاك تصاعــًدا يف رسقــة مثــار الزيتــون 
وقــد  املناطــق،  كل  يف  الحاليــة  املرحلــة  يف 
مــن  متكــررة  اعتــداءات  املاضيــة  األيــام  شــهدت 
قبــل املســتوطنني، متثلــت بإجبــار املزارعني عى 
إىل  إضافــة  عليهــم،  واالعتــداء  أراضيهــم،  مغــادرة 
ريــف  يف  خاصــة  األشــجار،  وتقطيــع  وحــرق  رسقــة 

نابلس الجنويب.
نابلــس،  الحطــب رشق  ديــر  قريــة  أهــايل  وتصــدى 
مثــار  قاطفــي  عــى  مســتوطنني  لهجــوم  أمــس، 
الزيتــون يف األرايض القريبــة مــن مســتوطنة "ألــون 

موريه".
وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب عبد الكريم 
املســتوطنني  عــرشات  إن  "وفــا"،  لوكالــة  حســني 
مــن مســتوطنة "ألــون موريــه" املقامــة عــى أرايض 
يف  الزيتــون  مثــار  قاطفــي  هاجمــوا  املواطنــني، 
واندلعــت  املســتوطنة،  مــن  القريبــة  املناطــق 
رشطــة  أن  إىل  مشــرًيا  بينهــم،  عنيفــة  مواجهــات 
االحتــال حــرت إىل املــكان واحتجــزت املواطــن 

أسعد سليامن إسامعيل.
وأوضــح أن املواطنــني، الذيــن متكنــوا مــن الدخــول 
املذكــورة،  املســتوطنة  مــن  القريبــة  ألراضيهــم 
تفاجــؤوا بوجــود مــادة ســوداء عى أشــجار الزيتون، 
وكذلك قيام مستوطنني بزراعة قرابة 70 دومنا من 
أراضيهــم، التــي مل يتمكنــوا مــن دخولهــا منــذ أكــر 

من 10 سنوات، بأشجار العنب.
عــني  منطقــة  أمــس،  االحتــال  قــوات  وداهمــت 
الحلوة يف األغوار الشــاملية، واســتولت عى مواد 
إن  دراغمــة:  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال  بنــاء. 
قــوات االحتــال اإلرسائيــي اقتحمــت خيــام إحدى 
العائــات يف منطقــة عــني الحلــوة، واســتولت عى 

مواد بناء "طوب" من داخلها.

تقرير يكشف عن فساد يف 
اختيار الحجاج يف رام هللا

رام الله/ فلسطني-وكاالت:
أظهر تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2020 وجود مخالفات واضحة 
يف موسم الحج لسنة 2019 وتحديًدا يف إجراءات القرعة العلنية التي أجرتها 

الحكومة يف رام الله الختيار املشاركني.
ووفًقــا للتقريــر الــذي نــرشت مقتطفــات منــه عــى مواقــع إخباريــة، أمــس، فقــد 
حذفت سجات املسجلني للحج من النظام اإللكروين بشكل غري مربر، كام 
تمَّ إضافة أســامء بعض الفلســطينيني للقرعة قبل اســتيفاء تســديد الرسوم من 
قبلهــم. وبحســب تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فقــد تــمَّ حــذف أســامء 
يتــم  أنــه مل  كــام  النهائيــة،  الســجات  مــن  العلنيــة  القرعــة  الفائزيــن يف  بعــض 
تســجيل بيانــات عــدد مــن املســجلني للحــج ضمــن القرعــة، يف حــني تــمَّ تكــرار 
أســامء بيانــات املســجلني بشــكل غــري مــربر. وأشــار التقريــر بحســب "شــبكة 
قــدس اإلخباريــة"، إىل أن بيانــات بعــض الحجــاج أدخلــت خــارج فــرة التســجيل 
املسموحة من قبل وزارة األوقاف يف رام الله وقبل إجراء القرعة العلنية بأيام، 
الفًتــا إىل إدخــال بيانــات لحجــاج ضمن تصنيف حجاج معتمدين مل يكن لديهم 
أي ســجات عــرب كشــوفات انتظــار عــام 2011. ووفــق التقريــر فقــد تــمَّ إدخــال 
بيانــات بصفــة فائــز يف القرعــة الخاصــة بالحــج قبــل تنفيذهــا مــا يؤثــر ســلًبا يف 

مصداقية النتائج، عدا عن أنه ال يتم تسجيل تاريخ وآلية اختيار الفائز.

65 عاًما عىل مجزرة قلقيلية
رام الله/ فلسطني:

وافقت أمس الذكرى الـ65 الرتكاب جيش االحتال اإلرسائيي جرمية بشعة 
بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني متثلــت بـ"مجــزرة قلقيليــة" التــي ارتقــى فيهــا 

70 شهيدا.
يف مســاء ذلــك اليــوم خيــم ظــام دامــس عــى املســتوطنات املقابلــة ملدينــة 
قلقيلية، واحتشدت قوات كبرية من جيش االحتال وعصابات املستوطنني 

عى مداخل قلقيلية.
مل يظــن أهــايل قلقيليــة أن االحتــال يخطــط لتنفيــذ مجــزرة بحقهــم، فعندمــا 
حــاول املشــاة يف جيــش االحتــال االقتحــام، تصــدوا لهــم مبســاندة الجيــش 
وتراجعــوا  الخلــف،  إىل  االحتــال  جنــود  تقهقــر  االشــتباك  ولشــدة  األردين، 
إىل خطوطهــم األوىل، وعــادوا بعــد ســاعة برفقــة الدبابــات، وتقدموا نحو مركز 

الجيش األردين )حديقة الحيوانات حاليا(، وسط إطاق نار كثيف.
101( بقيــادة آرئيــل شــارون، إىل مركــز الجيــش  عنــد وصــول كتيبــة )املــوت 
األردين، خلعــوا البوابــة الرئيســة للمركــز، واشــتبكوا مــع الجيــش األردين، ثــم 
اقتحمــت قــوات ثانيــة مــن ناحيــة الجهــة الرشقيــة، وحســب شــهود عيــان، فــإن 
ــر بعــد تفخيخــه،  املركــز مل يتعــرض للقصــف بالدبابــات أو الطائــرات، وإمنــا ُفجِّ

حيث دوى انفجار قوي ُسمع يف كل أنحاء قلقيلية.
بحلــول صبــاح اليــوم التــايل، كانــت رائحــة املــوت تفــوح يف طرقــات املدينــة، 
بعــد ليلــة داميــة، اســتخدم فيها االحتــال الطائرات، والدبابــات، واأللغام، يف 
حني تصدى لهم األهايل باألســلحة الخفيفة، تلك الليلة خلفت 70 شــهيدا 
مــن املواطنــني والجيــش األردين ومئــات الجرحــى، وقتــل 18 جنديا من جيش 
االحتــال. يــروي شــارون يف مذكراتــه عــن املجــزرة، أن والديــه كانــا شــاهدين 
عــى "أضــواء" املعركــة مــن مســتوطنة "كفــار مــال"، التــي اســتوطنت فيهــا 
أرستــه، وتقــع يف الجهــة الغربيــة مــن قلقيليــة، كــام يتحــدث عــن أحــد الضبــاط 
قتــل مــع 18 جنديــا مــن جيــش االحتــال يف تلــك املعركــة، حيــث نصبــت لــه 
بعــد احتالهــا للمدينــة ســنة  تــذكارًا يف منطقــة صوفــني  ســلطات االحتــال 
1967، لكــن أهــايل املدينــة حطمــوه بعــد أيام من وضعــه، وُقتل هذا الضابط 
عــى يــد جنــدي أردين بآخــر رصاصــة بقيــت يف بندقيتــه، بعــد أن استشــهد 

جميع رفاقه. 
أحــد الناجــني مــن املجــزرة ويدعــى رفيــق شــلش، يقــول: "لــوال أننــا انتقلنــا مــن 
مركــز الجيــش األردين إىل مــكان قريــب منــه، ألصبحنــا يف عــداد الشــهداء، 
اقتحمــت املدينــة".  التــي  الصهيونيــة  العصابــات  أيــدي  عــى  ارتقــوا  الذيــن 
ذبــح جنــود  الجهــات،  مــن جميــع  اقتحمــوا املدينــة  ويضيــف شــلش: عندمــا 
يف  جرميتهــم  نفــذوا  وبعدهــا  فيــه،  كان  مــن  وكل  املركــز،  حــراس  االحتــال 
املكان، يف حني أبقوا السجناء أحياء داخل السجن حتى ميوتوا باملتفجرات 

التي زرعت يف كل أرجائه.

الذكرى السنوية السادسة الستشهاد 
"كوماندوز السكاكني" محمد عيل

القدس املحتلة/ فلسطني:
امللقــب  عــي  محمــد  الستشــهاد  السادســة  الذكــرى  أمــس،  وافــق 
بـ"كومانــدوز الســكاكني"، الــذي نفــذ عمليــة طعن بطولية يف باب العمود 
بالقــدس املحتلــة، أدت إلصابــة عــدد مــن عنــارص وحــدة اليســام الخاصــة 

التابعة لرشطة االحتال.
وعقب اندالع انتفاضة القدس، ترجل الشهيد عي يوم 10/10/2015، 
ابن مخيم شعفاط شامل رشق القدس، نحو باب العمود، واستل سكينه 
ا عى جرائــم االحتال بحق  وطعــن بهــا أفــراد رشطــة االحتــال الخاصــة، ردًّ

القدس واملقدسيني.
وأظهــر مقطــع فيديــو انتــرش عــى نطــاق واســع حينهــا، انتفــاض الشــهيد 
رشطــة  عنــارص  مــن  مجموعــة  عــى  كاألســد  األزرق"،  "الــرداء  صاحــب 
االحتــال الذيــن حاولــوا اعتقالــه، فأصاب 3 منهــم، أحدهم بجراح خطرة، 
ثــم أعدمــوه بــدم بــارد. وأظهــر املقطــع البطــويل للشــهيد عــي الــذي نــرش 
بعــد وقــوع العمليــة بأيــام قليلــة، جانًبــا مــن االســتفزازات التــي يقــوم بهــا 
رشطة االحتال يف القدس املحتلة، وحملة التفتيش واالعتداءات بحق 
أبــواب املســجد األقــىص  الشــبان املقدســيني املتواجديــن يف محيــط 
الشــهيد عــي،  مــن عائلــة  االنتقــام  قــوات االحتــال  املبــارك. وحاولــت 
عقــب تنفيــذ العمليــة البطوليــة بحرمانهــم مــن رؤيــة جثامنــه وال التعــرف 
عليــه، إذ أبقــت عــى جســده الطاهــر ملــدة ثاثــة أشــهر يف الثاجــات، 
قبــل أن تســلمه بــرشوط وهــي دفنــه يف مقــربة مخيــم عناتــا، قــرب مخيــم 
شعفاط، بداًل من مقربة عائلته يف مدينة القدس "مقربة باب الزاهرة".

اتهام 3 شبان باالعتداء عىل عنارص 
رشطة االحتالل يف كفر قاسم

النارصة/ فلسطني:
قدمــت النيابــة العامــة اإلرسائيليــة إىل محكمة "الصلح" التابعة لاحتال 
يف مدينــة "بيتــح تكفــا"، أمــس، الئحــة ضــد ثاثــة شــبان مــن مدينــة كفــر 
قاســم يف الداخــل املحتــل، نســبت إليهــم تهــم االعتــداء عــى أفــراد مــن 

رشطة االحتال. 
وذكــر موقــع "عــرب 48" أن نيابــة االحتــال أرفقــت بائحــة االتهــام طلًبــا 

لتمديد اعتقال الشبان الثاثة لغاية االنتهاء من اإلجراءات القضائية.
والشــباب املتهمــون ُهــم: إســام طــه )38 عاما( وعــي عيى )33 عاما( 

من كفر قاسم، وحامدة عايص )24 عاما( من كفر برا.
ونســبت النيابــة تهــم "االعتــداء عــى رشطــي وإصابتــه يف ظــروف خطرية، 
لــكل  الخدمــة، ومقاومــة االعتقــال"،  أثنــاء  والتهديــد، وعرقلــة عملــه يف 
متهــم مــن الثاثــة حســب املنســوب إليــه، بعــد "اعتدائهــم بعنــف عــى 
أفــراد الرشطــة الذيــن حــروا لفــرض النظــام يف كفــر قاســم ومنعوهــم من 
مامرســة عملهــم". وأكــدت مصــادر محليــة يف كفــر قاســم أن "الحــادث 
وقــع حــني اقتــاد أفــراد مــن رشكــة الحراســة املحلية شــخصا يشــتبه بتورطه 
عــى  أرصوا  الرشطــة  أفــراد  أن  إال  معــه  التحقيــق  وأرادوا  رسقــة  بجرميــة 
اقتحــام املبنــى. وتطــورت املواجهــة بعــد أن قــام أفــراد من رشكة الحراســة 
بإدخــال املشــتبه بــه إىل مبنــى تابــع للبلديــة، إذ توجــد مكاتــب الرشكــة 
أيضــا، للتحقــق مــن الشــبهات، يف حــني أرصت الرشطــة عــى االقتحــام 
واعتــدت عــى أحــد الحــراس بصاعــق كهربــايئ". ووقعــت املشــاجرة بــني 
عنــارص رشطــة االحتــال والحــراس الذيــن يتبعون للبلدية يف كفر قاســم، 
ليلــة الجمعــة املاضيــة. تجــدر اإلشــارة إىل أن العــرشات مــن أهــايل كفــر 
مــن مركــز للرشطــة يف املدينــة، تصديــا لجولــة  بالقــرب  قاســم تظاهــروا 
املســتوطنني االســتفزازية بقيــادة عضــو الكنيســت املتطــرف، إيتــامر بــن 
غفــري، يف الوقــت الــذي تواجــدت فيــه قــوات معــززة مــن الرشطــة التــي 
نصبت الحواجز من أجل توفري الحامية للمستوطنني، الثاثاء املايض.

نائب بلجييك: نرفض محاوالت تقييد حرية 
المنظمات غري الحكومية يف )إرسائيل(

بروكسل/ فلسطني:
أعــرب رئيــس مجموعــة أحــزاب الخــر يف الربملان الفيــدرايل البلجييك، 
النائــب ووتــر دي ڤرينــدت، عــن رفضــه محــاوالت تقييــد حريــة املنظــامت 

غري الحكومية يف )إرسائيل(، واالتهام غري املربر لها مبعاداة السامية.
وقال دي ڤريندت، خال مشاركته يف ندوة نظمت يف مدينة "أوستندا" 
الــذي  اإلنســان  حقــوق  واضطهــاد  العنــرصي  "الفصــل  حــول  البلجيكيــة، 
متارســه )إرسائيــل( تجــاه الشــعب الفلســطيني"، بحضــور مديــر مكتــب 
منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان عمــر شــاكر، 

"إن الكفاح من أجل العدالة ال ينتهي أبدا".
وأوضــح أن دفاعــه يــأيت مــن موقــف بلجيكا واالتحاد األورويب عى أســاس 
القانــون الــدويل، واإلجــراءات املضــادة الفعالــة ضد االحتــال اإلرسائيي 
غري القانوين. وأضاف دي ڤريندت، أن الظروف والعواقب التي أحاطت 
باملنظمــة الحقوقيــة مل تثنهــا عــن االســتمرار يف كشــف الحقائــق باعتبــار 
نظــام  اإلنســانية"، مبوجــب  "جرائــم ضــد  واالضطهــاد  العنــرصي  الفصــل 
رومــا األســايس، ومعاهــدة الفصــل العنرصي، وكاهام مــن أخطر الجرائم 

مبوجب القانون الدويل.
كــام عــرب عــن تضامنــه ودعمــه لجهــود املنظمة ومديرها حــول تقريرها يف 
27 أبريل / نيســان 2021، بعنوان "طريق ثايث: الســلطات اإلرسائيلية 

وجرائم الفصل العنرصي واالضطهاد".

"القسام" تنعى قائًدا ميدانيًّا تويف 
يف إثر إصابته بفريوس كورونا

غزة/ فلسطني:
نعــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة املقاومــة 
اإلســامية حــامس أمــس، القائــد امليــداين يف صفوفهــا محمــود الهــي الــذي 

توىف يف إثر إصابته بفريوس كورونا.
وبعــزة  وقــدره،  اللــه  بقضــاء  اإلميــان  آيــات  "بــكل  بيــان:  يف  الكتائــب  وقالــت 
املؤمنــني الواثقــني بنــرص اللــه وفرَجــه، وبشــموخ املجاهديــن القابضــني عــى 
جمريت الدين والوطن املرابطني عى ثغور الوطن الحبيب محتســبني عملهم 
مــن  فارســًا  العــا  إىل  نــزف  العاملــني،  للــه رب  وحياتهــم ومامتهــم  وجهادهــم 
فرســاننا امليامــني القائــد امليــداين محمــود محمــد محمــود الهــي )47 عامــًا( 

من مسجد "التوحيد" مبخيم الشاطئ يف مدينة غزة".
وأشــارت إىل أن القائــد الهــي "مــى إىل ربــه بعــد حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء 
والجهاد والتضحية والرباط يف ســبيل الله، نحســبه من الشــهداء األبرار األطهار 
وال نزيك عى الله أحدًا". وســألت الكتائب الله "أن يتقبله يف الشــهداء، وأن 

يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصرب وحسن العزاء".



االثنين 4 ربيع األول 1443هـ 11 أكتوبر/ تشرين األول األخيرة
Monday 11 October 2021

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

الفســاد املايل واإلداري وجهان لعملة واحدة، وال يكاد أحدهام 
ا يف مؤسسة ما فاعلم  ينفصل عن اآلخر، فإذا وجدت فساًدا ماليًّ
ا، ساعد الفاسد عىل ارتكاب جرميته، كام  أن خلفه فساًدا إداريًّ

ويساعده عىل تغطية هذه الجرمية، والهرب من العدالة.
الفســاد املــايل واإلداري يف أي مؤسســة حكوميــة أو عامــة يبــدأ 
صغــًرا ثــم يكــر حتــى يكــون جبــًا يصعــب معالجتــه. ومــن اعتــاد 
الفساد تعددت جرامئه وتنوعت، ويخرنا التاريخ أن سيدنا عمر 
حــن قــرر القــايض قطــع يــد ســارق يف ســن الشــباب جــاءت أمــه 
وقالــت لعمــر: هــذه أول مــرة يــرق فيهــا ولدي فاعــُف عنه، فقال 
لهــا: كذبــت، فــإن اللــه ال يفضــح عبــده مــن أول معصيــة. أي إن 
لرقة ولدها أخوات، ولكن الله سرتها لعله يرجع ويتوب، ولكنه 

استهان بسرت الله!
اليــوم يحدثنــا ديــوان الرقابــة الحكومــي أن هنــاك مســتفيدين مــن 
ا،  صنــدوق )وقفــة عــز( رواتبهــم تتجــاوز )١١( ألــف شــيقل شــهريًّ
وبعضهــم يعمــل يف البنــوك وراتبهــم )١٦( ألــف شــيقل، كــام أن 
 )٨( منهــم  الواحــد  راتــب  يبلــغ  االتصــاالت  رشكات  يف  آخريــن 
فــت مســاعدات ماليــة لثاثــة أشــخاص  آالف شــيقل. وهنــاك ُصِ
ماليــة  وهنــاك مســاعدات  دبلوماســية،  ســفر  جــوازات  يحملــون 

صفت لستة أفراد من نفس األرسة!!
وليــس  الحكومــي،  الرقابــة  ديــوان  مــن  وأرقامهــا  معلومــات  هــذه 
مــن جهــات معارضــة للحكومــة والســلطة، وهــذا يعنــي أن ديــوان 
الرقابــة ال ميلــك فرصــة إلخفــاء هــذا الفســاد ألنــه من النــوع الكبر 
ثقيــل الــوزن الــذي ال ميكــن إخفــاؤه، لــذا قــرر نــر بعضــه، عــىل 
أمل أن تتم املحاســبة وأن يتم تطهر الصندوق من الفســاد ومن 
املفســدين. وهــذا يعنــي أنــه ليــس الفســاد األول، بــل لــه مفاســد 

سابقة سرتها الله، ولكن املتهمن استهانوا بسرت الله!
الســؤال الــذي يــرتدد بــن املواطنــن يقــول: كيف متــت عمليات 
الــرف الفاســدة ملــن ال يســتحقون دوالًرا واحــًدا مــن الصندوق. 
وليــس  واملترضريــن،  والفقــراء  للضعفــاء  خصــص  الصنــدوق 
لألغنيــاء واملوظفــن وأصحــاب الرواتب العالية وهؤالء ليس لهم 
مــكان يف هــذا الصنــدوق! ال بــد أن جهــات إداريــة مرفــة عــىل 
الصنــدوق ســهلت عمليــات الــرف لهــم وألمثالهــم، وعليــه فــإن 
القانــون يقتــي اســرتجاع املبالــغ ممــن أخذوهــا بغــر وجــه حق، 
ومحاسبتهم، ومحاسبة اإلدارين الذي سهلوا لهم هذه الرقة، 

أو قل هذه الجرمية املخالفة لقانون عمل )صندوق وقفة عز(.
إن مل تتــم املحاســبة فهــذا يعنــي أن مــن ميلــك املحاســبة إمــا أنه 
رشيــك، وإمــا أنــه يشــجع عــىل الفســاد، أو يــرى أن هنــاك فســاًدا 
أكــر وال يتحــدث عنــه أحــد، وال يحاســب عليــه أحــد! وهذا يعني 
املؤسســات  أحشــاء  يف  تغلغــل  واإلداري  املــايل  الفســاد  أن 
الحكوميــة والعامــة، وأنــه عــمَّ وطــمَّ وال ســبيل إليقافــه بقــرار رقابــة 
أو بســلطة اإلعــام وحــده. وهــذا يعنــي أيًضــا أن قضيتنــا الوطنيــة 
العامــة ترتاجــع ومــن أســباب تراجعها تقدم الفســاد وانتشــاره يف 

مؤسساتنا!

فضيحة صندوق "وقفة عز"

مدرسة العائشية 
األساسية بالوسطى

تكرم حفظة القرآن الكريم
الوسطى/ فلسطن:

كرمــت مدرســة العائشــية األساســية للبنــات التابعــة ملديريــة الرتبيــة 
والتعليــم بالوســطى أمــس كوكبــة مــن طالباتهــا املتميــزات الحافظــات 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  حيــايت"،  "قــرآين  شــعار  تحــت  الكريــم  للقــرآن 

مجلس أولياء األمور وجمعية الزيتونة للطفولة والتنمية.
ولتشــجيع  القيــم"  وتعزيــز  "غــرس  برنامــج  فعاليــات  ضمــن  ذلــك  جــاء 
بــه، بحضــور مديــر الرتبيــة  الطالبــات عــىل حفــظ كتــاب اللــه والعمــل 
العامــة  العاقــات  قســم  ورئيــس  الحــاج  هشــام  بالوســطى  والتعليــم 
أحمــد دلــول ومديــر التوجيــه الســيايس واملعنــوي بالوســطى املقــدم 
محمــد جــر وممثــل عــن جمعيــة الزيتونــة، ورئيس مجلــس أولياء األمور 
باملدرســة عــي العزايــزة، ومديــرة املدرســة فاطمــة البطنيجــي وأرسة 
املدرســة. وعر الحاج عن فخره باملشــاركة بهذا االحتفال الذي يأيت 
لتكريم كوكبة من الطالبات الحافظات لكتاب الله عز وجل واملميزات 
يف دراستهن، مضيفا أن حفظ كتاب الله وفهم معانيه وغاياته والتزام 
تعاليــم الديــن الحنيــف هــي مــن أهــم أهــداف وزارة الرتبيــة والتعليــم 
لخلــق جيــل ملتــزم دينــه وقيمــه، وقادر عىل الحفاظ عىل وطنه وتحرير 

مقدساته.
 بدورهــا هنــأت مديــرة املدرســة الطالبــات املكرمــات وذويهــن مضيفة 
أن املدرســة تحــرص عــىل تشــجيع طالبــات املدرســة عــىل التفوق يف 
دراستهن، والتميز يف كل األنشطة الثقافية والفنية والدينية، وأن دور 
املدرســة هو تنشــئة جيل يتميز يف ســلوكه وتفكره وافتخاره بانتامئه 

ألمته وهويته الفلسطينية.
مــن ناحيتــه قــال رئيــس مجلــس أوليــاء األمــور إن حفــظ القــرآن الكريم له 
أثــر كبــر يف الشــخص ويف املجتمــع املحيــط بــه، إذ يهــذب النفــس 
ويزرع فيها التمسك بالقيم واألخاق الحميدة، شاكرا مديرية الرتبية 
والتعليم بالوســطى ومدرســة العائشــية وجمعية الزيتونة عىل دعمهم 
املتواصــل، كــام نقــل تهنئــة مجلس أولياء األمــور للطالبات املتميزات 

والحافظات.
 ويف نهاية االحتفال ُكرمت الطالبات الحافظات لكتاب الله عز وجل.

"غوغل" تحضر مفاجأة 
لعشاق التصوير

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت تريبــات تقنيــة عــن املواصفــات التــي ســتتوافر يف هاتــف 
"غوغــل" املنتظــر مــن نــوع "بكســل 6"، الــذي يتوقــع إطاقــه يف 19 
الهاتــف الجديــد عــىل نظــام التشــغيل "آندرويــد  أكتوبــر. وســيعتمد 
12"، هــذا إىل جانــب ميــزة فتــح "بكســل 6" بتقنيــة التعــرف إىل وجــه 

املستخدم.
كذلك سيدعم الهاتف رشيحة "تينسور" التي تعد األوىل من نوعها، 
موقــع  ذكــر  حســبام  "غوغــل"،  مــن  املحمولــة  لألجهــزة  واملخصصــة 

"ديجيتال تريندز" املتخصص باألخبار التقنية.
وفيــام يتعلــق بقــدرات التصويــر يف الهاتــف إنــه يدعــم كامرا أساســية 
بدقة 50 "ميغابكسل"، إضافة إىل كامرتن بدقة 12 "ميغابكسل"، 

وفق ما ذكر موقع "ذا فرج".
  ومــن املزايــا املدمجــة يف الجهــاز "فيــس انبلــور"، التــي تحافــظ عــىل 
جامعيــة  ســيلفي  صــور  التقــاط  عــىل  وتســاعد  الكامــرا،  تركيــز  بــؤرة 

مميزة.
وســيحتوي "بكســل 6" عــىل شاشــة بحجــم 6.4 "إنــش"، إضافــة إىل 

بطارية طويلة العمر مبقدورها الصمود 24 ساعة مع االستخدام.

الحمم البركانية تجرف 
مزيًدا من المنازل في

 جزيرة البالما
مدريد/ وكاالت:

جرفت أنهار من الحمم الركانية مباين بالقرب من الركان الثائر 
عىل جزيرة الباملا اإلســبانية الســبت املايض، واشــتدت مأساة 

مشهد الحمم الحمراء امللتهبة مع وميض الرق.
وأفاد شهود أن الحمم أتت عىل أربعة مباٍن عىل األقل يف قرية 

كاييخون دو الغاتا.
أيلــول )ســبتمر(،   19 يــوم  بــركان كومــري فييخــا  ثــورة  وبــدأت 
ودمــر الــركان أكــر مــن 800 مبنــى، واضطــر نحــو 6000 نســمة 
لــرتك منازلهــم بالجزيــرة التــي يقطنهــا نحــو 83 ألف نســمة، وهي 

إحدى جزر الكناري باملحيط األطليس.
مبكــرة  ســاعة  يف  الثائــر  الــركان  قــرب  الــرق  وميــض  وشــوهد 
بحــوث  )رســائل  دوريــة  نرتهــا  دراســة  ووجــدت  الســبت، 
الجيوفيزيــاء( عــام 2016 أن الــرق ميكن أن يحدث خال ثوران 
شــحنة  عنــه  تنتــج  الــركاين  الرمــاد  ذرات  تصــادم  ألن  الراكــن 

كهربائية.
الزراعيــة  األرايض  مــن  فداًنــا   370 مــن  أكــر  الحمــم  وجرفــت 
معظمها مزارع موز، وهو أحد املحاصيل الرئيسة عىل الجزيرة.

وقــال متحــدث باســم مؤسســة إنــر التــي تديــر شــؤون املاحــة 
باألجــواء اإلســبانية: "وجــه النصــح لــركات الطــران التــي تســر 
رحــات إىل جــزر الكنــاري بتحميــل قــدر أكر من الوقود؛ تحســًبا 

الحتامل تغير مسارها أو تأخرها يف الهبوط بسبب الرماد".
وقالــت رشكــة آينــا التــي تنظم املــرور الجوي بإســبانيا: "إن مطار 
الباملــا مغلــق منــذ الخميــس املــايض، لكــن املطــارات األخــرى 

باألرخبيل ال تزال مفتوحة".

جوز الهند والبرتقال
ينقذان رجلين تاها 

في المحيط الهندي
هونيارا/ وكاالت:

متكــن رجــان مــن النجــاة بعــد أن تاهــا يف ميــاه املحيــط الهنــدي، 
بفضل قليل من جوز الهند والرتقال، اللذين اعتاشا عليهام إىل 

حن إنقاذهام.
وكان الرجــان يســافران بحــًرا مــن إحــدى جــزر ســليامن إىل أخــرى، 
عندمــا رضبــت عاصفــة مركبهــام املمتــّد عــىل ســبعة أمتــار، بعــد 

بضع ساعات من بداية رحلتهام يف 3 سبتمر.
كولــوين  وجونيــور  نانجيكانــا  ليفــي  مــن  مبــرأى  اليابســة  تعــد  ومل 
"وســط أمطــار غزيــرة وغيــوم ســوداء كثيفــة وريــاح عاتيــة"، حســبام 
كشــف نانجيكانــا يف تريحــات لتلفزيــون هيئــة اإلذاعــة يف جــزر 

سليامن.
وقــد نفــدت بطاريــة جهازهــام للتموضــع الجغــرايف )جــي يب أس(، 

ومع حلول الليل قّررا إطفاء املحرّك اّدخاًرا للوقود.
ريــاح  بهــام  أمطــار غزيــرة تعصــف  تحــت  األوىل  ليلتهــام  وأمضيــا 
شديدة، أبعدت املركب أكر عن الساحل. وخال األيام التسعة 

األوىل اقتاتا برتقااًل جلباه معهام.
"وبعد نفاد الفواكه صمدنا بفضل املياه املتساقطة وجوز الهند، 
وإمياننــا باللــه، إذ مل نتوّقــف عــن الصــاة ليــل نهــار" والــكام لليفي 

نانجيكانا.
وكانــا يجمعــان ميــاه األمطار بكيس من القامش، ويشــّغان محرّك 

املركب عند رؤية جوز الهند عىل سطح املياه.
وقــال ليفــي نانجيكانــا: "بعــد أيــام مــن الصلــوات ألهمنــا لله تشــييد 

آلية للماحة الراعية، تتبع اتجاه الريح".
وانتهى بهام األمر يف بابوا غينيا الجديدة، حيث أبرا صّياًدا.

وشــغا املحرك لاندفاع صوبه، لكن الوقود كان قد نفد، "فرحنا 
أضــاف  إلينــا"  وأىت  رآنــا  أن  إىل  باتجاهــه،  أيدينــا  ونحــرك  نــرخ 

نانجيكانا.
وال يزال الرجان يف بابوا غينيا الجديدة، بانتظار إمتام اإلجراءات 

إلعادتهام إىل جزر سليامن.

غزة/ فلسطن:
عاليــة  وهمــة  بثقــة  يخطــو  الســحري  بســاحه 
للحريــة،  مذاًقــا  ليعطــي  الطبيعــة،  خطــى  يف 
أفــكاره  ويحــول  وعقلــه،  ويــده  بقلبــه  يعمــل 
اآلخريــن  إلســعاد  محاولــة  يف  ملموســات  إىل 

والتعبر عن معاناتهم.
بســيطة،  رمليــة  وخامــات  صخريــة  بأحجــار 
مــن مدينــة غــزة يف  الفنــان ماهــر عّيــاش  يبــدع 
لوحاتــه الفنيــة التــي ســخرها للتعبــر عــن معاناة 
األرسى الفلســطينين داخــل ســجون االحتــال 

اإلرسائيي.
ويقــول عّيــاش لوكالــة "قــدس بــرس": إن "هــذا 
أمضــوا  ألنــاس  تقدميــه  ميكــن  مــا  أقــل  الفعــل 
بعــد  االحتــال،  ســجون  يف  شــبابهم  زهــرات 
مــا  بــكل  الفلســطيني  الشــعب  عــن  دافعــوا  أن 

ميلكون، وبعضهم معتقل منذ 37 عاًما.
ويــروي عيــاش بداياتــه مــع الفــن: "كنــت ما أزال 
ورق  عــىل  أرســم  بــدأت  عندمــا  صغــًرا  طفــًا 
الرسم، بدأت أطور هذه املوهبة مبساعدة من 

والدي ومعلمي داخل املدرسة".
ويضيــف: "بعــد فــرتة مــن الزمــن بــدأت مهــاريت 
تتطــور، وتتطــور معهــا رســومايت، حتــى اتجهت 
عــىل  وأخــذت  الفنــي،  التشــكيل  زاويــة  إىل 
عاتقــي تصويــر مــا أراه يخــدم قضيــة وطنــي وكل 

ما يتعلق به".
لبلــوغ الصعــداء والخــروج مــن كابــوس  بكفاحــه 
أنشــأ  الفــن،  أجــواء  عــىل  خيــم  الــذي  الطبيعــة 
الديكــور  بتصاميــم  الخاصــة  رشكتــه  عيــاش 

يف  باهــًرا  نجاًحــا  هــا  وعدَّ ديكــور"،  "عيــاش 
مســرته العمليــة، مؤكــًدا أنهــا ســتكون ســند لــه 

يف إبداعه وفنه وخدمة القضية الفلسطينية.
وعن الدافع وراء قيام ماهر بتسخر الفن لصالح 
قضيــة األرسى، قــال: "األرسى لهــم واجــب وحق 
عىل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم 
ليــس حكــًرا عــىل املقاومــة وحدها، ومــا أقوم به 
ليــس إال تضامًنــا بســيًطا مــع أرسانــا عامة وأرسى 

نفق الحرية خاصة".
ســجون  داخــل  األرسى  يعانيــه  "مــا  وأضــاف: 
االحتال ليس بالهن أو السهل، ونحن كفنانن 
مــن واجبنــا نقــل هــذه املعانــاة بشــتى الوســائل 
والطــرق املمكنــة، فكل شــخص مــن موقعه عليه 

أن يعمل من أجل نرتهم ولو بالقليل".
وعــّر عيــاش عــن رضــاه ملســتوى إقبــال النــاس 
النــاس  للــه  "الحمــد  بالقــول:  لوحاتــه،  عــىل 
تعلــو  والدهشــة  بلوحــايت،  كثــًرا  أعجبــت 
مــن  تظهــر  التــي  التعابــر  لجــامل  وجوههــم 

اللوحات".
، فجميع  وتابــع: "ال توجــد لوحــة تســتعيص عيَّ
أجــد  املتوفــر  وغــر  بكــرة،  متوفــرة  الخامــات 
لــه بديــل برعــة، مــا يهــم أن توجــد فكــرة نبيلــة 
تســعى إليصالهــا مــن خــال الفن الــذي يؤثر يف 

رشيحة كبرة من املجتمع".
الشــباب  إىل  رســالة  عيــاش  الفنــان  ووجــه 
الطاقــات  اســتثامر  بــرضورة  الفلســطيني 
الدفينــة داخلهــم، وعــدم الجمــود والعمــل عــىل 
استثامرها، مؤكدا أن "كل شخص قادر عىل ما 

ال يقدر عليه غره".
وهــذه  اللوحــات  هــذه  أن  عــىل  عيــاش  وشــدد 
األعــامل لــن تكــون األخــرة يف مســرته الفنيــة، 
وأنــه يســعى بــكل جهــد واجتهــاد البتــكار املزيــد 
عــام،  بشــكل  الفلســطينية  القضيــة  يخــدم  مــام 
ســجون  يف  الفلســطينين  األرسى  وقضيــة 
االحتــال بشــكل خــاص؛ كونهــا "قضيــة وطنيــة 

إنسانية بامتياز".
واللوحــات  الجهــود  هــذه  نقــل  إىل  ودعــا 
واملعــارض التــي تقــام للتضامــن مــع األرسى يف 
ســجون االحتــال إىل الخــارج وعــدم اقتصارهــا 
قضيــة  تدويــل  أجــل  مــن  وذلــك  الداخــل،  يف 

األرسى تحت تحريرهم وتبييض السجون.
الحقوقيــة  الجهــات  عّيــاش  الفنــان  وطالــب 
واملؤسســات املعنية بقضية األرسى، إىل نر 
وحياتهــم  األرسى  عــن  املعلومــات  مــن  املزيــد 
داخل السجون، مشرا إىل أن هذه املعلومات 
لوحاتهــم  تشــكيل  كبــر يف  بشــكل  تســاعدهم 
وابتــكار أفــكار ممكــن تطبقهــا للخــروج بلوحــات 
فنية رائعة تعر عن واقع األرسى يف السجون.

وتعتقــل حكومــة االحتــال يف ســجونها قرابــة 4 
ــا  آالف و500 أســر، بينهــم 500 معتقــًا إداريًّ
)بــا تهمــة أو محاكمــة(، و600 مريــض يعانــون 
جســدية  وإعاقــات  متعــددة  أمــراض  جــراء  مــن 
ونفســية وحســية عديــدة، ومــن بــن هــؤالء 300 
أســر يعانــون أمراًضــا خِطــرة ومزمنــة، كالرطان 
والقلــب والفشــل الكلــوي وغرهــا مــن األمــراض 

املزمنة.

اش بأدواته البسيطة.. الفنان ماهر عيَّ
يجسد معاناة األسرى في سجون االحتالل

جائحة كورونا تزيد القلق 
واالكتئاب.. وهذه الفئات 

األكثر تضرًرا
سيدين/ وكاالت:

خلصــت دراســة نــرت بدوريــة النســيت إىل أن جائحــة كورونــا أدت إىل 
زيــادة يف حــاالت القلــق واالضطــراب واالكتئــاب بشــكل كبــر يف أنحــاء 

العامل، خاصة لدى النساء والشباب.
وقــال الباحثــون إن الشــباب عانــوا مــع بعدهم عن أصدقائهم نتيجة إغاق 
العــبء  يتحملــن  أنفســهن  النســاء  مــن  العديــد  الدراســة، ووجــد  أماكــن 

األكر من األعامل املنزلية، ويواجهن مخاطر عنف أرسي أكر.
يف  كوينزالنــد  بجامعــة  أكادمييــون  قادهــا  التــي  الدراســة،  وســجلت 
أسرتاليا، 76 مليون حالة إضافية من االضطرابات املرتبطة بالقلق، و53 
مليــون حالــة مــن اضطرابــات االكتئــاب الكبــر مــع انتشــار فــروس كورونــا 

يف 2020.
وقالت أليز فراري املشــاركة يف إعداد الدراســة: "يا لألســف، وألســباب 
عــدة، النســاء كــن دامًئــا األكــر عرضــة للتأثــر باالنعكاســات االجتامعيــة 

واالقتصادية للجائحة".
وأضافــت: "املســؤوليات اإلضافيــة للرعايــة واألدوار املنزليــة متيــل ألن 
تقــع عــىل عاتــق النســاء، وألن النســاء أكــر عرضــة ألن يكــن ضحايا للعنف 

األرسي الذي زاد يف مراحل مختلفة من الجائحة".
وأشــارت إىل أن إغــاق املــدارس وغــر ذلــك مــن القيــود حــد مــن "قــدرة 

الشباب عىل التعلم، والتفاعل مع أقرانهم".
العــامل،  أنحــاء  مــن مختلــف  ســابًقا  أجريــت  دراســة   48 البحــث  وشــمل 
وعمــل عــىل تجميــع نتائجهــا يف تحليــل إحصــايئ لتحديــد مــدى انتشــار 

اضطرابات الصحة العقلية يف 204 من الدول واملناطق يف 2020.

الحمم البركانية على القمر.. 
"السر" في مليار سنة

واشنطن/ وكاالت:
متجمــدة  بقايــا حمــم  عمــر  أن  ســاينس  مقــال مبجلــة  كشــف 
جلبتهــا مهمــة صينيــة مــن القمــر يقل مبليار ســنة عن نظراتها 
التي جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، ما يعني أن حرارة سطح 

القمر هدأت يف وقت متأخر أكر مام كان يعتقد.
كان عمر العينات التي جلبتها البعثات األمريكية والسوفيتية 

أكر من 2.9 مليار سنة.
لكــن عمــر العينــات التي جلبتها مهمة شــانجي5- الصينية يف 
أواخر العام املايض نحو 1.96 مليار سنة، ما يعني استمرار 

النشاط الركاين مدة أطول مام كان ُيعتقد يف السابق.
ديســمر  يف  هبــط  املأهــول  غــر  الصينــي  املســبار  كان 
املايض، عىل جزء مل يستكشف من قبل يف سهل كبر من 

الحمم الركانية يطلق عليه "محيطات العواصف".
ويف وقــت الحــق جلــب نحــو 1731 غراًمــا مــن العينــات إىل 

األرض.
كان أحــد األهــداف الرئيســة لشــانجي5-، التــي ســميت باســم 
آلهــة القمــر عنــد الصينيــن، هــو معرفــة املــدة التــي ظــل فيهــا 

ا. القمر نشًطا بركانيًّ
جعلــت املهمــة الصــن ثالــث دولــة يف العــامل تحصــل عــىل 
عينات من القمر، بعد الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

السابق.
وتســعى الصــن إلطــاق مهمتــي شــانجي6- وشــانجي7- غــر 
املقبلــة  الخمــس  الســنوات  يف  للقمــر،  أيًضــا  املأهولتــن 

الستكشاف قطبه الجنويب.


