
16 5210 Wednesday 24 November 2021 األربعاء 19 ربيع الثاني 1443هـ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني

الناصرة 23:11غزة 23:14يافا 23:14رام اهلل 19:10القدس 20:10      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:19فجر غد 4:46العشاء 6:03المغرب 4:44العصر 2:21الظهر 11:29 شيقلدينار أردني=3.09 4.36

 قوات االحتالل تهدم ثالثة مباٍن في القدس المحتلة والضفة الغربية بزعم البناء بدون ترخيص        )األناضول(

ا رفًضا للقرار البريطاني            )تصوير/ ياسر فتحي( فصائل العمل الوطني واإلسالمي تنظم مؤتمًرا شعبيًّ

بعنوان "المقاومة حق مشروع.. االحتالل هو اإلرهاب"

المؤتمر الوطين: القرار الربيطاين بحق 
حماس خطيئة سياسية وقانونية

إعالم عبري: وفد مغربي ُيجري  
زيارة لدولة االحتالل
غانتس يزور 

المغرب وحملة 
ضــد التطبيــع 

ترفــــض زيارتـــــه 
وتصفه بـ"القاتل"

النارصة-الرباط/ فلسطني:
االحتــال  جيــش  وزيــر  انطلــق 
اإلرسائييل بيني غانتس، مساء أمس، 
يف زيــارة إىل اململكــة املغربيــة، هي 
األوىل من نوعها، متتد ليومني. ومن 
عبــد  مــع  غانتــس  ــع  يوقِّ أن  املتوقــع 

الوزيــر  لوديــي،  اللطيــف 
بــإدارة  املكلــف  املنتــدب 

طلبة أردنيون يعلنون رفضها 
ويصفونها بـ"الخيانة"

األردن واإلمارات 
عون  واالحتالل يوقِّ

اتفاقية مرشوع 
مشرتك للطاقة 

والمياه
عامن/ فلسطني-األناضول:

واالحتــال  واإلمــارات  األردن  وّقــع 
اتفاقيــة  أمــس،  مــن  أول  اإلرسائيــيل، 
للدخــول يف عمليــة تفاوضية للبحث 
يف جــدوى مــروع مشــرك للطاقــة 
واملياه. وأعلنت وزارة املياه األردنية 
يف بيــان أصدرتــه بوقت متأخر مســاء 

االثنــني أن "إعــان النوايــا" 
يعنــي  توقيعــه،  تــم  الــذي 

اعتقاالت واقتحامات وتجريف أراٍض في الضفة
االحتــالل يهــدم 3 بنايــات سكنيــة 

ومنــزاًل فــي القــدس والخليــل

صربي يطلق نداًء لشد الرحال 
إىل األقىص والدفاع عنه

القدس املحتلة/ فلسطني:
أطلــق خطيــب املســجد األقــى ورئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا يف القــدس 
نــداًء لشــد الرحــال إىل األقــى، إلعــامره والدفــاع عنــه  الشــيخ عكرمــة صــري، 
وصــد أي إجــراء متوقــع مــن املســتوطنني بحــق املســجد.  وقــال صــري يف بيــان 
أمس: إن االحتال حّول مدينة القدس إىل ثكنة عسكرية منذ األحد املايض، 
وصّعد من التضييق عىل األهايل بشــكل اســتفزازي. وأوضح أن االحتال شــدد 

التفتيــش  عمليــات  مــن  وشــدد  األقــى  املســجد  عــىل  الحصــار 
للمصلــني، يف الوقــت الــذي فتــح املجــال لليهــود ليصولــوا ويجولــوا 

رئيس دائرة شؤون الالجئين في حماس د. محمد المدهون:

الالجئون جوهر قضية 
فلسطني واستهداف "أونروا" 

متعمد لتصفيتهما
غزة/ حاوره أدهم الريف:

أكــد رئيــس دائــرة شــؤون الاجئــني يف حركــة حــامس د. محمــد املدهــون، أن 
ا أن اســتهداف وكالــة غــوث  الاجئــني ميثلــون جوهــر القضيــة الفلســطينية، عــادًّ

وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا"، "متعمــد ويهــدف إىل 
املدهــون  وقــال  مًعــا".  األمميــة  والوكالــة  الاجئــني  قضيــة  تصفيــة 

المستوطنون يرشعون 
يف إقامة بؤرة استيطانية 
عىل أرايض العوجا يف أريحا

أريحا/ فلسطني:
رشعت آليات املستوطنني صباح أمس يف إقامة بؤرة استيطانية 
الغربيــة  بالضفــة  أريحــا  محافظــة  يف  العوجــا  عــني  أرايض  عــىل 
املحتلــة. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مجموعــة مــن املســتوطنني 
بنــاء  أعــامل  يف  ورشعــوا  العوجــا،  عــني  قريــة  أرايض  اقتحمــوا 

يف  العوجــا  عــني  وشــهدت  املنطقــة.  يف  اســتيطاين 
الســنوات األخــرة جرائــم هــدم ملمتلــكات املواطنــني، 

أهاليها يناشدون لدعم صمودهم

"راس كركر".. رأس حربة 
تقاوم زحف االستيطان

رام الله/ فلسطني:
الغربيــة  بالضفــة  اللــه  رام  غــرب  كركــر  راس  قريــة  أهــايل  يصمــم 
رغــم  وأجدادهــم  آبائهــم  بــأرض  التفريــط  عــدم  عــىل  املحتلــة، 
إرهــاب املســتوطنني املســلحني واملدعومــني بغطــاء مــن قــوات 

قريتهــم  أن  األهــايل  ويؤكــد  اإلرسائيــيل.  االحتــال 
تتعرض ملامرســات متواصلة لاســتياء عىل أراضيها، 

26 نائًبا بالكونغرس يطالبون 
بالضغــط علـى )إرسائيـل( 

لمنع البناء رشيق القدس
النارصة/ فلسطني:

طالــب 26 عضــًوا يف الكونغــرس األمريــي، وزيــر خارجيــة بادهم 
وإجبارهــا  اإلرسائيليــة  الحكومــة  عــىل  بالضغــط  بلينكــن،  أنطــوين 
عــىل وقــف البنــاء االســتيطاين يف املناطــق املصنفــة "A1" خارج 

 .)1967 عــام  املحتلــة  )األرايض  األخــر"  "الخــط 
وقالــت صحيفــة "هآرتس" العرية أمس: إن املرعني 

القدس املحتلة/ محمد األيويب: 
بنايــات   3 أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــال  قــوات  هدمــت 
الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  يف  ومنــزاًل،  ســكنية 
املحتلــة مبــا فيهــا مدينــة القدس املحتلــة. وقالت مصادر 
محليــة: إن قــوة مــن جيــش االحتــال ترافقها جرافات كبرة 

اقتحمــت منطقــة واد الحمــص يف بلــدة صــور باهــر جنــويب 
3 بنايــات ســكنية  القــدس، وأغلقــت املنطقــة، وهدمــت 
ورشدت سكانهم. وذكرت املصادر أن اثنتني من البنايات 
طابقــني،  مــن  ومكونتــني  الفاصــل،  الجــدار  داخــل  تقعــان 
 20 تــأوي  بالســكان  مأهولــة   4 منهــا  شــقة،   11 تضــامن 

شــخًصا، فيــام تقــع البنايــة الثالثــة خارج الجــدار، مكونة من 
4 طوابق، وتحوي 8 شقق، بذريعة وجودها قرب الجدار.

وأكــدت أن تلــك البنايــات تقــع يف املناطــق املصنفــة "أ"، 
بالكامــل،  اللــه  رام  الســلطة يف  لســيادة  التابعــة 
مخولــة  ليســت  االحتــال  حكومــة  فــإن  بالتــايل 

 غزة/ جامل غيث:
واإلســامي،  الوطنــي  العمــل  فصائــل  أكــدت 
أن القــرار الريطــاين بتصنيــف حركــة املقاومــة 
اإلســامية حــامس "منظمــة إرهابيــة"، جرميــة 

حقيقيــة وخطيئــة سياســية وقانونيــة وأخاقيــة 
األوىل  جرميتهــا  بعــد  بريطانيــا  بهــا  تقــوم 
فلســطني  احتــال  ثــم  بلفــور  وعــد  بإصــدار 
االحتــايل.  الكيــان  لقيــام  الظــروف  وتهيئــة 

األهليــة،  واملؤسســات  الفصائــل،  وأعربــت 
املؤمتــر  اختتــام  يف  ومخاتــر،  ووجهــاء 

عقدتــه  الــذي  الشــعبي،  الوطنــي 
رشــاد  مركــز  يف  أمــس،  الفصائــل، 

غزة/ فلسطني:
اســتنكارية  وقفــة  برفــح  األحــرار  نظمــت حركــة 
الريطانيــة  الداخليــة  وزيــرة  لترصيحــات 
حركــة  فيهــا  وصمــت  التــي  باتيــل(،  )بريتــي 
حــامس بـ"اإلرهــاب". وكانــت وزيــرة الداخليــة 

الريطانية أعلنت عزمها تقديم تعديل قانون 
"تنظيــام  حــامس  يعتــر  الريطــاين  للرملــان 
إرهابيا"، ويهّدد كل من ينارص الحركة بعقوبة 
ســنوات.  عــر  إىل  تصــل  قــد  التــي  الســجن 
وقــال أمــني رس اإلقليــم مصطفــى أبــو الســعود 

يف كلمة له: إن هذا القرار ينســجم مع الرؤية 
اإلرسائيليــة القاضيــة بتشــويه صــورة املقاومــة 
الفلســطينية يف الغــرب بعــد النجاحــات التــي 

ما زالت تحققها حمات املقاطعة 
والدعــم للقضيــة الفلســطينية، كام 

تواصـــل اإلدانـــات المحليـــة والدوليـــة 
لقـــرار بريطانيـــا بحـــق "حمـــاس"

منذ 20 عاًما.. والد األسري 
"أبو مصطفى" يف مقدمة 

فعاليات مساندة األرسى
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أبــو مصطفــى )72  أبــو رامــي  20 عاًمــا، مل يــرك املســن  عــىل مــدار 
عاًمــا( والــد األســر رامــي املعتقــل يف ســجون االحتــال اإلرسائيــيل 

فعاليــًة إلســناد األرسى إال ويكــون يف مقدمــة املشــاركني، 
هاتًفا بالحرية بأعىل صوته لهم جميعا. يف خيمة "الحرية" 

مشعل يهئن عائليت األسريين الفسفوس 
والهريمي بانتصارهما عىل السجان

الدوحة/ فلسطني:
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رئيــس  هاتــف 
الخــارج خالــد مشــعل عائلتــي األســرين كايــد  يف 
الفســفوس وعيــاد الهرميــي اللذيــن أنهيــا إرضابهــام 

عن الطعام بعد أكرث من 131 يوًما من اإلرضاب.
منفصلــني  هاتفــني  اتصالــني  خــال  مشــعل  وقــال 

املبــارك  االنتصــار  هــذا  إّن  األســرين:  عائلتــي  مــع 
انتصــار  هــو  األبطــال امليامــني؛  هــؤالء  مــن  العظيــم 
للحركــة األســرة يف الســجون، وهــو انتصــار نوعــي 
الذهــب  مــن  مبــداد  وُيســجل  لفلســطني،  وبطــويل 

املباركــة.  أرضنــا  عــىل  الصامــد  لشــعبنا 
وبــارك مشــعل لعوائــل األرسى انتصارهــم 

وقفة يف غزة احتفاء بانتصار األسريين 
الهريمي والفسفوس ودعًما للمرضبني

رام الله-غزة/ فلسطني-صفا:
شــهدت مدينــة غــزة، أمــس، وقفــة تضامنيــة احتفــاء 
بانتصــار األســرين كايــد الفســفوس وعياد الهرميي 
لزمائهــم  ودعــام  الخاويــة،  األمعــاء  معركــة  يف 
عــدد  الوقفــة  وشــارك يف  الطعــام.  عــن  املربــني 
مــن املحرريــن وأهــايل األرسى واملتضامنــني. وقــال 

رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين يف غزة حسن 
قنيطة، خال كلمة بالوقفة: إن هذا االنتصار يضاف 
الوطنيــة  الحركــة  وإنجــازات  انتصــارات  ســجل  إىل 
العنرصيــة لاحتــال  السياســات  األســرة يف وجــه 

اإلرسائييل. وشدد قنيطة، خال كلمته، 
عــىل أن هــذا اإلنجــاز هــو بدايــة للنظر يف 
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غزة/ جامل غيث:
الوطنــي  العمــل  فصائــل  أكــدت 
واإلسالمي، أن القرار الربيطاين بتصنيف 
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
حقيقيــة  جرميــة  إرهابيــة"،  "منظمــة 
وخطيئــة سياســية وقانونية وأخالقية تقوم 
بهــا بريطانيــا بعــد جرميتها األوىل بإصدار 
وعــد بلفــور ثــم احتــالل فلســطني وتهيئــة 

الظروف لقيام الكيان االحتاليل.
واملؤسســات  الفصائــل،  وأعربــت 
اختتــام  يف  ومخاتــر،  ووجهــاء  األهليــة، 
املؤمتــر الوطنــي الشــعبي، الــذي عقدتــه 
الشــوا  رشــاد  مركــز  أمــس، يف  الفصائــل، 
الثقايف مبدينة غزة، والذي حمل عنوان: 
هــو  االحتــالل  حــق مشــــروع..  "املقاومــــة 
قــرار  واســتنكارها  رفضهــا  عــن  اإلرهــاب" 
الحكومــة الربيطانيــة باعتبــار حركة حامس 
إدانــة  مبنزلــة  وعــدوه  إرهابيــة"  "منظمــة 
وتجريــم لــكل الحركة الوطنية الفلســطينية 
ولتاريخ شعبنا يف الكفاح ضد االحتالل.

وأكــدوا اصطفافهــم الكامــل مــع حــامس، 
النســيج  مــن  أصيــل  جــزء  هــي  التــي 
الحركــة  مكونــات  وأحــد  الفلســطيني 
القــرار  معتربيــن  الفلســطينية،  الوطنيــة 
ومرشوعــه  لالحتــالل  دعــاًم  يشــكل 
االســتيطاين مبــا يشــكل مخالفــة رصيحــة 
ويحمــل  الــدويل،  القانــون  قواعــد  لــكل 
عدوانــه  لتصعيــد  لالحتــالل  تشــجيًعا 
بريطانيــا  تتحمــل  مــا  وهــو  شــعبنا،  عــى 
مســؤوليته بعــد هذا القــرار، إضافة إىل ما 
مُيثله القرار من مخاطر كبرة عى السلم 

العاملي وعى بريطانيا نفسها".
الشــعب  جامهــر  الفصائــل  وحثــت 
القــرار  رفضهــم  لتصعيــد  الفلســطيني 
الربيطــاين، يف كل ســاحات وجــوده عــرب 
القــرار  هــذا  "ألن  املختلفــة،  الفعاليــات 
مدخل حقيقي إلدانة الكل الوطني وليس 
فقــط حركــة حــامس"، داعني أحــرار العامل 
العادلــة  شــعبنا  قضيــة  مــع  واملتضامنــني 
الربيطــاين  القــرار  اســتنكارهم  إلعــالن 
والتحرك ضده شعبًيا وقانونًيا وسياسًيا.

والدوليــة  اإلقليميــة  املؤسســات  ودعــوا 
إىل إعــالن رفضهــا القرار باعتباره يتناقض 
مــع القوانــني والقــرارات الدوليــة، مطالبني 
شــعبنا  وأصدقــاء  العــامل  يف  األحــرار 
قــرار  رفــض  إىل  والربملــان  بريطانيــا  يف 
قانوًنــا،  ليصبــح  متريــره  وعــدم  الحكومــة 
ومقاومتــه  شــعبنا  أن  عــى  مشــددين 
لتحقيــق  املــرشوع  نضالهــم  ســيواصلون 
واالســتقالل  بالحريــة  شــعبنا  أهــداف 

املســتقلة  الفلســطينية  دولتــه  وإقامــة 
وعاصمتها القدس.

خانة عداء
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
حــامس زكريــا أبــو معمر، أن "قرار بريطانيا 
باعتبــار حــامس منظمــة إرهابيــة لــن يغــر 
يف  الحركــة  اســراتيجية  مــن  يبــدل  ولــن 
الصهيــوين  واإلرهــاب  االحتــالل  مقاومــة 

شيًئا".
واعتــرب أبــو معمــر يف كلمــة لــه، أن القــرار 
أن  مفادهــا  لحــامس  "رســالة  الربيطــاين، 
وقوف الدول االحتاللية يف وجهنا لصالح 
عدونــا الــذي يحتــل أرضنــا يعنــي أننــا يف 
التاريــخ"، مشــددًا  مــن  الجانــب الصحيــح 
مقاومتهــا،  يف  حركتــه  اســتمرار  عــى 
وأنهــا لــن تخضــع لالحتــالل، ولن تستســلم 
قضيتنــا  عــن  تراجــع  ولــن  لالبتــزاز، 

وحقوقنا.
وأوضــح أن اململكــة املتحــدة وحكومتهــا 
العــداء  خانــة  يف  مجــدًدا  نفســها  تضــع 
لشــعبنا، بــل تتــرف وكأنهــا ال تــزال تحتل 
فلســطني، متجاهلــة مــا يرتــب عــى هذا 

االستعداء من مخاطر كبرة ومتنوعة. 
باالســتدراك  املتحــدة  اململكــة  وطالــب 
التاريخيــة،  جرامئهــا  ومعالجــة  فــوًرا، 
املشــؤوم،  بلفــور  وعــد  عــن  باالعتــذار 
والراجــع عــن هذا القرار الخِطر وإســقاطه 
يف الربملان خالل التصويت املرتقب. 

وحّيا شعبنا يف القدس والشتات والداخل 
املحتــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الــذي 
إدانتــه  عــن  بوســائل عديــدة ومتنوعــة  عــرب 
األثــر  عظيــم  لــه  كان  مــا  الربيطــاين،  القــرار 

عى مستويات عديدة يف العامل.
وأعلــن اتخــاذ الحركة جملــة من اإلجراءات 
مختلــف  عــى  والقانونيــة  السياســية 
وقــد  والخــارج،  الداخــل  يف  األصعــدة 
مــن  سلســلة  الجمعــة  مســاء  منــذ  بــدأت 
وحزبيــة  رســمية  جهــات  مــع  االتصــاالت 
العــامل لوضــع  وأهليــة يف مختلــف أنحــاء 
الجميــع أمــام مســؤولياته إزاء هــذا القــرار 

الخِطر بحق شعبنا.
وحث الدول الصديقة لشعبنا واملنارصة 
لقضيتنــا الفلســطينية إىل القيــام بدورهــا 
الربيطانيــة  الحكومــة  عــى  الضغــط  يف 
إيجــاد  وعــدم  قرارهــا،  عــن  فــوًرا  للراجــع 
املــربر لقــوات االحتــالل لتصعيد عدوانها 

عى شعبنا األعزل. 
واألحــزاب  الربيطــاين  الربملــان  وطالــب 
والشــخصيات املنــارصة لقضيتنــا وعمــوم 
الضغــوط  مبامرســة  الربيطــاين  الشــعب 

يوفــرون  القــرار  بهــذا  أنهــم  وحلفاؤهــام 
لالحتــالل  واالســتقرار  األمــن  مــن  املزيــد 
أرضنــا  مــن  مكنتهــم  الذيــن  ومســتوطنيه 
الفلســطينية  املقاومــة  فتــأىب  وشــعبنا، 
أن  إال  بريطانيــا  قــرار  مــن  ســاعات  وبعــد 
ضــد  القــدس  قلــب  يف  رصاصهــا  يزغــرد 
الجنــود الذيــن قدمــوا إىل أرضنــا املحتلــة 

قبل أعوام". 
أبــو  فــادي  البطــل  "عمليــة  إن  وأردف: 
شخيدم، تؤكد أنه ال مكان لهؤالء املرتزقة 
أنهــا  وإمــا  الرحيــل عنهــا  فإمــا  أرضنــا،  يف 
مقــربة لهــم، فلتــِع بريطانيــا هــذا الــدرس، 
بــل  إرهاًبــا،  ليســت  مقاومتنــا  أن  وتفهــم 

معركــة  منــذ  تعاظمــت  التــي  املختلفــة 
القضيــة  أعــادت  التــي  القــدس"  "ســيف 

الفلسطينية لصدارة القضايا الدولية.
الشــيخ  الشــهيد  "عمليــة  أن  مزهــر  وأكــد 
املقاومــة  أن  أكــدت  أبــو شــخيدم،  فــادي 
رصاعنــا  وأن  لشــعبنا،  الوحيــد  الخيــار 
مســتمر مــع االحتــالل فــال ســالم وال حيــاة 
أو  الزمــن  طــال  العــدو  مــع  تعايــش  وال 
قــر، فهــم إىل زوال والقــدس واملســجد 
األقــى املبــارك، وكنيســة القيامة كانت 

وستبقى فلسطينية".
بحملــة  القيــام  رضورة  عــى  وشــدد 
املمثليــات  كل  عــرب  شــاملة  دبلوماســية 
وإســقاط  إلدانــة  الفلســطينية  والجاليــات 
القــرار، وكشــف الوجــه القبيــح لربيطانيــا، 
بتحمــل  الــدويل  املجتمــع  مطالًبــا 
يف  األخالقيــة  وواجباتــه  مســؤولياته 
تتنكــر  التــي  الظاملــة  للقــرارات  التصــدي 
مليثــاق األمــم املتحــدة وقوانينهــا وحقوق 

الشعوب.
يضــم  جســم  عــرب  قانــوين  لحــراك  وحــث 
وحــركات  ونــواب  وحقوقيــني  قانونيــني 
إعــادة  هدفــه  صديقــة،  تقدميــة  وأحــزاب 
للمقاومــة  اإلنســانية  املفاهيــم  تأكيــد 
رشعيتهــا  عــى  والحفــاظ  والكفــاح 
وعــدم  لهــا  الدوليــة  املســاندة  وضــامن 
الخلــط املتعمــد بــني املقاومــة واإلرهــاب 
الصهيــوين، داعًيــا لتنظيــم حملــة إعالميــة 
اإلقليميــة  الصعــد  كل  عــى  ضخمــة 
املوقــف  توظيــف  عــى  قــادرة  والدوليــة، 
الفلســطيني وتســليط الضــوء عــى جرائــم 

االحتالل وإيصال الرسالة الفلسطينية.
مخالفة للقانون

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم 
)حشــد(  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 
صالح عبد العاطي، أن اإلعالن الربيطاين 
بتصنيــف حــامس "منظمة إرهابية"، ميثل 

انحياًزا واضًحا لالحتالل اإلرسائييل.
وقــال عبــد العاطــي، ممثــاًل عن مؤسســات 
املجتمــع املــدين: يــأيت القــرار الربيطــاين 
يف ســياق سياســاتها االســتعامرية، ودعم 
االحتــالل يف الســالح، لتكــون رشيكــة يف 
بلفــور  لوعــد  امتــداد  هــو مبنزلــة  جرامئــه، 

املشؤوم.
الربيطانيــة  الداخليــة  وزارة  "قــرار  وتابــع: 
إرهابيــة"  "منظمــة  حــامس  بتصنيــف 
لحقــوق  يتنكــر  جديــد  بريطــاين  ســلوك 
ويخالــف  املحتــل،  مقاومــة  يف  الشــعب 
القانــون الــدويل، وقــرارات األمــم املتحدة 

املرشعة ملقاومة االحتالل.

الداخليــة إلجبــار الحكومــة عــى الراجــع 
الربيطانيــة،  للمصالــح  عــن قرارهــا حاميــة 
وحتى ال تزج الحكومة الربيطانية بشعبها 
الفلســطيني  الشــعب  مواجهــة  يف 
وأحــرار  واإلســالمية  العربيــة  واألمتــني 

العامل.
ُلحمة وطنية

للفصائــل  التحيــة  معمــر،  أبــو  ووجــه 
الفلســطينية كافــة، عــى مواقفهــا القويــة 
بحــامس  املــس  رفــض  يف  الحاســمة 
مبيًنــا  عموًمــا،  الفلســطينية  وباملقاومــة 
نوعيــة،  وطنيــة  ُلحمــة  تؤكــد  مواقــف  أنهــا 

واصطفاًفا وطنًيا عريًضا أمام املخاطر.
تتطلــب  املواقــف  "هــذه  إن  وقــال: 
عــى  وطنًيــا  االجتــامع  نحــو  عليهــا  البنــاء 
تفــرق،  وال  تجمــع  واحــدة،  ورؤيــة  برنامــج 
ويحميــه،  الوطنــي  مرشوعنــا  يحفــظ  مبــا 
االحتــالل  أمــام  ونضالنــا  جهودنــا  ويوحــد 
واالستيطان والتهويد، فلم يعد هناك أي 
مجال الستمرار الوضع الراهن الذي يتيح 
والتوحــش  التغــول  مــن  لالحتــالل املزيــد 

وسلب الحقوق".
ودعــا أبــو معمــر إىل إصــالح شــامل للنظام 
قاعــدة  عــى  ومؤسســاته  الســيايس 
الرشاكــة والتوافــق، الفًتــا إىل أن بريطانيــا 
لشــعبنا،  عدائهــا  يف  االســتمرار  إال  تــأىب 
مــن  أكــر  منــذ  املمتــد  العــداء  "هــذا 
الخطايــا  مــن تصحيــح  وبــداًل  مــى،  قــرن 
التاريخية، واالستجابة ملتطلبات القانون 
تحــت  الشــعوب  حاميــة  يف  الــدويل 
لســجلها  بريطانيــا  تضيــف  االحتــالل، 
ظًنــا  لشــعبنا،  جديــًدا  واســتعداًء  جرميــة 

منها أن شعبنا سيمرر هذه الجرمية".
وأمريــكا  بريطانيــا  "تظــن  وأضــاف: 

الغاصبــني  اإلرهــاب هــو اســتقدام هــؤالء 
ليعيثوا فساًدا يف أرضنا وقدسنا". 

حركة أساسية
الســيايس  املكتــب  عضــو  اعتــرب  بــدوره، 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني جميل 
حــامس  حركــة  بريطانيــا  إعــالن  مزهــر، 
عــدوان  مــن  جــزًءا  إرهابيــة"  "منظمــة 

متواصل عى شعبنا الفلسطيني.
عــن  ممثــاًل  لــه  كلمــة  يف  مزهــر،  وأكــد 
واإلســالمي،  الوطنــي  العمــل  فصائــل 
رفض الفصائل للقرار الربيطاين، مشــدًدا 
عــى أن حــامس جــزء أصيــل مــن الشــعب 
أساســية  وطنيــة  وحركــة  الفلســطيني، 

للنظام السيايس الفلسطيني.
الربيطــاين  القــرار  عــى  الــرد  أن  وذكــر 
كل  عــى  املقاومــة  فــرض  يتطلــب 
فلســطيني باعتبارها حًقا كفلته املواثيق 
"واجــب  مضيًفــا:  الدوليــة،  والرشائــع 
العربيــة  أمتنــا  أحــرار  كــام  العــامل  أحــرار 
باملــال،  ميكــن  مــا  بــكل  املقاومــة  دعــم 
لفلســطني  انتصــاًرا  والســالح، واملوقــف، 
وعذاباتهــا"، داعًيــا إياهــم ألوســع سلســلة 
فعاليــات وأنشــطة متواصلــة ضــد بريطانيا 
وســفاراتها وقنصلياتهــا يف العــامل أجمــع 

وداخل بريطانيا.
وأكمــل مزهــر: "لن يكــون القرار الربيطاين 
مســتمر  فالعــدوان  األخــرة،  الحلقــة 
ومتويــاًل  وتســليًحا  دعــاًم  شــعبنا  عــى 
برشاكــة  الصهيــوين  اإلرهــاب  لعصابــات 
الكيــان  تأســيس  منــذ  اســتعامرية  علنيــة 

االحتاليل".
الرشاكــة  إطــار  يف  جــاء  القــرار  أن  ورأى 
التضامــن  كــر  أجــل  مــن  االحتــالل  مــع 
بحركاتــه  شــعبنا  حققــه  الــذي  الشــعبي 

قــرارات  يــأيت يف أعقــاب  القــرار  ورأى أن 
أمريكيــة وأوروبيــة مشــابهة إىل حــد بعيــد 
بتصنيــف عــدد مــن الحــركات واملنظــامت 
"منظــامت  الفلســطينية  والشــخصيات 
إرهابيــة"، قائــاًل: يف عــام 2018 أدرجــت 
املكتــب  رئيــس  األمريكيــة  الخزنــة 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس 
الشــيخ  ونائبــه  هنيــة،  إســامعيل  حــامس 

صالح العاروري عى الئحة اإلرهاب.
مــن  أكتوبــر  شــهر  منتصــف  أنــه يف  وذكــر 
لحركــة  العــام  األمــني  أدرج   ،2017 عــام 
–يف  فلســطني  يف  اإلســالمي  الجهــاد 
شــلح،  اللــه  عبــد  رمضــان  الراحــل  حينــه– 
جــوار  إىل  التميمــي،  أحــالم  واملحــررة 
عــى  آخريــن،  فلســطينيني  مثانيــة 
التحقيقــات  ملكتــب  املطلوبــني  قامئــة 
الفيدراليــة األمريكيــة، يف حــني أقدمــت 
إدراج  عــى  األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة 
الجهــاد  حركــة  عــام  أمــني  النخالــة  زيــاد 
عــام  "اإلرهــاب"  قامئــة  عــى  اإلســالمي 

.2014

واعتــرب أن القــرار الربيطــاين مينــح الضــوء 
الشــعب  لحرمــان  لالحتــالل  األخــر 
حقوقهــم  مامرســة  مــن  الفلســطيني 
املرشوعــة وعــى رأســه حقــه يف مقاومــة 
امتــداد  القــرار  أن  مؤكــًدا  املحتــل، 
وعــد  أنتجــت  التــي  ذاتهــا  للسياســات 

وتريح بلفور.
املســؤولية  الربيطانيــة،  الحكومــة  وحّمــل 
جرميــة  أي  عــن  رشيــكا  بوصفهــا  الدوليــة 
ينتمــي  فلســطيني  بــأي  تلحــق  إرسائيليــة 
الدوليــة  التقاريــر  أن  مؤكــدًا  لحــامس، 
املختلفة تربهن بالدليل القاطع أن االحتالل 
مــن يقــرف اإلرهــاب الــدويل بحــق الشــعب 
الفلســطينية  املقاومــة  وأن  الفلســطيني، 
ملتزمة باألعراف واملواثيق الدولية املنظمة 

للنزاعات املسلحة الدولية.
الدبلوماســية  العاطــي،  عبــد  وحــث 
الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية للعمــل 
الحكومــة  تراجــع  ضــامن  أجــل  مــن  الجــاد 
والعمــل  األخــر،  قرارهــا  عــن  الربيطانيــة 
عى تطوير ونرش قامئة سوداء فلسطينية 
القــادة  أســامء  فيهــا  يــدرج  وعربيــة 
جرائــم  بارتــكاب  املتهمــني  اإلرسائيليــني 

دولية من بينها جرمية اإلرهاب.
الربيطانيــة،  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
الجمعــة املاضيــة، حظــر حركــة "حــامس"، 
الربيطــاين  الربملــان  مــن  الطلــب  وتعتــزم 
منظمــة  الحركــة  يصنــف  قــرار  اســتصدار 

إرهابية.

غزة/ فلسطني:
اســتنكارية  وقفــة  برفــح  األحــرار  حركــة  نظمــت 
لتريحــات وزيــرة الداخليــة الربيطانية )بريتي 
حــامس  حركــة  فيهــا  وصمــت  التــي  باتيــل(، 

بـ"اإلرهاب".
أعلنــت  الربيطانيــة  الداخليــة  وزيــرة  وكانــت 
عزمها تقديم تعديل قانون للربملان الربيطاين 
يعترب حامس "تنظيام إرهابيا"، ويهّدد كل من 
ينــارص الحركــة بعقوبــة الســجن التــي قــد تصــل 

إىل عرش سنوات.
وقــال أمــني رس اإلقليــم مصطفــى أبــو الســعود 
يف كلمــة لــه: إن هــذا القــرار ينســجم مع الرؤية 
اإلرسائيليــة القاضيــة بتشــويه صــورة املقاومــة 
الفلســطينية يف الغــرب بعــد النجاحــات التــي 
مــا زالــت تحققهــا حمــالت املقاطعــة والدعــم 
ال  القــرار  أن  أكــد  كــام  الفلســطينية،  للقضيــة 
يخــص حــامس فقــط بــل هو موجه لــكل فصائل 

املقاومة.
املقاومــة  لجــان  يف  القيــادي  أكــد  بــدروه، 
جربيل الصويف أن بريطانيا هي ســبب مأســاة 

الشــعب الفلســطيني منــذ مــا يزيــد عــى قــرن 
من الزمان مطالبا الشعوب العربية برفض هذا 

القرار.
وأوضــح أن لجــان املقاومــة تدعــم حــامس بــكل 

قوة يف مواجهة هذا القرار الظامل.
أمريــكا  يف  الفلســطيني  االتحــاد  وأدان 
الربيطانيــة  الداخليــة  وزيــرة  إعــالن  الالتينيــة، 
بريتــي باتــل، بتصنيــف حركــة "حــامس" منظمة 

إرهابية، وتجريم التعامل معها.
وقــال االتحــاد يف بيــان أمــس: "إنه يــرى أن هذا 
عــى  اعتــداء جديــًدا  فقــط  ال ميثــل  املوقــف 
وأطيافــه،  مكوناتــه  بــكل  الفلســطيني  شــعبنا 
بــل ميثــل اســتمراًرا ملسلســل االصطفــاف إىل 
جانب الجالد ضد الضحية، وتتويجًا لسلســلة 
املواقــف الربيطانيــة غــر املتزنــة تجــاه القضية 
أعــوام   104 مــرور  مــع  بالتزامــن  الفلســطينية، 

عى وعد بلفور املشؤوم".
واعتــرب أن قــرار الوزيــرة الربيطانيــة ميثــل وقوًفــا 
إىل جانــب االحتــالل والظلــم والعنريــة، يف 
التــي  والحريــة،  والعدالــة  الحــق  مبــادئ  وجــه 

الرشائــع  كل  الفلســطيني  لشــعبنا  كفلتهــا 
واألعراف والقوانني.

وقــال االتحــاد: "إن حركــة املقاومــة اإلســالمية 
مــن  أســايس  ومكــّون  أصيــل  جــزء  )حــامس(، 
مكونــات شــعبنا الفلســطيني، ومتثــل رشيحــة 
والشــتات،  الوطــن  يف  شــعبنا  مــن  واســعة 
فاضحــة  إســاءة  ميّثــل  بحقهــا  القــرار  هــذا  وإن 
بحــق دولــة تتوشــح بشــعارات الحريــة والعدالــة 

واإلنسانية".
ودعــا بريطانيــا للراجع عن هذا القرار، وتنفيذ 
مواقفهــا  تجــاه  وشــاملة  حقيقيــة  مراجعــة 
املجحفــة بحــق كل أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، 

عى مدار العقود املاضية.
حــق  لشــعبنا  كفــل  الــدويل  القانــون  أن  وأكــد 
مقاومــة االحتــالل اإلرسائيــيل ألرضــه ومقدســاته 
فلســطني  تحريــر  حتــى  املتاحــة  الوســائل  بــكل 
والعــودة، مطالًبــا كل دول العــامل وباألخــص دول 
أمريكا الالتينية، بالضغط عى بريطانيا وتصدير 

مواقف واضحة تدين هذا السلوك العدواين.
قــرار  الجزائريــة  الســلم  مجتمــع  حركــة  ودانــت 

وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة القــايض بتصنيــف 
حركة حامس "تنظياًم إرهابًيا".

واعتــربت الحركــة، يف بيــان أّن القرار الربيطاين 
حلقــة جديــدة يف سلســلة القــرارات التاريخية 
حــق  يف  بريطانيــا  اتخذتهــا  التــي  الظاملــة 
وعــد  مــع  بــدأت  والتــي  الفلســطيني  الشــعب 

بلفور املشؤوم.
وأضافــت: "بــدال مــن أن تســعى الســلطات يف 
اململكة املتحدة لتصحيح خطاياها التاريخية 
بحــق الفلســطينيني، هــا هــي تنحــاز مــرة أخــرى 
وتحــاول  االحتــالل،  أجنــدة  إىل  فاضــح  بشــكل 
مصــادرة حــق الشــعب الفلســطيني يف الدفــاع 
تحــرر  حركــة  تصنيــف  خــالل  مــن  نفســه،  عــن 
وطني فلسطيني مشهود لها بالنضال لتحقيق 
املرشوعــة  الفلســطيني  الشــعب  مطالــب 

منظمة إرهابية".
يخالــف  الربيطــاين  القــرار  أّن  عــى  وشــّددت 
تعــرف  التــي  األمميــة  واللوائــح  املواثيــق  كل 
بحقــوق الشــعوب يف مقاومــة االحتالل وتقرير 

املصر.

إنهاء االستعدادات لعقد مؤتمر 
"التحرر الذايت للفلسطينيني.. 

إنتاج المعرفة الُمقاِومة"
رام الله/ فلسطني:

أنهت اللجنة العليا الخاصة مبؤمتر "التحرر الذايت للفلسطينيني.. إنتاج املعرفة امُلقاِومة"، 
والحملــة  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  لــه  ت  أَعــدَّ الــذي  املؤمتــر  لعقــد  اســتعداداتها  أمــس، 

األكادميية املناهضة لالحتالل اإلرسائييل واألبارتهايد. 
وجــاء إعــالن انتهــاء االســتعدادات يف اجتــامع ختامــي عقــد يف مقــر رئاســة الجامعــة مبدينــة 
رام اللــه، بحضــور رئيــس الجامعــة األمــني العــام للمؤمتــر د. يونــس عمــرو، ورئيــس هيئــة مقاومــة 
الجــدار واالســتيطان وليــد عســاف، ورئيــس الحملــة األكادمييــة املناهضة لالحتــالل اإلرسائييل 
واألبارتهايد رمزي عودة. وأكد املشــاركون أن املؤمتر يكتســب أهميته من يوم انعقاده تزامنًا 

مع اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا أبو عمرو إىل مشاركة واسعة يف املؤمتر الذي سيعقد يف التاسع والعرشين من الشهر 
نائــب رئيــس الجامعــة  الهــالل األحمــر الفلســطيني، ويف مكتــب  الجــاري يف مــرح جمعيــة 

لشؤون القطاع يف حي تل الهوى مبدينة غزة. 
االحتــالل  يناهضــون  أكادمييــني  ونشــطاء  دوليــني  متضامنــني  أن  عســاف  أوضــح  جهتــه،  مــن 
سيشاركون يف املؤمتر.  وسيتضمن املؤمتر جلستني إضافة إىل الجلسة االفتتاحية، األوىل 
بعنوان: "تجارب يف املقاومة الشعبية الفلسطينية"، واألخرى حول "املقاومة الشعبية كإطار 

نظري يف الحقل املعريف الفلسطيني". 
وســيتضمن أيضا عرض رســائل التضامن العاملية مع الشــعب الفلســطيني، وتجارب املقاومة 

الشعبية يف القدس وبيتا والخليل. 

تواُصل اإلدانات المحلية والدولية لقرار بريطانيا بحق "حماس"

أبو معمر: حماس 
بدأت اتصاالت 
دوليــة لوضع 
الجميــع عنـــد 
مسؤولياتهــم

مزهر: القرار جزء من 
عدوان متواصل 
علــــــى شعبنــــا 

عبد العاطي: القرار 
ينحـــــاز لالحتـــالل 
ويخالف القانون 

الدولـــــــــــــــــي

بعنوان "المقاومة حق مرشوع.. االحتالل هو اإلرهاب"

المؤتمر الوطين: القرار الربيطاين بحق حماس خطيئة سياسية وقانونية

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

عملية القدس وهروب 
االحتالل إلى األمام

كعادتها دأبت دولة االحتالل عند كل إخفاق أمني أو فشل عسكري 
تحميــل  أو  الخــارج،  إىل  أزمتهــا  بتصديــر  األمــام"،  إىل  "تهــرب  أن 
مســئولية انتكاســتها أطراًفــا أخــرى، يك تنجــو بنفســها مــن شــعورها 
بالوقوع يف رشك أعدائها الذين يتربصون بها، ويتحينون كل فرصة 

لالنقضاض عليها، وجباية أمثان باهظة منها.
بــدأت ماكنــة  الســاعات األخــرة حــن  تكــرر هــذا األمــر مجــدًدا يف 
األمنيــة،  املؤسســة  بتوجيهــات  املدفوعــة  اإلرسائيليــة،  الدعايــة 
يف التأليــب عــى دول مجــاورة بزعــم أنهــا تــؤوي قيــادات املقاومــة 
الفلســطينية التــي تصــدر تعليامتهــا لعنارصها يف األرايض املحتلة 
بتنفيــذ العمليــات الفدائيــة، يف محاولــة يائســة مــن االحتــالل لرفــع 
املســئولية عــن إخفــاق منظومتهــا األمنيــة املنتــرة يف كل شــارع 
نجــح  ذلــك  ومــع  املحتلتــن،  الغربيــة  والضفــة  القــدس  يف  وزقــاق 
الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم يف اقتنــاص اللحظــة املناســبة لتنفيــذ 

هجومه املسلح عى الجنود واملستوطنن.
ليست املرة األوىل التي توجه فيها دولة االحتالل اتهامات لحامس 
والــدول التــي تضيفهــا باملســئولية عــن تنفيــذ الهجــامت املســلحة 
يف قلــب الضفــة الغربيــة والقــدس، يف تجاهــل ال يليــق بالظــروف 
دافًعــا  تشــكل  التــي  الفلســطينية  األرايض  يف  القامئــة  امليدانيــة 
وحافــًزا لــدى كل الفلســطينين لالنتقــام مــن هــذا االحتــالل وقطعــان 
مســتوطنيه، فهــم ال ينتظــرون تعليــامت عابــرة للحــدود يك يقومــوا 
أبــًدا  وهــم  بعــد،  عــن  تتحــرك  "روبوتــات"  وكأنهــم  الهجــامت،  بهــذه 

ليسوا كذلك.
العاملــون ببواطــن األمــور يف دولــة االحتــالل يدركــون عــدم صدقيــة 
هــذه االتهامــات التــي وجهــت لعواصــم مجــاورة يف املنطقــة بأنهــا 
تؤوي كوادر املقاومة املسئولن عن عملية القدس األخرة، لكنهم 
والزائفــة،  الباطلــة  االتهامــات  هــذه  عــن  طرفهــم  يغضــون  ذلــك  مــع 
ويتساوقون مع ما يأتيهم من تعليامت الرقيب العسكري، ويبدؤون 
التحريــض  يف  تلــك  أو  الدولــة  هــذه  دور  عــن  املزاعــم  نســج  يف 
عــى تنفيــذ تلــك الهجــامت، ألن البديــل عــن ذلــك أن يعلــن األمــن 
اإلرسائييل أنه فشل وأخفق أمام مقاومن فلسطينين انتفضوا يف 

وجهه، واخرتقوا كل إجراءاته، ووجهوا له رضبات يف الصميم.
صحيح أن مسئولية املقاومة منوطة بكل الفلسطينين، أينام كانوا، 
وهي تريف لكل من يحمل لواءها، ويدعمها، وميولها، لكن ذلك 
كله ال مينح اتهامات االحتالل أي مصداقية أو وجاهة، ألن املقاومة 
أكــر حرًصــا مــن ســواها عــى أال تتســبب ألي دولــة كرميــة تضيفهــا 
باإلحــراج والضغــوط الخارجيــة، وهــو ديــدن املقاومــة منــذ أن بــدأت 
تقيــم يف الخــارج لظــروف خارجــة عــن إرادتهــا، وأوضــاع قرسيــة، وقــد 

بات من األعراف املتفق عليها بن قياداتها والدول املضيفة.
عمليــة  كل  تنفيــذ  وعقــب  األيــام،  قــادم  يف  االحتــالل  يتوقــف  لــن 
فلسطينية ناجحة؛ عن أن يوجه اتهاماته للدول املضيفة للمقاومة، 
ويصب جام غضبه عليها، دون أن ميتلك دلياًل واحًدا دامًغا يثبت 
انخراط تلك القيادات املقاومة يف التفاصيل الدقيقة لتنفيذ تلك 
الهجــامت، عــدا الدعــم العــام واإلســناد الشــامل ملــروع املقــاوم 

عموًما، وهي "تهمة ال ينفونها، ورشف ال يدعونه".

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة دير البلح

)6MDPIII-W( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
 اسم املرشوع / توريد مواد لزوم مرشوع صيانة شارع 

مدرسة رفيدة للبنات يف دير البلح
حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صندوق تطوير وإقراض 
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 املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان .
البلــح  عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر  1. وقــد حصلــت بلديــة ديــر 

وإقراض الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع  توريد مواد لزوم 
مــروع صيانــة شــارع مدرســة رفيــدة للبنــات يف ديــر البلــح ، وتنوي اســتعامل 
رقــم   العقــد  تحــت  الفرعيــة يف عمــل دفعــات  املنحــة  هــذه  أمــوال  مــن  جــزء 
)MDPIIIW6- 1621128 -013a(الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية 

دير البلح دائرة املشاريع ، السيد/ م. فاخر الكرد ، هاتف: 2530026-08 
فاكــس: 08-2531153، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 
الثانية عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/24 وحتى تاريخ 2021/12/05.

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

2021/12/05 الساعة الثانية عر ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية دير البلح، دائرة املشاريع، الطابق األول.
    بتمويل من:

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIIIW6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / التمويل االضايف –النافدة السادسة
اسم املرشوع الفرعي:  توريد مواد لزوم االرشفة 

االلكرتونية مللفات البلدية
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
 )MDPIII( الهيئات املحلية- يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملــة لتحســن الخدمــات األساســية للبلديــات والتي 
تخــدم أكــرب عــدد مــن الســكان وقد حصلت بلدية بيــت الهيا عى منحة فرعية 
لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن 
مروع توريد مواد لزوم االرشفة االلكرتونية مللفات البلدية وتنوي استعامل 
رقــم   العقــد  تحــت  دفعــات  عمــل  يف  الفرعيــة  املنحــة  هــذه  أمــوال  مــن  جــزء 

MDPIIIW6 -1322115 -15a  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

تدعــو بلديــة بيــت الهيــا املورديــن للتقدم الســتدراج عروض أســعار مروع  
توريد مواد لزوم االرشفة االلكرتونية مللفات البلدية

1. . مدة التوريد 30  يومًا.

2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة  

بيــت الهيــا ، الدائــرة الفنية الســيد/ د.م.تامر الصليبــي هاتف: 082475840 
فاكــس: 082475840 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/24 م وحتى تاريخ 2021/12/06 م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/12/06 م الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا ،  عــروض األســعار االلكرتونية 

غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

5. العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIIIW6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / التمويل االضايف –النافدة السادسة
اسم املرشوع الفرعي:   توريد مواد لزوم تركيب حامية 

)دربزين( لألرصفة امام مدارس البنات
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك  44 مليــون  عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 
وإقــراض  تطويــر  خــالل صنــدوق  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD الــدويل- 
 )MDPIII( الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديات املرحلــة الثالثة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفــة الغربيــة 
الغربيــة  الضفــة  بلديــات  يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم  ، حيــث  غــزة  وقطــاع 
19 وذلــك مــن خــالل  وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 
تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العاملــة لتحســن الخدمــات األساســية للبلديــات والتــي 
تخــدم أكــرب عــدد مــن الســكان وقــد حصلــت بلديــة بيــت الهيــا عى منحــة فرعية 
من صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع 
توريــد مــواد لــزوم تركيــب حاميــة )دربزيــن( لألرصفــة امــام مدارس البنــات وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 
رقم  MDPIIIW6 -1322115 -18a  الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

تدعــو بلديــة بيــت الهيــا املورديــن للتقدم الســتدراج عروض أســعار مروع  
توريد مواد لزوم تركيب حامية )دربزين( لألرصفة امام مدارس البنات

1. . مدة التوريد 30  يومًا.

2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة  

بيت الهيا ، الدائرة الفنية السيد/ د.م.تامر الصليبي هاتف: 082475840 
فاكــس: 082475840 وذلــك ابتــداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/24 م وحتى تاريخ 2021/12/06 م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/12/06 م الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا ،  عــروض األســعار االلكرتونية 

غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

5. العنوان املشار إليه أعاله هو:  بلدية بيت الهيا ، الدائرة الفنية – الطابق األول.

بلديـة بيت الهيا

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا 

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII التمويل اإلضايف
 مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف 

بلديات قطاع غزة
اســم املــروع: توريــد مــواد )البتوبــات وطابعــات( لزوم التخطيــط التفصييل 

لتحسن وتطوير البنية التحتية للمناطق العمرانية يف مدينة بيت الهيا 
الفلســطينية  الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة  التحريــر  حصلــت منظمــة 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 10 مليــون دوالر أمريــي مــن البنــك الــدويل لصالح 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات 
املرحلــة الثالثــة )MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع التشــغيل والصيانــة كثيفــة 
العاملة والخاصة مبرافق وخدمات البلديات يف قطاع غزة، حيث يهدف هذا 
املــروع ايل دعــم بلديــات قطــاع غــزة من خالل تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة 

لتحسن الخدمات البلدية االساسية والتي تخدم اكرب عدد من السكان.
1(  وقــد حصلــت بلديــة بيــت الهيــا عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

توريــد  مــروع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
وتطويــر  لتحســن  التفصيــيل  التخطيــط  لــزوم  وطابعــات(  )البتوبــات  مــواد 
البنيــة التحتيــة للمناطــق العمرانيــة يف مدينــة بيــت الهيــا وتنــوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

MDPIIIAF-1322115- 08a1الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومات الالزمة من بلدية 

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

الثانية عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/24 حتى تاريخ 2021/12/06
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2021/12/06 الساعة الثانية عر ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

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

بلديـة بيت الهيا
   بتمويل من:

أريحا/ فلسطن:
بــؤرة  بإقامــة  أمــس  صبــاح  املســتوطنن  آليــات  رشعــت 
اســتيطانية عــى أرايض عــن العوجــا يف محافظــة أريحــا 

بالضفة الغربية املحتلة.
املســتوطنن  مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بنــاء  بأعــامل  اقتحمــوا أرايض قريــة عــن العوجــا، ورشعــوا 
استيطاين يف املنطقة. وشهدت عن العوجا يف السنوات 
األخــرة جرائــم هــدم ملمتلــكات املواطنــن، ومالحقــة لهــم 

واعتداءات عليهم، من قوات االحتالل ومستوطنيه.
وعــن العوجــا واحًدا مــن التجمعات الحيوية يف املناطق، 
املصنفة )ج( وفق اتفاق أوســلو، داخل حدود أريحا، رغم 
إجــراءات االحتــالل التــي تعيق وصول الخدمات األساســية 
إليــه بشــكل متكــرر. وتقــع عــن العوجــا عــى بعــد 11 كــم 
نهــر  الــرق  مــن  أريحــا، ويحدهــا  مــن شــامل رشق مدينــة 
أرايض  الغــرب  ومــن  فصايــل  قريــة  الشــامل  ومــن  األردن، 
قريتــي كفرمــاك وديــر جريــر يف محافظــة رام اللــه والبــرة، 
التجمــع  أريحــا. ويضــم  النويعمــة يف  بلــدة  الجنــوب  ومــن 
عــرات املســاكن التــي أقامتهــا بلديــة العوجــا بتمويل من 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"، 
ومؤسسة "معا" التنموية.

وتشــتهر عــن العوجــا بنبع ميــاه وأراضيه الخصبة التي تعد 
امتدادا لألغوار الفلسطينية الوسطى.

واســتهدفت ســلطات االحتــالل عــن العوجــا أو مــا يســمى 
بـ"نهــر الركــون" منــذ احتــالل الضفــة الغربيــة عــام 1967، 
امليــت  البحــر  مــن  مياهــه  مصــب  تحويــل  عــى  وعملــت 
الخطــوة  تلــك  أحدثــت  وقــد  النقــب،  مســتوطنات  إىل 
طبيعــة  يف  تغيــر  إلحــداث  أدت  تغيــرات  االســتيطانية 
التنــوع الحيــوي فيــه، يف منطقــٍة كانــت تعــج مياههــا بتنــوع 

الحياة املائية.
وال يــرتك املســتوطنون موقًعــا مائيــا دون االســتيالء عليــه، 
إذ عمــدوا إىل حفــر آبــار ارتوازيــة مبســتوى منخفــض عــن 
مســتوى العــن، لتحويــل مياههــا والوادي إىل مســتوطنات 
و"مفــوت  و"إيطــاف"  جــدود"  و"نتيــف  و"نعــران"  "نعمــة" 
الزراعيــة  أريحــا" وغرهــا، حيــث تســتخدم يف املشــاريع 
حقــه  مــن  الفلســطيني  املــزارع  يحــرم  حــن  يف  فيهــا، 

الطبيعي يف املياه.

رام الله/ فلسطن:
يصمــم أهــايل قريــة راس كركــر غــرب رام اللــه بالضفــة 
آبائهــم  بــأرض  التفريــط  عــدم  عــى  املحتلــة،  الغربيــة 
املســلحن  املســتوطنن  إرهــاب  رغــم  وأجدادهــم 

واملدعومن بغطاء من قوات االحتالل اإلرسائييل.
ملامرســات  تتعــرض  قريتهــم  أن  األهــايل  ويؤكــد 
جبــل  وتحديــدا  أراضيهــا،  عــى  لالســتيالء  متواصلــة 

الريسان.
عســكريا  قــرارا  االحتــالل  قــوات  أصــدرت  أيــام،  وقبــل 
باالســتيالء عــى 5 دومنــات مــن أرايض جبــل الريســان 
نعمــة  وكفــر  كركــر  راس  قريتــي  أرايض  يف  الواقعــة 

القريبتن من رام الله.
باالســتيالء  "املســتعجل"  القــرار اإلرسائيــيل  ويقــي 
والحيــازة  أمنيــة"،  لـ"أغــراض  املحــددة  األرايض  عــى 
املطلقــة فيهــا تعطــى لضابــط "املنطقــة الوســطى" يف 

جيش االحتالل.
وجاء قرار االستيالء مرفقا بخارطة توضح موقع األرض 
املستوىل عليها، موقعة من يهودا فوكس قائد جيش 

االحتالل يف الضفة الغربية.
ويقــع جبــل الريســان الــذي يشــمله االســتيالء، شــامل 
غــرب رام اللــه، متوســطا قــرى راس كركــر وخربثــا بنــي 

حارث وكفر نعمة ودير بزيع.
املؤسســات  القريــة  أهــايل  مــن  مزارعــون  وحــث 
وجــه  يف  أرضهــم  يف  صمودهــم  لدعــم  الفلســطينية 
تبقــى  مــا  يحاولــون قضــم  الذيــن  أطــامع املســتوطنن 
منها لصالح االســتيطان، مشــددين عى رضورة تقديم 

أراضيهــم  الســتصالح  لهــم  واملعنــوي  املــادي  الدعــم 
تواجــد  أي  مــن  تخلــو  بــوارا،  تبقــى  وتعمرهــا حتــى ال 

فلسطيني فيها.
وقــال أحــد مزارعــي راس كركــر: "نحــن أصحــاب هــذه 
األرض أبا عن جد، نعيش ومنوت فيها ولن نفرط بشرب 
واحــد منهــا"، منبهــا إىل أنهــم بحاجــة إىل دعــم يقــوي 
اســتصالحها  عــرب  أرضهــم  يف  ثابتــن  للبقــاء  إرادتهــم 

وزراعتها.
ولفت إىل وجود تقصر من املؤسســات بهذا الشــأن، 
مؤكــًدا رضورة إيــالء الريســان أهميــة كــربى مــن خــالل 
حتــى  الريســان  جبــل  يف  الجامعــي  التواجــد  تكثيــف 
يكون ذلك رادعا للمستوطنن نحو الزحف تجاه رسقة 

املزيد من أرايض املنطقة.
ومنذ عرات السنوات خرست القرية معظم أراضيها 
تحيــط  باتــت  التــي  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  لصالــح 
رئيــس مجلــس  يقــول  كــام  ثــالث جهــات،  مــن  بالقريــة 

قروي راس كركر رايض أبو فخيدة.
مــن  القريــة  يخنــق  االســتيطان  أن  فخيــدة  أبــو  ويؤكــد 
مختلــف الجهــات، الفتــا إىل أن 2200 نســمة يعيشــون 
املخطــط  خــارج  البنــاء  مــن  ومُينعــون  القريــة،  يف 

التنظيمي املصنف )ب( حسب اتفاق أوسلو.
وتشــهد القريــة مســرات ومواجهــات بــن الشــبان مــن 
املدججــن  واملســتوطنن  االحتــالل  وقــوات  جهــة 
القــوات  تقمــع  مــا  وعــادة  أخــرى،  جهــة  مــن  بالســالح 
الشــبان بالرصــاص الحــي واملطاطــي والقنابــل ما يؤدي 

لوقوع عرات اإلصابات بن جراح وحاالت اختناق.

بروت-غزة/ فلسطن: 
تقــدم رئيــس املجلــس التريعــي 
بالتعزيــة  بحــر،  أحمــد  د.  باإلنابــة 
لعائلــة الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم 
مدينــة  يف  شــعفاط  مخيــم  مــن 
القــدس املحتلــة، مجددا متســك 
شــعبنا ومقاومتــه بخيــار املقاومــة 

ضد االحتالل اإلرسائييل.
وأشــاد بحــر، خــالل اتصــال هاتفــي 
أمــس،  شــخيدم،  أبــو  بعائلــة 
نفذهــا  التــي  البطوليــة  بالعمليــة 

الشهيد فادي.
وقــال: إن "دمــاء الشــهيد ســتكون 
عــن  املدافعــن  لــكل  نرباســا 
وكرامــة ورشف  واألقــى  القــدس 

األمة اإلسالمية".
الشــهيد  مبناقــب  بحــر  وأشــاد 
كان  الــذي  شــخيدم  أبــو  املعلــم 
الدعــوة  يف  الــدروس  يعطــي 
يف  وحتــى  حياتــه  يف  والجهــاد 
استشهاده، مؤكدًا التمسك بنهج 

الشــهيد والعمــل مــن أجــل القدس 
واألقى.

ونفــذ أبــو شــخيدم، صبــاح األحــد، 
ســالح  بواســطة  بطوليــة  عمليــة 
رشــاش "محــيل الصنــع" قرب باب 
السلســلة يف مدينــة القــدس، مــا 
أســفر عــن مقتــل جنــدي إرسائييل 

وإصابة 3 آخرين.
بحــر،  هنــأ  آخــر،  ســياق  ويف 
 "78" الـــ  الذكــرى  مبناســبة  لبنــان 

الستقالل الجمهورية.
أرســلها  رســالة  خــالل  ذلــك،  جــاء 
بحر، أمس، لرئيس مجلس النواب 
فيهــا  تقــدم  بــري،  نبيــه  اللبنــاين 
مــن الجمهوريــة اللبنانيــة الشــقيقة 
"رئاســًة وبرملانــًا وحكومــًة وشــعبًا" 
بالتهنئــة الخالصــة مبناســبة ذكــرى 

استقالل لبنان.
"نهديكــم  رســالته:  بحــر يف  وقــال 
باســم شــعبنا الفلســطيني أصــدق 
لنغتنــم  املناســبة،  بهــذه  التهــاين 

الفرصــة لتثمــن الــدور املقــَدر 
للجمهوريــة اللبنانيــة الشــقيقة 
يف نرصة الشعب الفلسطيني 
ومقاومتــه املروعة لالحتالل 
الصهيــوين الغاشــم يف جميــع 

املحافل الدولية".
عــه إىل مواصلــة  وعــرب عــن تطلُّ
مجلس النواب اللبناين جهوده 
للحقــوق  الداعمــة  الربملانيــة 
ظــل  يف  وخاصــة  الفلســطينية 
التحديــات الكــربى التــي تواجه 

القضية الفلسطينية العادلة.
العالقــة  عمــق  بحــر  وأكــد 
التــي  واألخويــة  التاريخيــة 
الشــقيقن،  الشــعبن  تربــط 
دوام  الشــقيق  للبنــان  متمنيــا 
والتقــدم  واالســتقرار  األمــن 

واالزدهار.

طوباس/ فلسطن: 
الســنوية  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
كتائــب  يف  القائــد  الستشــهاد  الـــ21 
بلــدة  مــن  عــودة  بنــي  إبراهيــم  القســام 
كان  الــذي  طوبــاس،  رشقــي  "طمــون" 
يصفــه االحتــالل اإلرسائيــيل بأّنــه "خبــر 
الضفــة  شــامل  يف  الناســفة"  العبــوات 

الغربية املحتّلة.
دولــة  يف   1965 عــام  إبراهيــم  ولــد 

صقلــت  ملتزمــة  ألرسة  الكويــت 
منتصــف  أنهــى  حتــى  فيهــا  وترعــرع  الدينيــة،  شــخصيته 
دراسته الثانوية، ثم انتقل مع أرسته إىل األردن عام 1983 
لينهــي دراســته الثانويــة مبعــدل مرتفــع، ويختــار الجامعــة 
األردنية ليكمل مشواره الدرايس يف كلية الريعة هناك 

ليكون املتفوق يف دراسته املدرك لتفاصيل دينه.
العلــامء  كبــار  أيــدي  عــى  الشــهيد  تتلمــذ  جامعتــه  ويف 
أمثال الشيخ الشهيد عبد الله عزام والدكتور فضل عباس 
والدكتــور أحمــد نوفــل وغرهــم، حتــى تخــرج مــن الجامعــة 

يف عام 1987 بامتياز.
ويف أثناء مكوثه يف األردن شارك يف التدريب العسكري 

الذي يسمى هناك "الخدمة العسكرية"،
إبراهيــم  بــدأ  فلســطن،  لدخولــه  األوىل  اللحظــات  ومنــذ 
يعــّد الخطــط ويحكــم الكامئن ويســتهدف جنود االحتالل، 
وشكل مجموعة من الخاليا العسكرية وأنشأ مجموعة من 

األماكن لصناعة املتفجرات.
وتعامــل مــع كل مــن حولــه مــن الخاليــا العســكرية مبنتهــى 
الرسية والكتامن، حتى إّنه عرّف عى نفسه باسم "رائد"؛ 
مــا جعــل الوصــول إليــه مــن أعقــد العمليــات االســتخبارية 

االحتــالل  أجهــزة  فيهــا  تشــاركت  التــي 
وأمن السلطة الفلسطينية.

اعتقال وتعذيب
يف  إبراهيــم  مــع  الشــهادة  روايــة  تبــدأ 
أثنــاء اعتقالــه لــدى أجهزة أمن الســلطة، 
فلــم يكــن لــه أقربــاء أو معــارف؛ ما جعل 
املجتمــع  عــن  لــه  عــزاًل  اعتقالــه  مــن 

املحيط به.
مواطــن  كل  ُتعــذب  الســلطة  وكانــت 
النــاس عنــه،  بهــدف صــّد  بزيارتــه  يقــوم 
وبالفعــل انقطــع اتصالــه بالنــاس ومل يعــد يــزوره أحــد يف 

سجن "الجنيد" خوفا من بطش السلطة.
ونجحــت مخابــرات االحتــالل يف متكــن شــخص واحــد من 
عــودة، وحــن جــاءت لحظــة االغتيــال  بنــي  الشــهيد  زيــارة 
أخــرب  الــذي  الشــخص  مــع هــذا  أرســلت ســيارة  الحاســمة 
الشــهيد أّنــه يريــد أن يودعــه عنــده لكونه ســيذهب إىل رام 

الله ملدة ثالثة أيام وال مانع لديه يف استخدامها.
وقــام القائــد القســامي بالفعــل باســتخدام الســيارة لحاجته 
لنقــل عبــوات وأســلحة للمجاهديــن، وبتاريــخ 23 نوفمــرب 
2000 انفجــرت الســيارة بعــد دقيقتــن مــن قيــادة إبراهيــم 

بنــي عــودة لهــا، إذ إّن مخابــرات االحتــالل كانــت قــد زرعت 
عبوة شديدة االنفجار يف مسند رأس كريس قائد السيارة 
ــرت العبوة عرب إشــارة  حيــث كان يجلــس الشــهيد، وقــد ُفجِّ
الســلكية من طائرة كانت تحّلق يف ســامء نابلس؛ لرتقي 
املهنــدس القســامي إبراهيــم بنــي عــودة فيهــا شــهيدًا بعــد 

مسرة حافلة من العطاء.
بنــي عــودة، خرجــت مدينــة  انتشــار خــرب استشــهاد  وفــور 

نابلس بقرابة 100 ألف مودع ومشّيع لجثامنه.

أهاليها يناشدون لدعم صمودهم

"راس كركر".. رأس حربة تقاوم زحف االستيطان

هنَّأ لبنان بذكرى االستقالل الـ 78

بحـــر ُيعّزي عائلـــة الشهيـــد أبو شخيــدم 
ويجـــدد التمســـك بخيــــار المقاومـــة

المستوطنون يرشعون يف إقامة بؤرة 
استيطانية عىل أرايض العوجا يف أريحا

خبيــــر العبـــــوات ومهندسهــــا.. 21 عاًمـــا 
علـــــــى استشهـــاد القسامـــي بنـــي عودة

الشهيد إبراهيم بني عودة
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غزة/ أدهم الرشيف:
يف  الالجئــن  شــؤون  دائــرة  رئيــس  أكــد 
املدهــون،  محمــد  د.  حــاس  حركــة 
القضيــة  جوهــر  ميثلــون  الالجئــن  أن 
وكالــة  اســتهداف  أن  ا  عــادًّ الفلســطينية، 
الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل  غــوث 
تصفيــة  إىل  ويهــدف  "متعمــد  "أونــروا"، 

قضية الالجئن والوكالة األممية مًعا".
صحيفــة  مــع  حــوار  يف  املدهــون  وقــال 
قضيــة  جوهــر  إن  أمــس،  "فلســطن"، 
الالجئن مل يتأثر مبحاوالت االســتهداف 
املتنوعــة ومل يتغــر وصفهــا منــذ النكبــة، 
فهــو يشــر إىل أن التهديــدات واملخاطــر 
األخــر  العقــد  يف  تضاعفــت  ضدهــا 

بدرجة كبرة، وبأوجه عديدة.
مخاطر وتهديدات

وأول هــذه املخاطــر بحســب املدهــون، 
كثــرة،  عناوينهــا  متعــددة  محــاوالت 
وعــي  تغييــب  مبحاولــة  يرتبــط  األول 
الوطنيــة  بقضايــاه  الفلســطيني  الشــعب 
وتصاعــدت  الالجئــن،  رأســها  وعــى 
االحتــالل  إقتنــاع  مــع  املحــاوالت  هــذه 
ورعاته بإرصار الشعب الفلسطيني عى 
ارتباطــه بأرضــه، وتطويــر وســائل املقاومة 

لديه.
اســتهداف  تعمــد  أيًضــا،  املخاطــر  ومــن 
حًيــا  "شــاهًدا  متثــل  التــي  الغــوث  وكالــة 
عــى وجــود قضية الالجئن"، مشــًرا إىل 
أنهــا مــن املؤسســات التي خدمت قضية 
الالجئن منذ إنشــائها من األمم املتحدة 

عام 1949.
وتابع: إن أونروا تتعرض الســتهداف كبر 
ومبارش من أجل شطبها وإلغاء وجودها، 
وأبعــاد  أشــكال  االســتهداف  ولهــذا 
دونالــد  تــويل  خــالل  تجــى  متعــددة، 

ترامــب رئاســة اإلدارة األمريكيــة، وســعيه 
بقوة إلنهاء دورها بالكامل بقطع التمويل 
مقدًمــا  كان  الــذي  الســنوي  األمريــي 
للوكالــة األمميــة؛ وتزيــد قيمتــه عــن 300 

مليون دوالر يف العام الواحد.
وعدَّ أن محاوالت االبتزاز من إدارة ترامب 
االبتــزاز  لكــن  وعلنيــة،  واضحــة  كانــت 
األمريــي  الرئيــس  إدارة  مــن  الحاصــل 
ناعمــة  بطريقــة  جــاء  بايــدن،  جــو  الحــايل 
بإرصارها عى استئناف متويل "أونروا"، 
اإلطــار"  "اتفــاق  يســمى  مــا  رشط  لكــن 

وفرض رشوط عى وكالة الغوث.
ــه إىل محــاوالت تجفيــف منابــع متويل  ونبَّ
تقــدم  مانحــة  دول  تعــد  ومل  "أونــروا"، 
حالــة  إىل  إليصالهــا  ســعًيا  مســاعداتها 
إفــالس، لتظهــر أن دورهــا انتهــى بطريقــة 
القــرار  إىل  منهــا  الطبيعيــة  إىل  أقــرب 
إرسائيليــة  لضغــوط  اســتجابة  الســيايس 
ذلــك ميثــل  أن  عــى  وأمريكيــة، مشــدًدا 
أحــد أبــرز التهديــدات الكبــرة التي تواجه 

الالجئن.
قضيــة  دمــج  محــاوالت  إىل  ــه  نبَّ كــا 
مبفوضيــة  الفلســطينين  الالجئــن 
الالجئــن حــول العــامل، والهــدف مــن وراء 
ذلــك شــطب اســم الالجــئ الفلســطيني، 
ليصبــح مثلــه مثــل َمــن يهاجــر عــر البحــار 
والدول، إضافة إىل إنشاء صندوق خاص 
بالتوطــن، وكل دولــة تســاهم يف توطــن 
املــايل  التعويــض  لهــا  يقــدم  الالجئــن 

املناسب.
تعريف الالجئ!

تعريــف  إعــادة  محــاوالت  إىل  نبــه  كــا 
خــرج  مــن  بأنــه  الفلســطيني،  الالجــئ 
بنفسه من األرايض الفلسطينية املحتلة 
ال  أبناءهــم  وأن  قــًرا،  منهــا  ُهجــر  التــي 

الالجئن الفلسطينين.
أصل الحيادية!

د عــى أن اتفــاق اإلطــار يشــكل أحــد  وشــدَّ
أهــم التهديــدات أمــام "أونــروا" والالجئن 
الفلسطينين، وهو يستهدف كل الفئات 
الالجئــن  ويطــال  بالوكالــة،  ترتبــط  التــي 
واملؤسســات  واملورديــن  والعاملــن 
التابعة لها، مشــًرا إىل أن "كل من يثبت 
أنــه ميــارس مــا يســمونه )عــدم الحياديــة( 
املمولــة  للــدول  مرشوًعــا  هدًفــا  يصبــح 

ومنها الواليات املتحدة األمريكية.
أن  "تعنــي  الحياديــة  عــدم  أن  إىل  ــه  ونبَّ
يتخــى الالجــئ عــن أصلــه ووطنــه وأرضــه 
الســياق  هــذا  يف  واألصــل  وأبيــه،  وجــده 
الالجــئ  حياديــة  وليــس  األونــروا  حياديــة 
الفلســطيني الــذي هجــر قًرا من أراضيه 
يف رصاعه مع االحتالل اإلرسائييل الذي 
سيطر عى أراضيه وأمالكه أمام أعينه".

امتداد لـ "صفقة القرن"
اإلطــار  اتفــاق  أن  املدهــون:  واســتدرك 
كانــون  ديســمر/  بنهايــة  ينتهــي  الــذي 
األول لعــام 2022، ينبغــي ســقوطه، وأال 
يكــرر أو ميــدد لــه، مــع رضورة عــدم التــزام 

بنوده من قبل وكالة الغوث.

وأكمل: "مل تقم هذه املؤسسات بالدور 
املأمــول، ويفــرض تفعيــل الدبلوماســية 
الرســمي  النطاقــن  عــى  الفلســطينية 
فلســطينيي  أن  إىل  مشــًرا  والشــعبي"، 
لشــعبنا،  طبيعــي  امتــداد  هــم  الشــتات 
أن  منــذ  وهــؤالء  باملئــة،   50 وميثلــون 
وعلــم  وعنــوان  راٍع  دون  أوســلو،  وقعــت 
جميعهــم  يفتقــدون  لهــم،  وأب  ويافطــة 

املرجع والتوجيه.
مبوجبــه  الــذي  )أوســلو(  اتفــاق  أن  وأكــد 
 22 عــى  التحريــر  منظمــة  وافقــت 
باملئــة مــن أرض فلســطن، يشــكل تنكــًرا 
عودتهــم،  وحــق  الشــتات  لفلســطينيي 
الريــح،  مهــب  يف  اللجــوء  قضيــة  وجعــل 
باهتــة  مطالبــات  ســوى  نســمع  نعــد  ومل 
ال  وهــو  الالجئــن،  لقضيــة  عــادل  بحــل 
هنــاك  أن  ومضمونــه  شــكله  يف  يحمــل 

عودة لالجئن الفلسطينين.
املنظمــة  إعــادة  رضورة  عــى  د  وشــدَّ
الالجئــن،  لقضيــة  االعتبــار  والســلطة 
الفلســطيني  الشــتات  احتضــان  وإعــادة 
واملخيات، وكل أماكن وجود الالجئن، 
القــدس  صــوب  البوصلــة  وتوجيــه 
جوهــر  وهــذا  العــودة،  وحــق  وفلســطن 
الســلطة  عــى  الــذي  النضــايل  العمــل 
عــى  دبلوماســًيا  مارســته  واملنظمــة 
املســتوى الرسمي، وكذلك الشعبي يف 

صفوف الجاليات.
ــال  كــا شــدد عــى رضورة وجــود دور فعَّ
وحــل  وتعبئتهــا  الفلســطينية،  للجاليــات 

مشكالتها.
قرارات بمهب الريح

حــول  الدوليــة  بالقــرارات  يتعلــق  وفيــا 
قضيــة الالجئــن ومــدى االســتفادة منهــا 
ال  املتحــدة  "األمــم  إن  قــال:  لصالحهــا، 

يحملون صفة اللجوء.
املخيــات  أن  املدهــون  أكــد  كــا 
اســتهداًفا  ُتســَتهَدف  الفلســطينية 
ماليــة  ضائقــًة  تعــاين  وهــي  مبــارًشا، 
عسرة، يف إطار استهداف أماكن وجود 
مخيــات  أن  عــى  مشــدًدا  الالجئــن، 
مــن  "جــزء  والشــتات  الوطــن  يف  اللجــوء 
مــن  وتعــد  الفلســطيني،  النضــال  تاريــخ 
بــؤر العمــل املقــاوم، وشــاهد عــى قضية 
جوهــر  الخصــوص  وجــه  عــى  الالجئــن 

القضية الفلسطينية".
يف  الالجئــن  شــؤون  دائــرة  رئيــس  وبــنَّ 
تتعــرض  الالجئــن  قضيــة  أن  حــاس، 
أي  عــن  مســتوياتها  تزيــد  ملهــددات 
مســتويات ســابقة، واملطلوب فلســطينًيا 
هــذه  حــول  االحتشــاد  ذلــك؛  مقابــل 
والحفــاظ  املفصليــة،  الجامعــة  القضيــة 
عى جوهرها وصواًل إىل تحقيق العودة.

متويــل  منابــع  تجفيــف  تداعيــات  وحــول 
أونــروا وتداعيــات االســتهداف األمريي، 
 14 يف  املوقــع  اإلطــار  اتفــاق  أن  أكــد 
يوليــو/ متــوز املايض، بــن إداريت بايدن 
إىل  مضمونــه  يف  يهــدف  و"أونــروا"، 
املــايل  لالبتــزاز  األمميــة  الوكالــة  إخضــاع 
شــكاًل  ويجســد  واملعلومــايت،  واألمنــي 
مــن أشــكال مالحقــة الالجئــن و"أونــروا" 
ملثــل  تســتجيب  أال  يفــرض  التــي  مًعــا، 

هذه االتفاقيات.
هنــاك  يكــون  أن  املدهــون رضورة  وأكــد 
متويــل  بتمديــد  الــدول  مــن  لكثــر  وقفــة 
جــذري  بشــكل  وحلهــا  الغــوث،  لوكالــة 
باعتــاد األمــم املتحــدة موازنــة مســتقلة 
تحقيــق  تســتطيع  حتــى  لهــا،  ودامئــة 
قبــل  ألجلهــا  فوضــت  التــي  أهدافهــا 
عرشات السنن، وتتمثل بإغاثة وتشغيل 

لـــ "صفقــة  وعــدَّ أن اتفــاق اإلطــار امتــداد 
مغايــر  بطريقــة  كان  وإن  حتــى  القــرن"، 

ألسلوب ترامب.

الفلســطينية  الدبلوماســية  دور  وبشــأن 
حول العامل فيا يتعلق بقضية الالجئن، 
قــال إنــه خــالل فــرة توقيع "اتفــاق اإلطار" 
مــع  بالعمــل  التحريــر  منظمــة  اجتهــدت 
أخــرى،  وجهــات  العربيــة  الــدول  جامعــة 
لكن السلطة برئاسة محمود عباس وعى 
صعيــد قنصلياتهــا وســفاراتها كان دورهــا 
باهــت، ويــكاد يصــل إىل درجــة الصفــر، 

رغم ما يتوفر لها من إمكانات.

أنشــأت  أنهــا  رغــم  قراراتهــا  عــن  تدافــع 
وأبقتهــا   ،1949 عــام  يف  أونــروا  وكالــة 
يف مهــب الريــح يف تعاملهــا مــع الــدول 
املانحة التي تقدم مساعدات، ويفرض 
ومتنحهــا  لهــا  الكاملــة  الحايــة  تقــدم  أن 
كل  يجــدد  مؤقًتــا  وليــس  دامًئــا  تفويًضــا 
مســتقلة  وموازنــة  ومتويــل  ســنوات،   3
تتســول  )أونــروا(  تــرك  وعــدم  ومســتقرة، 
مــن الــدول وتخضــع إلمالءاتهــا السياســية 

واشراطاتها وابتزازاتها املالية".
د عى رضورة مارسة الفلسطينين  وشدَّ
العــودة  تحقيــق  أجــل  مــن  العمــل 
مســتفيدين مــن قــرار )194( الصــادر عــن 
الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي أكد 
حــق العــودة، وأن املجتمــع الــدويل مجــر 

عى حاية هذه املارسة.
لكنــه تســاءل: أيــن األمــم املتحــدة مــن أن 
وتفتــح  وتطبقهــا  قراراتهــا  لتحمــي  تــأيت 
أبــواب العــودة أمــام الالجئــن؟ معرًبــا عن 
الســيايس  التغــر  "حالــة  أن  مــن  أســفه 
املرتهنــة إىل موازيــن القــوى والتحالفــات 
الســلوك  رهينــة  الغــوث  ووكالــة  أبقتهــا 
متارســه  الــذي  والعنــري  األحــادي 

أمريكا.
الغطــاء  بتوفــر  املتحــدة  األمــم  وطالــب 
"أونــروا"،  بتفويــض  قرارهــا  يحمــي  الــذي 
وكذلك قراراتها املرتبطة بعودة الالجئن 
مــع  التضامــن  حالــة  وترجمــة  لديارهــم، 
بتأكيــد  املهجــر  الفلســطيني  الشــعب 
تتبنــى  التــي  الدوليــة  القــرارات  صوابيــة 
قضيــة الالجئــن، والتــزام تطبيقها، وعدم 
لــن  الــذي  االحتــالل  مــن  موافقــة  انتظــار 
شــكل  بــأي  العــودة  حــق  الالجئــن  مينــح 
مــن األشــكال، وإمنــا عــى األمــم املتحــدة 

فرض ذلك من خالل قواتها الدولية.

غزة/ فلسطن: 
أعلن اتحاد املوظفن العرب يف وكالة غوث وتشغيل 
خطــوات  سلســلة  "أونــروا"،  الفلســطينين  الالجئــن 
األقاليــم  مســتوى  عــى  اليــوم،  ســينفذها  احتجاجيــة 

الخمسة.
فعالياتــه  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  االتحــاد  وذكــر 
نــزاع العمــل "رفًضــا لسياســة التقليصــات  تــأيت ضمــن 
الوظيفــي  باألمــن  والعبــث  الالجئــن  بحــق  املمنهجــة 

للموظفن".
ســيتم  أنــه  االتحــاد  بــن  الفعاليــات،  تفاصيــل  ويف 
تعليــق العمــل يف العيــادات ومراكــز التوزيــع ومكاتــب 
الخدمات والصيانة ومكاتب رؤساء املناطق ومكاتب 
الربويــن  واملرشفــن  التعليميــة  املناطــق  مديــري 
الساعة 11:45 ظهًرا، ويغادر جميع املوظفن أماكن 

عملهم.
كذلــك ســيتم تعليــق العمــل يف مكتــب غــزة اإلقليمــي 
ودائرة التمويل الصغر الساعة الواحدة ظهًرا، ويغادر 

جميع املوظفن أماكن عملهم".
أيًضــا "يتــم تعليــق العمــل يف جميــع مــدارس الوكالــة 
والفــرة  صباًحــا،  التاســعة  الســاعة  الصباحيــة  للفــرة 
فــرات  والثــالث  ظهــًرا،  الثانيــة  الســاعة  املســائية 
ُيعلــق  وكذلــك  الــدوام،  مــن  األخرتــن  الســاعتن 
الــدوام يف كليتــي تدريــب غــزة وخــان يونــس الســاعة 
الثانيــة عــرش ظهــًرا، ومركــز النــور للمكفوفن الســاعتن 
واملعلمــون  الطــالب  ويغــادر  الــدوام،  مــن  األخرتــن 

األذنــة  ويبقــى  الرســمين،  واألذنــة  العاملــن  وجميــع 
العاملون عى بند برنامج خلق فرص عمل".

العــال  لجميــع  العمــل  تعليــق  "يتــم  البيــان:  وأضــاف 
يف مكاتــب صحــة البيئــة مبــن فيهــم ســائقو الراكتــور 
عــرش  الحاديــة  الســاعة  ليفــت  الســكيب  وســائقو 
صباًحــا، وعــال العيــادات وعــال التوزيــع يف مكاتب 
كليتــي  وعــال  ظهــًرا،   11:45 الســاعة  الخدمــات 
تدريــب غــزة وخــان يونــس الســاعة الثانيــة عــرشة ظهًرا، 
وعــال مكتــب غــزة اإلقليمــي الســاعة الواحــدة ظهــًرا، 

ويغادر جميع املوظفن أماكن عملهم".
ودعا االتحاد جميع الحراس التزام الدوام الطبيعي يف 
مختلــف أماكــن عملهــم، وذلــك حفاًظا عى املؤسســة 

ومقدراتها.
راتــب  دون  االســتثنائية  اإلجــازة  قــرار  بإلغــاء  وطالــب 
للموظفــن كافــة تحــت ذريعة العجز املايل"، و"إعادة 
آذار/  منــذ  وبأثــر رجعــي واملجمــدة  الســنوية  العــالوة 

مارس املايض.
كــا طالــب بـــ "فتــح باب التعيــن الدائم ألبناء الالجئن 
يف القطاعــات كافــة والتثبيــت عــى فئــة )A(، وإنهــاء 
خــالل آالف املوظفــن  مــن  باملؤسســة  الرهــل  حالــة 

بعقود مياومة".
نوفمــر  شــهَري  رواتــب  "رصف  بـــ  طالــب  وكذلــك، 
وديســمر دون تأخــر أو تجزئــة، وتطبيــق قرارات مؤمتر 
االدخــار  وصنــدوق  الخدمــة  بنهايــة  املتعلقــة  بــروت 

والتزام اإلدارة بنسبة 7.5 %".

النارصة-الرباط/ فلسطن:
انطلــق وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل بيني 
غانتــس، مســاء أمــس، يف زيــارة إىل اململكــة 
املغربيــة، هــي األوىل مــن نوعهــا، متتــد عــى 

مدار 48 ساعة.
ومن املتوقع أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف 
بــإدارة  املكلــف  املنتــدب  الوزيــر  لوديــي، 
الدفــاع الوطنــي باملغــرب، اتفاقيــة تعــاون يف 
املجال العسكري و"يرسم الخطوط العريضة 
للتعــاون يف هــذا املجــال بن الطرفن"، عى 

أن يغادر اململكة غًدا، وفق مكتبه.
وكان املغــرب قــد اقتنــى مؤخــرا نظــام )ســكاي 
الــذي  طيــار  بــدون  للطائــرات  املضــاد  لــوك( 
وهــي  سســتمز(  لــوك  )ســكاي  رشكــة  تصنعــه 

جزء من مجموعة )آفنون( اإلرسائيلية.

عان/ فلسطن-األناضول:
اإلرسائيــيل،  واالحتــالل  واإلمــارات  األردن  وّقــع 
عمليــة  يف  للدخــول  اتفاقيــة  أمــس،  مــن  أول 
تفاوضيــة للبحــث يف جــدوى مــرشوع مشــرك 

للطاقة واملياه.
وأعلنــت وزارة امليــاه األردنيــة يف بيــان أصدرتــه 
بوقــت متأخــر مســاء االثنــن أن "إعــالن النوايــا" 
عمليــة  يف  الدخــول  يعنــي  توقيعــه،  تــم  الــذي 
دراســات جــدوى خــالل العــام املقبــل، وأنــه "ال 

ميثل اتفاقا فنيا أو قانونيا".
وذكرت الوزارة أنه من املمكن أن يحصل األردن 
من خالل "إعالن النوايا" عى 200 مليون مر 

مكعب من املياه سنويا.
ســالمة  عمــر  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
يف البيــان أن فكــرة املــرشوع تنبــع مــن حاجــات 
دامئــة  ملصــادر  املتزايــدة  املســتقبلية  األردن 

ويف مقابــل الزيــارة، أطلقــت الجبهــة املغربية 
والهيئــة  التطبيــع،  وضــد  فلســطن  لدعــم 
لنــرة قضايــا األمــة، حملــة رافضــة  املغربيــة 

لزيارة غانتس.
أطلقــت  إنهــا  لهــا  بيــان  يف  الجبهــة  وقالــت 
حملــة إعالميــة وميدانية رافضة لزيارة غانتس 
للقضيــة  الداعمــة  الهيئــات  داعيــة  للمغــرب، 
املشــاركة  إىل  البــالد  ومواطنــي  الفلســطينية 
يف وقفة احتجاجية، اليوم، أمام برملان البالد 

يف العاصمة الرباط.
أنهــا  املغربيــة  الهيئــة  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
أطلقت حملة إعالمية وميدانية رافضة لزيارة 

غانتس إىل البالد.
مواقــع  عــر  وســا  املنظمتــان  وأطلقــت 
التواصــل االجتاعــي تحــت عنــوان "ال مرحبــا 

للميــاه، والتــي تتزايــد بفعــل منــو عدد الســكان، 
وتزايــد االعتــاد عليهــا يف الصناعــة والزراعــة، 
لــألردن،  الخارجــي  الدعــم  الفتــا إىل محدوديــة 
الطبيعيــة  غــر  والزيــادة  اللجــوء  أعبــاء  وتحملــه 
للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط 
الخدمــات.  ومختلــف  التحتيــة  البنــى  عــى 
 45 إىل  األردن  يف  املــايئ  العجــز  وســيصل 
مليون مر مكعب سنويا، خالل العام املقبل، 

يف قطاع مياه الرشب فقط، وفق الوزارة.
يحصــل  التــي  الحاليــة  امليــاه  كميــات  وحــول 
عليهــا األردن مــن االحتــالل، كشــف ســالمة أن 
اململكــة تحصــل عــى 35 مليــون مــر مكعــب 
سنويا وفقا لـ"معاهدة السالم"، إضافة إىل 10 
مالين مر مكعب إضافية خارج املعاهدة تم 

االتفاق عليها عام 2010.
ومنتصــف الشــهر املــايض، وقــع األردن اتفاقية 

بالقاتل غانتس"، حسب البيانن.
نــارص بوريطــة  وكان وزيــر الخارجيــة املغــريب 
أعلــن يف ســبتمر/ أيلــول املــايض، أن الرباط 
تنتظــر زيــارات مهمــة ملســؤولن إرسائيليــن، 
زيــارة  بعــد  والجيــش،  االقتصــاد  وزيــرا  بينهــم 
يائــر البيــد وزيــر خارجيــة االحتــالل، للربــاط، 

يف أغسطس/ آب املايض.
وكان املغــرب واالحتــالل قــد أعلنا نهاية العام 
الدبلوماســية  العالقــات  اســتئناف  املــايض 
بينهــا بعــد توقفهــا عــام 2002، ومنــذ ذلــك 
الحــن تــم افتتــاح مكتــب االتصــال اإلرسائييل 
يف  الربــاط  إىل  البيــد  زيــارة  خــالل  باملغــرب 

أغسطس املايض.
افتتــاح مكتــب االتصــال املغــريب يف  وأُعيــد 
)تــل أبيــب( وتدشــن خــط طــران مبــارش بــن 

مــر  مليــون   50 اململكــة  لــرشاء  االحتــالل  مــع 
كميــة  متثــل  أبيــب(،  )تــل  مــن  ميــاه  مكعــب 
"اتفاقيــة  عليــه يف  منصــوص  هــو  ملــا  إضافيــة 

السالم" املوقعة بن الجانبن عام 1994.
ويعتمــد األردن يف باقــي املصــادر عى تجميع 
الفــرد  تبلــغ حصــة  إذ  الجوفيــة،  وامليــاه  امليــاه 
مــن امليــاه فيــه 80 مــرا مكعبــا مقابل 500 مر 

مكعب كمعدل عاملي للفرد.
خيانة

رفضهــم  أردنيــون  طلبــة  أعلــن  املقابــل،  يف 
القاطــع التفاقيــات التطبيــع التــي أبرمتهــا مؤخرا 

حكومة بالدهم مع االحتالل.
جامعــات  لطلبــة  احتجاجيــة  وقفــات  ونــددت 
األردنيــة والهاشــمية وآل البيــت، أمــس، بتأكيــد 
نوايــا"  "إعــالن  توقيعهــا  األردنيــة  امليــاه  وزارة 
للدخول يف عملية تفاوضية حول مرشوع توفر 

الجانبن.
يف ســياق متصــل، يجــري وفد مــن اإلعالمين 
وممثــيل املجتمــع املدين يف املغرب، حاليا 
وزارة  مــن  بدعــوة  االحتــالل  دولــة  إىل  زيــارة 

خارجية األخرة، وفق مصادر عرية.
الرســمية  اإلرسائيــيل  البــث  هيئــة  وذكــرت 
دولــة  وصــل  املغــريب  الوفــد  أن  العريــة 
االحتــالل األحــد املــايض يف زيــارة تســتغرق 
6 أيــام، دون ذكــر أســاء أعضــاء الوفــد، لكنهــا 
أنــه مكــون مــن إعالميــن وممثلــن  أوضحــت 

للمجتمع املدين.
ديفيــد  باملغــرب  اإلرسائيــيل  الســفر  وأعلــن 
غوفرين، منتصف الشهر الجاري، أنه استقبل 
الوفــد املغــريب الــذي يضــم 8 أشــخاص، قبــل 

توجهه إىل دولة االحتالل.

مــن خاللــه عــّان الطاقــة لالحتــالل، مقابــل أن 
يوفر األخر لها املياه.

عربــة،  وادي  اتفاقيــة  بـ"إلغــاء  الطلبــة  وطالــب 
وجميــع االتفاقــات املوقعــة بــن األردن والعــدو 
محــاوالت  بجميــع  مندديــن  الصهيــوين"، 

وإجراءات التطبيع مع االحتالل.
ودعــا املحتجــون الحكومــة األردنية إىل التوقف 
عن مشاريع االستثار مع االحتالل، واصفينها 
وعالــة  واحتــالل  اســتعار  "مشــاريع  بأنهــا 
وخيانــة". وردد الطلبــة العديــد مــن الشــعارات 
املنددة باتفاقات التطبيع، واملمجدة ملقاومة 
بســاوم..  مــا  األردن  "شــعب  منهــا:  االحتــالل، 
شــعب األردن كله مقاوم"، "ياليل طّبع وياليل 
ع  تجرنــا  "ال  عــان"،  مــع  القــدس  بــاع  خــان.. 
بدنــا  "مــا  ببيــع"،  مــا  األردن  شــعب  التطبيــع.. 

اتفاقيات.. إحنا رجال الرشاشات".

رئيس دائرة شؤون الالجئني يف حماس د. محمد المدهون:

الالجئون جوهر قضية فلسطني واستهداف "أونروا" متعمد لتصفيتهما

"اتفــاق اإلطـــار" 
تهديـــــد خِطـــر.. 
واألصل حيادية 

"أونــروا" وليـــس 
المهجــر  الالجــئ 

قســــــــــــــــرًا

خطــــــوات احتجاجيــــــة التحــــــاد 
موظفــــــــي "أونــــروا" بغـــزة اليوم

إعالم عربي: وفد مغريب ُيجري زيارة لدولة االحتالل

غانتـــــس يـــــــزور المغـــرب.. 
وحملة ضد التطبيع ترفض زيارته وتصفه بـ"القاتل"

طلبة أردنيون يعلنون رفضها ويصفونها بـ"الخيانة"

عــــــــون  األردن واإلمـــــــــارات واالحتـــــــــالل يوقِّ
اتفاقيــــــــة مشــــــــروع مشتــــــرك للطاقـــة والميــاه

 د. محمد المدهون د. محمد المدهون
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 )SYFS2021 /37( إعالن طرح عطاء رقم
توريد طرود قرطاسية وألعاب

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد طرود قرطاسية 
وألعــاب رقــم:)SYFS2021 /37( ضمــن مــروع التعليــم والتعلم من خالل 
الرتفيــه يف تعليــم املــواد األساســية اللغــة العربيــة والرياضيــات للصفــوف 
مــن األول حتــى الرابــع األســايس املنفــذ بالراكــة مــع منظمــة األمم املتحدة 

.)UNESCO( للرتبية والعلم والثقافة
عىل الراغبني باالشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 

العنوان التايل:           جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي – خلف مول االندلسية – 

عامرة املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خالل ساعات الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 
صباحًا إىل الساعة 04:00 عرصًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يوم الثالثاء املوافق 2021/11/30 الســاعة 

01:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2021/11/24.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/11/29 الساعة 02:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( مــن 

إجــاميل قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكية 
أو شــيك بنيك مصدق( بحيث تكون الكفالة ســارية املفعول ملدة 3 شــهور 

من موعد فتح العطاء.
4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

7. عىل الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

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

 )SYFS2021 /39( إعالن طرح عطاء رقم
توريد ضيافة

ضيافــة  توريــد  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  انقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
رقــم:)SYFS2021 /39( ضمــن مــروع التعليــم والتعلــم مــن خــالل الرتفيــه 
يف تعليــم املــواد األساســية اللغــة العربيــة والرياضيــات للصفــوف مــن األول 
حتــى الرابــع األســايس املنفــذ بالراكــة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 

.)UNESCO( والعلم والثقافة
 عىل الراغبني باالشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 

العنوان التايل:            جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي – خلف مول االندلسية – 

عامرة املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خالل ساعات الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 
صباحًا إىل الساعة 04:00 عرصًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم الثالثاء املوافق 2021/11/30 الســاعة 

12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2021/11/24.

2.االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/11/29 الساعة 3:30 عرصًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( مــن 

إجــاميل قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 
أو شــيك بنيك مصدق( بحيث تكون الكفالة ســارية املفعول ملدة 3 شــهور 

من موعد فتح العطاء.
4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

7. عىل الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وســند القبض الرســميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

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

إعادة إعالن صادر عن بلدية رفح 
لتلزيم األسواق العمومية ومواقف السيارات برفح  

بنظام الظرف املختوم ملدة سنة واحدة 
تعلــن بلديــة رفــح عــن إعــادة مزايــدة بنظــام الظــرف املختــوم لتلزيــم األســواق 
العمومية ومواقف السيارات ملدة سنة واحدة فقط من الفرتة 2022/1/1م 
حتى 2022/12/31م وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والروط التالية: -                      
1. دفع مبلغ 2000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق الطيور والدواجن.

2. دفع مبلغ 5000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل قلم املسلخ.

3. دفع مبلغ 20,000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق السبت.

4. دفع مبلغ 30,000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق الخضار والفاكهة.

5. دفع مبلغ 30,000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل مواقف السيارات.

صنــدوق  يف   )5،4،3،2،1( البنــد  يف  املذكــورة  التأمــني  رســوم  تدفــع   .6

البلدية قبل دخول املزاد وقبل انتهاء موعد تسليم املظاريف. 
7. يبقى مبلغ التأمني املودع لدى صندوق البلدية ألعىل اثنني يف األسعار 

لحني اعتامد الرتسية واملصادقة عليها حسب األصول ويف حالة انسحاب 
من يرسو عليه املزاد يفقد حقه يف اسرتداد مبلغ تأمني دخول املزاد.

8. تدفع %50 من قيمة املزاد نقدًا عىل من يرسو عليه املزاد. 

9. مسؤولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد وهي غري ملزمة بقبول أعىل األسعار.

10. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا يف 

البلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل السوق أو القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
بتاريــخ  الثالثــاء  يــوم  املظاريــف  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .11

2021/11/30م الســاعة الحاديــة عــر صباحــًا يف مقــر بلديــة رفــح ملديــر 

الدائــرة القانونيــة ويكــون فتــح املظاريف الســاعة الثانية عــر ظهرًا من انتهاء 
املــدة املحــددة لتســليم املظاريــف، وال يقبــل أي ظــرف بعــد انتهــاء املــدة 

املحددة لتسليم املظاريف.
12. مينع نقل تأمني أي ظرف إىل آخر.

13. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

تحريرًا 2021/11/23م
د. أحمد عودة الصويف
رئيس بلدية رفح

دولة فلسطيــن                                                                     
    وزارة الحكم املحيل                                                   
     بلـدية رفــح                                                         

اعالن صادر عن 
الجمعية الفلسطينية للقلب واألوعية الدموية

يعلــن مجلــس إدارة الجمعيــة الفلســطينية للقلــب واألوعيــة الدمويــة عــن عقد 
االجتامع العادي للجمعية العمومية للعام 2021 وذلك يوم السبت املوافق 
2021/12/11 الســاعة 4 عــرصا يف مطعــم ســيدار )اليــوم الثــاين للمؤمتــر 

العلمي( وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

2021 وذلك من تاريخ 2021/11/25 حتى 2021/12/1.

2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/12/2 

حتى 2021/12/6.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة وذلك 

من تاريخ 2021/12/7 حتى 2021/12/8.
حنــى   2021/11/25 تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2021/12/11 يف مقر الجمعية من الساعة 10 صباحاً  حتى 4 مساًء.

5. التواصل جوال 0599626233 منسق الجمعية

مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للقلب واألوعية الدموية

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
أظهــر اســتطالع للــرأي أجــراه الجهــاز املركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني، حــول ســيادة القانــون 
الغربيــة  الضفــة  يف  العدالــة  إىل  والوصــول 
خــالل العــام الجــاري، إذ عــرَّ مــا نســبته 56% 
عــن عــدم رضاهــم عــن القضــاء النظامي، وهو 
مــا اعتــره قانونيان، "ناجم عن تغول الســلطة 

التنفيذية عىل القضائية".
وبحســب االســتطالع الــذي نــره املركــز أول 
أمــس، رأى أكــر من نصف القضاة النظاميني 
)%56( أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي 

هي إشكالية، يف حني أن انعدام االستقاللية 
 % 30 نظــر  مــن وجهــة  إشــكالية  هــي مبنزلــة 
منهم، يف حني كان انتشــار الفســاد إشــكالية 

من وجهة نظر %12 من القضاة النظاميني.
اللــه ســابقا  رام  بدايــة  قــايض محكمــة  يؤكــد 
داوود درعــاوي، أن القضــاء يف حالــة تراجــع 
مستمرة من حيث ثقة الجمهور منذ سنوات 

طويلة، وتفاقم ذلك عقب االنقسام.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  درعــاوي  وأوضــح 
االنقســام تــرك ظاللــه الســوداء عــىل القضــاء 
وغريهــا؛  القضــاة  تعيــني  وآليــة  واســتقالليته 
ما انعكس عىل أداء السلطة القضائية ككل.

وبــنّي أن القضــاء بحاجــة إىل تعيينــات كافيــة 
مــن القضــاة يف املحاكــم حتــى يكــون هنــاك 
رسعــة يف البــت بالقضايا املعروضة عليهم، 
مشــريًا إىل أن خطط تطوير اســتقالل القضاء 
ومتطلباتــه ظلــت "حــرًا عــىل ورق" لســنوات 

طويلة، ومل تلَق تنفيذًا جديًا وحقيقيًا.
ظــل  يف  النســبة  تلــك  تتغــري  أن  واســتبعد 
يشــهد  قــد  بــل  القائــم،  الســيايس  النظــام 
الجمهــور  ثقــة  وانعــدام  الرتاجــع  مــن  مزيــدًا 
يف القضــاء، مشــريًا إىل قــوة شــوكة القضــاء 
املنتــر  واملحافظــات(  )العشــائر  البديــل 
يف الوقــت الراهــن لحــل النزاعات بني األفراد 

بشكل أرسع.
أحــد  هــو  القضــاء  فــإن  درعــاوي،  وبحســب 
الدولــة،  يف  األساســية  الثــالث  الســلطات 
ســتدفع  اســتقاللها،  اهتــز  أو  اختلــت  فــإذا 
الحقوق والحريات العامة الثمن الرئيس، ألن 
العدالــة ســيندفع  انعــدام  ظــل  املواطــن يف 

نحو اتخاذ حقه بيده، أو شعوره باإلحباط.
واعتــر أن شــعور املواطنــني باإلحبــاط وعــدم 
االنتصــاف والعدالــة، ســينعكس عــىل األداء 

العام املجتمعي والسلم األهيل.
الحــايل  الوضــع  تعديــل  إمكانيــة  واســتبعد 

االنقســام  اســتمرار  ظــل  يف  للقضــاء، 
وجــود  وعــدم  القامئــة،  الســلطة  ووحدانيــة 
مجلس تريعي يقوم بدوره عىل املســتوى 
أداء  عــىل  الحقيقيــة  والرقابــة  التريعــي 
وطنيــة  إصــالح  وخطــة  التنفيذيــة  الســلطة 

شاملة الستقالل القضاء. 
الســابق  املحامــني  نقابــة  عضــو  رأى  بــدوره، 
للمحامــاة  الدوليــة  املجموعــة  ورئيــس 
بالخليــل، ســهيل عاشــور، أن تدخــل الســلطة 
الســلطة  أداء  يف  ســافر  بشــكل  التنفيذيــة 
املواطنــني  رضــا  عــدم  إىل  أدى  القضائيــة، 

وثقتهم بالقضاء.
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  عاشــور  وأوضــح 
إنجــاز  يف  بطًئــا  يعــاين  القضــايئ  الجهــاز 
الفصــل يف القضايــا، وهــو مــا ينعكــس عــىل 
الرضــا  وعــدم  بالظلــم  ويشــعرهم  املواطنــني 

عن جهاز القضاء النظامي.
الخــرة  أصحــاب  مــن  القضــاة  قّلــة  أن  وبــنّي 
أمــد  إطالــة  ثــم  ومــن  أدائهــم،  عــىل  ينعكــس 
مــا  وهــو  باملواطنــني،  الخاصــة  املحاكــامت 
دفعهم إىل التوجه للقضاء العشائري لرسعة 

التنفيذ وفصل القضايا.
وعــزا تــردي القضــاء النظامــي إىل ســوء اإلدارة 

قلــة  يف  يتمثــل  الــذي  واإلداريــة،  املاليــة 
عــدد القضــاة وعــدم توفــر األماكــن املناســبة 
للمحاكــم، إضافــة إىل حاجــة القضــاة الجــدد 
يك  املهنــة،  ومزاولــة  التدريــب  مــن  ملزيــد 

يتمكنوا من إنجاز املحاكامت.
النظــام  ترهــل  مســؤولية  عاشــور  وحّمــل 
القضــايئ إىل مجلــس القضــاء األعــىل، لكونــه 
صاحــب الســلطة والنفــوذ لحــل اإلشــكاالت، 
موضحــًا أنــه يشــهد تراجعًا ملحوظــًا يومًا بعد 

آخر.
وأكــد أن كــرة القوانــني الصــادرة عــن الســلطة 
التنفيذية ثم إلغاؤها بعد مدة زمنية قصرية، 
ا عىل  ُتعيــق عمــل القضــاء؛ مــا ينعكــس ســلبيًّ
مرجعــًا  واحــد،  آٍن  يف  واملواطــن  املحامــي 
محمــود  الســلطة  رئيــس  غيــاب  إىل  ذلــك 
الشــخصيات  بفعــل  املشــهد  عــن  عبــاس 

املتنفذة املحيطة به.
املجلــس  تغييــب  اســتمرار  أن  أكــد  كــام 
القضــاء  عمــل  يف  ا  ســلبيًّ يؤثــر  التريعــي 
ومراقبــة  التريعــات  بســن  املختــص  لكونــه 
عمــل الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة، منّبهًا 
أيــدي  يف  "لعبــة"  كـــ  أصبــح  القانــون  أن  إىل 

أشخاص متنفذين. 

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
الســاعة  عقــارب  تجــاوزت  حينــام 
الحاديــة عــر ليــال من يــوم االثنني 
مــن  عنــارص  داهــم  املــايض،  قبــل 
جهاز مخابرات الســلطة يف مدينة 
منــزل  الغربيــة  بالضفــة  نابلــس 
عامــا(   22( صبــح  محمــد  الشــاب 

دون سابق إنذار.
أرجــاء  عــىل  ُيخيــم  الهــدوء  كان 
قــد  العائلــة  أفــراد  املنــزل، وبعــض 
ذهبوا لنومهم، إذ مل يُدر بخلدهم 
ســتوقظهم  املخابــرات  عنــارص  أن 
املنــزل  جــرس  دق  غفلــة.  عــىل 

فخرج الوالد أنور )57 عاما(.
الــذي  املخابــرات  عنــارص  أحــد 
يتقدم املجموعة طلب من الوالد 
اعتقــال محمــد، لكــن دون إطالعــه 
عــىل طبيعــة الُتهــم املوجهــة البنه، 
ســجن  إىل  القــوات  اقتادتــه  ثــم 
يــروي  كــام  نابلــس،  يف  "جنيــد" 

صبح لصحيفة "فلسطني".
ويف صبيحــة اليــوم التــايل، نقلــت 
أجهــزة أمــن الســلطة "محمــد" إىل 
وال  والــده،  حســب  أريحــا،  ســجن 
يــزال محتجــزا هنــاك، دون توجيــه 

أي تهم ضده.

عّينــت  العائلــة  أن  صبــح  وبــنّي 
طلــب  قــّدم  إذ  خاصــا،  محاميــا 
إخــالء ســبيل محمــد لــدى محكمــة 
الســلطة، لكــن األخــرية مل تــرد عليه 
حتــى اللحظــة، معربــا عــن خشــيته 
مــن تأخــر نجلــه عــن تخرجــه املقــرر 
الجــاري،  الــدرايس  الفصــل  نهايــة 
الســتكامل  يطمــح  أنــه  خاصــة 

الدراسات العليا.
القامئــة  الســلطة  سياســة  وانتقــد 
االعتقــاالت  مواصلــة  عــىل 
السياســية بحــق الطلبــة دون وجــود 
تعطــل  لكونهــا  ضدهــم،  تهــم  أي 
إىل  مشــريا  التعليميــة،  مســريتهم 
أيــام  قبــل  العائلــة  هاتــف  ابنــه  أن 
مل  لكنــه  أريحــا،  ســجن  يف  وهــو 
أوضاعــه  طبيعــة  عــن  لهــا  يفصــح 
إدارة  مــن  مراقًبــا  لكونــه  الصحيــة، 

السجن.
ترتقــب  صبــح  عائلــة  تــزال  وال 

بشغف لحظة اإلفراج عن محمد.
الوحيــد  املعتقــل  ليــس  و"صبــح" 
يف سجون السلطة، إذ إن أجهزتها 

تخصــص  يف  "محمــد"  ويــدرس 
وهــو  النجــاح،  بجامعــة  الفيزيــاء 
حياتــه  مــن  األخــري  الفصــل  يف 
الدراســية، وذلــك ما ُيــؤرق عائلته، 
إذ إن هذا االعتقال يعطل مسريته 
مــن  تخرجــه  ويؤخــر  التعليميــة 

الجامعة، يقول والده.
يف  يقطــن  الــذي  صبــح  ويوضــح 
منطقــة "املخّيــة" مبدينــة نابلــس، 
عقــدت  الســلطة  محكمــة  أن 
لكــن دون  جلســة خاصــة ملحمــد، 
توجيــه  أو  بحقــه  حكــم  أي  إصــدار 
بــل أجلــت الجلســة  تهــم محــددة، 

ملوعد آخر.
ويشــري إىل أن الســلطة اســتدعت 
قبــل  أســبوعني،  قبــل  "محمــد" 
حــددت  ثــم  واســتجوبته  اعتقالــه، 
لكنــه  للمقابلــة،  آخــر  موعــدا  لــه 
بســبب  الذهــاب  مــن  يتمكــن  مل 
الجامعــة  باختبــارات  انشــغاله 
وإنجــاز مروعــه التخــرج، فلم تراِع 
توجهــت  ثــم  ظروفــه،  مخابراتهــا 

العتقاله دون أي تهمة بحقه.

حملــة  تشــن  تــزال  ال  األمنيــة 
بحــق  واســتدعاءات  اعتقــاالت 
املواطنني عىل خلفية سياسية.

وبحســب لجنــة أهــايل املعتقلني 
الغربيــة،  الضفــة  السياســيني يف 
فــإن الســلطة تعتقــل يف ســجونها 
خلفيــات  عــىل  مواطنــا   20

تهــم  أي  توجــه  ومل  سياســية، 
لغالبيتهم.

لصحيفــة  ســابق  ترصيــح  ويف 
لجنــة  عضــو  أكــد  "فلســطني"، 
الغربيــة  الضفــة  يف  الحريــات 
مل  الســلطة  أن  عســاف،  خليــل 
االعتقــاالت  سياســة  عــن  تتوقــف 
إىل  ذلــك  ُمرجعــًا  السياســية، 
تفــرد حركــة فتــح يف الُحكــم وعدم 

قبولها أي رشاكة فصائلية.

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تواصل السلطة يف رام الله، محاكمة نشطاء وحقوقيني، 
قتلــة  محاســبة  أجــل  مــن  الفاعــل  الحــراك  يف  لدورهــم 
حزيــران  يونيــو/   24 يف  بنــات  نــزار  الســيايس  الناشــط 

املايض. 
املاضيــني،  اليومــني  خــالل  الســلطة،  محاكــم  وعقــدت 
ضمــن  ــا؛  وحقوقيًّ ناشــطا  لـــ15  محاكمــة  جلســات 

محاكامت سياسية.
وعــدد  بعرضــه  العابــودي  أيب  الســيايس  الناشــط  وأفــاد 
االثنــني  يومــي  خــالل  محاكمــة  لجلســتي  النشــطاء  مــن 
والثالثاء، مشريا إىل أن املحكمة أجلت النظر يف التهم 
مــن  الثالثــني  يف  ســُتعقدان  لجلســتنْي  لهــم  املوجهــة 

نوفمر والتاسع عر من ديسمر.
وأوضــح العابــودي لصحيفــة "فلســطني"، أمــس، أن التهم 
املوجهــة لهم سياســية، وهــي: "التظاهر غري املروع"، 
و "الــذم الواقــع عــىل الســلطة الحاكمــة"، مؤكــدا أن هــذه 

التهم كيدية ومبنية عىل تقارير من أجهزة السلطة.
تهــم  خلفيــة  عــىل  مــدين  مجتمــع  نشــطاء  اعتقــال  وعــّد 
لهــم  إذا كان  عــام  النظــر  -بغــض  "عــار"  سياســية مبثابــة 
لكــون  أســفه  ُمبدًيــا  عدمــه-  مــن  سياســية  انتــامءات 
االعتقاالت السياســية يف الضفة تشــمل كل من يتحدى 

الوضع القائم أو يحاول التغيري فيه أو يطالب بحقوقه.
وشــدد العابــودي عــىل مــي النشــطاء والحقوقيــني يف 
طريقهــم، مؤكــدا: "لــن يذهــب دم نــزار هبــاء وســنحقق 
وعدالــة  مــدين  مبجتمــع  نطالــب  وســنظل  العدالــة، 

مجتمعية بالضفة".

الســعدي،  غســان  الســيايس  الناشــط  وصــف  كــام 
املحاكمــة التــي يتعرضــون لهــا "صوريــة" وغــري قانونيــة، 
مبثابــة  سياســية،  بتهــم  للمحاكمــة  خضوعهــم  معتــرا 
اعتداء عىل القانون األسايس الذي يكفل حرية التعبري 

عن الرأي.
املحاكــم  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  الســعدي  وقــال 
أصبحــت أداة بيــد الســلطة التنفيذيــة ملحاربــة النشــطاء 

وعرقلة أعاملهم من خالل محاكامت مطولة.
وأضــاف: "هــذه املرة حرضنــا املحاكمة ونحن نرتدي زي 
معتقيل )غوانتانامو( يف داللة عىل الظلم الذي نتعرض 
لــه )...( يف املــرة القادمــة إذا اســتمرت املامطلــة فإننــا 

سنقاطع جلسات املحكمة".
)التــي  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة  وكانــت 
النشــطاء( أشــارت إىل أن محكمــة  تتــوىل املرافعــة عــن 
صلــح رام اللــه نظــرت يف القضيــة املرفوعــة عــىل عــدد 
تحــت  اإلنســان  حقــوق  عــن  واملدافعــني  النشــطاء  مــن 
تهمــة "التجمهــر غــري املــروع" عىل خلفيــة املظاهرات 

املنددة باغتيال الناشط نزار بنات. 
وأوضحت املجموعة، يف بيان، أول من أمس، أن محامي 
الدفاع فند التهم املوجهة للمتهمني، الذين مل ميارسوا 

أي أعامل مخالفة لنص القانون األسايس الفلسطيني.
وأكــدت أن التظاهــرات الســلمية، وحريــة الــرأي والتعبــري 
حقــوق مكفولــة وفقًا للقانون، وباتفاقات حقوق اإلنســان 
العــام  النائــب  فيهــا، مطالبــة  فلســطني طرًفــا  ُتُعــدُّ  التــي 
خلفيــة  عــىل  النشــطاء  مالحقــة  وقــف  بضــامن  بالضفــة 

سياسية.

السلطة تواصل محاكمة نشطاء وحقوقيني 
لدورهم يف حراك العدالة للناشط بنات

رام الله/ فلسطني:
دعا تيسري خالد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 
لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 
فلســطني، حكومــة رام اللــه، إىل تخصيــص موازنات كافية 
وعــىل  الفلســطينية  األريــاف  يف  حراســة  لجــان  لتشــكيل 
األمنيــة  الســلطة  أجهــزة  مــن  بعنــارص  ودعمهــا  الطرقــات، 
والعســكرية، لحاميــة املواطنــني من جرائم املســتوطنني، 

خاصة يف املناطق القريبة من املستوطنات.
جــاء ذلــك ردا عــىل اعــرتاف وزيــر جيــش االحتــالل بينــي 
غانتــس، خــالل جلســة مغلقــة لحزبــه "أزرق أبيــض"، بــأن 
عنــف املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة مل يعــد 
ظاهرة غري عادية، بل عمل منظم لفصائل متطرفة تسمح 
لنفسها بفعل كل يشء، كام ذكر موقع صحيفة "إرسائيل 

اليوم" العرية.
وتطابقــت أقــوال غانتــس وغــريه مــن قــادة االحتــالل، مثــل 
رئيــس حكومــة االحتــالل نفتــايل بينيــت، ووزيــرة داخليتها 

خــاص  بشــكل  االســتيطانية  البــؤر  بــأن  شــاكيد،  ايليــت 
تحولــت إىل ذراع تنفيــذي لســلطات االحتــالل يف الســطو 
عنــف  وأن  وممتلكاتهــم،  الفلســطينيني  أرايض  عــىل 
املســتوطنني ضــد الفلســطينيني أصبــح منــذ مــدة طويلــة 
جزءا ال يتجزأ من روتني الحياة تحت االحتالل يف الضفة 

الغربية.
وأكــد خالــد، أنــه يف ضــوء اعــرتاف وزيــر جيــش االحتــالل، 
تعامــل  تتجــاوز  ودوليــة  وطنيــة  تريعــات  وضــع  رضورة 
املتطرفــني  هــؤالء  مــع  االحتــالل  وســلطات  حكومــة 
معهــم  التعامــل  اتجــاه  يف  قانونيــة،  غــري  كاتحــادات 
يجــب  يهوديــة  إرهابيــة  منظــامت  يف  أعضــاء  باعتبارهــم 
حظرهــا ومالحقــة القامئــني عليهــا وجلبهــم إىل العدالــة، 
رادعــة عليهــم  ومســاءلتهم ومحاكمتهــم وفــرض عقوبــات 

عىل جميع الجرائم التي يرتكبونها ضد املواطنني.
دوليــة  حاميــة  لتوفــري  امللحــة  الحاجــة  عــىل  وشــدد 

للفلسطينيني تحت االحتالل.

خالد يدعو حكومة رام هللا لتشكيل لجان حراسة 
ودعمها بعنارص أمنية لحماية المواطنني

استطالع للرأي: 56 % من المواطنني غري راضني عن القضاء النظامي يف الضفة

ل السلطــة التنفيذيــة قانونيـــان لـ "فلسطني": تغــــوُّ
 بشكـــــل سافــــــــر انعكـــــس سلبيًّا علـــى القضائيـــة

محمد صبح.. طالب جامعي زجَّ به أمن السلطة يف سجن أريحا دون تهمة

استطالع: غالبية فلسطينية 
تعتقد وجود فساد بالسلطة

رام الله/ فلسطني:
 )JMCC( واالتصــال  لإلعــالم  القــدس  مركــز  أجــراه  للــرأي  اســتطالع  أظهــر 
أن  تعتقــد  أن غالبيــة فلســطينية  إيــرت"  "فريدريــش  مــع مؤسســة  بالتعــاون 
السلطة ورئيسها فاسدون، ويطالبون بتحديد موعد جديد إلجراء االنتخابات 
التريعية. وجاء يف االستطالع أن 76.3 من املائة من الشعب الفلسطيني 
يعتقدون وجود فساد يف مؤسسات السلطة، يف حني رأى 48.3 من املائة 

أن هناك محسوبية ومحاباة كبرية يف الوظائف والخدمات املقدمة.
وأظهــرت النتائــج تراجًعــا كبــرًيا يف نســبة الرضــا عــن الطريقــة التــي يديــر بها 
الرئيــس محمــود عبــاس عملــه رئيًســا للســلطة؛ فقــد بلغــت 57.5 %، يف 

حني عر 50.1 % عن عدم رضاهم عن عمل منظمة التحرير.
وطالــب 70 مــن املائــة مــن املواطنــني عبــاس إعــالن موعــد جديــد إلجــراء 
االنتخابــات التــي أجلــت يف مايــو املــايض، ورأى 77 مــن املائــة أنــه مــن 
املهــم إجــراء انتخابــات للمجلــس الوطنــي، أمــا عــن أهميــة إجــراء انتخابــات 

بلدية فقد عرت أكرية 81 % عن أهمية إجرائها.
وعر 96.8 % من املستطلعة آرائهم عن أن الحامية االجتامعية رضورية 
للفلســطينيني، وطالــب 96.9 % حكومــة اشــتية بنظــام ضــامن اجتامعــي، 
وجــاءت مشــكلة االحتــالل يف املرتبــة األوىل مــن بــني أهــم املشــاكل التــي 
تواجــه الشــعب الفلســطيني بنســبة 62.7 %، والثانيــة الفســاد 47.6 %، 

والثالثة غياب الفرص االقتصادية 45 %.
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

بينيت وعباس.. 
سعار مالحقة المقاومين 

ورجال حماس
انعقد باألمس يف مدينة غزة، يف قطاع الصمود والصرب والرباط، 
املؤمتر الوطني الشعبي الحاشد الذي دعت إليه فصائل العمل 
مــروع..  حــق  "املقاومــة  شــعار:  تحــت  واإلســامي،  الوطنــي 
الربيطــاين  للقــرار  واســتنكارا  رفضــا  اإلرهــاب"،  هــو  االحتــال 

بتصنيف حركة املقاومة اإلسامية حامس، منظمة إرهابية. 
لقــاء يعــرّب عــن وحــدة الشــعب ممثــا مبقاومتــه الباســلة ونشــطائه 
منهجــي  عــدوان  مواجهــة  يف  ووطنييــه  املــدين  مجتمعــه  ورمــوز 
منظــم ومتواصــل لعقــود مضت، وهــذا الصخب الذي يعلو اليوم 
العاملــي واملتخابريــن  القتلــة وداعميهــم عــى املســتوى  لهــؤالء 
أبنــاء  مــن  الخامــس  الطابــور  يف  املحــي  املســتوى  عــى  معهــم 

الجلدة. 
لقــد رصح وزيــر جيــش العــدو بينــي غانتــس، وهــو الــذي يلتقــي 
ذات  واتخــاذ  بربيطانيــا  للحــاق  العــامل  داعيــا  وعلنــا،  رًسا  عبــاس 
اإلجــراء ضــد أيقونــة املقاومة ومحط إجامع الشــعب الفلســطيني 
الرمــال  يف  الــرأس  لوضــع  وبائســة  يائســة  محاولــة  يف  )حــامس( 
ألصحــاب الســجل الدمــوي اإلرهــايب األســود ملجــازر أعــدم فيهــا 
الذيــن  العــزل  واملدنيــن  والنســاء  األطفــال  مــن  اآلالف  وجــرح 
التــي  بيوتهــم  يف  وهــم  الصنــع  أمريكيــة  الطائــرات  اســتهدفتهم 
دمــرت عــى رؤوســهم إبــان عدوانات مل تتوقــف؛ هروًبا إىل األمام 
من هزائم مدوية أمام صمود فرسان املقاومة الذين أذاقوه مرارة 

االنكسار وذل الخرسان. 
وينعــق بــوق أجــش آخــر حــن ينــادي وزيــر خارجيــة العــدو البيــد 
دول العــامل بــأن تحــذو حــذو بريطانيــا وتجرم حامس ومطالبة تركيا 

بإغاق مكاتبها يف إسطنبول. 
هــذا الســعار الجهنمــي يجــد صــداه لــدى أدواتهــم املتخابــرة يف 
أجهــزة  تتحــرك  اللــه املحتلــة حــن  رام  أوســلو يف  عــار  مقاطعــة 
عبــاس األمنيــة ملتابعــة دورهــا القــذر يف اعتقــال العــرات مــن 
رجــال املقاومــة وطــاب الجامعــات واملحرريــن لوقف ما يســمونه 
"الفوىض" يف رد فعل عى املشهد الوطني الفلسطيني العظيم 
حن شاركت الجموع الغفرية من أبناء الشعب وقياداته وكوادره 
مــن فصائــل املقاومة الباســلة وقاماته الوازنــة الكبرية الوفية لرموز 
منضاليها يف جنازة القائد الوطني الفلســطيني وصاحب األيدي 

البيضاء يف تعزيز الوحدة الوطنية مع الجميع وصفي قبها. 
فقــد كان ذلــك صادمــا ومزلــزال لحفنــة ســلطة التآمر عــى الثوابت 
-وهــي  بهســترييا  فاندفــع  املتخابريــن  وكــر  رأس  وعــى  الوطنيــة 
إحــدى ســامته- إلقالــة عــدد واســع مــن أزالمــه املخلصــن ونفــي 

آخرين.
وتجــد خطــط وخطــوات التنســيق مــع العــدو املحتــل ضالتهــا بعــد 
التــي  السلســلة  بــاب  البطوليــة وآخرهــا عمليــة  القــدس  عمليــات 
قادهــا ابــن حــامس وعاملهــا وشــيخها الجليــل الــذي فــدى قدســنا 
بدمائــه العطــرة الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم املعلــم واملرابط دوما 
رمزيتهــا  بــكل  األوىل  املســلمن  وقبلــة  الســامء  بوابــة  أروقــة  يف 
وتجذرهــا وعــى تقاطــع مركــزي يف البلــدة القدميــة وواحــدة مــن 
املســتوطنن  مــرور  ونقطــة  املبــارك  األقــى  املســجد  بوابــات 
ومســريات أعامهــم وتجمــع قطعــان قواتهــم ووحداتهــم الخاصــة 
مســتوطنيهم  ســوائب  وبــؤر  الحــدود  وحــرس  ودفدوفــان  اليــامم 
أنفــاس  تحــي  التــي  املراقبــة  كامــريات  ومئــات  املســلحن 

املواطنن املقدسين، كل هذا وغريه كثري جاء صفعة 
وطعنة نجاء الستخباراتهم وما تقدمه سلطة حصان

الجمعية اإلسامية – مخيم جباليا
إعــالن مزايدة بيع سيارة مرسيدس

)2021/02(

تعلــن الجمعيــة اإلســامية – مخيــم جباليــا عــن طــرح مزايــدة بيــع ســيارة مــن 
اماكها )مرسيدس 311CD1( بالظرف املختوم وذلك حسب التايل :

)311CD1 سيارة )مرسيدس •
• سنة اإلنتاج / 2003.

.)WDB9036622R446456( شايص رقم •
• رقم املحرك / 61198150631486.

• اللون/ عاجي أبيض.
1. رسوم دخول املزايدة 50 شيكل غري مسرتدة .

2. تاريــخ دخــول املزايــدة يــوم االربعــاء املوافق 2021/11/24 وحتى يوم 

االحد 2021/11/28م
3. يحق للجمعية الغاء املزايدة دون ابداء االسباب

 10:00 الســاعة  مــن   2021/11/27 الســبت  يــوم  الســيارة  معاينــة   .4

صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.
- عــى مــن يرغــب بدخــول املزايــدة مراجعــة مقر الجمعيــة الكائن يف مخيم 
جباليــا حــي القصاصيــب خلــف مركــز الرطــة ، لاستفســار يرجــى االتصــال 

عى هاتف 2475080 أو جوال رقم 0599604067
الجمعية اإلسامية – مخيم جباليا 

إعالن عطاء تنفيذ حملة إعالمية )آمنات( 
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 58/2021 

والخاص بتنفيذ حملة إعامية )آمنات(.
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
 2021/11/24 املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 8/2011 من الساعة 09:00 

صباحًا حتى الساعة 01:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 

• رسوم الجريدة ملدة يومن متتالين عى من يرسو عليه العطاء.
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعية عايشــه لحامية املــرأة والطفل وذلك إما 

كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الثاثاء املوافق  
2021/11/30الساعة 01:00 مساًء .

 2021/11/30 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:30 مساء

املوافــق  االحــد  يــوم  للمورديــن  متهيــدي  اجتــامع  يوجــد  انــه  العلــم  مــع   •
2021/11/28 الساعة 11:00 صباحا.

إدارة الجمعية 

H21/ 24 إعالن استجالب عروض اسعار رقم
الخاصة: اختيار وتعيني مدقق حسابات لرشكة 

توزيع كهرباء غزة لعام 2021
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن اســتجاب عــروض أســعار لــزوم 
اختيار وتعن مدقق حسابات لعام 2021, حسب البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الثاثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العــروض  تســليم  موعــد   -  
2021/11/30 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/30 الثاثــاء  املوافــق   يــوم   الفنيــة  فتــح املظاريــف  - موعــد 
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عى مستندات العرض من دائرة املشرتيات مبقر الركة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االربعاء 

املـوافـق  2021/11/24  .
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف عرض السعر. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
aarroqi@gedco.ps :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

1515

حجة عدم ممانعة من سفر
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

تقدمــت إىل محكمــة شــامل غــزة الرعيــة املدعيــة خديجــة إبراهيــم حســن 
نصــار لعمــل حجــة عــدم مامنعة من ســفر وأنها كانــت زوجة ومدخولة بصحيح 
العقــد الرعــي إىل محمــد حســن محمــد نصــار وقــد طلقهــا لــدى اململكــة 
بتاريــخ  للثــاث  بينونــة كــربى مكملــة  بائنــة  الســعودية طلقــة واحــدة  العربيــة 
ســنوات   5 وعمــره  وهــو حســن  ولــد  منــه  لهــا  تولــد  وقــد  1437/10/20هـــ 

مواليــد 2016/9/12م وحيــث أن والــده مقيــم يف امللكة العربية الســعودية 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا وال يوجــد لــه عصبــة داخــل قطــاع غــزة وحيــث أن 
حســن املذكــور بحاجــة إىل عــاج بالخــارج يف مستشــفى املقاصــد الخرييــة 
بصحبــة جدتــه ألمــه روضــة ديــاب عبــد الكريــم نصــار مــن بيت حانون وســكانها 
حــق  لــه  ومــن  املذكــور  حســن  للطفــل  للســفر  مامنعــة  عــدم  إىل  وبحاجــة 
االعــرتاض عــى الســفر التوجــه إىل محكمــة شــامل غــزة الرعيــة ملدة أســبوع 

وحرر يف2021/11/18م
قايض شامل غزة الرعية
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرعي
 محكمة شامل غزة الرعية االبتدائية

رام الله-غزة/ فلسطن-صفا:
تضامنيــة  وقفــة  أمــس،  غــزة،  مدينــة  شــهدت 
الفســفوس  كايــد  األســريين  بانتصــار  احتفــاء 
الخاويــة،  األمعــاء  معركــة  يف  الهرميــي  وعيــاد 

ودعام لزمائهم املرضبن عن الطعام.
اأٍلرى  أهــايل  مــن  عــدد  الوقفــة  يف  وشــارك 

واملتضامنن وأرسى محررين.
وقــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحررين يف 
غــزة حســن قنيطــة، خــال كلمة بالوقفــة: إن هذا 
االنتصار يضاف إىل ســجل انتصارات وإنجازات 
السياســات  وجــه  يف  األســرية  الوطنيــة  الحركــة 

العنرصية لاحتال اإلرسائيي.
وشدد قنيطة، خال كلمته، عى أن هذا اإلنجاز 
هــو بدايــة للنظــر يف قضيــة االعتقــاالت اإلداريــة 
العشــوائية التــي تتجــاوز الحــدود القانونية والتي 
بتجــاوز  لنفســه  الحــق  االحتــال  فيهــا  يعطــى 
واســتخدام نصــوص قانونيــة بغــري موقعهــا وبغــري 
مكانهــا. وطالــب املؤسســات الحقوقيــة الدوليــة 
بأن تكون لها كلمة وموقف حيال تغول االحتال 

عى حقوق شعبنا وأرسانا.
تشــكيل جبهــة  االســتمرار يف  إىل  قنيطــة  ودعــا 
هــواش  املرضَبــن  األســريين  ودعــم  مســاندة، 
واألشقر، واملطالبة بإلغاء قرار االعتقال اإلداري 
ه  ِبَعــدِّ اســتخدامه  ورفــض  ولألبــد،  واحــدة  ملــره 
ســيًفا مســلًطا عــى رقــاب أبنــاء شــعبنا، والكــف 
عــن سياســة الصمــت التــي تتبعهــا املؤسســات 

الحقوقية الدولية بحق أرسانا.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جهتــه،  مــن 

انتصــار  أن  عدنــان،  خــرض  الشــيخ  اإلســامي 
"رضبــة  شــّكل  والهرميــي  الفســفوس  األســريين 
متارســه  الــذي  اإلداري"  لاعتقــال  جديــدة 

سلطات االحتال بحق األرسى للنيل منهم.
وشــدد عدنــان، يف ترصيــح، أمــس، عــى رضورة 
ســجون  يف  األرسى  إســناد  فعاليــات  اســتمرار 
واملرضبــن  املعزولــن  وخاصــة  االحتــال 

واملرىض.
ومســاء االثنــن، عّلــق األســريان الفســفوس )32 
عامــًا( والهرميــي )28 عامــًا( إرضابهــام املفتــوح 
عــن الطعــام، األّول بعــد 131 يومــًا، والثــاين بعد 
61 يومــًا، احتجاجــًا عــى اعتقالهــام اإلداري يف 

سجون االحتال.
عــن  باإلفــراج  يقــي  اّتفــاق  بعــد  ذلــك  وأىت 
األّول  كانــون  ديســمرب/   14 يف  الفســفوس 
املقبــل، عــى أن يبقــى محتجــزًا يف مستشــفى 
حالتــه  لتدهــور  نظــرا  اإلرسائيــي  "بــرزالي" 
إىل  مجّمــدًا  اإلداري  اعتقالــه  ويبقــى  الصحيــة، 
حــن اإلفــراج عنــه. وكذلــك اإلفــراج عــن الهرميي 
بعد اتفاق مع سلطات االحتال يقي بتحديد 
سقف اعتقاله اإلداري، فُيفرج عنه بتاريخ الرابع 

من مارس/ آذار 2022.
مــن جهتــه، قــال خالــد الفســفوس شــقيق األســري 
موعــد  حــّددت  االحتــال  ســلطات  إّن  كايــد: 
اإلفــراج عــن شــقيقه يف الرابــع عــر من ديســمرب 
بوجــود  يقــي  القــرار  أن  إىل  الفتــا  املقبــل، 
شــقيقه يف مشــفى "برزالي" ملدة 23 يوًما دون 

حراسة، ويسمح لعائلته بزيارته.

القــرار  أن  أمــس،  "صفــا"،  لوكالــة  خالــد  وذكــر 
يتضمن نقل شقيقه منتصف الشهر املقبل إىل 

مشايف الضفة الغربية املحتّلة.
نجلهــم،  بانتصــار  العائلــة  فرحــة  عــن  وأعــرب 
مضيًفــا: "كنــا يف حالــة خــوف وقلــق دامئــن إىل 

أن انترص كايد، ومتّكنا من رؤية ابتسامته".
باألمــس  نامــت  جــوان  األســري  "طفلــة  وتابــع: 
مرتاحــة البــال، بعــد معانــاة ألربعــة أشــهر تقريًبــا 
كانــت تعــاين فيهــا اضطــراب النــوم نتيجــة قلقهــا 

عى والدها".
وأشــار إىل أن "فرحــة النــاس وتفاعلهــم وانطــاق 
مســريات يف شــوارع البلدة احتفااًل بانتزاع كايد 
قــرار حريتــه قــد رفــع معنويــات شــقيقه وزاد مــن 

فرحة انتصاره".
فحوصــات  عــّدة  أجــرى  شــقيقه  أن  خالــد  وبــّن 
طبية، وبدأ بأخذ املدّعامت الغذائية، باإلضافة 
حتــى  لشــهور  الطبيــة  للمتابعــة  حاجتــه  إىل 
"نفســيته  أّن  مؤّكــًدا  الصحيــة،  ظروفــه  تتحســن 

ومعنوياته عالية جًدا".
ولفــت الفســفوس إىل أّن شــقيقيه كايــد وأكــرم 
شــهر  مــن  الوقــت  نفــس  يف  عنهــام  ســُيفَرج 
يتبعهــم  التــايل  الشــهر  ويف  املقبــل،  ديســمرب 
شــقيقه محمــود، الذي خــاض إرضاًبا عن الطعام 

بالتزامن مع إرضاب كايد ملدة 30 يوًما.
ويخوض اإلرضاب املفتوح، حاليا األسري هشام 
إســامعيل أبــو هــواش )39 عامــًا( منــذ 98 يومــًا، 
واألســري لــؤي األشــقر )45 عامــًا( منــذ 43 يومــا؛ 

رفضا لاعتقال اإلداري.

منذ 20 عاًما.. والد األسري 
"أبو مصطفى" يف مقدمة 

فعاليات مساندة األرسى
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

عى مدار 20 عاًما، مل يرتك املســن أبو رامي أبو مصطفى )72 عاًما( والد األســري 
رامي املعتقل يف سجون االحتال اإلرسائيي فعاليًة إلسناد األرسى إال ويكون يف 

مقدمة املشاركن، هاتًفا بالحرية بأعى صوته لهم جميعا.
يف خيمة "الحرية" التي نظمتها، أمس، حركة املقاومة اإلسامية حامس، وجمعية 
اللجنــة  مقــر  أمــام  غــزة،  قطــاع  جنــويب  يونــس  خــان  يف  واملحرريــن  لــألرسى  واعــد 
الدولية للصليب األحمر، كان والد األســري رامي إىل جانب عدد من أهايل األرسى 
واملحرريــن، وقــادة العمــل الوطنــي واإلســامي، واملؤسســات الرســمية، يســاندون 

األرسى.
ويف الخيمــة التــي شــهدت مشــاركة واســعة مــن الجهــات املختلفــة، رفــع صــور أرسى 

مرضبن عن الطعام وآخرين مرىض، وأسريات.
ويوضح "أبو مصطفى" يف حديثه لصحيفة "فلسطن" أن قوات االحتال اعتقلت 
ابنــه عــام 2000 عنــد "حاجــز املطاحــن" الــذي كان يفصــل جنــويب قطــاع غــزة عــن 
الجامعــة  يف  املدنيــة  الهندســة  لدراســة  املعتــاد  طريقــه  يف  كان  حيــث  شــامله، 

اإلسامية بغزة.
ويضيف أنه بعد صدور الحكم عى ابنه بالسجن 20 عاًما، متكن من زيارته 4 مرات 
فقــط، وبعدهــا قــررت ســلطات االحتــال منعــه مــن زيارتــه بذريعــة أســباب "أمنيــة"، 

واقترصت الزيارات عى والدته، لكنها منعت أيًضا.
وأشــار إىل عــدم متكــن أي أحــد مــن العائلــة مــن زيــارة ابنهــم منــذ أكــر مــن 7 أعــوام، 
األمــر  أن  إىل  الفتــا  غــزة،  قطــاع  زيــارة ألرسى  أي  ورفضــه  االحتــال  بســبب سياســة 
يقتــرص عــى التواصــل معــه عــرب رســائل مكتوبــة ينقلهــا "الصليــب األحمــر". وداخــل 
ســجون االحتــال، يقــول أبــو مصطفــى إن ابنــه متكــن رغــم ظــروف االعتقــال الصعبــة 
مــن الحصــول عــى درجــة املاجســتري مرتــن، يف التاريخ، واالقتصاد اإلســامي، عرب 

جامعة أبو ديس، وهو اآلن يدرس الدكتوراه، وقريًبا يحصل عليها.
خاصــة  لــألرسى  اإلســنادية  الفعاليــات  يف  يشــارك  ابنــه  اعتقــال  منــذ  أنــه  ويؤكــد 
املرضبــن عــن الطعــام واملــرىض، مضيفــا أن والــدة رامــي )73 عاًمــا(، هــي األخــرى 
دامئــة املشــاركة يف الفعاليــات، لكــن لرتاجــع حالتهــا الصحيــة مؤخــرا توقفــت عــن 

املشاركة.

غزة/ صفاء عاشور:
ومؤسســة  الصحــة  وزارة  احتفلــت 
أمــان فلســطن، بوضــع حجر األســاس 
النفســية  للصحــة  الوطنــي  للمركــز 
والتأهيــل املجتمعــي يف شــامل غزة، 
عــى  نوعــه  مــن  األول  املركــز  وهــو 
 2 بقيمــة  وذلــك  فلســطن،  مســتوى 

مليون و900 ألف دوالر.
حفــل  خــال  املشــاركون  وأكــد 
أمــس،  صبــاح  ُعقــد  الــذي  التدشــن 
خــال  ســُيبنى  املركــز  أن  غــزة  شــامل 
نوعيــة  نقلــة  وســيكون  ونصــف،  عــام 
والتأهيــل  النفــيس  العــاج  لتقديــم 
املجتمعــي للفئــات املتــرضرة خاصــة 
االحتــال  يشــنها  التــي  الحــروب  مــن 
رئيــس  غــزة.   قطــاع  عــى  اإلرسائيــي 
لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي عصام 
الدعليــس، أوضــح أن املركــز ســيكون 
غــزة،  قطــاع  يف  كبــرية  أهميــة  لــه 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  إىل  نظــرًا 
املســتمرة عليه، التي تســبب بالكثري 
النفســية  واالضطرابــات  األرضار  مــن 
عــى كثــري مــن فئــات املجتمــع. وقــال 
الدراســات  "حســب  لــه:  كلمــة  يف 
مــن   % 91 فــإن  والدوليــة،  الحقوقيــة 
لهــم إضطرابــات  غــزة حدثــت  أطفــال 
عــى  األخــري  العــدوان  بعــد  نفســية 
هــذا  أهميــة  تــربز  هنــا  ومــن  القطــاع، 

معالجــة  حيــث  مــن  املــروع، 
أطفــال  لــدى  النفســية  االضطرابــات 
غــزة"، شــاكرًا مؤسســة أمــان فلســطن 
هــذه  مثــل  ودعــم  لتبنــي  ماليزيــا 

املشاريع.
افتتــاح  "منــذ  الدعليــس:  وأضــاف 
 – فلســطن  أمــان  مؤسســة  مكتــب 
ماليزيــا يف قطــاع غــزة، تــرك العديــد 
مــن  العديــد  عــى  البصــامت  مــن 
الجبهــات الداخليــة التــي تــم دعمهــا، 
الرضوريــة  االحتياجــات  وتوفــري 

واملهمة للمواطنن يف القطاع".
تقــوم  الصحــة  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
إمكانــات  ظــل  يف  كبــرية  بجهــود 

وقال يف كلمة مســجلة له: "يتشــارك 
أمــان  مؤسســة  مــع  املــروع  يف 
فلســطن، وزارة الصحــة الفلســطينية 
يف قطاع غزة إلنشــاء املركز األول من 
ســيعمل  حيــث  فلســطن،  يف  نوعــه 
للصحــة  مستشــفى  ه  ِبَعــدِّ املركــز 
مــن  الــوزارة  ســعة  وســيزيد  العقليــة 
مرافــق  مــع  للمــرىض  الخاصــة  األرسة 

متخصصة ومجهزة".
هــذه  مثــل  "وجــود  وانــج:  وأضــاف 
املستشفى رضوري لسكان قطاع غزة 
يف ظــل اســتمرار الحصــار اإلرسائيــي 
عــدوان  مــن  أكــر  االحتــال  وشــن 
لألدويــة  حــاد  نقــص  ظــل  يف  عليــه، 

"أمــان  أن  لــه،  كلمــة  يف  وبــن 
فلســطن" تقــدم كل مــا يلــزم للقطــاع 
رشاء  يف  تســاهم  حيــث  الصحــي، 
طبيــة،  ومســتلزمات  وأجهــزة،  أدويــة، 
واملســاهمة يف تجــاوز العجــز الطبــي 
يف قطاع غزة وفلسطن والعمل عى 
بالخــارج،  للعــاج  إمكانيــات  توفــري 
إضافــة إىل اســتقدام أطبــاء خارجيــن 
القطــاع  يف  نوعيــة  عمليــات  إلجــراء 

ودعم املعاقن والجرحى.
فلســطن  أمــان  أن  إىل  صيــام  وأشــار 
كفــاالت  توفــري  عــى  عملــت 
واملشــاريع  الفقــرية  واألرس  لأليتــام 
تنميــة  عــى  عملــت  كــام  الصغــرية، 
ومتكــن  ومســاعدة  الزراعــي  القطــاع 
املزارعــن مــن الوصــول إىل أراضيهــم 
إىل  ولفــت  الحدوديــة.  املناطــق  يف 
أن املؤسســة ســاهمت يف بنــاء عــدد 
مــن املــدارس لــوزارة الرتبيــة والتعليــم 
الدراســية  املســتلزمات  وتوفــري 
وتأهيــل  ترميــم  وإعــادة  للطــاب، 
وتزويدهــا  ُقِصفــت،  التــي  املــدارس 

باالحتياجات اللوجستية الرضورية.
ونبه صيام إىل مشاركة املؤسسة يف 
دعــم قطــاع البنيــة التحتيــة واإلســكان، 
لــدى املؤسســة مشــاريع  حيــث كان 
العامــة  األشــغال  وزارة  مــع  بالتعــاون 
أفضــل  ظروًفــا  توفــر  واإلســكان، 
دمــرت  الذيــن  لألهــايل  للمعيشــة 
البلديــات  دعــم  إىل  إضافــة  بيوتهــم، 

الحدودية والدفاع املدين.

الحصــار  بســبب  وقليلــة  ضعيفــة 
اإلرسائيــي، إال أنــه وبجهــود العاملــن 
فيهــا تــم تحقيــق الكثري مــن اإلنجازات 
والخدمــايت  الطبــي  الصعيــد  عــى 

للمواطنن واملرىض.
افتتاح المركز

فلســطن-  أمــان  مؤسســة  مديــر  أمــا 
افتتــاح  فأعلــن  وانــج،  ســفيان  ماليزيــا 
بنــاء املركــز الوطنــي للصحــة  مــروع 
يف  املجتمعــي،  والتأهيــل  النفســية 
املرحلــة األوىل التــي تبلــغ تكلفتهــا 2 
مليــون و900 ألــف دوالر مــن إجــاميل 
 5 بـــ  ُتقــّدر  التــي  املــروع  موازنــة 

ماين و400 ألف دوالر.

واملســتلزمات الطبيــة والدمــار الكبــري 
يف البنية التحتية للقطاع الصحي".

وذكر أن ما تقوم به املؤسســة واجب 
يف  القطــاع  أهــل  ملســاندة  الوقــوف 
االحتــال،  ضــد  وكفاحهــم  نضالهــم 
شــاكرًا كل مــن ســاهم يف إنجــاح هــذا 
املروع الذي ســيكون له أثر إيجايب 

يف أهايل قطاع غزة.
مركز مهم

مــن جانبــه، أوضــح وكيــل وزارة الصحــة 
د. يوســف أبــو الريــش أن هــذا املركــز 
الوحيــد  واملــكان  املؤسســة  ســيكون 
التأهيــل  خدمــات  ســيقدم  الــذي 
بشــكل  النفــيس  والدعــم  املجتمعــي 

متكامل لسكان قطاع غزة.
املــروع  أن  لــه،  كلمــة  يف  وبــن 
لـــ60 رسيــًرا  تتســع  ســيقدم خدمــات 
التأهيــل  ومركــز  الطــوارئ  وقســم 
ُتســتكَمل  ثــم  الخارجيــة،  والعيــادات 
يف املرحلــة الثانيــة ليســتكمل املبلغ 
اإلجــاميل 5 مايــن و400 ألف دوالر 

أمرييك.
مشاريع عدة

التنفيــذي  املديــر  أوضــح  بــدوره، 
-ماليزيــا،  فلســطن  أمــان  ملؤسســة 
تحــاول  مؤسســته  أن  صيــام  عمــر 
ورسيعــة  طارئــة  إغاثيــة  برامــج  إقامــة 
تعتمــد عــى االحتياجــات التــي تعمل 
لــألرس  الحيــاة  مقومــات  توفــري  عــى 
أوقــات  يف  وبالــذات  الفلســطينية 

الطوارئ والحروب.

عدنان: انتصارهما رضبة جديدة لالعتقال اإلداري

وقفـــة فـــي غـــزة احتفــاء بانتصـار األسريين 
الهريمـــي والفسفــوس ودعًما للمرضبني

األول من نوعه عىل مستوى فلسطني

تدشيــــن المركــــز الوطنــــي للصحــــة النفسيــــة والتأهيــــل المجتمعـــي بغـــزة

جانب من حفل التدشين بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التاريخــي والدينــي والحضــاري، هــذه القواعــد التــي تبنــى عليها مصالح 
الــدول وعالقتهــا، ومــن أجــل ذلــك أسســت بريطانيــا الكيــان الصهيــوين 
عىل أرض فلسطني، وللغرض ذاته دعم الغرب هذا الكيان ورعاه ومده 
بكل أسباب القوة والبقاء، ومل تفلح املآيس واآلالم التي ذاقها الشعب 
الفلســطيني طــوال تاريخــه الحديــث يف وقــف هــذه الجرميــة املســتمرة 
جانتــس  موقــف  يفهــم  ذاتــه  وبالســياق  بريتــي،  قــرار  حتــى  بلفــور  منــذ 
مبطالبــة دول العــامل بدعــم الســلطة الفلســطينية "حتــى ال تنهــار"، ويف 
اإلطار نفسه يفهم موقف حامس العنيد بكل إرصارها أن تسبح وحيدة 

ضد تيار جارف من القوة الغاشمة واملصالح السياسية واالقتصادية.
ويف غمــرة هــذا املعــرك املعقــد املتشــابك وهــذا الــراع املحمــوم 
يكون للقانون الدويل مكان ميكن أن يتبوأه، ليحاول بكثري من املنطق 
وقليــل مــن القــوة إقنــاع أطــراف الــراع بالتوقــف عنــد نصوصــه، ولكــن 
تبقــى يف النهايــة مقولــة: "القــوة تصنــع الحــق وتحميــه" حقيقــة واقعــة، 
ولذلــك يحــاول كل طــرف أن يتمســك مبقاليــد القــوة حتــى يف غمــرة 
لجوئــه إىل القانــون الــذي صيــغ ليمنــح القــوى حــق إنفــاذه أو وقفه، األمر 
الــذي يعطــي القــوة كثــرًيا مــن االحــرام حتــى لــو كانــت متواضعــة، فهي 
تســتطيع يف ظــرف معــني أن تلــزم اآلخريــن باالمتثــال لقواعــد القانــون 

وإنفاذها.
بريتــي هــي وزيــرة بريطانيــة مــن أصــل هنــدي هندوســية الديانــة، بتتبــع 
مســريتها السياســية يتضــح أنهــا وزيــرة بــال قيــم أو أخــالق، فقــد عملــت 
قبــل ذلــك يف رشكــة تدعــم النظــام العســكري الدكتاتــوري مليامنار، ثم 
تجــاوزت األصــول الحكوميــة الربيطانيــة وقبلــت الحصــول عــىل مرتــب 
شــهري  قــدره خمســة آالف يــورو مقابــل خمــس ســاعات عمــل فقــط يف 

حائط الرباق الصهيونية، وأخرًيا أصدرت لجنة التعليم يف "كنيست" 
ــا ضمــن  ــا بــإدراج املســجد األقــى معلــاًم يهوديًّ االحتــالل قــراًرا إلزاميًّ

زيارات املدارس الصهيونية عاّدة إياه "جبل الهيكل".
ووفق توقيت املقاومة الفلسطينية تأيت عملية الشهيد املقديس أبو 
شــخيدم ضمــن سلســلة عمليــات فرديــة نفذهــا مقاومــون فلســطينيون 
ا عــىل انتهــاكات  باســتخدام مــا أتيــح لهــم مــن أدوات دفــاع بدائيــة، ردًّ
االحتالل املتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وهي تأيت بعد مرور 
خمس سنوات عىل عملية مشابهة نفذها املقاِوم املقديس مصباح 
أبــو صبيــح يف حــي الشــيخ جــّراح مبدينــة القــدس، وُقِتــل فيهــا اثنــان 
مــن املســتوطنني الصهاينــة، لُتبــّدد مــن جديــد أوهــام جيــش االحتــالل 
بأنــه نجــح يف بســط ســيطرته األمنيــة عــىل املدينــة املقدســة، وإنهــاء 
ظاهــرة العمليــات الفلســطينية امُلســّلحة يف عمــق املدينــة املقدســة 
التــي طاملــا وصفهــا بعاصمتــه األبديــة، رافًضــا وجود أي مظاهر ســيادة 

فلسطينية داخل مدينة القدس املحتلة. 
ســيايس  دعــم  مــع  القــدس  عمليــة  تــأيت  الســيايس  الصعيــد  وعــىل 
كبــري قدمتــه حكومــة جونســون الربيطانيــة لحكومة بينت بــإدراج حركة 
حــامس عــىل قوائــم اإلرهــاب، وتكثيــف أنظمــة التطبيــع العــريب -ويف 
باالحتــالل  االحتــامء  تجــاه  هرولتهــا  مــن  اإلمــارايت-  النظــام  مقدمتهــا 
رشاكــة  اتفاقيــة   80 مــن  أكــر  اإلمــارايت  النظــام  وقــع  إذ  الصهيــوين، 
إســراتيجية مــع االحتــالل، وفتــح لــه آفاًقــا واســعة للتمــدد الســيايس 
واألمنــي يف املنطقــة العربيــة، مــا يعينــه عــىل تعزيــز ترســانته التقنيــة 
أبــو شــخيدم يف القــدس تكشــف  والعســكرية، فــإذا عمليــة الشــهيد 
وهــن املحتلــني، وتحــدد نقــاط ضعفهــم، وتؤكد أن هــذا الكيان الهّش 
مــن الداخــل ال أمــان وال مســتقبل لــه يف مدينــة القــدس التــي متّثــل 

العداوات والصدقات عالقات تحكمها املصالح بني الدول، فال أخالق 
يف العمل الســيايس، وال قوانني ُتلزم حينام تصاغ بشــكل ميكن القوى 

من التحكم يف مفاتيح لعبة الحكم والسياسة.
وال قضــاء ينصــف إذا مــا ُكبــل بقيــد ُيغــل يــد العدالة عــن الوصول للجناة 
بسقف مجلس األمن الدويل، الذي يحكمه الفيتو الذي ال يستخدم إال 

ملنع العدالة واإلنصاف بحق الضعفاء.
يف املحــارضة األوىل يف الســنة األوىل يل يف كليــة الحقــوق يف مــادة 
بحقيقــة  املــادة  يــدرس  الــذي  الدكتــور  فاجأنــا  العــام  الــدويل  القانــون 
صادمــة: "العــامل تحكمــه املصالــح وال يحكمــه القانــون"؛ ففيــَم دراســة 
القانون الدويل إذن؟! سؤال استنكاري وجواب تقليدي من املحارض: 
حتــى نعــرف حقوقنــا ونتمســك بهــا، وســؤال آخــر: ومــا فائــدة معرفتهــا 
بالقانــون؟!  وليــس  باملصالــح  يحكــم  العــامل  كان  إذا  بهــا  والتمســك 
جدليــة  وبقيــت  فيهــا،  ثبــات  وال  تتغــري  القــوى  موازيــن  ألن  الجــواب: 
القانــون واملصالــح قامئــة يف عقــي حتــى اآلن، رغــم أننــي عــىل قناعــة 
تامــة بــأن العدالــة غــري مطلقــة وتبقــى نســبية بــني البــر، فــام أراه عــني 
العدل يراه غريي ظلاًم وجوًرا، وما يراه غريي ظلاًم وجوًرا قد أراه عداًل 
وإنصاًفــا، ولذلــك يظــل القانــون الحاكــم والضابــط، وهــو املعيــار الــذي 
يحكم عىل ترفات أشخاص القانون الدويل، فنصفها عادلة أو ظاملة 
بنــاء عــىل تقييمنــا مــدى التزامهــا بنصوص القانون الــدويل، بغض النظر 
عن احرامها له أو عدم احرامها، ومام ســبق نفهم معادلة العالقة بني 
أطــراف ثــالث: العــدو الصهيــوين وبريطانيــا وحــامس، باملنطــق الخــاص 
يدعيهــام  العــدل  كل  والعــدل  الحــق  كل  الحــق  أن  شــك  ال  جهــة  بــكل 
كل طــرف يف ترفاتــه وعالقاتــه، التــي يحكمهــا قبــل كل يشء اإلرث 

عمليــة إطــالق نــار يف القــدس القدميــة خــرب انتــر كالنــار يف الهشــيم 
املدينــة  تجــاه  األنظــار  لتلتفــت  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــرب 
لتتــواىل  العربيــة،  املنطقــة  يف  الــراع  لــب  مُتّثــل  التــي  املقدســة 
األنبــاء عــن عمليــة جريئــة أقــدم عــىل تنفيذهــا مقــديس معــروف لــدى 
أجهــزة أمــن االحتــالل، التــي عاشــت ســاعات مــن الذهــول وهــي تتابــع 
نتائــج العمليــة، التــي أدت إىل استشــهاد املقــاِوم املقــديس فــادي أبو 
شــخيدم ومقتــل أحــد جنــود االحتــالل، وإصابــة أربعــة جنــود آخريــن، 

أحدهم أصيب بجراح خطرة.
ومــكان  توقيتهــا،  دالالت  مــن  الفدائيــة  العمليــة  هــذه  خطــورة  تنبــع 
تنفيذها، وطبيعة السالح املستخدم، وشخصية املقاِوم الفلسطيني، 
ونجاحــه الكبــري يف عمليــة التمويــه والتخطيــط لتنفيــذ العملية، إضافة 
إىل نتائجهــا السياســية واألمنيــة عىل القضية الفلســطينية ومخططات 

االحتالل لتهويد مدينة القدس واملسجد األقى.
جــاءت عمليــة القــدس األخــرية يف وقــت كّثفــت فيــه حكومــة االحتالل 
التــي  االســتيطانية  ومخططاتهــا  انتهاكاتهــا  مــن  املتطرفــة  اليمينيــة 
تســتهدف األحيــاء العربيــة بالقــدس املحتلــة، ويف مقدمتهــا مخطــط 
اســتبدال  إىل  ورائــه  مــن  تهــدف  الــذي  "التلفريــك"  الهــوايئ  القطــار 
ــا  ا وتجاريًّ مســار يصبــح فيــه ُمجّمــع "كيــدم" االســتيطاين مركــًزا ســياحيًّ
ألهداف تهويدية باملســار الســياحي يف البلدة القدمية، واملضاعفة 
غــري املســبوقة القتحامــات املســتوطنني للمســجد األقــى، والقيــام 
الــزواج  توثيــق عقــود  مثــل  األقــى  يهوديــة داخــل ســاحات  بطقــوس 
وأداء الصلــوات التلموديــة، وغريهــا مــن االنتهــاكات لحرمــة املســجد 
األقــى، إذ بلــغ عــدد الصهاينــة املقتحمــني للمســجد األقــى منــذ 
مطلع عام 2021م 25581 مستوطًنا حسب إحصاءات نرتها إدارة 

الشــهر، وقــد طــردت مــن الحكومــة الربيطانيــة قبــل ذلــك أيًضــا إلجرائهــا 
مــن حكومتهــا،  إذن  مــع شــخصيات حكوميــة صهيونيــة دون  مقابــالت 
بريتــي تشــعر بالقــوة اآلن يف مقابــل حامس التــي تراها "طرًفا ضعيًفا"، 
لذلــك تتجــاوز القانــون الــدويل الــذي ارتضتــه األمــم املتحــرة ضابًطــا 
لترفاتهــا وتقــرر أن تصــم املقاومــة الفلســطينية باإلرهــاب خالًفــا لهذا 
القانون، وجانتس يشــعر بالقوة مقابل الســلطة الفلســطينية، وهي يف 
ا، ولكنــه يف الواقــع  نظــره طــرف ضعيــف منهــك يتخــذه يف الظاهــر عــدوًّ
يحقق مصلحة آنية ووجوده ضامن لالســتقرار والهدوء، لذلك يطالب 

جانتس العامل بدعمه.
واملصلحــة القامئــة بــني بريطانيــا دولــة منشــئة للكيــان الصهيــوين وهــذا 
الكيان لن يؤثر فيها إال بعض من القوة تلزمها باحرام القانون الدويل، 
وهذه القوة ليست بالرورة عسكرية، ولكن رمبا تكون القوة السياسة 

والدبلوماسية واالقتصادية أمىض سالًحا وأقوى أثًرا.
هــذا إذا مــا قــرر مــن ميتلــك هــذه القــوة مــن العــرب أن يســتخدمها، وال 
يف  حســاب  دون  الربيطانيــة  الحكومــة  تتــرف  ولذلــك  يفعــل،  أظنــه 
الفلســطيني، وباملنطــق ذاتــه يدعــو جانتــس أن  الحــق  االعتــداء عــىل 
ُيَفّعل العرب قوتهم االقتصادية والسياســية لدعم الســلطة ألنها تحقق 
املصلحــة املشــركة لربيطانيــا والكيــان، وأظنهم ســيفعلون ألن التجربة 

أخربتنا أن العرب ينفذون ما ال يرغبون.
العــدل  أن محكمــة  الجزيــرة  عــىل شاشــة  املقــال ورد خــرب  كتابــة  بعــد 
عــىل  لوجــود حــامس  قانونيــة  بــأن هنــاك مســوغات  تقــي  األوروبيــة 
قامئــة املنظــامت اإلرهابيــة، أظــن أن تزامــن األحداث لــه دالالت معينة، 

ورمبا نتحدث عن هذا الخرب يف مقال آخر. 

حارض ومستقبل املنطقة العربية.
إن شخصية املقاِوم الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة حامس 
ووجهاء مدينة القدس املحتلة، مبا تحمله هذه الشخصية من رمزية 
الشــيخ املــريب، والخطيــب الواعــظ، والعــامل العابــد الزاهــد، ســترك 
أثرها املستقبي يف نفوس الشباب الفلسطينيني، الذين يرون هذا 
القائــد قــد ضحــى بنفســه فــداًء للقــدس، لُيســّطر بدمائــه الزكية مرحلة 
جديــدة يخوضهــا الشــباب الفلســطينيون يف الضفــة والقــدس رفًضــا 

لعدوان االحتالل، ودفاًعا عن املسجد األقى.
إن النجاح الكبري ملنفذ عملية القدس يف التخطيط، والتمويه بالتنكر 
بــزي اليهــود املتشــددين الحريديــم، ووصولــه إىل بــاب السلســلة أحد 
أبــواب املســجد األقــى، وإيقاعــه قتــىل وجرحــى يف صفــوف جيــش 
الغاصــب؛  للمحتــل  إيــالم  مــن  العمليــة  هــذه  متّثلــه  مبــا  االحتــالل، 
ســتدفع املزيــد مــن الشــباب الفلســطينيني التبــاع نهــج املقاومــة يف 
مواجهــة االحتــالل، خاصــة مــع الفشــل الســيايس الكبــري الــذي حققتــه 
الســلطة الفلســطينية يف مروع التســوية، وبرهن لكل أبناء الشــعب 
الفلســطيني أن خيــار املقاومــة هــو الخيــار األكــر نجاعــًة يف مواجهــة 

عدوان االحتالل.
مــن  العمليــة املزيــد  بعــد هــذه  اتخــاذ االحتــالل  توّقعنــا  رغــم  ختاًمــا 
اإلجــراءات القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني يف الضفــة والقــدس 
املحتلتــني؛ يقيننــا أن املرحلــة املقبلــة هــذه مرحلــة املقاومــة، وأن 
تصعيــد االحتــالل عدوانــه عــىل أبنــاء الشــعب الفلســطيني، والدعــم 
السيايس الذي يتلقاه من دول الغرب، وتطبيعه مع أنظمة العار التي 
تفتقد أي حاضنة شعبية، مل تجلب ولن تجلب له األمن واألمان فوق 

األرض الفلسطينية املحتلة، وإن غًدا لناظره لقريب.

غانتس وبرييت وحماس

عملية القدس.. دالالت ونتائج مستقبلية

المستشار/ أسامة سعد

المصلحة القائمة بين بريطانيا دولة منشئة 
للكيان الصهيوني وهذا الكيان لن يؤثر فيها 

إال بعض من القوة تلزمها باحترام القانون 
الدولي، وهذه القوة ليست بالضرورة 

عسكرية، ولكن ربما تكون القوة السياسة 
والدبلوماسية واالقتصادية أمضى سالًحا 

وأقوى أثًرا.

ماجد الزبدة

إن شخصية المقاِوم الفلسطيني فادي 
أبو شخيدم، أحد قادة حماس ووجهاء 

مدينة القدس المحتلة، بما تحمله هذه 
الشخصية من رمزية الشيخ المربي، 

والخطيب الواعظ، والعالم العابد الزاهد، 
ستترك أثرها المستقبلي في نفوس الشباب 

الفلسطينيين، الذين يرون هذا القائد قد 
ضحى بنفسه فداًء للقدس.

تعلن مؤسسة رحمة حول العامل – مكتب فلسطني عن طرح عطاء رقم 2021/18 
م. توريــد مالبــس كســوة شــتاء، فعــىل الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعــة مؤسســة 
والتعليــم،  الربيــة  الريمــوك – مقابــل مديريــة  غــزة – شــارع  العــامل،  رحمــة حــول 
الســتالم كراســة العطــاء، ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 24 نوفمــرب 2021. مــن 
 200 الواحــدة ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقــدره  الســاعة  التاســعة صباحــا حتــى  الســاعة 
شــيكل مســردة ملــن مل يرســو عليــه العطــاء، علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة 
2021 م. الســاعة  01 ديســمرب  يــوم األربعــاء املوافــق  العطــاء بالظــرف املختــوم 

العارشة صباحًا، عىل أن تفتح املظاريف الساعة الحادية عرة يف نفس اليوم.
لالستفسار هاتف/ 2836600  جوال 0592600736

مالحظات هامة:
1. تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار.

3. موعد االجتامع التمهيدي يوم االثنني املوافق 2021/11/29 الساعة 

11:00 صباحًا يف مقر املؤسسة.
4. من حق املؤسسة إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

5. من حق املؤسسة تجزئة العطاء.

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

7. يجب عىل املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

8. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %5 مــن قيمــة العطــاء 

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

9. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 30 يوم من تاريخ تقديم العطاء.

10. يجب تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.

11. أيام العمل يف املؤسسة من األحد وحتى الخميس.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2021/18
إعالن عطاء رقم 2021/04توريد مالبس كسوة شتاء

ضمن مروع اإلغاثة العاجلة )توزيع طرود غذائية( يف فلســطني ، بتمويل من فريق 
التآخــي - دولــة الكويــت َعــرب جمعيــة النجــاة الخرييــة ُتعلــن جمعيــة املســتقبل للصــم 
الكبــار عــن طــرح عطــاء توريــد مــواد متوينيــة ألهــايل قطــاع غزة،عــىل  ذوى االختصــاص 
فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجــه اىل مقــر جمعيــة املســتقبل للصــم 
الكبار –غزة –النر بجوار برج الشفاء-عامرة ابو القمصان-الطابق االول وذلك خالل 

ساعات العمل من الساعة 9صباحا للساعة الثانية مساءا وفق الروط التالية:
1. االسعار بالدوالر فقط ونشمل رضيبة القيمة املضافة واية رضائب ذات 

صلة يفرضها القانون الفلسطيني.
2. رشاء الكراســات يبــدأ مــن يــوم االربعــاء 2021/11/24م وحتــي الثانيــة 

عــر  الثانيــة  الســاعة  وحتــي  2021/11/27م  الســبت   يــوم  ظهــرا  عــر 
ونصف  مساءا ,وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

3. يجــب ارفــاق شــهادة تســجيل الركــة يف وزارة االقتصــاد وشــهادة خلــو 

طــرف مــن الريبــة ســاريتني املفعــول وســيتم اســتبعاد اي عــرض ال يحتــوي 
عىل الشهادات واالوراق املذكورة سارية املفعول.

4. مثن كراس العطاء 100  شيكل  غري مسردة.

5. يجب ارفاق   كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 5%  من قيمة العطاء املقدم.

6. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )60( يومــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء.
7. ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطــاء متــام 

الساعة 12:30 م  من بعد ظهر يوم السبت املوافق 2021/11/27.
8. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء ..

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة املســتقبل للصــم الكبار – 

أو االتصال عىل هاتف رقم )0597508475(.

إعالن عطاء رقم 2021/05
ضمن مروع اإلغاثة العاجلة )توزيع كســوة شــتاء ( يف فلســطني ، بتمويل من فريق 
التآخــي - دولــة الكويــت َعــرب جمعيــة النجــاة الخرييــة ُتعلــن جمعيــة املســتقبل للصــم 
الكبــار عــن طــرح عطــاء توريــد كســوة شــتاء ألهــايل قطــاع غزة،عــىل  ذوى االختصــاص 
فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــرب التوجــه اىل مقــر جمعيــة املســتقبل للصــم 
الكبار –غزة –النر بجوار برج الشفاء-عامرة ابو القمصان-الطابق االول وذلك خالل 

ساعات العمل من الساعة 9صباحا للساعة الثانية مساءا وفق الروط التالية:
1. االسعار بالدوالر فقط ونشمل رضيبة القيمة املضافة واية رضائب ذات 

صلة يفرضها القانون الفلسطيني.
2. رشاء الكراســات يبــدأ مــن يــوم االربعــاء 2021/11/24م وحتــي الثانيــة 

عــر  الثانيــة  الســاعة  وحتــي  2021/11/27م  الســبت   يــوم  ظهــرا  عــر 
ونصف  مساءا ,وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

3. يجــب ارفــاق شــهادة تســجيل الركــة يف وزارة االقتصــاد وشــهادة خلــو 

طــرف مــن الريبــة ســاريتني املفعــول وســيتم اســتبعاد اي عــرض ال يحتــوي 
عىل الشهادات واالوراق املذكورة سارية املفعول.

4. مثن كراس العطاء 100  شيكل  غري مسردة.

5. يجب ارفاق   كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 5%  من قيمة العطاء املقدم.

6. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )60( يومــا من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
7. ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطــاء متــام 

الساعة 1:00م  من بعد ظهر يوم السبت املوافق 2021/11/27.
8. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء ..

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعية املســتقبل للصم الكبار – 

أو االتصال عىل هاتف رقم )0597508475(.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
48/ADM/2021 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عن حاجتها لتوفير خط كهرباء دائم

 لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــركات  فعــىل 
الثالثــاء املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  لــراء كراســات  غــزة   الجمعيــة يف 
االثنــني  يــوم  حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/11/23

املوافق 2021/11/29 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ، للموردين 
املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــراك ، علــاًم بــأن 
2021/12/6 حتــى  االثنــني املوافــق  يــوم  العــروض هــو  لتقديــم  آخــر موعــد 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة 
املشريات مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسردة

2. يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 2500 $ ســارية املفعــول ملــدة 

120 يوم من اخر موعد لتقديم العروض

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

مجــال  يف  مختصــة  تكــون  أن  للعطــاء  املتقدمــة  الــركات  عــىل  يجــب   .5

الكهرباء )شبكات الجهد املتوسط و املنخفض(
6. االجتامع التمهيدي و زيارة املوقع يوم الثالثاء املوافق 2021/11/30 

الساعة العارشة صباحًا يف مقر الجمعية بغزة
لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  
داخي 2328 فاكس : 08-2641904 
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/697(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغزة الســيد: إبراهيم 
فــرج عــودة الغفــري مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801434911 بصفتــه وكيــا عــن: 
وأمــاين وإخــاص  الغفــري وجــر ومحمــد  عــودة ســعد  أبنــاء  الكريــم  كامــل وعبــد 
وسايل وأحمد أبناء محمود جر دوشن وسعاد هاشم قاسم ويرسي فياض عزمي

مبوجــب وكالــة رقــم: 12631 / 2011 صــادرة عــن غزة + 11716 / 2021 
أبو ظبي + 847 / 2016 جباليا

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 
القطعة 978 القسيمة 1368 املدينة جباليا

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/690(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  البطــراوي  الرحمــن  عبــد  احمــد  الحليــم  عبــد 

955275177 بصفته وكيا عن: سعيد أحمد عبد الرحمن البطراوي

مبوجب وكالة رقم: 1437 / 2021 صادرة عن رام الله 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف

القطعة 2314 القسيمة 1 + 2 املدينة أبو مدين
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/696(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لأرايض والعقارات بغزة الســيد: ماجد 
يوســف محمد الخالدي من ســكان غزة هوية رقم 905930889 بصفته وكيا 
عــن: يوســف وشــيامء ومحمــد وارساء وعمــر أبنــاء أكــرم يوســف الخالــدي وآمنــة 

توفيق عيل الخالدي ، مبوجب وكالة رقم: 14755 / 2021 صادرة عن ديب
افــراز يف  بيــع /مبادلــة /رهــن /  انتقــال /  موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة 

القطعة 978 القسيمة 114 املدينة جباليا
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ  عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 693 /2021(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: 

1.مصطفى نظمي مصطفى أبو موىس من سكان غزة هوية رقم 800349979

2.سعد الله إبراهيم عيل أبو موىس من سكان غزة هوية رقم 900317975

بصفته وكيا عن: نايف وعبد الرحمن ورحاب وشوق أبناء عبد الله عبد الله 
العبادلة مبوجب وكالة رقم: 6432 / 2021 صادرة عن عدل خانيونس

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف 
القطعة 2355 القسيمة 37 املدينة السمريي

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ فتحي عاوي سعيد الحلو من سكان غزة 

هوية رقم / 927875831 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ والده 
والــذي يدعــي انــه مســجل خطــأ يف ســجات الطابــو بغــزة باســم // عــاوي 

سعيد الحلو 
القطعة 727 القسيمة 253  أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عاوي سعيد عيىس الحلو 
لــه  الطلــب فمــن  بهــذا  الجميــع علــاًم  اللجنــة املختصــة تحيــط  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــان  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــال 

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

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل
إعان صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

باملصادقة عىل املخطط التفصييل ملجاورة وادي غزة
منطقة تنظيم- وادي غزة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/22 املنعقــدة بتاريــخ 2021/8/4 التصديــق 
النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل ملجــاورة وادي غــزة املتضمنــة القســائم 
)3-14-13-4-15( من القطعة رقم )658( والتي مساحتها )510( دونم.

الســابق ايداعــه لاعــرتاض مبوجــب االعــان الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 
املنشور يف جريدة فلسطني بتاريخ 2021/7/5م.

مع وضعه موضوع التنفيذ بعد مرور خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا 
االعــان يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني ايهــام 

اقرب وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 384 / 2018

يف الطلب رقم 2112 / 2021
املدعي/ فائق سعيد حسن العيش- من غزة الرمال مقابل الجندي املجهول 
بجوار محات بوظة معتوق-  وكاؤه خميس عصفور ومشاركوه / املحامون.

املدعــى عليهــم/ 1.الســيدة / نــوال إبراهيــم أحمــد العلمــي بصفتهــا زوجــة املرحــوم 
/ محمــد عــيل يوســف الخيــاط وبوكالتهــا عــن أوالدهــا يوســف محمــد عــيل الخيــاط 
مبوجب توكيل عام رسمي صادر عن كاتب عدل الكويت برقم 278 / أ جلد بتاريخ 
1980/2/20 وبوكالتهــا أيضــًا عــن يزيــد محمــد عــيل الخيــاط مبوجــب وكالــة صــادرة 

عــن كاتــب عــدل بالجمهورية الســورية رقــم 9538/33 بتاريخ 1976/6/5 وبوكالتها 
أيضــًا عــن بنتيهــا ناهــد ومرفــت بنتــي املرحــوم محمــد عــيل يوســف الخيــاط مبوجــب 
وكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل الكويت برقم 246 / 73 وبوصايتها عىل ابنها القارص 
نائــل محمــد عــيل الخيــاط مبوجــب وصاية صادرة عن دائرة األحوال الشــخصية بتاريخ 

1972/3/18 من غزة شارع الجاء دوار الغفري بجوار مطعم عاهد.

2.رأفــت ســامي بشــارة هــال بصفتــه الشــخصية باإلضافــة إىل باقــي ورثــة والــده / 

سامي بشارة عطا الله هال من غزة الرمال شارع الشهداء بجوار فندق غزة الدويل 
3.عصام حسن صالح مرتجى من غزة شارع الشهداء بجوار فندق غزة الدويل. 

نوع الدعوى / إثبات صحة عقد اتفاق عىل بيع ونفاذه.
قيمة الدعوى / 350.000 دينار أردين )ثامثائة وخمسون الف دينار اردين(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
إىل املدعــى عليهــام املذكوريــن أعــاه: إن املدعــي املذكــور أعــاه قد أقام عليكام القضية رقم 
2018/384 محكمــة بدايــة غــزة اســتنادًا ملــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى. لذلــك يقتــي عليكام 

أن تحرضا لهذه املحكمة يوم املوافق )االثنني( بتاريخ 2021/1/24 الساعة التاسعة صباحًا، 
كــام يقتــي عليكــام إيــداع جوابكــام التحريــري خال خمســة عر يوًما مــن تاريخ النر، وليكن 

معلومًا لديكام أنكام إذا تخلفتام عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين.
حرر يف 2021/11/22م.

رئيس قلم محكمة بداية غزة
 أ. محمد مطر

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة
يف االستئناف رقم 2021/685

يف الطلب رقم 2021/474
املستأنفة/ هيام إسامعيل محمد حجي من غزة الرمال شارع الرشيد- هوية 

رقم )923016141( وكاؤها- خميس عصفور ومشاركوه املحامون.
املتطــورة  واملعــدات  للمصاعــد  الوطنيــة  الركــة  ضدهــم/1.  املســتأنف 
وميثلها اياد يوســف إبراهيم املقويس رئيس هيئة املديرين من غزة شــارع 

الجاء مقابل عامرة الزهارنة عامرة أبو حليمة الطابق الرابع.
2. اياد يوسف إبراهيم املقويس من غزة شارع الجاء مقابل عامرة الزهارنة 

عامرة أبو حليمة الطابق الرابع.
3. ســامح زيــاد حســن املقــويس مــن غــزة شــارع الجاء مقابل عــامرة الزهارنة 

عامرة أبو حليمة الطابق الرابع.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

اىل املســتأنف ضدهــم املذكوريــن أعــاه مبــا ان املســتأنفة املذكــورة أعــاه 
قــد اقامــت عليكــم االســتئناف رقــم 2021/685م محكمــة االســتئناف بغــزة 

وذلك استنادا ملا يدعيه يف الئحة االستئناف.
لذلــك يقتــي عليكــم ان تحــرضوا لهــذه املحكمة يوم املوافــق األربعاء بتاريخ 
2021/12/29 الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليكــم إيــداع جوابكــم 

التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا من تاريخ النــر وليكن معلوما لديكم انكم 
اذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف االستئناف والطلب باعتباركم حارضين.

رئيس قلم محكمة االستئناف بغزةحرر يف 2021/11/22م.
األستاذة/ هناء مايض

بتمويل من الندوة العالمية 
"إبداع" تختتم مشروع 

تأهيل الخريجين 
لسوق العمل

غزة/ نضال أبو مسامح:
والتدريــب،  والدراســات  لأبحــاث  إبــداع  مؤسســة  احتفلــت 
باختتــام املــروع التدريبــي "تأهيــل الخريجني لســوق العمل"، 

بتمويل من مؤسسة الندوة العاملية للشباب اإلسامي.
الشــابات  جمعيــة  بقاعــة  أقيــم  الــذي  االختتــام  حفــل  وحــرض 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  املســلامت 
مؤسسة إبداع رامي لبد، ومدير إبداع عبد السام وهبة، ومدير 
العاقــات العامــة يف املؤسســة عبــد الرحمــن صالحــة، ومنســق 
مكتــب   – اإلســامي  للشــباب  العامليــة  النــدوة  يف  املشــاريع 
والخريجــني  املدربــني  مــن  ولفيــف  أبــو شــكيان،  اللــه  عبــد  غــزة 

والخريجات املحتفى بهم.
وأوضح لبد أن "إبداع" تعمل عىل دراســة وتحليل ســوق العمل 
للطلبــة  تدريبيــة  دورات  بعقــد  واالهتــامم  متطلباتــه،  ملعرفــة 

والخريجني لصقل قدراتهم العملية.
وأكــد أن املشــاريع التــي تنفذهــا املؤسســة هدفهــا رفــع كفــاءة 

وقدرات الخريجيني حتى يكونوا مؤهلني للعمل.
ومثــن لبــد جهــود الندوة العاملية للشــباب اإلســامي، وأصحاب 

الخرة واالختصاص وكل من ساهم يف نجاح املروع.
الخريجــني والخريجــات عــىل رضورة توظيــف مهاراتهــم  وحــث 

ومعارفهم يف حياتهم العملية.
بــأن "إبــداع" حصلــت عــىل موافقــة مــن  مــن جهتــه، أفــاد وهبــة 
مــروع صيانــة  باعتــامد  اإلســامي،  للشــباب  العامليــة  النــدوة 

ذ خال املدة القادمة. األجهزة الخلوية، الذي سُيَنفَّ
ج نحو 60 خريًجا وخريجة من  وبحسب صالحة فإن "إبداع" ُتخرِّ
امللتحقني مبروع تأهيل سوق العمل الذي يتضمن 3 دورات 
تدريبيــة، تصميــم املواقــع اإللكرتونيــة وتطويرهــا، التمديــدات 

الكهربائية، وبرنامج الفوتوشوب.
وأشــار إىل أن مــدة كل دورة 24 ســاعة تدريبيــة لــكل مــروع، 
التطبيقيــة،  العمليــة  األنشــطة  مــن  مجموعــة  عــىل  تحتــوي 
الخــرة  اكتســاب  بهــدف  مــع أصحــاب االختصــاص؛  واللقــاءات 

واالستفادة من التجربة.
ويف ختام الحفل، كرمت مؤسسة إبداع مكتب الندوة العاملية 
الخريجــني  عــىل  الشــهادات  ووزعــت  اإلســامي،  للشــباب 

والخريجات املحتفى بهم.

إيــاد  نابلــس  وقــال عضــو إدارة غرفــة تجــارة 
والتجــار  واملصنعــني  الباعــة  "إن  الكــردي: 
اقتصــاد  يف  انتعــاش  يحــدث  أن  يأملــون 
القليلــة  األيــام  الغربيــة، خاصــة يف  الضفــة 
يقــدم  أن  فيهــا  يتوقــع  التــي  املرتقبــة 
العــامل  أرجــاء  مختلــف  مــن  ســائحون  إليهــا 
ذلــك  إثــر  الجديــد، ويف  العــام  الحتفــاالت 

تنشط السياحة الداخلية.
معيقــات  مثــة  أن  إىل  أشــار  الكــردي  لكــن 
غــاء  أبرزهــا  االقتصــادي،  نشــاطهم  تواجــه 
والبضائــع  الســلع  ارتفــاع  بســبب  األســعار 
مــن مصادرهــا، وتكلفــة العنــارص اإلنتاجيــة 
الشــحن  تكاليــف  ارتفــاع  كذلــك  الباهظــة، 
الدوليــة، فضــًا عــن تذبــذب أســعار رصف 

الدوالر مقابل الشيقل اإلرسائييل. 
آثــار جائحــة  مــن  عــن تخوفــه  الكــردي  وعــر 
كورونا عىل املستوى الدويل، وانعكاسات 
ذلــك عــىل التجــارة العامليــة، ال ســميا مــع 
يف  جديــدة  موجــات  تفــيش  عــن  حديــث 

دول أوروبا.
تقديــم  إىل  اللــه  رام  حكومــة  ودعــا 
مساعدات إلعادة تنشيط الحركة التجارية، 
واملؤسســات املرصفيــة لفــرز قــروض ذات 
فائدة بنكية صفرية، مشــرًيا إىل أهمية رفد 
األيــدي  لتشــغيل  مبشــاريع  لهــم  املانحــني 

العاملة.
تبدل السلوك الشرائي

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  قــال  بــدوره 

"إن  جــرادات:  الديــن  نــور  الخليــل  شــامل 
تغــري  املســتهلك  لــدى  الــرايئ  الســلوك 
خفــض  إذ  فلســطني،  كورونــا  رضبــت  منــذ 
املواطنــون مــن حجــم اســتهاكهم، ال ســيام 
الســلع الكامليــة، مــا أدى إىل تراجــع الناتــج 

اإلجاميل".
لصحيفــة  حديثــه  يف  جــرادات  وبــني 
"فلســطني" أن التجــار يحاولــون البحــث عن 
بضائــع  الســترياد  جديــدة،  اســترياد  منافــذ 
بأســعار أقــل، ولتغطيــة احتيــاج الســوق مــن 
املنتجــات، مشــرًيا إىل أن االحتــال يتحكــم 
تنقــل  ويعيــق  والــواردات  الصــادرات  يف 
التجــار عــر املعابــر، بهــدف إبقــاء االقتصاد 

الفلسطيني تابًعا القتصاده.

التــي  الباهظــة  الخســائر  أن  إىل  ولفــت 
العديــد  دفــع  الخليــل  اقتصــاد  تكبدهــا 
اإلغــاق،  إىل  واملصنعــني  املنتجــني  مــن 
التجــاري،  نشــاطهم  وقــف  إىل  والتجــار 
معــًرا عــن أملــه يف أن يحمــل العام الجديد 

ا كبرًيا. انتعاًشا اقتصاديًّ
وزارة  باســم  املتحــدث  أوضــح  جهتــه  مــن 
السياحة واآلثار يف رام الله جريس قمصية 
نســبة  ســجلت  الفندقيــة  الحجــوزات  أن 
متواضعــة مل تتخــطَّ )%30(، وأن غالبتيهــا 
معــًرا  املحتــل،  الداخــل  فلســطينيي  مــن 
عن أمله يف أن ترتفع النســبة مع بدء قدوم 
أعداد أكر من السائحني من أنحاء العامل.

لصحيفــة  حديــث  يف  قمصيــة  وأشــار 

إنعــاش  فريــق  تشــكيل  إىل  "فلســطني" 
وزارة  مــن  مكــون  الفلســطينية  للســياحة 
القطــاع  جمعيــات  وممثــيل  الســياحة، 
الســياحي الخــاص كافــة، كجمعيــة الفنــادق 
العربيــة، ووكاء الســياحة الوافــدة، ووكاء 
الســياحة والســفر واألدالء، ومتاجــر التحــف 
الرقية، وشــبكة مســتلزمات الســياحة غري 

التقليدية.
تكبــد حتــى هــذه  الســياحة  أن قطــاع  وأكــد 
اللحظــة خســائر جمــة وصلــت إىل ملياريــن 
ونصــف املليــار دوالر، منهــا مليــار ونصــف 
عــام  بدايــة  مــن  والباقــي   ،2020 عــام  يف 
2021 حتــى نهايــة تريــن األول )أكتوبــر( 

املايض.

غزة/ فلسطني:
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  بحثــت 
محافظــة غــزة أمس ســُبل تطوير 
االقتصــاد  وتعزيــز  األعــامل 
املحــيل مــع مستشــارة التطويــر 
التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  لــدى 
تعمــل  التــي  بفــاف،  جابريــا 
الوصــول  تعزيــز  برنامــج  ضمــن 
مــن  املمــول  العمــل  ســوق  إىل 
يف   ،GIZ األملانيــة  املؤسســة 
اإلدارة  مجلــس  عضــو  حضــور 
رئيــس اللجنــة االقتصاديــة وائــل 
تطويــر  قســم  ورئيــس  العــاوور، 

األعــامل بالغرفــة التجاريــة بكــري 
مــن  اثنــني  ومبشــاركة  الريــس، 
الدواجــن  رشكات  أصحــاب 
ويوســف  عفانــة  يوســف 

الصفدي.
أبــرز  املجتمعــون  واســتعرض 
التحديــات التــي تواجــه القطــاع 
يف  األعــامل  ورجــال  الخــاص 
ســُبل  وبحثــوا  غــزة،  قطــاع 
التطوير وتعزيز ودعم االقتصاد 
أصحــاب  وربــط  املحــيل، 
باألســواق  املحليــني  األعــامل 

الخارجية.

ســعي  إىل  العــاوور  وأشــار 
الغرفــة التجاريــة لفتــح مزيد من 
آفــاق التعــاون مــع املؤسســات 
أجــل  مــن  والدوليــة،  املحليــة 
الدعــم  تقديــم  يف  املســاهمة 
بالقطــاع  والنهــوض  الــازم 
العمــل  جانــب  إىل  الخــاص، 
عــىل عقــد لقــاءات مســتمرة مع 
انســجاًما  القطاعــات،  مختلــف 
مــع الرؤية اإلســرتاتيجية للغرفة 
للنهــوض  وســعيها  التجاريــة 
قطــاع  يف  املحــيل  باالقتصــاد 

غزة.
عــن  جابريــا  أعربــت  بدورهــا 
للتعــاون وتســهيل  اســتعدادها 
ولــوازم  املعــدات  إدخــال 
بتشــكيل  املصانــع  تشــغيل 
أجــل  مــن  ضاغطــة  جامعــات 

الســامح باســترياد املــواد التــي 
تعيــق عمــل املصانــع يف غــزة، 
الدراســات  إعــداد  إىل  إضافــة 
لهــا  يحتــاج  التــي  الســوقية 
واملســاهمة  الخــاص،  القطــاع 
يف تســهيل الوصــول للامنحــني 
الدوليــة  واملؤسســات 
واســتجاب الخــرات والتجارب 
النهــوض  أجــل  مــن  الخارجيــة 
ســيام  ال  املحــيل،  باالقتصــاد 

يف غزة. 
لقــاءات  عقــد  إىل  وأشــارت 
أخرى بدعم وتوجيه من االتحاد 
مــن  التجاريــة،  للغــرف  العــام 
أجــل التوصــل إىل حلــول فعلية 
رجــال  تواجــه  التــي  للمعيقــات 
واملصانــع  والــركات  األعــامل 

يف قطاع غزة.

خالل اجتماعها الدوري
"اقتصادية" التشريعي تدعو 

لعالج البطالة والفقر بغزة
غزة/ فلسطني:

ا،  عقدت اللجنة االقتصادية يف املجلس التريعي اجتامًعا دوريًّ
حرضه رئيسها النائب يحيى العبادسة، وأعضاؤها النواب: يوسف 

الرايف وسامل سامة، وعاطف عدوان، وهدى نعيم.
وناقشــت اللجنة يف اجتامعها، حســب بيان صدر عن التريعي، 
أمس؛ مخرجات جلسة االستامع التي عقدتها لرئيس سلطة الطاقة 
الكهربــاء م. ماهــر  العــام لركــة توزيــع  م. كنعــان عبيــد، واملديــر 
عايش، والعمل عىل متابعة التوصيات التي خرجت بها الجلسة.

بشــأن  لهــا  املقدمــة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  آراء  كذلــك  وبحثــت 
حاميــة الــوكاالت التجاريــة، وأوصــت اللجنــة باعتــامد مبــدأ الحاميــة 
املروطة للوكاالت التجارية لكونه ميثل حالة وســطية مع االلتزام 

باألنظمة والقوانني.
كــام ناقشــت اللجنــة االتفــاق بشــأن املنحــة القطريــة لدعــم القطــاع 
تذهــب  أن  إىل  ودعــت  املوظفــني،  عــىل  ذلــك  وتأثــري  الحكومــي 
املنحــة إىل دعــم الفئــات الوظيفيــة املتوســطة الرواتــب والقليلــة 

الرواتب.
وناقشــت اللجنة أيًضا مشــكلة البطالة الكبرية يف أوســاط الشــباب 
ونســبة الفقــر املتزايــدة، وخلصــت إىل رضورة أن تقــدم الجهــات 
البطالــة  مشــكات  ملعالجــة  واضحــة  رؤيــة  للتريعــي  الحكوميــة 

والفقر يف غزة.

بمشاركة مستشارة تطوير األعمال 
الغرفة التجارية تبحث سبل تطوير وتعزيز االقتصاد المحلي

)2.5( مليار دوالر خسائر السياحة منذ بداية )2020( 

ا يعوضها الخسائر منشآت تجارية وسياحية بالضفة تأمل انتعاًشا اقتصاديًّ
رام الله- غزة/ رامي رمانة:

تأمل منشــآت تجارية وسياحية في الضفة الغربية 
أن يطــرأ انتعــاش جزئــي على النشــاط االقتصادي، 
مع بدء التحضيرات الحتفاالت رأس السنة، وقدوم 

وفــود من الداخل المحتل والخــارج إلى محافظات 
الضفة، خاصة بيت لحم والقدس المحتلة.

وأكــد ممثلــون للغــرف التجارية حاجتهــم إلى دعم 
وإســناد حكومييــن عــن الســنوات الســابقة التــي 

منــوا فيهــا بخســائر فادحــة بســبب جائحــة كورونا، 
وأهابــوا بالمؤسســات المصرفية أن تقــدم قروًضا 
صفرية مع مدد تسديد مطولة، فضاًل عن رفدهم 

بمشاريع تشغيل للعاملين لديهم.
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إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط التفصييل لشبكة شوارع 

القطعة رقم )650( والقطعة رقم )651( لالعرتاض
منطقة تنظيم- وادي غزة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة أنها قد قررت بجلستها 
رقــم 2021/5 املنعقــدة بتاريــخ 2021/2/20 ايــداع مجــدد للمخطــط التفصيــي 
لشبكة شوارع القطعة رقم )650( والقطعة رقم )651( الذي اعدته اللجنة املحلية 

للبناء والتنظيم يف بلدية وادي غزة والذي يشمل القطع والقسائم التالية:

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنه يجــوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة 
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية وادي غزة خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعرتاضــات عليــه خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رقم القسيمةرقم القطعة
65035-34-31-30
6518-7-6-5-4-3-2-1

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل
دولة فلسطني

وزارة
 الحكم املحيل

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع املخطط التفصييل لشوارع منطقة حرز لالعرتاض

منطقة تنظيم- وادي غزة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظــات غزة أنها قد قررت 
بجلســتها رقــم 2021/21 املنعقــدة بتاريــخ 2021/7/28 ايــداع املخطط 
التفصيي لشوارع منطقة حرز الذي اعدته اللجنة املحلية للبناء والتنظيم 

يف بلدية وادي غزة والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القسيمةرقم القطعة

67210-17-13-14-18-8-25-9-16-15-24-11
وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.

وعليه ووفقًا لنص املادة )17( من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املــروع 
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحاب هذه األمــالك او بأية صفة 
أخــرى االطــالع مجانــا عــىل املــروع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة 
للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية وادي غزة خالل ســاعات الدوام الرســمي 
وتقديم االعرتاضات عليه خالل ستني يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 664 / 2020 
يف الطلب رقم 832 / 2021

جــامل  مــريس  الدكتــور/  وميثلهــا  الشــامل  أوقــاف  مديريــة  املســتدعية/ 
بيــت الهيــا مدينــة الشــيخ زايــد ســاحة  ســلامن بصفتــه الوظيفيــة عنوانهــا- 

مسجد الشيخ زايد وميثلها األستاذان/ رمزي الشافعي وأحمد أبو سيدو 
اتحــاد لجــان املــرأة للعمــل االجتامعــي ومتثلــه رئيســة  املســتدعى ضــده/ 
رقــم/  هويــة  الــزواج(  بعــد  )قراقــع  األزرق  أحمــد  داود  خولــة  االتحــاد/ 
989780168 عنوانــه- بيــت حانــون مقابــل كــراج البلديــة املبنــى املالصــق 

للموقع العسكري من الجهة الجنوبية وهو عبارة عن روضة أمجاد
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املستدعى ضده املذكور أعاله مبا أنه قد صدر قرار عن لدن محكمة صلح 
شــامل غــزة بتاريــخ 2021/10/14م باخالئــك مــن العقــار محــل الدعــوى ونظــرًا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح شامل غزة يف نظر 
هذا الطلب وعمال باملادة 20 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية 
رقم 2 لســنة 2001 وبناًء عىل قرار الســيد قايض محكمة صلح شــامل غزة يف 
الطلب رقم 832 / 2021 بالسامح لنا بتبليغكم عن طريق النر املستبدل، 
لذلــك نبلغــك بــأن محكمــة صلــح شــامل غــزة بتاريــخ 2021/10/14م قضــت بـ 
"حكمــت املحكمــة بالــزام املدعــى عليهــا اتحاد لجان املــرأة للعمل االجتامعي 
ومتثله رئيسة االتحاد خولة أحمد داود األزرق )قراقع بعد الزواج( باخالء قطعة 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  للمدعيــة  وتســليمها  الراهنــة  الدعــوى  محــل  األرض 
الدينيــة مديريــة أوقــاف الشــامل وتضمني املدعى عليها بالرســوم واملصاريف 

القانونية ومبلغ 300 شيكل أتعاب محاماة".
حرر يف: 2021/11/23م

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة
األستاذ/ هاين إسامعيل الهندي

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية دير البلح املوقرة
يف القضية رقم 2021/154
يف الطلب رقم 2021/666

رقــم  زايــد هويــة  أبــو  اللــه ســليامن  عبــد  1. محمــد  )املســتدعون(  املدعــون 
)913912887( الزوايدة شارع خالد بن الوليد- بالقرب من عيادة الزوايدة.
2. محمــود عبــد اللــه ســليامن أبــو زايــد -الزوايــدة شــارع خالــد بــن الوليــد- 

بالقرب من عيادة الزوايدة.
3. زكريا عبد الله سليامن أبو زايد -الزوايدة شارع خالد بن الوليد- بالقرب 

من عيادة الزوايدة، وكيلهم املحامي/ احمد محمد النادي- دير البلح.
املستأنف ضدهم )املستدعى ضدهم( عودة سليامن موىس أبو زايد الزوايدة- 

شارع خالد بن الوليد- شامل حي التعابني )سابقا( مجهول محل اإلقامة حاليًا.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 2021/154
يف الطلب رقم 2021/666

املدعــني  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  ضــده(  )املســتدعى  عليــه  املدعــى  إىل 
)املســتدعني( املذكوريــن قــد اقامــوا عليــك القضيــة رقــم 2021/154 لــدى 
محكمة بداية دير البلح وموضوعها مطالبة حقوق مالية يطالبونك فيها بدفع 
500 دوالر(- اســتنادا اىل مــا  مبلــغ وقــدره )29710 دينــار3100+ شــيكل+ 
يدعونــه يف الئحــة دعواهــم املحفوظــة لــك نســخة منهــا يف ملــف القضية وقد 
تحدد الثالثاء املوافق 2021/12/28م لنظر القضية، لذلك يقتيض عليك 
النــر وليكــن  إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
معلومــا لديكــم انــك اذا تخلفــت عــن الحضــور وايداع دفاعــك التحريري يجوز 

للمدعني )املستدعني( ان يسريوا يف الدعوى باعتبارك حارض.
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ/ محمد عاطف غزال

عدن/ وكاالت:
املتحــدة  األمــم  لربنامــج  تقريــر  قــّدر 
تتســّبب  أن  أمــس،  صــدر  اإلمنــايئ 
العــام  نهايــة  بحلــول  اليمــن  الحــرب يف 
شــخص  ألــف   377 مبقتــل  الحــايل 
بشــكل مبــارش وغــري مبــارش، بعــد ســبع 

سنوات عىل اندالعها.
وجــاء يف التقريــر "وجدنــا أّنه عند نهاية 
عــام 2021، ســيكون الــراع يف اليمــن 
قــد أدى إىل 377 ألــف وفــاة، مــا يقــرب 
من 60 يف املئة منها )نحو 226200( 
غــري مبــارشة". والوفيــات املبــارشة هــي 
تلــك التــي تســبب بها القتال، ونســبتها 
مبــا  الحصيلــة،  مــن  املئــة  يف  أربعــون 

يعني أن عددها 150800.
املبــارشة  غــري  الوفيــات  وُتســّبب 
عــدم  مثــل  بالنــزاع  مرتبطــة  "مشــاكل 
الحصــول عــىل الغــذاء وامليــاه والرعايــة 
الصحيــة. وهــذه الوفيــات تطــال بشــكل 
املعرضــني  الصغــار  األطفــال  كبــري 
بشــكل خــاص للنقص وســوء التغذية"، 

وفقا للتقرير.
وذكــر أنــه يف عــام 2021، ميــوت طفــل 
تســع  كل  الخامســة  ســن  دون  مينــي 

دقائق بسبب النزاع.
شــبه  دول  أفقــر  يف  الحــرب  وأّدت 
البنيــة  تدمــري  إىل  العربيــة  الجزيــرة 
ووضــع  االقتصــاد  وانهيــار  التحتيــة 
ماليني األشخاص عىل حافة املجاعة، 
وســط عجــز دويل عــن وقــف آلــة الحــرب 

رغم املساعي الدبلوماسية املستمرة.
عــىل  النــزاع  أّن  مــن  التقريــر  وحــّذر 
والحوثيــني  الحكومــة  بــني  الســلطة 
سيتسّبب بوفاة 1,3 مليون شخص إذا 
اســتمر لعقد إضايف وســيزيد معدالت 

الفقر.
حتــى  الــراع  اســتمر  "إذا  فيــه  وجــاء 
 1,3 بحيــاة  ســيودي   ،2030 عــام 
العــام".  ذلــك  بحلــول  شــخص  مليــون 
ولــن تحــدث الوفيــات "بســبب القتــال، 
ولكــن بســبب اآلثــار الثانوية للنزاع عىل 

ســبل العيــش وأســعار املــواد الغذائيــة 
مثــل  األساســية  الخدمــات  وتدهــور 

الصحة والتعليم".
مليون نازح في مأرب

كــام حــذرت األمــم املتحــدة، أمس، من 
أن مليــون نــازح يف مدينــة مــأرب وســط 
جــراء  للخطــر"  عرضــة  "باتــوا  اليمــن، 
اشتعال املواجهات، وسط صعوبة يف 

إيصال املساعدات اإلنسانية.
للمتحدثــة  تريحــات  يف  ذلــك  جــاء 
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  باســم 

املتحدة لشؤون الالجئني شابيا مانتو، 
خــالل مؤمتــر صحفــي يف جنيــف، وفــق 

املوقع اإللكرتوين للمنظمة األممية.
الالجئــني  مفوضيــة  إن  مانتــو  وقالــت 
تعــرب عــن "قلقهــا البالغ" بشــأن ســالمة 
مــأرب  محافظــة  يف  املدنيــني  وأمــن 
اليمنيــة، بينهــم أكــر من مليون شــخص 

من النازحني داخليا.
وأضافت: "مع تحول خطوط املواجهة 
املكتظــة  املناطــق  مــن  واقرتابهــا 
بالســكان، باتت حياة هؤالء األشــخاص 

إمكانيــة  وأصبحــت  للخطــر  معرضــة 
اإلنســانية  املســاعدات  إىل  الوصــول 

أكر صعوبة".
إضــايف  تصعيــد  أي  أن  "مــن  وحــذرت 
يف النزاع سيؤدي إىل نشوء املزيد من 
بــني صفــوف الســكان  حــاالت الضعــف 

يف مأرب، وخاصة النازحني داخليا".
ودعــت مانتــو إىل وقــف فــوري إلطــالق 
ال  أنــه  عــىل  مشــددة  اليمــن،  يف  النــار 
ميكن وقف حدوث املزيد من املعاناة 
سوى عن طريق الحل السلمي للراع.

مشــرتكة  لبيانــات  "وفقــًا  بأنــه  وأفــادت 
بــني الــوكاالت، فقــد اضطــر حــوايل 40 
ألــف شــخص للفــرار داخــل مــأرب منــذ 

سبتمرب/ أيلول املايض".
كثــف  املــايض،  شــباط  فربايــر/  ومنــذ 
الحوثيون هجامتهم يف مأرب للسيطرة 
الحكومــة  معاقــل  أهــم  كونهــا  عليهــا، 
واملقــر الرئيــي لــوزارة الدفــاع، إضافــة 
والغــاز،  النفــط  بــروات  متتعهــا  إىل 
كانــت  التــي  الغازيــة  مــأرب  ومحطــة 
قبــل الحــرب تغــذي معظــم املحافظــات 

بالتيار الكهربايئ.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، 
ألــف   233 مــن  أكــر  بحيــاة  أودت 
شــخص، وبــات 80 باملئــة من الســكان، 
البالــغ عددهــم نحــو 30 مليــون نســمة، 
يعتمــدون عــىل الدعــم واملســاعدات، 
وفــق  بالعــامل،  إنســانية  أزمــة  أســوأ  يف 

األمم املتحدة.

مليون نازح بمأرب عرضة للخطر

األمم المتحدة تقّدر بلوغ عدد القتلى بسبب حرب اليمن 377 ألًفا بنهاية العام

جانب من الدمار الذي خلفته الحرب باليمن           )أرشيف(

برلني/ وكاالت: 
احتــامل  مــن  العامليــة  الصحــة  منظمــة  حــذرت 
بفــريوس  جديــدة  وفــاة  ألــف   700 تســجيل 
بحلــول  أوروبــا  يف  "كوفيــد19-"  كورونــا 
الشــديد عــىل  الضغــط  الربيــع، يف حــني دفــع 
مــرىض  نقــل  إىل  هولنــدا  يف  املستشــفيات 

كورونا إىل املستشفيات األملانية.
يأيت تحذير الصحة العاملية يف وقت سجلت 
دول عــدة معــدالت إصابــة عاليــة عــىل نحــو غــري 
أو  كاملــة  إغــالق  عمليــات  وفرضــت  مســبوق، 

جزئية.
أو  عاليــا  ضغطــا  تتوقــع  إنهــا  املنظمــة  وقالــت 
شــديدا للغايــة يف وحــدات العنايــة املركزة يف 
نحــو 50 بلــدا مــن اآلن حتــى األول مــن مــارس/

آذار 2022.
العــدد  يتجــاوز  أن  العامليــة  الصحــة  وتوقعــت 
 2 أوروبــا  يف  املســجلة  للوفيــات  اإلجــاميل 

مليون و200 ألف بحلول ربيع العام املقبل.
اإلقليمــي  املديــر  قــال  ســابق،  تريــح  ويف 
"قلقــون  إننــا  كلــوغ،  هانــز  أوروبــا  للمنظمــة يف 
للغاية" بشأن انتشار فريوس كورونا يف القارة، 

حيث تواجه موجة جديدة من العدوى".

وأكــد كلــوغ أن تطبيــق تدابــري مثــل ارتداء أقنعة 
الوجه ميكن أن يفيد عىل الفور.

عوامــل  هنــاك  أن  الصحــي  املســؤول  وأوضــح 
دخــول  منهــا  الوبــاء،  انتشــار  وراء  كانــت  عــدة 
فصــل الشــتاء، وعــدم كفايــة اللقــاح، واالنتشــار 

اإلقليمي ملتحور دلتا األكر قابلية لالنتقال.
ويف هولنــدا، دفــع الضغــط املتصاعــد بســبب 
كورونــا  بفــريوس  املصابــني  أعــداد  زيــادة 
املستشــفيات الهولنديــة لنقــل مــرىض كورونــا 

إىل مستشفيات أملانيا.
وقالــت املتحدثــة باســم القامئــني عــىل عمليــة 
النقــل إن أول ســيارة إســعاف غــادرت روتــردام 
إىل  مريــض  أول  وســينقل  أمــس،  صبــاح 
مستشفى يب جيه الجامعي يف مدينة بوخوم.

بفــريوس  اإلصابــة  حــاالت  زيــادة  وتســببت 
العمليــات  إرجــاء  يف  هولنــدا  يف  كورونــا 
الطبيــة الرضوريــة يف كثــري مــن الحــاالت، حتــى 
ملرىض الرسطان والقلب، بســبب نقص طاقم 

التمريض.
ألمانيا تدرس تشديد القيود

ويف ســياق متصــل، دعا وزيــر الصحة األملاين، 
الحتــواء  القيــود  مــن  مزيــد  فــرض  إىل  أمــس، 

االرتفــاع "الهائــل" يف حــاالت اإلصابــة بفــريوس 
البــالد  يف  اإلصابــة  معــدل  بلــغ  إذ  كورونــا، 

مستوى قياسيا.
ودعــا وزيــر الصحــة ينــس شــبان إىل تخصيــص 
مزيــد مــن األماكــن العامــة فقــط ألولئــك الذيــن 
تــم تطعيمهــم يف األيــام األخــرية أو تعافــوا مــن 
يف  ســلبية،  فحصهــم  نتيجــة  وكانــت  كورونــا، 

محاولة الحتواء املوجة الرابعة يف أملانيا.
إن  قــال  أنــه  رغــم  اإلغــالق  شــبان  يســتبعد  ومل 
هــذا ســيتقرر يف منطقــة تلــو األخــرى. وتتخــذ 
بعض املناطق مثل ساكســونيا وبافاريا، األكر 
ترضرا، إجراءات بالفعل مثل إلغاء أسواق عيد 

امليالد.
ورصح شــبان لراديــو أملانيــا بــأن "الوضــع ليــس 
يف  اآلن  مأســاوي  إنــه  بــل  فحســب،  خطــريا 
بعــض املناطــق يف أملانيــا… يتعــني علينــا نقل 
املــرىض ألن وحــدات العنايــة املركــزة ممتلئــة 

وهذا ال يؤثر فقط عىل مرىض كوفيد19-".
ودفعت الزيادة الكبرية يف الحاالت يف أملانيا 
ويف الدامنــارك املجــاورة لهــا املراكز األمريكية 
أمــس  أول  منهــا  والوقايــة  األمــراض  ملكافحــة 

االثنني إىل النصح بعدم السفر إىل البلدين.

غضب صيني بعد عبور مدمرة 
أمريكية مضيق تايوان

وزير الدفاع الروسي: الطائرات 
األمريكية تدربت على 

استخدام السالح النووي ضدنا
موسكو-بكني/ وكاالت:

أعلــن وزيــر الدفــاع الــرويس ســريغي شــويغو تنامًيــا ملحوًظــا 
القاذفــات االســرتاتيجية األمريكيــة عــىل مقربــة مــن  ألنشــطة 

الحدود الروسية.
وخــالل محادثــات أجراهــا شــويغو، أمــس، مــع نظــريه الصينــي 
وي فنــغ خــه، أشــار إىل أن القاذفــات االســرتاتيجية األمريكيــة 
خــالل  الروســية  الحــدود  باتجــاه  طلعــة   30 حــوايل  نفــذت 
الشهر املايض، ما ميثل زيادة بنسبة 2,5 مرة مقارنة بالفرتة 

املامثلة يف العام املايض.
 Global Thunder وأشــار شــويغو إىل أنــه "خــالل تدريبــات
 10 تدربــت  الشــهر  هــذا  األمريكيــة  االســرتاتيجية  للقــوات 
الســالح  اســتخدام  عــىل  أمريكيــة  اســرتاتيجية  قاذفــات 
النــووي ضــد روســيا بشــكل شــبه متزامــن مــن الجهتــني الغربية 

والرقية".
الطائــرات  ابتعــاد  مــن  األدىن  الحــد  أن  عــىل  الوزيــر  وشــدد 
 20 يعــادل  كان  الروســية  الحــدود  عــن  األمريكيــة  الحربيــة 

كيلومرتا فقط.
وأشــار شــويغو إىل أهميــة التنســيق املتطــور وتعزيــز الراكــة 
الحاليــة  الظــروف  "يف  والصــني  روســيا  بــني  االســرتاتيجية 
املتســمة بتزايــد االضطرابــات الجيوسياســية وأخطــار نشــوب 

الراعات يف أنحاء العامل".
غضب صيني

عبــور  إن  أمــس،  الصينــي،  الجيــش  قــال  قريــب،  ســياق  ويف 
االســتقرار  يهــدد  تايــوان  مضيــق  أمريكيــة  حربيــة  ســفينة 
عــىل  للحفــاظ  التدابــري  كل  ســيتخذ  أنــه  مؤكــدا  اإلقليمــي، 
سيادة الصني ومواجهة ما وصفه باالستفزازات والتهديدات، 
يف حــني جــددت واشــنطن حــق جيشــها يف أن "يطــري ويبحــر 

بأي مكان يسمح به القانون الدويل".
وجــاء الــرّد الصينــي بعيــد إعــالن البحريــة األمريكيــة أن املدمرة 
التــي تحمــل صواريــخ موجهــة-  الفئــة  مــن  "ميليــوس" -وهــي 
قامــت "بعبــور اعتيــادي عــرب مضيق تايــوان" يف منطقة املياه 

الدولية، وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل.
وأضافــت أن "مــرور الســفينة يوضــح التــزام الواليــات املتحــدة 
بــني املحيطــني الهنــدي  بنهــج العبــور الحــر واملتــاح للجميــع 
والهــادي. الجيــش األمــرييك يطــري ويبحــر ويقــوم بعملياته يف 

أي مكان يسمح به القانون الدويل".
املتحــدة  الواليــات  الصينــي  الجيــش  دان  املــايض،  والشــهر 
وكنــدا إلرســال كل منهــام ســفينة حربيــة عــرب مضيــق تايــوان، 

قائال إنهام تهددان السالم واالستقرار يف املنطقة.
وتقــول الصــني إن تايــوان جــزء مــن أراضيهــا، وقــام ســالح الجــو 
الجــوي  الدفــاع  تحديــد  منطقــة  يف  متكــررة  مبهــام  الصينــي 

للجزيرة عىل مدى العام املايض، مام أثار غضب تايبيه.
لديهــا  ليســت  الــدول-  معظــم  -مثــل  املتحــدة  والواليــات 
داعــم دويل  لكنهــا  تايــوان،  مــع  رســمية  دبلوماســية  عالقــات 
لســلطات الجزيرة ومصّدر كبري لألســلحة إليها. يف املقابل، 
تصــف بكــني وضــع تايــوان باملســألة األكــر حساســية وأهميــة 

يف عالقاتها مع واشنطن.
وكانــت ســفن البحريــة األمريكيــة تعــرب مضيــق تايــوان شــهريا 
تقريبــا، وهــو مــا يثــري غضــب بكــني. ويرســل حلفــاء الواليــات 
املتحــدة الســفن مــن حــني آلخــر عــرب املضيــق، كــام فعلــت 

بريطانيا يف سبتمرب/أيلول املايض.

الدفاع الجزائرية: تفكيك 
شبكة دولية لتهريب 
المهاجرين إلى أوروبا

الجزائر/ األناضول:
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، تفكيك "شــبكة دولية" منظمة 
لتهريــب املهاجريــن غــري النظاميــني امتــد نشــاطها إىل دول مغاربيــة 

وأوروبية.
وقالــت قيــادة الــدرك الوطنــي )قوة تابعة لوزارة الدفاع(، يف بيان، إن 
العملية متت من طرف أفراد املجموعة اإلقليمية للدرك بوالية برج 
بوعريريــج )رشق( باســتعامل تقنيــات حديثــة للتحــري، دون تفاصيــل 
إضافيــة. ولفــت البيــان إىل أن "الشــبكة الدوليــة مختصــة يف تهريــب 
املهاجريــن يف إطــار جامعــات منظمــة عابــرة للحدود وميتد نشــاطها 

عرب الجزائر مرورا بدول مغاربية )مل يسمها( وصوال إىل أوروبا".
ومكنــت تحريــات الــدرك، بحســب البيــان ذاتــه، مــن تحديــد هويــة 
خــارج  ينشــطون  أفــراد   7 بينهــم  الشــبكة  عنــارص  مــن  شــخصا   27
الــرتاب الجزائــري، كانــوا ينشــطون باالعتــامد عــىل وســائط التواصــل 

االجتامعي.
وأوضــح البيــان أنــه جــرى توقيــف 14 شــخصا، وتــم إيداعهــم الحبــس 

املؤقت بعد مثولهم أمام الجهات القضائية املختصة.
وختــم باإلشــارة إىل أنــه تــم إصــدار 13 أمــرا بالقبــض، منهــا 7 أوامــر 

دولية بحق باقي عنارص الشبكة.

هولندا تنقل المصابين إلى مستشفيات ألمانية
ر من وفاة 700 ألف في أوروبا بسبب كورونا الصحة العالمية ُتحذِّ
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جربــوع الــذي يبلــغ مــن العمر )29( عاًما من ســكان مدينة 
الشــهادة  عــى  غــزة، حاصــل  قطــاع  الواقعــة جنــويب  رفــح 
يف  ودبلــوم  الصحيــة،  اإلدارة  يف  األوىل  الجامعيــة 
الســكرتارية الدوليــة، وآخــر مهنــي يف الطاقــة الشمســية، 

إىل جانب أنه حرفته التي تعلمها صغرًيا.
الرشقيــة  الحــدود  عــى  واألقــى  القــدس  لنــرة  هــب 
نقــل الســفارة األمريكيــة  لقطــاع غــزة، إذ اســتفزته حادثــة 
إىل القــدس، يقــول لصحيفــة "فلســطني": "كيــف يل أن 
أقف مكتوف اليدين وال أفعل شــيًئا تجاههام؟! يف أثناء 
مشــاركتي أطلــق جنــود االحتــال اإلرسائيــي طلقــة ناريــة 
صــوب أحــد الشــباب، فــدون تفكــري هرعــت إىل إســعافه 
مــن منطلــق اإلنســانية والوطنيــة، فهــو أقــل واجــب ميكــن 

فعله البن شعبي".
رصاصــة  أطلقــوا  إســعافه  أثنــاء  "يف  جربــوع:  ويضيــف 
لحظــة  آخــر  بالكامــل،  ليتوقــف  جســدي  صــوب  متفجــرة 
ســيارة  يف  إدخــايل  أثنــاء  يف  كانــت  ذلــك  يف  أذكرهــا 
اإلســعاف، مكثــت يف العنايــة املركــزة غائًبــا عــن الوعــي 

مدة ثاثة أشهر".
اســتيقظ مــن غيبوبتــه يتجمع مــن حوله األهل واألصدقاء، 
ســاقه  األطبــاء  وبــر  الصحــي  بوضعــه  إخبــاره  يحاولــون 
يعلــق:  إنقاذهــا،  مــن  متكنهــم  عــدم  إثــر  يف  اليــرى 
أرخــى  ثــم  مــن عينــي دمعــة واحــدة  "صدمــت وســقطت 
اللــه الصــر عــى قلبــي، فقلــت لهــم: فدا الوطــن والقدس 

واألقى، لقد سبقتني إىل الجنة".

ويوضــح جربــوع أن إصابتــه جعلتــه أكــر انفتاًحــا واختاًطــا 
بفئــات متعــددة املعانــاة، أيًضــا بــات حضــوره االجتامعــي 
ملموًسا، وأضحى ناشًطا يف الجمعيات التي تخص ذوي 

اإلعاقة.
سر مفقود وطموح

ورغــم إصابتــه مل يتنــازل جربــوع عــن عملــه املهنــي الــذي 
دخــل بــه ســوق العمــل حتى قبــل التحاقــه بالجامعة، وبعد 
تخرجــه أيًضــا إذ مل يحــَظ بــأي فرصــة عمــل، لكنــه اختلــف 
بعــض الــيء إذ حــاول مامرســته بأســلوب جديــد، فبــداًل 
مــن عملــه يف تبليــط الشــقق لجــأ إىل تطبيــق فكــرة تصنيع 

باط "إنرلوك".
ويذكــر جربــوع أنــه كان يلفــت نظــره يف الحدائــق، وســأل 

لكــن  صناعتــه،  كيفيــة  عــن  بــه  الخاصــة  املصانــع  بعــض 
مواقــع  يف  البحــث  عــى  ليعكــف  رسه،  أعطــاه  أحــد  ال 
اإلنرنــت، اســتطاع تجميــع بعــض املعلومــات عــن املــواد 
املستخدمة وكيفية صناعته، وبعد تجارب عدة وخسارة 
مــا يقــارب ثاثــة أربــاع رأس املــال وصــل إىل منتــج نهــايئ 

بطريقة يدوية.
والجهــد املبــذول  الوقــت املســتغرق  عــن  النظــر  وبغــض 
يف  املطروحــة  ذاتهــا  وبالجــودة  األســعار  بأقــل  يبيــع 
األســواق، كــام يقــول، ويشــري إىل أن هــذه الصناعــة مــن 
البــاط تحتــاج إىل توفــري قوالــب جديــدة لتطويــر فكرتــه، 
وإنتــاج البــاط بطريقــة ثاثيــة األبعــاد، ويحتــاج إىل خاط 

أوتوماتيك، وبعض اآلالت الخاصة.

التــي  التبليــط  تــرك مهنــة  أنــه رفــض  ويلفــت جربــوع إىل 
يتكبــده جســده،  الــذي  العنــاء  رغــم  منــذ صغــره  تعلمهــا 
إذ الركــون والجلــوس يف البيــت سيتســببان لــه بحالــة مــن 
الخمــول ليجتاحــه املــرض، مؤكــًدا أن إصابتــه مل تقتل فيه 
الحيــاة واألمــل، وهــي دفعــة لــذوي اإلعاقــة لاســتمرار يف 

الحياة.
ويحلــم بعــد انخراطــه يف أوضــاع ذوي اإلعاقــة ومشــاكلهم 
مــن  يتمكــن  أن  واحتياجاتهــم  ظروفهــم  عــى  واطاعــه 
مســاعدتهم إىل جانــب الفئــات املهمشــة يف املجتمــع، 
آمًا من الجهات الداعمة للمشــاريع الريادية أن تقدم له 
الدعــم واملســاندة ليســتمر يف مرشوعــه، والوقــوف عــى 

قدمه.

ر عمرهــا بأكــر  إنهــا قريــة بيــت فوريــك النابلســية التــي يقــدَّ
مــن 4000 عــام، أي أنهــا حــارضة منــذ ما قبل املياد مبئات 
الســنني، وحســب مــا ورَد يف كتــاب "تاريــخ بيــت فوريــك" 
الفينيــق"،  "بيــت  اســمها  أصــل  غلمــي؛  محمــد  للدكتــور 
امللجــأ  وكانــت  قدمًيــا،  للفينيقيــني  العبــادة  بيــت  ويعنــي 
د اللغات  الديني والروحي لهم، وقد تغرّي اسم القرية بتعدُّ
د األمــم التــي تعاقبت عى  واللهجــات عــر التاريــخ مــع تجــدُّ
احتــال األرض الفلســطينية عــر العصــور، حتــى أصبحــت 

بيت فوريك.
وتــؤرخ بعــض الُحجــج والتفاصيــل ارتبــاط قريــة بيــت فوريــك 
بالعصــور القدميــة مــا بــني الحجــري والرونــزي، وتنــازع أكــر 

من 20 إمراطورية عر التاريخ عليها.
وعنــد الحديــث عــن البلــدة القدميــة يف كل مدينــة وقريــة 
فلســطينية يقصــد بهــا املوقــع أو مركــز القريــة قدمًيــا التــي 
يقيم فيها حاكمها أو التي تحتكُر وجود املعابد ومؤسسات 
الدولة والسّكان فيها، ويعود تاريخ البلدة القدمية يف قرية 
بيــت فوريــك إىل مــا بــني العَريــن الحجــري والرونــزي عام 
3000 ق.م، وهــي املــدة التــي ســبقت وجــود الكنعانيــني، 
والنحــاس  األحجــار  عــى  يعتمــدون  النــاس  كان  أي عندمــا 

والسبائك املعدنية يف حياتهم اليومية.
وُوجــدت بهــذه البلــدة القدميــة مقابــر لهيــاكل عظميــة مــن 
العر الحجري، ُوضعت بجانبها مجموعة من َفّخار الطعام 
وامليــاه، العتقــادات قدميــة بــأن امليــت بعــد أن ُيدفن يعود 
ملامرســة حياة أخرى يف قره، إذ يوضع معه كل ما يحتاج 
لــه مــن أدوات املطبــخ والطعــام، وكذلــك عــر عــى قائــد 
عــى شــكل رصصــار مختــوم عليهــا بالنــار تعويــذات، لــي 
ُتوضــع عــى رقبــة امليــت لحاميتــه مــن األرواح الرشيــرة يف 

حياته الجديدة تحت الراب.
مــا ذكــر  لنســاء ُوضعــت معهــا  أخــرى  ُوجــدت هيــاكل  كــام 

التبخرييــة  والفخــار  الكحــل  مــن  أواٍن  إىل  إضافــة  ســابًقا، 
صــة لتعطــري املــرأة ســابًقا، وهيــاكل أخــرى ُوضعــت  املخصَّ
معها أدوات قتالية ُعرف منها الحربة التي كانت ُتوضع مع 

موىت املحاربني واملقاتلني يف حقبة ما قبل الكنعانيني.
شواهد تاريخية

القريــة  هــذه  عــودة  عــى  تــدلُّ  التــي  الشــواهد  وأهــم 
الفلســطينية للعــر الحجــري هــي املغــارات القدميــة التــي 
تقــوم عليهــا مبــاين البلــدة القدميــة يف بيــت فوريــك، أي 
أن هنــاك ممــرات وعامًلــا آخــر أســفل هــذه البلــدة، بحيــث 
تشــّكل أساســات للبلــدة القدميــة بشــكل كامــل، وقــد بناهــا 
أو  األعــداء  مــن  للحاميــة  ماجــئ  العــر  ذلــك  يف  البــرش 
ا، وهي عبارة  بــات الجويــة، وهــذه املغــارات كبــرية جــدًّ التقلُّ
عــن عــدة غــرف حجريــة، إذ تصــُل مســاحة الغرفــة الواحــدة 

منها إىل أكر من دونم )1000 مر مرّبع(.
أمــا فيــام يخــّص العصــور الوســطى التــي جــاءت بعــد املياد 
مبــارشة، تحديــًدا يف مرحلــة وجــود اإلمراطوريــة اليونانيــة 
البيزنطيــة- اإلمراطوريــة  وكذلــك  املحتلــة،  فلســطني  يف 

الرومانيــة؛ فلــم يزيلوا شــيًئا من هــذه املغارات، بل صعدوا 
بجميــع مبانيهــم وبيوتهــم التــي ُأقيمت فوق هذه املغارات، 
أي أن البلــدة القدميــة برّمــة مبانيهــا ليســت منصوبــة عــى 
األرض مبــارشة، بــل أسســت فــوق املغــارات، وتدخــل إىل 
مــن  صعــوًدا  الرئيــس  مدخلهــا  طريــق  مــن  القدميــة  البلــدة 

الطريق الجبي.
وتعود البلدة القدمية املقامة فوق املغارات لتاريخ ما بني 
90م و630م، خصوًصا بيت الســيدة ســارة الشــهري، وبيت 
السيدة عيدة، وحوش دار صاح الشهري، وبيت الحج عبد 

الله القديم.
وطأها األنبياء

يقول الباحث يف تاريخ مدينة نابلس الدكتور محمد عودة: 

الجيــش حتــى دخــل فلســطني، وكانــت منطقــة طانــا القوقــا 
نقطــة متركــز جيشــه الــذي ظــلَّ منهــا يحمــي بيــت املقــدس 
الــذي  الرئيــس  الطريــق  مفــرق  كانــت  لكونهــا  ُمْلِكــه،  طيلــة 

يفصل األردن عن فلسطني.
التــي  ووردت يف النصــوص اإلســامية أيًضــا قصــة الحــرب 
حصلــت قدمًيــا بــني امللك طالوت وجالوت، الذي اســتباح 
داود  ســيدنا  طالــوت  امللــك  وكلــف  إرسائيــل،  بنــي  دمــاء 
الذي كان أحد جنوده املتطوعني، بقتل الطاغية الكنعاين 

جالوت، بعدما قلَع عينه.
وقــد أقــرّت بعــض املرجعيــات التاريخيــة أن هــذه املنطقــة 
تحديــًدا كانــت موقــع قلــع عــني جالــوت، وكان ذلــك عــام 
ســنة  ألَفــي  ُيقــارب  مــا  بعــد  الســبب  ولهــذا  ق.م،   1000
بقيــادة  املســلمون  فيهــا  انتــر  التــي  املعركــة  ُســّميت 
السلطان اململويك سيف الدين قطز مبعركة عني جالوت 
1260م، التــي حّطمــت ُأســطورة املغــول يف العــامل  عــام 
وقلعــت شــوكتهم، وكانــت نهايتهــم مــن خربــة قانــا القوقــا 
الواقعــة يف قريــة بيــت فوريــك، وُســميت معركــة انتصــار 
املســلمني بهــذا االســم ألنهــا وقعــت يف املنطقــة نفســها 

"أهم ما ُوجد هناك من معامل أثرية هي ساحة واسعة فيها 
أعمدة رخامية، ورّشح املؤرِّخون الفلسطينيون أنها محكمة 
بيزنطيــة قدميــة، أسســت يف مغــارة مّتســعة تعــود للعــر 
الحجــري، وهــذه املغــارة يوجــد مبنتصفهــا بالســقف حلقــة 
حديدية وتحتها مبارشة حفرة عمقها نحو 17 مًرا، ما يدل 
عــى أنهــا "مشــنقة"، ملعاقبــة الجنــاة الذيــن ُيحكــم عليهــم 
باإلعدام، واملغارة الحجرية ما زالت ماثلة حتى اليوم، وقد 
تعــود للعــر الحجــري، ألن بداخلهــا توابيــت حجريــة، وقــد 
القديــم بعدهــم  الفــن املعــامري  البيزنطيــون هــذا  اســتغلَّ 
بـــ2500 ســنة، واســتعملوا مــكان املغــارة القدميــة لتنفيــذ 

العقوبات فيها".
ويشــري عودة إىل أن القرية كانت مأهولة بالســكان يف عام 
1250 قبــل امليــاد، وهــي املــدة التــي دخــل فيهــا نبــي اللــه 
يوشــع بــن نــون ألرض فلســطني، وورد بالنصــوص اإلســامية 
أن اللــه أمــر ســيدنا مــوىس عليــه الســام بقيــادة جيــش بنــي 
إرسائيل يف مر والدخول لفلســطني ملواجهة الكنعانيني 
وباقــي طائفــة بنــي إرسائيــل الذيــن مل يّتبعــوا ديــن مــوىس، 
ولكنــه عندمــا تــويف يف الطريــق تــوىّل يوشــع بــن نــون قيــادة 

التي ُقلعت فيها عني امللك الكنعاين جالوت.
مغارة بيت فوريك

أمــا مغــارة بيــت فوريــك الشــهرية فيبــني عــودة أنهــا تعــود 
للعر اليوناين، وقد بناها بعض املزارعني الفقراء الذين 
ُعرفــوا برحالهــم بحًثــا عــن مصــدر رزقهــم بالزراعــة، فكانــوا 
للزراعــة  إليهــا  يتنّقلــون  بقعــة  كل  يف  باملواســم  يقيمــون 
الجغــرايف،  باملوقــع  املرتبطــة  واألجــواء  الطقــس  حســب 
مبيًتــا لهــم خــال مــدة خططهــم الزراعيــة التــي قــد تســتمّر 

ثاث سنوات.
اســم  تحمــل  باتــت  التــي  املغــارة  هــذه  أن  إىل  ويلفــت 
الفلســطينيون  واملقاومــون  الثــوار  اســتخدمها  "عرفــات" 
القــرن  ســتينيات  يف  الفدائيــة  لألعــامل  انطــاق  نقطــة 
املــايض بقيــادة الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات، لكونهــا تقع 
واململكــة  املحتلــة  فلســطني  بــني  الفاصــل  الطريــق  عــى 
ل عليهــم هروبهــم لــألردن حــال  األردنيــة الهاشــمية، مــا ُيســهِّ

كشفهم.
الــذي  ســامة،  مــوىس  أحمــد  الشــهيد  أن  عــودة  ويذكــر   
ُيعــد أول شــهيد يف الثــورة الفلســطينية عــام 1965، بعــد 
عمليــة تفجــري نفــق عيلبــون يف الداخل املحتل، استشــهد 
حينــام حــاول العــودة ملغارتــه، القاعــدة الوحيــدة النطاقــة 
املقاتلــني حينهــا، وقــد انتــرشت صور ليــارس عرفات قدمًيا 
مــن هــذه املغــارة مرتدًيا كوفيته حينام كان شــابًّا يف بداية 
رمــًزا  جعلتــه  املحتلــة،  فلســطني  داخــل  الفــدايئ  عملــه 

لوطنه.
ــرة يف   ولعــّل جبــال نابلــس ومغــارة بيــت فوريــك ظلــت مؤثِّ
ذاكــرة عرفــات الــذي كان ُيكنــي نابلــس "أم الثــوار"، فــكان 
دائــم التشــجيع ألهلهــا عــى القتــال والصمــود بعــد إدراكــه 
انهيــار اتفاقيــة "كامــب ديفيــد"، وظل يردد عبارة: "يا جبل 
مــا يهــزك ريــح" طيلــة حصــاره مبقــّر املقاطعــة يف رام اللــه، 
إثــر  نابلــس وبيــت فوريــك معــارك دمويــة يف  إذ شــهدت 
هــذه األحــداث.  والرتبــاط هذه املغارة الواقعة يف بلدة 
بيــت فوريــك عــى جبــال نابلــس بتاريــخ العمــل الفــدايئ 
الفلســطينيون يف  يحيــي  عرفــات؛  وذاكــرة  الفلســطيني 
كل عــام عــى بــاب مدخلهــا ذكــرى رحيــل الزعيــم يــارس 
ذكــرى  أو  )نوفمــر(،  اآلخــر  ترشيــن  شــهر  يف  عرفــات 

الفلســطينية  الثــورة 
املعــارصة يف الفاتــح 
من شــهر كانون اآلخر 

)يناير( من كل عام.

تاريخ قرية فلسطينية عمرها أكثر من تاريخ قرية فلسطينية عمرها أكثر من 40004000 عام عامبيت فوريك.. بيت فوريك.. 
نابلس/ فلسطين:

على الشرق من مدينة نابلس الفلسطينية، أقصى شمال 
المحافظات الفلسطينية على حدود 1967 )الضفة 

الغربية المحتلة(، تقع قرية ما زالت تعيش حياة المعالم 
األثرية، التي تزّين أكثر من نصف مساحتها، ولم تجد 

أي تغييرات بشرية طريًقا إليها، بفعل الحروب أو بفعل 
ع العمراني، بل ما زالت هذه األرض تعيش حياة  التوسُّ

الطبيعة بكهوفها وجبالها ومغاراتها.

 مغارة بيت فوريك نقطة انطاق األعامل الفدائية يف ستينيات القرن املايض 

متكًئا على إرادته.. "حسام" يحافظ على دورة حياته نشطة
غزة/ هدى الدلو:

ينهمك حسام جربوع داخل مصنعه 
الصغير في رص قوالب البالط 

استعداًدا لسكب األسمنت بداخلها، 
مرتكًزا على عكازه بعدما فقد ساقه 
اليسرى قبل عدة أعوام في إثر طلق 

ناري إسرائيلي متفجر.
والبالط الذي يصنعه جربوع مخصص 
للطرقات والحدائق المنزلية، ويحاول 

باالتكاء على ساعديه الحفاظ على 
دورة حياته نشطة يملؤها بإرادة 

غرست في قلبه مذ علم بتر ساقه.
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ال يخضــع التامــذة والطــاب الفلســطينيون لظــروف 
وعوامــل موحــدة تجمــع بينهــم، فهنــاك من هم تحت 
االحتال يف الضفة الغربية املحتلة، ويف قطاع غزة 
مــدارس  بــن  يتوزعــون  وهــؤالء  واملدمــر،  املحــارص 
تديرهــا وكالــة أونــروا وأخرى تتبع الوزارة الفلســطينية 
أو هيئــات خاصــة، وهنــاك أبنــاء فلســطن يف الــدول 
وســورية،  ولبنــان  األردن  وهــي  املضيفــة،  العربيــة 
بعيــدة  دول  نحــو  هاجــروا  الذيــن  أولئــك  عــن  فضــًا 
واالمتحانــات،  الدراســة  يف  ألنظمتهــا  ويخضعــون 
ثــم إن ذويهــم يتوزعــون بــن اإلقامــة يف املخيــات 

والسكن يف املدن والقرى. 
ال شك أن الفلسطينين مثل باقي الشعوب العربية، 
يندرجــون ضمــن فئــات وطبقــات ورشائــح، املهــم أن 
لــدى أونــروا أكــر مــن نصف مليــون تلميذ ونحو 722 
هــؤالء  ومعلــم،  إداري  ألــف   20 مــن  وأكــر  مدرســة 
مــن  واحــدة  بــكل  خاصــة  أوضاًعــا  يعانــون  باإلجــال 
فئاتهــم تبًعــا للمــكان الــذي حــّط فيــه األهــل رحالهــم، 
ففي الضفة هناك االحتال وحواجزه وجداره العازل 
وإجراءاتــه القمعيــة اليوميــة، مبــا تتضمنــه مــن تعقيد 
واعتقــاالت،  والجامعــات  املــدارس  إىل  للوصــول 
وقتل ملجرد االشــتباه ال أكر، ويف غزة خرج األحياء 
واملخيــات  املدينــة  طالــت  مذبحــة  مــن  منهــم 
حديًثــا، ومــن ضمنهــا القطــاع التعليمــي، ويف باقــي 
الــدول يخضعــون ألنظمــة مزدوجة تــراوح بن املنهاج 

الرسمي املعتمد ونظام أونروا التدرييس.
كل هــذا يدخــل يف الشــكل، ويف املضمــون يعــاين 
وضعــه  مضاعفــات  الفلســطيني  والطالــب  التلميــذ 
الجًئــا عــى الصعــد: النفــيس واألمنــي واالجتاعــي، 
ذكيــة  ألــواح  لتأمــن  أونــروا  بذلتهــا  التــي  الجهــود 
فالــدول  الــكيل؛  بالنجــاح  تتكلــل  مل  ملدارســها 
والجهــات املانحــة بــدت معنيــة أكــر بعــاج أوضاعها 
واألهــل  كورونــا،  جائحــة  مضاعفــات  مــع  الذاتيــة 
تأمــن  عــى  القــدرة  معدومــي  شــبه  األغلــب  يف 
التجهيزات، كذلك إن الحّيز املنزيل ضيق، وال يتيح 
الرتكيز خال ساعات الدراسة عن ُبعد، وال يستطيع 
األهل معظمهم املساعدة يف توفري أكر من هاتف 
كذلــك  الدراســة،  عمــر  يف  ألبنائهــم  ذيك  لــوح  أو 
يعجــزون عــن التفاعــل مــع املــواد ومتطلباتهــا نتيجــة 
أوضاعهــم االقتصاديــة وارتفــاع نســبة البطالــة وتــدين 
أجورهــم، وجملــة أوضاعهــم املعيشــية والثقافيــة ال 

ترتك لهم هذا االمتياز.  
هكــذا تضافــرت عوامــل متداخلــة لتقــود إىل تراجــع 
تتطلــب  أنهــا  خصوًصــا  ُبعــد،  عــن  الدراســة  مــردود 
مســتويات ليســت بســيطة مــن القــدرة عــى التعامل 
القــول إن  مــع ذلــك ميكــن  مــع تكنولوجيــا متقدمــة، 
أونــروا ســاعدت كثــرًيا مبــا وزعته من ألــواح ذكية، وما 
قدمتــه ألســاتذتها عــى تجــاوز الكثــري مــن العقبــات 
أوضــاع  إىل  بالنظــر  قامًئــا  منهــا  كثــري  يظــل  التــي 
املخيــات يف األصــل، كبيئة تعاين تردي الخدمات 
لكــن  وســلبيات،  إيجابيــات  هنــاك  شــك  ال  العامــة، 
التــي  نفســها  أونــروا  باعــرتاف  األوىل  تفــوق  األخــرية 
تــرف عــى عمليــة التعليــم، إذا مــا تذكرنــا أن عــى 
الطالــب أن يخضــع لامتحــان يف الشــهادات العامــة 
واملدرسية يف الصفوف العادية، ومن املعروف أن 
أونــروا ال تضــع املناهــج الدراســية، بــل تتبنــى مناهــج 
الدول والسلطات يف مناطق عملها )األردن، ولبنان، 

وسورية، وفلسطن(.
الربامــج  عــى  أدخلــت  التــي  التعديــات  رغــم 
يبــدو  ســابقة؛  ســنوات  يف  توافــر  عــا  الدراســية 
القلــق ســيد املوقــف لــدى التامــذة والطلبة وذويهم 
يف  أبنائهــم  أداء  عــى  األوضــاع  مضاعفــات  مــن 
خــروا  والطــاب  فالتامــذة  وبعدهــا.  االمتحانــات 
يف غضــون العامــن أكــر مــا راكمــوه مــن معــارف، 
خصوًصــا أن نظــام االمتحــان بحــد ذاته يصــدر أحكاًما 
ال تقبــل املراجعــة واالســتئناف، مــا يعنــي أن نتائجهــا 
ســتكون مقــررة ملصريهــم، لــدى شــعب درج خــال 
ســنوات محنتــه عــى الرتكيز عــى التعليم للتعويض 

عا خره باالحتال والترد.

غزة/ يحيى اليعقويب:
تحتفــي األمــم املتحــدة كل عــام باليــوم العاملي 
للتلفــاز، الــذي يوافــق الـــ)21( مــن تريــن اآلخر 
يف  تأثــرًيا  األكــر  االخرتاعــات  أحــد  )نوفمــرب(، 
يخــر  مل  وإن  ظهــوره،  منــذ  البريــة  تاريــخ 
"صنــدوق العجائــب" موقعــه يف البيــوت وحجــز 
لنفســه ركًنــا عــى جدرانهــا؛ فــإن نســبة االهتام 
تراجعــه  تؤكــد  منشــورة  دراســة  حســب  بــه 
ملصلحــة ثــورة اإلنرتنــت والهواتــف الذكيــة التــي 
بدأت تســحب البســاط من الفضائيات وتقضم 

مشاهديها.
الجيــل  بالــرورة إىل ســؤال  الثــورة  تقــود هــذه 
فــا  التلفزيونيــة،  الصــورة  تطــور  عــارص  الــذي 
بلغــت  التــي  حميــد  ضيــاء"  "أم  الحاجــة  تــزال 
ثاثة وسبعن عاًما من عمرها تتذكر أول تلفاز 
أحــره والدهــا، عندمــا كانــت تعيــش بـ"مخيــم 
الشــاطئ"، ومل يــزد عمرهــا آنــذاك عــى خمــس 

عرة سنة يف ستينيات القرن املايض.
تقــول: "كان التلفــاز كبــرًيا عــى شــكل صندوق، 
كنــا أول مــن اشــرتاه بالخيــم، فوضعنــاه يف غرفــة 
الضيــوف، وكنــا نجتمــع عليــه ويــأيت أبنــاء عمــي 

والجريان ملشاهدة فيلم الجمعة".
كان  إذ  ــا  اجتاًعــا أرسيًّ الجمعــة  يــوم  يكــن  ومل 
مــن  مختلفــون  أفــراد  التلفــاز  قبالــة  يتجمــع 
تعــرض  التــي  الشاشــة  وجــدوا  الذيــن  الجــريان، 
واألســود(  )األبيــض  اللــون  أحاديــة  أفاًمــا 

مصدرهم الوحيد لألخبار والتسلية.
يف صوتهــا حنــن إىل تلــك األيــام: "كنــا كتــري 
مبســوطن بهديــك األيــام، الكل يقعد صامت، 
أو  األســبوعي،  الفيلــم  نحــر  وكبــار  صغــار 

الرسوم الكرتونية عندما كانت يف بدايتها".
تقفز من تلك األيام لتتوقف عند حضور التلفاز 
مــن  الســنوات  أكلــت  وقــد  ــا،  حاليًّ منزلهــا  يف 
عمرهــا، بضحكــة مكســورة: "ال أشــاهد التلفــاز 

عــن  عبــارة  القصصيــة  عســكر  أبــو  مجموعــة 
قصاصــات عــى جــدار صفحتهــا اليوميــة يف 
موقــع "فيــس بــوك"، لتنهــال عليهــا الطلبــات 
ال  أحــداث  بهــا،  كتــاب  وإصــدار  بتجميعهــا 
يف  فيهــا،  مــكان  للفكاهــة  يكــون  أن  تتخيــل 
وشــح  البطالــة  وســوداوية  العــدوان،  خضــم 

فرص العمل.
شــال  الهيــا  بيــت  مــن  عســكر  أبــو  صابريــن 
يف  الكتابــة،  تهــوى  لطفلــن،  أم  غــزة،  قطــاع 
كتابها ترد قصًصا واقعية نقلتها عن ألســنة 
القــارئ  أصحابهــا، وكتبتهــا بأســلوب يجــذب 
ــا  نصًّ يقــرأ  وهــو  عنــوة  التبســم  إىل  ويدفعــه 

سقف املعاناة فيه عاٍل.
)واحــد  لـ"فلســطن": "يف  أبــو عســكر  تقــول 
وعرون خريًفا( تناولت عدة تجارب حياتية 
أشــخاص  حكايــات  عاطفيــة،  اجتاعيــة، 

حدثت وتحدث وستبقى".
وتضيــف: "الكتــاب فكرًة هو تحصيل كتابايت 
يف الســابق، وتخليــد لشــعور اآلخريــن بشــكل 
يليق بالحكايات التي تضمنها الكتاب، بغض 
والخــذالن  واألمل  األســف  مشــاعر  عــن  النظــر 
التــي كانــت تســيطر عــى املجموعــة عموًما، 

بحيث ال أصادر شعور أبطال القصص".
من أجواء املدينة

وتبن أبو عســكر أن ما تناولته بشــكل فكاهي 
هــو الجــزء الــذي يخيــم عــى املدينــة عموًمــا، 
أهمها كان مشكلة البطالة وقلة فرص العمل، 
إذ تعمــدت اســتخدام الســخرية نوًعــا مــا نظــًرا 
إىل حال الشــباب العاطلن عن العمل الذي 
يخترص يف قول: "هم ببيك وهم بيضحك".

ويف مواضــع أخــرى كان الخريــف يف صــورة 
عنــارص  مــن  اثنــن  بــن  دار  قصــري  حــوار 
البيــوت،  بــن  تنقلهــا  أثنــاء  يف  املقاومــة 
خــال إحــدى الحــروب اإلرسائيليــة العدوانيــة 
عــى غــزة، ليخففــا عــن أنفســها وطــأة األمل، 

وحالة الشتات التي تسيطر عليها.
تُقــص  املكــرات"  بنكهــة  "حــرب  قصــة  يف 
املجــال  ويــرتكان  يتعانقــان   " صابريــن: 

إال ملعرفــة األخبــار فقــط وبعــض املسلســات، 
عــى  يجلســون  أوقاتهــم  فأغلــب  أبنــايئ  أمــا 
)يوتيــوب( يأخــذون منه ما يريدون، ولكل واحد 

منهم عامل مختلف عن اآلخر".
وتضيــف بحنــن إىل تلــك األيــام: "قدمًيــا كان 
همنا الدراسة، ألن التعليم رأس مالنا، والتلفاز 
العائليــة،  والجمعــة  التســلية  مــن  نوًعــا  أعطانــا 
كنــا  أفضــل،  كانــت  قدمًيــا  الحيــاة  أن  أرى 
نجتمــع بــكل ســعادة قبالــة الشاشــة، نــأكل أيًضــا 
ونعــد الشــطائر، الجميــع يبــدي رأيــه باملحتــوى 
عــرب  عاملــه  يف  منعــزل  كلٌّ  اآلن  املعــروض، 
الهاتــف، ال يــرد عليــك إال عندمــا تقطع الكهرباء 

ويفصل اإلنرتنت".
وقت المتابعة أقل

التلفــاز ال  "إن  الغنــي فتقــول:  إينــاس عبــد  أمــا 
يــزال حــارًضا يف أي اجتــاع عائــيل أو أرسي"، 

للعيون؛ لتقطع العهد من جديد أن ســنكمل 
الــدرب مهــا كانت النتائج، وخيالهم يذهب 
هنــا وهنــاك للمنتظريــن، املتلهفــن لســاع 
الصــدور،  يثلــج  للقــاء  لعنــاق،  تــُر،  أخبــار 
بغيــٍظ  الصامــت  الحديــث  يوســف  ليقطــع 
وتهكــم: )ربــك ســرت، عــارف عــى شــو زعــان 
أكــرت منــي ومنــك عى كيس املكرات اليل 
لسه ما انفتح(، ليسمع دوي انفجار جديد".

املجموعــة  أن  إىل  عســكر  أبــو  وتلفــت 
النــاذج  بعــض  أيًضــا  تتضمــن  القصصيــة 
الناجحــة، التــي صنعــت لهــا أمــًا مــن وســط 
األمل والعقبات لتخلق لنفسها روًحا جديدة.
ففــي "قصــة أربعــون ســنة إال رجلتــن" يضــع 
الفاتحــة عــى  لقــراءة  القهــوة  أقــداح  الجميــع 
إىل  هــو  ينظــر  حــن  يف  الشــهداء،  أرواح 
ابنــه  عمــر  يكــرب  الــذي  املتحــرك  كرســيه 
الفقــد  بــأمل  ممزوجــة  وبضحــكات  األوســط، 
والشــوق، يتحــدث ســاخًرا: "تخيلــوا لــو كنــت 
واقــف يــوم املجــزرة لطــاروا رجليــا الــيل طاروا 
برضــو  عمــري  وكان  الصــاروخ،  حضنهــم  ملــا 

أربعن سنة إال رجلتن".
ويف قصــة "بليــط باللغــة اإلنجليزية" نســجت 

صابرين الحوار التايل:
يرد جود: "بإذن الله ستنهي جامعتك، يزيد 

عدد العاطلن عن العمل واحًدا".
ليقطــع بــال حديثهم ســاخًرا: "أخربوين ماذا 
اســتفدتم مــن الجامعــات، وأعاركــم تقــرتب 
وأوالد  زواج  بــا  والعريــن،  الثامنــة  مــن 
وبيــت، ويف النهايــة نجتمــع يف ســيارة يــكاد 
هيكلهــا يلتصــق بــاألرض ونعمــل تحــت رحمة 
املعلــم الــذي مل ينــِه املرحلــة اإلعداديــة مــن 

تعليمه".
يخــربه جــود بتهكــم: "أنــا حبلــط مــن الشــال 

لليمن، عشان خاطر الرتبية اإلنجليزي".
أمــا رامــز فيقــول: "أنــا كنــت أتغــزل مباســورة 
امليــة، وأقــول لهــا: ال ترســبي املــاء حتــى ال 

نترسب يف فم املقاول".
تجسيد الواقع

كاألخبــار  مختلفــة  برامــج  نتابــع  "كنــا  اآلن: 
األخبــار  فنشــاهد  اليــوم  أمــا  واملسلســات، 
عــرب التلفــاز حــن يكــون الحــدث كبــرًيا، ومعظــم 

الوقت يخصص لألطفال".
وتعلــق عــى التغيــري الحاصــل: "كل يشء كان 
ملشــاهدة  كلهــا  العائلــة  اجتــاع  أجمــل،  زمــان 
التلفــاز يشــعرك بجــو العائلــة، والحــب واألمــان، 
أذكر جلســاتنا لنســتمع لحكايات جدي وجديت 
مًعــا،  نجلــس  لألســف  فيــا  اليــوم  أمــا  ووالــدي، 
ولكن كل واحد رأســه يف هاتف، حارض جســًدا 
فقــط، أمــا فكــره ففــي عــامل الهاتــف الــذي بــن 
يديــه، حتــى أطفالنــا قــد يرتكــون اللعــب ألجــل 

الهاتف".
ذاكرتهــا  يف  املحفــورة  املشــاهد  أجمــل  مــن 
مــع  القــدم  كــرة  مباريــات  تتابــع  كانــت  عندمــا 
إخوتهــا يف بيــت عائلتهــا: "كان جــو مشــاهدة 

عندمــا  كانــت  األخــرى  "واملشــكلة  وتتابــع: 
بــدأت يف مرحلــة النــر، بدايــًة دامًئــا تكــون 
هنــاك صعوبــات ويضطــر الكاتب الناشــئ أن 
يقدم بعض التنازالت لريى عمله األول النور، 
فيــزول كل هــذا التعــب أمــام رأي منصــف من 

قارئ أو ناقد".
وتشــري إىل أنهــا تجســد الواقــع الــذي تعيشــه 
عموًمــا:  وكآبتــه  حدتــه  مــن  تخفــف  بكلــات 
"يف النهاية ال أســتطيع أن أنفصل عن الواقع 
تفاصيلــه،  بكامــل  أعيشــه  وأنــا  عنــه  وأنســلخ 
أبطــال  مــن  عديــدة  منــاذج  بــن  وأعيــش 

الحكايات".
الفكاهــة؛  أســلوب  اســتخدام  تعمدهــا  وعــن 
النظــر  لغــض  اســتخدامه  تعمــدت  أنهــا  تبــن 

لكنهــا تــرى أن الوقــت الــذي يتابــع فيــه التلفــاز 
أقل من الوقت الذي مُينح للشاشــات الصغرية 

املختلفة.
وتتابــع: "كثــري مــن الربامج املتلفزة تعرض عى 
قنــوات اليوتيــوب وغريهــا، لكن هناك فئات من 
عــى  الحريصــن  األهــايل  وبعــض  الســن،  كبــار 
الشاشــات  اســتخدام  أطفالهــم  تعويــد  عــدم 
التلفــاز،  مشــاهدة  لهــم  يفضلــون  إذ  الصغــرية 
أمــا فئــة الشــباب فرمبــا هــي الفئــة األكــر اتجاًها 
ووســائل  الصغــرية  الشاشــات  الســتخدام 

التواصل املختلفة".
توضــح  للتلفــاز؛  عائلتهــا  نســبة مشــاهدة  وعــن 
خصصــت  أنهــا  "فلســطن"  لصحيفــة  إينــاس 
األطفــال،  قنــوات  ملشــاهدة  وقًتــا  ألوالدهــا 
تقضيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  أن  إىل  مشــرية 
الــذي متضيــه  مــن  أكــر  الكبــرية  الشاشــة  قبالــة 

جــاءت  فكرتــه  أن  توضــح  الكتــاب  فكــرة  وعــن 
مــن إميــان بعــض القــراء بكتاباتهــا يف مواقــع 
التواصل االجتاعي من األصدقاء، والعائلة، 
والكتابــة،  بالقــراءة  واملهتمــن  وزوجهــا، 
وحكايــات  قصصهــا  بتجميــع  ومطالبتهــم 
حلقــة  مــن  والخــروج  كتــاب،  يف  أبطالهــا 
املواقــع، فيقتنــي الكتــاب أشــخاص مهتمــون 
والضعــف  القــوة  مواطــن  وتتعلــم  آخــرون، 

لتطور من أسلوبها يف الكتابة.
وعــن الصعوبــات التــي واجهتهــا، تجيــب أبــو 
مرحلــة  يف  ليســت  "الصعوبــات  عســكر: 
الكتابــة والتجميــع، بقــدر مــا كانــت يف مرحلة 
الكتابة من الورق عى جهاز حاســوب، فنظًرا 

لعدم توافره كنت أستعريه من صديق".

والتعليــق  واملنافســة  التلفــاز  عــى  املباريــات 
ا  وتشــجيع إخــويت للفــرق املختلفــة جميــًا جــدًّ
)...( كانت قعدة التلفاز جميلة، خاصة حينا 
اإلرســال  جهــاز  لتحريــك  الســطح  إىل  نصعــد 

)أنتينا( حتى تتضح القنوات".
تلفاز الشخص الواحد

املتخصصــة يف علــم االجتــاع الدكتــورة ختــام 
ال  أصبــح  بشاشــته  التلفــاز  أن  تــرى  عــودة  أبــو 
يتســع إال لشــخص واحــد مســن، بجانــب طفــل 
صغــري، يشــاهد معــه برامــج أطفــال ليلتهــي معه 

ويستمتع معه بوقته ووحدته.
اللــوح اإللكــرتوين كــا تقــول لصحيفــة  أمــا يف 
"فلســطن" فأصبــح لــكلٍّ منــا خصوصيــة ورسيــة 
األمــوال  مــن  كنــًزا  منلــك  وكأننــا  بهــا  نســتمتع 
الفريــق  فقدنــا  "بذلــك  فيهــا،  يشــاركنا  أحــد  ال 
والعائلــة وقصــص زمــان، الجد والجدة وذكريات 
ا، والحضــن األول للعائلــة، بجلســاتنا  األكــرب ســنًّ
أثنــاء مشــاهدة  األهــل واألحبــاب، يف  وضيافــة 

الربامج واملسلسات األرسية الجميلة".
اللغــة  اإلعــام  وســائل  فيــه  تعــزز  وقــت  يف 
أفقدتنــا  أنهــا  عــودة  أبــو  تــرى  اإللكرتونيــة 
الجميلــة  والذكريــات  االجتاعيــة  العاقــات 
ضيافــة  فأصبحــت  بالعائلــة،  املشــرتكة 
)باســوورد( "شــبكة اإلنرتنــت الاســليك" أهــم 
أنــواع الضيافــة عــى الطاولــة، لتكــون مكتملــة 

األناقة خال الزيارات العائلية.
األمــر الثــاين هنــا -تبًعــا لكامهــا- أن األطفــال 
حضــن  يف  والجلــوس  العائلــة  وجــود  فقــدوا 
أليــام  ليســتمعوا  اإلخــوة  أو  واألب  األم 
خاصيــة  التلفــاز  فقــد  بذلــك  الجميــل،  الزمــن 
اللوحيــة  األجهــزة  أتــت  إذ  األرسي،  التجمــع 
والهواتــف الذكيــة لتحــل معهــا خاصيــة التفــرد 
فأصبحــوا  للشــخص،  املنفــردة  والخصوصيــة 

أكر عزلة وأنانية وتفرًدا.

مشــاهد  يف  املتجســد  األمل  عــن  قليــًا 
إذا  "رمبــا  املجتمــع:  يف  متناثــرة  عديــدة 
وأثــره،  تخــف حدتــه  األمــل  هــذا  مــع  تأقلمنــا 
يف النهايــة أصبــح األغلبيــة يلجــأ إىل القــراءة 
عــن  لابتعــاد  النفــيس،  التفريــغ  أجــل  مــن 
ضغوطــات الحيــاة، فكانــت الفكاهــة اختيــاًرا 

يف موضعه".
األول  عملهــا  ينــال  أن  عســكر  أبــو  وتطمــح 
قــرأ  مــن  إعجــاب  نــال  كــا  الجميــع  إعجــاب 
ونقــد، وأن تواصــل مــا حلمــت بــه منــذ الصغر 
ليصبــح لهــا اســم المــع ومحــل ثقــة عنــد القــراء 
ويف عــامل األدب، وأن مــن مل يجــد نفســه يف 
هــذا الكتــاب يجدهــا يف الروايــة القادمــة، إذا 

تير أمر النر يف هذه الظروف الصعبة.

في يومه العالمي
"صندوق العجائب" يفقد "التجمع األسري" أمام عزلة الهواتف

"واحد وعشرون خريًفا" هموم مروية بنكهة فكاهية

مختصة: األطفال فقدوا وجود العائلة
 والجلوس في حضن الوالدين

التالمذة 
الفلسطينيون.. 

معاناة 
مضاعفة
زهير هواري

كاتب وباحث لبناني

غزة/ مريم الشوبكي:
قضايا ومواضيع جادة مليئة باأللم أسقطت عليها صابرين أبو عسكر حسها الفكاهي، 
ضمتها بين دفتي كتابها )واحد وعشرون خريًفا(، حيث أوصل قالب الفرح المغزى من 

القصة إلى قلب القارئ قبل عقله.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
ُتختتــم  اليــوم منافســات دور األربعــة مــن بطولــة كأس الراحــل يــارس عرفــات ألنديــة النخبــة، بإقامــة 
مبارايت اإلياب، حيث  يستقبل شباب رفح نظريه شباب خانيونس عىل ملعب رفح البلدي، بينام 

يلعب األهيل مع والصداقة عىل ملعب فلسطني مبدينة غزة، عند الساعة الثانية عرصا.
وتفــوق الزعيــم عــىل النشــامى بهدفــني نظيفني يف مباراة الذهــاب، وبات األخري بحاجة للفوز بأكرث 

من هدفني للصعود للمباراة النهائية، أو تحقيق نفس النتيجة للجوء لرضبات الرتجيح.
ويتطلــع الصداقــة لتعويــض الهزميــة أمــام األهــيل بهدفــني لهــدف، والفــوز يف لقــاء اليــوم بأكــرث مــن 
هدفــني، للتأهــل للنهــايئ، علــام أن فريــق املدفعجيــة يفتقــد العبــه صائــب أبــو حشــيش لحصولــه 
عــىل البطاقــة الحمــراء يف املبــاراة الســابقة، بينــام يســتعيد األهــيل العبــه محمــد داوود، العائــد مــن 

اإليقاف.
وتقــام املبــاراة النهائيــة للبطولــة يــوم الســبت القــادم، عــىل ملعــب فلســطني مبدينــة غــزة، تحــت 
األضــواء الكاشــفة، ويحصــل الفريــق الفائــز عــىل مكافــأة ماليــة بقيمــة ٢٠٠٠ دوالر، مقدمــة من منظم 

البطولة املجلس األعىل للشباب والرياضة.

شباب رفح واألهلي يواجهان شباب رفح واألهلي يواجهان 
شباب خانيونس والصداقة اليومشباب خانيونس والصداقة اليوم

منتخب الشباب يواجه نظيره اليمني في بطولة غرب آسيا اليوممنتخب الشباب يواجه نظيره اليمني في بطولة غرب آسيا اليوم

في إياب نصف نهائي 
بطولة الشهيد ياسر عرفات ألندية الُنخبة

غزة/ وائل الحلبي:
بتســجيل  الراغبــة  لألنديــة  القيــد  بــاب  فتــح  القــدم  كــرة  اتحــاد  قــرر 
اليــوم  مــن صبــاح  بدايــة  يومــني  ملــدة  والــذي سيســتمر  الالعبــني، 

وحتى نهاية دوام لجنة شؤون الالعبني يف االتحاد غدًا.
وجــاء قــرار االتحــاد بنــاء عــىل طلــب العديــد مــن األنديــة الراغبــة يف 
قيــد العبيهــا الجــدد، باإلضافــة لالعبــي الفئــات العمريــة يف مختلف 
األندية، عىل أن يتم دفع الغرامة املالية عىل قيد كل العب خالل 

فرتة التمديد.
وســيكون كل نــادي ُمطالــب بدفــع مبلــغ 500 شــيكل غرامــة ماليــة 

عند تسجيل كل العب عىل قيوده يف اتحاد كرة القدم.
ويف ســياق منفصــل، حــدد اتحــاد الكــرة يــوم الثالثــاء القــادم موعــدًا 
كافــة  فيــه  ســيناقش  والــذي  العموميــة،  الجمعيــة  مــع  الجتامعــه 

التحضريات التي تجري النطالق املوسم الكروي.
وكان اتحــاد كــرة القــدم أعلــن عــن تحديــد موعــد مباريــات الــدوري 
للدرجات املمتازة واألوىل والثانية يوم 4 من شهر ديسمرب القادم.

وسيعقد االتحاد اجتامعه مع األندية يوم الثالثاء املقبل يف قاعة 
الهالل األحمر.

اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم 
ُيمدد فترة تسجيل 
الالعبين 48 ساعة

غزة/ وائل الحلبي:
توصل نادي خدمات رفح التفاق مع الكابنت محمود املزين للعودة 
نــادر  للكابــنت  خلفــًا  بالنــادي،  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  لتدريــب 

النمس الذي استقال من منصبه بناء عىل رغبة إدارة النادي.
ويــأيت التعاقــد مــع املزيــن بعــد غيابــه ألكــرث مــن ثالثــة ســنوات عــن 

تدريب ناديه األم الذي نشأ فيه العبًا ومدربًا.
التــي  الجلســة  بعــد  رفــح  خدمــات  إدارة  مــع  املزيــن  اتفــاق  وجــاء 
جمعتهــام صبــاح أمــس، والتــي أســفرت عــن تــويل املزيــن تدريــب 

الفريق للمرة الرابعة يف مسريته بداية من عام 2004.
ويعتــرب املزيــن أحــد أبــرز املدربــني الذيــن مــروا عــىل خدمــات رفــح 
ليتجــه   ،2004 1993 إىل  مــن  الفــرتة  تألــق معــه العبــًا يف  بعدمــا 
مبــارشة نحــو التدريــب بعــد تعرضــه لإلصابــة يف الركبــة التــي حرمتــه 

من مواصلة مسريته كالعب.
الــدوري املمتــاز  لقــب  قيــادة املزيــن  تحــت  رفــح  وحقــق خدمــات 
مرتــني متتاليتــني موســمي 2007-2006 و2016-2015، قبــل أن 
تتــم إقالتــه قبــل نهايــة موســم 2018-2017 والذي حــل فيه الفريق 
وصيفــًا لشــباب خانيونــس حامــل لقبــي الــدوري وكأس غزة يف ذلك 

املوسم.
وخــاض املزيــن العديــد مــن التجــارب خــارج أســوار خدمات رفح يف 
الســنوات الثالثــة املاضيــة، حيــث تــوىل تدريب غــزة الريايض قبل 
أن يقــود اتحــاد خانيونــس خــالل مرحلة الذهاب من موســم -2019

2020، فيام توىل تدريب شباب رفح بنفس املوسم قبل أن يقرر 
الحصول عىل فرتة من الراحة.

ومن املقرر أن يخوض الفريق صباح اليوم أول مران له تحت قيادة 
املزين، والذي يتطلع إىل تحســني الحالة املعنوية لالعبني بشــكل 
أسايس بعد الخروج من بطولة النخبة لألندية األبطال عىل يد جاره 

شباب رفح بالخسارة ذهابًا وإيابًا )0-2( و)1-0(.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
يلتقــي املنتخــب الوطنــي للشــباب نظــريه اليمنــي عنــد الســاعة الرابعــة 
مــن مســاء اليــوم, يف الجولــة الثانيــة مــن دور املجموعــات لبطولــة غــرب 
آســيا الثامنــة لكــرة القــدم تحــت 19 عاًمــا التي تســتضيفها مدينة البرصة 

العراقية.
ويتطلــع الفــدايئ الشــاب لتحقيــق الفــوز وتعويــض الهزميــة يف املبــاراة 
األويل أمام منتخب البحرين بنتيجة )1-2(، حيث عمل املدرب حسام 
يونس عىل تعديل األخطاء التي وقع بها الالعبون يف املباراة السابقة.

وأهــدر الفــدايئ فرصــة حســم اللقــاء، عــىل اعتبــار أنــه كان األفضــل يف 
الشــوط الثاين، فدفع مثن األخطاء ســواء بالنســبة للهدف األول للبحرين 
الــذي جــاء مــن خطــأ دفاعــي، أو الثــاين بخــروج خاطــئ للحــارس، علــاًم أن 
األول وحصــل  الشــوط  نهايــة  قبــل  النتيجــة  تعديــل  مــن  الفــدايئ متكــن 

الالعب قيس طه عىل جائزة أفضل العب يف اللقاء.
الشــاب  بالفــدايئ  داوود  حســن  الالعــب  التحــق  متصــل،  ســياق  ويف 
للمشــاركة معــه يف مبــاراة اليمــن اليــوم والظهــور يف املباريــات املتبقيــة 
مــن البطولــة. ويلعــب املنتخــب الوطنــي للشــباب يف املجموعــة األويل 

إيل جانب منتخبات العراق والكويت واليمن والبحرين.

 يعود لتدريب  يعود لتدريب 
خدمات رفح بعد خدمات رفح بعد 
غياب غياب 33 سنوات سنوات

المزينالمزين
غزة/ مؤمن الكحلوت:

يلتقي فريقا غزة الريايض وخدمات الشاطئ, 
الريمــوك  ملعــب  عــىل  القــادم  االثنــني  يــوم 
مــن  بتنظيــم  وديــة  مبــاراة  يف  غــزة  مبدينــة 
الذكــري  الدميقراطــي, يف  الريــايض  التجمــع 

"54" النطالقة الجبهة الشعبية.
وأكــد التجمــع الريــايض الدميقراطــي حصولــه 

الدعــوة  وجــه  كــام  الناديــني،  موافقــة  عــىل 
القيــادات  مــن  وعــدد  القــدم  كــرة  التحــاد 
السياســية ووســائل اإلعــالم املختلفــة لحضور 

اللقاء الجامهريي.
األخــرية  "الربوفــة"  املبــاراة  هــذه  وُتعتــرب 
للفريقــني قبــل دخولهــام املنافســة يف بطولــة 
الرابــع  يــوم  الــدوري املمتــاز, املزمــع انطالقــه 

من شهر ديسمرب القادم.
وكان الفريقان خرجا من الجولة األويل لبطولة 
النخبــة،  ألنديــة  عرفــات  يــارس  الراحــل  كأس 
بعــد خســارة الشــاطئ أمــام الصداقــة بــركالت 
بعــد  األهــيل،  أمــام  الريــايض  وغــزة  الرتجيــح، 
خسارته يف مباراة الذهاب وتعادله يف مباراة 

اإلياب.

غزة الرياضي والشاطئ غزة الرياضي والشاطئ 
يلتقيان على كأس انطالقة الجبهة الشعبيةيلتقيان على كأس انطالقة الجبهة الشعبية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تعــرض صائــب أبــو حشــيش العــب فريــق كــرة القــدم األول 
عــن  ُتبعــده  الركبــة، رمبــا  الصداقــة إلصابــة قويــة يف  بنــادي 

الجولة األويل لبطولة الدوري املمتاز.
وأصيب أبو حشيش بكدمة خالل مباراة فريقه أمام األهيل 
يف بطولــة كأس الراحــل يــارس عرفــات ألنديــة النخبــة، وعــاين 
عــىل إثرهــا مــن أالم شــديدة تــم نقله عىل إثرها للمستشــفى 

بعد ظهور ورم, وخضع لتصوير مغناطييس لالطمئنان.
للراحــة  الخلــود  أبــو حشــيش  مــن  الطبيــب املعالــج  وطلــب 
بالعــالج، عــىل أن  ملــدة أســبوعني عــىل األقــل مــع االلتــزام 
يتبعهــا الدخــول يف مرحلــة العالج الطبيعي، متهيدًا للعودة 

تدريجيًا للتدريبات.
عــىل  الصداقــة،  نــادي  إدارة  مجلــس  حشــيش  أبــو  وشــكر 
مــن اإلصابــة،  للشــفاء  يلــزم  مــا  تواصلهــم معــه، وتوفــري كل 

متمنيا العودة الرسيعة للمالعب.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
يصــل وفــد مــن لجنــة الحــكام املركزيــة بالضفــة الغربيــة, لقطــاع غــزة اليــوم 
لــإلرشاف عــىل ورشــة عمــل لتطويــر وصقــل الحــكام, قبــل انطــالق املوســم 

الريايض الجديد.
ويضــم الوفــد عضــو اتحــاد كــرة القدم ورئيس دائــرة الحكام كفاح الرشيف, 
ميشــيل  االســيوي  واملحــارض  الغــروف,  إبراهيــم  الحــكام  دائــرة  ومديــر 

حناينيا، والحكم الدويل السابق حسني طقاطق.
وســُيرشف الغــروف وحناينيــا عــىل ورشــة عمــل مكثفــة متتــد عــىل مــدار 
3 أيــام ســيتم خاللهــا إطــالع الحــكام عــىل أخــر التعديــالت الجديــدة يف 
القانــون.  وســيعقد الوفــد جلســة مــع أعضــاء اتحاد الكــرة يف غزة، لرتتيب 
اختتمــت  متصــل،  ســياق  ويف  الحــكام.  بلجنــة  الخاصــة  األمــور  بعــض 
لجنــة الحــكام باتحــاد كــرة القــدم ورشــتي عمــل لحكامهــا، األويل يف قاعــة 
بلديــة خانيونــس لحــكام محافظــات الجنــوب، والثانيــة مبدينــة غــزة لحــكام 
الجديــدة يف  التعديــالت  عــرض  تــم خاللهــام  والشــامل،  غــزة  محافظتــي 
التحكيــم باإلضافــة إىل عــرض بعــض الحــاالت التحكيميــة، ومناقشــتها مــع 
الحكام، للتعلم منها يف حال حصلت معهم خالل املنافسات الرسمية.

وفد من اتحاد كرة وفد من اتحاد كرة 
القدم بالضفة الغربية القدم بالضفة الغربية 

يصل إلى غزة اليوميصل إلى غزة اليوم

أبو حشيشأبو حشيش
  يتعرض إلصابة ستبعده يتعرض إلصابة ستبعده 
عن بداية الدوري الممتازعن بداية الدوري الممتاز
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جدول مباريات 
  مرحلة الذهاب من بطوالت دوري كرة القدم للدرجات 

الممتازة واألولى والثالثة لموسم 2022-2021
غزة/عالء شمالي:

جدولــت لجنــة المســابقات التابعة التحــاد كرة 
دوري  مــن  الذهــاب  مرحلــة  مباريــات  القــدم 

الدرجتيــن الممتــازة واألولــى للموســم الجديد 
2022-2021 المقــرر انطالقــه فــي الرابــع مــن 

ديسمبر القادم.

واألولــى  الممتــازة  مباريــات  جميــع  وتنطلــق 
الســاعة الثانية عصرًا حســب األيــام والمالعب 

الموضحة أدناه.
• جدول مباريات دوري الدرجة الممتازة

• جدول مباريات دوري الدرجة األولى

• جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة
)فرع غزة والشمال(

• جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة 
)فرع الوسطى والجنوب(

السبت 2021/12/4
شباب رفح × األهيل الفلسطيني )ملعب رفح(

الهالل × الصداقة )ملعب فلسطني(
األحد 2021/12/5

غزة الريايض × شباب جباليا )ملعب الريموك(
اتحاد بيت حانون × شباب خانيونس)ملعب بيت حانون(

االثنني 2021/12/6
اتحاد الشجاعية × الشاطئ )ملعب الريموك(
خدمات رفح × اتحاد خانيونس )ملعب رفح(

السبت 2021/12/4
خدمات الربيج × املجمع اإلسالمي )ملعب الدرة(

مناء × الجالء )ملعب بيت حانون(
األحد 2021/12/5

األقىص × بيت حانون األهيل )ملعب الدرة(
خدمات خانيونس × خدمات جباليا )ملعب خانيونس(

االثنني 2021/12/6
أهيل النصريات × خدمات النصريات )ملعب الدرة(

التفاح × شباب الزوايدة )ملعب فلسطني(

السبت 2021/1/8
اتحاد الشجاعية × شباب خانيونس)ملعب الريموك(
اتحاد خانيونس × شباب رفح )ملعب خانيونس(

األحد 2021/1/9
شباب جباليا × الصداقة )ملعب بيت الهيا(

غزة الريايض × خدمات الشاطئ )ملعب فلسطني(
االثنني 2021/1/10

األهيل الفلسطيني × الهالل )ملعب فلسطني(
اتحاد بيت حانون × خدمات رفح )ملعب بيت حانون(

السبت 2021/1/8
مناء × خدمات الربيج )ملعب  بيت حانون(

املجمع اإلسالمي × األقىص )ملعب فلسطني(
األحد 2021/1/9

بيت حانون األهيل × شباب الزوايدة )ملعب بيت حانون(
التفاح × أهيل النصريات  )ملعب الريموك(

االثنني 2021/1/10
خدمات النصريات × خدمات خانيونس )ملعب الدرة(

خدمات جباليا × الجالء )ملعب بيت الهيا(

السبت 2021/12/4
شباب الزيتون × حطني )ملعب بيت الهيا(

األحد 2021/12/5
فلسطني × املغراقة )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2021/12/6
السالم × الجزيرة )ملعب بيت حانون(

السبت 2021/12/4
شباب الزيتون × حطني )ملعب بيت الهيا(

األحد 2021/12/5
فلسطني × املغراقة )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2021/12/6
السالم × الجزيرة )ملعب بيت حانون(

السبت 2021/12/11
حطني × الشمس )ملعب بيت الهيا(

املغراقة × السالم )ملعب بيت حانون(
االثنني 2021/12/13

بيــت  )ملعــب  الزيتــون  شــباب   × الجزيــرة 
الهيا(

السبت 2021/12/11
حطني × الشمس )ملعب بيت الهيا(

املغراقة × السالم )ملعب بيت حانون(
االثنني 2021/12/13

بيــت  )ملعــب  الزيتــون  شــباب   × الجزيــرة 
الهيا(

األحد 2021/12/19
الجزيرة × حطني )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2021/12/20
شــباب الزيتــون × املغراقــة )ملعــب بيــت 

حانون(
الشمس × فلسطني )ملعب بيت الهيا(

األحد 2021/12/19
الجزيرة × حطني )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2021/12/20
شــباب الزيتــون × املغراقــة )ملعــب بيــت 

حانون(
الشمس × فلسطني )ملعب بيت الهيا(

11 223 3 • األسبوع األول

1 • األسبوع األول

1 • األسبوع األول

6 • األسبوع السادس

6 • األسبوع السادس

السبت 2021/12/11
شباب خانيونس × خدمات رفح )ملعب خانيونس(

األهيل الفلسطيني × غزة الريايض )ملعب الريموك (
األحد 2021/12/12

شباب جباليا × اتحاد بيت حانون )ملعب بيت الهيا(
خدمات الشاطئ × اتحاد خانيونس )ملعب الريموك(

االثنني 2021/12/13
الصداقة × شباب رفح )ملعب فلسطني(

الهالل × اتحاد الشجاعية)ملعب الريموك(

2 • األسبوع الثاني

السبت 2021/12/11
الجالء × خدمات خانيونس )ملعب فلسطني(

شباب الزوايدة × خدمات جباليا )ملعب الدرة(
األحد 2021/12/12

مناء × أهيل النصريات )ملعب بيت حانون(
املجمع اإلسالمي × التفاح )ملعب فلسطني(

االثنني 2021/12/13
خدمات النصريات × األقىص )ملعب الدرة(

بيت حانون األهيل × خدمات الربيج )ملعب بيت حانون(

2 • األسبوع الثاني

السبت 2021/1/15
خدمات رفح × شباب رفح )ملعب رفح(

الصداقة × األهيل الفلسطيني )ملعب فلسطني(
األحد 2021/1/16

الهالل × غزة الريايض )ملعب فلسطني(
خدمات الشاطئ × اتحاد بيت حانون )ملعب الريموك(

االثنني 2021/1/17
اتحاد الشجاعية × شباب جباليا )ملعب الريموك(

شباب خانيونس × اتحاد خانيونس )ملعب خانيونس(

7 • األسبوع السابع

السبت 2021/1/15
بيت حانون األهيل × املجمع اإلسالمي)ملعب بيت حانون(

األقىص × التفاح )ملعب الدرة(
األحد 2021/1/16

خدمات خانيونس × مناء )ملعب خانيونس(
خدمات الربيج × الجالء )ملعب الدرة(

االثنني 2021/1/17
أهيل النصريات × خدمات جباليا)ملعب الدرة(

شباب الزوايدة × خدمات النصريات )ملعب الدرة(

7 • األسبوع السابع

السبت 2021/12/25
الصداقة × اتحاد خانيونس )ملعب فلسطني(

خدمات رفح × األهيل الفلسطيني )ملعب رفح(
األحد 2021/12/26

الهالل × شباب خانيونس )ملعب الريموك(
شباب رفح × اتحاد الشجاعية )ملعب رفح(

االثنني 2021/12/27
خدمات الشاطئ × شباب جباليا )ملعب الريموك(

اتحاد بيت حانون × غزة الريايض )ملعب بيت حانون(

4 • األسبوع الرابع

السبت 2021/12/25
خدمات خانيونس × األقىص )ملعب خانيونس(
مناء × بيت حانون األهيل )ملعب بيت حانون(

األحد 2021/12/26
شباب الزوايدة × أهيل النصريات )ملعب الدرة(

املجمع اإلسالمي × الجالء )ملعب فلسطني(
االثنني 2021/12/27

التفاح × خدمات جباليا )ملعب فلسطني(
خدمات الربيج × خدمات النصريات )ملعب الدرة(

4 • األسبوع الرابع

السبت 2021/1/29
خدمات الشاطئ × شباب رفح )ملعب الريموك(

اتحاد خانيونس × األهيل الفلسطيني) ملعب خانيونس(
األحد 2021/1/30

الهالل × خدمات رفح )ملعب فلسطني(
الصداقة × اتحاد بيت حانون )ملعب الريموك(

االثنني 2021/1/31
اتحاد الشجاعية × غزة الريايض )ملعب الريموك(

شباب خانيونس × شباب جباليا )ملعب خانيونس(

9 • األسبوع التاسع

السبت 2021/1/29
خدمات النصريات × التفاح )ملعب الدرة(

مناء × املجمع اإلسالمي )ملعب بيت حانون(
األحد 2021/1/30

شباب الزوايدة × خدمات خانيونس)ملعب الدرة(
بيت حانون األهيل × خدمات جباليا )ملعب بيت حانون(

االثنني 2021/1/31
خدمات الربيج × أهيل  النصريات )ملعب الدرة(

الثالثاء 2021/2/1
األقىص × الجالء )ملعب الدرة(

9 • األسبوع التاسع

السبت 2021/12/18
غزة الريايض × شباب رفح )ملعب فلسطني(

اتحاد بيت حانون × األهيل الفلسطيني ) ملعب بيت حانون(
األحد 2021/12/19

اتحاد خانيونس × الهالل )ملعب خانيونس(
اتحاد الشجاعية × الصداقة)ملعب الريموك(

االثنني 2021/12/20
شباب خانيونس × خدمات الشاطئ )ملعب خانيونس(

خدمات رفح × شباب جباليا )ملعب رفح(

3 • األسبوع الثالث

السبت 2021/12/18
خدمات الربيج × التفاح )ملعب الدرة(

خدمات جباليا × املجمع اإلسالمي )ملعب بيت حانون(
األحد 2021/12/19

األقىص × مناء )ملعب الدرة(
بيت حانون األهيل × خدمات النصريات )ملعب بيت حانون(

االثنني 2021/12/20
الجالء × شباب الزوايدة )ملعب فلسطني(

أهيل النصريات × خدمات خانيونس )ملعب الدرة( 

3 • األسبوع الثالث

السبت 2021/1/22
شباب جباليا × اتحاد خانيونس )ملعب بيت الهيا(
األهيل الفلسطيني × اتحاد الشجاعية )ملعب الريموك(

األحد 2021/1/23
شباب رفح × اتحاد خانيونس )ملعب رفح(
غزة الريايض × الصداقة )ملعب الريموك(

االثنني 2021/1/24
خدمات رفح × خدمات الشاطئ )ملعب رفح(

اتحاد بيت حانون × الهالل )ملعب بيت حانون(

8 • األسبوع الثامن

السبت 2021/1/22
خدمات خانيونس × خدمات الربيج)ملعب خانيونس(

مناء × شباب الزوايدة)ملعب بيت حانون(
األحد 2021/1/23

الجالء × أهيل النصريات )ملعب فلسطني(
خدمات جباليا × األقىص )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2021/1/24
التفاح × بيت حانون األهيل )ملعب الريموك(

املجمع اإلسالمي × خدمات النصريات  )ملعب فلسطني(

8 • األسبوع الثامن

السبت 2022/1/1
اتحاد خانيونس × اتحاد الشجاعية)ملعب خانيونس(

األهيل الفلسطيني × خدمات الشاطئ )ملعب الريموك(
األحد 2021/1/2

شباب جباليا × الهالل )ملعب بيت الهيا( 
شباب رفح × اتحاد بيت حانون )ملعب رفح(

االثنني 2021/1/3
شباب خانيونس × الصداقة)ملعب خانيونس(
غزة الريايض × خدمات رفح )ملعب فلسطني(

5 • األسبوع الخامس

السبت 2022/1/1
الجالء × التفاح )ملعب فلسطني(

أهيل النصريات × املجمع اإلسالمي)ملعب الدرة(
األحد 2021/1/2

خدمات خانيونس × بيت حانون األهيل)ملعب خانيونس(
خدمات النصريات × مناء )ملعب الدرة(

االثنني 2021/1/3
خدمات جباليا × خدمات الربيج )ملعب بيت الهيا(

األقىص × شباب الزوايدة)ملعب الدرة(

5 • األسبوع الخامس

السبت 2021/2/5
اتحاد بيت حانون × اتحاد الشجاعية )ملعب بيت حانون(

األهيل الفلسطيني × شباب خانيونس )ملعب الريموك(
األحد 2021/2/6

خدمات الشاطئ × الهالل )ملعب الريموك(
خدمات رفح × الصداقة)ملعب رفح(

االثنني 2021/2/7
شباب جباليا × شباب رفح)ملعب بيت الهيا(

غزة الريايض × اتحاد خانيونس )ملعب فلسطني(

10 • األسبوع العاشر

السبت 2021/2/5
شباب الزوايدة × خدمات الربيج )ملعب الدرة(
املجمع اإلسالمي × خدمات خانيونس)ملعب 

فلسطني(
األحد 2021/2/6

أهيل النصريات × األقىص )ملعب الدرة(
الجالء × بيت حانون األهيل )ملعب فلسطني(

االثنني 2021/2/7
التفاح × مناء )ملعب الريموك(

خدمات النصريات × خدمات جباليا )ملعب الدرة

10 • األسبوع العاشر

السبت 2021/2/12
الصداقة × خدمات الشاطئ )ملعب فلسطني(

شباب جباليا × األهيل الفلسطيني )ملعب بيت الهيا(
األحد 2021/2/13

شباب خانيونس × غزة الريايض )ملعب خانيونس(
اتحاد الشجاعية × خدمات رفح )ملعب الريموك(

االثنني 2021/2/14
الهالل × شباب رفح )ملعب فلسطني(

اتحاد خانيونس × اتحاد بيت حانون )ملعب خانيونس(

11 • األسبوع الحادي عشر 

السبت 2021/2/12
الجالء × خدمات النصريات )ملعب الريموك(
خدمات خانيونس × التفاح )ملعب خانيونس(

األحد 2021/2/13
بيت حانون األهيل × أهيل النصريات )ملعب بيت حانون(

املجمع اإلسالمي × شباب الزوايدة)ملعب فلسطني(
االثنني 2021/2/14

خدمات الربيج × األقىص )ملعب الدرة(
خدمات جباليا × مناء )ملعب بيت الهيا(

11 • األسبوع الحادي عشر 

• األسبوع األول • األسبوع الثاني• األسبوع الثاني • األسبوع الثالث• األسبوع الثالث
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1-من حقوق الفرد – 
حرف شرط معكوسة

2- الذي ال يغار على 
أهله – ناعم

3- للنداء – للتعريف + 
علم مذكر معكوسة

4- والد الوالد – 
تدهور األخالق 

معكوسة
5- قابلية التغيير

6- ارتفع – حرف جر
7-صوت الذئب -من 

األزهار
8-عكس شراء – 

مدينة سورية
9-من األمراض – 

ذنب + خاصتي

العمودي:
1-من زوجات الرسول 

صلى اهلل عليه وسلم – 
سورة قرآنية

 2-يعمل في البحر – 
صراخ

3- متشابهان -علم 
بأمور الدين معكوسة

4- مختلفان + مدح
5- ثالثة أرباع والي 

معكوسة – حض
6- طمأنينة مبعثرة

7- عكس محنة – هاجر
8- األمر من نال + ضمير 

متصل للمتكلمين 
معكوسة  – حرف + 

واضح
9-تفصيل + يشتم

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

اسم جبل ذكر في القرآن الكريم يتكون من 5 أحرف

هيمااليا – كلمنجارو – طوروس – الجرمق – 
جلبوع – اإلنديز – السروات – الكرمل – الشيخ – 

األلب – تهامة – جرزيم – عمان – أحد – منى – رون 
– عسير – قم – لن – ل - و

حل الكلمة الضائعة

الطور

 

قطف ثمار  "التمور" أو  ما يعرف بـ"السدر" أو "التفوح"، يف الحقول الزراعية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة        )فلسطني(

حل لغز عمره 50 عاًما عن نمو النبات
كاليفورنيا/ وكاالت:

أظهر فريق من الباحثني بقيادة جامعة كاليفورنيا األمريكية، ألول مرة طريقة واحدة يحول فيها جزيء 
صغري خلية نباتية واحدة إىل يشء بحجم شجرة.

ومنــذ نصــف قــرن، عــرف العلــاء أن كل النباتــات تعتمــد عــى جــزيء، األكســني، يف النمــو، لكنهــم 
مل يفهمــوا بالضبــط كيــف يحــرك أكســني النمــو، وهــو مــا نجــح الفريــق البحثي يف كشــفه خالل دراســة 

نرشت بالعدد األخري من دورية "نيترش".
وتغلــف الخاليــا النباتيــة بجــدران خلويــة تشــبه الصدفــة، التي تتكون طبقتها األوليــة من ثالثة مكونات 
رئيســية: الســليلوز، والهيميســليلوز، والبكتــني، ويعمــل الســليلوز مثــل حديــد التســليح يف املبــاين 
الشاهقة، ويوفر قاعدة عريضة من القوة، ويكون مدعومًا بسالسل هيميسليلوز ومختومًا بالبكتني.

وتحــدد هــذه املكونــات شــكل الخاليــا النباتيــة، وتســاعد عــى لصــق الخاليــا ببعضهــا البعــض بإحــكام 
وتوفــر القــوة للنباتــات ضــد عنــارص مثــل الريــاح، ولكــن مــع إغــالق جــدران الخاليــا بإحــكام، كيف ميكن 

لها الحركة والنمو؟
افرتضــت إحــدى النظريــات قبــل نحــو نصــف قــرن أنــه عندمــا تكــون النباتــات جاهــزة للنمــو، يتســبب 
األكســني يف أن تصبــح خاليــا النبــات حمضيــة، مــا يــؤدي إىل فــك الروابــط بــني املكونــات والســاح 

للجدران بالتوسع، ولكن كيفية تنشيط األكسني للتحمض ظلت لغزًا.
واكتشــف الباحثــون يف الدراســة الجديــدة أن األكســني يصنــع تلــك الحموضــة عــن طريــق تحفيــز ضــخ 
الربوتونات يف جدران الخاليا، ما يقلل من مستويات األس الهيدروجيني، وينشط األس الهيدروجيني 
املنخفض بروتينًا واســمه إكسبانســني، الذي يكرس الروابط بني الســليلوز والهيميســليلوز، ما يســمح 

للخاليا بالتوسع.
ويــؤدي ضــخ الربوتونــات يف جــدار الخليــة أيضــًا إىل امتصــاص الخليــة للــاء، مــا يــؤدي إىل حــدوث 
ضغــط داخــي، وإذا كان جــدار الخليــة مرتخيــًا بدرجــة كافيــة وكان هنــاك ضغــط كاٍف داخــل الخليــة، 

فسيتمدد.
ويقول زينبياو يانغ، أستاذ علم النبات يف جامعة كاليفورنيا ورئيس الفريق البحثي، يف تقرير نرشه 
املوقع اإللكرتوين للجامعة أول من أمس: »مثل البالون، يعتمد التمدد عى مدى ُسمك الجوانب 
الخارجية، مقابل كمية الهواء التي تنفخ فيها، وخفض األس الهيدروجيني يف جدار الخلية ميكن أن 

يسمح للاء خارج الخلية بالتحرك للداخل، ما يؤجج ضغط التمدد والتوسع".

شمال إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط 
األكثر استخداًما

ارتفاع معدالت استهالك 
المضادات الحيوية 46 % 

خالل 20 عاًما
لندن/ وكاالت:

منــت معــدالت اســتهالك املضــادات الحيويــة بنســبة 46 يف املئــة بعــد عــام 
2000، وفقًا للدراسة التي أعدها مرشوع البحث العاملي يف مقاومة مضادات 

امليكروبات  )GRAM( التابع ملعهد البيانات الضخمة يف جامعة أكسفورد.
لحجــم  املناســب  الوقــت  يف  دقيقــة  تقديــرات  إنشــاء  إىل  املــرشوع  ويهــدف 
أنحــاء  جميــع  يف  الحيويــة  للمضــادات  امليكروبــات  مقاومــة  عــبء  واتجاهــات 
املشــاكل  واكتشــاف  العــالج،  إرشــادات  يف  اســتخدامها  ميكــن  التــي  العــامل، 

الناشئة، ورصد االتجاهات لوضع االسرتاتيجيات.
وخالل الدراســة املنشــورة يف دورية "النســيت بالنيتاري هيلث"، بالتزامن مع 
بــدء األســبوع العاملــي للتوعيــة بشــأن املضــادات الحيويــة )18 إىل 24 نوفمــرب/

ترشيــن الثــاين مــن كل عــام(، وجــد الباحثــون بعــد تحليــل معــدالت اســتهالك 
املضــادات الحيويــة البرشيــة يف 204 دول مــن عــام 2000 إىل عــام 2018، 
زيــادة ملحوظــة يف معــدالت اســتهالك املضــادات الحيويــة العاملية بنســبة 46 

يف املائة يف العقدين املاضيني.
أمــريكا  يف  الحيويــة  املضــادات  الســتهالك  عاليــة  معــدالت  النتائــج  وأظهــرت 
الشالية وأوروبا والرشق األوسط، والتي قوبلت مبعدالت استهالك منخفضة 

للغاية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأجزاء من جنوب رشق آسيا.
يف  الحيويــة  املضــادات  اســتهالك  معــدالت  يف  الزيــادات  أكــرب  وشــوهدت 
شــال أفريقيــا ومنطقــة الــرشق األوســط، ولوحظــت أعــى معــدالت اســتهالك 
لـ"البنسلني" واسع الطيف يف منطقة الدخل املرتفع واألدىن يف جنوب آسيا. 
كا شــهدت املنطقة نفســها زيادة يف معدالت اســتهالك "الفلوروكينولونات" 
مبقــدار 1.8 مــرة والجيــل الثالــث مــن "السيفالوســبورين" 37 ضعفــًا خــالل فرتة 

الدراسة.
ويقول كريستيان دولسيك، املؤلف الرئيس للدراسة، والقائد العلمي ملرشوع 
البحــث العاملــي يف مقاومــة مضــادات امليكروبــات، إّن هــذه النتائــج تكشــف 
عــن املهمــة الضخمــة التــي تنتظرنــا، وهــي تنفيــذ وتقديــم خطــة العمــل العامليــة 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، التي تعتمد عى 

تحسني استخدام املضادات الحيوية وتقليل حدوث العدوى.
الحيويــة محــركًا مهــًا  للمضــادات  ويعــد االســتخدام املفــرط وغــري املناســب 
للعــدوى املقاومــة لألدويــة، التــي تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة أّنهــا ستتســبب 
يف وفــاة 10 ماليــني شــخص عــام 2050، ومــن الــروري الحــد مــن الطلــب غــري 

الروري عليها، الذي يتسبب يف هذه الحالة.

رصد ظاهرة "ال نينا" فوق المحيط الهادئ
سيدين/ وكاالت:

مــن املتوقــع أن تشــهد املناطــق الرشقيــة والشــالية والوســطى مــن أســرتاليا ظروفــا جويــة أكــر 
رطوبــة مــن املعتــاد، بعدمــا أعلــن مكتــب األرصــاد الجويــة اليــوم الثالثــاء رصد تشــكل ظاهرة "ال 
نينــا" يف املحيــط الهــادئ. وال نينــا هــي ظاهــرة مناخيــة تحدث فوق املحيــط الهادئ وتظهر كل 
بضع سنوات، وتؤدي إىل انخفاض درجات الحرارة العاملية مؤقتا. وكانت الظاهرة قد ُسجلت 
أيضــا يف 2021-2020. وقــال أنــدرو واتكينــز، املســؤول يف مكتــب األرصــاد، يف بيــان، إن: 
"تتابــع ظاهــرة ال نينــا ليســت أمــرا مســتغربا، حيــث أن حــوايل نصــف الظواهــر املاضيــة كانــت 

تعود لعام ثان".
وأوضــح أن الظاهــرة تزيــد مــن احتــاالت انخفــاض درجات الحرارة عن املتوســط أثناء النهار يف 
مناطق واسعة من أسرتاليا، "وميكن أن تزيد من عدد األعاصري املدارية التي تتشكل وترتبط 

بأول هطول يف موسم األمطار يف الشال".
وذكــر أن ظاهــرة هــذا العــام، والتــي مــن املتوقــع أن تســتمر حتــى نهايــة ينايــر 2022 عــى أقــل 
تقديــر، ســتكون أضعــف مــن الظاهــرة التــي تشــكلت يف 2012-2010 ورمبــا حتــى أضعف من 
العــام املــايض. ولفــت إىل أن "لــكل ظاهــرة /ال نينــا/، تأثرياتها املختلفة، كونها ليســت املؤثر 

املناخي الوحيد عى أسرتاليا يف أي وقت بعينه".
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االحتالل يهدم 3 بنايات  ... 

تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

صربي يطلق نداًء  ... 

26 نائًبا بالكونغرس يطالبون  ... 

مشعل يهنئ عائلتي  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد احمــد محمــد املجدالوي     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802894691    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ابراهيم محمد هاشــم ابراهيم ابو حمده   
900781451   الرجــاء  عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    هيام احمد محمد درويش     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   907126635   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جيهــان عاشــور صالحــه      عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   900224585   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رامي نزار حمدان بردع عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    900979345       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حليمــة خليــل مــوىس ابــو طعيمــة عن فقــد هويتي 
919870451 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مؤمــن زيــاد حســن مصطفــي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   804786150     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   باســل مــويس عريــف عرفــات  عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        950602870 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   باســل مــويس عريــف عرفــات  عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        950602870 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    انيســه محمــد عبــد الهــادي االســدي     
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   421694063    الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  منــون  ســلامن  أنــا/  محمــد محمــد  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   902546571 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   هناء صقر سعيد بردع   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    801834532      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    انتصار ســامل ســليامن العر     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  992691543     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وائــل محمــد منصــور ابــو راشــد  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   802821074      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     االء عبــد الحميــد محمــد الخطيــب       
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802756973     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    تيسري سعد الله مصباح الزرد  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   915545644   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ايــة جميــل ســليامن العايــدي   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  402148852 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  نــر  ابراهيــم  محمــود  حليمــه  أنــا/  أعلــن 
922540620  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو ختلــه عــن فقــد هويتــي  أنــا/  عفــاف يونــس زايــد  أعلــن 
903076834  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  زايد يونس زايد ابو ختله عن فقد هويتي وتحمل 
410101935  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  عبد السالم يونس زايد ابو ختله عن فقد هويتي 
وتحمــل  801332388  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعالن فقد شيك
رقــم:  هويــة  غــزة  قطــاع  ســكان  مــن  كســاب  خليــل  عثــامن  خليــل  أنــا/  أعلــن 
قيمتــه   )30002314( الرقــم  تحمــل  التــي  الشــيكات  فقــد  عــن   801827551

قيمتــه   )30002315(  2021/11/4 بتاريــخ  الدفــع  مســتحق  شــيكل(   6500(

)6500 شيكل( مستحق الدفع بتاريخ 2021/12/11 الصادرة من حساب رشكة 

كســاب للتجــارة والصناعــة املحــررة لصالــح منــر السكســك لــدى بنــك فلســطني، 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

طروادة حتى يف قدس األقداس. 
وتســتمر القــدس يف كفاحهــا املتواصــل املجيد رغم تدمري املنازل 
والقتل وحمالت التنكيل والتفتيش واملداهامت واالعتقاالت عىل 
مــدار الســاعة، وســيكون -وكــام تقــدر أجهــزة العــدو األمنيــة- للقدس 

دورها كصاعق مفجر النتفاضة عاصفة. 
وتقول القدس اليوم كلمتها الفصل حني تفاجئ الجميع بأن مرحلة 

جديدة ومفصلية عىل الطريق. 
وليــس بعيــًدا عــن هــذا ما يجري يف كل الضفة الفلســطينية املحتلة 
عــىل امتــداد مدنهــا وقراهــا ومخيامتها وهو الــذي يدفع اليوم أجهزة 
األمــن الصهيونيــة واألمريكيــة والعربيــة للتحــرك إلســناد أجهزة عباس 
باملال والسالح، وقد كان هذا عنوان اللقاء الذي جمع رئيس جهاز 
أعطــى  والــذي  عبــاس  التخابــر محمــود  يقــدس  الــذي  مــع  الشــاباك 
مثــاره املــرة يف حمــالت االعتقــال املشــركة التــي تجــري يف جنــني 

وسلفيت ورام الله ونابلس ويف القرى واملخيامت املحيطة بها. 
وقــد جــاءت آخــر تريحــات محافــظ جنــني اللــواء أكــرم الرجــوب يف 
24 "، يك تؤكــد ودون أي مواربــة  حديثــه الصحفــي لوكالــة "وطــن 
مــاذا فعلــت ســلطة عبــاس وعــىل مــدار مثانيــة وعرشيــن عاًمــا ونيــف 
وإىل أي منحدر سحيق قذر انحدرت، وما هو جوهر خططها األمنية 
للغــد إلنجــاز مهــام تقاســمها الوظيفــي الــذي أعــدت لــه بعنايــة، وهــو 
يعلن: "لقد قررنا -ولكنها أوامر الســيد املحتل- البدء بحملة أمنية، 
بدايتهــا يف جنــني، فلــن نســمح بوجــود الســالح، الــذي يســمى ســالح 
املقاومــة -هكــذا- ألن هــذا الســالح يرض بالعالقة مــع )إرسائيل(، بل 
ويعــرف بــأن حملــة االعتقــاالت الجاريــة يف جنــني، هــي ليســت إال 
بدايــة املنظومــة األمنيــة الجديــدة بعــد إعــادة بنائهــا وفقــا للتغيريات 

األخرية.
ا ســوى ســالح الســلطة،  وبكل وقاحة األرض، يعلن أنه ال ســالح رشعيًّ
ومعلوم أنه سالح سلمه االحتالل بعدده وعدته وبأرقامه املحفوظة 
وباملراقبــة عليهــا دوريــا وقــام ضبــاط العــدو واألمريكيــني بتدريبهــم 

عليها وبتحديد املهام املأمور بإنفاذها بدقة.
مــع  األمنــي  التنســيق  "أن  -بفخــر-:  الرجــوب  حــرب  اللــواء  ويختــم 
األجهــزة  لقيــادة  األخــرية  التغيــريات  وكذلــك  )اإلرسائيــي(  الجانــب 
األمنيــة يف جنــني كانــت ضمــن خطــة تطويــر العمــل بــني الجانبــني". 
ومل يشــأ هــذا الجــرال إضافــة تفصيــل مهــم، فقــام رئيــس الشــاباك 
الصهيوين بكشفه إذ قال رصاحة، أن ما تم يف جنني تم بعد أن بلغ 

عندنا السيل الزىب.
مــا تقــدم ال يحتــاج لكثــري تعليــق! فبــكل جالء -ملن مل يكتشــف ذلك 
منــذ أكــر مــن ربــع قــرن عــىل األقــل- فــام يجــري هــو عاملــة واضحــة 
وفاضحــة ومبردوداتهــا الفادحــة، تقتــي ردا وقــد تأخــر حــد الكارثــة، 

وذهبت معه جل ثوابتنا الوطنية!
فيا رجال املقاومة األطهار، وأبطالها الذين نعرف أنكم لها وفرسانها، 
يف جينينغراد ويف كل ضفة محمود الهنود الذي نحيي اليوم ذكرى 
استشــهاده، وقــد أحيينــا منــذ أيــام معــارك العــز واملجــد يف أحــراش 
يعبد جنني الذكرى السادسة والثامنني ذكرى استشهاد رمز وعنوان 
املقاومــة يف فلســطني شــيخنا الرمــز عــز الديــن القســام، فــامذا أنتــم 
فاعلــون، ومــا هــي وصيــة شــهيدنا الجليــل بطــل القدس الشــيخ فادي 

أبو شخيدم، فأنتم من سيعلق الراية ويرسم النر وفصل النهاية.

وفاتان و258 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
جديــدة  إصابــة  و258  وفــاة  حالتــي  تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 

بفريوس كورونا يف قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالــت الــوزارة يف التقريــر الوبــايئ اليومــي، أمــس: إن حالَتــي وفــاة ســجلتا 

نتيجة اإلصابة بـ"كورونا" يف قطاع غزة.
وذكــرت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــىل النحــو التــايل: "بيــت لحــم 36، 
الخليــل 45، جنــني 15، رام اللــه والبــرية 25، أريحــا واألغــوار 5، طوبــاس 2، 

نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قطاع غزة 118".
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: "بيــت لحــم 
15، الخليــل 33، جنــني 15، رام اللــه والبــرية 12، أريحــا واألغــوار 2، نابلــس 

8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، قطاع غزة 135".

وبينــت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا بلغــت %98.4 فيــام 
مجمــل  مــن   1% الوفيــات  ونســبة   0.6% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت 
اإلصابــات. ولفتــت إىل وجــود 39 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، فيــام 
ُيعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 73 مريًضــا، 

منهم 8 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

بإصدار أوامر بالهدم، وهو مخالف 
الدوليــة.  واألعــراف  القوانــني  لــكل 
وأوضحــت أن االحتــالل ســّلم قبــل 
يف  يقطــن  مواطًنــا  شــهرين  نحــو 
إحــدى الشــقق املذكــورة، إخطــاًرا 
رفــض  لكنــه  ذاتًيــا،  منزلــه  بهــدم 

ذلك.
االحتــالل،  ســلطات  وكانــت 
هدمــت يف متــوز/ يوليــو مــن عــام 
2019، )11( بنايــة تضــم أكــر مــن 

77 شــقة ســكنية يف واد الحمــص 

التابع لبلدة صور باهر يف القدس 
املحتلــة، وذلــك يف إطــار سياســة 
األرض  عــىل  واالســتيالء  التهجــري 

لصالح التوسع االستيطاين.
ورشد االحتــالل نحــو 400 مواطــن 
مــن هــذه املنطقــة التــي ال تتجــاوز 
 ،2019 عــام  منــذ  دومًنــا،   30

إضافــة إىل 20 مواطًنــا رُشّدوا يف 
الشــتاء  موســم  يف  خاصــة  العــراء 

البارد.
قــوات  هدمــت  ذلــك،  إىل 
خربــة  يف  منــزال  أمــس،  االحتــالل، 
منزلــني  بهــدم  وأخطــرت  ماعــني، 
الفخيــت  خربتــي  يف  آخريــن 
واملركز، ودمرت 12 قرًبا يف خربة 
الديرات رشق يطا جنوب الخليل.

قــوات  إن  عيــان:  شــهود  وقــال 

االحتــالل هدمــت منــزال يف خربــة 
مــر   200 مســاحته  تبلــغ  ماعــني، 
عــي  للمواطــن  ومملــوك  مربــع 

إسامعيل حاممدة.
كــام أخطرت قــوات االحتالل بهدم 
منزلــني آخريــن، أحدهــام يقــع يف 
للمواطــن  مملــوك  املركــز  خربــة 
محمود عي النجار، وآخر يقع يف 
خربــة الفخيــت، مملــوك للمواطــن 
محمــود أبو صبحــة، وأقدمت عىل 
تدمري 12 قرًبا يف منطقة الديرات 

تعود لعائلة العدره.
اقتحامات

عــىل صعيــد آخــر، اقتحمت قوات 
شــعفاط  مخيــم  أمــس،  االحتــالل، 

شامل رشق مدينة القدس.
قــوات  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
عناتــا  شــارع  اقتحمــت  االحتــالل 
يافطــات  وأزالــت  املخيــم،  يف 
وصــور الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم 
وأرهبــت  منزلــه،  أمــام  املعلقــة 
وأعاقــت  واملواطنــني،  األهــايل 
وأطلقــت  املركبــات،  مــرور  حركــة 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  قنابــل 

بكثافة بعد انسحابها.
عاًمــا(   42( شــخيدم  أبــو  أن  يذكــر 
استشــهد  شــعفاط،  مخيــم  مــن 
األحــد  الفدائيــة  عمليــة  عقــب 

االحتــالل  برصــاص  املــايض 
أبــواب  بــاب السلســلة، أحــد  قــرب 

املسجد األقىص املبارك.
أمــس،  مســتوطنون،  اقتحــم  كــام 
باحات املسجد األقىص املبارك، 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتالل.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن 154 
األقــىص،  اقتحمــوا  مســتوطنا 
شــكل  عــىل  املغاربــة،  بــاب  عــرب 
ونفــذوا  اســتفزازية،  مجموعــات 
يف  تركــزت  باحاتــه،  يف  جــوالت 
محيطــه الرشقــي، وذلــك اســتجابة 
للدعــوات التــي أطلقتهــا جامعــات 
برعايــة  املزعــوم"،  "الهيــكل 
فيجلــن"،  "موشــيه  املتطــرف 
االعتــداءات  ســجل  صاحــب 
األقــىص  عــىل  املتكــررة 

واملرابطني.
فيــه  تســمح  الــذي  الوقــت  ويف 
للمســتوطنني  االحتــالل  قــوات 
باقتحــام األقــىص، تشــهد القــدس 
إجــراءات  وبواباتهــا  القدميــة 
عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش 

الدقيــق للمواطنــني واملصلــني يف 
األقىص واالعتداء عىل بعضهم.

قــوات  دهمــت  ذلــك،  إىل 
القــدس  محافــظ  منــزل  االحتــالل، 
ســلوان  بلــدة  يف  غيــث  عدنــان 
الثــاين  لليــوم  املســجد،  جنــوب 
الســؤال  بذريعــة  التــوايل،  عــىل 
عــن منشــورات خاصــة بزوجتــه عــرب 

موقع "فيس بوك".
يف غضــون ذلــك، ُأصيبــت الطفلة 
عاًمــا(   15( فــراج  خميــس  زيــن 
بجروح يف رأسها، يف وقت متأخر 
الليلة قبل املاضية، عقب تعرض 
إىل  تقلهــا  كانــت  التــي  املركبــة 
رشــق بالحجــارة مــن املســتوطنني، 

شامل مدينة رام الله.
مســتوطنة  مســتوطنو  واعتــدى 
"شــيلو" املقامــة عــىل أرايض رام 
الفلســطينيني  مركبــات  عــىل  اللــه 
رام  شــامل  ترمســعيا  بلــدة  قــرب 
اللــه بالحجــارة، مــا أدى إىل إصابــة 

الطفلة.
اعتقاالت

عــىل صعيــد آخــر، اعتقلــت قوات 

بنــي  اللــه  عبــد  الشــاب  االحتــالل 
رام  غــرب  بيتونيــا  بلــدة  مــن  مفلــح 
الله بعد تدمري بوابة منزل عائلته، 
كــام اعتقلــت الشــاب عبــد العزيــز 
النعســان مــن بلــدة املغــري شــامل 

رام الله.
يف  األســري  نــادي  مديــر  وأفــاد 
الضفــة  شــامل  جنــني  محافظــة 
االحتــالل  قــوات  بــأن  الغربيــة 
أســامة ســالطنة  الشــاب  اعتقلــت 

من بلدة جبع جنوب جنني.
كذلــك اعتقلــت قــوات االحتــالل 
مــن  حميــدان  وإبراهيــم  جهــاد 
القــدس،  غــرب  شــامل  بــدو  بلــدة 
واملحــرر محمــد رشــايدة مــن قرية 
الرشــايدة رشق بيــت لحــم جنــوب 

الضفة.
إىل ذلــك، جرفــت قوات االحتالل 
املعبــد  الطريــق  ودمــرت  أمــس 
الواصــل إىل خلــة الداليــة التابعــة 
شــامل  الشــاملية  ألرايض عصــرية 

نابلس.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
يف شــامل الضفــة الغربيــة غســان 

االحتــالل،  جرافــات  إن  دغلــس 
جرفــت  عســكرية،  قــوة  مبســاندة 
الشارع املذكور، بطول 500 مر.
تــم  قــد  كان  الطريــق  أن  وأوضــح 
تأهيله عىل نفقة اإلغاثة الزراعية، 
وكهربــاء  البلديــة  مــع  وبالتعــاون 

عصرية الشاملية.
االحتــالل  قــوات  اســتولت  كــام 
بلــدة ديــر  أمــس، عــىل جرافــة يف 

بلوط غرب سلفيت.
وقالــت مصــادر محليــة: إن قــوات 
جرافــة  عــىل  اســتولت  االحتــالل 
تعــود للمواطــن خالــد خــري، خــالل 
ديــر  "ســهل  منطقــة  يف  تواجــده 

بلوط".
أمــس،  مســتوطنون،  اقتحــم  كــام 
جنــوب  الظهــر  ســيلة  بلــدة 
محليــة:  مصــادر  وقالــت  جنــني. 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن 
"مســتوطنة  منطقــة  اقتحمــت 
قــوات  بحاميــة  املخــالة  حومــش" 
أعــامال  ومارســوا  االحتــالل، 
اســتفزاية وعربــدة ضــد املواطنني 

واملركبات املارة.

يف األقىص املبارك. ولفت خطيب األقىص إىل أن االقتحامات تزداد 
وتريتهــا، مــا يؤكــد طمــع االحتالل يف األقــىص، ومحاولة الهيمنة وفرض 
الســيادة عليــه تدريجيــا. وقــال: إن "مــا يجــري يعنــي أن االحتــالل مــاٍض 
يف سياســته عىل املســتوى الرســمي والســيايس وليس عىل مســتوى 

الجامعات االستيطانية فقط".
وجــدد الشــيخ عكرمــة رفــض هــذه اإلجــراءات االحتالليــة محمــاًل حكومة 

االحتالل املسؤولية الكاملة عن أي إجراء ميس األقىص املبارك.

األمريكيــني بقيــادة مــارك فــوكان، الــذي زار )إرسائيــل( والضفــة الغربية 
مؤخــًرا، وجهــوا رســالة إىل بلينكــن أعربــوا فيهــا عــن قلقهم الشــديد إزاء 
جهــود الحكومــة اإلرسائيليــة بالدفــع إىل البنــاء االســتيطاين يف منطقــة 

)إي واحد(.
وأكــد أعضــاء الكونغــرس أن االســتيطان يف تلــك املنطقــة، ســُيقوض 

فرص حل الدولتني وينتهك القانون الدويل.
االحتــالل  حكومــة  مســاعي  خلفيــة  عــىل  الدعــوات  تلــك  وتــأيت 
يف  ســكنية  وحــدة  آالف  ثالثــة  مــن  أكــر  لبنــاء  الرويــج  اإلرسائيليــة، 

مستوطنة جديدة باملنطقة.
أراٍض  عــىل  يقــام  ضخــم،  اســتيطاين  مــرشوع  هــو   "A1" ومــرشوع 
مساحتها 12 ألف دونم، يهدف إىل ربط مستوطنة "معاليه أدوميم"، 

رشقي القدس، عرب آالف الوحدات االستيطانية.
تواصــل  إيجــاد  إىل  اإلرسائيليــة،  البنــاء  مخططــات  تنفيــذ  وســيؤّدي 

عمرايّن بني مستوطنة "معاليه أدوميم" وبني القدس املحتلة.

العظيم بعد مي أكر من 131 يوًما عىل إرضابهام عن الطعام رغم 
تدهــور حالتهــام الصحيــة خــالل هــذه األيــام الطويلة وتعــرض حياتهام 

للموت البطيء.
عــن  الســتة  األرسى  إرضاب  تتابــع  كانــت  حــامس  قيــادة  أن  وأوضــح 
الطعــام بشــكل مســتمر، مؤكــدا أن قضيــة األرسى عــىل ســلم أولويــات 

الحركة يف كل اجتامعاتها وأعاملها.
وأشــار إىل أن حــامس قطعــت عــىل نفســها عهــدا أال تــرك أرساها يف 

سجون االحتالل مهام كلف ذلك من مثن.
بدورها، شكرت عائلتا الفسفوس والهرميي مشعل عىل اتصاله بهام 
ومباركتــه لهــام بهــذا االنتصــار الــذي ســجله أبناؤهــم بعــد أيــام عصيبــة 

عاشوها معهم وهام مرضبان عن الطعام.
وعّلق األسري كايد الفسفوس، أول أمس، إرضابه عن الطعام، والذي 
استمر 131 يوًما، احتجاًجا عىل اعتقاله اإلداري، وذلك بعد انتزاعه 
قــرار تحريــره يف الـــ 14 مــن الشــهر املقبــل؛ أما األســري عيــاد الهرميي، 
رفًضــا  يوًمــا   62 اســتمر  أن  بعــد  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه  عّلــق 

العتقاله اإلداري.

اللجنة القانونية الربملانية تبحث مشاريع قوانني يف اجتامعها الدوري

أربعة أرسى يدخلون أعواًما 
جديدة يف سجون االحتالل

رام الله/ فلسطني: 
الضفــة  ســكان  مــن  امــرأة  بينهــم  فلســطينيني  أربعــة أرسى  أمــس،  دخــل 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف  جديــدة  اعتقاليــة  أعواًمــا  الغربيــة، 

أغلبهم من أصحاب األحكام العالية واملؤبدات.
 وأفاد مكتب إعالم األرسى أن األسري هارون عياد )46 عاًما(، من سكان 
محافظة رام الله، دخل أمس، عامه التاسع عرش عىل التوايل يف سجون 
االحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالــه بتاريــخ 23/11/2003م، وهــو محكــوم 
بالســجن املؤبــد.  وأضــاف إعــالم األرسى أن األســري ســعيد حثنــاوي )41 
عاًما(، من سكان محافظة جنني، دخل عامه السادس عرش عىل التوايل 
يف سجون االحتالل، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م، وهو 
محكــوم بالســجن 34 عاًمــا. ومــن جنــني أيضــا، دخــل األســري أحمــد نــزال 
)38 عاًمــا(، عامــه الســادس عــرش واألخــري يف ســجون االحتــالل، وذلــك 

منذ اعتقاله بتاريخ 23/11/2006م.
إىل ذلــك، دخلــت األســرية نورهــان عــواد مــن ســكان محافظــة القــدس، 
عامهــا الســابع عــىل التــوايل يف ســجون االحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالهــا 

بتاريخ 23/11/2015م، وهي محكومة بالسجن 13 عاًما ونصًفا.
ويبلــغ عــدد األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني يف ســجون االحتــالل حتــى 
تاريــخ 30 حزيــران 2021، نحــو )4850( أســرًيا، منهــم )41( أســرية حتــى 
يف  والقارصيــن  األطفــال  املعتقلــني  عــدد  بلــغ  حــني  يف  حزيــران،  نهايــة 
سجون االحتالل نحو )225(، وعدد املعتقلني اإلداريني إىل نحو )540(.

تراجع الوضع الصحي 
لألسري يزن مرصي

رام الله/ فلسطني: 
يعاين األسري يزن عامد مري )25 عاما( الذي يقبع يف سجن "مجدو" من 
تراجع كبري يف حالته الصحية وفق ما ذكرت هيئة شؤون األرسى واملحررين 

أمس. 
وقالــت الهيئــة يف بيــان صحفــي: إن إدارة الســجن متاطــل يف تقديــم العــالج 

لألسري يزن، حيث تعرض لإلصابة بعيار ناري يف أثناء اعتقاله.
وأوضحــت أنــه تــم وضــع جهــاز مثبــت يف الفخــذ األيــر ليعمــل عــىل تقوميــه 
منذ أكر من 3 أشهر لغاية اآلن، إىل جانب استخدامه العكازات للتوازن يف 

أثناء امليش، إذ إن لديه رجاًل أطول من األخرى.
وأشارت إىل أنه بتاريخ 6/10/2021 تم فحص األسري عىل يد طبيب عظام 
مختــص وأعطــى توصيــة بإجــراء عمليــة عاجلة له، إال أن إدارة الســجن ما زالت 
متاطــل كعادتهــا يف تقديــم العــالج املطلــوب، وتكتفــي بتقديــم املســكنات 
فقــط. ونبهــت إىل أن سياســة اإلهــامل الطبــي ليســت باألمــر الجديــد عــىل 
بحــق  البطــيء  واملــوت  الطبــي  اإلهــامل  مامرســة  يتعمــد  حيــث  االحتــالل، 

أرسانا، لسلبهم كل حقوقهم بالعيش والحياة.

غزة/ فلسطني:
الترشيعــي  املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  بحثــت 
بحضــور  الــدوري،  اجتامعهــا  يف  قوانــني،  مشــاريع 
رئيــس اللجنــة النائــب محمــد فــرج الغــول، ومقررهــا 
النــواب د.  النائــب د. مشــري املــري، وأعضاؤهــا 
أبــو  أحمــد  أبــو راس، د. محمــد شــهاب، د.  مــروان 

حلبية.
وأقــرت اللجنــة تقديــم مــرشوع قانــون معــدل لقانــون 
التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 للمناقشة العامة 
يف جلسة املجلس الترشيعي املقبلة، وذلك بعد 

إمتام تجهيزه للعرض عىل املجلس وفق األصول.
إذ  الــزكاة،  تنظيــم  قانــون  مــرشوع  اللجنــة  وبحثــت 
واملستشــار  الصياغــة  لجنــة  مــن  لجنــة  تشــكيل  تــم 

لصياغــة  عجــور،  مثقــال  القانونيــة  للجنــة  القانــوين 
املقرحــة  التعديــالت  ودراســة  القانــون  مــرشوع 
وتضمينها ضمن قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة، 
للمناقشــة  لتقدميــه  تجهيــزه  ســيتم  ذلــك  وبعــد 
العامة. وقررت اللجنة القانونية إحالة مرشوع قانون 
تنظيــم املهــن الصحيــة للجنــة الربية، وذلك بعد أن 
اللجنــة  مــن  املنبثقــة  الرشعيــة  اللجنــة  عــىل  ُعــرض 
مخالفــات  أي  وجــود  بعــدم  وتأكيدهــا  القانونيــة 

رشعية يف مرشوع القانون.
وحــول مــرشوع قانــون تنميــة أمــوال الوقــف، أوصــت 
اللجنــة بتأجيــل النظــر فيــه بنــاء عــىل توصيــة اللجنــة 
الرشعية، لحني مقارنته مع قانون العدل واإلنصاف، 
الــذي يحتــوي عــىل مــواد تتعلــق بالوقــف أقــوى مــن 

مــرشوع قانــون تنميــة أمــوال الوقــف، ولذلك أحالت 
اللجنة مرشوع القانون لإلدارة القانونية بالترشيعي 
للدراســة. كــام ناقشــت اللجنــة تقريــر واقــع العدالــة 
وقــررت  العــدل،  وزارة  مــن  لهــا  املقــدم  غــزة  بقطــاع 
العــدل ملناقشــة  وزارة  وكيــل  مــع  االجتــامع  اللجنــة 
مــن  عــدد  عــىل  زيــارات  التقريــر، وتنظيــم  تفاصيــل 
إطــار  ويف  الرقــايب،  دورهــا  ضمــن  املؤسســات 

التواصل مع املؤسسات املختلفة.
وبحثت اللجنة يف توصيات رسالة ماجستري مقدمة 
اإلســالمية،  بالجامعــة  والقانــون  الرشيعــة  كليــة  مــن 
بدراســتها  اللجنــة  وأوصــت  التســول،  بشــأن جرميــة 
بشــكل معمــق، والتحقــق من مــدى االحتياج لتعديل 

قانون العقوبات بناًء عىل توصياتها.
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مفاعل نووي على القمر.. 
"ناسا" تكشف تفاصيل 

"الخطة الجريئة"
واشنطن/ وكاالت:

لوضــع  تفاصيــل خطــة جريئــة  "ناســا"  األمريكيــة  الفضــاء  كشــفت وكالــة 
مفاعــل نــووي عــى ســطح القمــر يف غضــون 10 ســنوات، لتوفــر الطاقــة 
بهدف تعزيز بناء مجتمع برشي قادر عى البقاء ملدة طويلة عى القمر.

وكجــزء مــن برنامــج "أرمتيــس" الــذي تقــوده "ناســا"، ســيعود رواد الفضــاء 
إىل ســطح القمــر بحلــول عــام 2024، بهــدف إنشــاء وجــود بــرشي طويــل 

األمد عى القمر، وهو ما يتطلب توفر الطاقة التي يحتاجونها.
وكحل لهذه املشكلة، عدت "ناسا" االنشطار النووي خيار الطاقة األكرث 

عملية لتغذية مستعمرات رواد الفضاء يف املستقبل.
وبعــد ســنوات مــن البحــث يف احتــاالت االنشــطار النــووي عــى القمــر 
ضمــن مــرشوع "كيلوبــاور"، تقود "ناســا" حملــة جديدة يف أبحاث الطاقة 

االنشطارية، بالتعاون مع وزارة الطاقة األمركية.
وتقــدم "ناســا" ووزارة الطاقــة دعــوة لــرشكاء الصناعــة األمركيــة، لتقديــم 
أن  التــي ميكــن  النوويــة،  االنشــطارية  الطاقــة  ألنظمــة  التصميــم  مفاهيــم 
تعمــل عــى ســطح القمــر، وتكــون جاهــزة لإلطــاق وإثبــات إمكاناتهــا يف 
غضــون عقــد مــن الزمــن. ووفقــا لـ"ناســا"، ميكــن لنظــام انشــطاري صغــر 
وخفيــف الــوزن - يســتطيع العمــل عــى مركبــة عــى ســطح القمــر - توفــر 
مــا يصــل إىل 10 كيلــوواط مــن الطاقــة الكهربائيــة، وهــو ما ســيكون كافيا 

لتلبية متطلبات الكهرباء للعديد من املنازل متوسطة الحجم.
وعــى ســطح القمــر يكــون اســتخدام الطاقــة مختلفــا عــن االســتخدامات 
املعتــادة عــى ســطح األرض، فــإىل جانــب تشــغيل أنظمــة دعــم الحيــاة، 
إجــراء  عــى  العلــاء  القمريــة، وكذلــك مســاعدة  يتــم شــحن املركبــات 

التجارب.
وبحســب بيــان لوكالــة "ناســا" ووزارة الطاقــة األمركيــة، ســتحتاج أنظمــة 
االنشــطار املســتقبلية يف النهايــة إىل إنتــاج مــا ال يقــل عــن 40 كيلــوواط 

من الطاقة، والتي ميكن أن تزود 30 منزال ملدة تصل إىل 10 سنوات.
ولن يتوقف الربنامج الطموح عند القمر فقط، ولكن مســاعي "أرمتيس" 

متتد الستكشاف املريخ ورمبا استعاره.
وبــيء مــن التوضيــح، تقــول "ناســا" إن أبحاث أنظمة الطاقة االنشــطارية 
القمريــة التــي تجــري اليــوم، ميكــن أن متّكــن رواد الفضــاء يومــا مــا مــن 
الســفر إىل الكوكــب األحمــر عــى مــن مركبــة فضائيــة تســافر برسعــات 

أعى ملهام أقرص.

"هاتف" للكالب يسمح لها 
بالتواصل واللعب مع أصحابها

لندن/ وكاالت: 
ابتكــرت جامعــة جاســكو جهــازًا ال يــزال يف طــور التجربــة يحــول دون 
شعور الكاب التي ُترتك وحدها يف املنزل بالوحدة، إذ مُيّكنها من 

إجراء مكاملة فيديو مع أصحابها والتفاعل معهم ِمن ُبعد.
وتقــف وراء هــذا االخــرتاع الــذي ُأطلقــت عليــه تســمية "دوج فــون" 
)هاتــف الكلــب( اختصاصيــة التفاعل بني الحيوانــات والكمبيوتر يف 

جامعة جاسكو بأسكتلندا إيلينا هرسكيي دوجاس.
وتسعى الباحثة إىل تحسني حياة الحيوانات من خال التكنولوجيا، 
مبساعدة زاك، وهو كلب البرادور أسود يبلغ 10 أعوام، وزماء لها 
مــن جامعــة "آلتــو" يف فنلنــدا. وأوضحــت جامعــة جاســكو يف بيــان 
األربعاء، أنه "أول نظام من نوعه يتيح للحيوانات استخدام اإلنرتنت 
تــزال  ال  الــذي  فــون"  "دوج  مخرتعــو  ويأمــل  بأصحابهــا".  لاتصــال 
االختبــارات ُتجــرى عليــه، أن يســهم يف التخفيــف مــن قلــق االنفصــال 
لــدى عــدد كبــر مــن الــكاب التــي تــم تبنيهــا خــال جائحــة كورونا، إذ 
اعتــادت عــى الوجــود الدائــم للبــرش حولهــا خــال فــرتة الحجــر لكنهــا 

باتت تبقى وحدها يف املنازل منذ عودة أصحابها إىل مكاتبهم.
وهــذا النظــام عبــارة عــن كــرة مــزودة مبقيــاس تســارع، مــا أن يهزهــا 
كمبيوتــر  بواســطة  إىل صاحبــه  فيديــو  مكاملــة  تطلــق  حتــى  الكلــب 
أيضــًا  املعنــي  الشــخص  ويســتطيع  الجهــاز.  بهــذا  متصــل  محمــول 

االتصال بحيوانه الذي له أن يختار تجاهل املكاملة أو الرد عليها.

أوتاوا/ وكاالت:
مؤّخــرًا، مصطلــح  الصــني  انتــرش يف 
تصاميــم  لـــ  الســوري"  الدمــار  "منــط 
فنّية ُتظهر بعض املقاهي واملطاعم 
والدمــار،  للقصــف  تعرّضــت  وكأنهــا 
الشــعب  يعيشــه  زال  مــا  الــذي 
األســد  نظــام  يــد  عــى  الســوري 

)حليف الصني(.
 VICE World( مجلــة  وبحســب 
فــإّن  الكنديــة  األمركيــة   )News

املؤثرين والرّواد الصينيني يتدفقون 
العرصيــة  واملقاهــي  املطاعــم  إىل 
الســوري"،  الطــراز  "عــى  امُلصّممــة 
أمــام  أنفســهم  تصويــر  مــن  ليتمكنــوا 
تبــدو  متهّدمــة  وجــدران  فجــوات 
وكأّنها تعرَضت للقصف يف الحرب.
مقهــى  افتتــاح  املجلــة  ورصــدت 
جنــوب رشقــي  "فوتشــو"  مدينــة  يف 
توجــد  "ال  اســم  تحــت  الصــني 
عــى  نفســه  املقهــى  رّوج  قواعــد"، 
الحــرب  "ســتايل  عــى  ُصّمــم  أنــه 
رّواد  يحــاول  حيــث  الســورية"، 
يف  االســتثار  الصينيــون  األعــال 

مظاهر الدمار السوري.
ومصطلــح مــا ٌيســّمى "منــط الُحطــام 
التصاميــم  إىل  يشــر  الســوري" 
التــي غالبــًا مــا تتمّيــز بدرجــات اللــون 
الطــوب  مــن  وجــدران  الرمــادي، 
الحيطــان  يف  وتصــدع  املكشــوف، 
وكأّنهــا  تبــدو  التــي  والســاعات 

ترّضرت من الحرب.
مجلــة  وفــق   - الواضــح  غــر  ومــن 

االتجــاه  هــذا  نشــأ  كيــف   - "فايــس" 
الصــني،  يف  ينتــرش  بــدأ  الــذي 
الصنيــني  املؤثريــن  أّن  إىل  مشــرًة 
االجتاعــي  التواصــل  منصــات  يف 
رّوجــوا، منــذ عــام 2020، ملجموعــة 
واملقاهــي  املطاعــم  مــن  واســعة 
الصناعــي  املظهــر  ذات  والحانــات 
مــن  الصــني،  أرجــاء  جميــع  يف 
"الطــراز  بنائهــا عــى  خــال تصنيــف 

السوري".
مجلــة  لـــ  صينيــة  ســيدة  وذكــرت 
وصفتــه  مبــا  أعجبــت  أّنهــا  "فايــس" 
القديــم  الســوري  باألســلوب 
الفوضــوي يف زيارتهــا األخــرة ألحــد 
املقاهي، قائلًة إّن "املصطلح يشر 
إىل  يــرش  ومل  التصميــم،  إىل  فقــط 

أي متييــز ضــد البلــدان التــي مزقتهــا 
أن  الســيدة  وأضافــت  الحــروب". 
بالرهبــة  "التصميــم يوًضــح إحساســًا 
والخــوف مــن الحــروب، ولكــن األهــم 
من ذلك ومقارنة باملقاهي العادية، 
فــإّن هــذا النمــط )أي مظاهــر الدمار( 

يصنع صورًا أفضل".
مصطلــح  بــأّن  "فايــس"  تقريــر  وأفــاد 
ُيســتخدم  الســوري"  الطــراز  "عــى 
امُلتهالكــة  األشــياء  لوصــف  أيضــًا 
أن  ســبق  حيــث  عــام،  بشــكل 
تطبيــق  مســتخدمي  أحــد  وصــف 
حطمــت  "لقــد  قائــًا:   )Weibo(
اليــوم  أخــرى  مــرة  املحمــول  هاتفــي 
مــن  هاتفــي  اآلن  عليــه..  وختمــت 
التقريــر  وأشــار  الســوري".  الطــراز 

املتوقعــة  غــر  الشــعبية  أّن  إىل 
"ناتجــة  الصــني  لهــذا املصطلــح يف 
الحــرب  تجــاه  الحساســية  عــدم  عــن 
الفضــاء  يف  ــرة  امُلدمِّ الســورية 
املعــزول  الصينــي  الســيرباين 
املؤثريــن  بــني  الرشســة  واملنافســة 

وأصحاب األعال".
التواصــل  رّواد  بعــض  وانتقــد 
مصطلــح  اســتخدام  االجتاعــي 
الرتويــج  يف  الســوري"  "النمــط 
واملطاعــم  للمقاهــي  والتســويق 
الصينيــة، باعتبــاره اســتغااًل ملعاناة 
غارقــة  "ســوريا  إّن  قائلــني  اآلخريــن، 
أن يســتخدم  نتوقــع  الحــرب. مل  يف 
الوضــع  هــذا  األشــخاص  بعــض 

لوصف تصميم داخيل".

ضت للقصف.. مطاعم في الصين على الطراز السوري  كأنها تعرَّ

 غزة- القدس املحتلة/ فلسطني:
دّشن صحافيون ونشطاء فلسطينيون حملة 
فيســبوك،  منصــة  ضــد  عامليــة  إلكرتونيــة 
ا عــى تغييبهــا صــوت القــدس ومحاربــة  ردًّ

املحتوى الفلسطيني.
مســتخدمي  والنشــطاء  الصحافيــون  ودعــا 
منصــات التواصــل االجتاعــي إىل التغريــد 
"#فيســبوكيحجبالقدس"،  وســم  عــى 
للتنديــد بعــودة إدارة "فيســبوك" ملحاربــة 
املحتــوى الفلســطيني وحجبــه، يف مقابــل 
تركهــا آالف الصفحــات الداعمــة لاحتــال 

تنشط با حسيب أو رقيب.
وجــاءت الحملــة ردا عــى قيــام إدارة املوقع 
بحــذف وتقييــد عــدة صفحــات فلســطينية 
املتابعــني،  مــن  اآلالف  بعــرشات  تحظــى 
خصوصــا بعــد تغطيتها األحــداث امليدانية 

األخرة بالقدس.
وحســابات  صفحــات  الحــذف  ويســتهدف 
خــاص،  بشــكل  الفلســطينيني  اإلعاميــني 
لنقلهــم األخبــار املتعلقــة بجرائــم االحتــال 

وانتهاك الحريات.
الضغــط عــى منصــة  الحملــة إىل  وتهــدف 

التــي  العامــة  سياســاتها  لتغيــر  فيســبوك 
الفلســطينية  الروايــة  تغييــب  تســتهدف 
وتقيــد  والنشــطاء  الصحفيــني  وتاحــق 

حريتهم.
خطر حقيقي

وقــال القامئــون عــى الحملــة يف بيــان: "إن 
فيســبوك يغّيــب الروايــة الفلســطينية التــي 
مدينــة  يف  االحتــال  انتهــاكات  تفضــح 
القــدس، كــا تقمــع خوارزميــات فيســبوك 
املحتــوى الفلســطيني الرقمــي، وال تراعــي 
الواقــع الفلســطيني الــذي ُيجــرب عــى نقــل 
وصــور  وأحــزاب  وجهــات  أشــخاص  أســاء 
تنتهــك  فيســبوك  يعتربهــا  قــد  وأماكــن 
صفحــات  يحــذف  ال  حــني  يف  معايــره، 
قتــل  عــى  مبــارشة  تحــرض  إرسائيليــة 

الفلسطينيني وتأجيج العنف ضدهم".
يتبنــى  فيســبوك  أن  الحملــة  وأضافــت 
روايــة االحتــال بالكامــل، مــن خــال إتاحــة 
والتضييــق  اإلرسائيــيل  للمحتــوى  الفرصــة 
إىل  منبهــة  الفلســطيني،  املحتــوى  عــى 
بالتدريــج إىل  تتحــول  إدارة "فيســبوك"  أن 
"جــزء أصيــل من نظام االحتال يّوجهه متى 

وكيفا يشــاء لقمع الفلســطينيني وتغييب 
روايتهــم، وأن إخفــاء االنتهــاكات مــا هــي إال 

مشاركة بالجرمية وإخفاء للحقيقة".
 وأشــارت الحملــة إىل وجــود خطــر حقيقــي 
بعــد  خاصــة  الفلســطيني  املحتــوى  يهــدد 
متكنهــا  خوارزميــة  "فيســبوك"  تطويــر 
إن  املســتخدمني  منشــورات  حــذف  مــن 
فلســطينية  أحــزاب  أســاء  عــى  اشــتملت 
منها عى سبيل املثال: "حاس، الجهاد، 
جبهة شــعبية، قســام، رسايا، شهيد"، حتى 
دون النظــر إىل الســياق الــذي وردت بــه، مــا 
عــى  التعــدي  يف  تاريخيــة  ســابقة  يشــكل 

حرية اإلعام.
1200 انتهــاك  ــق  ُوثِّ  ،2020  وخــال عــام 
عــى  الفلســطيني  الرقمــي  املحتــوى  بحــق 

شبكات التواصل االجتاعي.
القضــاء  وزارة  أعلنــت   ،2018 ويف   
اإلرسائيليــة أن إدارة "فيســبوك" اســتجابت 
عــام 2017 لنحــو 85 يف املئــة مــن طلبــات 
وتقديــم  وحظــر  إلزالــة  االحتــال،  كيــان 
بيانــات خاصــة باملحتــوى الفلســطيني عى 

املوقع.

حملة إلكترونية ضد محاربة المحتوى الفلسطينيحملة إلكترونية ضد محاربة المحتوى الفلسطيني
"فيسبوك يحجب القدس".."فيسبوك يحجب القدس"..

المصور "حسونة"
يفـوز بالمـركـز الثانـي
فـي مسـابقـة دولية

غزة/ األناضول:
فــاز الصحفــي املصــور مصطفــى حســونة مــن غــزة، باملركــز الثاين يف 
مســابقة "ND awards" الدوليــة، وهــي الجائــزة الثانيــة التــي يحصل 

عليها خال العام الجاري.
وعرّبت الصور التي تقدم بها حسونة، مصور وكالة األناضول الرتكية، 
واستشــهاد  اإلنســانية  واملعانــاة  الدمــار  حجــم  عــن  الجائــزة،  لهــذه 
األطفــال خــال العــدوان اإلرسائيــيل األخــر عى قطاع غــزة يف مايو/ 

أيار املايض.
وقال حسونة إنه تقدم مبجموعة من الصور التي توضح حجم الدمار 
واســتهداف  األطفــال  قتــل  مــن  األخــر،  اإلرسائيــيل  العــدوان  خــال 
األبــراج املدنيــة واملنــازل واملنشــآت املختلفــة، واملعانــاة اإلنســانية 

التي لحقت باملواطنني.
وبــني أن مشــاركته يف هــذه املســابقة جــزء مــن محــاوالت الصحفــي 
الفلســطيني إلظهــار القضيــة عــى الســطح، وإيصال الرســالة والرواية 

الحقيقية حول ما يجري يف األرايض املحتلة.
وشــن االحتال عدوانا عى غزة اســتمر 11 يوما، يف الفرتة بني 10 
و21 مايو املايض، ما أسفر عن استشهاد وجرح آالف املواطنني.

لمنع استهداف مستخدميها
)آبل( تقاضي الشركة 
اإلسرائيلية المصنعة 

لبرنامج التجسس بيغاسوس
واشنطن/وكاالت:

رفعــت رشكــة آبــل )Apple(، أمــس، دعــوى قضائيــة عــى رشكــة 
التجســس  لربنامــج  املصنعــة  اإلرسائيليــة   )NSO( أو"  إس  "إن 
بيغاســوس، الســتهدافها مســتخدمي أجهزتهــا، معتــربة أنه ينبغي 

محاسبة الرشكة املتورطة يف فضيحة التجسس.
واألذيــة  اإلســاءة  مــن  مزيــد  "ملنــع  بيــان:  يف  آبــل  وقالــت 
ملســتخدميها، تســعى آبــل للحصــول عــى أمــر قضــايئ دائم مينع 
مجموعة )إن إس أو( من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة 

تنتجها آبل".
وأضاف البيان أن القضية التي رفعتها رشكة آبل ضد "أن إس أو" 
تتضمــن معلومــات جديــدة حــول كيفيــة قيامها بعملية التجســس 

عى مستخدمي الهواتف.
ويف 11 نوفمرب/ ترشين الثاين الجاري استقال الرئيس التنفيذي 
الجديــد لرشكــة "إن إس أو" إســحاق بنبنيســتي، مــن منصبــه بعــد 
أســبوع مــن إدراج وزارة التجــارة األمركيــة الرشكــة ضمــن القامئــة 

السوداء لتشكيلها تهديدا لألمن القومي األمريك.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان أن الرشكــة اإلرسائيليــة باعــت برنامــج 
مســؤولني  اســتهداف  يف  اســتخدم  أجنبيــة  لحكومــة  تجســس 

حكوميني وصحفيني وغرهم.
وتتحــول الهواتــف املحمولــة التــي يخرتقهــا برنامــج بيغاســوس إىل 
أجهــزة تجســس، مــا يســمح للمســتخدم املخــرِتق بقــراءة رســائل 
األشــخاص املســتهَدفني، والبحث يف الصور والبيانات األخرى، 
وتتبُّع مواقعهم وحتى تشغيل الكامرا الخاصة بهم دون علمهم.

تجســس  بفضيحــة  الصيــف  هــذا  اإلرسائيليــة  الرشكــة  واتُّهمــت 
عاملية بعد تحقيق نرشته 17 وســيلة إعامية دولية بدًءا من 18 
يوليو/متوز املايض، أظهر أن برنامج بيغاسوس سمح بالتجسس 
ــا و600 شــخصية سياســية و85  عــى مــا ال يقــل عــن 180 صحفيًّ

ناشطا حقوقيا و65 صاحب رشكة يف دول عدة.
وكانت وسائل اإلعام التي كشفت تحقيقاتها هذه املعلومات، 
قــد أفــادت حينهــا بــأن القامئة املرسبة تضم أحــد األرقام الهاتفية 
وزراء  وأرقــام  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــي  بالرئيــس  الخاصــة 

فرنسيني عدة.
وغّر الرئيس ماكرون هاتفه بعدما ظهر رقمه عى قامئة األهداف 

املحتملة.

وطني محتل وهذه 
طريقي للحرية

مــن هــو فــادي أبــو شــخيدم؟ أنــا ال أعــرف عنــه شــيئا خاصــا، غــر أنــه 
فلســطيني يعيــش تحــت االحتــال، ويشــاهد يوميــا كيــف ينــكل 
االحتــال مبواطنــي بلدتــه القدس، وكيف تهــدم جرافات االحتال 
تصاريــح  وجــود  عــدم  بحجــة  الفلســطينيني  املواطنــني  منــازل 
بالبنــاء مــن بلديــة القــدس. فــادي يعلــم أن بلديــة القــدس ال متنــح 
املواطــن الفلســطيني رخــص بنــاء أو ترميــم املوجــود، كــا متنحهــا 

للمستوطنني.
فادي ابن القدس، ابن املسجد األقىص، وهو يف كل يوم يشاهد 
اقتحامات املتدينني للمسجد األقىص، للتمهيد لعملية التقسيم 
املســجد  يف  للصــاة  يذهــب  كان  وحــني  والزمــاين.  املــكاين 
األقــىص كان صــدره ميتلــئ بالغــاز املســيل لدمــوع املمــزوج مبواد 
حارقــة للغشــاء املخاطــي، وكان يؤملــه مــا يــراه مــن عــدوان غاشــم 
نســاء  كانــت  األقــىص.  املســجد  يف  املرابطــات  النســاء  عــى 
األقىص يرصخن وإساماه، ويناشدن "الضيف" طلبا للمساعدة.

األخاقــي  اإلفســاد  لعمليــات  كثــرا  يتــأمل  كان  فــادي  إن  يقــال: 
املخابــرات  أجهــزة  شــبكته  تديــر  الــذي  املربمــج  والســلويك 
الصهيونيــة بــني الشــباب والشــابات، وكان يشــهد تزايــدا مدروســا 
لعمليات ترويج املخدرات وإسقاط الصبية يف الرذيلة والعالة.

كان يتــأمل كثــرا مــن هــذه املظاهر وتداعياتها عى القدس )مكانا 
ومكينا(، وكان يؤمله أكرث أن وطنه محتل، وأنه ال ميلك الحرية وال 
السيادة، بينا التهويد يتواصل، واالستيطان يسترشي، والسلطة 
الفلســطينية عاجزة، وغارقة يف مســتنقع املفاوضات والتنازالت، 
وألنــه عــاش الحريــة والكرامــة مــع الكتــاب الكريــم والســنة املطهــرة، 
قــرر أن يتخــذ قــرار مقاومــة املحتــل بالطريــق املجــدي، والذي يؤثر 
يف املحتــل ويؤملــه، ومــن مثــة قــرر طلــب الشــهادة أو النــرص. هــو 
ف باللغة التي يفهمها املحتل عادة، وقال ملن خلفه هذا هو  ترصَّ

الطريق للحرية والكرامة.
فادي منوذج للوعي الشبايب الفلسطيني، وهو حالة قابلة للتكرار 
مــا دام االحتــال موجــودا، ومــا دام املحتــل ينــرش فســاده بــني أبناء 
القدس. إن مناذجه من السالكني طريق الحرية والكرامة ال تتوقف 
إال بعــد التحريــر وتقريــر املصــر. وإن حملــة االعتقــاالت الواســعة 
النطــاق للشــباب لــن تفســد هــذا النمــوذج، ولــن تعطــل حركــة مــن 

يحملون هم األقىص والقدس.


