مصادر عبرية :انفجار صاروخ مضاد للطائرات قبالة حيفا

أردوغان :علينا أن نقول

حماس :العدوان اإلرسائييل
عىل سوريا جريمة جديدة
وعربدة متواصلة

كفى للمستوطنات والهدم
والتهجري يف الضفة

أنقرة /األناضول:
دعــا الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان البلــدان اإلســامية للوقــوف ضــد
"سياســة بنــاء املســتوطنات اإلرسائيليــة والهــدم والتهجري ومصــادرة املمتلكات
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة .جــاء ذلــك يف رســالة مســجلة أمــس ،خاطــب
عربهــا املشــاركني يف االجتــاع الــوزاري ال ــ 37للجنــة الدامئــة
للتعــاون االقتصــادي والتجاري "كومســيك" التابعــة ملنظمة التعاون

غزة-دمشق /فلسطني:
عـ َّـدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس ،العدوان اإلرسائيي عى ســوريا فجر
أمــس" ،جرميــة جديــدة وعربــدة متواصلــة عــى شــعوب أمتنــا" .وقــال الناطــق
باســم الحركــة حــازم قاســم ،يف ترصيــح صحفــي ،أمــس ،إن "منطــق
البلطجــة الــذي يتــرصف بــه الكيان الصهيوين ضد كل مكونات األمة،
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شنت حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس

إصابات خطرة باعتداء قوات
االحتالل والمستوطنني
عىل المواطنني يف رام هللا

القدس المحتلة-غزة /محمد المنيراوي:
أصيــب عــدد مــن المواطنيــن بجــراح خطــرة ،أمــس ،باعتــداء قــوات االحتــال اإلســرائيلي
والمســتوطنين عليهــم ،فــي رام اللــه ،على حين شــنت القــوات حملة اعتقــاالت في مناطق
متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحلتين ،وكان من بين المعتقلين نائب المدير العام لدائرة
األوقاف في مدينة القدس ناجح بكيرات .وأصابت قوات االحتال فجر أمس  3عمال
من "بيرنباال" ،أحدهم برصاصة مطاطية واآلخران باالختناق ،باستهداف المركبة التي

15

بلدية االحتالل تصدق عىل بناء
حي استيطاين جديد شمال القدس
القدس املحتلة /فلسطني:
صدقــت لجنــة التخطيــط والبنــاء التابعــة لبلديــة
االحتــال اإلرسائيــي يف مدينــة القــدس ،مســاء
أمــس ،عــى خطــة لبنــاء حــي اســتيطاين جديــد يف
منطقــة "عطــروت" شــايل املدينــة املحتلــة .ويقــع
املخطــط عــى مســاحة نحــو  1243دو ً
منــا ،ويشــمل

بنــاء مواقــع تجاريــة ،ويكــون البنــاء عــى نحــو 1200
دونم ،بحســب مواقع إخبارية عربية .وذكرت القناة
الســابعة العربيــة أن الحــي الجديــد يشــمل بنــاء مــا
يزيد عى  1000وحدة سكنية استيطانية ،وفنادق
ومواقــع تجاريــة ومبــان عامــة .وتعتــزم
حكومــة االحتــال إعــان خطــة اســتيطانية

2

المغير شمال شرق رام الله
إصابات من جراء انقاب سيارة فلسطينية عقب اعتداء المستوطنين عليها قرب قرية
ّ

السنوار يبحث مع العمادي سبل كرس الحصار عن غزة
غزة /فلسطني:
بحــث رئيــس املكتــب الســيايس لحرك ــة
املقاومــة اإلســامية حـم ــاس يف قطــاع غــزة
يحيــى الســنوار مــع الســفري القطــري محمــد

العــادي ،رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة
إعار القطاع ،ســبل كرس الحصار اإلرسائيي
عاما .جاء ذلك
املتواصــل عــى غــزة منــذ ً 15
خــال اســتقبال الســنوار وعــدد مــن قيــادات

الحركــة ،أمــس ،الســفري العــادي ونائبــه ،إذ
ناقشــا ســبل تخفيف الحصار وإعادة اإلعار.
ومثــن الســنوار الجهــود القطريــة
املبذولــة لتحســني األوضــاع

15

هيئة تدعو

المقدسيني إىل

مواصلة التضامن

مع أهايل الشيخ جراح

القدس املحتلة /فلسطني:
دعــت الهيئــة اإلســامية املســيحية
لنــرصة القــدس واملقدســات،
املقدســيني إىل مواصلــة حملــة
التضامن مع أهايل حي الشــيخ جراح،

غضب إرسائييل

النوايا" مع (إرسائيل)

قيادي يف "الجهاد"

يدعو إلقالة محافظ جنني
ومحاسبته وطن ًّيا

جنني /فلسطني:
دعــا القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي خــر عدنــان إىل محاســبة
محافظ جنني أكرم الرجوب وإقالته من منصبه ،عى خلفية ترصيحاته
بخصــوص مخيــم جنــني .وكان املحافــظ قــال أول مــن أمــس
يف ترصيحــات إذاعيــة إنــه منــذ توليــه منصبــه قبــل ثــاث

15

وتفعيل قضيتهم دول ًّيا

نابلس /فلسطني:
أوىص مشاركون يف املؤمتر الوطني لدعم األرسى الذي نظم يف مدينة
نابلــس أمــس ،بتأســيس مركــز إعــام ودراســات وتوثيــق وشــبكة إعاميــة
دولية وبعدة لغات ،والتعاون مع املواقع املساندة للمساهمة
يف حمــات تجنيــد الــرأي العــام العاملــي ،واملطالبــة بتفعيــل

15

تتقــدم الدائــرة اإلعاميــة لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس
بأحر التعازي واملواساة من األستاذ الصحفي الكبري

عامد اإلفرنجي "أبو مصعب"

5

لوفاة املغفور له بإذن الله تعاىل (حامه) والد زوجته
الحاج :صالح الدين ضبان "أبو جامل"
ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع الرحمــة وأن يلهــم أهلــه
وذويه الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الظهر  11:29العصر  2:21المغرب  4:44العشاء  6:03فجر غد  4:47الشروق 6:20

والحلواين للتحقيق

القدس املحتلة /فلسطني:
اســتدعت مخابــرات االحتــال
اإلرسائيــي ،أمــس ،املرابطتــني
املقدسيتني خديجة خويص وهنادي
الحلواين للتحقيق.

2

منتدى اإلعاميين :زيارة وفد إعامي مغربي لـ(تل أبيب) طعنة

المغرب واالحتالل ُي ِّ
وقعان مذكرة

تفاهم أمنية هي األوىل من نوعها عرب ًّيا

4

الرباط-غزة /األناضول-فلسطني:
وقعــت دولــة االحتــال اإلرسائيليــة
واملغرب ،أمس ،مذكرة تفاهم أمنية خال
زيــارة وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس
للربــاط .وقالــت وزارة جيــش االحتــال
يف ترصيــح إن غانتــس ،والوزيــر املغــريب

امتنعت السلطة عن صرفها منذ بداية العام

تعزية ومواساة

غابت المنظومة األمنية والقضائية
فذهب المواطن ألخذ الحقوق باليد

الفلتان األمين بالخليل
يشعـــل حرائقـــه فـي
النسيج االجتماعي

عان /فلسطني:
ُ
وقــع برملانيــون أردنيــون ،أمــس ،مذكــرة تطالــب
بعقــد جلســة مســتعجلة ملجلــس النــواب بشــأن
"إعــان النوايــا" ملقايضــة الكهربــاء بامليــاه مــع
(إرسائيــل) .وطالــب  63عضــوا (مــن أصل )130

يويص بإسناد األرسى

المقدسيتني خويص

بروكسل–النارصة /فلسطني:
قــررت الحكومــة البلجيكيــة وســم بضائــع املســتوطنات
اإلرسائيليــة ،املقامــة عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة،
إرسائيليــا .ويقــي الوســم بوضــع
غضبــا
يف خطــوة القــت
ً
ً
عامــات واضحــة عــى املنتجــات ،تشــري بوضــوح إىل أنهــا

جلسة عاجلة بشأن "إعالن

مؤتمر وطين يف نابلس

المرابطتيــــــــــــــــــن

بضائع المستوطنات

نواب أردنيون يطلبون

يحيى السنوار خال استقباله السفر القطري محمد العمادي

االحتالل يستدعي

من قرار بلجيكا وسم

ً
رفضا لإلعان
الغضب يتصاعد

(فلسطين)

(األناضول)

منتفعو الشؤون يطالبون
الوفود األوروبية بحل مشكلة
6
المخصصات المالية
نعي فقيد آل حسونه

الكويت -غزة املهندس عاد عمر حسونه وإخوانه األستاذ خليل واملهندس
محمــد واملهنــدس عــاء وغــادة وغديــر وعبــري وســوزان وإميــان وأمــاين وهبــة
وعائاتهــم وعمــوم آل حســونه وأقرباؤهــم يف الوطــن والشــتات ينعــون مبزيــد
من الحزن واألىس والدهم وفقيدهم املغفور له بإذن الله تعاىل

الحاج /عمر محمد خليل حسونه «أبو عامد»

شقيق كل من املرحوم عيىس (أبو محمد) واملرحوم رفيق (أبو حاتم) الذي
انتقــل إىل رحمــة اللــه تعــاىل يــوم األربعاء املوافق 2021-11-24م عن عمر
ناهز  78عام ًا يف دولة الكويت ،قضاها يف طاعة الله وعمل الخري.
ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح
جناته ويلهمنا الصرب والسلوان.
تقبل التعازي يف منزل شــقيقه املرحوم رفيق حســونه الشــارع املقابل لربج
مكة رشق دوار أبو مازن الرمال الجنويب ملدة ثاثة أيام ابتداء من أمس .
إنا لله وإنا إليه راجعون

القدس  19:9رام اهلل  18:8يافا  23:14غزة  23:13الناصرة 21:10

املنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف
بالدفاع الوطني ،عبد اللطيف لوديي ،و ّقعا
"مذكــرة تفاهــم دفاعيــة رائــدة" .وأضافــت
صلبا يضفي
الــوزارة" :توفــر االتفاقية إطــا ًرا ً
الطابــع الرســمي عــى العاقــات الدفاعيــة
أساســا يدعــم أي
بــني البلديــن ،ويضــع
ً

بسم الله الرحمن الرحيم

(من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
بدلوا تبديا)
من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما ّ

نعي

اإلسامية (حاس)
تنعى حركة املقاومة
ّ

املجاهد املهندس /رائف محمود يوسف نجم

األردنيــة عـ ّـان ،أمــس ،عن
الــذي تو ّفــاه اللــه ســبحانه وتعــاىل يف العاصمــة
ّ
عمر يناهز  ٩٥عاما ،بعد حياة حافلة بالجهد والبذل والعطاء ،نافح خالها
قضيــة فلســطني ،وعاصمتهــا القــدس ،التــي
باللســان والبيــان والعمــل عــن
ّ
وهمــه
ولــد وترعــرع فيهــا ،وبقيــت حــارضة يف ســويداء قلبــه ،شــاغلة عقلــه ّ
متمســكا بحــق الشــعب الفلســطيني
وتفكــريه ،فلــم يهــن ،ومل يلــن ،وبقــي
ّ
واملقدســات ،حتــى بلغــه
ـامية يف األرض املباركــة
واألمــة
ّ
ّ
العربيــة واإلسـ ّ
ّ
األجل ،وصعدت روحه إىل بارئها.
وباملقــدار الــذي أحــب فيــه الفقيد فلســطني والقدس ،وعمــل لها ،وتفاىن
حبــه لــأردن الــذي هاجــر إليه ،وعاش فيه أكرث من نصف
يف خدمتهــا ،فــإن ّ
حياتــه ،مل ُ
يكــن يقـ ُّـل عــن حبــه لهــا ،وكان دوره يف عمليــة البنــاء والتطويــر
والتحديــث فيــه مشــهودا ومعروفــا ،وهــو مــا أهّ لــه لتـ ّ
ـمية
ـويل مواقــع رسـ ّ
متعددة ،بذل فيها كل جهد ممكن.
وشعبية فيها ،كان منها مواقع وزار ّية
ّ
ّ
رحم الله أبا ســعيد رحمة واســعة ،وجزاه الله خريا عن جهاده طيلة حياته
يتقبلــه يف الصالحــني ،ويعـ ّـوض
املديــدة ،ونســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن ّ
وأمته خريا ،ويلهم أهله وذويه وعائلته جميل الصرب وحسن العزاء.
شعبه ّ
حركة املقاومة اإلسامية حاس

دوالر أمريكي=  3.10شيقل

دينار أردني=  4.39شيقل
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أخبار
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FELESTEENO NLINE

أردوغان :علينا أن نقول
كفى للمستوطنات
والهدم والتهجري يف الضفة

أنقرة /األناضول:
دعا الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان البلدان اإلسالمية للوقوف
ضــد "سياســة بنــاء املســتوطنات اإلرسائيليــة والهــدم والتهجــري
ومصادرة املمتلكات يف الضفة الغربية املحتلة.
جــاء ذلــك يف رســالة مســجلة أمــس ،خاطــب عربهــا املشــاركني يف
االجتــامع الــوزاري ال ــ 37للجنــة الدامئة للتعاون االقتصــادي والتجاري
"كومسيك" التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي.
وقــال أردوغــان" :عازمــون عــىل الدفــاع عــن قضيتنــا الفلســطينية حتــى
النهايــة ،وعلينــا بصفتنــا ً
دوال أعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي
االمتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".

غضب إرسائييل من
قرار بلجيكا وسم بضائع
المستوطنات

بروكسل–النارصة /فلسطني:
قــررت الحكومــة البلجيكيــة وســم بضائــع املســتوطنات اإلرسائيليــة،
غضبــا
املقامــة عــىل األرايض الفلســطينية املحتلــة ،يف خطــوة القــت
ً
إرسائيليا.
ً
ويقيض الوسم بوضع عالمات واضحة عىل املنتجات ،تشري بوضوح
إىل أنهــا ُمنتجــة يف مســتوطنات إرسائيليــة مقامــة عــىل األرايض
الفلسطينية املحتلة.
وقالــت صحيفــة "جروزاليــم بوســت" العربيــة ،أمــس" :تخطــط بلجيــكا
لتصنيــف منتجــات املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة أنها مل ُتصنع يف
(إرسائيل) ،يف خطوة خلقت أزمة فورية مع (إرسائيل)".
وأعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة يف حكومــة االحتــالل إيــدان رول،
املوجــود يف بروكســل ،عــىل الفــور ،إلغــاء اجتامعاتــه مــع وزارة
الخارجية البلجيكية .وقال رول ،يف تغريدة عىل تويرت" :لقد ألغيت
اجتامعايت املخطط لها مع وزارة الخارجية والربملان البلجييك".
وأضــاف :قــرار الحكومــة البلجيكيــة وســم املنتجــات من املســتوطنات
اإلرسائيليــة "يقــوي املتطرفــني ،وال يســاعد عــىل تعزيــز الســالم يف
املنطقــة ،ويجعــل مــن بلجيــكا عام ـ ً
ال ال يســاهم يف االســتقرار يف
الرشق األوسط" حسب تعبريه.
وكان االتحــاد األورويب قــرر منــذ عقــود إخــراج منتجــات املســتوطنات
يف الضفة الغربية ،من اتفاقية التجارة الحرة مع (إرسائيل).
ويف نوفمــرب /ترشيــن الثــاين  ،2015وافقــت املفوضيــة األوروبيــة
الذراع التنفيذية لالتحاد األورويب عىل وضع ملصقات عىل منتجات
املستوطنات اإلرسائيلية لتمييزها.
ويعــد االتحــاد األورويب املســتوطنات اإلرسائيليــة "غــري رشعية وعقبة
يف طريق السالم".
وك ّثــف االتحــاد األورويب خــالل الســنوات املاضيــة مــن انتقاداتــه
لألنشطة االستيطانية اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
دولة فلسطيــن
وزارة الحكم املحيل
بلـدية رفــح

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 والرشوط التالية- :
 .1دفع مبلغ  2000شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق الطيور والدواجن.
 .2دفع مبلغ  5000شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل قلم املسلخ.
 .3دفع مبلغ  20,000شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق السبت.
 .4دفع مبلغ  30,000شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل سوق الخضار والفاكهة.
 .5دفع مبلغ  30,000شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد عىل مواقف السيارات.
 .6تدفــع رســوم التأمــني املذكــورة يف البنــد ( )5،4،3،2،1يف صنــدوق
البلدية قبل دخول املزاد وقبل انتهاء موعد تسليم املظاريف.
 .7يبقى 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.
 .8تدفع  50%من قيمة املزاد نقد ًا عىل من يرسو عليه املزاد.
 .9مسؤولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد وهي غري ملزمة بقبول أعىل األسعار.
 .10يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا يف
البلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل السوق أو القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
 .11يكــون املوعــد النهــايئ لتســليم املظاريــف يــوم الثالثــاء بتاريــخ
2021/11/30م الســاعة الحاديــة عــرش صباح ـ ًا يف مقــر بلديــة رفــح ملديــر
الدائــرة القانونيــة ويكــون فتــح املظاريف الســاعة الثانية عــرش ظهر ًا من انتهاء
املــدة املحــددة لتســليم املظاريــف ،وال يقبــل أي ظــرف بعــد انتهــاء املــدة
املحددة لتسليم املظاريف.
 .12مينع نقل تأمني أي ظرف إىل آخر.
 .13أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
تحرير ًا 2021/11/23م
د .أحمد عودة الصويف
رئيس بلدية رفح

بلدية االحتالل تصدق عىل بناء
حي استيطاين جديد شمال القدس
القدس املحتلة /فلسطني:
صدقــت لجنــة التخطيــط والبنــاء التابعــة لبلديــة
االحتــالل اإلرسائيــيل يف مدينــة القــدس ،مســاء
أمس ،عىل خطة لبناء حي اســتيطاين جديد يف
منطقة "عطروت" شاميل املدينة املحتلة.
ويقــع املخطــط عــىل مســاحة نحــو  1243دو ً
منــا،
ويشــمل بنــاء مواقــع تجاريــة ،ويكــون البنــاء عــىل
نحو  1200دونم ،بحسب مواقع إخبارية عربية.
وذكــرت القنــاة الســابعة العربيــة أن الحــي الجديد
يشــمل بنــاء مــا يزيــد عــىل  1000وحــدة ســكنية
استيطانية ،وفنادق ومواقع تجارية ومبان عامة.
وتعتــزم حكومــة االحتــالل إعــالن خطــة اســتيطانية
جديــدة لبنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية يف
القدس.
وأوضــح الباحــث يف شــؤون القــدس فخــري أبــو
ديــاب يف ترصيــح أمــس ،أن الخطــة االســتيطانية
قريبــا تشــمل
التــي ســتعلنها حكومــة االحتــالل
ً
بنــاء  3000وحــدة اســتيطانية ،وإقامــة مســتوطنة
جديدة يف املدينة املقدسة.
وقــال أبــو ديــاب :إن بنــاء الوحــدات االســتيطانية
ســترتكز يف منطقــة "عطــروت" شــاميل القــدس،
وقــرب مســتوطنة "جفعــات هاماتــوس" جنــوب
املدينــة ،واملنطقــة املصنفــة (إي  )1قــرب

مستوطنة "معاليه أدوميم" رشق املدينة.
وأشار إىل أن حكومة االحتالل سرتصد ميزانيات
ضخمــة لتنفيــذ الخطــة االســتيطانية بعــد إعالنها،
ليــأيت دور "لجــان التنظيــم والبنــاء" التابعــة لهــا
لبــدء العمــل ،مؤكــدا أنهــا ُتســخر كل إمكاناتهــا
لتكثيــف االســتيطان يف القــدس ،وإحــالل مزيــد
مــن املســتوطنني ،وفــرض وقائــع جديــدة عــىل
األرض ،رغــم الترصيحــات والدعــوات األمريكيــة
الخجولــة لوقــف األنشــطة االســتيطانية يف
األرايض املحتلة.
واعتــرب أن حكومــة االحتــالل بإعالنهــا الخطــة
االســتيطانية الجديــدة تتحــدى املجتمــع الــدويل
الرافــض لالســتيطان وبنــاء املزيــد مــن الوحــدات
االســتيطانية ،باعتبارهــا مخالفــة واضحــة للقانــون
الدويل.
ووفــق أبــو ديــاب ،فــإن لهــذه الخطــة االســتيطانية
مخاطــر كبــرية عــىل املدينــة ،إذ تســتهدف رسقــة
املزيــد مــن األرايض الفلســطينية واالســتيالء
عليهــا ،ومحــارصة التجمعــات الفلســطينية،
وتغيــري الخارطــة الجيوسياســية يف القــدس،
وحســم املوضــوع الدميوغــرايف والرتكيبــة
السكانية لصالح املستوطنني.
ونبه إىل أن هذه الخطة ّ
نوعا من استكامل
تشكل ً

هيئة تدعو المقدسيني
إىل مواصلة التضامن
مع أهايل الشيخ جراح

القدس املحتلة /فلسطني:
دعــت الهيئــة اإلســالمية املســيحية لنــرصة القــدس واملقدســات،
املقدســيني إىل مواصلــة حملــة التضامــن مــع أهــايل حــي الشــيخ جــراح،
واملشاركة بفاعلية يف الحدث التضامني الذي سيقام يف الحي عرص يوم
السبت القادم ،والذي يتضمن فعاليات وطنية وثقافية وفنية.
وأكــدت الهيئــة يف بيــان أمــس ،أن تعزيــز صمــود أهــايل الشــيخ جــراح هــو
واجــب وطنــي يقــع عــىل عاتــق املقدســيني ومؤسســاتهم وقواهــم الوطنية،
يف ظــل تصاعــد االســتهداف مــن جانــب املســتوطنني وقــوات االحتــالل
خاصــة بعــد رفــض األهــايل قــرار مــا يســمى التســوية التــي اقرتحتــه املحكمــة
االرسائيلية ،والذي يستهدف االلتفاف عىل صمودهم ومصادرة حقهم يف
أرضهم ومنازلهم لصالح الجمعيات االستيطانية.
وقالــت الهيئــة :إن املوقــف الوطنــي املــرشف ألهــايل حي الشــيخ جراح يف
رفــض هــذه القــرارات يجــب أن يشــكل حاف ـ ًزا للتضامــن معهــم والوقــوف إىل
جانبهــم وتوفــري جميــع إمكانــات الدعــم واملســاندة ،وتوفري عوامــل الصمود
الســتمرار تصديهــم ومقاومتهــم للمخططــات االســتيطانية .ومثنــت الهيئــة
عاليا املواقف املرشفة للمحامني الذين يدافعون عن منازل الحي ودورهم
ً
الوطنــي واملهنــي الــذي أفشــل محــاوالت املحاكــم االرسائيليــة إخــالء أهايل
الحــي مــن منازلهــم وااللتفــاف عىل مواقفهم ،ومــا قدمه املحامون من جهد
كان له األثر الكبري يف تعزيز ثبات املواطنني يف الحي.

تهويد األرض بشكل كبري ،وحسم قضية القدس
نهائيــا ،إذ يســابق االحتــالل الزمــن لتنفيــذ ذلــك،
ًّ
ضار ًبا ُعرض الحائط بالقوانني والقرارات الدولية.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتــالل تســعى لجلــب
مزيــد مــن املســتوطنني للعيــش يف القــدس،
ويف املقابــل منــع تطــور األحيــاء الفلســطينية
ومحارصتهــا ،رغــم أن املقدســيني يعانــون ضائقــة
ســكنية كبــرية ،وبحاجــة للســكن ،يف وقــت تهــدم
فيه بلدية االحتالل منازلهم.
وأوضــح الباحــث يف شــؤون القــدس أن االحتــالل
يريــد تقليــص عــدد الفلســطينيني يف املدينــة
املحتلــة لتصبــح نســبتهم أقــل مــن  ،13%وذلــك
عــىل مراحــل ،وزيــادة عــدد اليهــود مقابــل ذلــك،
ـربا أن إجــراءات االحتــالل هــذه تشــكل جــز ًءا
معتـ ً
مــن سياســة األبارتهايــد العنــرصي ،والتطهــري
العرقــي ،وتضييــق الخنــاق عــىل املقدســيني،
وعــدم منحهــم الرتاخيــص الالزمــة للبنــاء ،بهــدف
تصفيــة وجودهــم يف القــدس ،ودفعهــم للهجــرة
والرحيل خارج املدينة.
وكان اإلعالم العربي قد كشــف ســابقا أن حكومة
االحتالل تعمل عىل تنفيذ  7خطوات استيطانية
كــربى يف األرايض املحتلــة ،مبــا فيها التقدم يف
 3مشاريع استيطانية ضخمة بالقدس ومحيطها.

االحتالل يستدعي
المرابطتني المقدسيتني
خويص والحلواين للتحقيق

القدس املحتلة /فلسطني:
اســتدعت مخابــرات االحتــالل اإلرسائيــيل ،أمــس ،املرابطتــني
املقدسيتني خديجة خويص وهنادي الحلواين للتحقيق.
وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن قــوات االحتالل اســتدعت املقدســيتني
خويص والحلواين إىل غرف التحقيق رقم  4باملسكوبية.
وجــاء اســتدعاء املرابطتــني املقدســيتني بعــد وقــت قصــري مــن اعتقال
نائب مدير أوقاف القدس الدكتور ناجح بكريات.
ومنــذ بدايــة عملهــا يف مصاطــب العلــم داخــل األقــى عــام 2014
مل تســلم املرابطــة خويــص مــن اإلبعــادات املتكــررة ،والتــي تــرتاوح بــني
أســبوع و 15يومــا إىل شــهر و 6أشــهر ،مبوجــب قــرارات صــدرت عــن
رشطة ومحاكم االحتالل.
كــام اعتقلــت لــدى االحتــالل  28مــرة ومنعــت ألكــر مــن  4ســنوات مــن
رمت من التأمني الصحي ألكر من  3سنوات مبزاعم واهية.
وح ُ
السفرُ ،
ويشــار إىل أن ســلطات االحتــالل جــددت إبعــاد املرابطــة املقدســية
هنــادي الحلــواين عــن املســجد األقــى  6أشــهر ،منتصــف يونيــو
املــايض ،بعــد ســاعات فقــط مــن عودتهــا إىل األقــى بعــد إبعــاد دام
أكــر مــن  6أشــهر .واشــتهرت الحلــواين برباطهــا حتــى بعــد اإلبعــاد؛
ـوان عــن الصــالة عــىل أبــواب املســجد األقــى والربــاط أمامــه
ومل تتـ َ
يف رســالة واضحــة لالحتــالل بــأن اإلبعــاد ال يؤثــر يف رســالة املرابطــات
وتعلقهــن باألقــى .وتالحــق ســلطات االحتالل املرابطــني واملرابطات
يف املســجد األقى باالعتقال واإلبعاد عنه ،وتتفاوت قرارات اإلبعاد
من أسبوع إىل  6أشهر قابلة للتمديد.

حماس ُتشيد برفض مالزييا
دخول فريق إرسائييل ألراضيها

غزة /فلسطني:
أشــادت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس برفــض ماليزيــا دخــول
وفــد ريــايض إرسائيــيل إىل أراضيهــا للمشــاركة يف بطولــة العــامل
لإلســكواش .وعـ َّـد املتحــدث باســم حــامس عبــد اللطيــف القانوع يف
يعرب عن املوقف األصيل الدائم ملاليزيا،
بيان ،أمس ،أن قرار الرفض ّ
يف مناهضــة التطبيــع مــع االحتــالل ،ودعــم الشــعب الفلســطيني
وتعزيز صموده.
وقالت وسائل إعالم عربية إن ماليزيا مل تسمح للمنتخب اإلرسائييل
املشــارك يف بطولــة العــامل لإلســكواش ،املقــرر انطالقهــا يف 7
ديسمرب /كانون األول القادم ،بدخول أراضيها حتى اآلن.
وال تقيم ماليزيا عالقات دبلوماسية مع (إرسائيل).
وكان وزير الخارجية املاليزي ،قد قال يف بيان ،نهاية الشهر املايض،
إن بــالده ثابتــة يف "التزامهــا بدعــم نضــال الشــعب الفلســطيني،
ومعارضة اســتمرار العدوان اإلرسائييل والقمع املمنهج يف األرايض
الفلسطينية" ،بحسب وكالة األنباء املاليزية الرسمية (برناما).

دعوات إرسائيلية القتحامات واسعة يف "عيد الحانوكاة"

معطيات 10 :آالف
مستوطن اقتحموا باحات
األقىص يف  3أشهر

القدس املحتلة /فلسطني:
أظهرت معطيات إرسائيلية أن عدد املستوطنني املقتحمني لباحات
املســجد األقــى املبــارك بلــغ نحــو  10آالف مســتوطن ،يف األشــهر
الثالثة املاضية.
وأشــارت هيئــات اســتيطانية تــرشف عــىل عمليــات اقتحــام املســجد
األقــى أنهــا تشــمل حاخامــات وطــالب مــدارس يهوديــة يصلــون
بأعــداد متزايــدة ،ســواء لالحتفــاالت العامــة أو الشــخصية والعائليــة،
وفق ما أوردته القناة "السابعة" العربية.
ونقلت القناة عام تسمى إدارة "جبل الهيكل" االستيطانية أن "زيادة
عدد املقتحمني بسبب تحسن موقف اليهود تجاه االقتحامات".
ويقتحــم املســتوطنون باحــات األقــى بحراســة ومرافقــة عنــارص مــن
رشطــة االحتــالل ،ويدخلونــه مــن "بــاب املغاربــة" يف الجــدار الغــريب
للمسجد ،الذي استولت عىل مفاتيحه عقب احتاللها للقدس.
ومجــددا انطلقــت دعــوات اســتيطانية ملضاعفــة أعداد املســتوطنني
املقتحمــني للمســجد األقــى املبــارك مبناســبة مــا يســمى "عيــد
األنوار /الحانوكاة".
وكان خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي وجه نــدا ًء لكل
الفلســطينيني لشــد الرحــال إىل األقــى ،إلعــامره والدفــاع عنــه وصــد
أي إجراء متوقع من املستوطنني بحق املسجد.
ويقتحم املستوطنون األقى يف الفرتتني الصباحية واملسائية بعد
صالة الظهر ،طوال أيام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت.
يشار إىل أن محكمة صلح االحتالل يف القدس ،كانت أقرت لليهود
أداء طقوسهم الصامتة داخل حرم املسجد.
ويخــى الفلســطينيون مــن أن يكــون الســامح لليهــود بــأداء طقوســهم
يف باحات املسجد بصورة "قانونية" ،مقدمة لتقسيمه زمانيا ومكانيا
بني املسلمني واليهود.
وتطالــب الجامعــات اإلرسائيليــة املتطرفــة ،بتخصيــص "أوقــات
وأماكــن" ،لليهــود ،للعبــادة داخــل حــرم املســجد .وقــررت رشطــة
االحتالل بشكل أحادي عام  ،2003السامح لليهود باقتحام األقى
بحراستها ،عىل الرغم من احتجاجات دائرة األوقاف اإلسالمية.

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 إعالمية (آمنات).
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء،
حيــث ســيكون االســتالم بــدء ًا مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2021/11/24
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة ،مينــاء غــزة
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم  8/2011من الساعة 09:00
صباح ًا حتى الساعة  01:00ظهر ًا وفق ًا للرشوط التالية :
• رسوم رشاء العطاء  100شيكل غري مسرتدة
• رسوم الجريدة ملدة يومني متتاليني عىل من يرسو عليه العطاء.
• عىل الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع .
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• يجب عىل الرشكات 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 الثالثاء املوافق
2021/11/30الساعة  01:00مسا ًء .
• ســيتم فتــح مظاريــف العطــاءات يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/11/30
الساعة  01:30مساء
• مــع العلــم انــه يوجــد اجتــامع متهيــدي للمورديــن يــوم االحــد املوافــق
 2021/11/28الساعة  11:00صباحا.
إدارة الجمعية

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن استجالب عروض اسعار رقم H21/ 24
الخاصة :اختيار وتعيني مدقق حسابات لرشكة
توزيع كهرباء غزة لعام 2021

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن اســتجالب عــروض أســعار لــزوم
اختيار وتعني مدقق حسابات لعام  ,2021حسب البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العــروض ابتــداء مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/11/30وحتى الساعـة  01:30ظهر ًا من نفس اليوم.
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/11/30الساعة  02:00ظهر ًا
 ميكن الحصول عىل مستندات العرض من دائرة املشرتيات مبقر الرشكةالرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبار ًا من يوم االربعاء
املـوافـق . 2021/11/24
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف عرض السعر.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
• بريد الكرتوينaarroqi@gedco.ps :
• موبايل رقم 0599300112 :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

جمعية السالمة الخريية

إعالن رشاء سيارة
عطاء رقم 2021/14

تعلن جمعية السالمة الخريية عن طرح عطاء رشاء سيارة ماليك:
رشاء:سياره كيا سول بنزين ال يقل عن .2011
فعــىل الراغبــني يف رشاء كراســة العطــاء مجان ـ ًا التوجــه إىل مقــر الجمعيــة
الكائــن يف محافظــة غــزة – خلــف بــرج الظافــر ,9عــامرة الربيــع الطابــق االول،
للحصول عىل رزمة العطاء وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة
التاسعة وحتى الثانية ظهرا.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر ،وإرفاق خلو طرف رضيبي.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• لالستفســار :مراجعــة قســم املشــرتيات بجمعيــة الســالمة الخرييــة عــىل
جوال رقم ( )0592020377يف أوقات الدوام الرسمي.
موعــد الحصــول عــىل العطــاء من يوم الخميس 2021/11/25م حتى االحد
2021/11/28م الساعة الواحدة ظهرا.
من مقر الجمعية الدائم
موعــد تســليم و فتح مظاريف يــوم االثنــني 2021/11/29م الســاعة
الثانية عرش ظهرا.
العطاء بالظرف املختوم

جمعية السالمة الخريية
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االحتالل يمنع ندوة
يف جامعة بريزيت بتهديد
واعتقال ضيوفها

النونو :هنيـــــة يوجــــه مكــــاتب
حماس لمجابهة القرار الربيطاين

رام الله /فلسطن:
اضطــرت الكتلــة اإلســامية يف جامعــة برزيــت إللغــاء نــدوة
سياسية بشأن القدس واملسجد األقىص تحت عنوان "وليدخلوا
املســجد"؛ بســبب تضييقــات إرسائيليــة عــىل ضيــوف النــدوة
واعتقال أحدهم.
وأكــد منســق الكتلــة اإلســامية يف الجامعــة إســاعيل الربغــويث،
يف ترصيــح ،أمــس ،أن الكتلــة اضطــرت إللغــاء نــدوة "وليدخلــوا
املسجد" بسبب تضييقات متاحقة من قوات االحتال.
وأوضــح الربغــويث أن التضييقــات متثلــت يف تهديــد واعتقــال
الضيــوف الذيــن كان مــن املتوقــع أن يشــاركوا يف النــدوة داخــل
الجامعة.
وأشار إىل أن قوات االحتال اعتقلت نائب مدير أوقاف القدس
الشــيخ ناجــح بكــرات ،وهــددت املرابطــة املقدســية هنــادي
الحلواين ،إضافة لألستاذ أسامة برهم الذي تم استدعاؤه ومنعه
من املشاركة يف الندوة.
وقال الربغويث" :رسالتنا واضحة لاحتال وأعوانه أن ما قام به لن
يثنــي الكتلــة عــن مواصلة مســرتها لنرصة قضية القدس واألقىص
بل يزيدها إرصارا عىل مواصلة جهدها لنرصة املقدسات".
وكانــت مخابــرات االحتــال اســتدعت املرابطتــن املقدســيتن
خديجة خويص وهنادي الحلواين للتحقيق.
وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن قــوات االحتــال ســلمت خويــص
قــرا ًرا باإلبعــاد عــن جامعــة برزيــت ملــدة  10أيــام بعــد اســتدعائها
للتحقيق.
وجــاء اســتدعاء املرابطتــن املقدســيتن بعــد وقــت قصــر مــن
اعتقــال نائــب مديــر أوقــاف القــدس الشــيخ الدكتــور ناجح بكرات
بعد اعراض مركبته قرب باب األسباط.

الدوحة /صفا:
أكــد طاهــر النونــو املستشــار اإلعامــي لرئيــس
املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل
هنيــة ،أنــه ومنــذ إعــان وزيــرة الداخليــة
الربيطانيــة قرارهــا وضــع حــاس عــىل قوائــم
اإلرهــاب بجناحيهــا الســيايس والعســكري،
أعطــى رئيــس الحركــة توجيهاتــه للمكاتــب
التخصصية بالتحرك الفوري ملواجهته.
وقال النونو يف ترصيح لوكالــة "صفــا" :إن
"مكاتــب حــاس التخصصيــة توافقــت عــىل
سلســلة تحــركات باتجاهــات مختلفــة لتعريــة
القــرار ،ومواجهتــه وتأكيــد حــق شــعبنا يف
املقاومــة وإظهــار املوقــف الربيطــاين املنحــاز
لاحتال".
وأوضــح أن حــاس تســعى إلظهــار موقــف
بريطانيــا الــذي يعمــل عــىل تغطيــة جرائــم
االحتــال ،التــي تعتــرب اململكــة املتحــدة
مســؤولة عنهــا منــذ وعــد بلفــور إىل تســهيل
احتــال األرض الفلســطينية ثــم عــرب مواقفهــا
وســلوكها الســيايس الــذي يظهرهــا وكيـ ًـا
لاحتــال بشــكل يناقــض كل القيــم واألخــاق
والقوانن اإلنسانية يف العامل.
وأكــد النونــو أن بريطانيــا تكــرس يف قرارهــا
انحيازهــا لاحتــال ،وتؤكــد مســؤوليتها
عــن الظلــم التاريخــي الواقــع عــىل الشــعب
الفلسطيني منذ وعد "بلفور" إىل يومنا هذا.
وقال" :تعددت األسباب التي دفعت بريطانيا

ً
حكما
االحتالل يصدر
عىل فىت بالسجن  10سنوات
وغرامة مالية

مصادر عربية :انفجار صاروخ مضاد للطائرات قبالة حيفا

القدس املحتلة /فلسطن:
ً
حكا بالســجن الفعي مدة
أصــدر االحتــال اإلرسائيــي ،أمس،
 10ســنوات ،وفــرض غرامــة ماليــة ،عــىل فتــى فلســطيني ،مــن
مدينة القدس املحتلة ،بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.
وأفــادت لجنــة أهــايل األرسى املقدســين ،يف بيــان ،بــأن
املحكمــة املركزيــة التابعــة لاحتــال مبدينــة القــدس ،أصــدرت
عامــا) ،بالســجن الفعــي
حكـ ًـا عــىل الفتــى محمــد صبــاح (ً 17
مدة  10سنوات
كــا حكمــت عــىل الفتــى صبــاح بدفــع غرامــة ماليــة بقيمــة 170
ألــف شــيقل ،بتهمــة محاولــة تنفيــذ عمليــة طعن لجنــود االحتال
يف البلدة القدمية يف القدس املحتلة.
يذكر أن صباح ُمعتقل يف ســجون االحتال منذ الـ 28من شــهر
ترين أول /أكتوبر عام  ،2019وهو من سكان "عقبة درويش"
يف البلدة القدمية بالقدس.
ُ
تعرض إلطاق نار من قبل
ـا
ـ
م
بعد
ـرة
وأصيــب الفتــى بجــروح خطـ
ّ
قــوات االحتــال يف البلــدة القدميــة ،حيــث ا ّتهم مبحاولة تنفيذ
عملية طعن لجنود االحتال.
وخضــع صبــاح ،لعــدة عمليــات جراحيــة بســبب إصابتــه ،ومكــث
يف مشفى سجن "الرملة" ستة أشهر ،ثم ُنقل بعدها إىل سجن
"مجدو" ،ومنه إىل "الدامون".
ً
ُيشــار إىل أن أكــرث مــن  30طفــا مقدسـ ًـيا يحتجزهــم االحتــال
يف ســجونه ،ويســتهدفهم باألحكام العالية والغرامات الباهظة،
بحسب لجنة أهايل األرسى املقدسين.
وبحســب "نــادي األســر" ،فقــد اعتقــل االحتــال  1149طفــاً
فلسطينيا ،منذ بداية عام .2021
ً
يف حــن تؤكــد الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال ،أن
(إرسائيــل) "هــي الدولــة الوحيــدة يف العــامل التــي تقــوم باعتقــال
األطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي يف املحاكم العسكرية".

االحتالل يرفض إحضار
األسري أبو هواش للمحكمة
بسبب وضعه الصحي

غزة /فلسطن:
قالــت وزارة األرسى وشــؤون املحرريــن يف غــزة :إن إدارة ســجون
االحتــال رفضــت إحضــار األســر هشــام أبــو هــواش املــرضب عــن
الطعام منذ  100يوم إىل املحكمة للنظر يف االستئناف الذي قدم
ضد قرار تثبيت اعتقاله اإلداري.
وذكــرت الــوزارة ،يف بيــان ،أنــه تــم تأجيــل محكمــة األســر أبــو هــواش
ملــدة خمســة أيــام بســبب تــردي وضعــه الصحــي بســبب وضعــه
الصحي.
ـرا يف ســجن "عيــادة
وضعــا
ويواجــه األســر أبــو هــواش
ً
صحيــا خطـ ً
ً
الرملــة" كــا يعــاين مــن هــزال وضعف ،وفقدان متكـ ّـرر للوعي ،وآالم
شدة األوجاع يف كافة أنحاء
حادة يف الكبد ،وال يستطيع النّوم من ّ
ّ
ّ
التقيؤ
متحرك ،إضافة إىل معاناته من
ويتنقل عىل كريس
جسده،
ّ
ّ
بشكل مستمر.

طاهر النونو
بهــذا التوقيــت إىل اتخــاذ مثــل هــذا القــرار،
ومنهــا محاولــة االحتــال واللــويب الصهيــوين
املتغلغــل يف بريطانيــا مواجهــة حالــة التأييــد
الجاهــري والشــعبي للقضيــة الفلســطينية
بشــكل عــام وحركــة حــاس بشــكل خــاص يف
األوســاط الغربيــة وخاصــة بظــل معركــة "ســيف
القدس" وما تاها".
ورأى النونــو أن "توقيــت القــرار لــه عاقــة
باملعادلــة الداخليــة الربيطانيــة ومحاولــة
مــن الوزيــرة تقديــم نفســها للــويب الصهيــوين
ليدعمها يف املنافسات الحزبية".
واســتدرك" :لكــن إذا كان مــن رضر لهــذا القــرار
فهــو عــىل بريطانيــا نفســها ودورهــا الســيايس،
منهجــا ال أخاقــي يف السياســة
وهــي تكــرس
ً
ـرا إىل أن االنعكاســات املبارشة
الدولية" ،مشـ ً
للقــرار تــكاد تكــون صفرية ولن تؤثر يف مروع

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر
املقاومة والتحرير.
وقــال" :نحــن حركــة تحــرر وطنــي فلســطيني
نترف بأن منثل شعبنا ونضاله ،وقد شاركت
حاس باالنتخابات العامة وفازت بأعىل نسبة
أصوات وجاهزة لخوض أي انتخابات".
وأكــد النونــو "كلنــا ثقــة بــأن شــعبنا معنــا ومــن
خلفنــا ،وأن حالــة االلتفــاف حــول املقاومــة
تتزايــد وكل مــا يقــوم بــه االحتــال وأعوانــه إىل
رساب".
وأوضــح أن حــاس تنطلــق من رشعيتها الثورية
والنضاليــة ورشعيــة املقاومــة" ،فطاملــا هنــاك
احتــال ســتتواصل املقاومــة وتتصاعــد بــكل
الوســائل املتاحــة وحقنــا باملقاومــة تكفلــه
الرائع الساوية والقوانن الدولية".
وبــن املستشــار اإلعامــي لرئيــس املكتــب
الســيايس لحــاس أن مثــل هــذا القــرار يســعى
لتجريــم العمــل الوطنــي الكفاحــي ويتطابــق مــع
محاولــة االحتــال تجريــم عمــل املؤسســات
منبهــا إىل أنــه "بــات االتهــام مبــا
الحقوقيــة،
ً
يســمى اإلرهــاب وســيلة ســهلة ملعاقبــة
الشعوب واألحرار يف هذا العامل ".
ومثــن النونــو املوقف الرافض للقرار الربيطاين
فلســطينيا وإقليميــا ودوليــا مــن الــدول والقــوى
واألحــزاب والنخــب السياســية والفكريــة مبــا
يؤكــد أن االحتــال ومــن يدعمــه ويســانده
خــارسون عــىل مختلف الجبهات وأال مســتقبل
لاحتال ومن معه.

حماس :العدوان اإلرسائييل عىل سوريا
جريمة جديدة وعربدة متواصلة
غزة-دمشق /فلسطن:
عـ َّـدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس،
العــدوان اإلرسائيــي عــىل ســوريا فجــر أمــس،
"جرمية جديدة وعربدة متواصلة عىل شعوب
أمتنا".
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم ،يف
ترصيــح صحفــي ،أمــس ،إن "منطــق البلطجــة
الــذي يتــرصف بــه الكيــان الصهيــوين ضــد كل
مكونــات األمــة ،يجــب أن يواجــه بشــكل موحــد
لوضع حد للسلوك العدواين لاحتال".
واستشــهد فجر أمس مدنيان ســوريان وأصيب
ســبعة آخــرون بينهــم ســتة جنــود ،يف هجــوم
إرسائيي عىل محافظة حمص وسط سوريا.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســورية "ســانا" ،عــن
مصــدر عســكري ســوري قولــه" :إنــه يف حــوايل

الســاعة  1:26مــن فجـ ًـرا (بالتوقيــت املحــي)
ّ
نفــذ العــدو اإلرسائيــي عدوان ـ ًا جوي ـ ًا برشــقات
من الصواريخ من اتجاه شال رشق بروت".
وأشــار املصدر إىل أن الهجوم اســتهدف بعض
النقــاط يف املنطقــة الوســطى ،وقــد تصــدت
الدفاعــات الجويــة للصواريــخ وأســقطت
معظمها ،عىل حد قوله.
وأضــاف أن الهجــوم اإلرسائيــي ،أســفر عــن
مقتــل مدنيــن اثنــن وإصابــة مــدين آخــر بجراح
خطــرة وإصابــة ســتة جنود بجــروح ووقوع بعض
الخسائر املادية.
مــن جانبهــا ،كشــفت قنــاة " "12العربيــة،
عــن انفجــار أحــد الصواريــخ التــي أطلقهــا
الجيــش الســوري باتجــاه الطائــرات اإلرسائيليــة
ا ُ
ملهاجمــة ،فجــر أمــس ،عــىل علــو شــاهق قبالــة

تضامن برازييل مع األسري يف
سجون االحتالل "إسالم حامد"

برازيليا /فلسطن:
تواصــل منظــات تضامن شــعبية برازيليــة ،حملتها
للمطالبــة باإلفــراج عــن املعتقــل الفلســطيني -
الربازيــي الجنســية ،إســام حامــد ،الــذي قضــت
محكمــة عوفــر العســكرية اإلرسائيــي مؤخر ًا بحبســه
عاما.
ً 21
وقالــت "رنــان" زوجــة حامــد لوكالــة "قــدس بــرس"
إنهــا مل تتمكــن وأبناؤهــا مــن رؤيته منذ أكرث من عام
ونصــف ،مؤكــدة أن "ظــروف اعتقالــه صعبــة كبقيــة
األرسى الفلســطينين ،الذيــن يتعرضــون لســوء
معاملة واقتحامات ليلية".
ودعــت الناشــطة الربازيليــة املدافعــة عــن قضيــة
حامــد ،ثريــا مصلــح" ،جميــع الحــركات االجتاعيــة
والشــعبية والنقابيــة ،وكل مــن يناضــل مــن أجــل
عــامل أفضــل ضد االحتال اإلرسائيي غر القانوين
والاإنســاين ،إىل اســتئناف العمــل مــن أجــل حريــة
وعدالة إسام حامد".
وطالبــت "ثريــا" الحكومــة الربازيليــة بـ"تقديــم
املســاعدة الدبلوماســية لحامــد ،مــن أجــل ضــان
عودتــه إىل أرض الوطــن" ،الفتــة إىل أن "حامــد"
ابــن ألم برازيليــة" ،ويجــب حايتــه عــىل النحــو
املنصــوص عليــه يف أحــكام القانــون الربازيــي ،مبا
يف ذلك قانون الهجرة".
ولكنهــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء "تفاعــل حكومــة
الربازيــل برئاســة جايــر بولســونارو ،وهــو الحليــف
الرصيح للصهيونية ،بخاف الحكومة السابقة التي

سواحل مدينة حيفا شال فلسطن املحتلة.
وأضافــت القنــاة العربيــة ،أن شــظايا الصــاروخ
سقطت يف البحر ومل تسبب أي رضر.
وأشــارت إىل أن الصــاروخ مــن طــراز "ســام ،"5
مــزود بنظــام تدمــر ذايت عىل ارتفاعات عالية،
الفتــة إىل أن املتحــدث باســم جيــش االحتــال
رفض التعليق عىل التفاصيل.
وســجلت خــال الشــهر املــايض  9هجــات
منســوبة لاحتــال ضــد مواقــع يف ســوريا،
وزعمــت مصــادر عربيــة أن مــن بــن األهــداف
التــي تــم اســتهدافها ،مســتودع صواريــخ إيرانيــا
يف حمــص كان مبنزلــة مصنــع إلنتــاج أســلحة
وصواريــخ دقيقــة ،وأنظمــة دفــاع إيرانية مصممة
لتنظيــم حــزب اللــه ،وشــحنات أســلحة لحــزب
الله.

طالبت بإطاق رساحه ،مضيفة أن "األبواب مغلقة
أمام املفاوضات عىل املستوى الفيدرايل".
وتابعــت" :مــا نريــده اآلن هــو اســتئناف الحمــات
التضامنيــة مــع حامــد ،والتحــدث إىل منظــات
حقــوق اإلنســان الوطنيــة والدوليــة ،وإرشاك
الحركات االجتاعية والشعبية والربملانية".
وينوي النشــطاء والحركات التضامنية يف الربازيل،
تكثيــف الحديــث عــن قضيــة إســام حامد يف اليوم
العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني يف
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إطاق رساحه وعودته إىل الربازيل ،خاصة أنه ُرزق
حديث ـ ًا بطفلــن "تــوأم" عن طريــق "النطف املهربة"
من داخل سجون االحتال.
و"إســام حامد" ( 36عام ًا) ابن ألب فلســطيني وأم
برازيليــة ،وهــو مــن ســلواد رشقــي رام اللــه ،اعتقــل
عــام  2015بزعــم املشــاركة يف عمليــة إطــاق نــار
رشق رام الله بالضفة الغربية املحتلة ،أسفرت عن
إصابة عدد من املستوطنن.
وكانــت محكمــة عوفــر اإلرسائيليــة قــد أعربــت عــن
رغبتهــا يف اإلفــراج عــن "حامــد" فــو ًرا ،حتــى يتمكــن
من "العيش بسام مع أبنائه ونجله األكرب خطاب".
ورغــم الزعــم اإلرسائيــي بإطاقــه النــار عــىل
مســتوطنن يهــود ،إال أن وثيقــة باللغــة العربيــة
ُترجمــت بنــا ًء عىل طلب وزارة الخارجية الربازيلية،
كشــفت عــدم وجــود دليــل واحــد عــىل ارتكابــه هــذا
الفعل.

اتفاق يعبد الطريق أمام
االحتالل الستغالل موارد األردن

يف الوقــت الــذي يواصــل فيــه األردن واالحتــال اســتئناف
عاقاتهــا ،بعــد ســنوات مــن التوتــر يف ظــل عهــد نتنياهــو،
توصــل الجانبــان إىل بلــورة اتفــاق ثنايئ بينهــا نتيجة اتصاالت
رسيــة جــرت يف ســبتمرب ،بحيــث ســتقيم رشكــة إرسائيليــة
مملوكة لدولة االحتال مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية لتوليد
الكهربــاء يف الصحــراء األردنيــة ،وسيشــري االحتــال الكهربــاء
مــن األردنيــن ،يف املقابــل سيشــري األردن منــه ضعــف كمية
املياه املحاة التي يشريها اليوم.
مــن الواضــح أننــا أمــام اتفاقيــة غــر مســبوقة جــاءت نتيجــة
اتصــاالت رسيــة بــدأت بعــد اتفاقيــات التطبيــع ،وهــذا أكــرب
مــروع تعــاون إقليمــي بــن (إرسائيــل) واألردن منــذ توقيــع
اتفــاق التســوية بينهــا يف  ،1994وكان يفــرض أن ُيو َّقــع
االتفــاق قبــل أســبوعن يف مؤمتــر املنــاخ يف غاســكو ،وفيــا
وافق امللك األردين عبد الله الثاين عىل التوقيع ،لكن رئيس
الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينيــت رفــض ،خشــية انتقــادات
املعارضة ،ما قد يعرض للخطر إقرار امليزانية ،لكن األمر بات
ً
سها اآلن بعد تحويل امليزانية.
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بالتوقيــع عــىل االتفاقيــة ،حتــى أن املبعــوث األمريــي ألزمــة
املناخ جون كري منخرط يف املفاوضات بينها ،وشجعها
عــىل التحــرك نحــو االتفــاق ،وقد تحدث عــدة مرات حول األمر
مــع وزيــر الخارجيــة يائــر لبيــد وامللــك األردين ،مــع العلــم أن
االتفاقية تستند لرؤية قدمتها رشكة بيئية تضم نشطاء بيئين
إرسائيلين وأردنين وفلسطينين.
تتحــدث األوســاط اإلرسائيليــة أنــه بعــد اتفاقــات التطبيــع بــرز
هــذا املوضــوع يف محادثــات مــع اإلمــارات يف إطــار التعــاون
اإلقليمــي يف مجــاالت الطاقــة وامليــاه ،لكــن األردنيــن مل يبدوا
ـتعدادا للتعــاون مــع مثــل هــذه األفــكار ،وبعــد تشــكيل
اسـ
ً
الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة ،ودفء العاقــات بــن عــان
وتل أبيب ازداد االنفتاح عىل هذه االتفاقية.
اقرحــت االمــارات إنشــاء رشكــة متخصصــة يف الطاقــة
املتجــددة ،ومزرعــة ضخمــة للطاقــة الشمســية يف الصحــراء
األردنيــة لتوليــد الكهربــاء ،ويوضــح االتفــاق أن الــدول تهــدف
لزيادة مزرعة الطاقة الشمسية يف املستقبل حتى تتمكن من
إنتاج كميات من الكهرباء من خال الطاقة الشمسية.
هناك تقديرات إرسائيلية تتحدث أنه ســيتم توصيل املنشــأة
بشــبكة الكهربــاء اإلرسائيليــة ،ونقــل نصــف الكهربــاء املولــدة
يف الوقــت الفعــي لـ(إرسائيــل) ،وتخزيــن النصــف اآلخــر لبضع
ســاعات يف األردن ،إذ ســتتدفق لـ(إرسائيــل) لي ـ ً
ا ،وتقــدر
أرباح اململكة بنصف مليار شــيقل يف الســنة ،وتقســيمها بن
الحكومــة األردنيــة والركــة اإلماراتيــة التــي تديــر املزرعــة ،مــا
يؤكــد أننــا أمــام قفزة نوعيــة يف عاقاتها ،تفيد االحتال أكرث
مــن األردن ،سياســيا واقتصاديــا ،وهــو مــا يفــر الهبة الشــعبية
األردنية الرافضة لاتفاق.

إعادة طرح عطاء
إنشاء وتجهيز مركز متعدد األغراض اليواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء يف غزة

)(KDF – 05- 05 = ZZZ1427

 .1متويــل كريــم مشــرك مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة بــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة و
جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح الجزائريــة -إدارة الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعار يف فلســطن ،وبالتنســيق مع وزارة التنمية
االجتاعية ،تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن للمشاركة يف إعادة طرح عطاء (إنشاء مركز متعدد
األغراض إليواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء يف غزة) وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والروط العامة
والخاصة املرفقة فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية-:
 .2يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــن
الفلسطينين يف االبنية درجة اوىل عىل االقل وأن يكون مسجل رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
 .3املــروع حاصــل عــىل إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية ،وعــىل املقــاول تقديــم فواتــر إعفــاء رضيبية غر شــاملة
رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
 .4يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  120يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .5يجب إرفاق تأمن ابتدايئ باســم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلســطن لدخول العطاء بقيمة ( )USD 12,000بالحروف
(اثنــي عــرة الــف دوالر امريــي فقــط ال غــر) عــىل شــكل كفالــة بنكيــة مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية ويعمــل يف
قطاع غزة ،وساري ًا ملدة  120يوما من آخر موعد الستام العطاءات ،وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
 .6رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تســتطيع الحصول عىل نســخة من العطاء عي العنوان التايل (غزة -الرمال
 جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية -عارة الدويل ( )1مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن ) مقابلمبلــغ غــر مســرد وقــدره  200دوالر أمريــي للعطــاء الواحــد بــدء ًا يــوم الخميــس املوافــق ( ) 2021/11/25الســاعة
 11صباح ًا وحتى يوم اإلثنن املوافق (  ) 2021/11/29الساعة  3عرص ًا .
 .7مع العلم بأن الركات التي اشرت العطاء السابق تحصل عىل نسخة مجاناً.
 .8ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركن يف العطــاء يــوم الثاثــاء املوافــق
 2021/11/30م الساعة  11صباح ًا.
 .9آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  2من ظهر يوم األحد املوافق (2021/12/05م ) مع العلم أنه لن يقبل أي
عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
 .10يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا عــي العنــوان التــايل (غــزة -الرمــال  -جنــوب وزارة الخارجيــة
الفلسطينية -عارة الدويل  - 1مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن).
 .11رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .12الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن غر ملزمة بالرسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.
 .13ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة (مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن) وذلك خال ساعات
الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف  2884598أو جوال رقم .0592176176
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منتدى اإلعالميني :زيارة وفد إعالمي مغريب لـ(تل أبيب) طعنة

ّ
المغــــرب واالحتـــالل ُيوقعان مذكرة تفاهم
ًّ
عربيا
أمنيــــة هـــــــــي األوىل مـــــــــن نوعهــــــــا

الرباط-غزة /األناضول-فلسطني:
وقعت دولة االحتالل اإلرسائيلية واملغرب ،أمس ،مذكرة تفاهم أمنية
خالل زيارة وزير جيش االحتالل بيني غانتس للرباط.
وقالــت وزارة جيــش االحتــالل يف ترصيــح إن غانتــس ،والوزيــر املغريب
املنتــدب لــدى رئيــس الحكومة املكلــف بالدفاع الوطني ،عبد اللطيف
لوديي ،و ّقعا "مذكرة تفاهم دفاعية رائدة".
صلبــا يضفــي الطابــع الرســمي
وأضافــت الــوزارة" :توفــر االتفاقيــة إطــا ًرا ً
أساســا يدعــم أي تعاون
عــى العالقــات الدفاعيــة بــني البلديــن ،ويضع
ً
يف املستقبل".
وتابــع" :ســتمكن االتفاقيــة املؤسســات الدفاعيــة يف كال البلديــن مــن
التمتــع بتعــاون متزايــد يف مجــاالت االســتخبارات والتعــاون الصناعــي
والتدريب العسكري وغري ذلك".
"ي ّثل االتفاق خطوة مهمة يف تعميق
وأكملت وزارة جيش االحتاللُ :
العالقات بني (إرسائيل) واململكة املغربية ،اللتني تستفيدان بالفعل
من زيادة التعاون االقتصادي ،والســياحة الثنائية ،والعالقات الشــعبية
الدافئة".
وذكــرت أن الوزيريــن أجريــا عقــب توقيــع االتفاقيــة" ،مناقشــة مثمــرة
أعــرب خاللهــا غانتــس عــن امتنانــه للملــك محمــد الســادس ومضيفــه
الوزير لوديي لدعم توسيع العالقات بني (إرسائيل) واملغرب".
ويف الســياق ذاتــه قــال غانتس لهيئة البــث اإلرسائيلية" :و ّقعنا اتفاقية
تفاهم للتعاون األمني يف جميع النواحي مع املغرب".
وأضــاف" :يجــب أن تســتمر العالقــات بــني املغــرب و(إرسائيــل) يف
التطور والتوسع ،وأنا سعيد ألن لدينا دورا يف هذا األمر".
بــدوره ،قــال موقــع "تايــز أوف إرسائيــل" اإلخبــاري" :هــو أول اتفاق من
نوعه بني (تل أبيب) ،ودولة عربية عى اإلطالق".
وأضــاف" :أضفــى االتفــاق ،الطابــع الرســمي عــى العالقــات الدفاعيــة
بني البلدين ،ما ســمح بتعاون أكرث سالســة بني مؤسســاتهام الدفاعية
وسـ ّـهل عــى (إرسائيــل) بيــع األســلحة إىل اململكــة الواقعــة يف شــامل
إفريقيا".
وتابــع" :مــع توقيــع مذكــرة التفاهــم ،يكــن لــوزاريت جيــش االحتــالل

جانب من توقيع االتفاقية في الرباط أمس
والجيــش يف البلديــن التحــدث بســهولة أكــر مــع بعضهــام وتبــادل
املعلومــات االســتخباراتية ،بينــام يف املــايض ،كان هــذا التواصــل
ممكنًا فقط من خالل أجهزة املخابرات الخاصة بكل منهام".
ونقــل املوقــع عــن مســؤول بــوزارة جيــش االحتــالل ،مل يســمه ،قولــه إنــه
"بينــام تحافــظ (إرسائيــل) عــى عالقــات أمنيــة وثيقة مــع األردن ومرص،
والتي لديها ً
أيضا اتفاقيات تســوية ،إال أنها ال متتلك مذكرات تفاهم
معهم ،ما يجعل االتفاق مع املغرب ،غري مسبوق".
ووصــل غانتــس إىل العاصمــة املغربيــة ،مســاء أول مــن أمــس ،يف أول
زيــارة رســمية هــي األوىل مــن نوعهــا ،لوزيــر جيــش االحتــالل ،تســتمر
حتى اليوم الخميس.

(أفب)

وصمة عار
واعترت حركة األحرار اســتقبال النظام املغريب لوزير جيش االحتالل
وصمــة عــار عــى جبينــه وانحــدارا سياســيا وأخالقيــا وخيانــة لفلســطني
واألمة .وقالت الحركة يف بيان لها" :نقول للمطبعني الذين تخلوا عن
عروبتهــم إن االحتــالل لــن يــأيت منــه خــري فمخططاتــه التطبيعيــة تهــدف
لفتــح ســاحات عربيــة جديــدة لتعزيــز عمــل املوســاد فيهــا الســتهداف
األمــة ورموزهــا ومقدراتهــا ،إىل جانــب أن يكــون كيانــا طبيعيــا يف
املنطقــة" .وأضافــت" :التطبيــع مرفــوض وهــو تجميل لصــورة االحتالل
وقادته امللطخة أيديهم بالدماء".
ودعــت الشــعب املغــريب ا ُ
ملحــب لفلســطني لرفــض هــذه الزيــارة

ً
رفضا لإلعالن
الغضب يتصاعد

نواب أردنيون يطلبون جلسة عاجلة
بشأن "إعالن النوايا" مع (إرسائيل)
عامن /فلسطني:
وقع برملانيون أردنيون ،أمس ،مذكرة ُتطالب بعقد
جلســة مســتعجلة ملجلــس النــواب بشــأن "إعــالن
النوايا" ملقايضة الكهرباء باملياه مع (إرسائيل).
وطالــب  63عضــوا (مــن أصــل  )130مبجلــس
النــواب (الغرفــة األوىل للرملــان) يف مذكرتهــم،
رئيس املجلس عبد الكريم الدغمي ،بعقد جلســة
مناقشة عامة بشأن االتفاق.
واالثنــني وقــع األردن واإلمــارات و(إرسائيــل) "إعــالن
نوايــا" للدخــول يف عمليــة تفاوضيــة للبحــث يف
جدوى مرشوع مشرتك للطاقة واملياه.
وينــص "إعــالن النوايــا" عــى أن يعمــل األردن عــى
توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية ملصلحــة
(إرسائيــل) ،يف حــني تعمــل "تــل أبيــب" عــى
تحليــة امليــاه ملصلحة األردن الذي يعاين الجفاف
ويحصل بالفعل عى مياه من (إرسائيل).
لكــن وزارة امليــاه األردنيــة ،قالــت إن اإلعــالن يعنــي
الدخــول يف عمليــة دراســات جــدوى خــالل العــام
املقبــل ،ومــن املمكــن أن يحصــل األردن مــن خالله
عــى  200مليــون مــرت مكعــب مــن امليــاه ســنويا،
مضيفــة أنــه "ال يثــل اتفاقــا فنيــا أو قانونيــا" ،و"لــن
ُينفذ دون الحصول عى هذه الكمية من املياه".
ومنتصــف أكتوبــر /ترشيــن األول املــايض ،وقــع
األردن اتفاقيــة مــع (إرسائيــل) لــرشاء  50مليون مرت
مكعــب ميــاه ،متثل كمية إضافية ملا هو منصوص
عليه يف اتفاقية التسوية "وادي عربة" .1994
و ُيصنــف األردن ثــاين أفقــر دولــة يف العــامل باملياه،
وفق املؤرش العاملي للمياه.
الدالالت واالنعكاسات
وقوبــل اإلعــالن األردين بغضــب شــعبي واســع،
وسط دعوات لتظاهرات احتجاجية ضد االتفاقية.
وتــدور يف الشــارع األردين تســاؤالت عــن انعــكاس
الصفقــة الجديــدة عــى مســتقبل البــالد ،وأثرهــا
يف موقــف األردن تجــاه القضيــة الفلســطينية،

ومــدى تأثــري االحتجاجــات الشــعبية يف اســتكامل
االتفاقيــة ،ومــا إذا كانــت مثــة بدائــل لتوفــري امليــاه
غري الذهاب إىل خيار تطبيعي مع االحتالل.
تطور مقلق وخطير
ورأى الكاتب واملحلل الســيايس عريب الرنتاوي،
أن املشــهد األردين "يضعنــا أمــام تطــور مقلــق
وخطري ،يعزز احتياجات األردن يف مجاالت حيوية
واســرتاتيجية ،ويهــدد شــأن األمــن" ،مضيف ـ ًا" :نحــن
اليــوم أمــام إعــالن نوايــا لتبــادل امليــاه والكهربــاء،
وأمس كانت اتفاقية الغاز والطاقة".
وقــال الرنتــاوي لـ"قــدس بــرس" إن "األمــر يــزداد
خطورة ،والعالقة بني األردن واالحتالل ال تتجه نحو
انفراجــات حقيقيــة بامللفــات الرئيســة ،برغــم بعض
التكتيــكات اإلرسائيليــة الجزئيــة ،مثــل قبــول زيــادة
التبادل التجاري بني األردن والضفة الغربية".
وتابــع" :بعيــد ًا عــن اإلطــار االقتصــادي؛ فــإن اإلطــار
الســيايس الــذي يثــل املصالــح الوطنيــة العليــا
لــألردن ،يثبــت أننــا عــى خــالف أعمــق مــع حكومــة
بينيــت مــن حكومــة نتنياهــو ،التــي كانــت تــرصح
وتعطي إشارات إيجابية حول الحل النهايئ".
وأكــد أن أمــر الصفقــة مــا زال يف بداياتــه" ،ونحــن
نتحــدث عــن إعــالن نوايا ،ونأمــل أن تدرك الحكومة
قبــل فــوات األوان أن هــذا الطريــق خطــأ ،ويســتفز
قطاعــات واســعة مــن الشــعب األردين ،الــذي عــر
ونقابيــا
ونيابيــا
وحزبيــا
طالبيــا
عــن غضــب حقيقــي
ً
ً
ً
ً
وعر مواقع التواصل".
وبـ ّـني الرنتــاوي أن "هــذا املنحــى الجديــد الــذي
يحــاول اســتغالل حاجــة األردن للميــاه لتحقيــق
أغراض سياسية أمر مرفوض ،وما نراه اليوم محاولة
إلدخال (إرسائيل) من البوابة االقتصادية للمنظومة
العربية ،قد تنتهي مبشاريع ال تحمد عقباها".
وأضــاف" :مثــة مصــادر عدة للمياه يســتطيع األردن
االعتــامد عليهــا ،وإذا كانــت اإلمــارات معنيــة بدعم
األردن؛ فأمامهــا إنشــاء محطــات تكريــر ميــاه يف

العقبة ،والطاقة الشمسية يف معان ،وبذلك يكون
املرشوع عربيا أردنيا بامتياز".
ولفت الرنتاوي إىل أن هناك ســعي ًا لزيادة التطبيع
عى املستوى الشعبي ،من خالل املنح الدراسية
التــي قدمــت للطلبــة األردنيــني للدراســة يف معهــد
"وايزمان" ،من خالل جامعة محمد بن زايد.
تعميق انعدام الثقة
وقــال املحلــل الســيايس منــذر الحــوارات :إن
"لالتفاقيــة أو مــا وصــف بإعــالن النوايــا ،انعكاســات
عديــدة ،أولهــا عــدم الثقــة بــكل مــا تقولــه الحكومــة
األردنية".
وأوضــح" :بينــام كان اإلعــالم العــري يعلــن عــن
اتفاقيــة؛ كان وزيــر اإلعــالم األردين ينفــي وجــود أي
شــكل مــن أشــكال االتفــاق مــع كيــان االحتــالل ،مــا
وعمق فكرة عدم الثقة بالحكومة".
ترك أثر ًا سلبي ًاّ ،
وأضــاف الحــوارات لـ"قدس برس" أن "الحديث يف
األردن كان يجري حول الوقوف يف وجه أي محاولة
للتفريط يف الحقوق الفلســطينية ،أو زعزعة الدور
األردين وإنقاصــه يف املقدســات ،ويفــرتض يف
حالــة الثبــات األردنيــة أال تقيــم عالقــات ذات بعــد
تشاريك مع االحتالل ،ومنها الطاقة واملياه".
ورأى أنه "من املؤسف أن توقيع هذه االتفاقية مع
االحتالل قد يشــري إىل أن األردن وافق عى صيغة
ما أرادها املحتل أو فرضها".
ولفــت الحــوارات إىل أن "هــذا مــؤرش خطــري يهــدد
ـرتاتيجيا عــى عــدة أصعــدة ،وإذا كان
األردن اسـ
ً
صناع القرار يريدون إيصال رسالة شديدة للكيان؛
فــال بــد مــن قطــع أي عالقــة معــه ،وليــس إعــالن نوايا
وتوقيع اتفاقيات".
وأكد املحلل الســيايس أن "هذه االتفاقية ليســت
مجــرد إعــالن نوايــا كــام تقــول الحكومــة ،فهــي قيــد
دراســات الجــدوى اآلن ،ومعنــى ذلــك أنهــا تــكاد
تصبــح أمــر ًا واقع ـ ًا ،ومــع كل هــذا مل تعــرض عــى
الــرأي العــام األردين ،وال عــى مجلــس النــواب،

وهذا يعني تهميش دور ممثي الشعب".
وقــال إن "العجيــب أن الحكومــة ســهلت لكثــري مــن
أعضاء الرملان أن يصبحوا نواب ًا ،ولكن ليس لديها
الثقــة بهــم يف مثــل هــذا امللــف ،ما أشـ َـع َر املواطن
األردين بالخيبــة واإلحبــاط ،وهــو مــا ســينعكس يف
ً
مستقبال".
مواقفه
وتابــع" :االتفاقيــة مـ ّـرت ،وال يكــن ألمريــكا أن تقــف
عــى رؤوس األشــهاد وتوقــع عقــد ًا مــع ثــالث دول
وترتاجع ،وليس باســتطاعة األردن واإلمارات القول
ألمريــكا (ال) ،فاملــرشوع نفــذ يف ظل تغييب الرأي
ونفسيا".
واجتامعيا
العام ،املنهك اقتصاد ًيا
ً
ً
وأقــر الحــوارات مبعانــاة األردن مــن نقــص امليــاه،
"ولكــن حــل هــذه املشــكلة بطريقــة التشــبيك مــع
الكيان أمر مرفوض".
ولفــت إىل أن "األردن أصبــح مرتبط ـ ًا مــع االحتــالل
باتفاقيــات غــاز ،وميــاه ،وطاقــة ،وتنســيق أمنــي،
وتحالــف يف الحــرب عــى اإلرهــاب" ،مضيف ـ ًا:
"معنــى ذلــك أن الدولــة األردنيــة أصبحــت يف كثــري
مــن عالقاتهــا االســرتاتيجية مرهونــة مــع الكيــان،
الــذي يجــب أال يحمــل صفــة (دولــة) كونــه احتاللي ًا،
ويخالف الرشعية الدولية".
وأشــار الحــوارات إىل أن "مثــة مــا هــو أخطــر ،وهــو
طــرح فكــرة رشاء امليــاه ،وهــذا األمــر لــه عواقــب
مســتقبلية وخيمــة عــى األردن واملنطقــة العربيــة
برمتهــا ،والجميــع يعلــم أن الــدول العربيــة دول
مصبــات ميــاه ،وإذا بــادرت األردن بإيجــاد ســابقة
يف رشاء امليــاه؛ فمعنــى ذلــك أن تركيــا ســتبيع
ً
مستقبال ،وكذلك ستفعل إثيوبيا
السوريني املياه
مع املرصيني".
وبـ ّـني أنــه "إذا كان مثــة جــدوى اقتصاديــة مــن
االتفاقيــة ،وإنعــاش للحالــة املائيــة يف األردن؛
فالثمــن الســيايس واالســرتاتيجي أغــى بكثــري"،
مؤكــد ًا أن هــذه الصفقــة "جريــة ارتكبــت بحــق
مستقبل األردن ،وحق القضية الفلسطينية".

والخروج مبظاهرات شعبية ورجم املجرم غانتس باألحذية.
زيارة مرفوضة
ويف ســياق متصــل ،اســتنكر منتــدى اإلعالميــني الفلســطينيني بشــدة،
زيــارة وفــد إعالمــي مغــريب لدولــة االحتــالل ،والتــي تــأيت يف ســياق
محاوالت وزارة خارجية االحتالل لتجميل صورته والتغطية عى جرامئه
البشــعة بحــق الشــعب الفلســطيني وانتهاكاتــه املتعــددة للمقدســات
اإلسالمية واملسيحية ،وال سيام أن آثار عدوانه الواسع عى قطاع غزة
خــالل شــهر مايــو املــايض مــا زالت ماثلــة للعيان ،فض ً
ال عن اســتباحته
الدامئة لحرمة املسجد األقىص املبارك.
وقــال املنتــدى يف بيــان أمــس إن هــذه الزيــارة املرفوضــة بــكل املعايري
"تــأيت خدمــة مجانيــة لالحتــالل اإلرسائيــي ،وطعنــة يف خــارصة
الشــعب الفلســطيني املناضــل مــن أجــل حريتــه وكرامــة األمــة العربيــة
واإلســالمية" .وأكــد أن التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي يتناقــض مــع
ثوابــت األمــة العربيــة واإلســالمية ،ويثــل إدارة للظهر لحقوق الشــعب
الفلســطيني وتضحياته ،وال يخدم ســوى االحتالل اإلرسائيي الالهث
خلف تطبيع وترشيع اغتصابه لألرض الفلسطينية.
وشدد املنتدى عى أن هذه الزيارة التي تستمر  5أيام وتشمل زيارة
مدينــة القــدس املحتلــة ولقــاءات مــع مســؤولني أبرزهــم وزيــر خارجيــة
االحتالل يائري البيد ونواب كنيست ،تخالف قرارات اتحاد الصحفيني
العــرب املطالــب بالتحــرك واتخــاذ موقــف إزاء هــذا التطبيــع اإلعالمــي
الــذي يتنكــر لدمــاء شــهداء الحركــة اإلعالميــة الفلســطينية ،وعذابــات
الصحفيني األرسى يف سجون االحتالل اإلرسائيي.
وطالب املنتدى االتحادات والنقابات اإلعالمية العربية بإدانة التطبيع
اإلعالمــي مــع االحتــالل اإلرسائيــي بــكل صــوره ،ومقاطعــة الصحفيــني
املغاربــة الذيــن تورطــوا يف زيــارة كيــان االحتــالل ،وإســقاط عضوياتهم
من نقابة الصحفيني املغاربة.
ودعــا لفضــح جرائــم االحتــالل اإلرسائيي بحق اإلعالم الفلســطيني بكل
مكوناتــه ،والضغــط مــن أجــل إطــالق رساح الصحفيــني األرسى الذيــن ال
ذنــب لهــم ســوى مامرســة عملهــم اإلعالمــي املهنــي املكفــول مبوجب
القوانني الدولية واألعراف اإلنسانية.

أجهزة السلطة
َّ
محررًا وقريبه
تعتقل
بنابلس وتواصل
اعتقال آخرين

رام الله /فلسطني:
قالــت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني بالضفــة الغربية :إن
جهاز األمن الوقايئ التابع للسلطة يف نابلس اعتقل فجر أمس
األسري املحرر اسالم بشكار وابن عمته أحمد مرشود.
وذكــرت اللجنــة يف بيــان صحفــي ،أمــس ،أن أجهــزة الســلطة يف
نابلــس تواصــل اعتقــال األســري املحــرر واملعتقــل الســابق ُايب
حامدنة لليوم الـ 3عى التوايل.
وبينــت أن جهــاز الوقــايئ يف قلقيليــة يواصــل اعتقــال املعتقل
الســابق محمــد الشــيخ لليــوم ال ــ 3عــى التــوايل ،كــام يواصــل
اختطاف املعتقل السابق حسام نبيل لليوم الـ 3عى التوايل.
وأفادت بأن مخابرات السلطة يف جنني تواصل اعتقال الشاب
عمرو جرار لليوم الـ 8عى التوايل ،وأن ذات الجهاز يف نابلس
يواصــل اعتقــال الطالــب محمــد أنــور صبــح ،لليــوم الثامــن عــى
التوايل .وأشار البيان إىل أن وقايئ السلطة يف الخليل يواصل
اعتقــال الخريــج مــن جامعــة بوليتكنــك فلســطني مصعــب
الرجبي ،لليوم الـ 9عى التوايل.
كــام تواصــل أجهــزة الســلطة يف نابلــس اعتقــال األســتاذ عــي
قواريق لليوم الـ 9عى التوايل ،ويف بيت لحم يواصل الوقايئ
اعتقال األستاذ حسني أبو الحج لليوم الـ 10عى التوايل.
وحســب البيــان ،فتواصــل أجهــزة الســلطة يف قباطيــة اعتقــال
األســري املحــرر حســن إســامعيل أبــو الــرب ،لليــوم ال ــ 12عــى
التــوايل ،فيــام تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال الصحفــي نســيم
معــال مــن نابلــس لليــوم ال ــ 22عــى التــوايل يف ســجن أريحــا
املركزي.
ويف الســياق ،أوضحــت اللجنــة أن أجهــزة الســلطة تواصــل
اعتقــال األســري املحــرر محمــد زاهــر قط من نابلــس لليوم الـ22
عــى التــوايل ،كــام تواصــل اعتقــال الشــاب مج ــاهد عبادي من
جنني لليوم الـ 22عى التوايل.
كام تواصل مخابرات السلطة يف جنني اعتقال املطارد محمد
شــلبي أبــو الجابــر لليــوم ال ــ 23عــى التــوايل واعتقــال الناشــط
جارس دويكات لليوم الـ 32عى التوايل.
ونبهــت اللجنــة إىل مواصلــة أجهــزة الســلطة يف نابلــس اعتقــال
ّ
األسـري املحرر عزت بهجت األقطش لليوم الـ 37عى التوايل،
ومواصلــة اســتخبارات الســلطة يف جنــني تواصــل اعتقــال
املواطن محمد العزمي لليوم الـ 42عى التوايل.

محليات
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غابت المنظومة األمنية والقضائية فذهب المواطن ألخذ الحقوق باليد

الفلتان األمين بالخليل يشعل حرائقه يف النسيج االجتماعي
الخليل -غزة /يحيى اليعقويب:
إحــراق بيــوت ومحـ ّ
ـال وســيارات ،وإطــالق نــار،
ومشــاجرات تنتهــي بإزهــاق أرواح ،هكــذا تعيــش
مدينــة الخليــل حالــة فلتــان أمنــي يهــدد النســيج
االجتامعــي فيهــا ،يف وقــت تغيــب فيــه أجهــزة
األمن وتستحوذ القبلية عىل املشهد.
األسبوع املايض أفاقت املدينة عىل جرمية قتل
فيها الشاب سند دعنا يف العرشينات من عمره،
بعد مشاجرة مع أبناء عمه يف إثرها أحرقت عدة
بيــوت ،ويف أغســطس /آب املــايض قتل الشــاب
عامــا) طع ًنــا بآلــة حــادة عــىل يــد
حمــزة عيــث (ً 20
أقاربــه ،ويف  27يوليــو /أيــار املايض قتل الشــاب
باســل الجعــري عــىل يــد آخــر مــن عائلــة العويــوي
يف إثــره ُأحرقــت محــال تجاريــة وحطمــت مركبــات
وسط املدينة ،ال تزال آثاره حتى اللحظة.
ال تــزال آثــار الفلتــان تشــتعل بالنســيج االجتامعي
باملدينــة ،فالجمعــة املاضيــة تعاملــت إطفائيــة
ً
حريقا طالت ثالث مركبات
بلدية الخليل مع 20
ومصنعــا وكراجــات
وحافلتــن ومحــالت تجاريــة
ً
ومشاغل ومطاعم يف مختلف أرجاء املدينة.
طــال الفلتــان ً
أيضــا حــرم جامعة الخليــل إثر خالف
وقــع بــن طــالب مــن عائلتــي الجعــري والعويــوي،
امتدادا للشجار بينهام ،ساهم الخالف يف تفاقم
ً
ظاهــرة الفلتــان األمنــي وانتشــار فــوىض الســالح،
مبــا يفتــت النســيج الوطنــي واالجتامعــي ويهــدد
وحــدة املجتمــع وينســف كل القيــم والعــادات
والتقاليد ،وسط تحذيرات مجتمعية من اشتعال
فتيــل الفتنــة وانتشــار ظاهــرة أخــذ الحقــوق باليــد،
عقــب األعــامل التخريبية التــي طالت املمتلكات

النتشة :السلطة
ّ
تهمش األمن
ّ
وتركز
االجتماعي
مواردها يف
"األمن السيايس"

مشاكل الفلتان واملترضرين منه هم أناس ليسوا
مــن طــريف الشــجار بســبب عــدم اهتــامم الســلطة
يف قضايــا األمــن االجتامعــي وعــدم وضعهــا عــىل
أولوية األمن مام جعل الناس يلجؤون لحضن آخر
قــد يكــون حضــن العشــرية أو التنظيــم أو املنطقــة
أو الحارة.
يعزز حالة الفلتان التي أشــار إليها النتشــة" ،عدم
االلتــزام بالقانــون وإضعاف الســلطة بيدها ألجهزة
األمــن ،يف وقــت يحتــل األمــن الســيايس األولويــة
األوىل عــىل أجنــدة الســلطة أكــر مــن األمــن
االجتامعي ،فام حدث بن جنن والخليل يوضح
ذلــك ،فمجــرد خــروج جنــازة وزيــر األرسى الســابق
وصفــي قبهــا وظهــور مســلحن يربطــون عصبــة
خرضاء عىل رؤوسهم أقال رئيس السلطة محمود
عبــاس كل قــادة األجهــزة األمنيــة بجنن ،يف وقت
ال تهــدأ املشــاكل بالخليــل ومل يتــم إقالة عســكري
أو ضابط واحد".
يقــول النتشــة" :ال ميكــن الجــزم أن مــا جــرى حالــة
فلتــان ّ
منظــم بالخليــل خاصــة يف املناطــق التــي
تخضع لســيطرة الســلطة ،فهي أقرب إىل أن تكون
حــاالت عــدم التــزام بالقانــون ،فهــذه األشــياء تعــزز
الحالة العشائرية عىل حساب سيادة القانون".
وتابــع" :بــات املواطــن يف الخليــل ،ال يشــعر
بالقانــون واألمــن مبــا فيــه املنظومــة القضائيــة
بالتــايل يلجــأ لحضــن العشــرية والحــارة لحاميــة
نفســه وهــذه الكيانــات ال تبحــث عــن العــدل بقــدر
بحثها عن فرض القوة.

حقويق :الظاهرة
مقلقة وتتمادى
بسبب وجود سالح
بيد العائالت الكبرية
العامة والخاصة.
تتجــدد الخالفــات رغــم حــدوث اتفــاق بــن
العائلتــن يف أغســطس /آب املــايض ،شــمل
ً
رشوطــا متنــع عائلــة العويــوي مــن دخــول بعــض
شــوارع املدينــة ،وتلزمهــا بدفــع  150ألــف دينــار
أردين لعائلة الضحية ،يف حن تعجز السلطة عن
حل الخالفات.
ليست أولوية
يــرى الناشــط بالخليــل أكــرم النتشــة خــالل حديثــه
لصحيفــة "فلســطن" أن مــن يتــم إيذائهــم يف

سطوة تتمادى
مــا يجــري عمليــة اســتقواء واســتخدام اليــد

ومــا يعــرف عرف ـ ًا بـ ـ "فــورة الــدم" يعترهــا مديــر
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان يف جنــوب
الضفــة فريــد األطــرش مخالفــة للقانــون والديــن
ولحقوق اإلنسان ،وأن هناك عب ًثا واعتداء عىل
املمتلــكات الخاصــة وبث الخوف والرعب بن
املواطنــن وزعزعــة الســلم األهــي كلــه ،ويؤثــر
عىل االقتصاد واملواطنن واألمن العام.
يقــول األطــرش لصحيفــة "فلســطن" :هــذه
الظاهــرة مقلقــة وتتــامدى بســبب ســطوة
العشــائر ووجود ســالح بيدهم خاصة العائالت
الكبــرية ،يف ظــل عــدم قــدرة الســلطة عــىل
الســيطرة عــىل العشــائر وعــىل حالــة الفلتــان
ـودا مــن أجــل وضــع
الحاصلــة ،وعــدم بذلهــا جهـ ً
حــد للظاهــرة ،لكونهــا املســؤولة عــن جمــع
الســالح غــري القانــوين ومحاربــة الظاهــرة وفرض
عقوبات رادعة.
وعــن غيــاب القانــون ،يبــن األطرش أنه ال توجد
عقوبــات رادعــة وال يتــم اعتقــال املتســببن
باالعتداء وال يتم جلبهم للقضاء وإذا تم جلبهم
يتــم إخــالء ســبيلهم بكفــاالت نتيجــة ضغــط
العشــائر ،مردفــا" :نعيــش حالــة مــن االســتقواء
العشــائرية وضعــف األجهــزة والســلطة بشــكل
عــام وإذا مل يتــم وضــع حــد لهــا ســتتجه األمــور
نحو األسوأ".
بالتــايل باتــت ظاهــرة الفلتــان ،حســبام يذكــر
األطــرش ،تؤثــر عــىل الحيــاة االجتامعيــة يف
الخليــل ،وعــىل حيــاة وأمــن واقتصــاد النــاس،
وهنــاك عائــالت تتــرضر نتيجــة الســلوكيات
الحاصلة.

َّ
المحررين
قيادات وطنية تستنكر قمع السلطة مواكب استقبال
رام الله /فلسطن:
القــت مامرســات أجهــزة أمــن
الســلطة بحــق مواكــب األرسى
املحرريــن بالضفــة الغربيــة
ومصــادرة رايــات حركــة حــامس
اســتنكا ًرا واســتهجا ًنا مــن قيــادات
وشــخصيات وطنيــة ،التــي أكــدت
عــىل رضورة الوحــدة ملواجهــة
االحتالل.
وكانــت أجهــزة أمــن الســلطة
هاجمــت يف اآلونــة األخــرية أكــر
من موكب الســتقبال محررين يف
أنحــاء الضفــة الغربيــة ،واعتقلــت
عدة شــبان وصادرت رايات لحركة
حــامس ،والــذي اعترتــه حــامس
سـ ً
وطنيــا وال
ـلوكا غــري مقبــول
ًّ
أخالقيا.
ًّ
وقــال القيــادي يف حــامس الشــيخ
حســن يوســف ،إن مشــاهد
مالحقــة األرسى املحرريــن مــن
أجهــزة الســلطة يف الضفــة يدعــو
لألسف الشديد.

وتســاءل "ملــاذا تنغــص أجهــزة
الســلطة هــذه الفرحــة ومتنــع
اســتمرارها ،وهــل بــات مرشوعنــا
الوطنــي كلــه اآلن مختــزل يف
مالحقــة املقاومــن ومالحقــة
منبهــا إىل أن حامس عىل
رايــة؟"ً ،
وجــه التحديــد وأبناءهــا ممنوعــون
مــن أي مظاهــر فــرح دون غريهــم
من الفصائل.
ووصــف يوســف ترفــات أجهــزة
الســلطة بـ"غــري املقبولــة وطنيــا وال
أخالقيــا" ،محــذ ًرا مــن أن مثل هذه
الترفــات ســتؤدي إىل متزيــق
وحدتنــا الفلســطينية أكــر وأكــر
وســيهدد نســيجنا االجتامعــي
مبخاطــر كبــرية تظهــر واقعــا عــىل
األرض.
وطالب يوسف برضورة أال تنحرف
البوصلــة للحفــاظ عــىل البــرش
والحجــر والشــجر واملقدســات يف
كافــة أرجــاء الوطــن ،مبينــا أنــه ال
يوجــد أي مــرر يف أي ظــرف مــن

اعـــالن إعادة مزاد

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الذبحية ( املسلخ ) من الفرة 2022/1/1م
حتى 2022/12/31م وذلك بطريق املزاد العلني و بالرشوط التالية -:
 .1ســيتم عقــد املــزاد يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/11/30م الســاعة
العارشة صباح ًا يف مقر البلدية.
 .2دفع مبلغ  100.000شيكل رسوم تأمن ملن يدخل املزاد.
 .3تدفع قيمة املزاد نقد ًا حن التوقيع عىل العقد دفعة واحدة ويف حالة
عدم الدفع يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمن.
 .4ال يســمح بتقســيط قيمة املزاد بعد الرســيه ويتوجب دفع املبلغ دفعة
واحدة ودون ذلك يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمن .
 .5عىل من يرسو عليه املزاد دفع  2.5%رسوم الداللة.
 .6أعــىل اثنــن يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدي البلديــة موجود
يف الصندوق لحن االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
 .7يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع
مبلغ تأمن دخول املزاد .
 .8يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــن املعمــول بهــا
بالبلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم.
 .9مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .
 .10يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية .
 .11البلدية ليس ملزمه بأعىل وأكر مبلغ.
رئيس بلدية خان يونس
د .عالء الدين محمد البطة

الظــروف إلزالــة رايــة لحركــة فاعلــة
لها تأثريها الكبري يف الشارع.
كــام دعــا القــوى التــي تنضــوي
تحــت منظمــة التحريــر أن يكــون
لهــم موقــف واضــح للضغــط
عــىل الســلطة وااللتحــام مــع
القــوى األخــرى لعــدم التضييــق
عــىل الفصائــل املالحقــة أمنيــا،
ومواجهــة ســلوك الســلطة
املؤســف بحــق األرسى املحرريــن
ملنعهــا مــن االســتمرار بهــذا
السلوك غري املرر.
بــدوره ،قــال الشــيخ شــفيق
القواســمي أحــد وجهــاء الخليــل:
"عندمــا ُترفــع الرايــة الخــرضاء قــد
تعنــي حــامس ،وحقيقــة تعنــي
ذلــك وأكــر ،ألنهــا تعنــي أن
اإلســالم دينــي ،وأن محمــد ًا صــىل
ال ّٰلــه عليــه وســلم قــدويت ،كذلــك
تعنــي الحريــة وتعنــي أن فلســطن

إســالمية عربيــة ،واملقاومــة طريــق
التحريــر ،وأن الحــق ال بــد لــه مــن
قــوة تحرســه ،وأن الحريــة ُتن َتــزع
بالقوة".
وأكــد القواســمي أن "البــالد
املحتلــة التي تحــررت إمنا تحررت
باملقاومــة املســلحة ،وأن العــدو
يحــرم األقويــاء واألحــرار وال يحرم
الضعفاء واألنذال إمنا يستعملهم
ويخوض بهم القتال ملصالحه".
وشــدد عــىل أن "مــن يفعــل فعــل
العــدو فهــو رشيــك لــه يف العداوة
مــن حيــث يــدري أو ال يــدري،
ومــن يحــرص عــىل إنــزال الرايــة
الخــرضاء اليــوم ســيهون عليــه
إنــزال علــم فلســطن عــن املســجد
األقــى وعــن كل ربــوع فلســطن،
ليجــد نفســه أخــريا مطــرودا خــارج
الوطن".
وأضاف" :لقد علمتنا الحياة حب

دولة فلسطن
وزارة الصحة
اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

إعالن طرح مزاودة بالظرف املختوم
بيع خرداوات متنوعة

 .1تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن اعــادة طــرح عطــاء تبع ـ ًا
للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء ،فعىل الراغبن
يف املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســمي ًا مراجعــة وزارة
الصحة – دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي
من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.
 .2أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم االثنن املوافق 2021/11/29
الساعة  11:20صباح ًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.
اسم العطاء

رقم العطاء

توفري مواد كهرباء لزوم
تشغيل محطات االكسجن
2021/88
يف أقسام كوفيد
باملستشفى االندونييس

موعد الفتح سعر الكراسة
11:20
صباح ًا

الدين وحب الوطن وحب الرشفاء
واألحرار وأن نضحي من أجل ديننا
وحريتنــا ووطننــا وال نتخذ الســلطة
والوطــن وســيلة للكســب واملــال
والشهوات والنزوات فقط".
مــن جهتــه ،قال املرشــح عن قامئة
القدس موعدنا فرحان علقم" :إن
مهرجانــات اســتقبال املحرريــن
ال تهــدد الســلم األهــي ،وأن رفــع
الرايــات وخاصــة الخــرضاء منهــا
ال يشــكل خطــرا عــىل الســلطة وال
عىل األجهزة األمنية".
وأضــاف أن ضيــق األفــق الــذي
تعانيــه الســلطة يدفعهــا إىل
محاولــة تصديــر أزماتهــا عــر
االســتمرار يف سياســة االعتقــال

الســيايس والتضييــق عــىل أي
نشــاط مقاوم أو نشــاط فصائي أو
اجتامعي.
ودعــا علقــم إىل رضورة تكثيــف
الجهــود ورفــع األصــوات لوقــف
حالــة االســتهتار ووضــع حــد
لحالــة الفــوىض التــي يعــاين منهــا
شــعبنا بســبب هــذه السياســة
وتلــك املامرســات املرفوضــة مــن
الجمهور الفلسطيني الحي.
وأكــد علقــم أن األجــدر بأجهــزة
الســلطة العمــل عــىل توفــري األمــن
واألمــان للوطــن واملواطنــن بــدل
االنشــغال مبطــاردة الناشــطن
واملقاومــن والتضييــق عــىل
املواطنن.

( )100شيكل
غري مسردة

 .3يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج
أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.
 .4الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.
 .5أجرة اإلعالن عدد ( )2عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة (رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/
سند خصم من املنبع) من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
 .7لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .8لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم –2829774فاكس2827634
أو زيــارة املوقــع االلكــروين لــوزارة الصحــة ( )www.moh.gov.psلالطــالع
عىل كراسة العطاء.

تعلــن بلديــة غــزة طــرح مــزاودة بالظــرف املختــوم بيــع خــرداوات متنوعة  ،رقم
 21/MOG-2021فعىل املعنين يف هذا املجال والراغبن يف التقدم
للمشاركة يف هذه املزاودة مراعاة الرشوط التالية:
 .1تعتر دعوة هذا العطاء جز ًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.
 .2يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.
 .3ميكــن للمعنيــن يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــىل
نســخة مــن كراســة العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات،
املهندس /رامي أبو القمبز ،هاتف 082832200 :فاكس،082824400 :
وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا وحتــى الثانيــة والنصــف بعد الظهر
من تاريخ  2021/11/25وحتى تاريخ .2021/12/09
 .4آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرش ظهر ًا
( )12:00مــن يــوم الخميــس املوافــق  2021/12/09يف العنــوان املشــار
اليه ،بحضور ممثي املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنا يجــب تقدميها
بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف
املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
 .5ملعاينــة الخــردوات والبضائــع يرجــى مراجعــة دائــرة املخــازن الرئيســية –
شارع الوحدة بجوار مكتبة البلدية للتواصل مع السيد رئيس قسم املخازن
محمد مي جوال0592440662 :
 .6اجراءات الرسية وفق ًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة
بقبول أعىل األسعار.
 .7العنوان املشار اليه أعاله :بلدية غزة ،املبنى الرئييس ،الطابق األريض،
مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات ،املهنــدس /رامــي أبــو القمبز،
ميدان فلسطن ،غزة ،قطاع غزة.
 .8اجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاودة.
بلدية غزة

ماذا بعد؟
د .فايز أبو شمالة

دكتوراه يف السباكة

املئــات مــن ســكان قطــاع غــزة ،ورمبــا اآلالف منهــم حصلــوا عــىل شــهادة
الدكتــوراه ،ويف كافــة التخصصــات ،ومــن هــؤالء مــن يجــد عم ـ ًال ،ومنهــم
مــن ينتظــر ،ورمبــا يوجــد عــرشات آالف الشــباب الحاصلــن عــىل شــهادة
املاجستري ،ويف مجاالت شتى ،أما حملة شهادة الليسانس فقد تجاوز
مئــة ومثانــن أل ًفــا مــن الشــباب والصبايــا ،معظمهــم ينتظــر فرصــة عمــل
بطالة ،ال عالقة لها بتخصصه.
ومل ينتبــه كل أولئــك إىل أن النجــاح يف الحيــاة ليــس قريــن النجــاح يف
الدراســة ،وأن تحقيــق الشــهادة العمليــة أهــم بكثــري مــن تحقيــق الشــهادة
العلمية ،رغم أهمية الدراســة ،وأهمية الشــهادة العلمية ،إال أن الشــهادة
العملية يف الحياة هي عنوان النجاح.
يف قطــاع غــزة لــو فتشــت عــن معلــم بنــاء مبــدع وفنــان يف عمله ،ســتجده
مشـ ً
ـغوال ،وعليــك االنتظــار عــدة أيــام حتــى يصلــك الــدور ،وكذلــك إذا
أردت معلم تبليط ،فال تجد إال أنصاف العارفن بالحرفة ،أما املبدعون
يف مجالهــم ،فــال تجــد لديهــم الوقــت ،ويعملــون أكــر مــن  12ســاعة
يومــا ،وأجرتهــم عاليــة ،هــذا ينطبــق عىل معلــم القصارة الفنــان ،والحداد
ً
املبــدع والنجــار الحــريف وامليكانيــي ،وحتــى فنانة الكوافــري ،كل أولئك
املبدعــن يف عملهــم مشــغولون ،ولبعضهــم ارتباطــات مــع الزبائــن أليــام
قادمة ،ذلك االنشغال ال يعني أن قطاع غزة ال يشكو من البطالة الزائدة،
فهناك املئات من أصحاب الحرف واملهن الباحثن عن فرصة عمل ،وال
يجدونهــا ،ألنهــم غــري مبدعــن ،فالنــاس وفــق التجربــة تفتش عــن الحريف
املبدع.
ويف كل مجــال عمــل تجــد املبــدع ،فهنــاك الطبيــب املبــدع ،واملــدرس
املبــدع ،واملهنــدس املبــدع ،وهنــاك صاحــب الحرفــة املبــدع ،وهــؤالء
املبدعــون مجموعــة قليلــة تعــد عــىل األصابــع ،ومطلوبــون للعمــل عــىل
مــدار الســاعة ،وإذا احتجتهــم يف مهمــة ،عليــك أن تنتظــر ،وأن تحجــز
لــك مقعـ ًـدا يف غرفــة االنتظــار ،ألنهــم مبدعــون يف عملهــم ،فصاحــب
املصلحــة ينتظــر كفــاءة الحــريف ومعرفتــه الفنيــة بالعمــل ،وال ندامــة يف
ذلــك ،فمهنــة الســباكة عــىل ســبيل املثــال ،والتــي تبــدو بســيطة وغــري
معقدة ،وســهلة إىل الدرجة التي ميكن أن يقوم بها أي حريف ،تكتشــف
أن لهــا تعقيداتهــا ،وأن الــذي ينجــح يف هــذا املجــال قــد أكرمــه اللــه
باإلبــداع ،كــام حدثنــي الســباك مؤمــن طلبــة ،أحــد املبدعــن ،والحاصــل
عــىل شــهادة الدكتــوراه العمليــة يف هــذه املجــال ،قــال بــراءة :أنــا أضــع
روحــي يف العمــل ،أنــا ال أعمــل ألقبــض األجــرة فقط ،أنا أســعد حن أنجح
يف حــل مشــكلة ســباكة تصعــب عــىل غــريي ،لقــد تعلمــت مــن التجربة،
أن كل مشكلة يف العمل ،يوجد لها حل!
شــهادة الدكتــوراه ملــن حصــل عليهــا يف إحــدى العلــوم اإلنســانية لهــا
قيمتهــا ،ولكــن شــهادة الدكتــوراه ملــن حققهــا يف ميــدان العمــل ال تقــل
أهميــة ،وأزعــم أن غــزة التــي تشــبعت مــن حملــة شــهادات الدكتــوراه يف
كافة التخصصات ،ملا تزل جائعة إىل حملة شهادات الدكتوراه العملية
يف كافــة الحــرف ،غــزة بحاجــة إىل نخبــة املبدعــن الذيــن حصلــوا عــىل
أعىل الشهادات من خالل خراتهم العملية ،وتجاربهم امليدانية.

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمة صيانة وإصالح شبكة الرصف الصحي
ومياه األمطار يف مدينة غزة

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة صيانــة وإصــالح شــبكة الــرف
الصحــي وميــاه األمطــار يف مدينــة غــزة وذلــك وفقــا للــرشوط املرجعيــة
واملواصفات والرشوط العامة ،فعىل الرشكات املتخصصة يف هذا املجال
والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
 .1تعتر دعوة هذا العطاء ً
جزأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.
 .2يجب أن تكون الرشكات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة
يف مجــال البنيــة التحتيــة (أعــامل ميــاه والطــرق) وأن تكــون مصنفة لدي اتحاد
املقاولن وحاصلة عىل تصنيف يف اختصاصات البنية التحتية.
 .3يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن  120يــوم مــن
تاريخ فتح العطاءات.
 .4يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة  2500شيكل لصالح البلدية
وذلــك بكفالــة بنكيــة غــري مرشوطــة ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن  118يوم من
تاريخ فتح العطاءات أو شيك بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.
 .5يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل شامل الرضيبة املضافة.
 .6ميكــن للــرشكات الراغبــة يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع
والحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات
واملشــريات ،املهنــدس /رامــي أبــو القمبز ،هاتــف 082832200 :فاكس:
 ،082824400وذلك مقابل مبلغ غري مسرد وقدره  200شيكل تدفع يف
صندوق بلدية غزة وذلك ابتدا ًء من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الثانية بعد
الظهر من تاريخ  2021/11/25وحتى تاريخ .2021/12/06
 .7آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عرش ظهــر ًا ()12:00
مــن يــوم االثنــن املوافــق  2021/12/06يف العنــوان املشــار اليــه ،بحضــور ممثــي
املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية
وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
 .8ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يف مكتــب مديــر دائرة الــرف الصحي يوم
األربعاء املوافق  2021/12/01الساعة  10:00صباح ًا.
 .9اجــراءات الرســية وفق ـ ًا للقواعــد املتبعة لــدى بلدية غزة وهي غري ملزمة
بقبول أقل األسعار.
 .10العنــوان املشــار اليــه أعــاله :بلديــة غــزة ،املبنــى الرئيــيس ،الطابــق
األريض ،مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات ،املهنــدس /رامي أبو
القمبز ،ميدان فلسطن ،غزة ،قطاع غزة.
بلدية غزة

6

محليات

الخميس  20ربيع الثاني 1443هـ  25نوفمبر /تشرين الثاني
Thursday 25 November 2021

FELESTEENO NLINE
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"عماد عقل" ..أسطورة
القتال من مسافة صفر
غزة /فلسطني:
اســتيقظ العــامل صبــاح الثــاين
عــرش مــن ســبتمرب لعــام 1993م
عــىل مشــهد هــو األول مــن نوعــه
حينها ،إذ تناقلت وسائل اإلعام
العامليــة صــور ًا تظهــر ثاثــة مــن
جنــود االحتــال اإلرسائيــي
مرضجــني بدمائهــم ،وجيب ـ ًا
عســكري ًا شــبه مدمــر ،وقصاصــة
ورق تتبنــى فيهــا كتائــب القســام
هذه العملية.
بطــل هــذا املشــهد ومخرجــه هــو
عــاد عقــل ،منفــذ أول عمليــة
مصــورة يف تاريــخ املقاومــة
الفلســطينية واملعروفــة بعمليــة
(مسجد مصعب بن عمري) ،التي
ُقتــل فيهــا ثاثــة جنــود واســتوىل

منفذهــا عــىل قطعتــي ســاح،
وكانــت نقلــة نوعيــة يف العمــل
املقــاوم؛ خاصــة أنهــا حطمــت
أسطورة الجيش الذي ال يقهر.
ووافقــت أمــس الرابـ َـع والعرشيــن
مــن نوفمــرب ذكــرى استشــهاد
القائــد عــاد عقــل ،ليســتعيد
املقاومــون أمجــاده وريادتــه
للعمــل الفــردي املقــاوم وق ْتــل
جنود االحتال من مسافة صفر.
نشأة على المقاومة
ولــد عــاد حســني عقــل يف
 19مــن يونيــو /حزيــران عــام
 ،1971يف مخيــم جباليــا شــال
قطــاع غــزة ،يف ظــروف جعلــت
همــه األول مقاومــة االحتــال
اإلرسائيي ،والرد عىل جرامئه.
التحــق عــاد عقــل بصفــوف
كتائــب القســام عــام  ،1990ثــم
أصبــح املســؤول عــن التواصــل
بــني قــادة الكتائــب ومجموعــة
الشــهداء ،وهــي املجموعــة
األوىل لكتائــب القســام يف
شال قطاع غزة ،وكان من أبرز ما
نفذته مجموعة الشهداء العملية
الجريئــة والتــي اســتهدفت

فيهــا موكــب قائــد رشطــة قطــاع
غــزة الجــرال يوســيف آفنيبغــد
يف مايــو عــام  ،1992إىل أن
ُكشــفت املجموعة ُ
وطورد جميع
عنارصها مبن فيهم عاد.
مل يكــن االحتــال قــد تجرع علقم
عمليــات إطــاق النــار مــن مســافة
قريبة جد ًا بعد ،واعتقد أن عملية
اســتهداف قائــد الرشطــة كانــت
محــض صدفة ،لكــن الحقيقة أنها
كانــت انطاقــة ملرحلــة جديــدة
مــن العمــل العســكري عنوانهــا
"مسافة الصفر".
قائد في الضفة
بعــد رحلــة مــن املطــاردة قضاهــا
عاد عقل متنق ً
ا بني محافظات
غــزة ،وحفاظ ـ ًا عــىل إخوانــه
املطارديــن برفقتــه؛ انتقــل إىل
الضفــة املحتلــة لتوفــري الجهــد
يف الحصــول عــىل ملجــأ آمــن
لهــم ،واالنطــاق يف تكويــن خايا
عسكرية تابعة لكتائب القسام.
مل ِميــض الكثــري مــن الوقــت
حتــى تــوىل عــاد عقــل مســؤولية
قيــادة كتائــب القســام يف مدينــة
الخليــل ،ليؤســس ملرحلــة
جديــدة مــن العمــل العســكري

طرح عطاء رقم ( - 2021/ 15ف)
توريد وتركيب معدات وآالت ومواد خام ملشاريع
ريادية يف القطاع الزراعي

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة (اإلغاثــة الزراعيــة) عــن طــرح عطــاء بالظــرف
املختوم لصالح مرشوع " نجاحها :متكني الشابات الرياديات الفلسطينيات
يف القطاع الزراعية" وذلك تبع ًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس
العطاء ،فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
موقع العمل :جميع محافظات قطاع غزة.
رشوط التقدم للعطاء:
 .1يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات
املعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
 .2كراس العطاء مجاين.
 .3يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل
عن ( )90يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .4يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغري شاملة قيمة الرضيبة املضافة مع
احضار فواتري صفرية وخصم املصدر.
 .5عــىل املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء ابتدا ًء من يــوم الخميس
املوافق  2021/11 /25وحتى يوم االثنني املوافق  2021/ 12 /06من الساعة 09:00
ص وحتى الساعة  00:03م وذلك يف مقر جمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة الزراعية).
 .6سيتم عقد جلسة متهيدية مع إدارة املرشوع وذلك يوم األحد املوافق
 2021/12/05عــىل أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــني بالحضور يف مقر
اإلغاثة الزراعية الساعة  11:00صباحا.
 .7آخــر موعــد لتســليم مظاريــف العطــاء املكتملــة واملختومــة مــن قبــل املتقدمني
يف موعــد أقصــاه يــوم الثاثــاء املوافــق  2021/12/07الســاعة الثانيــة عــرش ظهر ًا
يف مقر االغاثة الزراعية (الزيتون –غزة) .ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 .8يجب عىل املورد تقديم كفالة تأمني (كفالة دخول عطاء) مقدارها 5%
مــن القيمــة االجاليــة للعطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن
ســلطة النقــد الفلســطينية وســاري ًا ملــدة ال تقــل عــن  90يومــا مــن آخــر موعــد
الستام العطاءات ،هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
 .9لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .10يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون
إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
 .11رسوم اإلعان يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء.
ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــىل جمعية التنميــة الزراعية
(اإلغاثــة الزراعيــة) –غــزة – الزيتون-شــارع صــاح الديــن ،مقابــل محطــة أبــو
جبة للبرتول غرب ًا هاتف ،2805040 :فاكس2805039 :

منتفعو الشؤون يطالبون الوفود
األوروبية بحل مشكلة المخصصات المالية

يف الضفــة املحتلــة ،مرســخ ًا
أســلوب املهاجمــة من مســافة
الصفــر .يف أكتوبــر مــن عــام
 ،1992حــدث مــا مل يكــن
االحتــال يتوقعــه ،حيــث
بــزغ فجــر كتائــب القســام يف
الضفــة املحتلــة عندمــا أطلــق
عــاد عقــل النــار عــىل ســيارة
عســكرية يف الخليــل تقــل
ضابطــة وثاثــة جنــود أدت إىل
إصابتهم جميع ًا.
ومل تكــد تنقــيض أربعــة أيــام
عىل هذه العملية حتى هاجم
عقــل ومجموعتــه معســكر ًا
لجيــش االحتــال بالقــرب مــن
الحــرم اإلبراهيمــي أمــام مــرأى
ومســمع الجميــع ويف وضــح
النهــار؛ أدت إىل ق ْتــل جنــدي
وإصابة آخر بجراح خطرية.
تــرك القائــد عــاد عقــل مدينة
الخليــل وتوجــه مجــدد ًا إىل
غــزة يف نهايــة نوفمــرب مــن
العــام 1992م ،ومل يلبــث
ســوى أيــام حتــى نفــذ سلســلة
مــن العمليــات فائقة الشــجاعة
والجــرأة والتــي أدت إىل ق ْتــل
وإصابــة العــرشات مــن جنــود
االحتال يف قطاع غزة.
وارتقى القائد
مضــت ســنتان مــن مطــاردة
مخابــرات االحتــال لشــبح مل
ُمتســك بطــرف خيطــه بعــد،
بــل أنهــا أفــردت وحــدات
خاصــة ملتابعتــه والبحــث
عنــه ،ووظفــت العــرشات مــن
الضبــاط للعمــل عىل حل هذا
اللغــز املعقــد ،حتــى متكنــت
مــن ذلــك يف الرابــع والعرشين
من نوفمرب عام .1993
حيــث ُرصــد القائــد عاد عقل
يف منــزل خنســاء فلســطني
أم نضــال فرحــات ،وخــاض
اشــتباك ًا مــع قــوات االحتــال
التــي حــارصت املنــزل إىل أن
ارتقى إىل العلياء شهيد ًا.
ورغــم أنــه مل يتجــاوز الثانيــة
والعرشيــن مــن عمــره ،وأن
مســريته الجهاديــة مل تتعـ َـد
ســنوات ثــاث ،إال أنــه اســتطاع
تنفيــذ العديــد مــن العمليــات
النوعيــة التــي أدت إىل ق ْتــل ما
يزيــد عــن خمســة عــرش جندي ـ ًا
إرسائيلي ـ ًا وإصابــة العــرشات،
كا أن التاريخ خلده كأسطورة
للعمــل املقــاوم الشــجاع،
والقتال من نقطة صفر.

غزة /صفاء عاشور:
شــاركت أعــداد مــن منتفعــي الشــؤون االجتاعيــة يف وقفــة
أمــام مقــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مبدينــة غــزة
احتجاجــا عــىل عــدم رصف مخصصــات الشــؤون لهــم منــذ
ً
ـهرا ،وإليصــال رســالة لاتحــاد األورويب عــن معانــاة
 11شـ ً
فقراء غزة واألمل والظلم الذي وقع عليهم بســبب سياســات
السلطة تجاههم.
وطالب املشاركون سفراء الدول األوروبية الذين وصلوا إىل
قطاع غزة صباح أمس ،بالعمل عىل حل مشكلة مخصصات
الشؤون االجتاعية يف قطاع غزة والذين يصل عددهم إىل
ما يقرب من  80ألف أرسة تضم نحو نصف مليون فرد.
أوضاع صعبة
املواطنــة شــادية القرينــاوي كانــت مــن أوائــل الحارضيــن
أمــام مقــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ للمطالبــة بــرف
مخصصــات الشــؤون التــي كانــت تســتلمها عــىل مــدار
الســنوات املاضيــة بقيمــة  1800شــيقل ،الفت ـ ًة إىل أن
الديون تراكمت عىل عائلتها حتى وصلت لـ 5آالف شيقل.
وقالت لـ"فلســطني"" :نعيش  8أشــخاص يف البيت ،وابني
الكبــري يعــاين مــن زيــادة كهربــاء يف الدمــاغ ،وزوجــي يعــاين
مــن عــدة أمــراض مثــل الضغــط والســكري والقلــب ،وكلهــم
يحتاجــون إىل رعايــة طبيــة وأدوية ،فضـ ًـا عن حاجتنا كأفراد
أرسة إىل مســتلزمات الحيــاة الطبيعيــة مــن طعــام ،ومابــس،
ومصاريف يومية وغريها".
وأضافــت القرينــاوي" :يتهمنا مجدالين أننا متســولون ،رغم
أن مــا نحصــل عليــه هــو حقنــا وأن الراتب الــذي يحصل عليه
مجدالين جاء لريعى شؤوننا نحن الفقراء".
و قالــت املواطنــة مريفــت ريــان" :النــاس تعبانــة ومريضــة
وتنتظر شيك الشؤون عىل أحر من الجمر لتفي بالتزاماتها"،

معــرب ًة عــىل غضبهــا مــن تحجــج الســلطة بأزمتهــا فقــط عنــد
أمــوال الشــؤون االجتاعيــة وليــس عنــد أي ملتزمــات ماليــة
أخرى".
وأضافــت لـ"فلســطني"" :أعيــش مــع  8أفــراد يف البيــت كلنا
نعتمــد عــىل شــيك الشــؤون ،حيــث يوجــد يف العائلــة بنــت
عامــا معاقــة ومصابــة مبــرض الــرع ،باإلضافة إىل
عمــي ً 60
زوجي".
وأشــارت ريــان إىل أنهــم أصبحــوا غــري قادريــن عــىل توفــري
األدويــة بســبب رفــض الصيدليــة رصف الــدواء لهــم لعــدم
رصف شــيكات الشــؤون ،وكذلــك األمــر ينســحب عــىل
صاحــب البقالــة ،وبائــع الخضــار ،والغــاز وغريهــم ،مطالبــة
ســفراء االتحــاد األورويب النظــر إىل معاناتهــم وحلهــا بشــكل
نهايئ.
أمــا املواطنــة جوهــرة زعــرت من مدينــة غزة ،فبينت أن ابنتيها
ترفضــان الذهــاب إىل املدرســة ألنهــن ال يحصلــن عــىل
مــروف يومــي عــىل غــرار زمياتهــن يف املدرســة ،كا أنها
غــري قــادرة عــىل توفــري املابــس وكســوة الشــتاء لهن بســبب
عدم توفر املال لذلك.
وأشــارت زعــرت يف حديــث لـ"فلســطني" إىل أن ابنهــا اضطــر
إىل فســخ خطوبتــه بســبب عــدم قدرتــه عــىل اســتكال
مصاريــف الــزواج ،باإلضافــة إىل عــدم قدرتهــم عــىل توفــري
العــاج الــازم لــه بعــد حصــول كــر يف قدمــه وتوقفــه عــن
العمل.
ولفتــت إىل أنهــم أصبحــوا يخجلــون مــن أصحــاب املحــال
التجاريــة ،الصيدليــة ،ومحــل الخضــار ،وقالــت :إن أولئــك
يطالبون أرستها بسداد ديون تصل إىل  3آالف شيكل.
مطالبات مشروعة
بــدوره أوضــح صبحــي املغــريب الناطــق اإلعامــي باســم

الهيئــة العليــا للمطالبــة بحقــوق الفقــراء ومنتفعــي الشــؤون
االجتاعية ،أن الوقفة تأيت ملطالبة االتحاد األورويب رصف
مخصصات الشؤون االجتاعية.
وقال املغريب لـ"فلسطني" ":إن االتحاد األورويب طلب من
الســلطة انتظــام موازنتهــا ورفــع الكشــوفات لــدى املمولــني
الدوليــني ،لكــن الســلطة مل ترفــع الكشــوفات ليكــون العــام
خاليــا مــن أي كشــوفات للشــؤون باســتثناء منحــة
الحــايل
ً
ً
شيقا".
بقيمة 750
وأضــاف" :إن مــا رصف عــىل هيئــة منحــة أو هبــة هــو حــق
ملنتفعي الشــؤون وليس منة من أي أحد ،بل هو اســتحقاق
شعبي وطني كفلته كل الحقوق الوطنية وكفلته املنظات
األوروبية والجمعية العامة التي أقرت قانون وأسنته يف عام
 1995لغاية  2020بإنهاء الفقر يف فلسطني كاملة".
وأشــار إىل أنه رغم التعهدات الدولية إال أن نســبة الفقر يف
قطــاع غــزة كل يــوم يف ازديــاد ،ضمــن سياســة متعمــدة مــن
الســلطة الفلســطينية لتجويــع قطــاع غــزة والفتعال املشــاكل
الداخلية.
وأردف املغريب" :منذ  306أيام مل يستلم منتفعو الشؤون
االجتاعــي أي يشء مــن مخصصاتهــم ســوى مبلــغ 750
شـ ً
ـيقا منــذ بدايــة العــام الحــايل ،ليعيــش  81ألــف أرسة يف
قطاع غزة يف حرمان كامل من أبسط حقوقهم".
ولفــت إىل أنهــم تواصلــوا مــع وزير التنمية االجتاعية أحمد
مجــدالين الــذي اتهمهــم أنهــم "متســولون ومرتزقــة ويتبعــون
جهات إرهابية".
وبــني املغــريب أن األزمــة مفتعلــة مــن الســلطة ،وأن ما تتلقاه
مــن رواتــب وموازنــات ومتويل يجعلها مســؤولة أمام الجميع
لتوفري أموال مخصصات الشــؤون االجتاعية التي هي حق
ملستحقيها وليس منة من أحد.

تعليق جزيئ للعمل يف مراكز "أونروا" يف غزة ولبنان
غزة -بريوت /فلسطني -وكاالت:
ع ّلــق ّ
موظفــو وكالة غوث وتشــغيل
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا"،
أمــس ،العمــل ،ملــدة ســاعتني،
يف غالبيــة املقــار واملراكــز التابعة
للوكالــة ُ
األمميــة يف قطــاع غــزة
وجميــع مــدارس الوكالــة مبخيات
الاجئني الفلسطينيني يف لبنان.
يــأيت هــذا التعليــق كخطــوة
احتجاجيــة ،بدعــوة مــن اتحــاد
املوظفــني العــرب يف "أونــروا"،
رفضــا لسياســة الوكالــة ،التــي
يقولــون إنهــا "تســلب بعضــا مــن
حقوقهم الوظيفية".
وطــال التعليــق غالبيــة املقــار
التابعة لـ"أونروا"؛ ومنها "العيادات
الصحية ،ومراكز التوزيع ،ومكاتب
الخدمــات والصيانــة ،ومكاتــب
رؤســاء املناطــق ،ومكاتــب مــدراء
املناطــق التعليميــة واملرشفــني
الرتبويني".
وطالــب محمــد شــويدح ،أمني رس
اتحــاد موظفــي "أونــروا" ،بـ"إعطــاء

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
لدى محكمة االستئناف بغزة
يف الطلب 2016 / 236
يف االستئناف رقم 2010 / 1013

املستدعية /سلطة األرايض وميثلها املستشار  /النائب العام
املستدعى ضدهم.1 /حسام حاتم خليل أبو غزالة باألصالة عن نفسه وباإلضافة
إىل ورثــة املرحــوم والــده /حاتــم خليــل أبــو غزالــة غــزة شــارع عبــد القادر الحســيني
مقابــل محــات بوظــة معتــوق .2باســم خليــل محمــود أبــو غزالــة .3نجــوى خليــل
محمود أبو غزالة 4-رندة خليل محمود أبو غزالة -وجميعهم باألصالة عن أنفسهم
وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة املرحومــة والدتهــم /كوثــر محمــد الشــوا -وجمعيهــم
غزة الرمال مركز شمس للمعاقني خلف معهد األمل لأليتام 5-إيهاب يارس عارف
بسيســو باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة إىل باقي ورثة وتركــة املرحوم والده /يارس
عارف بسيسو -غزة الرمال شارع البنك العريب فرع الرمال مقابل البنك
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يف الطلب رقم 2021 / 369
إىل املستدعى ضدهم مبا أن املستدعية املذكورة أعاه قد تقدمت لدى محكمة
االستئناف بغزة يف االستئناف املرقوم أعاه بطلب الطعن بالتزوير لذلك يقتيض
عليكم الحضور إىل هذه املحكمة خال خمســة عرش يوم ًا من تاريخ تبلغكم هذه
املذكــرة كــا يقتــيض أن تودعــوا قلــم املحكمــة ردكــم التحريــري خال خمســة عرش
يوم ـ ًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكرة ،عل ً
ا أنــه قد تحدد لها يوم األربعاء املوافق
ً
2021/12/15م للنظــر يف طلــب الطعــن بالتزويــر .وليكــن معلوم ـا لديكــم أنكم إذا
تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسري يف الطلب حسب األصول.
وحرر يف2021/11/23 :م
رئيس قلم محكمة االستئناف
أ .هناء مايض

املوظفــني حقوقهــم التــي تــم
ســلبها والرتاجــع عنهــا عــرب قــرارات
مختلفة ،خال األعوام السابقة".
وقال لوكالة "األناضول" :إن تعليق
الــدوام يف مقــار ومراكــز الوكالــة،
ملــدة ســاعتني" ،جــاء للمطالبــة
بإعادة حقوقنا املسلوبة".
وعــىل رأس مطالــب املوظفــني،
بحســب شــويدح "تثبيــت وتعيــني
موظفني جدد".
وأضــاف" :نســبة العاملــني بنظــام
املياومــة (غــري مثبتــني) يف أونــروا
حــوايل  25باملئــة مــن مجمــل
العاملــني يف الوكالــة يف كافــة
القطاعات".
وذكــر أن اتحــاد املوظفــني كان قــد
اتفــق مــع إدارة الوكالــة عىل خفض
النســبة لتصــل إىل  7.5باملئــة،
عــام  ،2019ومــن ثــم يتــم خفضهــا
ل ــ 5باملئــة ،األمــر الــذي مل تلتــزم به
أونروا ،بحسب قوله.
وبـ ّـني شــويدح أن "أونــروا" أيضــا
أوقفــت تعيــني املوظفــني الجــدد،

حيــث قـ ّـدم هــذا العــام نحــو 40
ألــف شــخص طلبات عمــل ،إال أنها
مل توظف أحدا منهم.
ووصــف وقــف عمليــة التوظيــف
للكــوادر البرشيــة بـ"األمر الخطري"،
الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر عــىل
املقدمة.
الخدمات
ّ
وحـ ّـذر شــويدح مــن قــرار أصدرتــه
"أونــروا" ،ســابقا ،مبنــح اإلجــازات
االســتثنائية للموظفــني بــدون
راتــب ،واصفــا إياهــا بـ"اإلجــازات
القرية".
وأضــاف" :هــذا يعنــي أن مــن حــق
املفـ ّـوض العــام منــح إجــازة بــدون
راتــب ألي موظــف ،ما يهدد وجود
املوظــف ،وبالتايل إيقاف الخدمة
عن الاجئني بشكل كبري".
ويف لبنــان ،رفــع املحتجــون يف
اعتصامهــم الثالــث خــال ثاثــة
أســابيع ،الفتــات أكــدوا فيهــا عــىل
االلتــزام مبطالــب "نــزاع العمــل"
الــذي بــدأوه مــع إدارة "أونــروا"
مطلــع الشــهر الجــاري ،واالســتمرار

دولة فلسطني
محكمة استئناف غزة
يف القضية الحقوقية رقم 2021/1747
والطلب رقم 2021/2417

املدعــي( /املســتدعي) هــاين كامــل ســعيد االمام -من غــزة الصربة ،وكيله
املحامي /محمد إبراهيم السقا -خانيونس.
املدعى عليهم (املستدعى ضدهم)  .1هناء كامل سعيد اإلمام -خارج الباد.
 .2نادية كامل سعيد اإلمام -خارج الباد.
 .3روال نادر شكري البنا -خارج الباد.
نوع الدعوى /تقسيم أموال مشرتكة (غري منقولة).
قيمة الدعوى /تزيد عن  10000دينار اردين (عرشة آالف دينار اردين).
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يف القضية الحقوقية رقم 2021/1747
والطلب رقم 2021/2417
اىل املدعــى عليهــم (املســتدعى ضدهــم) املذكوريــن بعاليــه مبا أن املدعي
(املستدعي) قد اقام عليكم القضية الحقوقية رقم  2021/1747صلح غزة
لذلك يقتيض عليكم الحضور اىل هذه املحكمة خال خمسة عرش يوم ًا من
تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كا يقتيض ان تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم
التحريري خال خمســة عرش يوم ًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علا بانه
قد تحدد جلسة يوم األحد 2021/12/26م لنظر القضية.
وليكــن معلومــا لديكــم انكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمدعــي
(املستدعي) ان يسري يف الدعوى ضدكم حسب األصول.
حرر يف 2021/11/24م.
رئيس قلم محكمة صلح بغزة
اكرم أبو السبح

مبقاطعــة الــورش التدريبيــة
وزيــارات الخــرباء الرتبويــني،
وتعليــق املراســات اإلداريــة،
ووقــف التعامــل مــع منظومــة
"اإلمييس".
وقــال رئيــس "اللجنــة القطاعيــة"
التحــاد املعلمــني يف لبنــان ،فتــح
رشيــف ،إن االعتصــام أكــد عــىل
رفــض قــرارات إدارة األونــروا لجهــة
تقليــص الخدمــات ،وتجميــد
العــاوة الســنوية املســتحقة،
وإغــاق بــاب التوظيــف ،وتهديــد
املوظفــني بلقمــة عيشــهم،
والتلويــح بحرمانهــم مــن رواتــب
األشهر القادمة".
وأضــاف ل ــوكالة "قدس برس" عىل
هامــش االعتصــام" :أعربنــا أيض ـ ًا
عــن رفضنــا ملحاولــة تفعيــل قــرار
اإلجــازة االســتثنائية دون راتــب،
ووضعهــا عــىل النظــام املــايل،
مــا يعنــي يف حــال تطبيــق القــرار
حرمــان املوظفــني وعائاتهــم مــن
األمان واالستقرار".
ولفــت إىل أن جميــع املعلمــني
واملعلــات "بصــدد اســتكال
الخطــوات التصعيديــة وصــو ًال إىل
اإلرضاب املفتــوح بعــد انتهــاء
املــدة القانونيــة مــن بــدء نــزاع

تراجــع وكالــة األونروا
العمــل ،حتــى ُ
عــن إجراءاتهــا الســابقة ،وإعــادة
األمــور إىل مســارها الصحيــح،
وبانتظــار مــا ســينتج عــن اجتــاع
مؤمتــر االتحــادات الــذي ســيعقد
اليوم الخميس".
وكان املؤمتــر العــام التحــادات
العاملــني يف األونــروا ،قــد قــرر
الدخــول يف "نــزاع عمــل" مــع
إدارة الوكالــة ابتــداء مــن مطلــع
الشــهر الجــاري ،ومنحهــا مهلــة 21
يوم ـ ًا كبــادرة حســن نيــة منــه؛ قبــل
الدخــول يف إرضاب مفتــوح عــن
العمل.
ويطالــب عاملــو "األونــروا" إدارة
وكالتهــم ،بوقــف قــرار اإلجــازة
االســتثنائية دون راتــب ،وإعــادة
الزيــادة الســنوية للموظفــني
والعــدول عــن تجميدهــا ،ورصف
راتبــي الشــهر الحــايل واملقبــل
يف موعديهــا ،والــرشوع بتعيــني
املوظفــني ،وإلغــاء نظــام العمــل
باملياومــة ،ورفــد العيــادات
بالطواقــم الطبيــة الازمــة ،وتعيــني
موظــف بديــل مــكان املوظــف
املجــاز ،وزيــادة أعــداد العــال
يف املخيــات والتخفيــف مــن
العقوبات التي تطال املوظفني.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
لدى محكمة االستئناف بغزة
يف االستئناف رقم 2020 / 700

املستأنفة :سلطة األرايض وميثلها املستشار /النائب العام
املســتأنف ضــده :مــازن جــاد الكريــم إبراهيــم عبــد الفتــاح التايــة باالصالــة
عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة مورثــه املرحــوم /جــاد الكريــم التايــة – غــزة
مرشوع عامر بجوار املشتل
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يف الطلب رقم 2021 / 325
اىل املســتأنف ضــده مبــا ان املســتأنفة املذكــورة اعــاه قــد تقدمت لدى محكمة
االستئناف بغزة يف االستئناف املرقوم أعاه وموضوعها (حقوق) لذلك يقتيض
عليــك الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغكــم
هــذه املذكــرة كــا يقتــيض ان تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــال
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحــدد لهــا يــوم
الثاثــاء املوافــق  2022/1/4للنظــر يف االســتئناف وليكــن معلومــا لديــك انــك
اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمحكمة ان تسري يف االستئناف حسب األصول
حرر يف2021/11/23 :م
رئيس قلم محكمة االستئناف
أ .هناء مايض
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اغتيال قيادة حماس يف الخارج والخيارات الصعبة
بقلم :أيمن الرفايت

المتغير الجديد يشير إلى أن الحسابات لن
تكون سهلة هذه المرة أمام االحتالل في
ضوء تطور قدرات المقاومة الفلسطينية
ً
ً
داخليا
وخارجيا ،باإلضافة لمساندة محور
المقاومة لها ،ما يعني أن تكلفة تنفيذ
عملية اغتيال إلحدى الشخصيات التي تلمح
لها دولة االحتالل ستكون صاعق تفجير
لألوضاع في الخارج والداخل بما في ذلك
الضفة المحتلة التي تتنامى فيها المقاومة
بشكل واضح.

فرضــت عمليــة القــدس األخــرة تغيــر ًا يف قواعــد اللعبة بــني املقاومة
الفلســطينية ودولــة االحتــالل ،إذ اضطــر املســتويني األمني والســيايس
لــدى األخــرة إبــراز أوراق مل تنضــج بعــد لتهديــد قيــادة حركــة حــامس
املتواجديــن يف الخــارج الذيــن توجــه لهــم االتهامــات باملســئولية عــن
تحريك الفلسطينيني يف الضفة والقدس لتنفيذ عمليات فدائية.
فبعــد وقــت قصــر مــن العمليــة يف القــدس كشــفت دولــة االحتــالل
ورقة خلية كشــفتها خالل األشــهر املاضية تتبع لحركة حامس يوصف
عملهــا بأنــه كان معقــد ًا كانــت تجهــز لعمليــات كبرة ضــد االحتالل يف
الضفــة والداخــل املحتــل ،وحمــل الكشــف ذكــر ًا وتحريضــا مبســئولية
قيادة حامس يف الخارج وتحديد ًا الشيخ صالح العاروري قائد الحركة
يف الضفــة املحتلــة واملتواجــد خــارج فلســطني ،وقيــادات أخــرى معــه
تتواجد يف تركيا ،تتهمهم دولة االحتالل بالوقوف خلف هذه العملية.
التصعيــد يف ذكــر االحتــالل لهــذه القيــادات وتحميلهــا املســئولية
املبــارشة عــن الخليــة بجانــب اإلعــالن عن الخلية يكشــف بشــكل واضح
نوايــا االحتــالل املســتقبلية تجــاه قيــادة الحركــة يف الخــارج ،إذ يجــد
املتابــع ملجريــات االحــداث مؤخــر ًا رغبــة إرسائيليــة يف تحييــد هــذه
القيــادة ســواء بشــل قدراتهــا عــى العمــل يف الضفــة أو تنفيــذ عمليــات
اغتيال.
حالــة العجــز أمــام محــاوالت بنــاء القــوة العســكرية للمقاومــة يف الضفــة
الغربية والقدس املحتلة باتت متثل تحدي ًا كبر ًا أمام دولة االحتالل،
إذ إن الجهــود ضمــن سياســة مــا يســمى "جــز العشــب" مل تعــد ناجحــة
وقــادرة وقــف توجــه الشــبان الفلســطينيني للعمــل العســكري ضــد
االحتــالل ،وهــو مــا دفــع أطراف ـ ًا داخــل دولــة االحتــالل للبحــث عــن حالــة
ردع للمحركــني يتزامــن معهــا محــاوالت إلثارة شــعور باإلحباط لدى بقية
الفلسطينيني يف الضفة.
العمليــات الفدائيــة التــي تنامــت خــالل الســنوات األخــرة ،مبــا يف
ذلــك عمليــات الطعــن وإطــالق النــار تشــر إىل أن قضايــا املقاومــة يف

الضفــة املحتلــة والقــدس آخــذة يف التصاعــد بشــكل واضــح لــدى جيل
جديــد مــن الفلســطينيني ،رغــم كل اإلجــراءات والسياســيات األمنيــة
يومــا هنالــك ،وأمــام هــذا العجــز تريــد دولة
والعســكرية التــي ال تتوقــف ً
االحتالل حالي ًا ترميم صورتها داخليا وخارجي ًا.
ولعــل أبــرز التحــركات التــي قــد تنتهجهــا دولــة االحتــالل بهــذا الصــدد
تنفيــذ عمليــات اغتيــال لقيــادات مســئولة عــن تثويــر الضفــة وســكانها
ضــد االحتــالل ،مبــا يشــكل حالــة ردع للفلســطينيني يف الخــارج وجعــل
مثــن اللعــب يف الضفــة كبــر ًا ومخاطــرة محفوفــة مبخاطــر عاليــة جــد ًا،
وهنــا ميكــن فهــم التحريــض الكبــر الــذي بثتــه وســائل االعــالم العربيــة
خالل الفرتة األخرة ضد قيادة حامس يف الخارج ،محاولة لوضع هذه
القيــادة أمــام خياريــن أمــا أن تــردع وتتوقف عن عملها أو أن يتم اغتيالها
فعلي ًا.
بغــض النظــر عــن جديــة التهديــدات أو قــدرة إرسائيــل عــى تنفيذهــا،
إال أن عمليات اغتيال يف الخارج مل تعد باألمر الســهل بالنســبة لدولة
االحتــالل ،واغتيــال العــدو لشــخصيات وازنــة يف املقاومــة داخــل أو
خارج قطاع غزة باتت تعد خطوط ًا حمراء رسمتها املقاومة بتضحيات
كبرة ،إذ أن الرد عى هذه العمليات سيأخذ منحيني اسرتاتيجيني يف
الــراع مــع دولــة االحتــالل ،األول يتمثــل يف تغيــر كبــر قــد يطــرأ عــى
فكــرة العمــل العســكري خــارج فلســطني املحتلــة واســتهداف مصالــح
العــدو يف مناطــق مختلفــة ،والثــاين يتعلــق بــردة فعــل قيــادة املقاومــة
التي رمبا لن ترتدد يف تكرار ما حدث خالل معركة سيف القدس وهو
مــا يعنــي فتــح مواجهــة عســكرية جديــدة عــى جبهــة غــزة ،األمــر الــذي
تعتربه دولة االحتالل مكلف ًا أكرث من عمليات االغتيال ذاتها.
قد تكون خيارات املقاومة الفلسطينية غر متوقعة للمستوى األمني
والعسكري يف دولة االحتالل ،إذ إن اغتيال شخصية وازنة بهذا الحجم
قد يدفع لقرار بعودة العمليات االستشهادية داخل مدن االحتالل ،ما
يعني بالنسبة لدولة االحتالل مواجهة موجة عمليات كرة ومتسلسلة،

تقود معها تغرات كبرة يف واقع الضفة املحتلة.
املتغــر الجديــد يشــر إىل أن الحســابات لــن تكــون ســهلة هــذه املــرة
أمــام االحتــالل يف ضــوء تطــور قــدرات املقاومــة الفلســطينية داخلي ـ ًا
وخارجي ـ ًا ،باإلضافــة ملســاندة محــور املقاومــة لهــا ،مــا يعنــي أن تكلفــة
تنفيذ عملية اغتيال إلحدى الشخصيات التي تلمح لها دولة االحتالل
ســتكون صاعــق تفجــر لألوضــاع يف الخــارج والداخــل مبــا يف ذلــك
الضفة املحتلة التي تتنامى فيها املقاومة بشكل واضح.
األهــم يف معادلــة االغتيــال هــذه املــرة أن الحســابات أصبحــت أمــام
دولــة االحتــالل أكــرث تعقيــد ًا ،فــام كانــت تســتطيع فعلــه دولــة االحتــالل
ســابق ًا لن تســمح به قيادة املقاومة الفلســطينية حالي ًا ،ناهيك بتعقيد
عمليــات االغتيــال مــن الناحيــة السياســية والدبلوماســية عــى دولــة
االحتــالل ســواء حدثــت هــذه العمليــة يف لبنــان أو تركيــا أو غرهــا مــن
الدول يف املنطقة ،نظرا ألن هذا األمر معناه مشاكل متعددة ال ميكن
مللمة أبعادها.
قيــادة املقاومــة الفلســطينية الحاليــة باتــت غــر متوقعــة يف قراراتهــا
بالنســبة لدولــة االحتــالل وهــذا يعنــي تعقــد الخيــارات أمــام املســتوى
الســيايس يف دولــة االحتــالل ،إذ أن ســيناريوهات مــا بعــد االغتيــال
قــد تكــون متطرفــة وغــر معــربة عــن الواقــع كــام حــدث يف معركة ســيف
القــدس عندمــا ذهبــت املقاومــة لقصــف مدينــة القــدس املحتلــة ،يف
الوقــت الــذي كانــت كل تقديــرات املســتوى األمنــي بــان التصعيــد
سيبدأ متدرج ًا من غالف غزة.
كل ما ســبق ال يعني أن دولة االحتالل قد ال تذهب لعمليات اغتيال،
إال أن الثابــت أن مثــل هــذه العمليــة متثــل قمــة الكــرب املرتبــط بالغبــاء
لــدى العــدو ،فمثــل هــذه العملية لن تثنــي قيادة املقاومة عن جهودها
بخصــوص الضفــة املحتلــة ،بــل رمبــا تكــون حافــز ًا لــرد كبــر يحمــل معــه
مالمح انتفاضة جديدة تبدأ بسلسلة عمليات كبرة يف مدن االحتالل
املركزية ،وخيارات أخرى.

حماس وقواعد التفاوض مع االحتالل

يعــد التفــاوض أحــد األدوات والوســائل العقليــة البريــة التــي وهبهــا
اللــه ســبحانه وتعــاىل لإلنســان وميــزه عــن باقــي املخلوقــات عى ســطح
األرض؛ وذلــك لغــرض التواصــل وتحقيــق حاجاتــه ورغباتــه وإرادتــه مــع
ســائر البــر ،و ُيعــرف التفــاوض عــى أنــه" :توظيــف مختلــف اآلليــات
والتقنيــات العقالنيــة والنظاميــة ملحاولــة تحديــد وتنســيق املصالــح
املتعارضــة ،يف صيغــة شــفوية أو مكتوبــة طاملــا أنهــا تتيــح ملختلــف
األطــراف التعبــر عــن آرائهــم يف ســياق الحــوار الجــاري بينهــا" ،وهــو
"عمليــة بــني متنازعــني أو أكــرث مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق أو صفقــة،
بحيث يسعى كل طرف للحصول عى أقىص حد من املنافع يف هذا
االتفاق أو الصفقة".
يف القضية الفلســطينية ،يكون كيان اإلحتالل اإلرسائيي أحد أطراف
التفــاوض ،وهــو الطــرف املعتــدي عــى األرض والحقــوق مــن خــالل
مروعــه اإلحــاليل والــذي يهــدف للســيطرة عــى األرض بــدون النــاس
بنفيهــم بالقتــل ،أو التهجــر خــارج أرضهــم أو داخلهــا .لذلــك جوهــر
العالقــة يف ظــل هــذا اإلحــالل هــو التناحــر ونفــي اآلخــر ،ويف هــذه
الحالــة مــن الــراع مــن املفــرتض أن تكــون أصــل العالقــة القامئــة بــني
الفلسطينيني واالحتالل اإلرسائيي قامئة عى مبدأ "اللعبة الصفرية"
ومفادهــا :أن املكاســب التــي يحققهــا الطــرف "أ" متثــل الخســائر التــي
يفقدهــا أو يتكبدهــا الطــرف "ب" ،أي الربــح املطلــق أو شــبه املطلــق

للطــرف "أ" والخســارة املطلقــة أو شــبه املطلقــة للطــرف "ب" ،وهذا ما
تتبناه فصائل املقاومة.
وقــد أتقنــت حركــة حــامس عمليــة التفــاوض مــع االحتــالل مــن خــالل
الخــربة الرتاكميــة التــي تشــكلت بســبب الراع الطويــل معه عى عدة
جبهــات ،ومــن خــالل التعلــم مــن أخطــاء اآلخريــن الذيــن وقعــوا فريســة
مراوغــة االحتــالل وقدرتــه الكبــرة عــى التنصــل مــن االتفاقــات وتزييف
املفاهيم ،ولذلك استندت يف جوالت املفاوضات مع كيان االحتالل
اإلرسائيــي عــى ثــالث قواعــد حاســمة ،حــددت بقــاء املفاوضــات يف
إطار غر مبارش من خالل وسيط.
أوىل هــذه القواعِ ــد ،هــي "اإلبقــاء عــى الحاجــز النفــي مــع مــن
تفاوضه" ،فهذا يجعل كيان االحتالل غر قادر عى التنبؤ بردود فعل
حركــة حــامس ،مــن خــالل اعتــامد وســيط للمفاوضــات تســند لــه مهمــة
االلتقاء مع املفاوض "اإلرسائيي" وإدارة العملية التفاوضية.
وثــاين القواعِ ــد ،هــي "الحــرص عــى الكتــامن الشــديد فيــام يتع َّلــق
باألهداف التفاوضية" ،وطرق تحقيقها وحقيقة القدرة عى تحقيقها،
وعنــارص القــوة التــي متتلكهــا ،حيــث أن لــكل معلومــة أو تقــدم يف
طريــق املفاوضــات لــه مثــن يجــب عــى االحتــالل دفعــه ،فمــن خــالل
املفاوضــات غــر املبــارشة تســتطيع املراوغــة والحفــاظ عــى حالــة من
الغموض التي تستفز الطرف "اإلرسائيي" املفاوض.

أمــا الثالثــة؛ فهــي "ترســيخ انطبــاع بــأن املفــاوِض ال ميلــك كل األوراق"،
ض فيهَ ،
فو َ
وط َر َح ُه عى
وال يستطيع تقديم يشء أكرث من القليل الذي ِّ
املائــدة علن ـ ًا؛ حتــى لــو كان املفــاو ُ
ِض يف قمــة الهرم الســيايس وميكنه
تقديــم املزيــد ،بحيــث دامئ ـ ًا مــا تضــع حركــة حــامس يف مفاوضاتهــا
خطة لتخفيف ضغط املفاوضات واكتساب مرونة تفاوضية من خالل
تعليق بعض النقاط التفاوضية عى رأي القيادة العليا أو الرأي العام.
وعــى هــذا األســاس ميكننــا فهــم جمــود وتصلــب حركــة حــامس تجــاه
املفاوضــات املبــارشة مــع اإلحتــالل اإلرسائيــي ،فالتفــاوض املبــارش
يعنى االعرتاف بوجوده ،وكام ذكرنا سابق ًا أن العالقة بني حركة حامس
واالحتالل هي عالقة صفرية.
أضــف إىل ذلــك قناعــة حركــة حــامس بــأن االحتــالل اإلرسائيــي يســعى
إلبقــاء العمليــة التفاوضيــة عمليــة مســتمرة وال نهائيــة ،يكســب مــن
خاللهــا الوقــت ويتجنــب الوصــول إىل حالــة انســداد تــام تــؤدي إىل
االنتقال للخيارات أخرى الخشنة.
ومبــا أن اإلســرتاتيجية التفاوضيــة "اإلرسائيليــة" تهــدف إىل إطالــة أمــد
املفاوضــات مــع اســتمرار بنــاء الحقائــق عــى األرض ،مــع نــزع أوراق
الضغــط التــي متتلكهــا حركــة حــامس أو التخفيف منهــا ،فإن ذلك يعزز
القناعــة لــدى الحركــة للتعامــل باملفاوضــات عــى أنهــا تكتيــك ثانــوي
بصورته غر املبارشة ،لتجنب إعطاء كيان االحتالل فرصة للمراوغة.

أ.محمد عوده األغا
باحث يف الشأن اإلقليمي

وبما أن اإلستراتيجية التفاوضية
«اإلسرائيلية» تهدف إلى إطالة أمد
المفاوضات مع استمرار بناء الحقائق
على األرض ،مع نزع أوراق الضغط التي
تمتلكها حركة حماس أو التخفيف منها،
فإن ذلك يعزز القناعة لدى الحركة للتعامل
بالمفاوضات على أنها تكتيك ثانوي بصورته
غير المباشرة ،لتجنب إعطاء كيان االحتالل
فرصة للمراوغة.

هل التطبيع يجلب السالم للعرب أم يزيد حروبهم؟
د .ناجي شكري الظاظا
أكاديمي ومحلل سيايس

رغم كل ما قدمه العرب من تطبيع وخدمات
سياسية واقتصادية وأمنية لصالح االحتالل
ّ
ً
ً
استقرارا
إال أنهم لم يجنوا
سياسيا وال تنمية
اقتصادية وال رفاهية اجتماعية ،بل على
العكس من ذلك إزدادت أزماتهم السياسية
واالقتصادية واالجتماعية .فتقسمت األرض
على إثنيات وعرقيات ومذاهب سواء بشكل
جغرافي أو سياسي.

رغــم أن العــرب قــد خاضــوا أربعــة حــروب متتاليــة مــع عدوهــم
"إرسائيل” يف األعوام  1948و 1956و 1967و ،1973إ ّال أن مر
وهــي أكــرب الــدول العربيــة رغــم انتصارهــا يف آخــر تلــك الحــروب قــد
وقعت "اتفاقية كامب ديفد" للســالم أواخر  1978برعاية الواليات
املتحــدة األمريكيــة! تــى ذلــك توقيــع "معاهــدة الســالم" يف 26
مــارس  ،1979والتــي اشــتملت عــى اعــرتاف مــر ب "إرسائيــل"
كدولة ،وتبادلت معها السفارات والسفراء!
ويف اليــوم التــايل للتوقيــع أي يف  27مــارس  1979أعلــن العــرب
جميعــا مقاطعــة القاهــرة ،ووقــف كل خطــوط الطران معها ،بقرار من
مجلــس وزاري عــريب طــارئ يف بغــداد ،وتــم نقــل مقــر جامعــة الدولــة
العربية ألول مرة من القاهرة إىل تونس.
ّ
ورغــم تلــك الخطــوة الكبــرة مــن العــرب ضــد تطبيع مــر إال أنه وبعد
 3ســنوات فقــط قــد اعــرتف العــرب ضمني ـ ًا بحــق إرسائيــل بالوجــود
عى األرض الفلســطينية ،حتى حدود  1967وليس  1948يف قمة
الرباط باملغرب عام  ،1982وهو الذي ما زال قامئ ًا يف كل املواقف
العربية ،وصو ًال إىل قمة بروت  2002والتي اشتملت عى "املبادرة
العربية للســالم" ،التي جعلت من أقىص طموح الدولة الفلســطينية
عــى حــدود  1967أن تكــون العاصمــة هــي القــدس الرقيــة فقــط!
وهــو مــا أصبــح -لألســف -يف كل مخرجــات القمــم العربيــة وحتــى
اإلســالمية مبــا فيهــا منظمــة التعــاون اإلســالمي التــي خصصــت ألول
مرة "القدس الرقية" عاصمة للدولة الفلسطينية املنشودة! وهذا
يعني ضمن بأن "القدس الغربية" هي عاصمة االحتالل اإلرسائيي!

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

عــادت مــر إىل جامعــة الــدول العربيــة عــام  1989وعــاد مقــر
الجامعــة العربيــة إليهــا عــام  ،1990وذهــب كثــر مــن العــرب إىل
إرسائيــل حبــو ًا أو مشــي ًا أو جري ـ ًا .بــل إنــه مــن أصــل  193دولــة يف
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ال تعــرتف بـ ـ “إرسائيــل” ســوى 28
دولــة ،منهــم  15أعضــاء يف الجامعــة العربيــة و 10أعضاء يف منظمة
التعــاون اإلســالمي ،باإلضافــة إىل كوريــا الشــاملية وبوتــان وكوبا .أي
أن  86%مــن دول العــامل تعــرتف بهــذا الكيــان العنــري يف مقابــل
 71%تعــرتف بفلســطني كدولــة ،أي  137دولــة (حتــى أغســطس
2018م).
كل هذه الهرولة العربية املجانية للتطبيع وال يزال العدو اإلرسائيي
يرفض كل املشــاريع العربية "للســالم” بل إنه ال يذكرها ال ســلب ًا وال
واضحــا -لديه اتصــاالت تاريخية مع معظم
إيجابيــا ،ألنــه -كــام أصبــح
ً
ًّ
الدول العربية وعى مستويات متعددة.
إن التطبيــع مبعنــاه الريــح يشــمل كل عالقــة تنشــأ مــع االحتــالل
الصهيــوين تـ ّ
ـرع وجــوده عــى أرض فلســطني ،وحتــى بحســب
تعريف موقع حركة املقاطعة املعروف باسم  BDSفإن التطبيع هو
املشاركة يف أي مروع أو مبادرة أو نشاط ،محي أو دويل ،يجمع
عــى نفــس املنصــة بــني فلســطينيني أوعــرب وإرسائيليــني ،أفــراد ًا
ْ
التالي ْني:
الر َط ْني
كانوا أم مؤسسات ،وال يستويف
َ
.1أن يعــرتف الطــرف اإلرسائيــي بالحقــوق األساســية للشــعب
الفلسطيني مبوجب القانون الدويل.
ّ
ً
شكال من أشكال النضال املشرتك ضد نظام
يشكل النشاط
.2وأن

" تعبر عن رأي أصحابها

االحتالل والفصل العنري اإلرسائيي.
كــام ال ميكــن حــر التطبيــع مع العدو الصهيوين يف شــكل ســيايس
أو اقتصــادي ،فهــو يتعــدى ذلــك إىل التطبيــع اإلعالمــي والثقــايف
وحتى األكادميي والديني .لقد كانت دعاوي املطبعني يف البداية
أنهم يقومون بالتطبيع خدمة للقضية الفلســطينية ،ثم تطور “الفكر
التطبيعــي” إىل القــول بــأن التطبيــع هــو اعــرتاف بالواقــع واســتجابة
موضوعيــة لحقيقــة وجــود “دولــة إرسائيــل”! وهــذا رصيــح يف كل
خطابــات املطبعــني منــذ أول مطبــع وهــو الرئيــس املــري "أنــور
الســادات"  ،1978وصــو ً
ال إىل "عبــد الفتــاح الربهــان" رئيس مجلس
السيادة السوداين .2021
ورغــم كل مــا قدمــه العــرب مــن تطبيــع وخدمات سياســية واقتصادية
وأمنيــة لصالــح االحتــالل إ ّ
ال أنهــم مل يجنــوا اســتقرار ًا سياســي ًا وال
تنميــة اقتصاديــة وال رفاهيــة اجتامعيــة ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك
إزدادت أزماتهــم السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة .فتقســمت
األرض عــى إثنيــات وعرقيــات ومذاهــب ســواء بشــكل جغــرايف أو
ســيايس .ونقلــت أموالهــم لصالــح وظائــف ملواطنــي دول غربيــة،
وبقيــت الشــعوب العربيــة يف فقرهــا وحروبهــا الداخليــة .ولقــد قلنــا
إن عــى العــرب أن يدركــوا أن التطبيــع ال ميثــل خطــر ًا عــى القضيــة
الفلســطينية فحســب ،بــل هــو خطــر حقيقــي عــى شــعوب املنطقــة
ومســتقبل دولها؛ ف "إرسائيل" كيان اســتيطاين رسطاين قائم عى
التمييز العنري يف ســلوكه الســيايس واالقتصادي واألمني عوض ًا
عن االجتامعي .فهل يدرك العرب ذلك قبل فوات األوان.
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أصحاب المنازل المدمرة يطالبون المانحين باإلسراع في إعادة اإلعمار
غزة /رامي رمانة:
طالــب متــررون مــن العــدوان
اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة يف مايــو
املنــرصم الجهــات املانحــة بــاإلرساع
يف إعــادة بنــاء منازلهــم املهدمــة،
مشــرين إىل عــدم قدرتهــم عــىل دفع
اإليجــارات نتيجــة تــردي أوضاعهــم
املعيشية.
مطلــب املتــررون تزامــن مــع زيــارة
سفراء دول اتحاد األورويب لقطاع غزة
املحارص منذ  15عام ًا.
يقــول املواطــن محمــد اليازجــي (40
عام ـ ًا) إنــه اضطــر إىل اســتئجار شــقة
بســعر ( 250دوالر) شــهري ًا ،بعــد
أن تعرضــت شــقته ذات املســاحة
( )160مــرتا مربعــا إىل هــدم كي يف
العدوان األخر عىل القطاع.
وبــني اليازجــي لصحيفــة "فلســطني"،
أنــه شــارك أكــر مــن مــرة يف وقفــات
احتجاج بســبب التأخر يف إعادة بناء
شــقته ،مشــرا إىل أن وضــع أرستــه
املعييش مأساوي.
ويعيــل اليازجــي املتعطــل عن العمل
منذ عدة سنوات أرسة من ( )9أفراد،
بينهــم طفــل يبلغ ( 3ســنوات) مصاب
بجروح صعبة جراء العدوان.
وقــال املواطــن حســام عابــد (50
عام ـ ًا) ،إن منزلــه تعــرض للهــدم الكي
يف العــدوان األخــر ،واضطــر إىل
النــزوح عنــد أحــد أقاربــه ثــم انتقــل
الستئجار شقة متواضعة.

جانب من الدمار الذي خلفه العدوان األخر عىل قطاع غزة
وبــني عابــد لصحيفــة "فلســطني"،
أن الشــقة املســتأجرة يعيــش فيهــا
 15فــرد ًا بينهــم ابــن متــزوج وطلبــة
جامعيون.
ولفــت إىل تســلمه  2000دوالر بعــد
أيــام مــن العــدوان ،أنفــق جــزءا منهــا
لدفــع االيجــار والجــزء اآلخــر لــراء
بعــض احتياجــات املنــزل عوض ـ ًا عــن
التي فقدها يف العدوان.
ودعــا عابــد الجهــات املانحــة إىل
اإلرساع يف تقديم مساعداتهم لأرس
للمتــررة ،وإعــادة بنــاء منشــآتهم

السكنية قبل الدخول إىل ذروة فصل
الشتاء.
يشار إىل أن عدد الوحدات السكنية
املتــررة خــالل عــدوان مايــو بلــغ
 16800وحــدة ســكنية ،منهــا 1800
وحــدة ســكنية غــر صالحــة للســكن،
و  1000وحــدة ســكنية هــدم كامــل،
يف حــني تعرضــت  5أبــراج ســكنية
تتوســط مدينــة غــزة للهــدم الــكي،
وفــق إحصائيــة وزارة األشــغال العامــة
واإلسكان.

 55ألف عائلة متضررة

(أرشيف)
ويطالــب صــالح النجــار املتحــدث
باســم متــرري حــرب عــام ،2014
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني
الفلســطينيني (أونــروا) بتعويضهــم،
مبينــا أن الكثــر مــن املتررين تأثروا
بفعل عدم رصف تعويضاتهم.
وقــدر النجــار يف ترصيــح لــه إجــاميل
املترريــن بنحــو ( )55ألــف عائلــة،
يحتاجــون إىل مــا قيمتــه ()70-80
مليون دوالر.
وأشار إىل أن وكالة الغوث طلبت من
املترريــن اإلصــالح عــىل حســابهم

بتمويل قطري

الغريز لـ"فلسطين" :مشروع إلصالح األضرار الجزئية
في الطرقات المتضررة من العدوان
غزة /رامي رمانة:
أعلن مدير املشاريع يف وزارة الحكم املحي،
م .زهــدي الغريــز ،عــزم وزارتــه بالتعــاون مــع
البلديــات تنفيــذ مــروع إلصــالح جــزيئ
للشــوارع والطرقــات التــي تعرضــت للعــدوان
اإلرسائيــي يف شــهر مايــو املايض ،وذلك قبل
الدخول إىل عمق فصل الشتاء.
وبني الغريز لصحيفة "فلســطني" ،أن املروع
املمــول مــن دولــة قطــر بقيمــة مليــون ونصــف
املليــون دوالر ،يشــتمل عــىل إمــداد بلديــات
قطــاع غــزة مبــادة البســكورس وبــالط اإلنرتلــوك
إلصالح األرضار الواقعة يف الشوارع والطرقات
مؤقتا لحني البدء باإلعامر الشامل.

مــن جهــة أخــرى أوضــح الغريــز ،أن شــارع الحرية
الواصــل بــني شــارعي صــالح الديــن رشقــا
والرشــيد غرب ـ ًا أوشــك عــىل االنتهــاء ،مبين ـ ًا
أن الشــارع املمــول مــن البنــك اإلســالمي -
جــدة ،عــىل اتجاهــني ،وطولــه  7كيلومــرتات،
ويخــدم الجامعــات ،واملؤسســات الحكوميــة
واملستشفيات.

حق المياه المعالجة

ويف موضــوع منفصــل ،قــال الغريــز ،إن العمــل
جــا ٍر عــىل تنفيــذ مــروع بقيمــة ( )33مليــون
دوالر مــن االتحــاد األورويب ،لخدمــة األغــراض
الزراعية ،متوقع ًا االنتهاء منه يف غضون عام.
وبــني أن املــروع إعــادة حقــن امليــاه املعالجة

دولة فلسطني
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

املوضوع /مذكرة اعالن خصوم صادرة عن
محكمة الشيخ رضوان

الناتجــة عــن محطــة ميــاه رشق جباليــا يف آبــار
جوفيــة مــزودة بشــبكات تنقيــة ليتــم اســتخدام
امليــاه الحق ـ ًا يف ري املزروعــات ،مشــر ًا إىل
أن املــروع يتضمــن إمــداد خطــوط تصــل إىل
( )120كليو مرت تجاه أرايض املزارعني.
وذكــر الغريــز أنــه ســيتم إعــادة طــرح مناقصــة
إلنشــاء الخــط الناقــل للميــاه املحــالة الناتجــة
مــن محطــة التحليــة يف ديــر البلــح إىل بلديــات
جنــوب القطــاع ،مشــر ًا إىل أن الخــط ســيمتد
مــن (مفــرتق املطاحــن إىل رفــح) ،كــام ســينفذ
مــروع مســاند إلعــادة تهيئــة شــبكة توزيــع
املياه الداخلية بني املناطق من أجل استقبال
املياه املحالة.

دولة فلسطني
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

املوضوع /مذكرة تبليغ قرار استئناف

الشــخيص عــىل أن يتــم تعويضهــم
فيــام بعــد ،وقــد مــرت ســبع ســنوات
ومل يتلقوا تعويضهم.
جهتــه أكــد االختصــايص
مــن
االقتصــادي د .معــني رجــب ،أن بــطء
إعــادة إعــامر املنشــآت الســكنية
املهدمــة يزيــد مــن حــدة األوضــاع
املعيشــية واالقتصاديــة ألصحابهــا،
مشــر ًا أن املطلــوب مــن الســلطة
الفلســطينية واملؤسســات الدوليــة
العاملــة يف قطــاع غــزة الضغــط عــىل
املســتوى الــدويل لدفــع الــدول
املانحــة مــن أجــل اإلرساع يف إعــادة
اإلعامر.
وحــث رجــب يف حديثــه لصحيفــة
"فلســطني" ،عــىل رضورة أن يشــمل
اإلعــامر أصحــاب املنشــآت الســكنية
التــي تعرضــت ألرضار يف الحــروب
الســابقة واالجتياحــات اإلرسائيليــة
املتكررة.
ودعا كذلك ،ألن تشمل عملية إعادة
اإلعــامر والتعويــض القطــاع الخــاص
الــذي يتعــرض يف كل عــدوان إىل
خســائر كبــرة ،وتبقــى منشــآته دون
إعادة إعامر.
ونبــه إىل حاجــة قطــاع غــزة إىل إصــالح
واســع يف التحتية ،وإمداده بشبكات
ميــاه ورصف صحــي ،وإيجــاد حلــول
رسيعة ألزمة الكهرباء ،فض ً
ال عن فتح
املعابــر ،وتســهيل حركــة الصــادرات
والواردات.

"اإلحصاء" :تراجع العجز التجاري
بنسبة  % 5في سبتمبر

رام الله /فلسطني:
تراجع العجز التجاري الفلسطيني بنسبة  ،5%عىل أساس شهري،
إىل حــوايل  400مليــون دوالر يف ســبتمرب /أيلــول املــايض ،وفــق
مسح للجهاز املركزي لإحصاء صدرت نتائجه أمس.
وقــال اإلحصــاء يف بيــان صحفــي ،إن العجــز التجــاري ارتفــع عــىل
أســاس ســنوي بنســبة  22%يف أيلــول ،مقارنــة مــع الشــهر املناظــر
مــن العــام  2020وانخفضــت الصادرات خالل أيلول  2021بنســبة
 19%مقارنة مع الشهر السابق ،بينام ارتفعت بنسبة  16%مقارنة
مع أيلول  ،2020حيث بلغت قيمتها  111.9مليون دوالر.
وســجلت الصــادرات إىل دولــة االحتــالل خــالل شــهر أيلــول 2021
انخفاضــا بنســبة  21%مقارنــة مــع الشــهر الســابق ،وشــكلت
الصــادرات إىل دولــة االحتــالل  91%مــن إجــاميل قيمــة الصــادرات
لشهر أيلول  ،2021بينام ارتفعت الصادرات إىل باقي دول العامل
بنسبة  10%مقارنة مع الشهر السابق.
كــام انخفضــت الــواردات خــالل شــهر أيلــول  2021بنســبة 9%
مقارنــة مــع الشــهر الســابق ،بينــام ارتفعــت بنســبة  21%مقارنــة مــع
شهر أيلول  ،2020حيث بلغت قيمتها  512.1مليون دوالر.
وسجلت الواردات من دولة االحتالل خالل أيلول  2021انخفاضا
بنســبة  1%مقارنة مع الشــهر الســابق ،وشــكلت الواردات من دولة
االحتــالل  60%مــن إجــاميل قيمــة الــواردات لشــهر أيلــول ،2021
كــام انخفضــت الــواردات مــن باقــي دول العــامل بنســبة  18%مقارنة
مع الشهر السابق.

"أونكتاد" :إغالقات االحتالل
ُتكبد االقتصاد الفلسطيني
 58مليار دوالر

رام الله /األناضول:
قــدر تقريــر هــو األول مــن نوعــه ،أعــده مؤمتــر األمــم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة "أونكتــاد" ،وكشــف عنــه أمــس ،خســائر االقتصــاد
الفلســطيني بنحــو  58مليــار دوالر مــن جــراء اإلغالقــات اإلرسائيليــة
يف الفرتة بني .2000-2018
وأعلــن التقريـ َـر يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف جنيــف محمــود
الخفيــف ورامــي العــزة ،مــن وحــدة مســاعدة الشــعب الفلســطيني
يف "اونكتــاد" ،واســتضافه معهــد أبحــاث السياســات الفلســطيني
"ماس" ،ومقره يف رام الله ،عرب تقنية االتصال املريئ.
وسيســلم التقريــر لأمــم املتحــدة يف  29نوفمــرب الجــاري ،الــذي
يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقــال "الخفيــف" ،إن خســارة االقتصــاد الفلســطيني جــراء هــذه
اإلغالقــات ( 58مليــار دوالر) يف الفــرتة مــن عــام ،2018 – 2000
تعادل نحو  4أضعاف إجاميل الناتج املحي الفلسطيني يف عام
.2019
والتقريــر واحــد مــن سلســلة تقارير ســنوية بــدأ "اونكتــاد" بإعدادها
منــذ عــام  2016بنــاء عــىل طلــب األمــم املتحــدة ،حــول الخســائر
التي يكبدها االحتالل اإلرسائيي ألرايض السلطة الفلسطينية.
وزاد" :نســعى لتقديــر وضــع االقتصــاد الفلســطيني ،يف ظــل
ســيناريو عــدم وجــود احتــالل ،هــذه التقاريــر تكشــف عــن وضــع
صعب للغاية".
وأضــاف" :قياســا إىل وضــع االقتصــاد الفلســطيني قبــل العــام
 ،2000وبعــد العــام  ،2006وعــىل أســاس معــدل منــو بنســبة 7
باملئــة ســنويا ،فــإن االقتصــاد الفلســطيني يفــرتض أن يكــون أكــرب
بنحو  35باملئة لو مل تكن هناك إغالقات".
ويف تقاريــر ســابقة ،قــدر "اونكتــاد" خســائر االقتصــاد الفلســطيني
جــراء منــع الفلســطينيني مــن اســتغالل املنطقــة املصنفــة "ج"
واملوارد الطبيعية فيها ،بنحو  3.8مليارات دوالر سنويا.

المرأة الماليزية تدعم
نظيرتها الفلسطينية
بمشاريع تمكينية عدة

غزة /صفا:
قدمــت ســيدة األعــامل املاليزيــة "ســابرينا" دعــام للمــرأة
الفلســطينية ضمــن مشــاريع وزارة شــؤون املــرأة ،وذلــك من خالل
اتفاق مشرتك بني مؤسسة ( )MAMASABاملاليزية ومؤسسة
"أحباء غزة ماليزيا" والوزارة بغزة.
وأوضحــت وزارة شــؤون املــرأة ،يف بيــان أمــس ،أنهــا وقعــت مــع
"أحباء غزة ماليزيا" املمثلة ملؤسسة ( )MAMASABاملاليزية،
مذكرة تفاهم لتنفيذ  5مشاريع بقيمة  200ألف دوالر.
وبينــت أن الدعــم مــوزع عــىل مروع صنــدوق اإلقراض ،ومروع
املركــز الوطنــي الفلســطيني ألبحــاث ودراســات املــرأة ،ومــروع
توثيــق إنجــازات املــرأة الفلســطينية ،إضافــة ملــروع ريــادة
الشابات ،ومروع التبادل الثقايف الفلسطيني املاليزي.
ووفــق الــوزارة ،تقــدم ســيدة األعــامل املاليزيــة "ســابرينا" صاحبــة
مجموعــة املخابــز املاليزيــة الضخمــة ( )MAMASABمتويلهــا
لصالــح وزارة املــرأة كرســالة دعــم مــن املــرأة املاليزيــة لنظرتهــا
الفلســطينية ،إميانــا منهــا بأهميــة دور املــرأة املجتمعــي وقدرتهــا
عىل تحقيق اإلنجازات.
ورحبــت وكيلــة وزارة شــؤون املــرأة أمــرة هــارون بتضامــن املــرأة
املاليزية ،معربة عن شــكرها ملوقف الســيدة "ســابرينا" املتوافق
مع مواقف دولة ماليزيا الداعمة للشعب الفلسطيني.
مــن جانبــه أكــد املديــر العــام ملؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا محمــد
نــادر النــوري قمــر الزمــان ،أهميــة دعــم ســيدة األعــامل املاليزيــة
"ســابرينا" كونــه األول لدعــم املــرأة الفلســطينية ،عــرب املشــاريع
الصغرة.
وأضــاف قمــر الزمــان "أن املــرأة كانــت وســتظل صاحبــة القلعــة،
التي تريب جيل املســتقبل الذي ســيحرر فلســطني من االحتالل،
ويتوجــب عــىل جميــع الجهــات ذات العالقــة مســاندة النســاء
الفلسطينيات".

اىل املدعى عليه /بشــار محمد حامد صالحة من املجدل وســكان النرص ســابقا
ومجهول محل اإلقامة يف تركيا -يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة يوم االحد
الواقــع يف 2021/12/26م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك بخصــوص القضيــة
أســاس  2021/1367وموضوعهــا دعــوى نفقــة زوجــة املرفوعــة عليــك مــن قبــل
املدعيــة /االء نعيــم محمــود عــامد وان مل تحــر يف الوقــت املعــني او ترســل
وكيــال عنــك ســيجري بحقــك املقتــى الرعــي غيابيــا لذلــك جــرى تبليغــك
حسب األصول وحرر يف  19ربيع اخر 1443هـ وفق 2021/11/24م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية
محمد كامل أبو راس

اىل املدعى عليه /حمدي عبد الكريم محمد عي الجديي من ليبيا وسكانها
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن لقــد عــادت القضيــة أســاس 2021/328م
املتكونــة بينــك وبــني املدعيــة زينــب احمــد مصبــاح عبــد النبــي املشــهورة
الجديــي مــن سمســم وســكان جباليــا وكيلتها املحامية اميــان فطيمة من مقام
محكمة االستئناف الرعية يف غزة مصدقة الحكم مبوجب أساس استئنايف
 8831ســجل  24املــؤرخ يف 2021/11/21م وموضوعهــا تفريــق للــرر من
الهجــر والتعليــق حكــام قابــال للطعــن أمام املحكمة العليا الرعية لذلك جرى
تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/11/22م.
قايض جباليا الرعي
محمود صالح فروخ

تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن
الســيد /عــادل محمــد عــي الدردســاوي قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار
لعائلــة الدردســاوي عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف
مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إع ـ ـ ـ ـ ـ ــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إع ـ ـ ـ ـ ـ ــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

منطقة تنظيم  :دير البلح
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجن ــة املركزي ــة لأبني ــة وتنظـ ــيم املــدن مبحافظـ ــات غ ـ ــزة بجلس ــتها
رقــم  2021/24املنعقـ ــدة بتاريــخ  2021/8/18عــن إي ـ ــداع املخط ـ ــط
التفص ـ ــيي ملسـ ــار الشـ ــارع رقــم ( )2375بعــرض ( )12مــرت وارتـ ــداد ()3
مرت واملحصور بني الش ــارع رقم ( )26والشارع رقم ( )24واملار بالقسائم
( )41-40-39من القطعة رقم ( )146لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من
تاريــخ هــذا اإلعــالن وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحاب الحقــوق يف األرايض
واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع اإلطــالع عــىل خارطــة
املــروع مجانــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه
إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية دير البلح.
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ )).
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظة غزة

منطقة تنظيم  :دير البلح
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجن ــة املركزي ــة لأبني ــة وتنظـ ــيم املــدن مبحافظـ ــات غ ـ ــزة بجلس ــتها
رقــم  2021/28املنعقـ ــدة بتاريــخ  2021/09/15عــن إي ـ ــداع املخط ـ ــط
التفص ــيي ملس ــار الش ــارع رقم ( )5019بعرض ( )10مرت وارت ــداد ( )3مرت
واملحصور بني الشــارع رقم ( )6027ومسار وادي السلقا واملار بالقسائم
( )71-47-46من القطعة رقم ( )127لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من
تاريــخ هــذا اإلعــالن وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحاب الحقــوق يف األرايض
واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع اإلطــالع عــىل خارطــة
املــروع مجانــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه
إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية دير البلح.
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ )).
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظة غزة

املوضوع /اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2021/701

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
محمــد حســن عــي الحجوج من ســكان خانيونس هويــة رقم 957106172
بصفته وكيال عن :سارة محمد زامل أبو جامع
مبوجب وكالة رقم 2021 / 1961 :صادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف
القطعة  89القسيمة  17املدينة خانيونس
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف
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.
التاريخ2021/11/24 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

املوضوع /اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2021/694

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد :نور
الديــن عــي عــودة الغفــري مــن ســكان غزة هوية رقــم  803651173بصفته
وكيال عن :عي عودة سعد الغفري
مبوجب وكالة رقم 2021 / 7705 :صادرة عن كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف
القطعة  676القسيمة  27املدينة غزة الزيتون
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشــكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2021/11/23 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

عالن بشأن مختار عائلة الدردساوي

بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم ()2375

بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم ()5019

عربي ودولي
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استبعاد القذافي من الترشح النتخابات الرئاسة في ليبيا
وواشنطن تطالب بتسليمه لـ"الجنائية الدولية"

الجيش العراقي :القوات األجنبية
يوما
تنهي وجودها في غضون ً 15

طرابلس /وكاالت:
قال مصدر ليبي مطلع ،أمس ،إن السلطات
القضائيــة اتخــذت قــرا ًرا باســتبعاد ســيف
اإلســالم ،نجــل العقيــد الراحــل معمــر
القــذايف ،مــن خــوض االنتخابــات الرئاســية
املقــررة يف  24ديســمرب/كانون األول
املقبل.
وأوضــح املصــدر لوكالــة األناضــول ،والــذي
طلــب عــدم نــر اســمه ،أن قــرار االســتبعاد
جــاء بســبب صــدور حكــم نهــايئ مــن القضاء
الليبي بإعدام سيف اإلسالم ( 49عاما) إثر
إدانته بارتكاب "جرائم حرب.

وأضاف أن سيف اإلسالم "مل يقدم ما يفيد
بطالن هذا الحكم أو إسقاطه".
وحتــى الســاعة  15:30بتوقيــت غرينتــش،
مل تصــدر إفــادة رســمية مــن الســلطات
الليبية بشأن مصري ترشح سيف اإلسالم.
ويف الســياق ،دعــا جيفــري ديلورينتيــس
نائــب املندوبــة األمريكيــة لــدى األمــماملتحــدة -حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة
إىل اتخــاذ كل اإلجــراءات املمكنــة لتأمــني
اعتقــال وتســليم ســيف اإلســالم القــذايف،
وبقيــة املطلوبــني للمحكمــة الجنائيــة
الدولية.

وشــدد املســؤول األمــرييك عــىل رضورة
عدم الساح ملرتكبي االنتهاكات الجسيمة
لحقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب مبواصلــة
مارسة االنتهاكات.
مــن جانبهــا ،دعــت ســفارات  5دول غربيــة
لــدى ليبيــا ،أمــس ،إىل احــرتام مــا ســيصدر
عــن الســلطات املختصــة مــن قــرارات فيــا
يخــص ملفــات املرشــحني لالنتخابــات
الرئاســية املقــررة يف  24ديســمرب/كانون
األول املقبل.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك صــدر عــن
ســفارات الواليــات املتحــدة وبريطانيــا

وأملانيــا وفرنســا وإيطاليــا لــدى ليبيــا ،نرتــه
السفارة األمريكية عرب موقعها اإللكرتوين.
وقالــت الــدول الخمــس يف البيــان "نعــرب
عــن دعمنــا الكامــل للســلطات املســؤولة
عــن املراجعــة القضائيــة للرتشــيحات،
وندعــو جميــع الجهــات الفاعلــة إىل احــرتام
قراراتهــا" .والثالثــاء ،أعلــن عــاد الســايح
رئيــس املفوضيــة الوطنية العليا لالنتخابات
خــالل مؤمتــر صحفــي -إحالــة "ملفــاتاملرتشحني إىل مكتب النائب العام وإدارة
الجــوازات والجنســية واملباحــث الجنائيــة"
للنظر فيها.

إثيوبيا تطرد دبلوماسيين إيرلنديين وحديث عن فشل

بغداد /وكاالت:
أعلــن الجيــش العراقــي ،أمــس ،أن
القــوات األجنبيــة ســتنهي وجودها
يف البــالد يف غضــون ال ــ 15يومــا
املقبلــة .وقــال اللــواء تحســني
الخفاجــي ،املتحــدث باســم قيادة
العمليــات املشــرتكة (تتبــع وزارة
الدفــاع) ،إن ملــف إنهــاء الوجــود
األجنبــي يســري وفــق الجــدول
املخطــط لــه ،وال توجــد قواعــد
مخصصــة لهــم ســوى وجودهــم
عــىل نحــو بســيط يف قاعــدة عــني
األســد يف محافظــة األنبــار (غــريب
العراق).
وأوضح الخفاجي أن أغلب القوات
القتاليــة خرجــت مــن العــراق،
ومل يبــق إال املستشــارون ومــن
يعمــل يف مجــال االســتخبارات
أو االســتطالع وكذلــك التدريــب
واالستشــارة .وتابــع أن املتبقــي
مــن القــوات األجنبيــة جــزء بســيط

وســتخرج جميعهــا خــالل  15يوما
باســتثناء من تحولت مهمتهم إىل
االستشــارة ،وتقديــم معلومــات،
ودعــم القــوات األمنيــة العراقيــة.
ولفــت إىل أن هنــاك جــدوال يف
تســليم األســلحة واملعـ ّـدات إىل
القوات القتالية.
والجمعــة املاضيــة قالــت الهيئــة
التنســيقية للمقاومــة العراقيــة إنها
مل ترصــد أي مظهــر النســحاب
القــوات األمريكيــة مــن البــالد،
املقــرر بشــكل كيل يف 31
ديسمرب/كانون األول املقبل.
والهيئــة التنســيقية للمقاومــة
العراقيــة تضــم فصائــل مســلحة
منهــا كتائــب حــزب اللــه العراقــي،
وعصائــب أهــل الحــق ،وكتائــب
ســيد الشــهداء ،وحركــة النجبــاء
وتب ّنــت ســابقا هجــات ضــد
أهداف عسكرية أمريكية.
وأعلــن فصيــل كتائــب ســيد

الشــهداء الجمعــة املاضيــة فتــح
بــاب التطــوع يف صفوفــه ملحاربــة
القــوات األمريكية بعــد نهاية العام
الجاري.

اتفاق

واتفقــت بغــداد وواشــنطن ،خــالل
جولــة الحــوار اإلســرتاتيجي الرابعة
واألخــرية بينهــا يف  26يوليــو/
متــوز املــايض ،عــىل انســحاب
جميــع القــوات األمريكيــة املقاتلــة
مــن العــراق بحلــول نهايــة العــام
الجاري.
واتفــق الجانبــان عقــب اســتكال
مباحثــات الفــرق الفنيــة األخــرية
عــىل أن العالقــة األمنيــة بــني
البلديــن ســتنتقل بالكامــل إىل
املشــورة والتدريــب والتعــاون
االســتخباري ،ولن يكون هناك أي
وجــود لقــوات قتاليــة أمريكيــة يف
العراق بحلول  31ديسمرب/كانون
األول .2021

روسيا :تأهبنا النووي مطلوب في ظل
زيادة نشاط الناتو قرب حدودنا

موسكو /وكاالت:
قــال وزيــر الدفــاع الــرويس ســريغي شــويغو ،أمــس ،إن
النشــاط الزائــد لــدول حلــف شــال األطلــي (ناتــو)
بالقــرب مــن الحــدود الروســية يفــرض عــىل موســكو
الحاجــة إىل مزيــد مــن التطويــر لقدراتهــا النوويــة
والتقليديــة ،وذلــك يف ظــل توتــر العالقــات بني روســيا
والدول الغربية وتبادل االتهامات بينها.
وأضــاف شــويغو ،يف اجتــاع للقيــادات العســكرية
الروســية ،أن مــن بــني أولويــات تطويــر قــدرات بــالده
تعزيــز إمكانــات قــوات الــردع غــري النوويــة ،وقــال الوزيــر
الــرويس الثالثــاء إن القاذفــات األمريكيــة تدربــت يف
وقــت ســابق هــذا الشــهر عــىل توجيــه رضبــة نوويــة
لروســيا مــن االتجاهــني الغــريب والرقــي ،وكانــت
تدريبــات هــذه القاذفــات اإلســرتاتيجية عــىل بعــد أقل
من  20كلم من الحدود الروسية.
ونقــل عــن الوزيــر شــويغو أن وحــدات الدفــاع الجــوي
الــرويس رصــدت وتعقبــت القاذفــات األمريكيــة،

واتخذت إجراءات مل يكشــف عنها ،وأضاف املســؤول
الــرويس أن بــالده الحظــت نشــاطا كبــريا للقاذفــات
األمريكيــة قــرب حــدود روســيا ،إذ نفــذت خــالل الشــهر
الحايل  30طلعة.
باملقابــل ،قــال متحــدث باســم وزارة الدفــاع األمريكيــة
(بنتاغــون) إن تدريبــات القاذفــات اإلســرتاتيجية
التزمــت بجميــع املتطلبــات والربوتوكــوالت الوطنيــة
والدوليــة .ويف ســياق متصــل ،أجــرت روســيا ،أمــس،
تدريبــات عســكرية يف البحــر األســود إىل الجنــوب مــن
أوكرانيــا ،ويف الوقــت نفســه أجــرت أوكرانيــا تدريبــات
تحســبا
أيضــا بالقــرب مــن حدودهــا مــع روســيا البيضــاء ّ
من اقتحام مهاجرين للحدود.
وذكــرت وكالــة "إنرتفاكــس" ( )Interfaxلألنبــاء
الروســية أن طائــرات وســفن روســية عــدة تدربــت عــىل
صـ ّـد هجــات جويــة عــىل قواعــد بحريــة ،وكذلــك الــرد
برضبــات جويــة يف املنــاورات العســكرية التــي أقيمت
اليوم يف البحر األسود.

اخطار عديل رقم 2021/3724

لدى دائرة كاتب العدل دير البلح

املخطــر :صــايف محمــود ســليان الدحــدوح (املحامــي) غــزة الرمــال عــارة
زعرب الطابق األول هوية رقم (.)918068842
املخطر اليها :عبد الرؤوف سليم محمد أبو سليم -دير البلح شارع املحطة
بجوار محكمة صلح دير البلح.
موضــوع االخطــار :اشــعاركم بانســحابنا مــن متثيلــك يف القضيــة رقــم
 2013/284صلح دير البلح طبقا للقانون.
تفاصيل االخطار
 .1ســبق بتاريخ  2013/3/20قمت أيها املخطر اليه بتوكييل يف القضية
رقم  2013/284صلح دير البلح وموضوعها (وضع يد باالشرتاك).
 .2وحيث أن املخطر اليه غادر البالد ومل يرتك احد يبارش قضاياه فضال عن ان
املخطر اليه طلب مني االنسحاب من القضية والطلبات املتفرعة عنها.
 .3وحرصــا منــا لتحقيــق رغبــة املخطــر اليه باننا نســجل انســحابنا يف القضية
 2013/284صلح دير البلح طبقا للقانون.
وعليــه فإننــي اطلــب مــن الســيد كاتــب عــدل ديــر البلــح تبليغــك بنســخة عن
هذا االخطار العديل حسب األصول.
غزة يف 2021/10/12م.
بناء عىل طلب األســتاذ /صايف محمود الدحدوح ابلغكم أيها املخطر اليه
بنسخة عن هذا االخطار حسب األصول.
كاتب عدل دير البلح
يارس أبو معال

الوساطات بين الحكومة والتيغراي

أديس أبابا /وكاالت:
أبلغــت إثيوبيــا  4دبلوماســيني إيرلنديــني
يعملــون يف ســفارة بلدهــم يف أديــس أبابــا
بوجــوب مغــادرة البــالد بحلــول األســبوع
املقبــل ،وذلــك عــىل خلفيــة مواقــف إيرلنــدا
من الرصاع الدائر يف إثيوبيا ،يف حني ذكرت
مصــادر دبلوماســية أن مســاعي الوســيطني
األفريقــي واألمــرييك فشــلت حتــى اآلن يف
تقريــب مواقــف الحكومــة اإلثيوبيــة وجبهــة
تحرير شعب تيغراي.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة اإليرلنــدي ســيمون
كوفيني ،أمس ،عن أسفه لقرار إثيوبيا طرد 4
من  6دبلوماســيني إيرلنديني لديها ،بســبب
املوقــف اإليرلنــدي مــن الــرصاع الدائــر يف
إثيوبيــا ،وقــال كوفينــي -يف بيــان -إن مواقــف

بالده بشأن األوضاع يف إثيوبيا ،مبا يف ذلك
موقفهــا يف مجلــس األمــن" ،متوافقــة مــع
املواقــف والترصيحــات الصــادرة عــن االتحاد
األورويب".
مــن ناحيــة أخــرى ،قالــت مصــادر دبلوماســية
لقنــاة الجزيــرة ،إن مســاعي املبعــوث
األمــرييك الخــاص للقــرن األفريقــي جيفــري
فيلتــان ،واملبعــوث األفريقــي الخــاص
أوليســيغون أوباســانجو واجهــت تص ّلبــا يف
موقفــي الحكومــة اإلثيوبيــة وجبهــة تيغــراي،
اللذيــن يتحاربــان يف أكــر مــن جبهــة شــايل
البالد.
وكشــفت املصــادر أن أديــس أبابــا متســكت
بانســحاب قــوات جبهــة تيغــراي مــن املــدن
التــي ســيطرت عليهــا يف إقليــم أمهــرة ،يف

حــني متســكت جبهــة تيغــراي بــرط رفــع
اســمها مــن قامئــة الجاعــات اإلرهابيــة التــي
أقرهــا الربملــان اإلثيويب ،وبانســحاب الجيش
ّ
اإلثيــويب مــن مناطــق غــرب مدينــة حمــرا
عــىل الحــدود الســودانية التــي تســيطر فيهــا
مليشيات أمهرة.
وعــىل الصعيــد امليــداين ،تتواصــل
املواجهات العسكرية بني القوات الحكومية
والقوات املعارضة يف جبهة "شيوا أوربيت"
( 218كلــم شــال العاصمــة) وجبهــة "بــايت
كاســئيتا" ( 414كلم شــال العاصمة) ،فقد
دفعــت القــوات الحكوميــة بتعزيــزات يف
الجبهــة األوىل لتعزيــز حضورهــا والتصــدي
ملحــاوالت مســلحي الجبهــة التوغــل أكــر
باتجاه طريق بلدة "دبرسينا".

مدير "الطاقة الذرية" :لم نتمكن من التوصل
إلى اتفاق مع المسؤولين اإليرانيين
طهران /وكاالت:
قــال مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة رافائيــل غــرويس ،أمــس ،إن
الوكالة مل تتمكن من التوصل التفاق
مــع املســؤولني اإليرانيــني ،رغــم أن
املفاوضــات بينهــا كانــت "بنــاءة"،
يف حــني يثــري تقــدم إيــران يف
برنامجهــا النــووي وتقييــد عمليــات
التفتيش قلق املجتمع الدويل.
وأبلــغ غــرويس مجلــس محافظــي
الوكالــة بعــد عودتــه مــن طهــران أن
التحديــات املاثلــة أمــام الوكالــة مــع
إيــران هــي يف "فهــم بعضنــا البعــض،
يف ظــل وجــود حكومــة جديــدة
هناك".
وأضاف أنه رغم بذله قصارى جهده،
فــإن هــذه املفاوضــات واملــداوالت
املكثفــة لحــل املســائل املعلقــة
بشــأن الضانــات اإليرانيــة ،والــواردة
بالتفصيــل يف التقريريــن ،مل
تتمخض عن أي نتيجة حاسمة.

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم ()37
والشارع ( )37Aمنطقة تنظيم  :دير البلح

قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجن ــة املركزي ــة لألبني ــة وتنظـ ــيم املــدن مبحافظـ ــات غ ـ ــزة بجلس ــتها
رقــم  2021/21املنعقـ ــدة بتاريــخ  2021/07/28عــن إي ـ ــداع مجــدد
للمخط ـ ــط التفص ـ ــييل ملسـ ــار الشـ ــارع رقــم ( )37بعــرض ( )12مــرت وارتـ ــداد
( )3مرت واملحصور بني الشــارع رقم ( )6والشـارع رقم ( )26ومسار الشارع
رقم ( )37Aبعرض ( )12مرت وارتداد ( )3مرت والواصل بني الشارع ()3133
والشارع رقم ( )6واملار بالقسائم (-41-40-25-24-23-22-21-20-19
 )7-6-51-50-44-43-42مــن القطعــة رقــم ( )133والقســيمة رقــم ()2
مــن القطعــة رقــم ( )132لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عــر يومــا مــن تاريخ
هــذا اإلعــالن وعليــه فانــه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية
واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع اإلطــالع عــىل خارطــة املــروع
مجانا خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم االعرتاضات عليه إىل مكتب
اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية دير البلح.
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ )).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظة غزة

ودعــا غــرويس إيــران الحــرتام
حصانــة املفتشــني الدوليــني وعــدم
ترويعهــم ،مشــريا إىل أنــه مل يتــم
تحديــد موعــد بعــد للزيــارة القادمــة
لطهران.
وأوضــح غــرويس أن مفاوضــات فيينا
بشأن االتفاق النووي ال تقوض عمل
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــع
إيران.

نقاط الخالف

وعــاد غــرويس مــن طهــران أول أمــس
بعــد أن التقــى رئيــس منظمــة الطاقــة
الذريــة اإليرانيــة ووزيــر الخارجيــة
اإليــراين يف إطــار ســعيه إلبــرام
اتفــاق مــع إيــران بشــأن إعــادة تثبيت
 4كامــريات يف ورشــة لتصنيــع قطــع
غيــار أجهــزة الطــرد املركــزي ،وهــي
ورشــة تعرضــت يف مــا يبــدو لعمليــة
تخريب.

والخــالف بشــأن ورشــة "كــرج"
التــي تصنــع مكونــات ألجهــزة الطــرد
املركــزي املتقدمــة املســتخدمة يف
تخصيــب اليورانيــوم واحــد مــن عــدة
خالفات تســببت يف توتر العالقات
بــني إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة ،ويف إثــارة غضــب قــوى
غربيــة تقــول إن عــىل إيــران الرتاجــع
عن مواقفها.
كــا تريــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة إجابــات مــن إيــران بشــأن
مصــدر آثــار اليورانيــوم التــي عــر
عليهــا يف عــدة مواقــع قدميــة لكنهــا
غــري معلنــة ،وأبلغــت الوكالــة الــدول
األعضــاء بــأن إيــران مســتمرة يف
إجــراء عمليــات تفتيــش مبالــغ فيهــا
للمفتشــني الدوليــني؛ مبــا تســبب
يف شــعورهم بالرتهيــب خــالل
الفحص األمني.

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم ان السيد /صبحة سليان عىل أبو مدين قد تقدم لتسجيل
املــال غــري املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او
التعدي عىل حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة
االرايض خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعالن.
.1اسم وعنوان طالب التسجيل :صبحة سليان عىل أبو مدين -رفح الشابورة
 .2اسم املدينة او القرية :وادي السلقا
.3اسم موقع االرض :وادي السلقا
 .4رقــم القســيمة :بــدون "ماليــة" (حســب ادعــاء املواطــن) رقــم القطعــة:
بدون "مالية " (حسب ادعاء املواطن)
2
نوع األرض :مريي
الحصة :كامال
املساحة 2775 :م
 .5الحدود مبوجب املخطط  :الرقي :خالد حسن سلان أبو غرابة
الغريب :شارع ترايب ومن ثم أرض سامي حسن سليان أبو غرابة
الشايل :شارع ترايب عوين حسن سليان أبو غرابة
الجنــويب :شــارع هيــكيل بعــرض  12مــرت ومــن ثــم أرض الســيد /عبــد الرحيم
سامل سالمة أبو حريبان
 .6كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل :والتــي آلــت إليــه باملــرياث مــن والدهــا ســليان
عيل أبو غرابة والغري مسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

نداءات للمغادرة

وبسبب تصاعد القتال يف الشال اإلثيويب
واقرتابــه مــن العاصمــة ،نصحــت ســويرسا،
أمــس ،رعاياهــا مبغــادرة إثيوبيــا ،وعــدم
الســفر إليهــا ألي ســبب مــن األســباب ،كــا
ّ
حضــت بريطانيــا ،أمــس ،أيضــا رعاياهــا عــىل
مغادرة إثيوبيا يف أقرب وقت ممكن بسبب
تدهــور النــزاع املســلح واقــرتاب املعــارك
مــن العاصمــة .وكانــت العديــد مــن دول
العــامل نصحــت رعاياهــا مبغــادرة ثــاين أكــرب
دول أفريقيــا ســكانا ،وذكــرت األمــم املتحــدة
الثالثــاء أنهــا ســتجيل بشــكل مؤقــت جميــع
أفــراد عائــالت املوظفــني الدوليــني العاملــني
يف إثيوبيــا ،مــع بقــاء موظفيهــا عــىل رأس
عملهم يف أديس أبابا.

"طالبان" تعلن انطالق
مفاوضاتها مع واشنطن
األسبوع المقبل

كابل  /األناضول:
أعلنــت حركــة طالبــان ،أمــس ،انطالق جولة مفاوضات مع الواليات املتحدة
يف العاصمة القطرية الدوحة ،األسبوع املقبل ،لبحث سبل حل أزمة كابل
االقتصاديــة .وقــال املتحــدث باســم "طالبــان" ذبيح الله مجاهد ،يف ترصيح
صحفــي ،إن املفاوضــات بــني الحركــة والواليــات املتحــدة ،ســتبدأ األســبوع
املقبل يف الدوحة .وأوضح أن املفاوضات ستتناول األزمة االقتصادية يف
أفغانســتان واإلفــراج عــن أموالهــا املجمدة .كا ســتتضمن تجديــد التزامات
الجانبــني ومناقشــة املخــاوف التــي تعــوق تقــدم العالقــات .وأشــار مجاهــد
إىل أن املفاوضــات متثــل فرصــة مهمــة إلقامــة عالقــات دبلوماســية بــني
البلديــن مبــا يصــب يف مصلحــة الجانبني .من ناحيته ،ذكر املتحدث باســم
وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة نيــد برايــس ،أن املمثــل األمريــي الخــاص
ألفغانســتان تومــاس ويســت ،ســيحرض هــذه املفاوضــات التــي ستســتمر
ملــدة أســبوعني .وأكــد برايــس أن املفاوضــات ســتناقش مواضيــع مكافحــة
اإلرهــاب واملصالــح واملواطنــني األمريكيــني يف أفغانســتان ،إضافــة إىل
عمليات اإلجالء اآلمن ملوظفي واشنطن واملساعدات اإلنسانية.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل
إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصييل املعدل لحي أبو ملوح لالعرتاض

منطقة تنظيم  -النصريات
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936م
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت
بجلســتها رقم  2021/22املنعقدة بتاريخ  2021/8/4إيداع مجدد للمخطط
التفصيــيل املعــدل لحــي أبــو ملوح لالعرتاض الذي أعدته اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم يف بلدية النصريات والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القطعة

رقم القسمة

2346

18-17-16

2348

42-44-26

2326

8-7-6-5

 128دونم

وذلك وفق ًا لنص املادة ( )16من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة .1936
وعليه ووفق ًا لنص املادة ( )17من ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف
األراض ــي واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخر ســواء
بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه الك أو بأيــة صفــة أخرى االطالع مجان ًا عىل املروع املودع
لدى مكتب اللجنة املحلية للبناءو التنظيم مبقرها يف بلدية النصريات خالل ساعات
الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خالل مدة خمســة عر يومــا من تاريخ نر
هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب.
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة
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ً
َ
مدينت ْين
صممن
الحياة على المريخ لم تعد
خيال ..مهندسات غزيات ُي ِّ
غزة /مريم الشوبكي:
الشــغف بعلــوم الفلــك والفضــاء يرافــق لمــى اإلفرنجــي
دائمــا ،ويدفعهــا نحــو مشــاهدة األفــالم العلميــة الخياليــة،
كبــر االنجذاب نحــو تعقيدات وخفايا هذا الكــون ،حتى وجدت
طريقــا نحــو اكتشــاف المجهول ،ففكــرت ببنــاء مدينتين على

كوكــب :علمية بحثية ،وســياحية .شــاركت اإلفرنجي زميلتيها
في تخصص الهندســة المعمارية بالجامعة اإلســالمية ،بهية
يكن
المبيــض ،وبنــان شــبير هــذه الفكــرة اإلبداعية التــي ربما َّ
مــن أوائــل من يطرقــون هذا البــاب ،وكانت المدينتــان عنوان
مشروع تخرجهن " ."The Martin City 2050

رأيس ،حيــث يتمكــن الباحــث مــن إجــراء
تجــارب مــن خــال مختــرات مجهــزة
بجميع األجهزة الازمة لذلك ،إضافة إىل
وجــود عــدد من املناطــق الخرضاء لتزويد
الباحثني باألكسجني.
وتنبــه املبيــض إىل أن املدينــة الســياحية
مغطــاة بقبــة تتكــون مــن عــدد مــن املــواد
التــي تعمــل عــى املحافظــة عــى
األكســجني والضغــط الجــوي والجاذبيــة،
فهنــا ال يجــب عــى الســائح أن يرتــدي بــزة
الفضــاء للتجــول يف املدينــة ،إضافــة إىل
وجــود حدائــق ومدينــة ماهــي وحديقــة
حيوان.
وهنــا تشــر اإلفرنجــي إىل أنهــن اســتندن
يف مرشوعهــن إىل املعلومــات العلميــة
والدراســات البحثيــة التــي أثبتتهــا
املســابر الفضائيــة األخــرة ،حيــث
أكــدت إمكانيــة وجــود حيــاة عــى كوكــب
املريــخ ،بوجــود األكســجني مــع عمــل
معالجــة لتوفــره بكميــة أكــر؛ وإمكانيــة
توفر غذاء؛ ووجود ماء مع عمل معالجة
لكيفيــة تحليلهــا واســتخراجها لاســتفادة
منها يف شتى املجاالت.
نظام سياحي

وتضيــف" :يف بدايــة األمــر مل تلــق فكــرة
املــرشوع الرتحيــب الكبــر مــن املرشف،
إال أن اإلرصار والعزميــة الذيــن تحلينــا
بهــام والدعــم الــذي قدمنــاه لبعضنــا
البعــض واجــه الصعوبــات التــي اعرتضت

وتــردف اإلفرنجــي لـ"فلســطني"" :تــم
اختيــار كوكــب املريــخ بســبب التشــابه
الكبــر بينــه وبــني كوكــب األرض ،مــن
خــال عــدد األيــام والفصــول والضغــط
الجــوي والجاذبيــة ،ومــا دفــع إىل اللجــوء
للمريــخ املشــكات التــي يعــاين منهــا
العــامل مــن تلــوث وحــروب وســوء معيشــة
وأحوال اقتصادية".
وتضيــف" :بنــاء مدينتــني عــى كوكــب
املريــخ مدينــة علميــة بحثيــة وأخــرى
ســياحية جــاءت الفكــرة مــن إحــدى
خصائــص كوكــب املريــخ وهــي احتــواؤه
عى قمرين :فيبوس ودميوس".
وتتابــع اإلفرنجــي" :ومن خال الدراســات
البحثيــة لوكالــة ناســا وجــود مــادة
الريجوليــث وهــي تعــادل الخرســانة عــى
كوكــب األرض ،وســيتم اســتخدام تقنيــة
الطابعــة ثاثيــة األبعاد وتقنية الروبوتات،
وعمــل معالجــات بيئيــة ومعامريــة
للمحيط".
محاكاة بيئة المريخ
وبدورهــا تبــني املهندســة املبيــض أن
املدينــة العلميــة تعتمــد عــى محــاكاة
بيئــة املريــخ وتــم التوســع فيهــا بشــكل

مــن جهتهــا ،تقــول املهندســة شــبر":
اعتمدت الدراسة عى النظام السياحي،
حيــث اســتهدفت عينــة البحــث مئــة
شــخص فقــط عــى مــن صــاروخ الفضــاء،
وتستغرق الرحلة مدة تسعة أشهر".

تقــول اإلفرنجــي ( 22عامــا) صاحبــة الفكــرة" :ال أخفيــك ســرا
أننــي فــي البداية فكرت ببناء مدينة على ســطح القمر ،ولكن
لصعوبــة التوصــل للمعلومــات تمــت دراســة حالــة الكواكــب
وقررنا اختيار كوكب المريخ ألنه أقرب الكواكب للكرة لألرضية
بالخصائص".

طريقنا".
ولكــن بإرصارهــن اســتطعن تخطــي
الصعــاب باالجتهــاد الشــخيص ،إذ تتابــع
شــبر" :اســتطعنا التواصــل مــع وكالــة
الفضــاء العامليــة "ناســا" لجلــب بعــض

املعلومــات عــن كوكــب املريــخ التــي مل
تكــن متوافــرة لدينــا ،كذلــك التواصــل مــع
الخــراء والــرواد واملعامريــني يف دولــة
اإلمارات العربية املتحدة”.
ندرة الدراسات العلمية
وعــن الصعوبــات التــي واجهتهــا
املهندســات املعامريــات ،تذكــر
االفرنجــي أن نــدرة املعلومــات العلميــة
والدراســات البحثيــة عــن هــل الكوكــب
قابــل للعيــش عليــه؟ ،وقلــة الخــراء بهــذا
املجــال يف قطــاع غــزة ،وإمكانيــة تحويــل
الفكــرة الخياليــة إىل مــرشوع واقعــي قابل
للتنفيذ.
وتلفــت إىل أن مــن الصعوبــات أيضــا
صعوبــة إيجــاد معالجــات بيئيــة منطقيــة
تناســب ظــروف املريــخ ،وصعوبــة يف
معرفــة واكتشــاف مــواد البنــاء الازمــة
للبنــاء عــى ســطح الكوكــب ،تعلــم برامــج
هندسية جديدة يف فرتة قياسية.
البعــض تهكــم عــى املــرشوع ألن إمكانية
تنفيــذه رضب مــن الخيــال ،وبــأن هنــاك
مشــكات أخــرى األجــدر بهــن أن يجــدن
مرشوعــا لحلهــا ،تعقــب اإلفرنجــي" :مــن
خــال التطــورات التي نعيشــها يف حياتنا

جعلتنــا نطلــع عــى املســتقبل البعيــد؛
قــد تكــون اآلن فكــرة خياليــة ولكــن قريب ـ ًا
ســيتحقق املســتحيل؛ حيث إن كثر من
األفكار العلمية كانت قبل خمســني عام ًا
رضب ـ ًا مــن الخيــال واليــوم أصبحــت واقعــا
ملموسا".
وتبــني أن فكــرة االنتقــال إىل املريــخ فكــرة
موجــود مســبق ًا" ،ومــا يتميــز بــه مرشوعنــا
أنــه جــاء اســتكام ًال ملــا توصــل لــه العلــامء
بناء عى دراساتهم وإثباتهم العلمية".
وتطمــح املهندســات الثــاث إىل بــدء
مشــوارهن يف الهندســة العامرية بالتميز
بــأن تكــون لهــن بصمــة تتعــدى حــدود
كوكــب األرض ،وأن يعطــني رســالة أن
املعــامري صاحــب خيــال واســع وبإمكانه
تحقيق املعجزات.
تختــم اإلفرنجــي حديثهــا" :ومــن هنــا
نريــد ونأمــل مــن الــدول املهتمــة مبثــل
هــذه األفــكار واملشــاريع بــأن تحتضنهــا
املشــاريع ،نحــن يف بدايــة الطريــق
وهناك الكثر من املشــاريع التي بحاجة
لاحتضــان وتنميتهــا ،ونتمنــى أن نجــد
البيئــة املناســبة لتطويــر أنفســنا أكــر
فأكر".

توثيـــــق المبانـــــي األثريــــــــة بغـــــــــزة وأرشفتهــــــــــا..
مشـــــــــــــروع للحفــــــــــاظ علــــــــــــى إرث حضــــــــاري
غزة /هدى الدلو:
بهدف الحفاظ عى املوروث الثقايف يف قطاع غزة
مرشوعــا ألرشــفة جميــع
تقــود وزارة الســياحة واآلثــار
ً
املبــاين األثريــة املوجــودة داخــل البلــدة القدميــة
مبدينــة غــزة التــي تعــود إىل العرصيــن اململــويك
والعثامين.
املرشــدة الســياحية يف الــوزارة نارميــان خلــة توضــح
أهــداف املــرشوع التــي ترتكــز يف توثيــق ال ُلقــى
األثريــة للحفــاظ عــى اإلرث الحضــاري للشــعب
الفلســطيني ،ســواء كان منقـ ً
ـوال أو ثاب ًتــا ،وإبــراز دور
وزارة الســياحة واآلثــار يف الحفــاظ عــى املــوروث
التاريخي والحضاري لفلسطني.
وتقــول" :يهــدف املــرشوع ألرشــفة جميــع البيــوت
األثريــة داخــل البلــدة القدميــة ومعرفــة أعدادهــا،
والتأكيــد عــى مرجعيــة الــوزارة يف عمليــة ترميــم أو
إزالــة البيــوت األثريــة ،واســتخراج شــهادات ميــاد أو
استامرة توثيقية باسم املكان ومالكه".
وتكمــن أهميــة مــرشوع أرشــفة البيــوت األثريــة يف
مدينــة غــزة إىل الحفــاظ عــى املــوروث التاريخــي
والحضــاري للشــعب الفلســطيني ،وتســجيل وحــرص
البيوت األثرية يف مدينة غزة ،وفق خلة.
ً
ـتكامال ملا قام به
وتشــر إىل أن هذا العمل يعد اسـ
فريــق مــن الــوزارة يف تســجيل وتوثيــق الجــزء األكــر
مــن املبــاين التاريخيــة واألثريــة بالبلــدة القدميــة،
حيــث انطلــق املــرشوع يف عــام " ،2012وتعيــد
الوزارة كل عامني تجديد البيانات الخاصة باألماكن
األثرية".
وتوضح خلة أن الوزارة وثقت  278بيتًا تعود أغلبها
إىل العــرص اململــويك أو العــرص العثــامين ،وهــي
تتمركــز يف منطقــة البلــدة القدميــة لتضــم األحيــاء
األربعة الشجاعية ،والزيتون ،والتفاح والدرج.
وتضيــف" :واقــع تلــك البيــوت واملبــاين األثريــة
متنــوع مــا بــني جيــد وســيئ ،ولكنــه ال يصــل إىل حــد
Felesteensociety

في غزة بيوت أثرية يعود بناؤها لحوالي  150سنة
اإلزالــة ،وكل مــا تحتــاج إليــه هــو إعــادة الرتميــم ســواء
مــن أصحابهــا املــاك أو مــن خــال رشكات ممولــة
كالرشكة األملانية وبيتا".
وتشر خلة إىل أن غزة املدينة القدمية والغائرة يف
القدم واملتجذرة يف عمق التاريخ تروي عى أرضها
حكايــات وقصــص عشــق ســاكنيها وعبــق ذكرياتهــا
منــذ آالف الســنني وشــواهدها العمرانيــة واألثريــة
يجسد ارتقاء حضارتها يف كل الحقب الزمنية.
وتــردف" :نشــأت غــزة التــي بناهــا الكنعانيون حســب
الروايــات التاريخيــة منــذ مــا يزيــد عــى ثاثــة آالف
ســنة قبــل امليــاد ،وتدلــل آثارهــا املكتشــفة عى أن
حضارتهــا تعــود للعــرص الرونزي القديم منذ 3300
سنة قبل املياد".
وتقــع املدينــة عــى تلــة ترتفــع  45مــرتا عــن ســطح
البحــر ،وتاريخيــا أحــاط بغــزة ســور عظيــم لــه مثانيــة
أبواب من جهاته األربع للحامية من مخاطر أي عدو.
ولغــزة القدميــة أحياؤهــا األربعــة املمتــدة والعريقــة:
حــي الــدرج وحــي التفــاح وحــي الزيتــون وحــي
الشــجاعية ،يزينهــا  200معلــم أثــري ال تــزال شــاهدة
f.Community

عى مجدها التليد.
وتذكــر خلــة أن املعــامل األثريــة تشــمل املســاجد
والكنائــس والزوايــا واملــدارس والبيــوت األثريــة
واألســبلة والحاممات واملقابر والقصور أهمها قرص
الباشا.
المعلم األهم
وتبــني أن قــرص الباشــا يعــد أهــم هــذه املواقع ،ويقع
يف قلــب حــي الــدرج يف البلــدة القدميــة ،ويرجــع
بنــاؤه إىل العــرص اململــويك عهــد الســلطان الظاهــر
بيــرس أي قبــل  700عــام وأطلــق عليــه العديــد مــن
التســميات التــي دلــت عى املراحــل التاريخية التي
مــر بهــا منهــا :قــرص "النائــب" يف العهــد اململــويك،
وقــرص "الرضــوان" يف العهــد العثــامين ،كــام أطلــق
عليه اسم "دار السعادة".
وعند قيام الحملة الفرنســية أقام نابليون يف القرص
ملــدة ثاثــة أيــام ،وأطلــق عليــه العامــة تســمية خطــأ
باســم قلعــة نابليــون ،ويف عهــد االنتــداب الريطــاين
عــى فلســطني عــام 1920م اســتخدم قــرص الباشــا
تبعا لخلة.
مرك ًزا للرشطة وسمي "الدبويا"ً ،

وتوضــح خلــة أنــه خــال الحكــم املــرصي لقطــاع غــزة
يف الفــرتة 1948-1967م تــم تحويــل القــرص إىل
مدرســة خــال حقبــة امللــك فــاروق عرفــت باســم
مدرســة فريال للبنات ،وتغر اســم املدرســة بعدها
إىل مدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات خــال عهــد
الرئيس جامل عبد النارص ،وبعد ذلك عملت وزارة
الســياحة واآلثــار التــي كرســت جهودهــا يف الحفــاظ
عليــه باعتبــاره معلـ ًـام أثر ًيــا وأطلقــت عليــه اســم
متحف قرص الباشا.
ويعكــس القــرص يف بنائــه فلســفة وفــن العــامرة
اإلســامية ،حيــث يتكــون مــن مبنيــني منفصلــني
بينهــام حديقــة ،مبنــى اإلدارة ومبنــى املتحــف
والنقــوش يف واجهتــه شــعار األســدين (الرنــك)
والــذي يدلــل عــى انتصــار املســلمني عــى املغــول
والصليبني وزوال خطرهم عن العامل اإلسامي وهو
الجزء املخصص لعرض املقتنيات األثرية.
وتنبــه خلــة إىل أن الــوزارة ســخّ رت كافــة امكانياتهــا
للحفــاظ عليــه وتحويلــه إىل مــزار عــام الســتقبال
املواطنــني ،ابتــدأت بإقامــة مــرشوع ترميــم عــام
2002م بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة UNDP
شمل إعادة بناء حائط القرص وترميم قبته ،وتحويل
مبنــى القــرص إىل متحــف وطنــي يحــوي تاريــخ
فلســطني وشــواهدها املســتخرجة مــن مواقعهــا
األثرية يف قطاع غزة.
ويضــم القــرص الــذي أعيــد افتتاحه متحفــا بداية عام
2010م ،يف جنباتــه خمــس غــرف مخصصــة لعــرض
آثــار فلســطني خــال العهــد الرومــاين والبيزنطــي
واململــويك واألمــوي والعثــامين ،ويتضمــن األحجــار
واألعمــدة والتيجــان والقطــع األثريــة خــال العــرص
اإلسامي املتقدم.
ويســتقبل املتحف ســنو ًيا ما يزيد عن  25000زائر
مــن النخــب املجتمعيــة والشــخصيات االعتباريــة
واألكادمييني وطلبة املدارس والوفود األجنبية.

"تاريخ فلسطين
الحديث" في طبعة
جديدة

بروت /فلسطني:
صــدر حدي ًثــا عــن املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش كتــاب "تاريــخ
فلسطني الحديث" تأليف د .عبد الوهاب الكيايل ،يف طبعته الثانية
عرشة.
وقــال النــارش إن هــذا الكتــاب لقــي ومــا زال يلقــى ،منــذ صــدوره حتــى
ترحيبــا حــا ًرا من األوســاط األكادمييــة والوطنية العربية ،فاملنهج
اآلن،
ً
العلمي الذي اتبعه املؤلف ،والرؤية الواعية وامللتزمة ،واالستناد إىل
املصادر األولية والوثائق الرسية الرسمية الريطانية والصهيونية هي
مــن أهــم ســامت هــذا الكتــاب .وأضــاف أن صدور الكتــاب ً
أيضا باللغة
اإلنكليزيــة ،وإعــادة طبعــه مــرات،
وتبنــي دور نــرش فرنســية وإســبانية
وفارســية ترجمتــه وإصــدارهُ ،يعـ ّـد
ـاهدا عــى مــدى أهميــة الكتــاب
شـ ً
وموضوعا.
مادة
ً
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صاحب استغاثة "يما أكلنا السمك" يروي تفاصيل الرحلة المروعة

هكذا أطبق البحر على أنفاس "يحيى" ورفاقه حين لطمهم الموج
غزة /يحيى اليعقويب:
دون ســرات مائيــة ركــب املســافرون
ـبيا يبلــغ
الشــباب العــرة قار ًبــا خشـ ً
طولــه نحــو أربعــة أمتــار يشــبه قــوارب
الصيد ،فاعرضوا للمهرب" :هدا قارب
صغــر! كيــف بدنــا نبحــر فيــه؟" ،لكــن ال
خيــار أمامهــم إال الصعــود وخــوض رحلــة
غــر مضمونــة النتائــج ،بعدمــا طأمنهــم:
"يف قــارب كبــر راح يســتقبلكم بالبحــر
وينقلكم عىل جزيرة "كوس" اليونانية.
ـوج هاد ًئــا يف بدايــة املســر
"كان املـ ُ
ولكنــه تغــر يف امليــاه اإلقليميــة فأصبــح
هائجــا وبــدأت امليــاه تدخــل إىل قاربنــا
ً
الخشــبي ومل نجــد الســفينة ،ثــم اتصلنــا
بــه ،فقــال لنــا وكأنــه يرمينــا إىل املــوت:
"امشــوا ..امشــوا ،بــدي أبعتهــا" ،كان
ً
عميقــا واملــوج يــرب بالقــارب
البحــر
مــن كل جانــب حتــى مــأه بامليــاه،
حاولنا إخراجها لكننا مل نستطع مقاومة
الرياح".
عامــا) الــذي عــاش
يحيــى بربــخ (ً 26
"رحلــة املــوت" واســتغاث بوالدتــه عــر
الهاتف يف اللحظات األخر" :ميا أكلنا
الســمك!" ،تــرد صحيفــة "فلســطني"
معــه حكايــة رحلــة مل تكتمــل بعد عودته
لغزة.
يقــول" :كنــا نحــاول إخــراج امليــاه
مبالبســنا لكــن موجــة واحــدة كانــت
كفيلة مبلء القارب".
النجــاة بقــارب خشــبي "مهــرئ" -أغنــى
بطــون املهربــني والوصــول لــر األمــان-

هــي "معجــزة" ،كــا يصفهــا بربــخ" ،ولــن
ينىس كل شــخص فينا مر بهذه التجربة
كل ثانيــة ودقيقــة أبحــر فيهــا دون ربــان،
لــن ننــىس اللحظــات التــي أطبــق فيهــا
البحــر عــىل أنفاســنا بعدمــا لطمــت
األمواج أحالمنا".
لحظات مروعة
مــن كــرة امليــاه بــدأت مقدمــة القــارب
تغطــس يف امليــاه ،لحظــات مــرة قبــل أن
تبــدأ اللحظــات املروعــة بعدمــا جــاءت
ريــح قويــة وقلبــت القــارب عــىل الجهــة
اليمنى.
يســتذكر تفاصيــل املشــهد "املرعــب"
الــذي عاشــه " :ظــل أنــس أبو رجيلة وابن
عمــه محمــود ،ونــر اللــه الفــرا الذيــن
جلســوا عــىل جهــة واحــدة ،متشــبثني
بالقــارب وهــو يغــرق إىل أن ســقطوا معــه
داخــل امليــاه ( )..بدأنا املناداة عليهم،
لكنهــم اختفــوا ومل يــرد أحــد منهم ،بقينا
ســبعة أشــخاص فــوق ســطح ميــاه البحر،
لكــن لشــدة ارتفــاع املــوج وقــوة التيارات
ابتعدنــا عــن بعضنــا ،وصــار كل واحــد
فينــا يحــاول النجــاة بنفســه ،فتجــردت
مــن مالبــي وألقيــت حقيبــة األمــوال
والهاتف ألخفف الحمل".
بقــي "يحيــى" ملــدة ســاعتني ونصــف
الســاعة يصــارع املــوج واملــوت" ،كل
موجــة كانــت تســقطني باألســفل ثــم
أصعــد للتنفــس ،وهكــذا عشــت تلــك
املــدة حتــى أننــي يف النهايــة وبســبب
اإلجهــاد الكبــر والتعب بدأت أستســلم

يحيى بربخ برفقة نصر الله الفرا الذي توفي
ً
غرقا في أثناء محاولتهما الوصول إلى اليونان
وأيقنــت أننــي ســأموت ،ومــرت أمامــي
لحظــات وصــور وأفــكار ،كنــت فاقــد
األمــل لكنــي أحــاول النجــاة بحيــايت ،إىل
أن ملحــت قــارب قــوات خفــر الســواحل
الركيــة ،حينهــا شــعرت أن روحــي ردت
ّ
إيل".
يقفــز مشــهد النجــاة أمامــه" :رصت
أرضب امليــاه بيــدي ،وأنــادي ،أرصخ،
ألــوح لهــم ،يف نفــس الوقــت كان املــوج
ينزلنــي لأســفل ،مل أشــعر بنفــي إال
وأنــا عــىل ســطح القــارب بعدمــا أغمــي
عـ ّ
ـي للحظــات ثــم بــدؤوا بالبحــث عــن
الشباب حتى أخرجوهم ،كان كل واحد

يحيى بربخ بعد عودته لغزة
برفقة أمه وابنه

منــا بعيــدا عــن اآلخــر مســافة كيلــو مــر
تقريبا ،كان هاتف أحدهم ما زال يعمل
ً
فقمــت باالتصــال عــىل أمــي ومنــاداة
االســتغاثة التــي ســمعها الجميــع :ميــا
أكلنا السمك".
ً
تــويف أنــس ومحمــود ونــر اللــه غرقــا،
يســتحر آخــر صــورة رآهــم فيهــا "كانــوا
يجلســون عــىل املقاعــد مــن اللحظــات
األوىل لصعــود القــارب دون حركــة وال
صوت وال انفعال ،حتى أنهم مل ينهضوا
إلخــراج ميــاه البحــر معنا ،بقــوا صامتني،
شــعرت أنهم ميتون من قبل أو شــاهدوا
املــوت قبلنــا ،ملــدة ســاعة ونصــف كنــا

نحــاول إخــراج ميــاه البحــر قبــل انقــالب
القارب".
رحلة جديدة
مكــث يحيــى ورفاقــه نحو عرين ســاعة
يف املينــاء ،ثــم تــم نقلهــم ملركــز إيــواء
بعدمــا خضعــوا لتحقيقــات الرطــة
الركيــة مــدة أســبوع حــول طبيعــة
املهربني إىل أن أخي سبيلهم.
بعدهــا عــاش الناجــون الســبعة رحلــة
أخــرى مــن املعانــاة" :أخــي ســبيلنا
مســاء يف منطقــة تســمى موغــال بالقرب
مــن مدينتــي بودروم وأزمــر ،بني الجبال
بــدون أكل أو رشب ،انتظرنــا حتــى

الصبــاح حتــى ســاعدنا أهــل املنطقــة
وذهبنــا لفنــدق وهنــاك قــررت العــودة
إىل غزة".
لتأمــني "مســتقبل" لطفليــه إيــاد (3
ســنوات) وغــادة التــي مل تتجــاوز العــام،
خــرج يحيــى يف رحلــة محفوفــة يف
املخاطــر ،بعدمــا انعــدم األمــل لديــه
بإيجاد فرصة عمل يف القطاع املحارص،
فالشــاب الــذي عمــل بعــدة مهــن منهــا:
سائق أجرة ،وحالق ،وجد نفسه متعطال
عن العمل يف عام .2018
وأمــام بحــث مل يفـ ِ
ـض إىل فرصــة قــرر
البحث عنها خارج أســوار غزة فســافر إىل
تركيا يف  13أكتوبر /ترين أول .2021
ســمع عــن "الحيــاة الورديــة" يف أوروبــا
لكنــه وجــد عكــس مــا ســمع ،يقــول:
"عندمــا ذهبنــا ملدينــة بــودروم كانــت
تكلفــة اإلبحــار ضعــف مــا توقعنــا،
بدأنــا نبحــث عــن املهربــني وهــم ً
أيضــا
يبحثون عن أي مهاجر ،ويعرضون علينا
إغراءات كثرة".
ســبقت الرحل ـ َة املرعبــة ،رحلتــان حــاول
فيهــا يحيــى ورفاقه عبور تركيا عن طريق
البحــر للوصــول إىل جزيــرة "كــوس"
اليونانيــة األقــرب لركيــا بنحــو عريــن
كيلــو م ـرًا ،بخــالف الجــزر األخــرى التــي
تبعد  50كم.
يف املحاولتــني الســابقتني عــاش
يحيــى ورفاقــه مشــاهد ال تقــل صعوبــة
عــن صدمــة البحــر" ،ففــي املــرة األوىل
تفاجأنــا بحمولــة ركاب تزيد عىل ثالثني

ـخصا رغــم أننــا اتفقنــا معه عىل عرة
شـ ً
ركاب ،وكان محــرك القــارب متعط ـالً،
لكنه ض ّللنا وقال ألحدنا كا يفعل بقية
املهربــون" :اجلــس عــىل املاتــور وأبحــر
بــه حتــى تصــل إىل اليونــان" وكأن األمــر
سهل ،لكن خفر السواحل الركية داهم
القارب املطاطي واعتقلنا وعشنا نفس
إجــراءات التحقيــق وتركنــا يف منطقــة
"مغوال".
ويف املحاولــة الثانيــة ،كان العــدد أقــل
بعــرة أشــخاص ،إال أن خمســة ثقــوب
يف القــارب املطاطــي جعلــت الــركاب
يعرضــون يف البدايــة" ،أقنعنــا املهــرب
ً
منفاخا يدو ًيا وقال لنا" :انفخوا
وأعطانا
فيــه طــوال الطريــق ولــن تغرقــوا!"،
وبالفعــل رسنــا ،ويف البحر غمرتنا املياه
فاتصلنــا بالرطــة الركيــة ،وجــاء خفــر
الســواحل ومن شــدة رسعته صعد عىل
القــارب وســقطنا بامليــاه وكان هنــاك
أطفــال ،ثــم حاولنــا يف املــرة الثالثة التي
تعرضنا فيها للغرق".
رجــع يحيــى لغــزة ،اســتقبلته عائلتــه عــر
معــر "رفــح" كمــن يعــود مــن املــوت،
ً
أيضــا رجــع أنــس ونــر اللــه عــىل نعـ ٍ
ـش
"كانــت صفحــة تعلمــت منهــا أن تــراب
بالدنا أفضل من كل الدنيا ،ألن املهرب
يــراك مــا ًال وليــس إنســا ًنا لديــك عائلــة
وأرسة ،يحــرون قــوارب مهرئــة ال يزيــد
مثنهــا عــىل  500دوالر يف حني يحصل
مــن املهاجــر الواحــد عــىل ثالثــة آالف
دوالر".

ٌ
ّ
وتقــــاوم
موجــــودة
فنانــــــو األرجنتيـــــــــــن ..فلسطيــــن
ِ

غزّ ة كما يراها الفنان ليون فيراري
لندن /وكاالت:
مل ُ
املفاهيمي ا ُ
ملعارص ،ليون فراري (- 1920
يكن الفنّان
ُّ
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ُ ،)2013ينجز عمال فنّيا إال و ُيثر جدال واسعا ،كثرا ما كان
يصــل حـ َّـد االحتجــاج ضـ ّـده واملطالبة بوقــف عرضه .يف عام
 ،1965ويف خضـ ّـم حــرب فيتنــام ،شـ َ
ـارك يف مســابق ٍة ف ّنيــة
ّ
نظمهــا "معهــد توركواتــو دي تيــال" يف مقاطعــة إنري ريوس
باألرجنتــني ،مبجموعــة مــن األعال التي تتنــاول موضوعات
سياســية  -دينيــةِ ،مــن بينها تجهي ـ ٌز بعنوان "الحضارة الغربية
واملســيحية"َ ،ج ّســد فيــه السـ ّـي َد املســيح بالحجــم الطبيعــي
مصلوب ًا ومع َّلق ًا عىل طائر ٍة مقاتلة أمركية.
أثــار العمـ ُـل غضب ـ ًا يف األوســاط السياســية والدينيــة يف
وكان ِمــن بــني الذيــن انتقــدوه بشـ ّـدة الكاردينـ ُ
ـال
األرجنتــنيَ .
خورخــي ماريــو برغوليــو (الــذي سـ ُـيصبح يف  2013البابــا
فرانســيس ،أ ّو َل بابــا للكنيســة الكاثوليكيــة يف الفاتيــكان مِن
أمريكا الالتينية).
ٌ
"لوحة مكتوبة"
ـدِ
والنحــات األرجنتينــي
ـام
ـ
الرس
ـ
ه
َأخــر القامئــون عــىل املع
ّ َ
ّ
ـأن عليــه إزالــة تجهيــزه إنْ كان يرغــب يف
ِمــن أصــلٍ إيطــايل بـ َّ
املشــاركة يف املســابقة ،فاســتجاب للطلــب  -عــىل عكــس
ـيترف يف وقـ ٍ
ـت الحــق مــن تجربته الف ّنيــة .مع ذلك،
مــا سـ ّ
ُ
ـر انتقـ ٍ
ـادات
بقي ـة األعــال املعروضــة يف املعهــد ُتثـ ُ
ظ ّلــت ّ
Felesteensociety

لوحة صبرا وشاتيال لـ ريكاردو لونغيني
ـرد عليهــا بعمــلٍ ف ّنــي آخــر يحمــل عنــوان "لوح ـ ٌة
شــديد ًة سـ ُّ
مكتوبة".
جدداً
ّ
بتلــك الرســالة التــي كتبهــا بخــط يــده ،أذىك فــراري ُم َّ
الســجال حــول الحضــارة الغربيــة واملســيحيةّ ،
متســكه
وأكد ُّ
مبوقفــه النقــدي ِمــن الجميــع :الديكتاتوريــة األرجنتينيــة،
واإلمرياليــة الغربيــة ...والكنيســة ،وهــو املوقـ ُ
ـف الــذي
سيكســبه مكانتــه املركزيــة يف فـ ّـن االحتجــاج الســيايس
ُ
باألرجنتــني ،وسـ ُـيك ّلفه ،أيض ـ ًا ،مثن ـ ًا باهظ ـ ًا .ففــي عــام
 ،1976غــادر ،مــع ُأرستــه ،إىل ســاو باولــو يف الرازيــل هرب ـ ًا
من تهديدات النظام الديكتاتوري ،تارك ًا ابنَه ،آرييل ،الذي
ّ
ـر "العثور عليه
فضــل البقــاء يف موطنــه ،والــذي ســيص ُله خـ ُ
م ْيت ـ ًا" بعــد ســنتَني قضاهُ ــا يف املنفــى الــذي لــن يعود منه
ّإال عام .1991
َ
يف منفــاه الرازيــي ،ابتكــر فراري ،الذي أقام أ ّول معارضه
الفرديــة يف ميالنــو اإليطاليــة عــام  ،1955أشــكا ًال تعبريــة
جديــدة  -التخطيطــات والطباعــة الحجريــة والتصويــر
الفوتوغــرايف وتأليــف ُ
ـرفد تجرب َتــه الف ّنيــة
الكتــب أيض ـ ًا  -سـ ُ
التي بدأها باألعال الخزفية ،قبل أنْ َينتقل إىل املنحوتات
َّ
ِ
والتجهيزات
الجص أو اإلسمنت،
املشكلة مِن الخشب أو
ّ
التــي ُي ّ
وظــف فيهــا األســالك واملــواد البالســتيكية
والســراميك ،وأعــالِ الكــوالج التــي متــزج بــني الرســم
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حرة لـ لويس فيليبي نوي
لوحة فلسطين ّ

والصــورة وقصاصــات الصحــف ،إىل جانــب الكتابــة اليدويــة
التواصــل مــع (وتعليــم)
التــي يبــدو أ ّنهــا كانــت طريق َتــه يف
ُ
ـمعها يف سـ ّـن مبكــرة بســبب إصابتهــا
ابنتــه التــي فقـ َـدت سـ َ
بالتهاب الســحايا .ظ ّلت الكتاب ُة ّ
الخطي ُة حارض ًة يف أعاله
ر من األحيان،
ـر مقروء ٍة يف كث ٍ
إىل غايــة رحيلــه ،وكانــت غـ َ
كــا يف عملــه "رســالة إىل جــرال" ( )1963الــذي لخّ ــص
عسكري دكتاتور.
التواصل مع
قناعته باستحالة
ّ
ُ
التزام ضد الحرب
أصبحت الديكتاتورية يف األرجنتني ِمن املايض مع بداية
ضد الحروب
الثانينيــات .وظـ ّـل ليــون فراري فنّان ـ ًا ملتزم ًاّ ،
واالحتــالالت ،ومــع حقــوق الشــعوب يف الحريــة والكرامــة
والعدالة أينا كانوا.
ويف معـ ٍ
"رســامون مــن أجــل فلســطني" ،اف ُتتــح
ـرض بعنــوان ّ
يف مقـ ّـر الســفارة الفلســطينية ب ـ بوينــس آيــرس يف الثالثــني
مــن تريــن األ ّول /أكتوبــر املــايض واختتــم أمــس ،يحـ ُـر
عمـ ٌـل لــه بعنــوان "غ ـزّة" ،أنجــزه يف  2008خــالل العــدوان
ـتمر واحــد ًا وعريــن يوم ـ ًا
اإلرسائيــي عــىل غ ـزّة ،والــذي اسـ ّ
( 27كانــون األ ّول /ديســمر  18 - 2008كانــون الثــاين/
يناير .)2009
َ
"مؤسســة
ـه
ـ
ب
ت
ـارك
ـ
ش
ـذي
ـ
ل
ا
ـل،
ـ
م
الع
ـع
ـ
م
يج
ـوالج
ّ
بتقنيــة الكـ ُ
(تأسســت يف العــام نفســه) ،قصاصــات جرائــد
فــراري" ّ

صــدرت باللغــة اإلســبانية تضـ ُّـم عناويــن ومقـ ٍ
ـاالت عن جرائم
وص َور ًا لعد ٍد من "أبطالها"
الكيان الصهيوين يف فلســطنيُ ،
ُ
لص َور الحرب
اإلرسائيليني
مِن الساسة
واألمركيني ،وأخرى ُ
ّ
ّ
وضحاياهــا :أطفـ ٌ
ـني شــهداء،
ـال ُقصفــت مناز ُلهــم ،وجثامـ ُ
شيعون ضحاياهُ م.
ومواطنني ُي ّ
يتــوز ُّع ُّ
كل ذلــك عــىل خلفي ـ ٍة مــن الــورق َ
وضــع عليهــا الفنــان
كتاباته ّ
بخط يده باللو َنني األسود واألحمر القاين املنساب
إىل أســفل كقطــرات دمُ .ميكـ ُـن قــراءة عبـ ِ
ـارات اإلدان ـ ِة
الريح ـ ِة لـ"إرسائيــل" يف بعـ ٍ
ـض مــن تلــك األسـ ُـطر ،بينــا
ٍ
بأسالك
يستعيص ذلك يف بعضها اآلخر الذي يبدو أشبه
شائكة.
كلمات تستعصي على القراءة
ٌ
ـرات
إضاف ـ ًة إىل ليــون فــراري ،يحـ ُـر يف املعــرض عـ
ٌ
تضامنهــم
ـكيليني بأعــالٍ ُتعـ ّـر عــن
ُ
ِمــن الفنّانــني التشـ ّ
مــع الشــعب الفلســطيني وإدانتهــم االحتـ َ
ـالل الصهيــوين
املستمر ُ
منذ أكر من سبعة عقود.
ّ
ِمن بني هؤالء :لويس فيليبي نوي ( )1933أحدِ أبرز فنّاين
األرجنتني األحياء ،والذي ُيشارك بلوح ٍة عنوا ُنها "فلسطني
حرة".
ّ
ُ
ً
ـطينيني يحملــون ع َلــم بالدهم
ـ
س
لفل
ة
ـر
ـ
ه
مظا
ـل
ـ
م
الع
ـد
جسـ
ُي ّ
ّ
ـون وخطـ ٌ
والفتـ ٍ
ـوط ُتحيل إىل
ـات ُرســمت عليهــا مفاتيـ ُـح وعيـ ٌ

الكوفيــة الفلســطينيةُ ،
ـات تســتعيص
تبــت عليهــا كلـ ٌ
وك َ
تتصد ُرهــا عبــار ُة "حـ ّـرة فلســطني" باللغــة
عــىل القــراءة،
ّ
العربيــةُّ .
ـوم باألبيــض واألســود،
كل مــا يف اللوح ـ ِة مرسـ ٌ
باســتثناء العلــم الفلســطيني الــذي ي ّتخـ ُـذ مكان ـ ًا مركزي ًا فيها
بألوانه الحقيقية.
ـان بــار ٌز آخــر يحــر يف املعــرض هــو ريــكاردو لونغينــي
ف ّنـ ٌ
( )1949الــذي ُيشــارك بعمــلٍ عنوا ُنــه "صــرا وشــاتيال"
( ،)2008وهــو تجهي ـ ٌز ِمــن األلومينيــوم ي ّتخــذ شــك ً
ال مر َّبع ـ ًا
ٌ
بتجويـ ٍ
مير
ـف ينتهــي بصــور ٍة آللــة حــرب ،ينسـ ُ
ـاب منها صــدأ ُّ
إىل األسفل بعبارة " 1982صرا وشاتيال".
يشــارك يف املعــرض أيض ـ ًا التشــكيي األرجنتينــي ،أدولفــو
بريــز إســكيفيل ( )1931الحائــز "جائــز َة نوبل للســالم" عام
 ،1980والــذي ُيعـ َـرض لــه عمــالن جديــدان عــن فلســطني،
الشاعر فيسنتي زيتو ليا (.)1939
وأيض ًا
ُ
ُ
و ِمــن األعــال املعروضــة األخــرى" :املفتــاح" ل ـ ســانتياغو بــالزا،
و"فلسطني موجود ٌة وتقاوِم" لـ لويس مورادو ،و" "S/Tلـ أوسكار
سواريز ،و"هي فلسطني وستبقى" لـ أليخاندرو فاكوس فرغارا،
و"انتفاضــة" لـ مونســرا جو
زيفين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورومينـ ـ ـ ــا
داندريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،و"املظهــر" ل ـ
تاينا ماسرويانو.

ليصلك جديدنا ،اشترك في مجموعة فلسطين  -منوعات على واتس آب من خالل الكود
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خالد النبريص يفوز بجائزة أفضل العب في المباراة

منتخب

استبعاد توفيق علي والغول

إعالن القائمة النهائية
للمنتخب الوطني لكأس العرب

غزة /وائل الحلبي:
أعلــن الجهــاز الفنــي للمنتخــب الوطنــي األول لكــرة
القــدم القامئــة النهائيــة التــي ســيخوض بهــا يف بطولــة
كأس العــرب " ،"fifa 2021التــي مــن املقــرر أن تقــام
يف العاصمة القطرية الدوحة يوم  30نوفمرب الجاري.
وشهدت قامئة الفدايئ استبعاد الحارس توفيق عيل
للمــرة األوىل منــذ ســنوات طويلــة ،إىل جانــب خــروج
املحــرتف محمــد الغــول الــذي يلعــب يف الــدوري
الكروايت بسبب اإلصابة.
وضمت القامئة  23العب ًا هم:
* حراس املرمى :رامي حامدة ،عبد الله شقفة ،عمرو
قدورة.
* خــط الدفــاع :مصعــب البطــاط ،عبداللطيــف
البهــداري ،يــارس حمــد ،محمــد صالــح ،محمــد خليــل،
أحمد قطميش ،عبد السالم سالمة ،موىس سليم.
* خــط الوســط :محمــد باســم ،محمــد يامــني ،محمــود
أبــو وردة ،محمــد درويــش ،عــدي خروب ،يــزن عويوي،

الشباب يجتاز اليمن بثنائية

نظيفة في بطولة غرب آسيا بالعراق

عيل عدوي ،عبد الحميد أبو حبيب.
* خــط الهجــوم :رئبــال دهامشــة ،تامــر صيــام ،محمــود
عيد ،ليث خروب
وشــهدت القامئــة النهائيــة خــروج ك ً
ال مــن عــدي دبــاغ
وصالــح شــحادة وجوناثــان ســورية ،وبابلــو برافــو،
ومحمــود وادي ،وبــدر مــوىس بســبب رفــض أنديتهــم
الســامح لهــم بالتواجــد مــع املنتخــب الوطنــي يف
البطولة.
ويف نفس السياق يواصل املنتخب الوطني تدريباته
يف الدوحــة ،والتــي يســعى مــن خاللهــا الجهــاز الفنــي
لزيــادة حالــة االنســجام بــني الالعبــني والعمل عى رفع
منسوب اللياقة البدنية لديهم.
وأشــاد مكــرم دبــوب مــدرب املنتخــب بالــروح العاليــة
التــي يظهــر بهــا الالعبــني يف التدريبــات ،متمني ـ ًا أن
يواصــل الالعبــني االجتهــاد مــن أجــل الوصــول ألعــى
مرحلــة مــن الجاهزيــة الفنية قبل خــوض مباراته األوىل
أمام املغرب يف بطولة كأس العرب.

غزة /وائل الحلبي:
حقــق منتخــب فلســطني للشــباب أول
انتصــار لــه يف بطولــة غــرب آســيا الثانيــة
للشــباب ،والــذي جــاء عــى حســاب
املنتخــب اليمنــي بهدفــني دون رد ،يف
املبــاراة التــي جمعــت املنتخبــني أمــس،
عــى ســتاد البــرة ،لحســاب املجموعــة
األوىل.
ورفــع فــدايئ الشــباب رصيده مــن النقاط
إىل ( ،)3وســيكون أمــام فرصــة مثينــة
لتعزيــز رصيــده مــن النقــاط عندمــا يالقي
منتخب الكويت يوم الجمعة القادم.
ودخــل املنتخــب املبــاراة بنفــس
التشــكيل الــذي لعــب فيــه أمــام البحريــن
مــع بعــض التغيــرات ،وبــدأ محاوالتــه
مبكــر ًا مــن أجــل الوصــول إىل مرمــى

منتخــب اليمــن بتســديدة قويــة من خالد
هنية مرت بجانب املرمى.
زاد الضغــط الفلســطيني يف ظــل
التحــركات خلــف املهاجمــني التــي قادها
خالــد النربيــص ،والــذي مــرر كــرة رائعــة
للظهر األمين الذي اخرتق منطقة الجزاء
لرسل كرة عرضية زاحفة أبعدها مدافع
اليمــن بيــده ،ليقــرر الحكم احتســاب ركلة
جــزاء ترجمهــا يوســف الصباحــي إىل
هدف التقدم (.)22
وكاد النربيــص أن يعــزز النتيجــة بعدهــا
بتســديدة صاروخيــة أبعدهــا الحــارس
بســام صالــح بصعوبــة ،ليكــرر النربيــص
بعدهــا بدقائــق محاوالتــه بتســديدة
مامثلــة إال أنهــا جــاءت يف أحضــان
الحارس.

وكاد حســن الكومــاين أن يعــدل النتيجــة
لليمــن بعدمــا تلقــى الكــرة أمــام املرمــى
ليضعهــا فــوق املرمــى لينتهــي الشــوط
األول بتقــدم منتخبنــا بهــدف دون رد
لليمن.
حــاول املنتخــب اليمنــي مباغتــة مرمــى
مهــدي عــايص مــع بدايــة الشــوط الثــاين
بكــرة قويــة ســددها قاســم الــريف
لتصطــدم بالقائــم ويبعدهــا املدافــع
عمرو رزق إىل ركلة ركنية.
ً
الــرد الفلســطيني جــاء رسيع ـا عــرب خالــد
النربيص الذي اخرتق منطقة الجزاء قبل
أن يتعرض لعرقلة ويحتسبها الحكم ركلة
جزاء ،نجح النربيص يف ترجمتها للهدف
الثاين (.)52
اندفــع منتخــب اليمن بعد الهدف الثاين

وزاد مــن مســاعيه الهجوميــة لتذليــل
الفــارق ،وأنقــذ الحــارس كــرة قويــة مــن
تســديدة الالعــب عبــد الرحمــن الشــامي
الذي سددها من خارج منطقة الجزاء.
حــاول الكابــن حســام يونــس تجديــد
الدمــاء يف املنتخــب بإجــراء عــدة
تبديــالت للحفــاظ عــى نتيجــة التقــدم
ويف ظــل محــاوالت اليمــن الهجوميــة،
والتي كان أخطرها محاولة الشامي الذي
ســدد الكــرة بطريقــة رائعة للغايــة ليحولها
الحارس عايص إىل ركلة ركنية.
حافظ املنتخب عى توازنه وسط بسالة
وتألــق الفــت للمدافعــني ،قبــل أن يطلــق
الحكــم اللبنــاين أحمد عالء الدين صافرة
النهايــة بفــوز املنتخــب الفلســطيني
بهدفني دون مقابل لليمن.

عبد الله الكرنز

الرياضي واإلعالمي الكبير في ذمة الله

تقام السبت على ملعب فلسطين

شباب رفح والصداقة

يتأهالن لنهائي بطولة الشهيد ياسر عرفات
غزة /عالء شاميل:
حسم فريقي الصداقة وشباب ؤفح تأهلهام للمباراة
النهائيــة ليطولــة النخبــة لألنديــة أبطــال الــدوري
والــكأس التــي تحمــل اســم الرئيــس الراحــل "يــارس
عرفــات" والتــي ينظمهــا املجلــس األعــى للشــباب
والرياضة بإرشاف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
وسيلتقي الصداقة وشباب رفح يف املباراة النهائية
التــي ســتقام عــى ملعــب فلســطني الســبت املقبل
السةعة الثانية عر ًا.
• األهلي ( )3-0الصداقة
ونجــح الصداقــة يف خطــف بطاقــة التأهــل للمبــاراة
النهائية رغم خسارته يف مباراة الذهاب والفوز عى
األهــيل يف مبــاراة اإليــاب بثالثيــة نظيفــة يف املباراة
التي جمعت الفريقني عى ملعب فلسطني.
ومــن أول دقيقــة خطــف الصداقــة التقــدم بالهــدف
األول عــن طريــق ميــرة البــواب بتســديدة قويــة
منحت الصداقة ثقة كبرة للعودة بنتيجة املباراة.
وحــاول الصداقــة اســتثامر بعــض الهجامت لتســجيل
أهــداف أخــرى نتيجــة امتــالك االفضليــة يف ظــل
تدين مستوى األهيل يف الشوط األول الذي انتهى

بأحداث مثرة بدأت بتســجيل هدف ثاين للصداقة
عــن طريــق عمــر بلــح ( )44قبــل دقيقــة مــن تعــرض
العــب األهــيل محمد شــبر للطــرد بالبطاقة الحمراء،
لينتهي الشوط بتقدم الصداقة بهدفني دون مقابل.
ويف الشــوط الثــاين حــاول األهــيل العمــل عــى
تقليــص الفــارق ،رغــم النقــص العــددي الــذي يعــاين
منــه لكــن الهجــامت مل تشــكل الخطــورة الكافيــة عــى
مرمــى الصداقــة الــذي لعــب عــى الهجــامت املرتدة
الريعة لقتل املباراة.
ومل يســتطع األهــيل اســتغالل اي فرصــة هجوميــة
للتهديــف رغــم تعــادل كفــة عــدد الالعبــني بعــد طــرد
محمــود العامــودي مــن الصداقة ،فيــام تعرض العب
األهــيل محمــد داود للطــرد بالبطاقــة الحمراء يف آخر
دقائق املباراة.
ونجــح الصداقــة يف تعزيــز النتيجــة بعدمــا أحــرز
البديــل عــيل ابــو ســخيلة الهــدف الثالــث لفريقــه،
لينتهــي اللقــاء بفــوز "املدفعجيــة" بثالثــة أهــداف
بدون مقابل.
أدار اللقــاء تحكيمي ـ ًا ،هــاين مســمح للســاحة،
وســاعده محمود ابوحصرة ،ومحمد اليازجي ،وبدر

العطار رابع ًا.
•شباب رفح ( )2-1شباب خان يونس
ورغــم خســارة شــباب رفــح بعدفــني لهدف من شــباب
خانيونــس إال أنــه حافــظ عــى بطاقــة التأهــل بعدمــا
كان قد فاز ذهابا بهدفني نظيفني خارج الديار.
وســعى شــباب خانيونــس منــذ البدايــة لتســجيل
األهــداف لكــن أداء املبــاراة كان متوســط ًا مــن
الفريقني لينتهي الشوط األول سلبي النتيجة.
وتغــر الحــال متامــا يف الشــوط الثــاين وتبــادل
الفريقــان الهجــامت ولكــن رسعــان مــا انقلــب الحــال
مــن حيــث اإلثــارة مع تقدم رفيق عاشــور أوال لشــباب
خانيونــس ثــم تعــادل شــباب رفــح مــن ركلــة جــزاء
ملحمد أبو دان وزادت اإلثارة مع هدف ثاين لشباب
خانيونس عرب العبه عبد الله الزرايب.
وســعي شــباب خانيونــس لهــدف ثالــث لكــن دفــاع
شــباب رفــح أبطــل كل املحاوالت وحافظ عى بطاقة
التأهل رغم الخسارة بهدفني لهدف.
أدار اللقــاء تحكيمي ـ ًا :عاهــد املــري للســاحة،
وســاعده عــى الخطــوط حســام الحرازيــن ومحمــود
الصواف.

غزة/مؤمن الكحلوت:
تــويف أمــس ،الريــايض واإلعالمــي الكبــر عبد اللــه الكرنز "أبو
إيهــاب" ،الرئيــس الســابق التحــاد كــرة اليــد والعب كــرة القدم
بأنديــة خدمــات الربيــج وغــزة الريــايض وســلوان وجمعيــة
الشبان املسيحية يف ستينيات وسبعينيات القرن املايض.
وتــويف الكرنــز عــن عمــر ُيناهــز ( )80عام ـ ًا قضاهــا يف خدمــة
وطنه وشعبه ورياضته ،وكان مثال للريايض الخلوق صاحب
االبتسامة الدامئة والفكاهة والشخصية املحبوبة.
وعمــل الكرنــز يف مجــال اإلعــالم الريــايض يف ســبعينيات
القــرن املــايض وحتــى األعوام األوىل من القرن الجديد ،وهو

من مؤسيس اتحاد اإلعالم الريايض.
ومثل الكرنز فلسطني يف البطوالت العربية واآلسيوية ،وكان
واحــد ًا مــن أبــرز العبــي املنتخــب الوطنــي الفلســطيني لكــرة
القدم يف الستينيات.

بمشاركة صحيفة فلسطين

كتلة الصحفي تنظم دورة

الشهيد يوسف أبو حسين للمؤسسات اإلعالمية

غزة /مؤمن الكحلوت:
أعلنــت كتلــة الصحفــي الفلســطيني عــن
تنظيــم يــوم ريــايض بإقامــة عــدة بطــوالت
رياضيــة تحمــل اســم الشــهيد الصحفــي
يوســف أبــو حســني للمؤسســات اإلعالميــة،
وســتقام عــى صالــة ســعد صايــل غــرب
مدينــة غــزة ،يــوم الســبت القــادم ،مبشــاركة
 7مؤسســات إعالميــة ،وبرعايــة املجلــس
األعى للشباب والرياضة.
وقــال رئيــس كتلــة الصحفــي عــامد زقــوت،
أن اليــوم الريــايض ،ســيكون باكــورة أنشــطة
وفعاليــات الكتلــة ،يف دورتهــا الجديــدة،
ووجه شــكره لعبد الســالم هنية األمني العام
املســاعد للمجلــس األعــى للرياضــة ،عــى

دعمه ورعايته للبطوالت.
وعقــدت اللجنــة املنظمة للبطوالت إجتامع ًا
بحضــور منــدويب الفــرق املشــاركة ،وأكــدت
 4فــرق مشــاركتها يف بطولــة كــرة الطائــرة،
بينــام ســتلعب  6فــرق يف بطولــة كــرة القدم،
وسيشارك  16العب ًا يف بطولة تنس الطاولة،
و  8العبني يف مسابقة ثني الذراعني.
وطالــب أحمــد أبــو ديــاب رئيــس اللجنــة
املنظمــة ،املشــاركني بااللتــزام بالتعليامت،
موجهــا شــكره لرئيــس الدائــرة اإلعالميــة
األســتاذ عيل العامودي ،عى دعمه وإعطاء
توجيهاته إلنجاح فعاليات اليوم الريايض.
وســيواجه فريق وكالة شــهاب نظره صحيفة
فلســطني ،بينــام اصطــدم فريــق إذاعــة

األقــى بفريــق فضائيــة األقــى ،يف الــدور
نصف النهايئ يف بطولة كرة الطائرة.
وقســمت الفــرق املشــاركة يف بطولــة دوري
كــرة القــدم إيل مجموعتــني ،حيــث أوقعــت
القرعــة فــرق (فضائيــة األقــى ،وإذاعــة
األقــى ،واملركــز الشــبايب) ،يف املجموعــة
األويل ،بينام ســيلعب يف املجموعة الثانية
فــرق (صحيفــة فلســطني ،ووكالــة شــهاب،
وصحيفة الرسالة) .وستجرى قرعة مسابقتي
تنــس الطاولــة وثني الذراعني يف ذات اليوم،
حيــث ســيفتتح اليــوم الريــايض بإقامــة مباراة
اســتعراضية بــني مــدراء املؤسســات وقــادة
العمل اإلعالمي ،علام أن جميع املســابقات
ستلعب يف ذات اليوم.

رياضة
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محمد صالح يتفاخر بهدفه
في مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد ومانشستر سيتي
الـ16
16
وسان جيرمان وإنتر ميالن لدور الـ

لندن /وكاالت:
ضمنــت أنديــة ريــال مدريــد ومانشســرت ســيتي
وباريــس ســان جرمــان وإنــرت ميــالن التأهــل إىل
دور الـ 16يف دوري أبطال أوروبا ،أمس.
وجــاء تأهــل مانشســرت ســيتي وباريــس ســان
جرمان بعد فوز األول عىل الثاين بنتيجة .2/1
وبعــد شــوط أول ســلبي عــىل ملعــب االتحــاد
يف الجولــة الخامســة مــن املجموعــة األوىل،
ســجل كيليــان مبــايب الهــدف األول يف الدقيقــة
 ،50بتســديدة بــن قدمــي الحــارس الربازيــيل
إيدرسون مورايس.
وأدرك رحيــم ســرتلينغ التعــادل بتســديدة مــن
داخــل منطقــة الجــزاء يف الدقيقــة  ،63وســجل
الربازيــيل غابرييــل جيســوس الهــدف الثــاين

ملانشســرت ســيتي يف الدقيقــة  77بتســديدة
مــن داخــل منطقــة الجــزاء ،بعــد كــرة عرضيــة مــن
برناردو سيلفا.
ورفــع الفــوز رصيــد مانشســرت ســيتي إىل 12
نقطــة يف صــدارة ترتيــب املجموعــة ،يف حــن
يأيت خلفه باريس سان جرمان برصيد  8نقاط،
ويتبعهــام اليبزيــغ األملــاين وكلوب بــروج برصيد
 4نقــاط لــكل منهــام ،حيــث فــاز النــادي األملاين
 5/0عىل منافسه البلجييك.
وتأهل ريال مدريد إىل دور الـ 16بعدما تغلب
 3/0عــىل مضيفــه شــريف تراســبول مــن
مولدوفا ،سجلها دافيد أالبا يف الدقيقة  30من
ركلــة حــرة مبــارشة ،وتــوين كــروس مــن تســديدة
رائعــة يف الدقيقــة  ،45+1وكريــم بنزميــا يف

الدقيقة .55
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إىل  12نقطة يف
صــدارة ترتيــب املجموعــة الرابعــة ،ويتبعــه إنــرت
ميــالن الــذي ضمــن التأهــل إىل دور ال ــ 16بفــوزه
 2/0عــىل شــاختار دونيتســك ،ســجلهام إديــن
دجيكو.
وميلــك إنــرت ميــالن  10نقــاط ويلعــب مــع ريــال
مدريد عىل ملعب سانتياغو برنابيو يف الجولة
األخرة يف رصاع عىل صدارة ترتيب املجموعة
الرابعة.
وفــاز ليفربــول  2/0عــىل ضيفــه بورتــو ،ســجلهام
تياغــو ألكانتــارا يف الدقيقــة  ،52ومحمــد صــالح
يف الدقيقة .70
كــام فــاز ميــالن  1/0عــىل أتلتيكــو مدريــد يف

العاصمــة اإلســبانية ،ســجله جونيــور ميســياس
يف الدقيقة .87
وميلك ليفربول  15نقطة يف صدارة املجموعة
علــام أنــه ضمــن التأهــل والصــدارة ،يف حــن
ميلــك بورتــو  5نقــاط يف املركــز الثــاين وخلفــه
أتلتيكو مدريد بـ 4نقاط وأخرا ميالن بـ 4نقاط.
وكان أياكــس أمســرتدام قــد تغلــب  2/1عــىل
بشــكتاش الــرتيك لرفــع النــادي الهولنــدي
رصيــده إىل  15نقطــة ،علــام أنــه ضمــن التأهــل
والصــدارة عــن املجموعــة الثالثــة ،يف حــن
ميلك سبورتينغ لشبونة  9نقاط بعد فوزه 3/1
عىل بروسيا دورمتوند الذي تجمد رصيده عند
 6نقاط يف املركز الثالث ،وأخرا بشــكتاش بال
رصيد من النقاط.

رابطة الدوري األلماني
ترفض إيقاف الموسم بعد
زيادة إصابات كورونا
برلن /وكاالت:
رفضــت رابطــة الــدوري األملــاين لكــرة القــدم،
دعــوة رئيــس أحــد أنديــة دوري الدرجــة الثانيــة
بوقــف مباريــات البوندســليغا ،ودوري الدرجــة
الثانيــة حتــى نهايــة العــام بســبب ارتفــاع أعــداد
املصابن بفروس كورونا املستجد.
وذكــرت رابطــة الــدوري األملــاين يف تغريــدة أن
املوقــف الــذي اتفقــت عليــه األنديــة ال ــ 36منذ
بداية الوباء ،كان دامئا هو األساس يف الترصف
بناء عىل اللوائح االتحادية .لذلك ،فإن اإلغالق
املفروض ذاتيا عىل الصعيد الوطني يف شكل

توقف موسمي ليس مشكلة".
وقــال هيلغــي ليونهــاردت ،رئيــس نــادي
إرتســجبرجه أوه ،إنه يتعن عىل مســؤويل كرة
القدم التحرك والتوقف لعدة أسابيع.
وقــال ليونهــاردت" :نريد إغالق لكرة القدم حتى
نهاية ديسمرب .األسابيع األربعة املقبلة ستكون
صعبــة للغايــة لبالدنــا ،وســيكون هنــاك اختبــار
حاسم بالنسبة لنا .ستكون هناك حاجة للعمل
الذيك واملنظم ،وليس للعمل الفوضوي".
وقــال ليونهــاردت ":اثــق يف علــامء الفروســات
واألطبــاء ،وعندمــا يقولــون إننــا نواجــه أســابيع

مثــرة ،ال يجــب أن يذهــب العبــو كــرة القــدم
بالنادي لربمين للعب أمام  20ألف متفرج".
وأضــاف  ":يجــب أن نضع حامية الناس أولوية،
وأن نصبــح قــدوة .ابعــت هــذا النــداء لرابطــة
الــدوري األملــاين ،بغــض النظــر عــام إذا كان
سيتم اإلنصات إليها أم ال".
وتتبقــى خمــس جــوالت يف دوري الدرجــة
األوىل ،والثانيــة ،يف أملانيــا حتــى نهايــة عــام
 ،2021وقــال ليونهــاردت إن تلــك الجــوالت
ميكــن إقامتهــا يف منتصــف األســابيع مطلــع
العام املقبل.

وتفتقــد أنديــة عديــدة ،بدايــة مــن بايــرن ميونــخ،
بطــل الــدوري األملــاين ،إىل ماجديبــورج،
املنافــس بالدرجــة الثالثــة ،العبــن أصيبــوا
بفــروس كورونــا ،أو أضطــروا إىل عــزل أنفســهم
ألنهم خالطوا آخرين مصابن.
وتحدث ليونهادرت أيضا عن تشــويه املنافســة
ألن املباريــات يجــب أن تلعــب بــدون جمهــور
يف واليــة ساكســونيا ،بينــام يســمح بحضــور
أعــداد قليلــة مــن الجامهــر يف واليــات أخــرى،
وفــق قواعــد صارمــة ،أو حتــى يســمح بامتــالء
املدرجات بالجامهر.

تحديد موعد قرعة كأس العالم لألندية
أبو ظبي(/أ ف ب):
أعلــن االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم (فيفــا) إجــراء قرعة بطولة
كأس العــامل لألنديــة ،املقــررة يف اإلمــارات ،يــوم اإلثنــن
املقبل.
وذكر (فيفا) يف بيان إعالمي أن البطولة من املقرر إقامتها
أوائــل عــام  ،2022حيــث ســيتم تأكيــد مواعيــد مباريــات
البطولة قبل إجراء القرعة.
وأضاف (فيفا) أن األندية التي تأكد مشــاركتها يف النســخة
املقبلــة للمســابقة هــي الهــالل الســعودي ،بطــل آســيا،
واألهــيل املــرصي ،بطــل أفريقيــا ،وتشــيليس اإلنجليــزي،
بطــل أوروبــا ،ومونتــري املكســييك ،بطــل دوري أبطــال
كونكاكاف ،وأوكالند سيتي النيوزيلندي ،الذي تم ترشيحه
مــن جانــب اللجنــة التنفيذيــة باتحاد أوقيانوســيا لكرة القدم
عقب إلغاء دوري األبطال هناك ،باإلضافة للجزيرة ،حامل

لقــب الــدوري اإلمــارايت يف املوســم املــايض ،ممثــال عــن
البلد املضيف.
ومــازال مقعــد وحيــد متبقيــا يف البطولــة ،ســيكون مخصصا
لبطــل قــارة أمريــكا الجنوبيــة ،حيــث يحجــزه الفائــز باملبــاراة
النهائيــة لبطولــة كأس ليربتادوريــس بــن باملــراس
وفالمينجو الربازيلين،و التي تجرى يوم السبت القادم.
وأوضح (فيفا) :سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة الربامج
والصحفية ســامانثا جونســون وســينضم إليها خاميي يارزا،
مديــر مســابقات (فيفــا) ،الــذي ســيجري القرعــة ويســاعده
فيهــا جــون تــري ،قائــد تشــيليس الســابق ،الحائــز عــىل
العديــد مــن األلقــاب ،الــذي خــاض  78مبــاراة دوليــة مــع
منتخب إنجلرتا.
يذكر أن هذه هي النسخة الثانية التي يشارك فيها  3أندية
عربية يف البطولة بعد نسخة عام .2019

لندن /وكاالت:
أعرب املرصي محمد صالح نجم فريق ليفربول اإلنجليزي  ،عن سعادته البالغة
بعــد التتويــج بجائــزة أفضــل العــب يف صفــوف "الريــدز" خــالل شــهر أكتوبــر
املايض ،وذلك للمرة الثالثة عىل التوايل.
وقال صالح ،يف ترصيحات للموقع الرسمي لليفربول ،إنه سعيد بحصوله عىل
الجائــزة للمــرة الثالثــة عــىل التــوايل ،مشــرا إىل أن أفضــل أهدافــه خــالل شــهر
أكتوبر هو الذي سجله يف مرمى مانشسرت سيتي.
وتصــدر محمــد صــالح ،اســتفتاء الجامهــر ،متفوقــا عــىل زميلــه حــارس املرمــى
الربازييل أليسون بيكر ،والعب خط الوسط الغيني نايب كيتا عىل الرتتيب.
وتألق النجم املرصي بشــكل الفت خالل شــهر أكتوبر ،حيث شــارك يف خمس
مباريــات وســجل خاللهــا هدفــن مميزيــن يف مرمــى كل مــن مانشســرت ســيتي
وواتفورد ضمن الدوري اإلنجليزي املمتاز ،وقاد ليفربول للفوز خارج أرضه عىل
أتلتيكو مدريد اإلسباين ( )3-2يف دوري أبطال أوروبا ،بإحرازه هدفن له.
كام ســجل ثالثية تاريخية "هاتريك" يف مرمى مانشســرت يونايتد يف عقر داره
عــىل ملعــب "أولــد ترافــورد" خــالل املبــاراة التــي انتهــت بفــوز ســاحق لليفربــول
بخمسة أهداف من دون رد.

بايرن ميونخ يعلن إصابة
جديدة بفيروس كورونا

برلن /وكاالت:
قــال بايــرن ميونيــخ حامــل لقــب دوري الدرجــة األوىل األملــاين لكــرة القــدم إن
مهاجمه املعزول بالفعل إيريك مكسيم شوبو موتنغ أصيب بكوفيد.-19
ودخل مهاجم الكامرون الحجر الصحي برفقة سرج غنابري ومايكل كويزانس
ويوزوا كيميش وجامل موسياال لعدة أيام بعد أن خالطوا مصابا بالفروس.
وقال بايرن :جاءت نتيجة اختبار شــوبو موتنغ إيجابية لفروس كورونا .مهاجم
بايرن معزول حاليا يف منزله .ويفتقد بايرن بالفعل نيكالس زوله ،الذي تعاىف
يف اآلونــة األخــرة مــن فــروس كورونــا ،بينــام يخضــع املدافــع اآلخــر يوســيب
ستانيشيتش للعزل بعد إصابته بكوفيد -19األسبوع املايض.
وكان لــدى بايــرن أربعــة العبــن فقــط غــر حــراس املرمــى عــىل مقاعــد البــدالء
خالل انتصاره  2-1عىل مضيفه دينامو كييف يف دوري أبطال أوروبا.
ويتعامــل بايــرن كذلــك مــع انتقادات متزايــدة المتالكه العبن مل يحصلوا عىل
التطعيم ،وكان األملاين الدويل كيميش أبرز العب يرفض تلقي اللقاح بسبب
ما يقول إنها مخاوف من تأثره عىل املدى البعيد.

مرتضى منصور

يقرر إجراء تعديالت على الجهاز
المعاون لكارتيرون

القاهرة /وكاالت:
اعــرتف رئيــس نــادي الزمالــك مرتــى منصــور باســتعداده إلجــراء تعديــالت عــىل
الجهاز الفني للفريق األول بطريقته الخاصة ،دون املساس باملدير الفني باتريس
كارترون.
وأكــد منصــور العائــد مؤخـ ًـرا إلدارة الزمالــك بقــرار مــن وزارة الشــباب والرياضــة –
تحضــره لتعيــن مــدرب عــام ومــدرب مســاعد مــرصي خالل الفــرتة املقبلة ،وذلك
أثناء عقده ملؤمتر صحفي ،للمرة األوىل عقب عودة مجلسه لتويل زمام األمور.
وتراجع نادي الزمالك إىل املركز الثالث يف جدول ترتيب الدوري املرصي موسم
 2022/2021بسبب خسارته من االهيل  5/3والتعادل  1/1مع البنك االهيل.
وقــال مرتــى منصــور للصحفيــن ":ال توجــد أي أزمــة بينــي وبــن املديــر الفنــي
باتريــس كارتــرون ،ومديــر التعاقــدات أمر مرتى قام بعقد جلســة معه الثالثاء،
واملــدرب أبــدى اســتعداده لالســتمرار عــىل رأس اإلدارة الفنيــة للفريــق ،ونحــن
نرحب ببقاءه".
ورفــض مرتــى منصــور تكــرار أي ســقطات جديــدة يك يعــود االنضبــاط إىل غرفــة
خلــع املالبــس ،قائ ـ ً
ال «ســيكون هنــاك مدرب عام ومدرب مســاعد وتم االتفاق مع
كارترون عىل ذلك ،لن نســمح بتكرار ســقطات أخرى يك يعود االنضباط للفريق
األول يف الزمالك».
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ألمانيا ..أكثر من  146ألف حادثة
عنف زوجي العام الماضي

عبد مقاط حطاب فلسطيين يجهز األخشاب ويرتبها هندس ًّيا لبيعها يف فصل الشتاء (تصوير /يارس فتحي)

برلن /وكاالت:
أظهــرت إحصائيــة ارتفــاع جرائــم العنــف بــن األزواج الحاليــن والســابقن التــي أبلغ عنهــا يف أملانيا
مقارنة باألعوام املاضية.
وذكــرت إحصائيــة عــن العنــف بــن رشكاء الحيــاة ،ســواء كانــت عاقــة الرشاكــة قامئــة أو ســابقة ،أن
الســلطات ســجلت  146ألــف و 655واقعــة مــارس فيهــا أحــد الرشيكــن عنفــا بحــق اآلخــر أو حــاول
ذلك ،وميثل هذا ارتفاعا بنسبة  4.9%مقارنة بعام .2019
وأضافت اإلحصائية التي نرشها املكتب االتحادي ملكافحة الجرمية أن العنف بن رشكاء الحياة
الحالين أو السابقن أودى بحياة  139امرأة و 30رجا عام .2020
ومثلت جرائم تعمد إلحاق أذى بدين خفيف برشيك الحياة الغالبية العظمى من الحاالت املبلغ
عنهــا يف العــام املــايض بنســبة  61.6%ويف املقابــل كانــت نســبة جرائــم التهديــد واملطــاردة
واإلكراه التي تم اإلباغ عنها أقل عىل نحو واضح.
وشملت الحاالت املبلغ عنها يف العام املايض جرائم أخرى من بينها إلحاق األذى البدين الخطري
واالغتصاب والحرمان من الحرية واإلجبار عىل الدعارة والقتل والرضب الذي أفىض إىل املوت.
وأوضحــت البيانــات أن الرجــال مســؤولن عــن غالبيــة جرائــم العنــف مــع حــدوث ارتفــاع طفيــف يف
نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء لتصل إىل  20.9%من الجرائم.
وحســب البيانــات ،كان نحــو  34%مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن األجانــب ،وأظهــرت اإلحصائيــة
ارتفاعــا كبــريا يف نســبة الجرائــم التــي ارتكبهــا الرجــال يف الجرائــم التــي ارتكبهــا األجانــب ووصلــت
هــذه النســبة إىل  91.5%بــن الجرائــم املنســوبة لســورين وإىل  88.3%بــن الجرائــم املنســوبة
ألتراك ،ويف املقابل وصلت النسبة يف الجرائم املنسوبة لبولندين إىل .74.2$
وأوضحت البيانات أن النساء مثلن  80.5%من ضحايا جرائم العنف الزوجي يف العام املايض،
وكان أغلب الضحايا (واحد من كل ثاثة) يف العقد الرابع من عمرهم (بن  30و 39عاما).
ووقعت  38%من الجرائم يف إطار عاقة زوجية سابقة و 32.3%يف إطار عاقة زوجية قامئة.

غوغل يحتفل بذكرى شاعر
"السودان وإفريقيا"

كاليفورنيا /وكاالت:
احتفــل عمــاق محــركات البحــث يف اإلنرتنــت" ،غوغــل" ،بذكــرى مياد الشــاعر الســوداين الراحل
محمد الفيتوري.
وزينت واجهة "غوغل" رسام يظهر فيه الراحل الفيتوري وهو يكتب نصوصا ،ويف الخلفية سوق
شعبي .وبدت أحرف "غوغل" اإلنجليزية مرسومة بشكل قريب من العربية.
ومل يكن الشاعر الراحل مجرد شاعر مغمس يف الشأن السوداين ،فقد كتب للوطن العريب ولقارة
إفريقيــا حتــى عــرف بأنــه شــاعر القــارة املقهــورة ،كــام كتــب لإلنســان بصــورة عامة بــرف النظر عن
أي انتامء كان.
وينظر إليه عىل أنه واحد من رواد الشعر الحديث ،فجدد فيه الكثري متحررا من األغراض التقليدية
كالهجاء والغزل وابتعد عن األوزان والقافية ،كام أن أعامله أدرجت يف املناهج التعليمية.
وكانــت حياتــه متنقلــة بــن الــدول العربيــة فلــم يســتقر يف دولــة مــا ،وكانــت السياســة واحــدة مــن
أسباب ترحاله املتواصل.
وولــد محمــد مفتــاح الفيتــوري عــام  1936يف مدينــة الجنينــة بإقليــم دافــور غــريب الســودان .والــده
ليبي وأمه سودانية.

كلمات
متقاطعة
إعداد /وفاء المهتدي

فرنسية تقفز من شرفة منزلها
هربا من سكين زوجها
ً

باريس /وكاالت:
عامــا وأم لطفلــن مــن رشفــة منزلهــا مبدينــة تولــوز
قفــزت امــرأة تبلــغ مــن العمــر ً 30
الفرنسية ،هر ًبا من زوجها.
وقالــت صحيفــة (لوباريزيــان) إن الــزوج الــذي يبلــغ أيضــا  30عامــا متهــم بتعنيــف
زوجته وخنقها ثم تهديدها بسكن.
ومل تحــدد الصحيفــة الطابــق الــذي قفــزت منــه الزوجة إال أنها أفادت بأنها عىل قيد
الحياة وأنها متكنت من الهرب إىل منزل أختها من حيث أبلغت الرشطة.
وقــال التقريــر إن املشــتبه بــه كان قــد فــر مــن املنــزل عندمــا وصلــت الرشطة ،لكنها
متكنت من القبض عليه يف اليوم نفسه.
جزئيا بالتهم التي وجهت إليه ليجري احتجازه يف انتظار املحاكمة
واعرتف الزوج
ً
ومنعه من االتصال بزوجته.
وأفــاد تقريــر نرشتــه وســائل اإلعــام الفرنســية ،بــأن أجهــزة الرشطــة والدرك ســجلت
ارتفاع العنف األرسي يف فرنسا بنسبة  10%يف .2020
وقالــت وزارة الداخليــة إن عــدد املعنفــن بلــغ  159ألفــا و 400شــخص مــن
الجنسن ،فيام تشكل النساء حوايل  87%من ضحايا العنف األرسي.
شخصا قتلوا عىل يد رشيكهم يف عام  2020مقابل
وكشف بيان الوزارة أن 125
ً
 173يف  ،2019وأن غالبية الضحايا من النساء ،واشتكت حوايل  5آالف و500
امرأة من االغتصاب أو االعتداء الجنيس من قبل أزواجهن.

الكلمة الضائعة

"جيمس ويب" ..تلسكوب خارق
سيساعد في معرفة أصل الكون

لندن /وكاالت:
يف  18ديسمرب /كانون األ ّول املقبل ،سيتم إطاق تلسكوب جديد اسمه "جيمس ويب" ،ومن
املتوقــع أن يخلــق التلســكوب الجديــد ثــورة يف عــامل الفضــاء ومراقبــة النجوم ومعرفــة أصل الكون،
كام ذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية "يب يب يس".
َ
ّ
وسيتمكن العلامء من رصد الضوء الساطع عند أ ّول النجوم التي ُخلِقت قبل  13.5مليار سنة.
وتقــول د .آمــرب نيكــول ســرتون ،وهــي عاملــة فيزيــاء فلكية مبركــز غودارد للرحــات الفضائية التابعة
للوكالة األمريكية للفضاء "ناسا" ،وهي أيضا نائبة كبري علامء املرشوع" :أكرث يشء يدعو لإلثارة
بشــأن هــذا التلســكوب الضخــم والطمــوح والجــريء ،هــو فكــرة أن هنــاك أســئلة مل يخطــر حتــى عىل
بالنا طرحها" .وســوف يســتخدم التلســكوب مرآة فلكية يبلغ قطرها  6.5أمتار ،وســيتم وضعه يف
الفضاء ،ويستغرق فتح املرآة يف الفضاء حوايل أسبوعن.
مرشوعــا مشــرتك ًا بــن وكاالت الفضــاء األوروبيــة واألمريكيــة والكنديــة ،وتبلــغ
ويعتــرب التلســكوب
ً
تكلفته ما يقارب  10مليارات دوالر أمرييك.

سـودوكـو

SU-DO-KU

إعداد /وفاء المهتدي

سورة قرآنية سميت باسم من أسماء القرآن الكريم تتكون
من  7أحرف

األفقي:
 - 1المطر  +جزيرة
يونانية
 - 2حقد  +ثالثة ارباع
هناء  +ارغام ناقص
الحرف األخير
 - 3زائل معكوسة +
ثلثا بدر
 - 4تلقائي  +للنداء
 - 5بطولة وشجاعة +
عام معكوسة
 - 6متشابهان – يأتي
بعد النهار
 - 7بنت الزوجة  +صعب
 - 8شجار – من حاالت
البحر
 - 9مدينة تقع جنوب
الخليل – ثناء

العمودي:
 - 1مختلفان – ماهر
 - 2متشابهان  +من
أركان الحج معكوسة –
عكس ًحر
 - 3ضعف شديد  +علم
مذكر  +للتخيير
 - 4اقترب  +صبي –
المولود األول
 - 5أخر بيت الشعر
 - 6هضبة صغيرة  +لهو
 - 7عاطفة  +نعم
باإلنجليزية
 - 8حيوان قطبي –
صحيح  +حرف
 - 9يابسة تجاور البحر –
قراءة القرآن الكريم بسرعة
معكوسة

حل الكلمات
المتقاطعة مقلوب

الشعراء – المرسالت – العاديات – األعراف –
ص -األنعام – القارعة – الفيل – التكاثر – براءة
– النور – يس – الحج – فاطر – يونس – األنفال
– سبأ – طه
حل الكلمة الضائعة

الفرقان

حل سودكو
مقلوب

أخبار وتتمات
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في ورقة بحثية أرسلها من سجنه

األسري "عبد النارص" :قوة املقاومة الفلسطينية تخدم القضية الوطنية املرصية والعربية
غزة /جامل غيث:
أكد األسر الباحث عبد النارص عيىس أن قوة املقاومة
الفلســطينية تخــدم القضيــة الوطنيــة املريــة والعربيــة
عموما.
ً
جاء ذلك يف ورقة بحثية قدمها األسر عيىس من سجنه
بعنــوان "تأثــر املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة عــىل
العالقــات املريــة اإلرسائيليــة  ،"2021ملركز حضارات
للدراســات السياســية واإلســرتاتيجية بقطــاع غــزة ،ومتــت
مناقشــتها أمــس .وقــال فيهــا :إن تعاظــم قــوة املقاومــة
خاصــة يف غــزة يخــدم القضيــة الوطنية الفلســطينية ،كام
يخدم القصية الوطنية املرية والعربية عام ًة.
وعـ َّـد أن قــوة املقاومــة الفلســطينية قــوة ملــر ،وأنــه مــن
الروري تعزيز التعاون املشرتك بني الجانبني ملصلحة
القضايــا الوطنيــة للطرفــني ،الف ًتــا إىل أن قــدرة املقاومــة
أســهمت يف اضطــرار االحتــالل للتعامــل مــع مــر مــن

جانب من الندوة (تصوير /محمود أبو حصرة)
أجــل الدخــول عــىل خــط التهدئــة مــع غــزة ،خاصــة بعــد
فشل خياراته العسكرية.
وأضــاف أن إدراك واســتثامر قــوة املقاومــة مــن قبــل مر

وحــامس ،ســيؤدي إىل فتــح مرحلــة مهمــة وإيجابيــة مــن
العالقــات ،تخــدم القضايــا الوطنيــة للطرفــني ،أبرزهــا رفــع
الحصــار وتحقيــق املصالحــة الفلســطينية وتعزيــز دور

مر يف املنطقة.
وأوضــح الكاتــب واملحــل الســيايس حســام الدجنــي أن
الورقــة تحدثــت عــن أهميــة املقاومــة كلــواء متقــدم يف
الدفــاع عــن األمــن القومــي العــريب وتعزيــز عالقــات مــر
مــع املحيــط اإلقليمــي ،ومصالحهــا مــع االحتــالل لتحقيــق
تهدئة طويلة األمد مبا يحقق مصلحة لكل األطراف.
ومثــن الكاتــب واملحلــل الســيايس د .حســن أبو حشــيش
أهميــة الورقــة البحثيــة لأســر عيــىس رغــم محــاوالت
االحتــالل تغييبــه واألرسى خلــف القضبان ومنع تواصلهم
مع العامل الخارجي.
معقبــا عــىل الورقــة
واعتــرب أبــو حشــيش يف كلمــة لــه
ً
البحثيــة ،أن مناقشــة ورقــة األســر عيــىس تؤكــد تعــايل
األرسى عــىل الجــراح واخرتاقهــم ســجون االحتالل وقيوده
الظاملــة وظــالم الســجن ،الف ًتــا إىل أن الورقــة مبنزلة تفكر
خارج الصندوق.

وفـــاة رائـــف نجـــم رئيـــس لجنـــة إعمـــار املسجـــد األقصـــى

عامن /فلسطني:
تــويف أمــس ،املهنــدس رائــف نجــم ،عــن
عاما يف األردن.
عمر ناهز ً 95
وعمــل نجــم رئيس ـ ًا للجنــة إعامر املســجد
األقىص املبارك وقبة الصخرة املرفة.
ومؤسســات
شــخصيات
ونعــت
فلسطينية نجم ،بكلامت رثاء تظهر حجم
الفقد واإلنجاز الذي تركه الفقيد.
وكتــب عنــه الباحــث يف شــؤون القــدس
واملسجد األقىص ،زياد ابحيص“ :فقدنا

اليــوم عل ـ ً
ام مــن أعــالم خدمــة القــدس
ونرتهــا ،فقــد رحل عنــا املهندس رائف
نجم ،الذي مل يدخر جهد ًا وال ســاح ًة وال
عم ً
ال ألجل القدس إال كان سباق ًا إليه”.
وقــال إنــه يعــد “رجــل اإلعــامر األول بحــق
وجنديــه املجهــول ،منذ عــام  ،1980هو
مــن بــادر القــرتاح تســجيل القــدس عــىل
الئحــة اليونيســكو للــرتاث اإلنســاين ،ثــم
للــرتاث املهــدد بالخطــر ،وصــل الليــل
بالنهــار يف توثيــق القــدس وكنوزهــا

املعامرية والحضارية”.
وأضــاف أن قبــة الصخــرة املرفــة تشــهد
لــه بأنــه “مــن وضــع مخططــات ترميمهــا
وحــل مشــكلة تناســق القبتــني الداخليــة
الخشــبية والخارجيــة املعدنيــة بعــد أن
كانت املحاوالت السابقة تنتهي بتشقق
القبة؛ وهو من أوجد حلول تذهيبها”.
كــام أن مخططــات البنيــة التحتيــة واإلنــارة
واملياه والتبليط وترميم األســوار وسقف
املســجد القبي كلها خرجت من مكتبه

يف عامن ،بحسب ابحيص.
وأشــار إىل أن نجــم ثابــر وتحمــل وصــرب
وأعمــل الحكمــة رغــم الضغــوط الصعبــة
التــي تعــرض لهــا أحيان ـ ًا ،ألجــل األقــىص
وإعامره.
رئيــس الــوزراء األردين بــر الخصاونــة،
نعى وزير األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية ووزير األشغال العامة األسبق
رائف نجم.
واســتذكر مناقــب الفقيــد والخدمــات

الجليلــة التــي قدمهــا للوطــن يف جميــع
املناصــب التــي تقلدهــا وإســهاماته
الكبرة يف خدمة املسجد األقىص.
وشــغل نجــم منصــب وزيــر األشــغال
العامــة يف األردن ،بــني عامــي 1984و
 ،1985ومنصب وزير األوقاف والشؤون
واملقدســات اإلســالمية أيض ـ ًا يف عــام
 ،1991كــام عمــل رئيس ـ ًا للجنــة إعــامر
املســجد األقــىص املبــارك وقبــة الصخرة
املرفة.

إصابات خطرة باعتداء قوات ...
كانــت تقلهــم يف أثنــاء مرورهــم بالقــرب
مــن مخيــم الجلــزون ،و ُن ِقلــوا إىل مجمــع
فلســطني الطبــي لتلقــي العــالج.
واقتحمــت قــوات االحتــالل مدينــة نابلــس
وقريتــي ديــر رشف واللــن الرقيــة،
ـددا مــن منــازل املواطنــني
وداهمــت عـ ً
وفتشــتها ،عــرف مــن بينهــا منــزل النائــب
يف املجلس التريعي جامل الطراوي،
كــام اقتحمــت قريــة ديــر نظــام شــامل
رام اللــه ،دون أن يبلــغ عــن إصابــات أو
اعتقاالت.
وأغلقــت قوات االحتــالل الطريق الفرعية
املعروفــة بـ"مدخــل الكســارة" الواقعــة
قــرب كســارة "بــن اري" اإلرسائيليــة
املقامــة عــىل أرايض املواطنــني غــرب
الخليــل باملكعبــات اإلســمنتية ،ومنعــت
املواطنني من استخدامه.
مــن جهــة ثانيــة ،اعتقلــت قــوات االحتــالل
نائــب املديــر العــام لدائــرة األوقــاف يف
مدينــة القــدس ناجــح بكــرات .وذكــرت
مصادر مقدسية بأن عنارص من مخابرات

االحتــالل اعرتضــت مركبــة بكــرات قــرب
باب األسباط واعتقلته.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب
أنس قنرب بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه
يف بلــدة جبــل املكــرب مبدينــة القــدس،
وســملت املعلمتــني يف مصاطــب العلم
باملســجد األقــىص هنــادي الحلــواين
وخديحــة خويــص بالغــني ملراجعــة
مخابراتهــا يف أحــد مراكــز التوقيــف
والتحقيق يف املدينة املحتلة.
واندلعــت مواجهــات مــع قــوات االحتــالل
يف بلــدة ســلوان جنــوب القــدس،
أطلقــت خاللهــا القــوات قنابــل الغــاز
املســيل للدمــوع ،وقنابــل الصــوت تجــاه
املواطنني ،دون أن يبلغ عن إصابات.
واعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن
منصــور محمــود عــىل مدخــل قريــة
العيســوية شــامل القــدس بعــد إيقافــه
وتفتيشــه ،واقتادتــه إىل معتقــل
"املسكوبية".
واســتدعت مخابــرات االحتــالل الشــاب

إيهــاب أبــو ســنينة مــن بلــدة ســلوان
للتحقيــق ،وأجلــت محاكمــة الفتيــني
حمزة الطويل وأحمد الجوالين من البلدة
حتــى التاســع مــن ديســمرب /كانــون األول
املقبل.
ويف رام اللــه ،اعتقلــت قــوات االحتــالل
املواطنــة نبيلــة أبــو الصــربي ( 50عامــا)
ونجلهــا بــالل ( 30عامــا) ،واألســر
املحــرر ثائــر صامدعــة ،وأســامة عبــد اللــه
الربغــويث ،يف حــني اعتقلــت خالــد أبــو
العــز ،وعمــرو تيــم ،بعد دهم منزليهام يف
بلدة زيتا شامل طولكرم.
انفالت المستوطنين
وبشــأن انتهــاكات املســتوطنني ،أصيــب
ثالثــة مواطنــني بجــروح ،أحدهــم وصفــت
إصابتــه بالخطــرة ،مــن جــراء اعتــداء
املســتوطنني عــىل مركبــات املواطنــني
قرب قرية املغر شامل رشق رام الله.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن مســتوطنني
اعتــدوا عــىل مركبــة مواطــن مــن نابلــس
برشــقها بالحجــارة مــا أدى إىل انقالبهــا

وإصابتــه بجــروح خطــرة ،وطفلــه بجــروح
متوسطة.
وأضافــت أن مواطن ـ ًا آخــر مــن قريــة دومــا
جنــوب نابلــس أصيــب بجــروح طفيفــة مــن
جــراء تعــرض مركبتــه للرشــق بالحجــارة،
وتطاير الزجاج.
كــام أطلــق مســتوطنون النــار تجــاه منــازل
املواطنني ،وهاجموا املركبات بالحجارة،
مســاء أمس قرب مدخل قرية برقة شــامل
غرب نابلس.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عــرات
املســتوطنني تســللوا مــن مســتوطنة
"حومــش" املخــالة ،وهاجمــوا مركبــات
املواطنــني قــرب مدخــل القريــة عــىل
طريق الواصل بني جنني ونابلس ،ما أدى
لترر عدد منها.
وأضافــت أن املســتوطنني أطلقــوا النــار
تجــاه املنــازل القريبــة مــن مدخــل القريــة،
مــا أدى النــدالع مواجهــات مــع األهــايل
الذين خرجوا للتصدي لهم.
ويف القــدس ،نصــب مســتوطنون

شــمعدانا ضخام يف ســاحة حائط الرباق،
الجــدار الغــريب للمســجد األقــىص،
اســتعدادا ملــا يســمى بعيــد األنــوار
"الحانوكاة" العربي.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن عــددا مــن
املســتوطنني نصبــوا شــمعدانا ذهبيــا
ضخــام إلضاءتــه بالشــموع ليــايل االحتفال
بهــذا العيــد ،الــذي يبــدأ األحــد املقبــل
ويستمر أسبوعا.
يــأيت ذلــك بالتزامــن مع تواصــل الدعوات
جامعــات
املتطرفــة التــي تطلقهــا
"الهيــكل" املزعــوم ،ملواصلــة اقتحامــات
املسجد األقىص.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فتوغلــت عــدة آليــات
عســكرية إرسائيلية مســافة محدودة قرب
الســياج الفاصــل رشقــي حــي الشــجاعية
رشق مدينة غزة.
وضمــت اآلليــات  8جرافــات وآلــة حفــر
ودبابتــني ،وبــارشت أعــامل تجريــف يف
أرايض املواطنــني القريبــة مــن الســياج
الفاصل.

مؤمتر وطني يف نابلس ...
دور الســفارات واملمثليــات
الفلســطينية عــرب تخصيــص ملحق
دائــم لقضيــة األرسى .جــاء ذلــك
يف ختــام أعــامل "املؤمتر الوطني
لدعــم األرسى" ،الــذي عقدتــه
جامعــة القــدس املفتوحــة يف
فرعهــا بنابلــس ،مبشــاركة هيئــة
شــؤون األرسى واملحرريــن ونــادي
األســر الفلســطيني ،وفصائــل
العمــل الوطنــي واللجنــة الوطنيــة
لدعم األرسى.
وأكــد املشــاركون أن سياســة
االســتهداف الطبــي اإلرسائيــي
املتعمــد ضــد األرسى تســتلزم
اســتخدام الوســائل والقنــوات
الدوليــة الضاغطــة عــىل االحتالل،
ومقاضاتــه يف املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،والعمــل لوقــف هــذه

املجزرة ،والتي كان آخر ضحاياها
األسر الشهيد سامي العمور.
واعتــربوا أن محاكــم االحتــالل
العســكرية تشــكل أداة مــن أدوات
انتهــاك جســيم للقانــون الــدويل
اإلنساين ،لذلك ،حولت سـلطات
االحتــالل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة
م ــن اتفاقيــة لحاميــة املدنيني ف ــي
زمــن الحــرب إىل اتفاقيــة لحاميــة
جنـود االحتالل وإدامته.
وأوضحــوا أن حكومــة االحتــالل
عامــا)
وســعت منــذ (50
ً
ّ
صالحيــات املحاكــم العس ــكرية
لتش ــمل جمي ــع جوانــب الحيــاة
الفلســطينية ف ــي األرض املحتلــة،
مب ــا فيهــا قطاعــات الصحــة،
والتعلي ــم ،وملكيــة األرايض ،وبناء
املنــازل ،وحريــة التنق ــل ،وحــق

املواطنة ،وحق التجمع.
وطالبــوا األرسى اإلداريــني ،ممــن
مل يتــم إنصافهــم أو تحقيــق
العدالــة بحقهــم ،مبواجهــة محاكــم
كليــا لكــرس
االحتــالل ومبقاطعتهــا ً
هــذا القانــون .وقــال رئيــس هيئــة
األرسى قــدري أبــو بكــر :إن "أرسانــا
يثبتــون كل يــوم أنهــم قادرون عىل
تحــدي سياســات االحتــالل ،رغــم
أوضاعا صعبة جراء
أنهم يعيشون
ً
سياســة االســتهداف املمنهجــة
لتدمرهم".
وأضــاف "مــا يتعــرض لــه األرسى
يجــب أن يدفعنــا للوقــوف
معــا يف وجــه االحتــالل الــذي
ً

يســعى دا ً
مئــا لفــرض منظومــة
القوانــني العســكرية عــىل األرسى
واملعتقلــني بالعنجهيــة التــي
تجــاوزت القوانــني اإلنســانية كافة،
ووصلــت إىل مســتوى الجرميــة
املنظمة".
وأوضح أن االعتداءات اإلرسائيلية
عــىل األرسى ازدادت بشــكل
كبــر بعــد شــهر أيلــول املــايض،
حينام متكن ســتة أرسى من انتزاع
حريتهــم قبــل إعــادة اعتقالهــم،
مؤكـ ًـدا أننــا "نســعى لتشــكيل
منظومــة دعــم دوليــة للتخفيــف
مــن معانــاة أرسانــا" .مــن جانبــه،
قــال رئيــس لجنــة املتابعــة العربيــة

يف الداخــل املحتــل محمــد بركــة:
إن "أرسانــا الذيــن تحــرروا بأيديهــم
مــن الســجون ميثلــون الحلــم
قريبــا
الفلســطيني الــذي ســيصبح ً
بتحــرر كل األرسى مــن ســجون
االحتالل".
وأشــار إىل أن "شــعبنا بالداخــل
يتعــرض ملحــاوالت إلغــاء مــدن
مــن خارطــة الوطــن الفلســطيني،
لكنهــا قامــت وانتفضــت وقالــت
إنهــا فلســطينية ،وســتبقى كذلــك
وعىل رأسها يافا واللد".
ويف الســياق ،أكــد رئيــس نــادي
األســر قدورة فارس أن الجامعات
كانــت وال تــزال رأس الحربــة

يف مقاومــة مــروع االحتــالل،
ويجب أن تكون وطن الفكرة وبناء
االســرتاتيجية والرؤيــة لتحديــد
مســار وآليــات مواجهــة "املــروع
الصهيــوين" الــذي يتكــرس عــىل
األرض الفلسطينية.
وقال رئيس الجامعة يونس عمرو:
"مهــام تحدثنــا عــن بطوالتهــم لــن
نكفيهــم حقهــم ،ونقــف اليــوم
مــع أرسانــا يف حربهــم الــروس
ضــد االحتــالل ،مــع عــدم نســيان
الشــهداء الذيــن أنــاروا لنــا الــدرب،
خصوصــا الذيــن ارتقــوا شــهداء
ً
داخــل ســجون االحتــالل ،وتجــاوز
عددهم (.")227

 5وفيات و 257إصابة بفريوس
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة /فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة ،أمــس 5 ،وفيــات و 257إصابــة بفــروس كورونــا،
و 194حالــة تعـ ٍ
ـاف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،يف ال ــ 24ســاعة
املاضية.
ففــي غــزة ،ســجلت وزارة الصحــة  3وفيــات و 106إصابــات ،عقــب إجــراء
 688فحصا مخربيا ،مشرة إىل تعايف  100حالة من مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف
مــارس /آذار  2020بلــغ  186686إصابــة ،منهــا  1478حالــة نشــطة،
ٍ
تعاف ،و 1638حالة وفاة.
و 183570حالة
وأضافــت أن  50مصابــا يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات،
منهم  38حالة خطرة وحرجة.
وفيــام يتعلــق بالتطعيــامت ،بينــت أن إجــاميل الجرعــات التــي وصلــت
قطاع غزة بلغ  1606760جرعة ،وأن  500469مواطنًا تلقوا اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة ،ســجلت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة
وفاتني و 151إصابة بفروس كورونا ،وتعايف  94مصابا.
وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالتي الوفاة سجلتا
يف بيــت لحــم ،واإلصابــات يف ضواحــي القــدس ( ،)3وطوبــاس (،)6
وبيــت لحــم ( ،)25والخليــل ( ،)49وجنــني ( ،)16وأريحــا واألغــوار (،)6
ورام الله والبرة ( ،)25وطولكرم ( ،)7ونابلس ( ،)13وقلقيلية (.)1
وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غزة بلغت  ،98.4%ونسبة اإلصابات النشطة  ،0.6%والوفيات  1%من
مجمــل اإلصابــات ،الفتــة إىل وجــود  38مصابا يف غــرف العناية املكثفة،
يف حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات  70مصابــا،
منهم  8مصابني موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

وفد دبلومايس أورويب يزور

غزة ويدعو إلنهاء حصارها

غزة /فلسطني:
دعا وفد دبلومايس برئاسة ممثل االتحاد األورويب يف فلسطني "سفني
كــون فــون بورغســدورف" االحتــالل اإلرسائيــي إىل تخفيــف القيــود
املفروضة عىل سكان قطاع غزة ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية.
وأكــد "بورغســدورف" الــذي يــزور غــزة عــىل رأس وفــد رفيــع مــن قناصــل
وممثــي بعثــات أوروبيــة ،أن االحتــالل مطالــب بتخفيــف القيــود عــىل
سكان غزة حتى يتمكنوا من التجارة والتنقل بحرية.
وبــني أن زيــارة الوفــد األورويب تــأيت إلظهــار التضامــن مــع ســكان غــزة البالــغ
عددهــم مليــوين نســمة وتأكيــد الدعــم املســتمر الــذي يقدمــه االتحــاد
األورويب لهــم ،مطالبــا القيــادة الفلســطينية بالتوحــد وإجــراء انتخابــات
دميقراطية ،حتى يكون هناك مســتقبل أفضل للفلســطينيني .وكان الوفد
الــذي يضــم نحــو  20ســفرا أوروبيــا قــد دخل إىل غزة أمــس عرب حاجز بيت
حانون (إيرز) يف زيارة تستمر يومني ،لالطالع عىل األوضاع اإلنسانية فيه.

قيادي يف "الجهاد" يدعو ...
أحدا فيها قد أطلق النار عىل االحتالل أو عىل الجنود أو
ير ً
سنوات "مل َ
عــىل املســتوطنات" ،متوعـ ًـدا بوقــف كل مظاهــر الفلتــان ،ألن مــا يحــدث
يف املحافظة خروج عن القانون.
وشــدد عدنــان خــالل وقفــة منــارصة لــأرسى بــرام اللــه مســاء أمــس عــىل
رضورة محاســبة محافــظ جنــني فــو ًرا ،مؤكـ ًـدا أن مخيــم جنــني عنوانــا
للمقاومــة ،وأن وصــم املخيــم مبعقــل املخــدرات واملركبــات املرسوقــة
"قمة العيب".
وأضــاف أن تريحــات قيــادة الســلطة مؤخـ ًـرا بخصــوص مخيــم جنــني
"مثــار قلــق فلســطيني" ،مردفــا "هــذا املخيــم ليــس مربعــا أمنيــا ،ونحــن
أول مــن يرفــض إطــالق النــار يف الهواء ،وارتداء الســالح الفلســطيني لنحر
الفلسطيني".
وتابع" :اسألوا أنفسكم من هم آباء الفلتان األمني ،ومن عندهم السالح
والذخرة ،نحن يف الجهاد اإلســالمي ينقصنا الســالح والذخرة وينقص
املقاومة الحقيقية الرصاص الحي .ينقصنا ما لديكم يف األجهزة األمنية
مــن ســالح مكــدس ،فــإن كان محافــظ جنــني مل يـ َـر الجنــود يتجندلــون يف
جنــني ،فنقــول لــه هــا هــي طريــق الجهــاد واملقاومــة ونحــن خلفــك ،إن مل
يصب رصاصنا رؤوس االحتالل مؤخرا ،فقد أصابته عبواتنا يف الداخل
املحتل ،وأصابته مبقتل يف برقني".

السنوار يبحث مع العامدي ...
أمرا وحكومة
املعيشــية يف قطــاع غــزة ،معر ًبــا عن شــكره وتقديره لقطــر؛ ً
وشعبا .من جانبه ،أكد العامدي أن قطر باقية عىل مواقفها عرب مواصلة
ً
تقديــم املنحــة األمريــة لقطــاع غــزة ،وأنهــا ال تــزال عنــد وعدهــا بإعــادة
اإلعامر يف القطاع والعمل عىل تسهيل وصول منحة الخاصة بذلك.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /حمــزة مطيــع عبــد القادر نر عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  409766805الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /نافــذ ســمر راشــد اســليم عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  404286650الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /رســميه نضــال محمــد النجــار عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  406975912فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /اميان موىس حسني ابو وردة عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  900279662الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /وســام وليــد احمــد ســامل عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  900269952الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /فينــا ماجــد عطيــه ريحــان عن فقــد هويتي وتحمل
 402269955فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز
رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /حمــزة مطيــع عبــد القــادر نــر عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  409766805فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /امنــه محمــد عبــد الهــادي حمــد عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  921694063الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /خالــد عاطــف حســن الســباح عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  804406387الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد ســليامن محمــد التعبــان عــن
فقد هويتي وتحمل الرقم  800895443الرجاء ممن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /نعمــة حســام توفيــق ابــو لبــدة عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  406059907فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /أيــة منــر محمــد عصفــور عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 400560611
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /احمــد خليــل ابراهيــم ابــو فــارس عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  900630880الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /خلديــه عليــان ابراهيــم العــواوده عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  929555175الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /ابراهيــم خالــد ابراهيــم النجــار عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  400770426فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

األخيرة
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بيع ساعة رولكس نادرة
بأكثر من  200ألف دوالر

نيويورك /وكاالت:
أعلنــت دار املــزاد األمريكيــة ،عــن بيــع ســاعة رولكــس نــادرة صنعــت
عــام  ،1992بأكــر مــن  200ألــف دوالر يف رقــم قيــايس جديــد
لهــذا النــوع مــن املــزادات الــذي يهتــم بأنــواع مختلفــة مــن الســاعات
التاريخية.
وأوضحــت الــدار يف بيــان لهــا عــرب موقعهــا الرســمي ،إن املــزاد
عامليــا مــن الراغبــن باقتنــاء هــذه القطعــة
اجتــذب  1374زائـ ًـرا
ًّ
النــادرة ،وهــو األمــر الــذي جعل مزادات الســاعات الرتاثية والفاخرة،
تتصدر مبيعات الدار بأكر من  3ماين دوالر.
وقــال مســؤول مــزادات الســاعات الرتاثيــة بالــدار ،جيــم وولــف "كنــا
نعلــم أن الســوق مشــتعل بشــكل اســتثنايئ يف الوقــت الحــايل ،لكن
النتائج يف هذا املزاد تجاوزت حتى أكر آمالنا تفاؤ ًال".
وأضــاف "يتزايــد الطلــب عــىل ســاعات رولكــس الفاخــرة ،وشــهدنا
أدا ًء قو ًيــا لســاعات توربيــون الحديثــة ،وهــو مــؤرش عــىل أن جامعــي
الســاعات يركــزون اآلن عــىل بعــض الســاعات املتخصصــة األحــدث
تعقيدا".
واألكر
ً
وتتكــون الســاعة التاريخيــة مــن قاعــدة مطعمــة بالذهــب واألملــاس
تحمــل الجــزء العلــوي ،الــذي يحتــوي أحجــارا كرميــة مــن األملــاس
والزمرد ،إىل جانب قاعدة مركزية من الذهب املرصع باملاس.
ـددا مــن املــزادات األخــرى ألنــواع مختلفــة مــن
وشــهدت الــدار عـ ً
الســاعات ،والتــي تراوحــت أســعارها بــن  30إىل  90ألــف دوالر،
ولكنهــا مل تتجــاوز بــأي حــال مــن األحــوال الـ 100ألــف ،وهو ما يجعل
هذا املزاد قياسيا.

ضبط عصابة تتاجر باألعضاء
البشرية في مصر يتزعمها أطباء

القاهرة /وكاالت:
يف واقعــة ال متــت لقدســية مهنــة الطــب نجحــت أجهــزة األمــن بــوزارة
الداخليــة ،يف ضبــط عنــارص تشــكيل عصــايب لتســهيل وإجــراء عمليات
االتجار باألعضاء البرية ،يتزعمها ثاثة أطباء.
وأكــدت معلومــات وتحريــات اإلدارة العامــة ملكافحــة جرائــم األمــوال
العامة بالتنســيق مع اإلدارة العامة ملكافحة جرائم الهجرة غري الرعية
واالتجار بالبر بقطاع مكافحة جرائم األموال العامة والجرمية املنظمة
قيام ( 10أشــخاص) من بينهم ثاثة أطباء وموظفة بأحد معاهد الكىل
وموظــف معمــل خــاص وممــرض مبستشــفى خــاص ،بتكويــن تشــكيل
عصــايب فيــام بينهــم تخصص يف تجارة األعضاء البرية "زراعة الكىل"
خــارج اإلطــار القانــوين ،حيــث يقومــوا باســتقطاب الراغبــن مــن خــال
اإلعانــات التــي يتــم نرهــا عــىل مواقــع التواصل االجتامعــي وإقناعهم
للموافقــة عــىل نقــل إحــدى ُ
الكليتــن منهــم إىل بعــض املــرىض الذيــن
ُ
يعانــون مــن الفشــل الكلــوي ويحتاجــون إىل عمليــات زراعــة كىل مقابــل
مبالغ مالية ترتاوح ما بن  20إىل  30ألف جنيه للمتربع.
وعىل الجانب اآلخر يقوموا بالحصول عىل مبالغ مالية كبرية تصل إىل
ربع مليون جنيه مرصي من املتربع إليه ،فض ً
ا عن قيام أفراد التشكيل
العصــايب بتزويــر التحاليــل الطبيــة واألشــعة للمتربعــن الذيــن لديهــم
موانــع طبيــة تحــول دون إجرائهــم عمليــات التــربع للـ ُـكىل حتــى يتمكنــوا
من تقدميها إىل الجهات املعنية للحصول عىل موافقة زراعة األعضاء
حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع ُ
الكىل دون مساءلة قانونية.
وعقــب تقنــن اإلجــراءات بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا
املعلومــات تــم ضبــط جميــع املتهمــن ،وضبــط كافــة املســتندات
املتعلقــة بنشــاطهم اإلجرامــي ،وبفحــص تلــك املســتندات تبــن أن
أفــراد التشــكيل العصــايب أجــروا  120عمليــة زراع ــة ُكىل باألســلوب
املشــار إليــه خــال عامــي ( )2020 ،2019وأمكــن التوصــل إىل عــدد
 25مــن املجنــي عليهــم ،ومبواجهــة عنــارص التشــكيل أقــروا بنشــاطهم
اإلجرامي.

هبوط أول طائرة عمالقة
على "الجليد األزرق"

لندن /وكاالت:
وثقــت الكامــريات لحظــات هبــوط طائــرة مدنيــة عماقــة عــىل مــدرج
كان عبارة عن جليد يف قارة أنتاركتيكا.
وذكــرت صحيفــة "ديــي ميــل" الربيطانيــة أن منتجعــا فاخــر يف
أنتاركتيــكا اســتأجر طائــرة شــحن من طراز "إيربــاص إيه  "340لجلب
إمدادات خاصة باملنتجع.
واســتغرق الرحلــة التــي انطلقــت مــن مدينــة كيــب تــاون يف جنــوب
إفريقيــا أكــر مــن  5ســاعات ،قطعــت خالهــا الطائــرة نحــو 4500
كيلومرت.
وهبطــت الطائــرة ،عــىل مــدرج مــن الجليــد يف أنتاركتيــكا يف عمليــة
بالغة الصعوبة ،لكنها متت بنجاح.
ويصنــف املــدرج يف منتجــع "وولــف فانــغ" مــن النــوع "يس" ،مــام
يعنــي أن الطياريــن املتمرســن ميكنهــم القيــام بهذه املهمة بســبب
الظروف الصعبة التي تحيط بعملية الهبوط.
واســتخدمت معــدات متطــورة يف حفــر حــدود مــدرج املطــار حتــى
يتمكن الطيار من تحديد مساره ،كام جرى تفقد املدرج عرب مركبة
مخصصة قبل الهبوط.
ويبلــغ الســمك الجليــدي يف املنطقــة ،الــذي يســمى "الجليــد
األزرق" بأكر من  1.5كيلو مرت ،وميكنه تحمل هبوط طائرة ضخمة
من طراز "إيه  "340بكل حمولتها ،دن أي مشكلة.
وواجــه الطيــار مشــكلة أشــد خطــورة وهــي االنعــكاس الهائــل نظــرا
للجليد الذي يغطي األرض ،لذلك كان من الروري ارتداء نظارات
تساعد يف وقاية العينن من الفرق الشاسع بن داخل قمرة القيادة
ومحيط الطائرة ،بحسب ما يقول الطيار.

أبــعاد
أ.د .يوسف رزقة
yrizqa5@yahoo.com

بلجيكا تدين االستيطان

هل كآبة أول أيام أسبوع العمل موجودة بالفعل؟
برلن /وكاالت:
تنتــر عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي
منشــورات تتنــاول مــا يقــول كثــريون إنــه
"شعور مزعج" يبدأ يف التسلل إىل النفس
مســاء عطلــة نهايــة األســبوع عشــية بــدء
أســبوع العمــل الجديــد .ولكــن هــل تكــون
الحالــة الذهنيــة للمــرء يف أســوأ مســتوى لها
يف أول أيام األسبوع؟
يقــول أخصــايئ علــم النفــس املهنــي أوليفــر
فايغلــت إن شــعور املــرء بأنــه أســوأ حــاال
يف أول أيــام بدايــة األســبوع مقارنــة باأليــام
األخرى ،ليس أمرا رضوريا أن يحدث.
وتوصــل فايغلــت يف دراســة بالتعــاون مــع
فريقــه مبعهــد علــم النفــس يف جامعــة
اليبتسيغ األملانية إىل السبب وراء الشعور
بــأن التحــول إىل أســبوع عمــل جديــد يكــون
يف الغالب أمرا صعبا.
وبشــأن إذا كانت كآبة أول يوم يف األســبوع
موجــودة حقــا ،يقــول فايغلــت إنــه باملعنــى

الدقيق للكلمة هي "غري موجودة".
ويضيــف أن الفهــم املرتســخ عــن كآبــة أول
يــوم يف األســبوع هــو أن الحالــة املزاجيــة
تكــون أســوأ يف هــذا اليــوم مــن أيــام العمــل
األخرى إال أنه ال يوجد دليل عىل ذلك.
وأشار إىل أنه أجرى مع فريق البحث دراسة
لليوميــات شــملت نحــو  100شــخص ووثــق
املشــاركون يف الدراســة حالتهــم املزاجيــة
بكثافة.
وأضاف أن هناك دراسات أكرب شارك فيها
أكر من  300ألف شخص ووصلت لنتيجة
مامثلة.
وقــال" :عــىل عكــس مــا هــو مفهــوم عــن كآبة
أول يوم يف األسبوع ،ال نشعر أننا أسوأ يف
هذا اليوم عن بقية األيام".
وبحســب فايغلــت فــإن مثــة اختــاف بــن
كيــف نشــعر خــال عطلــة نهايــة األســبوع
وعىل مدار األسبوع نفسه.
ويشــري إىل أن هنــاك تدهــور قــوي نســبيا

عندمــا تقــرتب عطلــة نهايــة األســبوع مــن
االنتهــاء ونتيجــة لذلــك ال يتعلــق األمــر
بالــرورة بــأول يــوم يف األســبوع ،ولكــن قــد
يكــون مــن املمكــن القــول إن هنــاك شــعورا
قويا نسبيا بأن بداية أسبوع العمل تستنزف
احتياطي طاقتنا.
وعىل مدار يومن يف عطلة نهاية األســبوع
يبنــي اإلنســان طاقــة حيويــة ،ولكــن غالبــا مــا
يتــم فقــدان هــذه الطاقــة يف اليــوم األول من
أسبوع العمل.
إذن هــل هــذا هــو الســبب وراء كره كثري من
األشخاص أول يوم يف األسبوع؟
يجيــب فايغلــت“ :تفســريي أن هــذا ســوف
يكــون نتيجــة للتناقــض بــن عطلــة نهايــة
األسبوع وأسبوع العمل ،وبالنسبة لكثري من
األشــخاص هنــاك اختافــات كبــرية بن أيام
العطات وأيام العمل .عىل ســبيل املثال،
هــم يســتيقظون خــال أســبوع العمــل رمبــا
مبكرا عام هو جيد بالنسبة لهم".

دمى أطفال كأنها من لحم ودم في البرازيل
برازيليا /وكاالت:
يف ورشــة عمــل الربازيليــة آنــا
باوال غيامريس ،تبدو دمى متثل
أطفــا ًال حقيقيــن كــام لــو أنهــا
ّ
الرضع الفعليون أنفسهم" ،تنام"
يف مهــود ،فيــام تجلــس أخــرى
عىل األريكة.
وتقــول الفنانــة لوكالــة "فرانــس
بــرس" وهــي تحمــل رأس دميــة
متثــل رضيعىــا لتلويــن شــفتيها
باألحمــر بفرشــاة" :أنــا ال أصنــع
الدمــى ،بــل أحـ ّـول األحــام إىل
حقيقة".
و ُتط َلــق عــىل هذه الدمى تســمية
"األطفــال املولودون من جديد"،
وهي ًتصنَع بدقة المتناهية ُتعنى
بأصغــر التفاصيــل ،إىل درجــة
يلتبــس األمــر عــىل الناظــر إليهــا،
فيخالها أطفا ًال من لحم ودم.
وتحتــاج الفنانــة املقيمــة يف
كونتاجــم بواليــة مينــاس جريايــس
(جنــوب رشق الربازيــل) إىل مــا
معدلــه ســبعة أيــام لصنــع كل
ّ
دميــة ،وتبيعهــا بأســعار تصل إىل
نحو  1300دوالر.
ومــع أن معظــم الزبائــن برازيليون،
تتلقــى آنــا بــاوال غيامريــس أيض ـ ًا
طلبــات مــن فرنســا والربتغــال
والواليات املتحدة وأسرتاليا.
وتســتخدم غيامريــس القــامش
لصنــع جــذع الدميــة ،أمــا الــرأس
واألطــراف فمــن الاتكــس،
والشــعر مــن صــوف األغنــام،
ُيــزرع يف الــرأس "خيط ـ ًا خيط ـ ًا".
أمــا الطــاء ،فتختلــف أنواعــه ،إذ
ـتعمل للجلــد ،وآخــر
منهــا مــا ُيسـ ّ
للرموش وثالث لألظافر.

وقــد تظهــر عــىل أجســام بعــض
األطفــال عــروق أو وحــامت.
وتــرح أن "الجــزء األصعــب
هــو الحصــول عــىل لــون البــرة
األكــر واقعيــة" .وتضيــف "لدينــا
تشــكيلة تضــم أكــر مــن عريــن
لون ـ ًا .كذلــك قــد تكــون زراعــة
الشعر مهمة شاقة جد ًا".
تخليد ...ومشكات خصوبة
ويتــاح للزبائــن اختيــار لــون الجلــد
والعينــن والشــعر وشــكل الوجه،
وكذلــك عمــر الطفــل الــذي
يــرتاوح بــن حديث الوالدة وســن
العامن.
وتصنــع آنــا بــاوال غيامريــس هــذه

الدمى منذ عام  ،2008وقد رأى
النور يف مشغلها حتى اآلن أكر
مــن ألــف طفــل .وتقــول "رأيــت
امــرأة تصنعهــا وقــد أثــر ّ
يف ذلــك
كثري ًا ،فقررت أن أفعل مثلها".
ويعــود أســاس هــذا املفهــوم
املنتــر أص ـ ً
ا يف أوروبــا
والواليــات املتحــدة إىل الحــرب
العامليــة الثانيــة ،عندمــا كانــت
األمهــات يصلحــن دمــى أطفالهــن
املكســورة مبــا أوتــن مــن مــواد.
ومــن هنــا جاء مصطلح "مولودون
مــن جديــد"  .ثــم تطورت الحرفة،
بحيــث أصبحــت عبــارة عــن صنع
دمــى متثــل األطفــال بأكــرب قــدر

مــن الواقعيــة .وينتمــي زبائــن
الفنانــة إىل فئــات مختلفــة ،إذ
بينهــم هــواة جمــع أو آباء وأمهات
يرغبــون يف "تخليــد أطفالهــم
الذيــن كــربوا" .وتبيــع أنــا أيض ـ ًا
دماهــا لــألزواج الذيــن يعانــون
مشــاكل خصوبــة أو إجهــاض
طبيعي.
وتــروي أن "امــرأة كانــت تحــاول
إنجاب طفل منذ مثاين سنوات"
طلبــت منهــا دميــة" ،وبعــد
شــهرين حملــت" .وتضيــف:
"قــد يبــدو األمــر مذه ـ ً
ا ،لكــن
ً
متطابقــا مــع
شــكل مولودهــا كان
الدمية".

بينــام تضــع بريطانيــا حــامس عــىل قامئــة اإلرهــاب الربيطانيــة،
يف تــرصف يعــرب عــن انحيــاز غــري مســؤول لـ(إرسائيــل) ،نجــد
بلجيــكا وهــي واحــدة مــن دول االتحــاد األورويب ،تقــرر وضــع
عامــات متييــز عــىل منتجــات املســتوطنات الــواردة مــن دولــة
االحتال إىل بلجيكا.
القــرار الربيطــاين أحــزن حــامس والفلســطينين ألن وصــف
حــركات التحــرر الوطنــي باإلرهــاب هــو قــرار مخالــف للقانــون
الــدويل ولقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة .وإذا كان
قــرار بلجيــكا قــد آمل دولــة (إرسائيــل) ألنــه يذكــر تــل أبيــب بأنهــا
دولــة احتــال ،وأن االســتيطان غــري رشعــي يف القانــون الدويل
وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ،فإنه ينســجم بشــكل
جيــد مــع القانــون الــدويل ،ويعطــي دفعــة لحــق الفلســطينين
يف التحــرر وتقريــر املصــري ،وينســجم يف الوقــت نفســه مــع
قرارات االتحاد األورويب الصادرة عن املفوضية األوروبية يف
عــام ٢٠١٥م ،والــذي يحــث دول االتحــاد عــىل وضــع عامــات
متييز عىل منتجات املستوطنات.
وحــن علــق نائــب وزيــر خارجيــة دولــة االحتــال عــىل القــرار
البلجيــي زعــم "أن القــرار البلجيــي ال يســاعد عــىل دفــع
عملية الســام يف املنطقة! ويحول بلجيكا إىل جهة ال تســهم
يف اســتقرار الــرق األوســط! والقــرار يــر باإلرسائيليــن
والفلسطينين عىل حد سواء!".
وقــول خارجيــة االحتــال زعــم كاذب ألنــه ال يــر إال مبصالــح
املســتوطنن فقــط ،ويكشــف عــوار سياســة االســتيطان عــىل
املســتوى الســيايس ،ومينــح الفلســطيني الحــق يف املطالبــة
بإزالة املستوطنات بشكل جذري ونهايئ.
ـريا ،ولكنــه قــرار مقبــول،
نعــم القــرار البلجيــي ليــس كبـ ً
وميكــن للفلســطينين اســتثامره عــىل املســتوى الســيايس
واالقتصادي ،فمشكلة املستوطنات مشكلة كبرية ألنها تعمق
االحتال وترسخ أقدامه ،واملزاج الغريب هو ضد االستيطان،
وعىل الجهات الفلســطينية الدفع مبشــكلة املســتوطنات إىل
واجهة العمل السيايس وامليداين.

"التعليم" تناقش إجراءات

تطبيق الخطة اإلستراتيجية
لرياض األطفال

غزة /فلسطن:
عقــدت اإلدارة العامــة لــإرشاف والتأهيــل الرتبــوي
بــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،ورشــة عمــل حــول
إجــراءات تطبيــق الخطــة اإلســرتاتيجية لريــاض
األطفال للعام الدرايس الحايل 2021/2022م.
وحر الورشة د.محمود مطر املدير العام لإرشاف
والتأهيل الرتبوي ،وحسن العيلة مدير دائرة رياض
األطفــال ،ود.شــريين املــرصي رئيــس قســم املناهــج
والربامــج يف الريــاض ،وم.محمــد ريحــان ،وم.تامــر
فــارس مــن اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات،
ومرفات رياض األطفال يف املديريات.
وأشــار مطــر إىل أهميــة الورشــة التــي تهــدف إىل
النهوض بواقع قطاع رياض األطفال ملا يشكله هذا
داعيــا إىل تطبيــق
القطــاع مــن أهميــة إســرتاتيجية،
ً
ـددا يف الوقــت
التوصيــات عــىل أرض الواقــع ،مشـ ً
ذاتــه عــىل أهميــة توفــري كافــة املتطلبــات التــي
تضمــن صقــل شــخصية الطفــل بطريقة ســوية وتلبية
احتياجاتــه وتعزيــز التواصــل بــن األرسة وريــاض
األطفال.
ويف موضــوع أخــر ،عقــدت مديرية الرتبيــة والتعليم
باملحافظــة الوســطى اجتامعــا مبديــري املــدارس
ومديراتهــا بحضــور هشــام الحــاج مديــر الرتبيــة
والتعليــم ،ونــارص الســدودي مديــر الدائــرة اإلداريــة،
ومحمــد حمــدان مديــر الدائــرة الفنيــة ،وعــدد مــن
رؤســاء األقســام ،وذلــك بقاعــة االجتامعــات مبركــز
التدريب الرتبوي بالوسطى.
وأكــد الحــاج اســتمرار االلتــزام بالربوتوكــول الصحــي
للحاميــة مــن جائحــة (كورونــا) ،وناقــش الحــاج مــع
ـددا مــن القضايــا الرتبويــة
مديــري املــدارس عـ ً
واإلدارية.
كــام تطــرق الحــاج إىل عمــل املعلمــن املســاندين
ورضورة االســتفادة منهــم يف مســاعدة معلمــي
املرحلــة األساســية يف املــدارس لتنفيــذ برنامــج
تعليمــي عاجــي يســتهدف الطلبــة يف مجــال
املهارات واملعارف العلمية واألكادميية.

