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تحتجزه سلطات االحتالل

عائلة "العمور" تطالب بتدخل دولي 
لإلفراج عن جثمان ابنها الشهيد

غزة/ صفاء عاشور:
بعيون ذابلة تحمل هموم الدنيا بأكملها، تقف "غادة أبو جامع" خطيبة الشهيد سامي 
العمــور أمــام مقــر الصليــب األحمــر تحمــل صورتــه واســمه الــذي ســبقه لقــب "شــهيد"، 

ومل تكــن تتصــور يوًمــا أن ينتهــي صربهــا عــى ســنوات االعتقــال الطويلــة بوفــاة 
العمــور داخــل معتقلــه يف ســجون االحتــال.  كانــت ُتنــي نفســها بيــوم اللقــاء 

فعاليات شبابية ونسوية في غزة 
رفًضا للقرار البريطاني بحق حماس

غزة/ فاطمة الزهراء العويني – صفاء عاشور:
شــهد قطــاع غــزة، أمــس، فعاليــات شــبابية ونســوية للتعبــر عــن الرفــض 

املقاومــة  حركــة  تصنيــف  بريطانيــا  لقــرار  والفصائــي  النقــايب 
اإلســامية حــاس بـ"اإلرهابيــة". وأمــام مقــر هيئــة األمم املتحدة 

الفسفوس 
والهريمي يعّلقان 

إضرابهما عن 
الطعام بعد قرار 

اإلفراج عنهما
رام الله/ فلسطني:

الفســفوس  كايــد  األســران  علــق 
وعيــاد الهرميــي، أمــس، إرضابهــا 
املفتــوح عــن الطعام ضد االعتقال 
موعــد  تحديــد  مقابــل  اإلداري، 

فقــد،  عنهــا.  اإلفــراج 
علــق األســر الفســفوس، 

باجتماع قيادي للتباحث في ملفات مشتركة

حماس و"الشعبية": 
القدس ستبقى مركز 

الصراع.. والقرار البريطاني 
عـدواٌن على شعبنــــــا

غزة/ فلسطني:
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
فلســطني أن القدس املحتلة كانت وســتبقى مركًزا للرصاع مع االحتال 
اإلرسائيي، مجددتني إدانة القرار الربيطاين بحق حركة حاس، وصفها 
"منظمــة إرهابيــة"، وعّدتــاه عدواًنــا عــى الشــعب الفلســطيني بــكل قــواه 
ومكوناتــه. جــاء ذلــك يف بيــان صحفــي مشــرك أصدرتــاه أمــس، عقــب 
ا مهاًّ مساء أول من أمس، للتباحث يف العديد  عقدها اجتاًعا قياديًّ

من امللفات عى الصعيدين الداخي والخارجي.
وباركــت حــاس والجبهــة عمليــة القــدس البطوليــة التــي نفذهــا الشــيخ 
الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم أول مــن أمــس، وأثبتــت مــن جديــد أن "ســيف 

القــدس" ال يــزال مرشًعــا، وأن شــعبنا لــن يســتكني حتــى يســرد 
لجاهــر  التحيــة  موجهتــني  الزمــن،  طــال  مهــا  كاملــة،  حقوقــه 

في وصية كتبها قبل تنفيذ عمليته في القدس

الشهيد أبو شخيــدم: 
خير طريق للدفــاع عن 

األقصى أن نفديه بدمائنا
القدس املحتلة/ فلسطني:

أبــو شــخيدم قبــل تنفيــذ عمليتــه البطوليــة  أكــد الشــهيد املقــاوم فــادي 
يف القــدس، أول مــن أمــس، أن الدفــاع عــن املســجد األقــى املبــارك 

أنــه ال حيــاة بعــزة  بــذل الدمــاء ألجلــه، مشــدًدا عــى  يســتوجب 
وكرامة لنا واألقى حاله يسوء يوًما بعد آخر. 

ممثل االتحاد األوروبي: 
المستوطنات انتهاك واضح للقانون 

الدولي وتؤجج التوتر على األرض
رام الله/ فلسطني:

الشــديدة  بلدانهــم  معارضــة  عــن  األورويب  االتحــاد  دول  بعثــات  رؤســاء  أعــرب 
غــر  املســتوطنات  أن  وأكــدوا  وإجراءاتهــا،  االســتيطانية  )إرسائيــل(  لسياســة 
قانونيــة مبوجــب القانــون الــدويل و"تقــوض بشــكل كبــر الجهــود الجاريــة إلعادة 

بناء الثقة". وأكدوا خال زيارة قاموا بها أمس، إىل املواقع الحساســة 
لرشقــي  الخارجــي  املحيــط  يف  وقلنديــا   )E1( مبنطقــة  يعــرف  فيــا 

إلزام المدارس اليهودية 
اقتحام األقصى.. مخطط 

جديد لتهويد المسجد
القدس املحتلة/ وكاالت:

تتوّسع أطاع املستوطنني ومن ورائهم مؤسسات االحتال الرسمية يوًما بعد 
آخــر يف املســجد األقــى املبــارك بهــدف تحويلــه إىل مــكان مقــدس مزعــوم 

لهم، وهذه املرة عرب قرار إدراجه ضمن الرحات املدرسية لليهود.
ففــي الوقــت الــذي مينــع فيه املســلمون عامة من حريــة العبادة وإعار 
املســجد األقــى املبــارك، ويبعــد املقدســيون وينــكل بهــم ملنعهــم 

وفاتان و250 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" في الضفة وغزة

غزة-رام الله/ فلسطني:
إصابــة  و250  وفــاة،  حالتــي  تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
جديدة بفروس كورونا، إضافة لـ249 حالة تعاٍف، يف الضفة الغربية 

املحتلة وقطاع غزة.
وأوضحــت الــوزارة يف التقريــر اليومــي حــول الحالــة الوبائيــة، أن حالــة 

وفاة سجلت يف قطاع غزة، وأخرى يف جنني بالضفة الغربية.
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــى النحــو اآليت: 

غزة-الخليل/ فلسطني:
منظــات  وممثــي  والحقوقيــني  النســاء  عــرشات  طالــب 
املجتمع املدين باإلفراج عن األسرات الفلسطينيات من 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي والضغط عى دولة االحتال 
لوقــف انتهاكاتهــا لحقــوق األرسى واحــرام القانــون الدويل 

يتحمــل  أن  رضورة  وأكــدوا  اإلنســان.   حقــوق  ومنظومــة 
تجــاه  واألخاقيــة  القانونيــة  مســؤولياته  الــدويل  املجتمــع 
مساءلة االحتال اإلرسائيي عن انتهاكاته لحقوق اإلنسان 

بحق أبناء شعبنا وبخاصة األرسى واألسرات.
جــاء ذلــك يف الوقفــة التــي نظمها قطــاع املرأة يف 

محكمة في رام اهلل تبطل 
قرار وقف صرف رواتب نواب 

حماس في "التشريعي"
رام الله/ فلسطني:

أصــدرت محكمــة العــدل العليــا يف رام اللــه أمــس، قــراًرا 
يقــي بإعــادة رصف رواتــب نــواب كتلــة حــاس النيابيــة 

"التغير واإلصاح" بالضفة الغربية. 
وكان رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أصــدر يف 
املجلــس  بحــل  يقــي  مرســوًما   2018 عــام 

خريشة: السلطة تمارس 
رين التمييز بين المحرَّ

رام الله/ فلسطني:
اعترب النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي د. حسن 
التمييــز  تــارس  اللــه  بــرام  الســلطة  أن  أمــس،  خريشــة، 
بوضوح بني املحررين، وأن ذلك يتجى يف اعتداء أجهزة 

أمنها عى مواكب استقبال غر املحسوبني عليها.
أمــن  أجهــزة  اعتــداء  صحفــي  ترصيــح  يف  خريشــة  وأدان 

املحرريــن  مــن  عــدد  مواكــب  عــى  الســلطة 
املنتمــني إىل حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس 

محافظات/ فلسطني:
شــنت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، حملــة 
اعتقــاالت طالــت 16 مواطًنــا بينهــم أرسى محررون 
وزوجــة شــهيد، يف الضفــة الغربيــة ومدينة القدس 
املحتلتــني، يف حــني هاجــم مســتوطنون بالحجــارة 

منازل املواطنني، جنوب نابلس.
فقد، اعتقلت قوات االحتال، مساء أمس، زوجة 
الشــهيد فــادي أبــو شــخيدم يف أثنــاء عودتهــا مــن 

األردن، بعــد يــوم واحــد مــن ارتقــاء زوجهــا 
بعد تنفيذه عملية إطاق نار بطولية.

غزة-بروت/ فلسطني:
حــاس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أشــاد 
إساعيل هنية ببطولة الشهيد فادي أبو شخيدم 
أمــس،  مــن  أول  الفدائيــة  القــدس  عمليــة  منفــذ 
مؤكــدا أن دمــاءه هــي عــى طريــق تحريــر القــدس 
واألقى. جاء ذلك خال مكاملة هاتفية أجراها 

هنية أمس مع عائلة الشهيد.
مجاهــد،  "عاِلــم  بأنــه  شــخيدم  أبــو  هنيــة  ووصــف 
األقــى  املســجد  يف  الربــاط  أعمــدة  وأحــد 
املبــارك. وقــال هنيــة: "لقــد جمــع الشــهيد فــادي 

رحمــه اللــه بــني العلــم واإلميــان والجهــاد 
بهــذه  األقــى  عــن  ودافــع  والشــهادة، 

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تكــرر يف اآلونــة األخــرة اعتــداء أجهــزة أمــن الســلطة 
عــى مواكــب أرسى محرريــن يف محافظــات الضفــة 
الغربية املحتلة، بســبب رفع املشــاركني رايات حركة 
حاس الخرضاء، يف تعدٍّ واضح عى أبسط الحقوق، 

لاحتــال  املناهــض  املقاومــة  لربنامــج  واســتهداٍف 
اإلرسائيــي ونهــج التنســيق األمنــي والتفــاويض معــه، 

وفًقا ملا ذكر متحدثون.
مــن  أول  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتــداءات  آخــر  وكان 
أمــس، عــى موكب اســتقبال األســر املحــرر معتصم 

زلــوم، إذ صــادرت رايــات حركــة حــاس، وســبق ذلــك 
مهاجمــة موكــب اســتقبال املحــرر هاين برابرة يف 15 

كانون اآلخر )نوفمرب( الجاري، للسبب ذاته.
وبــني املحــرر زلــوم يف لقــاء متلفــز أن أقاربــه 
وأصدقــاءه كانــوا ينظمــون لــه حفــل اســتقبال، 

دعوات للتصدي لنهج شركة "ميتا" 
بمحاربة المحتوى الفلسطيني

فيسبوك يحذف صفحتي 
"ميدان القدس والقسطل"

غزة- القدس املحتلة/ عبدالله الركاين:
"ميــدان  صفحــة  )فيســبوك(  موقعهــا  عــى  "ميتــا"  رشكــة  حذفــت 
القــدس" بعــد وصولهــا إىل أكــر مــن مليــون و200 ألــف متابــع عــى 
خلفية تغطيتها أحداث "عملية القدس"التي نفذها الشهيد فادي أبو 
شــخيدم. كا حظرت الرشكة الحســابات الشــخصية ملحرري الصفحة 

االعتــداءات  وتنقــل  املقدســة،  املدينــة  بأخبــار  تعنــى  التــي 
اإلرسائيلية التي يحاول االحتال إخفاءها.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
في الضفة ومستوطنون 

يهاجمون منازل المواطنين

النخالة: عمليته نقطة تحول في تاريخ المقاومة

هنية: دماء الشهيد أبو شخيدم 
على طريق تحرير القدس واألقصى

دعا مجلس العموم لعدم تمريره

بحر: قرار بريطانيا اعتبار 
حماس "إرهابية" انتهاك لكل 

القرارات والقوانين الدولية
غزة/ فلسطني:

"القــرار  إن  بحــر:  أحمــد  د.  باإلنابــة،  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  قــال 
التعســفي الــذي أعلنتــه وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة بريتــي باتيــل اعتبــار 
حركــة حــاس "منظمــة إرهابيــة" يشــكل رضوخــًا لإلمــاءات اإلرسائيليــة 

واســتمرارًا للخطيئــة التاريخيــة التــي ارتكبتهــا بريطانيــا عــرب وعــد 
بلفــور املشــؤوم، ومــا تــا ذلــك مــن تســليم فلســطني للعصابــات 

مواكب المحررين بالضفــة.. "الراية الخضراء" 
ُمالحقـــة وبرنـــامج المقــــاومة مستهــــدف

وقفتان بغزة والخليل دعًما وإسناًدا 
لألســـــــرى فـي سجـــون االحتـــالل
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Tuesday 23 November 2021

FELESTEENONLINE

دعوة تقديم عطاءات
تعلن جمعية الصالح عن 

طرح عطاء)2021/7م( 
مشــروع توريد وتركيب لوحات شمسية لخمس ابار 

بقدرة 30 حصان لكل بئر وذلك في مزرعة حطين
 فعىل الراغبني يف االشرتاك بالعطاء املذكور أعاله من الرشكات مراجعة الجمعية، 
يف مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر – صالــة النخيــل، للحصول عــىل رزمة العطاء 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.

مقدمة العطاء: -
1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم االثنني 2021/11/22م يف دائرة املشرتيات.

 11:30 2021/11/25م الســاعة  3. االجتــاع التمهيــدي يــوم الخميــس 

صباحا يف مزرعة حطني.
4. تســليم وفتــح العطــاء يف دائــرة املشــرتيات يف موعــد أقصــاه الســاعة 

10:30 من يوم االثنني املوافق 2021/11/30م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عــىل املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصة عىل شــكل كفالــة بنكية أو 

شــيك بنيك صادر من احدى البنوك العاملة يف قطاع غزة بقيمة 5 % من 
إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 

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

من اجايل قيمة العطاء.
8. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غري قابل للتجزئة

11. رشاء العطاء )200( شيكل غري مسرتد.

12. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

 0599526682 جــوال  عــىل  اإلداري  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .14

جمعية الصالح االسالميةالفني جوال 0592800890.
     مدير قسم املشرتيات.

مؤسسة أحباء غزة ماليزيا
عطاء LWG/02/Q4/2021 مشروع الشتاء

تعلن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا عن تنفيذ مرشوع الشتاء للعام 2021-2022،
 وطرح العطاء ) LWG/02/Q4 /2021(،  لتوريد )نايلون( 

حسب املواصفات املطلوبة يف كراسة العطاء.
• موعد ومكان اســتالم العطاء: للمشــاركة يف العطاء ورشاء نســخة عنه من 
مقــر املؤسســة الواقــع مبدينــة غــزة قــرب الشــاليهات – مقابــل محطــة الحلــو 
للبرتول – عارة أبو طه إبتداًء من يوم االثنني املوافق 22 نوفمرب 2021م، 
مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا، وآخــر يــوم لرشائــه 
يــوم الخميــس املوافــق 25 نوفمــرب 2021م حتــى الســاعة 12 ظهــرًا، برســوم 

مالية مقدارها )100 شيكل( غري مسرتدة.
املختــوم  بالظــرف  العطــاء  تســليم  يتــم  العطــاء:  تســليم  ومــكان  موعــد   •
واملغلق، وذلك يف موعٍد أقصاه الساعة 1 ظهرا من يوم الخميس املوافق 
25 نوفمــرب 2021م يف مقــر املؤسســة ، وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي 

الرشكات يف نفس املكان والزمان.
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب ,والنقل.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من بنك محىل كتأمني دخول العطاء 
مبــا يعــادل 5 % مــن اجــايل قيمــة العطــاء واملؤسســة غــري مســؤولة عن أي مبلغ 
نقدى يرفق مع العطاء وال يلتفت إىل العطاء غري املصحوبة بالتأمني املذكور. 

• يجب احضار صورة عن السجل التجاري أو الصناعي للرشكة.
• يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.

• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.
• رسوم هذا االعالن ملرتني عىل من ترسو عليه العطاء .

• املؤسسة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• العرض قابل للتجزئة. 

 ،05927240710 جــوال:   التاليــة  األرقــام  عــىل  واالستفســار  للمراجعــة   
هاتف:082625043

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
43/ADM/2021 إعالن اعادة طرح عطاء
تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 عن حاجتها لتوريد قواطع كهرباء 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 

التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــىل 
الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــرشاء  غــزة   يف  الجمعيــة  ملقــر 
حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/11/23 املوافــق 
يــوم األحــد املوافــق 2021/11/28 حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد 
الحــق  فقــط  املتخصصــني  و  املرخصــني  و  املؤهلــني  للمورديــن   ، الظهــر 
الثالثــاء  يــوم  هــو  العــروض  لتقديــم  موعــد  آخــر  بــأن  علــاً   ، االشــرتاك  يف 
املوافــق 2021/11/30 حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق 
الهــالل األحمــر  دائــرة املشــرتيات مبقــر جمعيــة  املناقصــات املوجــود يف 

الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة

2. يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 1500 $ ســارية املفعــول ملــدة 

120 يوم من اخر موعد لتقديم العروض

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

الكهرباء )شبكات الجهد املتوسط و املنخفض(
لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشرتيات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  
داخي 2328 فاكس : 08-2641904 

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

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عن حاجتها لتوفير خط كهرباء دائم

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

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

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

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

120 يوم من اخر موعد لتقديم العروض

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  
داخي 2328 فاكس : 08-2641904 

أكرث من )10( عمليات فدائية 
استهدفت مواقع االحتالل 

خالل )24( ساعة
النارصة/ فلسطني:

ذكرت مصادر عربية أن أكرث من 10 عمليات فلسطينية استهدفت 
املســتوطنني وقــوات االحتــالل اإلرسائيــي بالضفــة الغربيــة والقدس 

املحتلتني، خالل الـ24 ساعة املاضية.
وبــني موقــع )0404( اإلخبــاري العــربي أن مــن تلــك العمليــات رشــق 
3 قنابــل حارقــة تجــاه مســتوطنة "مغــدال عــوز" املقامــة عــىل أرايض 
الضفــة  لحــم جنــوب  بيــت  فجــار جنــوب  بيــت  بلــدة  املواطنــني يف 

الغربية، حيث أصابت البوابة الجنوبية للمستوطنة.
وأشــار إىل أن العمليــة خلفــت أرضاًرا ماديــة يف املــكان، دون وقــوع 

إصابات يف صفوف املستوطنني.
وأفــاد أن شــباًنا رشــقوا موقًعــا لجيــش االحتــالل يف بلــدة ســلوان جنــوب 
الجنــود  أحــد  إصابــة  إىل  أدى  مــا  حارقــة،  بزجاجــة  األقــى  املســجد 
بحروق، ونقل إىل املشفى، إضافة إىل رشق شبان حافلة للمستوطنني 
بالحجارة بالقرب من بلدة "وادي الجوز" يف القدس، ما أدى إىل تحطم 

الزجاج األمامي للحافلة، وإصابة سائقها بجروح يف وجهه".
ولفت إىل أن هذه األحداث تأيت بالتزامن مع تنفيذ الشيخ الشهيد 
نــاري، أول مــن  أبــو شــخيدم عمليــة القــدس البطوليــة بســالح  فــادي 
أمــس، يف البلــدة القدميــة، التــي أدت إىل مقتــل جنــدي إرسائيــي 
إصابــة  غــري  وخطــرة،  متوســطة  بــني  بجــروح  آخريــن  ثالثــة  وإصابــة 
جنديــني، األربعــاء املــايض، يف عمليــة طعــن نفذهــا الفتــى الشــهيد 

عمر أبو عصب بالقدس.

النخالة: عمليته نقطة تحول في تاريخ المقاومة
هنية: دماء الشهيد أبو شخيدم عىل طريق تحرير القدس واألقىص

مصادر عربية: حالة مستوطن 
أصيب يف عملية القدس 

ما زالت صعبة
النارصة/ فلسطني:

املصابــني  أحــد  حالــة  بــأن  أمــس،  صبــاح  عربيــة،  مصــادر  أفــادت 
اإلرسائيليــني يف عمليــة "بــاب السلســلة" الفدائيــة، بالبلــدة القدمية 

يف مدينة القدس املحتلة، ما زالت صعبة.
وأوضحــت القنــاة "الســابعة" العربيــة، أن املســتوطن الجريــح تحــت 
العنايــة  وحــدة  يف  الصناعــي،  التنفــس  بأجهــزة  وموصــوال  التخديــر 

املركزة يف مشفى "شعاري تصيدق" بالقدس.
وأشارت إىل أن املستوطن خضع خالل الليل لعدة عمليات جراحية 

إضافية، فيا وصفت حالة الجريحني اآلخرين بأنها مستقرة.
وصباح أول من أمس، استشهد فلسطيني، وقتل إرسائيي وأصيب 
ثالثــة آخــرون بجــروح، يف عمليــة فدائيــة بالبلــدة القدميــة يف مدينــة 

القدس املحتلة.
وقالــت  العمليــة،  "حــاس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وتبنــت 
الحركــة مبخيــم  قياديــي  أحــد  وهــو  أبــو شــخيدم،  فــادي  إن منفذهــا 

"شعفاط" لالجئني الفلسطينيني شايل القدس املحتلة.
ُيشــار إىل أن أبــو شــخيدم يبلــغ مــن العمــر )42 عاًمــا( ويحمــل شــهادة 
مدرســة  يف  مدرًســا  ويعمــل  اإلســالمية  الرشيعــة  يف  املاجســتري 

املخيم وواعًظا وخطيًبا يف مساجد القدس واملسجد األقى.

ممثل االتحاد األورويب: املستوطنات انتهاك 
واضح للقانون الدويل وتؤجج التوتر عىل األرض

إلزام املدارس اليهودية اقتحام األقىص.. 
مخطط جديد لتهويد املسجد

رام الله/ فلسطني:
االتحــاد  دول  بعثــات  رؤســاء  أعــرب 
بلدانهــم  معارضــة  عــن  األورويب 
)إرسائيــل(  لسياســة  الشــديدة 
أن  وأكــدوا  وإجراءاتهــا،  االســتيطانية 
مبوجــب  قانونيــة  غــري  املســتوطنات 
القانــون الــدويل و"تقوض بشــكل كبري 

الجهود الجارية إلعادة بناء الثقة".
أمــس،  بهــا  وأكــدوا خــالل زيــارة قامــوا 
يعــرف  فيــا  الحساســة  املواقــع  إىل 
املحيــط  يف  وقلنديــا   )E1( مبنطقــة 
املحتلــة،  القــدس  لرشقــي  الخارجــي 
والــدول  األورويب  االتحــاد  أن  عــىل 
يعرتفــون  ال  املاثــل  التفكــري  ذات 
قبــل  مــا  حــدود  عــىل  تغيــريات  بــأي 
عــام 1967، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق 
يتفــق  التــي  تلــك  بخــالف  بالقــدس، 

عليها األطراف.
ســفن  األورويب  االتحــاد  ممثــل  وقــال 
كون فون بورغسدورف، خالل الزيارة: 
آالف  عــىل  األخــرية  "املصادقــات  إن 
للمســتوطنني  الســكنية  الوحــدات 
فصــل  إىل  تهــدف  اإلرسائيليــني 

وتغيــري  مدينتهــم  عــن  الفلســطينيني 
هوية "القدس الرشقية".

وأضاف بورغسدورف أن املستوطنات 
للقانــون  واضــح  انتهــاك  اإلرسائيليــة 
يف  رئيســية  عقبــة  وتشــكل  الــدويل 
والشــامل  العــادل  "الســالم"  طريــق 
إن  والفلســطينيني.  اإلرسائيليــني  بــني 
مثــل هــذه اإلجــراءات ال تشــكل انتهاكا 
احتــالل  كقــوة  )إرسائيــل(  اللتزامــات 
فحسب، بل تقوض تؤجج التوتر عىل 
عــن  صــادر  بيــان  يف  وجــاء  األرض". 
ان  األورويب:  االتحــاد  ممثــل  مكتــب 
"هذه الزيارة تأيت يف أعقاب البيانات 
عــن  اإلرسائيليــة  للســلطات  األخــرية 
تطوير مخططات اســتيطانية كربى يف 

هذه املناطق".
املنظمــة  أطلعــت  الزيــارة  وخــالل 
"عــري  الحكوميــة  غــري  اإلرسائيليــة 
عميــم" الدبلوماســيني عــىل العواقــب 
االســتيطان  لخطــط  للغايــة  املقلقــة 
هاماتــوس"  "جفعــات  مســتوطنة  يف 
وقلنديــا،   )E1( و  غنيــم  أبــو  وجبــل 
املحتملــة  التداعيــات  تشــمل  حيــث 

املجتمعــات  بتهجــري  تهديــدات 
البدويــة، وتحــركات نحــو الضم الفعي 
منطقــة  يف  الفلســطينية  لــأرايض 
القــدس، واملزيــد مــن تجزئــة األرايض 

الفلسطينية يف الضفة الغربية.
الشــهر  يف  أنــه  إىل  البيــان  وأشــار 
األعــىل  "املجلــس  وافــق  املــايض، 
بنــاء  خطــط  ترسيــع  عــىل  للتخطيــط" 
2860 وحــدة ســكنية جديــدة يف 30 

الخطــط  مــن  جــزء  حصــل  مســتوطنة. 
للمصادقــة،  النهائيــة  املوافقــة  عــىل 
األخــرى  الخطــط  تقديــم  ســيتم  بينــا 
النهائيــة يف مرحلــة الحقــة.  للموافقــة 
يف 6 كانــون األول )ديســمرب( ســتعقد 
جلســة  القــدس  يف  التخطيــط  لجنــة 
وحــدة   9000 بنــاء  ملناقشــة  اســتاع 
ســكنية يف عطــروت. عــىل الرغــم مــن 
أن هــذا ال يــزال يف مرحلــة مبكــرة جــدا 
من التخطيط، إال أنه يشكل أول خطوة 
قانونيــة ذات أهميــة للمــي قدمــا يف 
خطة من املمكن أن تكون ذات تبعات 

.E-1 هادمة مثل بناء
خطــط  أن  عــىل  البيــان  وشــدد 
تهــدد  هــذه  املجتمعــة  االســتيطان 
حــل  حــول  التفــاق  متبــق  احتــال  أي 
زيــادة  إىل  وتهــدف  بــل  ســيايس. 
تفتيــت الضفــة الغربيــة وفصلهــا التــام 

عن رشقي القدس املحتلة.

القدس املحتلة/ وكاالت:
مؤسســات  ورائهــم  ومــن  املســتوطنني  أطــاع  تتوّســع 
االحتــالل الرســمية يوًمــا بعــد آخــر يف املســجد األقى 
املبــارك بهــدف تحويلــه إىل مــكان مقــدس مزعــوم لهم، 
وهــذه املــرة عــرب قــرار إدراجه ضمن الرحالت املدرســية 

لليهود.
ففــي الوقــت الــذي مينــع فيه املســلمون عامــة من حرية 
ويبعــد  املبــارك،  األقــى  املســجد  وإعــار  العبــادة 
مــن  خــاص  بشــكل  ملنعهــم  بهــم  وينــكل  املقدســيون 
العبادة والرباط يف مســجدهم؛ دعا العديد من أعضاء 
لجنة الرتبية والتعليم يف الكنيست إىل إدراج املسجد 
التابعــة  املــدارس  رحــالت  جــدول  عــىل  ــا  إلزاميًّ موقًعــا 

لالحتالل.
إذ  اليهوديــة،  املــدارس  باألســاس  القــرار  ويســتهدف 
مينع االحتالل املدارس العربية من تســيري رحالت إىل 

األقى.
إعالن حرب

وحــذر رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويد نارص 
الهدمي من خطورة املخطط اإلرسائيي الجديد.

وقــال الهدمــي: "إن هــذا األمــر إن حــدث يشــكل خرًقــا 
جديــًدا وخطــًرا للواقــع القانــوين للمســجد األقــى، فهو 
يرســخ عــّد احتاللــه جــزًءا مــن كيان االحتــالل، يخضع ملا 
تســمى "دائــرة أرايض إرسائيــل"، وهــي صاحبــة الواليــة 

والسيادة عليه".
وأضــاف: "إن هــذا األمــر يجعــل مــن املســجد األقــى 
املــدارس  طــالب  ويدنســه  يقتحمــه  عامــة،  حديقــة 

اليهودية والسائحون".
حــرب  إعــالن  مبنزلــة  الدعــوات  هــذه  أن  عــىل  وشــدد 

جديــدة عــىل األمــة اإلســالمية، وتعــدٍّ عــىل مقدســاتها 
والســيادة  املوقعــة  باالتفاقــات  الحائــط  عــرض  يــرضب 

األردنية مرة أخرى، وكيان دائرة األوقاف اإلسالمية.
موقف جدي

وقــال الهدمــي: "إنــه يفــرتض اتخاذ موقف جدي ال يقف 
يتعداهــا  بــل  والقلــق،  واالســتنكار  الشــجب  حــد  عنــد 
والرسيــع،  الفعــي  والتحــرك  الجــاد  الفعــل  مرحلــة  إىل 
بحيــث يوقــف اقتحامــات املســجد األقــى وتدنيســه، 
ويســتعيد الســيادة والكرامــة األردنيتــني بعــد أن اعتــدى 

عليها االحتالل الظامل".
ــا عــىل  يشــار إىل أن دعــوات إدراج األقــى موقًعــا إلزاميًّ
جــدول رحــالت املــدارس التابعــة لالحتــالل؛ تــأيت بعــد 
ســاح ما تســمى "محكمة الصلح" التابعة لالحتالل يف 
أكتوبــر املــايض للمســتوطنني بــأداء "الصــالة الصامتــة" 

داخل املسجد األقى.
خالــص  حــق  األقــى  املســجد  أن  الهدمــي  وأكــد 
للمسلمني وحدهم: كل ما هو داخل السور والدومنات 
تحــت  مــا  )مســاحته(،  كلهــا  واألربعــني  واألربــع  املئــة 
األرض وفوقهــا ويف ســائها، ال يشــاركهم فيــه أحــد مــن 

العاملني.
صــارخ  تعــدٍّ  الجديــد  اإلرسائيــي  القــرار  "إن  وأضــاف: 
الشــعوب يف  وحــق  العبــادة  عــىل حريــة  االحتــالل  مــن 
وقــرارات  الــدويل  للقانــون  واضــح  وخــرق  مقدســاتها، 
املســلمني  بحــق  أقــرت  التــي  الدوليــة  املؤسســات 
وحدهم يف املسجد األقى، بعد القرار الرباين الذي 

نزل من فوق سبع ساوات".
إىل  تســعى  إنهــا  رصاحــة  اليهوديــة  الجاعــات  وتقــول 

إقامة الهيكل املزعوم عىل أنقاض املسجد األقى.

غزة-بريوت/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أشــاد 
الشــهيد  ببطولــة  هنيــة  إســاعيل  حــاس 
القــدس  عمليــة  منفــذ  شــخيدم  أبــو  فــادي 
دمــاءه  أن  مؤكــدا  أمــس،  مــن  أول  الفدائيــة 

هي عىل طريق تحرير القدس واألقى.
أجراهــا  هاتفيــة  مكاملــة  خــالل  ذلــك  جــاء 

هنية أمس مع عائلة الشهيد.
"عاِلــم  بأنــه  شــخيدم  أبــو  هنيــة  ووصــف 
مجاهــد، وأحــد أعمــدة الرباط يف املســجد 

األقى املبارك.
وقال هنية: "لقد جمع الشهيد فادي رحمه 
الله بني العلم واإلميان والجهاد والشهادة، 
ودافــع عــن األقــى بهــذه العمليــة البطوليــة 

التي رفعت رأس األمة جميًعا.
الطاهــرة  فــادي  الشــهيد  دمــاء  أن  واعتــرب 
املدينــة  أزقــة  يف  ســالت  التــي  الزكيــة 
تحريــر  طريــق  عــىل  هــي  إمنــا  املقدســة 
القــدس واألقــى، وهــي َديــن يف أعناقنــا، 
فــال أعظــم مــن الشــهادة يف ســبيل الله، وأن 

تكون يف القدس وعىل أسوار األقى.
وأضــاف: لقــد جاهــد الشــهيد فــادي بالفقــه 
وتعليمــه، ثــم عّلــم النــاس فقــه الجهــاد بدمه 
لحــاس  رشف  أنــه  معتــرًبا  واستشــهاده، 
الربــاين  العــامل  هــذا  مثــل  فيهــا  يكــون  أن 

املجاهد.
حــاس  قيــادة  وباســم  باســمه  هنيــة  وعــرب 
االعتــزاز  عــن  وشــعبنا  املقاومــة  وفصائــل 

متثــل  التــي  املجاهــدة  شــخيدم  بعائلــة 
ركًنــا مكيًنــا يف بيتنــا الفلســطيني املقــاوم، 
مســتحرًضا شــهداء العائلة، عبد الرزاق أول 
شــهداء القســام ونادر وحمزة، واألســري إياد 
عــىل  الــرد  عمليــة  نفــذ  الــذي  شــخيدم  أبــو 
استشــهاد الشــيخ املؤســس أحمــد ياســني، 
بّنــاء  راعــي  فــادي  الشــهيد  والــد  وكذلــك 

املساجد الذي تويف قبل مدة يسرية.
االتصــال  خــالل  الشــهيد  عائلــة  وعــربت 
الهاتفــي عــن تقديرها لهذا االتصال، معربة 
عــن اعتزازهــا بالشــهيد الــذي اصطفــاه اللــه 
كل  حلــم  وهــو  لأقــى  شــهيًدا  يكــون  أن 
األحــرار أن ينالــوه، وأشــادوا بقيــادة الحركــة 

وجهادها.

وكان هنيــة قــد تحــدث مــع والــدة الشــهيد 
فادي وإخوانه وأخواته وأعامه وأبنائه.

العــام  األمــني  هاتــف  متصــل،  ســياق  يف 
لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، عائلة 
الشــهيد أبو شــخيدم، وقدم لهم املباركات 

واملواساة باستشهاده.
النخالــة خــالل االتصــال: إن الشــهيد  وقــال 
طريــق  يف  واملباركــة  الطيبــة  القــدوة  ُيعــد 
الجهــاد واملقاومــة، معربــًا عــن اعتــزازه مبــا 
قــام بــه الشــهيد مــن عمــل بطــويل دفاعــًا عن 

القدس وأهلها.
وأضــاف: مــا قــام بــه الشــيخ فــادي مــن دفــاع 
عــن املســجد األقــى يعتــرب عالمــة فارقــة 
تحــول  نقطــة  الجهــاد، وســيصبح  تاريــخ  يف 

بــني  جمــع  قــد  فهــو  املقاومــة،  طريــق  يف 
وبــني  اللــه  إىل  والدعــوة  الرشعــي  العلــم 
العمــل الجهــادي، وختــم مســريته بــأن قــدم 
روحــه رخيصــة يف ســبيل اللــه ثــم يف ســبيل 

تحرير فلسطني".
واعتــرب األمــني العــام للجهــاد، أن الدفاع عن 
االحتــالل  قــوات  اعتــداءات  ضــد  القــدس 
الشــيخ  ألمثــال  يحتــاج  واملســتوطنني، 
حّطــم  الــذي  شــخيدم،  أبــو  فــادي  الشــهيد 
أبــواب  عــىل  الصهيونيــة  األمــن  أســطورة 
املقاومــة  أن  مؤكــدًا  األقــى،  املســجد 
وخاصــة  والوســائل  الطــرق  بــكل  مســتمرة 
الكفاح املسلح، لكونه الطريق األقرب لردع 

االحتالل وتحرير األرض واملقدسات.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

شواهد كئيبة 
عىل مكافأة االحتالل 

مبزيد من التطبيع
ضــد  جرامئــه  االحتــال  فيــه  يواصــل  الــذي  الوقــت  يف 
اليومــي يف الضفــة الغربيــة،  القتــل  الفلســطينيني، بعمليــات 
األرسلــة  وعمليــات  املحتلــة،  القــدس  يف  الجــاري  والتهويــد 
ضــد فلســطينيي الـــ48، ومواصلــة حصــار غــزة؛ تقابلــه الــدول 
العربيــة التــي وقعــت معــه اتفاقيات التطبيع بتوســيع مزيد من 
العاقــات، وكأن مــا تشــهده األرايض املحتلــة ال يعنيهــا عــى 

اإلطاق.
وملــا كانــت لغــة األرقــام واملعطيــات دامًئــا ما تكــون أكرث باغة 
وإقناًعــا؛ فــإن رصــًدا رسيًعــا ملــا شــهده أســبوع واحــد فقــط مــن 
لقــاءات التطبيــع العربيــة اإلرسائيليــة يؤكــد مبــا ال يــدع مجــااًل 
عاقاتهــا  يف  بعيــًدا  ذهبــت  إمنــا  العواصــم  تلــك  أن  للشــك 
بداخــل  الخاصــة  الذاتيــة  مصالحهــا  لتحقيــق  باالحتــال، 
حدودهــا، أو ملصالــح ومــآرب شــخصية تخــص هــذا الزعيــم أو 

ذاك.
فقــد أعلنــت رشكــة "إلبيــت" اإلرسائيليــة لألســلحة املتطــورة 
برمجتــي  )إرسائيــل(  باعــت  إذ  اإلمــارات،  يف  لهــا  فــرع  فتــح 
تجّسس "بيغاسوس" لإلمارات، لتساعدها يف إطار سياستها 
الداخليــة، أو الحاجــات "الشــخصّية" لبعــض األمــراء، بالتزامــن 
مــع زيــارة قائــد ســاح الجــو إليهــا، عقــب زيــارة قائــد القــوات 

الجوية اإلماراتية إىل فلسطني املحتلة.
الدفاعيــة  للصناعــات  "إيــدج"  مجموعــة  وّقعــت  حــني  ويف 
ا مــع نظريتهــا اإلرسائيليــة "آي إيــه  اإلماراتيــة اتفاًقــا إســراتيجيًّ
مضــادة  هجــات  لتنفيــذ  مأهولــة،  غــري  ســفن  لتصميــم  آي"، 
للغواصات، واالستخدام العسكري والتجاري؛ بدأتا محادثات 
لتوقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة، مــع أن حجــم تبادلهــا التجــاري 

بلغ 500 مليون $ خال 7 أشهر.
أمــا األردن فقــد وقعــت مــع االحتــال اتفاًقــا يف مجــال امليــاه 
يف  الشمســية  للطاقــة  ضخمــة  منشــأة  إلقامــة  والكهربــاء، 
املــروع  يوفــر  متويلهــا،  اإلمــارات  تتــوىل  اململكــة،  صحــراء 
الطاقــة لـ)إرسائيــل( التــي ســتبني محطــة لتحليــة امليــاه لتوفــري 
امليــاه لــألردن، يف حــني طلبــت املندوبــة األمريكيــة يف األمــم 
املتحــدة خــال لقائهــا وزيــر الحــرب اإلرسائيــي التدخــل لــدى 
قادة الجيش يف الســودان، إلنهاء األزمة، أيًضا تحّدث الســفري 
اإلرسائيــي يف البحريــن مــع وزيــر الدفــاع اإلندونيــي، والتقى 
مستشــار األمــن القومــي اإلرسائيــي ويل عهــد البحريــن، ووزير 

الخارجية ومستشار األمن القومي.
 أيًضــا قــام رئيــس جهــاز األمــن العــام )شــاباك( بزيــارة رسيــة إىل 
العســكريني  املســؤولني  كبــار  مــع  اجتاعــات  وعقــد  األردن، 
الــرق  يف  بهــا  يقــوم  التــي  الثالثــة  زيارتــه  وهــي  واألمنيــني، 

األوسط، حيث زار القاهرة ورام الله.
يعجــز القلــم أن يقــدم تفســرًيا ملــا تشــهده عاقــات االحتــال 
مرتبًطــا  التفســري  كان  إن  اللهــم  العربيــة،  الــدول  هــذه  مــع 
ميــر  واشــنطن  إىل  الطريــق  أن  ومفادهــا  العقيمــة،  بقناعاتهــا 
عــر )تــل أبيــب(، وأن الحصــول عــى الرضــا األمريــي ال بــد أن 
يســبقه تقــارب عــريب مــع االحتال، وهي فرضيات -يا لألســف 
الشديد- ال تستند إىل منطلقات حقيقية، ولعل أقرب وصف 
لها أنها "كرساب بقيعة يحســبه الظآمن ماًء، حتى إذا جاءه مل 

يجده شيًئا ...".

إعـالن بشـأن تلزيـم
والحاجيــات  والداللــة  والثمــار  الخضــار  ســوق   

للعـام/2022م بطريــق الظــرف المختــوم
تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن تلزيـــم سوق الخضار والثار والداللة والحاجيات باملـــزاد بطريـــق 
2021/11/17م  مـــن  الواقعـــة  الفتـــرة  للعــام/2022م وذلــك خــال  الظـــرف املختـــوم 
وحتـى يوم 2021/11/24م قبل موعد فتح املظاريف وذلك وفقــًا للشــروط التاليــة: -

وحــدة  غــزة/  بلديــة  إىل  التوجـــه  املــزاد  يف  الدخــول  يرغــب  مــن  عــى   .1

مقابــل  وذلــك  ورشوطهـــا  املـــزاودة  كراســة  لــراء  والعطــاءات  املشــريات 
دفـــع مبلــغ )300( شــيكل لــكل الئحــة كرســوم غيـــر مستـــردة خــال الفــرة مـــن 
2021/11/17م وحتـى يوم 2021/11/24م قبل موعد فتح املظاريف.

2. أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 

الثانيــة عــرة ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء    املوافــق 2021/11/24م وذلــك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب املجلــس البلــدي ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
يــوم  مــن  مبــارشة  ظهــرًا  عــرة  الثانيــة  الســاعة  املـــزاودة  مظاريـــف  فـــتح   .3

األربعاء املوافق 2021/11/24م  مبكتب املجلس البلدي.
املوافــق  األحــد  يــوم  املــزاودة  يف  الدخــول  يف  للراغبــني  عمــل  ورشــة  عقــد  ســيتم   .4

2021/11/21م مبكتب املجلس البلدي الساعة الثانية عر ظهرًا ملناقشة شئون التلزيم.

5. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرسية عليه.
6. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقــًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
7. يلتـزم من يرسـو عليه املزاد ألي سوق من األسواق املذكورة بدفع رسوم 

بلديــة غـــزةاإلعان بالصحف كل حسب قيمة التزامه.

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  االختصــاص املســجلني  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي 

من أجل الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/11/29 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر  الكراسة موعد الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توريد وتركيب باطات 
االورام  لطابــق  ليــد 

مبستشفى الرنتيي
11:10 صباحًا2021/87

  )100(
شيكل

غري مسردة
3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبة )رضيبــة الدخل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
 لاطاع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعى الراغبني 
مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة  يف املشــاركة 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقات الدوام الرســمي 

من أجل الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2021/11/29 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان.
سعر الكراسة موعد الفتح رقم العطاءاسم العطاء

مروع تركيب شبكة مياه 
PPR يف مستشفيات 

وعيادات الشال
2021/86

 11:00
صباحًا

)100(
 شيكل

غري مسردة
3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع 
عى كراسة العطاء.

إعالن عطاء بالظرف المختوم 
صادر عن بلدية الربيج و اللجنة الشعبية لالجئني مبخيم الربيج
بشأن تلزيم و ضامن متنزه الربيج العمومي للعام 2022

 تعلــن بلديــة الريــج و اللجنــة الشــعبية لاجئــني مبخيــم الريــج عــن إعــان تلزيــم 
متنــزه مخيــم الريــج العمومــي بطريــق الظــرف املختــوم للعــام 2022 ملــدة ســنة 
 2022/12/31 بتاريــخ  تنتهــي  و   2022/1/1 تاريــخ  مــن  تبــدأ  مياديــة كاملــة 
و ذلــك حســب رشوط     الئحــة املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن 
الحصول عليها من البلدية خال ساعات الدوام الرسمي وفقًا للروط التالية :

5000 شــيكل ( أمــا نقــدًا أو  1. يرفــق كل مزايــد تأمينــا ابتدائيــا و قــدره ) 

مبوجب شيك بني معتمد الدفع أو مبوجب كفالة بنكية سارية املفعول 
ملدة 15 يوم من تاريخ فتح املظاريف ) ال تقبل الشيكات الشخصية (

2.  يدفــع مــن يرســو عليــه املــزاد قيمــة مبلــغ التلزيــم كاملة و نقدًا خال 48 ســاعة من 

تاريخ رسو املزاد عليه ، و يف حالة عدم التسديد خال املدة املحددة يحق للبلدية 
و اللجنة الشعبية مصادرة التأمني و إحالة املزاد لثاين أعى األسعار مبارشة .

3.  يلتــزم كل مزايــد بعــدم املطالبــة بالتأمــني املدفــوع ملــدة أســبوع فقــط مــن 

تاريخ رسو املزاد حتى االنتهاء من إجراءات التعاقد مع من يرسو عليه املزاد. 
4. أجور اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه املزاد .

5. التلزيم يشمل جباية رسوم تذاكر الدخول ملرتادي املنتزه.

6. ميكــن الحصــول عــى كــراس الــروط " الئحــة املزايــدة " و منوذج العطاء 

مــن البلديــة اعتبــارا مــن صبــاح يــوم األحد 2021/11/28 و حتــى يوم نهاية 
دوام يوم الخميس املوافق 2021/12/2 .

7. ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم األحــد املوافــق 2021/12/5 يف 

مقر بلدية الريج يف متام الساعة الثانية عرة صباحًا .
8. عــى كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة و كذلك النموذج املعد 

للعطاء حسب ما هو مبني و مطلوب بالائحة .
بلـــــدية الــــــريج                                   اللجنة الشعبية لاجئني مبخيم الريج

في وصية كتبها قبل تنفيذ عمليته في القدس
الشهيد أبو شخيدم: خري طريق للدفاع عن األقىص أن نفديه بدمائنا

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكد الشهيد املقاوم فادي أبو شخيدم قبل تنفيذ عمليته 
عــن  الدفــاع  أن  أمــس،  مــن  أول  القــدس،  يف  البطوليــة 
املســجد األقــى املبــارك يســتوجب بــذل الدمــاء ألجله، 
مشــدًدا عــى أنــه ال حيــاة بعــزة وكرامــة لنــا واألقــى حالــه 

يسوء يوًما بعد آخر. 
وخاطــب أبــو شــخيدم أهــل القدس يف وصيتــه التي كتبها 
قائــًا:   ،2021 نوفمــر   20 بتاريــخ  واملذيلــة  يــده،  بخــط 
"اختاركــم اللــه للربــاط فيــه )األقــى( والــذود عــن مــرسى 

نبيكم، فا تخذلوه". 
وأضــاف: "اعلمــوا أن حلــول مشــكاتكم تبــدأ مــن رباطكــم 
املشــكات  وزوال  أقصاكــم،  يف  فوحدتكــم  وجهادكــم، 
االجتاعيــة والعائليــة يف ضبــط البوصلــة نحــو مســجدكم 

املبارك". 
الكثــري، فأعيــدوا  وأكــد أن املســجد األقــى "ينتظــر منــا 

الرباط والبوصلة نحوه". 
واشــتبك الفــدايئ البطــل فــادي أبو شــخيدم، صباح أمس، 

مــع قــوات االحتــال عنــد بــاب السلســلة بالبلــدة القدميــة، 
ــا وأصــاب ثاثة بعمليــة إطاق النار،  ــا إرسائيليًّ وقتــل جنديًّ
ابنهــا  حــاس  حركــة  وزفــت  خطــرة.  حالتــه  الجرحــى  أحــد 
الشهيد أبو شخيدم، القيادي يف الحركة مبخيم شعفاط. 
األقــى  املســجد  وشــيوخ  اد  روَّ مــن  شــخيدم  أبــو  ويعــد 
املبــارك وأحــد أعــام املرابطــني يف ســاحاته. كــا عمــل 
القــدس، إضافــة  مــن املســاجد يف مدينــة  لعــدد  خطيًبــا 
لكونــه أحــد وجهــاء وأعــام وقــادة حركــة حــاس يف مخيــم 

شعفاط. 
وجــاء يف الوصيــة أيًضــا: "أكتــب حــرويف هــذه وأنــا بأعــى 
العمــل  مــن  لتتويــج ســنوات  الســعادة اســتعداًدا  درجــات 

الدؤوب املتواصل للقاء الله تعاىل".
وكتــب: "منــذ أن عرفــت قدماي املســجد وُأرشبُت القرآن 
والســنة وأنــا أحلــم بقــرب لقــاء اللــه شــهيًدا بــإذن اللــه مقبًا 
غــري مدبــر، ومــا كانــت ســنوات عمــري الســابقة إال إعــداًدا 
الريفــة  اللحظــة  لهــذه  ا  وعســكريًّ ــا  إميانيًّ واســتعداًدا 

املباركة". 

"إن  قائــًا:  لعائلتــه  برســالة  الوصيــة  شــخيدم  أبــو  وافتتــح 
الحيــاة يف ظلكــم رشف ورفعــة، لكــن مــا عنــد اللــه أرشف 
وأرفــع وأعــى، وكــم كنتــم يل عوًنــا وســنًدا يف حيايت فكان 
ــا عــي أن أجازيكــم بخــري منــه ذلــك أنــه بلغنــا عــن نبينــا  حقًّ
صى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع ألهله وأسأل الله 

أن أكون شفيًعا لكم ولوالدي". 
وأضــاف: "فاصــروا واحتســبوا واثبتوا واعلموا أين اخرت 
قصــرية  فالحيــاة  بجنتــه،  وفــوًزا  للــه  مرضــاة  الطريــق  هــذه 

وأفلح من جعلها لله". 
كا أوىص عائلته "بالثبات عى دين الله حتى تلقوا الله، 

فدينكم لحمكم ودمكم، وأقصاكم عزكم وفخركم". 
والعمــل  الدعــوة  رفقــاء  إخوانــه  ســاهم  مــن  وخاطــب 
التــي  املباركــة  ودعوتنــا  "كلاتنــا  أن  مؤكــًدا  اإلســامي، 
نعمــل فيهــا منــذ نعومــة أظفارنا تســتوجب علينــا التضحية 

والفداء، فا تبقى كلاتنا ميتة دون روح". 
وشــدد أبو شــخيدم عى أنه "ال بد للكلمة من شــاهد عى 
صدقها وهو العمل، وخري تعبري بالتضحية وموافقة القول 

أنــه "بعــد هــذه الســنوات مــن العمــل  الفعــل".  ونبــه إىل 
املركــب  نقــود  أن  بــد  ال  للنــاس  وتعليمــه  العمــل  وطلــب 
بدمائنــا، وأن نكــون القــدوة العمليــة يف بــاب الجهــاد كــا 

يعدنا الناس قدوة لهم يف العلم والعمل". 
الــذي يتعــرض  الظلــم  لنــا يف ظــل  وأضــاف: "خــري طريــق 
لــه مســجدنا أن نفديــه بدمائنــا فــا حيــاة لنــا بعــزة وكرامــة 
ومســجدنا حالــه يوًمــا بعــد يــوم تســوء، وتــزداد الهجــات 
عليــه، فوطنــوا أنفســكم عــى الربــاط والجهــاد والتضحيــة 

والفداء وفكوا أغال الدنيا عنكم". 
كــا أوىص طابــه وطالباتــه بالثبــات واالســتمرار يف طريــق 
الجهاد، "فهو طريق األنبياء والصالحني الذي ال يخطئ". 
واملغفــرة  بالقبــول  يل  الدعــاء  "بطلــب  وصيتــه  وختــم 

والرحمة ورفع الدرجات واملسامحة". 
والشــهيد أبــو شــخيدم )42 عاًمــا( هــو أســري محــرر ســابق 
من ســجون االحتال، حاصل عى ماجســتري يف الريعة 
اإلســامية، يعمــل مربًيــا ومدرًســا للربيــة اإلســامية يف 

مدرسة الراشيدية بالقدس.

فعاليات شبابية ونسوية يف غزة رفًضا للقرار الربيطاين بحق حامس
غزة/ فاطمة الزهراء العويني – صفاء عاشور:

فعاليــات  أمــس،  غــزة،  قطــاع  شــهد 
الرفــض  عــن  للتعبــري  ونســوية  شــبابية 
بريطانيــا  لقــرار  والفصائــي  النقــايب 
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  تصنيــف 

حاس بـ"اإلرهابية".
املتحــدة يف  األمــم  هيئــة  مقــر  وأمــام 
جامعيــون  طلبــة  تظاهــر  غــزة،  مدينــة 
الريطــاين  القــرار  عــى  احتجاجــا 
املــيء ملقاومة شــعبنا الرازح تحت 

االحتال اإلرسائيي.
الطابيــة  الحركــة  واعتــرت 
بريطانيــا،  تصنيــف  الفلســطينية، 
يشــكل  بـ"اإلرهابيــة"،  حــاس  حركــة 
واإلجــرام  الســيايس  االنحيــاز  "قمــة 
التاريخــي" لهــذه الدولــة التــي تســتمر 

يف دعم االحتال اإلرسائيي.
األطــر  ســكرتاريا  عضــو  واســتهجن 
الطابيــة – قطــاع غزة، ســعيد عيىس، 
خــال كلمــة الحركــة الطابية يف وقفة 
أمــس،  الريطــاين،  للقــرار  احتجاجيــة 

السلوك الريطاين.
قيــام  مــن  "بــدال  إنــه  عيــىس  وقــال 
بريطانيــا باالعتــذار وتصحيــح خطيئتها 
التاريخية بحق الشــعب الفلســطيني، 
االنتــداب  أو  بلفــور  وعــد  يف  ســواء 
األرض  ســّلم  الــذي  الريطــاين 
الصهيونيــة،  للحركــة  الفلســطينية 
عــى  املعتديــن  الدولــة  هــذه  تنــارص 

حساب الضحايا املظلومني".
الريطــاين  القــرار  أن  إىل  ونبــه 
الوقــت  "يف  مضيفــا:  "مفاجــئ"، 
الفلســطيني  شــعبنا  فيــه  كان  الــذي 
اإلرهــاب  إلدانــة  عامليــا  موقفــا  ينتظــر 
اإلرسائيــي، خرجــت بريطانيــا بقرارهــا 

ضد حركة فلسطينية".

وأشــار إىل اإلرهــاب الحقيقــي يتمثــل 
بجرائــم االحتال اليومية بحق شــعبنا، 
الســكان  وتهجــري  األرايض  ومصــادرة 
وهــدم  العســكرية،  بالقــوة  األصليــني 
مليــوين  مــن  أكــرث  وحصــار  منازلهــم، 

فلسطيني يف قطاع غزة.
أن  عــى  التأكيــد  عيــىس  وجــدد 
االعتــداء اإلرسائيي عى املقدســات 
العبــادة  بيــوت  يف  اآلمنــني  وترويــع 
هــو "عــني اإلرهــاب"، داعيــا املجتمــع 
الدويل ويف مقدمته بريطانيا للتوقف 
عــن هــذه االزدواجيــة يف التعامــل مــع 
اإلرسائيــي،   – الفلســطيني  الــراع 

واالنتهاك الصارخ للقانون الدويل.
وطالبت الحركة الطابية الفلسطينية، 
بريطانيــا بالتوقــف عن االرتهان للرواية 
تســارع  وأن  الصهيــوين"،  و"املــروع 
لتصحيــح خطيئتهــا "وعــد بلفــور" بحق 

شــعبنا  حــق  عــى  مؤكــدة  شــعبنا، 
عــن  والدفــاع  االحتــال  مقاومــة  يف 
لجرائــم  والتصــدي  ومقدســاته  أرضــه 

االحتال.
الحركــة  وجهــت  الوقفــة،  ختــام  ويف 
باللغتــني  احتجاجيــة  رســالة  الطابيــة 
األمــم  إلدارة  واإلنجليزيــة  العربيــة 

املتحدة يف قطاع غزة.
املكتــب  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
 – اإلســامية  للكتلــة  اإلعامــي 
أهميــة  عــى  اللقطــة،  ســعيد  غــزة، 
النضــال  يف  الطابيــة  الحركــة  دور 
املشــاريع  ومواجهــة  الفلســطيني 

التآمرية بحق مقاومة شعبنا.
وأوضــح اللقطة لصحيفة "فلســطني"، 
أن هنــاك إجاًعــا مــن األطــر الطابيــة 
برفــض  أيديولوجياتهــا  اختــاف  عــى 

القرار الريطاين بحق حركة حاس.

الســلطة  نفســه،  الوقــت  يف  ودعــا 
ملواجهــة  العاجــل  الــدويل  للتحــرك 
الشــعبية  الرغبــة  مــع  متاشــيا  القــرار 
بالحــراك  مشــيدا  الفلســطينية، 
الرافــض  والــدويل  العــام  الشــعبي 

لوسم مقاومة شعبنا بـ"اإلرهاب".
استهداف ملقاومة شعبنا

شــخصيات  أكــدت  الســياق،  ويف 
مــروع  حــق  املقاومــة  أن  نســوية 
دحــر  حتــى  عنــه  يتخــى  ولــن  لشــعبنا 

االحتال عن أرضنا.
خــال  الشــخصيات،  تلــك  وأدانــت 
العمــل  دائــرة  عقدتهــا  عمــل  ورشــة 
أمــس،  األحــرار،  حركــة  يف  النســايئ 
القــرار  "تداعيــات  عنــوان  تحــت 
وســبل  املقاومــة  بتجريــم  الريطــاين 
املواجهــة"، القــرار الريطــاين، معترة 
الريطانيــة  للسياســة  اســتمراًرا  ذلــك 

املنحازة لاحتال.
حركــة  يف  القياديــة  وأوضحــت 
حــاس نهــال الجعيــدي، أن السياســة 
شــعبنا  ضــد  دومــا  كانــت  الريطانيــة 
وحقوقــه وتصــب يف صالــح االحتــال 

بشكل كامل.
وقالــت الجعيــدي أن سياســة بريطانيــا 
تســهيل  عــى  قامئــة  االنتــداب  منــذ 
أرض  عــى  الصهاينــة  "اســتياء 

فلسطني".
التضامــن  حالــة  إىل  أشــارت  لكنهــا 
شــعبنا  مــع  بريطانيــا  يف  الواســع 
بعــد  ســيا  وال  العادلــة،  وقضيتــه 
وأضافــت:  القــدس"،  "ســيف  معركــة 
لذلــك ســعت بريطانيــا إىل اســتصدار 
واملقاومــة  حــاس  حركــة  يجــرم  قــرار 

الفلسطينية.
وذكرت أن قرار بريطانيا ليس مفاجًئا، 
القســام،  كتائــب  تحظــر  فاألخــرية 
لكــن خطورتــه تكمــن يف "ضــم الجنــاح 
لــكل  الســيايس للقــرار، وهــذا تجريــم 
وليــس  الفلســطيني  النضــال  أنــواع 

املقاومة وحدها".
الهــدف  أن  الجعيــدي  وأكــدت 
الداعمــني  ترهيــب  هــو  القــرار  مــن 
الفلســطينية،  للقضيــة  واملؤيديــن 
املســاعدات  وصــول  دون  والحيلولــة 

الدولية لشعبنا.
يف  القياديــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
رصار:  أبــو  إســام  الشــعبية  الجبهــة 
إن حركــة حــاس هــي جــزء أصيــل مــن 
الفلســطيني،  الوطنــي  التحــرر  حركــة 
وأحدثــت تغــريات نوعيــة يف مواجهة 

االحتال.
كلمتهــا،  خــال  رصار،  أبــو  وأضافــت 

كبــريا  زخــا  تركــت  حــاس  أن 
للتاريــخ الفلســطيني املقــاوم الحافــل 
جميــع  أن  مؤكــدة  بالتضحيــات، 
حــركات التحــرر الفلســطينية ســتبقى 
دحــر  حتــى  الســفينة  ذات  "يف  معــا 

العدو من كل فلسطني".
يف  القياديــة  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
القــرار  أن  إيك،  رواء  االحــرار  حركــة 
عــى  "إرصار  مبثابــة  الريطــاين 

الخطيئة" وتجاهل ملعاناة شعبنا.
وبينــت إيك، خــال كلمتها، أن القرار 
جرائــم  عــى  رشعيــة  ليضفــي  "يــأيت 
االحتال بحق الشعب الفلسطيني".

بريطانيــا  اســتهداف  "إن  وقالــت: 
ليــس  القــرار  بهــذا  حــاس  لحركــة 
هــو  بــل  فقــط  للحركــة  اســتهدفًا 
ملــا  شــعبنا؛  لعمــوم  اســتهداف 
متثلــه الحركــة مــن رشعيــة سياســية 
للمقاومــة  حربــة  ورأس  وقانونيــة 

الفلسطينية".
شــعبنا  أن  عــى  إيك  وشــددت 
ومقاومتــه مســتمرون يف الدفــاع عــن 
حقوقهــم، وطالبت الســلطة بخطوات 
عمليــة ضد الحكمة الريطانية وفضح 
املنظومــة  مســتوى  عــى  قرارهــا 

العاملية.
بدورها، طالبت املحامية غادة عابد، 
االزدواجيــة  عــن  بالتوقــف  بريطانيــا 

واالنتهاك الصارخ للقانون الدويل.
راصــد  )مركــز  مــن  عابــد  وأوصــت 
لحقــوق اإلنســان(، الســلطة والفصائل 
برضورة تشــكيل جســم وطني حقوقي 
املحافــل  يف  بريطانيــا  ملطالبــة 
الدولية بتصحيح أخطائها بحق شعبنا 

وقضيتنا العادلة.

وقفة طابية احتجاًجا عى القرار الريطاين اعتبار حاس إرهابية          )تصوير/ رمضان األغا(
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تحتجزه سلطات االحتالل
عائلة "العمور" تطالب بتدخل دويل لإلفراج عن جثامن ابنها الشهيد

الربوفيسور الربغويث: متنيت "الزي الربتقايل" كعاِلم 
فضـــاء فارتديتـــه ُمتَّهاًم فـــي بلـــدي

االستشهادية فاطمة النجار.. 
15 عاًما عىل عملية "أم الفدائيات"

الفسفوس والهرميي يعّلقان إرضابهام 
عن الطعام بعد قرار اإلفراج عنهام

املــرأة  فيــه  تــزل  مل  الــذي  الوقــت  يف 
وتنتهــك  وتعتقــل  تقتــل  الفلســطينية 
حقوقهــا كاملــة من قبل قــوات االحتالل 
املامرســات  خــالل  مــن  اإلرسائيــي، 
وكل  ضدهــن  تنتهجهــا  التــي  القمعيــة 
األســرات  تعيــش  إذ  شــعبنا،  أبنــاء 
الفلســطينيات أوضاعًا إنســانية شديدة 
ومعتقــالت  ســجون  داخــل  الصعوبــة 

االحتالل اإلرسائيي". 
يعانــن  األســرات  أن  ياغــي  وأكــدت 

سياســة اإلهــامل الطبــي املتعمــد ســواء 
للحاالت املرضية أو الجريحات اللوايت 
االحتــالل  اعتــداء  جــراء  مــن  أصــن 
نســائية  طبيبــة  وجــود  وعــدم  عليهــن، 
يف عيــادة الســجون لرعايــة األســرات، 
للحــاالت  مناســبة  أدويــة  رصف  وعــدم 

املرضية بينهن. 
االحتــالل  أن  عــى  املذكــرة  وشــددت 
اإلرسائيــي يتحمــل املســؤولية الكاملــة 
ســامي  األســر  استشــهاد  جرميــة  عــن 

العمــور وهــو ضحيــة جديدة مــن ضحايا 
شــهداء  عــدد  لرتفــع  الطبــي،  اإلهــامل 
الحركــة األســرة إىل 227 شــهيدًا منــذ 

عام 1967.
دعم األسرى المضربين

األرسى  أهــايل  شــارك  ذلــك،  إىل 
وقفــة  يف  أمــس،  الخليــل،  وفعاليــات 
املرضبــن  لــأرسى  وإســناد  دعــم 
االعتقــال  لسياســة  رفًضــا  الطعــام  عــن 
التــي  املؤسســات  نظمتهــا  اإلداري، 

غزة-الخليل/ فلسطن:
والحقوقيــن  النســاء  عــرات  طالــب 
املــدين  املجتمــع  منظــامت  وممثــي 
الفلســطينيات  األســرات  عــن  باإلفــراج 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  مــن 
لوقــف  االحتــالل  دولــة  عــى  والضغــط 
واحــرام  األرسى  لحقــوق  انتهاكاتهــا 
حقــوق  ومنظومــة  الــدويل  القانــون 

اإلنسان. 
املجتمــع  يتحمــل  أن  رضورة  وأكــدوا 
الدويل مسؤولياته القانونية واألخالقية 
تجــاه مســاءلة االحتــالل اإلرسائيــي عــن 
أبنــاء  بحــق  اإلنســان  لحقــوق  انتهاكاتــه 

شعبنا وبخاصة األرسى واألسرات.
جــاء ذلــك يف الوقفــة التــي نظمها قطاع 
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  يف  املــرأة 
الفلسطينية قبالة مقر الصليب األحمر 
األســرات  مــع  تضامنــًا  غــزة،  مبدينــة 
واألرسى يف ســجون االحتــالل وبخاصــة 
األرسى املرضبــون عــن الطعــام، لدعــم 
مطالبهــم العادلــة، والتعبــر عــن موقــف 
املجتمع املدين الفلســطيني املساند 
لهــم يف مواجهــة االحتــالل وسياســاته. 
وذلــك ضمــن حملــة 16 يوًمــا ملناهضــة 

العنف ضد املرأة. 
تطالــب  شــعارات  املشــاركون  وردد 
يف  واألرسى  األســرات  عــن  باإلفــراج 
أشــكال  كل  ووقــف  االحتــالل  ســجون 
األســرات  بحــق  والتعذيــب  التنكيــل 

الفلسطينيات واإلفراج عنهن. 
التظاهــرة  خــالل  املشــاركون  ورفــع 
يتحمــل  "االحتــالل  فيهــا  جــاء  يافطــات 
وحيــاة  صحــة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
األرسى واألســرات"، و"اإلفــراج عــن كل 
األرسى واألسرات من سجون االحتالل 
ســجون  يف  "األســرات  اإلرسائيــي"، 
بــال حــدود وصمــود  االحتــالل.. معانــاة 

يقهر السجان". 
اللجنــة  قيــام  رضورة  عــى  وشــددوا 
بتحمــل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
األســرات  متتــع  تجــاه  مســؤولياتها 
لالتفاقيــات  وفقــًا  حقوقهــن  بكامــل 
مــن  الحقيقــي  والتدخــل  واملعاهــدات 
التــي  الجرائــم  ووقــف  إنصافهــن،  أجــل 
يتعرضــن لهــا مــن قبل االحتــالل وضامن 
وفقــًا  حقوقهــن  كل  عــى  حصولهــن 

لالتفاقيات واملعاهدات الدولية. 
وطالبــوا بتوفــر االحتياجــات األساســية 
لأســرات داخل الســجون ومتطلباتهن 
الخاصــة. ومراقبــة معاملة إدارة الســجن 
إىل  إحالتهــن  وكيفيــة  للســجينات، 

املحاكمة، وظروف نقلهن. 
وتلــت ســحر ياغــي رئيســة مجلــس إدارة 
التنمويــة  النســوية  الدراســات  جمعيــة 
الفلســطينية خــالل الوقفــة مذكــرة قطاع 
فيهــا:  جــاء  التــي  الشــبكة  يف  املــرأة 
عــر  ســتة  حملــة  ضمــن  اليــوم  “نقــف 
املــرأة،  ضــد  العنــف  ملناهضــة  يومــًا 

هيئــة  مــع  بالراكــة  بــاألرسى،  تعنــى 
التنســيق الوطنــي ولجــان أهــايل األرسى 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  باملحافظــة، 

للصليب األحمر وسط املدينة. 
صــور  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
األرسى األربعــة املرضبــن عــن الطعــام 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف 
وأقدمهــم  اإلداري،  العتقالهــم  رفًضــا 
 131 منــذ  املــرضب  الفســفوس  كايــد 
 98( منــذ  هــواش  أبــو  وهشــام  يوًمــا، 
يوًمــا(، وعيــاد الهرميي منــذ )61 يوًما(، 
ولــؤي األشــقر مــرضب منــذ )43 يوًمــا(، 
تنــدد  شــعارات  عليهــا  كتــب  والفتــات 
بإجــراءات إدارة الســجون بحــق األرسى، 
املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  وتحّمــل 
مــن  وتحذيــرات  حياتهــم  عــن  كاملــة 

خطورة وضعهم الصحي.
أبرزهــا  كان  هتافــات  املشــاركون  وردد 
و"ال  أســر"  يــا  نفديــك  بالــدم  "بالــروح 
البواســل  و"أرسانــا  اإلداري"  لالعتقــال 
إنســان"  كرامــة  بــل  أرقاًمــا..  ليســوا 
و"أفيقوا أيها العامل أرسانا يف خطر". 

نــادي  ووجــه املتحــدث الرســمي باســم 
النجــار،  أمجــد  الفلســطيني  األســر 
واألســرات  األرسى  كل  إىل  التحيــة 
يف ســجون االحتــالل، وخاصــة األرسى 
دخلــوا  الذيــن  الطعــام  عــن  املرضبــن 
رفًضــا  ا  جــدًّ صعبــة  صحيــة  أوضــاع  يف 

لسياسة االعتقال اإلداري.

وأكــد أهميــة التفاعــل الشــعبي يف كل 
املحافظــات الفلســطينية وأن يرقــى إىل 
مســتوى تضحيــات األرسى ملســاندتهم 
ورفــع معنوياتهــم والضغط عى حكومة 

االحتالل من أجل اإلفراج عنهم.
يف  األرسى  شــؤون  هيئــة  مديــر  وقــال 
قضيــة  إن  نجاجــرة،  إبراهيــم  الخليــل 
الطعــام  عــن  املرضبــن  خاصــة  أرسانــا 
رفًضا لالعتقال اإلداري التعســفي وغر 
الــذي ينــايف أبســط املعايــر  القانــوين 
الدولية لحقوق اإلنسان ألنه اعتقال من 
دون تهمــة ومحاكمــة يعـــتمد عــى ملف 
رسي وأدلــة رسيــة ال ميكــن للمعتقــل أو 
محاميــه االطــالع عليها، يجب أن تنتهي 

بتبييض السجون.
داخــل  الطبــي  اإلهــامل  أن  وأضــاف 
آخرهــم  أســًرا   227 طــال  الســجون 
الشهيد سامي العمور، "لذلك التفاعل 
مع األرسى يجب أن يكون بشكل أوسع 
خاصة من املؤسســات الدولية فام زال 

هناك قمع وتنكيل بأرسانا".
ودعــا إىل مزيــد مــن االلتفــاف الشــعبي 
حــول أرسانــا وتكثيــف الجهــود املحليــة 
ســلطات  عــى  للضغــط  والدوليــة 
االحتــالل اإلرسائيــي مــن أجــل التوقــف 
عن اســتخدام سياســة االعتقال اإلداري 
واألرسى  املعتقلــن  كل  عــن  واإلفــراج 
استناًدا ألحكام وقواعد القانون الدويل 

اإلنساين.

وقفتان بغزة والخليل دعاًم وإسناًدا لألرسى يف سجون االحتالل

وقفة تضامنية مع األرسى بغزة أمس              )تصوير /محمود أبو حصرة(

غزة/ صفاء عاشور:
بعيــون ذابلــة تحمــل همــوم الدنيــا بأكملهــا، تقف 
"غــادة أبــو جامــع" خطيبة الشــهيد ســامي العمور 
أمــام مقــر الصليــب األحمــر تحمل صورته واســمه 
تتصــور  تكــن  ومل  "شــهيد"،  لقــب  ســبقه  الــذي 
االعتقــال  عــى ســنوات  ينتهــي صربهــا  أن  يوًمــا 
الطويلــة بوفــاة العمــور داخــل معتقله يف ســجون 

االحتالل.
 كانــت مُتنــي نفســها بيــوم اللقــاء واالجتــامع مــع 
فبعــد  آخــر،  رأي  لالحتــالل  كان  ولكــن  خطيبهــا 
الطعــام  عــن  إرضاًبــا  الشــهيد  فيهــا  خــاض  أشــهر 
احتجاًجــا عــى اعتقالــه اإلداري، ارتقــى العمــور 

شهيًدا وذهب معه كل أمل بلقاء بن األحبة.
ورغم استشهاده فإن االحتالل اإلرسائيي يرفض 
تســليم جثــامن العمــور، مــا غــرس غصــة جديــدة 
ودفنــه  بتوديعــه  راحتهــم،  عائلتــه  عــى  ونغــص 

بطريقة الئقة حسب الريعة اإلسالمية.
"فلســطن":  لصحيفــة  غــادة  خطيبتــه  وقالــت 
"يكفــي أنــه مــات وهو داخل الســجن ونحن مل نرَه 
لقائــه  مــن  منــذ ســنوات طويلــة، واآلن يحرموننــا 
بعــد موتــه"، مطالبــًة جميــع املســؤولن والجهات 
االحتــالل  عــى  بالضغــط  والدوليــة  الحقوقيــة 
لإلفــراج عــن جثــامن خطيبهــا وإرجاعــه إىل أهلــه 

إللقاء نظرة الوداع عليه.

مذكرة ضغط
الباديــة  عشــائر  مجلــس  رئيــس  ســلم  جانبــه،  مــن 
عــودة  ســامي،  الشــهيد  عائلــة  باســم  واملتحــدث 
العمــور، مذكــرة للصليــب األحمر تطالب بالضغط 
ابنهــا  لتســليم جثــامن  اإلرسائيــي  االحتــالل  عــى 

الشهيد.
العمــور  لعشــرة  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  وأوضــح 
عقــد  واإلســالمية،  الوطنيــة  القــوى  مــع  بالتعــاون 
أمــس، أمــام مقــر الصليــب األحمــر مبدينــة غــزة أن 
مطالباتهــم تشــمل املــرىض األرسى الذيــن يعانــون 
املــوت البطــيء نتيجة اإلهــامل الطبي واإلفراج عن 

املعتقلــن اإلداريــن املرضبــن عــن الطعــام منــذ 
أكــر مــن مائــة يــوم إضافــة إىل اإلفــراج عــن األرسى 

األطفال والنساء.
وأكــد العمــور أن األرسى يف عيــون كل فلســطيني 
ولــن ينســاهم أحــد وأن آالمهــم هــي آالم الشــعب 
فريســة  يركــوا  أن  ميكــن  وال  كلــه  الفلســطيني 
طرق  لالحتالل اإلرسائيي، الفًتا إىل أن العائلة ســتُ
االحتــالل  عــى  الضغــط  يتــم  حتــى  الجــدران  كل 

لإلفراج عن جثامن نجلها الشهيد.
ودعــا العمــور الهيئــات الدوليــة العمل التواصل مع 
االحتالل للعمل عى تحقيق هذا املطلب، حتى 

تستطيع عائلته دفنه بكرامة.
لجنــة  باســم  املتحــدث  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  يف 
القيــادي يف  الوطنيــة واإلســالمية  للقــوى  األرسى 
الشــهيد  عائلــة  أن  دبابــش  زيك  حــامس،  حركــة 
ســامي العمــور توجــد يف خيمــة اعتصــام األرسى 
للمطالبــة  األحمــر  الصليــب  أمــام  مــن  األســبوعية 

باإلفراج عن جثامنه وإرساله إىل ابنه.
لــه  تعــرض  مــا  أن  لـ"فلســطن"  حديــث  يف  وبــن 
األســر العمــور هــو عمليــة اغتيال بامتيــاز إذ تعمد 
االحتالل اإلرسائيي تعريضه لظروف قاســية عى 
صحتــه مــن احتجــاز لســاعات طويلــة عى معرب برئ 
أرشف  حتــى  للمستشــفى  إرســاله  وعــدم  الســبع 

عى املوت.
ونبــه دبابــش إىل أن العمــور وصل إىل املستشــفى 
لــه  تعــرض  مــا  ليكــون  األخــرة  أنفاســه  يلفــظ  وهــو 
عمليــة إعــدام بامتيــاز نفذتهــا إدارة الســجون، الفًتا 
إىل أن عائلتــه والــكل الفلســطيني يطالــب بجثــامن 
الشــهيد ليدفــن بــن أهلــه يف مقابــر القطــاع وليــس 

يف مقابر األرقام.
وذكر أن عدد األرسى املوجودين يف مقابر األرقام 
هــي ســبع جثامــن والشــهيد العمــور هــو الثامــن، 
األحمــر  والصليــب  الدوليــة  املؤسســات  مطالًبــا 
بالضغط عى االحتالل لإلرساع يف تسليم جثامن 

العمور هو وغره من الشهداء من مقابر األرقام.

رام الله/ فلسطن:
أوضــح الربوفيســور عــامد الربغــويث أنــه 
ارتــدوا  والحراكيــن  النشــطاء  وبعــض 
الــزي الربتقــايل خــالل وقفــة احتجاجيــة 
عى قمع السلطة برام الله حرية الرأي، 
كرمــز للتعبــر عــن الظلــم والقهــر الواقــع 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  عليهــم 
وإلثبــات أن الئحــة االتهام املوجهة ضد 

مجموعة النشطاء باطلة.
 ١٩٨٩ عــام  "منــذ  الربغــويث:  وقــال 
الفضــاء،  فيزيــاء  مجــال  أعمــل يف  وأنــا 
الفضائيــة  البيئــة  فهــم  يف  ونجحــت 
العلــامء  التــي يســتفيد منهــا ويوظفهــا 
وعملــت  التكنولوجيــا،  ومهندســو 
عــى إنجــاز مــروع رائــد فضــاء، إضافــة 
إىل  مأهولــة  لرحلــة  ســيناريوهات  إىل 
كوكــب املريــخ، ويف أثنــاء ذلــك، رمبا، 
راودين حلم ارتداء لباس رواد الفضاء؛ 

الغريــب  ومــن  الربتقاليــة،  البدلــة  وهــو 
أننــي لبســت البدلــة الربتقاليــة كمتهــم 

يف بلدي".
النشــطاء  مــن  مجموعــة  وكانــت 
والعدالــة  الحريــة  عــن  املدافعــن 
أمــس  مــن  أول  ظهــر  نظمــوا  وحراكيــن 
اعتصاًمــا أمــام مجمــع املحاكــم مبدينــة 
قبيــل  الغربيــة،  الضفــة  وســط  اللــه  رام 
عرضهم عى املحكمة يف قضايا الرأي 

والتعبر.
املحكمــة  تأجيــل  الربغــويث  واعتــرب 
واملامطلــة يف إجراءاتهــا أكــر مــن مــرة 
املــايض  آب  أغســطس/  بشــهر  بــدءا 
مــرورا بنوفمــرب/ ترين الثاين الجاري، 
القــادم،  أيلــول  لســبتمرب/  تأجيلهــا  ثــم 
بطــالن الئحــة االتهــام  دليــال قويــا عــى 
التــي تــر الســلطة عــى "توجيههــا لنــا 

نحن الحراكين".

ومثن موقف مؤسسة محامون من أجل 
العدالة لوقوفها إىل جانب املظلومن 
وتأكيدهــا أن اتهامات املحكمة باطلة، 
واعــدة  عليهــا،  أي حكــم  بنــاء  ال ميكــن 
يف  والنظــر  امللــف  متابعــة  باســتمرار 

القضية.
واســتغرب مــن االتهامــات التــي وجهت 
والحراكيــن،  للنشــطاء  موحــد  بشــكل 
التــي تتمثــل يف "ســب الرئيــس وإطالــة 
غــر  تجمــع  يف  واملشــاركة  اللســان 
الرطــة  أفــراد  عــى  والتغــول  مــروع 

واالعتداء عليها".
يف  مــرات   3 "اعتقلــُت  وأردف: 
أكــر  مجموعــه  مبــا  االحتــالل،  ســجون 
مــن  عــدد  مــع  وتواصلــت  ســنتن،  مــن 
العلــامء والجهــات الدوليــة للتدخــل يف 
إطــالق رساحــي، وقــد كان لهــا تأثرهــا 
 3000 وثيقــًة  وّقــع  أن  بعــد  ذلــك  يف 

إال  عنــي،  لإلفــراج  العــامل  حــول  عاِلــم 
علــامء  أطالــب  أن  بنفــي  أربــأ  أننــي 
العــامل بالتدخــل مــن أجــل شــأن داخــي 
تتعلــق  قضيــة  ومعالجــة  فلســطيني 

بالسلطة".
وأشــار إىل أنــه حصــل عــى جائــزة تفــرد 
بهــا وحــده عــى مســتوى العــامل بكونــه 
واإلنســانية،  الحريــات  عــن  مدافعــا 
يوظــف  أن  يســتطيع  أنــه  عــى  مشــددا 
تضطــره  أال  متمنيــا  للتدخــل،  العــامل 

السلطة لذلك.
الســلطة مالحقــة  أمــن  أجهــزة  وتواصــل 
والصحفيــن  النشــطاء  واعتقــال 
آخرهــا  كان  سياســيا،  واملعارضــن 
بقضايــا  للمحاكــم  النشــطاء  تقديــم 
جرميــة  ورفضهــم  الــرأي  عــن  التعبــر 
الســيايس  الناشــط واملعــارض  اغتيــال 

نزار بنات.

غزة/ فلسطن:
عــر  الخامســة  الذكــرى  اليــوم،  يوافــق 
الستشــهاد الحاجــة فاطمــة النجــار )57 عاًمــا( 
غــزة،  قطــاع  شــاميل  جباليــا  بلــدة  ســكان  مــن 
االحتــالل  بجنــود  استشــهادية  عمليــة  يف 

اإلرسائيي.
التــي  االستشــهادية  العمليــة  شــكلت  وقــد 
الفدائيــات" يف  بـــ"أم  امللقبــة  النجــار  نفذتهــا 
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كبرة.
ويف اليــوم املوعــود للعمليــة، اعتلــت قــوات 
إرسائيليــة خاصــة أحــد املنــازل رشقــي جباليــا، 
املنــزل  إىل  طريقهــا  النجــار  الحاجــة  فشــقت 
أن  ومــا  وآلياتــه،  االحتــالل  جنــود  مــرأى  أمــام 
وصلــت بابــه وطرقتــه تقــدم إليها خمســة جنود 
فجــرت  حتــى  فتحــوه  إن  ومــا  البــاب،  لفتــح 
اعــرف  وقــد  ناســف،  بحــزام  بهــم  جســدها 
االحتــالل حينهــا مبقتــل جنــدي وإصابــة ثالثــة 

آخرين بجراح خطرة.
العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  وأعلنــت 
لحكرة املقاومة اإلســالمية حامس مسؤوليتها 

عن العملية.
ســمعوا  إنهــم  حينهــا  يف  عيــان  شــهود  وقــال 
قليبــو"  "تلــة  مــن  بالقــرب  هائــل  انفجــار  دوي 

رشق جباليــا، يف حــن أعلــن االحتــالل أنــه نقل 
العــالج يف مشــفى  لتلقــي  املصابــن  جنــوده 

"سوروكا" يف مدينة برئ السبع املحتلة.
ونــرت كتائــب القســام بعــد العمليــة رشيطــا 
مصوًرا لوصية االستشهادية النجار ظهرت فيه 
بثيابهــا التقليديــة وحطتهــا البيضــاء وتجاعيــد 
رشاًشــا  تحمــل  وهــي  وجههــا،  عــى  الزمــن 

وخلفها يافطة تحمل شعار الكتائب.
للوطــن  وفــداء  للــه  نفــي  "أقــدم  وقالــت: 
منــي  اللــه  يتقبــل  أن  وأمتنــى  ولأقــى، 
للمعتقلــن  نفــي  وأقــدم  العمــل،  هــذا 

واملعتقالت، وأحيي أبا العبد والضيف.
ويف رســالة مكتوبــة وجــدت بعــد استشــهادها، 
جــزء  إال  هــي  مــا  هــذه  "عمليتنــا  فيهــا  كتبــت 
رجــال  أيــدي  عــى  الصهاينــة  ســيالقيه  مــام 
ونســاء فلســطن، وســتعد لكــم كتائــب القســام 
املفاجآت التي تزلزل كيانكم بإذن الله، وتجعل 

غزة مقربة لجنودكم الجبناء وآلياتكم الهزيلة".
واالستشــهادية النجار أم لســبعة أبناء وابنتن، 
فدائيــات  مســرة  يف  شــاركت  قــد  وكانــت 
عــن  الحصــار  كــر  اســتطاعت  التــي  الحصــار 
يف  النــر  مســجد  يف  مقاومــا   70 مــن  أكــر 
نوفمــرب  يف  القطــاع،  شــاميل  حانــون  بيــت 

.2006

رام الله/ فلسطن:
علق األسران كايد الفسفوس وعياد الهرميي، أمس، إرضابهام 
املفتوح عن الطعام ضد االعتقال اإلداري، مقابل تحديد موعد 

اإلفراج عنهام.
فقد، علق األســر الفســفوس، إرضابه عن الطعام، الذي اســتمر 
131 يومًا، بعد انتزاع اتفاق باإلفراج عنه بعد 23 يومًا، عى أن 

ًدا حتى اإلفراج عنه. يبقى اعتقاله اإلداري ُمَجمَّ
ويعــاين  الخليــل،  جنــويب  دورا  بلــدة  مــن  الفســفوس،  واألســر 
تجلطات يف الدم، ونقًصا كبًرا يف كمية السوائل والفيتامينات 
يف جســمه، وتشــنجات يف أطرافــه، إضافــة إىل فقــدان الوعــي 

بشكل متقطع، وعدم القدرة عى النطق جيًدا. 
وكان االحتــالل قــد اعتقــل كايــد ثــالث مــرات، أوالهــا عام 2008 
حــن حكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات، والثانيــة إداريــًا عام 2017 
 15 اعتقالــه  بعــد  عنــه  يفــرج  أن  قبــل  الطعــام  عــن  حــن أرضب 
أكتوبــر/ تريــن   17 فحصــل يف  الثالــث  االعتقــال  أمــا  شــهرًا. 

األول 2020.
من جهته، قال نادي األسر يف بيان: إن األسر عامد الهرميي، 
اتفــاق  بعــد  يومــا،   62 اســتمر  الــذي  الطعــام  عــن  علــق إرضابــه 
مــع ســلطات االحتــالل يقــي بتحديــد ســقف اعتقالــه اإلداري، 

بحيث يفرج عنه يف 4 آذار/ مارس 2022".
لنحــو  اســتمر  "إرضابــا  خــاض  عامــا(   28( الهرميــي  أن  وأوضــح، 
شــهرين، احتجاجــا عــى اعتقالــه اإلداري، ووصــل مؤخــرا لوضــع 

صحي صعب، وعاىن آالًما يف جميع أنحاء جسمه".
والهرميــي مــن مدينــة بيــت لحــم، ويقبــع يف ســجن عيــادة الرملــة 
أبريــل/  منــذ  إداريــا  ومعتقــل  االحتــالل(،  ســجون  إلدارة  )تابعــة 
ســجون  يف  ســنوات   9 نحــو  أمــى  أن  وســبق   ،2021 نيســان 
2016 ضــد اعتقالــه اإلداري  45 يومــا عــام  االحتــالل، وأرضب 

أيضا.
يشــار إىل أن األســر هشــام أبــو هــواش مــن دورا يواصــل إرضابــه 
عــن الطعــام منــذ 97 يومــًا، يف حن يواصل األســر لؤي األشــقر 
رفضــًا  يومــًا،   44 منــذ  إرضابــه  طولكــرم  قــرب  صيــدا  بلــدة  مــن 

لالعتقال اإلداري.
إرضابــه  املــايض  الخميــس  عّلــق  األعــرج  عــالء  األســر  وكان 
املفتــوح عــن الطعــام، والذي اســتمر )103( أيــام، بعد أن ألغت 

سلطات االحتالل أمر اعتقاله اإلدارّي.
 وبتاريــخ 11 مــن الشــهر الجــاري، عّلــق األســر مقــداد القواســمة 
إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام، الــذي اســتمر 113 يومــًا، مقابــل 

اإلفراج عنه يف فرباير/ شباط من العام املقبل.

جانب من مؤمتر لعشرة العمور أمام مقر الصليب األحمر بغزة أمس       )تصوير /محمود أبو حصرة(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

هل تقايض )إرسائيل( ملف 
القدس بامللف النووي اإليراين؟

ملــن األولويــة مــن وجهــة نظــر الحكومــة اإلرسائيليــة؟ هــل األولويــة 
ــا عــى دولــة  للملــف النــووي اإليــراين الــذي يشــكل خطــًرا وجوديًّ
العقــدي  للملــف  األولويــة  أم  ـ  يزعمــون  كــا  ـ  الصهيــوين  الكيــان 
املتمثــل يف القــدس "عاصمــة موحدة" لدولــة الكيان، مع الرفض 
املطلــق لتدنيــس وحدتهــا بقنصليــة أمريكيــة يف رشقــي القــدس 

تخدم العرب؟ 
 لقــد ظهــرت الخافــات بــن أمريــكا و)إرسائيــل( بجــاء حــن رفــض 
الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بينــت لقــاء املوفــد األمريــي  رئيــس 
عــى  عرضــوا  مســؤولن  عنــه  وأنــاب  اإليــراين،  النــووي  للملــف 
اإليرانيــن يف  تقــدم  تبــّن  اســتخبارية،  مــواد  األمريــي  املوفــد 
الجيــش  النــووي، وأنهــم مياطلــون كســًبا للوقــت، وأن  برنامجهــم 
اإلرسائيــي يجهــز نفســه للــرد، وأن الحكومــة اإلرسائيليــة جــادة يف 
رفــض لقــاءات فينــا، ولــن توافــق عــى أي اتفــاق بشــأن املــروع 

النووي.
أمــا فيــا يتعلــق بالقــدس فقــد كثــف نفتايل بينت مــن ترصيحاته 
أن  تأكيــده  وواصــل  األمريكيــة،  القنصليــة  افتتــاح  رفضــه  بشــأن 
القــدس املوحــدة عاصمــة لدولتــه، وألمريــكا الحريــة يف افتتــاح 

قنصليتها يف أبوديس أو رام الله.
أشــارت إىل  قــد  األمريكيــة  الترصيحــات  إن مجمــل  املقابــل  يف 
الرغبــة يف التوصــل إىل اتفــاق مــع إيــران، وعــدم اســتعدادها ألي 
مغامرة عسكرية غري محسوبة العواقب، ومن ذلك عدم الساح 
بــاإلدارة األمريكيــة أن  لـ)إرسائيــل( بتوريــط أمريــكا، ووصــل األمــر 
حــذرت )إرسائيــل( عواقــب حــرب "الســايرب" ضــد إيــران، والحــرب 
الرسيــة التــي هــدد بهــا قــادة الكيــان الصهيــوين، وهــذا مــا تفهمتــه 
)إرسائيــل(، وانعكــس ترصيًحــا لوزيــر الحــرب بنــي غانتــس، أعــرب 
فيه عن تأييده اتفاًقا محكًا مع إيران، اتفاًقا طويل املدى، يحد 

من قدرات إيران النووية.
أما فيا يتعلق بالقدس فقد شهد الواقع تردد أمريكا يف افتتاح 
القنصليــة األمريكيــة، ورغــم ترصيحــات وزيــر الخارجيــة األمريكيــة 
الــذي زار رام اللــه يف أواخــر مايــو مــن هــذا العــام، وأبلــغ الســيد 
محمــود عبــاس بأنبــاء فتــح القنصليــة، جــزًءا مــن تعميــق العاقــات 
مــع الفلســطينين؛ هــذا اإلعــان ظــل خامًدا حتــى اآلن، ومل تجرؤ 
اإلدارة األمريكيــة عــى افتتــاح القنصليــة يف القــدس، رغــم مــي 

أحد عر شهًرا عى توىل بايدن الرئاسة األمريكية.
لقد بلغ التشنج اإلرسائيي تجاه القنصلية األمريكية يف القدس 
مداه، فالقدس ليســت قضية سياســية، وال مجال فيها للمناورة، 
القــدس متثــل لإلرسائيليــن قضيــة عقديــة، وقــد حســموا أمرهــا 
ــا، وأعطــت الحكومــة اإلرسائيليــة ردهــا القاطــع  فيــا بينهــم نهائيًّ
الــذي يحظــى بإجــاع كل األحــزاب اإلرسائيليــة، ويحظــى بإجــاع 
الجمهــور اإلرسائيــي؛ الــذي يــرى القدس ملتقى الــروح اليهودية، 
وناظــم الرتابــط لهــم، وهــي اإلجــاع الوطنــي، رغــم الرســالة التــي 
اإلرسائيــي  الجيــش  يف  الســابقن  الجــراالت  مــن   300 وجههــا 
إىل املرعــن اإلرسائيليــن، وأعضــاء مجلــس الــوزراء؛ يحثونهــم 

فيهــا عــى دعــم خطة إدارة بايدن إلعادة فتح القنصلية 
األمريكيــة يف القــدس، رغــم هــذه الرســالة إن املــزاج 

إعادة إعالن عطاء بالظرف املختوم صادر عن بلدية الربيج
بشأن تلزيم سوق الربيج العمومي للعام 2022

 تعلــن بلديــة الربيــج عــن إعــان تلزيــم ســوق الربيــج العمومــي األســبوعي " 
البسطات "  بطريق الظرف املختوم ملدة سنة ميادية كاملة تبدأ من تاريخ 
2022/1/1 و تنتهــي بتاريــخ 2022/12/31  و ذلــك حســب رشوط الئحــة 

املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن البلديــة 
خال ساعات الدوام الرسمي وفقًا للروط التالية:

1. يرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــا و قــدره ) 30.000 شــيكل ( ثاثــون الــف 

شــيكل امــا نقــدًا أو مبوجــب شــيك بنــي مصــدق الدفــع أو مبوجــب كفالــة 
بنكية سارية املفعول ملدة أسبوعن من يوم تاريخ فتح املظاريف حيث ال 

تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الركات.
2. يجب أال تقل األسعار املقدمة للمشاركة بالعطاء عن ) 100.000 شيكل ( مائة 

الف شيكل كحد أدىن ، و لن يلتفت للعطاءات التي تحمل قيمة أقل من ذلك .
3.  يدفع من يرسو عليه املزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة و نقدًا خال 24 ساعة 

مــن تاريــخ رســو املــزاد عليــه ، و يف حالــة عــدم التســديد خــال املــدة املحــددة 
يحق للبلدية مصادرة التأمن املدفوع كامًا و لها أن تحيل السوق لغريه .

4. يتوجــب عــى ملتــزم الســوق التقيــد  بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة 

املزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق املرفق بالعطاء .
5.  يلتزم كل مزاود بعدم املطالبة بالتأمن املدفوع ملدة أسبوع من تاريخ 

رسو املزاد لحن االنتهاء من إجراءات التعاقد عى من يرسو عليه املزاد. 
6. أجور اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه املزاد .

7. ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/12/7 يف 

مقــر البلديــة يف متــام الســاعة ) 00 : 12  ( الثانيــة عــر ظهــرًا و لــن يلتفــت 
ألي عطاء يرد بعد الساعة12  ظهرًا .

8. ميكــن الحصــول عــى كــراس الــروط " الئحــة املزايــدة " و منــوذج العطــاء 

مــن البلديــة اعتبــارا مــن صبــاح يــوم األحــد  املوافــق 2021/11/28 . لقــاء 
مبلغ غري مسرتد و قدره ) 100 شيكل (

9. عــى كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة وكذلــك النمــوذج املعــد 

للعطاء حسب ما هو مبن و مطلوب بالائحة.
10.من حق البلدية إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11. البلدية غري ملزمة بأي عرض و لها أن تحيل السوق عى أفضل العروض 

و ليس بالرضورة أعاها .
 رئيس بلـدية البــــريج/  م. أمين عبد العزيز الدويك

إعالن عطاء بالظرف املختوم صادر عن بلدية الربيج
بشأن تلزيم سوق الربيج للدراجات النارية للعام 2022

للدراجــات  الربيــج  ســوق  تلزيــم  يف  رغبتهــا  عــن  الربيــج  بلديــة  تعلــن   
الناريــة  بطريــق الظــرف املختــوم ملــدة ســنة مياديــة كاملــة تبــدأ مــن تاريــخ 
2022/1/1 و تنتهــي بتاريــخ 2022/12/31  و ذلــك حســب رشوط الئحــة 

املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن البلديــة 
خال ساعات الدوام الرسمي وفقًا للروط التالية:

1. يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيا و قدره ) 10000 شيكل ( عرة آالف شيكل 

اما نقدًا حيث ال تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الركات.
2. يجب أال تقل األسعار املقدمة للمشاركة بالعطاء عن ) 30.000 شيكل ( 

ثاثــن الــف شــيكل كحــد أدىن ، و لــن يلتفــت للعطــاءات التــي تحمــل قيمــة 
أقل من ذلك .

3.  يدفع من يرسو عليه املزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة و نقدًا خال 24 ساعة 

مــن تاريــخ رســو املــزاد عليــه ، و يف حالــة عــدم التســديد خــال املــدة املحــددة 
يحق للبلدية مصادرة التأمن املدفوع كامًا و لها أن تحيل السوق لغريه .

4. يتوجــب عــى ملتــزم الســوق التقيــد  بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة 

املزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق املرفق بالعطاء .
5.  يلتزم كل مزاود بعدم املطالبة بالتأمن املدفوع ملدة أسبوع من تاريخ 

رسو املزاد لحن االنتهاء من إجراءات التعاقد عى من يرسو عليه املزاد. 
6. أجور اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه املزاد .

7. ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/8 يف 

مقر البلدية يف متام الساعة ) 00 : 12  ( الثانية عر ظهرًا .
8. ميكــن الحصــول عــى كــراس الــروط " الئحــة املزايــدة " و منــوذج العطاء 

مــن البلديــة اعتبــارا مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2021/12/29 . لقــاء 
مبلغ غري مسرتد و قدره ) 100 شيكل (

9. عــى كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة و كذلــك النموذج املعد 

للعطاء حسب ما هو مبن و مطلوب بالائحة .
10. من حق البلدية إلغاء املزايدة و إعادتها دون إبداء األسباب.

أفضــل  عــى  الســوق  تحيــل  أن  لهــا  و  عــرض  بــأي  ملزمــة  غــري  البلديــة   .11

العروض و ليس بالرضورة أعاها .
رئيس بلـــدية البــــريج
م. أمين عبد العزيز الدويك

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبرية

 )MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات - الدورة الثالثة - النافذة السادسة
اسم املرشوع: توريد مواد لزوم صيانة الشوارع 

واألرصفة يف مدينة عبسان الكبرية
MDPIIIW6 -1523122 -10a  :رقم املروع

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2(  وقد حصلت بلدية عبسان الكبرية عى منحة فرعية من صندوق تطوير 

وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد 
لزوم صيانة الشوارع واألرصفة يف مدينة عبسان الكبرية

3( وتنــوي اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت 

العقد رقم MDPIIIW6 -1523122 -10a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
بلديــة  مــن  الازمــة  4( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات 

عبسان الكبرية الدائرة الفنية – قسم املشاريع السيد/ م. أحمد أبو عودة هاتف: 
2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 

الثانية عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/23 وحتى تاريخ 2021/12/02
5( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبل يــوم الخميس أو 

بتاريخ 2021/12/02 الساعة الثانية عر ظهرًا.
6( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

7( العنــوان املشــار اليــه أعــاه: مــن بلديــة عبســان الكبــرية الدائــرة الفنيــة – 

بلديـة عبسان الكبريةقسم املشاريع

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبرية

 )MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات - الدورة الثالثة - النافذة السادسة
اســــم املشــروع: توريد مواد لزوم صيانة شـــارع

 روضة ومدرسة الحكمة النموذجية
MDPIIIW6 -1523122 -13a  :رقم املروع

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   )1
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد من املانحــن )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا  ســيتم   )KFW-AFD

وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديات الضفــة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2(  وقد حصلت بلدية عبسان الكبرية عى منحة فرعية من صندوق تطوير 

وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد 
لزوم صيانة شارع روضة ومدرسة الحكمة النموذجية  

3( وتنــوي اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات 

تــم  أجلــه  مــن  الــذي   MDPIIIW6 -1523122 -13a رقــم  العقــد  تحــت 
إصدار هذه الدعوة.

4( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

عبسان الكبرية الدائرة الفنية – قسم املشاريع السيد/ م. أحمد أبو عودة هاتف: 
2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 

الثانية عر ظهرًا من تاريخ 2021/11/23 وحتى تاريخ 2021/12/02
5( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدناه قبل يــوم الخميس أو 

بتاريخ 2021/12/02 الساعة الثانية عر ظهرًا.
6( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة 

7( العنــوان املشــار اليــه أعــاه: مــن بلديــة عبســان الكبــرية الدائــرة الفنيــة – 

قسم املشاريع
بلديـة عبسان الكبرية 

كان آخرها االعتداء على موكب استقبال المحرر "زلوم"
مواكب املحررين بالضفة.. "الراية الخرضاء" ُمالحقة وبرنامج املقاومة مستهدف

"تعمل بموظفين كثر وموازنات كبيرة"
املؤرخ أبو ستة: دائرة الالجئني مبنظمة التحرير بغزة غائبة عن امليدان

رام الله-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تكــرر يف اآلونــة األخــرية اعتداء أجهزة أمن 
محرريــن  أرسى  مواكــب  عــى  الســلطة 
الغربيــة املحتلــة،  الضفــة  يف محافظــات 
حركــة  رايــات  املشــاركن  رفــع  بســبب 
عــى  واضــح  تعــدٍّ  يف  الخــرضاء،  حــاس 
لربنامــج  واســتهداٍف  الحقــوق،  أبســط 
املقاومــة املناهــض لاحتال اإلرسائيي 
ونهــج التنســيق األمنــي والتفــاويض معــه، 

وفًقا ملا ذكر متحدثون.
وكان آخــر اعتــداءات أجهــزة أمــن الســلطة 
اســتقبال  موكــب  عــى  أمــس،  مــن  أول 
األســري املحــرر معتصــم زلــوم، إذ صادرت 
رايات حركة حاس، وسبق ذلك مهاجمة 
برابــرة  هــاين  املحــرر  اســتقبال  موكــب 
الجــاري،  )نوفمــرب(  اآلخــر  كانــون   15 يف 

للسبب ذاته.
تعدٍّ على الحريات

أن  متلفــز  لقــاء  يف  زلــوم  املحــرر  وبــن 
أقاربــه وأصدقــاءه كانــوا ينظمــون لــه حفــل 
حــاس،  رايــات  خالــه  رفعــوا  اســتقبال، 
أمنهــا،  وأجهــزة  الســلطة  أزعــج  مــا  و"هــو 
بالــرضب  واعتــدت  املســرية  فهاجمــت 

عى من فيها، وصادرت الرايات".

أصيــب  مصعــب  شــقيقه  أن  إىل  وأشــار 
آخــرون  ُحــول  حــن  يف  يــده،  يف  بكــرس 
غــاز  استنشــاقهم  إثــر  يف  املشــفى  إىل 
عــن  بالرتاجــع  الســلطة  مطالًبــا  الفلفــل، 
هــذه السياســات، والتوجــه إلنجاز الوحدة 

الوطنية.
نــارص  التريعــي  املجلــس  يف  النائــب 
أمــن  أجهــزة  ترصفــات  عــّد  الجــواد  عبــد 
األرسى  مواكــب  صفــو  بتعكــري  الســلطة 
املحرريــن، بســبب رفع بعض املشــاركن 
الشــعب  لنضــال  إســاءًة  حــاس؛  رايــات 
مرســوم  عــى  وتعدًيــا  الفلســطيني، 
الــذي أصــدره يف وقــت ســابق  الحريــات 

رئيس السلطة محمود عباس.
إىل  حديــث  يف  الجــواد  عبــد  ورأى 
صحيفــة "فلســطن" أن نهــج أمــن الســلطة 
العامــة  الصــورة  تحويــل  يف  سيســهم 
أبنــاء  بــن  داخــي  رصاع  إىل  بالضفــة 
الــرصاع  مــن  بــداًل  الفلســطيني  الشــعب 
مــع االحتــال، مضيًفــا: "األصــل أن ما رأته 
الســلطة مــن التفــاف جاهــريي يف جنازة 
وصفــي قبهــا يدعوهــا ملراجعــة أخطائهــا، 
وتصحيــح وجهتهــا، ال الهــروب إىل األمــام 

مباحقة راية هنا أو هناك".

وأكــد أن وجــود حركــة حــاس يف الضفــة 
أحــد،  ينكــره  أن  ميكــن  ال  راســخ  الغربيــة 
ــا يف اســتطاعات الــرأي التــي  ويظهــر جليًّ
التأييــد  مــن  كبــرية  نســبة  الحركــة  تعطــي 
الحــركات  مــن  مــا لغريهــا  تفــوق  الشــعبي 
تعكــري  وأن  الفلســطينية،  الســاحة  عــى 
صفــو مناســبة هنــا أو هنــاك لــن يغــري مــن 

هذه الحقيقة.
اهتــزاًزا  تعــاين  "التــي  الســلطة  ودعــا 
مارســاتها  بســبب  شــعبيتها  يف  كبــرًيا 
السلبية يف الضفة" إىل مراجعة أخطائها 
الحريــات،  وتعزيــز  منهــا،  واالســتفادة 
مــع  الوطنيــة  الوحــدة  إلنجــاز  والتوجــه 

الفصائل األخرى.
وانتقد منع الســلطة رفع الرايات الخرضاء 
يف الضفــة، يف الوقــت الــذي يســمح فيــه 
ومناطــق  القــدس  يف  برفعهــا  االحتــال 

أخرى تحت سطوته.
سياسة متبعة

ونبــه املحلــل الســيايس تيســري محيســن 
إىل أن مارســات الســلطة وأجهــزة أمنهــا 
بــل  ــا،  إجرائيًّ شــيًئا  ليســت  حــاس  ضــد 
سياسة تتبعها منذ عام 2007، للحيلولة 
دون وجــود أي مظهــر من مظاهر املقاومة 

يف الضفة املحتلة.
ولفــت محيســن يف حديــث لـ"فلســطن" 
إىل أن األمــر ميتــد مــن منــع الراية لفصائل 
املقاومــة تحديــًدا حــاس إىل منــع وجود 
ومــا  املســلحة،  للمقاومــة  تشــكيات  أي 
بــن األمريــن كثــري مــن املارســات تطــال 
املنتمــن  واألشــخاص  املؤسســات 
لتعزيــز  مظهــر  وأي  املقاومــة،  لربنامــج 

ثقافتها يف أوساط املواطنن.
وقــال: "إن كل مظاهــر املقاومــة تحــارب 
محاربــة مبــارشة، وتعتقــد الســلطة بتلــك 
اإلجراءات القرسية أنها تحول دون حضور 
برنامــج املقاومــة يف الضفــة، وأن برنامــج 
التســوية واملفاوضات مع االحتال يحوز 
وتعــزز  الفلســطيني،  الجمهــور  قناعــات 
مكانتهــا بذلــك، لكــن العكــس مــا يحــدث، 
واملاحقــة  بالقمــع  الضغــط  فزيــادة 
ســتنتج  خصومهــا  ضــد  األفــواه  وتكميــم 
حتًا حالة احتقان واسعة لدى الجمهور، 

ا لرغباتها". ن اتجاًها مضادًّ تكوِّ
حــدث  مبــا  ذلــك  عــى  محيســن  ودلــل 
عقــب جرميــة اغتيــال أجهــزة أمن الســلطة 
الناشــط املعــارض الســيايس نــزار بنــات، 
املجتمــع  مــن  كبــرية  فئــات  تحــرك  مــن 

نفوســهم  يف  املختــزن  للظلــم  رفًضــا 
للمقاومــن  الســلطة  ماحقــات  مــن 
واملعارضن، لتتحرك الســلطة فوًرا لقمع 

هذه التظاهرات خشية عى نفسها.
يف  الجاهــريي  االحتشــاد  أن  إىل  ونبــه 
وصفــي  حــاس  يف  القيــادي  جنــازة 
القمــع  كل  رغــم  جنــن،  أن  بــن  قبهــا 
مقاومتهــا  ضــد  الســلطة  متارســه  الــذي 
ومعارضيهــا؛ خطــت خطوات متقدمة يف 
تشكيل أذرع عسكرية متاسكة، خرجت 
للعلن بصورة ال ترغب فيها السلطة أبًدا.
أزعــج  مــا حــدث يف جنــن  "إن  وأضــاف: 
والسياســية  األمنيــة  الســلطة  دوائــر  كل 
كنابلــس  أخــرى  مناطــق  متاهــي  خشــية 
والخليــل مــع منوذجهــا، مــا ينــذر باتســاع 
يزعــزع  مــا  العســكرية،  التشــكيات  دائــرة 
قدرة الســلطة عى اإلمســاك بزمام األمور 

ويؤهلها لانهيار يف أي لحظة".
وأفــاد محيســن أن مــا يعــزز التيــار املقــاوم 
يف الضفــة عــى حســاب برنامــج التفاوض 
النجــاح الــذي تحققــه العمليــات البطوليــة 
الفرديــة، مقابــل ترصيحــات قــادة الســلطة 
الغضــب  يعــزز  مــا  بالعمليــات،  املنــددة 
لدى الجمهور الفلسطيني من سياساتها.

غزة/ فلسطن:
قال رئيس املؤمتر الشعبي األول لفلسطيني الخارج 
دائــرة  إن  ســتة:  أبــو  ســلان  الفلســطيني  املــؤرخ 
الاجئــن يف منظمــة التحريــر الفلســطينية يف قطــاع 

غزة غائبة عن امليدان ودورها هاميش.
يــزور غــزة حاليــا، عــرب حســابه  الــذي  وكتــب أبوســتة 
مبوقــع "فيــس بــوك"، أنه وباملقارنــة بالدور الهاميش 
لهذه الدائرة ذات املوظفن الكرث وامليزانية الكبرية، 
"فإن النشاط الشعبي الكبري يف غزة، ودور املقاومة 
والداخــل،  القــدس  يف  الشــعبية  والهبــة  املــرف، 
بجانــب دور الجاليــات الفلســطينية يف الخــارج التــي 
الفلســطينية  الحقــوق  عــن  الدفــاع  لــواء  تحمــل  كلهــا 
هم املمثلون الحقيقيون للشــعب الفلســطيني وهم 
الذيــن ســينتخبون قادتــه، وينظفــون البيــت مبكنســة 

دميوقراطية".
مــن  عاًمــا   40 بعــد  لغــزة  يل  زيــارة  أول  "يف  وقــال: 
الغيــاب كان أول بنــد عــى جــدويل هــو التواصــل مــع 
الدائــرة واللجــان الشــعبية املرتبطــة بهــا للحديث عن 
وســائل تطبيق حق العودة ومعرفة مشــاكل الاجئن 
يف غــزة حيــث يكونــون %80 مــن ســكان القطــاع ومــا 

مــن معانــاة وتدمــري وقتــل لألبريــاء عــى  يتبــع ذلــك 
يــد العــدو املجــرم، ومل تفلــح االتصــاالت األوىل بــأي 

نتيجة للقاء".
وأضــاف: "يف هــذه األثنــاء دعتنــي لجــان وجامعــات 
للحديــث  وجاعــات شــعبية ومؤسســات وبلديــات 
نحــو  العاملــي  العــام  والــرأي  العــودة  يف  حقنــا  عــن 

وصمــوده  ومعاناتــه  غــزة  يف  الفلســطيني  الشــعب 
األسطوري، وكان الحضور لها باملئات مبعظم مناطق 
القطــاع، وكانــت ردود فعــل الجاهري وطنية وصادقة 
رغــم ظــروف الحيــاة الصعبــة ورغــم تربص العــدو بالرب 
والبحر والجو عن طريق الطريان االرسائيي املستمر 

فوق رؤوسنا".

وأكمــل املــؤرخ أبــو ســتة: "خــال تلــك املــدة حاولنــا 
بالدائــرة دون جــدوى، ومــرة  مــرات عديــدة  االتصــال 

أعطيت شبه موعد تم ألغي يف آخر لحظة".
وأشــار إىل أنــه ومبســاعدة أخ "اقتحمنــا مقــر الدائــرة 
دون إذن فوجدنــا باًبــا حديدًيــا مصفًحــا لبنايــة مــن 3 
طوابــق، وعلمنــا أن البــاب املصفــح كان لصــد هجــوم 

شعبي ساخط سابًقا".
لفلســطيني  األول  الشــعبي  املؤمتــر  رئيــس  وتابــع 
موظًفــا   45 املقــر  يف  يعمــل  أنــه  "تفاجأنــا  الخــارج، 
)كــا قيــل( يف مكاتــب شــبه خاليــة مبيزانيــة دســمة 
وجهــود ال نســمع عنهــا، واجتمعنــا مــع مديــر اإلعــام 
مــع  التنســيق  الدائــرة  محــاوالت  عــن  أخربنــا  الــذي 

فصائل املنظمة للعمل املشرتك".
وقــال إنــه "مل يكــن يف الحديــث أي كام عــن رضورة 
بتمثيــل  يقــوم  مــن  لــكل  رشعيــة  وإعطــاء  انتخابــات 
الفلســطينين متثيــا رشعًيا صحيًحــا، ووجدنا صورة 
جدارية ألبو عار )الرئيس الراحل يارس عرفات( وأبو 
مــازن )الرئيــس محمــود عبــاس، كا هو معروف أعلن 
األخــري عــن تخليــه عــن صفــد وعزمــه عى عــدم إغراق 
)إرسائيل( مباين الاجئن العائدين اىل وطنهم".

سلان أبو ستةسلان أبو ستة
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يف  املطبعــن  كبــار  أحــد  عــن  اإلعــام  وســائل  نقلــت 
اليهــود  أحضــان  يف  وارمتائــه  هرولتــه  أســباب  املنطقــة 
للفلســطينين  "أولهــا  قــال:  إذ  والتطبيــع،  الســام  باســم 
أنفسهم، وثانيها إلرسال رسالة واضحة للعامل وللمنطقة 
أننــا نســعى إىل الســام، وثالثهــا نحــن نســر حســب رؤيــة 
مؤســس الدولــة؛ فهــو صاحــب رســالة ســام ومحبــة" ... 

إلخ.
واملطبعــن  التطبيــع  يلعــن  الفلســطيني  الشــعب  كل 
مــن القــادة العــرب حتــى شــعوبهم ال توافقهــم عــى تلــك 
الخيانــة، وغالبيــة شــعبنا يرفضــون اتفاقيــة الســام التــي 
أبرمتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية، كــا أننــا مل نفــوض 
ــا علينــا وعــى  أي نظــام عــريب وغــر عــريب أن يكــون وصيًّ
قضيتنا، ومن هذا الباب إننا نرفض رفًضا قاطًعا أن يدعي 
املطبعــون أنهــم يعملــون ملصلحــة الشــعب الفلســطيني 
الشــعب  باســم  يتحدثــوا  أن  لهــم  نســمح  وال  قضيتــه،  أو 
الفلســطيني، ومــن ناحيــة أخــرى نحــن نعلــم واملطبعــون 
عــى  يتآمــرون  أنهــم  أفعالهــم  بذلــك  وتشــهد  يعلمــون 
الشــعب الفلســطيني عانيــة دون حيــاء، وكل مــن يوافــق 
عــى قــرار التقســيم أو عــى اتفاقيــة أوســلو يخالــف رشع 

الله ويعمل ضد الفلسطينين وقضيتهم.
أمــا الســبب الثــاين -وهــو إرســال رســالة واضحــة للعــامل 
بــأن كبــر املطبعــن يســعى إىل الســام- فإننــا نقــول له ال 
ســام مــع احتــال أرضنــا، وال ســام عــى حســاب شــعبنا 
وقضيته، وملاذا ال ترسل رسالة سام بالكف عن التدخل 
يف شــؤون الفلســطينين، والكــف عــن التآمــر عــى الثــورة 
العربيــة ودعــم االنقابــات يف العــامل العــريب، ويف ذلــك 
ســفك مخيف لدماء املســلمن؟! ملاذا يحاولون توحيد 
ملــاذا  اإلســامية؟!  األمــة  وتفريــق  الديانــات  يســمى  مــا 

يسمحون للبوذين بالتعبد ويقمعون املسلمن؟!
واألهــم مــن كل مــا ســبق أن دولــة كبــر املطبعــن ال وزن 
لهــا يف معــادالت الســلم والحــرب، وإمنــا فقــط يف التآمــر 
إللحــاق  الجانبيــة  العســكرية  واملشــاركات  والدســائس 
األذى باملســلمن كا يحدث يف بعض الدول الشــقيقة 
مثــل اليمــن، ولذلــك ســامة تلك الدولة تكون بالســكوت 
والهدوء وعدم إقحام نفسها فيا هو أكرب منها، فالعامل 
ال ينتظر منها رسائل سام؛ فا هي الصن وال أمريكا وال 
روســيا، واألهــم مــن كل ذلــك عــى تلــك الدولــة أن تكــف 

رشها عن الفلسطينين وعن قضيتهم.

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطنة: سناء غالب رمضان السلطان
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيت الهيا لعمــوم املواطنن 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطنــة: ســناء غالــب رمضــان الســلطان وتحمــل 
الهويــة رقــم 900520560 بطلــب الحصــول عــى منــح خدمــات لــدور أريض 
قائــم يف ارض القســيمة )33( مــن أرض القطعــة رقــم )973( عــى مــا مســاحته 
)120( مــر مربــع الواقعــة ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا الســاطن والتــي يحدها من 

الرشق/ منزل وارض حسن السلطان ومن الغرب/ ارض السيد غالب السلطان 
ومن الشال/ شارع بعرض 4 مر ومن الجنوب/ أرض السيد غالب السلطان 

وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
الحــق يف االعــراض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطنــة  لــه  لــذا فمــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاه  املذكــورة 
باعراضــه خــال 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــان أو خال مرحلة االنشــاء 
لــن  وقيامــه بالحجــز عــى أرض املواطــن أعــاه لــدى املحكمــة املختصــة وإال 
يلتفت ألي اعراض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع 

املواطنة املذكورة أعاه مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عاء محمد سهيل العطار

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

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــزة
إيداع مخطط تفصييل للشارع املعدل رقم )14132(

منطقة تنظيم: خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غزة بجلســتها رقم 
2021/22 املنعقــدة بتاريــخ 2021/8/4 عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 

ملســار الشــارع رقم )14132( بعرض )14( مر دون ارتداد واملحصور بن 
الشــارع رقــم )13( والشــارع رقــم )14079( واملــار بالقســائم )28-18-17-

29-30-31-32-41-42-43-44( من القطعة رقم )38(.

لالعرتاض خالل مدة ستني يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطاع عى خارطة املرشوع مجاًنا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس.
)ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

 )SYFS2021 /35( إعالن طرح عطاء رقم
استئجار قاعة مع ضيافة وغداء

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء اســتئجار قاعــة مــع 
والتعلــم  التعليــم  مــرشوع  ضمــن   )SYFS2021 /35(:رقــم وغــداء  ضيافــة 
مــن خــال الرفيــه يف تعليــم املــواد األساســية اللغــة العربيــة والرياضيــات 
للصفــوف مــن األول حتــى الرابــع األســايس املنفذ بالرشاكــة مع منظمة األمم 

.)UNESCO( املتحدة للربية والعلم والثقافة
 عى الراغبن باالشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عى 

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

عارة املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلغ 100 شــيكل 
خال ساعات الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 
صباحًا إىل الساعة 04:00 عرصًا علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم الثاثاء املوافق 2021/11/30 الســاعة 

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

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 202/11/24.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنن املوافق 2021/11/29 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن 

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

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

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

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

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

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وســند القبض الرســمين مع كراس العطاء 

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

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

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

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن بشأن مختار عائلة الشوبيك

تعلن دائرة شؤون املخاتر يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأنها بصدد 
عقــد انتخابــات لعمــوم عائلــة )الشــوبيك( وذلــك لشــغل منصــب مختــار العائلــة 
وعليــه مــن يرغــب الرشــح مــن العائلــة التقــدم بطلبــه لدائرة شــؤون املخاتر يف 

الوزارة وذلك حسب النظام املعتمد خال أسبوعن من تاريخه.
 مــع العلــم انــه قــد تــم تحديــد موعــد االنتخابــات والتــي ســتعقد يــوم الســبت 

املوافق 2021/12/18م.

إعالن بيع حفار بالظرف المختوم
     يعلن مجلس الخدمات املشرك للتخطيط والتطوير – غزة  عن  رغبته 
2005 بالظــرف  CASE 580 SR   موديــل  نــوع  يف بيــع حفــار مســتعمل  

املختوم حسب الوصف ادناه :

تكون املزايدة بالظرف املختوم حسب الرشوط التالية : 
2021/12/2الســاعة  املوافــق  الخميــس  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
وســتقدم  املاليــة  الدائــرة   – -غــزة  املحــيل  الحكــم  وزارة  مقــر  العــارشة يف 

األسعار بالدوالر األمرييك فقط
- عى الراغبن يف املشاركة دفع تأمن بالقيمة املذكورة أعاه وذلك نقدا فقط

بالظــرف  املزايــدة  تأجيــل  أو  إلغــاء  املشــرك  الخدمــات  ملجلــس  يحــق   -
املختوم بدون إبداء أسباب .

- كافــة املصاريــف والرســوم املتعلقــة بالصيانــة أو عمليــة البيــع والتنــازل عــن الحفــار 
من عملية نقل امللكية يتحملها من يتم ترسية املزايدة بأسمه ويشمل ذلك رسوم 
الجارك واملكوس والرضائب باشكالها ورسوم التنازل والتسجيل والفحص ... الخ

- يقــر أي شــخص يشــارك يف املزايــدة بأنــه أطلــع عــى حالــة الحفــار املــراد 
املزايــدة عليــه وال يحــق لــه بعــد ترســية املزاد االعراض عى حالة الحفار او 

االنسحاب او غر ذلك .
- ال يتــم تســليم الحفــار ملــن يرســو عليــه املــزاد إال بعــد إســتكال اإلجراءات 

والحصول عى موافقة وزارة الحكم املحيل ودفع كامل مثن الحفار 
- رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء .

- يف حالــة تخلــف املتقــدم  او النكــوث  بعــد الرســية يف تنفيــذ االلتزامــات 
واالعال املطلوبة منه ، يحق للمجلس مصادرة مبلغ التأمن لصالح مجلس 
الخدمــات املشــرك دون إعــراض عــى ذلــك ويتحمــل كافــة املصاريف  او 

خسارة او عطل او رضر يلحق باملجلس نتيجة ذلك .
- كل من يرغب مبعاينة الحفار املوصوف أعاه التوجه ملقر مجلس الخدمات 
املشرك – الوسطى مقابل مدخل املغازي وبجوار جامعة القدس املفتوحة 

والتواصل مع أ. سام أبوسويرح جوال رقم : 0598866022
وذلك من تاريخ اإلعان وحتى تاريخ 2021/12/1 .

ملزيد من املعلومات التواصل عى رقم : 0594227776

تامين دخول عطاءالحالةسنة االنتاجالعددالنوع
حفارعجل

   CASE 580 SR 
2000 $عطالن12005

وقفــة فــي غــزة تطالــب السلطــة بالتحــرك لـ "لــم شمــل" العائــالت

خريشة: السلطة متارس 
التمييز بني املحرَّرين

رام الله/ فلسطن:
اعتــرب النائــب الثــاين لرئيس املجلس الترشيعي د. حســن خريشــة، 
أمــس، أن الســلطة بــرام اللــه متــارس التمييــز بوضــوح بــن املحررين، 
وأن ذلك يتجى يف اعتداء أجهزة أمنها عى مواكب استقبال غر 

املحسوبن عليها.
وأدان خريشــة يف ترصيــح صحفــي اعتــداء أجهــزة أمــن الســلطة عى 
مواكب عدد من املحررين املنتمن إىل حركة املقاومة اإلسامية 

حاس ومصادرة راياتها ورايات فصائل أخرى.
مــن حركــة فتــح  أنــه يف اســتقبال بعــض األرسى املحرريــن  وأوضــح 
"نشاهد عمليات إطاق نار كثيف، وعندما يخرج أرسى من حركتي 
حاس والجهاد اإلسامي يتم تحشيد قوات أمن السلطة لتنغيص 
فرحــة أهاليهــم ونــزع رايــات الفصائــل التــي ينتمــون إليهــا"، مشــددا 
عــى أن "هــذا األمــر مرفــوض، فاألصــل منــع الســلطة فوىض الســاح 
يتــم  لــه، وأال  الــذي يظهــر يف االحتفــاالت واملشــاكل، ووضــع حــد 
التمييز بن أسر وأسر من حيث الراتب أو االحتفال أو التقدير".

ونبه إىل أن اعتداءات أجهزة أمن السلطة ليست جديدة، فعمليات 
االعتقال السيايس بدأت مع بداية السلطة، وأن االستهدافات تتم 

غالًبا لألصوات التي ال تتفق مع الخط العام للسلطة.
ولفت إىل أن رفع رايات الفصائل خال استقبال األرسى املحررين 
عــن فرحــة أصدقــاء وأهــل  يعــرب  أنــه  الســلطة، خاصــة  يؤثــر عــى  ال 
هــذه  الرصــاص يف  إطــاق  املقبــول  غــر  مــن  أنــه  املحــرر، مضيفــًا 

املناسبات.
وتابــع أن "الســلطة تريــد مــن هــذه السياســة التــي تنتهجهــا القــول إنه 
ال يجــب أن يفــرح األرسى املحرريــن إال إذا كانــوا يف االتجــاه املؤيــد 
لها وقيادتها املتنفذة"، معربا عن أســفه من الغياب الكامل لقيادة 
السلطة خال تشييع جثان القائد الوطني وصفي قبها مؤخًرا يف 

جنن رغم أنه أسر ووزير سابق.

دعوات للتصدي لنهج شركة "ميتا" بمحاربة المحتوى الفلسطيني
فيسبوك يحذف صفحتي "ميدان القدس والقسطل"

غزة- القدس املحتلة/ عبدالله الركاين:
موقعهــا  عــى  "ميتــا"  رشكــة  حذفــت 
القــدس"  "ميــدان  صفحــة  )فيســبوك( 
مليــون  مــن  أكــر  إىل  وصولهــا  بعــد 
و200 ألــف متابــع عــى خلفيــة تغطيها 
ألحــداث "عمليــة القــدس" التي نفذها 

الشهيد فادي أبو شخيدم.
الحســابات  الرشكــة  حظــرت  كــا 
التــي  الصفحــة  ملحــرري  الشــخصية 
تعنى بأخبار املدينة املقدسة، وتنقل 
يحــاول  التــي  اإلرسائيليــة  االعتــداءات 
االحتــال إخفاءهــا. وقالــت الصفحــة: 
ميــدان  صفحــة  حــذف  تــم  "لألســف 
القــدس بشــكل نهــايئ عن الفيســبوك، 
لــكل  الشــخصية  الحســابات  وحظــر 
تعــد  ومل  الصفحــة،  عــى  املحرريــن 

تظهر للمسؤولن عن الحساب".
"فيســبوك"  حذفــت  الســياق،  ويف 
اإلخباريــة  "القســطل"  صفحــة 
املتخصصة يف شــؤون القدس، والتي 
عــام  مــارس  آذار/  شــهر  يف  انطلقــت 

.2020

وأكــدت إدارة شــبكة "ميــدان القــدس" 
مــن  وجــزء  تعســفية  الخطــوة  هــذه  أن 
الفلســطيني،  املحتــوى  محاربــة 
ومحاولة فاشــلة إلخــاد صوت القدس 
ورسالة املقدسين يف وجه الغطرسة 

والعربدة اإلرسائيلية.
تحذيــرات  تتلــقَّ  مل  أنهــا  إىل  وأشــارت 

مــن "فيســبوك"، وهــو مــا يعــزز وجــود 
"ميــدان  صفحتــي  بإغــاق  نهــايئ  قــرار 
صفحــات  كــا  والقســطل"،  القــدس 
مــن  منعهــا  بهــدف  أخــرى  مقدســية 
وشــددت  الحقيقيــة.  الصــورة  نقــل 
عــى أن هــذه الخطــوات تدلــل عــى أن 
"ميــدان القــدس والقســطل"، وغرها 
بقــوة  رســالتها  تــؤدي  أن  اســتطاعت 
وتنقــل حقيقــة الصــورة وتزعج االحتال 
وصورتــه  الــكاذب  لصوتــه  أراد  الــذي 

امُلجملة أن تظهر عرب إعامه فقط.
القــدس"  "ميــدان  شــبكة  وأطلقــت 
https:// البديــل     حســابها 
w w w . f a c e b o o k . c o m /

أطلقــت  فيــا   ،MaydanAlquds2

https://   القســطل حســابها البديــل
w w w . f a c e b o o k . c o m /

.Qastalnews

وجــه  يف  مضــادة  حملــة  إىل  ودعــت 
محاولــة طمــس الحقيقــة برويــج ودعم 

الحسابات البديلة بكل قوة.
شــبكة  إدارة  أدانــت  جهتهــا،  مــن 
منصــات  سياســات  "القســطل" 
ُتحــارب  التــي  االجتاعــي  التواصــل 
ومتنــع  الفلســطيني،  املحتــوى 
وفلســطن  القــدس  صــوت  إيصــال 
جرائــم  وفضــح  كافــة،  العــامل  إىل 
وانتهاكاتــه  واعتداءاتــه  االحتــال 
عــام،  بشــكل  للفلســطينين  اليوميــة 

واملقدسين بشكل خاص.
محاربة املحتوى الفلسطيني

اإلعاميــن  منتــدى  دعــا  فيــا 
"ميتــا"  رشكــة  الفلســطينين 
)فيســبوك- انســتجرام- واتســاب( إىل 
املحتــوى  محاربــة  نهــج  عــن  العــدول 
الفلســطيني، وااللتــزام مببادئ حقوق 
اإلنسان ويف مقدمتها الحق يف حرية 
الرأي والتعبر، واالنحياز لقيم العدالة 
واإلنســانية يف وجه الظلم واالستبداد 

الذي ميثله االحتال اإلرسائييل.
بيــان  يف  اإلعاميــن  منتــدى  وقــال 
باســتنكار  يتابــع  إنــه  أمــس  نــرش  لــه 
املحتــوى  محاربــة  نهــج  اســتمرار  بالــغ 
التواصــل  موقــع  عــرب  الفلســطيني 
حذفــت  إذ  الفيســبوك،  االجتاعــي 
رشكة "ميتا" عى موقعها )فيســبوك( 
صفحــة "ميــدان القدس" بعد وصولها 
متابــع  ألــف  و200  مليــون  مــن  ألكــر 
عــى خلفيــة تغطيهــا ألحــداث "عملية 
القــدس" التــي نفذهــا الشــهيد فــادي 

أبو شخيدم.
القســطل  صفحــة  تعرّضــت  كــا 
شــؤون  يف  املتخصصــة  اإلخباريــة 
أّدت  إباغــات،  حملــة  إىل  القــدس 
الــذي  األمــر  وإغاقهــا،  توقفهــا  إىل 
الســابق  الرشكــة  إعــان  مــع  يتناقــض 
عــن فتــح تحقيــق يف محاربــة املحتوى 

الفلسطيني.
وطالب املنتدى رشكة "ميتا" برضورة 
يف  تحقيقهــا  نتائــج  بإعــان  املبــادرة 
محاربة املحتوى الفلسطيني، واتخاذ 
فــوري  بشــكل  الازمــة  اإلجــراءات 
وعاجــل لوقــف هــذا النهــج البعيــد عــن 
الــرأي  اإلنســان وحريــة  مبــادئ حقــوق 
التــي  اآلثــار  كل  ومعالجــة  واإلعــام، 

ترتبت عى هذا النهج .
الصحفــي  كتلــة  واســتنكرت 

"ميتــا"  رشكــة  إقــدام  الفلســطيني 
الصفحتــن  حســابات  حظــر  عــى 
"ميــدان  الفلســطينيتن  املليونيتــن 
موقــع  عــى  "القســطل"،  و  القــدس" 

التواصل االجتاعي "فيسبوك".
"الحظــر  بيــان،  يف  الكتلــة  واعتــربت 
والحــرب  القمــع  وســائل  مــن  وســيلة 
الصحفــي  العمــل  تســتهدف  التــي 
أشــكال  مــن  وشــكًا  الفلســطيني، 
مــع  ورشاكــة  العنــرصي،  التمييــز 
ضــد  جرامئــه  يف  الصهيــوين  العــدو 
أن  إىل  وأشــارت  الفلســطينين". 
مــن  هــا  الصحفيتــن  الشــبكتن 
املدينــة  أخبــار  نقــل  يف  األشــهر  بــن 
مهمــة  مصــادر  ومتثــان  املقدســة، 
لروايــة أهــل القدس وعن العامل عى 

حقيقة العدوان املستمر ضدهم.
ودعــت كتلــة الصحفــي أحــرار العــامل، 
وكافــة األطــر واملؤسســات الصحفيــة، 
الفلســطينية  الخارجيــة  ووزارة 
العــامل  حــول  الفلســطينية  والكيانــات 
لحايــة  دويل  جهــد  تنســيق  إىل 
عــى  يعمــل  الفلســطيني،  املحتــوى 
مســاءلة الرشكة، التــي تنتهك بوضوح 

أبسط قواعد حرية الرأي والتعبر.
550 شكوى

وكان مركز "صدى سوشال" املختص 
املحتــوى  وحايــة  الرقميــة  بالحقــوق 
منــذ  ســجل  بأنــه  أفــاد  الفلســطيني، 
 550 مــن  أكــر  الجــاري  العــام  بدايــة 
املحتــوى  ضــد  النتهــاكات  شــكوى 
"فيســبوك  عــى  الفلســطيني 

وإنستغرام".
هجمــة  سوشــال"،  "صــدى  واســتنكر 
إدارة فيســبوك ضــد صفحات املواقع 
اإلخباريــة الفلســطينية بســبب نرشهــا 
شــخيدم،  أبــو  فــادي  الشــهيد  لصــورة 

منفذ عملية القدس.

غزة/ نور الدين صالح:
شــارك عــرشات املواطنــن يف قطــاع غــزة، بوقفــة ملطالبــة 
االحتــال  عــى  الضغــط  بــرضورة  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
هويــات  عــى  الحاصلــن  غــر  معانــاة  إلنهــاء  اإلرسائيــيل 

شخصية رسمية، ومنحهم تصاريح "مل الشمل".
نظمتهــا حملــة "مل  التــي  الوقفــة  ورفــع املشــاركون خــال 
الشــمل حقــي" أمــام مقــر هيئــة الشــؤون املدنيــة التابعــة 
للسلطة وسط مدينة غزة، الفتات ُكتب عى بعضها "من 
حقي السفر"، و"مل الشمل حقي"، و"نريد الحياة والحياة 

بالنسبة لنا هوية".
وطالب منســق الحراك مثنى النجار، برضورة إنهاء معاناة 
العائــات التــي ال متتلــك هويــات شــخصية، وبحاجــة إىل 
تصاريح "مل الشــمل"، مشــرًا إىل وجود أكر من 30 ألف 

نازح يف القطاع.
النجــار لصحيفــة "فلســطن" عــى هامــش الوقفــة:  وقــال 
"جئنا للمشاركة يف الوقفة إليصال رسالتنا التي اعتدناها 

منذ سنوات ضمن املعركة املتواصلة التي نخوضها".
وأضاف: "نريد من خال هذه املعركة أن ننترص ونحصل 
عــى هويــة مُتكننــا مــن الجــواز الفلســطيني، للتنقل بحرية 
الكاملــة  والحريــة  الــازم ملحتاجيــه،  العــاج  وتوفــر  تامــة 

لغر حاميل الهوية".
وجــدد التأكيــد أن "مل الشــمل حقــه وحقــه كل فلســطيني 
نــازح، ممــن مل يحصــل عــى األوراق الثبوتيــة التــي متكنــه 

من العيش يف بلده كمواطن مثل أي بلد يف العامل".
وتســاءل النجــار: "مــا فائــدة منحنــا الجواز املصفــر، وهو ال 

يخدمنا وال ميكننا من السفر والتنقل؟".

بــدوره، دعــا أحــد أعضــاء حراك "مل الشــمل" عمــرو النفار، 
السلطة والجهات الحقوقية وذات العاقة إىل إنهاء "ملف 
مل الشمل" ومنح العائات النازحة هويات شخصية، الفتًا 

إىل أنهم سيواصلون حراكهم حتى نيل مطالبهم.
وبّن النفار أن الهدف من الوقفة هو إيصال رسالة معاناة 
واإلعاميــة  الحقوقيــة  الجهــات  لــكل  النازحــة،  العائــات 

"ملفنــا  قائــًا:  الفلســطيني،  الشــعب  عــن  واملســؤولن 
بســيط وهو الحصول عى هوية فلســطينية ألننا مواطنون 

ونحتاج إىل التنقل والسفر والعاج".
هيئــة  أعلنــت  املــايض،  األول  أكتوبــر/ ترشيــن   19 ويف 
الشــؤون املدنية، أن ســلطات االحتال ســلمتها موافقات 

عى "مل شمل" 4 آالف فلسطيني، يف الضفة وغزة.
وعقــب تأســيس الســلطة عــام 1994، وافقــت )إرسائيــل( 
عى "مل شمل" آالف العائات الفلسطينية، لكنها عادت 

وأوقفت منح قرارات "مل الشمل" عام 2009.
يف  الفلســطينية  األرس  آالف  الشــمل"  "مل  ملــف  ويــؤرق 
)إرسائيــل(  ترفــض  حيــث  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
األرايض  يف  أفرادهــا  بعــض  وجــود  بقانونيــة  االعــراف 

الفلسطينية املحتلة.
وتــربز املشــكلة بشــكل خــاص، لــدى العائــات التــي دخــل 
أو  مؤقتــة  بتصاريــح  وغــزة،  الضفــة  إىل  أفرادهــا  بعــض 
"ســياحية"، والفلســطينين الذيــن تزوجــوا مــن جنســيات 

أخرى، دون أن يحصلوا عى قرار "مل الشمل".
وتعتــرب ســلطات االحتــال هــؤالء "مقيمن غــر رشعين"، 
ويف حــال اضطــر بعضهــم للســفر، فإنــه ال يســتطيع العــودة 

للعيش مع أرسته.

جانب من الوقفة           )األناضول(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

 )SYFS2021 /36( إعالن طرح عطاء رقم
توريد طرود صحية

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريد طــرود صحية 
رقــم:)SYFS2021 /36( ضمــن مــروع التعليــم والتعلــم مــن خــال الرتفيــه 
يف تعليــم املــواد األساســية اللغــة العربيــة والرياضيــات للصفــوف مــن األول 
حتــى الرابــع األســايس املنفــذ بالراكــة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 

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

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

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

12:30 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

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

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/07/08 الساعة 01:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )SYFS2021 /37( إعالن طرح عطاء رقم
توريد طرود قرطاسية وألعاب

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

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

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

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

01:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

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

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )SYFS2021 /38( إعالن طرح عطاء رقم
مطبوعات

مطبوعــات  عطــاء  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  انقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
رقــم:)SYFS2021/38( ضمــن مــروع التعليــم والتعلــم مــن خــال الرتفيــه 
يف تعليــم املــواد األساســية اللغــة العربيــة والرياضيــات للصفــوف من األول 
حتــى الرابــع األســايس املنفــذ بالراكــة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة 

.)UNESCO( والعلم والثقافة
 عىل الراغبني باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عىل 

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

عامرة املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 شــيكل 
خال ساعات الدوام الرسمي من األحد حتى الخميس من الساعة 08:00 
صباحًا إىل الساعة 04:00 عرصًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هو يــوم الثاثاء املوافق 2021/11/30الســاعة 

01:30 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

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

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم االثنني املوافق 2021/11/29 الساعة 03:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( من 

إجــاميل قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عىل شــكل كفالة بنكية 
أو شيك بنيك مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور 

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

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

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

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

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

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

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

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

 )SYFS2021 /39( إعالن طرح عطاء رقم
توريد ضيافة

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

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

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

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

12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

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

2.االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا بــني الجهــاز  ــا عميًقــا جــدًّ هــذا االســتنتاج أن هنــاك تعاوًنــا وتنســيًقا أمنيًّ
األمنــي الصهيــوين وجــل أجهــزة األمــن العربيــة، وأن هنــاك قنــوات اتصــال 
ا تضمن تدريبات مشرتكة وانسياًبا سلًسا يف املعلومات رمبا  نشطة جدًّ
يف جهتــني )بالتأكيــد االنســياب العــريب باتجــاه العــدو نشــط أكــر، لكــون 
العــدو ال يثــق حتــى بحلفائــه فــام بالــك بعمائــه!( والدليــل عــىل هــذا مــا 
تنره وسائل إعام العدو باستمرار عن لقاءات واجتامعات لقادة أجهزة 
أمنهــم مــع قــادة ومســؤولني أمنيــني عــرب، وال أدل عــىل هــذا مام نر يف 
الكيــان عــن قيــام روين بــار رئيــس الشــاباك الجديد بجولــة عربية أعلن أنها 
شملت رام الله والقاهرة وعامن، وال ندري شيئا عن بقية املحطات التي 
زارهــا، والســؤال هنــا: مــن هــو العدو املشــرتك ألجهزة أمــن العرب وجهاز 
ا آخــر يجــب ان يكــون  أمــن الكيــان؟ أهــي إيــران أيضــا، أم أن هنــاك عــدوًّ
تحــت العــني والرقابــة الدامئــة؟ ســيقال هنــا أن هذا العدو هــو "اإلرهاب" 
يــرضب األنظمــة والكيــان معــا، والحقيقــة أن مثــل هــذا  الــذي  املحتمــل 
الجــواب الجاهــز يخفــي يف داخلــه معنــى آخــر، فالخطــر املحتمل هنا هو 
أن تصحو الشعوب، وتنتفض عىل الظلم الذي يحيق بها، والظلم األكرب 
الــذي يهــدد أمنهــا وحارضهــا ومســتقبلها هــو الكيــان نفســه، ومــن يدعمــه 

ويشد عىل يديه!
اعتقد أن الصورة اآلن اتضحت متاما، وال لبس فيها، فالعدو الذي يجب 
محاربتــه مــن قبــل الكيــان ومــن يتعــاون معــه هــو الشــعب العــريب يف كل 
بقــاع وجــوده، ســواء يف الوطــن أو املنفــى، ونســتذكر هنــا حجــم الجرائــم 

مل نكــن نتخيــل حتــى يف أســوأ التوقعــات، أن نــرى تدريبات عســكرية بني 
جيــوش وقــادة جيــوش عــرب، وقوات تابعة للعدو الصهيوين، هذا حدث 
استثنايئ بكل املقاييس، صحيح أن قيام الكيان الصهيوين حظي بدعم 
عــريب )مــن تحــت الطاولــة وفوقهــا أيًضــا!( ولــوال الدعــم والحاميــة العربيــة 
لتغري مسار التاريخ يف منطقتنا، ولكن أن تصل األمور إىل حد املجاهرة 
واملباهــاة بالتعــاون العــريب الرســمي العســكري مــع الكيــان إىل حــد هــذه 
الوقاحة، فهذا يعني أن النظام العريب الرسمي مل يعد يقيم وزًنا لشعبه 
وال لقواه الحية )إن مل تزل حية أصًا!( فهو مل ُيِزل ورقة التوت عن عورته 

فقط، بل يتباهى بإظهار واستعراض هذه العورة أيًضا!
الســؤال الكبــري هنــا هــو، مــن العــدو املشــرتك الــذي يهدد النظــام العريب 
الرسمي والكيان الصهيوين يف وقت واحد، حتى يجتمعا مًعا يف إجراء 
منــاورات وتدريبــات ملواجهــة هــذا العــدو؟ الجــواب الرسيــع الــذي يخطر 
بالبــال هــو إيــران، ولكــن بعــد قليل من الصرب والتأمل، يكتشــف الحصيف 
بعيــد النظــر أن هــذا "العــدو" املفــرتض ليــس هــو املقصــود باالســتعداد 
إيرانيــة "خشــنة" يف  تدخــات  هنــاك  أن  والرتقــب، صحيــح  والتدريــب 
ــا  الشــؤون العربيــة يف غــري ســاحة عربيــة، ولكــن هــذا التدخــل ليــس إيرانيًّ
مبــارًشا بــل عــرب تنظيــامت "دوالتيــة" وجامعــات عربيــة تلتقــي مصالحهــا 
االســتعدادات  أن  هنــا  يعنــي  مــا  عقائدهــا،  يف  تشــاركها  أو  إيــران،  مــع 
العربيــة،  الشــعوب  العــدو هــو ملواجهــة  مــع  بالتعــاون  الرســمية  العربيــة 
التــي يفــرتض أنهــا هــي الحاضنــة لألنظمــة، ال العــدو املحتمــل، ومــا يعــزز 

واالغتياالت التي ارتكبها العدو ضد العلامء واملخرتعني العرب يف باد 
الدنيــا، ونحســب أن هــذه الجرائــم مل تكــن لتقــع لــو مل يجــد عمــاء العــدو 
الصهيــوين "تعاونــا" عــىل هــذا النحــو أو ذاك مــن أذرع عربيــة رســمية، 

ضالعة يف تنسيقها وتعاونها مع جهاز أمن العدو الصهيوين!
نحــن اليــوم أمــام حالــة فريــدة: خطاب رســمي عريب ميــأل منصات اإلعام 
الشــعب  العــرب ودعــم  عــن مصلحــة  تتحــدث  بقيــم "وطنيــة" و"قوميــة" 
الفلســطيني)!(، وفعل رسي جهنمي يســتهدف النيل من كل من يحاول 
أن يرفع رأسه من العرب ملواجهة العدو الحقيقي، وال أدل عىل هذا من 
العــداء الرســمي الوقــح لــكل مــا ميــت للمقاومــة الفلســطينية بصلة، حتى 
بلغــت هــذه الوقاحــة حدا بإعان حركات املقاومــة كتنظيامت "إرهابية" 
واعتقال ليس أعضاءها فقط، بل من ينارصها وميدها باملال، فقد غدا 
هــذا "جرمــا" يســتحق العقــاب والبطــش يف بــاد العــرب، بــل تــم تعديــل 
كلمــة  حتــى  وأصبحــت  واملقاومــني،  املقاومــة  لتجريــم  العــرب  قوانــني 

"مقاومة" مدعاة لعقاب كل من يستعملها، فام بالك مبن يدعمها؟
الظاهــر واملســترت، يك  مــن عــدوه،  اليــوم  العــريب  الجيــد أن يعــرف  مــن 
يستطيع تشخيص الحال الكاريث الذي متر به األمة، حتى ال تنطيل عليه 
أكاذيــب اإلعــام والناطقــني الرســميني املتشــدقني بالوطنيــة والحــرص 
الشــعب  "دعــم  يســمونه  مــا  كلــه،  هــذا  مــن  واألخطــر  الشــعوب،  عــىل 
الفلســطيني" وهــم ســبب بائــه واملحرضــون والحريصــون عــىل دميومــة 

كارثته ومد االحتال بأسباب الحياة!

ما الذي يحصل يف بالدنا؟
حلمي األسمر

نحن اليوم أمام حالة فريدة: خطاب رسمي 
عربي يمأل منصات اإلعالم بقيم »وطنية« 

و«قومية« تتحدث عن مصلحة العرب ودعم 
الشعب الفلسطيني)!(، وفعل سري جهنمي 

يستهدف النيل من كل من يحاول أن يرفع رأسه 
من العرب لمواجهة العدو الحقيقي، وال أدل 

على هذا من العداء الرسمي الوقح لكل ما يمت 
للمقاومة الفلسطينية بصلة، حتى بلغت هذه 

الوقاحة حدا بإعالن حركات المقاومة كتنظيمات 
»إرهابية«.

عســكرية اســتنادا إىل أنظمة الطوارئ من العام 1945 التي وضعها 
االنتــداب الربيطــاين يف بادنــا، وشــملت أوامــر وأنظمــة عديــدة يف 
مجاالت مختلفة، بينها االعتقال والطرد، ووضع اليد عىل ممتلكات 
ومصادرتها، والقضاء والعقوبات يف املحاكم املدنية والعســكرية، 
والرقابة العسكرية وغريها، وتعمل السلطات القتاع وتهجري أهايل 
جنســيات  وتســحب  املحتلــة،  القــدس  مــن  وغريهــم  جــراح  الشــيخ 

مواطنني عرب، إضافة إىل ماحقات واعتقاالت وغريها.
مل تتغري )إرسائيل( وساساتها وسياساتها الصهيونية يف استهداف 
الوجــود العــريب الفلســطيني وتهويــد املــكان، لكنــه يف املقابــل مثــة 
وبانــت ســوءاته  انكشــفت عورتــه  لرمبــا  أو  غــريَّ جلــده  أو  تغــريَّ  مــن 
األخطبوطيــة،  ومشــاريعها  ومخططاتهــا  األرسلــة  أمــام  االنبطاحيــة 
الوطنيــة  الهويــة  عــن  وانســلخ  العــرب"،  املواطنــني  "خدمــة  بادعــاء 
الجامعة متجاهًا أننا أبناء شعب صاحب قضية وجزء أصيل صمد 
يف أرض وطنه، رغم كل ما جابه وواجه من مخططات اقتاع وتهجري 
والقوميــة  الدينيــة  هويتــه  وتشــويه  لطمــس  ومحــاوالت  وتحديــات 

والوطنية، ال زالت تستهدفه لغاية اليوم.
ليســت )إرسائيــل( وحدهــا عــىل باطــل، بــل كل مــن اتبعهــا وســار يف 

يف  حالهــا،  عــىل  ماضيــة  وهــي  اإلرسائيليــة،  السياســة  تتغــري  مل 
مواصلة العمل الكثيف لتدعيم مروعها االســتعامري الكولونيايل 
وفــق رؤيــة الحركــة الصهيونيــة التــي تهيمــن عــىل املشــهد الســيايس 

يف إرسائيل.
متــارس  إرسائيــل،  وإقامــة   1948 العــام  يف  فلســطني  نكبــة  منــذ 
املؤسســة اإلرسائيلية بأذرعها املختلفة سياســة "الفوقية اليهودية" 
عىل سائر املواطنني يف الباد، وهي ليست بحاجة أصا لرعنتها 
وقوننتهــا ووضعهــا يف إطــار قوانــني عنرصيــة مثــل "قانــون أســاس - 
يهوديــة الدولــة" أو "قانــون القوميــة" وقانــون "منــع مل الشــمل" الــذي 
يســتهدف العائــات العربيــة، ومــا تاهــا مــن قوانــني عنرصيــة ظاملــة 

ومجحفة.
تواصــل الســلطات اإلرسائيليــة تضييقاتهــا عــىل املواطنــني العــرب 
يف البــاد، وتحــارص العمــل الســيايس، وتكثــف جرائــم هــدم املنــازل 
ومصادرة األرض واقتاع بلدات عربية بالنقب مثل قرية العراقيب، 
مســلوبة االعــرتاف، وُتحــرم قــرى أخــرى مــن أبســط مقومــات الحيــاة 
كاملاء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، ومتنع فلسطينيني من 
الصــاة يف املســجد األقــى املبــارك وُتبعــد آخريــن عنــه بقــرارات 

دربها، وقبل فتاتها وانبطح وقايضها عىل حساب معتقداته وثوابته 
وقيمــه، و"َلْيــَس ِباْلُخْبــِز َوْحــَدُه َيْحَيــا اإلِْنَســاُن"، َوَحــذاِر ثــّم َحــذاِر مــن 
االنزالق إىل مهاوي األرسلة والصهينة واالنساخ عن هويتنا القومية 

وانتامءاتنا الدينية والوطنية.
ليــس جديــدا أن يــرّبر ويدافــع عــرب الحكومــة اإلرسائيلية، اليوم، عن 
أســباب وجودهــم يف خنــدق مــن اعتربوهــم حتــى األمــس "ُطغــاة" 
و"ظلمــة" و"احتــال"، فضعــاف النفــوس والاهثــون خلــف الفتــات 

تجدهم يف كل زمان ومكان بألوان وأقنعة مختلفة.
املامرســات  وفضــح  )إرسائيــل(  حــكام  لجــم  الســاعة  واجــب 
والظلــم  واالحتــال  واالســتعامر  واالســتبداد  والفاشــية  العنرصيــة 
واملقهوريــن  املظلومــني  جانــب  إىل  والوقــوف  والفســاد،  والقمــع 
والضفــة  غــزة  القــدس وقطــاع  أبنــاء شــعبنا يف  مــن  واملســتضعفني 
48، ألننــا نعيــش أمل الظلــم ووجــع العنرصيــة  الغربيــة ويف أرايض 

والقمع والتمييز منذ أن أقيمت إرسائيل.
وأخــريا، ال ُبــد مــن توجيــه رســالة لــكل إنســان منــا، إيــاك ثــّم إيــاك أن 
تصفــق إلرسائيــل وعــرب حكومتهــا إن مل تســتطع أن تســاند الحقــوق 

املروعة ألبناء شعبك وأمتك.

ال تصفقوا لـ)إرسائيل( وعرب حكومتها
قاسم بكري

عرب 48

لم تتغير )إسرائيل( وساساتها وسياساتها الصهيونية 
في استهداف الوجود العربي الفلسطيني وتهويد 
ر جلده  ر أو غيَّ المكان، لكنه في المقابل ثمة من تغيَّ
أو لربما انكشفت عورته وبانت سوءاته االنبطاحية 

أمام األسرلة ومخططاتها ومشاريعها األخطبوطية، 
بادعاء »خدمة المواطنين العرب«، وانسلخ عن الهوية 

الوطنية الجامعة متجاهاًل أننا أبناء شعب صاحب 
قضية وجزء أصيل صمد في أرض وطنه.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/680(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
الهــام عبــد الفتــاح حســني الزعانــني من ســكان غزة هويــة رقم 410593677 

بصفته وكيال عن: اخالص عبد الفتاح حسني أبو عمشة
مبوجب وكالة رقم: 8027 / 2020 صادرة عن الجزائر

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف:
القطعة 582 القسيمة 18 املدينة بيت حانون

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/22م

مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/686(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 902980234 الهــي مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم  مفيــد رديــف محمــد 
بصفته وكيال عن: عاطف خليل محمد الحداد وعمر مسلم محمد الحداد 

مبوجب وكالة رقم: 1768 / 2011 صادرة عن جباليا 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف:

القطعة 755 القسيمة 32 املدينة غزة التفاح
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/22م

مسجل أرايض غزة       
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني 
 املجلس األعىل للقضاء 

 دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

يف القضية التنفيذية رقم 2021/7079 
اىل املنفذ ضده/ اياد فايز عبد الله أبو شوارب

رقــم  القضيــة  يف  غــزة  صلــح  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
لصالــح  والصــادر   2019/11/6 بتاريــخ  والصــادر  حقــوق   2018/1703
مبلــغ  بدفــع  بالزامــك  والقــايض  حندوقــة  محمــد  ســعيد  ربــاب  املدعيــة/ 
للمدعيــة مقابــل حقوقهــا  6100 شــيكل )ســتة االف ومائــة شــيكل(  وقــدره 
موضــوع هــذه الدعــوى مــع تضمينكم بالرســوم واملصاريــف القانونية و 100 
شــيكل اتعــاب محامــاة لذلــك عليــك تنفيــذ الحكــم الصــادر يف القضيــة رقــم 

2018/1703 باإلضافة اىل دفع رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني واذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي. 
حرر يف/ 2021/11/22

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية خان يونس  - دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنقيد محكمة بداية
 خان يونس يف القضية التنفيذية رقم 2021/6537

إىل املنفذ ضده / يرسي عبد الرازق محمد الدغمة 
 – الجديــدة  عبســان   - خانيونــس   : العنــوان   -  976065367: هويــة 

الرتنس-  مقابل املعرصة الجديدة - مجهول محل اإلقامة حاليًا
مســتحقة  كمبيالــة  مبوجــب  عليــك  املرتتــب  لاللتــزام  طبقــا  أنــه  أبلغــك 
3000 شــيكل  2021/06/03 وذلــك مببلــغ إجــاميل وقــدره  األداء بتاريــخ 
إرسائييل لصالح طالب التنفيذ/ املعتصم وجيه عبد ربه أبو لحية -  هوية/ 
بتنفيــذ االلتــزام بدفــع مبلــغ املديونيــة  413055195 والــذي يلزمــك فيــه 

باإلضافة إىل الرسوم واملصاريف .
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني من تاريخ هذا 
اإلعالن التنفيذ االلتزام بدفع مبلغ املديونية حسب األصول وإذا مل تحرض 
يف املــدة املحــددة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم ســتبارش دائــرة 
التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .التاريخ:2021/11/22

مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ. مهدي نبيل القدرة

غزة/ فلسطني:
ســترشع  أنهــا  غــزة  بلديــة  أعلنــت 
اســتكامل  يف  القادمــة  األيــام  يف 
للشــوارع  املؤقتــة  الصيانــة 
يف  تــرضرت  التــي  واملناطــق 
شــهر  يف  اإلرسائيــيل  العــدوان 
توفــر  أيــار/ مايــو املــايض مبجــرد 
بالتعــاون  للصيانــة  الالزمــة  املــواد 
املحــيل  الحكــم  وزاريت  مــع 
واألشــغال العامة واللجنة القطرية 

إلعادة إعامر غزة.
وذكرت البلدية يف بيان أمس، أن 
املؤقتــة  الصيانــة  اســتكامل  تأخــر 
لبعض الشــوارع يف املدينة ناجم 
الالزمــة  املــواد  توفــر  عــدم  عــن 

البســكورس  مــادة  مــن  للصيانــة 
وبــالط اإلنرتلــوك وخالفــه من مواد 

الصيانة.
التــي  املناطــق  أهــم  أن  وبينــت 
عــدم  نتيجــة  صيانتهــا  تأخــرت 
يف  بغــداد  شــارع  املــواد:  توفــر 
حــي الشــجاعية بالقــرب مــن مقــربة 
األقــى  وشــارع  التوينــي، 
تقاطــع  مــن  بالقــرب  )الصناعــة( 
شارع بريوت، واملنطقة املترضرة 
القســام،  الديــن  عــز  شــارع  يف 
وشــارع عــون الشــوا يف تــل الهــوا، 
القــادر  وعبــد  الثــورة  وشــارعا 
الحسيني، وشارع الوحدة، إضافة 

إىل شوارع أخرى يف املدينة.

املنظــامت  كل  البلديــة  ودعــت 
الدوليــة لــرضورة التدخــل العاجــل 
وإعــادة إعــامر املناطــق واملرافــق 
العــدوان ملنــع  مــن  تــرضرت  التــي 
والبيئيــة  الصحيــة  األوضــاع  تفاقــم 

يف املدينة.
ألحــق  األخــري  العــدوان  أن  يذكــر 
التحتيــة  بالبنيــة  واســعة  أرضاًرا 
واملرافــق الخدماتيــة يف املدينة؛ 
الشــوارع  وإغــالق  قطــع  إىل  أدت 
وقامــت  والحيويــة،  الرئيســة 
وإجــراء  فتحهــا  بإعــادة  البلديــة 
صيانــة عاجلــة مؤقتــة وأولويــة لهــا 
إلعــادة  مشــاريع  توفــر  حــني  إىل 

إعامرها كاماًل.

رام الله-غزة/ رامي رمانة: 
عــىل  والوقائــع  االقتصاديــة  املــؤرشات  تدلــل 
األرض، عىل فشل السلطة يف رام الله يف إدارة 
اقتصادها بصورة سليمة، وهو ما جعل االقتصاد 
َه البنية، يف ظل الرتاخي  ا مشوَّ الفلسطيني هشًّ
عــن إحــداث إصالحــات مطلوبــة عــىل السياســة 

الكلية واملالية للسلطة.
أهميــة  اقتصاديــون،  مراقبــون  يؤكــد  ذلــك  وإزاء 
تطويــر السياســات والترشيعــات املحفزة لتعزيز 
املســتدامة  التنميــة  إحــداث  يف  االقتصــاد  دور 
تعــد  التــي  والســياحة  والصناعــة  الزراعــة  يف 
مصــادر دخــل رئيســة يف ســبيل تحقيــق االعتــامد 
االقتصاديــة  التبعيــة  مــن  والتحــرر  الــذات  عــىل 
لالحتــالل. فضــاًل عــن عــدم الرهان عــىل التمويل 
الخارجي، مع فتح املجال لجذب االســتثامر يف 

فلسطني، ومكافحة أوجه الفساد املايل.
يقــول االختصــايص االقتصــادي د. نــور أبــو الرب، 
اقتصادهــا،  إدارة  الســلطة يف  لنهــج  املتتبــع  إن 
محــددة  خطــط  إىل  يفتقــر  النهــج  أن  لــه  يتبــني 
بأوقــات زمنيــة معينــة، وقيــاس النتائــج وأســاليب 
ــل  وُتذلَّ املشــكالت،  ُتعالــج  بحيــث  التقويــم 

ز النتائج اإليجابية. العقبات، وُتعزَّ
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الــرب  أبــو  وأضــاف 
إىل  الحاجــة  بأمــس  الفلســطيني  االقتصــاد 
سياســة اقتصاديــة مــن شــأنها أن ترتقــي بالواقــع 

الزراعــي واالقتصــادي والســياحي، التــي تعــد مــن 
أبــرز مصــادر الدخــل، مشــرًيا إىل أن ذلــك ميكــن 
موازنتهــا  الســلطة يف  أفــردت  مــا  إذا  يحــدث  أن 
الســنوية مخصصــات مالية كبــرية لتلك الحقول، 

مع تشجيع البحث العلمي يف هذا اإلطار.
إىل  يحتــاج  الوطنــي  املنتــج  أن  تأكيــده  وجــدد 
سياســات حامئيــة، وتعزيــز يف الســوق املحــيل، 
ألن ذلــك يفتــح مجــاالت واســعة لتشــغيل األيدي 

العاملة ومن ثم خفض معدالت البطالة.
أنــه ينبغــي للســلطة عــدم  أبــو الــرب، إىل  وأشــار 
الرهــان عــىل أمــوال الدعــم الخارجي، إذ تبني يف 
الســنوات األخــرية كيــف وجــدت الســلطة نفســها 
يف أزمــة ماليــة مــن جــراء تراجع الدعــم الخارجي، 
الحصــول  يف  االســتمرار  عــىل  ومقايضتهــا  بــل 
سياســية  تنــازالت  تقديــم  مقابــل  الدعــم  عــىل 
االحتــالل  وتخــدم  الفلســطينية  بالقضيــة  متــس 

اإلرسائييل.
فشل الحد من تصاعد الدين العام

مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. نائــل 
موىس أن السلطة فشلت يف وضع حد لتصاعد 
فاتــورة الديــن العــام، وهــو مــا يتســبب يف هــدر 

للامل العام، وضياح حقوق األجيال القادمة.
وارتفــع الديــن الحكومــي إىل مســتويات قياســية 
مليــار   12 نيســان إىل  إبريــل/  نهايــة  مــع  ليصــل 
شيقل منها 7.7 مليارات دين محيل وقرابة 4.3 

مليــارات ديــن خارجي دون احتســاب املتأخرات 
املرتاكمــة للقطــاع الخــاص، والتــي تصــل إىل 18 

مليار شيقل.
"فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  مــوىس  وبــني 
أن اســتمرار العجــز يف امليــزان التجــاري لصالــح 
املنتجــات املســتوردة خاصــة اإلرسائيلية، قوض 
ا  اإلنتاج الوطني، وحول الســوق الفلســطيني مكبًّ

للبضائع املستوردة.
امليــزان  عجــز  قفــز  اإلحصــاء،  جهــاز  وحســب 
التجــاري الفلســطيني مــع االحتــالل )الفــرق بــني 
قيمــة الصــادرات والواردات( بنســبة )%5.8( يف 
أغســطس املايض عىل أســاس شــهري، وبلغت 
قيمــة العجــز التجــاري الفلســطيني مــع االحتــالل 
يف أغســطس )179( مليــون دوالر صعــوًدا مــن 

)169.2( مليون دوالر يف يوليو السابق له.
وشــكلت الــواردات الفلســطينية مــن االحتالل ما 
نســبته )%55( من مجمل الواردات الفلســطينية 

يف أغسطس والبالغة )560( مليون دوالر.
يف  تعديــالت  إحــداث  أهميــة  مــوىس  وأكــد 
السياسات والقوانني من أجل تذليل الصعوبات 
أمــام الراغبــني يف االســتثامر وتوفــري بيئــة جاذبــة 
املغرتبــني  للفلســطينيني  ســيام  وال  لالســتثامر 
حــول العــامل ولديهــم رؤوس أمــوال تســتثمر يف 
الفســاد،  أوجــه  مكافحــة  إىل  دعــا  كــام  الخــارج. 

وهدر املال العام.

غزة/ فلسطني:
قــال رئيــس املكتــب اإلعالمــي الحكومــي 
العــامل  بيانــات  إن  معــروف،  ســالمة 
املســجلني الســتصدار تصاريــح للعمــل 
 ،1948 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
ستســلم فــور االنتهــاء مــن حرصهــا لهيئــة 

الشؤون املدنية.
وأكــد معــروف يف ترصيح إذاعي، أمس، 
، وأن  يٌّ أن موضــوع التســجيل للعمــل جدِّ
الجهــات املختصــة مل تقــدم عــىل إعــالن 
حديــث  لوجــود  إال  للتســجيل  الرابــط 
حقيقــي مــن الوســطاء عــن زيــادة أعــداد 
أن  أمــاًل  املحتــل،  الداخــل  يف  العــامل 
يخفف ذلك من نسب معدالت البطالة.
مــع  والتنســيق  التواصــل  تــم  أنــه  وذكــر 
رابــط  لنــرش  العالقــة  ذات  الجهــات  كل 
بيانــات،  قاعــدة  ليكــون  التســجيل 
أن  وهــي  للتســجيل،  معايــري  وُوضعــت 
يكون الشخص متزوًجا ويزيد عمره عىل 
26 عاًمــا، وأال يكــون موظًفــا، وأن يكــون 
صحيفــة  وخلــو  التطعيــم،  عــىل  حاصــاًل 
الســوابق الجنائيــة للمســجل، مؤكــًدا أن 

التســجيل  تنطبــق عليــه معايــري  مــن  كل 
يستطيع التسجيل.

االثنــني،  صبــاح  العمــل،  وزارة  وفتحــت 
بــاب التســجيل للعــامل للرتشــح للعمــل 
يف داخل األرايض املحتلة عام 1948.

حقوق العمال
يف موضــوع متصــل، أكــد رئيــس االتحــاد 
ســامي  فلســطني  عــامل  لنقابــات  العــام 
بــاب  فتــح  نقاباتــه  دعــم  العمــي، 
التســجيل للحصــول عــىل تصاريــح عمــل 

بالداخل املحتل لثالثني ألف عامل.
إن  صحفــي،  بيــان  يف  العمــي  وقــال 
للعمــل  عامــل  ألــف   30 إرســال  خطــوة 
بالداخــل املحتــل، ميكنهــا تخفيــف نحــو 
البطالــة يف صفوفهــم،  مــن نســبة   10%
يف  كبــرية  "منفعــة  للخطــوة  أن  مؤكــًدا 
املشــلول،  الفلســطيني  االقتصــاد  دعــم 

وإخراج تلك األرس من الفقر".
فيــه  نعلــن  وقــت  يف  "لكــن  واســتدرك: 
تأييدنــا لهــذه الخطــوة، كنــا نأمــل أن يتــم 
وليــس  عامــل  باســم  الترصيــح  تســجيل 

"تاجًرا"".

ضغــط  مامرســة  يفــرتض  "كان  وتابــع: 
عىل االحتالل للقبول بتسجيل الترصيح 
يف  كبــرية  أهميــة  لــه  ملــا  عامــل  باســم 
تصاريــح  لكــون  حقوقهــم  عــىل  الحفــاظ 
التجــار تعطــي لالحتالل آليــة للتهرب من 
اســتحقاقات قانونيــة عديــدة يف حــاالت 
اإلصابــة والوفــاة يف أثنــاء حــادث العــامل 
نهايــة  ومســتحقات  اليومــي  األجــر  ويف 

الخدمة والتأمني".
وطالب برضورة أن يكون هناك ضامنات 
قانونيــة لحقــوق العــامل، وتأمــني الســكن 
الالئــق وطــرق االنتقــال بحيــث ال يتعــرض 
عاملنا البواســل ألشــكال وأنواع من الذل 
عــرب التفتيــش يف أثنــاء االنتقــال مــن غــزة 
إىل الداخل املحتل كام يفعل مع عامل 

الضفة.
ودعــا العمــي الجهــات املختصة للنظر 
الختيــار  املعلنــة  املعايــري  بعــض  يف 
العــامل، ألن هنــاك عــاماًل ممــن تجــاوزوا 
عمرهــم  مــن  والعرشيــن  السادســة  ســن 
ظروفهــم  بســبب  الــزواج  يســتطيعوا  مل 

املعيشية.

عجز اإلصالحات وضعف التنمية أفشال 
السلطة في إدارة الموارد االقتصادية 

نقيب العمال يطالب بضمانات قانونية

معروف: بيانات العمال المسجلين للتصاريح 
م "للشؤون المدنية" بعد حصرها سُتسلَّ

غزة/ فلسطني:
عقدت اللجنة االقتصادية يف املجلس 
مــن  لــكل  اســتامع  جلســة  الترشيعــي 
رئيــس ســلطة الطاقــة م. كنعــان عبيــد، 
واملدير العام لرشكة توزيع الكهرباء م. 

ماهر عايش.
النائــب  اللجنــة  رئيــس  الجلســة  وحــرض 
النائــب  ومقررهــا  العبادســة،  يحيــى 
يونــس أبــو دقــة، والنــواب: عبــد الرحمــن 
ويوســف  ســالمة،  وســامل  الجمــل، 
وهــدى  عــدوان،  وعاطــف  الــرشايف، 

نعيم.
واســتمع النــواب لرشح عــن واقع الطاقة 
والكهرباء يف قطاع غزة، وحجم املتوفر 
وحجم العجز، وآلية عمل سلطة الطاقة 
ورشكــة الكهربــاء مــن أجــل تخفيــف أزمــة 

مــع  خاصــة  املواطنــني،  عــىل  الطاقــة 
الطاقــة.  كميــات  عــىل  الطلــب  ارتفــاع 
مــن  التخفيــف  رضورة  النــواب  وأكــد 
الرســوم املقــرة مــن الرشكــة والتي ترهق 
تســهيالت  وتقديــم  املواطنــني،  كاهــل 
للمواطنــني يف دفــع الديــون املرتاكمة، 
الديــون  تــوارث  منطقيــة  عــدم  مبينــني 
واألجــداد.  واآلبــاء  األبنــاء  بــني  ألجيــال 
تقــدم  أن  رضورة  عــىل  النــواب  وشــدد 
املشــكالت  ملعالجــة  حمــالت  الرشكــة 
وتســهيل  املواطنــني،  ترهــق  التــي 

إجراءات حل اإلشكاالت.
ودعــا النــواب رشكــة الكهربــاء إىل تطوير 
الرشكــة  قــدرات  وتحســني  خدماتهــا 
مبتطلباتهــم  املواطنــني  تزويــد  عــىل 
مــن الطاقــة، وخاصــة التوســع يف توليــد 

الشمســية،  الطاقــة  طريــق  عــن  الطاقــة 
والعمــل عىل توســيع انتشــار العدادات 

الذكية وتشجيع املواطنني عليها.
وطالــب النــواب أن تطــور الرشكــة نظــام 
يف  واملســتثمرين  املواطنــني  تشــجيع 

االستثامر يف قطاع الطاقة.
وكيل الحكم المحلي

واألمــن  الداخليــة  لجنــة  عقــدت  كــام 
املجلــس  يف  املحــيل  والحكــم 
أبــو  مــروان  النائــب  برئاســة  الترشيعــي 
وزارة  لوكيــل  اســتامع  جلســة  راس، 
الحكــم املحــيل ســمري مطــري، ملتابعــة 
عمــل  تخــص  التــي  القضايــا  بعــض 

البلديات والشأن العام.
النائــب  اللجنــة  مقــرر  اللقــاء  وحــرض 
محمــد فــرج الغــول، وأعضاؤهــا النواب: 

يونس أبو دقة، وســامل ســالمة، وجميلة 
الجمــل.  الرحمــن  وعبــد  الشــنطي، 
االســتامع  جلســة  أن  راس  أبــو  وأوضــح 
القضايــا  مــن  العديــد  ملتابعــة  تهــدف 
خاصــة بعــد املنخفــض الجــوي األخــري، 
وأوضــاع خطــوط الــرصف الصحــي وميــاه 
بعــض  انفجــار  بعــد  خاصــة  األمطــار، 

الخطوط الناقلة يف اآلونة األخرية.
وزارة  وكيــل  اســتعرض  جانبــه،  مــن 
الحكــم املحــيل آثــار املنخفــض األخري، 
التواصــل املســتمر  الــوزارة يف  وجهــود 
أوضاعهــا  عــىل  للتعــرف  البلديــات  مــع 
الشــكاوى  اســتقبال  يف  وخططهــا 
واملراجعــني، مشــيًدا بجهــود البلديــات 
مــن  العديــد  معالجــة  يف  الرسيــع 
املشكالت ورفع الرضر عن املواطنني.

بلدية غزة تستعد الستكمال الصيانة 
المؤقتة للشوارع المتضررة

النواب دعوا لتقديم تسهيالت للمواطنين
"االقتصادية" في التشريعي تعقد جلسة استماع لمسؤولي الطاقة والكهرباء

غزة/ رامي رمانة:
أعلن نقيب اتحاد املقاولني الفلسطينيني 
يف  العمــل  وقــف  األعــرج،  الديــن  عــالء 
االثنــني  االتحــاد  ينفذهــا  التــي  املشــاريع 
الغربيــة  الضفــة  محافظــات  يف  املقبــل 
وقطــاع غــزة، بســبب انخفــاض ســعر رصف 
أســعار  وارتفــاع  الشــيقل،  مقابــل  الــدوالر 
مــواد البنــاء، مــا يتســبب يف خســائر كبــرية 
داعًيــا  املقــاوالت،  رشكات  صفــوف  يف 
إىل رضورة التــزام القانــون املوحــد وقانــون 

الرشاء العام.

إن  "فلســطني"،  لصحيفــة  األعــرج  وقــال 
االتحاد سيعلق ابتداًء من االثنني املقبل، 
ينفذهــا يف  التــي  املشــاريع  أنشــطته يف 
الضفــة والقطــاع عــىل حــد ســواء، بســبب 
االنخفــاض الحــاد يف ســعر رصف الــدوالر، 
وما يقابل ذلك من ارتفاع يف أسعار مواد 

البناء.
وحــذر نقيــب االتحــاد مــن أن متتــد خطوتــه 
إىل الوقــف التــام والدائــم يف حــال تعنــت 
القانــون  التــزام  ترفــض  التــي  املؤسســات 
املوحــد وقانــون الرشاء العام الذي يقيض 

ســعر  تذبــذب  عــن  املقاولــني  بتعويــض 
العمالت وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضــح األعــرج أن رشكات املقاوالت التي 
تعرضت ألزمات متوالية تجد نفســها أمام 
االنهيــار الشــامل وترسيــح عاملهــا من جراء 
عدم التزام املؤسســات املشــغلة القانوَن 
التــي  االقتصاديــة  الظــروف  مراعــاة  وعــدم 
أدت إىل انهيــار العمــالت األجنبيــة مقابــل 
الشــيقل بالتزامــن مــع ارتفاع أســعار الســلع 

ومواد اإلعامر.
بــل  للعمــل  رفًضــا  يعــد  ال  القــرار  أن  وأكــد 

نتيجــة عجــز رشكات املقــاوالت عــن القيــام 
اإلعــامر  يف  دورهــا  ومواصلــة  بعملهــا 
االقتصاديــة  الظــروف  ظــل  يف  والتنميــة 

الحالية شديدة الصعوبة.
رشكات  واقــع  أن  إىل  األعــرج  وأشــار 
غــزة صعــب  قطــاع  خاصــة يف  املقــاوالت 
الدوليــة،  املشــارع  تراجــع  نتيجــة  ا  جــدًّ
وبســبب الديــون املرتاكمــة عليهم وارتفاع 
األرضار  عــن  فضــاًل  املرتجعــة  الشــيكات 
العــدوان  يف  بالــرشكات  لحقــت  التــي 

األخري.

دعا إلى التزام القانون الموحد وقانون الشراء العام
األعرج: تعليق المشاريع بسبب انخفاض الدوالر وارتفاع أسعار مواد البناء
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ احمــد عــادل محمــد رشيــم مــن الجــورة وســكان جباليــا ســابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــاد يف املانيــا االن يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمــة يــوم االثنــني الواقــع يف 2021/12/27م الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر 
يف القضيــة أســاس 2021/1110م وموضوعهــا اثبــات طــاق بائــن بينونــة صغــرى 
واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ أســاء فايز محمد أبــو القرع من بيت 
جرجــا وســكان جباليــا وكيلهــا املحامــي احمــد الربعــي وان مل تحــر يف الوقــت 
املعني او ترسل وكيا عنك او تبد للمحكمة معذرة مرشوعة يجر بحقك املقتىض 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/11/22م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صاح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ كريــم مجــدي محمــد مــكاوي مــن غــزة ســابقا ومجهــول 
محــل اإلقامــة خــارج البــاد يقتــي حضــورك اىل هــذه املحكمة يــوم االثنني 
املوافق 2021/12/27م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر يف القضية 
التعليــق واملرفوعــة  مــن  للــرر  2021/1149 وموضوعهــا تفريــق  أســاس 
عليــك مــن قبــل املدعيــة/ فــداء فتحــي محمــد املجــدوب مــن يبنــا وســكان 
الشــيخ رضــوان وان مل تحــر يف الوقــت املعــني او ترســل وكيــا عنــك او 
تبد للمحكمة معذرة مرشوعة سيجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/11/22م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

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

املدعــون )املســتدعون( 1. محمــد عبــد اللــه ســليان أبــو زايــد هويــة رقــم 
)913912887( الزوايدة شارع خالد بن الوليد- بالقرب من عيادة الزوايدة.

2. محمــود عبــد اللــه ســليان أبــو زايــد -الزوايــدة شــارع خالــد بــن الوليــد- 
بالقــرب مــن عيــادة الزوايــدة. 3. زكريــا عبــد اللــه ســليان أبــو زايــد -الزوايــدة 

شارع خالد بن الوليد- بالقرب من عيادة الزوايدة.
وكيلهم املحامي/ احمد محمد النادي- دير البلح.

املســتأنف ضدهــم )املســتدعى ضدهــم(/ عــودة ســليان مــوىس أبــو زايــد 
الزوايدة- شارع خالد بن الوليد- شال حي التعابني )سابقا( مجهول محل 

اإلقامة حاليًا.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

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

املدعــني  أن  مبــا  أعــاه  املذكــور  ضــده(  )املســتدعى  عليــه  املدعــى  إىل 
)املســتدعني( املذكوريــن قــد اقامــوا عليــك القضية رقــم 2021/154 لدى 
محكمة بداية دير البلح وموضوعها مطالبة حقوق مالية يطالبونك فيها بدفع 
مبلــغ وقــدره )29710 دينــار3100+ شــيكل+ 500 دوالر(. لذلــك يقتــي 
عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش 
وليكن معلوما لديكم انك اذا تخلفت عن الحضور وايداع دفاعك التحريري 

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

املستدعي/ إساعيل عيل سليان أبو طري - باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
أبــو خليــل املشــهورة  لباقــي ورثــة والدتــه املرحومــة/ متــام خليــل ســليان 
)أبــو طــري( بعــد الــزواج - ســكان عبســان الكبــرية - حــارة آل أبــو طــري - وكيلــه 

املحامي/ ركان حمدان بني سهيا شارع الشهداء.
املستدعى ضدهم/1. احمد خليل سليان  أبو ظريفة املشهور )أبو خليل( 

- سكان عبسان الكبرية - حارة أبو طريقة سابقا املقيم خارج الباد حاليًا.
2. مروان محمد خليل سليان أبو ظريفة املشهور )أبو خليل(- باألصالة عن نفسه 
وباإلضافــة لباقــي ورثــه والــده املرحــوم/ محمــد خليــل ســليان أبو ظريفة- املشــهور 
)أبو خليل( سكان عبسان الكبرية حارة أبو ظريفة سابقا - املقيم خارج الباد حاليا. 
3. ظريفة أحمد محمد أبو طريقة - باألصالة عن نفسها وباإلضافة لباقي ورثة 
زوجها املرحوم/ محمد خلیل سليان أبو ظريفة - املشهور )أبو خليل( 

- سكان عبسان الكبرية حارة أبو ظريفة "سابقا املقيمة خارج الباد حاليا
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة.

قيمة الدعوى/ )500000 د.أ( خمسائة ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية املدنية رقم: 2021/1372
إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أعــام، مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليكــم الدعــوى رقــم 
)2021/1372( اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لكــم نســخ منهــا ومــن مرفقاتها 
لدى قلم املحكمة، لذلك يقتي عليكم الحضور اىل هذه املحكمة خال خمسة عرش يوما 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة، كــا يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريري 
خال خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة، علا بأنه قد تحدد جلسة يوم األحد 
املوافق: 2021/12/19م لنظر الدعوى، وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفهم من ذلك فإنه 

يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.تحريرا يف 2021/11/22م
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس/ صديق عبد الرازق الرقب

دولة فلسـطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم: 2021/1213
يف القضية رقم: 2021/1372

مهاجرون يخيمون قرب مركز حدودي بني بياروسيا وبولندا أمس           )فلسطني(

غرودنو/ األناضول:
مهاجــر   2000 قرابــة  يواصــل 
االنتظــار يف مركــز لوجســتي عــىل 
البولنديــة  البياروســية  الحــدود 
يف  أمــا  صعبــة  ظــروف  وســط 

العبور إىل أوروبا.
إغاثيــة  منظــات  ممثلــو  ويتوافــد 
ميكــث  الــذي  املركــز  عــىل  دوليــة 
منطقــة  يف  املهاجــرون  فيــه 
بروزغــي الحدوديــة مبدينة غرودنو 

البياروسية.
ويف ترصيــح صحفــي عقــب تفقــد 
كلــوج  هانــز  قــال  أمــس،  املركــز، 
املديــر اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة 
العاملية يف أوروبا، إن املهاجرين 
العــودة  يرفضــون  التقاهــم  الذيــن 
إىل بادهم، ويرغبون االنتقال إىل 

دول االتحاد األورويب.
ســتوفر  املنظمــة  أن  إىل  ولفــت 
للمهاجريــن  ومســتلزمات  أدويــة 

ملكافحة األمراض املزمنة.
اتخــاذ  رضورة  إىل  أشــار  كــا 
تفــي  دون  للحيلولــة  التدابــري 

املهاجريــن  بــني  كورونــا  فــريوس 
يف املــكان املغلــق الــذي ميكثون 

فيه.
البيــارويس  الرئيــس  اتهــم  بــدوره 
ممثــيل  لوكاشــينكو  ألكســندر 
منظــات دوليــة زاروا املركــز الذي 
بالقيــام  املهاجــرون  فيــه  يقيــم 
عــن  عوضــا  ألنفســهم  بالدعايــة 

تقديم مساعدات ملموسة.
مســؤولني  مــع  اجتــاع  يف  وقــال 
بشــأن الوضــع عــىل الحــدود: "إذا 
كنتــم قدمتــم إىل هنــا )املنظــات 
املســاعدة  فقدمــوا  الدوليــة( 
تكونــوا  مل  وإذا  للمهاجريــن، 
إنســاين  ممــر  إقامــة  عــىل  قادريــن 

فقولوا ملاذا أنتم غري قادرين".

الرئيــس  األورويب  االتحــاد  ويتهــم 
البيــارويس بتنســيق وصــول هــذه 
املوجــة مــن املهاجرين والاجئني 
إىل الجانــب الرشقــي مــن التكتــل، 
العقوبــات  عــىل  ردا  وذلــك 
األوروبيــة التــي فرضــت عىل باده 
الــذي  الوحــي"  "القمــع  بعــد 

مارسه نظامه بحق املعارضة.

إيران: مقتل 9 من الحرس 
الثوري في اشتباكات مع 

قوات أمريكية بالخليج
طهران/ األناضول:

أعلن الحرس الثوري اإليراين، أمس، مقتل 9 من عنارصه يف 
اشــتباكات مبــارشة مــع القــوات األمريكيــة املتواجدة يف مياه 

الخليج العريب.
ونقلت وكالة "مهر" اإلخبارية اإليرانية عن قائد قوات البحرية 
اشــتباكات  إن  قولــه  تنغســريي،  رضــا  عــيل  الثــوري  للحــرس 
مبــارشة اندلعــت مــع القــوات األمريكيــة يف الخليــج العــريب، 

دون تحديد توقيتها.
وأوضح تنغسريي أن االشتباكات أسفرت عن مقتل 9 عنارص 

من الحرس الثوري، دون مزيد من التفاصيل.
بــني  املبــارشة  االشــتباكات  مــن  العديــد  "حدثــت  وأضــاف: 

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات األمريكية".
9 رضبــات  القــوات البحريــة: "لقــد قمنــا بتوجيــه  وتابــع قائــد 
التــي  املواقــع  ذكــر  دون  ســقطوا"،  الذيــن  شــهدائنا  مقابــل 

استهدفتها تلك الربات أو أوقاتها.

المبعوث األممي لليمن 
يحث على خفض التصعيد 

وإنهاء النزاع
القاهرة/ األناضول:

حث املبعوث األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ، أمس، عىل 
خفض التصعيد وإنهاء الرصاع يف الباد عرب املفاوضات.

" اجتمــع  تويــرت  عــىل  تغريــدة  يف  غروندبــرغ  مكتــب  وقــال 
الــربكاين  ســلطان  اليمنــي  الربملــان  برئيــس  األممــي  املبعــوث 

وعدد من الربملانيني، )اإلثنني( يف  القاهرة".
األخــرية، ورضورة خفــض  التطــورات  "تــم مناقشــة  أنــه  وأضــاف 

التصعيد يف  اليمن".
وشــدد غروندبــرغ عــىل رضورة الرتكيــز عــىل أولويتــي التخفيــف 
مــن آثــار الــرصاع، والعمــل عــىل إنهــاء النــزاع مــن خــال تســوية 

تفاوضية.
مــن جانبــه، أفــاد بيــان للخارجيــة املرصيــة، أن غروندبــرغ، ناقش 
يف لقــاء منفصــل مــع وزيــر الخارجيــة، ســامح شــكري، مســاعي 

استئناف الحوار بني األطراف اليمينة.
وخال اللقاء "أحاط املبعوث األممي وزير الخارجية باتصاالته 
ومســاعيه التي قام بها خال الفرتة املاضية الستكشــاف آفاق 

التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بني األطراف اليمنية".
الوضــع  مســتجدات  "آخــر  إىل  األممــي  املبعــوث  وتطــرق 

السيايس وامليداين عىل الساحة اليمنية".
املرحلــة  خــال  القاهــرة  مــع  العمــل  إىل  "تطلعــه  عــن  وأعــرب 

املقبلة ملا فيه صالح اليمن وشعبه".
بدوره، أعرب شــكري عن "التطلع ألن تســهم مســاعي املبعوث 
باعتبــاره  اليمــن؛  الســيايس يف  الحــل  دفــع مســار  األممــي يف 
الســبيل األمثــل للتوصــل إىل تســوية شــاملة ومســتدامة لألزمــة 

اليمنية".
ولكافــة  األممــي  املبعــوث  ملهمــة  مــرص  "دعــم  شــكري  وأكــد 
الجهود اإلقليمية والدولية املبذولة يف ســبيل تحقيق التســوية 

املنشودة".
ووصــل غروندبــرغ األحــد، إىل العاصمــة املرصيــة القاهــرة يف 
زيــارة غــري محــددة املــدة، لعقــد مباحثــات حول ســبل حــل أزمة 

اليمن.

طرابلس/ وكاالت:
ارتفــع عــدد املرتشــحني يف االنتخابــات الرئاســية 
أكــر  إىل  املقبــل  الشــهر  املقــررة  بليبيــا  املقبلــة 
العليــا  املفوضيــة  اغــاق  مــع  مرشــحا،   85 مــن 
قــال  فيــا  الرتشــح،  بــاب  أمــس،  لانتخابــات، 
االنتخابــات  قوانــني  إن  للدولــة  األعــىل  املجلــس 
التــي أصدرهــا مجلــس النــواب ســتعرض العمليــة 

للطعن القانوين يف صحتها.
وقالت مفوضية االنتخابات إن فروعها الثاثة يف 
طرابلــس )غــرب( وبنغــازي )رشق( وســبها )جنوب( 
املرتشــحني  طلبــات  كافــة  يف  وتدقــق  تراجــع 
للتأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات وضوابــط الرتشــح 
ديســمرب/  25 يف  املقــررة  الرئاســية  لانتخابــات 

كانون األول املقبل.
وتنتظــر املفوضيــة ردود النائــب العــام واملباحــث 
حــول  والجــوازات  الجنســية  ومصلحــة  الجنائيــة 
أهليــة القامئــة األوىل من املرتشــحني، للتأكد من 
عــدم وجــود أحــكام قضائية بحقهــم، وعدم حملهم 

جنسية دولة أخرى دون إذن جهات االختصاص.
–تضيــف  املرتشــحني  أحــد  إخــال  حــال  ويف 
بأحــد  تويــرت-  عــىل  حســابها  يف  املفوضيــة 
باســتبعاد  تقــوم املفوضيــة  القانونيــة  املتطلبــات 
ويبلــغ  فوضــه  مــن  أو  بــه  واالتصــال  ترشــحه  ملــف 
انتهــاء  تاريــخ  مــن  أيــام   5 خــال  االســتبعاد  بقــرار 

تقديم طلبات الرتشح.
توضيح للمفوضية

وأوضحــت مفوضيــة االنتخابــات، يف بيان األربعاء 
املايض، أن طلبات الرتشح املرفقة باملستندات 
ذات العاقة باالشــرتاطات القانونية املقدمة إىل 
املفوضيــة ال تعنــي بالــرورة أن طلــب املرتشــح 

قد ُقبل.
ومــن املرتقــب أن تنــرش املفوضيــة القوائم األولية 
 48 خــال  لديهــا  املقبولــة  املرتشــحني  ألســاء 

ساعة من اإلعان عن إغاق باب الرتشح.
أهليــة  يف  التدقيــق  عمليــة  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
املرتشــحني، تحــدد فــرتة اعرتاضــات املرتشــحني 

القوائــم  نــرش  تاريــخ  مــن  التاليــني  اليومــني  يف 
األوليــة، وتتــوىل املفوضيــة النظر يف االعرتاضات 
والفصــل فيهــا خــال األيــام الثاثــة التاليــة النتهــاء 

املدة املحددة لتقديم االعرتاضات.
أبرز المترشحين

الوحــدة  حكومــة  رئيــس  املرتشــحني  أبــرز  ومــن 
الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، واللــواء املتقاعــد 
ووزيــر  القــذايف،  اإلســام  وســيف  خليفــة حفــرت، 
الداخليــة الســابق فتحــي باشــاغا، ورئيــس مجلــس 
النــواب عقيلــة صالــح. ومــن بــني املرتشــحني أيضا 
أول مرشــحة لانتخابــات  بــن خليفــة، وهــي  ليــىل 
مدنيــة  ناشــطة  وهــي  ليبيــا،  تاريــخ  يف  الرئاســية 
مواثيــق  منظمــة  يف  إداريــة  ومســؤولة  وحقوقيــة 

لحقوق اإلنسان.
مســعود  الليبــي  العســكري  العــام  املدعــي  وكان 
ارحومة مفتاح طلب مساء األحد إيقاف إجراءات 
ترشــح ســيف اإلســام وحفــرت النتخابــات الرئاســة، 
مرجعــا األمــر إىل رضورة مثولهــا للتحقيــق فيــا 

أســند إليهــا مــن وقائــع، وذلــك يف قضيــة مرفوعة 
بلــدة  يف  مواطنــني  بقتــل  وتتعلــق  الرجلــني  ضــد 

إسبيعة جنويب العاصمة الليبية طرابلس.
وأضــاف املدعــي العــام العســكري أن حفــرت متهــم 
يف  مهاجــرا   63 بقتــل  تتعلــق  قضايــا  يف  أيضــا 
مدينــة  يف  املهاجريــن  اســتقبال  مركــز  قصــف 
تاجوراء رشقي طرابلس يف يوليو/متوز 2019.

ليبــي  ألــف  مليونــني و800  مــن  أكــر  وقــد ســجل 
االنتخابــات  يف  للتصويــت  مايــني   7 أصــل  مــن 
الرئاســية، وذكــرت املفوضيــة، أمــس، أنهــا وزعــت 
أكر من مليون ونصف املليون بطاقة ناخب حتى 
انتهــاء عمليــة  عــىل  أيــام   8 تبقــت  وقــد  الســاعة، 

توزيع البطاقات.
واالنتخابــات الرئاســية املقــررة الشــهر املقبــل هــي 
األوىل التــي تجــري باالقــرتاع العــام يف ليبيــا، وهي 
تتوج عملية سياسية ترشف عليها األمم املتحدة 
إلنهــاء األزمــة السياســية التــي عاشــتها البــاد منــذ 

سقوط نظام معمر القذايف يف عام 2011.

عدد المترشحين للرئاسة الليبية يفوق 85 والمفوضية تغلق باب الترشح

ستوكهولوم/ وكاالت:
يعنــى  دويل  معهــد  أمــس،  نــرشه،  تقريــر  كشــف 
التــي  الــدول  عــدد  أن  العــامل  يف  بالدميقراطيــة 
تنزلــق نحــو االســتبداد يتزايــد، يف حــني ارتفــع عــدد 
مل  مســتوى  إىل  املهــددة  الراســخة  الدميقراطيــات 

يبلغه من قبل.
الــدويل  "املعهــد  نــرشه،  الــذي  التقريــر  وعــزا 
مــا  للدميقراطيــة واملســاعدة االنتخابيــة" ذلــك إىل 
قيــود  واســتخدام  الشــعبوية،  السياســات  ســاها 
دول  ونــزوع  املنتقديــن،  إلســكات  كورونــا  جائحــة 
إىل تقليــد الســلوك املناهــض للدميقراطيــة الــذي 
تنتهجــه دول أخــرى، واســتخدام التضليــل اإلعامــي 

لتقسيم املجتمعات.
مــن  تتخــذ  دوليــة  منظمــة  وهــو  املعهــد،  وقــال 
ســتوكهومل مقــرا لهــا، يف دراســته لعــام 2021 عــن 
حالــة الدميقراطيــة يف العــامل اعتــادا عــىل بيانــات 

تــم جمعهــا منــذ 1975 إن "دوال تعــاين أكــر مــن ذي 
قبل من التآكل الدميقراطي".

تراجــع  مــن  تعــاين  التــي  الــدول  "عــدد  أن  وأضــاف 
دميقراطي مل يكن بهذا االرتفاع قط"، يف إشارة إىل 
االنحــدار يف مجــاالت، من بينها الضوابط املفروضة 
عــىل الحكومــة واســتقال القضــاء، إضافــة إىل حريــة 

اإلعام وحقوق اإلنسان.
وأوضحــت الدراســة أن أفغانســتان هــي أبــرز الحاالت 
شــهدته  الــذي  االنقــاب  أن  حــني  يف  العــام،  هــذا 
انهيــارا  كان  فرباير/شــباط  مــن  األول  يف  ميامنــار 

لدميقراطية هشة.
ومن بني األمثلة األخرى مايل التي شهدت انقابني 
منــذ عــام 2020، وتونــس حيــث حــل الرئيــس قيــس 

سعيد الربملان واستحوذ عىل كل السلطات.
الربازيــل  مثــل  كــربى  دميقراطيــات  وشــهدت 
والواليــات املتحــدة تشــكيك رؤســاء يف صحــة نتائــج 

قضائيــة  ماحقــة  الهنــد  شــهدت  فيــا  االنتخابــات، 
سياســات  انتقــدوا  الذيــن  األفــراد  مــن  ملجموعــات 

الحكومة.
وكانت املجر وبولندا وسلوفينيا ورصبيا هي الدول 

األوروبية األكر تراجعا يف الدميقراطية.
وقال التقرير "يف الواقع، فإن %70 من سكان العامل 
يعيشــون حاليــا إمــا تحــت أنظمــة غــري دميقراطيــة أو 

يف دول تشهد تراجعا يف الدميقراطية".
وأدت جائحــة كورونــا إىل تنامــي الســلوك الســلطوي 
الذي تنتهجه بعض الحكومات، وقالت الدراســة إنه 
ال يوجــد دليــل عــىل أن أنظمــة ســلطوية كانت أفضل 
يف مكافحــة الجائحــة رغــم أن تقاريــر وســائل اإلعــام 

الصينية تقول العكس.
إضافيــة  أدوات  تقــدم  "الجائحــة  إن  التقريــر  وقــال 
ومربرا للخطط القمعية وإسكات املعارضة يف دول 
مثل بياروسيا وكوبا وميامنار ونيكاراغوا وفنزويا".

احتجاًجا على االتفاق السياسي
ا معزوًل  12 وزيًرا سودانيًّ

يتقدمون باستقالت 
مكتوبة لحمدوك

الخرطوم/ األناضول:
أعلــن 12 مــن الــوزراء املعزولــني بقــرار مــن قائــد الجيش الســوداين عبد 
الحكومــة  لرئيــس  مكتوبــة  اســتقالتهم  تقديــم  أمــس،  الربهــان،  الفتــاح 
اللــه حمــدوك؛ رفضــا التفــاق ســيايس وقعــه الربهــان  االنتقاليــة، عبــد 

وحمدوك األحد، يف محاولة إلنهاء األزمة يف الباد.
أزمــة  الســودان  يعــاين  املــايض،  األول  ترشيــن  أكتوبــر/   25 ومنــذ 
الســيادة  وحــل مجلــي  الطــوارئ،  حالــة  الربهــان  أعلــن  حــادة، حيــث 
حزبيــة  قيــادات  اعتقــال  عقــب  الــوالة،  وإعفــاء  االنتقاليــني  والــوزراء 
ووزراء ومســؤولني، مــا أثــار احتجاجات مســتمرة ترفــض هذه اإلجراءات 

باعتبارها "انقابا عسكريا".
األحــد، رفضــه  باتفــاق  إقليميــة ودوليــة  وبينــا رحبــت دول ومنظــات 
وزراء معزولــون وأحــزاب سياســية وائتافــات، بينهــا قــوى "إعــان الحرية 
والتغيــري" وتجمــع املهنيــني، كــا شــهدت مــدن ســودانية احتجاجــات 

رافضه له.
وقــال الــوزراء املعزولــون، يف بيــان أمــس: "تقدمنــا باســتقاالتنا مكتوبــة 

للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد".
الصــادق  املنصــورة  مريــم  الخارجيــة  وزيــرة  املســتقلني،  الــوزراء  وأبــرز 

املهدي، ووزير العدل نرص الدين عبد الباري.
ومل يوضــح الــوزراء املعزولــون، يف البيــان، ســبب تقديــم اســتقالتهم، 
لكنهــا تــأيت غــداة بيــان أعربــوا فيــه عــن رفضهــم التفــاق األحــد، معتربيــن 
أنــه "يرشعــن للحكــم االنقــايب العســكري"، بحســب املوقــع اإللكرتوين 

لوزارة الثقافة واإلعام.
وتتألــف الحكومــة املعزولــة مــن 26 وزيــرا، منــذ إعان حمدوك تشــكيل 

هذه الحكومة، يف 8 فرباير/ شباط املايض.
ووفــق اتفــاق الربهــان- حمــدوك، املؤلــف مــن 14 بنــدا، ســيتم تشــكيل 

حكومة كفاءات )با انتاءات حزبية(.
كــا يتضمــن االتفــاق إلغــاء قــرار إعفــاء حمــدوك مــن رئاســة الحكومــة، 
وإطــاق رساح جميــع املعتقلــني السياســيني، وتعهــد الطرفــني بالعمــل 

سويا الستكال املسار الدميقراطي.
وأعلنت قوى سودانية، بينها تجمع املهنيني و"إعان الحرية والتغيري" 
وحزبــا املؤمتــر والشــيوعي وهيئــة محامــي دارفــور وحركــة جيــش تحريــر 
الســودان، رفضهــا التفــاق األحــد، معتــربة أنــه "محاولة لرشعنــة االنقاب 

األخري" و"الحيلولة دون قيام الدولة املدنية الدميقراطية".

معهد دولي يحذر: الديمقراطية في العالم تتآكل 
والنزلق نحو الستبداد يتصاعد

وسط ظروف صعبة
2000 مهاجر يواصلون النتظار على حدود بيالروسيا-بولندا
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ســكان  مــن  عاًمــا(   35( األخــرس  ماهــر 
مبــرض  أصيــب  يونــس،  خــان  محافظــة 
أمــام  وكان  2017م،  عــام  الرسطــان 
يــن "إمــا فقــدان الحيــاة وإمــا  خياريــن ُمرَّ
فقــدان قدمــه اليــرسى"، فاختــار الخيــار 
الثــاين عــى قســوته، فبــرت الســاق من 
فــوق الركبــة فتعطــل عــن مهنتــه كســائق 
يعمــل عــى نقــل الــركاب، ميــي وقتــه 
كان  التأهيــل،  إعــادة  جلســات  بــن 
مخصــص "الشــؤون االجتامعيــة" البالــغ 
الوحيــد  الدخــل  مصــدر  شــيقل   700

لألرسة.
رصف  عــدم  مــن  عــام  وبعــد  لكنــه 
كل  مــن  البيــت  ونفــاد  املخصصــات 
املســتلزمات، ســمع فيهــا صــوت الجوع 
إىل  العــودة  قــرر  أطفالــه،  بطــون  ينخــر 
ولكــن  الــركاب  لنقــل  العمومــي  الخــط 
ظهــره  يف  كثــرة  وآالم  واحــدٍة  بقــدم 
وأخرى بقيت آثارها جامثة عى موضع 

البر.
حبة مسكن

كل يــوٍم يبتلــع ماهــر حبة مســكٍن لتأخذ 
أوجاعــه غفــوة أو باألحــرى يك ال يشــعر 
بآالمــه، يخــرج من بيتــه صباًحا، يصطف 
بســيارة األجــرة التــي يعمــل أجــًرا عليهــا 
رفــح،  مبحافظــة  "العــودة"  كــراج  عنــد 
بــن  الخارجــي  النقــل  مبهمــة  يقــوم 

املحافظات.
قبــل اإلصابــة كان بإمــكان ماهــر النــزول 
الســائقن  مــع  والتنافــس  ســيارته  مــن 
اآلن  "لكننــي  الــركاب،  لجلــب  اآلخريــن 
ال  يك  الســيارة  مــن  النــزول  أســتطيع  ال 
يخاف الركاب مني عندما يشــاهدونني 

بقدم واحدة".
لذا يبقى جالًســا يف الســيارة بانتظار أن 
يظفــر بحمولــة كاملــة بعــد ســويعات من 
االنتظــار، يراعيــه عنــارص رشطــة املــرور 
الــركاب  لكــن  وضعــه،  يعرفــون  الذيــن 

يوفــر دخــًا يســًرا ال يزيــد عى عرشين 
"إذا  اليــوم،  لطعــام  تكفــي  شــيقًا 
مــا  يوًمــا  قعــدت  وإذا  بنــاكل  اشــتغلت 
بناكلــش!"، هــذا الواقــع الــذي يعيشــه، 
يجعلــه دائــم االســتامع إلذاعــات الراديــو 
يتحرى أي خرٍب عن رصف املخصصات.

قبــل شــهٍر مل يحتمــل آالم ظهــٍر كانــت 
مل  بداخلــه،  الوجــع  مســامر  تــدق 
"زرت  الطبيــة،  املســكنات  معهــا  تنفــع 

لهــا  تــرف  مل  التــي  األرس  مــن  اآلالف 
وزارة الشــؤون والتنميــة االجتامعيــة برام 
مــرت  لهــم،  املســتحقة  الشــيكات  اللــه 
العائلــة بظــروف حيــاة ســيئة ترســخ يف 
قبــل  كانــت  الشــهور  "أصعــب  ذاكرتــه 
فراكــم  الــركاب،  تحميــل  عــى  عمــي 
شــيقل،   700 وبلــغ  عــيَّ  البقالــة  ديــن 
ثــم امتنــع البائــع عــن منحنا الديــن لعدم 
الــرف،  ملوعــد  واضــح  أفــق  وجــود 
وزادت األعبــاء مــع بــدء موســم الدراســة 
روضــة  ملصاريــف  األوالد  وحاجــة 
يك  أملــي  عــى  فتحاملــت  ومدرســة، 

أوفر لهم أقل األشياء".
ماهــر  حصــل  املــايض  أيــار  مايــو/  يف 
التنميــة  وزارة  مــن  شــيقًا   750 عــى 
تلقتهــا  دفعــة  آخــر  وهــي  االجتامعيــة، 
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عى بند املعونة االجتامعية.
الدفعــة  رصف  املقــرر  مــن  وكان 
املاليــة األوىل نهايــة شــهر مــارس/ آذار 
املايض، عى أن ُترف الدفعة الثانية 
الــوزارة  لكــن  املــايض،  يونيــو  مطلــع 
وتحــت ذرائــع "عــدم توفــر األمــوال" مل 

تلتزم ما أعلنته.
متلقــي  مــن  وغــره  ماهــر  يــراه  مســوغ 
الشــؤون غــر منطقــي يف وقــت تــرف 
وكبــار املســؤولن  الــوزارة،  رواتــب كل 

واملوظفن.
رســالة  موجًهــا  أجراســه  الغضــب  يقــرع 

بغــر  الــذي ال يعرفونــه كثــًرا يجرحونــه 
قصــد "لــو ســمحت يــا ســواق انــزل افتــح 

الشنتة )الصندوق الخلفي(".
يعلــق عــى املشــهد الــذي يتكــرر معــه 
ــا بعفويــة: "بنــزل مــن الســيارة؛ مــا  يوميًّ
بقــدر اضلنــي احــي لــكل واحــد: رجي 
حالــة  بهيــك  يشــوفني  فلــام  مبتــورة، 

بحكيي: أنا آسف حقك عي".
"قبــل  العمــل حــارضة يف حديثــه:  آالم 
ــا  البــر كان األمل فقــط إرهاًقــا، أمــا حاليًّ
البــر  فأشــعر بوجــع يف الظهــر، ومــكان 
يزيد أمله مع الربد، القدم غر متوازية، 
أعــد أجلــس خلــف املقــود مرتاًحــا،  مل 
ويك أتحمل كل ذلك أتناول املسكنات 
ــا حتــى أتحمــل األمل ألعمــل وأوفــر  يوميًّ

الطعام ومروف أوالدي".
يعــود ماهــر إىل أطفالــه الثاثــة الســاعة 
أحياًنــا،  نامئــون  وهــم  مســاًء،  الثامنــة 
ويســتيقظ للعمــل وهــم يف املدرســة، 

الطبيــب ألشــكو لــه ما أشــعر بــه، فأجرى 
فحوصــات يف موضــع القــدم املبتــورة؛ 
تركيــب  عــى وشــك  كنــت  أننــي  علــاًم 
الــورم  أن  ليخــربين  صناعــي،  طــرف 
الخبيــث عــاد للجــزء املتبقــي من القدم 
املبتــورة ويبلــغ طولــه 7 ســم، فكتب يل 

تحويلة للعاج يف الخارج".
أيام مرة

عــرشات  كحــال  كثــًرا  العائلــة  تأثــرت 

املخصصــات  رصف  عــن  للمســؤولن 
 8 بياخــد  الــي  "هــو  عاميــة:  بلهجــة 
آالف شــيكل وبقلــك بكفونيــش، كيــف 
الــي بياخــد شــؤون بـ700 شــيقل بدهم 
انــه  نفســه  عــى  بســمح  هــل  يكفــوه!؟ 
يعيــش هيــك حيــاة )...( احنــا بنشــتغل 
عشــان مــا نتحاســبش عــى أوالدنــا ليــش 
مســؤولن  لكوننــا  جعانــن  خلناهــم 

عنهم".
معاناتــه:  تفاصيــل  يف  أكــر  ينبــش 
"مــرت أيــاٌم مل نجــد فيهــا العدس الذي 
شــخًصا  نجــد  مل  بيــت،  أي  يف  يتوفــر 
ونقلتــه  ابنــي  مــرض  منــه،  نســتدين 
للمشــفى ومل أســتِطع توفــر الــدواء له، 
احتاج رضيس إىل عصب ومل أستطع 
زراعتــه وتحملــت أمًلــا شــديًدا، وحتــى 
لــن  املواقــف  لــذات  تعرضــت  لــو  اآلن 
أوفــر  فبالــكاد  العــاج،  توفــر  أســتطيع 

طعام اليوم وإذا مل أعمل نجوع".
يحكــم اإلمســاك مبقبــض عكازتــه وهــو 
رسيعــة  وأخــرى  بطيئــة  بوتــرة  يســر 
محافًظــا عــى توازنــه يف أثنــاء صعــوده 
عــى  الصفيــح  بألــواح  بيَتــه املســقوف 
الطابــق الرابع، يغطــي النايلون نوافذه، 
يعيــش مــع أطفالــه الثاثــة ليــان )ســت 
سنوات( ولن )خمس سنوات( ونسيم 
يدخــل  ال  واحــدة  غرفــة  يف  )ســنتان( 
تقيهــم  ال  كــام  نوافذهــا،  مــن  الهــواء 

الربد.

يقــول كناعنــة: "تضــم املوســوعة التــي تقــع يف 
إطــار  700 حكايــة يف  خمســة مجلــدات قرابــة 
الخرافة، عملت عليها منذ الســبعينيات، حن 
كنــت أســتاًذا ملســاقات الفلكلــور الشــعبي يف 
عديــدة  مناطــق  مــن  وثقتهــا  برزيــت،  جامعــة 
يف كامــل فلســطن مــن غــزة، حتــى مــدن وقــرى 

فلسطن الحدودية مع لبنان شاماًل".
تضــم املوســوعة التــي ُطِبــع جــزء منهــا تحضــًرا 
لإلطاق قريًبا، ما ال يقل عن مئة حكاية شعبية 
تتنــاول الخافــات والراعــات بن الزوجن، ثم 
تتطرق لحلول لهذه الخافات، وقسمها كناعنة 
وأطــراف  الحــل  وبحســب  الخــاف،  حســب 
الــراع؛ فحكايــات الــراع بــن الحــامة والكنــة 
تقــع يف جــزء مشــابه لهــذا النــوع مــن الخافــات 
التي ُتصبغ الحكايات بصبغتها، وهذا ما ينطبق 
عــى حكايــات الراعات العائليــة واالجتامعية 

بن الرضائر أو بن الزوجة وأخت الزوج.
ويف حديثــه لـ"العــريب الجديــد" يشــر كناعنــة، 
إىل أن جــزًءا مــن الحكايــات التــي ســيعاد نرشها 
يف املوســوعة، قــد ُنــرشت يف املــايض ضمــن 

كتب عديدة جمع حكاياتها، من أبرزها الكتاب 
الفلســطيني الشــهر "قول يا طر"، الذي ترجم 

إىل اللغة اإلنجليزية.
التمييز بين الحكايا

يؤكــد الباحــث كناعنــة، أنــه عــرب ســنوات طويلــة 
من التوثيق وجمع الحكايات، سمحت له خربته 
الراكميــة التــي تزيــد عــى أربعن عاًمــا، وقراءة 
مئات الكتب، بتمييز الحكايات املتامسكة من 
الحكايــات التــي ال تصلــح للنــرش، وكذلك متييز 
اء، وأغلــب من يقصُّ الحكايات  القــاص أو الَحــكَّ

الشعبية هن النساء. 
يقول: "ميكن التمييز بن التي تؤلف من رأيها، 
وحــول  متداولــة".  قصــة  تحــي  التــي  تلــك  أو 
الفرق بن الحكايات الشعبية العادية والحكاية 
"حقــل  إن  كناعنــة:  يقــول  الخرافيــة،  الشــعبية 
الحكايات هو حقل أكادميي واسع، عمره يزيد 

عى 500 عام وأصله أوروبا".
الحكايــة الخرافيــة هــي حكايــة نســائية، يرسدنها 
عنــد لقــاءات أفرادهــا االجتامعيــة. وغر صحيح 
ها لألطفال قبل النوم، فهي حكايات  ارتباط َقصِّ

غــر خاصــة باألطفــال تحديــًدا، مع أن جزًءا منها 
يصــح لألطفــال، لكــن يف غالبهــا هــي حكايــات 

صالحة للكبار". 
الحكايــة  قــاص  "يتمتــع  كناعنــة:  ويتابــع 
الجلســات  يف  ُتحــى  وعــادًة  مــا،  بخصوصيــة 
وهــي  مــا،  بوقــت  املقرونــة  غــر  االجتامعيــة 
عليهــا  ينطبــق  ال  أو  الواقــع،  تخالــف  حكايــات 
الواقع، وتحتوي عى إشارات تدل عى افراق 
الحكاية عن الواقع، لكنها تنتهي بإشارة إعادتنا 

للواقع.
كان  مــا  يــا  كان  بالقــول:  القــاص  يبــدأ  فمثــًا، 
يف قديــم الزمــان، أي دعوكــم مــن الواقــع، ويف 
الخرافيــة  الشــعبية  الحكايــة  يف  يقــال  النهايــة 
وعليكــو  حكيتهــا  حكايتــي  هــاي  الفلســطينية: 
مواصفــات  بــأن  للمتلقــي  إعــام  وهــي  رميتهــا، 

الحكاية غر الحقيقية انتهت وعدنا للواقع". 
ترفيه وتوثيق

يف  واألديب  املعــريف  اإلنتــاج  مســؤولة  تقــول 
مؤسســة تامر للتعليم املجتمعي، مجد حمد: 
مــن املوســوعة.  نــرشت جزأيــن  إن "املؤسســة 

املوســوعة  وإطــاق  النــرش  إكــامل  إطــار  ويف 
بصــورة رســمية عــام قريــب، ســتمنح املؤسســة 
أو  الخرافــات  عــى  لاطــاع  للمتلقــي  فرصــة 
رشاء  أو  اســتعارتها  عــرب  الخرافيــة  الحكايــات 

أجزاء منها". 
"وبهــذا،  الجديــد":  لـ"العــريب  حمــد،  وتتابــع 
ميكن للعمل تلبية غرض الرفيه والتسلية لدى 
بعــض القــراء، ورمبــا يخــدم الباحثــن يف مجــال 
الحكايــة الشــعبية الخرافيــة، ورمبــا ملــن يعتنــون 
املجتمــع  يف  قدميــة  ظواهــر  ودراســة  بفهــم 

الفلسطيني من خال هذه القصص".
تامــر  مؤسســة  بأهــداف  مقــرون  الــدور  وهــذا 
الضفــة  يف  املكتبــات  معظــم  مــع  تعمــل  التــي 
الغربيــة وقطــاع غزة، لذا نصدر بعض اإلنتاجات 
ونحــاول  بــل  بهــا،  املكتبــات  ونرفــد  املعرفيــة، 
الوصول إىل مناطق مهمشة ونائية يف منطقتي 

لتوثيــق  عملنــا، 
مختلف أشــكال 
واألدب  الفــن 

واملعرفة".

عاّمن/ هدى الدلو:
"كمــن  كتــاب  -عــامن"،  والتوزيــع  للنــرش  "العائــدون  دار  عــن  حديًثــا  صــدر 
غســان كنفــاين: كيــف تعقــب النــص تاريخــه وأدركــه"، للباحــث واألكادميــي 

الفلسطيني محمد فرحات.
والكتــاب دراســة نقديــة معمقــة يف نصــوص كنفــاين القصصيــة والروائيــة، إذ 
أوضــح الكاتــب يف مقدمتــه أنهــا "تنتمــي مــن الناحية النظريــة واملنهجية، إىل 
علم اجتامع الثقافة، وحقل العاقة بن النص والتاريخ"، كام بحثت "بانفتاح 
وتطلــع، عــن كل امتــداد ممكــن مــن شــأنه أن ميتنها ويعززهــا ويفتح أفقها، يف 
كل اتجاه مفيد". وبحسب الكاتب تقدم الدراسة مساهمة "سوسيولوجية" 
يف مجال نيص وتاريخي مركب، وتعاملت مع عنارص الصرورة كلها: النص 
والفاعــل والواقــع واألثــر". وتنــاول املحــور األول مــن الدراســة مقاربــة لعاقــة 
يف  الســياق،  خصوصيــات  وبعــض  العاقــة  هــذه  ومكونــات  بالعــامل  النــص 
حــن تنــاول املحــور الثــاين البنية الدالــة لخطاب كنفــاين بدرجاتها املختلفة، 

لينتهي عند استعراض الوعي الذي قدمه الخطاب لتاريخه.
واملؤلف محمد فرحات، حاصل عى شهادة الدكتوراة يف علم االجتامع من 
جامعــة تونــس األوىل، وهــو كاتــب وأســتاذ جامعــي، واألمــن العــام للجمعيــة 

العربية لعلم االجتامع.

صدور "كمين غسان 
كنفاني: كيف تعقب

 النص تاريخه وأدركه"

حكايات خرافية من فلسطين.. 
في انتظار الموسوعة

رام الله/ فلسطين:
تستعد مؤسسة "تامر للتعليم المجتمعي"، في مدينة رام الله، إلطالق أكبر موسوعة للحكايات 
الشعبية الفلسطينية، التي تقع في قالب الخرافة، وهو الخط الذي انفرد بجمعه أهم الموثقين 
والمؤرخين للحكاية الشعبية الخرافية في فلسطين، وأستاذ األنثروبولوجيا البارز، شريف كناعنة 

)88 عاًما(.تضم الموسوعة ثمرة بحث الحكايات الشفوية وتوثيقها ومسيرتها وغربلتها، في 
فلسطين التاريخية الكاملة لشريف كناعنة، منذ سبعينيات القرن الماضي. 

ثالوث السرطان والبتر وانقطاع مخصصات 
الشؤون يجتمع على عائلة "األخرس"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
"مرت عليَّ أيام ما كنت أالقي العدس في البيت".. على مداِر أياٍم 

وأشهر خلت انتظر ماهر األخرس وأطفاله صرف مخصصات الشؤون 
االجتماعية، لكن أمام نفاد مستلزمات البيت األساسية، وتراكم 

الديون وامتناع الناس أيًضا، أضيفت إليه معاناة جديدة، ليجتمع عليه 
البتر ومرض السرطان وتردي الحال المعيشي، تجرعت معها عائلته 
أياًما "مرة" لم يستره فيها سوى جدران البيت المسقوف بألواح 

الصفيح ويغطي نوافذه النايلون.
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كلام ســقط شــهيد جديد يف الضفة أو عىل حدود غزة، ومتكن جيش االحتالل 
مــن الوصــول إىل جثتــه.. تعــود فكــرة مقابــر األرقــام إىل أذهاننــا وبقــوة.. ومتــي 
أفكارنــا إىل طــرح أســئلة نعجــز عــن الحصــول عــىل إجابــات لهــا وخاصــة عندمــا 
نشــاهد عىل اإلعالم أمهات الشــهداء وهنَّ يبكني بحرسة ويطلنب جثث أبنائهن 
لدفنهــا.. أليــس دفــن امليــت إكراًمــا لــه؟ أليــس مــن حــق كل أم استشــهد ابنهــا أن 
تعرف املكان الذي يضم رفاته؟ أم أن هذه املعادلة ال تنطبق عىل الفلسطيني 

ا وميًتا؟  الذي يتنكر العامل لحقوقه حيًّ
مقابر األرقام، مدافن ال إنســانية ال أخالقية، متتهن الفلســطيني الذي تقع جثته 
األعــداء"،  "مقابــر ضحايــا  االحتــالل  ُيطلــق عليهــا  الكيــان املحتــل..  أيــدي  بــني 
يتعمد االحتالل أن يحيطها بالغموض والرسية وُيبقي كل ما يتعلق بها مجهواًل: 
عددهــا، وأماكــن وجودهــا، وعــدد الشــهداء املدفونــني يف كل منهــا، وهوياتهم. 
قــد تكــون مدافــن يف األرض وقــد تكــون ثالجــات شــديدة الــرودة تحمــل أرقاًمــا 
يــوم عــرات  أمــه كل  قلــب  الشــهيد مجهــواًل يحــرق  يبقــى  أن  رسيــة.. املهــم 
املــرات وهــي تتمنــى زيــارة قــره. وأهلــه وأصدقــاؤه ومحبــوه أيًضا، لــن يعلموا يف 
أي بقعة من األرض ُيحتجز جثامنه.. ال تعتقدوا أن هذا األمر مقصور عىل جثث 
الرجال.. أبًدا، فجثث النساء واألطفال أيًضا معرضة لالحتجاز يف مقابر األرقام.

بعــد احتــالل فلســطني، لجــأ الصهاينــة إىل ابتــكار إجرامــي جديــد كــام هــو دأبهــم 
منــذ اللحظــة األوىل لوجودهــم عــىل هــذه األرض، أموه" مقابر األرقام". انشــقت 
أذهانهــم املتوحشــة عــن فكــرة احتجــاز جثــث الفلســطينيني والعــرب ممــن كانــوا 
يدافعون عن فلســطني واستشــهدوا عىل أرضها كنوع من العقوبات يســقطونها 

وا جروتهم وقاوموهم. عىل الشهداء ألنهم تحدَّ
توســع مفهــوم مقابــر األرقــام ومامرســاتها بعــد ذلــك لتضــم جثــث األرسى الذيــن 
يقضون يف سجون االحتالل أيًضا، وتخيل معي هنا: مل يكتفوا باحتجاز األسري 

ا، بل يكملون احتجاز جثامنه ميًتا! حيًّ
فيهــا  يدفــن  بــدأ  أن  بعــد  شــائكة،  بأســالك  املقابــر  إحاطــة  إىل  االحتــالل  عمــد 
جثامني الشهداء واألرسى، مدافن ال تشبه املدافن سوى باالسم! قبورها عبارة 
عــن حفــرة بســيطة بالقــرب مــن ســطح األرض تحيــط بها الحجارة، وبداًل من شــاهد 
ــت فــوق كل قــر لوحــة  القــر الــذي يشــري إىل صاحــب القــر وتاريــخ وفاتــه، ُتثبَّ

معدنية تحمل رقاًم!
بــه الجهــات األمنيــة املســؤولة يف دولــة  ملــف رسي يحمــل الرقــم ذاتــه تحتفــظ 
االحتــالل حــول كل مــا يتعلــق باملدفــون يف مــكان خاص يعرفونه هم فقط، يضم 
لع عليه غريهم. وهو ما يعني أنه لن  بني دفتيه بيانات الشهيد املحتجز، وال يطَّ
يكون بإمكان أي شخص التعرف إىل الشهيد املدفون يف هذا املكان سوى من 
ميتلكون امللف. فلو مىض أهل شهيد للبحث عنه، فلن يكون ذلك مجدًيا من 

دون امللف الذي يحمل الرقم.
اكُتشــف عــدد مــن تلــك املقابــر مصادفــة، أو مــن خــالل صحافــة االحتــالل ذاتهــا، 

وُعرف من مقابر األرقام حتى اآلن أربع:
اإلرسائيلية-الســورية- الحــدود  ملتقــى  عنــد  عســكرية  منطقــة  يف  تقــع  مقــرة 
اللبنانيــة وتجــاور جــرس بنــات يعقــوب، وبهــا مــا يقــرب مــن 500 قر، مقــرة أخرى 
تقــع يف املنطقــة العســكرية املغلقــة بــني مدينــة أريحــا وجــرس داميــة يف غــور 
األردن، ويحيــط بهــا جــدار وبوابــة حديديــة، وفيهــا أكــر مــن 100 قــر. وهنــاك 
مقــرة أخــرى يف غــور األردن أيًضــا مقــرة ريفيديــم. ومقــرة "شــحيطة" وتقــع يف 
قريــة وادي الحــامم، شــامل مدينــة طريــا الواقعــة ويوجد بهــذه املقابر نحو 349 

جثة.
بــه  ولحــق  التالحمــة،  الشــهيد ضيــاء  ــر رشارتهــا  فجَّ التــي  القــدس  انتفاضــة  منــذ 
صديقه مهند الحلبي الذي استشهد بعد أن أخذ بثأره، زاد عدد جثث الشهداء 
ــذ عمــاًل مقاوًمــا  املحتجــزة يف مقابــر األرقــام بشــكل متســارع، فــكل شــهيد ينفِّ
ويستشهد، فإنهم يحولون جثامنه إىل الثالجات الرسية )وهي الصورة الجديدة 
املبتكرة من ثالجات األرقام(؛ اعتقاًدا منهم بأنهم بذلك يخيفون الفلسطينيني 

ومن ثم يخففون من وترية عمليات املقاومة الفلسطينية ضدهم.
يحتفظــون بجثــامن الشــهيد يف ثالجــات رسيــة تصــل درجــات الحــرارة فيهــا إىل 
70 درجــة تحــت الصفــر، ومــع طــول املــدة تتشــوه مالمــح الجثــة، وقــد تحدثــت 

األرُس التــي تســلمت جثامــني أبنائهــا بــأن الشــهيد كان عبارة عــن قالب من الثلج، 
يحتــاج إىل وقــت طويــل ليــذوب، وعــادة مــا ُيســلم االحتــالل الجثــة بعــد قضايــا 
ومحاكم تستمر وقًتا طوياًل، ويسلمونه لذويه لياًل ويفرضون عليهم دفنه برسعة 
يف مــكان هــم يحددونــه ومــن دون جنــازة وبعــدد قليــل مــن األشــخاص، هــذا إن 

استطاعوا كسب القضية واستصدار حكم بتسلم الجثة!
ة يف قضيــة مقابــر األرقــام واحتجــاز جثــث األرقــام،  الســلطة الفلســطينية مقــرِّ
ة يف الكثــري مــن القضايــا األخــرى التــي تقــض مضاجــع الشــعب  كــام هــي مقــرِّ
ا لغطرســة االحتــالل وجروتــه، نراهــا  الفلســطيني وتوجعــه، وبــداًل مــن تضــع حــدًّ
تقــف عــىل أعتــاب الصهاينــة وتحــت بســاطريهم تســتجديهم، ويف الوقــت ذاتــه 
تضيِّق عىل الفلسطيني وتشارك يف حصاره ومتنعه من مامرسة حقه املروع 

يف مقاومة من اعتدى عىل أرضه واحتلها وقتل أبناءه وسلب حريته وكرامته.
الــال  الســادية  السياســة  هــذه  مامرســتها  يف  مســتمرة  االحتــالل  دولــة  تــزال  وال 
الــدويل، عــىل حــني نجــد  إنســانية بحــق الفلســطينيني، والتــي تناقــض القانــون 
الصهاينــة يطالبــون دول العــامل بإنشــاء متاحــف لضحايا الهولكوســت وقد نجحوا 
يف ذلــك فعــاًل، ويحفظــون يف تلــك املتاحــف بهويــات األشــخاص الذيــن قضــوا 
مــن حقهــم،  هــذا  أن  توفــرت.. ويؤكــدون  إن  وبياناتهــم وصورهــم  يف املحرقــة، 
ويفرضــون عــىل كثــري مــن الزعــامء والرؤســاء زيــارة ضحايــا الهولوكوســت قبــل أن 

يبدؤوا زيارتهم للدول التي ُحرق فيها يهود مثل أملانيا.
أما ما يخص الفلسطينيني.. فهم ينكرون كل حق له، حتى لو كان يف وجود قر 

معروف يضم رفاتهم يستطيع أهلهم زيارته متى شاؤوا!

التواصــل  مواقــع  ضجــت  أيــام  قبــل 
االجتامعــي بفعــل أب يف قطــاع غــزة 
تنــازل عــن صــداق ابنتــه "املهــر"، بــني 
يقدمــه  متعارًفــا  ــا  حقًّ ه  بعــدِّ رافــض 
الرجــل للمــرأة التي سيشــاركها حياته، 
وقيمته تقدر حسب العرف املعمول 
بــه يف كل دولــة، يف حــني قبل آخرون 
وإحيــاء  الشــباب  عــن  تخفيًفــا  ه  بعــدِّ
لســنة مهجــورة، إذ يوجــد يف التاريــخ 
اإلســالمي العديد من الشــواهد عىل 

ذلك.
وتــرى خلــود مطــر تنــازل األب عــن مهــر 
ابنتــه، بأنــه "أمر مهني للمرأة"، مشــرية 
رمزيــة  رشعيــة  "هديــة  الصــداق  إىل 
للمــرأة التــي ستشــارك زوجهــا حياتهــا 

وسيؤمنها عىل أرسته ومستقبله".
عىل حني يقول يعقوب حجو: "قيمة 
وليــس  العــرف  يحددهــا  الصــداق 
هــو متعــارف عليــه  مــا  األب، حســب 
يف البلــد، فمثــاًل معجــل الصــداق يف 
ولكــن  جنيًهــا،  يكــون  أن  ميكــن  مــر 
تأســيس  عــىل  األرستــني  بــني  ُيتفــق 
)الشــقة  للعروســني  املــادي  البيــت 
وتأثيثهــا(، واملؤخــر باالتفــاق، وعندنــا 
إىل   2000 مــن  الصــداق  غــزة  يف 
أن  لــأب  يحــق  وال  معجــل   4000

يحدد قيمة املهر أو يتنازل عنه".
وكان لنهــى ســليم رأي آخــر، تتحــدث: 
كان  إن  ولكــن  للمــرأة،  حــق  "املهــر 
موجــودة  والرغبــة  مبوافقتهــا،  األمــر 
يف  ضــري  فــال  باالتفــاق  الجميــع  عنــد 
ســيوفر  هــو  والدهــا  كان  وإن  ذلــك، 
لهــا كل يشء بتكلفــة املهــر املعــروف 

واملعهود كام كل الفتيات".
حق اجتماعي

يقــول أســتاذ علــم النفــس االجتامعــي 
أو  األب  "تنــازل  الشــاعر:  درداح  د. 
ويل األمــر عــن مهــر املــرأة فيــه مخالفة 
تفريــط  وفيــه  وأخالقيــة،  رشعيــة، 
لحقــوق الزوجــة، ألن الصــداق يدفعــه 
ال  لــذا  بهــا،  االســتمتاع  مقابــل  الــزوج 
يحــق ألي أحــد أن يتنــازل عنــه، إال إذا 

تنازلت هي عنه بعد الزواج".
ويضيف الشاعر لـ"فلسطني": "املهر 
يعطــي للمــرأة قيمــة اجتامعيــة وســط 
مجتمعهــا، والتنــازل عنــه فيــه إنقــاص 
للحــق االجتامعــي لهــا، وامتهــان لهــا، 

فهي تتباهى فيه أمام مثيالتها".
املهــر  عــن  التنــازل  أن  إىل  ويلفــت 
ميكــن أن يوقــع الغــنب والظلــم من قبل 
يكلفــه  مل  ألنــه  زوجتــه،  عــىل  الــزوج 

شيًئا، وقد يقلل من قيمتها.
وعــن تباهــي بعــض اآلبــاء بتنازلهــم عن 
مهر بناتهم، يبني أن من يفعلون ذلك 
ومــن  اللــه،  رضــا  بغــري  يتباهــون  هــم 
بناتهــم  قيمــة  حفــظ  منهــم  املطلــوب 
، وميكــن أن يقللــوا مــن  عنــد أزواجهــنَّ
منــه  جــزء  عــن  والتغــايض  الصــداق 

وليس التنازل عنه عىل اإلطالق.
إضرار معنوي

ومن جهته يؤكد أســتاذ الفقه وأصوله 
مــن  حــق  املهــر  أن  مقــداد  زيــاد  د. 
أثبتــه  الحــق  وهــذا  الزوجــة،  حقــوق 
تزوجــت  لــو  وحتــى  والســنة،  القــرآن 
ال  فهــذا  مهــر،  لهــا  يســمَّ  ومل  املــرأة 
يعنــي ســقوطه، ويثبــت لها ما يســمى 

وإن مل توافــق وتفــرد األب بالقــرار فــال 
ألنهــا  ــا  معنويًّ ويرضهــا  رشًعــا  يجــوز 
ســتقل عن مثيالتها بفرق واســع، ومن 
األفضل تسمية املهر عىل األغلب".

حــق  املهــر  يف  التــرف  أن  ويوضــح 
حــق  ألحــد  وليــس  للمــرأة،  ثابــت 
الترف فيه أو التنازل عنه سواء أكان 
ــا كان ويل أمــر، لقولــه  أًبــا أو أًخــا أو أيًّ
ٍء ِمْنــُه  تعــاىل: "َفــِإْن ِطــنْبَ َلُكــْم َعــْن يَشْ

َنْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئا".
األب  تنــازل  جــواز  عــن  ســؤاله  ولــدى 
وويل األب عــن املهــر ووقــوع الطــالق 
يجيــب  الدخــول،  وقبــل  العقــد  بعــد 
لــه التنــازل دون  د. مقــداد: "ال يجــوز 
كانــت  وإن  حتــى  للمــرأة  الرجــوع 
صغــرية وغــري عاقلــة، وهــذا مــا ذهــب 

ســورة  يف  تعــاىل  لقولــه  املثــل  مهــر 
َصُدَقاِتِهــنَّ  َســاَء  النِّ "َوآُتــوا  النســاء: 

ِنْحَلًة".
أنــه  لـ"فلســطني"  مقــداد  د.  ويبــني 
"إذا  للمهــور،  أدىن  حــد  هنــاك  ليــس 
كان من السنة تقليلها فينبغي مراعاة 

مصلحة املرأة".
ويعلــق بشــأن مــا يثار بــني فينة وأخرى 
أو ســورة  دينــاًرا،  والدهــا  كأن يطلــب 
مــن القــرآن، يقــول: "هــذا األمــر رمزي، 
أنهــم  أو  بكســوتها،  األب  يقــوم  وقــد 
يقــوم  إذ  تســميته  دون  مهــًرا  طلبــوا 

الزوج بكسوتها مام قدر له".
ويتابع د. مقداد مستدرًكا: "ولكن إن 
ــا، فهــذا يحتــاج إىل  كان دينــاًرا حقيقيًّ
فــكان،  وافقــت  فــإن  املــرأة،  مشــاورة 

إليه فقهاء الحنابلة، ويثبت لها نصف 
املهر"، مستشهًدا بقوله تعاىل: "َوإِْن 
وُهنَّ َوَقْد  سُّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبل أَْن مَتَ َطلَّ
َفرَْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضة َفِنْصف َما َفرَْضُتْم 

َكاح". َأْو َيْعُفو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدة النِّ
ويتابــع: "املقصــود بالذي بيده عقدة 
رأي  يف  جــاء  كــام  الــزوج  هــو  النــكاح 
الجمهــور، فإمــا أن تتنــازل الزوجــة عــن 
عــن  الــزوج  يتنــازل  أو  املهــر،  نصــف 

النصف الثاين فيعطيها املهر كله".
وينبه د. مقداد إىل أنه يجوز لأب أو 
الجــد أن يتنــازل عــن مهــر ابنتــه أو جــزء 
منــه بعــد العقــد وقبــل الدخــول، عــىل 
وليســت  بكــًرا،  املنكوحــة  تكــون  أن 
الطــالق  بعــد  العفــو  يتــم  أن  أو  ثيًبــا، 

وليس قبله.

التنازل عن المهور.. 
إنقاٌص لحق اجتماعي وتسميته مصلحة للمرأة

غزة/ مريم الشوبكي:
يتفاخر بعض اآلباء بتنازلهم عن مهر ابنته بحجة أنه "يشتري رجاًل"، انطالًقا من قاعدة التيسير 

على طالبي الزواج، فهل ما يفعلونه جائز شرًعا؟ وكيف هي النظرة االجتماعية تجاه هذا األمر؟ 
ا ألنها أقل من مثيالتها؟ وهل للفتاة الحق في رفض ذلك؟ وهل يسبب لها أذى معنويًّ

هوس األمهات بالوظيفة.. هوس األمهات بالوظيفة.. 
تأثيرات شخصية تمتد إلى األبناءتأثيرات شخصية تمتد إلى األبناء

غزة/ هدى الدلو:
الوضع االقتصادي الصعب هو من يدفع غالبية األمهات في قطاع غزة إلى العمل، كذلك حال السيدة 
عزيزة سالم )50 عاًما( وهي أم ألحد عشر من األبناء، لجأت إلى العمل في إحدى الجمعيات النسوية من 

أجل مساندة زوجها الذي بات عاطاًل عن العمل.
وترى أن عمل املرأة خارج منزلها هو لتأمني إعالة واستقرار مادي 
لــأرسة يلبــي احتياجــات األبنــاء، ولكــن بعــض الســيدات اللــوايت 
لديهــن دخــل آخــر تســعى مــن ورائــه إىل تحقيق االســتقالل املايل 

والعمل بشهادتها الجامعية.
تقــول ســامل لصحيفــة "فلســطني" مســتدركة: "ولكــن نجــد تعلــق 
املــرأة بعملهــا كثــرًيا بســبب عملهــا فيــه ســاعات طويلــة ومتأخــرة، 
ه هوًســا كــام يــراه البعــض، إمنــا هــو احتياج، لكــن ال أخفي  فــال أعــدُّ
وبيتهــا  وشــخصيتها  صحتهــا  حســاب  عــىل  تأثــرًيا  لــه  أن  عليكــم 

وأبنائها".
أمــا ســامح حســني )34 عاًمــا(، فمــن جهتهــا تعــد عمــل املــرأة أمــًرا 
ا لشخصيتها وثقتها وشهادتها، رغم التأثريات التي  مهامًّ ورضوريًّ

ستجنيها فيام بعد عىل حياتها الشخصية وعىل أبنائها.
وتوضــح أن دوامهــا يف إحــدى املؤسســات الخاصــة قــد يزيــد يف 
بعض األحيان عىل 7 ساعات يف اليوم، وترك أبنائها الثالثة يف 
الحضانة، لتعود إىل بيتها بجسد منهك وضعيف، ولكنها ال ميكن 

لها أن تستغني عن وظيفتها.
بيتهــا وطاقتهــا يف أدىن مســتوياتها،  أنهــا تصــل إىل  وتشــري إىل 
فــال تقــوى عــىل متابعــة كل شــؤون البيــت ولعــل أكــر مــا يزعجهــا 
شــعورها بفقــدان الســيطرة والقــدرة عــىل تعديــل بعض ســلوكيات 
أبنائها، مضيفة: "حتى عىل صعيد العالقات االجتامعية العائلية 

فإين أقتر فيها عىل الدائرة األوىل فقط".
ويف تقريــر نــره موقــع "مامــز" )Moms( األمــرييك، تقول الكاتبة 
لينــا نــارص: إن تحقيــق التوازن بني العمل والحياة الشــخصية ميثل 
تحدًيــا صعًبــا للعديــد مــن العائــالت، ألن "إدمــان العمل" قد يدمر 

الصحة النفسية لأطفال.
ويف الســياق ذاتــه، يتحــدث االختصــايص النفــي واالجتامعــي 
نحــوه إضافــة  العمــل وميولهــا  الزوجــة يف  رغبــة  بــأن  زهــري مالخــة 
إىل الرغبــة يف تحقيــق دخــل لــأرسة ســواء كان أساســًيا أو إضافًيــا 
هــو الســبب وراء لجــوء كثــري مــن األمهــات إىل البحــث الدائــم عىل 

العمل وإشغال طاقتها الذهنية بذلك.
ويقــول: "ومــن ثــم إذا حققــت بعــض األمهــات مرادهــن بوظيفــة مــا 
فنجد البعض يشــغلن كل طاقاتهن بالوظيفة عىل حســاب نفســها 
والعاطفيــة،  االجتامعيــة  حياتهــا  ومتطلبــات  وأوالدهــا  وأرستهــا 
وهنــاك تكمــن املشــكلة يف النشــاط الزائــد داخــل أوقــات العمــل 
وخارجــه لصالــح العمــل عــىل حيــاة املوظفــة الشــخصية واألرسيــة 

واالجتامعية".
ويضيــف مالخــة: "هــذا يدفعنــا ملعرفــة تأثــري هــذا الهــوس عــىل 
شــخصية املــرأة وعالقاتهــا األرسيــة واالجتامعيــة وعــىل أطفالهــا، 
ومــن ثــم نجــد النشــاط املفــرط يؤثر ســلًبا يف ظل غيــاب التخطيط 
والحيــاة  العمــل  بيئــة  بــني  الفصــل  وغيــاب  الشــخيص،  الحيــايت 

الشخصية واألرسية واالجتامعية".
عالقات جافة

ومــن ســلبيات ذلــك عــىل الحيــاة الشــخصية لــأم العاملــة، غيــاب 
متطلبــات  عــن  واالنشــغال  ــا،  وصحيًّ ــا  وجدانيًّ بنفســها  اهتاممهــا 
األبنــاء النفســية واالجتامعيــة مــن جلســات أرسيــة يســودها الحــب 
األرسة  أفــراد  بــني  االهتاممــات  ومشــاركة  والرويــح  والعاطفــة 
الواحــدة، ملصلحــة توزيــع الوقــت بــني العمــل وتلبيــة االحتياجــات 

األساسية لأرسة.

ويوضح مالخة أنه إضافًة إىل ذلك فإن طغيان هذا التعلق بالعمل 
واالنشــغال بــه عــن العالقــات األرسيــة واالجتامعيــة يجعــل العديــد 
مــن الســيدات أكــر جفــاء، "وهــذا كلــه قــد ينتــج عليــه مشــكالت 

ومؤثرات سلبية عىل الحياة األرسية".
العاطفــي  بالفــراغ  األبنــاء  شــعور  إىل  يــؤدي  قــد  أنــه  إىل  ويشــري 
وعــدم االكتفــاء بالحــب كالذي تضفيــه األجواء األرسية وعالقاتها، 
ــا للعزلــة والوحــدة  وهــذا يؤثــر يف شــخصية البعــض ليميــل تدريجيًّ
ســيئة  تكــون  قــد  صفــات  واكتســاب  بالغــري  التأثــر  أو  والنمطيــة، 
كالعدوان أو ســلوكيات ســيئة يتعرف إليها ويحاول إشــغال نفســه 

بها تعويًضا عام يفقده يف منزله.
الســلوكية  املشــكالت  بعــض  تظهــر  "قــد  حديثــه:  مالخــة  ويتابــع 
لــدى األطفــال كضعــف الشــخصية بســبب إهــامل أو جفــاء والديه، 
بترفــات  القيــام  أو  الســوء  بصحبــة  التأثــر  إىل  ذلــك  بــه  ويــؤدي 
إذا  الزوجيــة،  العالقــة  إنــه عــىل صعيــد  ســلبية تعويضيــة". حتــى 
فســنجد  األوقــات،  بــكل  الوظيفــة  واالنشــغال يف  الهــوس  اســتمر 
أن الســعادة الزوجيــة تذهــب أدراج الريــاح ليحــل محلهــا الروتــني 
ماديــة  الحيــاة  تصبــح  ورمبــا  فقــط،  والواجبــات  النمطيــة  والحيــاة 

إدارية فقط، وفق ما تحدث مالخة.
وينبــه املــرأة املوظفــة عــىل رضورة التخطيــط والفصــل بــني أوقات 
عنهــا،  اإلغفــال  وعــدم  األرسة  ومتطلبــات  لــه،  والتحضــري  العمــل 
وغرس مفاهيم املشاركة والتعاون والنهوض بالحياة بكل جوانبها 
املعيشــية واالجتامعيــة والوجدانيــة بشــكل متعاون ومبشــاركة من 
دون  وســعادة  وتكافــؤ  بتــوازن  الحيــاة  لتمــي  واألبنــاء،  الزوجــني 

طغيان جانب عىل آخر ودون إفراط أو تفريط.

قبور بال هوية وجثث 
بال قبور.. عن مقابر 

األرقام أتحدث
د. زهرة خدرج

كاتبة وروائية فلسطينية



Tuesday 23 November 2021 الثالثاء 18 ربيع الثاني 1443هـ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني

ــا.. فاللــه وحــده الذي  ا أن يخطــئ املــرء يوميًّ طبيعــي جــدًّ
مل ولن ُيخطئ.. ولكن هناك فرق بني خطأ وآخر، هناك 
أخطاء عفوية ُيقفز عنها لعدة دواٍع، منها: عدم القصد، 
أن  ولكــن  العواقــب..  إدراك  عــدم  أو  الفهــم،  إســاءة  أو 
يكــون الخطــأ بقصــد وفهــم وإدراك؛ فهــذا بحد ذاته ليس 

خطأ بل جرمية.
فعندمــا يقــع الخطــأ يف حــل معادلــة حســابية أو صياغــة 
ُلغويــة أو تجربــة كيميائيــة أو فيزيائيــة، فإن األمر طبيعي، 
فالتجارب تتضمن أخطاء ُتعالج، ومن املمكن القفز عن 
عــدم االعتــذار عنهــا، ولكن عندما يكون الخطأ يف مجال 
اإلعــام بهــدف إرضــاء مســؤول، فهــذا أمــر غــر مقبــول، 
ويجــب االعتــذار أواًل مــن أجــل منــع تحــول اإلعــام إىل 

بوق.
وهنــا ال أتعمــد التقليــل مــن شــأن زميــل عرفتــه منــذ )30( 
ا مخرضًما،  عاًمــا، بــل هــو مجــرد َعتــب عليه لكونــه إعاميًّ
ولكننــي هنــا أتعمــد توضيــح الصــورة والحقيقــة، ألن األمر 
ال ميكن القفز عنه، ألن اإلعام يعني الصدق واألمانة. 

قــد ينصحنــي البعــض بعــدم الكتابــة يف هــذا املوضــوع 
لزمالتــي  خســاريت  أو  املقصــود  الزميــل  إلحــراج  منًعــا 
وصداقتــي معــه، وهنــا أقــول ملــن ُيقــدم هــذه النصيحــة 
ا لقبلت النصيحة، ولكن  الغاليــة، لــو أننــي مل أُكــن إعاميًّ
 )27( منــذ  املجــال  هــذا  يف  يعمــل  ــا  إعاميًّ أكــون  أن 
عاًمــا وأصمــت عــن مــا يقــوم بــه الزميــل العزيــز مــن قلــب 
الحقائق، فهنا سأكون مشارًكا له يف هذا الخلل والخطأ 
الرجــل  فكــر  اســتمرار  يف  ُيســهم  ذلــك  ألن  الجســيم، 
الواحــد والفكــر الواحــد والعنجهيــة الواحــدة التــي تطــال 

كل مسارات رياضتنا.
وعندمــا كنــت أكتــب وأتحــدث عــن الظلــم الكبــر الــذي 
تعرضــت لــه الرياضــة يف غــزة منــذ تــويل الفريــق جربيــل 
كان  فلســطني،  يف  الريــايض  الُحكــم  مقاليــد  الرجــوب 
البعض يذهب إىل الرد عىل كتابايت بالســب والشــتم، 

كأقرص وأرخص وسيلة للنيل من قلمي ولساين.
ويف تأكيــد ذلــك، فــإن أحــًدا مل يجــرؤ عــىل تكذيــب مــا 
قمت بكتابته عىل مدار سنوات طويلة، كام وكنت وما 
ا لرأيي من حيث  زلت أمتنى أن أسمع أو أقرأ رأًيا مضادًّ
ترشيح النقد والنفي بإثباتات واضحة ورصيحة للعيان، 
ولكــن ألننــي أكتــب الحقيقــة وال يشء ســوى الحقيقة يف 
وجه ســلطان جائر، فإن لهذا الســلطان شــعراء يتطوعون 

للدفاع عنه وهم يعلمون أنه عىل باطل.
وكنت أمتنى يف الوقت نفسه أال يلجأ شعراء السلطان 
إلرضــاء  الصغائــر،  وتضخيــم  الحقائــق  تبديــل  إىل 
املســؤول، ألهــداف ُرمبــا تكــون شــخصية عــىل حســاب 

املصلحة العامة.
فالترصيحــات واملقــاالت واألخبــار التــي تناولتهــا وســائل 
اإلعــام الرياضيــة الفلســطينية منــذ عــام 2008 وحتــى 
صاحبهــا  أن  عــن  تنــم  ُمكــررة  وأخبــار  ترصيحــات  اآلن، 
مل يحقــق شــيًئا منهــا ولــن ُيحقــق، ألن مقومــات تحقيــق 
أو  خطــط  عــن  عبــارة  كانــت  ســواء  متوفــرة  غــر  اإلنجــاز 

كوادر برشية.
صناعــة  يتعمــدون  مــن  اإلعاميــني  الزمــاء  مــن  هنــاك 
الواقــع، ولــن  إنجــازات وهميــة غــر موجــودة عــىل أرض 
تتحقق يف ظل هذا األســلوب العقيم من القيادة، فأين 
اإلنجــازات التــي تحققــت عــىل مــدار عقــود مــن العمــل 
اإلنجــازات  حاضنــات  وأيــن  الكبــر؟  املــايل  واإلنفــاق 

املرجوة؟
الحقيقــة تؤكــد أنــه ال يوجــد إنجــاز ريــايض ثالــث عــىل 
الــدورة  يف  الربونزيــة  امليداليــة  ســوى  قــرن  ربــع  مــدار 
التحــدي  وكأس   ،1999 عــام  بــاألردن  التاســعة  العربيــة 
عــام 2014، ومــا دون ذلــك فــا يشء ُيذكــر عــىل صعيد 
والــدورات  واملنتخبــات  لألنديــة  الخارجيــة  املشــاركات 
غــر  بإنجــازات  اإلعــام  يتغنــى  وقــت  يف  األوملبيــة، 

موجودة، وهنا يكمن الخطر.
اللجنــة  إنجــازات  ُيضخــم  مــن  يقــوم  أن  أتحــدى  ختاًمــا، 

األوملبية بذكر إنجاز واحد فقط ال غر.

بالعربي الفصيح
اإلعالم اإلعالم 

المعاكس للرياضةالمعاكس للرياضة

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/ وائل الحلبي:
رفــح  خدمــات  نــادي  إدارة  مجلــس  يواصــل 
مســاعيه للتعاقــد مــع مــدرب جديــد لتــويل 
خلفــًا  القــدم،  لكــرة  األول  الفريــق  تدريــب 
أول  اســتقال  الــذي  النمــس  نــادر  للكابــن 
لتقديــم  لهــا  تعــرض  ضغــوط  بعــد  أمــس 
االســتقالة حســب حديثه لـ:"فلســطني" يف 

وقت سابق.
وحــرص خدمــات رفــح طريقه باتجــاه التعاقد 
محمــود  الكابــن  بــني  جديــد،  مــدرب  مــع 
أي  أن  إال  الهــادي،  عبــد  وأحمــد  املزيــن 
منهام مل يتم التواصل معهام بشكل مبارش 
من جانب مجلس إدارة النادي، مع اقتصار 

التواصل من خال كوادر ومحبي النادي.
ويضــع خدمــات رفح، املزين، خيارًا أواًل من 

أجــل التوصــل التفــاق معــه لقيــادة الفريــق، 
يف  الفريــق  تدريــب  لــه  ســبق  وأنــه  خاصــة 
فــرات ســابقة وســيكون لديــه القــدرة عــىل 
التعامــل مــع الفريــق بشــكل مناســب خاصة 

مع اقراب انطاق بطولة الدوري املمتاز.
وجــود املزيــن كخيــار األول يــأيت بنــاء عــىل 
الجامهــر  فرضتهــا  التــي  الكبــرة  الضغــوط 
حيــث  الفريــق،  لتدريــب  عودتــه  أجــل  مــن 
التــي  املقومــات  مــن  ميلكــه  ملــا  بــه  تثــق 
تقــدم اإلضافــة املميــزة للفريق الباحث عن 
العــودة ملنصــات التتويــج التــي غــاب عنهــا 

يف املوسم املايض.
رفــح  خدمــات  مــع  تــوج  أن  للمزيــن  وســبق 
2005- للــدوري املمتــاز موســمي  بلقبــني 

2007 و2016-2015، قبــل أن تتــم إقالتــه 

2017- موســم  مــن  األخــرة  الجــوالت  يف 
.2018

عــىل الجانــب اآلخــر فإن أحمد عبــد الهادي 
يبقى الخيار الثاين لخدمات رفح حال عدم 
وأن  خاصــة  املزيــن،  مــع  التفــاق  التوصــل 
عبــد الهــادي نجــح يف قيــادة شــباب جباليــا 
يف املوســم املــايض للمنافســة عــىل لقب 
الــدوري، إال أن تراجــع النتائــج يف الجــوالت 
األخــرة أفقدتــه حظوظــه يف حصــد اللقــب 

الذي توج به شباب رفح.
ويف ظــل عــدم التوصــل التفــاق مــع أي مــن 
تــدرب أمــس تحــت  فــإن الفريــق  املدربــني 
إرشاف الكابــن إســامعيل الخطيــب مــدرب 
حــراس مرمــى الفريــق بالتعــاون مــع محمــد 

حجاج قائد األخرض الرفحي.

غزة/ وائل الحلبي:
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  اعتمــد 
الراخيــص  عــىل  الحاصلــة  األنديــة 
كأس  بطولــة  يف  للمشــاركة  الازمــة 
شــملت  حيــث  اآلســيوي،  االتحــاد 
فريقــني  عنهــا  املعلــن  القامئــة 

فلسطينيني.
ومــن املقــرر أن يتواجــد شــباب الخليــل 

بعدمــا  البطولــة،  يف  القــدس  وهــال 
خطــاب  عــىل  اآلســيوي  االتحــاد  وافــق 
االتحاد الفلسطيني يف اعتامد ممثليه 

للمسابقة يف نسخة 2022.
شــباب  أن  اآلســيوي  االتحــاد  وأوضــح 
مــن  البطولــة  يف  سيشــارك  الخليــل 
دور املجموعــات بصفتــه بطــًا لــدوري 
املحرفــني يف الضفــة الغربيــة ملوســم 

ســيتأهل  حيــث   ،2020/2021
الــدور  دون الحاجــة لخــوض مبــاراة يف 

التمهيدي.
عــىل الجانــب اآلخــر فــإن هــال القدس 
الرغــم  البطولــة عــىل  يشــارك يف هــذه 
مــن احتالــه للمركــز الثالــث يف ترتيــب 
مــن  كان  حيــث  املحرفــني،  دوري 
املقــرر أن يشــارك باطــة يف املســابقة 

بصفتــه وصيفــًا للدوري خاصة مع إلغاء 
العامــني  يف  فلســطني  كأس  بطولــة 
املاضيني التي كان يحصل بطلها عىل 
البطاقــة الثانيــة املؤهلــة لــكأس االتحــاد 

اآلسيوي حال وجودها.
آليــة  اآلســيوي  االتحــاد  يوضــح  ومل 
برشــيحات  مكتفيــًا  الفــرق  اعتــامد 
األبطــال  للفــرق  األهليــة  االتحــادات 

لديها.
مطالبــًا  القــدس  هــال  وســيكون 
املؤهــل  التمهيــدي  الــدور  باجتيــاز 
لــدور املجموعــات يف البطولــة، حيــث 
ســيلتقي فريــق ضفــار الُعــامين دون أن 
يتم تحديد نظام إقامة املباريات سواء 
مــرة  مــن  إقامتهــا  أو  واإليــاب  بالذهــاب 

واحدة عىل أرض محايدة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن قســم النشــاط الريــايض بالجامعــة االســامية تعيــني الكابــن محمــود 

املزين مدربًا ملنتخب الجامعة  لكرة القدم.
اختيــار  أن  بالجامعــة،  الريــايض  النشــاط  رئيــس قســم  العــزازي  وقــال مؤمــن 
املزيــن جــاء بنــاًء عــىل خربته التدريبية، حيث ســبق لــه تدريب عدة فرق يف 

.)B( غزة، ويحمل شهادة تدريب متقدمة مستوي
وقــاد املزيــن تدريبــات فريــق الجامعــة خال األســبوع املــايض والحايل عىل 
امللعــب الجامعــة اســتعدادًا لبطولــة الجامعــات التــي ســتنطلق خــال الفــرة 
القادمــة. وُيعــد املزيــن أحــد أبــرز املدربــني يف فلســطني، وحقــق إنجــازات 
عديدة سواء عندما كان العبًا مع خدمات رفح أو مدربًا له، حيث فاز بلقبني 

للدوري كاعب ومثلهام كمدرب.

غزة/عاء شاميل:
أعلــن عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة عــن موعــد توزيع 
املنحة املالية ألندية غزة قبل انطاق املوســم الكروي الجديد يوم الرابع من شــهر ديســمرب القادم.  
وتبلــغ قيمــة املنحــة املاليــة ربــع مليــون دوالر، ســتوزع بنســب مختلفــة عــىل جميــع أنديــة الدرجــات 
املمتازة واألوىل والثانية والثالثة.  وذكر هنية أن املنحة ستوزع عىل عدة مراحل بحيث يكون توزيع 
املرحلــة األوىل يــوم 25 مــن شــهر نوفمــرب الجــاري. وتــوزع املنحــة بواقــع 8 آالف دوالر ألنديــة الدرجــة 

املمتازة, و6 آالف ألندية األوىل، و3 آالف ألندية الدرجة الثانية، وألف دوالر ألندية الثالثة.
وقال هنية إن الفرة القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات وعقود جديدة مع رشكة جوال لرعاية املوسم 

الريايض القادم أللعاب كرة السلة واليد والطائرة وتنس الطاولة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
واصلت فرق أندية غزة استعداداتها لبطوالت الدوري 
شــهر  مــن   4 يــوم  انطاقــه  املزمــع  درجاتهــا،  مبختلــف 

ديسمرب املقبل.
فقــد فــاز غــزة الريــايض عىل مناء بأربعــة أهداف مقابل 
أمــس عــىل  أقيمــت  التــي  هــدف واحــد،  يف املبــاراة 

ملعب بيت حانون البلدي.
بــارود  ومحمــد  الرامــي  كامــل  للعميــد،  ســجل 

لنــامء  ســجل  بينــام  عبيــدة،  أبــو  وثائــر  جــرب  وعبداللــه 
غسان أبو عودة.

ويف مبــاراة أخــري، تغلــب شــباب جباليــا عــىل منافســه 
اتحاد خانيونس بهدف نظيف ســجله وســام ســامة يف 

اللقاء الذي جمعهام عىل ملعب خانيونس البلدي.
وبــذات النتيجــة، هــزم فريــق نــادي اتحــاد بيــت حانــون 
ضيفــه الهــال بهــدف نظيــف ســجله ناجــي النحــال، يف 
اللقاء الذي جمعهام عىل ملعب بيت حانون البلدي.

تحديــــد موعــــدتحديــــد موعــــد
 توزيع المنحة المالية على أندية غزة توزيع المنحة المالية على أندية غزة

خدمات رفحخدمات رفح  يفاضل بين المدربينيفاضل بين المدربين
المزين وعبد الهاديالمزين وعبد الهادي

المزين المزين 
يتولى تدريب منتخب يتولى تدريب منتخب 

الجامعة اإلسالميةالجامعة اإلسالمية

الشجاعيةالشجاعية يستعيد عدة  يستعيد عدة 
ألعاب جماعية وفرديةألعاب جماعية وفردية

غزة الرياضي وشباب جباليا وبيت حانونغزة الرياضي وشباب جباليا وبيت حانون
يحققون الفوز في ثالث مباريات تجريبية استعدادًا للدورييحققون الفوز في ثالث مباريات تجريبية استعدادًا للدوري

شباب الخليل وهالل القدسشباب الخليل وهالل القدس
ُيمثالن فلسطين في بطولة كأس االتحاد اآلسيويُيمثالن فلسطين في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــف نايــف الحطــاب نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي إتحــاد الشــجاعية 
األلعــاب  مــن  عــدد  تفعيــل  باســتعادة  اإلدارة  قــرار مجلــس  عــن  النقــاب، 

الجامعية والفردية.
املوســم  الطائــرة  كــرة  دوري  يف  سيشــارك  النــادي  أن  الحطــاب،  وقــال 

القادم، بعد إعادة تكوين الفريق من جديد، بعد غياب 5 مواسم.
كام ســيلعب أيضا فريق تنس الطاولة يف بطوالت املوســم القادم، بعد 
غيــاب أكــر 12 عامــا عــن الظهــور يف املســابقات، كــام ســيمثل النــادي 
عدد من السباحني يف بطوالت إتحاد السباحة. وأكد الحطاب أن هناك 
عــىل  للمنافســة  اليــد،  كــرة  فريــق  تشــكيل  إلعــادة  إلعــادة  حثيثــة  جهــود 
األلقاب من جديد، حيث أن الفريق كان بطا للدوري والكأس قبل عدة 

سنوات، متوقعا أن يظهر مجددا يف البطوالت املستقبلية.
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حرمان حرمان ليونليون من جماهيره  من جماهيره 
بعد االعتداء على باييت بعد االعتداء على باييت 

العب مارسيلياالعب مارسيليا
باريس/)أ ف ب(:

تلقــى نــادي ليــون قــرارًا يرغمــه بإقامة مبارياتــه عىل أرضه من دون 
جمهــور حتــى الثامــن مــن ديســمرب املقبــل عــىل أقــل تقديــر، بعــد 
إيقــاف مباراتــه مــع مرســيليا يف الــدوري الفرنــي، عقــب إصابــة 

دمييرتي باييت بعبوة مياه يف رأسه.
وتوقفــت مبــاراة ليــون ومرســيليا عقــب إصابــة باييــت يف رأســه 
مللعــب  الشــايل  املــدرج  جاهــر  مــن  ألقيــت  ميــاه  بعبــوة 
غروبامــا، وقــرر الحكــم رودي بوكيه إيقاف املباراة بعد قرابة ســبع 
دقائــق مــن انطالقهــا وطلــب من الفريقني العودة إىل غرفة تبديل 

املالبس، بينا تلقى باييت العالج عىل أرض امللعب.
نهائيــًا  املبــاراة  إيقــاف  تقــرر  االنتظــار،  مــن  ســاعتني  نحــو  وبعــد 
بحســب مــا أعلــن مذيــع امللعــب "خالفــًا ملــا تــم اإلعــالن عنــه قرر 
الحكــم عــدم اســتئناف املبــاراة معتــربًا أن ســالمة الالعبــني غــر 
مضمونــة". وقــال مســؤول يف نــادي مرســيليا لوكالــة فرانــس بــرس 
إن باييــت، الــذي مل يتــدرب، قــدم شــكوى إىل املدعــي العام يف 

ليون الذي يحقق يف الحادثة.

يوفنتوسيوفنتوس يفتقد مدافعه  يفتقد مدافعه 
دانيلو دانيلو 1212 مباراة مباراة

روما/ وكاالت:
اإليطــايل  األوىل  الدرجــة  دوري  يف  املنافــس  يوفنتــوس  أعلــن 
لكــرة القــدم أن مدافعــه دانيلو ســيغيب عــن مباريات مهمة خالل 

األسابيع الثانية املقبلة بسبب إصابة يف الفخذ.
وشــارك الالعــب الربازيــي يف جميــع مباريــات يوفنتــوس تقريبــا 
باســتثناء ثالث مواجهات يف كل املســابقات هذا املوســم لكنه 
أصيــب يف الفــوز -2صفــر عــىل التســيو يف الــدوري اإليطايل يف 

روما يوم السبت املايض.
وقال النادي يف بيان:" أظهرت الفحوصات وجود إصابة متوسطة 
الدرجة يف فخذ الساق اليرسى ومن املتوقع أن يستغرق مبدئيا 
مثانية أسابيع للتعايف". ويحتل الفريق القادم من تورينو املركز 
الثامن حاليا يف الدوري اإليطايل بعد بداية ســيئة للموســم لكنه 
يتصــدر مجموعتــه يف دوري أبطــال أوروبــا متفوقــا بثــالث نقــاط 

عىل تشيلي الذي سيلتقيه يوم الثالثاء يف لندن.
وســيغيب دانيلــو عــن 12 مبــاراة عــىل األقــل مــن بينهــا مواجهــات 
أوروبية أمام تشيلي وماملو ومباريات يف الدوري أمام أتاالنتا 
ونابويل وروما وكأس السوبر اإليطالية أمام إنرت ميالن يف يناير.

رونالدورونالدو يشيد بمدربه  يشيد بمدربه 
وزميله السابق سولشايروزميله السابق سولشاير

لندن/)أ ف ب(:
مانشســرت  مهاجــم  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  النجــم  أشــاد 
يونايتد مبدّربه السابق الرنوجي أويل غونار سولشاير الذي أقاله 

النادي اإلنجليزي ووصفه بـ"االنسان الرائع".
وأقالت إدارة يونايتد سولشاير بعد الخسارة املذلة أمام واتفورد 
4-1 التي تلت خسائر قاسية أيضًا يف اآلونة األخرة، أبرزها أمام 
ليفربــول الغريــم التقليــدي صفــر5- يف معقــل أولــد ترافورد وأمام 

الجار مانشسرت سيتي صفر2- عىل أرضه أيضا.
كان  "لقــد  سولشــاير  عــن  متحدثــا  تويــرت  عــىل  رونالــدو  وقــال 
للمــرّة  يونايتــد  مانشســرت  اىل  جئــت  عندمــا  )زميــي(  مهاجمــي 
االوىل وكان مــدّريب منــذ عــوديت إىل صفــوف الفريق. لكن األهم 
من ذلك كله، ان أويل هو انسان رائع. امتنى له كل الخر بكل ما 
سيقوم به يف حياته. حظًا سعيدًا يا صديقي! انت تستحقه!".

واحــد  الســابق  ويونايتــد  مانشســرت  وســط  العــب  وســيتوىل 
مســاعدي سولشــاير، مايــكل كاريــك مهمــة االرشاف عىل الفريق 
يف مبارياتــه املقبلــة يف الوقــت الــذي يبحــث فيــه النــادي عــن 
مــدرب موقــت يقــود الفريــق حتــى نهايــة املوســم، بحســب بيــان 

رسمي صادر عن النادي الشايل العريق.

مدريد/)أ ف ب(:
تشــايف  الجديــد  برشــلونة  مــدرب  يقــف 
يف  جــدي  اختبــار  أول  أمــام  هرنانديــز 
الكاتالــوين،  للنــادي  اإلنقاذيــة  مهمتــه 
يف  الربتغــايل  بنفيــكا  يســتقبل  عندمــا 
الجولــة الخامســة قبــل األخــرة مــن دوري 

أبطال أوروبا.
الســّد  تدريــب  مــن  القــادم  تشــايف،  قــاد 
عــىل  أول  فــوز  إىل  فريقــه  القطــري، 
الــدوري املحــي،  -1صفــر يف  إســبانيول 
لرتقي إىل املركز السادس يف الرتتيب، 
بعــد بدايــة موســم مخيبــة أدت إىل إقالــة 

الهولندي رونالد كومان.
مــن  جــزاء  ركلــة  إىل  "بالوغرانــا"  احتــاج 
مهاجمــه الهولنــدي ممفيــس ديبــاي وقائــم 
أنقــذه يف مناســبتني يف الشــوط الثــاين، 
محققــًا أول فــوز لــه يف الــدوري يف خمس 

مباريات.
وظهــر برشــلونة وكأنــه يحــاول تطبيــق نهــج 
تشــايف القــادم قبــل نحــو أســبوعني لينقــذ 
يــرزح  فيــا  الفنيــة،  كبوتــه  مــن  الفريــق 
النــادي تحــت ديــون كبرة أدت إىل تخليه 

عــن أســطورته األرجنتينــي ليونيــل ميــي 
جرمــان  ســان  لباريــس  املوســم  مطلــع 

الفرني.
بالعبــني  عّززهــا  بتشــكيلة  تشــايف  دفــع 
وإليــاس  غــايف  أمثــال  فظهــر  يافعــني، 
أخومــاش واملغريب عبــد الصمد الزلزويل 
والنمســاوي يوســف دمــر وريــي بوتــش 

ونيكو غونساليس.
لكــن أمــام بنفيكا، قد يكون مثن املخاطرة 
باهظًا، إذ يتنافس مع ضيفه عىل البطاقة 
بايــرن  ملرافقــة  املجموعــة  يف  الثانيــة 

ميونيخ األملاين الذي ضمن تأهله.
بعــد بدايــة مخيبة شــهدت خســارته مرتني 
أمــام بايــرن وبنفيــكا بنتيجــة واحــدة صفــر-
عــىل  بفوزيــن  جزئيــًا  برشــلونة  عــّوض   ،3
واحــدة  بنتيجــة  األوكــراين  كييــف  دينامــو 
أيضًا -1صفر، ليحتل املركز الثاين بفارق 

نقطتني عن بنفيكا الثالث.
عــن  نقــاط   10 بفــارق  برشــلونة  ويبتعــد 
الــدوري،  متصــدر  مدريــد  ريــال  غرميــه 
لكــن لديــه 25 مبــاراة حتــى نهايــة املوســم 

ومحاولة تصحيح مساره.

يونايتد لطي صفحة سولشاير
يأمــل  السادســة،  املجموعــة  ويف 
بدايــة  صفحــة  طــي  يونايتــد  مانشســرت 
إقالــة  شــهدت  والتــي  املخيبــة  موســمه 
سولشــاير،  غونــار  أويل  الرنوجــي  مدربــه 
املتواضــع  واتفــورد  أمــام  خســارة  بعــد 
4-1 أنزلتــه إىل املركــز الثامــن يف ترتيــب 

الـ"برميرليغ".
مايــكل  الســابق  الوســط  العــب  واســتلم 
كاريك اإلرشاف عىل الفريق يف مبارياته 
فيــه  يتطلــع  الــذي  الوقــت  "يف  املقبلــة 
حتــى  موقــت  مــدرب  تعيــني  إىل  النــادي 

نهاية املوسم".
فياريــال  "غواصــات"  مواجهــة  وســتكون 
مصريــة لفريــق "الشــياطني الحمــر" الذي 
يتعــني عليــه تجنب الخســارة، قبل الجولة 
االخــرة التــي ســتكون مفتوحة عىل جميع 

االحتاالت يف حال سقوطه.
مــع  الصــدارة  يف  يونايتــد  ويتســاوى 
فياريــال بســبع نقــاط، بفــارق نقطتــني عــن 
أتاالنتــا اإليطــايل الجاهز لالنقضاض عىل 
يونــغ  عــىل  يحــل  والــذي  الصــدارة  ثنــايئ 

بايرن وأزمة التلقيح
ويف املجموعة عينها، يحّل بايرن ميونيخ 
عــىل دينامــو كييــف متذيل الرتتيب، بعد 

ضان تأهله إىل دور الـ16.
رحلتــه  يف  البافــاري  الفريــق  عــن  يغيــب 
العبــني  خمســة  األوكرانيــة  العاصمــة  إىل 
الــذي  كيميــش  يــوزوا  بينهــم  محجوريــن، 
أشعل فتيل النقاش يف أملانيا بعد رفضه 

التطعيم بسبب "مخاوف شخصية".
املوســم  هــذا  ثانيــة  مــرة  كيميــش  وُحجــر 
شــخص  مــع  اتصــال  عــىل  كان  أن  بعــد 

أصيب بفروس كورونا.
وأّكــد بايــرن دخــول العبيــه غــر امللقحــني 
موســياال،  جــال  غنابــري،  ســرج 
الكامروين إريك مكســيم تشوبو-موتينغ 

والفرني مايكل كويزانس إىل الحجر.
أزعجــت  التــي  كورونــا  معمعــة  ظــّل  ويف 
مــدرب الفريــق يوليــان ناغلســان، تعرّض 
أوغســبورغ  أمــام  مفاجئــة  لخســارة  بايــرن 
2-1 يف الدوري املحي، حيث تقلصت 
بوروســيا  أمــام  واحــدة  لنقطــة  صدارتــه 

دورمتوند.

بويز السويرسي األخر )3(.
وصيــف  يونايتــد،  مانشســرت  يفــز  ومل 
الدوري املحي املوســم املايض، ســوى 
4 مــرات يف آخــر 13 مبــاراة يف مختلــف 
حامــل  تشــلي  ويتصــارع  املســابقات. 
عــىل  اإليطــايل  يوفنتــوس  مــع  اللقــب 
أفضليــة  مــع  الثامنــة،  املجموعــة  صــدارة 
انتصــارات  بأربعــة  يتصــدر  الــذي  للثــاين 
ثالثــة  مقابــل  التأهــل  وضمــن  كاملــة 
لتشلي الذي خرس ذهابًا أمام "السيدة 

العجوز" بهدف فيديريكو كييزا.
وســيضمن الفريــق اللنــدين بطاقــة التأهــل 
عــن  النظــر  بــرف  تعادلــه،  بحــال  الثانيــة 
نتيجة املباراة الثانية بني زينيت الرويس 

)3( وماملو السويدي )صفر(.
رصاع  يــدور  الســابعة،  املجموعــة  ويف 
بــول  ريــد  يحــّل  التأهــل.  عــىل  قــوي 
 )7( املتصــدر  النمســوي  ســالزبورغ 
فيــا   ،)5( الوصيــف  الفرنــي  ليــل  عــىل 
يبحــث إشــبيلية اإلســباين األخــر )3( عــن 
فولفســبورغ  يســتقبل  عندمــا  األول  فــوزه 

األملاين )5(.

دوري أبطال أوروبا

اختبار مهم اختبار مهم 
لبرشلونة بقيادة لبرشلونة بقيادة 

تشافي أمام تشافي أمام 
بنفيكا ويونايتد بنفيكا ويونايتد 

يسعى لطي يسعى لطي 
صفحة سولشايرصفحة سولشاير

الرياض/)أ ف ب(:
يلتقــي الهــالل الســعودي وبوهانغ ســتيلرز الكوري 
الريــاض،  يف  فهــد  امللــك  اســتاد  عــىل  الجنــويب 
يف نهــايئ دوري أبطــال آســيا، وكالهــا يتطلــع إىل 
دخــول التاريــخ مــن خــالل احــراز لقــب رابــع قيــايس 

يف املسابقة القارية.
ثــالث  القــاري  باللقــب  الســعودي  العمــالق  وتــّوج 
مرات أعوام 1991 و2000 و2019 يف حني نال 
الفريق الكوري هذا الرشف أعوام 1997 و1998 
و2009، علا بأن الفائز بينها يف سيشــارك يف 
كأس العامل لالندية التي تقام يف اإلمارات مطلع 

العام املقبل.
يف  محليــًا  منافســًا  الفريقــني  مــن  كل  وتخّطــى 
نصــف النهــايئ، حيــث تفــّوق الهــالل عــىل غرميــه 
حــني  يف   ،2-1 النــر  العاصمــة  يف  التقليــدي 
جــرّد بوهانــغ مواطنــه أولســان هيونداي مــن اللقب 

بالفوز عليه 4-5 بركالت الرتجيح.
هــذا  مبــاراة  أي  يخــرس  الــذي مل  الهــالل  ويعيــش 
كافــة  عــىل  االســتقرار  مــن  مثاليــة  حالــة  املوســم، 
األساســيني  العبيــه  جميــع  أن  كــا  األصعــدة، 
الســيا  جــدًا،  عاليــة  فورمــة  يف  حاليــًا  يعتــربون 
الدوليــني منهــم الذيــن ســاهموا يف تصدر األخرض 
مــن  الحاســم  الــدور  يف  ملجموعتــه  الســعودي 

تصفيات كأس العامل.
ومــا يعــّزز مــن حظوظ الهالل للظفر باللقب، عودة 

القاهرة/ وكاالت:
أحرز عي معلول هدفا يف الدقيقة الثامنة من 
الوقت املحتســب بدل الضائع لينتزع لألهي 
املحلــة  غــزل  ملعــب  يف   3-2 مثينــا  انتصــارا 
املمتــاز  املــري  الــدوري  صــدارة  ويســتعيد 

لكرة القدم رسيعا أمس.
ورفــع األهــي رصيــده إىل 15 نقطــة مــن خمســة 
بفــارق  املســابقة  متتاليــة، متصــدرا  انتصــارات 
نقطتــني عــن براميــدز الــذي تصــدر مؤقتــا بعــد 
فوزه -3صفر عىل الرشقية للدخان أمس أيضا.

وظل املحلة يف املركز الرابع بثاين نقاط من 
خمــس مباريــات بعدمــا تلقــى الخســارة األوىل 

هذا املوسم.
وســجل محمــد مجــدي )قفشــة( الهــدف األول 
البدايــة عندمــا  لألهــي بعــد عــرش دقائــق مــن 
تابــع تســديدة زميلــه محمــد رشيــف نحــو مرمــى 

أصحاب األرض.
وضاعــف الجنــوب افريقــي بــريس تــاو النتيجــة 
مــن  قويــة  أرضيــة  بتســديدة   49 الدقيقــة  يف 
مــن  اثنــني  راوغ  بعدمــا  الجــزاء  منطقــة  داخــل 

مدافعي املحلة.
 57 بالدقيقــة  الفــارق  يحيــى  عبــده  وقلــص 
أن  قبــل  قريــب،  مــدى  مــن  أرضيــة  بتســديدة 

العبيــه املصابــني الذين يشــكلون ثقــاًل يف تركيبته 
خصوصًا يارس الشهراين والكوري جانغ هيون-سو 

وقبلهم املايل موىس ماريغا.
الــدوري  يف  املتأخــر  مركــزه  فرغــم  بوهانــغ  أمــا 
الكــوري، إال أنــه ُيعــّد مــن األنديــة القويــة يف آســيا، 
ومــا وصولــه للمحطــة النهائيــة إال تأكيد عىل ذلك. 
لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق يلعب عىل 
أرضه وبني جاهره حيث سيتابع املباراة حوايل 

68 الف متفرج.
مل يكــن وصــول الهــالل للنهــايئ ســهاًل، بــل اعــرتت 
املجموعــات  دور  ففــي  العقبــات،  بعــض  طريقــه 
املجموعــات  يف  ثــواين  ثالثــة  كأفضــل  تأهــل 
الخمــس، حيــث حل وصيفــًا يف املجموعة األوىل 
النهــايئ  الريــاض. ويف مثــن  التــي اســتضافها يف 
أن  قبــل   ،2-0 اإليــراين  طهــران  اســتقالل  تجــاوز 
النهــايئ  ربــع  يف  اإليــراين  برســيبوليس  يتخطــى 
النــر  بجــاره  النهــايئ اصطــدم  نصــف  0-3، ويف 

وتغلب عليه 2-1.
وجاء تأهل بوهانغ ماثاًل ملضيفه، إذ تخطى دور 
املجموعات كأفضل ثالثة ثواين يف املجموعات 
تجــاوز  النهــايئ  مثــن  يف  القــارة.  لــرشق  الخمــس 
0-1، ويف ربــع النهــايئ  ســريزو أوســاكا اليابــاين 
اكتسح ناغويا غرامبوس الياباين 0-3، ويف نصف 
النهــايئ تخطــى مواطنــه أولســان هيونــداي بــركالت 

الرتجيح.

الدقيقــة  يف  التعــادل  األرض  أصحــاب  يــدرك 
الضائــع  بــدل  املحتســب  الوقــت  مــن  الرابعــة 
عندمــا هــز أكــرم توفيــق مدافــع األهــي شــباك 

زميله الحارس محمد الشناوي بالخطأ.
لكــن التونــي معلــول أطلــق ركلــة حــرة بدلــت 

اتجاهها وسكنت شباك حارس املحلة.
بعــد  رسيعــا  لالنتصــارات  براميــدز  وعــاد 
تعادلــه يف الجولــة املاضيــة 2-2 مــع املــري 
البورســعيدي ليحقــق فــوزا كبــرا -3صفــر عــىل 

ضيفه الرشقية للدخان.
ترتيــب  يتذيــل  للدخــان  الرشقيــة  يــزال  وال 
الهزميــة  تلقــى  بعدمــا  نقــاط  بــدون  املســابقة 

الخامسة عىل التوايل.
ومنــح عــي جــرب الهــدف األول ألصحــاب األرض 
متريــرة  إثــر  رأس  رضبــة  مــن   36 الدقيقــة  يف 

عرضية من ركلة ركنية نفذها محمد حمدي.
وضاعف عبد الله السعيد النتيجة يف الدقيقة 
منطقــة  حافــة  عنــد  مــن  رائعــة  بتســديدة   47

الجزاء.
-3صفــر  النتيجــة  عــادل  إبراهيــم  وجعــل 
لبراميــدز يف الدقيقــة 73 بعــد متريــرة بالــرأس 
مــن املغــريب وليــد الكــريت ليتابــع الكــرة داخــل 

املرمى.

الهالل السعودي وبوهانغ الكوري الهالل السعودي وبوهانغ الكوري 
معلول يقود األهلي لفوز صعب معلول يقود األهلي لفوز صعب على موعد مع لقب رابع تاريخيعلى موعد مع لقب رابع تاريخي

على المحلة في الدوري المصريعلى المحلة في الدوري المصري

دوري أبطال آسيادوري أبطال آسيا
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- يعيق الرؤيا + قرية 

فلسطينية
2-  يستخدم في صناعة الزجاج 

– أحرف متشابهة
3- بحر + حرف نصب + يتتبع 

األثر
4- قط معكوسة + اسم 

موصول + عكس إثبات + 
خاصتك

5- انت باالنجليزية + من أجزاء 
العين

6- مختلفان + من الطيور 
الجارحة + تحول من سائل الى 

غاز
7- أرض في الصحراء فيها 

مسكن ومرعى + أحد الوالدين
8- حرف + سورة قرآنية 

معكوسة
9-صحابي اهتز لموته عرش 

الرحمن

العمودي:
1- أعمى – بواب

2- مبهم مبعثرة – دين 
+ حرف

3- من أسماء الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم 
وصفاته + مفرد بنود

4- مدينة مصرية 
معكوسة + ثلثا حبر

5- بيت األسد + 
حيوان ذكي + عشرة 

باإلنجليزية
6- طعم الحنظل + وثب 

+ توضأ بدون ماء
7- وتر مبعثرة + يود + 

من األقارب معكوسة
8- من األزهار + شقيقي 

معكوسة + للنهي
9-خليط معدني + إله 

+ من األسماء الخمسة 
منصوبة معكوسة

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

صوت الثعلب يتكون من 4 حروف

فرازيق – عواء – صهيل – نأنأة – رنين – ثغاء – زمجرة – 
نباح – صوصوة – خوار- نهيق – مأمأة - رعب – نقيق – 
سرنكة – طنين – زنة – تغريد – هديل – رغاء – هدهدة 

– نغم – لم – لن – ع- م

حل الكلمة الضائعة

ضباء

 

)Apa(   مسن فلسطيين يعمل يف مصنع نسيج الكوفية يف مدينة الخليل إذ ُتعد الكوفية وشاًحا عربيًّا تقليديًّا

مزاد يف باريس عىل السيناريو 
المرسوم لمرشوع فيلم »ديون«

باريس/ وكاالت:
طــرح يف مــزاد نّظــم يف باريــس، الســيناريو املرســوم ملــروع الفيلــم الضخــم الــذي كان املخــرج 
الفرنيس املولود يف تشييل أليخاندرو جودوروفسيك، ينوي اقتباسه يف سبعينات القرن الفائت 

من رواية "ديون" )كثبان(.
وأوضحــت دار "كريســتيز" التــي نظمــت املــزاد، أّن مثــن هــذا الســيناريو الكبري املرســوم العائد إىل 
منتصــف ســبعينات القــرن العريــن الــذي بــدأت عرضــه منــذ الخميــس املايض، "ُخّمــَن مبا بني 25 

ألف يورو و35 ألًفا".
ويتضمن السيناريو املرسوم املعروف يف اللغة السينامئية باسم "ستوريبورد" رسوًما ومخططات 

ملا كان يجب أن يكون فيلاًم سينامئًيا.
وتوىل تنفيذ هذه الرسوم نجم الرائط املصورة الرسام الفرنيس موبيوس الذي تويف عام 2012 
)واسمه األصيل جان جريو(، والرسام السويرسي غيغر الذي ابتكر الحًقا الوحش الشهري يف فيلم 

"إيليني" )1979( قبل أن يفارق الحياة عام 2014.
وكان مــن املفــرض أن يتــوىل موبيــوس وغيغــر اإلدارة الفنيــة لهــذا املــروع العمــاق، وكان الهــدف 

من السيناريو املرسوم "إثارة اهتامم رشكات اإلنتاج األمريكية الكربى"، وفًقا لدار "كريستيز".
وكانــت روايــة "ديــون" الصــادرة عــام 1965 هــي األوىل مــن سلســلة روايــات خيــال علمــي مرجعيــة 
للكاتــب األمريــيك فرانــك هربــرت، وأعادهــا إىل األضــواء هــذه الســنة الفيلــم الــذي اقتبســه منهــا 
املخــرج الكنــدي دوين فيلنــوف. ويعــد املخــرج األمريــيك ديفيــد لينــش أول مــن توصل إىل اقتباس 

الرواية سينامئًيا، لكّن فيلمه الذي ُعرض عام 1984 ُمني بفشل تجاري.
ونظًرا إىل أن اقتباس جودوروفسيك السيناميئ للرواية يف منتصف السبعينات مل يَر النور بسبب 

نقص التمويل، أصبح السيناريو املرسوم ملروعه مرغوًبا من هواة الخيال العلمي.

بطل الجودو يف الجزائر يعزتل 
اللعبة بعد إيقافه بسبب )إرسائيل(

الجزائر/ فلسطني:
أعلــن بطــل الجــودو الجزائــري فتحــي نوريــن اعتــزال اللعب نهائًيا، وذلك عىل خلفيــة قرار اللجنة األوملبية 

بإيقافه 10 أعوام بعد انسحابه أمام العب إرسائييل يف أوملبياد طوكيو األخري.
وقــال نوريــن يف كلمــة مصــورة، لوكالــة الرصــد والتحقــق اإلخبــاري بشــبكة الجزيــرة )ســند(: "قــررت اعتــزال 

اللعبة بعد رفض الطعن املقدم، وبقاء عقوبتي ملدة 10 سنوات كام هي".
وأضــاف "أعلــم أن االتحــادات الدوليــة دامًئــا مــا تتواطــأ مــع اإلرهــاب الصهيــوين بخاصــة االتحــاد الــدويل 

للجودو، ولعل خري دليل هو بقاء عقوبتي كام هي حتى بعد التقدم بالطعن".
وتابع "اآلن أنا يف مدينتي، واتجهت إىل التدريب وأرشف عىل تدريب ناد ريايض يف الجزائر، وإن شاء 

الله أقدر أن أعطي ما لدي من خربات لألجيال الصاعدة".
وأكــد نوريــن أنــه مل ينــدم عــىل قــرار االنســحاب األوملبــي، قائــًا: "أنــا غــري نــادم، بالعكــس أنــا أفتخــر بهــذا 
وبهــذه العقوبــة، وسأســتغل أي فرصــة تأتينــي لكشــف الحقائــق عن الكيان الصهيــوين والدفاع عن القضية 

الفلسطينية بأي طريقة كانت بإذن الله".
واختتــم حديثــه قائــًا "أجــدد شــكري لــكل املخلصــني والداعمــني يل يف العــامل، منــذ قــرار االنســحاب 
أمــام العــب الكيــان الصهيــوين بطوكيــو حتــى اآلن". ويف الســياق، عــرّب مغردون عرب منصــات التواصل عن 
تعاطفهــم مــع الاعــب بعــد قــرار االعتــزال، مشــريين إىل أنــه يعــّد صاحــب موقــف تاريخــي يف منافســات 
طوكيــو 2020. وقــال الكاتــب يونــس جعــادي يف تغريــدة لــه عــرب حســابه عــىل "توير": "البطل، الشــهم، 
رافع رايتنا عالًيا، صاحب املوقف الذهبي والتاريخي، نصري الُضعفاء، وعدو الطغاة واألنذال، املصارع 

الجزائري )فتحي نورين( يعلن اعتزاله نهائًيا".

لندن/ وكاالت:
تحمل أيام الشتاء الباردة املزيد من نزالت 
الربد واإلنفلونزا والفريوسات التي تتطلب 

استعداًدا قوًيا عرب تقوية جهاز املناعة.
لفصــل  لاســتعداد  تخطــط  كنــت  فــإذا 
الشــتاء مــن خــال مكافحــة الــربد املوســمي 
عــن  طبيعــي  بشــكل  واإلنفلونــزا  والســعال 
املقاومــة،  وبنــاء  املناعــة  تعزيــز  طريــق 
التــي  البســيطة  املروبــات  بعــض  لديــك 
ومضــادات  "يس"  فيتامــني  عــىل  تحتــوي 
األكســدة والعنــارص الغذائيــة األخــرى التــي 
تســاعد يف ذلــك، وتوفــر لــك الــدفء أيًضــا 
يف الليــايل البــاردة، بحســب موقع "هيلث 

الين".
بدايــًة يــويص الخــرباء بــرورة االبتعــاد عــن 
الكافيــني قــدر اإلمكان كونه يســبب جفاف 
الرطيــب  فقــدان  عمليــة  ويســهل  الجســم 

الازم يف الشتاء.
1. التفاح بالقرفة

يعمــل هــذا املــروب عــىل تنقيــة الجســم 
مــن الســموم ودعــم جهــاز املناعــة، وكذلك 
التخلــص مــن مشــكات الجهــاز الهضمــي، 
ومعالجــة التهــاب الحلــق، كــام تتميز القرفة 
بقدرتهــا عــىل خفــض معــدل الكوليســرول 
الضــار يف الــدم وضبــط مســتويات الســكر 

يف الدم والحفاظ عىل صحة الرايني.
2. الزنجبيل بالليمون

ميتــاز هــذا املــروب بقدرتــه الفائقــة عــىل 
أعــراض  مــن  والحــد  املناعــة،  جهــاز  تعزيــز 
الــربد،  نــزالت  ومعالجــة  الحلــق  التهــاب 
والزنجبيل معروف بكونه مضاًدا لالتهابات 
ويحســن مــن امتصــاص العنــارص الغذائيــة 
ميــزة  إىل  إضافــة  الجســم،  يف  األساســية 

إضافية هي الوقاية من مرض الرسطان.

3. اليانسون
الحلــق  التهــاب  مــن  اليانســون  يخفــف 
والجيــوب األنفيــة، الحتوائــه عــىل مضادات 
اإلصابــة  احتامليــة  مــن  ويقلــل  االلتهــاب، 
الفطريــات  مــن  ويقــي  املعــدة،  بقــرح 
والبكترييــا، إضافــًة إىل قدرتــه الكبــرية عــىل 

تعزيز صحة جهاز املناعة.
4. الحساء

يــوىص بتنــاول الحســاء أو الشــوربة لتقويــة 
مــن  العديــد  عــىل  نظــًرا الحتوائهــا  املناعــة 
العنــارص الغذائيــة واملعــادن التي يحتاجها 

 ،)Aو EوC ( الجســم مبــا يف ذلــك فيتامني
إضافًة إىل الزنك.

وللحصول عىل املزيد من الفوائد، يوىص 
إىل  والزنجبيــل  والثــوم  الليمــون  بإضافــة 

شوربة الدجاج أو الخروات.
5. الحليب الذهبي

والكركــم  الدافــئ  الحليــب  مــن  مزيــج  هــو 
املعروف باحتوائه عىل مضادات األكسدة 
مــا يعــزز مــن قدرته عىل محاربــة االلتهابات 
مــن  الكبــد  وتنقيــة  املناعــة،  وتقويــة جهــاز 

السموم.

وصفات لتعزيز المناعة يف الشتاءوصفات لتعزيز المناعة يف الشتاء
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االحتالل يشن  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

محكمة يف رام الله  ... 

حامس والشعبية  ... 

بحر: قرار  ... 

وفاتان  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ماهــر محمــد بلــح     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   801499526    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   هديل نافذ ابراهيم ابو غزال     عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   40905685    الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

اللــه جــدوع احمــد الكــرد  عــن  أنــا املواطــن /    عبــد  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     959056144    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   انتصــار عطيــه ســلامن ابــو عمــرة    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   801468604      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    نجــاح عبــد ســليم املــري   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٩٧١١٠١٥٤٨      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا / أمين اسامعيل محمد العصار عن فقد جواز سفري 
الفلســطيني والــذي يحمــل  هويــة رقــم   931543029 الرجــاء 
ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا املواطــن /     مصطفــى عبــد النارص ابراهيم رسحان    
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   404025934     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا / آيات فارس إبراهيم القرم عن فقد هويتي وتحمل  
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    407954643 الرقــم   

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا / طارق طالل محمد عبيد عن فقد هويتي وتحمل  
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    800201097 الرقــم   

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ محمــد ماجــد حمــدي الســوافريي مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة 
 3125600 رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   803811223 رقــم 
رقــم  شــايص  وتحمــل   2000 موديــل  غامــق  أزرق  لــون  هونــداي  نــوع  مــن 
واملســجلة   AKV137837 محــرك  ورقــم   WV2ZZZ9KZUR201390

سابقًا باسم املواطن/ عبد الله فؤاد أبو القمصان أبو القمصان يحمل هوية 
رقــم 401653761 حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا وأرغب بتســجيلها 
عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمن لديه اعراض عىل ذلك عليه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ رامــي فايــر مصطفــي محيســن مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم 
نــوع  مــن   3994302 رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   800218190

رقــم  شــايص  وتحمــل   )F2213( املركبــة  طــراز   )2009( موديــل   KIA

محمــد  املواطــن/  باســم  ســابقًا  واملســجلة   )47693KNAFH139A0(

اإلقامــة،  محــل  مجهــول   900904350 رقــم  هويــة  ويحمــل  طبــايس  جــر 
وحيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا وأرغــب بتســجيلها عــىل اســمي لــدى 
دائــرة ترخيــص غــزة،  فمــن لديــه اعراض عىل ذلك عليه أن يســجل اعراضه 
لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل واملواصالت الفلسطينية، خالل 

عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

"الســيادة"  تحــت  القــدس  وحــدة  عــىل  يقومــان  الحكومــي  واإلجــامع  العــام، 
اإلرسائيليــة، وهــذا املوقــف مدعــوم مــن نحــو 200 مــن الجمهوريــن يف مجلــس 
النــواب األمريــي، الذيــن وقعــوا رســالة تحتــج عــىل نيــة إدارة بايــدن إعــادة فتــح 
القنصليــة يف القــدس، وهــؤالء الجمهوريــون مدعومــون مــن بعض أعضاء الحزب 
أمريــكا  تراجــع  فهــل  بوســت".  "واشــنطن  صحيفــة  ذكــرت  كــام  الدميقراطــي، 
الحكومــة  تراجــع  مقابــل  القــدس،  رشقــي  يف  األمريكيــة  القنصليــة  افتتــاح  عــن 

اإلرسائيلية يف امللف النووي اإليراين؟
وهــل التشــدد اإلرسائيــي يف امللــف النــووي اإليــراين يهــدف إىل الضغــط عــىل 

الحكومة األمريكية يف ملف افتتاح القنصلية األمريكية بالقدس؟
الشــواهد العمليــة تؤكــد أن لــدى إيــران قــدرات ضاغطــة عــىل اإلدارة األمريكيــة، 
وهذا الذي سيفرض عليها الضغط عىل )إرسائيل(، لتراجع يف امللف النووي 
اإليــراين، ولكــن لعــدم وجــود أي قــوة ضاغطــة عــىل اإلدارة األمريكيــة مــن القيــادة 
الفلســطينية؛ لــن تتمكــن مــن الضغــط عــىل الحكومــة اإلرسائيليــة إلعــادة افتتــاح 
القنصليــة األمريكيــة يف رشقــي القــدس. إنــه درس القــوة الــذي مل تِعــه القيــادة 
الفلســطينية الحاملــة، وهــي تتنظــر مــن اإلدارة األمريكيــة أن تقاتــل معركتهــا، وأن 
تتصدى للتعنت اإلرسائيي نيابة عنها، ليعر الوقت، ومتيض السنن، ويضيع 

مع التنسيق والتعاون األمنين ما تبقى من أرض فلسطن.

للمرة األولى في قطاع غزة

إنقاذ مرضى جلطات دماغية 
باستخدام برتوكول عالجي جديد

غزة/ فلسطن:
الطبــي  الشــفاء  القلبيــة مبجمــع  القســطرة  قســم  ورئيــس  استشــاري  كشــف 
د. محمــد حبيــب، عــن الروتوكــول العالجــي املســتخدم يف إنقــاذ مــرىض 
الجلطات الدماغية، وذلك بعد نجاح 4 تدخالت عالجية ملرىض باستخدام 

عقار tpa والقسطرة الدماغية العاجلة مًعا ألول مرة.
جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي عقدتــه وزارة الصحــة أول أمــس، لإلحاطــة 

اإلعالمية بهذا الروتوكول العالجي الجديد .
وقــال حبيــب إن الروتوكــول الجديــد يتمثل يف حقن منشــط البالزمينوجن 
الوريــد  طريــق  عــن  التيبــالز  دواء  باســم  يعــرف  مــا  أو   tpa  H النســيجي 
خــالل 4.5 ســاعة مــن بدايــة األعــراض عــن طريــق الوريــد، أو حقــن منشــط 
البالزمينوجن النسيجي tpa  عن طريق أنبوب دقيق داخل التخرث خالل 6 
ساعات من بداية األعراض، وهو التدخل الذي يعرف بالقسطرة، أو سحب 

التخرث بواسطة أنابيب خاصة للدماغ خالل 6 ساعات .
وأوضح حبيب أن الهدف من العالج هو عودة املرىض إىل مامرسة النشاط 
الطبيعــي خــالل 90 يوًمــا مــن تاريــخ اإلصابــة بالســكتة الدماغيــة ســواء بحقــن 
منشــط البالزمينوجــن النســيججي tpa  بعــد إجــراء القســطرة التداخليــة أو 

االثنن معا بنسبة نجاح تصل إىل 70%.
واســتعرض حبيــب حالتــن مرضيتــن تــم التعامــل معهــام وفــق الروتوكــول 

العالجي الجديد، إذ أشارت النتائج وجود تحسن ملحوظ عىل الحالتن .
وأضــاف أن الروتوكــول الجديــد يعتــر إضافــة نوعيــة يف التدخــالت الطارئــة 
بالقسطرة العالجية ويساعد بدرجة كبرية يف خفض نسبة املضاعفات من 
جراء السكتة الدماغية يف حال املتابعة الطبية يف غضون 4 إىل 6 ساعات 

من ظهور األعراض الرسيرية .

الصهيونية عام 1948 يك تؤسس عليها دولتها العنرية".
املجلــس  أن  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  صحفــي،  مؤمتــر  خــالل  بحــر  وأكــد 
الترشيعي الفلسطيني، يدين ويستنكر بكل قوة القرار الريطاين الجائر 
الوطنــي  الــكل  يســتهدف  مــا  بقــدر  يســتهدف حــامس وحدهــا  الــذي ال 

الفلسطيني.
وشدد عىل أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القرارات واملواثيق 
التــي تكفــل للشــعوب تحــت االحتــالل حــق مقاومــة  الدوليــة  والقوانــن 
االحتــالل بــكل الســبل املتاحــة، فضــال عــن كونــه خروجــًا عــن كل التقاليــد 

السياسية واألعراف الدبلوماسية واملبادئ األخالقية واإلنسانية.
الريطانيــن  الرملانيــن  وكل  الريطــاين  العمــوم  مجلــس  وطالــب 
بعــدم متريــر قــرار الحكومــة الريطانيــة بحــق حركــة حــامس، واالضطــالع 
التــي  الريطانيــة  القانونيــة  املنظومــة  حاميــة  يف  القانونيــة  مبســؤولياته 
ينتهكهــا هــذا القــرار، واالنســجام مــع قيــم ومبــادئ الحريــة والدميقراطيــة 
مــع  التناقــض  متاهــة  يف  االنــزالق  وتجنــب  بريطانيــا،  بهــا  تتغنــى  التــي 
القوانن الريطانية والقوانن الدولية واإلنســانية من خالل إدانة وتجريم 
فــازت يف  واســع  ووزن جامهــريي  ثقــل  ذات  فلســطينية  مقاومــة  حركــة 

انتخابات الرملان الفلسطيني بأغلبية املقاعد عام 2006.
بريطــاين  برملــاين  دور  إىل  يتطلــع  الترشيعــي  املجلــس  أن  إىل  وأشــار 
فاعــل يف وقــف حالــة التحّيــز وازدواجيــة املعايــري التــي تنتهجهــا الحكومة 
الريطانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة لصالــح االحتــالل 
إبــداء مواقــف سياســية  اإلرسائيــي، وحّمــل الساســة يف بريطانيــا عــىل 
متوازنــة تتوافــق مــع مصلحــة بريطانيــا الحقيقية يف نســج عالقات صداقة 
لروايــة  االرتهــان  سياســة  عــن  بعيــدا  الفلســطيني  الشــعب  مــع  وتعــاون 

االحتالل.
ودعــا بحــر الرملــان األورويب، والرملانــات واالتحــادات الرملانية العربية 
ومنظمــة  العربيــة،  والجامعــة  املتحــدة،  واألمــم  والدوليــة،  واإلســالمية 
التعــاون اإلســالمي، بإدانــة قــرار الحكومــة الريطانيــة بحــق حركــة حــامس، 
وتفعيل كل وسائل وأدوات الضغط عليها من أجل إلغائه والراجع عنه.

وأشــار إىل أن هــذا القــرار يجــايف املــزاج العــام والنبــض الشــعبي داخــل 
بريطانيــا الــذي يتنامــى مســتوى تأييده وتعاطفه مع القضية الفلســطينية 
ومظلوميــة الشــعب الفلســطيني يومــا بعــد يوم، ويرمــي إىل قطع الطريق 

أمام تطور آفاق التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية.

وأفــاد املحامــي مدحــت ديبة بــأن قوات االحتالل 
اعتقلت زوجة الشهيد أبو شخيدم، فور وصولها 
معر "جرس اللنبي"، يف أثناء عودتها من األردن.
زوجــة  حولــت  االحتــالل  قــوات  أن  ديبــة  وأوضــح 
الشهيد أبو شخيدم للتحقيق يف غرف أربعة يف 

مركز تحقيق املسكوبية.
وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل أفرجــت أمــس عــن 
باسل ابن شقيق الشهـيد أبو شخيدم برشط دفع 

غرامة مالية.
وكانت قوات االحتالل قد استدعت صباح أمس 
للمــرة  للتحقيــق  آيــة،  شــخيدم  أبــو  الشــهيد  ابنــة 
الثانيــة عــىل التــوايل، عقــب ســاعات مــن اإلفــراج 

عنها.
والشــهيد أبــو شــخيدم مــن مخيــم شــعفاط شــامل 
اشــتباكًا  تنفيــذه  بعــد  اسُتشــهد  القــدس،  رشق 
بــاب  طريــق  يف  أمــس،  مــن  أول  صبــاح  مســلحًا 
السلســلة بالبلدة القدمية يف القدس، وأســفرت 

العملية عن مقتل جندي وإصابة آخرين.
اعتقــال  االحتــالل  قــوات  أعــادت  طولكــرم،  ويف 
شــمس"  "نــور  مخيــم  مــن  جابــر  تيســري  امُلحــّرر 
شــحرور  بهــاء  واملحــرر  الفلســطينين،  لالجئــن 
)31 عاًما(، ويزن جعار من بلدة "عالر"، واملحرر 

معــاذ فتحــي الخطيــب مــن بلــدة "قفــن"، وعــامد 
عــودة مــن "صيــدا"، وأحمــد عبــد الــرؤوف داوود 
مــن  ســتة  أبــو  وبهــاء  الغصــون"،  "ديــر  بلــدة  مــن 

املدينة.
دهســه  جــراء  مــن  شــاب  أصيــب  طوبــاس،  ويف 
مــن قبــل قــوات االحتــالل، يف أثنــاء اقتحــام قريــة 
إىل  إضافــة  طوبــاس،  جنــوب  الفارعــة"  "وادي 
اعتقال الشاب مراد صبح، بعد أن داهمت منزل 

ذويه وفتشته يف القرية.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ويف 

عبد الله إسالم البيتاوي من املدينة.
ويف القدس املحتلة، اقتحمت قوات االحتالل، 

منــزل محافــظ القــدس عدنــان غيــث، يف الحــارة 
املســجد  جنــويب  "ســلوان"  بلــدة  مــن  الوســطى 

األقىص.
وذكــر شــهود عيــان، أن وحدة خاصــة تابعة لقوات 
االحتــالل اقتحمــت منــزل املحافــظ غيث وألقت 
قنابــل صــوت داخلــه، واعتــدت عليــه وعــىل أبنائه 
وأبنــاء عمومتــه بالــرب، مــا أدى إىل إصابــة عــدد 

منهم بجروح، كام حطمت محتويات املنزل.
ثالثــة  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
مــن أقــارب املحافــظ، وهــم: وليــد عــادل غيــث، 
بعــد  غيــث،  نضــال  وحمــزة  ربيــع  والشــقيقن 

االعتداء عليهم بوحشية.
تابعــة  خاصــة  قــوات  اختطفــت  قلقيلــة،  ويف 
أمــس،  مســاء  "مســتعربون"،  االحتــالل  لجيــش 
الشــاب رائــد ماجــد الصنــم )21 عامــا(، مــن مــكان 

عمله يف مطعم باملدينة.
ويف مدينة "اللد" )وســط فلســطن املحتلة عام 
1948(، أعــادت قــوات االحتــالل اعتقــال األســري 

يف  منزلــه  مداهمــة  بعــد  حســونة،  عيــد  املحــرر 
املدينة املحتلة.

عــىل صعيــد آخــر، هاجــم مســتوطنون بالحجــارة، 
فجــر أمــس، منــازل املواطنــن يف بلــدة عوريــف، 

جنوب نابلس.
الضفــة  شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
غسان دغلس: إن عددا من مستوطني "يتسهار" 
هاجمــوا منــازل املواطنــن يف الجهة الرشقية من 
بلــدة عوريــف بالحجــارة، مــا ألحــق أرضارا بإحــدى 

املركبات، وتحطيم زجاجها.
اســُتهِدفت  التــي  املنــازل  أن  دغلــس  وأوضــح 
الكريــم  عبــد  ألحمــد  تعــود  نوافذهــا  مــت  وُحطِّ
اللــه  عبــد  وجــامل  ســواملة،  وســمري  شــحادة، 

شحادة، ورائد محمود رباح.
يــوم  تــررت  املركبــات  عــرشات  أن  إىل  وأشــار 
عــىل  املســتوطنن  اعتــداءات  جــراء  مــن  أمــس 

اللــه، وطريــق  ورام  نابلــس  بــن  الواصــل  الطريــق 
جنــن نابلــس، وطريــق قلقيليــة نابلــس، والطــرق 
ريــف  والقــرى، خاصــة يف  البلــدات  بــن  الرابطــة 

نابلس الجنويب.
وحــذر دغلــس من تصاعد هجامت املســتوطنن 
يف ظــل مــا تشــهده املنطقــة مــن أحــداث، داعيــا 

املواطنن ألخذ الحيطة والحذر.
إىل ذلــك، أخطــرت قوات االحتالل، أمس، بوقف 
العمــل يف خــزان ميــاه يف قريــة عاطــوف، جنــوب 

رشق طوباس.
وأفــاد مســؤول ملــف األغــوار يف محافظــة طوباس 
قــوات  بــأن  بشــارات،  معتــز  الشــاملية  واألغــوار 
االحتــالل أخطــرت بوقــف العمــل يف خــزان ميــاه 
لالســتخدام الزراعــي، ســعته 1000 كــوب، تعــود 
ملكيتــه للمواطــن رامــي قاللــوة، معربــا عــن تخوفه 

من قيام االحتالل بهدمه.
 كــام جرفــت قــوات االحتــالل أمــس، أرضــا زراعيــة 

يف قرية النبي إلياس رشق قلقيلية.
االحتــالل  آليــات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
جرفــت أرضــا زراعيــة تبلغ مســاحتها "200 دونم" 
يف منطقــة النبــي إلياس، تعــود ملكيتها للمواطن 

أكرم عبد الكريم نوفل.
مــن جانــب آخــر، اقتحــم عــرشات املســتوطنن، 
أمس، باحات املسجد األقىص، بحامية مشددة 

من قوات االحتالل.
وأفــاد شــهود عيــان، بــأن 115 مســتوطنا اقتحمــوا 
األقــىص عــىل شــكل مجموعــات اســتفزازية عــر 
بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت يف باحاتــه تركــزت 

يف محيطه الرشقي.
االحتــالل  قــوات  فيــه  تســمح  الــذي  الوقــت  ويف 
للمســتوطنن باقتحــام األقــىص، تشــهد القــدس 
مشــددة  عســكرية  إجــراءات  وبوابتهــا  القدميــة 
تتمثــل بالتفتيــش الدقيــق للمواطنــن واملصلــن 

يف األقىص واالعتداء عىل بعضهم.

الشــعب الفلســطيني يف الشــتات والداخــل املحتــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
واألرسى األبطــال. ودعتــا الرملــان الريطــاين إىل رفــض إقــرار القانــون ضــد حركــة 
حامس، ملا ينطوي عليه من مخاطر عىل السلم العاملي وعىل بريطانيا نفسها.

وعّدتــا الوحــدة الوطنيــة صــامم أمــان املــرشوع الوطنــي، مؤكدتــن أنــه آن األوان 
عــىل  الوطنيــة  الوحــدة  وإنجــاز  االنقســام  إنهــاء  ســبيل  يف  األمــام  إىل  للتقــدم 
وفــق  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنــاء  يعيــد  مبــا  الوطنيــة،  الرشاكــة  قاعــدة 
رؤيــة وإســراتيجية وطنيــة شــاملة متوافــق عليهــا، بعيــًدا عــن التفــرد، ومبــا يكفــل 
النهــوض باملــرشوع الوطنــي وحاميتــه، وتجنيــد كل الطاقــات ملواجهــة االحتــالل 
واالســتيطان وحاميــة الحقــوق والثوابــت، مــع مــا يلــزم ذلــك مــن مغــادرة "أوســلو" 
والرهــان عــىل وهــم التســوية واملفاوضــات التــي ال طائــل منهــا وال أفــق لهــا، مــع 

العدوان اإلرسائيي املتواصل والدعم األمريي غري املحدود.
قــوة وعــىل كل  بــكل  قائلتــن: "ســنعمل  أن األرسى خــط أحمــر،  وشــددتا عــىل 
املستويات وبكل الطرق للتخفيف عنهم وإسنادهم عىل طريق تحريرهم وكرس 

قيودهم، فهذا عهد قطعته املقاومة عىل نفسها ال تراجع عنه".
وأدانــت الحركــة والجبهة مسلســل التطبيع بــن بعض األنظمة العربية واالحتالل، 
محذرتــن مــن هــذا االخــراق اإلرسائيــي للعواصم العربية، ملا له من انعكاســات 
واملتمســكة  التطبيــع  الرافضــة  العربيــة  الشــعوب  واســتقرار  أمــن  عــىل  خطــرة 
بالحقــوق التاريخيــة يف فلســطن واملنطقــة، معربتــن عــن "ثقتهــام الكبــرية يف 

الجامهري العربية التي ستلفظ وتفشل كل تلك املخططات".
وأكدتا أنهام مستمرتان يف العمل بكل الطرق لكرس املزيد من حلقات الحصار 
عــن قطــاع غــزة، محذرتــن االحتــالل املــيض يف سياســته اإلجراميــة ضــد القطــاع، 

قائلتن: "فلن نقف مكتويف األيدي أمام املامطلة والتسويف".
مــن  املتــررة  الشــعبية  القطاعــات  خدمــة  نحــو  الجهــود  تركــزان  أنهــام  وأوضحتــا 
الحصــار، خاصــة األرس الفقــرية والخريجــن، ومــن ذلــك رصف مســتحقات الشــؤون 
االجتامعية، مشريتن إىل أن هذا يتطلب من الجهات الرسمية وضع املعالجات 
الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مبا يعزز صموده يف مواجهة العدوان 
والحصــار، والتحــرك الســيايس لتشــديد الضغــط عــىل املجتمــع الــدويل مــن أجــل 
إلزام االحتالل إنهاء الحصار ووقف العدوان.   واتفقتا عىل مواصلة العمل الثنايئ 
املشرك بينهام، وتعزيزه عىل مختلف األصعدة ويف كل املستويات، مبا يسمح 

بخدمة الشعب الفلسطيني والذود عن حقوقه وتلبية احتياجاته.

"طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنن 19، ضواحي القدس 5، رام 
الله والبرية 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا واألغوار 1، قطاع 
غــزة 105". وأضافــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطن 
بلغــت %98.3، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %0.7 ونســبة 
الوفيــات %1 مــن مجمــل اإلصابــات. وأوضحــت الــوزارة أن حــاالت التعــايف 
الجديدة توزعت حسب اآليت: "طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنن 
5، ضواحــي القــدس 3، رام اللــه والبــرية 12، طولكــرم 3، نابلــس 3، قلقيليــة 

2، قطاع غزة 210". ولفتت إىل وجود 40 مصاًبا بكورونا يف غرف العناية 

املكثفــة، يف حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف 
الضفة 73 مصاًبا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

وزارة السياحة واآلثار 
تستقبل وفًدا من اليونسكو

غزة/ فلسطن:
اســتقبلت وزارة الســياحة واآلثــار، أمــس، وفــًدا مــن منظمــة األمــم املتحــدة 
للربيــة والثقافــة "اليونســكو" يف متحــف قــر الباشــا وعــددًا مــن املواقــع 

األثرية )الكنسية البيزنطية -دير القديس هيالريون "تل ام عامر".
واستمع الوفد الدويل عر الجولة املتنوعة للمواقع األثرية إىل رشح مفصل 
عــن جهــود الــوزارة ودورهــا الســيادي يف الحفــاظ عــىل املواقــع واملقتنيات 
األثريــة، فضــاًل عــن تقديــم ارشــاد تعريفــي عن نتائج الحفريــات يف املواقع 
األثريــة ومقتنيــات متحــف قــر الباشــا باعتبــاره املتحــف الوطنــي. وأكــدت 
للــزوار وترســيخ  الــدور التوعــوي  بالــوزارة، عــىل تكريــس  العالقــات العامــة 
الوجــود الحضــاري لفلســطن وتاريخهــا وإرثهــا ومعاملهــا الوطنيــة وهويتها. 
وأكــد ممثــل اليونســكو بغــزة يوســف العجلــة عــىل تعزيــز الرشاكــة مــع وزارة 
الســياحة والتعــاون يف مجــال الحفــاظ عــىل الــراث الحضــاري واإلنســاين 
طلــب  عــر  التأهيــل  بإعــادة  والعنايــة  واملســاهمة  الفلســطيني  للشــعب 

متويل ملشاريع التنقيب والرميم والصيانة للمواقع األثرية.

غزة/ فلسطن:
وافقــت أمــس، ذكــرى صدور القــرار رقم )242( 
التابــع  الــدويل  األمــن  مجلــس  أصــدره  الــذي 
ملنظمة األمم املتحدة يف 22 نوفمر 1967. 
العربيــة  الحــرب  أعقــاب  يف  القــرار  هــذا  وجــاء 
يونيــو  يف  وقعــت  والتــي  الثالثــة  اإلرسائيليــة 
الجيــوش  هزميــة  عــن  أســفرت  والتــي   1967

العربيــة واحتالل )إرسائيل( ملناطق فلســطينية 
وعربية جديدة.

عــدة  بــن  وســط  كحــل  القــرار  هــذا  جــاء  كــام 

مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب.
بالقــرار:  أ  الفقــرة  األوىل  املــادة  يف  وورد 
األرايض  مــن  اإلرسائيليــة  القــوات  "انســحاب 

التي احتلت يف النزاع األخري".
وقد حذفت "أل" التعريف من كلمة "األرايض" 
عــىل  املحافظــة  بهــدف  اإلنجليــزي  النــص  يف 
الغمــوض يف تفســري هــذا القــرار. وإضافــة إىل 
قضيــة االنســحاب فقــد نــص القــرار عــىل إنهــاء 
حالــة الحــرب واالعــراف ضمنــا بـ)إرسائيــل( دون 
ربــط ذلــك بحــل قضيــة فلســطن التــي اعترهــا 

القرار مشكلة الجئن.
وجاء يف القرار "إن مجلس األمن: إذ يعرب عن 
قلقه املتواصل بشأن الوضع الخطر يف الرشق 
األوسط وإذ يؤكد عدم القبول باالستيالء عىل 
أراض بواســطة الحرب. والحاجة إىل العمل من 
أجــل ســالم دائــم وعــادل تســتطيع كل دولــة يف 
بأمــن وإذ يؤكــد أيضــًا  املنطقــة أن تعيــش فيــه 
أن جميــع الــدول األعضــاء بقبولهــا ميثــاق األمــم 
املتحدة قد التزمت بالعمل وفقًا للامدة 2 من 

امليثاق".

غزة/ فلسطن:
املجلــس  يف  الترشيعــات  صياغــة  لجنــة  بحثــت 
املقرحــة  القوانــن  مشــاريع  مــن  عــدًدا  الترشيعــي، 

وتعديالت أخرى.
أمــس،  الــدوري،  اجتامعهــا  خــالل  اللجنــة،  وناقشــت 
املالحظــات النهائيــة ملــرشوع قانــون التقاعــد املعــدل 
رقــم 7 لســنة 2005. وأوضــح النائــب املستشــار محمــد 
وصياغــة  بدراســة  املكلفــة  الفنيــة  اللجــان  أن  الغــول 
املــرشوع اســتكملت املالحظــات النهائية عىل مرشوع 
القانــون بنــاًء عــىل ورشــة العمــل التــي عقدهــا املجلــس 
وردت  التــي  املالحظــات  وتدقيــق  مؤخــرا،  الترشيعــي 

للجنة من عدة جهات حكومية.
وأفاد الغول بأنه تم االتفاق خالل االجتامع عىل تقديم 
القانــون يف جلســة  العامــة ملــرشوع  للمناقشــة  مذكــرة 

املجلس الترشيعي املقبلة.
وناقشــت اللجنــة مــرشوع قانــون هيئــة تصفيــة الــركات، 
حيــث اســتعرض أمــن رس اللجنــة أمجد األغا، األســباب 

عليــه  املقدمــة  واملالحظــات  للمــرشوع،  املوجبــة 
باملستوين الشكي واملوضوعي.

وذكــر األغــا أنــه عــىل ضوء ذلك أحالــت اللجنة املرشوع 
إىل لجنــة فنيــة مصغــرة لدراســة املالحظــات وتقدميــه 

لالجتامع املقبل للجنة صياغة الترشيعات.
ويف ســياق متصــل، اســتقبلت اإلدارة العامــة للشــؤون 
القانونيــة باملجلــس الترشيعــي، أمــس، وفــًدا مــن قســم 

الرشيعة والقانون يف الجامعة اإلسالمية.
وضــّم الوفــد الزائــر د.عمــر ســعد ومعــاذ الجعــري، فيــام 
كان يف اســتقبالهم املديــر العــام الشــؤون القانونيــة يف 
املجلس الترشيعي أمجد األغا، ومستشارون قانونيون 
بــاإلدارة. وأكــد األغــا عــىل العالقــة بــن اإلدارة القانونيــة 
يف  تســهم  التــي  األكادمييــة  والجهــات  الترشيعــي  يف 
تجويــد العمــل القانــوين باملجلس، مشــددا عىل أهمية 
كليــات القانــون يف رفــد اإلدارة القانونيــة باملســتجدات 
بالقضايــا  يتعلــق  فيــام  الخــرات  وتبــادل  القانونيــة 

القانونية املستجدة.

المدير العام 
للشرطة يفتتح 
غرفة العمليات 

المشتركة في غزة
غزة/ فلسطن:

املديــر  صــالح  محمــود  اللــواء  افتتــح 
"العمليــات  غرفــة  أمــس،  للرشطــة،  العــام 
املشــركة" يف رشطــة محافظــة غــزة بحضور 
مساعدي مدير الرشطة، وعدد من قيادات 
اإلدارات يف الرشطــة، ولفيــف مــن الضبــاط 
العاملــن يف إدارات الرشطــة املتخصصــة. 
عــىل  جولتــه  خــالل  صــالح  اللـــواء  واّطلــع 
مقــر  أركان  يف  واألقســام  الدوائــر  عمــل 
واألداء  بالجهــد  مشــيدًا  املحافظــة،  رشطــة 
املميز لكافة العاملن يف األقسام. وتخلل 
االفتتاح إطالق مناورة عمليات عر األجهزة 
الالســلكية مبشــاركة كافــة إدارات الرشطــة 
املتواجــدة يف غرفــة العمليــات املشــركة، 
وأحــداث  مهــامت  عــدة  يف  وإرشاكهــم 

بحضور مجلس قيادة الرشطة.

الشؤون القانونية في المجلس تستقبل وفًدا من "اإلسالمية"

لجنة برلمانية تناقش عدًدا 
من مشاريع القوانين المقترحة 

54 عاما على القرار األممي "242" 
القاضي بانسحاب االحتالل من أراضي 1967

الترشيعــي، يف حــن قطعــت وزارة املاليــة عــىل إثــره رواتب 28 نائًبا من 
كتلة التغيري واإلصالح. 

وعقــب القــرار تقــدم النواب املقطوعة رواتبهم بدعوى للمحكمة العليا، 
وصدر أمس القرار بإلغاء قطع رواتب النواب. 

وأعلــن محامــي الدفــاع يف القضيــة داود الدرعــاوي، أن املحكمــة قبلــت 
الدعــوى، مــا يبطــل قــرار الســلطة بوقــف الرواتــب، وأن عــىل وزارة املاليــة 

تنفيذ القرار بأثر رجعي.
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بينــا يتناقــش الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم يف قضيــة: أي 
خلــق اللــه أشــد؟ فقــال أحدهــم: الجبــال، وقــال آَخــر: النــار، 
بــن أيب  عــي  الحديــد، خــرج عليهــم ســيدنا  ثالــث:  وقــال 
طالــب كــرم اللــه وجهــه، فقــال إجابــة عــى الســؤال: عــرة؛ 
الحديــد،  تــأكل  والنــار  الجبــال،  ينحــت  والحديــد  الجبــال، 
واملاء يطفئ النار، والسحاب املسخر بني الساء واألرض 
يحمل املاء، والريح يبدد الســحاب، واإلنســان يتقي الريح 
والنــوم  ويذهــب فيهــا لحاجتــه، والســكر يغلــب اإلنســان، 

يغلب السكر، والهم مينع النوم، فأشد خلق الله الهّم.
أوردت هذا القول املأثور ألقدمه كرسالة مقاومة للمحتل، 
يطمــن  غانتــس  بينــي  الصهيــوين  األمــن  وزيــر  إن  حيــث 
وتحــت  األرض  فــوق  مــا  جــدار  بــأن  الصهاينــة املغتصبــني 
األرض عــى حــدود غــزة ملنــع األنفــاق وتســلل املقاومــني 
يوشــك أن ينتهــي، وهــو مبســافة )٦٤( كيلومــًرا، ويعــد من 
املشــاريع ذات الكلفــة العاليــة. الجــدار مبفهومي اإلمياين 
هو عمل يهودي حديث يصّدق ما جاء يف القرآن الكريم: 
"ال يقاتلونكــم جميًعــا إال يف قــرى محصنــة أو مــن وراء جــدر 

بأسهم بينهم شديد". 
الجدر وإن علت، وإن سفلت يف األرض لن متنع املقاومة، 
وإذا تأملــت حديــث عــي بــن أيب طالــب آنــف الذكــر تجــد 
أن اإلنســان جاء يف املرتبة الســابعة، فهو أشــد من الجبال 
والحديــد والنــار ومــن املــاء والســحاب والريــح، وهــو مــزود 
بقــدرة إلهيــة يتغلــب بها عى هذه الظواهر الكونية، وعليه 
أقــول مــاذا يكــون جــدار الفصــل عــى حــدود غــزة بــني هــذه 
املخلوقــات الكونيــة؟! إنــه ال يشء بالنســبة للجبــال والنــار 

واملاء والريح، إنه ضعيف من صناعة ضعيف خائف.
هــو  بــل  ينــام،  املقــاوم ال يســكر وال  الفلســطيني  اإلنســان 
صاحب هّم يســكن قلبه وحياته اليومية، ومبا أنه ال يســكر 
وال ينــام، ويحمــل همــه بداخلــه فلن تعــوزه الحيلة ملواصلة 
املقاومــة لطــرد املحتــل، وتدفيعــه مثــن احتاللــه والتغلــب 

عى الجدار.
مــن ال ينــام عــن حقــه، يجــرح املعجــزات مــن أجــل الوصــول 
ويف  غــزة  يف  الفلســطينية  املقاومــة  أن  وأحســب  إليــه، 
خارجهــا ســتجعل الجــدار الــذي أقامــه االحتــالل بــال فائــدة 
لــه، بــل رمبــا يكــون وبــااًل عــى مــن أقامــه، يف غــزة، بــل يف 
فلســطني إنســان هــو أقــوى مــن الجبــال ومــن الحديــد ومــن 
الجــدران، ولــو املنافقــني واملخذلــني ملــا تأخــر النــر عى 

االحتالل. والحّل الوحيد يكمن يف رحيل االحتالل.

لن تنفعكم الجدر
 وإن علت وطالت

غزة/ فلسطني:
ُصنــف د. ســفيان تايــه أســتاذ الفيزيــاء النظريــة بكليــة العلــوم، ود. بســام تايــه 
عضــو هيئــة التدريــس يف قســم الهندســة املدنيــة بكلية الهندســة يف الجامعة 
اإلســالمية، ضمــن أفضــل %2 مــن الباحثــني بالعــامل، بنــاًء عــى دراســة أجرتهــا 
املتحــدة  الواليــات  يف   stanford وجامعــة   ،Elsevier العامليــة  النــر  دار 
األمريكيــة.  وتعتمــد الدراســة عــى مجموعــة مــن املعايــر التــي تعكــس التميز 
يف النــر العلمــي الــدويل مــن حيــث: عــدد األبحــاث العلميــة املنشــورة يف 
التــي حصــل   citations املرجعيــة  اإلشــارات  وعــدد  الدوليــة،  النــر  قواعــد 
عليهــا الباحــث ضمــن إطــار زمنــي معــني، وتعتمــد الدراســة أيًضــا عــى معايــر 
الراكــة والتعــاون الــدويل للباحــث يف مجــال البحــث العلمــي من حيث عدد 

األبحاث املنشورة بالراكة مع جامعات دولية، وتنوع النر الدويل.
ا يف مجــالت علمية مرموقة  ولألخويــن تايــه عــرات األبحــاث التــي تنر ســنويًّ
مصنفة ضمن قواعد البيانات Scopus and Web of Science، ولها عدد 
كبر من األبحاث املنشورة بالراكة والتعاون مع جامعات عاملية مرموقة.   

وتجدر اإلشارة إىل أن د. سفيان، ود. بسام حصال أخًرا عى جائزة التميز يف 
النر الدويل بالجامعة اإلسالمية، من حيث عدد األبحاث املنشورة يف سنة 

واحدة يف قواعد البيانات الدولية املرموقة.
وحل د. بسام يف املرتبة األوىل، ود. سفيان يف املرتبة الثالثة عى مستوى 
الجامعة اإلسالمية، فضاًل عن حصولها يف األعوام السابقة عى العديد من 

الجوائز العلمية القيمة.

أكاديميان من الجامعة 
اإلسالمية ضمن أفضل

)2 %( من الباحثين بالعالم

هندي يبيت ليلة في 
ن المشرحة ثم يتبيَّ

 أنه على قيد الحياة
نيودلهي/ وكاالت:

تبــنّي أن رجــاًل يف الهنــد أُعِلَنــت وفاتــه بعــد تعرّضــه لحــادث مــروري، ال 
يزال عى قيد الحياة ويتنفس لكنه يف حالة حرجة، بعدما أمىض ليلة 

يف غرفة باردة بأحد املستشفيات، عى ما قال مدير املستشفى.
وكان رسيكيش كومار )45 عاًما( نقل إىل عيادة خاصة بعدما صدمته 

دراجة نارية، يف مراد أباد الواقعة إىل الرق من نيودلهي.
وأعلــن أحــد األطبــاء لــدى وصــول كومار إىل العيادة أنه فارق الحياة، ثم 

ُنقل، إىل مستشفى عام لتريح جثته.
وأفــاد املديــر الطبــي للمستشــفى، بــأن "طبيــب الطــوارئ فحصــه، ومل 

يعرث عى أي أثر للحياة، وبالتايل أعلن وفاته".
وأضــاف مديــر املستشــفى "عندمــا حــر فريــق مــن الرطــة وعائلتــه 
لبدء اإلجراءات اإلدارية لتريح الجثة، تبني أنه ال يزال حًيا". وال يزال 

الرجل يف حال غيبوبة.

سيدين/ وكاالت:
الــذي  الوحيــد  العنــر  العقــل  يعــد  مل 
يكشــف عــن مســتوى ذكاء األشــخاص، يف 
"ريــدرز  مجلــة  نرتــه  الــذي  التقريــر  هــذا 
األســرالية،  نســختها  يف  دايجســت" 
أشــارت آشــي لويــس إىل أعضــاء الجســم 
عــن  أيضــا  أن تكشــف  التــي ميكــن  األخــرى 

مدى ذكائك.
سيقان طويلة

"بــراون"  جامعتــي  مــن  باحثــون  أجــرى 
أن  فيهــا إىل  أشــاروا  دراســة  و"برينســتون" 
األشــخاص األطول قامة قد يكســبون أموااًل 
ألنهــم  القامــة،  قصــار  األشــخاص  مــن  أكــرث 

أذىك. 
حكوميــة  بيانــات  الباحثــون  واســتخدم 
تشــمل األشــخاص املولوديــن يف الواليــات 
املتحدة أو اململكة املتحدة ما بني عامي 
أطوالهــم  إىل  النظــر  مــع  و1970   1958

التعليميــة  وخرباتهــم  وذكائهــم  وأوزانهــم 
ورواتبهم.

وأظهرت نتائج التحليل الشامل أن من كانوا 
أداؤهــم  كان  طفولتهــم  يف  القامــة  طــوال 
االختبــارات  يف  ملحــوظ  بشــكل  أفضــل 

املعرفية. 
إىل  قامــة  األطــول  األشــخاص  مييــل  كــا 
أعــى  رواتــب  ذات  وظائــف  يف  العمــل 
وتتطلب ذكاًء أكرب ومهارات لفظية ورقمية 
أكــرث تقدًمــا. ومــع أن الباحثني مل يكتشــفوا 
بعــد العالقــة بــني الطــول والــذكاء، إال أنهــم 

يشــتبهون يف أن الجينــات أو النشــأة ميكــن 
أن تلعب دوًرا أيًضا.

استخدام اليد اليسرى
بالــرورة  تعنــي  ال  أعــر  أنــك  حقيقــة 
أنــك شــخص عبقــري، ولكــن قــد يكــون لهــا 
صغــرة  دراســة  ففــي  أكــرث؛  معرفيــة  مزايــا 
بجامعــة أثينــا، خضع نحو 100 من الطالب 
أعــر  نصفهــم  الجامعيــني،  والخريجــني 
اليمنــى،  اليــد  يســتخدم  اآلخــر  والنصــف 
إنشــاء  األول  تضمــن  معرفيــني:  الختباريــن 
مســار عــرب مجموعــة مــن الدوائــر بــأرسع مــا 
ميكن، وتضمن الثاين تسلسال من األعداد 

والحروف.
مــن  أفضــل  العــر  األشــخاص  أداء  كان 
البقيــة يف كال االختباريــن، مــا يشــر إىل 
عقلًيــا.  مرونــة  وأكــرث  أقــوى  ذاكرتهــم  أن 
القــدرات  هــذه  أن  الخــرباء  بعــض  ويعتقــد 
األعــر  الشــخص  أن  إىل  تعــود  املعرفيــة 
ميكنه اســتخدام كال فيص الدماغ بســهولة 

أكرب ملعالجة املعلومات.
بطن كبير

عــى  الجســم  يف  الدهــون  نســبة  تؤثــر 
العديــد مــن جوانــب الصحــة العامــة، مثــل 
ضغــط الــدم وصحة القلــب، ورمبا الوظيفة 
 5 اســتمرت  دراســة  ويف  أيضــا.  اإلدراكيــة 
2200 شــخص  ســنوات شــملت أكــرث مــن 
بالــغ، وجــد الباحثــون أن األشــخاص الذيــن 
لديهم مؤرش كتلة جسم بني 18.5-24.9 
اختبــار  يف  الكلــات  مــن   %  56 تذكــروا 

املفــردات. بينــا تذكــر املشــاركون الذيــن 
يعانــون مــن الســمنة املفرطــة )مــؤرش كتلــة 
مــن  فقــط   %  44 أعــى(  أو   30 الجســم 

املفردات. 
الذكريــات  اســرجاع  معــدل  انخفــض  وقــد 
عندمــا   %  37.5 إىل  األخــرة  الفئــة  لــدى 

أعيد اختبارهم بعد 5 أعوام.
وافــرض الدكتــور ماكســيم كورنــو -املؤلف 
الرئيــي للدراســة- أن الهرمونــات الدهنيــة 
ميكــن أن تدمــر خاليــا الدماغ، وأن التفســر 
اآلخــر لهــذا الراجــع اإلدرايك هــو "خطــورة 
واألوعيــة  القلــب  أمــراض  عــى  الســمنة 
الدمويــة بســبب ســاكة األوعيــة الدمويــة 
وتصلبهــا، وهــو مــا يحدث أيًضا مع رشايني 

الدماغ".
رأس كبير

لقــب  عليــه  ُيطلــق  أن  يف  يرغــب  أحــد  ال 
أن  تبــني  ولكــن  الكبــر"،  الــرأس  "صاحــب 
امتــالك رأس كبــر قــد يجعلــك حرفًيــا أكرث 
ذكاًء. نرت مجلة "موالكيالر سايكياتري" 
تقييــات  إجــراء  عــى  اشــتملت  دراســة 
ألــف   500 مــن  ألكــرث  وجســدية  معرفيــة 
شــخص يف اململكــة املتحــدة إىل جانــب 

فحص عينات من الدم والبول واللعاب.
الذيــن  أن األشــخاص  الباحثــون  وقــد وجــد 
كانــت رؤوســهم كبــرة عندمــا كانــوا أطفــااًل 
حصلــوا عــى درجــات أعــى يف اختبــارات 
أكــرث  وكانــوا  العــددي  املنطقــي  التفكــر 

قدرة عى الحصول عى شهادة جامعية.

 أعضاء بالجسم يمكن أن تكشف
4 عن مدى ذكائك.. فما هي؟

جباليا/ فلسطني:
شــارك عــرات النســوة، ظهــر أمــس، يف وقفــة ببلــدة جباليــا شــايل 

قطاع غزة، تنديًدا باإلساءة للنبي محمد صى الله عليه وسلم. 
ورفــع يف الوقفــة الفتــات كتــب عليهــا "إال الحبيــب يــا عبــاد الصليــب" 
و "فــداك أيب وأمــي ونفــي يــا رســول اللــه"، و"مًعــا لنــرة نبــي اللــه 
محمــد" و"إال رســول اللــه"، وأطلقــن هتافــات منــددة إلســاءات الغــرب 
املتكــررة للنبــي الكريــم، إذ جــاءت الوقفــة بدعــوة مــن الحركــة النســائية 

يف "حاس".
وقالــت أم عبــد الرحمــن عســلية، إحــدى املشــاركات يف الوقفــة لوكالــة 
"صفا": إننا "جئنا إليصال رسالتنا إىل الغرب وكل من أساء إىل رسول 

الله أنه سيدفع الثمن يف الدنيا واآلخرة". 
وأضافت: "إال الحبيب يا عباد الصليب، هذا رسولنا وقائدنا وقدوتنا 

رسول الله نفديه بأرواحنا وأنفسنا". 
وكان الكاهــن املــري الســابق زكريــا بطرس ظهــر يف مقطع فيديو عرب 
إحدى القنوات املســيحية الدينية، وهو يســتخدم ألفاًظا ســيئة للنبي 

محمد "صى الله عليه وسلم". 
وأشعل هذا األمر حالة غضب عارم يف صفوف نشطاء مواقع التواصل 
االجتاعي الذين تفاعلوا عى وسمي "إال رسول الله" و"عاقبوا زكريا 

بطرس".

 نظمتها الحركة النسائية في "حماس"
وقفة غاضبة تنديًدا 

باإلساءة للنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
شمال القطاع

"أبل" تكشف عن خدمة 
تمكنك من إصالح أجهزتها 

بنفسك في المنزل
كاليفورنيا/ وكاالت:

 ،)Self Service Repair( كشــفت رشكــة "أبــل" األمريكيــة عن برنامــج
والــذي ميّكــن املســتخدمني مــن إجــراء إصالحــات عــى أجهزتهــم يف 

املنزل.
ألجهــزة  بدايــة  الــذايت"  "اإلصــالح  خدمــة  ســتتيح  أنهــا  "أبــل"  وذكــرت 
"آيفون 12" واإلصدار "13"، وسيتبع ذلك الحقا كمبيوترات "ماك".

وحسبا أشار موقع "أبل"، فإنه يتم إرسال أدوات ومكونات أصلية من 
الركة للمستخدمني الذين يعانون من تلف األجهزة.

املتحــدة،  بالواليــات  املقبــل  العــام  أوائــل  يف  الخدمــة  وســتتوفر 
وستشمل بلدانا أخرى طيلة عام 2022.

وستشــمل التصليحــات التــي ميكــن القيــام بهــا بدايــة اســتبدال شاشــة 
"آيفــون" والبطاريــة والكامــرا باســتخدام أجــزاء وقطــع مــن "أبــل"، مــع 

توفر خيارات أخرى الحقا.
وأكــدت الركــة األمريكيــة أن تنفيــذ هــذه اإلصالحــات ذاتيــا لــن يــؤدي 
200 قطعــة  إىل إبطــال ضــان الجهــاز، الفتــة إىل توفرهــا ألكــرث مــن 

ميكن استبدالها عن حدوث أعطال.


