غدا لبحث متحور "أوميكرون"
خلية األزمة تجتمع ً

عمـــــر لـ"فلسطين" :نخشــى
انصياع الدول المانحة للسياسة
األمريكية المعادية لحق العودة

 3وفيات و 125إصابة جديدة
بـ"كورونا" في غزة والضفة

غزة-رام الله /فلسطني-صفا:
أعلنــت وزارة الصحــة ،أمــس ،تســجيل  3وفيــات ،و 125إصابــة جديدة بفريوس
ٍ
تعاف ،يف قطاع غزة والضفة الغربية املحتلة.
"كورونا" ،و 149حالة
وأوضحت الوزارة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية ،أن حاالت الوفاة الجديدة
ســجلت يف قطــاع غــزة ،عــى حــني مل تســجل وفيــات جديــدة يف محافظــات
الضفة .وقالت :إن اإلصابات الجديدة سجلت عى النحو التايل :الخليل ،14
طولكرم  ،8جنني  ،10بيت لحم  ،24سلفيت  ،1ضواحي القدس 15 ،1
رام الله والبرية  ،10نابلس  ،1قطاع غزة .56

غزة /نور الدين صالح:
دعــا رئيــس اللجــان الشــعبية لالجئــني يف قطــاع غــزة ،رجاء عمر ،الــدول املانحة،
إىل توفــري الدعــم املــايل الــالزم لوكالــة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل الالجئني
الفلســطينيني "أونــروا" ،لضــان اســتمرار خدماتهــا املقدمــة لهــم ،معربــا عــن
خشيته من انصياع تلك الدول للسياسة األمريكية املعادية لحق العودة.
ـريا ،أعــال املؤمتــر الــدويل لدعــم "أونــروا" الــذي تنظمه
واختتمــت أخـ ً
األردن والســويد يف العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ،واجتاعــات لجنــة 2
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دعوات إلعمار "اإلبراهيمي"
والتصدي القتحام
رئيس االحتالل اليوم

اعتقال مقدسي وإبعاد آخر عن "األقصى" لمدة شهر

عشـــرات المستوطنيـــن يـــؤدون
طقوسا تلمودية عند باب األسباط
ً

الخليل /فلسطني:
دعــا نشــطاء فلســطينيون ،أمــس ،إىل إعــار املســجد اإلبراهيمــي يف
مدينــة الخليــل باملصلــني يف ظــل اســتعداد رئيــس كيــان االحتــالل
اإلرسائيــي "يتســحاق هرتســوغ" القتحامــه اليــوم .وأهــاب
حــاة املســجد اإلبراهيمــي ونشــطاء فلســطينيون باملواطنني 2

القدس املحتلة /فلسطني:
أدى عــرشات املســتوطنني ،أمــس ،صلــوات تلموديــة بســاحة اإلمــام
الغــزايل أمــام بــاب األســباط ،أحــد أبــواب املســجد األقــى املبــارك ،يف
القــدس املحتلــة .وأفــاد شــهود عيــان ،بــأن نحو  25مســتوطنًا تجمعوا يف
طقوســا تلمودية
وأدوا
ســاحة الغزايل ،وقاموا باســتفزاز األهايلَّ ،
ً
أمــام بــاب األســباط ،عــى حــني رد املصلــون عليهــم بالتكبــريات 15

ناشطون" :أوسلو" َّ
مكنت
االحتالل من السيطرة
على الحرم اإلبراهيمي

كسواني :االحتالل يحاول فرض أمر
واقع على حائط البراق بقوة السالح
القدس املحتلة-غزة /جال غيث:
أكــد املديــر العــام للمســجد األقــى عمر كســواين أن ســلطات االحتالل
اإلرسائيــي تحــاول فــرض أمــر واقــع بقــوة الســالح عــى حائــط
3
"الرباق" ،الجدار الغريب للمسجد األقى املبارك.

مستوطنون يقتحمون ساحة باب األسباط في المسجد األقصى بحماية جنود االحتالل ( فلسطين )

هنية :األسرى لدى القسام لن يروا
الشمس حتى ينعم أسرانا بـالحرية

تعدها جريمة وطنية وأخالقية
حماس ُّ

استنكــار العتــداء أمن السلطـة
على مواكب الشهداء والمحررين
ومطالبات بتغليب المصلحة الوطنية
رام الله -غزة /محمد عيد-صفا:
عـ َّـربت فصائــل ومؤسســات حقوقيــة فلســطينية،
عن استنكارها ،العتداء أجهزة أمن السلطة عى
مواكــب الشــهداء واألرسى املحرريــن ،ومصادرة
رايــات الفصائــل الوطنيــة واإلســالمية يف الضفــة

رام الله -غزة /جال غيث:
ال تتوقــف الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة يف الضفــة
الغربيــة املحتلــة ،عــن مالحقــة املقاومــني
والفصائــل الفلســطينية ،حتــى أنهــا تجــدد
حمالتهــا بــني الحني واآلخــر وتعتدي عى الرموز

في بحث نوعي نال به الدكتوراة
التطورية
في علم األجنة والبيولوجيا
ُّ

صحح
الطبيب عصفور ُي ِّ
ً
ً
ً
معموال
طبية
نظرية
عاما
بهـــا منـذ ً 20

غزة /فلسطني:
أدانت حركة املقاومة اإلسالمية حاس بشدة ،توقيع النظام الحاكم يف
املغرب العديد من االتفاقيات وال ســيا العســكرية واألمنية مع "العدو
الصهيــوين" ،األمــر الــذي ال ميكــن تربيــره تحــت أي أهــداف أو
ذرائع مها كانت .وقالت الحركة يف بيان صحفي :إن املصالح 15

املحرريــن وصــوال ملصــادرة
الوطنيــة ومواكــب
َّ
رايــات الفصائــل .واعتــدت عنــارص أمنيــة بلبــاس
مــدين ،الجمعــة ،عــى شــبان يحملــون رايــات
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني،
وصادرتهــا خــالل املشــاركة يف تشــييع 4

ً
أثمانا باهظة بسبب "سلطة االستسالم"
الضفة تدفع

الهندي :المقاومة تنوب
عن األمة في معركة التحرير

إسطنبول /فلسطني:
قــال رئيــس الدائــرة السياســية يف حركــة الجهــاد اإلســالمي ،د .محمــد
الهنــدي ،إن الجهــاد االســالمي وكل أحــزاب املقاومــة تنــوب عــن
األمــة يف معركــة التحريــر .وأضــاف الهنــدي يف لقــا ٍء لــه عــى 15

الفلســطينية ،يف غيــاب واضــح لــدور األجهــزة
األمنيــة التابعــة للســلطة يف إصــالح ذلــك الواقــع
املــؤمل .ومؤخــر ًا تجــدد الشــجار بــني عائلتــي
العويــوي والجعــربي يف الخليــل جنــوب
الضفــة ،عقــب إحــراق حافلــة وتخريــب 4

منظمة( :إسرائيل) تسعى عبر
اتفاقيات التطبيع إلى "توطين"
اليهود في دول عربية

غزة /هدى الدلو:
بعــد تعديلــه عــى النظريــة الطبيــة املعمــول بهــا
عامــا ،فإنــه لــن يتوقــف عنــد ذلــك ،بــل
منــذ عرشيــن ً
ســيالحق العلــم الحديــث الراكمــي -حســب نــص
تعريفــه -فــا ُأنجــز باألمــس ُيبنــى عليــه اليــوم ،ومــا
ُينجــز اليــوم سـ ُـيبنى عليــه غـ ًـدا" .ســأواصل البحــث
يف هــذا املجــال ،أنــا فخــور مبــا توصلــت
إليه ،وســعيد بشــبكة الزمالء واملؤسســات 11

القاهرة /فلسطني:
قالــت منظمــة عربيــة حقوقيــة
إن الهــدف الحقيقــي لـ"صفقــة
القــرن" التــي أعلنتهــا إدارة الرئيــس
األمريــي الســابق دونالــد ترامــب،
وإقامــة اتفاقيــات التطبيــع بــني

س ال ُْمطْ َم ِئ َّنةُ ا ْرجِ ِعي إ َِل َر ِّب ِك َر ِ
اض َيةً َم ْر ِض َّيةً فَ ا ْدخُ ِل ِف ِع َب ِادي َوا ْدخُ ِل َج َّن ِتي ))
(( َيا َأ َّيت َُها ال َّنفْ ُ

تعزية

يتقــدم الحــاج أكــرم توفيــق مرتجــى وأنجالــه وإخوانــه والعائلة ،بأحــر التعازي وأصدق
آيات املواساة من أنجال الفقيد وعائلة الرشفا بوفاة فقيدهم املغفور له بإذن الله

ابتسام نصرت محمد حافظ "أم رامي"

تعزية

الحاج /سالم الشرفا "أبو نائل"

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون

يف امللتقــى العــريب الــدويل لنــرة األرسى
واملعتقلــني يف ســجون االحتــالل أمــس :إن
"قضيــة األرسى عــى رأس أولويــات عمــل حركــة
حــاس التــي تتحــرك فيهــا عــى مســارين؛ األول
يتمثــل يف دعــم معــارك الصمــود لتوفــري حيــاة
كرميــة داخــل الســجون لــأرسى والوقــوف معهــم
يف نضالهــم ،أمــا املســار الثــاين فهو العمل عى

حماس :تطبيع المغرب
"خطيئة كبرى" ال يمكن تبريرها

فلتــان أمنــي وجرائم قتـــل في
الضفـة وسط غـيـــاب السلطـــة
رام الله-غزة /نور الدين صالح:
ال يــكاد ميــر يــوم عــى الضفــة الغربيــة إال وتندلــع
مشــاجرات بــني املواطنــني رسعــان مــا تتطــور
الشــتباكات مســلحة ،وهــو مــا يعكــس حالــة
الفــوىض والفلتــان األمنــي التــي تعيشــها املــدن

الدوحة /فلسطني:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة
اإلســالمية حــاس ،إســاعيل هنيــة ،أن األرسى
األربعــة مــن جنــود االحتــالل لــدى كتائــب
القســام لــن يــروا الشــمس حتــى ينعــم األرسى
الفلسطينيون بــ"شمس الحرية".
وقــال هنيــة يف مشــاركة بكلمــة عــرب تطبيق "زوم"

الغربيــة .وطالــب هــؤالء ،يف بيانــات منفصلــة،
أمــس ،قيــادة الســلطة بــرورة احــرام جاهــري
شــعبنا ومختلــف فئاتــه ،ووقــف االعتقــاالت
السياسية واملالحقات األمنية وتغليب
4
املصلحة الوطنية العليا.

السلطة تجدد حملتها األمنية ضد
الفصائل في الضفة وتصادر راياتها

دول عربيــة و(إرسائيــل) ،هو ســعي
األخــرية لـ"توطــني" ماليني
اليهــود النازحــني يف 2

ً
كامال".
تحريرهم من سجون االحتالل
وأشــار هنيــة إىل نجــاح حركــة حــاس مــن
قبـ ُـل يف إطــالق رساح أكــر مــن
ألــف أســري يف صفقــة وفــاء
األحــرار ،والتــي أكــدت أن
هذا العدو ال يعطي
3
شيئًا ّإال ُمكرهً ا.

يوما
علمت بخوضه معركة األمعاء الخاوية بعد ً 28

قلق يساور عائلة األسير بلوط بعد
تكتم "الشاباك" على إضراب نجلها
الخليل – غزة /فاطمة الزهراء العويني:
أصيبــت عائلــة األســري نضــال مــازن بلــوط مــن
مدينــة الخليــل ،بـ"الصدمــة النفســية" فور علمها
بخــوض نجلهــا اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام
يومــا ،دون أن تعلــم عــن حالتــه الصحيــة
منــذ ً 28

ثالثة أسرى
يواصلون
إضرابهم
عن الطعام
رام الله /فلسطني:
يواصــل ثالثــة أرسى إرضابهــم
املفتــوح عــن الطعــام يف ســجون
ً
رفضــا
االحتــالل اإلرسائيــي،
العتقالهــم اإلداري ،أقدمهــم
األســري هشام أبو هواش
املــرب منــذ 5 103

تعزية ومواساة

مبزيــد مــن الحــزن واألىس ،تتقــدم أرسة رشكــة كريفــور التجاريــة ممثلــة
بجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وطاقــم العاملــني بأحــر التعــازي واملواســاة
من العضو املؤسس املهندس  /وائل الرشفا ومن إخوانه وأخواته وعموم
آل الرشفا الكرام بوفاة والدهم وفقيدهم

أرسة ســلطة النقــد الفلســطينية ممثلــة باملحافــظ فــراس ملحــم ،يتقدمــون مــن
زميلهم رامي أبو عرفات ،بأحر التعازي واملواساة بوفاة والدته املرحومة بإذن الله

الحاج  /سالم كامل الشرفا

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم آلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح
جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الظهر  11:30العصر  2:21المغرب  4:43العشاء  6:03فجر غد  4:47الشروق 6:21

الخليل–غزة /فاطمة الزهراء العويني:
التجــرؤ اإلرسائيــي عــى انتهــاك حرمــة الحــرم اإلبراهيمــي عــى أعــى
املستويات الرسمية والحكومية ليس وليد اليوم ،بل هو نتاج
مفاوضات السلطة مع االحتالل التي قبلت مبوجبها بسيادة 3

عميد الرياضيين الفلسطينيين

القدس  17:10رام اهلل  18:13يافا  26:17غزة  26:17الناصرة 21:15

وظروفه االعتقالية شيئًا.
وتعمــد جهــاز األمــن الداخــي "الشــاباك" ،فرض
تكتيــم إعالمــي عــى إرضاب بلــوط؛ يف محاولــة
إلجبــاره عــى كــر إرضابــه ،لكنــه فشــل
يف ذلــك أمــام إرصار األســري .ووفقــا 5

األسرى يوسعون "خطواتهم
النضالية" ضد نقل مرضاهم
بـ"البوسطــــــة"
رام الله /فلسطني:
أعلــن نــادي األســري الفلســطيني ،أمــس ،أن الخطــوات النضاليــة التــي
ينفذهــا األرسى الفلســطينيون ضــد جرميــة نقــل مرضاهــم بواســطة
عربة "البوســطة" آخذة يف االتســاع .و"البوســطة اإلرسائيلية،
عبــارة عــن حافلــة أشــبه بشــاحنة حديديــةُ ،ينقــل فيهــا األرسى 5

نعي حاجة فاضلة

ينعــى املهنــدس هشــام حســن رصصــور "أبــو عمــر" وأشــقاؤه غســان
وحســام وريــاض وشــقيقاته وســام ووفــاء وفاتــن وعمــوم آل رصصــور
يف الوطــن والشــتات والدتهــم الحاجــة الفاضلــة املغفــور لهــا بــإذن اللــه

وفيقة هاشم الشاويش (صرصور)
أم غسان صرصور

والتــي وافتهــا املنيــة مســاء أمس الســبت املوافــق  2021/11/27بعد حياة
قضتها يف طاعة الله عز وجل وفعل الخري.
إنا لله وإنا إليه راجعون
ُتق ـ ــام صالة الجنازة عى املرحومة بإذن الله يف مسجد املحطة يف حـ ـ ــي
التـ ـفـ ــاح بشارع يافا عقب ص ـ ــالة ظهر اليــوم األح ـ ـ ــد ،2021/11/28
تقبل التعازي يف منزل ابنها املهندس هشام حسن رصصور "أبو عمر "
الكائن يف مدينة غزة حي التفاح شارع يافا بجوار قبان أبو جبة بد ًءا من
اليوم وملدة ثالثة أيام بعد صالة العر مبارشة.

دوالر أمريكي=  3.17شيقل

دينار أردني=  4.48شيقل
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نائب بلجييك :فخور باتخاذ االئتالف
الحكومي إجراءات ضد االحتالل

رام الله /فلسطني:
أعــرب زعيــم كتلــة حــزب الخــر يف الربملــان الفيــدرايل البلجيــي،
النائــب ووتــر دي ڤرينــدت ،عــن فخــره "باملوقــف الثابــت لائتــاف
الحكومي باتخاذ املزيد من اإلجراءات ضد (إرسائيل)".
ونقلــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن عــى صفحتهــا يف موقــع
"فيسبوك" أمس ،عن ڤريندت ،قوله إنه "ستكون هناك ضوابط أكرث
رصامة عى البضائع القادمة من األرايض املحتلة".
وتابــع النائــب البلجيــي" :هــذا هو املنطق فقط؛ ألن القانون الدويل
ليس قصاصة ورق".
وكانــت الحكومــة البلجيكيــة ،قــررت ،وســم بضائــع املســتوطنات
اإلرسائيليــة ،املقامــة عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة ،يف خطــوة
أدانها االحتال "بشدة".
ويقيض الوسم بوضع عامات واضحة عى املنتجات ،تشري بوضوح
إىل أنهــا ُمنتجــة يف مســتوطنات إرسائيليــة ،مقامــة عــى األرايض
الفلسطينية املحتلة.
وكان االتحــاد األورويب قــرر منــذ عقــود إخــراج منتجــات املســتوطنات
يف الضفة الغربية ،من اتفاقية التجارة الحرة مع االحتال اإلرسائييل.
ويف نوفمــرب /ترشيــن الثــاين  ،2015وافقــت املفوضيــة األوروبيــة
الذراع التنفيذي لاتحاد األورويب عى وضع ملصقات عى منتجات
املستوطنات اإلرسائيلية لتمييزها.
ويعترب االتحاد األورويب املستوطنات اإلرسائيلية "غري رشعية وعقبة
يف طريق السام".
وك ّثف االتحاد األورويب يف السنوات املاضية من انتقاداته لألنشطة
االستيطانية اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

عزت ذلك إلى "التغيرات المناخية"

منظمة( :إرسائيل) تسعى عرب

اتفاقيات التطبيع إىل "توطني"
اليهود يف دول عربية

القاهرة /فلسطني:
قالت منظمة عربية حقوقية إن الهدف الحقيقي لـ"صفقة القرن" التي
أعلنــت عنهــا إدارة الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامــب ،وإقامــة
اتفاقيــات التطبيــع بــني دول عربيــة و(إرسائيــل) ،هــو ســعي األخــرية
لـ"توطني" مايني اليهود النازحني يف املستقبل بدول عربية.
وأوضحــت منظمــة العــدل والتنميــة لحقــوق اإلنســان يف بيــان ،أمــس،
أن (إرسائيــل) تســتعد لتوطــني مايــني اليهــود النازحــني باملســتقبل
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول االتحــاد األورويب بــدول عربيــة
كمرص والعراق وســوريا ولبنان واملغرب والســعودية واإلمارات نتيجة
"آثــار التغــريات املناخيــة والدمــار املتوقــع لتلــك التغــريات بأمريــكا
وأوروبا" حسب قولها.
وأكــد املتحــدث باســم املنظمــة زيــدان القنــايئ أن اتفاقيــات التطبيــع
تســتهدف توطــني مايــني اليهــود القادمــني مــن أوروبــا وأمريــكا
باملســتقبل يف الــدول العربيــة املذكــورة التــي وقعــت عــى اتفاقيات
التطبيع مع (إرسائيل).
وأشــار القنــايئ إىل أن الحكومــات العربيــة تنفــذ "صفقــة القــرن"
مبختلف بنودها باالتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية بغرض فتح
أبواب عواصمها الحقا لتوطني اليهود النازحني من أوروبا وأمريكا.

دعوات إلعامر "اإلبراهيمي" والتصدي القتحام رئيس االحتالل اليوم
الخليل /فلسطني:
دعــا نشــطاء فلســطينيون ،أمــس،
إىل إعــامر املســجد اإلبراهيمــي
يف مدينــة الخليــل باملصلــني يف
ظل اســتعداد رئيــس كيان االحتال
اإلرسائيــيل "يتســحاك هرتســوغ"
القتحامه اليوم.
وأهــاب حــامة املســجد اإلبراهيمــي
ونشــطاء فلســطينيون باملواطنــني
إىل إعــامر املســجد بــاآلالف ابتــداء
مــن فجــر اليــوم ،واالحتشــاد ضــد
مخططــات االحتــال التهويديــة،
وإفشال اقتحام املسجد.
وقــال مؤســس "شــباب ضــد
االســتيطان" عيــى عمــرو ،إن
االقتحــام املرتقــب لـ"هرتســوغ"
للمســجد اإلبراهيمــي ،لاحتفــال
مبــا يســمى عيــد األنــوار "حانــوكا"
اليهــودي ،انتهــاك واضــح للقانــون
الــدويل ،ويعــرب عــن توجــه االحتال
نحــو دعــم املســتوطنني املتطرفــني
يف أعيادهم يف الخليل.
وأضــاف عمــرو أن االســتيطان يف
الخليــل غــري قانــوين ،لكونهــا مدينــة
فلســطينية محتلــة ،ويجــب حاميــة
البلدة القدمية باملدينة واملســجد
اإلبراهيمي من التهويد.
وأشــار إىل أن منظمــة "يونســكو"

تقرير :االحتالل يستغل امللف
النووي اإليراين للتغطية
عىل االستيطان

املسجد اإلبراهيمي بالخليل
القدميــة
البلــدة
وضعــت
و"اإلبراهيمــي" عــى الئحــة املعــامل
العامليــة املهــددة بالخطــر ،وتعـ ُّـده
خالصــا
ـطينيا
معلـ ًـام
ً
تاريخيــا فلسـ ًّ
ًّ
دون نزاع.
وقــال مديــر املســجد اإلبراهيمــي
حفظــي أبــو ســنينة ،إن االقتحــام
املرتقــب لـ"هرتســوغ"" ،انتهــاك
خطــري واعتــداء صــارخ ،واســتفزاز
ملشاعر املسلمني".
وذكــر أبــو ســنينة أن اعتــداءات
االحتــال عــى "اإلبراهيمــي" تــزداد
يومــا بعــد يــوم ،يف ظــل الهجمــة
ً

املسعورة التي تتعرض لها الخليل.
وأشــار إىل أن االحتــال يســيطر
عــى  63%مــن مســاحة املســجد،
ويحاول بسط نفوذه عليه ً
كاما.
ويف وقــت ســابق ،دعــا فرحــان
علقــم املرشــح عــن قامئــة "القــدس
موعدنــا" إىل التوجــه للمســجد
اإلبراهيمــي ملجابهــة إجــراءات
االحتال بحقه.
وأشــار علقــم إىل أن مــا يجــري
مــن انتهــاكات إرسائيليــة بحــق
املســجد اإلبراهيمــي يف الخليــل
واملقدســات اإلســامية جرميــة

يجب مواجهتها.
كــام طالــب قيــادة الســلطة بالتوقف
عن اللهث وراء رساب املفاوضات
وعمليــة التســوية والعمــل عــى
التصــدي لجرائــم االحتــال
ومستوطنيه.
وتتســارع هــذه األيــام إجــراءات
االحتــال ضــد األرض الفلســطينية
واملقدســات ،وخاصــة ضــد
املســجد األقــى ،وحائــط الــرباق،
واملســجد اإلبراهيمــي ،يف محاولــة
لبســط الســيطرة اإلرسائيلية الكاملة
عليهم.

عمر لـ"فلسطني" :نخىش انصياع الدول املانحة
للسياسة األمريكية املعادية لحق العودة

غزة /نور الدين صالح:
دعــا رئيــس اللجــان الشــعبية لاجئــني يف قطــاع
غــزة ،رجــاء عمــر ،الــدول املانحــة ،إىل توفــري
الدعــم املــايل الــازم لوكالــة األمــم املتحــدة
لغــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني
"أونــروا" ،لضــامن اســتمرار خدماتهــا املقدمــة
لهــم ،معربــا عن خشــيته مــن انصياع تلك الدول
للسياسة األمريكية املعادية لحق العودة.
ـريا ،أعــامل املؤمتــر الــدويل
واختتمــت أخـ ً
لدعــم "أونــروا" الــذي تنظمــه األردن والســويد
يف العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ،واجتامعــات
لجنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدات
الدولية ا ُ
ملقدمة إىل الشعب الفلسطيني.
وأكــد عمــر لصحيفــة "فلســطني" رضورة إقــرار
ميزانيــة مســتدامة لـ"أونــروا" ،لكونهــا املفوضــة
بدعــم الاجئــني وفــق قــرارات األمــم املتحــدة،
إىل حــني عودتهــم إىل أراضيهــم التــي هُ جــروا
قرسا منذ عام .1948
منها ً

وعــرب عــن خشــيته مــن انصيــاع الــدول املانحــة
للسياســة األمريكيــة التــي تســعى للقضــاء عــى
حــق العــودة وإنهــاء هــذا امللــف ،كــام جــرى
يف "اتفــاق اإلطــار" الــذي تــم توقيعــه ســابقا،
داعيــا األمــم املتحــدة إىل إقــرار متويــل مــايل
غــري مــرشوط للوكالــة ،أســوة ببقيــة املنظــامت
املنضوية تحتها.
وقــال :نطمــح مــن املؤمتــر توفــري االحتياجــات
األساســية واإلغاثيــة لاجئــني الفلســطينيني يف
األقاليــم الخمســة ( قطــاع غــزة ،الضفــة الغربيــة،
األردن ،ســوريا ،لبنــان) ،منتقــدا ضعــف أداء
إدارة "أونــروا" يف الضغــط عــى الــدول املانحــة
بتوفــري األمــوال الازمــة لهــا ،واالنصيــاع لألوامــر
األمريكية من جهة أخرى.
وعـ َّـد أن غيــاب "أونــروا" عــن مشــهد القضيــة
الفلســطينية يشــكل إزالــة آلخــر آمــال الاجئــني
الفلســطينيني ،وقــد يــؤدي ذلــك إىل انفجارهــم
يف وجــه االحتــال اإلرسائيــيل ،عنــد وصولهــم

إىل طريــق مســدود ،بفعــل حرمانهــم مــن
املســاعدات والتضييــق عليهــم يف مخيــامت
اللجوء وأماكن وجودهم.
ورأى أن إخفــاق مؤمتــر املانحــني بتحقيــق
أهدافــه ،واســتمرار األزمــة املاليــة ،قــد يفجــران
األوضــاع يف األقاليــم الخمســة ،بالتــايل عــدم
حــدوث اســتقرار ،مضيفا أنــه رغم األزمة املالية
التــي متــر بهــا "أونــروا" فإنهــا تتامهــى مــع الــدول
املانحــة والقــرارات األمريكيــة وال تقــف يف وجــه
القرارات التي متس موظفيها والاجئني.
وأشــار إىل أن "املــال املســيس األمريــي"
يحــارب موظفــي "أونــروا" عــرب منعهــم مــن
مامرســة النشاطات السياسية والوطنية ،تحت
ذريعــة "الحياديــة" ،داعيــا إىل وقــف سياســة
االبتزاز تحت ذلك الشعار.
وطالب عمر الدول العربية باإليفاء مبساهمتها
البالغــة  7.8%يف ميزانيــة "أونــروا" ،والوقــوف
إىل جانب الشعب الفلسطيني ونرصة قضيته.

رام الله /فلسطني:
قــال تقريــر فلســطيني :إن حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل ،متــارس
االحتيــال واالبتــزاز بــكل الوســائل املتاحــة مــن خــال اســتغال
امللــف النــووي اإليــراين للتغطيــة عــى التواطــؤ املكشــوف يف ملــف
االستيطان يف الضفة الغربية.
وذكر تقرير االستيطان األسبوعي الصادر أمس ،عن املكتب الوطني
للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان ،أن اإلدارة األمريكيــة تكتفــي
مبعارضتهــا اللفظيــة لنشــاطات (إرسائيــل) االســتيطانية يف الضفــة
القــدس ،ولكنهــا ال تذهــب أبعــد مــن ذلك وال تفعل شــيئا لوقف هذه
النشــاطات وتكتفــي بوعــود حكومــة االحتــال بأنهــا لــن تصـ ّـدق عــى
صدق عليه قســم
مخطــط
التوســع االســتيطاين يف "عطــروت" ،الــذي ّ
ّ
التخطيط والبناء يف بلدية القدس.
وعى أساس ذلك تتواصل املشاريع االستيطانية يف الضفة الغربية
عــى قــدم وســاق برتكيــز عــى مدينــة ومحافظــة القــدس بهــدف فصل
القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني مــن جميــع الجهــات وتغيــري واقــع
املدينــة املحتلــة التاريخــي والقانــوين والدميغــرايف ،وإخراجهــا مــن
أي مفاوضــات مســتقبلية كعاصمــة لدولــة فلســطني ومنــع أي إمكانيــة
للتفكري ببقاء املطار الدويل الذي كان معروفا مبطار القدس.

جبارين يهنئ عائلة

"أبو زر" بتحرر نجلها بعد

 18سنة يف األرس

رام الله /فلسطني:
هاتف مسؤول مكتب األرسى والشهداء والجرحى يف حركة حامس،
زاهــر جباريــن ،عائلــة األســري املحــرر القســامي عبــد الكريــم أبو زر من
قرية زواتا قضاء نابلس.
وهنأ جبارين ،يف اتصال هاتفي ،العائلة بتحرر نجلها بعد قضائه ١٨
عاما يف سجون االحتال.
ً
وأكــد جباريــن أن املحــرر "أبــو زر" ومثلــه آالف األرسى هــم خــري مثــال
للتضحيــة ،وأنهــم قدمــوا زهــرات أعامرهــم يف ســجون االحتــال فــداء
لوطنهم.
ووجــه التحيــة لــكل األرسى يف ســجون االحتــال والبالــغ عددهــم نحــو
مؤكدا حريتهم القريبة.
 4600أسري وأسرية،
ً
وكانــت ســلطات االحتــال أفرجــت يــوم الخميــس عــن "أبــو زر" وكان
يف اســتقباله حشــد مــن أهلــه وذويــه ومحبيــه ،إذ اعتقــل "أبــو زر" عام
 ،2003وكان حينهــا يــدرس يف جامعــة القــدس املفتوحــة ،وتعـ َّـرض
لتحقيق ٍ
قاس ألكرث من شهرين.
ووجهــت مخابــرات االحتــال ومحاكمــه العســكرية لـ"أبــو زر" تهمــة
القســام واملشــاركة يف العديــد مــن العمليــات
االنتــامء إىل كتائــب
ّ
العســكرية ضــد دوريــات االحتــال ،وتجهيــز أحــد االستشــهاديني،
والذي اعتقل نتيجة خطأ يف التنسيق قبل تنفيذ مهمته.
واســتطاع "أبــو زر" أن يحـ ّـول محنــة الســجن إىل منحــة ،إذ حصــل عــى
اجتامعيــة مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة ،كــام حصــل
شــهادة خدمــة
ّ
عــى شــهادة البكالوريــوس تخصــص تاريــخ مــن جامعــة األقــى،
وحصل عى عدة دورات مصدقة من وزارة األرسى.

دونما
على مساحة بناء 150
ً

"جبل املشارف" ..أرض مقدسية سيقيم االحتالل عليها  2000وحدة استيطانية

القدس املحتلة /صفا:
ُتك ّثــف حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل برئاســة نفتــايل
بينيــت هجمتهــا االســتيطانية غــري املســبوقة
قدمــا يف
يف مدينــة القــدس املحتلــة ،ومتــيض ً
مخططاتهــا وأطامعهــا التوســعية للســيطرة الكاملــة
عــى املدينــة ،وتكريــس مــا تســمى "القــدس
الكــربى" ،يف مســعى إلحــداث تغيــري جيوســيايس
ودميغرايف لصالح املستوطنني.
ويف اآلونــة األخــرية ،وافقــت حكومــة االحتــال
وبلديتهــا عــى عــرشات املشــاريع االســتيطانية
لتنفيذهــا يف املدينــة املقدســة ،كان أخطرهــا
وأضخمهــا مخطــط لبنــاء حــي اســتيطاين جديــد،
يشــمل بنــاء نحــو  11ألــف وحــدة عــى أرايض مطــار
قلنديا شامل القدس ،باإلضافة إىل فنادق ومرافق
وحدائق عامة ومناطق صناعية وتجارية.
ً
وأيضــا ،أعلــن رئيــس بلديــة االحتــال موشــيه ليئــون
املوافقــة عــى إقامــة  2000وحــدة اســتيطانية
مبســتوطنة "التلــة الفرنســية" املقامــة عــى أرايض
جبل املشارف.

وقــال ليئــون عــرب حســابه يف "فيســبوك"" :ســيتم
بنــاء حــي جديــد هنــا ،كجــزء مــن اتفاقيــة وقعناهــا
بني إدارة أرايض إرسائيل والجامعة العربية ،ســيتم
الســامح بالبنــاء عــى أرض كانــت مملوكــة للجامعــة
يف التلــة الفرنســية ،وســيتم بنــاء حــوايل 2000
وحدة استيطانية جديدة عليها".
وأوضــح أن" بنــاء الوحــدات االســتيطانية ســتكون
بالقــرب مــن محــور القطار الخفيف لألزواج الشــباب
والعائات الشابة".
وتواصل (إرسائيل) مشــاريعها االســتيطانية الكربى
يف القدس عى قدم وساق؛ بهدف فصلها وعزلها
عــن محيطهــا الفلســطيني بشــكل كامــل ،وتغيــري
واقعهــا التاريخــي والقانوين والدميغرايف ،والقضاء
عــى أي إمكانيــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
عاصمتهــا القــدس .كــام يــرى مختصــون بشــؤون
القدس.
وقبــل ســنوات طويلــة ،اســتولت الجامعــة العربيــة
عــى ٍ
أراض فلســطينية 60% ،منهــا تقــع يف بلــدة
العيســوية ،والباقــي عــى أرايض جبــل املشــارف

بالقــدس ،تعتــزم بلديــة االحتــال بنــاء وحــدات
استيطانية جديدة عليها.
وجبــل املشــارف ُيــرشف عــى طريــق "القدس  -رام
اللــه" ،وهــو امتــداد طبيعــي لجبــل الزيتــون مــن جهة
الشــامل الرشقــي ،وحتــى الشــامل ،ويفصــل بينهــام
منخفــض يســمى بـ"عقبــة الصوانــة" ،ويرتفــع عــن
سطح البحر بنحو ( )850مرتًا.
حزام استيطاين
عــن تفاصيــل املخطــط اإلرسائيــيل الجديــد ،يقــول
الباحــث يف شــؤون القــدس فخري أبــو دياب لوكالة
إن رئيــس بلديــة االحتــال وافــق عــى بنــاء
"صفــا" ّ
 2000وحــدة اســتيطانية يف مســتوطنة "التلــة
الفرنســية" املقامــة عــى جبــل املشــارف ،مبســاحة
إجاملية تبلغ حوايل  150دو ً
منا.
ويوضح ّأن املخطط سيشمل إقامة وحدات سكنية
لطلبــة الجامعــة العربيــة ،ومراكــز تجاريــة وللعاملــة،
ووحــدات اســتيطانية للمســتوطنني ســيتم بناؤهــا
عــى طريف مســار "القطــار الخفيف" التهويدي يف
املنطقة.

وتعمــل بلديــة االحتــال عــى توســعة "القطــار
الخفيف" الذي يبدأ من بلدة العيسوية ومستوطنة
"التلــة الفرنســية" والجامعــة العربيــة ،وصـ ً
ـوال للجــزء
الغــريب مــن القــدس ،وحتــى منطقــة "هداســا عــني
كارم" ،وفق أبو دياب.
ويضيــف ّأن هــذا املخطــط يعــد جــز ًءا مــن مخطــط
اســتيطاين ضخــم تســعى "إرسائيــل" إىل تجســيده
عــى أرض الواقــع يف مدينــة القــدس إلقامــة املزيد
مــن املســتوطنات ،وفــرض وقائــع جديــدة عليهــا،
والسيطرة عى ما تبقى من أراضيها.
ّ
ويؤكــد ّأن حكومــة االحتــال تســعى إليجــاد حــزام
اســتيطاين يبــدأ مــن حــي الشــيخ جــراح مــرو ًرا بقــرص
املفتــي ،الــذي اســتولت عليــه وأقامــت مكانــه 56
وحــدة اســتيطانية و"حديقــة توراتيــة" ،وصـ ً
ـوال إىل
"التلــة الفرنســية" املاصقــة للحــي مــن الناحيــة
الرشقية.
ويبـ ّـني ّأن هــذا الحــزام ســيمتد ً
أيضــا مــن الناحيــة
الرشقيــة والجنوبيــة للمدينــة املحتلــة إليجــاد ثاثــة
أحزمــة تلتــف حــول البلــدة القدميــة واملســجد

األقى املبارك.
وينــدرج املــرشوع االســتيطاين الجديــد تحــت
مســمى "ضــم القــدس وجعلهــا عاصمــة لدولــة
(إرسائيــل)" بخطــوات تدريجيــة ومرتاكمــة تهــدف
لتكثيــف وتعزيــز االســتيطان .كــام يــرى الناشــط
املقديس ويشــري إىل ّأن املوافقة عى بناء األلفي
وحــدة تــأيت الســتكامل مخطــط االحتــال للســيطرة
عــى كامــل مدينــة القــدس ،وإلحــال املزيــد مــن
املســتوطنني ،والذيــن وصلــت نســبة تواجدهم يف
املدينــة إىل  ،51.5%مقابــل  48.5%يف الضفــة
الغربية املحتلة.
ورغــم املعارضــة الدوليــة واألوروبيــة للبنــاء
االســتيطاين يف األرايض الفلســطينية ،مبــا فيهــا
القــدس ،والتحذيــرات مــن خطورتــه عــى هويــة
املدينــة املقدســة ،إال ّأن (إرسائيــل) ال تكــرتث
لذلــك ،و ُتــرص عــى مواصلــة مشــاريعها املخالفــة
للقانون الدويل والقرارات األممية.
وملواجهــة الهجمــة االســتيطانية ،يطالــب الباحــث
يف شــؤون القــدس بــرورة وضــع اســرتاتيجيات

جديــدة وآليــات ضاغطــة وفاعلــة ُترتجــم عــى أرض
الواقــع ،وذلــك لوقــف املشــاريع االســتيطانية ،وكل
مــا يجــري باملدينــة مــن هــدم وتهجــري وتهويــد،
وإلنقاذ القدس قبل فوات األوان.
وينتقــد عجــز العــامل العــريب واإلســامي واملجتمــع
الدويل إزاء الضغط عى االحتال لوقف مشاريعه
واعتداءاتــه املمنهجــة ،ومحاوالتــه لتجســيد الضــم
الفعيل عى األرض دون أي عوائق.
وكان وزيــر شــؤون القــدس فــادي الهدمــي حــذر مــن
التصعيــد االســتيطاين يف املدينــة املحت ّلــة عــرب
سلســلة مــن املشــاريع االســتيطانية ،ســتؤدي إىل
القضــاء عــى حــل الدولتــني .وذكــر ّأن ســلطات
االحتــال بصــدد املوافقــة عــى بنــاء أكــرث مــن 17
ألــف وحــدة اســتيطانية باملدينــة يف أضخــم عــدوان
استيطاين منذ احتال املدينة عام .1967
وأضــاف ّأن "مــن شــأن تنفيــذ هــذه املخططــات
االســتيطانية إقامــة حــزام اســتيطاين ضخــم يعــزل
رشقــي القــدس عــن محيطهــا الفلســطيني بالضفــة
الغربية وتحويل املدينة إىل كانتون معزول".

محليات
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هنية :األرسى لدى القسام لن يروا الشمس حتى ينعم أرسانا بـالحرية

الدوحة /فلسطني:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة
املقاومــة اإلســامية حــامس ،إســامعيل
هنيــة ،أن األرسى األربعــة مــن جنــود
االحتــال لــدى كتائــب القســام لــن
يــروا الشــمس حتــى ينعــم األرسى
الفلسطينيون بــ"شمس الحرية".
وقال هنية يف مشاركة بكلمة عر تطبيق
"زوم" يف امللتقــى العــريب الــدويل
لنــرصة األرسى واملعتقلــني يف ســجون
االحتــال أمــس :إن "قضيــة األرسى
عــى رأس أولويــات عمــل حركــة حــامس

التــي تتحــرك فيهــا عــى مســارين؛ األول
يتمثــل يف دعــم معــارك الصمــود لتوفري
حيــاة كرميــة داخــل الســجون لــأرسى
والوقوف معهم يف نضالهم ،أما املسار
الثــاين فهــو العمــل عــى تحريرهــم مــن
ً
كاما".
سجون االحتال
وأشــار هنيــة إىل نجــاح حركــة حامس من
ُ
قبل يف إطاق رساح أكر من ألف أسري
يف صفقة وفاء األحرار ،والتي أكدت أن
هذا العدو ال يعطي شيئًا ّإال ُمكرهً ا.
وأضاف "أن ما قبل ســيف القدس ليس
مثــل مــا بعد هذه املعركة التي وضعت

علقم :عزم "هرتسوغ"
اقتحام اإلبراهيمي

خطوة خطرية يجب
التصدي لها

الخليل /فلسطني:
اعتــر مرشــح قامئــة "القــدس موعدنــا" االنتخابيــة،
فرحــان علقــم ،عــزم رئيس الكيان اإلرسائيي "يتســحاك
هرتســوغ" اقتحــام املســجد اإلبراهيمــي ،اليــوم األحــد،
خطريا ،يجب التصدي له.
أمرا
ً
ً
وأوضــح علقــم ،يف ترصيــح ،أمــس ،أن انتهــاكات
االحتــال بحــق املســجد اإلبراهيمــي واملقدســات
اإلسامية جرمية يجب مواجهتها.
وقــال :إن قــرار االحتــال إطــاق احتفــاالت مــا يســمى
"عيد األنوار اليهودي" من املسجد اإلبراهيمي بحضور
"هرتســوغ" دليــل عــى حجــم الجرائــم اإلرسائيليــة بحــق
الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ودعــا جامهــري شــعبنا للتوجــه للمســجد اإلبراهيمــي
ملجابهة إجراءات االحتال بحقه.
وطالب علقم قيادة الســلطة بالتوقف عن "اللهث وراء
رساب املفاوضــات" والعمــل عــى التصــدي لجرائــم
االحتال ومستوطنيه.
وكانــت صحيفــة "هآرتــس" العريــة ،قالــت :إن
"هرتســوغ" قــرر افتتــاح احتفــاالت مــا يســمى عيــد
"األنوار  /حانوكا" بإضاءة الشــمعة األوىل يف املســجد
اإلبراهيمي بالخليل.
وتزامــن اإلعــان عــن اقتحام هرتســوغ للخليل مع إعان
ســلطات االحتــال املصادقــة عــى بنــاء  372وحــدة
استيطانية جديدة داخل مستوطنة "كريات أربع".

املنطقــة عــى طريــق النهايــة لاحتــال
وحســم الــرصاع التاريخــي مــع املــروع
الصهيوين الجاثم عى أرض فلسطني".
ويف سياق آخرّ ،
حذر هنية من عمليات
التطبيــع الجاريــة التــي تســتهدف بنــاء
تحالفــات أمنيــة وعســكرية يف املنطقــة
ـرا عن أســفه
يتســيد فيهــا االحتــال ،معـ ً
لزيــارة وزيــر الحــرب للمغــرب وتوقيــع
اتفاقــات أمنيــة مــع القيــادة املغربيــة،
وقال "إن هذا يشء مؤمل ومؤسف".
وتطـ ّـرق رئيــس الحركــة إىل القــرار
الريطــاين بوضــع حــامس عــى "قوائــم

موضحــا أن "دوافــع هــذا
اإلرهــاب"،
ً
القــرار هــي إســناد العــدو الصهيــوين
يف ظــل الهشاشــة التــي يعانيهــا عــى
مختلــف املســتويات ،وكذلــك محاولــة
احتــواء زيــادة التضامــن والتنامــي يف
تأييــد القضيــة الفلســطينية ومقاومــة
الشعب الفلسطينيُ ،مدينًا يف الوقت
نفســه القــرار األســرايل بوضــع "حــزب
الله" عى قوائم اإلرهاب.
إىل ذلــك ،أشــاد هنيــة بامللتقــى
وجهــوده ،وقــال :إن رســالة امللتقــى
سامية يف محاولة إعادة هندسة الوطن

ناشطون« :أوسلو» م َّكنت االحتالل من السيطرة عىل الحرم اإلبراهيمي

الخليل–غزة /فاطمة الزهراء العويني:
التجــرؤ اإلرسائيــي عــى انتهــاك حرمــة
الحــرم اإلبراهيمــي عــى أعى املســتويات
الرســمية والحكوميــة ليــس وليــد اليــوم ،بــل
هــو نتــاج مفاوضــات الســلطة مــع االحتــال
التــي قبلــت مبوجبهــا بســيادة االحتــال
عــى الحــرم ومحيطــه ،لتتلــو ذلــك سلســلة
مــن إجــراءات "األمــر الواقــع" اإلرسائيليــة
لفــرض ســيطرة االحتــال عليــه ،يف محاولة
لطــرد املســلمني منــه مــرة ولأبــد ،يرافقهــا
تجاهــل الســلطة التــام ملــا يحــدث هنــاك،
كام يرى ناشطون من الخليل.
يشــار إىل أن رئيــس دولــة االحتــال
اإلرسائيــي إســحاق هرتســوغ سيشــارك
اليــوم يف افتتــاح احتفــاالت مــا يســمى
عيــد األنــوار "حانــوكاه" اليهــودي ،بإضــاءة
الشمعة األوىل يف الحرم اإلبراهيمي.
إرسائيليــا
وتعــد خطــوة هرتســوغ تأكيـ ًـدا
ً
عــى االســتياء عــى مدينــة الخليــل
جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة إىل دولتــه
املزعومــة ،خاصــة أن ذلــك يــأيت بالتزامــن
مع إعان حكومة االحتال التصديق عى
بنــاء  372وحــدة اســتيطانية جديدة داخل
مستوطنة "كريات أربع".
وســبق خطــوة االحتــال االســتفزازية
الــروع قبــل أشــهر بتنفيــذ مــروع
تهويــدي عــى مســاحة  300مــر مربــع من
ســاحات املســجد اإلبراهيمــي ومرافقــه،
يشــمل تركيــب مصعــد كهربــايئ ،لتســهيل
اقتحامــات املســتوطنني ،وقــد تــم

تخصيص  2مليون شيقل لتمويله.
ويهــدد املــروع االســتيطاين باســتياء
االحتــال عــى مرافــق تاريخيــة قــرب
املســجد اإلبراهيمــي وســحب صاحيــة
البناء والتخطيط من بلدية الخليل.
الغربة عن المدينة
الناشــط أحمــد جــرادات رأى أن ســعي
االحتــال اإلرسائيــي لتهويــد الحــرم
اإلبراهيمــي ليــس باألمــر الجديــد حيــث
يســيطر االحتــال عــى  60%من مســاحته
منذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 1994م
حيث تم تقسيمه ألول مرة يف التاريخ.
وقال جرادات لصحيفة "فلسطني"" :وتبع
ذلــك إجــراءات إرسائيليــة أخــرى كمصــادرة
الحديقــة التابعــة لــه  ،وبنــاء مجموعــة مــن
املســتوطنات اإلرسائيليــة حولــه واألهــم
مــن ذلــك القيــود اإلرسائيليــة التــي تحــول
دون وصــول الفلســطينيني لــه كالبوابــات
الحديدية".
ولفــت إىل أن التهويــد ال يقتــرص عــى
املســتوطنني بــل يشــمل املســتوى
الرســمي حيــث زار رئيــس وزراء االحتــال
الســابق بنيامــني نتنياهــو مــرار ًا الحــرم
وتحــدث عــن الرغبــة يف الســيطرة عليــه،
الفت ـ ًا إىل أن االحتــال يريــد تهويــد الحــرم
والبلدة القدمية بالكامل.
وعــد جــرادات أن مــا ســاعد االحتــال يف
محــاوالت تهويــده للحــرم هــو االتفــاق
املوقــع بينــه وبــني الســلطة "املعــروف
بروتوكــول الخليــل" الــذي قســم املدينــة

إىل قســمني وجعــل البلــدة القدميــة التــي
يقــع فيهــا الحــرم تحــت ســيادة االحتــال
الكاملة.
وأشــار إىل أن سياســة االحتــال تعتمــد
عــى سياســة فــرض األمر الواقع ثم ترســيم
مــا ُفــرض" ،فمــن يتحــرك داخــل البلــدة
القدميــة يشــعر أنــه غريــب يف بلــده،
فاملحــال واملرافــق الفلســطينية مغلقــة
وحواجز االحتال منترة يف كل مكان".
وبــني جــرادات أن أهــل البلــدة القدميــة يف
الخليــل تركــوا وحدهــم يف حالــة مواجهــة
مبــارشة مــع التهويــد اإلرسائيــي ،مبدي ـ ًا
أســفه لكــون الســلطة الفلســطينية ال تأخــذ
مــا يجــري يف الخليــل عــى محمــل الجــد،
أو أنــه يســتحق منهــا تحــرك ًا يتمثــل عــى
األقــل يف إلغــاء االتفــاق املوقــع بينها وبني
االحتال بخصوص املدينة.
وهم المفاوضات
بــدوره ،اعتــر الناشــط عيــى عمــرو أن
هــذا االقتحــام يعد انتهــاك ًا واضح ًا للقانون
الــدويل ،ويعكــس توجه ـ ًا رســمي ًا إرسائيلي ًا
لدعــم املســتوطنني يف أعيادهــم يف
الخليــل ،وقــال" :يجــب حاميــة البلــدة
القدمية واملسجد اإلبراهيمي يف الخليل
من التهويد".
ولفــت إىل منظمــة اليونيســكو تعتــر
البلــدة القدميــة واملســجد اإلبراهيمــي
معلــام تاريخيــا فلســطينيا خالصــا بــدون
نــزاع ووضعتــه عى الئحــة املعامل العاملية
املهــددة بالخطــر ،مشــري ًا إىل أن االحتــال

كسواين :االحتالل يحاول فرض أمر واقع عىل حائط الرباق بقوة السالح

القدس املحتلة-غزة /جامل غيث:
أكــد املديــر العــام للمســجد
األقــى عمــر كســواين أن ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي تحــاول فــرض
أمــر واقــع بقــوة الســاح عــى حائــط
"الــراق" ،الجــدار الغريب للمســجد
األقى املبارك.
وقال كسواين لصحيفة "فلسطني"
أمــس" : ،يواصــل االحتــال الرضب
بعرض الحائط كل القوانني الدولية
التــي جرمتــه ومنعتــه مــن اســتمرار
الحفريــات وتزييــف التاريــخ يف
القدس".
كــام اســتنكر وضــع االحتــال
الشــمعدان يف ســاحة حائــط
"الــراق" ،محــذ ًرا مــن خطــورة تلــك
العمليــة الهادفــة لتزييــف التاريــخ،
والسيطرة عى املكان.
ونصــب مســتوطنون ،األربعــاء
املــايض ،شــمعدا ًنا ضخـ ًـام يف
ســاحة حائــط الــراق "الجــدار
الغريب للمسجد األقى املبارك،
ـتعدادا ملــا يســمى عيــد األنــوار
اسـ
ً
"الحانــوكاة" العــري ،إلضاءتــه
بالشــموع يف ليــايل االحتفــال بهــذا
العيــد ،الــذي يبــدأ اليــوم األحــد،
ويستمر ملدة أسبوع.
وأضــاف كســواين" :ننظــر بعــني
الخطورة الستمرار الهجمة الرسة
التــي ميارســها االحتــال عــى
القــدس والهادفــة لتهويــده وفــرض
الواقــع بالقــوة" ،مؤكـ ًـدا أن االحتال
يســارع الزمــن يف تزييــف التاريــخ

العــريب واإلســامي ليكــون منسـ ً
ـجام مع
تاريخــه وتراثــه وأصالــة شــعبه ،وإعــادة
االعتبــار للعمــل املشــرك والتحالــف
يف مواجهة املخاطر املحدقة بالقضية
ً
مستعرضا عنارص اإلجامع
الفلسطينية،
وأولهــا أن قضيــة فلســطني هــي قضيــة
الفلســطينيني والعــرب واملســلمني
جامعــا مشـ ً
ـركا،
وأحــرار العــامل ،ومتثــل
ً
ثــم لكــون املؤامــرات التــي تتعــرض
لهــا قــوى املقاومــة واملامنعــة هــي
ذاتهــا التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون
وقضيتهم.

خصوصا يف ساحة حائط الراق.
ً
وذكــر أن االحتــال يحــاول تغيــري
معــامل القــدس وتغيــري معــامل
املدينــة املقدســة وتهويدهــا،
إىل جانــب مواصلــة حفــر األنفــاق
واالعتداء عى القصور األموية.
وقــال :إن اعتــداءات االحتــال
بالقــدس مبنزلــة اعتــداءات
عــى القانــون الــدويل والــراث
داعيــا العــامل للتحــرك
اإلســامي،
ً
لوقــف محــاوالت االحتــال تزييــف
التاريــخ ومواصلــة حفرياتــه يف
القدس وتغيري معاملها.
وأضــاف :إن مــا يجــرى اآلن تجــاه
املقدســات واملواقــع اإلســامية
ـاميا
يتطلــب دو ًرا
عربيــا وإسـ ً
ً
ـتثنائيا للتحــرك العاجــل مــن
اسـ
ً
داعيــا
ـه،
ـ
ن
ع
ـاع
ـ
ف
والد
ـه
ـ
ت
حامي
ـل
أجـ
ً
كل املؤسســات الدوليــة للتحــرك
مــن أجــل وضــع حــد لانتهــاكات
اإلرسائيلية املستمرة يف القدس.
وحــث الــدول العربيــة واإلســامية

لتحمــل مســؤولياتها تجــاه مــا
تتعــرض لــه القــدس مــن جرائــم
داعيا
إرسائيليــة منظمــة تســتهدفهً ،
إياها للقيام بدورها من أجل توفري
الحامية الدولية للقدس واملســجد
األقى املبارك.
وبــني وجــود مــروع أردين

فلســطيني يف األمــم املتحــدة
واليونســكو ،العتداء االحتال عى
القــدس والجرائــم التــي يرتكبهــا
وخاصــة مــا يقــوم بــه يف حائــط
مطالبــا العــامل العــريب
"الــراق"،
ً
واإلســامي مبســاندة األردن
واألوقــاف اإلســامية والشــعب
الفلســطيني يف وقفتهــم للحفــاظ
عــى إســامية وعروبــة املســجد
األقــى املبــارك ،ومواجهــة
محــاوالت االحتــال لفــرض واقــع
جديــد يحــاول تنفيــذه بقــوة
االحتال والساح.
ويــأيت نصــب املســتوطنني
الشــمعدان بالتزامــن مــع تواصــل
دعــوات متطرفــة تطلقهــا جامعــات
الهيــكل لتنفيــذ اقتحامات مســتمرة
للمسجد األقى املبارك.

إعالن جمعية

ُيعلن مجلس إدارة جمعية النقل الخاص عن عقد االجتامع العادي للجمعية
العموميــة للعــام ( )2021وذلــك يــوم الســبت املوافــق 2021/12/11م
الســاعة  11يف مقر الجمعية الكائن يف حي الشــجاعية مقابل مســجد عي
بن مروان وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
 .1فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة لعــام
( )2021وذلك من تاريخ 2021/11/28م إىل تاريخ 2021/12/2م
 .2فتــح بــاب الرشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك مــن تاريــخ
2021/12/4م إىل تاريخ 2021/12/6م
 .3فتح باب االنسحاب والطعون واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية
العمومية وذلك من تاريخ 2021/12/7م حتى تاريخ 2021/12/9
 .4تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ 2021/11/28م إىل تاريــخ
2021/12/9م يف مقــر الجمعيــة املذكــور أعــاه مــن الســاعة التاســعة
صباح ًا حتى الساعة الواحدة ظهر ًا
التواصل عى جوال رقم 0599517050
مجلس إدارة الجمعية

ميارس نظام الفصل العنرصي يف الخليل
ويحــاول تهويــد البلــدة القدميــة فيها وطرد
الفلسطينيني منها.
مــن جانبــه ،بــني الناشــط عثــامن أبــو صبحــة
أن االحتــال ومســتوطنيه يســتولون عــى
النســبة األكــر مــن الحــرم اإلبراهيمــي ولهــم
الســيطرة األمنيــة الكاملــة عــى الحــرم
ومحيطــه ،ويتحكمــون يف عــدد املصلــني
املســلمني وأوقــات رفــع األذان ويخططــون
حالي ًا لتغيري شــكل الحرم من خال إضافة
مصعد كهربايئ وغريها من املخططات.
واعتــر أن الحــرم يعيــش مأســاة حقيقيــة
كنتــاج ملســرية طويلــة مــن التهويــد الــذي
ميارســه االحتــال بحــق الحــرم وأطامعــه
التــي ال يخفيهــا فيــه تحــت مزاعــم دينيــة،
مبدي ـ ًا أســفه للصمــت العاملــي والعــريب
بخصوص ما يحدث يف الحرم.
وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن االحتــال يســري
بخطــوات متدرجــة للســيطرة الكاملــة عــى
الحرم بأكمله ،مشري ًا إىل أن ما يحول دون
مواجهــة مخططــات االحتــال هــو الفســاد
الــذي ينخــر هيــكل الســلطة الفلســطينية
ويسبب اإلحباط للمواطنني بالضفة.
ودعا لتحقيق الوحدة الفلسطينية والتوجه
ملقاومــة االحتــال والكــف عــن الرهــان
عــى املجتمــع الــدويل واملفاوضــات مــع
االحتــال ألنهــا لــن تحمــي املقدســات
ولــن تعيــد الحقــوق" ،فالحديــث عــن
املفاوضــات أشــبع الفلســطينيني أوهامــا
وال يسمن وال يغني من جوع".

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

أين مييض املغرب يف تطبيعه
"العسكري" مع االحتالل؟

تبــدو الفتــة حالــة التطبيــع املتســارعة التــي يقــوم بهــا املغــرب مــع
االحتــال اإلرسائيــي ،الســيام يف شــقه العســكري واألمنــي ،بعكــس
حــاالت تطبيعــات أخــرى تركــزت يف املجــاالت االقتصاديــة والثقافيــة
والسياسية ،مام يثري فضول الواحد منا ملعرفة أسباب ودوافع الرباط
يف دفعهــا قدمــا إىل األمــام لزيــادة رقعــة التنســيق ذو الجانــب األمنــي
العمليايت مع االحتال.
رمبــا جــاءت زيــارة وزيــر حــرب االحتــال بينــي غانتــس للمغــرب ،تتويجــا
لهــذا التطبيــع "األمنــي والعســكري" ،ســواء بســبب ماضيــه اإلجرامــي
بحــق الفلســطينيني ،وارتكابــه جرائــم حــرب خــال العدوانــات األخــرية
عــى غــزة ،الســيام حــني كان قائــدا للجيــش ،ثــم توليــه وزارة الحــرب ،أو
بسبب حجم اتفاقيات التعاون األمنية والعسكرية ،لكن ذلك مل يحل
دون لقائه بجملة من كبار مسئويل املغرب ،مبن فيهم قادة وجرناالت
عسكريني ،التقوا معه عى طاولة واحدة.
للحقيقــة ،فــإن وصــول غانتــس للربــاط رافقــه حالــة مــن الرفــض الشــعبي
املغــريب ،متثلــت مبظاهــرات احتجاجيــة وتوقيــع عرائــض وحملــة
إعاميــة واســعة ،لكــن ذلــك مل مينــع مــن القول أننا أمــام تطبيع تاريخي
مهــني يضــع حجــر األســاس إلقامــة عاقــات أمنيــة مســتقبلية ،صحيــح
أنــه كان لديهــام بعــض التعــاون ،لكنهــام اآلن بصــدد أن يعطيانــه طابعــا
رســميا وعلني ـ ًا ،وهــو أمــر يدعــو للخجــل والحــزن أكــر مــن املفاخــرة
واملباهاة ،لو كانوا يعلمون!
مل يتوقــف األمــر عنــد الزيــارة املشــؤومة لغانتــس للمغــرب ،بــل تخللهــا
اإلعــان عــن صفقــة لــراء مسـ ّـريات وأســلحة ،والتخطيــط ملنــاورات
عســكرية مشــركة ،وصــوال لاتفــاق عــى إقامــة قاعــدة عملياتيــة قتالية
ملواجهــة مــا أطلقــا عليــه "التهديــدات األمنيــة املشــركة" ،وال أدري
مــا هــذه التهديــدات التــي تجمــع كيانــا محتــا محتــاال غاصبــا مــع دولــة
عربيــة شــقيقة ،إال إذا كان ذلــك جــزء مــن مخطــط إرسائيــي خطــري لدق
إســفني يف العاقــات املغربيــة الجزائريــة ،وهــو مــا اتضــح مــن ارتفــاع
لهجــة الرفــض الجزائــري الرســمي ،وصــوال للرئيــس ذاتــه بإدانــة الزيــارة،
واعتبارها تستهدف تراب باده الوطني ،وسيادتها الجغرافية.
ترتبــط زيــارة غانتــس للمغــرب ،بالبدايــات األوىل لتطبيعهــام نهايــة
 ،2020حني تم ربطه باعراف أمرييك إرسائيي بسيادة املغرب عى
الصحــراء الغربيــة ،وهــي "رشــوة" رخيصــة تــم تســويقها مقابــل االنضامم
لجوقــة التطبيــع الجاريــة ،لكنهــا "فرحــة مــا متــت" ،حــني اســتدرك بايدن
عى توجه ترامب ،وأوقف أي خطوة من شأنها تنفيذ التعهد األمرييك
للمغرب عى أرض الواقع! اليوم ،ويف ظل الرحيب اإلرسائيي الهائل
للتطبيــع "األمنــي والعســكري" مــع املغرب ،ينبغــي النظر بعني الخطورة
ملــا قــد تســفر عنــه اتفاقياتهــام املوقعــة ،وتركــز يف جوانــب تســلحية
وقتاليــة واســتخبارية ،ملــا لهــا مــن آثــار خطــرية عــى صعيــد عاقــات
املغــرب مــع دول الجــوار ،والــدور اإلرسائيــي املرتقــب إلشــعال نــزاع
معها ،ال يتمناه أحد من أهل املنطقة ،باستثناء الغرباء عنها!
جمعية غزة التعاونية الزراعية
إلنتاج وتسويق الخضار

اعالن عطاء بالظرف المختوم

مؤسسة أطباء حول العامل تركيا – مكتب غزه بالراكة مع جمعية السامة
الخريية تعلن عن طرح عطاء رقم 2021/8

توريــد معدات طبية لمركز العــالج الطبيعي في
المحافظة الوسطى

تأسســت مؤسســة أطبــاء حــول العــامل – تركيــا يف إســطنبول عــام 2000
لخدمــة املجتمعــات التــي تعــاين مــن الجــوع والفقــر والجفــاف والكــوارث
وويات الحرب ،وذلك دون متييز ومن خال رشاكات فاعلة مع املؤسسات
املحليــة يف العديــد مــن دول العــامل .أنشــأت مؤسســة أطبــاء حــول العــامل
– تركيــا مكتب ـ ًا لهــا يف غــزة عــام  2015برقــم تســجيل ،8491حيــث يهــدف
املكتــب إىل تنســيق تنفيــذ برامجهــا يف غــزة وأهمها :الفرق الطبية املنزلية،
مراكــز العــاج الطبيعــي والتأهيــل ،الوفــود الطبيــة ،التدخــل اإلنســاين يف
األزمات ،ويعمل املكتب بالراكة مع املؤسسات املحلية.
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل تركيــا – فــرع غــزة بالراكــة مــع جمعيــة الســامة
الخرييــة وضمــن مــروع إنشــاء مركــز العــاج الطبيعــي يف املحافظــة الوســطى عــن
طرح مناقصة :توريد معدات طبية ملركز العاج الطبيعي يف املحافظة الوسطى.
فعى الركات الراغبة يف التقدم للعطاء التوجه لراء كراسة العطاء من مقر
املؤسســة الكائــن يف غــزة ،شــارع الشــهداء بالقــرب مــن رشكــة االتصــاالت بــدء ًا
من يوم األحد  2021/11/28مع األخذ بعني االعتبار املاحظات التالية :
 .1جميع األسعار املقدمة يجب أن تكون بالدوالر وشاملة الرضيبة
 .2املؤسسة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .3رسوم رشاء كراسة العطاء  200شيكل غري مسردة.
 .4لن يتم النظر يف كراسة العطاء التي ال تستويف الروط املذكورة.
 .5مواعيــد رشاء كراســة العطــاء مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الســاعة
الثالثة بعد الظهر وذلك بدءا من يوم األحد املوافق  2021/11/28وحتى
يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/12/07مــع التأكيد عدم امكانية بيع اي عطاء
بعد التاريخ املحدد .
 .6رسوم اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء .
 .7آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم الخميــس  2021/12/09الســاعة
( 12:00بعــد الظهــر) يف مقــر املؤسســة مــع العلــم أن فتــح املظاريــف يف
نفــس املوعــد ولــن يقبــل أي عطــاء بعد هذا الوقت  ،وســيتم فتح املظاريف
بحضور ممثي الركات ملن يرغب .
 .8موعــد االجتــامع التمهيــدي يــوم الخميــس املوافــق 2021/12/02
الساعة  12:00بعد الظهر.
 .9يلتزم املورد الذي يرسو علية العطاء بتقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع
وسند قبض باسم مؤسسة أطباء حول العامل  -تركيا
 .10لاستفسار عن األمور املتعلقة بالعطاء التواصل عى موبايل رقم – .0594220316

إعالن طرح عطاء
مشروع إنشاء وحدة تعبئة وفرز (بركس)

تعلن جمعية غزة التعاونية الزراعية إلنتاج وتسويق الخضار عن طرح عطاء:

اسم العطاء

مشروع إنشاء وحدة تعبئة
وفرز (بركس)

مثن نسخة
العطاء ()$

كفالة دخول
العطاء ()$

100

2,000

 - 2املؤهلــون لاشــراك يف العطــاء :كل متقــدم للعطــاء مصنــف لــدى لجنة
التصنيف الوطنية واتحاد املقاولني الفلسطينيني ،ويشرط أن ال تقل درجة
تصنيف املقاول عن أبنية درجة ثالثة.
 - 3الحصول عى وثائق العطاء :ميكن للراغبني باالشراك يف هذه العطاء
مراجعــة جمعيــة غــزة التعاونيــة الزراعيــة إلنتــاج وتســويق الخضــار الكائــن يف
مدينــة بيــت الهيــا -شــارع الشــيامء – مقــر جمعيــة غــزة التعاونيــة الزراعيــة –
قسم الهندسة/املحاسبة  -الطابق األول .مصطحبني معهم شهادة تصنيف
أصليــة وســارية املفعــول ،ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/11/28م
وذلــك مــن الســاعة التاســعة صباح ـ ًا حتــى الســاعة الثانيــة مــن بعــد ظهــر أيــام
الدوام الرسمي.
 - 4االجتــامع التمهيــدي :ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يــوم الســبت املوافق
2021/12/04م ،للــرد عــى استفســارات املتقدمــني للعطــاء فقط يف مقر
جمعية غزة التعاونية الزراعية إلنتاج وتسويق الخضار الساعة الحادية عرة
صباح ًا ،وستنظم زيارة ميدانية ملوقع املروع بعد انتهاء االجتامع مبارشة.
 - 5كفالــة دخــول العطــاء :قيمتهــا حســب مــا هــو وارد يف الجــدول أعــاه
( )$2,000وتكــون عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن بنــك معتمــد
لدى سلطة النقد الفلسطينية ومصدق لصالح جمعية غزة التعاونية الزراعية
إلنتــاج وتســويق الخضــار ويكــون عــرض الســعر والكفالة ســاريا املفعول ملدة
( 120يوم) من التاريخ املحدد لتسليم العطاء.
 - 6تســليم العطــاء :يتــم تســليم العــروض يف مقــر جمعيــة غــزة التعاونيــة
الزراعيــة إلنتــاج وتســويق الخضــار يف ظــرف مغلــق ومختــوم ومكتــوب
عليــه اســم العطــاء ورقمــه واملتقــدم للعطــاء مرفق ـ ًا بكافــة الوثائــق املطلوبــة
(املطبوعــة وااللكرونيــة) وذلــك يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق
2021/12/09م الساعة  12:00ظهر ًا
أجرة اإلعان عى الركة التي يرسو عليها العطاء
لاستفســار :ميكــن املراجعــة يف مقــر جمعيــة غــزة التعاونيــة الزراعيــة إلنتــاج
وتســويق الخضــار الكائــن يف مدينــة بيــت الهيــا -شــارع الشــيامء  -قســم
الهندسة/املحاسبة  -الطابق األول.
جوال رقم / +972 599465838 :جوال رقم+972 595363501 :
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استنكــار العتــداء أمــن السلطــة علــى مواكــب الشهــداء
واملحرريــن ومطالبــات بتغليــب املصلحــة الوطنيــة
تعدها
حامس ُّ
جرمية وطنية
وأخالقية

رام الله -غزة /محمد عيد-صفا:
عـ َّـربت فصائــل ومؤسســات حقوقيــة
فلســطينية ،عــن اســتنكارها ،العتــداء أجهــزة
أمن السلطة عى مواكب الشهداء واألرسى
املحرريــن ،ومصــادرة رايــات الفصائــل
الوطنية واإلسالمية يف الضفة الغربية.
وطالــب هــؤالء ،يف بيانــات منفصلــة ،أمــس،
قيــادة الســلطة بــرورة احــرتام جاهــر
شــعبنا ومختلــف فئاتــه ،ووقــف االعتقــاالت
السياســية واملالحقــات األمنيــة وتغليــب
املصلحة الوطنية العليا.
وأدانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس،
تصعيــد أجهــزة الســلطة ضــد األرسى
املحررين.
واعتــرب الناطــق باســم الحركة حازم قاســم ،إن
"اعتــداء أجهــزة أمــن الســلطة عــى فعاليــات
الفصائــل الخاصــة باســتقبال األرسى الذيــن
يفـ َـرج عنهــم مــن ســجون االحتــالل ،وتكســر
رايــات الفصائــل؛ جرميــة وطنيــة وأخالقيــة،
وانتهاك لكل القيم الفلسطينية".
وأكــد قاســم أن هــذا الســلوك مــن الســلطة
ضــد الفعاليــات الوطنيــة يف الضفــة الغربية،
ال يخــدم إال االحتــالل وسياســته يف مالحقــة
العمل املقاوم يف الضفة.
وأشــار إىل أن هــذه املالحقــة مــن أجهــزة أمن
الســلطة لفصائــل العمــل الوطنــي؛ تتزامــن
مــع تصاعــد العــدوان اإلرسائيــي ضــد مــدن
الضفة من اغتياالت واقتحامات واعتقاالت.
وشــدد قاســم عى أنه "كان األوىل بالســلطة
حايــة املواطــن الفلســطيني مــن تغــول
االحتالل ،بدل االنشــغال مبالحقة ومصادرة

الجهاد تطالب السلطة
برسعة اإلفراج عن
جميع املعتقلني

فعاليات الفصائل الوطنية".
كــا قالــت حركــة الجهــاد اإلســالمي إن نهــج
االعتقــاالت الســيايس يف الضفــة" ،مرفــوض
ويجــب أن يتوقــف" داعيــة إىل إطــالق رساح
جميع املعتقلن السياسين.
وأكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد بســام
الســعدي أ ّنــه "ال يجــوز مالحقــة واعتقــال
واالعتداء عى أرسى محررين قضوا سنوات
يف سجون االحتالل".
واعتــرب الســعدي ّأن الواجــب يف هــذه
املرحلــة يتطلــب تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
وليــس اعتقــال محرريــن هــم األحــرص عــى
مطالبــا
الوحــدة الوطنيــة ونــرصة قضيتهــم،
ً
برسعــة إطــالق رساح املعتقلــن ووقــف هــذا
النهج األمني.
ودانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن،
اعتــداء عنــارص أمــن الســلطة بلبــاس مـ ّ
ـدين
عــى املشــاركن يف جنــازة الشــهيد أمجــد
أبــو ســلطان يف مدينــة بيــت لحــم ،وتكســر
راياتها.
واعتــربت الشــعبية مــا حصــل ّ
يؤكــد ّأن أجهزة
الســلطة مل تســتخلص العــرب والــدروس
مــن تعدياتهــا عــى الجاهــر وحريتهــا
يف التظاهــر والتعبــر عــن آرائهــا ،وتواصــل
إرصارهــا عــى مواصلــة النهــج القمعــي
وا ُ
ملدمر للعالقات الوطنية.
وشـ ّـددت عــى ّأن هــذا االعتــداء الــذي
طــال تشــييع أحــد الشــهداء نقلــة خطــرة
يف مارســات األجهــزة األمنيــة ،تســتوجب
مالحقــة املتورطــن فيــه ومــن أعطــى القــرار
وحرض عى ارتكابه.
ّ

الشعبية :االعتداء
أمر خطري وال بد
من املحاسبة

حمل
ودعــت الســلطة وأجهزتهــا األمنية إىل َت ّ
مسؤولياتها يف وقف حمالتها غر املسؤولة
والتهديــد والتحريــض املمنهج ضد األحزاب
السياســية واملعارضن والناشــطن لســلوك
ومارسات السلطة وأجهزتها.
ّ
ـقٌ
وأكــدت ّأن مقاومــة االحتــالل حـ مقـ ّـدس،
وحريــة العمــل الســيايس يجــب أن تكــون
مكفولة وف ًقا للقانون.
وطالبــت الجبهــة الشــعبية ،جميــع القــوى
السياســية بإدانة هذا االعتداء اآلثم ،ورفض
كل أشــكال القمــع والتعـ ّـرض ألي نشــاط
ســيايس أو مقــاوم ،داعي ـ ًة لرفــع الغطــاء عــن
مرتكبي هذه الجرمية.
أمــا لجــان املقاومــة يف فلســطن ،فاعتــربت
االعتقاالت السياســية املتواصلة يف الضفة
ضــد نشــطاء املقاومــة واألرسى املحرريــن،
"طعنــة مســمومة يف خــارصة املــرشوع
الوطني الفلسطيني وتاريخ شعبنا".
وقالــت اللجــان :إن االعتقــاالت السياســية
ومالحقــة املقاومــن مــن حــاس والجهــاد
وأبناء شعبنا يف الضفة ال تخدم إال االحتالل
ومتــزق النســيج الوطنــي وتهدد وحدة شــعبنا
املقاوم.
وأضافــت :األصــل يف األجهــزة األمنيــة
حايــة أبنــاء شــعبنا ومســاندتهم يف مواجهة
جنــود االحتــالل واملغتصبــن ال اعتقالهــم
وتجرميهــم ومالحقــة مواكــب األرسى
والشهداء ومتزيق رايات الفصائل واالعتداء
عليهم.
ودعــت لجــان املقاومــة الســلطة وأجهزتهــا
األمنية إىل وقف االعتقاالت السياسية ونبذ

لجان املقاومة :حملة القمع
ال تخدم سوى االحتالل
ومتزق النسيج الوطني
هــذا الســلوك الخاطــئ واإلفــراج عــن جميــع
املعتقلــن يف ســجونها واالنحيــاز إىل أبنــاء
شــعبنا يف مقاومتــه ومواجهتــه وتصديــه
لجرائم االحتالل التي تستهدف كل مكونات
شعبنا بدون استثناء أو متييز.
كــا طالــب رئيــس تجمــع الشــخصيات
املســتقلة ونائــب رئيــس لجنــة الحريــات
بالضفــة الغربيــة ،خليــل عســاف ،مبحاكمــة
عنــارص أجهــزة أمــن الســلطة املعتديــن
عــى مواكــب األرسى املحرريــن وجنــازات
الشهداء.
وقــال عســاف ،يف ترصيــح صحفــي :إن مثــل
هــذه االعتــداءات تخالــف نــص املــادة ()26
يف القانــون األســايس الفلســطيني التــي
تســمح للكل الفلســطيني بالحق يف التظاهر
والتعددية واملشاركة السياسية.
وأضــاف أن اعتــداءات الســلطة تخالــف مــا
تضمنه املرســوم الرئايس الصادر يف فرباير
 ،2021بشــأن "تعزيــز الحريــات العامــة"،
ً
تناقضــا غــر طبيعــي بــن
مؤكـ ًـدا أن "هنــاك
القــول والفعــل" لــدى الســلطة ورئيســها
محمود عباس.
ـارص مــن أمــن الســلطة ،أول مــن
وهاجــم عنـ ُ
أمــس ،جنــازة الشــهيد أمجــد أبــو ســلطان يف
مدينــة بيــت لحــم ،وأجــربوا املشــاركن فيهــا
عــى إنــزال رايــات الجبهــة الشــعبية لتحريــر
فلسطن.
وحــذر عســاف مــن أن تجــاوزات الســلطة
"ســتؤدي إىل توتــر الشــعب الفلســطيني
وخلق أزمات وعداوات بن الناس".
وتســاءل باســتغراب" :إذا كانــت حــاس

فلتان أمني وجرائم قتل يف الضفة وسط غياب السلطة
رام الله-غزة /نور الدين صالح:
ال يــكاد ميــر يــوم عــى الضفــة الغربيــة
إال وتندلــع مشــاجرات بــن املواطنــن
رسعان ما تتطور الشــتباكات مســلحة،
وهــو مــا يعكــس حالــة الفــوىض
والفلتــان األمنــي التــي تعيشــها املــدن
الفلســطينية ،يف غيــاب واضــح لــدور
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة يف
إصالح ذلك الواقع املؤمل.
ومؤخــر ًا تجــدد الشــجار بــن عائلتــي
العويوي والجعربي يف الخليل جنوب
الضفــة ،عقــب إحراق حافلــة وتخريب
ممتلــكات مواطنــن وتبــادل إطــالق
النــار بينهــا .كــا وقــع أمــس ،شــجار
بــن أفــراد مــن عائلتــن داخــل حــرم
جامعــة الخليــل ،وهــو مــا دفــع إدارتهــا
إىل تعليق الدوام بشكل كامل.
وعــرت الرشطــة األســبوع املــايض،
عــى جثــة محرتقــة يف بلــدة ســلواد
شــال رشق مدينــة رام اللــه ،يف
حــن أعلنــت الرشطــة ،مســاء الجمعــة
املاضيــة ،مقتــل مواطــن يف شــجار
نشــب ببلدة الجديدة جنوب محافظة

جنن.
وسبق ذلك أن ع ّلقت جامعة القدس
أبــو ديــس الــدوام يف الجامعــة حتــى
إشــعار آخــر ،عى خلفيــة حالة الفلتان
األمني التي يشهدها محيط الجامعة،
التي تسببت بحالة من الذعر والخوف
والقلق يف صفوف الطلبة.
انتشار السالح
ويؤكــد الناشــط الســيايس عيــى
عمــرو ،أن حالــة الفلتــان األمنــي يف
مــدن الضفــة آخــذة بالتزايــد يف اآلونــة
األخــرة ،إذ متيزهــا كــرة انتشــار
الســالح بــن املواطنــن ،خاصــة أبنــاء
حركة فتح.
وعــزا عمــرو خــالل حديثــه مــع صحيفــة
"فلســطن" ،تفــي الفلتــان إىل عــدم
وجــود ســلطة منتخبــة مــن الشــعب
الفلســطيني ،ومجلــس ترشيعــي
وقضــاء يحكــم بالعدل بــن املواطنن،
عدا عن تفرد بعض القيادات بالحكم.
وأوضــح أن هــذه األســباب فتحــت
املجــال أمــام أبنــاء تنظيــم "فتــح"
والقيــادات ،إىل حمــل الســالح

والعربــدة عــى املواطنــن ،مؤكــد ًا
عــدم وجــود قضــاء فاعــل يحاســب
كل مــن ينتهــك القانــون ،واتبــاع نهــج
االنتقائية يف تنفيذ القانون.
وبـ ّـن أن حــل املشــكالت العائليــة
والســالح يعتمــد عــى تدخــل العشــائر
وليــس القضاء وإنفــاذ القانون ،متوقع ًا
أن تتجــه الضفــة نحــو ســيناريو أســوأ
خــالل الفــرتة القادمــة يتوســع فيــه
الفلتــان بشــكل أعنف نتيجة سياســات
السلطة.
وشــدد عــى أن الســلطة وأجهزتهــا
األمنيــة تعــاين حالــة ترهــل كبــرة عــى
الصعيديــن املــدين والعســكري،
عــدا عــن تفــي الفســاد بــن أروقتهــا
ومنظمــة التحريــر ،محم ـ ًال قيادتهــا
واملنظمــة املســؤولية الكاملــة عــا
يجري يف الضفة.
وطالــب عمــرو ،بــرورة إجــراء
انتخابــات دميقراطيــة وشــفافة ،يختــار
الشــعب الفلســطيني مــن خاللهــا مــن
ميثلــه ويقــوده إىل بــر األمــان ،بــد ًال
مــن الســلطة الراهنــة التــي ال تحــرك

ســاكن ًا تجــاه مــا يجــري يف املجتمــع
الفلسطيني.
وهذا ما ذهب إليه الباحث السيايس
واالجتاعــي عصمــت منصــور ،حيــث
رأى أن ضعــف منظومــة الســلطة يف
مختلــف مناطــق الضفــة املحتلــة ،رفــع
من وترة الفلتان األمني.
وبـ ّـن منصــور خــالل حديثــه مــع
"فلســطن" ،أن انتشــار الســالح بــن
املواطنــن وضعــف أداء الســلطة
وأجهزتهــا األمنيــة خلقــا مناخ ـ ًا مناســب ًا
لتفي الفوىض.
ومن بن أســباب الفلتان وفق منصور،
ضعف القضاء الفلســطيني وعدم ثقة
املواطنــن يف الســلطة ،لكونهــا تنتهج
التفرد وتتغول عى القانون.
وأشــار إىل أن انســداد األفق الســيايس
الداخــي جعــل املواطنــن يشــعرون
بــأن الســلطة ال تعــرب عــن آمالهــم ،مــا
يدفعهــم لعــدم التعاطــي معها ،إضافة
إىل تعزيــز دور العشــائر عــى حســاب
تطبيــق القانــون ،وتفــي األزمــة
االقتصادية.
وأوضــح أن هــذه الحالــة تنعكس ســلبي ًا
عــى الســلم األهــي واملجتمعــي
الــذي يشــكل أســاس مناعــة وحصانــة
املجتمــع الفلســطيني ،ويضعــف
الحاضنــة الشــعبية مــن أجــل مواجهــة
االحتــالل ومخططاتــه ،مــا ُيفقــد
املواطنــن مــن أي إمكانيــة إلصــالح
سيايس.
وعــد أن اســتمرار الفــراغ يف الســلطة
الــذي يرافقــه تــردي الحالــة املجتمعيــة
"وصفــة لدمــار املجتمــع الفلســطيني،
وإدخال مصطلح الرصاع عى الســلطة
الذي يسعى لتنفيذه االحتالل".
ولفــت التأكيــد إىل أن الفلتــان األمنــي
بحاجة إىل معالجة األسباب الحقيقية
مــن جذورهــا ،وإفســاح املجــال أمــام
املواطنن الختيار من ميثلهم.

لجنة الحريات ُتطالب مبحاكمة
عنارص السلطة املعتدين عىل
جنازات الشهداء

والجهــاد والجبهــة الشــعبية ممنوعــة يف
الضفــة الغربيــة ،فمــن بقــي مســموح لــه وغــر
ممنوع من نشاطه عى األرض!".
وتابــع" :هــل تحــررت البــالد حتــى ال يوجــد
اســتحقاقات وواجبــات عــى األمــن إال
مالحقــة الوطنيــن والنشــطاء ،أم أن الســلطة
تهــدف إىل قتــل الــروح الوطنيــة؟ وهل هكذا
يكون مفهوم الرشاكة الوطنية؟".
ونبــه إىل أنــه "مــن الــروري واملهــم جـ ًّـدا
معرفــة موقــف فتــح يف هــذا الســلوك غــر
املقبــول" ،مشــد ًدا عــى أن كل الفصائــل
رشكاء يف الوطــن وكل مــن يفكــر بهــذه
املارســات إمــا أنــاس فقــدت عقلهــا أو أنهــا
ال تعرف أصال ماذا تريد".
وتابــع رئيــس تجمــع الشــخصيات املســتقلة
ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية،
أنه "ال حاس وال الجهاد وال الجبهة ستسمح
مشرا إىل عجز
للسلطة أو لغرها بقمعها"،
ً
االحتالل قبل ذلك عن اجتثاثها وقمعها.
واســتغرب "حجــم التفــاين يف مالحقــة
الشــهداء واألرسى الذيــن خاضــوا املعــارك،
يف حــن تجنــي الســلطة املغانــم وحدهــا
عى حساب الشعب الفلسطيني".
وأكــد عســاف أن منــع الرايــات الخاصــة
بحــركات النضــال الفلســطيني لــن يجعــل مــن
الفصائــل تصمــت عــى مــا تقوم به الســلطة،
مضي ًفــا أن كل مــن يســعى ألن يكــون هنــاك
تجانــس يف الشــعب الفلســطيني عليــه أن
عاليــا يف مثــل هــذه الحــاالت
يرفــع الصــوت ً
وإال فإنهــا ســتكون تهيئــة لفــوىض وحــرب
أهلية وهجرة".

مجموعة حقوقية :انتهاكات
األجهزة األمنية
قمع لحرية
ٌ
العمل السيايس

وشــدد عــى رضورة "أن يكــون هنــاك حــوار
ومســاءلة ومحاســبة للمعتدين ،ألن الشعب
الفلسطيني لن يقبل بأن تكون هناك عصابة
تحكمــه" ،مبي ًنــا أن االعتــداء عــى الرايــات
"هــو اعتــداء عــى القانــون وعــى الــروح
الوطنيــة ألن الفيصــل بــن املواطن والســلطة
هو القانون ويجب احرتام القانون".
وكانــت أجهــزة الســلطة ،اعتقلــت الخميــس
 6مــن كــوادر الجهــاد اإلســالمي بجنــن،
وهــم :األرسى املحرريــن نــور الديــن الجربــوع
ومحمــد تركــان وثائر شــواهنة وأحمد الغول
مــن جنــن ،ووســام وأحمــد أبــو الــرب مــن
قباطية ،محمد الشلبي مخيم جنن.
واســتنكرت مجموعــة محامــون مــن أجــل
العدالة مارسات أجهزة السلطة يف الضفة
ومالحقــة رايــات الفصائــل واالعتــداء عــى
رافعيها وامتهانها يف عدة مناسبات.
وقالــت املجموعــة الحقوقيــة إنهــا تابعــت
الصــور واملقاطــع الــواردة مــن جنــازة الشه ــيد
أمجــد أبــو ســلطان يف بيــت لحــم ،والتــي
ظهــر فيهــا قمــع عنــارص أمنيــة بلبــاس مــدين
للمشــاركن يف الجنــازة مــن أحــزاب سياســية
مختلفة.
وأكــدت أن قمــع حريــة العمــل الســيايس
وإنــزال رايــات الفصائــل واألحــزاب
الفلســطينية وامتهانهــا واالعتــداء عــى
رافعيهــا يتعــارض مع املرســوم رقم ( )5لعام
 ،2021والــذي ينــص يف املــادة ( )1منــه
عى مناخات الحريات العامة مبا فيها حرية
العمل السيايس والوطني.
قمعــا
واعتــربت مارســة العنــارص األمنيــة ً

لحريــة العمــل الســيايس ،والــذي يخالــف
املــادة ( )26مــن القانــون الفلســطيني
األسايس والذي ينص عى أن للفلسطينين
حــق املشــاركة يف الحيــاة السياســية أفــراد ًا
وجاعات.
ونــددت مبشــاهد قمــع الحريــات ،ومالحقــة
الناشــطن واملواطنن عى خلفية انتائهم
السيايس.
وجــددت املجموعــة الحقوقيــة الدعــوة إىل
ضــان حريــة الــرأي والتعبــر ،وضــان حريــة
االنتــاء والعمــل واملشــاركة السياســية
التــي يكفلهــا القانــون األســايس ،واتفاقيــات
حقــوق اإلنســان التــي تعــد فلســطن طر ًفــا
فيها.
بدورهــا ،وصفــت املرشــحة عــن قامئــة
"القــدس موعدنــا" ســمر حمــد ،ســلوك
عنــارص الســلطة يف الضفــة تجــاه الناشــطن
واملشــاركن يف املناســبات الوطنيــة ب ـ
"العدواين" ويعرب عن مســار خطر ال يخدم
إال االحتالل.
واستنكرت حمد االعتداء األمني عى كوادر
الفصائل واقتحام مواكب األرسى املحررين
واالعتداء عى أهاليهم واملهنئن.
وتســاءلت" :أهكــذا تكافــأ الســلطة األرسى
الذيــن يضحــون بأعارهــم مــن أجــل حقــوق
الشعب الفلسطيني؟".
وطالبــت حمــد الفصائــل والهيئــات الوطنيــة
كافــة باتخــاذ موقــف واضــح ،كــا دعــت
جاهــر شــعبنا إىل عــدم االنجــرار إىل أي
مواجهــات ومناكفــات تزيــد الــرشخ وتشــق
الصف الداخي.

السلطة تجدد حملتها األمنية ضد الفصائل
يف الضفة وتصادر راياتها

رام الله -غزة /جال غيث:
ال تتوقــف الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة يف الضفــة
الغربيــة املحتلــة ،عــن مالحقــة املقاومــن
والفصائل الفلسطينية ،حتى أنها تجدد حمالتها
بــن الحــن واآلخــر وتعتــدي عــى الرمــوز الوطنيــة
املحرريــن وصــوال ملصــادرة رايــات
ومواكــب
َّ
الفصائل.
واعتــدت عنــارص أمنيــة بلبــاس مــدين ،الجمعــة،
عــى شــبان يحملــون رايــات الجبهــة الشــعبية
لتحريــر فلســطن ،وصادرتهــا خالل املشــاركة يف
تشــييع جثــان الشــهيد الفتــي أمجــد أبــو ســلطان
يف بيت لحم.

عدنان :سلوك األجهزة
األمنية ينم عن قرار
حظر أنشطة الفصائل
واألســبوع املــايض ،اعتــدت أجهــزة الســلطة عى
مواكــب اســتقبال املحرريــن مــن حركتــي حــاس
والجهــاد اإلســالمي ،ومنعــت املواطنــن مــن
رفــع رايــات الحركتــن ،وأطلقــت النــار يف الهــواء؛
لرتويع املشاركن.
فلتان منظم
ووصــف عضــو لجنــة الحريــات يف الضفــة خــر
عدنــان ،األوضــاع الجاريــة ،قائــال" :نعيــش حالــة
مــن الفلتــان األمنــي املنظــم واملوجهــة مــن
قيــادة الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة ضــد الفصائــل
واملجتمع".
وأضاف عدنان يف ترصيح لصحيفة "فلســطن"،
"أكاد أملــس وجــود قــرار لحظــر عمــل الفصائــل
يف الضفــة" ،ودلــل عــى ذلــك مبالحقــة أجهــزة
الســلطة لرمــوز وكــوادر الفصائــل ومصــادرة راياتها
واالعتداء عى رافعيها.
وتابــع :أجهــزة الســلطة تتــرصف بغــر وعــي
وتســتخدم الرصاص الحي لرتويع املشــاركن يف
تشــييع الشــهداء واســتقبال املحرريــن" ،فاألمــر

خطــر ،وال مــربر إلطــالق النــار حتــى ولــو كان يف
الهواء لتفريق املواطنن".
وشــدد عــى رضورة أال تجعــل الســلطة التنســيق
األمنــي مقدمــة عى العالقات الفلســطينية ،حا ًّثا
إياها عى احتضان شــعبنا والحفاظ عى الســلم
األهي.
وأكــد عدنــان أن االعتقــاالت السياســية ومالحقــة
املقاومن من حركتي حاس والجهاد اإلسالمي
ومصــادرة رايــات الفصائــل ال يخــدم إال االحتــالل،
محذ ًرا من خطورة تلك العملية األمر الذي يهدد
الســلم األهــي ويزيــد مــن حالــة االحتقــان يف
الشارع.
وألقــى باللــوم عــى النخــب الفلســطينية
واملؤسســات للوقــوف ضــد االعتقــاالت
السياسية ،وتدهور الحالة الحقوقية يف الضفة.
وحــول الــدور الــذي تلعبــه لجنــة الحريــات يف
الضفــة الغربيــة ،قــال عدنان" :الســلطة غرت دور
لجنة الحريات بالضفة وال يعقد اجتاعات لها".

رحال :مامرسات السلطة
تتعــارض مـع القانـون
الفلسطيني والدويل
ودعــا القيــادي يف الجهــاد ،أعضــاء لجنة الحريات
لالجتــاع والتداعــي داخــل مخيــم جنــن للوقــوف
عــى ترصيحــات الســلطة األخــرة تجــاه املقاومــة
ومواكب األرسى املحررين.
خالفات سياسية
واســتنكر مديــر مركــز "شــمس" للدميقراطيــة
وحقوق اإلنســان د .عمر رحال ،مارســات أجهزة
أمن السلطة يف الضفة ومالحقة رايات الفصائل
واالعتداء عى رافعيها.
وقــال رحــال لصحيفــة "فلســطن" :إن قمــع حريــة
العمــل الســيايس ومصــادرة رايــات الفصائــل
واالعتــداء عــى رافعيهــا يتعــارض مــع املرســوم
رقم ( )5لعام  ،2021والذي ينص يف املادة ()1
أن مناخات الحريات العامة مبا فيها حرية العمل

الســيايس والوطنــي مكفــول مبوجــب القانــون،
كا يخالف املادة ( )26من القانون الفلســطيني
األســايس الــذي ينــص أن للفلســطينين حــق
أفرادا وجاعات.
املشاركة يف الحياة السياسية ً
ودعــا الســلطة لوقــف تغولهــا عــى أبنــاء شــعبنا
والوقــوف إىل جانبهــم ،وااللتــزام بالقانــون
والحريــات العامــة وااللتــزام بقانــون االجتاعــات
العامــة إىل جانــب االلتــزام بالقوانن الدولية التي
انضمــت اليهــا سـ ً
ـابقا والتــي تكفــل حريــة الــرأي
والتعبر.

بكر :جهد فصائيل لبلورة
موقف موحد ضد السلطة
وحــث الســلطة عــى وقــف تغولهــا ضــد أبنــاء
شــعبها وفصائلــه ،والعمــل عــى زيــادة التالحــم
والوحــدة واالبتعــاد عــن الخالفــات السياســية عــدا
عن احرتام نضاالت األرسى والشهداء.
وذكــر أن هــذه الترصفــات مــن شــأنها زيــادة
االحتقــان داخــل الشــارع الفلســطيني وتؤجــج
مشــاعر الغضــب والفــوىض ،مؤكــدا يف الوقــت
ذاتــه ،أن املســتفيد األول مــن االعتــداء عــى
الفصائل واملواطنن ،هو االحتالل.
ودعــا الحقوقــي ،الســلطة وقيادتهــا لوقــف تلــك
االنتهاكات التي من شانها أن تزيد حالة االحتقان
يف الشارع ،وأن تعمل عى إنهاء حالة االنقسام،
وتضمــن حريــة الــرأي والتعبــر ،وتحــرتم اتفاقيــات
حقوق اإلنسان التي تعد فلسطن طر ًفا فيها.
بلورة موقف
وأكــد منســق القــوى الوطنيــة واإلســالمية يف رام
اللــه عصــام بكــر أن الفصائــل والقــوى تعمــل عــى
بلــورة موقــف ضــد الســلطة ملالحقتهــا رايــات
الفصائــل واالعتــداء عــى رافعيهــا يف عــدة
مناسبات.
ودعــا بكــر عــرب صحيفــة "فلســطن" الســلطة
لتغليــب املصلحــة العامــة عــى أيــة أمــور أخــرى
وحاية املواطنن والعمل الفصائي.

محليات
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أقدمهم مضرب منذ  103أيام

ثالثـــة أســـرى يواصلـــون إرضابهـــم عـــن الطعـــام

رام الله /فلسطن:
يواصــل ثالثــة أرسى إرضابهــم املفتــوح
عــن الطعــام يف ســجون الحتــالل
اإلرسائيــيً ،
رفضــا لعتقالهــم اإلداري،
أقدمهــم األســر هشــام أبــو هــواش
املرضب منذ  103أيام.
وأوضــح نــادي األســر ،يف بيــان ،أمس،
عامــا) مــن
أن األســر أبــو هــواش (ً 39
أوضاعــا صحيــة خطرة
الخليــل ،يواجــه
ً
يف ســجن "عيــادة الرملــة" ،ورغــم
أن إدارة
وضعــه الصحـ ّـي الخطــر ،إل ّ
ســجون الحتــالل تواصــل احتجــازه يف
"الرملة".
وأشــار إىل أن محكمــة الســتئنافات

العسكرية التابعة لالحتالل يف "عوفر"
أرجــأت مؤخـ ًـرا جلســة املحكمــة التــي
كانــت مقــررة للنظــر يف الســتئناف
اإلداري،
ضــد قــرار تثبيــت أمــر اعتقالــه
ّ
ومدتــه أربعــة أشــهر ،حيــث تعــذر
إحضــاره للمحكمــة بســبب وضعــه
الصحــي الخطــر ،ومل ُتحدد بعد موعد
للجلسة القادمة.
واألســر أبو هواش معتقل منذ ترين
ّ
بحقــه
األول /أكتوبــر  ،2020وصــدر
إداري،
منذ اعتقاله ثالثة أوامر اعتقال
ّ
واحــد بينهــم صــدر خــالل اإلرضاب
ومدتــه ( )6شــهور حيــث جرى تخفيض
املــدة مــن  6أشــهر إىل  4أشــهر (غــر

جوهــري) أي قابلــة لتمديــد ،يذكــر أ ّنــه
أســر ســابق أمــى مــا مجموعــه ()8
سنوات ،متزوج وأب لخمسة أطفال.
كــام يواصــل األســر لــؤي األشــقر (45
عام ـ ًا) مــن صيدا شــامل طولكــرم إرضابه
عــن الطعــام منــذ  48يوم ـ ًا ،حيــث جرى
نقلــه مؤخـ ًـرا مــن زنازين ســجن "الجلمة"
إىل ســجن "عيــادة الرملــة" ،بعد تدهور
الصحي.
وضعه
ّ
وأوضــح نــادي األســر ،أن األشــقر
واجــه خــالل اإلرضاب عمليــات تنكيــل
ّ
بحقــه ،لســيام فيــام يتعلــق
ممنهجــة
بنقلــه إىل زنازيــن ســجن "الجلمــة"
للضغــط عليــه ،وهــو يعتــر مــن أســوأ

املعتقــالت ،األشــقر معتقــل منــذ
الخامــس مــن أكتوبــر /تريــن األول
 ،2021وأصــدرت ســلطات الحتــالل
ّ
بحقــه ملـ ّـدة س ـتّة
إداري
أمــر اعتقــال
ّ
ً
لحقــا ،وكان
شــهور جــرى تثبيتهــا
قــد أمــى نحــو مثــاين ســنوات بــن
اعتقالت إدارية ومحكوميات.
ـكري قـ ٍ
ـاس
كــام تعـ ّـرض لتحقيــق عسـ ّ
خــالل إحــدى اعتقالتــه عــام ،2005
أدى إىل إصابتــه بشــلل يف ســاقه
مــا ّ
اليــرى ،متــزوج وأب لثامنيــة مــن
األبنــاء ،وهــو شــقيق الشــهيد األســر
ـهيدا يف
محمــد األشــقر الــذي ارتقى شـ ً
سجن "النقب" عام .2007

ماذا بعد؟
د .فايز أبو شمالة
فيــام يواصــل األســر نضــال بلــوط (27
عاما) من بني نعيم بالخليل إرضابه عن
ً
الطعــام منــذ  30يومــا يف زنازيــن ســجن
"عوفــر" ،حيــث تعــرض لتحقيــقٍ قــاس
وطويــل منــذ تاريــخ اعتقالــه يف ال ــ29
أكتوبر /ترين األول ،وخالل اإلرضاب
أخفــى املحققــون عــن محاميــه إرضابــه
عــن الطعــام ،حيــث كان ممنوعــا مــن
لقائه إىل أن عقدت له جلسة مؤخرا.
وأبلــغ األســر بلــوط محاميــه أنــه مرضب
منــذ اعتقالــه ،وتم تحويله إىل العتقال
اإلداري ،وهــو متــزوج وأب لطفلــن،
ّ
وتعــرض لالعتقــال ســابقا مرتن وكانت
أحكام.

يوما
علمت بخوضه معركة األمعاء الخاوية بعد ً 28

قلق يساور عائلة األسري بلوط بعد تكتم "الشاباك" عىل إرضاب نجلها
الخليل – غزة /فاطمة الزهراء العويني:
أصيبــت عائلــة األســر نضــال
مــازن بلــوط مــن مدينــة الخليــل،
بـ"الصدمــة النفســية" فور علمها
بخوض نجلها اإلرضاب املفتوح
يومــا ،دون
عــن الطعــام منــذ ً 28
أن تعلــم عــن حالتــه الصحيــة
وظروفه العتقالية شيئًا.
وتعمــد جهــاز األمــن الداخــي
"الشــاباك" ،فــرض تعتيــام
إعالميــا عــى إرضاب بلــوط؛
يف محاولــة إلجبــاره عــى كــر
إرضابــه ،لكنــه فشــل يف ذلــك
أمام إرصار األسر.
ووفقــا ملحامــي األســر بلــوط،
فــإن محققــي "الشــاباك" أخفــوا
إرضابه املفتوح عن الطعام منذ
يومــا ،والــذي رشع فيــه منــذ
ً 28
اللحظــة األوىل لعتقالــه ،مبينــا
أن املحامــن ُمنعــوا مــن زيارتــه
منــذ بدايــة اعتقالــه ،وأخفيــت
معلومات إرضابه عن املحامن
واملحكمة.

صدمة كبيرة
وقــال بــراء بلــوط :إن عائلتــه
علمــت بــإرضاب شــقيقه
الخميس املايض ،حينام حرض
الوالــد جلســة محاكمــة ،وقــد
حرض "نضال" مرهقا.
واســرجع بــراء حادثــة اعتقــال
شــقيقه يف التاســع والعريــن
مــن أكتوبــر /تريــن أول التــي
وصفهــا بـ"الهجميــة" حيــث
فجــرت قــوات الحتــالل بــاب
منــزل العائلة الخارجي واعتدت
بالــرضب املــرح عــى "نضــال"
أمام أشــقائه وزوجته وطفل ْيه ثم
اصطحبته معها.
وتــال ذلــك اســتدعاء عــدد مــن
أشــقائه للتحقيــق ،ومــن ثــم
العــودة بعــد أســبوع لقتحــام
املنــزل وتفجــر بــاب املنجــرة
التــي يعمــل فيهــا األســر نضــال
مــع والــده" ،كل ذلــك ونحــن ل
نعــرف عــن مــاذا يبحثــون ومــاذا
يريــدون؟! إنهــم فقــط يريــدون

األرسى يوسعون "خطواتهم النضالية"
ضد نقل مرضاهم بـ"البوسطة"

رام الله /فلسطن:
أعلــن نــادي األســر الفلســطيني ،أمــس ،أن الخطــوات النضاليــة التــي
ينفذهــا األرسى الفلســطينيون ضــد جرميــة نقــل مرضاهــم بواســطة عربــة
"البوسطة" آخذة بالتساع.
و"البوســطة اإلرسائيليــة ،عبــارة عــن حافلــة أشــبه بشــاحنة حديديــة ،يتــم
فيهــا نقــل األرسى يف رحلــة معانــاة قاســية ،وتــرف عليهــا فرقــة قمــع
"النحشــون" التابعــة إلدارة ســجون الحتــالل ،والتــي تضــم عســكرين
ذوي أجســام قويــة ،تلقــوا تدريبــات خاصــة لقمــع األرسى والتنكيــل بهــم
باستخدام أسلحة مختلفة.
وأشــار النــادي يف بيــان إىل أن أرسى ســجون "نفحــة ورميــون وإيشــل
وهداريــم" يواصلــون مقاطعتهــم ملــا يســمى "عيــادة ســجن بــر الســبع"
لنقلهــم إليهــا بواســطة عربــة "البوســطة" التــي تشــكل "أبــرز األدوات
التنكيلية املمنهجة بحقهم".
وقال :إن هذه الخطوة تأيت بعد الجرمية التي نفذتها إدارة السجون بحق
ـهيدا يف تاريــخ ،18/11/2021
األســر ســامي العمــور الــذي ارتقــى شـ ً
حيــث يطالــب األرسى بنقــل األرسى املــرىض بســيارة خاصــة إىل
املستشفى ،وإنهاء رحلة العذاب "البوسطة".
ونقل نادي األسر شهادات لألرسى ،أكدوا فيها أن إدارة السجون نفذت
جرميــة بحــق الشــهيد العمــور ،مــن خــالل نقلــه املتكــرر عــر "البوســطة"
وانتظــاره ســاعات طويلــة قبــل وصولــه إىل مستشــفى ،حيــث مكــث 14
ساعة يف معر سجن "بر السبع" ينتظر ،قبل نقله إىل املستشفى رغم
الصحي الصعب والخطر.
وضعه
ّ
وأكــد أن األرسى "ماضــون يف خطواتهــم النضاليــة ،وهــي آخذة بالتســاع،
وســيكون هنــاك برنامــج وطنــي ملواجهــة سياســة اإلهــامل الطبـ ّـي والقتــل
البطيء ،من خالل الحوار القائم واملستمر مع كل الفصائل.
وأشــار النــادي إىل أن األرسى الفلســطينين يف ســجن "نفحــة" متكنــوا
"بشــكل مبــديئ" مــن التفــاق مــع إدارة ســجون الحتــالل عــى عــدم نقــل
أي أســر يعــاين مــن مــرض مزمــن ،أو تعــرض لوعكــة صحيــة مفاجئــة عــر
عربة "البوسطة".
أسرا ،وفق
ويبلغ عدد األرسى املرىض يف سجون الحتالل نحو ()550
ً
نادي األسر الفلسطيني.

أي مــرر لالســتمرار باعتقالــه"
بحسب براء.
ورأى أن ظــروف العتقــال
التعســفية
واملحاكــامت
دفعــت بـ"نضــال" لالســتمرار
يف إرضابــه رغــم أنــه مصــاب
بالهــزال وغــر قــادر عــى الحركــة
والــكالم ويشــعر بــآلم يف الرأس
واملعــدة ،وأخــر محاميــه بأنــه
طلــب مــن ســجانيه دواء فأكــدوا
لــه بأنهــم لــن مينحــوه الــدواء إل
إذا أوقف اإلرضاب.
وأشــار إىل أن هــذا العتقــال
الثالــث لـ"نضــال" حيــث قــى
يف العتقــال األول مثانيــة عــر
شــهرا ويف العتقــال الثــاين
شــهرا ،معربــا عــن قلقــه عــى
حيــاة شــقيقه يف ظــل اإلهــامل
الطبــي والتعتيــم املتعمــد عــى

ظروف اعتقاله.
ولفــت بــراء إىل أن إخفــاء
الحتــالل أمــر إرضاب شــقيقه
األســر يثــر القلــق والريبــة حول
حقيقــة مــا يتعــرض لــه ،منبهــا
إىل أن "نضــال" أخــر املحامــي
ٍ
قاس وصل
بأنــه تعــرض لتحقيــقٍ
يوميــا" ،كان
لعريــن ســاعة
ًّ
املحققــون يعولــون عــى أنــه
لــن يصمــد يف إرضابــه بســبب
التحقيق الشــديد الذي يتعرض
له".
وقــال" :نحــن متأكــدون بأنهــم
مل يعرضــوه عــى أي طبيــب
بعــد الــرضب املــرح الــذي
مارســوه ضــده يف التحقيــق
امليــداين الــذي تعــرض لــه
داخــل منــزل العائلــة ،ثــم نقلــوه
مبــارشة للتعذيب يف ســجونهم

إعالن طرح عطاء رقم 2021/05
توفير )مالبس شتوية(
ضمن حملة معونة الشتاء 2021-2022

تعلــن هيئــة األعــامل الخريــة ـ أســراليا يف قطــاع غــزة ،عــن طــرح عطــاء
بالظــرف املختــوم لتوفــر مالبــس شــتوية ،وذلــك ضمــن (حملــة معونــة الشــتاء
 ،)2021-2022فعــى الــركات املســجلة رســمي ًا وترغــب باملشــاركة يف
هــذا العطــاء ،التقــدم للحصــول عــى وثائــق العطــاء والطــالع عــى الــروط
واملواصفات املطلوبة مع مراعاة التايل:
• يتــم اســتالم مســتندات العطــاء ابتــدا ًء مــن يــوم األحــد املوافــق
2021/11/28م مــن الســاعة التاســعة صباح ـ ًا وحتــى الســاعة الثالثــة عــر ًا،
وذلك من مقر هيئة األعامل الخرية ـ أسراليا بغزة.
• مثن كراسة العطاء ( 100شيكل) فقط مائة شيكل غر مسردة.
• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو يف متام الساعة الواحدة
من بعد ظهر يوم األحد املوافق 2021/12/05م ،وسيتم فتح املظاريف يف
نفس الوقت يف مكتب الهيئة بغـزة بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
مالحظـات :
 .1السعر هو أحد معاير الرسية وليس الوحيد.
 .2التسعر بعملة الشيكل ،ويجب تقديم فواتر رضيبية.
 .3يجب احضار شهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.
 .4يجب إرفاق تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بني بقيمة  1000دولر.
 .5ميكن املشاركة بجزء من العطاء كون العطاء قابل للتجزئة.
 .6قيمة رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

الالإنســانية ،وثــم أخفــوا أمــر
إرضابه عن الجميع".
وأكــد أن العائلــة ل تعـ ّـول أبـ ًـدا
عــى قضــاء الحتــالل الــذي مل
يحــرك ســاكنا ضــد انتهــاكات
"الشاباك".
وأعــرب بــراء عــن اعتقــاده بــأن
شــقيقه "نضــال" مل يلجــأ
لإلرضاب إل بسبب سوء أحواله
ـرا إىل أن
يف املعتقــل ،مشـ ً
العائلــة تســانده يف كل خطــوة
يراها كفيلة بتحريره من ســجون
الحتالل.
ودعت عائلة بلوط املؤسسات
الدوليــة للتوقــف عــن صمتهــا
أمــام مــا يتعــرض لــه األرسى
وخاصــة املرضبــن منهــم عــن
الطعام.

تظليل متعمد
وأكــد محامــي األســر نضــال
بلــوط ،أن محققــي الحتــالل
أخفــوا إرضابــه منــذ  28يومــا،
والــذي رشع فيــه منــذ اللحظــة
األوىل لعتقالــه يف  29تريــن
األول املايض.
وقــال املحامــي منــذر أبــو أحمد،
يف تريــح :إن املحامــن
ُمنعــوا مــن زيارتــه منــذ بدايــة
اعتقالــه ،والحتــالل مل يقــدم
كافــة املعلومــات حــول اعتقاله،
وأخفيــت معلومــات إرضابــه
عــن الطعــام لنحــو شــهر ،عــن
املحامن واملحكمة.

وأضــاف أبــو أحمــد أن املشــكلة
تكمــن يف التقاريــر الريــة
ملخابــرات الحتــالل التــي تــم
تقدميهــا للمحكمــة ،والتــي مل
تذكــر فيهــا مســألة إرضابــه عــن
الطعــام ،ومل تتطــرق املحكمــة
للموضوع.
وتابــع :علمنــا بإرضابــه بعدمــا
ســمح الحتــالل لنــا بزيارتــه منــذ
أيــام ،حيــث ظهــر وكأن وضعــه
الصحــي صعــب ،وســابقا كانــت
املحاكــم تســر بشــكل طبيعــي
عى الرغم من أنه مرضب.
وأكــد أنــه "ل تهمنــا الحالــة
القانونيــة لألســر بقــدر مــا تهمنا
حالتــه الصحيــة ،وعندمــا يخفــي
الحتــالل معلومــات عــن حالتــه
الصحيــة فــإن ذلــك يشــر إىل
وجــود خطــأ يف إدارة ملفــه مــن
قبل الحتالل".
وأشــار املحامــي أبــو أحمــد إىل
أن جنــود الحتــالل اعتــدوا عــى
األســر بلــوط بالــرضب املــرح
لحظــة اعتقالــه ،فــال يــزال يعــاين
من آلم وأوجاع يف أنحاء جسمه
نتيجة ذلك العتداء.
وبالكشــف عــن إرضاب األســر
بلــوط ،يواصــل ثالثــة أرسى يف
ســجون الحتــالل ،إرضابهــم
املفتــوح عــن الطعــام وهــم:
نضــال مــازن بلــوط ،هشــام أبــو
هواش ( 101يوم) ولؤي األشقر
( 46يوما).

إعالن طرح عطاء رقم 2021/04
توفير مواد طرود غذائية
ضمن حملة معونة الشتاء 2021-2022

تعلــن هيئــة األعــامل الخريــة ـ أســراليا يف قطــاع غــزة ،عــن طــرح عطــاء
بالظــرف املختــوم لتوفــر مــواد غذائيــة وذلــك ضمــن (حملــة معونــة الشــتاء
 ،)2021-2022فعــى الــركات املســجلة رســمي ًا وترغــب باملشــاركة يف
هــذا العطــاء ،التقــدم للحصــول عــى وثائــق العطــاء والطــالع عــى الــروط
واملواصفات املطلوبة مع مراعاة التايل:
• يتــم اســتالم مســتندات العطــاء ابتــدا ًء مــن يــوم األحــد املوافــق
2021/11/28م مــن الســاعة التاســعة صباح ـ ًا وحتــى الســاعة الثالثــة عر ًا،
وذلك من مقر هيئة األعامل الخرية ـ أسراليا بغزة.
• مثن كراسة العطاء (100شيكل) فقط مائة شيكل غر مسردة.
• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو يف متام الساعة الثانية عرة
من بعد ظهر يوم الخميس املوافق 2021/12/02م ،وسيتم فتح املظاريف يف
نفس الوقت يف مكتب الهيئة بغـزة بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
مالحظـات :
 .1السعر هو أحد معاير الرسية وليس الوحيد.
 .2التسعر بعملة الشيكل ،ويجب تقديم فواتر رضيبية.
 .3يجب احضار شهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.
 .4يجب إرفاق تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بني بقيمة  1000دولر.
 .5ميكن املشاركة بجزء من العطاء كون العطاء قابل للتجزئة.
 .6قيمة رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

أين منطق االعرتاض

عىل قرار التقسيم؟

معظــم الــدول الغربيــة ،ودول أمريــكا الالتينيــة ،ودول املنظومــة
الشــيوعية ،وعددهــا  33دولــة ،وافقــت عــى قــرار  ،181الصــادر
عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  29نوفمــر مــن العــام
 ،1947والــذي يقــي بتقســيم فلســطن إىل دولتــن :دولــة
يهوديــة تقــوم عــى مســاحة  15ألــف كيلــو مــر مربــع ،بنســبة
 56.5%من أرض فلســطن ،ودولة عربية تقوم عى مســاحة 11
ألــف كيلومــر مربــع ،بنســبة  42.3%مــن أرض فلســطن ،عى أن
تبقــى مدينــة القــدس ومحيطهــا ،باإلضافــة إىل مدينــة بيــت لحــم
تحت السيادة الدولية.
أمــا الــدول التــي رفضــت قــرار التقســيم فهــي عــر دول عربيــة
وإســالمية ،أفغانســتان وإيــران وتركيــا وباكســتان ومــر ولبنــان
وســوريا والســعودية واليمــن والعــراق ،باإلضافــة إىل ثــالث دول
أجنبية ،وهي كوبا والهند واليونان.
فلامذا رفض العرب قرار التقسيم؟
باســتثناء الحــزب الشــيوعي الفلســطيني ،فقــد رفــض كل العــرب
قرار التقسم ،وذلك لألسباب التالية:
ً
أول :اعتر العرب أن القرار مجحف بحق السكان العرب األصلين
الذيــن كانــوا ميثلــون نســبة  67%مــن مجمــل الســكان ،يف حــن
كانت نسبة السكان اليهود  33%فقط من مجل السكان ،ومعظم
هؤلء اليهود قدموا إىل فلسطن قبل عدة أشهر وسنوات.
ثانيا :ألن قرار التقســم أعطى  56.5%من أرض فلســطن لليهود
ً
الذيــن كانــوا ل ميتلكــون إل  7%فقــط مــن الــراب الفلســطيني،
وأبقى القدس تحت السيادة الدولية.
ثالث ـ ًا :لقــد أدرك العــرب مــن خــالل التجربــة أن املوافقــة اليهوديــة
عــى القــرار مقدمــة لســتيالء اليهــود عــى املزيــد مــن األرايض
العربية .وهذا ما أفصح عنه ديفيد بن غوريون ،بعد سبعة أشهر
مــن قــرار التقســم ،حــن قــال أمــام قيــادة الوكالــة اليهوديــة :وافقنــا
عــى قــرار التقســيم بشــكل مؤقــت ،وحــن تقــوم دولتنــا اليهودية،
سنعرف كيف نستويل عى كل فلسطن؟
فهل كان قرار التقسيم نرا لليهود؟
بــكل تأكيــد ،فقــد بــذل زعــامء الحركــة الصهيونيــة جهــودا كبــرة
إلقنــاع الــدول املــرددة ،بــل عملــوا عــى تأجيــل التصويــت مــن
ال  26نوفمــر إىل  29مــن نوفمــر ،يك يتمكنــوا مــن إقنــاع
ليبريــا والفلبــن وهاييتــي للتصويــت مــع القــرار ،وقــد شــارك
بعــض السياســين ورجــال األعــامل األمريكيــن الضغــوط عــى
الــدول املــرددة ،ومــارس املليونــر األمريــي املشــهور صامويل
فايرســتون) صاحــب مــزارع املطــاط يف ليبريــا ،مــارس الضغــط
عى ليبريا ،حتى صوتت مع القرار.
فهل وافق كل اليهود عى قرار التقسيم؟
يف اليــوم التــايل لقــرار التقســم ،يف  30نوفمــر  ،1947أعلــن
مناحيم بيغن ،زعيم إحدى العصابات الصهيونية يف حينه ،وصار
رئيس وزراء فيام بعد ،أعلن عن عدم اعرافه بقرار التقسيم ،وأن
كل أرض امليعاد ملك لليهود وستبقى كذلك إىل األبد.
فامذا فعل العرب والفلسطينيون؟
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إعالن طرح مزايدة بالظرف المختوم
مزايدة رقم )(CMWU-AUC-04/ 2021

تعلن مصلحة مياه بلديات الساحل عن طرح مزايدة بالظرف املختوم وذلك
لبيع "براميل كلور فارغة ذات لون أزرق مستعملة بسعة  220لتر والتي
كانــت تمثل حاويــات كلور" ،وذلك حســب الــروط العامــة والخاصــة املرفقة يف
كراسة املزايدة ،فعى الراغبن يف التقدم للمزايدة مراعاة الروط التالية:
 .1عــى املهتــم الــذي يرغــب يف الحصــول عــى نســخة مــن كراســة املزايــدة التوجــه إىل
دائــرة العطــاءات واملشــريات يف مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل مقابــل دفــع مبلــغ غــر
مسرد وقدره  50شيكل (خمسون شيكل) ابتدا ًء من يوم األحد املوافق 2021/11/28
م من الساعة الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر من مقر املصلحة.
 .2يجــب عــى املتزايــد تقديــم كفالــة تأمــن (كفالــة دخــول املزايــدة) بنســبة
 % 10من قيمة البدل املقدم وذلك إما نقد ًا أو كفالة بنكية أو شــيك بني
باسم مصلحة املياه ملدة ل تقل عن  90يوم من تاريخ تسليم املزايدة ،ول
تسرد كفالة التأمن للفائز إذا تراجع عن املزايدة.
 .3يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ل تقــل عــن  60يــوم مــن
تاريخ تســليم املزايدة ،وأن تكون األســعار غر شــاملة الرضيبة (املصلحة ل
تصدر فاتورة رضيبية).
 .4تم تحديد يوم الربعاء املوافق  01/12/2021الساعة التاسعة صباح ًا
حتى الساعة الواحدة ظهر ًا للمعاينة.
 .5آخــر موعــد لتســليم كراســة املزايــدة الســاعة الواحدة ظهــر ًا من يوم األحد
املوافــق  05/12/2021مــع العلــم أنــه لــن يقبل أي مزايدة بعد هذا املوعد
ول تقبل العروض بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم وتسليمها
لدى موظف الستقبال ملقر املصلحة.
 .6سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للمزايدة يف يوم تسليم
املزايدة يوم الحد املوافق  05/12/2021الساعة الواحدة ظهر ًا .01:00
 .7للمصلحــة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة طــرح املزايــدة دون تحمــل أدين
مسؤولية تجاه املشاركن يف املزايدة.
 .8أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة :دائرة العطاءات والمشتريات
على العنوان التالي :مدينة الزهراء_ شارع جامعة فلسطين
هاتف ،00970 8 2632060 :فاكس00970 8 2632020 :
أو زيارة موقع مصلحة مياه بلديات الساحلwww.cmwu.ps :
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FELESTEENO NLINE

مساحة حرة
د .عصام شاور

سفن كرس الحصار

وإسناد املقاومة

قال الســيد إســامعيل هنية رئيس املكتب الســيايس لحركة حامس
قبــل أيــام :إن حــامس بصــدد وضــع خطــة متكاملــة لكــر الحصــار،
وقــال :عــى االحتــال أن يــدرك أنــه ال أحــد يف العــامل ســيرتاجع عــن
العمل عى كر الحصار عن قطاع غزة سواء املتضامنني أو قوافل
كــر الحصــار بــأي طريقــة حيــث بلــغ الســيل الــزىب وأن املقاومــة
ســوف تســند أي خطــوة تقــوم بهــا أي جهــة لكر الحصــار الظامل عن
غزة وستقطع ذراع الكيان إذا امتدت عى تلك الجهات.
يف  16نوفمرب الجاري أفادت القناة العارشة العربية بوقوع حدث
"مقلــق" يف بحــر غــزة ،وملخصــه أن قــارب صيــد فلســطيني تجــاوز
منطقــة الصيــد وحاولــت الــزوارق الحربيــة اإلرسائيليــة اعرتاضــه أال
أنــه نــاور واصطــدم بشــكل غــر متعمــد بالــزورق اإلرسائيــي وأصابــه
بــأرضار ومل يتــم إطــاق النــار عليــه أو قتــل الصياديــن كام هي عادة
البحريــة اإلرسائيليــة حتــى لــو مل يتــم االقــرتاب منهــم أو االصطــدام
بهم كام حصل يف ذلك الحادث.
"املقلــق" مــن منظــور اإلعــام االرسائيــي هــو عــدم إلحــاق البحريــة
اإلرسائيليــة األذى بالقــارب الفلســطيني ،فــام الــذي منعهم من الرد
ومــا الــذي تغــر حتــى تتغــاىض البحريــة اإلرسائيليــة بهــذا الشــكل،
االحتامل األقرب هو أن دولة االحتال ال تريد املزيد من التصعيد
وهــي تعلــم أن غــزة بانتظــار رشارة لجولــة جديــدة مــن معركــة ســيف
القــدس ،ولكــن االحتــال يكتفــي باســتفزاز املقاومــة مــن بعيــد ،أي
من القدس والخليل وبقية مدن الضفة الغربية.
اعتقــد أن مــا قالــه رئيــس املكتــب الســيايس لحــامس لــه مــا بعــده،
وقــد نشــهد حملــة جديــدة لســفن كــر الحصــار الظــامل عــن قطــاع
غــزة ،ولكــن هــذه املــرة ســتكون مســندة مــن جانــب املقاومــة
الفلســطينية أي تحــت حاميتهــا .مــا قالــه الســيد إســامعيل هنيــة
مل يتــم التفاعــل معــه كــام حصــل مــع قــرار وضع حــامس عى الئحة
اإلرهــاب مــن جانــب الحكومــة الربيطانيــة ،وكذلــك مل يأخــذ الحيــز
الــذي أخذتــه عمليــة إطــاق النــار يف القــدس مــن أحــد عنــارص
حامس ،ولكن عندما ترتجم أقوال هنية إىل افعال خال أسابيع أو
أقل سيكتشف الجميع والجانب اإلرسائيي تحديدا أن تهديدات
حــامس ومــا قالــه الســيد هنيــة عــى فضائيــة األقــى هــو مــا كان
يتوجب االهتامم به وأخذه بعني االعتبار واتخاذ الخطوات الازمة
لنزع فتيل االنفجار.

دعوة لوسائل اإلعالم الدولية لتسليط
الضوء عىل الجرائم اإلرسائيلية

رام الله /فلسطني:
اســتنكر منتــدى اإلعاميــني الفلســطينيني االســتهداف اإلرسائيــي
املتعمــد للصحفيــني دون مراعــاة للحاميــة املكفولــة لهــم مبوجــب
القوانني الدولية واملواثيق واألعراف اإلنسانية.
وتســاءل منتــدى اإلعاميــني يف بيــان ،أمــس ،عــن دور املنظــامت
واملؤسســات الدولية تجاه الجرائم الجارية يف األرايض الفلســطينية
بحق الصحفيني ومؤسساتهم ومعداتهم.
وشــدد عــى أن االســتهداف اإلرسائيــي املتعمــد واملتواصــل
للصحفيــني الفلســطينيني أوهــى مــن أن ينــال مــن عزميتهم وإرصارهم
عــى مواصلــة فضــح جرامئــه ،ولــن يحــول بــأي حــال مــن األحــوال دون
إيصال الرواية الفلسطينية لجميع املحافل املحلية والدولية.
ودعــا منتــدى اإلعاميــني وســائل اإلعــام املحليــة والدوليــة لتســليط
الضــوء عــى جرائــم االحتــال بحــق اإلعــام الفلســطيني بــكل مكوناتــه،
ونقــل معانــاة وصــوت الصحفــي الفلســطيني لــكل املحافــل املعنيــة
بحاميــة الصحفيــني والدفــاع عنهــم حتــى يتمكنــوا مــن مواصلــة دورهــم
املنشود يف ظل االستهداف اإلرسائيي.
دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة صلح غزة املوقرة

مذكرة حضور
في الطلب رقم 2021/2362
في القضية رقم 2018/77

املدعيــان - 1/خالــد عمــر عبــد اللــه أبــو زيــد – مــن غــزة امليناء بــرج األندلس
مقابــل بــرج هنــادي - 2عبــد اللــه عمــر عبد الله أبو زيد – من غزة النرص غرب
سويدي الشيخ رضوان.
وكيلهام املحامي /محمد عبد السام داود غزة الصفطاوي
املدعــى عليــه /نبيــل عمــر عبــد اللــه أبــو زيــد -مــن غــزة النــرص غــرب ســويدي
الشيخ رضوان
نوع الدعوى :تقسيم أموال مشرتكة
قيمة الدعوى :تزيد عى عرش آالف دينار أردين
إىل املدعــى عليــه مجهــول محــل اإلقامــة ،مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك
دعــوى يطالــب فيهــا تقســيم أمــوال مشــرتكة اســتناد ًا إىل مــا يدعيه يف الئحة
دعــواه املحفــوظ لكــم نســخة عنهــا وعــن ملحقاتهــا لــدى قلــم املحكمة لذلك
يقتــي عليــك أن تقدمــوا جوابكــم التحريــري بشــأن االدعــاء خــال خمســة
عــرش يوم ـ ًا مــن تاريــخ هــذا النــرش كــام يقتــي عليــك الحضــور لــدى هــذه
املحكمة يوم الثاثاء من املوافق 2021/12/14م الساعة التاسعة صباح ًا
وليكــن معلوم ـ ًا ليدكــم أنكــم إذا تخلفتــم عن الحضور يجوز للمدعي أن تســر
يف دعواها وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوري ًا
رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ .أكرم أبو السبح

جدد شعلة الثورة الفلسطينية
استشهاده َّ

عاما عىل إعدام القوات الربيطانية الشيخ فرحان السعدي
ً 94

جنني /فلسطني:
وافقــت ،أمــس ،الذكــرى ال ــ 94إلعــدام
القــوات الربيطانيــة الشــيخ فرحــان
الســعدي أحــد كبــار مرافقــي الشــيخ عــز
الدين القسام.
واستشــهد الشــيخ الســعدي يوم السبت
املوافــق  ،27/11/1937يف ســجن
عــكا ،بعــد رحلــة جهــاد طويلــة ضــد
املحتل الربيطاين الذي جنّد كل طاقاته
للوصــول إليــه بعــد تســلمه الرايــة وقيــادة
ً
خلفــا للشــيخ عــز الديــن
املجاهديــن
القسام.
وتتزامــن ذكــرى استشــهاد الســعدي هــذا
العــام مــع قــرار بريطانيــا تصنيــف حركــة
"حــامس" منظمــة إرهابيــة يحظــر عملهــا
يف اململكة.
ـيتم
ومبوجــب القــرار الربيطــاين فإ ّنــه سـ ّ
حظــر أنشــطة الحركــة مبوجــب "قانــون
اإلرهــاب" ،وقــد يواجــه أنصارهــا الســجن
ملــدة تصــل إىل  10ســنوات ،ويعــد أي
شــخص يعـ ّـرب عــن دعمــه لحــامس أو يرفــع
ً
مخالفــا
علمهــا أو يرتــب لقــاءات لهــا
للقانون.
وردت حــامس عــى القــرار الربيطــاين
بقولهــا" :إن بريطانيــا لألســف الشــديد
غيهــا بـ ً
ـدال مــن االعتــذار
تســتمر يف ّ
وتصحيــح خطيئتهــا التاريخيــة بحــق
الشــعب الفلســطيني ،ســواء يف وعــد
بلفــور املشــؤوم ،أو االنتــداب الربيطــاين
الــذي س ـ ّلم األرض الفلســطينية للحركــة
الصهيونية".
سيرة ذاتية
الشــيخ فرحــان الســعدي مــن مواليــد
قريــة مــزار الســعدية مــن منطقــة جنــني
عــام  ،1858تعلــم القــراءة والكتابــة يف
الك ّتــاب واملدرســة االبتدائيــة يف جنــني،
ثم أكمل تعلم الفقه يف عكا.
كان مزارعا ،وعمل إمام جامع يف بيسان،

وهنــاك ابتــدأ نضالــه ضــد االســتعامر
الربيطاين يف بداية العرشينيات.
عــام  ،1929أســس الشــيخ فرحــان
مجموعــة مســلحة ناضلــت ضــد اإلنجليــز
يف انتفاضــة الــرباق ،وقامــت بعــدة
عمليات عسكرية ،فقبض عليه االحتال
الربيطــاين ،وحكــم عليــه بالســجن ملــدة
ثــاث ســنوات ،قضاهــا يف ســجن عــكا
وسجن نور شمس ،علام أن الحكم صدر
بدون اي إثبات أو دليل.
بعــد خروجــه مــن الســجن ،انتقــل إىل
حيفا للعمل فيها ،وهناك التقى بالشيخ
القســام يف جامــع االســتقال ،وانضــم
إىل العصبــة القســامية ،وأصبــح احــد
رجاالتها املركزيني.
بعــد استشــهاد القســام يف موقعــة
أحــراش يعبــد يف  ،1935 20/11تــوىل
الشــيخ فرحــان القيــادة مكانــه ،يف فــرتة
متيــزت باملاحقــة الشــديدة ألعضــاء
العصبــة القســامية ،خاصــة أن الســلطات
الربيطانيــة عرفــت أن مقاتلــني مركزيــني

يف العصبــة ،مل يشــاركوا يف موقعــة
يعبــد ،وباألخــص الشــيخ فرحــان ،وذلــك
ألن الشــيخ عــز الديــن القســام كان قــد
أرســله يف مهمــة أخــرى ،وصــارت -أي
الســلطات الربيطانيــة -تداهــم القــرى
التي تعتقد أنه متواجد فيها.
أمــا أشــهر املعــارك التــي قادهــا الشــيخ
فرحان السعدي ،فهي معركة الفندقومية
والتــي حدثــت عى طريق نابلس وجنني
قــرب قريــة فندقوميــة ،وذلــك بتاريــخ
 ،30/06/1936إذ قــام الثــوار بنصــب
كمــني لقافلــة عســكرية بريطانيــة ،وقامــوا
بالهجــوم عليهــا بالرصــاص الغزيــر،
وأوقعوا فيها خسائر فادحة.
ويذكــر املؤرخــون هنــا أن الربيطانيــني
اتصلــوا لطلــب النجــدة ،فجاءتهــم نجــدة
كبــرة مــن مدينــة نابلــس ومدينــة حيفــا،
حتــى تجــاوز عددهــم األلفــي جنــدي،
مزوديــن بالدبابــات واملدافــع وعــدد مــن
الطائرات العسكرية.
ورغــم ذلــك ،قتــل يف املعركــة أكــر مــن

ثاثــني جنديــا بريطانيــا ،واستشــهد مــن
الثوار ثاثة.
وألن الشــيخ الشــهيد فرحــان الســعدي
كان قائــدا للعصبــة القســامية ،وظفــت
حكومــة االنتــداب كل جواسيســها
وعيونهــا ومخابراتهــا وقواهــا األمنيــة مــن
أجــل القبــض عليــه وبذلــك تتخلــص منــه
وتضعف العصبة.
يف الســاعة الخامســة صباحــا مــن
 ،22/11/1937فوجــئ أهــايل قريــة
املــزار ،والتــي تبعــد تســعة كيلومــرتات
عــن جنــني ،بقــوات كبــرة جــدا تتألف من
ســتني ســيارة عســكرية محملــة بالجنــود،
وعــى رأس هــذه القــوة حاكــم منطقــة
نابلس.
وقامــت هــذه القــوة باغــاق مداخــل
ومخارج القرية ،حتى جاءت قوات أخرى
مــن حيفــا وعــكا والنــارصة ،وكانــت هناك
ثــاث طائــرات تحلــق يف ســامء القريــة
للمراقبــة ،ولتفــادي أية مفاجأة أو التبليغ
عن خارج أو هارب منها.
كانــت هــذه القــوات تقــوم بالبحــث عــن
الشــيخ فرحــان الســعدي وبعضــا مــن
رفاقــه ،إذ وصلتهــم إخباريــة أن الشــيخ
ورفاقــه متواجــدون يف القريــة ،ويقــال إن
"الــوايش" كان قريبــا لشــخص "عميــل"
قام رجال الثورة بتصفيته.
دخــل إىل القريــة مســاعد حاكــم اللــواء
ومديــر بوليــس نابلــس وجنــني ،مــع هــذه
القــوة الكبــرة التــي فاجــأت أهــل القريــة،
وطالبــوا املختــار بالتوجــه للشــيخ فرحــان
من أجل تســليم نفســه ،وإال هدموا بيت
شــقيقته ،التــي كان نامئــا عندهــا ،فــوق
رأســه ورأس أصحــاب البيــت ،وحفاظــا
عى أرواح أهايل القرية.
توجــه املختــار إىل بيــت شــقيقة الشــيخ
فرحــان ،وطالبــه بتســليم نفســه ،وإال
وقعــت كارثــة كبــرة ،فوافــق الشــيخ

حفاظــا عــى حياة النــاس وأهايل القرية،
وخرج من مخبئه وسلم نفسه ،هو وثاثة
مــن رفاقــه ،وهــم :أحمــد محمد الســعدي
مــن قريــة املــزار ،أحمــد حســني القاســم
الســعدي مــن قريــة جلقمــوس ،حســني
محمد حسني من البطيمة قضاء غزة.
قامــت قــوات الجيــش بعدهــا بإرســال
الشــيخ فرحــان إىل ســجن عــكا مــع قافلــة
عســكرية كبرة ،أما رفاقه الثاثة فأخذوا
إىل سجن جنني حتى املحاكمة.

محاكمته واستشهاده
أعلــن الجيــش يف بيانــه عــن اعتقــال
الشــيخ فرحــان أن محاكمتــه ســتتم يــوم
 24/11/1937يف محكمة حيفا.
كان الشيخ رابط الجأش وقوي النفسية،
صابــرا ال يتــأوه أو يشــكو أو يتذمــر ،ال
يلتفــت مينــة أو يــرة إال عندمــا ينظــر
إىل املحامني.
ويف اليــوم التــايل ،الخامــس والعرشيــن
ويف
مــن شــهر ترشيــن ثــانٍ  /نوڤمــربِ ،
ســاعة متأخرة من الليل ،صادق الجرنال
وافيــل ،قائــد القــوات الربيطانيــة يف
فلســطني ،عــى حكــم اإلعــدام ،الــذي
صــدر بحــق الشــيخ فرحــان ،وتقــرر أن
ينفــذ الحكــم يــوم الســبت املوافــق
 ،27/11/1937يف الســاعة العــارشة
صباحا يف سجن عكا.
ُن ِّفــذ الحكــم يف متــام الســاعة الثامنة من
اليــوم املوعــود ،وكان الشــيخ مبتســام،
رابــط الجــأش عنــد تنفيــذه .وردد
الشهادتني وهو صائم ،رافضا أن يضعوا
قناعــا عــى وجهــه ،وواجــه مصــره بــكل
هدوء وطأمنينة.
وكان إلعــدام الشــيخ الجليــل األثــر
الكبــر يف إشــعال الثــورة الفلســطينية،
مــن جديــد ،وبقــوة أكــر مــام كانــت
عليــه ســابقا ،واســتمرت بعــده لســنتني
إضافيتني.

خالل مؤتمر "اإلعالميات يتحدثن" السادس

مطالبات بتوفري الدعم النفيس للصحفيات ووضع إسرتاتيجية لحاميتهن من االنتهاكات
رام الله -غزة /صفاء عاشور:
أكدت باحثات وصحفيات أن معظم الصحفيات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومدينــة القــدس بحاجــة
إىل التدخــات النفســية والتفريــغ النفــيس ،بعــد
األحــداث الصعبــة التــي عايشــنها بســبب اعتــداءات
االحتال اإلرسائيي وأجهزة الســلطة األمنية بســبب
األحداث األخرة عى الساحة الفلسطينية.
وأوصــوا خــال مؤمتــر "اإلعاميــات يتحدثــن"
الســادس والــذي عقدتــه مؤسســة "فلســطينيات"
يف الضفــة والقطــاع ،وحمــل عنــوان "اإلعاميــات
الفلســطينيات يف املواجهــة" ،أمــس ،بــرضورة
وضــع إســرتاتيجية إعاميــة حقوقيــة رقميــة والتعــاون
املشــرتك مــع املؤسســات اإلعاميــة الرســمية
والحقوقية والنقابية.
تجارب صحفية
وتحدثــت الباحثــة الصحفيــة تهــاين قاســم عــن وضــع
الصحفيــات يف غــزة تحــت العــدوان ،والعنــف
والتحديــات التــي تواجــه الصحفيــات يف قطــاع غــزة

خال تغطية االعتداءات اإلرسائيلية.
وبينــت يف كلمــة لهــا ،أن الصحفيــات يف القطــاع
تتعرضن ألنواع عنف مختلفة ،منها الخوف الشديد
جــراء املشــاهد التي يوثقنها خــال التغطية ،والذي
تعاظــم خــال العــدوان اإلرسائيــي األخر عى قطاع
غزة.
أمــا الصحفيــة مــن الضفــة الغربيــة لينــدا الشــوييك،
تحدثــت عــن الصحفيــات اللــوايت عملهــن أثنــاء
"هبــة أيــار يف عمــوم فلســطني" ،والتــي انطلقــت
احتجاجــا عــى تهجــر الفلســطينيني يف حي الشــيخ
جــراح يف مدينــة القــدس واقتحــام قــوات االحتــال
واملستوطنني للمسجد األقى.
وقالــت يف كلمــة لهــا" :إن الصحفيــات تعرضــن
ملخاطــر كبــرة أثنــاء تغطيتهــن امليدانيــة لألحــداث،
ســواء كـ َّـن مســتقات أو يعملــن يف مؤسســات
إعاميــة محليــة أو دوليــة ،باإلضافــة إىل الصعوبــات
والتحديات املهنية والعملية".
مــن جهتهــا ،اســتعرضت الصحفيــة شــذى حــامد مــا

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية غزة -دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني
في القضية رقم 2019/13205

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف
القضيــة التنفيذيــة رقــم  /13205واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ /ماهــر
محمــد عبــد العزيــز الشــوبيك باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة إىل باقــي تركــة
وورثــة والــده املرحــوم /محمــد عبــد العزيــز الشــوبيك واملنفــذ ضــده /أســعد
ســعيد أحمــد حبــي الطابــق األريض وهــي عبــارة عــن مظلتــني ،الكائن مبدينة
غــزة الواقــع بالشــارع املقابــل ملنتــزه البلديــة عــامرة الحبــي والبالغ مســاحتها
200م 2تقريبا حيث يحدها من الجهة الرشقية شارع رئييس -عثامن بن عفان
ومن الجهة الجنوبية عامرة سكنية ومن الجهة الغربية والشاملية سكن خاص.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني
بواقــع  10%مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة
املشــرتي علــام بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباح ـ ًا من يــوم االحد
بتاريخ 2021/12/12م ،حرر يف 2021/11/24
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

تعرضــت لــه الصحفيــات الفلســطينيات يف 26-
 27حزيــران املــايض مــن قمــع عنيــف ومتصاعــد مــن
أجهــزة أمــن الســلطة ،أثنــاء تغطيتهــن الصحفية لقمع
التظاهــرات التــي جــاءت عقــب اغتيــال املعــارض
السيايس "نزار بنات".
وقالــت يف كلمــة لهــا" :إن األجهــزة األمنيــة تعمــدت
وضــع الصحفيــات يف دائــرة االســتهداف لخلــق
حالــة مــن الــردع لزمياتهــن وزمائهــن خاصة وللنســاء
عامــة ،رغــم حالــة الرفــض واإلدانــة الحقوقيــة املحليــة
والدولية حيال هذه االعتداءات عى الصحفيات".
وأضافــت حــامد ":إن هــذا القمــع يــأيت يف ظــل
تصاعــد دور املــرأة الفلســطينية بشــكل عــام
والصحفية بشكل خاص يف املشاركة يف املواجهة
امليدانيــة ويف تصديــر املحتــوى الفلســطيني عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي وتزايــد التفاعــل عــى
حساباتهن".
بدورها ،أكدت الصحفية عزيزة نوفل أن الصحفيات
خال العام الحايل تعرضن العتداءات مبارشة وغر

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية
غزة في القضية التنفيذية رقم 2021 / 9701

إىل املنفذ ضده /عدنان حسن محمد عبد الرحيم إسامعيل
طبق ـ ًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة صلــح غــزة يف القضيــة رقــم / 293
 2017والصادر بتاريخ 2020/1/8م قسمة أموال مشرتكة والصادر لصالح
املدعــي /ســمرة طــال عيــد الجاروشــة "إســامعيل بعــد الــزواج" وآخريــن
والقايض بقسمة املال الشائع اململوك فيام بني املدعني واملدعى عليهم
يف قطعــة األرض البالــغ مســاحتها  328.48م 2الواقعــة يف أرض القســيمة
رقــم  26مــن القطعــة رقــم  641مــن أرايض غــزة الزيتــون ســاقية طوطــح ومــا
عليها من بناء استناد ًا لتقرير الخبر املربز م 1/بطريق البيع باملزاد العلني
وتضمــني املدعــى عليهــم بالرســوم واملصاريــف ومبلــغ  400شــيكل أتعــاب
محامــاة ،لذلــك عليــك تنفيــذ الحكم الصــادر يف القضية رقم .2017/ 293
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض
خــال املــدة املذكــورة فإنــك ُتعــد ممتنع ـ ًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي ،غزة يف2021/11/25 :م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
رامي صلوحة

مبــارشة فرضــت تأثــرات نفســية متباينــة عليهــن ،ال
ســيام خــال وبعــد العــدوان األخــر لاحتــال عــى
غــزة واســتهدافهن خــال احتجاجــات رام اللــه بعــد
مقتل املعارض نزار بنات.
وقالــت يف كلمــة لهــا" :بعــد عمــل دراســة شــملت
 28صحفيــة أظهــرت وجــود آثــار صعبــة ناتجــة عــن
صدمــات نفســية بفعــل تعرضن لوقائع غــر طبيعية،
أدت إىل أعــراض فوريــة كالخــوف والقلــق والتوتــر
باإلضافــة إىل أعــراض جســدية ذات منشــأ نفــيس
كأوجــاع املعــدة واملفاصــل والصــداع إىل جانــب
تأثرات الحقة كاالنعزال والشعور بالوحدة".
يف الســياق ذاتــه ،أظهــرت ورقــة عمــل للصحفيــة
والباحثــة يف الشــؤون السياســية نــور أبــو عيشــة حول
التدخات لدعم وحامية الصحفيات والصحفيني"،
وجــود قصــور لــدى املؤسســات اإلعاميــة يف توفــر
الدعم النفيس لصحافييها ألسباب تتعلق باستمرار
االحتــال واالنقســام الســيايس وضعــف التمويــل
املايل لتلك املؤسسات وسوء اإلدارة لديهم.
دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة صلح شامل غزة

مذكرة حضور
في الطلب رقم 2021/894
في القضية رقم 2021/803

املستدعي /إبراهيم احمد محمد فرج -من غزة هوية رقم ()401209978
وكيله املحامي /جميل سمر الجدبة.
املســتدعى ضــده /حســني محمــد محمــود أبــو الناجــي -مــن جباليــا شــارع
مستشفى الكرامة مكتب تاكسيات العرب -مجهول محل اإلقامة حالي ًا.
نوع القضية /حقوق مالية.
قيمة القضية 5000$- /أي خمسة االف دوالر أمرييك فقط.
تاريخ اإليداع2021/8/8 /م.
اىل املستدعى ضده املذكور أعاه مبا أن املستدعي قد أقام ضدك قضية
رقــم  2021/803واملــودع لــك نســخة عــن الئحــة القضية ومرفقاتهــا لدى قلم
محكمة صلح شامل غزة لذلك يقتي عليك ان تودع ردك التحريري خال
 15يوم ـ ًا مــن لقلــم محكمــة صلــح شــامل غــزة واملحــدد لهــا جلســة يــوم االثنني
املوافق 2021/12/20م واذا مل تحرض او تودع ردك التحريري سوف تتخذ
املحكمة بحقك اإلجراءات القانونية حسب األصول.
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة

آراء
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نعم لمواجهة سياسة اإلقصاء
ماجد الزبد

هذه المراهقة السياسية وصلت ذروتها عام 2006م
مع رفض فتح االعتراف بالهزيمة السياسية في انتخابات
المجلس التشريعي ،والتي ّ
تلقت فيها صفعة شديدة
من جموع الشعب الفلسطيني.

ماحقة أجهزة السلطة األمنية لرايات حامس والجهاد والشعبية
يف الضفــة املحتلــة ،ومــن قبلهــا إنــكار القيــادي يف حركــة فتــح
أكــرم الرجــوب محافــظ جنــن وجــود مقاومــة يف جنــن وإطاقــه
التهديــد والوعيــد مباحقتهــا واســتئصالها هــو اســتمرار لنهــج
التفرد واإلقصاء الذي تأسست عليه سلطة فتح سنة 1994م.
نهــج ســيايس عقيــم يقــوم عــى ماحقــة اآلخــر وإنــكار وجــوده،
ورفــض االســتامع ألي رأي ســيايس مخالــف لنهــج التنــازالت
العقيــم الــذي ثبــت للجميــع فشــله يف تحقيــق الحــد األدىن مــن
الحقوق الفلسطينية.
هــذه املراهقــة السياســية وصلــت ذروتهــا عــام 2006م مــع
رفض فتح االعرتاف بالهزمية السياســية يف انتخابات املجلس

الترشيعــي ،والتــي ّ
تلقــت فيهــا صفعــة شــديدة مــن جمــوع
الشــعب الفلســطيني ،ومنــذ ذلــك الحــن وهــي تخــى مــن
تكرار تلك التجربة الدميقراطية التي كشفت حجمها الشعبي
وانحســار تأييدهــا يف الشــارع الفلســطيني عــى حفنــة مــن
املنتفعن.
حتى اللحظة ال مؤرشات عى أن قيادة فتح السياسية تعلمت
نهجــا أصيـ ًـا داخــل أطــر
الــدرس ،وأضحــت سياســة اإلقصــاء
ً
الحركــة ،وصلــت إىل َت َعـ ُّـرض قيــادات وازنــة داخــل الحركــة إىل
املاحقــة واإلقصــاء والفصــل التعســفي ملجــرد إعــاء رفضهــا
لنهج التفرد السيايس يف اتخاذ القرار الوطني.
بالنظــر إىل اســتمرار ســيطرة أصحــاب هــذا النهــج عــى القــرار

أمنيا واقتصاد ًّيا
الوطني الفلســطيني ،وإرصارهم عى االرتباط
ًّ
باالحتــال ،ورفضهــم الرتاجــع أو قبــول الرشاكــة السياســية
مــع ألــوان الطيــف الســيايس ذات الثقــل الشــعبي يف الشــارع
الفلســطيني ،يبقــى الخيــار الوحيــد ملواجهــة هــذا النهج العقيم
هــو تشــكيل ائتــاف وطنــي موســع يضــم أكــرب قــدر مــن األطــر
الوطنيــة الفلســطينية التــي تعمــل عــى مواجهــة سياســة التفــرد
واإلقصــاء التــي تنتهجهــا قيــادة الســلطة وفتــح ،وتضــع الخطــط
الوطنيــة العاجلــة للتخ ّلــص مــن العفــن الســيايس الــذي أصــاب
الجســد الفلســطيني وأدى إىل تراجــع الحضــور االقليمــي
والــدويل للقضيــة الفلســطينية بشــكل غــري مســبوق لصالــح
مرشوع االحتال الصهيوين.

ّ
يدب الصوت بعدك يا أبا أسامة؟ عن
من

ً
"وصفي قبها" وعن "قاسم" و"الربغويث" أيضا
يرص فيه صاحبه
يستوقف املرء أحيانا ،ذلك النوع من السلوك الذي ّ
محددة ،أو معنى معن ،وبطريقة رمبا تحمل
ويلح عى تظهري قضية
ّ
ّ
اســتفزازا لآلخريــن تدعوهــم لحملهــا واالنفعال بهــا والتامثل معها إىل
نفس مستوى درجة توتر صاحبها معها.
ولرمبــا يــرتك هــذا النــوع مــن الســلوك عند اآلخرين نوعا من الدهشــة
التفهــم أحيانــا ،خاصــة إذا مــا كان صاحــب
والحــرية ،ورمبــا عــدم
ّ
املوقــف اقتحاميــا؛ ال يكتفــي مبجــرد الــرشح العــادي واملسرتســل،
إمنــا يســتدعي ســلوكه عــى حمــل املخاطبــن بالنهــوض والحركــة
اللحظية املبارشة ،بعد افرتاض اإلميان املمتلئ واملشــحون بالفكرة
املطروحة.
والاتفهــم بحجــم املســافة الفاصلــة
ـة
ـ
ش
والده
ـرية
ـ
ح
ال
ـافة
ـ
س
وتكــون م
ّ
بــن حــرارة صاحبهــا ،وبــن وضعيــة املخاطبــن الاهيــة والســادرة
والامبالية غري املكرتثة وال الجادة.
وامللح ،والذي ال يتوقف
املرص
ولكن عند التمعن يف هذا السلوك
ّ
ّ
صاحبــه عــن القــول والحركــة والتقريــع والتذكــري لحظــة ،رغــم ســلبية
املحيــط واملجتمــع يف الغالــب ،والتــي ُتظهــر هذا النوع من الســلوك
ملــرص وا ُ
مللـ ّـح ،والــذي ال يتوقــف صاحبه عــن القول والحركة والتقريع
ا ُّ
والتذكــري لحظــة ،والتــي ُتظهــر هــذا النــوع مــن الســلوك وكأنــه ســلوك
تعريض ،ويبدو يف درجاته الساذجة كمن يحمل السلم بالعرض.
ّ
التعرضيــة تجلــب لصاحبهــا االعتقــاالت املتتاليــة
ورغــم أن هــذه
ّ
التــي ال تتوقــف ،واملضايقــات واملاحقــات التــي تبلــغ درجــة تعـ ّـرض
صاحبهــا لاغتيــال ،فضــا عــن العنــت واإلرهــاق وتنغيــص العيــش
بإتــاف املمتلــكات وحرقهــا ،وفضــا أيضــا ،عــن بــث اإلشــاعات
والتشــهري والتجريح ،خاصة ألجهزة أمن وكيلة ومشــحونة بكل أمراض
املتعطشــن للســلطة؛ ولــو عــى دبابــات العــدو وحرابهــم ..عنــد
املتعهــد بــكل ذلــك ،ستكتشــف كــم أن املســألة تتعلــق مبــا يعتمــل
ّ
يف داخــل نفــس صاحبهــا بصــورة دامئة غري متو ّقفــة ،متاما مثل بركان
نشــط دائــم الثــوران ،ال يهــدأ عــن إلقاء حممه وبأقــىص درجات الحرارة
املمكنــة عــى هــذا الكوكــب يف ســخونتها ولظاهــا .هكــذا كان األخ
يكل وال ّ
والصديق املرحوم وصفي قبها ،بركانا ال ّ
ميل من الثوران.
مل ّ
لاحتــال الصهيــوين سياســاته القمعيــة املمنهجــة ا ُ
رشــدة التــي ال
يعرفهــا كعدو وجودي
يتخ ّلــف نســقها ،خاصــة مــع حركات فلســطينية ّ
واسرتاتيجي ،مام يسمح له بانتهاج سياسة استباحية.
فهــذا االحتــال ال تتحمــل دميقراطيــة مقــدار نصــف كلمــة ميكــن أن
تخــرج ممــن يصنّفهــم أعــداء اســرتاتيجين ،ولهــذا كان األخ وصفــي

قبهــا وعــدد مــن أمثالــه ممــن أصبــح الســجن هــو "بيتهــم" الثــاين ،يف
العقود الثاثة األخرية ،ما يلبث يتنسم الحرية بضعة أسابيع وأحيانا
متتد لعدة أشــهر حتى يتم إرجاعه وإعادة اعتقاله ،فيام يشــبه مهمة
املناوبــة الدامئــة ..وهــذه السياســة التــي تعتمــد التدويــخ والرتويض،
والتيئيــس ،ونفــض اليــد ،وبلــع اللســان ،مل تجدِ نفعــا مع األخ وصفي،
بل كانت تزيده اتقادا واشتعاال.
كان األخ وصفــي قبهــا مــن الرجــال القائــل  -يف مرحلــة إعــادة إنتــاج
أوســلو الرتهيبيــة والتخويفيــة  -الذيــن متيــزوا برفــع الصــوت والجهــر
بــه عــى املــأ إليقــاظ النــاس بعــد الغفلــة والســبات وامليــل للســامة
وراحــة البــال وعــدم إيجــاع الــرأس ،ومل يكــن ليكتفــي مبجــرد الــكام
املنمــق والــذرب الــذي يحــرص صاحبــه للظهــور كمقنــع أو كضيــف
ّ
شاشات ونجومية.
لقــد كان األخ وصفــي مــن ذلــك النــوع املجــازف املحـ ّـرض الــذي ال
ـدب الصــوت" إلحــداث
يكتفــي مبجــرد رفــع الصــوت ..كان حرفيــا "يـ ّ
لدب الصوت هذا وظيفة
أقىص تأثري ميكن للصوت أن يبلغه .وكان ّ
ثوريــة مــن الطــراز األول ،خاصــة يف ذلــك الفــراغ الكبــري الــذي نتــج عــن
مرحلــة القمــع املــزدوج – الداخــي والخارجي  -الذي أعقب انتفاضة
األقــىص ،واملتمثــل يف االحتــال ،ويف أداتــه األمنيــة "الســلطة
الفلسطينية الوكيلة".
ـدب
يف هــذا الجــو الكئيــب الــذي كان يع ـ ّز فيــه الــكام الحـ ّـر ،كان لـ ّ
الصــوت أثــره الكبــري يف تبديــد طبقــات االغــرتاب الوطني التــي ابتلينا
بهــا .كان مبثابــة الجمــرة التــي تتدفــأ عليهــا جامهــري شــعبنا وذراري
أمتنا.
لقــد خرسنــا يف هــذا العــام – الثــاين للكورونــا  -عــددا مــن أولئــك
"دب الصــوت" .ذلــك الصــوت الحا ّر
الذيــن تجمــع بينهــم هــذه الصفــة ّ
املوجــه تحديــدا ،يف وجــه حلقــة الســوء األساســية التــي
والحقيقــي
ّ
جثمت عى صدر شــعبنا ،وأقصد الســلطة الفلســطينية الوكيلة التي
غدت جزءا عضويا من أجهزة أمن االحتال.
لقد غادرنا أوال الدكتور عبد الستار قاسم ،رحمه الله ،الرجل صاحب
الكلــامت املســتقيمة واملتامثلــة مــع الحقيقــة والنابضــة برفــض الـ ّ
ـذل
والهــوان واالنحنــاء ،لقــد عرفنــاه مجاهــرا برأيــه ضــد االنحــراف الوطنــي
منــذ مطلــع الثامنينيــات ،حــن بــدأ الفســاد يســترشي يف رشايــن
منظمــة التحريــر مســتبدال (ذلــك الفســاد) معــاين الوطنيــة الصافيــة،
وعرفنــاه أيضــا مناهضــا للحلــول االستســامية وشــاهرا الحجــج يف
ومعريــا وكاشــفا لســوأتها ،كــام عرفنــاه لســانا ناطقــا يف جميــع
وجههــا
ّ

الحيــة،
املهرجانــات واللقــاءات الوطنيــة التــي عقدتهــا قــوى شــعبنا
ّ
عندمــا تــم عقــد مؤمتــر مدريــد ولواحقــه يف واشــنطن ،ثــم الكارثــة
الكــربى يف أوســلو ،ثــم مــا تاهــا مــن مســار الذل واالستســام الذي ال
يــزال متواصــا حتــى يومنــا هــذا .كان الدكتــور قاســم عندمــا يتحــدث
يف أي منــرب ،يعيــد تســمية األشــياء ووضعهــا يف مكانهــا ،واســتعادة
تعريفها الوطني األسايس والجوهري.
ودفــع الدكتــور قاســم مثــن مواقفه هذه ،الســجن واملاحقة وترهيب
األهــل واألرسة ،ومحاربتــه حتــى يف رزقــه ووظيفتــه الجامعيــة ،وفــوق
تعرضــه ألكــرث مــن محاولة اغتيال عى يد جاوزة أجهزة أمن
كل ذلــك ّ
السلطة الوكيلة .لكن كل هذه املحاوالت التي مل تتوقف ،مل تزده إال
يتهيــب التأشــري إىل ع ّلــة الخلــل والعفن
مضــاء ووضوحــا وصفــاء ،ومل ّ
باسمها الذي تستحقه!
أمــا ثانيــا ،فقــد غادرنــا األخ الكبــري "أبــو عاصــف – عمــر الربغــويث"،
الــذي كان معجمــه اللفظــي القــروي امتــدادا للحيــاة الريفيــة ،وللمكان
الذي يقع وسط جبال وتال فلسطن ،كأنه يف صدق طويته ،قطعة
متصلــة وممتــدة مــن هــذا املــكان ،صادفتــه يف ذات بوســطة بــن
معتقــل ومعتقــل آخــر رمبــا يف العــام  ،2011فأخــذ يحدثنــي مــن وراء
الجدار الحديدي الذي كان يفصل بيننا يف تلك البوسطة عن أن كل
اســتهاكه املنــزيل (مــن الفواكــه والخــروات عــى أنواعهــا واللحــوم
واأللبــان ومشــتقاتها ،وحتــى العســل أيضــا  )..ينتجــه ذاتيــا يف بيتــه
وحواكــريه ويف األرايض الجميلــة التــي ورثهــا عــن والــده الحــاج صالح،
رحمه الله.
كان أبــو عاصــف أيضــا معتقــا مناوبــا منذ العام  ،1978وكان لكلامته
البسيطة ،ولكن الحا ّرة والحارقة فعل السحر يف النفوس.
ســنتذكر تلك الوقفة االســطورية يف وســط مدينة رام الله – عاصمة
أوســلو وعقــر دارهــا (رام اللــه التــي غــدت مدينــة هجينــة ،أســامها
بنجامــن بــارت "قلــب الرساب الفلســطيني" ســينكرها من عاشــها يف
عقــود االحتــال مــا قبــل أوســلو) ..يف رام الله وقف يومها أبو عاصف
وســط ذلــك الفــراغ الوطنــي الكبــري وتلك الغربة الشــديدة يف الذكرى
ودب
األربعــن العتقــال شــقيقه نائــل (أحــد أركان النضــال الوطنــي)
ّ
الصوت يومها ،لقد كان هادرا كاشــفا فاضحا ومريرا ،لكنه كان ُيشــع
أمــا ورجولــة ووطنيــة عزيــزة وثقــة متناهيــة ،لقــد قـ ّـدم –رحمــه اللــه-
يومهــا محاســبة مريــرة لــكل املقرصين ،بدءا مــن رأس الخراب محمود
عبــاس نــزوال إىل حكومتــه ووزرائــه ،وعـ ّـرج أيضــا عى تقصــري الفصائل
عامة الناس ولهوهم وسدورهم.
وعى خنوع ّ
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لقد كان األخ وصفي من ذلك النوع
المجازف
المحرض الذي ال يكتفي بمجرد رفع
ّ
حرفيا
كان
الصوت..
«يدب الصوت» إلحداث
ّ
أقصى تأثير يمكن للصوت أن يبلغه .وكان
لدب الصوت هذا وظيفة ثورية من الطراز
ّ
األول ،خاصة في ذلك الفراغ الكبير الذي
نتج عن مرحلة القمع المزدوج – الداخلي
والخارجي  -الذي أعقب انتفاضة األقصى،
والمتمثل في االحتالل ،وفي أداته األمنية
«السلطة الفلسطينية الوكيلة».

قــام –رحمــه اللــه -لوحــده بــدور مســاءلة لــكل مــن يعنيــه األمــر ،رمبــا ال
يســتطيعه مجلــس ترشيعــي وال مجالــس رقابيــة أخــرى مــن أي نــوع،
كان مــرآة ضمرينــا الكامنــة ،قــام بإشــعالها وتفجــري مكنوناتهــا نيابــة
عنــا وعــن الجميــع ،كان "أبــو عاصــف" رحمــه اللــه "جبــا"؛ باملعنــى
الحــريف للكلمــة ال املجــازي يلــوذ بــه أبناء شــعبنا ،كان عاصام كبعض
العاصمن الذين يبعثهم الله يف أقوامهم ليلوذوا بهم عند ا ُ
مل ّ
لامت
ا ُ
دلهمة.
مل
ّ
يودعنا برسالة الوداع
كان هو
يدب الصوت يف تلك املناسبة ،كأنه ّ
ّ
األخري ،ويرتك فينا لوعته وحرقته ونبضه ووصاياه.
رحمكــم اللــه يــا جمراتنــا الحــا ّرة ،وعوضنا الله عنكــم خريا ،فالله حكيم
عليم عندما اصطفاكم واجتباكم إليه ،وإن كانت خسارتنا بكم كبرية
لحاجتنــا امللحــة لكــم وألصواتكــم الحــارة ،غــري أن ظ ّننــا بأنكــم فزتــم
بالشهادة يعزينا .فلله ما أخذ وله ما أعطى ،وال حول وال قوة إال بالله.

ُّ
التسول يف قطاع غزة ..المشكلة والحلول
د .حسام الدجين

ال بد من حملة إعالمية توضح للرأي العام خطورة
التسول وأن أولى خطوات مواجهة التسول تبدأ من
عند المواطن عبر وقف منح المال ألي متسول،
ً
متسوال بشكل مباشر أو غير مباشر ،وهذه
سواء كان
الحملة ينبغي أن تشارك فيها كل وسائل اإلعالم في
قطاع غزة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة على أن
يرافق ذلك تدخل حكومي.

التسـ ُّـول ظاهــرة موجــودة يف كل البلــدان العربيــة وغــري العربيــة،
ولكــن هــذه الظاهــرة مل تكــن ملحوظــة يف قطــاع غــزة ،هــذه البقعــة
الجغرافيــة التــي تتســم بالتكافــل والتعاضــد والتامســك العائــي
والعشــائري ال ميكــن أن تســمح ألحــد أفرادهــا بالتســول ،ولكــن
يف الســنوات األخــرية بــدأ الغزيــون يلحظــون زيــادة يف أعــداد
كمتسولن
املتســولن ،ودخلت رشيحة األطفال والنســاء للعمل
ّ
حتــى وإن اختلــف الشــكل ،للتســول أشــكال منهــا املبــارش ومنهــا
املقنع ومنها اإللكرتوين.
ً
أوال /التسول املبارش :جوهره أن ميد املتسول يده لطلب املال
أو الطعام مبارشة من الناس.
ثانيا /التسول املقنع :جوهره يقوم عى مامرسة املتسول ملهنة
ً
مثــل بيــع البســكويت ومــا شــابه أو مســح زجــاج الســيارات عــى
املفرتقــات العامــة ،أو أمــام املــوالت التجاريــة ،ويعمــل األطفــال
والسيدات بكرثة يف هذا النوع من التسول.
ثال ًثــا /التســول االلكــرتوين :ميارســه البعــض مســتخدما وســائل
التواصل االجتامعي لجلب املال بذرائع مختلفة.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

منزعجا من هذا الســلوك
بكل األحوال بات املواطن الفلســطيني
ً
الطارئ والغريب عى أبناء شعبنا ،ملا يشكله من مخاطر عليهم،
فاملتسول قد يكون مرشوع مجرم يف املستقبل ،فحسب بعض
املعلومــات التــي توفــرت مــن األجهــزة األمنيــة يف غــزة أن بعــض
أمنيا
عمليات الرسقة كان ميتهنها متســولون ،وهذا يشــكل
ً
خطرا ًّ
عــى أبنــاء شــعبنا ،واألخطــر مــن ذلــك أن املتســولن يف معظمهم
ميتهنــون التســول كمهنــة ،وليــس حاجــة اقتصاديــة ،فقــد أفــادين
أحــد العاملــن بــوزارة التنميــة االجتامعيــة أنهــم جلبــوا متســول
للــوزارة وبعــد البحــث االجتامعــي عليــه وجــدوه يســتحق أن ينضــم
لربنامــج الحاميــة االجتامعيــة ،وعنــد تقديــم هــذه العــرض عليهــم
ً
تقريبا إىل راتب
يوميا
قائا كيف تقايضوين براتب  100شــيكل
ً
ً
 600شيكل شهر ًيا.
إن املواطن الفلسطيني الذي يقدم بحسن نية أمواله للمتسولن
هــو يســاهم بــدون قصــد يف تعزيــز هــذه الظاهــرة التــي ســتنعكس
بالسلب عى األمن املجتمعي وعليه فإنني أناشد:
 .1شــعبنا الفلســطيني املعطــاء بـ ّ
ـأال يقـ ّـدم للمتســولن أي أمــوال

" تعبر عن رأي أصحابها

ويوجــه صدقاتــه بطــرق أخــرى تعــزز من التكافــل االجتامعي وتصل
إىل أيدي املحتاجن الحقيقين.
 .2الحكومــة الفلســطينية واملجتمــع املــدين بــأن يقــودوا حملــة
منظمــة تســاهم يف الحــد مــن الظاهــرة ،وتتكاتــف كل مكونــات
شعبنا لنبذها ورفضها.
 .3املخاتــري والوجهــاء الذيــن يخــرج مــن عوائلهــم املتســولن بــأن
يكــون لهــم موقــف للحــد مــن الظاهــرة ،فهــي تيسء للجميع بشــكل
عام وللعوائل التي يخرج منها هؤالء بشكل خاص.
الخاصــة ال بــد مــن حملــة إعاميــة توضــح للــرأي العــام خطــورة
التسول وأن أوىل خطوات مواجهة التسول تبدأ من عند املواطن
ً
متسوال بشكل مبارش
عرب وقف منح املال ألي متسول ،سواء كان
أو غــري مبــارش ،وهــذه الحملــة ينبغــي أن تشــارك فيهــا كل وســائل
اإلعــام يف قطــاع غــزة مــن أجــل وضــع حــد لهــذه الظاهــرة عــى أن
يرافــق ذلــك تدخــل حكومــي ومجتمــع مــدين ملعالجــة اجتامعيــة
واقتصاديــة ملــن يثبــت حاجتــه إىل هــذا التدخــل عــى أن تبــدأ
الرشطة الفلسطينية والقضاء اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤالء.
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اللجان الشعبية تدعو "أونروا" لتحسين أوضاع
السكن والبنية التحتية في المخيمات

السلطة تواصل عقوباتها االقتصادية على القطاع

اقتصاديان ُي ِّ
فندان ادعاء حكومة اشتية
إنفاق ( )1.4مليار دوالر على غزة
غزة /رامي رمانة:
فنــد مراقبــان اقتصاديــان ،ادعــاءات حكومــة
اشــتية ،إنفاقهــا نحــو مليــار و 400مليــون دوالر
عــى قطــاع غــزة يف األشــهر العــرة األوىل
مــن العــام الجــاري ،وعـ ّـدا أن نــر تلــك األرقــام
يهــدف إليهــام املجتمــع الــدويل بــأن الســلطة
تنفــق عــى غــزة ،يف حــني أنها ماضية يف فرض
عقوباتها االقتصادية عى القطاع.
ودعــا االقتصاديــان للضغــط عــى الســلطة
يف رام اللــه ،إلعــالن املوازنــة العامــة ،وإظهــار
نصيــب قطــاع غــزة منهــا ،ومــن املســاعدات
الدولية املخصصة للقطاع املحارص.
وادعت حكومة رام الله يف أحدث تقرير لوزارة
املاليــة ،أنهــا أنفقــت نحــو مليــار و 400مليــون
دوالر عــى قطــاع غــزة خــالل األشــهر العــرة
األوىل مــن  ،2021وأن إجــايل قيمــة النفقــات
خــالل الفــرتة املقابلة من العام املايض بلغت
( )1.258مليار دوالر أمرييك.
وقال االختصايص االقتصادي د .أسامة نوفل:
الســلطة كانــت تتحــدث أن إنفاقهــا عــى قطــاع
غزة قبل فرضها العقوبات عليه يصل إىل مليار
و 200مليون دوالر ،واليوم تطالعنا بأن نفقاتها
ارتفعــت إىل مليــار و 400مليــون دوالر بعــد
العقوبات.
وتابــع القــول :مــن غــر املنطــق يف ظــل تقليص
الســلطة أعــداد موظفيهــا مــن  60ألفــا إىل 30

ألــف موظــف ،وإحالــة اآلالف عــى التقاعــد
القــري أن تبقــى نفقاتهــا عــى قطــاع غــزة
مرتفعة بهذا الحجم.
وأشــار نوفــل يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"،
أن الســلطة تقفــل بــاب التوظيــف أمــام خريجــي
غــزة لاللتحــاق بالوظائــف الحكوميــة منــذ عــام
 ،2007كــا أن نفقاتهــا التشــغيلية عــى بعــض
الوزارات الخدماتية محدودة جد ًا.

حجب البيانات المالية

ونبــه إىل أن الســلطة تــدرج اإلنفــاق الــدويل
واملســاعدات املوجهــة لغــزة مبــارشة ضمــن
قامئة إنفاقها عى القطاع ،وهذا خداع ،مشر ًا
إىل أن وزارة املاليــة يف رام اللــه ال تنــر عــرب
موقعهــا اإللكــرتوين أي بيانــات ماليــة تتعلــق
بقطــاع غــزة (إيــرادات -نفقــات) ،وذلــك حتــى
ال تتــم محاســبة الســلطة مــن املجتمــع الــدويل
بســبب العقوبــات االقتصاديــة التــي تنفذهــا
ضد قطاع غزة منذ عام .2017
ولفــت نوفــل إىل أن بيانــات حكومــة رام اللــه
املنشــورة تتزامــن مــع زيــارة ســفراء دول االتحــاد
األورويب إىل قطــاع غــزة ،ويف ظــل توجــه دويل
جديد لضخ األموال إىل قطاع غزة حيث تحاول
السلطة أن يكون لها موطئ قدم والهيمنة عى
أموال املساعدات الدولية القادمة لغزة.
وادعــت الحكومــة كذلــك أن نفقاتهــا عــى
الرواتــب يف قطــاع غــزة ارتفعــت بنســبة (22

كيلوغراما
إتالف 120
ً
من المواد منتهية
الصالحية في دير البلح

دير البلح /فلسطني:
أتلفــت بلديــة دير البلح وســط قطــاع غزة ،بالتعاون مع
الطــب الوقــايئ ورشطــة البلديــات مــا يزيــد عــى 120
كيلوغرامــا مــن املــواد الغذائيــة منتهيــة الصالحيــة،
خالل جولتها عى محالت وأسواق املدينة.
وأشار قسم الصحة العامة والبيئة بالبلدية يف ترصيح
صحفي ،أمس ،إىل استمرار جوالت املراقبة واملتابعة
ملــا يتــم عرضــه ومصــادرة التالــف منهــا والتخلــص منــه
ـاب املحــالت
بالطــرق الســليمة .ودعــت البلديــة أصحـ َ
إىل رضورة االلتــزام بــروط الصحــة والســالمة العامــة
للحفاظ عى سالمة املواطنني.

 )%يف عــام  2021بســبب إعــادة دمــج  6آالف
موظف واستعادة بدالت الرواتب الكاملة .كا
تروج الحكومة بأن إجايل اإليرادات الحكومية
القادمــة مــن قطــاع غــزة تبلــغ ( )4ماليــني دوالر
خــالل األشــهر العــرة األوىل من العــام الجاري
مقارنة مع ( )3ماليني دوالر يف الفرتة املقابلة
من عام .2020
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي ســمر
الدقــران أن األرقــام الصــادرة عن حكومة رام الله
بشأن إنفاقها عى قطاع غزة مغلوطة.
وبــني لصحيفــة "فلســطني" أن الســلطة تدعــي
إنفاقها عى غزة نحو  140مليون دوالر شهري ًا،
وإن كان هــذا الرقــم صحيــح ،فلــاذا يعــاين
القطــاع فقــرا مرتفعا وبطالة عالية ،وانعداما يف
األمن الغذايئ.
كــا يؤكــد الدقــران أن الســلطة غــر دقيقــة يف
بنــد مــا تتحصــل عليــه مــن إيــرادات ماليــة مــن
غــزة ،مبين ـ ًا أن الرقــم املذكور آنف ًا محدود جد ًا،
فكــا هــو معــروف أن اإليــرادات التــي تتحصــل
عليهــا الســلطة مــن بضائــع غــزة الــواردة عــرب كرم
أبو ساملُ ،تغطي نفقات السلطة عى القطاع.
ويشــدد الدقــران عــى رضورة أن يتــم تشــكيل
هيئــة رقابيــة مســتقلة للرقابــة عــى إيــرادات
ونفقــات الســلطة يف رام اللــه املتعلقــة بقطــاع
غــزة ،وكذلــك نصيــب القطــاع مــن املســاعدات
الدولية.

رام الله-غزة /رامي رمانة:
دعا ممثلون عن اللجان الشعبية في مخيمات الالجئين
الفلسطينيين ،وكالة غوث وتشغيل الالجئين" أونروا"
إلــى تنفيــذ برامــج لتحســين أوضــاع الســكن والبينــة
التحتية داخل المخيمات الفلســطينية المنتشــرة في
مناطق عملياتها الخمس.

وبــني لصحيفــة "فلســطني" أن أرس ًا ممتــدة
تعيش يف منازل ضيقة ومتالصقة مع أخرى،
ومتنعهــا الظــروف االقتصاديــة الصعبــة مــن
البناء والتوســع ،وهو ما يســتدعي من الوكالة
أن تخصص جزءا من متويلها لهذا الشأن.
ويقرتح عمر أن ُتنشئ الوكالة وحدات سكنية
داخــل املخيــات يف املربعــات الســكينة
واألحياء التي تشهد ازدحام ًا خانق ًا.
كــا يقــرتح أن ُتحــي الوكالــة األمميــة جميــع
املنــازل التــي أســقفها مــن الزينكــو (الصفيــح)
واألسبســت ،وأن تدرجهــا يف إطــار برنامــج
الســتبدالها بالخرســانة ،مشــر ًا إىل أن ذلــك
يوفــر للقاطنــني حيــاة آمنــة ،ويعطــي أفــراد
األرسة الواحــدة فرصــة البنــاء والتوســع داخــل
املنزل.
بــدوره قــال طــه البــس رئيــس اللجنــة الشــعبية
لخدمــات مخيــم األمعــري بالضفــة الغربيــة
املحتلــة ،إن املخيــم يحتــاج إلعــادة تأهيــل
رسيــع وعاجــل مــع دخــول فصــل الشــتاء،
مشــدد ًا عــى أن حجــم املشــاريع املقدمــة
للمخيــم مــن دائــرة شــؤون الالجئــني ووزارة

جمعيات مغربية ُت ِّ
حذر من "كارثة بيئية"
في إثر جفاف "وادي ملوية"
الرباط /األناضول:
دعــت جمعيــات غــر حكوميــة باملغــرب،
أمــس ،الســلطات إىل إنقــاذ نهــر "وادي
ملويــة" مــن الجفــاف ،محــذرة مــن وقــوع
"كارثة بيئية" يف البالد.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك ل ــ 11جمعيــة،
بالتزامــن مــع عجــز نهــر "وادي ملويــة" عــن
بلــوغ مصبــه بالبحر املتوســط ألول مرة يف
تاريخ املغرب.
وأفــاد البيــان بــأن "الدراســات العلمية التي
أجريــت عــى موقــع مصــب النهــر ،أثبتــت
أن التنــوع البيولوجــي يتدهــور باســتمرار،

وأن العديــد مــن النظــم البيئيــة قــد بلغــت
مرحلة نهائية من التدهور".
وحــذر مــن وقــوع "كارثــة بيئيــة وشــيكة،
خاصــة يف ظــل تخفيــض إمــدادات امليــاه
بعــد إنشــاء العديــد من الســدود ومحطات
الضخ العامة والخاصة".
وأضــاف" :زيــادة معــدل ملوحــة امليــاه
الجوفيــة والســطحية واختفــاء أكــرب غابــة
ســاحلية ،وتدهــور األشــجار ،وتــآكل
الشــاطئ ،واختفــاء الكثبــان الرمليــة ،أدى
إىل انعــدام اتصــال النهــر بالبحر املتوســط
ألول مرة يف تاريخه".

عدن /األناضول:
تظاهــر مئــات اليمنيــني ،أمــس،
مبحافظــة تعــز (جنــوب غــرب)،
احتجاجــا عــى ارتفــاع األســعار
وتدهــور األوضــاع املعيشــية وانهيــار
قيمة العملة املحلية.
وشــهدت مدينــة تعــز ومديريتــي
جبــل حبــي ،ومرعــة وحدنــان
باملحافظــة ،مظاهــرات شــعبية

حاشــدة ،اســتجابة لدعــوة أطلقهــا
مجلــس تنســيق النقابــات واملجتمــع
املدين يف تعز.
ورفــع املتظاهــرون كيــس طحــني
عــى نعــش ،والفتــات مــدون عليهــا
"الحكومــة والتحالــف والربملــان
مسؤولون عن تجويع الشعب" ،و"نار
األسعار تحرق كل بيت".
بــدوره ،اتهــم بيــان ملجلــس تنســيق

النقابــات واملجتمــع املــدين يف تعز،
الحكومــة بالفشــل يف تقديــم "أي
معالجــات حقيقيــة النهيــار العملــة
الوطنيــة الــذي اكتــوى بنــاره جميــع
املواطنني".
وأوضح البيان أن "الحكومة مل ترصف
بدل غالء معيشــة للموظفني ملواكبة
التصاعد املســتمر يف أســعار الســلع
الرضوريــة ملــا يحقــق الحــد األدىن

للعيــش" .كــا دعا الرئاســة والحكومة
إىل "التدخــل الريــع إلنهــاء مأســاة
املواطنــني ،ووضــع حــد النهيــار قيمــة
الريــال اليمنــي ،وتفعيــل البنــك
املركــزي ،وااللتفــات إىل الصــادرات
واملوارد الوطنية".
ومل تصــدر الحكومــة اليمنيــة تعليقــا
عــى االحتجاجــات ،غــر أنهــا تؤكــد
مــرارا حرصهــا عــى وضــع حلــول

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إعـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

منطقة تنظيم /الزهراء
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم
أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم  2021/37املنعقــدة بتاريــخ 2021/11/18
إيــداع مــروع تغيــر هــدف اســتخدام ارض مــن زراعــي اىل ســكني ومــروع
تقســيم لغايــات الســكن عــى جــزء مــن ارض القســيمة رقــم ( )8مــن القطعــة
( )2312باســم /ورثــة عبــد ربــه أبــو مديــن -وذلك طبقــا للمخطط املودع مبقر
ً
تطبيقــا لنــص املــادة السادســة عــر مــن قانــون تنظيم
لجنــة التنظيــم املحليــة
املدن رقم ( )28لسنة  1936وتعديالته.
وعليــه واســتناد ًا لنــص املــادة الســابعة عــرة مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألمالك واالبنية املشمولة بهذا املروع
أو بأي مروع آخر أودع مبقتىض املادة السادســة عرة ســواء بصفتهم من
أصحــاب األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عــى املخطــط املــودع وتقديم
اعرتاضاتهــم عليــه اىل مكتــب اللجنــة املحليــة لبلديــة الزهــراء خــالل ســاعات
الدوام الرسمي وملدة ستني يوم ًا من تاريخ نر هذا االعالن.
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

منطقة تنظيم :الزهراء
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها
رقــم  2021/34املنعقــدة بتاريــخ  2021/10/28عــن إيــداع املخطــط
التفصيــيل ملســار الشــارع الهيــكيل رقــم ( )51بعــرض ( )30مــرت وارتــداد ()3
مــرت واملحصــور بــني الشــارع رقــم ( )16الرشــيد وحــدود نفوذ بلديــة املغراقة
واملــار بالقســائم ( )13-12-11-3مــن القطعــة رقــم ( )2309والقســائم رقــم
( )8-7-4-3مــن القطعــة رقــم ( )2310والقســائم رقــم ( )6-5مــن القطعة رقم
( )2311والقسائم رقم ( )15-14-10-9من القطعة رقم ( )2312والقسائم
رقم ( )16-15-5من القطعة رقم (.)665
يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
لالعرتاض خالل مدة ستني ً
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك
األخــرى املشــمولة بهــذا املروع االطــالع عى خارطة املروع مجا ًنا خالل
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه إىل مكتــب اللجنــة
املحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزهراء.
(ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إيداع تغيير هدف استخدام أرض من زراعي
إلى سكني ومشروع تقسيم لغايات السكن

إيداع مخطط تفصيلي للشارع الهيكلي رقم ()51

لتدهــور الوضــع االقتصــادي يف
البــالد .ويشــهد الريــال اليمنــي
تراجعــا قياســيا ،حيــث اقــرتب ســعر
الــدوالر مــن 1600ريــال يف املناطــق
الواقعــة تحــت ســلطة الحكومــة ،بعــد
أن كان متوســط ســعر الــدوالر 215
ريــاال قبــل الحــرب عــام  .2014وأدى
الرتاجــع يف ســعر العملــة املحليــة،
إىل احتجاجــات يف عــدة مدن مينية،
ومطالب شعبية متكررة برضورة عالج
أزمــة الريــال اليمنــي ،وســط تحذيــرات
من اتساع رقعة الجوع والفقر.

ال بــد مــن تنفيذ برامج لتحســين أوضاع الســكن داخل
المخيمات وإصالح الطرقات والبنية التحتية خاصة مع
دخول فصل الشتاء.

املاليــة يف رام اللــه ال تلبــي الحــد األدىن مــن
احتياجاته.
وأضــاف البــس يف ترصيــح لوكالــة "صفــا" ،أن
اللجنة الشــعبية ذات إمكانيات محدودة ،يف
ظل األزمة املالية التي متر بها السلطة.
وأوضــح أن "بيــوت املخيــم مــىض عــى بنائهــا
وقــت طويــل وتحتــاج مبجملهــا إلعــادة تأهيــل
يف األســقف والجــدران" ،الف ًتــا إىل أن 80
منــز ًال بحاجــة للتأهيــل الريــع ،منهــا 15
منــز ًال يحتــاج إىل تأهيــل فــوري ملواجهة فصل
الشتاء.
ويقــع مخيــم األمعــري جنــويب مدينــة رام اللــه
وســط الضفــة املحتلــة مبســاحة  90دومنــا،
ويعيــش داخلــه قرابــة  10آالف الجــئ،
معظمهــم مهجــرون مــن مــدن اللــد والرملــة
ويافــا .ودعــا البــس وكالــة الغــوث ومنظمــة
التحريــر بــكل مؤسســاتها وعــى رأســها دائرة
شــؤون الالجئــني ألخــذ دورهــا إلعــادة تأهيــل
كل ما يلزم داخل املخيم.
وبني أن الكثر من منازل املخيم ال تصل إليها
أشــعة الشــمس ومحرومــة مــن دخــول الهــواء

وتعــاين الرطوبــة العاليــة والعفونــة ،مــا يســبب
األمراض التنفسية والجلدية للسكان.
مــن جهتــه قــال املتحــدث باســم وكالــة غــوث
وتشغيل الالجئني" أونروا" عدنان أبو حسنة،
إن برامــج الوكالــة األمميــة وتدخالتهــا يف
مناطــق الالجئــني تخضــع ملــا يتوفــر لديهــا مــن
متويــل ،وبالتــايل فــإن تدخــالت "أونروا" تبقى
محــدودة يف ظــل مــا تواجهــه مــن عجــز يف
ميزانيتها.
وأضــاف أبــو حســنة لصحيفــة "فلســطني" أنــه
مــن الصعوبــة أن تنفــذ "أونــروا" بنــاء وحــدات
سكنية داخل املخيات التي تشهد اكتظاظ ًا
ســكانيا ،كــا أنــه ليــس مــن مهمتهــا إنشــاء
الوحــدات ،الوكالــة تقــدم خدمــات صحيــة،
وإغاثية ،وتعليمية.
وأشــار إىل أنــه يف الســابق كان يوجــد برنامــج
تقدمــه الوكالــة إلصــالح البيــوت املتــرضرة
واآليلــة للســقوط ،لكــن هــذا الربنامــج متوقــف
بســبب نقــص التمويــل ،معــرب ًا عــن أملــه أن
يتحســن الوضــع املــايل وتوســع الوكالــة حجــم
برامجها يف مناطق الالجئني.

"جوال" وجامعة اإلسراء ُت ِّ
وقعان
اتفاقية دعم لتجهيز مختبر اللغات

ومــن أبــرز الجمعيــات املوقعــة عــى
البيــان" ،فضــاء التضامــن والتعــاون للجهــة
الرقيــة" ،و"مجموعــة البحــث مــن أجــل
حايــة الطيــور باملغــرب" ،و"الجمعيــة
الوطنيــة مغــرب أصدقاء البيئة" ،و"جمعية
الرفق بالحيوان واملحافظة عى الطبيعة"،
و"جمعية الطبيعة حلول".
ويعــد "وادي ملويــة" أحــد أكــرب األنهــار
باملغــرب ،إذ يبلــغ طولــه  600كلــم،
وينبــع مــن جبــال األطلــس املتوســط
والكبــر وجبــال الريــف ،ويصــب يف البحــر
املتوسط.

احتجاجا على الغالء وانهيار العملة اليمنية
مظاهرات في تعز
ً

وقــال رجــاء عمر رئيــس اللجان الشــعبية في مخيمات
الالجئيــن فــي قطاع غزة ،إن مخيمات القطاع تشــهد
ً
ً
ً
خانقــا ،في ظل ضيق المســاحة ،وأنه
ســكانيا
ازدحامــا

جانب من توقيع االتفاقية يف غزة أمس (فلسطني)
غزة /صفا:
وقعــت رشكــة "جــوال" وجامعــة اإلرساء اتفاقيــة دعــم
لتجهيــز مختــرب ال ّلغــات يف مقــر الجامعــة يف مدينــة
الزهراء بغزة.
ويتضمن املخترب تجهيزات إلكرتونية وأدوات تفاعلية
تشــجع الطــالب وتزيــد مــن تفاعلهــم ،وذلــك لالرتقــاء
بالخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة ،واملســاهمة
يف تعزيز العملية التعليمية والتدريبية لديهم.
ووقعــت االتفاقيــة بحضــور رئيــس الجامعــة د .عبــد
الخالــق الفــرا ،ومديــر إدارة إقليــم غــزة يف رشكــة
جــوال ،عمــر شــايل ،ومديــر إدارة إقليــم غزة يف رشكة
االتصــاالت ،محمــد أبــو نحلــة ،وعــدد مــن مســؤويل
الجامعة ومجموعة االتصاالت الفلسطينية.
وأكــد الفــرا ،أن هــذا الدعــم ســيعمل عــى مواصلــة
تطوير سبل تقديم الخدمات التطبيقية للطلبة داخل

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن
دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة فــي القضيــة
التنفيذية رقم 8694/2021

إىل املنفذ ضدها /رشكة وايت بال -ميثلها السيدة حنان محمد محمد الشيبي
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة صلــح غــزة يف القضيــة
رقــم 1596/2014حقــوق ماليــة والصــادر بتاريــخ  7/11/2018لصالــح
طالــب التنفيــذ /مغســلة ليــد الحديثــة وميثلهــا الســيد  /ابراهيــم موىس لبد
والقــايض بإلزامــك بدفــع مبلــغ وقــدره 26881شــيكل (ســتة وعــرون ألــف
ومثامنائــة وواحــد ومثانــون شــيكل) للمدعيــة (طالبة التنفيــذ) مقابل حقوقها
وتضمينهــا الرســوم واملصاريــف ومائتي شــيكل أتعــاب محاماة لذلك عليك
تنفيذ الحكم الصادر يف القضية رقم 1596/2014
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض
خــالل املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي ،حرر يف 14/10/2021م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .مأمور صلوحة

الحــرم الجامعــي .وأشــار إىل أن الجامعــة تعمــل بشــكل
يتناسب مع تطلعات الطلبة وطموحاتهم ،وتوفر كل
الوســائل العلميــة واألدوات التــي تســاهم يف تطويــر
مشددا عى حرص الجامعة عى تهيئة مناخ
التعليم،
ً
درايس مالئم للطلبة.
مــن جهتــه أشــاد شــايل ،بــدور الجامعة يف االســتمرار
ـرا إىل
بتطويــر العمليــة التعليميــة واالرتقــاء بهــا ،مشـ ً
أن "جــوال" تســعى مــن خــالل مســؤوليتها املجتمعيــة
لالستثار يف التعليم.
وأكــد أن "جــوال" لــن تتــواىن عــن القيــام مبســؤولياتها
تجــاه أفــراد املجتمــع ومؤسســاته ،مبختلف املشــاريع
والرعايــات والفعاليــات ،التــي تعنــى بدعــم القطاعــات
املجتمعيــة "التعليــم ،التكنولوجيا ،الثقافة والرياضة"
وســتبقى رشيـ ًـكا أساسـ ًـيا لنجــاح هــذه القطاعــات
وإنجازاتها.

نمو األرباح الصناعية في
الصين في أكتوبر % 24.6
على أساس سنوي

بكني /وكاالت:
قــال مكتــب اإلحصــاء الصينــي ،أمس ،إن أرباح الــركات الصناعية زادت
بوتــرة أرسع يف أكتوبــر /تريــن األول مــا يوفــر حايــة القتصــاد متعــر
يعاين من ارتفاع أسعار املواد الخام.
وأظهرت البيانات الرسمية أن األرباح يف أكتوبر ارتفعت  24.6يف املئة
عــن العــام الســابق لتصــل إىل  818.7مليــار يــوان ( 128.1مليــار دوالر)
صاعدة من مكاسب بلغت  16.3يف املئة يف سبتمرب /أيلول.
وارتفعــت أربــاح الــركات الصناعيــة  42.2يف املئة عى أســاس ســنوي
إىل  7.2تريليــون يــوان خــالل الفــرتة مــن يناير /كانون الثاين إىل أكتوبر/
ترين األول.
وتغطــي بيانــات األربــاح الصناعيــة الــركات الكبــرة التــي تزيــد إيراداتهــا
السنوية عن  20مليون يوان من عملياتها الرئيسة.

عربي ودولي
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مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات
حدودية مع قوات إثيوبية

الخرطوم /األناضول:
قتــل ضابطــان بالجيش الســوداين،
أمــس ،يف اشــتباكات عســكرية
مــع قــوات إثيوبيــة عــى حــدود
البلدين ،وفق مصدر عسكري.
العســكري
املصــدر
وقــال
الســوداين ،لألناضــول" :استشــهد
ضابطــان برتبــة رائــد ومــازم أول
بالجيــش الســوداين يف اشــتباك
مــع القــوات اإلثيوبيــة مبنطقــة
الفشقة الحدودية مع إثيوبيا".
وأضــاف املصــدر ،مفضــا عــدم
الكشف عن اسمه ،أن االشتباكات
أســفرت أيضــا عــن مقتــل "جنــود

ســودانيني (دون تحديــد عددهــم)
يف توغــل القــوات اإلثيوبيــة داخــل
األرايض السودانية".
مــن جانبــه ،قــال موقــع "ســودان
تربيــون" اإلخبــاري الخــاص ،إن
"الجيــش الســوداين تصــدى فجــر
الســبت ،لهجــوم داخــل الحــدود
الرشقيــة نفذتــه قــوات إثيوبيــة
ومليشيات األمهرا".
وذكــر املوقــع نقــا عــن مصــادر
عســكرية ،مل يســمها ،أن الجيــش
الســوداين "رد عــى توغــل القوات
إثيوبيــة ومليشــيات األمهــرا داخــل
األرايض السودانية".

وأوضح املوقع أن التوغل اإلثيويب
الجديــد هُ دف منه تحقيق أمرين،
األول" :إسناد كبار مزارعي األمهرا
الذيــن يعملــون عــى حصــاد نحــو
 10آالف فــدان ُزرعــت داخــل
الســودان ،والثــاين قطــع الطريــق
أمــام تقــدم قــوات جبهــة تحريــر
تيغــراي (تقاتــل قــوات الحكومــة
اإلثيوبيــة منــذ نحــو عــام) عــى
منطقة بحر دار اإلثيوبية".
وحتــى الســاعة  14.45تــغ ،مل
تعقــب الســلطات الســودانية وال
اإلثيوبية عى ما ذكرته املصادر.
ومســاحة الفشــقة تبلــغ نحــو

العثور على  5جثث جديدة من جراء
حادثة منجم الفحم بسيبيريا
كيمروفو /األناضول:
أعلنــت وزارة الطــوارئ الروســية ،أمــس ،العثــور عــى
 5جثــث جديــدة يف أثنــاء أعــال اإلنقــاذ بعــد حادثــة
منجــم "ليســتفياجنايا" للفحــم يف مدينــة "بيلوفــو"
مبقاطعة "كيمروفو" التابعة ملنطقة سيبريا.
وقالت الوزارة الروسية ،يف بيان ،إنه "خال عمليات
اإلنقــاذ يف منجــم "ليســتفياجنايا" ،عــر رجــال اإلنقــاذ
عى  5من عال املناجم القتى ،وتم انتشال الجثث
عى الفور" ،بحسب وكالة سبوتنيك املحلية.

والخميس ،أعلنت السلطات الروسية ارتفاع حصيلة
من لقوا حتفهم جراء الحادث ،إىل  52شخصا.
واندلــع حريــق داخــل املنجــم ،عــى عمــق  250مــرا
تحــت ســطح األرض ،بحســب البيانــات األوليــة حــول
الحادث.
وتأســس منجــم "ليســتفياجنايا" للفحــم يف 2003
غــريب ســيبريا ،وهــو جــزء مــن "إس دي إس ـ يوغول"،
إحدى أكرب رشكات مناجم الفحم يف روسيا ،بحسب
وكالة "تاس" الروسية.

الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية

موسكو :الحديث عن تخطيطنا لغزو أوكرانيا
محاولة أمريكية إلشعال الصراع في دونباس

موسكو /وكاالت:
انتقد رئيس جهاز االستخبارات الخارجية الروسية،
ســرغي ناريشــكني ،اتهامــات الواليــات املتحــدة
بشــأن تخطيــط روســيا لغــزو أوكرانيــا ،مؤكــدا أنهــا
محاولة إلعادة إشعال الحرب يف دونباس.
وقــال ناريشــكني ،يف حديــث لقنــاة "روســيا ،"1
أمــس ،إن "الهــدف (مــن تلــك االدعــاءات) هــو دفــع
الســلطات يف كييــف إىل إعــادة إشــعال الــرصاع
رشق أوكرانيا".
وأضــاف" :يجــب أن ُأطمــن الجميــع :لــن يحــدث
يشء مــن ذلــك .مزاعــم الغــزو ليســت ســوى دعاية
مغرضة من صناعة وزارة الخارجية األمريكية".
و ع ّلق املتحدث باســم الرئاســة الروســية ،دميري
بيســكوف ،الجمعــة ،عــى ترصيحــات الرئيــس
األوكــراين ،فادميــر زيلينســي ،بشــأن احتــال
حــدوث انقــاب يف بــاده مبشــاركة روســيا ،حيــث
أكد بيسكوف أن روسيا ال تقوم مبثل هذه األمور.
وقال بيســكوف للصحافيني" :مل يكن لدى روســيا
خطط للمشاركة (بهذا األمر) .روسيا ال تتعامل مع
مثل هذه األمور عى اإلطاق".
وقال الرئيس األوكراين ،يف وقت سابق ،إنه توجد
معلومــات لــدى املخابــرات األوكرانيــة حــول تنفيــذ
انقــاب محتمــل يف أوكرانيــا يف األول مــن كانــون
األول/ديسمرب.
وكانــت وكالــة "بلومــربغ" األمريكيــة قد ذكرت ،يف
وقــت ســابق ،أن املخابــرات األمريكيــة تعتقــد أن

روســيا تخطــط لغــزو أوكرانيــا مــن ثاثــة اتجاهات -
وبرا ،وعرب بياروس.
من أرايض شبه جزيرة القرمً ،
وتتهــم موســكو أيضــا بأنهــا اســتدعت "عــرشات
اآلالف" من جنود االحتياط "عى نطاق مل يســبق
له مثيل يف حقبة ما بعد االتحاد السوفيتي".
التفريق بني الدول
يف موضــوع منفصــل ،عــربت روســيا والصــني،
أمــس ،عــن رفــض موســكو وبكــني لقمــة الرئيــس
األمريــي جــو بايــدن حــول الدميقراطيــة ،املزمــع
عقدها مطلع ديسمرب املقبل.
و رفــض ســفرا روســيا والصــني لــدى الواليــات
املتحــدة يف مقــال مشــرك نرشتــه صحيفــة
"ناشيونال انريست" األمريكية ،عقد القمة "ألنها
ســوف تتســبب مبواجهات أيدلوجية تتعارض مع
تطــور العــامل الحديــث ،فضــا عــن خلــق خطــوط
تقسيم جديدة تهدف إىل "التفريق" بني الدول.
ودعا السفران يف املقال بعض الحكومات لعدم
القلــق عــى الدميقراطيــة يف روســيا و الصــني
وتركيز جهودها عى شؤونها الداخلية.
ودعــا بايــدن ،نحــو  110دولــة  -بينهــا أبــرز حلفــاء
الواليــات املتحــدة الغربيــني  -إىل قمــة افراضيــة
حــول الدميقراطيــة ،يف ديســمرب /كانــون األول،
بحســب قامئــة نرشتهــا وزارة الخارجيــة األمريكيــة
الثاثاء املايض.
وغــاب عــن الئحــة املدعويــن ّ
كل مــن روســيا
والصني.

مليــوين فــدان ،ومتتــد ملســافة
 168كلم مع الحدود اإلثيوبية من
مجمــل املســافة الحدوديــة لواليــة
القضــارف مــع إثيوبيــا ،البالغــة
حوايل  265كم.
وفــرض الجيــش الســوداين ،يف
ديســمرب /كانــون األول املــايض،
ســيطرته عــى أرايض الفشــقة،
بعــد أن اســتولت عليهــا ملــدة
ربــع قــرن مــا قالــت الخرطــوم إنهــا
"عصابــات إثيوبيــة" ،بينــا تتهــم
أديــس أبابــا الســودان بالســيطرة
ٍ
أراض إثيوبيــة ،وهــو مــا تنفيه
عــى
الخرطوم.

المفاوض اإليراني يصل إلى فيينا قبل
استئناف المحادثات حول النووي
طهران /وكاالت:
قالــت وكالــة الجمهوريــة اإلســامية لألنبــاء
(إرنــا) الرســمية ،أمــس ،إن كبــر املفاوضــني
النوويــني اإليرانيــني وصــل إىل فيينــا قبــل
غدا (االثنني)
استئناف املفاوضات املقررة ً
إلحيــاء اتفــاق  2015بــني طهــران والقــوى
الدولية.
وذكــرت الوكالــة ،أن "مســاعد وزيــر الخارجية
للشــؤون السياســية عــي باقــري كنــي وصــل
الســبت عى رأس وفد إيراين إىل العاصمة
النمســاوية فيينــا للمشــاركة يف الجولــة
الجديــدة مــن مفاوضــات إحيــاء االتفــاق
النووي".
ومــن املقــرر أن ُتســتأنف املحادثــات

املتوقفــة منــذ حزيران/يونيــو اإلثنــني يف
العاصمــة النمســاوية بــني طهــران مــن جهــة
وأملانيــا والصــني وفرنســا واململكــة املتحدة
وروســيا مــن جهــة أخــرى ،إلنقــاذ االتفــاق
النــووي اإليــراين .ومــن املنتظــر أن تشــارك
الواليــات املتحــدة يف املفاوضــات بشــكل
غر مبارش.
يقيــد االتفــاق بشــكل
أن
ـرض
ـ
ف
امل
كان مــن
ّ
جــذري برنامــج إيــران النــووي مقابــل تخفيــف
العقوبات االقتصادية املفروضة عليها.
لكــن الواليــات املتحــدة انســحبت بشــكل
أحــادي مــن االتفــاق عــام  2018وأعــادت
فــرض العقوبــات متهمــة طهــران بالســعي
المتــاك أســلحة ذريــة تحــت ســتار برنامــج

نــووي مــدين .وتخلــت طهــران إثــر ذلــك
النص.
تدريجيا عن التزاماتها الواردة يف
ّ
وأكــد وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســني أمــر
عبــد اللهيــان ،أول أمــس ،أن التوصــل إىل
اتفــاق "فــوري" ممكــن إذا "كانــت األطــراف
األخــرى مســتعدة للعــودة إىل التزاماتهــا
كاملة ورفع العقوبات".
كــا كــرر الدعــوة إىل "ضانــة جدية وكافية"
بــأن الواليــات املتحــدة لــن تنســحب مــن
االتفاقية.
واتهمــت طهــران الجمعــة الوكالــة الدوليــة
للطاقة الذرية املسؤولة عن مراقبة برنامجها
النــووي ،مبعاملــة متييزيــة بعــد أيــام مــن
استقبال مديرها العام رافاييل غرويس.

موريتانيا ..رصد إصابات بالحصبة في مخيم
الجئين ماليين
نواكشوط /األناضول:
أعلنــت وزارة الصحــة املوريتانيــة ،أمــس،
أنهــا رصــدت حــاالت إصابة مبــرض الحصبة
يف مخيم يستضيف الجئني من مايل.
وقالــت الــوزارة ،يف بيــان ،إن وزيــر الصحــة
ســيدي ولــد الزحــاف دعــا األطبــاء بواليــة
الحــوض الرشقــي إىل إعطــاء عنايــة خاصــة
لحــاالت الحصبــة التــي ظهــرت يف مخيــم
امــربة مــن أجــل إعطــاء العاجــات املناســبة
للمــرىض ،دون تحديــد لعــدد تلــك
اإلصابات.
كــا دعــا الوزيــر الجهــات املختصــة إىل

القيام بالجهود الوقائية املطلوبة للحيلولة
دون انتشــار هذا املرض يف أوســاط مخيم
الاجئني املاليني واملناطق املحاذية له.
ووفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة ،ال تــزال
الحصبة من األسباب الرئيسية لوفاة صغار
األطفال يف جميع أنحاء العامل ،رغم توافر
لقاح مأمون وناجع ملكافحتها.
وتظهــر أعــراض املــرض يف ارتفــاع درجــات
الحــرارة والســعال والــزكام وتهيــج العينــني
واحمرارها ،إضافة ألمل يف الحلق ،والطفح
الجلدي يف جميع أنحاء الجسم.
وتســتضيف موريتانيــا  60ألــف الجئ مايل

يف مخيــم "امــربه" رشقــي البــاد ،وفــق
ترصيحــات ســابقة لوزيــر الداخليــة محمــد
سامل ولد مرزوك.
وتدفــق الاجئــون املاليــون إىل موريتانيــا
منــذ عــام  ،2012عــى خلفيــة األزمــة
األمنيــة التــي شــهدتها مناطــق شــايل
مايل ،وخصوصا مدينة متبكتو التاريخية.
ورغــم إعان باماكو اســتعدادها الســتقبال
هــؤالء الاجئــني ،فــإن أغلبيتهــم يرفضــون
العــودة إىل بادهــم ،بحجــة عــدم اســتقرار
األوضــاع هنــاك ،وتــردي الظــروف األمنيــة
واملعيشية.

"أوميكرون" على أبواب أوروبا ..متحور كورونا الجديد يعزل جنوب إفريقيا
عواصم /وكاالت:
أعلنــت التشــيك وأملانيــا،
أمــس ،االشــتباه بوصــول متحــور
"أوميكــرون" لفــروس كورونــا
املســتجد (كوفيــد )-19إىل
أراضيهــا ،عــى حــني بــدأت رشكــة
"بيونتــك" عــى الفــور التحقيــق
وإجــراء االختبــارات عــى مــدى
مقاومــة هــذه الســالة للقاحــات،
يف وقــت ســارعت فيــه عديــد
الــدول إىل إلغــاء كل الرحــات
القادمــة مــن جنــوب إفريقيا موطن
املتحور الجديد.
وقــال وزيــر الشــؤون االجتاعيــة
بواليــة "هيســن" األملانيــة إنــه
مــن املرجــح وصــول متحــور
جنــوب إفريقيــا "أوميكــرون" إىل
أملانيــا ،كــا أعلنــت وزارة الصحــة
التشــيكية االشــتباه بــأول إصابــة
مبتحور "أوميكرون".
وكان مستشــار الحكومــة األملانيــة
ألزمــة كورونــا قــد قــال إن اإلغــاق
الشــامل قــد يكــون رضوريــا إذا مل
يتجــاوب املتحــور الجديــد مــع
اللقاحات.
ويف بلجيــكا ،أعلــن رئيــس الــوزراء
ألكســاندر دي كــرو إغاقــا جزئيــا
يف الباد للحد من تفيش فروس
كورونا.
ومل يســبق ألي متحــور جديــد أن
أثــار هــذا القــدر مــن القلــق عامليــا

منــذ ظهــور املتحــور "دلتــا" يف
الهند قبل حوايل سنة ،ثم انتشاره
حتــى صــار ميثــل جميــع الحــاالت
املسجلة يف العامل تقريبا.

الوضع في هولندا

ويف هولنــدا ،أعلنــت الســلطات
الصحيــة عــن  61إصابــة مؤكــدة
بكورونا بني مســافرين قدموا عى
مــن رحلتــني مــن جنــوب إفريقيــا،
وقالــت إنهــا تجــري مزيــدا مــن
الفحــوص ملعرفــة إن كان بينهــم
مصابون بسالة "أوميكرون".
وقــد وصــل املســافرون -وعددهــم
نحــو  600-إىل مطــار ســخيبول
يف أمســردام ،الجمعــة ،وخضعوا
لفحــوص عــى مــدى ســاعات
بســبب مخــاوف مــن الســالة
الجديدة.
وقالت هيئة الصحة الهولندية يف
بيــان "نعلــم اآلن أن  61مــن نتائــج
هــذه الفحــوص جــاءت إيجابيــة،
و 531ســلبية" ،وأضافــت أن
الذيــن تأكــدت إصابتهم يخضعون
للحجــر الصحــي يف فنــدق قــرب
املطار.

اختبارات

يف الســياق ،أعلنــت رشكــة
"بيونتــك" األملانيــة املنتجــة
للقــاح املضــاد لكورونــا أعلنــت
أنهــا بــدأت عــى الفــور التحقيــق
وإجــراء االختبــارات عــى املتحــور

الجديد.
وتوقعت اإلعان عن نتائج أبحاثها
خال أسبوعني عى أبعد تقدير،
مشــرة إىل أن بيانــات االختبــارات
الجاريــة ســتوفر املعلومــات حــول
مــا إذا كان تعديــل اللقــاح رضوريــا
إذا انتــرش هــذا املتحــور الجديــد
دوليا.
يف سياق متصل ،أشار تقرير أويل
إلدارة الغــذاء والــدواء األمركيــة
إىل أن عقارا اسمه "مولنو برافر"
طورتــه رشكــة
(ّ )molnu/piravir
"مــرك" أثبــت فعاليــة يف معالجة
كورونــا وال ســيا ملــن ظهــرت
عليهم أعراض خفيفة أو متوســطة
الخطــورة .ومــن املقــرر أن تجتمــع
لجنــة خــرباء الثاثــاء املقبــل للنظر
يف إجــازة العقــار للحــاالت الطبيــة
الطارئة.
واكتشــفت ســالة أوميكــرون يف
خضــم توتــرات اجتاعيــة تســببها
القيــود الصحيــة ،فيــا يتواصــل
لــدى فئــات مــن الجمهــور عــدم
الثقة يف التطعيم.
وقــد تــم رصــد الســالة الجديــدة
لــدى  22شــابا مصابــا يف جنــوب
إفريقيــا ،ثــم اكتشــفت تباعــا يف
هونغ كونغ وإرسائيل وبلجيكا ،وال
تــزال فعاليــة اللقاحــات ضــد هــذه
السالة قيد الدراسة.

قيود السفر

ويف تلــك األثنــاء ،تتــواىل قــرارات
إغــاق الحــدود أمــام املســافرين
الوافديــن مــن دول يف جنــوب
القارة اإلفريقية عقب الكشف عن
هذه الســالة التي يخىش الخرباء
أن تكون عدواها أشد أو أرسع من
دلتــا ،لكن منظمــة الصحة العاملية
تقــول إن تحديــد خطرهــا وشــدته
يتطلــب أســابيع مــن البحــث
والتحليل.
وأعلنــت الواليــات املتحدة إغاق
حدودهــا أمــام الوافديــن مــن 8
دول يف جنــوب القــارة اإلفريقيــة،
وكذلــك أعلنــت كنــدا والربازيــل
وتايلنــد ورسيانــكا واليونــان
والســعودية وقطــر واإلمــارات
والبحريــن وســلطنة عــان واألردن
واملغــرب إجــراءات ماثلــة لتقييد
دخــول املســافرين أو تعليــق
الرحــات الجويــة مــن دول إفريقيــة
عدة.
ويف وقت سابق ،حظرت بريطانيا
وفرنســا وهولنــدا الرحــات الجويــة
مــن جنــوب إفريقيــا ودول مجــاورة
لهــا ،كــا دعــا االتحــاد األورويب
الــدول األعضــاء إىل القيــام بذلــك
عــى الرغــم مــن توصيــات منظمــة
الصحــة العامليــة بعــدم فرض قيود
عى الســفر يف هذه املرحلة قبل
الحصــول عــى معلومــات كافيــة
بشأن السالة الجديدة.

المنفي يحذر من عودة ليبيا إلى مربع الصراع المسلح
طرابلس /وكاالت:
أعلــن رئيــس املجلــس الرئــايس
الليبــي محمــد املنفــي أن
املجلــس متخــوف مــن عــودة
الباد إىل مربع الرصاع املسلح،
داعيــا إىل التنافــس الســيايس
ً
السلمي.
وقــال املنفــي يف خطــاب

مبؤمتــر وطني للشــباب أقيم يف
العاصمــة طرابلــس ،أمــس ،إنــه
ينبغــي املبــادرة باتخــاذ قــرارات
وصفهــا باملناســبة التــي تضــع
املنافســة السیاســیة يف مربــع
التنافس الســلمي الدیمقراطی،
دون عدوان أو مغالبة.
وأكــد املنفــي أن املجلــس

الرئــايس يعمــل ألجــل نجــاح
االنتخابيــة
االســتحقاقات
املقبلــة عــرب تحقيــق الضانــات
الازمــة النتخابــات حــرة ونزيهــة،
تعــرب نتائجهــا عــن إرادة الشــعب
الليبــي ،وتحقــق رشوط العمليــة
الدميقراطية.
وكان املنفــي تعهــد بــأن يســلم

املجلــس الرئــايس الســلطة إذا
اســتطاعت مفوضية االنتخابات
تنظيــم االنتخابــات الربملانيــة
والرئاسية.
ومن املقرر أن ُتجرى االنتخابات
الرئاســية عــى جولتــني ،األوىل
تبــدأ يف  24ديســمرب/كانون
األول املقبــل ،والثانيــة تنطلــق

مــع االنتخابــات الربملانيــة بعــد
 52يوما من الجولة األوىل ،وفق
مفوضية االنتخابات.
ورغــم الخافات املســتمرة حول
قانــون االنتخــاب فــإن املفوضيــة
فتحــت يف  8نوفمرب/ترشيــن
الثــاين الجــاري بــاب الرشــح
لانتخابات الرئاسية والربملانية.
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ً
دقيقا
باستخدام الحبوب والبقوليات تنتج زينب
خاليا من الجلوتين
ً
غزة /يحيى اليعقوبي:
ً
مستقال بمنزلها لوحدة إنتاجية صغيرة لمشروعها الريادي الخدماتي الذي يستهدف مرضى حساسية القمح ،بإنتاج
حولت ركنً ا
رداء أبيض وقفازً ا ،وتقف على رأس آلة لتجهيز 500
مواد خالية من الجلوتين ,داخل منزلها في محافظة رفح ترتدي زينب عابد ً
يوميا من دقيق القمح الخالي من الجلوتين.
كغم
ً

أي دور
للنساء؟!

بنص عربي ..صدور
"الحوكمة المحلية في
العالم العربي وحوض
البحر المتوسط"
إسطنبول /فلسطن:
صــدر حدي ًثــا عــن املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش كتــاب
"الحوكمــة املحليــة يف العــامل العــريب و حــوض البحــر املتوســط..
أي دور للنســاء؟" ،ترجمــه عــن الفرنســية أســتاذ العلــوم السياســية
يف الجامعــة الهاشــمية ،د .جــال الشــلبي ،وحــرره :صفــاء منقــذ،
وسيلفيت دانفيل ،وكتب مقدمته مارك الفرن.
علميــا ،ويعــد نافــذة حقيقيــة لفهــم واقــع
يتضمــن الكتــاب  14بح ًثــا
ً
املــرأة يف العمــوم ،واملــرأة العربيــة ،واملــرأة يف الــدول األوروبيــة
املطلة عى البحر املتوسط ،مثل فرنسا ،وإسبانيا وغرها.
يقــول مــارك الفــرن ،يف مقدمتــه للكتــاب ،إن املجتمعــات العربيــة،
واألوروبيــة عــى ضفــة البحــر املتوســط ،منخرطــة يف حركــة تحــرر
عمومــا ،هــي
جاعيــة املــرأة؛ فاملدينــة عــى املســتوى املحــيل
ً
يف قلــب هــذا التطــور والتحــرر ،صحيــح أن املجتمعــات تتحــر
بالتأكيــد ،ولكــن عملهــا يتطلــب ،باســتمرار ،مزيـ ًـدا مــن انخــراط
النســاء يف املدينــة خــارج النطــاق العائــيل الــذي يقيدهــن ،لذلــك
تتطلــب املنافســة العامــة التــي أطلقتهــا العوملــة ،فضـ ًـل عــن التطــور
تدريبــا ومهــارات تكــون فيهــا النســاء ،عــى
التكنولوجــي املتســارع،
ً
األقل ،عى قدم املساواة مع الرجال.
الكتــاب يــربز ،بحســب املرجــم" ،نســبية" أوضــاع املــرأة يف العــامل؛
فلــم تعــد الــدول الدميقراطيــة الغربيــة هــي "النمــوذج األمثــل" يف
التعامــل مــع املــرأة ،وهــذا مــا أبرزتــه العديــد مــن املقــاالت لباحثــات
غربيات يسلطن الضوء عى قضايا التحرش الجنيس ،واالغتصاب،
والرؤيــة املتعاليــة تجــاه املــرأة يف بلدهــن ،فض ـ ً
ل عــن قضايــا عــدم
املســاواة بــن الرجــال والنســاء يف الرواتــب يف معظــم مؤسســات
الدول الغربية بالعموم.
ويــرى الشــلبي أن موضــوع املــرأة والجندريــة ليــس فقــط يف العــامل
العــريب والعــامل الثالــث فقــط ،بــل يف العــامل الغــريب الدميقراطــي
ً
أيضــا؛ حيــث تعــد قضيــة املــرأة مــن املواضيــع املهمة التــي يتداخل
بها "املوضوعي" مع "الذايت" ملن يدرسها ،ما يعني رضورة الركيز
عــى هكــذا مواضيــع وقضايــا وظواهــر اجتاعية لها انعكاســات قوية
ومؤثــرة يف املجتمــع والدولــة ومســتقبلها يف ظــل رصاعــات الهويــة
الحاصلة يف عامل اليوم.
يذكــر أن د .جــال الشــلبي حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف العلــوم
السياســية من جامعة الســوربون  ،1995وآخر كتاب له هو "األردن:
ثوار بل ثورة" ،املؤسسة العربية ،بروت.2018 ،
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وخصصــت الشــابة العرشينيــة رك ًنــا مسـ ً
ـتقل
أشــبه بوحــدة إنتاجيــة صغــرة ملرشوعهــا الريــادي
الخدمــايت الــذي يســتهدف مــرىض حساســية
القمــح ،وقــد أثبــت املنتــج كفاءتــه يف الســوق
املحيل أمام املنافس املستورد.
يضــم معملهــا الصغــر ثــلث مطاحــن وآلــة تغليــف
ومحمصــا للبهــارات .تبــدأ زينــب عمليــة اإلنتــاج من
اختيــار املــواد البقوليــة الخــام مــن عــدس وفاصوليــا
وذرة وأرز ثم متر مبرحلة غربلة وتنقية من الشوائب
واألتربة والقشور.
تباعــا تدخــل املرحلــة الثانية بطحن هذه األنواع من
ً
البقوليــات ،ومــن ثــم تعيد غربلة الدقيق للتأكد من
خلوهــا مــن القشــور واألتربــة ،ويف املرحلــة األخــرة
يتــم خلــط البقوليــات بنســبة للوصول لخلطــة نهائية
مــن دقيــق البقوليــات يســتخدم بديـ ًـل عــن دقيــق
القمــح ،ثــم تبــدأ عمليــة التعبئــة والتغليــف وإرســال
املنتج إىل نقاط البيع والتسويق.
تغلف الدقيق يف علبة كرتونية جذابة تزن الواحدة
منهــا كيلوغرامــا ،وداخــل مظاريــف بلســتيكية
تغلــف املنتجــات املتفرعــة منــه كالزعــر والدقــة،
لكــن العمــل لديهــا محكــوم بجــدول وصــل التيــار
الكهربايئ الذي يشكل أحد أهم العوائق األساسية
أمام مرشوعها.
عابــد ،خريجــة تكنولوجيــا تصنيــع غــذايئ مــن وكالــة
غــوث وتشــغيل اللجئــن "أونروا" ،بــدأت املرشوع

عــام 2019م مبشــاركة زميلهــا محمــد فرحــات بعــد
تخرجهــا مــن الكليــة ،لكــن فكرتــه ملعــت داخلهــا
قبــل خمــس ســنوات ،عــن ذلــك تقــول لصحيفــة
"فلســطن"" :بــدأت الفكــرة نهايــة الفصل الدرايس
يف الكليــة ،حينــا ســمعنا عــن مــرىض حساســية
غريبــا بالنســبة لنــا ،فقمــت
القمــح ،وكان شــيئًا
ً
بالبحث عن املوضوع وتعرفت إىل املرض واألكل
املناسب له من حيث املسموح واملمنوع".
تضيــف" :بــدأت بالبحــث عــن مــواد وتجريــب
خلطــات حتــى وصلنــا للخلطــة واملنتــج النهــايئ ثــم
خصصــت وحــدة إنتاجيــة مســتقلة داخــل منــزيل"،
مشــرة إىل أن منتجهــا حاصــل عــى ترخيــص مــن
وزارة االقتصاد.
ويســتهدف مرشوعهــا مــرىض حساســية القمــح
ومرىض ( )PKUالذين يعانون حساســية الربوتن،
وفئــة مــن النــاس التــي تبحــث عــن األغذيــة الصحيــة
واملنتجات اآلمنة.
وتتابــع" :يقــدم املــرشوع املنتــج األســايس الذيــن
يحتاجــون إليــه؛ لكونهــم ال يســتطيعون أكل الخبــز
املصنــوع مــن الدقيــق العــادي مدى الحيــاة ،فنقدم
الغــذاء األســايس لهــم حتــى يســتطيعوا إكــال
حياتهــم بشــكل طبيعــي كبقيــة فئــات املجتمــع.
"وقــد اخــرت دقيــق البقوليــات بصفتــه بديـ ًـل عــن
دقيــق القمــح الــذي ترتفع فيه نســبة الجلوتن ،وهو
مــادة غذائيــة أساســية لصناعــة الخبــز والكثــر مــن

األطعمة".
ومــرشوع زينــت هــو األول
مــن نوعــه يف قطــاع غــزة،
وال يوجــد منافــس لديهــا
ســوى املنتجــات الخاليــة
مــن الجلوتــن املســتوردة،
وتــرى يف مواصفــات منتجهــا
أنــه "أفضــل مــن حيــث خامــة
اإلنتــاج وكذلــك مــن حيــث
الســعر الــذي يناســب القــدرة
الرشائية ألهايل قطاع غزة".
ويحظــى منتجهــا "بإقبــال
كبــر" كــا تذكــر ،يف ظــل
عــدم وجــود منتجــات محليــة
تنافســه ،وهي تنتج نحو 500
يوميــا ،تعبئهــا يف عبوات
كغــم
ً
تــزن كيلــو غــرام ،ويتكون الخليط من ثلثة أنواع من
الطحن ،وهي :العدس والفاصوليا والذرة ،يضاف
إىل العــدس املجــروش األرز والنشــا ،واألمــر نفســه
يضــاف للمكونــن الســابقن مــع اســتبدال املكــون
األسايس.
ويوجــد الجلوتــن بالقمــح والشــعر والشــوفان،
ويؤثــر يف املــرىض الذيــن يعانــون حساســية القمــح
إذ يقــوم جســم املريــض مبهاجمتهــا واعتبارهــا
غريبــا ،بالتــايل "يحــدث قلــة امتصــاص
جسـ ًـا
ً

للغــذاء وينتــج عنــه مضاعفــات أخــرى مثــل النفخــة
واإلمســاك أو اإلســهال ،وهشاشــة العظــام وفقــر
الــدم وكلهــا أعــراض ناتجــة عــن الجلوتــن" وفــق مــا
ذكرت لنا.
إضافــة لنجــاح مرشوعهــا وتحقيــق إنتــاج وربــح
عــى الصعيــد الشــخيص ،إال أنهــا عــى الصعيــد
املجتمعــي حققــت هد ًفــا لطاملــا راودهــا خــلل
دراســتها الجامعيــة ،يف كيفيــة خدمــة فئــة املــرىض
تلــك ،وإنهــاء معانــاة الكثــر منهــم ،وتشــعر "بالفخــر
محليا".
أنها قدمت خدمة مجتمعية غر متوفرة
ً

حكمت درباس ..من أزقة مخيم النيرب
إلى محاضر في جامعات أمريكا

مالمح مســتقبل واعد .كانت غرفة "البركس" تلك ،بسقفها
دمشق /فلسطين:
فــي غرفــة صغيرة فــي المهجع رقــم  10بمخيــم النيرب في الخشــبي ،حصــة جده مــن اللجوء ،ومنهــا بدأ "دربــاس" قصة
محاضرا في جامعة أوهايو األمريكية.
نجاحه ،حتى صار
حلب السورية ،بدأ الالجئ الفلسطيني حكمت درباس يرسم
ً
يف حديثــه لـ"قــدس بــرس" يســتعيد دربــاس جــز ًءا مــن رشيــط ذكرياتــه يف أزقــة
املخيــم وشــارع الســوق .يف طريقــه إىل مدرســة عــكا التابعــة لوكالــة الغــوث؛
كان هنــاك أشــخاص أشــبه بعلمــات للمــكان ال تنــى ،كــا شــكلت بســاتن
املخيــم عامـ ًـل أساسـ ًـيا يف تكويــن شــخصيته ،وصقلهــا باالنطــلق والرغبــة يف
التغير.
ـرا باملناهــج الدراســية ،ألنهــا كانــت إملئيــة
ـ
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وقرسيــة ،لكننــي كنــت شــغوفا باملعرفــة ،وقــد روت مكتبــة وكالــة األونــروا هــذا
الشــغف ،فقــد عــرت فيهــا عــى تلــك املوســوعات الجميلــة املصــورة ،وكتب
التاريخ والقصص ودواوين الشــعر ،ومن هنا جاءت معرفتي النظرية املرتبطة
بفكرة الحرية يف االختيار".
وأضــاف" :خــلل املرحلــة الثانويــة؛ بــدأت يف االهتــام بالعلــوم اإلنســانية،
تحديـ ًـدا التاريــخ واألدب ،وحينهــا انتقلــت مــن الفــرع العلمــي إىل األديب،
يوميــا بعــد املدرســة ،يف
ورحــت أقــرأ الكتــب بنهــم .كنــت أجتمــع باألصدقــاء ًّ
بيــت أحدنــا أو يف البســاتن املحيطــة ،عــى حــن كان املــي عــى ســكة
ـائعا آنــذاك ،وكنــا نســتمتع بهــذه الهوايــة ،ونــدردش يف
القطــار تقليـ ًـدا شـ ً
السياسة والثقافة والشؤون الشخصية".
يوما بهذا
كثرا ملعديل الدرايس؛ ألنني مل أؤمن ً
وتابع "درباس"" :مل أكرث ً
املقيــاس ،بــل كنــت أجــده مضحـ ًـكا ،ولذلــك حرصت عى تحصيــل العلمات
التــي تؤهلنــي للنجــاح وحســب ،فقــد كنــت أدرك حينهــا أننــي ال ميكن أن أبدع
إال إذا تحــررت مــن نظــام العلمــات والحفــظ .مبعنــى آخــر؛ كنــت أنتظــر لحظــة
االنتقال من مجرد دارس يحفظ ما ميى عليه؛ إىل باحث يكتب فيا يشاء".
املرحلة الجامعية
وأشــار إىل أن املرحلــة الجامعيــة كانــت نقلــة نوعيــة يف حياتــه "باملعنــى
الوجــودي ،ال الــدرايس" ،ألنــه خــرج معهــا مــن إطــار املخيــم إىل فضــاء أرحــب،
حيث مدينة حلب.
ً
يقــول "دربــاس"" :اخــرت دراســة التاريــخ؛ ألنني كنت شــغوفا بقصة اإلنســان.
كانت الدراسة منطية ً
أيضا باستثناء بضعة أساتذة ذوي حس نقدي كان لهم
أثر إيجايب يف طريقة تفكري ،مثل فاروق إساعيل ومحمود حريتاين".
وأضاف" :كانت الظروف املعيشــية صعبة َّ
عيل ،كا هي عى جميع شــباب
املخيم ،لذا اضطررت إىل العمل يك أمتكن من دفع الرسوم الجامعية".

بعــد التخــرج يف الجامعــة حصــل "دربــاس" عــى فرصــة عمــل يف وزارة الربيــة
مدرســا للعلــوم االجتاعيــة يف مدرســة تبعــد حــوايل  40كــم عــن حلــب .ومع
ً
ـبيا قــرر متابعــة الدراســات العليــا ،واختــار دبلــوم
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اللغــات الســامية ألنــه يــرى أن اللغــة مفتــاح املعرفــة التاريخيــة ومســتودع
الثقافة ،وفق قوله.
يتابع" :ثم انتقلت للعمل يف مدارس وكالة الغوث ،وتابعت املاجســتر يف
جامعــة حلــب ،إذ تخصصــت يف اللغــة األكاديــة ،حتــى وقعــت يف غــرام هــذه
اللغة براثها الغني؛ من أساطر وقصائد ملحمية ومراسلت".
جرس العبور إىل أوروبا
عــى الرغــم مــن تحســن الوضــع املــادي والعلمــي لـ"دربــاس" فإنــه كان يطمــح
لللتحــاق بإحــدى الجامعــات الغربيــة مــن أجــل تحصيــل علمــي أكادميــي
ومنهجي ،وقد تم ذلك ً
فعل عام .2011
يقــول" :تراســلت آنــذاك مــع بروفيســور أملــاين يف جامعــة اليــدن الهولنديــة،

و َق ِبــل اإلرشاف عــى عمــيل ،وكان هــذا القبــول جــرس عبــوري إىل أوروبــا ،إذ
التحقــت بالجامعــة وبــدأت البحــث واالطــلع عــى املصــادر الغنيــة ،وتعرفــت
إىل أســاتذة وباحثــن كــر مــن جامعــات مختلفــة ،ورحــت ً
أيضــا أكتشــف
تفاصيل الحياة يف أوروبا عى حقيقتها".
وأضــاف" :مل تكــن األمــور ســهلة ماد ًّيــا ،فقــد ســافرت عــى نفقتــي الخاصــة،
ممنوعــا لشــخص مثــيل جــاء إلمتام
ـرا ،بــل
ً
وكان الحصــول عــى عمــل أمـ ًـرا عسـ ً
دراسته العليا عى نفقته ،فاضطررت إىل العمل يف املطاعم واملعامل دون
رخصة".
غزَّة مفتاح الحظ
انتقــل "دربــاس" إىل الرجمــة ،كان ذلــك حــن تعــرف إىل فنانــة هولنديــة
متعاطفة مع القضية الفلسطينية ،تدعى "انغريد روليا".
مرشوعــا لتخليــد ذكــرى شــهداء عمليــة "الرصــاص
وكانــت "روليــا" قــد بــدأت
ً
املصبــوب" التــي مثلــت العــدوان اإلرسائيــيل عى قطاع غــزة يف  ،2008وهو
مزيج من مركب فني ونصوص باإلنجليزية والهولندية ،وكانت فكرة املرشوع
إنتــاج كتــاب بنســخ تحمــل أســاء الشــهداء ،لرصــف عــى أرض املــرسح،
ِّ
مشكلة ما يشبه املقربة الجاعية.
ترجــم "دربــاس" مجموعــة مــن مقاالت كتاب "الرصــاص املصبوب" لـ"روليا"،
ومــن ثــم توالــت أعــال الرجمــة بعدها .ويف الوقت نفســه؛ حصل عى إقامة
خصوصا بعد حصوله عى منزل.
يف أوروبا ،فصارت األمور أكر استقرا ًرا،
ً
وقــال دربــاس" :أنهيــت العمــل عــى أطروحــة الدكتــوراة يف الســنة الخامســة
تقريبا وهي بعنوان (التسمية بأساء الحيوان يف اللغات السامية) ،وناقشتها
ً
يف الشهر نفسه الذي حصلت فيه عى الجنسية".
ويضيــف" :تحمســت بعــد ذلــك للكتابــة والبحــث؛ ففــي تلــك الفــرة أنجــزت
الكثــر مــن املقــاالت والدراســات ،مثــل (أســاء الجواري يف املصــادر العربية
القدميــة والحديثــة) ،و(منامــات التســمية يف الثقافــة العربيــة) ،و(صــلة
الجاعــة يف مدينــة إســلمية باكــرة واملدينــة املنــورة يف زمــن الرســول)،
واســتأنفت العمــل عــى كتــاب كنــت
قــد بــدأت إنجــازه يف ســوريا بعنــوان
(التمــرد واملقاومــة يف الــرشق القديــم)
قريبا".
وسيصدر ً
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التطورية
في بحث نوعي نال به الدكتوراة في علم األجنة والبيولوجيا
ُّ

ً
ً
ً
عاما
طبية
نظرية
صحح
معمول بها منذ ً 20
الطبيب عصفور ُي ِّ
غزة /هدى الدلو:
عاما ،فإنه لن يتوقف عند ذلك،
بعد تعديله على النظرية الطبية المعمول بها منذ عشرين ً
بل سيالحق العلم الحديث التراكمي -حسب نص تعريفه -فما ُأنجز باألمس ُيبنى عليه اليوم،
غدا.
سيبنى عليه ً
وما ُينجز اليوم ُ

"ســأواصل البحــث يف هــذا املجــال ،أنــا فخــور مبــا
توصلــت إليــه ،وســعيد بشــبكة الزمــاء واملؤسســات
التــي بنيتهــا يف أماكــن مختلفــة ،ســأواصل كذلــك بنــاء
الجســور مــع زمــاء ومؤسســات أخــرى لتحقيــق التعــاون
العلمــي إلنجــاز أبحــاث عــى ذات قيمــة عاليــة" ،هــذا مــا
تحــدث بــه الدكتــور حســن عصفــور بعــد تســجيله قصــة
نجاح ببحثه النوعي لنيل درجة الدكتوراة.
عامــا) ،تخــرج مــن الثانويــة
الفلســطيني عصفــور (ً 31
العامــة يف غــزة مبعــدل  ،97.9%التحــق بكليــة طــب
يف جامعــة األزهــر يف غــزة وتخــرج عــام  ،2013عمــل
مامرســا ملــدة عامــن ثــم حصــل عــى منحــة
طبيبــا
ً
ً
مؤسســة  DAADاألملانيــة لدراســة املاجســتري يف
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،وحصــل عــى
درجــة املاجســتري يف علــم الترشيــح بتقديــر امتيــاز عــام
 ،2017ومنحة لدراسة الدكتوراة من مؤسسة األمراض
العضليــة الفرنســية وحصلــت عــى درجــة الدكتــوراة يف
علــم األجنــة والبيولوجيــا التطوريــة عــام  ،2021وحالي ـ ًا
مامرســا يف املستشــفى الجامعي لجامعة
طبيبا
يعمل
ً
ً
ليسرت يف اململكة املتحدة.
دراســة الطــب والعمــل يف هــذا املجال طمــوح طفويل،
غــذاه باالطــاع املتواصــل عــى العلــوم الطبيعيــة
والحيوية يف أثناء فرتة التعليم ما قبل الجامعي ،وعى
العلوم الطبية فيام بعد ذلك.
وقــد كــرس عصفــور فكــرة بحثــه عــى اآلليــة البيولوجيــة

والجزيئيــة املســئولة عــن تكويــن عضــات األطراف لدى
األجنة.
يقــول لصحيفــة "فلســطن"" :كانــت الفكــرة األوليــة
للبحــث تفســري ظاهــرة تغــري شــكل وحجــم العضــات
جينيا ،والطريف
الطرفية يف أحد أنواع الفرئان املعدلة
ً
أن هــذا املــرشوع كان مؤج ـ ً
ا ملــدة عــرش ســنوات لــدى
مرشفــه لعــدم إمكانيــة تحقيــق دراســة ترشيحيــة كاملــة
للعضــات ،ومــن حســن الحــظ أننــي قابلــت مــرشيف
ـرض عـ َّ
ألول مــرة يف برلــن صيــف عــام  ،2016عـ َ
ـي
فرصــة العمــل عــى هــذا املــرشوع بحكــم خلفيتــي يف
علــم الترشيــح ،ولحســن الحــظ مــرة أخــرى كان األمــر كــام
توقعــت ،قمــت بتحديــد أســامء العضــات التــي تغــري
شــكلها وحجمهــا وامتــدت الدراســة بعــد ذلــك لتتنــاول
سبب هذا التغري الذي حصل".
ويوضــح عصفــور أنــه درس صحــة النظريــة القدميــة
التــي تحكــم بــأن تكويــن عضــات األطــراف لــدى
الجنــن مــن خــال إشــارات بيولوجيــة ترســلها الخايــا
الجذعيــة /األوليــة لألنســجة الضامــة (Tcf4-positive
 )progenitor cellsاملوجــودة مســبق ًا يف املــكان،
بحيــث تقــوم هــذه الخايــا ببنــاء خريطــة جزيئية/خلويــة
(،)Cellular and molecular pre-pattern
وبعدهــا تقــوم بتأشــري الخايــا الجذعية/األوليــة
للعضــات الناميــة بــأن ترتتــب يف توزيعــات الخريطــة
ً
الخلوية/الجزيئية ا ُ
مسبقا.
مل َع َّدة

ابتكرها ثالثة مهندسين..
العين الذكية دليل الكفيف على الطريق

غزة /مريم الشوبيك:
"العــن الذكيــة" هــي دليــل املكفوفــن عــى الطرقــات ،تصــور
البيئــة املحيطــة ،وبخاصيــة القــراءة تصــف الكامــريا عــرب ســامعة
تتصــل بــأذن الكفيــف مــا حولــه ،وترتكــه هامئــا بتخياتــه حــول
شــكل الــيء الــذي يعــرتض طريقــه وكيــف يبــدو عــى أرض
الواقع.
هذه العن هي قبعة من ابتكار ثاثة مهندسن "ميكاترونكس"
يف قطاع غزة هم :محمد أبو هزاع ،وعبيدة البلتاجي ،ومحمود
العفــش ،وأرادوا مــن خــال ابتــكار أداة تســهل تنقــل املكفوفن
وتعينهــم عــى مامرســة مهامهــم اليوميــة دون االعتــامد عــى
اآلخرين ،أو التعرض لحوادث.
يتحــدث أبــو هــزاع ( 24عامــا) عــن فكــرة القبعــة التــي بــدأت
تحــت مســمى قبعــة الخفــاش ( ،)Bat hatداخــل قســم هندســة
"امليكاترونكس" بكلية مجتمع تدريب غزة عام  ،2017حيث
كانــت هنــاك مســابقة نفذتهــا وزارة الرتبيــة والتعليم للمشــاريع
التكنولوجية وشارك فيها الشبان بتوجيه من الكلية.
ويتابــع أبــو هــزاع لـ"فلســطن"" :ومــن هنــا بدأت الفكــرة بالبحث
عــن مــرشوع تكنولوجــي يســتهدف فئــة املكفوفــن ،وبعــد عــدة
جلســات من العصف الذهني توصلنا ملرشوع قبعة الخفاش،
وهــو ببســاطة قبعــة تحمــل مجســات الرتاســونك ،تعمــل عــى
تنبيه الكفيف بالصوت عند وجود يشء أمامه".
ويلفت إىل أنهم شاركوا بعدة معارض للمشاريع التكنولوجية،
والقــت الفكــرة إعجــاب املرشفــن عــى املســابقة والجمهــور
واملشاركن باملعارض.
ويبــن أبــو هــزاع أنــه بعــد التخــرج مــن الكليــة ،كان ال بــد مــن
الســعي واملثابــرة لتطويــر الفكــرة والتعديــل عليهــا والعمل عى
إخراجهــا بصــورة أفضــل ،فطورا هذا العام الفكرة وأطلقوا عليها
"العــن الذكيــة" ( ، )smart eyeمــن خــال حاضنــة األعــامل
والتكنولوجيا.
ويوضــح أبــو هــزاع أن االبتــكار هــو عبــارة عــن جهــاز يوضــع عــى
الــرأس يحتــوي عــى كامــريا وحاســوب مصغــر ،وحيــث تقــوم

الكامريا باستشــعار البيئة املحيطة حول الكفيف ،وباســتخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي ومعالجة الصورة تعمل عى إصدار
أصــوات مبــا هــو حــول الكفيف من أشــياء ومجســامت من خال
سامعة أذن.
ويفيد بأن املرشوع يستخدم املوجات الفوق صوتية لتحسس
األجســام املحيطــة ملســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن
فاقــدي نعمــة البــر ،حيث يعمل عى تتبع قرب الشــخص من
أي جســم أو شــخص آخــر يف أثنــاء الســري ومــن ثــم يقــوم إطــاق
إنذار صويت ينبه الكفيف عى وجود عائق أمامه.
وتعمــل خاصيــة القــراءة ،وفــق أبو هزاع ،مــن خال الضغط عى
كبسة موجودة عى الجهاز ،إذ تعمل الكامريا عى مسح صورة
اليء الذي التقطته وتحويل قراءتها الرقمية إىل صوت.
وينبــه إىل وجــود مميــزات أخــرى ســتتم إضافتهــا تعتمــد عــى
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي ،وخوارزميــات معالجة الصور ،وذلك
يف حالة تم تنفيذ املرشوع وحصل عى الدعم املناسب.
وعــن أهــم العوائــق التــي واجهــت فريــق املبتكــر للقبعــة ،يذكــر
أن صعوبــات عــدة واجهتهــم خــال تنفيــذ املــرشوع ،متثلــت
يف شــح القطــع اإللكرتونيــة يف غــزة ،وصعوبــة تعديــل الشــكل
الخارجــي لعــدم توفــر اإلمكانيــات الازمــة ،والتكلفــة العاليــة
للطباعــة ثاثيــة األبعــاد ،وعــدم الحصــول عــى الدعــم املــايل
الكايف لتنفيذ املرشوع وتطويره.
ويطمــح الفريــق لوضــع خطــة مســتقبلية للمــرشوع ،تتمثــل
يف تحســن الشــكل الخارجــي ،والعمــل عــى عــدة مشــاريع
تكنولوجية تساعد الناس يف حياتهم وجعلها أسهل.
ومــن ضمــن هــذه املشــاريع ،الفيشــة الذكيــة(، )smart plug
وأيضــا تــم تنفيذهــا بكليــة مجتمــع تدريــب غــزة التابعــة لوكالــة
غوث وتشغيل الاجئن.
وينبــه أبــو هــزاع إىل أن ذلــك املــرشوع يطبــق ألول مــرة يف
فلسطن كفكرة وتصميم ،وإىل اآلن يسعون إىل الحصول عى
الدعــم املــايل املناســب ،وتوفــري اإلمكانيــات الازمــة للعمــل
عى إنتاج وتطوير هذه املشاريع وطرحها باألسواق.

ً
سابقا
وتوصل الطبيب عصفور إىل أن النظرية السائدة
هي أن العضات تنمو بالتوازي ُك ٌّل حسب مكان توزيع
خاياه الجذعية عى هذه الخريطة البيولوجية" ،وهذه
النظريــة تتبنــى مبــدأ أن الخايــا الجذعيــة للعضــات ال
مكانية ،وال تســتطيع توزيع نفســها
متلك أي معلومات
ّ
ً
إال مــن خــال خريطــة بيولوجيــة ُمعـ َّـدة مســبقا ،تبنيهــا
الخايــا الجذعيــة لألنســجة الضامــة يف املــكان ،وعليــه
فــإن معظــم العيــوب الخلقيــة التــي تصيــب عضــات
األطــراف مــا زال ُيعتقــد بأنهــا نتيجــة خلــل يف الخايــا
الجذعية لألنسجة الضامة ،وبالتايل فإن تقنيات العاج
ستستهدف هذه الخايا".
االنطالق من الخاليا الجذعية
وعمــل الطبيــب عصفــور عــى تعديــل النظريــة الســابقة
املعروفــة بنظريــة (Muscle progenitor cell
 ،) naivety in limb myogenesisحيــث وافقــت
لجنــة تحكيــم الدكتــوراة عــى هــذا التعديــل وتقديــم
النظريــة الجديــدة باســمInterplay of Myogenic( :
progenitor cells & connective tissue
.).progenitor cells in limb myogenesis
وكانــت صاحبــة النظريــة الســابقة الربوفيســورة غابريــل
كاردون مــن جامعــة آيــوا األمريكيــة عــى رأس لجنــة
تحكيم الدكتوراة ،التي أشادت بهذا اإلنجاز العلمي.
واســتطاع عصفــور الوصــول إىل التعديــل عــى النظريــة
عامــا مــن خــال عمــل متواصــل
املعمــول بهــا منــذ ً 20

اســتمر ملــدة أربــع ســنوات ،حيــث قــام ألول مــرة بإثبــات
أن الخايــا الجذعيــة للعضــات منــذ نشــأتها وحركتهــا
يف الطــرف النامــي لديهــا معلومــات مكانيــة تنظمهــا مــن
خايــا جينــات ( )HOXاملســؤولة عــن الرتتيب املكاين
للخايــا يف الجســم ،وإلزالــة تأثــري الخايــا الجذعيــة
لألنسجة الضامة عى الخايا الجذعية للعضات.
ويتابــع عصفــور حديثــه" :بعدهــا قمــت بإيقــاف تأثــري
إشــارات ( )BMPالخلوية الصادرة من الخايا الجذعية
لألنســجة الضامــة عــى الخايــا الجذعيــة للعضــات،
ومتكنــت مــن إعــادة رســم الخريطــة املكانيــة ،التــي
تبــن مــن خالهــا أن الخايــا الجذعيــة للعضــات ليــس
لديهــا معلومــات مكانيــة وحســب ،بــل إن تأثــري تغيــري
توزيعها يؤدي إىل إعادة توزيع لخايا األنسجة الضامة
أن كا النوعــن مــن الخايــا يتبــادل
الجذعيــة ،مــا يؤكــد َّ
اإلشارات ليبني خريطة نهائية ومتكاملة لكل عضلة يف
مكانها الصحيح وبحجمها الصحيح وشكلها الصحيح".
وقد اعتمد يف هذا البحث بشكل أسايس عى تقنيات
عزل الخايا ( ،)FACS sortingوفك تسلسل الحمض
النــووي  ،))RNA sequencingوكذلــك تقنيــات
التلوين املناعي والنسيجي ،واستخدام فرئان التجارب
املعدلــة جيني ـ ًا بتقنيــة (،)Cre-recombination
وأســاليب الجراحــة الدقيقــة تحــت امليكروســكوب
مــن خــال (Microscopic cryosectioning of
.)embryonic limb tissues

ويــرى أن هــذه النظريــة أعــادت تفســري بعــض العيــوب
الخلقيــة العضليــة بشــكل أكــر تفصي ـ ً
ا ،مثــل اعوجــاج
املفاصــل ،و َتعقــد آمــا ًال جديــدة عــى أســاليب جديــدة
للعاجــات املأمولــة باســتخدام تقنيــات زراعــة الخايــا،
أو التعديل الجيني بتقنية "كرسرب".
ويطمــح عــى مســتوى شــخيص ملواصلــة البحــث يف
كل مــا ميكــن البحــث فيــه ،وعــى املســتوى الجمعــي
العمــل عــى توطــن أســاليب البحث واملعرفــة العلمية
الحديثة يف فلسطن.

في اليوم العالمي للطفل

عن معنى الحرمان والفقد..
أطفال فلسطين يتحدثون

غزة /هدى الدلو:
اليوم العالمي للطفل الذي يحييه العالم في  20من شهر نوفمبر /تشرين الثاني من كل عام ،له معنى مختلف
في نفوس أطفال فلسطين ،ففي إدراكهم غدت طفولتهم في وطنهم مسلوبة بعدما باتوا ً
بنكا ألهداف
جريحا ،شهد على
شهيدا أو يالزم الفراش
يقض منهم
االحتالل اإلسرائيلي بصورة مباشرة وغير مباشرة ،فمن لم
ً
ً
ِ
هدم وقصف بيته أو قيد اسمه في السجل ابن األسير وابن الشهيد..

يف يومهــم العاملــي ،يوجــه أطفــال فلســطن رســائل
للعــامل الــذي ينــادي بحقوقهــم ،ولاحتــال الــذي
يسلب منهم تلك الحقوق.
عامــا) ابــن األســري محمــد مرتجــى
الطفــل فــاروق (ً 12
املحكــوم بالســجن مــدة  9أعــوام ،اســتهل حديثــه
بالدعــاء لوالــده بــأن يفــرج اللــه كربــه وأرسه وأال يــأيت
اليوم العاملي للطفل العام القادم إال وهو بينهم.
يقــول" :يف هــذا اليــوم العاملــي الــذي ال أعــرف فيــه
ســوى مســامه دون أي تطبيــق لحقوقنــا واالتفاقيــات
التــي تنــادي بهــا ،مــن حقي أن أعيش حياة طبيعية كأي
طفــل يف العــامل يف ظــل عائلــة كاملــة بــن أحضان أمي
وأيب".
ويضيــف" :منــذ أربعــة أعــوام محــروم مــن حضــن والدي
وحنانــه ،ألحلــم أن أكــرب بــن يديــه ،ويجيبنــي عــن
التســاؤالت التــي تخطــر عــى بــايل ،وألجــأ إليــه يف حال
خــويف مــن الصواريــخ وقــت الحــروب اإلرسائيليــة عــى
غــزة ،وفــوق هــذا الحرمــان فــإين ممنــوع مــن زيارتــه ،ومل
أحـ َـظ طيلــة فــرتة اعتقالــه ســوى بزيــارة واحــدة ملــدة
جدا".
قصرية ً
رســالة فــاروق للعــامل أن يعيــش بحريــة وأمــان وســام
يف ظــل عائلــة كاملــة" ،أطفــال فلســطن محرومــون من
الكثري من الحقوق وأبسطها".
حرمان ألجل القدس
أمــا الطفــل جــامل الزبــدة ( 6ســنوات) الــذي فقــد والده
يف العــدوان األخــري عــى قطــاع غــزة يف مايــو /أيــار
املايض ،فيقول" :اليهود حرموين من بابا ،وســأحتمل
هذا الحرمان من أجل القدس ،أنا بعرف أنه بابا بالجنة
يبنــي لنــا بي ًتــا لنجتمــع مــن جديــد ،وســأظل عــى دربــه
حتــى أنتقــم مــن اليهــود الذيــن حرمــوين مــن حضنــه
وحنانه وهو أبسط حق يل كطفل".
ويوجــه صوتــه للعــامل الصامــت عــى جرائــم االحتــال
بحــق طفولتــه وطفولــة أبنــاء فلســطن الــذي رسق منــه
والــده وأرضــه ومل يبــقِ لــه شــيئا مــن حقوقــه" ،يجــب
عليكــم الدفــاع عــن أطفــال فلســطن املحرومــن مــن
أبســط حقوقهم يف الحياة ،والدفاع عن فلســطن التي
هي قضية كل املسلمن".

فاروق مرتجى

جمال الزبدة

"الزم نظــل أقويــاء" هــذه رســالة جــامل ألبنــاء الشــهداء
الذيــن استشــهدوا مــع والــده ،يف ظــل صمــت العــامل
الــذي ينهــب حقوقهــم ويحرمهــم منهــا" ،فلــن أخــاف
مــن اليهــود الذيــن حرمــوين من حقوقي فســأكرب وأصبح
مهندسا كوالدي".
ً
حلم على كرسي
أمــا الطفلــة ســارة املرتبيعــي أربعــة أعــوام فــا تعــي
معنــى هــذا اليــوم ،ومــا ينــادي بــه مــن حقــوق للطفــل
لــيك تســتطيع أن تطالــب بــه ،ولكــن كل ما كانت ترجوه
مــن والدهــا ليــل نهــار عــرب ســامعة الهاتــف خــال رحلــة
عاجهــا يف األردن ،وحتــى بعــد عودتهــا إىل غــزة بعــد
غيــاب ســتة أشــهر ،أن تعــود لرتكــض عــى قدميهــا تلهو
وتلعــب كأقرانهــا الذيــن تتابعهــم وهــي عــى كــريس
متحرك.
أصيبــت ســارة بشــظايا قصــف صاروخــي يف العمــود
الفقــري خــال العــدوان اإلرسائيــي األخــرية ،أفقدتهــا
القــدرة عــى الحركــة ،وخضعــت طــوال األشــهر الســتة
املاضية لسلســلة عمليات جراحية ،وهي تكافح اليوم
لتعود إىل عاملها يف رحلة العاج الفيزيايئ.

سارة المتربيعي

أن تفقد بيتك
أمــا أمــل الحــاج أحمــد ( 9أعــوام) فتعــي اليــوم معنــى أن
تعيش دون بيت آمن ُيؤويك ،بعدما أفقدها االحتال
منزلهــم يف دقائــق معــدودة ،ففــي اتصــال مــن جيــش
االحتال خال العدوان األخري طلب من العائلة إخاء
استعدادا لتدمريه بقنبلة ألقتها مقاتلة حربية.
املنزل
ً
تتــوق أمــل إىل حيــاة منزلهــا الســابق ،إىل ألعابهــا
وذكرياتها مع أشقائها يف زواياه.
تقــول" :هــدم بيتــي ولنعيــش التــرشد مــن بيــت آلخــر
ونســتقر يف واحــد باإليجــار ،فقــدت بالقصــف كل
حاليــا ال
مابــي وألعــايب ،والحيــاة الجميلــة ،ووالــدي
ً
يعمل بصعوبة يســتطيع الحصول عى شــغل ليوفر لنا
الطعام".
وعــن يــوم الطفــل العاملــي ،تــدرك أمــل أن اإلحســاس
واقعا أبســط الحقوق ألي طفل ،فكيف
باألمان وعيشــه ً
بأطفال غزة أن يعيشوه تحت وقع حروب متكررة باتت
تحســب أعامرهــم بعددهــا ،وكيــف لــك أيهــا العــامل أن
تــأيت لنــا بــأدىن الحقــوق التــي يعيشــها الطفــل يف أي
بقعة؟".
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بعد الفوز في النهائي على شباب رفح

الصداقة

غزة /عالء شايل:
ت ّوج الصداقة بلقب بدرع النسخة األوىل لبطولة النخبة
لألندية أبطال الدوري والكأس التي تحمل اسم الشهيد
الراحــل يــارس عرفــات ،والتــي نظمهــا املجلــس األعــى
للرياضــة بــإرشاف اتحــاد كــرة القــدم ،بعــد الفــوز عــى
شــباب رفــح يف املبــاراة النهائية التــي جمعت الفريقني
أمس ،عى ملعب فلسطني.
ً
بدايــة املبــاراة جــاءت رسيعــة هجومي ـا مــن الصداقــة
مســتغ ً
ال حالــة الرتاجــع والتوهــان لشــباب رفــح يف وقــت

ُي َت َّوج بلقب بطولة النخبة األولى لكرة القدم

امتلــك فيــه الصداقــة أفضليــة األداء وخاصــة يف الشــق
الهجومي.
ً
ً
وشــكل يوســف ســامل إزعاج ـا كبــرا لدفــاع شــباب رفــح،
وبعد عدة محاوالت متكن من تحقيق هدف التقدم من
رأسية متقنة سكنت شباك الزعيم عند الدقيقة (.)24
وزاد الصداقــة مــن ضغطــه الهجومــي بعــد الهــدف وظهــر
يف أكــر مــن محاولــة هجوميــة كاد منهــا أن يعزز النتيجة
لــوال التــرع وعــدم الرتكيــز يف الثلــث الهجومــي،
مستغ ً
ال حالة اإلرباك يف صفوف شباب رفح.

وحــاول شــباب رفــح تنظيــم صفوفــه ،ومهاجمــة مرمــى
الصداقــة لتعديــل النتيجــة ،ولكنــه مل يشــكل خطــورة
حقيقيــة عــى مرمــى منافســه ،لينتهــي الشــوط األول
بتقدم الصداقة بهدف نظيف.
ومل يتغــر الحــال كثــر ًا مــع بدايــة الشــوط الثــاين ،ونــزل
الصداقة بكل قوة من أجل تعزيز النتيجة رغم محاوالت
شــباب رفح لتجديد الدماء الهجومية ببعض التغيرات
لكنها مل تغر واقع الحال داخل املستطيل األخرض.
ومتكن خليل مطر من تســجيل الهدف الثانية للصداقة

بعد مجهود فردي عند الدقيقة (.)53
وتعقــدت مهمــة شــباب رفــح بعــد الهــدف الثــاين لكنــه
اســتمر يف املحــاوالت الهجوميــة دون خطــورة حقيقــة
عــى مرمــى الصداقــة الــذي متاســك دفاعي ـ ًا بشــكل
صحيح.
وتواصلــت محــاوالت شــباب رفــح يف ظــل تألــق حــارس
وقائــد الصداقــة فــادي جابــر الــذي أنقــذ مرمــاه مــن أكــر
مــن فرصــة محققــة مــن عبــد الرحمــن الحميــدي وزمالئــه،
لتنتهي املباراة بفوز الصداقة بهدفني نظيفني.

منتخب الشباب يختتم مشواره
في غرب آسيا بمواجهة العراق اليوم
غزة /وائل الحلبي:
يختتــم املنتخــب الفلســطيني اليــوم ،مشــواره يف بطولــة غــرب
آســيا للشــباب ا ُ
ملقامة يف العراق ،مبواجهة منتخبها يف ختام
منافســات دور املجموعــات للبطولــة ،التــي ودعتهــا فلســطني
بعد الخسارة أمام الكويت يف الجولة الرابعة أول أمس.
الضغــوط ســتكون كبــرة عــى منتخــب العــراق مــن أجــل الفــوز،
الســتعادة التــوازن بعــد الخســارة األخــرة أمــام اليمــن ،باإلضافــة
النتزاع صدارة الرتتيب والتأهل للمباراة النهائية.
وميلــك فــدايئ الشــباب يف رصيــد ( )3نقــاط مــن فــوز
وخســارتني ،فيــا يحتــل العــراق املركــز الثــاين برصيــد  6نقــاط،
ويتصــدر املنتخــب الكويتــي املجموعــة برصيــد  7نقــاط ،إال أن
األخــر أنهــى مشــواره يف املجموعــة وســيكون بحاجــة لخســارة
العــراق للحفــاظ عــى صــدارة املجموعــة وحصــد بطاقــة التأهل
للمباراة النهاية.
وعــى الرغــم مــن األداء القــوي ملنتخــب الشــباب خاصــة يف

اتحاد كرة القدم يقيم

ً
ً
تدريبيا لحكام غزة
معسكرا
غزة /عالء شايل:
افتتح اتحاد كرة القدم معسكر ًا تدريبي ًا لحكام غزة يستمر
ملــدة  3أيــام اســتعداد ًا النطــالق املوســم الجديــد يــوم
الرابع من شهر ديسمر القادم.
ويــرشف عــى املعســكر التدريبي دائرة الحــكام املركزية،
ويحــارض فيهــا الكابــن إبراهيــم غروف مديــر دائرة الحكام،
وإبراهيــم أبــو العيــش أمــني الر ،والدكتور ميشــيل حنانيا
املحــارض واملقيــم اآلســيوي ،والكابــن حســني طقاطــق
مدرب اللياقة البدنية.
وأكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة أن االتحاد
يــوىل االهتــام بالحــكام مــن أجــل تطويــر األداء عــى كافــة
املســتويات خاصــة أن الحكــم يشــكل أحــد عنــارص نجــاح
املنظومة الرياضية.
بدوره أكد محمد زكريا األغا رئيس لجنة الحكام أن اللجنة

تعمــل وفــق رؤيــة تكامليــة عــى مســتوى الوطــن وتهــدف
إيل تطويــر الحــكام عــى املســتويات املحليــة والقاريــة
والدولية.
وقال األغا أن املعسكر التدريبي يشمل محارضات نظرية
وعمليــة للحــكام اســتعداد ًا النطــالق املوســم الريــايض
الجديــد .مــن جهتــه أشــار الكابــن إبراهيــم غــروف إيل أن
املعســكر التدريبــي يــأيت ضمــن سياســة دائــرة الحــكام
لتطويــر أداء الحــكام .وأشــاد غــروف بالحــكام ودورهــم يف
إدارة املباريــات بشــكل مميــز والتــي تســاهم يف إنجــاح
البطوالت الرياضية التي ينظمها اتحاد الكرة.
ويشــارك يف املعســكر التدريبــي أكــر مــن  70حك ـ ً
ا
يخضعــون لتدريبــات عمليــة مكثفة عى ملعب فلســطني
باإلضافــة إيل املحــارضات النظريــة التــي تشــمل تعديالت
قانون كرة القدم والتعديالت الجديدة.

الدعليس

أخــر مباراتــني ،إال أنــه مل يفلــح يف ترجمــة هذا األداء للفوز عى
الكويــت وابتعــد مــن حســابات التأهــل للنهــايئ املقــرر إقامتــه
يف ســتاد البــرة ،وهــو نفــس امللعــب الــذي يحتضــن مواجهــة
منتخبنا والعراق اليوم.
وأبــدى حســام يونــس مــدرب منتخــب الشــباب بعــد الخســارة
مــن الكويــت رضــاه عــن مــا قدمــه العبــي املنتخــب مــن أداء يف
املباريــات الثالثــة التــي لعبوهــا ،معزي ًا تلقي الخســارتني لتأخر
التحضــرات التــي بدأهــا قبــل شــهر واحــد من موعد املســابقة،
ومل يتمكــن مــن تجميــع الالعبــني يف مــكان واحــد إال خــالل
أسبوعني فقط وهي فرتة غر كافية للتحضر.
وأكــد يونــس أن املنتخــب يســعى للرتكيــز خــالل الفــرتة املقبلة
عــى تصفيــات كأس آســيا للشــباب ،مبين ـ ًا أن املشــاركة يف
بطولة غرب آسيا تعتر خر تحضر للتصفيات ،التي ستشهد
تواجــد بعــض الالعبــني الجــدد الذيــن مل يحالفهــم التوفيــق يف
التواجد بغرب آسيا.

يشيد بخدمات ومرافق
مجمع فلسطين الرياضي

غزة/فلسطني:
أشاد عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي،
مبــا يقدمــه مجمــع فلســطني الريــايض مــن خدمــات للقطــاع
الريايض والشبايب ،واحتضان الالعبني واملواهب ورعايتها
من خالل األدوات والتجهيزات املناسبة للنشاط الريايض.
جــاء حديــث الدعاليــس خــالل جولتــه التفقديــة برفقــة عبــد
الســالم هنيــة األمــني العــام املســاعد للمجلــس األعــى
للرياضــة ،يف مرافــق مجمــع فلســطني الريــايض ،ال ســيا
صالــة الشــهيدين الوزيــر والرنتيــي لكال األجســام واللياقة
البدنية ،وصالة سعد صايل واملركز الفلسطيني للتدريب.

واطلــع الدعاليــس عــى الرامــج التــي يحتضنهــا مجمــع
فلســطني واســتضافة املباريات وبطوالت األلعاب الجاعية
والفرديــة ،وتطويــر مهــارات الالعبــني يف اللياقــة البدنيــة
وكــال األجســام ،وتوفــر أدوات خاصــة لالعبــني مــن ذوي
اإلعاقة.
ً
ً
وقــدم عبــد الســالم هنيــة رشح ـا وافي ـا عــن أهميــة مجمــع
فلسطني يف استضافة املنتخبات الوطنية والالعبني الذين
ميثلــون فلســطني يف املحافــل الدوليــة ،وتقديــم الخدمــة
ملنتســبي الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا االتحــادات
الرياضية.

أدار اللقاء تحكيمي ًا :خالد أبو الخر للســاحة ،وســاعده
عــى الخطــوط محمــد الغــول وخالــد بديــر ،ومحمــود أبــو
مصطفى حك ً
ا رابع ًا.
ويف ختــام املبــاراة ت ـ ّوج عبــد الســالم هنيــة مســاعد
األمــني العــام للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة
والشــخصيات التــي حــرضت أبرزهــا إبراهيــم أبــو ســليم
نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم وأعضــاء االتحــاد وبعــض
الشــخصيات الرياضيــة ،نــادي الصداقــة بــدرع البطولــة
إىل جانب املكافأة مالية وقيمتها ألفي دوالر.

سالم الشرفا

عميد رياضيي
فلسطين في ذمة الله
ً
عاما
عن عمر ناهز 90
غزة/فلسطني:
تــويف أمــس ،عميــد الرياضيــني الفلســطينيني الحــاج ســامل
الرشفــا ،عــن عمــر ُيناهــز  90عام ـ ًا قضاهــا يف طاعــة الله وخدمة
وطنه ورياضته.
وشــغل الراحــل الرشفــا العديــد مــن املناصــب ،كان أبرزهــا
تأسيس االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة يف نهاية خمسينيات
القــرن املــايض ،وتــرأس االتحــاد يف أكــر مــن دورة وقــاده
للحصــول عــى عضويــة االتحــاد الــدويل للعبــة يف ظــل معارضة
الكيان الصهيوين.
ولعــب الرشفــا يف نــادي غــزة الريــايض الــذي كان أحــد
مؤسســيه ،ولعب ملنتخب فلســطني يف الدورة العربية األوىل
باإلسكندرية عام  ،1953ومثل فلسطني يف كرة السلة وتنس
الطاولــة وكــرة القــدم إىل جانــب متثيلــه لناديــي غــزة الريــايض
وجمعية الشبان املسيحية يف غزة.
كــا وشــغل الرشفــا منصــب رئيــس اللجنــة االستشــارية لــوزارة
الشــباب والرياضــة يف العــام  ،2009وكان أحــد أكــر وأبــرز
الكوادر الرياضية الفلسطينية قاطبة.

رياضة
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ريال مدريد

يتطلع لمواصلة

أنشيلوتي :مبابي لن يقصي
فينيسيوس من التشكيل
األساسي لريال مدريد

سلسلة نتائجه
اإليجابية في

مواجهة إشبيلية
مدريد(/أ ف ب):
يريــد ريــال مدريــد املتصــدر مواصلــة سلســلة نتائجــه االيجابيــة يف
اآلونــة االخــرية محليــا وقاريــا عندمــا يســتضيف اشــبيلية الثالث يف
لقاء قمة ضمن املرحلة الخامسة عرشة من الدوري اإلسباين.
وفــاز فريــق العاصمــة االســبانية يف  7مباريــات وتعــادل يف واحــدة
يف اخــر  8خاضهــا يف مختلــف املســابقات ويبــدو الفريــق االكــر
ثباتا يف املستوى بني فرق املقدمة يف الدوري املحي.
يف املقابــل ،يتخلــف اشــبيلية عــن املتصــدر بفــارق نقطتــني لكنــه
مل يظهــر صالبــة واســتقرارا يف املســتوى ال محليــا حيــث تعــر امام
االفيس ومايوركا وغرناطة ،وال قاريا حيث يشارك يف دوري ابطال

اوروبــا ويعــاين يف مجموعــة متواضعــة تضــم ســالزبورغ النمســوي
وفولفســبورغ االملاين ورين الفرنيس .ويتعني عى اشــبيلية الفوز
خــارج ملعبــه يف الجولــة االخــرية ضــد ســالزبورغ ليحجــز مكانــه يف
مثــن النهــايئ ،يف حــني حســم ريــال مدريــد بطاقتــه قبــل جولــة مــن
نهاية دور املجموعات.
ويعتمــد املــدرب االيطــايل كارلــو انشــيلويت عــى خاميس مخرضم
يف صفــوف الفريــق امللــيك وهــم الحــارس البلجيــيك تيبــو كورتــوا،
وثاليث خط الوسط املكون من الرازيي كازميريو ،االملاين توين
كــروس والكــروايت لــوكا مودريتــش باالضافــة اىل املهاجــم الفرنيس
كريم بنزمية متصدر ترتيب الهدافني برصيد  10اهداف.

كام فرض الجناح الرازيي فينيسيوس جونيور نفسه هذا املوسم
مــن خــالل عــروض هجوميــة رائعــة نجــح خاللهــال يف تســجيل 8
اهــداف ليحتــل املركــز الثــاين يف ترتيــب الهدافــني ،باالضافــة اىل
الخرة الكبرية التي يتمتع بها املدافع النمسوي دافيد االبا القادم
من بايرن ميونيخ يف صفقة حرة مطلع املوسم الحايل.
ونظــرا لالســتقرار يف تشــكيلته ،فقــد دفــع العبــون اخــرون الثمــن
بالجلــوس عــى مقاعــد الالعبــني االحتياطيــني او حتــى يف
املدرجــات واالمــر يتعلــق باملهاجــم البلجيــيك اديــن هــازار البعيــد
عــن مســتواه ،والجنــاح الويلــزي غاريــث بيــل باالضافــة اىل العــب
الوسط املتقدم ايسكو.

مدريد /وكاالت:
أكــد اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت ،املديــر الفنــي لنــادي ريــال مدريــد اإلســباين،
أن الرازيــي فينيســيوس جونيــور ســيواصل اللعــب يف مركــز الجنــاح األيــرس
حتــى لــو تعاقــد النــادي مــع النجــم الفرنــيس كيليــان مبــايب مــن صفــوف باريــس
سان جريمان.
وظهر فينيسيوس مبستوى رائع مع النادي املليك هذا املوسم ،حيث سجل
عــرشة أهــداف وصنــع خمــس متريــرات حاســمة خالل  18مباراة عى مســتوى
جميع املسابقات ،بينام اقرتب الريال من ضم مبايب ( 22عام ًا) الذي ينتهي
عقده مع سان جريمان بنهاية املوسم الحايل.
وقــال أنشــيلويت قبــل مبــاراة فريقــه أمــام إشــبيلية ":فينيســيوس يلعــب يف
الجهة اليرسى وسيواصل ذلك برف النظر عن من سينضم للنادي".
ورفض أنشيلويت التعليق عى الالعب الذي يتمنى ضمه إىل النادي املليك
سواء مبايب أو الرنويجي إرلينغ هاالند هداف بوروسيا دورمتوند.
وقــال أنشــيلويت ":أحــب الالعبــني الجيديــن .كالهــام ممتــاز .تحدثــت بشــأن
مستقبل هذا النادي وهو أمر واضح دامئا".

غياب  4من أبرز العبي
سان جيرمان عن مباراته
أمام سانت إيتيان

ليفربول يواصل الضغط
على تشيلسي المتصدر
وأرسنال يستعيد التوازن
لندن(/أ ف ب):
حقــق ليفربــول فــوزا ســهال عــى حســاب ضيفــه
ســاوثهامبتون برباعيــة دون رد ،يف مبــاراة لعبــت
ضمن الجولة الـ 13من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وكــرر ليفربــول نفــس النتيجــة التــي حققهــا يف الجولــة
املاضية من الرميريليغ ،حينام انتر عى أرسنال.
وشــهدت الدقيقــة الثانيــة مــن عمــر املبــاراة ،تســجيل
ليفربول لهدف التقدم عن طريق ديوجو غوتا.
وأضــاف غوتــا الهــدف الشــخيص الثــاين لــه وللفريــق
وذلك يف الدقيقة  ،32قبل أن بسجل تياغو ألكانتارا
هدف ليفربول الثالث يف املباراة يف الدقيقة .37
ويف الشــوط الثــاين ،عــزز فريجيــل فــان دايــك مــن
انتصــار ليفربــول بتســجيله الهــدف الرابــع يف الدقيقة
.52
وبتلك النتيجة ،رفع ليفربول رصيده إىل  28نقطة يف
املركــز الثــاين بفــارق نقطــة عــن تشــيليس املتصــدر،
والذي سيلعب مساء اليوم ضد مانشسرت يونايتد.

عــى الجانــب اآلخــر ،توقــف رصيــد ســاوثهامبتون
عقب تلك الهزمية عند  14نقطة يف املركز الـ.14
وضمــن نفــس الجولــة ،اســتعاد فريــق أرســنال ذاكــرة
االنتصــارات يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز ،وحقــق
فوزا عى نيوكاسل يونايتد بهدفني دون رد.
وخرس أرسنال مباراة الجولة املاضية برباعية دون رد
عــى يــد ليفربــول ،لينهــي األخــري سلســلة ال هزميــة لـ ـ
"الغانرز" هذا املوسم.
ســجل ثنائيــة أرســنال كل مــن بوكايــو ســاكا وجابرييــل
مارتينيي ،يف الدقيقتني  56و 66من عمر املباراة.
بتلــك النتيجــة ،يرتفــع رصيــد أرســنال ل ــ 23نقطــة يف
املركــز الخامــس بجــدول الرتتيــب ،بفــارق األهــداف
عــن وســت هــام (الرابــع) ،والــذي يواجــه مانشســرت
سيتي ،األحد.
يف املقابــل ،اســتمرت معانــاة نيوكاســل وتجمــد
رصيده عند  6نقاط يف املركز األخري بجدول ترتيب
الدوري اإلنجليزي.

الشرطة تداهم
مكاتب يوفنتوس
في قضية صفقات
الالعبين الوهمية
روما(/أ ف ب):
داهمــت رشطــة األمــوال العامــة يف إيطاليــا مكاتــب نــادي يوفنتــوس يف تورينــو
وميالنــو ،بحثــا عــن وثائــق تخــص صفقــات بيــع ورشاء الالعبــني يف الفــرتة مــا بــني
 2019و ،2021حسبام أعلنت ممثلة لالدعاء يف بيان رسمي.
وســبق ليوفنتــوس ،املنافــس يف الــدوري اإليطــايل لكــرة القــدم ،أن أعلــن يف
سبتمر بأن هيئة الرقابة عى األسواق تدقق يف إيراداته من صفقات تعاقدات
الالعبني.
أعلنــت ممثلــة لالدعــاء يف إيطاليــا بــأن رشطــة األموال العامة قد فتشــت مكاتب
نــادي يوفنتــوس ،املنافــس يف الــدوري اإليطــايل لكــرة القــدم يف مدينتي تورينو
وميالنو ،بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع ورشاء الالعبني خالل الفرتة ما بني
 2019و.2021
ويعتــر يوفنتــوس مــن أكــر األنديــة اإليطاليــة نجاحــا بعــد فــوزه بلقــب الــدوري
املحــي  36مــرة ،وتتــداول أســهمه يف بورصــة ميالنــو بينــام متلــك رشكــة إكســور
القابضة حصة األغلبية يف أسهمه.
ويف هــذا الســياق ،رصحــت آنــا ماريــا لوريتــو ممثلــة االدعــاء يف تورينــو يف
بيــان رســمي بــأن التحقيقــات هدفهــا البحــث عــن أدلــة عــى ادعــاءات بقيــام كبار
مســؤويل يوفنتوس بتقديم معلومات غري صحيحة ملســتثمرين وإصدار فواتري
تتعلق بصفقات وهمية مل تتم .كام قالت لوريتو إن "التحقيقات تطال العديد
مــن صفقــات بيــع ورشاء الالعبــني والخدمــات التي قدمها بعض العمالء يف هذا
السياق" .يف املقابل ،مل تعلق إكسور ويوفنتوس عى ما ورد يف البيان عندما
طلبت رويرتز منهام ذلك.
وقبل شهر ،أعلن االدعاء العام يف إيطاليا عن فتح تحقيق يف عدد من صفقات
بيع ورشاء الالعبني يف دوري الدرجة األوىل اإليطايل.
وكان نــادي يوفنتــوس قــد أعلــن يف ســبتمر املــايض بــأن هيئــة الرقابــة عــى
األسواق يف البالد تدقق يف اإليرادات التي حصل عليها من صفقات تعاقدات
الالعبني.

باريس /وكاالت:
أعلــن نــادي باريــس ســان جريمــان ،غيــاب  4مــن نجومــه عــن مواجهــة ســانت
إيتيان ،املقررة اليوم يف الجولة الـ 15من الدوري الفرنيس.
فقــد أبــرز النــادي الباريــيس ،يف بيــان عــر موقعــه الرســمي ،أن العــب الوســط
اإليطــايل ،ماركــو فــريايت ،تعــرض إلصابــة عضليــة يف مران الفريق ،وسيشــارك
مجددا يف التدريبات الجامعية بداي ًة األسبوع املقبل.
وأوضح أن أندير هرييرا تم استبداله يف املباراة األخرية ضد مانشسرت سيتي
بســبب آالم عضليــة ،وسيســتأنف التدريبــات مــع الفريــق يف غضــون أســبوع
إىل عرشة أيام.
أمــا العــب الوســط الهولنــدي ،جورجينيــو فينالــدوم ،فيعــاين مــن إصابــة بالركبة
اليرسى ،ومن املنتظر أن يستأنف التدريبات خالل األسبوعني القادمني بعد
إنهاء فرتة التأهيل التي سيخضع لها الالعب الهولندي.
بينــام يغيــب املهاجــم األرجنتينــي ،مــاورو إيــكاردي ،عــن مبــاراة ســانت إيتيــان
بســبب شــعوره بإجهــاد عضــي أثنــاء املــران األخــري ،حيــث أبلــغ الجهــاز الطبــي
بشعوره بحالة من اإلجهاد أدت إلبعاده عن املباراة لتفادي تفاقمها.

استدعاء حجازي لقائمة
ً
بدال من عاشور
مصر

القاهرة /وكاالت:
أعلــن الرتغــايل كارلــوس كــريوش مــدرب منتخــب مــر األول لكــرة القــدم
اســتدعاء الــدويل أحمــد حجــازي مدافــع االتحــاد الســعودي ،لإلنضــامم إىل
قامئته التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس العرب يف قطر.
وبــني كــريوش يف مؤمتــر صحــايف عقــده ،يف القاهــرة أن اســتدعاء حجــازي
جــاء ليكــون بديـ ًـال عــن إمــام عاشــور العــب الزمالــك الذي تم اســتبعاده بســبب
اصابته بفريوس كورونا.
وأكد مدرب مر سعيه لتحقيق لقب بطولة كأس العرب وقال« :بطولة كأس
العــرب تحضرييــة لالعبــني ،ولكــن هــذا ال يعنــي عدم الســعي للفــوز بها ،حيث
يهمنا ذلك ونعمل من أجله».
وأضاف «:قررنا ضم أحمد حجازي مدافع فريق االتحاد بدي ً
ال عن إمام عاشور
العب الزمالك الذي تعرض لإلصابة بفريوس يف قامئة كأس العرب».
وأوضح «:يهمني منتخب مر يف املقام األول الذي أترشف بتدريبه وأعمل
من اآلن لإلعداد بشــكل جيد لكأس األمم األفريقية واملباراة الفاصلة للتأهل
ملونديال العامل .»2022
وشــدد عــى أنــه عــى تواصــل مــع محمــود حســن تريزيغيــه جنــاح فريق أســتون
فيال اإلنجليزي بعد عودته من اإلصابة للوقوف عى حالته.
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في العدوان األخير على غزة

الجامعة اإلسالمية
استشهد
تخرج طالبة
ِّ
فردا
ً 21
في منزلها
من عائلتها..

أرسة الجامعة اإلسالمية يف غزة مع الطالبة زينب القولق يف مزنلها

(فلسطني)

غزة /فلسطني:
كرمــت الجامعــة اإلســالمية طالبــة فلســطينية بإحيــاء حفــل التخريــج يف منزلهــا ،بعدمــا تعــذر حضورهــا حفــل
التخــرج املقــام لطلبــة كليــة اآلداب يف الجامعــة ،بعــد استشــهاد  21فــر ًدا من عائلتهــا يف الحرب األخرة عىل
غزة.
ونــرشت كليــة اآلداب بالجامعــة اإلســالمية -عــرب فيســبوك -صــورة تظهــر قيــام وفــد مــن كليــة اآلداب -ممثــالً
يف عميــد الكليــة ونائبــه وعــدد مــن أعضــاء قســم اللغــة اإلنجليزيــة -يذهــب إىل منــزل الطالبــة زينــب القولــق
لتخريجهــا يف بيتهــا ضمــن أفــواج العراقــة والتميــز .كــا نــرش األكادميــي أكــرم حبيــب (أحــد مــدريس زينــب)
منشو ًرا عرب حسابه بفيسبوك قال فيه" :زينب مل تتمكن من الحضور إىل الجامعة للتخرج ،ليس ألنها كانت
مريضة أو مشغولة برسم رسوماتها الفنية الخاصة بالعدوان القاتل عىل غزة ،بل ألنها فقدت  21من أقاربها،
بينهــم والدتهــا وأختهــا وأخوهــا" .وأضــاف حبيب" :عندما الحظت الجامعة غيابها وعرفت الســبب الحقيقي
ذهبت كلية اآلداب وقسم اللغة اإلنجليزية إىل بيت زينب لتقدم لها شهادتها يف األدب اإلنجليزي".
وشاركت الطالبة زينب صورة التخرج من املنزل والخرب املرفق من الجامعة عرب حسابها عىل تويرت.
وعلــق رئيــس املكتــب اإلعالمــي الحكومــي بغــزة ،ســالمة معــروف عــىل املوقــف بالقول" :لفتــة جميلة تعكس
جميعا ،وهم الشهداء".
وتقديرا لألكرم منا
وفا ًء
ً
ً
كا تفاعل ناشطون فلسطينيون مع ترصف الجامعة بتخريج الطالبة يف منزلها ،وعدوها ملسة وفاء وإخالص
للتضحيات وألهايل الشهداء وقيمتهم يف املجتمع.
وكانــت عائلــة القولــق تعرضــت إىل مجــزرة تســببت يف استشــهاد عــدد كبــر منهــم ،بعــد اســتهداف منزلهــم
بصواريخ إرسائيلية مبارشة ،يف شارع الوحدة مبدينة غزة يف الحرب األخرة.

اكتشاف فسيفساء "نادرة"
لقصر روماني في بريطانيا

لندن /وكاالت:
اكتشــفت فسيفســاء رومانية فريدة من نوعها يف بريطانيا ،تصور واحدة من أشــهر معارك حرب طروادة يف
حقل مملوك ألحد املزارعني .ونقلت وكالة األنباء الربيطانية (يب إيه ميديا) عن هيئة "هيستوريك إنغالند"
إن األثــر الفنــي اك ُتشــف أثنــاء عمليــات التنقيب يف مجمــع القرص مكون من
الحكوميــة املعنيــة باآلثــار القــولّ ،
مجموعة من الهياكل واملباين األخرى ،التي يعود تاريخها إىل القرن الثالث أو الرابع بعد امليالد.
ونظــر ًا لنــدرة وأهميــة املوقــع ،فرضــت وزارة الشــؤون الرقميــة والثقافــة واإلعــالم والرياضــة الحاية عليه رســمي ًا
كأثر مسجل ،وفق ًا إلعالن صدر أمس الخميس .وفق وكالة األنباء األملانية.
وتصــور الفسيفســاء مشــهد ًا مــن إليــاذة هومــروس  -حــول املعركــة امللحمية بني البطل اليونــاين آخيل وبطل
طــروادة هيكتــور .يشــار إىل ّأن هــذه هــي واحــدة مــن عــدد قليــل مــن الفسيفســاء يف أوروبــا ،وكانــت جــزء ًا
مــن أرضيــة منطقــة ترفيهيــة كبــرة أو منطقــة لتنــاول الطعــام داخــل القــرص .وكان مجمــع القــرص يشــغله عــىل
األرجــح شــخص ثــري يف أواخــر العــرص الرومــاين .واك ُتشــف املوقع ،يف روتالند ،خــالل اإلغالق املرتبط بوباء
«كورونا» العام املايض ،حيث اكتشفه جيم إيرفني نجل بريان نايلور الذي ميلك األرض.
وأخطر إيرفني السلطات ،ما أدى إىل أعال تنقيب قامت بها خدمات اآلثار يف جامعة ليسرت.

كلمات
متقاطعة
إعداد /وفاء المهتدي

أسباب الشعور بالقشعريرة
في مواقف معينة
برلني /وكاالت:
علميــا عندمــا تنقبــض
ـك
ـ
ل
ذ
ـر
ـ
س
وتف
ـعر،
ـ
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خ
القشــعريرة هــي
ً
العضالت الصغرة التي تؤثر عىل بصيالت الشعر.
ويشعر البرش بالقشعريرة أثناء املرور بلحظة عاطفية مميزة ً
مثال أو خالل الشعور بالربد.
وتصيب القشعريرة جميع أنحاء الجسم تقريبا ،إذ تنقبض العضالت الصغرة التي تؤثر عىل بصيالت
الشــعر وهــو مــا ينتــج توقــف الشــعر وانقبــاض الغــدد الدهنيــة للعضــالت وتظهــر كأنهــا متورمــة ،وهــم مــا
يسميه األملان "جِ ْلد اإلوز ".
وتظهر القشعريرة أيضا يف حالة وجود تهديد ،وهي متوارثة من اإلنسان القديم أيضا الذي كان يوقف
شعر جسمه بالكامل ،حتى يظهر وكأنه أكرب ،ما يبث الخوف يف نفس العدو.
وهــذه الظاهــرة موجــودة اليــوم أيضــا عنــد بعــض الحيوانــات مثــل القطــط والــكالب وتظهر عندهــا عندما
تشعر هذه الحيوانات بالتهديد ،نقال عن موقع "إن يت فاو" األملاين.
وخالل مرحلة التطور البرشي وجد اإلنسان طرق أفضل للحاية من الربد وللدفاع عن نفسه.
وتراجعــت كثافــة الشــعر يف الجســم مــع الوقــت ،لكــن الشــعور بالقشــعريرة ظــل مصاحبــا للبــرش ،مــع
استثناء منطقتي باطن اليد وأسفل القدم امللساوان ،والتي ال ينمو فيها الشعر.
من جانبه ،ذكر الربوفيسور كريستيان كرنباخ أستاذ املشاعر العاطفية وعلم النفس يف جامعة كيل
األملانيــة لصحيفــة "فيلــت" األملانيــة أن القشــعريرة هــي إحــدى بقايــا التطــور البــرشي .وهنــاك بعــض
الحــاالت التــي يشــعر فيهــا اإلنســان بالقشــعريرة رغــم عــدم وجــود بــرد أو الشــعور بالخــوف ،مثــل ســاع
صوت ضوضاء مزعجة كحركة الطباشر عىل السبورة أو رصير الحرشات.
وحتــى هــذه الظاهــرة ميكــن أن تكــون غريــزة بدائيــة للبــرش ،ألنــه ويف أوقات قدمية جــدا كانت املواقف
الخطــرة عــادة مصحوبــة بأصــوات غريبــة وأصــوات عاليــة وصاخبة .والقشــعريرة يف هــذه الحاالت كانت
تنبه الجسم من خطر ما وتهيئه للمواجهة .لكن ال توجد تفسرات واضحة عندما يتعلق األمر بالشعور
بالقشعريرة يف حاالت ساع املوسيقى أو مشاهدة األفالم العاطفية.

الكلمة الضائعة

انتحار مصري ليلة زفافه..
وعروسه تكشف عن السبب

القاهرة /وكاالت:
أقدم شــاب مرصي ( 36عاما) مبحافظة الجيزة ،عىل االنتحار بطعن نفســه بالبطن ،وذلك بعد نحو
ساعة فقط من حفل زفافه.
ويف التفاصيــل ،ذكــرت صحيفــة "الوطــن" املرصيــة ،أن أرسة الشــاب "زوجتــه ووالدتــه وشــقيقته"
أكدت بتخلصه من حياته "انتحاره".
وكشــفت الزوجــة خــالل التحقيقــات ،أنــه عقــب اختالئهــا بالشــقة ،مل يتمكــن مــن القيــام بواجباتــه
الزوجية ،فرتكها يف الغرفة بداعي دخول الحام وعند غيابه لحقت به فعرثت عليه متوفيا بسكني
يف املطبخ ،فاستغاثت بأهله ،الذين قاموا بنقله للمستشفى إلسعافه ،إال أنه تويف نتيجة إصابته.
ونقلــت الصحيفــة عــن والــدة الشــاب قولهــا إنــه "كان يعــاين مــن حالــة نفســية ،وكانت تظــن أن زواجه
سوف يحسن حالته".
وتحول الفرح من التهاين والتربيكات إىل رصاخ وعويل عقب انتشــار خرب وفاة العريس ليلة زفافه
طعنًا بسكني عقب انتهاء مراسم الحفل ودخوله عش الزوجية.

سـودوكـو

SU-DO-KU

إعداد /وفاء المهتدي

حيوان له ثالثة قلوب يتكون من  8أحرف

األفقي:
 -1شخص واحد – كثير
الكالم
 -2عكس نافع – مريض
معكوسة  +حرف
-3قاتل الصحابي حمزة بن
عبد المطلب
 -4يستمع  +يوضع فوق
الرقم معكوسة
 -5نصف كتاب –مختلفان
 -6رعاية يتيم – علم
مؤنث
-7اسم موصول – ضالل
– حرف جزم
 -8حيوان قطبي
معكوسة – دحر
االستعمار
-9رايات – حب

العمودي:
 -1حب استطالع –
لالستفهام  +أحد
الوالدين معكوسة
 -2ذهب ولم يعد – جمع
ضفدع
 -3رشيد مبعثرة
 -4نصف يصيد +عاصمة
الهند القديمة
 -5حرف عطف  +فجأة +
يستخدم للشوي
 -6يضيء معكوسة –
متشابهان
 -7ثلثا ثقب  +من أسماء
السيف – أنت باإلنجليزية
 -8من أسماء يعقوب
عليه السالم  +جواب
-9شك

حل الكلمات
المتقاطعة مقلوب

العنكبوت – الزرافة – الثعلب – الطاووس – الببغاء
– الحوت – الغوريال – البطريق – الغزال – قط –
األرنب – دجاجة – حصان – بومة – أسد – جمل –
فر – بط
حل الكلمة الضائعة

اإلخطبوط

حل سودكو
مقلوب

أخبار وتتمات
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"بالرفاء والبنين ..ننتظرك الثالثاء"..
كدر صفو أفراح الفلسطينيين
أوامر استدعاء إسرائيلية ُت ِّ
الخليل /صفا:
يف حفــل زفافــه ،ســلمت مخابــرات االحتــال
األســر املحــرر مهــدي بداونة باقــة ورود مصحوبة
بأمــر اســتدعاء ،يف حادثــة متكــررة للمــرة الثانيــة
يف مخيم عايدة شاميل بيت لحم.
"عريســنا الغــايل ..مــربوك ..بالرفــاء والبنــني"،
مــا كتبــه ضابــط املخابــرات "كابــن شــاكر" عــىل
البطاقــة املرافقــة ألمــر االســتدعاء ،يف صيغــة
تهكميــة تهــدف ملصــادرة محطــات الفــرح مــن
مناسبات الفلسطينيني السعيدة.
ويحــرص االحتــال عــىل تنغيــص أفــراح
الفلســطينيني واستهداف مناسباتهم ،عن طريق
تهديدهم أو اختطافهم وهدم منازلهم.
ويــروي بداونــة أنــه صــدم بوصــول باقــة مــن الــورود
موضحــا "أن
مصحوبــة بظــرف إىل قاعــة زفافــه،
ً
الباقــة أوصلــت إىل القاعــة عن طريق ســيارة أجرة
شخصا عىل
محلية ،وأخربنا صاحب املركبة بأن
ً
حاجــز النشــاش أوقفــه وطلــب منــه إرســال الباقــة
إىل حفل صديقه لتعذر وصوله".
وأفــاد لوكالــة "صفــا" ،أنــه مل يكــن يتوقــع الحادثــة

تقريبا واإلفراج عنه
خاصة بعد اعتقاله قبل شهر
ً
بعد إجرائه مقابلة مع مخابرات االحتال.
وأضــاف أن موعــد املقابلــة بحســب مــا جــاء يف
االســتدعاء الثاثاء املقبل ،مبينًا أنه من املمكن
أن يتعرض لاعتقال عقب املقابلة.
صادمــا ،وكـ َّـدر صفــو
وأشــار إىل أن املوقــف كان
ً
فرحــه ونغــص فرحــة والدتــه وعروســه بالتحديــد،
خاصــة بعــد معرفــة احتامليــة اعتقالــه بعــد مــرور
أقل من أسبوع عىل زفافه.
وقىض بداونة ما يقارب أربع ســنوات يف ســجون
االحتال ،قبل اإلفراج عنه منذ  5شهور.
وتجــاوزت مامرســات االحتــال حــد التهديــد يف
محاوالتها للتنغيص عىل الفلســطينيني ،إذ ير
االحتــال عــىل قلــب أفــراح الفلســطينيني إىل
أحــزان .املواطــن إســامعيل نواجعــة ،مل ميـ ِ
ـض
الكثــر عــىل حــداده بعــد وفــاة شــقيقه التــوأم
معــا قبــل
عرفــات ،وكان مــن املقــرر عقــد زفافهــام ً
أن تهدم قوات االحتال منزلهام يف قرية الجوايا
جنويب الخليل .وبعد أن هدأ أمل إسامعيل عىل
فقــدان شــقيقه ،أشــعلته قــوات االحتــال بهــدم

منزله قبل أيام من موعد زفافه.
وقــال منســق لجنــة حاميــة وصمــود جبــال جنــوب
الخليــل ومســفر يطــا فــؤاد العمــور ،إن املنزل كان
مجه ـ ًزا بالكامــل إىل أن أخطرتــه قــوات االحتــال
وهدمته بعد أيام بزعم عدم الرخيص.
وأضــاف يف حديثــه لــ"صفــا" ،أن اللجنــة وأهــايل
املنطقــة مل يستســلموا ملحــاوالت االحتــال
للتضييــق عــىل الفلســطينيني وتكديــر عيشــهم،
ويف ظل ضعف الدور الرســمي قاموا بإعادة بناء
املنزل بتربع من أقاربه وأهايل القرية.
وأشــار إىل أن البنــاء الجديــد أقيــم يف غضــون
يومــا منــذ انطــاق الحملــة عــىل بعــد 30م من
ً 20
البنــاء الســابق ،حتــى ال ُيعــاد هدمه با إخطار يف
حــال أعيــد بنــاؤه يف نفس املوقعً ،
طبقا للقوانني
املزعومة لدى االحتال.
وأوضح العمور أن الهدف من الحملة إعادة إحياء
ـائعا بــني األهــايل
مفهــوم "الفزعــة" الــذي كان شـ ً
وحرصــا عــىل تثبيت الوجود الفلســطيني
ميــا،
قد ً
ً
وتحــدي مامرســات االحتــال للتضييــق عــىل
املواطنني ومحاوالته رسقة فرحته.

سليمان :قضيتنا تحتاج إلى إستراتيجية
َ
ركيزتي المقاومة والتدويل
كفاحية تقوم على
دمشق /فلسطني:
قال نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية فهد سليامن:
إن قضيتنــا الفلســطينية تحتــاج إىل إســراتيجية كفاحيــة
تقوم عىل ركيزيت املقاومة الشاملة والتدويل.
وأضــاف ســليامن ،خــال كلمتــه يف مهرجان إحيــاء الذكرى
الســابعة عــرشة لرحيــل يــارس عرفــات أن انتصــار الحــق
الفلسطيني ال يكون إال باستنفار عنارص القوة الذاتية ،وأن
غياب القوة يجعل من العدوان الغاشم هو الحق السائد.
وأكــد خــال كلمتــه يف املهرجــان الــذي أقيــم مبخيــم
الرموك جنوب دمشــق أن ذكرى رحيل "أبو عامر" تدفعنا
لتجاوز االنقسام وإعادة بناء الوحدة الداخلية ،وإعادة بناء

غزة /فلسطني:
أكــدت املديــرة العامــة للتخطيــط
والسياســات يف وزارة الحكــم
املحــي م .منــى ســكيك ،أن الــوزارة
تحــرص دامئــا عــىل دعــم الشــباب
والبحــث عــن آليــات دعمهــم مــن
خــال مشــاركتهم املجتمعيــة
وانفتاحهــم عــىل مختلــف فئــات
املجتمع.
جــاء ذلــك خــال قمــة الشــباب
 ،2021أمس ،التي عقدها املنتدى
االجتامعــي التنمــوي ،واالئتــاف

حامس ... :
اإلســراتيجية ألمتنــا العربيــة واملغــرب جــزء
منهــا ،ال ميكــن أن يتحقــق بالتحالــف مــع عــدو
األمــة وعــدو شــعبنا الفلســطيني الــذي يرتكــب
الجرائــم واالنتهــاكات اليوميــة بحــق شــعبنا
وأرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب املنطقة.
وأضافــت" :إن مكانــة املغــرب التاريخيــة ودور
شــعبه املعهــود تجــاه فلســطني والقــدس ال
ً
مطلقا مع التطبيع والتحالف
ميكن أن يســتقيم
مــع العــدو الصهيــوين واإلســهام يف إدماجه يف
املنطقة".
وتابعــت" :إن اســتقبال املغــرب ملجــرم الحــرب
الصهيــوين "بينــي غانتــس" الــذي لطاملــا
افتخــر بقتــل العــرب والفلســطينيني مــن النســاء
واألطفــال ،وقصــف البيــوت وتدمرهــا عــىل
رؤوس ســاكنيها ،وحصــاره قطــاع غــزة ،ورسقــة
األرض الفلســطينية وإقامــة املســتوطنات
عليهــا ،خطيئــة كــربى بحــق شــعبنا الفلســطيني
وقضيته العادلة".
متامــا مــع
وأشــارت إىل أن هــذه الزيــارة تتنــاىف ً
إرادة األمــة واملوقــف القومــي األصيل للشــعب
املغــريب الرافــض مبجملــه ألي عاقــة أو
اتفاقيات مع "العدو الصهيوين".
وعـ َّـدت أن "هــذه االنتكاســة نحــو العــدو
وعقــد االتفاقيــة األمنيــة والعســكرية وغرهــا
معــه ،لــن تــؤدي ســوى إىل اســتباحة الســيادة
العربيــة املغربيــة ،وإىل مزيــد مــن ســفك دمــاء
الشــعب العريب الفلســطيني ،وارتكاب الجرائم
واالنتهــاكات بحــق أرضــه ومقدســاته ،والتنكــر
لحقوقه يف الحرية والعودة واالستقال".

الخليل /فلسطني:
وافقت ،أمس ،الذكرى السنوية الـ 26الستشهاد املجاهد القسامي عبد الكريم
املساملة من مدينة الخليل ،بعد رحلة جهاد ومطاردة طويلة.
واملســاملة مواليــد عــام  1958يف قريــة بيــت عــوا ،وهــو الخامــس بــني إخوانــه
الثامنيــة ( 5إخــوة و 3أخــوات) ،وتــزوج عــام  1980ولديــه ســتة أبنــاء (ثاثــة أوالد
وثاث بنات).
تعــرض لاعتقــال األول يف ســجون االحتــال يف أثنــاء االنتفاضــة األوىل بتهمــة
"استخدام بارود الكسارات يف تطوير وسائل قتالية" ،ثم تعرض لاعتقال مرتني
عام  1989بتهمة املشاركة يف نشاطات االنتفاضة وفعالياتها املختلفة.
ســاند املقاومــني أمثــال أمجــد أبــو خلــف وســليم صبيح وخالد الزيــر ومحمد عزيز
وطاهر قفيشة وحامد يغمور وجهاد غلمة وإياد أبو حديد وغرهم الكثر الذين
حافظ عليهم وساعدهم ووفر لهم ما يحتاجون إليه.
وشــارك يف عــدة عمليــات فدائيــة مــع ســليم صبيــح وخالــد الزيــر ،واتهمتــه قــوات
االحتــال بقتــل ضابــط إرسائيــي بعــد أن ســاعد يف زرع عبــوة ناســفة عــىل أحــد
الطــرق .بــدأت قــوات االحتــال مبطــاردة املجاهــد املســاملة يف مــارس 1995م
حــني حــرت قــوات خاصــة مــن االحتــال العتقالــه مــع شــقيق زوجتــه ،لكنه متكن
مــن الفــرار ،ويف نوفمــرب مــن العــام ذاتــه حارصتــه قوات االحتــال يف أحد املنازل
التي تحصن بها يف بيت عوا.
متكــن املجاهــد آنــذاك مــن االنســحاب من املنزل؛ يك ال يتســبب باألذى ألهله،
وخاض اشتباكا مسلحا مع قوات االحتال يف أحد الحقول املجاورة حتى ارتقى
شهيدا.

سكيك :الحكم المحلي يحرص على تعزيز دور الشباب في التنمية

شــاملة ملؤسســات منظمــة التحريــر باالنتخابــات أو التوافق
الوطنــي .وشــدد عــىل أن القضيــة الفلســطينية بحاجــة إىل
اعتــامد إســراتيجية كفاحيــة تقــوم عــىل ركيـ َ
ـزيت املقاومــة
الشــاملة والتدويــل :املقاومــة مبختلــف أشــكالها ،ومنهــا
املقاومة الشعبية وصو ًال إىل العصيان العام من جهة.
وأضــاف ســليامن أن قضيتنــا بحاجــة إىل مواجهــة الجهــد
لتدويلهــا عــىل أوســع نطــاق ،بالحقــوق الوطنيــة ،وماحقــة
(إرسائيــل) يف املحافــل الدوليــة ومحارصتهــا ومعاقبتهــا
عــىل إمعانهــا يف انتهــاك املواثيــق الدوليــة وقــرارات
الرشعيــة الدوليــة والقانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين
الدويل.

وطالبــات حــامس النظــام الحاكــم يف املغــرب
بالعــودة عــن خطواتــه عاجـ ًـا ،وقطــع عاقتــه مــع
"الكيــان الصهيــوين" ،واالســتجابة لتطلعــات
شــعوبنا العربيــة واإلســامية ويف مقدمتهــا
الشــعب املغــريب الشــقيق ،والعمــل مــع الدول
العربيــة واإلســامية كافــة عــىل محــارصة هــذا
الكيان وعزله وفضح جرامئه.
كــام دعــت إىل دعــم صمــود شــعبنا وتعزيــزه
يف مواجهــة االحتــال ومشــاريعه ومخططاتــه
حتــى إنهــاء وجــوده عــىل أرضنــا الفلســطينية،
واســرداد كل حقــوق شــعبنا املســلوبة غــر
منقوصة.
يف ســياق متصل ،أكد االتحاد العاملي لعلامء
املســلمني ،أمــس ،أن إقــدام بعــض الــدول
العربيــة عــىل "تحالفــات وخطــوات عمليــة"
مــع االحتــال اإلرسائيــي "عمــل مــدان ومحــرم
رشعا".
ً
وأوضــح بيــان حمــل توقيــع األمني العــام لاتحاد
عــي القــره داغــي ،أن "مــا ُت ْقــدم عليــه بعــض
الــدول ،مثــل اإلمــارات واملغرب ،من االنغامس
يف التحالفــات والخطــوات العمليــة مــع الكيــان
رشعا،
الصهيــوين املحتــل ،عمــل مــدان ومحــرم ً
وخيانــة للعهــد العمــري والصاحــي ،ولحقــوق
الشعب الفلسطيني".
وجــدد اتحــاد علــامء املســلمني ،تأكيــد وقوفــه
الدائم "مع األقى والقدس وفلســطني ،وضد
االحتال اإلرسائيي والتطبيع معه من أي دولة
أو جامعة كانت".
ً
ولفــت إىل أنــه أصــدر ســابقا "عــدة بيانــات
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إلدانة التطبيع مع املحتلني لقدســنا ،وأقصانا،
ولفلســطني ،وعقــد عــدة مؤمتــرات ونــدوات
لتأكيــد أولويــة هــذه القضيــة ،وحرمــة التطبيــع،
وأنه خيانة كربى لقضيتنا األوىل".
ودعــا االتحــاد إىل بــذل جميــع الجهــود املاديــة
واملعنويــة لتحريــر األرايض املحتلــة جميعهــا
وعىل رأسها األقى والقدس الرشيف.
ووقــع املغــرب قبل أيــام اتفاقيتني مع االحتال
اإلرسائيــي يف مجــاالت عســكرية ،خــال زيــارة
قــام بهــا وزيــر الحــرب اإلرسائيــي بينــي غانتــس
للرباط ،بدأت الثاثاء وانتهت الخميس.
وأقــام الجانبــان عاقــات دبلوماســية يف إثــر
توقيــع اتفاقــات "أوســلو" بــني منظمــة التحريــر
واالحتــال يف  13أيلــول /ســبتمرب لعــام
 ،1993قبــل أن تقطعهــا الربــاط بعــد االنتفاضة
الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام .2000
ويف أواخــر العــام املــايض اســتأنف الجانبــان
عاقاتهــام الدبلوماســية يف إطــار اتفــاق
اعرفــت مبوجبــه الواليــات املتحــدة بســيادة
املغــرب عــىل الصحــراء الغربيــة املتنــازع عليها
مع جبهة "البوليساريو" املدعومة من الجزائر.
وأبرمــت اإلمــارات مــع االحتــال عــدة اتفاقيــات
يف مجاالت مختلفة منذ توقيع اتفاقية لتطبيع
العاقــات بــني الجانبــني يف واشــنطن منتصــف
أيلول/سبتمرب .2020

ووقعت أربع دول عربية ،هي اإلمارات واملغرب
والبحريــن والســودان ،يف  ،2020اتفاقيــات
لتطبيــع العاقــات مــع "إرسائيــل" ،لتنضــم إىل
مر واألردن من أصل  22دولة عربية.

مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة "أمــان"
تحــت عنــوان "حــوار أكــر ،مســتقبل
أفضــل" ،مبشــاركة ممثلــني عــن
البلديات ومؤسســات حقوقية وأطر
ومؤسسات شبابية ونشطاء.
وشــددت ســكيك عىل رضورة إجراء
االنتخابــات كعمليــة دميقراطيــة،
مشــيدة يف الوقــت ذاتــه ،بالــدور
الرقايب للوزارة.
وقالــت" :نقــوم حاليــا بإعــداد نظــام

رقــايب مطــور لتقييــم البلديــات
وأعضــاء املجالــس البلديــة الحاليني
الــذي ســيطور قدراتنــا يف اختيــار
القادمني".
وأكــدت ســكيك جهوزيــة الحكــم
املحــي لتشــكيل مجالــس شــبابية
يف جميــع البلديــات بناء عىل طلب
الشــباب ،مشــرة إىل أهميــة تحديــد
احتياجاتهــم بأنفســهم واملشــاركة
يف صناعة القرار.

الهندي ... :
فضائيــة "األقــى" مســاء أمــس :أنــه ال ميكــن إلغــاء الجهــاد مــا دمنــا تحت
االحتــال ،ففلســطني حلقــة مــن حلقــات الــراع الــذي يهــدف لتفتيــت
األمة اإلسامية وعدم نهضتها".
وذكــر أن أطــامع االحتــال متتــد لــكل املنطقة العربية والرشق اإلســامي،
الفتًا إىل أن الذي فتح باب التطبيع للعرب هو توقيع الفلسطينيني اتفاق
أوسلو.
وقــال الهنــدي :إن الهــدف األســايس لحركــة الجهــاد اإلســامي كحركــة
مقاومة هو تفكيك املرشوع الصهيوين.
وذكــر أن "الربامــج املرحليــة كانــت ارتها ًنــا للكيــان الصهيــوين وسياســاته
تحــت مســمى الرشاكــة مــع االحتــال ،وأن أي اتفــاق مــع العــدو عبــارة عــن
مؤامرة وعراقيل يجب التصدي لها وإفشالها".
وأكــد أن هنــاك محاولــة لصناعــة أعــداء جــدد يف املنطقــة؛ والكيــان
ً
صديقا.
الصهيوين بات عند البعض
وقــال الهنــدي :إن الضفــة الغربيــة تدفــع أمثا ًنــا باهظــة بســبب مــا وصفــه
مؤكدا أن "نتائج صمودنا بدأت تتحقق عىل
بـ"سلطة االستسام" هناك،
ً
األرض بسبب املقاومة".
وذكر أن السلطة ليس لديها مرشوع اليوم وال بدائل ،ألن "حل الدولتني"
انتهــى ،يف حــني يرفــض االحتــال الحــوارات مــع الســلطة ويرفــض حــل
الدولتني بسبب سياسة السلطة.
وأشــار إىل أن االحتــال يتعامــل مــع الســلطة فقــط تحــت بنــد التنســيق
األمنــي ،يف حــني تســعى حكومــة االحتــال ملنــع متــدد املقاومــة مــن غزة
إىل الضفة.
وقــال الهنــدي" :ال خيــارات وال بدائــل إســراتيجية لــدى الســلطة ســوى
التفاوض".
وأشــار إىل أن هنــاك محــاوالت محمومــة لالتفــاف عــىل نتائــج معركــة
"ســيف القــدس" ،وأن هنــاك محــاوالت كاذبــة إلخضاع قطاع غزة مبســمى
"االنفراجة الكربى".
ولفــت إىل أن هنــاك أنظمــة عربيــة تعقــد مــع االحتــال تحالفــات أمنيــة
مشرا إىل أنه ال بد من بناء وحدة حقيقية
وسياسية واقتصادية وثقافية،
ً
للكل الفلسطيني وعىل مبدأ املقاومة وبناء مركزي للمقاومة ومبقدمتها
حركات املقاومة يف فلسطني.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /أحمــد محمــد مــوىس رشيتــح عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  410033047الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عبدالرحيــم ابراهيــم محمــد حجــو عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  900920596الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /وســام محمــود محمــد ابــو ديــه عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  901648295الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ســمر زهــر رمضــان شــهوان عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  400146452الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /حســني عبداللطيــف ســامه شــاميل
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  800650178الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد ريــاض حســن ال نجــار عن فقد
هويتــي وتحمــل الرقــم  801088329الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

"الشباب والثقافة" تنظم
تطوعيا للتوعية
يوما
ً
ًّ
بمخاطر التنمر والعنف
غزة /فلسطني:
نظمــت اإلدارة العامــة للطفولــة والطائــع يف الهيئــة العامــة للشــباب
تطوعيا يف مدرســة غزة االبتدائية املشــركة حول مخاطر
يوما
والثقافةً ،
ً
التنمر والعنف يف املدارس.
وأوضحــت مديــرة دائــرة الطفولــة يف الهيئــة العامــة ســامهر بكــرون ،يف
بيان ،أمس ،أن اليوم التطوعي يأيت يف إطار جهود توعية املجتمع حول
الســلوكيات الســلبية وأبرزهــا التنمــر والعنــف بــني األطفــال يف املــدارس
وإبراز مخاطرها وتأثرها السلبي عىل األطفال.
وذكــرت بكــرون أن النشــاط اســتهدف ( )35طفـ ًـا وطفلــة مــن أعضــاء
الربملان الطايب يف املدرسة.
وتخلــل اليــوم التطوعــي أنشــطة تدريبيــة متنوعــة ومحــارضة حــول التنمــر
والعنــف يف املــدارس وأشــكاله قدمتهــا األســتاذة فاتــن أبو عيشــة ،وســط
تفاعل األطفال املشاركني.

 3وفيات ...
وأضافــت أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل :الخليــل
 ،45طولكــرم  ،6جنــني  ،11بيــت لحــم  ،16ضواحــي القــدس  ،3رام اللــه
والبرة  ،25نابلس  ،3طوباس  ،8أريحا واألغوار  ،2قطاع غزة .30
وذكــرت وزارة الصحــة ،أن نســبة التعــايف مــن فــروس "كورونــا" يف
فلســطني بلغت  ،98.4%فيام بلغت نســبة اإلصابات النشــطة ،0.6%
ونسبة الوفيات  1%من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود  35مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،فيــام يعالج يف
مراكــز وأقســام "كورونــا" يف مستشــفيات الضفــة  72مصابــا ،بينهــم 11
مصابا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
وعــن عــدد جرعــات التطعيــم التــي أعطيــت للمواطنــني ،ذكــرت أن
عددهــا الــكي بلــغ  2,845,609جرعــة ،منهــا  2,055,945يف الضفــة،
و 789,664يف قطاع غزة.
يف ســياق متصــل ،أفــاد املديــر العــام للرعايــة الصحيــة األوليــة يف وزارة
ـأن "خليــة األزمــة" يف قطــاع غــزة ســتعقد
الصحــة د .مجــدي ضهــر ،بـ ّ
خاصــا صبــاح غــد االثنــني؛ لبحــث مســتجدات متحــور كورونــا
اجتامعــا
ً
ً
أن الخليــة
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ـرون".
"أوميكـ
ّ
ّ
ســتبحث خــال اجتامعهــا متحــور كورونــا الجديــد "أوميكــرون" ،الــذي
ظهــر يف جنــوب إفريقيــا ،ورشعــت دول العــامل بأخــذ إجــراءات صارمــة
ملكافحتــهّ .
وأكــد عــدم وجــود أي إجــراءات جديــدة يف قطــاع غــزة ّإال بعــد
اجتامع "خلية األزمة" وتباحثها باألمر.
وتضم خلية األزمة بغزة ممثلني عن وزارات الصحة والداخلية واالقتصاد
ّ
إىل جانب وزارات وجهات أخرى.

عرشات املستوطني ...
مــن داخــل األقــى .إىل ذلــك ،اعتقلــت قــوات االحتــال ،أمس ،الشــاب
املقــديس ســفيان النتشــة ،عقــب دهــم منزلــه يف الحــارة الوســطى ببلــدة
ســلوان ،وفــق مــا أفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة الذي أكــد أن املعتقل
اقتيد ألحد مراكز التحقيق يف القدس.
عاما)
(17
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ـ
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ـى
ومــددت ســلطات االحتــال اعتقــال الفتـ
ً
حتــى يــوم غــد ،علـ ًـام أنه اعتقــل الليلة قبل املاضية من حي راس العمود
بســلوان .ويف الســياق ذاتــه ،أفرجــت قــوات االحتــال عــن الشــبان محمد
هيثــم مصطفــى ،ومحمــد بكــر مصطفــى ،ومحمــد املــري ،وأحمد هيثم
محمود ،ومحمد وليد محمود ،ولؤي أرشف محمود.
كــام أفرجــت عــن الشــاب أنــس قنــرب بــرشط إبعــاده عــن املســجد األقــى
ملــدة شــهر ،وتغرميــه كفالــة بقيمــة  500شــيقل ،ومخالفــة بقيمــة خمســة
آالف يف حال مخالفته رشوط اإلبعاد.
و"قنرب" من سكان بلدة جبل املكرب جنوب رشق مدينة القدس املحتلة،
اعتقلته سلطات االحتال األربعاء املايض.

تتمة مقال ماذا بعد ...
كعادتهم ،اجتمع العرب ،وقرروا :إرسال مذكرات شجب وإدانة شديدة
اللهجــة لربيطانيــا وأمريــكا ،وقــرروا إقامــة معســكر تدريــب للمقاومــني
قرب دمشــق ،أغلقوه مجرد احتجاج بريطانيا ،وأعلنوا عن تشــكيل جيش
اإلنقــاذ ،وخذلــوه ،واســتعدوا للتــربع مبليــون جنيــة ،مل يصــل منهــا قــرش
واحد لثوار فلسطني.
أما الشعب الفلسطيني ،فقد التف حول املفتي أمني الحسيني ،وخاض
معارك الدفاع عن فلسطني مع القائد البطل عبد القادر الحسيني ،رغم
عــدم تعــادل كفــة التســليح واإلعــداد ،ورغــم رفــض جامعــة الــدول العربيــة
طلــب املفتــي الحــاج أمــني الحســيني تشــكيل حكومة فلســطينية وطنية،
لتكــون نتيجــة هــذا الخــذالن العــريب والدويل قيام دولــة إرسائيل عىل كل
أرض فلسطني ،وترشيد سكانها.
بعــد ثاثــني عامــا مــن صــدور قــرار التقســيم ،ســنة  1977قــررت الجمعيــة
يومــا
العامــة لألمــم املتحــدة أن يكــون يــوم  29نوفمــرب مــن كل عــامً ،
عامليــا للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ،إنــه يــوم للخطــب الرنانــة،
ً
وللشــجب واإلدانة ،ولاحتفاالت املمزوجة بالرقص والغناء ،وهز الكتف
بح ّنيــة ،وللتغطيــة عــىل جــذر الــراع ،والــذي يجــب أن يقــوم عــىل متزيق
االتفاقيات ،ورفض كافة أشكال التنازالت ،والتصعيد يف املواجهات.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــي حســن احمــد النبيــه عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  408118297الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /نــارص ســعيد خميــس حمودة عن فقد
هويتــي وتحمــل الرقــم  ٩٠٦٩٣٨٩٥٦الرجــاء ممــن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /مهنــد محمــود عــرايب البنــا عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  400773271الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /ابراهيــم محمــد احمــد القــرا عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  401194287فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /باســل كــامل خليــل الفيومــي عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  801816414الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /محمد عبد السام محمد حسنني عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  405966532الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /احمــد محمــود عــرايب البنــا عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  800335606الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /محمــد حامــد حســني الجمــل عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  924356363فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

األخيرة

األحد  23ربيع الثاني 1443هـ  28نوفمبر /تشرين الثاني
Sunday 28 November 2021

FELESTEENO NLINE

كرم الطالب الموهوب
التعليم ُت ّ
أبو جزر في منزله برفح

أبــعاد
أ.د .يوسف رزقة

غزة /فلسطني:
كرمــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل– اإلدارة العامــة لألنشــطة الرتبويــة،
ّ
الطالــب رمضــان أبــو جــزر الــذي يتميــز مبوهبــة وقــدرات كبــرة يف نظــم
وإلقاء الشعر والخطابة ورواية القصص.
جــاء ذلــك خــال زيــارة قــام بهــا وفد من الــوزارة ،أمس ،ملنــزل الطالب يف
مدينــة رفــح مبشــاركة املديــر العــام لألنشــطة الطابية يف الــوزارة م .مازن
الخطيــب ،ومديــر تعليــم رفــح األســتاذ أرشف عابديــن ،ومديــر الدائــرة
الثقافيــة يــري الغــول ،ومديــر الدائــرة الرياضيــة عبــد الغنــي الشــيخ،
ورئيس قسم األنشطة أحمد الشامي.
ونقــل الوفــد للطالــب وأرستــه تحيــات وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم د.
زيــاد ثابــت ،مؤكديــن أن الــوزارة تفتخــر وتعتــز بالطالــب رمضــان ،و ُتقـ ّـدم
لــه كل التشــجيع والدعــم متمنيــة لــه التوفيــق والتميــز يف حياتــه وتحقيقــه
املستقبل الزاهر.
ُ
وأوضــح الخطيــب أن الــوزارة تقـ ّـدر كل الطلبــة املوهوبــني واملتفوقــني،
و ُت ّ
نفذ برامج خاصة لرعايتهم وتشجيعهم.
مــن جهتــه ،أعــرب الطالــب رمضــان عــن ســعادته بهــذا التكريــم ،مؤكــد ًا
أنــه ســيبذل مزيــد ًا مــن الجــد واالجتهــاد الســتكامل مســرة التميــز وخدمــة
الوطن.

الكويت ..إطالق مسابقة توعوية
بعنوان "فلسطين قضيتي"

الكويت /فلسطني:
أعلنــت جمعيــة اإلصــاح االجتامعــي ،بالتعــاون مــع
رابطة شباب ألجل القدس يف الكويت ،عن إطاق
مسابقة توعوية بعنوان "فلسطني قضيتي" يف 29
ترشين الثاين/نوفمرب الجاري.
وقالــت الجمعيــة يف منشــور لهــا عــرب منصاتهــا
الرقمية "تويرت" و"إنستغرام" :إن مجاالت املشاركة
يف املسابقة تتعدد ما بني إرسال مقاطع الفيديو،
والصــور الفوتوغرافيــة ،واللوحــات الفنيــة ،ومقاطــع
الصــوت واملجســامت ،مشــرة إىل أن آخــر موعــد
للتســجيل يف املســابقة  15كانــون األول/ديســمرب
املقبل.
وأوضحت أن املسابقة تستهدف مواطني ومقيمي
دولــة الكويــت ،وتقــوم عــى أســاس "املنافســة
يف خدمــة القضيــة الفلســطينية توعو ًيــا ،بأســلوب
إبداعــي ذي تأثــر وانتشــار ،مــن خــال اســتقطاب

الطاقــات املبدعــة ،وتجديــد الطــرح ،وتبنــي أفــكار
إبداعية تخدم التوعية بالقضية الفلسطينية".
وأشــارت الجمعيــة إىل أن مضمــون املســابقة
يتنــاول الجوانــب التاريخيــة والرشعيــة والحقوقيــة
واإلنســانية ،املتعلقــة بقضيــة فلســطني أو القــدس
أو املســجد األقــى ،وإظهــار صــورة نضــال وصمــود
الشــعب الفلســطيني ،واملســرة الكويتيــة يف دعــم
القضيــة الفلســطينية ،ورد املزاعــم واألكاذيــب
الصهيونيــة يف أحقيتهــم يف األرض واملقدســات،
إضافــة إىل رفــض ومقاومــة التطبيــع مــع الكيــان
الصهيوين.
و"اإلصــاح االجتامعــي" هــي جمعيــة نفــع تخــدم
العديد من الجوانب االجتامعية والثقافية والخرية
يف املجتمــع الكويتــي منــذ إنشــائها وإشــهارها يف
 ،1963وتقيم عى مدار العام مناسبات وفعاليات
وأنشطة عديدة داعمة للقضية الفلسطينية.

yrizqa5@yahoo.com

ابتزاز ..والحذر واجب

"حضرت كل الوجوه وغاب وجه أبيها"

االحتالل يحرم محافظ القدس
من حضور زفاف ابنته

القدس املحتلة /فلسطني:
تــداول مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي صــورا
وفيديوهــات ملحافــظ القدس املحتلة وهو يودع ابنته
يــوم زفافهــا مــن أمــام منــزل األرسة ،دون أن يتمكــن مــن
مرافقتها إىل الحفل.
وقــال عدنــان غيــث الــذي منعتــه اإلقامــة الجربيــة
املفروضــة عليــه مــن ســلطات االحتــال مــن مشــاركة
ابنتــه فرحتهــا ،إن كل "محــاوالت االحتال لكر إرادتنا
ومنع فرحنا فاشلة".
وأضاف يف حديث لوســائل إعام محلية حرضت إىل
منــزل املحافــظ ،أن "إمياننــا باللــه وبعدالة قضيتنا أكرب
من كل ترسانتهم العسكرية وأوهامهم البائدة".
ونقلت وسائل اإلعام احتفاال أقامه األهايل أمام منزل
املحافظ ملشاركته فرحة زواج ابنته وإن مل يتمكن من

التنقل إىل مدينة رام الله لحضور حفل الزفاف.
وبــدأ عدنــان غيــث مراســم زفــاف ابنتــه منــى بكلمــة
ألقاهــا أمــام الحضــور داخــل منزلــه ،وجــه مــن خالهــا
رســائل لاحتــال وقــال" :عــن هــذه األرض لــن نرحــل،
ولن يرتكب يف حقنا مزيد من النكبات" ،وتذكر غيث
األرسى يف ســجون االحتال الذين حرموا من مشــاركة
ذويهم األفراح.
وتحــول حفــل زفــاف منــى إىل حــدث كان األكــر تــداوال
عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي بني مــن اعتربه حدثا
مؤملا ومن ملس فيه الكثر من اإلرصار والعزمية.
وكانــت ســلطات االحتــال قــد جــددت قــرار اإلقامــة
الجربيــة ،الخميــس املــايض ،يف حــق عدنــان غيــث
لـمدة  4أشهر ،بعد استدعائه والتحقيق معه لساعات
يف مركز توقيف املسكوبية يف القدس.

عــاد الــدوالر لارتفــاع بعــد أن هبــط قبــل أيــام ألدىن مســتوياته أمــام
الشــيقل .قالــوا إن االرتفــاع جــاء بســبب احتامالت انــدالع حرب مفاجئة
بني (إرسائيل) وإيران .رمبا كانت هناك أسباب أخرى ،ولكن ما يعنينا
هنا هذا الســبب فحســب ،ألن األســباب األخرى تعني رجل االقتصاد،
وما يعنيني هنا هو الجانب السيايس.
مــا فتئــت قيــادات إرسائيليــة وزاريــة وغــر وزاريــة تــديل بترصيحــات
ســاخنة عــن إمتــام اســتعدادات (إرسائيــل) لتوجيــه رضبــة رسيعــة
للمنشــآت النوويــة اإليرانيــة .بعــض املصــادر األمريكيــة املنخرطــة يف
هــذه اللعبــة تســأل :هــل لدى (إرسائيل) اإلمكانــات الازمة للقيام بهذا
الهجوم املباغت؟! وهل متلك معلومات كافية عن أماكن التصنيع؟!
هــذه األســئلة وغرهــا تعرضــت لهــا الصحافــة األمريكيــة ،وجــاءت
غالبــا تجمــع بــني وجــود القــدرة ،وحاجــة (إرسائيــل)
اإلجابــات رماديــة ً
أمريكيــا مبط ًنــا باملوافقــة
ترصيحــا
ألشــهر إضافيــة لإلعــداد ،وكأنــه مثــة
ً
ًّ
عى الرضبة اإلرسائيلية!
الحديــث عــن تداعيــات هجــوم إرسائيــي عــى إيــران مل تتعــرض لــه
الصحــف األمريكيــة والعربيــة بشــكل مفصــل ،وجــاء البيــان مجمـ ًـا
مــن إيــران نفســها بتهديــد األعــداء بنــران ال تنطفــئ ،وبنهايــة لوجــود
(إرسائيل)!
مــا مــن شــك أن إيــران لــن تقــف مكتوفــة األيــدي ،أو متفرجــة ،إذا مــا
باغتتهــا (إرسائيــل) بهجــوم مفاجــئ ،وأحســب أن لــدى إيــران قــدرات
عســكرية ذات مغــزى وقــادرة عــى إيــام املعتديــن ،وتدفيعهــم مثــن
عدوانهــم ،وهــذا يف الوقــت نفســه سيشــعل نا ًرا كبــرة يف املنطقة لها
بداية معلومة ،وليس لها نهاية معروفة!
جدا ،ولكن فيه نظر وال ســيام يف إمكانية
هذا ســيناريو خطر ،وخطر ًّ
حدوثه اآلن أو يف الفرتة القريبة ،وذلك ألن كل املعطيات املوضوعية
تقــول إن إيــران بعيــدة مســافة طويلــة عــن إنتاج ســاح نــووي ،وعليه فإن
التهديــدات التــي تنطلــق اآلن تســتهدف يف تقديــري للموقــف ابتــزاز
إيــران لتقديــم تنــازالت يف امللــف يف مفاوضاتهــا مــع أمريــكا ،وهــي
تنــازالت تســتهدف إرضــاء (إرسائيــل) قبــل تحقيــق مصالــح أمريــكا .إن
املعركــة اإلعاميــة الدائــرة هــي لعبــة رشاكــة بــني (إرسائيــل) وأمريــكا،
وتســاندها مؤسســات إعاميــة قويــة داخــل البلديــن ،وخــارج البلديــن
مــن حلفــاء الدولتــني ،ورمبــا كان لــدول عربيــة رشاكــة إعاميــة يف هــذه
املعركة .ومع ذلك فالحذر واجب.

