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)Apa(               ا  بزعم البناء دون ترخيص في حي سلوان بالقدس المحتلة أمس بلدية الحتالل تهدم منزًل خشبيًّ

محافظات/ محمد األيوبي:
هدمــت ســلطات الحتــالل اإلســرائيلي في القدس، أمــس، منزًل في بلدة ســلوان، جنوب 
المسجد األقصى المبارك، وأجبرت صاحب منزل آخر على هدمه ذاتًيا في بلدة جبل المكبر، 
جنوب القدس المحتلة، في حين نّفذ مستوطنون مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة 
القديمــة، وصــول إلى الحائط الغربي لألقصى، كما قام آخرون باســتفزاز أهالي حي الشــيخ 

جراح المهددين بالتهجير. وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الحتالل هدمت منزل 
المواطن المقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب في سلوان. ويشتمل

القدس	املحتلة/	فلسطني:	
كشــفت	صحيفــة	"هآرتــس"	العربيــة	النقــاب	عن	أن	
الهــدم	اإلرسائيــي	يتهــدد	20	ألــف	منــزل	يف	مدينة	
القدس	املحتلة.		وأشــارت	الصحيفة	العربية	أمس	

إىل	أن	"الهــدم	الفــوري"	يتهــدد	أكــر	مــن	مئــة	عائلــة	
القانونيــة،	 القــرارات	 تراكــم	 بســبب	 املدينــة؛	 يف	

خطــط	 تجــاه	 االحتــال	 بلديــة	 وتشــدد	
البنــاء	املقدمــة	إليهــا	مــن	الفلســطينيني.	

غزة-رام	الله/	فلسطني:
تســجيل	 أمــس،	 مســاء	 الصحــة،	 وزرة	 أعلنــت	
بفــروس	 جديــدة	 إصابــة	 و360	 وفيــات	 	4
يف	 تعــاٍف،	 حالــة	 لـــ120	 إضافــة	 "كورونــا"،	
قطــاع	غــزة	والضفــة	الغربيــة	املحتلــة.	وبينــت	
الوزارة	يف	التقرير	الوبايئ	حول	الفروس	أنها	
ســجلت	4	حــاالت	وفــاة	يف	قطــاع	غــزة	نتيجــة	

اإلصابــة	بـ"كورونــا".	وأشــارت	إىل	أن	اإلصابات	
الجديــدة	ســجلت	عــى	النحو	التــايل:	الخليل	
جنــني	 	،39 لحــم	 بيــت	 	،8 طوبــاس	 	،103
22،	طولكــرم	9،	رام	اللــه	والبــرة	30،	نابلــس	
24،	ســلفيت	2،	ضواحــي	القــدس	1،	أريحــا	

	.121 غــزة	 قطــاع	 	،1 واألغــوار	
التعــايف	 حــاالت	 أن	 وأضافــت	

الخليل-	غزة/	صفاء	عاشور:
أكــدت	عائلــة	الشــهيد	نــزار	بنات	الــذي	اغتالته	
قــوة	مــن	أفــراد	جهــاز	األمــن	الوقــايئ	يف	مدينــة	
يونيــو/	 مــن	 والعرشيــن	 الرابــع	 يف	 الخليــل	
حزيــران	املــايض،	أن	العنارص	الـ14	املتهمني	
باغتيــال	ابنهــا	يثــرون	الشــك	والريبــة	بســبب	
أثنــاء	 يف	 الصمــت	 التــزام	 عــى	 إرصارهــم	

باســم	 املتحــدث	 وقــال	 املحاكمــة.	 جلســات	
"فلســطني":	 لصحيفــة	 بنــات	 غســان	 العائلــة	
"إن	جــل	أقــوال	العنــارص	األربعــة	عــرش	تلخــص	
فقط	بالتعريف	بأســامئهم	وأعامرهم	وسكنهم	
وأيــن	يعملــون،	وعنــد	ســؤالهم	عــام	حدث	ليلة	

يطلبــون	 واغتيالــه	 نــزار	 اختطــاف	
"إن	 وأضــاف:	 الصمــت".	 بالتــزام	

الهدم اإلرسائييل يتهدد )20( ألف 
مزنل يف القدس المحتلة

4 وفيات و360 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف غزة والضفة

عائلة بنات: الزتام المتهمني باغتيال 
نزار الصمت خالل المحاكمة يثري الريبة

بمشاركة وفود من 50 دولة

"برلمانيون ألجل القدس" تطلق 
مؤتمرها الرابع برعاية الربلمان الرتيك

مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولت لوضع شمعدان على منزل الكرد

الحتالل يهدم مزنًل 
بالقدس ويجرب صاحب 

مزنل آخر عىل هدمه

فؤاد الشوبيك.. "شيخ األرسى" 
يواجه الموت يف ظلمات السجون

رام	الله-غزة/	جامل	غيث:
تســود	حالــة	مــن	الخــوف	والقلــق	لــدى	عائلــة	اللــواء	األســر	فــؤاد	الشــوبيك،	بعــد	نقلــه	مســاء	أول	
أمــس،	بشــكل	مفاجــئ	إىل	مستشــفى	"ســوروكا"	اإلرسائيــي	يف	إثــر	تــردي	وضعــه	الصحــي.	وال	
تســتطيع	العائلــة	التــي	تقيــم	يف	رام	اللــه	بالضفــة	الغربيــة،	وفــق	مــا	قالتــه	لصحيفــة	"فلســطني"	
معرفــة	مصــر	والدهــا	امللقــب	بـ"شــيخ	األرسى"،	معربــة	عــن	خشــيتها	مــن	استشــهاده	يف	أي	
لحظــة،	خاصــة	أنــه	يعــاين	عــدة	أمــراض	أبرزهــا	رسطــان	الربوســتاتا.	وأفــادت	هيئــة	شــؤون	األرسى	

واملحرريــن	مســاء	أمــس	بــأن	األســر	الشــوبيك	)82	عاًمــا(	نقــل	بشــكل	مفاجــئ	إىل	
مستشــفى	"ســوروكا"	عقــب	تــردي	وضعــه	الصحــي.	ويقــول	ابنــه	حــازم:	إن	والــده	ميــر	

"مسرية األعالم".. محاولة إرسائيلية 
الستعادة الهيبة المفقودة 

يف "سيف القدس"
غزة/	جامل	غيث:

يحــاول	االحتــال	اإلرسائيــي	جاهــًدا	مــن	خــال	"مســرة	األعــام"	املقــرر	تنفيذهــا	مــن	جامعــات	
صهيونيــة	متطرفــة	األحــد	املقبــل	يف	مدينتــي	اللــد	والرملة	داخــل	األرايض	املحتلة	عام	1948،	
وفشــل	 املــايض،	 أيــار	 مايــو/	 القــدس"	يف	 "ســيف	 معركــة	 فقدهــا	يف	 التــي	 هيبتــه	 اســتعادة	
مرشوعهــا	يف	معركــة	"يك	الوعــي"	الفلســطيني.	وتعــد	"مســرة	األعــام"	يف	اللــد	والرملــة،	وفــق	

مختصني،	محاولة	إرسائيلية	جديدة	للنيل	من	الفلسطينيني	هناك،	ومنع	االنتفاض	
بوجــه	االحتــال	يف	معــارك	مقبلــة	مــع	املقاومــة	الفلســطينية،	ودفعهــم	للهجــرة	قــًرا	

االحتالل يصّدق عىل مخطط 
استيطاين جديد جنوب نابلس

نابلس/	فلسطني:
صدقت	سلطات	االحتال	اإلرسائيي،	أمس،	عى	مخطط	استيطاين	وسلب	
أراٍض	زراعيــة	يف	بلــدة	قريــوت	وبلــدة	الســاوية	جنــوب	نابلــس،	شــاميل	الضفــة	
بــأن	ســلطات	االحتــال	صّدقــت	 الغربيــة	املحتلــة.	وأفــادت	مصــادر	حقوقيــة	
عى	مخطط	اســتيطاين	يســمح	برقة	أراٍض	زراعية	وتحويلها	ملناطق	ســكنية	
الناشــط	يف	 "عيليــه".	وحســب	 وطــرق	ملســتوطنة	 عامــة	 اســتيطانية	ومرافــق	

مجال	االستيطان	بشار	القريويت؛	فإن	االحتال	يزعم	أنه	أعلن	عن	
املخطط	سابقا،	ليقوم	هذه	اآلونة	بالتصديق	واملبارشة	بالسيطرة	

"حماس" تطالب السلطة 
بالخروج من "حالة العجز" 

إزاء مشاريع االستيطان
رام	الله/	فلسطني:	

طالبــت	حركــة	املقاومــة	اإلســامية	"حــامس"	الســلطة	يف	رام	اللــه،	بـ"الخــروج	
من	حالة	الصمت	والعجز	التي	متر	بها"	إزاء	التوسع	االستيطاين	الذي	ميارسه	
باســم	الحركــة،	عبــد	 الناطــق	 الغربيــة.	ونــدد	 االحتــال	اإلرسائيــي	يف	الضفــة	

اللطيــف	القانــوع،	يف	ترصيــح	صحفــي	أمــس،	بـ"مصادقــة	االحتال	
الضفــة	 اســتيطانية	جديــدة	يف	 عــى	مثانيــة	مشــاريع	 الصهيــوين	

يف إطـار محاربتهـا المقاومـة.. 
السلطـة تغلـق مسجـًدا كـان 

"أبو شخيـدم" ُيحاضـر فيـه

لجنــة التواصــل تتجاهـــل 
جرائـــم االحتــالل بلقاءاتهــا 

التطبيعيـــة العبثيـــة

بناء على توصيات "الصحة العالمية"
ضهري لـ"فلسطني": بدء مرحلة 

تطعيم األطفال بعمر  )12-15 عاًما( 
للسيطرة عىل كورونا

غزة/	صفاء	عاشور:
أفــاد	نائــب	املديــر	العــام	للرعايــة	الصحيــة	األوليــة	بــوزارة	الصحــة	د.	

مجدي	ضهر	ببدء	مرحلة	تطعيم	األطفال	بعمر	)12-15	عاًما(،	
وتــراوح	أعدادهــم	بــني	)170-150	ألف(	طفل،	للســيطرة	

اعتدى عليه أمام زوجته وطفلته وسط طولكرم

إدانة حقوقية واسعة الختطاف 
أمن السلطة المحرر إسالمبويل 

بدير عىل طريقة المستعربني
طولكرم/	فلسطني:

	أدانــت	شــخصيات	ومؤسســات	حقوقيــة	بشــدة	اختطــاف	أجهــزة	أمــن	
الســلطة	املهنــدس	إســامبويل	بديــر	واالعتــداء	عليــه	أمــام	
زوجتــه	وطفلتــه	والعامــة	وســط	مدينــة	طولكــرم	مســاء	أول	

لتضامنهم مع القضايا الوطنية

مرشوع قانـون إرسائيلـي لفصـل 
معلمــــي القــــدس والداخــــل

المحتــــل مــــن عملهــــم
النارصة/	فلسطني:	

تقــدم	عضــو	الكنيســت	اإلرسائيــي	إيتــامر	بــن	غفــر	مبــرشوع	قانــون	جديــد،	مــن	شــأنه	أن	مينــع	
املعلمني	الفلسطينيني	يف	القدس	وأرايض	الـ48	من	إبداء	تضامنهم	مع	القضية	الفلسطينية.

وأفــادت	القنــاة	العربيــة	الســابعة	أمــس	أنــه	"مبوجــب	القانــون	ســيطرد	أي	معلم	يثبت	
أنــه	يدعــم	القضيــة	الفلســطينية	أو	يؤيدهــا".	وجــاء	يف	املذكــرة	التفســرية	ملــرشوع	

أنقرة-	غزة/	محمد	عيد:
أطلقــت	رابطــة	"برملانيــون	ألجــل	القــدس"،	أمــس،	أعــامل	
مؤمترهــا	الرابــع	تحــت	عنــوان	"القدس	خطنــا	األحمر"،	يف	

العاصمــة	الركيــة	أنقرة،	برعاية	الربملان	الريك.	ويشــارك	
يف	املؤمتــر،	الــذي	يختتم	أعامله	مســاء	اليوم،	
نائــب	رئيــس	الجمهوريــة	الركيــة	فــؤاد	أوقطاي،	

عاّمن/	فلسطني:
إلغــاء	 أمــس	 األردن	 املهنيــة	يف	 النقابــات	 قــررت	
فعاليــات	يــوم	التضامــن	مع	الشــعب	الفلســطيني	
واألرسى	يف	ســجون	االحتــال	اإلرسائيــي،	التــي	

بســبب	 الوحــدات،	 نــادي	 نظمهــا	
بــني	 "احتجاجــات	 إنهــا	 قالــت	 مــا	

بعد دفاعهما عن غزة أمام قيادي في "فتح"
النقابات األردنية تلغي 

فعاليات تضامنية بعد طرد 
والد أسري وناشطة من فعالية

الحية يدعو الربلمانات العربية واإلسالمية 
للضغط عىل حكوماتها للحيلولة دون التطبيع
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  جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخريية
    إعالن طرح مزايدة بالظرف املختوم

تعلــن جمعيــة أرض اإلنســان الفلســطينية الخرييــة عــن رغبتهــا بطــرح مزيــداة 
بالظــرف املختــوم وذلــك لبيــع أثــاث وأجهــزة كهربائيــة والكرتونيــة و أجهــزة طبيــة 
ومخربيــة وأصــول متنوعــة أخــري، وذلك حســب الرشوط واألحــكام املرفقة يف 
كراسة املزايدة ، فعىل الراغبني ىف التقدم للمزايدة مراعاة الرشط التالية : 

1. جميع األغراض مستعملة ومملوكة لجمعية أرض اإلنسان .

2. رسوم التقدم للمزايدة 100 شيكل غري مسرتدة .

أدىن  تحمــل  دون  املزايــدة  طــرح  إعــادة  أو  إلغــاء  يف  الحــق  للجمعيــة   .3

مسئولية تجاة املتقدمني .
 2021/12/1 يــوم األربعــاء املوافــق  4. رشاء كــراس املزايــدة إعتبــار مــن 

وحتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/8  مــن الســاعة التاســعة صباحــا 
وحتى الســاعة الواحدة  ظهرا من مقر جمعية أرض اإلنســان – غزة – مفرتق 

شارعي سعيد العاص وخليل الوزير )اللبابيدي سابقا( .
5. ملعاينــة املــواد املــراد بيعهــا مــن قبــل الجمعيــة التوجــه إىل املقر القديم 

لجمعية أرض اإلنســان – غزة – شــارع النرص / مفرتق شــارعي النرص والثورة  
الواحــدة ظهــرا وذلــك يومــي األحــد و  التاســعة صباحــا وحتــى  الســاعة  مــن 

اإلثنني املوافق 2021/12/5 و 2021/12/6.
6. أخــر موعــد لتســليم كراســة املزايــدة يوم األربعــاء املوافق 2021/12/8  

الساعة الواحدة  ظهرا.
7. ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للمزايــدة يــوم 

األربعاء املوافق 2021/12/8 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.
يحــق  وال   ، املزايــدة  يف  قســم  لــكل  الرتســية  تجزئــة  للجمعيــة  يحــق   .8

للمتزايدين االعرتاض عىل تجزئة الرتسية الخاصة بعطاء املزايدة .
9. رسوم اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه املزايدة.

للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2896126
جمعية أرض اإلنسان

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعامل 
بلديـة بيت حانون

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املرشوع الفرعي: إنشاء مركز تجاري وسط املدينة 

 1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

-صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحلية -عىل منحة من مجموعة من الرشكاء 
واملمولــني باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بســبة %10 من 
تكلفة يف برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية.  وقد حصلت 
بلدية بيت حانون عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية 
)املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع إنشــاء مركــز تجــاري وســط املدينــة ، وتنــوي 
استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICII-1322114- 10( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من بلدية 

بيــت حانــون، قســم املشــاريع، م. عــادل أبــو خضري، هاتــف: 082488011 
082488012، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى  فاكــس: 
الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2021/12/01 وحتى تاريخ 2021/12/15.

بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2021/12/15 الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   )5
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيدي يــوم الخميس املوافق 
االجتــامع  أن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2021/12/09

التمهيدي سيعقد يف بلدية بيت حانون وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
6( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية بيت حانون، قسم املشاريع، الطابق الثاين.

بلديـة بيت حانون
بتمويل من:

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
إعالن طرح عطاء رقم 2021/13

تعلن جمعية أطفالنا للصم عن طرح عطاء بالظرف املختوم لتوريد حزم الدعم النفيس 
ضمن "مرشوع تحسني الصالدة النفسية لألطفال ذوي اإلعاقة ومن دون إعاقة وذويهم 
يف قطــاع غــزة" و املمــول مــن الــوزارة الفيدراليــة األملانية للتعاون اإلمنايئ )BMZ(. من 

خالل مؤسسة يس. يب. أم األملانية و تنفيذ جمعية أطفالنا للصم – غزة
للصــم  التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا  العطــاء  باملشــاركة يف  الراغبــة  الــرشكات  فعــىل 
الكائن يف غزة 72 شــارع فلســطني مقابل مســجد فلســطني الســتالم نســخة من وثائق 
العطاء مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره 100 شيكل، وذلك ابتداًء من يوم األربعاء 
املوافــق ل 1 ديســمرب 2021 وحتــى يــوم اإلثنــني املوافــق ل 6 ديســمرب 2021 مــن 

الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة
• تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك 
•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة

• إرفاق شهادة خصم منبع .
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار

• يحق للجمعية تجزئة العطاء
•  تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

• ســوف يعقــد اجتــامع   متهيــدي يــوم اإلثنــني املوافق ل 6 ديســمرب 2021 
الساعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية 

• املوعد النهايئ لتسليم املظاريف املختومة الخاصة بالعطاء يف مقر الجمعية 
حتــى الســاعة 1 ظهــرا مــن يــوم الخميــس املوافــق 9 ديســمرب 2021، وســيتم فتح 

العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمني للعطاء أو ممثليهم.
• يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني دخول عطاء مقداره %5 من 
إجــاميل قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق باملبلــغ 

املطلوب ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

إعـــالن عطاء رقم: )2021/10(
توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية 

لصالح جمعية دار القرآن الكريم والسنة
القــرآن الكريــم والســنة اإلدارة العامــة طــرح عطــاء توريــد  تعلــن جمعيــة دار 
وتركيــب وتشــغيل نظــام طاقــة شمســية لصالــح مقر إدارة فــرع الطالبات، تبًعا 

للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة العطاء ووثائقه. 
فعىل الراغبني يف االشرتاك بالعطاء من الرشكات املختصة بهذا الشأن مراجعة 
الجمعيــة، يف مقرهــا الكائــن يف )غــزة - النــرص - رشق مدرســة غــزة الجديــدة(، 
للحصــول عــىل كــراس العطــاء، وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 

الثامنة صباًحا وحتى الثانية مساًء، وذلك حسب املتطلبات والرشوط التالية:
1( أن تكــون الرشكــة مؤهلــًة حســب األصــول ومتتلــك شــهادة ترخيص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجاًل يف دوائر الرضيبة الرسمية.
2( يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــيك 

مصــدق مــن أحــد البنــوك بقيمــة )%5( مــن قيمــة العطــاء " كتأمــني دخــول 
العطــاء" مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني ســاري 

املفعول ملدة )90( يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.
3( تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تزيد عن )90 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.

4( يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.

5( أن تكون الرشكة قادرة عىل إصدار فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع.

6( رسوم اإلعالن يف الصحف ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.

7( مثن كراس العطاء )100( دوالر غري مسرتدة.

8( يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

9( يحق للمؤسسة تجزئة العطاء دون إبداء األسباب.

10( الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

- مواعيد الحصول عىل كراس العطاء من صباح يوم األربعاء 2021/12/01 
إىل يوم الثالثاء 2021/12/07 حتى الساعة 12:00 ظهًرا.

األحــد  يــوم  الجمعيــة  مقــر  يف  التمهيــدي  االجتــامع  تنظيــم  ســيتم   -
2021/12/05م الساعة الواحدة مساًء.

- آخر موعد لتسليم مظاريف العطاء كاملة بالظرف املختوم مع فتح املظاريف 
يف جلسة علنية يوم األربعاء 2021/12/08م الساعة الواحدة مساًء.

- لالستفســار والتواصــل: مراجعــة دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالجمعيــة 
خــالل أوقــات الــدوام مــن الســاعة 8:00 صباًحا وحتى الســاعة 2:00 مســاًء، 

من خالل االتصال عىل جوال رقم/ 0593831000.

نابلس/ فلسطني:
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســلطات  صدقــت 
أمس، عىل مخطط اســتيطاين وســلب أراٍض 
زراعية يف بلدة قريوت وبلدة الساوية جنوب 

نابلس، شاميل الضفة الغربية املحتلة.
ســلطات  بــأن  حقوقيــة  مصــادر  وأفــادت 
اســتيطاين  مخطــط  عــىل  صّدقــت  االحتــالل 
يسمح برسقة أراٍض زراعية وتحويلها ملناطق 
وطــرق  عامــة  ومرافــق  اســتيطانية  ســكنية 

ملستوطنة "عيليه".
وحســب الناشــط يف مجــال االســتيطان بشــار 
القريــويت؛ فــإن االحتــالل يزعــم أنــه أعلــن عــن 
املخطط سابقا، ليقوم هذه اآلونة بالتصديق 
والبنــاء  األرايض  عــىل  بالســيطرة  واملبــارشة 

عىل أرايض املواطنني.
"الصهيــوين"  القــرار  هــذا  أن  القريــويت  وعــّد 
املؤسســة  عــىل  وتحايــل  للقانــون،  خــداع 
الغطــاء  تلــك املســتوطنات  ومنــح  القانونيــة، 

الرشعي للسيطرة عىل األرايض الفلسطينية.
املؤسســات  جميــع  القريــويت  وطالــب 
هــذا  إليقــاف  العاجــل  بالتحــرك  الحقوقيــة 

املخطط فوًرا.
الحقوقيــني  املختصــني  القريــويت  وناشــد 
الخطــوات  هــذه  ومتابعــة  رسيًعــا،  التحــرك 

املفاصــل  عــىل  والوقــوف  االســتيطانية، 
القانونية بطريقة رسيعة وقوية.

بــني  وتشــهد بلدتــا قريــوت والســاوية رصاعــا 
الــذي  واملســتوطن  الفلســطيني  املــزارع 
يحاول السيطرة عىل األرض، من خالل قطعه 
والســيطرة  الســنني  عــرشات  عمرهــا  أشــجاًرا 

عــىل األرايض بقــوة جيــش االحتــالل واألوامــر 
العسكرية والقرارات القضائية املجحفة بحق 

الفلسطيني.
تــالل   9 عــىل  "عيليــت"  مســتوطنة  وتجثــم 
حــني  يف  الرومــي،  بالزيتــون  مزروعــة  زراعيــة 
تقــع مســتوطنة "شــيلو" جنوب قريــوت، وهي 
والتــي  الضفــة  يف  املســتوطنات  كــربى  مــن 
يعّدها االحتالل من املستوطنات املقدسة، 

وتحتوي عىل عدة كنس يهودية.
الســيطرة  الطــرق  بشــتى  االحتــالل  ويحــاول 
عــىل التــالل واألرايض الزراعيــة؛ يف محاولــة 
منــه لزيــادة التمــدد االســتيطاين ومنــع دخــول 

الفلسطينيني ألراضيهم.
ويحــاول الفلســطينيون وأهايل قريوت بشــتى 
وقــد  حــق،  أصحــاب  أنهــم  يثبتــوا  أن  الطــرق 
نجحوا يف أكرث من قضية من خالل اســتعادة 
حــوايل 800 دونــم مــزروع بالزيتــون خالل آخر 

5 سنوات.

غزة/ جامل غيث:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  يحــاول 
"مســرية  خــالل  مــن  جاهــًدا 
مــن  تنفيذهــا  املقــرر  األعــالم" 
متطرفــة  صهيونيــة  جامعــات 
مدينتــي  يف  املقبــل  األحــد 
األرايض  داخــل  والرملــة  اللــد 
1948، اســتعادة  املحتلــة عــام 
معركــة  يف  فقدهــا  التــي  هيبتــه 
"ســيف القــدس" يف مايــو/ أيــار 
مرشوعهــا  وفشــل  املــايض، 
الوعــي"  "يك  معركــة  يف 

الفلسطيني.
يف  األعــالم"  "مســرية  وتعــد 
مختصــني،  وفــق  والرملــة،  اللــد 
محاولــة إرسائيليــة جديدة للنيل 
مــن الفلســطينيني هنــاك، ومنــع 
يف  االحتــالل  بوجــه  االنتفــاض 
املقاومــة  مــع  مقبلــة  معــارك 
للهجــرة  ودفعهــم  الفلســطينية، 

قرًسا من أراضيهم.
وإفشــال نوايــا االحتــالل يتطلــب 
وتوفــري  الفلســطينيني،  وحــدة 
والصمــود،  الدعــم  مقومــات 
حــب  عــىل  األجيــال  وتنشــئة 

هــو  االحتــالل  وأن  فلســطني، 
مــن  وطردهــم  األرض  ســلب  مــن 

ديارهم، وفق املختصني.
الشــأن  يف  املختــص  ورأى 
أن  عــواودة  وديــع  اإلرسائيــيل 
"مسرية األعالم" محاولة إرسائيلية 
للنيــل من الفلســطينيني املقيمني 
بســبب  املحتــل  الداخــل  يف 
انتفاضهم يف وجه االحتالل خالل 
التــي  القــدس"،  "ســيف  معركــة 
خاضتهــا املقاومــة يف غــزة دفاعــا 
األقــى،  واملســجد  القــدس  عــن 

واستمرت 11 يوًما.
لصحيفــة  عــواودة  وقــال 
"فلسطني": بعدما فشل االحتالل 
يف  املاضيــة  الســنوات  طــوال 
تدجني الفلســطينيني ويك وعيهم 
بقضيتهــم، يحــاول اســتخدام القوة 
االنتفــاض  مــن  ملنعهــم  ضدهــم 
تكــرار  ومنــع  مجــدًدا،  وجهــه  يف 
"ســيف  معركــة  خــالل  حصــل  مــا 
القدس"، وانتفاض سكان الداخل 
مــن  املســتوطنني  وطــرد  املحتــل 

املدن املحتلة.
وســيلة  املســرية  أن  وأضــاف 

مــع  الهنــدي  عليــان  اإلرسائيليــة 
املســرية  أن  رأى  إذ  ســابقه، 
للفلســطينيني،  إرسائيليــة  رســالة 
إلخضاعهــم لسياســة األمــر الواقــع، 
السياســات  مخالفــة  وعــدم 
عنهــا،  الخــروج  أو  اإلرسائيليــة 
التــي  هيبتــه  الســتعادة  ومحاولــة 
"ســيف  معركــة  يف  فقدهــا 

القدس".
لـ"فلســطني":  الهنــدي  وقــال 
ضــد  اإلرسائيــيل  التحريــض  إن 
عــام  املحتلــة  األرايض  ســكان 
مــن  يــوم  يف  يتوقــف  مل   1948

أحــداث  بعــد  زاد  بــل  األيــام، 
معركــة "ســيف القــدس" وانتفــاض 
الفلســطينيني ضــد االحتــالل، ومــا 
يف  مشــاريعه  فشــل  مــن  كشــفته 
تجهيلهــم وإرشاكهــم يف املجتمــع 

اإلرسائييل.
جنــد  االحتــالل  أن  وأضــاف 
طــوال  املســتوطنني  مــن  املئــات 
جميــع  يف  املاضيــة  الفــرتات 
عــىل  اعتــداءات  لتنفيــذ  املناطــق 
للهجــرة  ودفعهــم  الفلســطينيني 
قــرسا مــن أراضيهــم، ومنــع منوهــم 
املناطــق  يف  الدميوغــرايف 

ضغــط جديــدة يلجــأ لهــا االحتــالل 
الجامعــات  ذلــك  يف  مســتخدًما 
بحاميــة  املتطرفــة،  الصهيونيــة 
جنــوده، للنيــل مــن صمــود وعزميــة 
ولتأكيــد  هنــاك،  الفلســطينيني 
باملــدن  يعــرف  مــا  وأن  وجــوده، 
فيهــا  يقيــم  التــي  املختلطــة 
مســتوطنون وفلســطينيون، تخضع 

لسيطرته التامة.
وأشار إىل أن االحتالل ومستوطنيه 
يحاولــون مــن خــالل تلــك املســرية 
قــرسا  للهجــرة  الفلســطينيني  دفــع 
مــن أراضيهــم، ومنــع أي محــاوالت 
القــرارات  لرفــض  فلســطينية 
والقوانــني اإلرسائيليــة التــي تفــرض 
كل  تخالــف  التــي  بالقــوة،  عليهــم 

األعراف والقوانني الدولية.
الداخــل  يف  الفلســطينيني  ودعــا 
تلــك  لصــد  التوحــد  إىل  املحتــل 
مخططــات  وإفشــال  املســريات 
صمودهــم،  مــن  للنيــل  االحتــالل 
فلســطني  بحــب  األجيــال  وتوعيــة 

وأنهم أصحاب األرض األصليون.
رسالة إسرائيلية

الشــؤون  يف  املختــص  ويتفــق 

ويافــا  والرملــة  كاللــد  املشــرتكة 
وحيفا وعكا والقدس والخليل.

إقامــة  حــاول  االحتــالل  أن  وبــني 
الداخــل  لســكان  عديــدة  مشــاريع 
يف  النضــال  روح  لقتــل  املحتــل 
الحيــاة  يف  كإرشاكهــم  نفوســهم، 
بذلــك  معتقــدا  السياســية، 
لكــن  قضيتهــم،  سينســون  أنهــم 
والء  أظهــرت  القــدس"  "ســيف 

الفلسطينيني لقضيتهم.
وبــني أن مخــاوف االحتالل تزايدت 
يخــى  وبــات  األخــرية،  اآلونــة  يف 
من عودة املدن املحتلة ألصحابها 
األصليــني، لذلــك يحــاول مامرســة 
الفلســطينيني  عــىل  التضييــق 
ودفعهــم للهجــرة إىل ثالثــة أماكــن 
االحتــالل  وزراء  رئيــس  اقرتحهــا 
خــالل  نتنياهــو  بنيامــني  الســابق 
الوجــود  إلضعــاف  حكمــه،  فــرتة 

العريب وسهولة السيطرة عليه.
وحــث الفلســطينيني عــىل التوحد 
وعــدم  املســريات  تلــك  ومواجهــة 
الســبل  وإيجــاد  معهــا،  التهــاون 
املناســبة ملنــع محــاوالت االحتالل 
طمــس هويتهــم وقتــل روح النضال 

يف صفوفهم.

إسطنبول/ فلسطني:
حركــة  يف  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  رئيــس  التقــى 
بركــة،  عــيل  بالخــارج  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  املكتــب  بعضــو  أمــس، 
مدينــة  يف  وذلــك  الهنــدي،  محمــد  د.  اإلســالمي 

إسطنبول الرتكية.
يف  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  أعضــاء  اللقــاء  وحــرض 
حركــة حــامس: إبراهيــم املدهــون، د. هــاين الــدايل، 

زياد حسن. 
وبحــث الجانبــان آخــر تطــورات القضيــة الفلســطينية، 

وخصوصا مرحلة ما بعد معركة "سيف القدس".
وأدان الجانبــان القــرار الربيطــاين الظــامل الــذي اعتــرب 
حركة حامس حركة إرهابية، وكذلك القرار األسرتايل 
اللــه منظمــة إرهابيــة، واعتــربا أن  الــذي اعتــرب حــزب 
هذين املوقفني يضعان بريطانيا وأســرتاليا يف خانة 
أعــداء االمــة العربيــة واإلســالمية، ويشــجعان الكيــان 
الصهيوين عىل مواصلة عدوانه عىل شعبنا وأمتنا.

املقاومــة  الفلســطيني مبواصلــة  شــعبنا  حــق  وأكــدا 
باعتبــار  والعــودة،  التحريــر  حتــى  االحتــالل  ضــد 
املقاومــة حــق مــرشوع كفلتــه القوانــني الدوليــة، وأن 

االحتالل هو اإلرهاب وليس املقاومة.

واتفق الجانبان عىل تعزيز العالقات الثنائية والعمل 
عــىل توحيــد الصــف الفلســطيني، وفــق اســرتاتيجية 
املقاومــة  مــرشوع  اىل  تســتند  واحــدة،  فلســطينية 
ومقدســاتنا  أرضنــا  لتحريــر  اســرتاتيجي  كخيــار 

واستعادة حقوقنا كاملة.
هــي  الفلســطينيني  الالجئــني  قضيــة  أن  أكــدا  كــام 
جوهر قضية فلسطني، وهي قضية سياسية بامتياز، 
وأن   ،1948 عــام  لفلســطني  االحتــالل  عــن  وناتجــة 
الحــل العــادل لهــذه القضيــة يكــون بعــودة الالجئــني 
إىل ديارهــم وممتلكاتهــم التــي أخرجوا منها، وأن حق 
العــودة حــق فــردي وجامعــي ألبنــاء شــعبنا، ال يســقط 
بالتقــادم وال متلــك أي جهــة يف هذا العامل شــطبه أو 

املساومة عليه.
الحصــار  برفــع  الــدويل  املجتمــع  الجانبــان  وطالــب 
الظــامل املفــروض عــىل أهلنا يف قطاع غزة، وأكدا أن 
التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون برفع الحصار 
عــن قطــاع غــزة، وإدانــة االحتالل وجرامئه بحق شــعبنا 
ومقدســاتنا وأرسانا، ودعم صمود ونضال شــعبنا يف 

الداخل والخارج حتى تحقيق أهدافه الوطنية.
واتفقا عىل تعزيز التنســيق والتعاون، لخدمة شــعبنا 

الفلسطيني وقضيته العادلة.

غزة/ فلسطني:
مثنــت حركــة املقاومــة اإلســالمية 
الشــعبي  الرفــض  "حــامس" 
املغــريب التفاقــات التطبيــع التــي 
وقعهــا النظــام الحاكم يف املغرب 

مع االحتالل اإلرسائييل.
الحركــة،  باســم  الناطــق  وقــال   
حــازم قاســم، يف ترصيــح صحفــي 
أمس: "نثمن عالًيا الرفض الواسع 
للشــعب املغــريب الشــقيق، لــكل 
االحتــالل  مــع  التطبيــع  اتفاقــات 
الفعاليــات  ونقــدر  الصهيــوين، 
التــي  والنقابيــة  الجامهرييــة 
ملواجهــة  الشــارع  يف  تحركــت 

التطبيع".
الــذي  التطبيــع  أن مســار  وأضــاف 
"ال  العربيــة  الــدول  بعــض  ســلكته 

الصهيــوين،  االحتــالل  إال  يخــدم 
ويشكل رضًرا بالًغا باألمن القومي 

العريب".
الواســع  "الرفــض  أن  قاســم  وأكــد 
للتطبيــع لــدى الجامهــري العربيــة؛ 
أمتنــا  شــعوب  وعــي  عــن  يعــرب 
مبخاطــر هذا املســار التطبيعي"، 
كانــت  "األمــة  أن  عــىل  مشــددًا 
وســتظل تعتــرب فلســطني قضيتهــا 
الصهيــوين  الكيــان  وأن  املركزيــة، 

هو عدوها املركزي".
قــد  املغربيــة  الحكومــة  وكانــت 
للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  وقعــت 
األمني واالستخباري مع االحتالل 
وزيــر  زيــارة  خــالل  اإلرسائيــيل، 
غانتــس،  بينــي  االحتــالل  جيــش 
الربــاط  املغربيــة  للعاصمــة 

األسبوع الفائت.
عالقــات  الجانبــان  وأقــام 
دبلوماسية يف إثر توقيع اتفاقات 
التحريــر  منظمــة  بــني  "أوســلو" 
 13 يف  اإلرسائيــيل،  واالحتــالل 
أيلول/ ســبتمرب لعام 1993، قبل 
أن تقطعهــا الربــاط بعــد االنتفاضة 
الفلســطينية الثانية التي انطلقت 

عام 2000.
ويف أواخر العام املايض استأنف 
الدبلوماســية  عالقاتهــام  البلــدان 
يف إطــار اتفــاق اعرتفــت مبوجبــه 
بســيادة  املتحــدة  الواليــات 
الغربيــة  الصحــراء  عــىل  املغــرب 
جبهــة  مــع  عليهــا  املتنــازع 
مــن  املدعومــة  "البوليســاريو" 

الجزائر.
بلــد  رابــع  وكانــت املغــرب بذلــك 
عــريب يطبــع عالقاتــه مــع االحتالل 
برعايــة   2020 يف  اإلرسائيــيل 
أمريكيــة، بعــد اإلمــارات والبحرين 

والسودان.

بركـــــة يبحـــــــث مـــــــع الهنـــدي 
تطــورات القضيـــة الفلسطينيـة

"حمــاس" تشيــد بـ "وعــي" الشعب 
المغربـــــــي الرافــــــض للتطبيـــــع

االحتالل يصّدق عىل مخطط استيطاين جديد جنوب نابلس

"مسرية األعالم".. محاولة إرسائيلية الستعادة 
الهيبــــة المفقـــودة فـــي "سيـــف القـــدس"
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

مرامي وأغراض 
تكثيف االحتالل مناوراته 

العسكرية في نوفمبر
مينــح طــي صفحــة شــهر نوفمــر فرصــة إللقــاء نظــرة فاحصــة عــى 
التــي خاضهــا  حجــم التدريبــات العســكرية واملنــاورات القتاليــة 
جيــش االحتــالل خــالل ثالثــن يوًمــا فقــط، وكأنــه عشــية الدخــول 
أن  إىل  نظــًرا  خارجــي،  هجــوم  مواجهــة  أو  عدوانيــة  حــرب  يف 
حجــم املنــاورات والتدريبــات رمبــا يفــوق للوهلــة األوىل الوضــع 

الطبيعي لدى باقي الدول يف العامل.
صفتــه  ألن  طبيعيــة،  دولــة  ليــس  االحتــالل  كيــان  أن  صحيــح 
العدوانية واالحتاللية تجعله يف حالة قلق دائم، وهواجس تأتيه 
وال تفارقــه، مــن مغبــة رضبــات وهجــات توجههــا لــه قــوى ترتبص 
بــه، وتتحــن فرصــة االنقضاض عليه، ســواء أكانــت دواًل بذاتها أم 
كانت حركات مقاومة ال دوالنية، تخوض مع االحتالل مواجهات 

أشبه ما تكون بحروب العصابات.
وملــا كانــت لغــة األرقــام أقــوى مــن اإلنشــاء؛ تســتعرض الســطور 
القادمــة أبــرز هــذه املنــاورات اإلرسائيليــة التــي افتتحــت بتنفيــذ 
قيــادة املنطقــة الشــالية تدريبــات "الحجــر املنحــوت"، تحــايك 
ســيناريوهات توغــل حــزب اللــه إىل الجليــل األعــى، ثــم انطلــق 
ســيناريوهات  محــاكاة  إىل  الداخليــة  للجبهــة  الشــامل  التمريــن 
اإلنــذار  صافــرات  وانطلقــت  جبهــات،  عــدة  عــى  شــاملة  حــرب 
يف شــال فلســطن املحتلــة ضمــن تدريــب للجبهــة الداخليــة، 

وفعلت باستخدام جميع وسائل اإلنذار.
مل ننتــِه بعــد، فقــد خــاض جيــش االحتــالل مناورة واســعة مبناطق 
مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، للتعامــل مــع عــدة ســيناريوهات، 
وأجــرى منــاورة واســعة النطــاق بالجليــل األســفل، مبشــاركة قــوات 
االحتياط، لزيادة جهوزية استدعائها، خاصة تشكيلة "غاعش"، 
جهوزيــة  لفحــص  العســكري  الوطــن"  "حــارس  متريــن  وانطلــق 
الجيــش يف مواجهــة متعــددة املياديــن، ونفــذ الجيــش تدريبــات 
الداخليــة  الجبهــة  وأجــرت  قــرب معــر جلبــوع يف جنــن،  أمنيــة 

مترين الطوارئ يف أسدود.
كان هــذا عــى صعيــد التدريبــات الداخليــة بــن وحدات الجيش 
مــع  املنــاورات  صعيــد  عــى  أمــا  الداخليــة،  والجبهــة  والرشطــة 
جيــوش أخــرى بالعــامل، فلــم تكــن بعيــدة، إذ أجرت مشــاة البحرية 
لرئاســة  التابعــة   "13 "شــييطت  وحــدة  مــع  تدريبــات  األمريكيــة 

أركان جيش االحتالل، استعداًدا لسيناريوهات معقدة.
وأنهت وزارتا الحرب اإلرسائيلية واألملانية سلسلة تجارب ناجحة 
ملنظومــة "معطــف الريــح"، وشــارك ســالح البحريــة يف تدريبــات 
"الفصول االنتقالية" يف قرص للعام التاسع، مبشاركة الواليات 
واليونــان،  ومــر،  وإيطاليــا،  وفرنســا،  وبريطانيــا،  املتحــدة، 
وقــرص، وانتهــت منــاورة بريــة إرسائيليــة مــع البحريــة األمريكيــة 
)مارينــز(، وخاضــت )إرسائيــل( تدريبــات مــع اإلمــارات والبحريــن 
والواليات املتحدة يف البحر األحمر، ملنع التموضع اإليراين يف 

البحر، والتصّدي للمسّيات.
يقــدم هــذا االســتعراض اإلحصــايئ الرقمــي واقًعــا حساًســا حرًجــا 
ميــر بــه االحتــالل، صحيــح أنــه يبدد صــورة الكيان املســتقر، الذي 
لــه،  الرافضــة  الجغرافيــة  البقعــة  بأمــن واطمئنــان يف هــذه  ينعــم 
لكنــه يف الوقــت ذاتــه يفــرتض أن يشــعل األضــواء الحمــراء أمــام 
القــوى الحيــة يف املنطقــة، دواًل وحــركات، بــأن هــذه املنــاورات 
العســكرية، فضــاًل عــن كونهــا لتحســن قــدرات الجيــش، وترميــم 
قدراته؛ قد تحمل نوايا عدوانية تجاه أي من الجبهات املتوترة.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــرشوط 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص واملصنفــن املســجلن رســميًا مراجعــة 
الــدوام  أوقــات  اإلداري خــالل  باملجمــع  دائــرة املشــرتيات  الصحــة –  وزارة 

الرسمي من أجل الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم االثنن املوافق 2021/12/06 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

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

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع االلكــرتوين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع 
عى كراسة العطاء.

سعر الكراسة موعد الفتح رقم العطاءاسم العطاء
ترصيــص غرفــة االشــعة يف 
مستشفى شهداء االقىص

2021/89 11:00

صباحًا
)100( شيكل

غي مسرتدة

إعالن توظيف مهندس زراعي
)مهنــدس  لوظيفــة  حاجتهــا  عــن  والتنميــة  لإلغاثــة  الرحمــة  جمعيــة  تعلــن 
زراعــي( للعمــل يف املشــاريع الزراعيــة يف مدينــة خانيونــس والتــي تنفــذ 

بالرشاكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية، وذلك وفق الرشوط التالية:
املهام واملسؤوليات

• مشاركة يف وضع الخطط وتنفيذ الرامج اإلرشادية للمزروعات.
• تنفيذ الزيارات امليدانية اليومية للمشاريع الزراعية.

• إعداد التقارير الدورية ملتابعة أنشطة املشاريع الزراعية.
• متابعة عمليات الرعاية األساسية أثناء املوسم وبعد االنتهاء من املوسم الزراعي. 

• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن مجال االختصاص
• اإلرشاف عى عمليات الصيانة ألصول املشاريع الزراعية.

املعايري والرشوط املطلوبة:
• أن يكــون حاصــاًل عــى درجــة البكالوريــوس يف مجــال الزراعــة )تخصــص 

إنتاج نبايت ووقاية( أو أي تخصص مشابه بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.
• خرة يف اإلنتاج النبايت والوقاية )خاصة النخيل والزيتون(.

• يجيد استخدام برامج الحاسوب الالزمة للعمل.
• لديه مهارات ادارية وقدرة عى إعداد التقارير الدورية.

• لديه القدرة عى إعداد جداول الكميات واملواصفات الزراعية.
• أال يزيد عمر املتقدم عن 40 عامًا.

• أن يكون املتقدم من سكان املحافظة الوسطى أو جنوب قطاع غزة.
• يفضل أن يكون لديه رخصة قيادة.

فعــى مــن تتوفــر فيــه الــرشوط املذكــورة ويرغــب يف التقــدم للوظيفــة، إرســال 
الســية الذاتيــة مــع ذكــر املســمى الوظيفــي ضمــن عنوان الرســالة عــى العنوان 
اإللكرتوين التايل Info@alrahma.ps ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم األربعاء 

املوافق 2021/12/01 إىل نهاية يوم األربعاء املوافق 2021/12/08م.

إعالن مناقصة تأمني
 بشأن التأمني عىل آليات وعامل وموظفي

 البلدية ضد إصابات العمل لسنة 2022م.
النزلــة عــن طرحهــا مناقصــة رقــم  محافظــة شــال غــزة- تعلــن بلديــة جباليــا 
وموظفــي  اليــات  عــى  تأمــن  بخصــوص  املختــوم  بالظــرف  5/م ن/2021 

وعــال البلديــة، فعــى مــن يرغــب الدخــول مــن رشكات التأمــن للمشــاركة 
يف العطــاءات للتأمــن املشــار اليهــا أعــاله التوجــه اىل دار البلديــة- قســم 
املشرتيات يف ساعات الدوام الرسمي للحصول عى نسخة عطاء مناقصة 

التأمن والتي تحتوي عى جدول الكميات والرشوط الخاصة باملناقصة.
علــا أن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح مظاريــف يف متــام الســاعة 

الثانية عرشة ظهرا يوم اإلثنن املوافق 2021/12/6م.
مالحظة: رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

رئيس بلدية جباليا النزلة
أ . مازن عبد سامل النجار

إعالن صادر عن سلطة النقد الفلسطينية

بخصوص تجديد ترخيص الصرافني للعام 2022م

اســـتنادًا ألحـــكام القـــرار رقـــم )41( لســـنة 2016م 
فـــي  الصرافـــة  مهنـــة  ورقابـــة  ترخيـــص  بشـــأن 
االلتـــزام  الصرافـــن  كافـــة  علـــى  فلســـطن، 
بتجديـــد رخصـــة مزاولـــة أعمـــال الصرافـــة للعـــام 
ـــد الرتخيـــص  ـــة نمـــوذج تجدي 2022م مـــن خـــال تعبئ
المتوفـــر علـــى موقـــع ســـلطة النقـــد االلكرتونـــي 
"www.pma.ps" خـــال شـــهر كانـــون األول مـــن 
العـــام الحالـــي )2021/12م(، وتســـليمه باليـــد أو 
عـــرب الربيـــد المســـجل فـــي مقـــر ســـلطة النقـــد 

الفلســـطينية.

أنقرة- غزة/ محمد عيد:
ألجــل  برملانيــون  رابطــة  أطلقــت 
مؤمترهــا  أعــال  أمــس،  القــدس، 
"القــدس خطنــا  عنــوان  تحــت  الرابــع 
األحمــر"، يف العاصمــة الرتكيــة أنقرة، 

برعاية الرملان الرتيك.
ويشــارك يف املؤمتــر، الــذي يختتــم 
رئيــس  نائــب  اليــوم،  مســاء  أعالــه 
أوقطــاي،  فــؤاد  الرتكيــة  الجمهوريــة 
مصطفــى  الــرتيك  الرملــان  ورئيــس 
برملانــات  ورؤســاء  شــنطوب، 
دولــة   50 مــن  أكــر  مــن  وبرملانيــن 

حول العامل.
حميــد  الشــيخ  الرابطــة  رئيــس  وقــال 
كلمتــه  خــالل  األحمــر،  اللــه  عبــد  بــن 
يف الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر، إن 
العالقــة بن الرابطة والرملان الرتيك 
تشاركية وجودية؛ مل تكن الرابطة من 
الدوليــة  املكانــة  هــذه  لتحقــق  دونهــا 
منــارص  دويل  برملــاين  غطــاء  كأبــرز 

للحق الفلسطيني.
احتضنــت  تركيــا  أن  األحمــر  وأضــاف 
الضغــوط،  رغــم  ودعمتهــا  الرابطــة، 
بالــدور  الدعــم  هــذا  تــوج  حيــث 
رجــب  الجمهوريــة  لرئيــس  الســيادي 
لرعايتــه  "فــكان  أردوغــان،  طيــب 
يف  وإطاللتــه  الرابطــة  ملؤمتــرات 
إىل  رســالة  االفتتاحيــة  جلســاتها 
القــدس  حايــة  أن  أجمــع  العــامل 
واالنحيــاز  االحتــالل  مــن  وتحريرهــا 
إىل حــق الشــعب الفلســطيني ميثــل 

إسرتاتيجية ثابتة للدول الرتكية".
وذكــر أن الرابطــة لديهــا أعضــاء ولجان 
العــامل،  دول  مــن  الكثــي  يف  وفــروع 
املميــزة  مكانتهــا  تأخــذ  وبــدأت 
الدوليــة  الرملانيــة  الهيئــات  يف 
واإلقليميــة، وأصبــح حراكها الرملاين 

املحافــل  يف  اآلخــر  الطــرف  يزاحــم 
الدولية.

الرابــع،  املؤمتــر  دعــوات  أن  وأوضــح 
يف  الرملانيــن  عــى  انحــرت 
القضيــة  لدعــم  العاملــة  اللجــان 
"مــا  الرملانــات،  يف  الفلســطينية 
بــأن  التوقعــات  ســقف  نرفــع  يجعلنــا 
نشهد حوارات عميقة تخرج بقرارات 

وتوصيات مميزة".
أفــكاًرا  ســيضيف  املؤمتــر  أن  وأكــد 
عمــل  مأسســة  طريــق  عــى  جديــدة 
الرابطــة  وفــروع  فلســطن  لجــان 
ويؤســس  اإلقليميــة،  وروابطهــا 
ملنــارصة  دؤوب  تحــرك  ملنظومــة 

كفاح الشعب الفلسطيني.
وبّن األحمر أن الرابطة أصبحت أهم 
إطــار برملــاين عاملــي منــارص للقضية 
الفلســطينية، بعضويــة مفتوحــة لــكل 
النظــر  دون  املنارصيــن  الرملانيــن 
العرقــي  أو  الســيايس  االنتــاء  إىل 
أن  إىل  الفًتــا  الفكــري،  أو  الدينــي  أو 
مــن  بالرغــم  للجميــع  تتســع  القضيــة 

خالفاتهم.
موقف ثابت

الــرتيك،  الرملــان  رئيــس  وأكــد 
مصطفــى شــنطوب، أن تركيــا ترفــض 
الــدول  بعــض  نقــل  قاطًعــا  رفًضــا 
املحتلــة،  القــدس  إىل  ســفاراتها 
القضيــة  دعــم  يف  تســتمر  وســوف 

الفلسطينية إىل األبد.
وأوضح شــنطوب أن )إرسائيل( تعمل 
عــى تهويــد مدينة القدس بكل قوة، 
الدوليــة،  القوانــن  يخالــف  بشــكل 
منــع  تركيــا ســتعمل عــى  أن  مجــددا 
ورفض هذا يف كل املحافل الدولية.
ودعا الرملانات العاملية واإلسالمية 
والعربيــة للعمــل مًعــا لنــرة القدس، 

د.  النائــب  أشــاد  الفلســطيني، 
خليــل الحيــة، بجهــود الــدول العربيــة 
جمهوريــة  وخاصــة  واإلفريقيــة، 
يف  إفريقيــا  وجنــوب  الجزائــر 
اإلرسائيليــة  للمحــاوالت  التصــدي 
الخرتاق القارة اإلفريقية، مســتدركا: 
"االحتــالل حــاول التســلل إىل قلــب 
عضــوا  يكــون  ألن  اإلفريقيــة  القــارة 
لكــن  اإلفريقــي،  االتحــاد  يف  مراقًبــا 
الخطــوة  هــذه  تواجــه  حكيمــة  دوال 

حتى اآلن".
كلمتــه،  خــالل  الحيــة،  ودعــا 
واإلســالمية  العربيــة  الرملانــات 
للحيلولــة  حكوماتهــا  عــى  للضغــط 
وســن  االحتــالل  مــع  التطبيــع  دون 
قوانن ملنعه، والتصدي ملخططات 
االحتــالل يف القــدس واألقــىص مــن 

تهجي وتهويد.
وطالــب الرملانــات العربيــة بالعمــل 
واألقــىص  القــدس  إلســناد  الــدؤوب 
بــكل أشــكال  وكنائســها ومســاجدها 
محــاوالت  كل  ملواجهــة  الدعــم، 

والبحث عن أفضل الطرق يف ســبيل 
القــدس  قضيــة  أن  موضًحــا  دعمهــا، 
األحــرار يف  لــكل  هــي قضيــة جامعــة 

العامل.
تركيــا،  الرابطــة يف  رئيــس  كــا شــدد 
ونائــب وزيــر الخزانة واملالية الرتيك، 
د. نــور الديــن نبــايت، عى أن القدس 
واملســجد  وفلســطن  أحمــر،  خــط 
األقــىص ليســا مجــرد أجندات بل هي 
أن  "علينــا  مؤكــًدا  حقيقيــة،  قضيــة 
إخــالل  أي  ملواجهــة  جاهزيــن  نكــون 

بخطنا األحمر".
وقــال نبــايت، خــالل كلمتــه: "إن تركيــا 
لن ترتاح حتى تحصل مدينة القدس 
مــن  عليهــا  والحفــاظ  حريتهــا  عــى 
التهويــد واالنتهــاكات"، الفًتــا إىل أن 
أنقــرة تقــود جهــوًدا متواصلــة لحشــد 
والرملــاين  الدبلومــايس  الدعــم 
للقضية الفلســطينية برعاية واهتام 

كبي من الرئيس أردوغان.
ال للتطبيع

الترشيعــي  املجلــس  كلمــة  وخــالل 

التهويد.
وأكــد رضورة إطــالق حــراك برملــاين 
غــزة  عــن  الحصــار  لفــك  عاملــي 
األرسى  ونــرة  والفعــل  بالقانــون 
خاصــة  االحتــالل،  ســجون  داخــل 
النــواب املعتقلــن، مشــًيا  األرسى 
نــواب   10 يعتقــل  االحتــالل  أن  إىل 
مــن املجلس الترشيعي دون مراعاة 

للقوانن واألعراف الدولية.
"ســيف  معركــة  إىل  الحيــة  وتطــرق 
القدس" التي اســتجاب فيها شــعبنا 
وحــي  القــدس  لنــداء  ومقاومتــه 
الشــيخ جراح، واصفا إياها بـ "محطة 
تاريخيــة انتــرت فيهــا إرادة شــعبنا 
أحــرار  وإســناد  بدعــم  مــكان  يف كل 

األمة جمعاء".
العــودة ملاليــن  أن حــق  مــن  وحــذر 
الالجئن الفلســطينين يتعرض إىل 
مخططــات تســتهدف إجهاضــه، عــر 
ومخطــط  القــرن  "صفقــة  يســمى  مــا 
مــن  وغيهــا  اإلطــار"  واتفــاق  الضــم 
املخططات التي تهدف إىل إسقاط 

حق العودة. 
حــق  حايــة  رضورة  عــى  وشــدد 
الحيــة  وقــواه  الفلســطيني  الشــعب 
نصــت  كــا  االحتــالل  مقاومــة  يف 

القوانن واملواثيق الدولية.
الرملانيــن  الحيــة  النائــب  ودعــا 
إىل زيــارة قطــاع غــزة واالطــالع عــى 
حجــم املعانــاة التــي يعيشــها ســكانه 
وجرائــم  الظــامل  الحصــار  جــراء  مــن 

االحتالل بحقهم.
جرائم خِطرة

الوطنــي  املجلــس  عضــو  وقــال 
إن  زيك:  عبــاس  الفلســطيني، 
و)إرسائيــل(  األحمــر  خطنــا  القــدس 
ينفــع  وال  الخــط،  هــذا  تجــاوزت 
معهــا خطابــات االســتعطاف، داعًيــا 

انتهاكاتهــا  لوقــف  العمــي  للتحــرك 
بحــق الشــعب الفلســطيني ومدينــة 

القدس.
االحتــالل  خطــط  أن  زيك  وأوضــح 
يف تهويــد مدينــة القــدس املحتلــة، 
ووصلــت  وأكــر،  أكــر  متــادت 
مــع  مســبوقة  وغــي  خِطــرة  ملراحــل 

صمت وغطاء دويل.
اليمنــي،  النــواب  رئيــس مجلــس  أمــا 
ســلطان الركاين، فأوضح أن محاولة 
وطمــس  أهلهــا  مــن  القــدس  إفــراغ 
الرملانيــن  نحــن  يدعونــا  هويتهــا، 
غطرســة  أمــام  نقــف  أن  والشــعوب 
سياســاته  ومواجهــة  االحتــالل 
الهمجية تجاه الشعب الفلسطيني.

اقتصــار  أن  إىل  الــركاين  ونبــه 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن 
االســتعطافية  الخطابــات  عــى 
شــجع  جديــة،  خطــوات  دون 
)إرسائيــل( عــى التــادي يف ظلمهــا 

واعتداءاتها.
من جانبه، قال مساعد رئيس مجلس 
النــواب األردين، راشــد الشــوحة، إن 
معانــاة األهــل يف فلســطن ليســت 
قضيــة العــرب واملســلمن وحدهــم، 
بــل هــي قضيــة كل أصحــاب الضائر 

الحية يف العامل.
وقــال الشــوحة، خــالل كلمتــه، علينــا 
أن نعايــن الواقــع الفلســطيني املريــر 
أن  إىل  مشــيًا  تفاصيلــه،  بــكل 
أطفال ونســاء فلســطن ُيزج بهم يف 
الســجون وســط صمت دويل يبعث 

عى األىس.
اتخــاذ  إىل  املشــاركة  الوفــود  ودعــا 
موقــف رافــض لــكل التســويات التــي 
الفلســطيني  الشــعب  متكــن  ال 
دولتــه  إقامــة  يف  مصــيه  تقريــر  مــن 
الوطنــي،  ترابــه  عــى  املســتقلة 
غــرار  عــى  خطــوة  اتخــاذ  وكذلــك 
لجنــة  تشــكيل  يف  األردين  الرملــان 
لــي  فلســطن  لجنــة  باســم  دامئــة 
ذهــن  يف  حــارضة  القضيــة  تبقــى 

األجيال.
جبهــة  عــى  يقــف  األردن  وأضــاف: 
الوصايــة  أمانــة  حمــل  يف  الثبــات 
املقدســات  عــى  الهاشــمية 
اإلســالمية واملســيحية يف القــدس، 
امللــك  يحملهــا صامــدا  التــي  تلــك 

عبد الله الثاين. 
توحيــد  إىل  األردين  النائــب  ودعــا 
حالــة  وإنهــاء  الفلســطيني  الصــف 
املحتــل  اســتغلها  التــي  االنقســام 

وأمعن معها يف البطش والتنكيل.

الهدم اإلرسائييل يتهدد )20( ألف 
مزنل يف القدس المحتلة

القدس املحتلة/ فلسطن:
كشــفت صحيفــة "هآرتــس" العريــة النقــاب عن أن الهــدم اإلرسائيي يتهدد 

20 ألف منزل يف مدينة القدس املحتلة. 

وأشــارت الصحيفــة العريــة أمــس إىل أن "الهــدم الفــوري" يتهــدد منــازل أكر 
من مائة عائلة يف املدينة؛ بســبب تراكم القرارات القانونية، وتشــدد بلدية 

االحتالل تجاه خطط البناء املقدمة إليها من الفلسطينين.
وقالــت: "إن الفلســطينين يعملــون عــى منــع تنفيــذ أوامــر الهــدم بتقديــم 

مخططات البناء الخاصة بهم إىل البلدية، للموافقة عليها". 
لهــا  يوجــد  ال  القــدس  يف  الفلســطينية  األحيــاء  "معظــم  أن  إىل  ونبهــت 

مخططات هيكلية تسمح بإصدار تصاريح البناء".
ولفتت يف الوقت ذاته إىل وجود 20 ألف منزل رشقي القدس، بنيت دون 
تصاريــح بنــاء، بســبب سياســة ســلطات االحتــالل "باالمتنــاع عــن وضع خرائط 

هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء".
ريفــكا  القــدس  يف  املركزيــة  املحكمــة  قاضيــة  "إن  "هآرتــس":  وأضافــت 
فريدمان رفضت استئناًفا قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها، يف 

حي سلوان، جنوب املسجد األقىص".
وكان تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
كشــف عــن ارتفــاع معــدل هــدم ومصــادرة منــازل الفلســطينين يف أرضهــم 
املحتلة منذ عام 1967 بنســبة 21 من املئة يف األشــهر التســعة األوىل من 

العام الجاري )2021(، مقارنة باملدة املناظرة من عام 2020.

لتضامنهم مع القضايا الوطنية
مرشوع قانون إرسائييل 

لفصل معلمي القدس 
والداخل المحتل من عملهم

النارصة/ فلسطن: 
تقــدم عضــو الكنيســت اإلرسائيــي إيتامــار بــن غفــي مبرشوع قانــون جديد، 
مــن شــأنه أن مينــع املعلمــن الفلســطينين يف القــدس وأرايض الـــ48 مــن 
إبــداء تضامنهــم مــع القضيــة الفلســطينية. وأفــادت القنــاة العريــة الســابعة 
القضيــة  يدعــم  أنــه  يثبــت  معلــم  أي  ســيطرد  القانــون  "مبوجــب  أنــه  أمــس 
الفلســطينية أو يؤيدهــا". وجــاء يف املذكــرة التفســيية ملــرشوع القانــون 
-حسبا ذكرت القناة-: "يف السنوات األخية كانت هناك حاالت متزايدة 
أعــرب فيهــا مدرســون يعملــون يف مــدارس متولهــا )وزارة الرتبيــة والتعليــم 

اإلرسائيلية( عن دعمهم ألعال أو منظات تعمل ضد )إرسائيل(".
ويتضمــن مــرشوع القانــون أن "يقــدم املعلمــون واملرشفــون واملوظفون يف 
وزارة الرتبيــة والتعليــم تعهــًدا واضًحــا بعــدم إبــداء أي دعــم ألي عمــل ضــد 
)إرسائيــل(، وكذلــك املنظــات التــي تناهــض الكيــان، ومنــع نــرش أي دعايــة 

يف املدرسة فيها تأييد للنضال الفلسطيني".

بمشاركة وفود من 50 دولة

"برلمانيون ألجل القدس" تطلق مؤتمرها الرابع برعاية الربلمان الرتيك

مشاركون في المؤتمر أمس    )األناضول(

الحية يدعو الربلمانات العربية 
واإلسالمية للضغط عىل 

حكوماتها للحيلولة دون التطبيع 

الربكاين: اقتصار التضامن 
مع فلسطني عىل الخطابات 
شجع )إرسائيل( عىل جرائمها 

زيك: خطط االحتالل 
لتهويد القدس 

وصلت لمرحلة خِطرة

نبايت: فلسطني 
واألقىص ليسا مجرد 

أجندات بل قضية حقيقية
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طولكرم/ فلسطني:
بشــدة  دانــت شــخصيات ومؤسســات حقوقيــة 
املهنــدس  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اختطــاف 
زوجتــه  أمــام  عليــه  واالعتــداء  بديــر  إســامبويل 
مســاء  طولكــرم  مدينــة  وســط  والعامــة  وطفلتــه 
الواقعــة  أن  عــى  مشــددين  أمــس،  مــن  أول 
تشــكل جرمية تخالف القانون وتتطلب تحقيقا 

داخليا.
وأخلت أجهزة أمن السلطة، مساء أمس، سبيل 
عقــب  واســعة  النتقــادات  تعرضهــا  بعــد  بديــر، 
اختطافــه بهمجيــة. ووصــل بديــر إىل منزلــه يف 
طولكرم شــال الضفة، حيث كان يف اســتقباله 

عائلته وسط فرحة غامرة بينهم.
انتهاك فاضح للحريات

ودان النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي 
د.حســن خريشــة، اختطاف أجهزة أمن الســلطة 

إسامبويل بدير.
وقــال خريشــة: إن طريقــة اعتقالــه أمــام زوجتــه 
وطفلتــه وعــى مــرأى مــن املتســوقني، انتهــاك 

فاضح للحريات.
وأضاف أن حادثة االعتقال أثارت الســخط لدى 

عموم الناس باعتبارها عمًا مرفوًضا ومداًنا.
والعبــث  االســتهتار  وقــف  إىل  الســلطة  ودعــا 
وقــرر  مــارس  مــن  أن  "يبــدو  قائــا:  بالحريــات، 
فــوق  الفلســطينية  الحالــة  بتشــويه  معنــي 

تشوهها".
طريقــة  عــى  بديــر  الســلطة  أجهــزة  واعتقلــت 
أمــام  بالــرب  عليــه  واعتــدت  املســتعربني 
حركــة  يف  القيــادي  بحســب  والعامــة،  زوجتــه 

حاس عبد الرحمن شديد.
واعتــر شــديد االعتــداء "عمــًا جباًنــا ومداًنــا وال 
ميت ألخاق شعبنا وقيمه الوطنية بصلة، وهو 

ال يخدم إال االحتال".
وقالــت منــى النــوري زوجــة بديــر: إنــه تــم اعتقال 
زوجهــا بطريقــة همجيــة مــن قبــل جهــاز مخابرات 
الكاملــة  املســؤولية  الجهــاز  محملــة  الســلطة، 
االعتــداء عليــه  "تــم  أنــه  عــن صحتــه. وأضافــت 
بالــرب خــال وجودهــا وطفلتــه برفقتــه، حتــى 

فقد الوعي وارمتى أرضا".
وقالــت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة": 
إن اعتقــال "بديــر" تــم دون إبــراز مذكــرة توقيــف 
صــادرة مــن جهــات االختصــاص ممثلــة بالنيابــة 
مجــرم  "ســلوك  اعتقالــه  أن  معتــرة  العامــة، 

يستوجب ماحقة ومحاسبة".
وأدانــت املجموعــة ظهــور عنــارص أمنيــة بلبــاس 
عســكري ولثــام وجــه يف أثنــاء اعتقالهــا املحــرر 
يف أثناء عبوره الطريق العام يف مدينة طولكرم، 
بطريقة غري الئقة وبوجود طفلة صغرية بجواره.
ورصــدت "لجنــة أهايل املعتقلني السياســيني" 
بحــق  انتهــاكا   )119( الســلطة  أجهــزة  ارتــكاب 
أكتوبــر  أول  ترشيــن  شــهر  خــال  املواطنــني 

املايض.
وتوزعت االنتهاكات كاآليت: )44( حالة اعتقال 
عمليــة   )26( اســتدعاء،  حالــة   )13( ســيايس، 
حالــة   )12( عمــل،  وأماكــن  ملنــازل  مداهمــة 
قمــع حريــات، )1( عمليــة مصــادرة ملمتلــكات، 
تدهــور  حــاالت   )1( تعســفية،  محاكمــة   )10(
الوضــع الصحــي ملعتقلــني بســبب التعذيب أو 

جرائــم  أخــرى  مــرة  وهــي  البدنيــة،  وســامتهم 
متهــم  ضحيتهــا  كان  ســواًء  للمســاءلة،  موجبــة 

جنائيًا أم سياسيًا".
هنالــك  تكــن  مل  دام  "مــا  جامــوس:  وأضــاف   
مذكرة قضائية بالقبض، أو انتفت حالة التلبس 
بالجرميــة؛ فالقبــض غــري مــرشوع وهــو جرميــة، 
واســتخدام العنــف غــري املــرر واملتناســب يف 

التنفيذ؛ جرمية أخرى".
إىل  تنظــر  ســنوات  أربــع  ذات  "طفلــة  وتابــع:   
والدها وهو يتعرض للرب عى أيدي عنارص 
مدينــة  يف  العامــة  املخابــرات  لجهــاز  تابعــة 
سياســية،  خلفيــة  عــى  اعتقالــه  قبــل  طولكــرم 

سياسة االعتقال السيايس عى خلفية االنتاء 
الضفــة  الســلطة يف  أمــن  التــي تنتهجهــا أجهــزة 
الغربيــة، موضًحــا أن أجهــزة أمــن الســلطة وعــى 
طريقــة املســتعربني اختطفــت بديــر واالعتــداء 
عليــه وعــى زوجتــه بالرب املرح قبل اقتياده 

إىل جهة مجهولة.
االعتقــال  سياســة  يف  االســتمرار  أن  وأكــد 
النشــطاء  عــى  القيــود  وفــرض  واالســتدعاء 
واســتغال  الغربيــة  الضفــة  يف  والسياســيني 
حالــة الطــوارئ غــري الدســتورية املعلن عنها يف 
األرايض الفلسطينية يشكل تحديًا خطريًا عى 
حالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية 
للقانــون  واضحــة  ومخالفــة  العامــة،  والحريــات 
لحقــوق  العاملــي  اإلعــان  ســيا  وال  الــدويل 

اإلنسان.
ورأى أن اســتمرار ماحقــة النشــطاء واملواطنــني 
صارخــة  مخالفــة  فيــه  الســلطة  أجهــزة  قبــل  مــن 
ملواد القانون األســايس الفلســطيني وخصوصًا 
الشــخصية  الحريــة  أكــدت  التــي   )11( املــادة 
ومل ُتجــز القبــض عــى أي شــخص أو تفتيشــه أو 

حبسه أو تقييد حريته إال بأمر قضايئ.
وطالــب التجمــع النيابــة العامــة بالتصــدي لهــذه 
املحــرر  باختطــاف  قــام  مــن  ومحاســبة  األعــال 

إسامبويل.
الفــوري  لإلفــراج  اللــه  رام  يف  الســلطة  ودعــا 
عــى  اعُتقلــوا  الذيــن  املعتقلــني  جميــع  عــن 
الغربيــة،  الضفــة  يف  األمــن  أجهــزة  أيــدي 
وتحملهــا املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة وســامة 

املعتقلني.

ظــروف االحتجــاز، )4( حاالت جرى فيها اقتحام 
اعتــداء  حــاالت   )7( إىل  إضافــة  مؤسســات، 

وانتهاكات أخرى.
جــرى  مــا  "إن  األشــقر:  أحمــد  املحامــي  وقــال 
جرميــة ليــس بحــق إســامبويل فقــط، بــل بحــق 

الشعب الفلسطيني برمته".
ومــن  ذلــك  فعــل  مــن  إحالــة  "يجــب  وأضــاف:   
حــدث  مــا  العســكري ألن  للقضــاء  األمــر  أصــدر 

ييسء لفلسطني وال يخدم إال أعداءها".
هــذه  "إن  جامــوس:  عــار  الحقوقــي  وقــال 
االعتقــاالت  فيهــا  تنفــذ  التــي  العنيفــة  الطريقــة 
املواطنــني  لحيــاة  حقيقيــًا  تهديــدًا  تشــكل 

جرميــة مكتملــة األركان. عــى األقــل هــي جرمية 
حجــز حريــة بوجــه غــري مــرشوع وإيــذاء يعاقــب 

عليه يف القانون الفلسطيني بالحبس".
ولفــت االنتبــاه إىل أنــه "ال ميكــن أن تكــون مثــل 
هــذه االعتقــاالت مجــرد ســلوكيات فرديــة؛ هــي 
األجهــزة  تنفذهــا  سياســيًا،  ومجــازة  منهجيــة 
األمنيــة بصــورة روتينيــة ومتعمــدة، وتحظى فيا 
بعــد بغطــاء قانــوين مــن النيابــة العامــة والقضاة، 
ويفلــت دامئــًا املتورطــون فيهــا مــن العقــاب وال 

يحظى الضحايا بفرصة إلنصافهم".
 وقــال عضــو نقابــة املحامــني داود درعــاوي: "ما 
زال املشــهد يتكرر بذات الطريقة؛ زج العنارص 
األمنيــة بعمليــات اعتقــال عنيفة ملواطنني عى 
وتعبئتهــم  الســيايس  االنتــاء  أو  الــرأي  خلفيــة 

بالكره والغل ضد املستهدفني".
وأضاف: "عند وقوع األذى الجساين للضحايا 
العنــارص  هــذه  عــن  األمنــي  النظــام  يتخــى 
ويضطــرون  وحدهــم  للمحاكمــة  ويقدمــون 
لتغطيــة  أهاليهــم  ممتلــكات  وبيــع  لاســتدانة 

نفقات هذه املحاكمة".
 واعتــر درعــاوي أن مشــهد اعتقــال بديــر "بهــذه 
يعيــد  الصغــرية  طفلتــه  مــرأى  عــى  الهمجيــة 
اعتقــال  رافقــت  التــي  األحــداث  ذات  لألذهــان 

وقتل الشهيد نزار بنات".
انسياق ألهداف االحتالل

وقــال تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة: "إن 
سياســة االعتقــال الســيايس يف الضفــة الغربيــة 
واعتقال النشطاء هو انسياق ألهداف االحتال 
اســتمرار  بيــان  يف  التجمــع  ودان  اإلرسائيــي. 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــال  جيــش  بــني  لــألدوار  توزيــٍع  يف 
ملاحقــة  الســلطة،  أمــن  وأجهــزة  اإلرسائيــي 
ذويهــم،  ومضايقــة  واملقاومــني  املناضلــني 
متيــم  مســجد  إغــاق  عــى  األخــرية  أقدمــت 
الــداري مبنطقــة ســمرياميس، الــذي كان الشــيخ 
الشــهيد فــادي أبــو شــيخدم يحــارض فيــه ويقــدم 

دروًسا دينية لرواده.
وجــاء قــرار الســلطة بعــد أيــام قليلــة مــن تنفيــذ 
حركــة  يف  القيــادي  شــخيدم،  أبــو  الشــهيد 
فدائيــة  عمليــة  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة 
القــدس، أدت إىل مقتــل  القدميــة يف  بالبلــدة 

جندي إرسائيي وإصابة 4 آخرين.
األخــرية  خطوتهــا  خــال  مــن  الســلطة  وتســعى 
إىل محاربــة العمــل املقــاوم يف الضفــة الغربيــة 
العبــادة،  أماكــن  عــى  والتضييــق  املحتلــة، 

وإغاق أي مكان يدعو ملحاربة االحتال.
ولفــت املحلــل الســيايس ياســني عــز الدين إىل 
الــداري  متيــم  مســجد  إغــاق  الســلطة  قــرار  أن 
مبنطقــة ســمرياميس مبدينــة القــدس، جــاء بعــد 
الفدائيــة  العمليــة  شــخيدم  أبــو  الشــهيد  تنفيــذ 

رام الله- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
اليوميــة  االحتــال  جرائــم  لــكل  تــام  تجاهــل  وســط 
مــع املجتمــع  التواصــل  "لجنــة  تســتمر  بحــق شــعبنا، 
التطبيعيــة  اللقــاءات  عقــد  يف  عملهــا  اإلرسائيــي" 
العبثيــة مــع قيــادات إرسائيليــة هامشــية، يف محاولــة 
الســتجداء عمليــة سياســية انتهــت بالنســبة لاحتال 
إىل غــري رجعــة.  غــري أن الســلطة ال تريــد االعــراف 
الخيــار  يف  ســيضعها  إجــراء  وهــو  الحقيقــة،  بتلــك 
املقابــل، وهــو التوجه ملقاومة االحتال، وهذا يعني 
تحديــدًا نهايتهــا إىل األبــد، وفــق محللــني سياســيني 

تحدثا لـ"فلسطني".
ووجهــت "لجنــة التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيــي" 
لإلرسائيليــني  دعــوة  أيــام  قبــل  للســلطة  التابعــة 
لاشــراك يف "مؤمتر ســام" يف مقر املقاطعة برام 

الله وسط الضفة الغربية مساء أول أمس. 
ألجــل  املناضلــني  "عــى  الدعــوة:  كتــاب  يف  وجــاء 
املؤمتــر  يف  االشــراك  الدولتــني  وحــل  الســام 

الجاهريي الداعي إلنهاء الرصاع".
شرخ في الموقف الوطني

املحلل السيايس تيسري محيسن رأى أن وجود لجنة 
خاصــة تابعــة للســلطة تحــت مســمى لجنــة التواصــل 
الخــراق  الحاجــة  بذريعــة  االرسائيــي  املجتمــع  مــع 
املجتمــع اإلرسائيــي بهــدف تطويعــه هو أمــر مضلل. 
وقــال محيســن: "أثبتــت الســنوات املاضيــة أن وجــود 
هذه اللجنة واستمرارها يف عملها، كان عامًا سلبيًا 
املقــاوم  الفلســطيني  املوقــف  تفتيــت  يف  ســاهم 
لاحتــال اإلرسائيــي فمن يســتمع لترصيحاتها ويرى 
أفعالهــا يشــعر وكأنــه ال يوجــد أي نــوع مــن العداء بيننا 

وبني اإلرسائيليني".
الخليل- غزة/ صفاء عاشور:

أكــدت عائلــة الشــهيد نــزار بنــات الــذي اغتالتــه 
قــوة مــن أفــراد جهــاز األمــن الوقــايئ يف مدينــة 
الخليل يف الرابع والعرشين من يونيو/ حزيران 
املــايض، أن العنــارص الـــ14 املتهمــني باغتيــال 
ابنهــا يثــريون الشــك والريبــة بســبب إرصارهــم 
جلســات  أثنــاء  يف  الصمــت  التــزام  عــى 
املحاكمة. وقال املتحدث باسم العائلة غسان 
أقــوال  جــل  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة  بنــات 
العنــارص األربعــة عــرش تلخــص فقــط بالتعريــف 
بأســائهم وأعارهــم وســكنهم وأيــن يعملــون، 
وعنــد ســؤالهم عــا حــدث ليلــة اختطــاف نــزار 

واغتياله يطلبون بالتزام الصمت".
وأضــاف: "إن التــزام املتهمــني الصمــت حتــى 
هذه اللحظة يثري الريبة والشك، كا أنه إجراء 

مبارشًة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الديــن  عــز  وأوضــح 
املنطقــة التــي يقــع فيهــا املســجد تتبــع رســميا 
االحتــال،  لســيطرة  وتخضــع  القــدس  ملدينــة 
وقريــب  العنــرصي  الفصــل  جــدار  خــارج  أنــه  إال 
جــدا مــن مناطــق ســيطرة الســلطة، ويتبــع وزارة 

أوقافها، لذا قامت بإغاقه.
التحفيــظ  دروس  ألغــت  الســلطة  أن  وأضــاف 
املســجد  وأغلقــت  الــداري،  متيــم  مســجد  يف 
يعطــي  كان  شــخيدم  أبــو  الشــهيد  أن  والســبب 
إلثبــات  محاولــًة  القــرار  معتــرا  فيــه،  الــدروس 
املقــاوم،  العمــل  محاربــة  يف  بواجبهــا  قيامهــا 

ومواصلة التنسيق األمني مع االحتال.
وأشــار إىل أن الســلطة وصلــت مرحلــة "الرقابــة 
التعليــات  تــأيت  أن  رشًطــا  فليــس  الذاتيــة"، 
بدورهــا  للقيــام  االحتــال  مــن  مبــارش  بشــكل 
أنهــا صعــدت  إىل  منبهــا  األمنــي،  التنســيق  يف 
مــن جهودهــا ملحاربــة املقاومــة بــكل أشــكالها، 
ســواء الشــعبية أو املســلحة، منذ معركة "سيف 

القدس" يف مايو/ أيار املايض.
وعــّد الناشــط الســيايس محمــد عايــش الســلطة 

شــخصيات  مــع  اللجنــة  هــذه  اجتــاع  أن  واعتــر 
إرسائيليــة يف لقــاءات ومؤمتــرات ســواء داخــل الضفة 
أو أرايض الـــ 48 كــا حــدث يف مؤمتــر هرتســيليا أو 
مقرات السلطة بالضفة، يوحي بأن العاقة بيننا وبني 

اإلرسائيليني "سمن عى عسل".
الحقيقــة  يف  "لكــن  بالقــول:  محيســن  واســتدرك 
التغــول  مــن  حالــة  تشــهد  الفلســطيني  األرايض  فــإن 
واإلجــرام والهمجيــة اإلرسائيليــة مــن جيــش االحتــال 
وقطعان املستوطنني يف القدس والضفة، فضًا عن 

حصار قطاع غزة والحروب املتكررة عليه".
التواصــل  لجنــة  مــن  الســلوك  هــذا  أن  إىل  ولفــت 
يتناقض مع فلســفة الفهم الوطني الدقيق والحقيقي 
السياســية  القيــادة  لــدى  يســود  أن  ينبغــي  الــذي 
للســلطة فضــًا عن قطاعــات املجتمع كافة واألحزاب 
السياســية الفلســطينية؛ مــا ُيحــِدث رشوخًا يف داخل 

املوقف الوطني الفلسطيني.
قيادة معزولة

وتابــع محيســن: "هــذه اللجنــة غــري مفيــدة فلســطينيًا 
أو دوليــًا، فهــي ترســل رســائل توظــف بطريقة ال تخدم 
قضيتنــا عى املســتوى اإلقليمــي والدويل، فيتخذها 
من يريدون التطبيع مع )إرسائيل( حجة بأنه ما دامت 
القيادة الفلسطينية تذهب لهذا الشكل من التعاون 

فلاذا تأخذون علينا أن نذهب لهذا املسار؟".
وأبــدى أســفه لكــون قيــادة الســلطة تعيــش مبعــزل عــن 
الشــعبي  اإلجــاع  حالــة  وعــن  العــام  الوطنــي  املــزاج 
الفلســطيني والفصائــي، إذ تغــرق يف محــاوالت فتــح 
قنــوات تواصــل مــع مــا يســمى باملجتمــع اإلرسائيــي، 
"وهــذا يعيــب الحالــة الوطنيــة فــرى رئيــس الســلطة 
نفســه يســتجدي قيــادات االحتــال اإلرسائيــي لــي 

هــم  بــل  أنفســهم  ميثلــون  ال  فهــم  قانــوين  غــري 
عبــارة عــن موظفــي دولة وليس من حقهم التزام 
الصمــت"، مرجحــًا أن يكــون هنــاك يشء يطبــخ 
بعيًدا عن اإلعام أو يتم تجهيز صفقة معينة.

أمــني  العائلــة  محامــي  أن  إىل  بنــات  وأشــار 
وليــس  مراقًبــا  بصفتــه  املحكمــة  دخــل  غانــدي 
مــن  انســحابه  أعلــن  أن  بعــد  للعائلــة  محامًيــا 
اعراضــًا  حضــوره  وأوقــف  الســابقة  الجلســة 
عــى االتهامــات التــي ُوجهــت إليــه مــن محامــي 
مل  للمحكمــة  الرجــوع  قــرار  أن  مؤكــدًا  الدفــاع، 
خــذ حتــى هــذه اللحظــة، وأن قــرار الرجوع من  ُيتَّ
عدمــه ســتحدده اللجنــة الوطنيــة التــي ســتعقد 

أوىل اجتاعاتها يوم السبت القادم.
فيهــا  يــزال  ال  املحاكمــة  أجــواء  أن  إىل  ولفــت 
فوىض، كا أن القضاة ال ميتازون بالهيبة التي 

وسياســيا  وعســكريا  أمنيــا  ذراعــا  اللــه  بــرام 
ســلوكها  يثبتــه  مــا  وهــو  لاحتــال،  واقتصاديــا 
إغاقهــا  خــال  مــن  أنهــا  مضيفــا  األرض،  عــى 
الدينيــة  الحضــارة  تحــارب  فهــي  املســاجد 
الديــن  لفصــل  وتهــدف  الفلســطيني،  للمجتمــع 
الــذي  للمســجد  توجهــت  لذلــك  الدولــة،  عــن 

تعده أول عائق أمامها.
واعتر عايش يف حديث لـ"فلســطني" الســلطة 
عــى محاربــة دورات  وتعمــل  لاحتــال،  وكيــًا 
وتطبيــق  دائــم،  بشــكل  املــدارس  يف  التجويــد 
نهجهــا الهــادف إىل ســلخ النــاس عــن ثقافتهــم، 
مشــريا إىل أنهــا باتــت تســتهدف أي مخالــف لها 
ونهجهــا مــن كل الفصائــل اإلســامية والوطنيــة، 
السياســية  االعتقــاالت  حملــة  مــن  وصعــدت 
ضــد الكثــري مــن املواطنــني، خاصــة فئــة األرسى 

املحررين، وطلبة الجامعات.
الشــارع  بــدأ  الســلطة،  قمــع  أمــام  أنــه  وبــني 
لــه وأن انتفــض ضــد  أنــه ســبق  بالتحــرك خاصــة 
قانــون الضــان االجتاعــي، واتفاقية "ســيداو"، 
مــن  لحــم  ببيــت  ســليان  بــرك  يف  حصــل  ومــا 

انتهاكات لحرمة األماكن املقدسة.

يجلس معها". وأعرب عن اعتقاده بأن مسار التسوية 
أفرز قيادات ال ترى أي مســار آخر غريها للتعامل مع 
االتفاقيــات  االحتــال  التــزام  عــدم  "رغــم  االحتــال، 
التعامــل  عــى  واقتصــاره  معهــا  املوقعــة  السياســية 

معها يف الجانب األمني".
غيبوبة سياسية

أن  حميــدة  صــاح  الســيايس  املحلــل  رأى  بــدوره، 
سياســة "لجنــة التواصــل" نابعــة مــن السياســة العامــة 
أوســلو  اتفاقيــة  التزامهــا  عــى  تقــوم  التــي  للســلطة 
يف شــكل مــن أشــكال الغيبوبــة السياســية عــن الواقــع 

املأساوي الذي يعيشه شعبنا.
الكامــل  فشــلها  أثبتــت  السياســات  "هــذه  وقــال: 
فــزادت مــن ســطوة اليمــني املتطــرف داخــل املجتمــع 
ا  اإلرسائيــي، ومل تؤثــر بــأي شــكل مــن األشــكال إيجابيًّ
يف السياســة العامــة اإلرسائيليــة، فترصفــات الســلطة 

انحدار تام نحو ما هو أسوأ".
وأشــار حميــدة إىل أن الواقــع أثبــت أن تلــك اللقاءات 
مــن  وقــت  أي  يف  يشء  بــأي  ُتِفــد  مل  التطبيعيــة 
األوقــات، وهــي معزولــة فلســطينيًا، كــا أنهــا ليس لها 
أي فاعليــة سياســية، فاألشــخاص اإلرسائيليــون فيهــا 
ليس لديهم أي تأثري يف السياسة اإلرسائيلية، وليس 
القــرار اإلرسائيــي.  لهــم أي صفــة حقيقيــة يف صنــع 
وبــني أن صنــاع القــرار اإلرسائيليــني مــا زالــوا منــذ زمــن 
نتنياهــو يرفضــون أي لقــاء ســيايس مــع الســلطة، فهــم 

يريدون من السلطة فقط دورها األمني.
وتابع حميدة: "املسرية السياسية بالنسبة لاحتال 
وتســهيات  أمنــي  عمــل  يجــري  مــا  وكل  انتهــت 
اللقــاءات فقــط ال  اقتصاديــة وعبــث ســيايس وهــذه 

تعدو كونها دردشات با هدف".
يفــرض أن يتحلــوا بهــا، وهــذا يعكــس الضعــف 
الواضــح ملنظومــة القضــاء يف الضفــة الغربيــة، 

وليس فقط للمحكمة العسكرية يف رام الله.
وفيــا يتعلــق باللجنــة الوطنيــة، أوضــح أنــه تــم 
الشــخصيات املشــركني  مــن تحديــد  االنتهــاء 
اإلجــراءات  بعــض  هــو  تبقــى  ومــا  اللجنــة،  يف 
الخاصة بتسجيلهم، وسيتم إعانها والخطوات 
التي ستتخذها بداية األسبوع القادم عند عقد 
أوىل اجتاعاتها. وكانت الجلسة الثامنة التي 
عقــدت يف قضيــة مقتــل املعــارض الســيايس 
بنــات أمــام املحكمــة العســكرية يف رام الله قد 
أظهــرت مــن خــال شــهادة الطبيــب الرشعي أن 
بنــات تعــرض لعنــف خارجــي متعــدد ومتزامــن 
لفــرة قصــرية نتج عنه فشــل قلبــي حاد؛ ما أدى 

إىل وفاته.

رام الله/ فلسطني:
أدان تجمــع املؤسســات الحقوقيــة )حرية( اســتمرار 
السياســية  االعتقــاالت  تنفيــذ  يف  الســلطة  أجهــزة 
مــع  تنســاق  سياســة  إياهــا  ا  عــادًّ الغربيــة،  بالضفــة 

أهداف االحتال اإلرسائيي.
وأوضــح )حريــة( يف بيــان أمــس أن اســتمرار سياســة 
أمــن  أجهــزة  مــن  الســيايس  واالســتدعاء  االعتقــال 
السلطة، وفرض القيود عى النشطاء والسياسيني، 
يشــكل  الدســتورية  غــري  الطــوارئ  حالــة  واســتغال 

تحدًيا خطًرا عى حالة حقوق اإلنسان يف األرايض 
الفلسطينية، والحريات العامة.

االنتهــاكات مخالفــة واضحــة  تلــك  أن  وشــدد عــى 
للقانــون الــدويل، ال ســيا اإلعــان العاملــي لحقــوق 
اإلنســان، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقوق املدنية 
والسياســية، تحديــًدا املــواد )9،19( التــي أعطــت 
دون  السياســية  اآلراء  اعتنــاق  يف  حريتهــم  األفــراد 
املســاس بهم أو بكرامتهم، وحظرت أيًضا التعســف 

يف االعتقال والتوقيف وحبس الحريات.

ماحقــة  يف  الســلطة  أجهــزة  اســتمرار  أن  ورأى 
النشطاء واملواطنني مخالفة رصيحة ملواد القانون 
األســايس الفلســطيني، خصوًصا املادة )11( التي 
أكدت الحرية الشــخصية، ومل ُتجز القبض عى أي 
شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إال بأمر 
قضــايئ. وطالــب التجمــع الحقوقــي النيابــة العامــة 
يف رام الله بالتصدي لهذه األعال، داعًيا السلطة 
لإلفــراج الفــوري عــن جميــع املعتقلــني السياســيني 

يف سجونها.

اعتدى عليه أمام زوجته وطفلته وسط طولكرم

إدانـــة حقوقيـــة واسعــة الختطــاف أمــن السلطـة 
المحــرر إسالمبولــي بديــر علـى طريقـة المستعربيـن

المحرر إسالمبولي بدير وأطفاله

يف إطار محاربتها المقاومة.. السلطة 
تغلق مسجًدا كان "أبو شخيدم" ُيحارض فيه

لجنــة التواصــل تتجاهـــل جرائـــم االحتـالل 
بلقاءاتهــــــــــا التطبيعيـــــــــــــة العبثيـــة

عائلة بنات: الزتام المتهمني باغتيال نزار 
الصمت خالل المحاكمة يثري الريبة

طالب النيابة العامة بالتصدي لهذه االنتهاكات

"حرية": االعتقاالت السياسية يف الضفة انسياق ألهداف إرسائيلية
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Job Vacancy

Procurement Officer 
Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) is a non-governmental non-

profit organization, that provides mental health services, designs and implements 
training programs for mental health professionals, conducts research studies that serve 
the community. GCMHP works with and for a wide range of beneficiaries including: 
children, families and victims of human rights violation. GCMHP is seeking to recruit a 
“Procurement Officer” within GCMHP’s projects according to the following requirements:
Key responsibilities:

- Ensure all supplies and purchases implemented according to the accepted financial 
procedures and standards of GCMHP.
- Prepare all purchase requests and purchase orders requested for the projects and in 
cooperation with project coordinator and direct supervisor.  
- Participate in the procurement committee work for price offers, bids and tenders. 
- Prepare monthly reports of the procurement and monitor projects achievements.
- Preparation of all logistic work required for the projects’ procurement and in cooperation with 
direct supervisor.
- Ensuring all projects purchases are implemented in a timely manner and according to the 
rules and regulations of GCMHP.
- Ensure receiving of procurements of goods and services and ensure compliance with 
quantities and specification required and according to procedures. 
- Maintain the archiving and documentation of both hard and soft copies of the projects 
purchasing documents. 
- Maintain the recording of data in the procurement software available. 
- Perform any other tasks as requested by the direct supervisor.
- Other duties and tasks related to the projects.
Qualifications and Skills:
- A Bachelor degree of Commerce or any other related field from an accredited university.
- Preferable to have high diploma or Master degree in project management. 
- At least three years of proven experience in procurement filed and working with NGOs or INGOs.
- Proficiency of English & Arabic languages (reading, writing and speaking).
- Excellent reporting and formal writing skill in both English & Arabic.
- Excellent communication and team work skills.
- Experience in computer skills and the usage of office Software packages (MS Project, 
Excel, Access, Word…etc.)
- Ability to work under pressure and meet deadlines of projects purchasing items.
Contract Duration: One-year, probationary period three months.
Apply guidelines:
Interested applicants are welcome to obtain the application form at the Administrative Affairs 
and Human Resources Unit, GCMHP headquarter, complete it and attach a motivation letter, 
CV, university certificates, personal photo, ID, and hand them to the following address: 
GCMHP, Tal El Hawa, Street no. 8, Western Dahdouh Square, Gaza, Tel: 2641513.
Deadline for submitting applications no later than 1:00pm on Sunday 5th December, 2021.
Only candidates meeting the above qualifications will be considered.

Administrative Affairs and Human Resources Unit-GCMHP 

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Psychiatrist   طبيب نفسي

برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غري ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال الصحة النفسية وحقوق 
اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل من الصحة النفســية املجتمعية عن طريق تقديم 
خدمــات إكلينيكيــة، اجتامعيــة، تدريبيــة، بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايا العنــف وانتهاكات 
حقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن حاجتهــا لوظيفــة طبيــب نفــي  Psychiatrist للعمــل يف املراكــز املجتمعيــة 

ضمن مشاريع الجمعية عىل أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الرشوط التالية:
رشوط الوظيفة:

1. املؤهــات العلميــة: درجــة البكالوريــوس يف الطــب العــام مــن جامعة معرتف بها باإلضافة إىل درجة املاجســتري أو 
دبلــوم عــايل يف الطــب النفــي أو الدبلــوم العــايل يف الصحــة النفســية املجتمعيــة من برنامج غزة للصحة النفســية أو 

درجة البورد أو الدكتوراة يف الطب النفي.
2. الخربات: خربة عملية ال تقل عن ثاث سنوات يف مجال العمل.  

3. املهارات املطلوبة: 
 مهارة عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 

   مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير باللغة العربية واالنجليزية. 
 مهارة عالية يف استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وتصفح االنرتنت. 

 القدرة عىل العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
4. املهام الوظيفية الرئيسية:

1. إجراء املقابلة اإلكلينيكية للحاالت وجمع املعلومات وإجراء الفحص الرسيري وطلب الفحوصات واالختبارات عند الحاجة. 
.DSM 2. تشخيص الحاالت النفسية طبقًا لـ

3. املشاركة مع فريق العمل بوضع خطة العاج ووصف العاج الازم.
4. القيام بجلسات متابعة الحاالت سواء يف املركز أو العمل امليداين. 

5. إجراء اإلسعافات للحاالت الطارئة. 
6. املشاركة يف االجتامعات ووضع الخطط املتعلقة بالنشاطات املطلوبة والعمل عىل تنفيذها. 

7. املشاركة يف أنشطة البحث العلمي حسب الحاجة.

8. املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج التدريب والدعم النفي والتثقيف والتوعية املجتمعية.
9. تقديم التقارير الدورية الازمة حسب متطلبات العمل.

10. تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل. 
مدة العقد: سنة واحدة عىل أن تكون الثاثة الشهور األوىل فرتة تجريبية. 

عــىل مــن يرغب/ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا الــرشوط الازمــة مراجعــة وحــدة الشــئون اإلداريــة 
واملــوارد البرشيــة يف املقــر الرئيــي للجمعيــة -غــزة/ تــل الهــوا – غــرب دوار الدحــدوح هاتــف رقــم: 2641513 
الستام طلب التوظيف وتعبئته وتقدميه مصحوبًا بالسرية الذاتيةCV   وصورة عن الشهادات العلمية املصدقة 
وصورة عن الهوية الشــخصية ورســالة تغطية Cover Letter باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـــا يف التقدم 
للوظيفة عىل أن يكون املوعد النهايئ الستام الطلبات يوم األحد املوافق 2021/12/5 الساعة 13:00 ظهرًا 

ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.
الشئون اإلدارية واملوارد البرشية         

 إعالن طرح عطاء مرشوع
 ترميم منازل العائالت املهمشة يف قطاع غزة 

19EE/03 منحة رقم 
تعلــن الهيئــة الخرييــة الفلســطينية للتنميــة واإلغاثــة يف غــزة عــن طــرح عطــاء 
"مــرشوع ترميــم منــازل العائــات املهمشــة يف قطــاع غــزة بتمويــل كريــم مــن 
الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي يف دولة الكويت  الشقيقة 
، يف إطــار دعــم الشــعب الفلســطيني "املرحلــة التاســعة عــرش" منحــة رقــم 
(19EE/03)، وذلك للمســاهمة يف تحســني منازل األرس املهمشــة لتصبح 

مســاكن آمنــة بيئيــًا وصحيــًا، ومــن ميلك الخــربة والقــدرة واملؤهات ويرغب 
باملشاركة يف العطاء عليه مراعاة الرشوط التالية:

املقاولــني  اتحــاد  يف  ومصنفــًا  مؤهــًا  يكــون  أن  املقــاول  عــىل  يجــب   .1
الفلســطينيني تخصــص (مبــاين درجــة رابعــة و/أو صيانــة أبنيــة درجــة ثالثــة) 

عىل األقل سارية املفعول.
2. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعــىل 
املقــاول أن يقــوم بتقديــم شــهادة خلــو طــرف مــن الدوائــر الرضيبيــة ســارية 
املضافــة  الرضيبــة  لقيمــة  شــاملة  األســعار  تحديــد  عــىل  عــاوة  املفعــول، 
باألرقــام يف الخانــة املعــدة للســعر، واألســعار بعملــة الــدوالر األمريــي($)، 

وعىل املشارك تقديم فواتري رضيبية وشهادة خصم رضيبي من املنبع. 
3. عــىل املقــاول تقديــم كفالــة دخــول عطــاء "تأمــني ابتــدايئ" قيمتهــا (2000 دوالر 
أمريي) إما بكفالة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بني مصدق 
باســم الهيئــة الخرييــة الفلســطينية للتنميــة واإلغاثــة مــن أحــد البنــوك املعتمــدة مــن 
النقديــة،  املبالــغ  أو  الشــخصية  الشــيكات  تقبــل  وال  الفلســطينية،  النقــد  ســلطة 

واألسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
4. يحق للهيئة تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، تجزئته، دون إبداء األسباب.

5. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
6. ميكن الحصول عىل نســخة من وثائق العطاء من مقر الهيئة يف محافظة 
شــامل غــزة –جباليــا- مقابــل الدفــاع املــدين، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 
املوافق 2021/12/01 خال أوقات الدوام الرسمية من الساعة (09:00 

صباحًا- 15:00 مساًء) مقابل مبلغ وقدره 100 شيكل غري مسرتدة.
املوافــق  األحــد  يــوم  الهيئــة  مقــر  يف  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   .7

2021/12/05 ، الساعة العارشة صباحا . 
8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الثاثــاء املوافــق2021/12/14 ، الســاعة 
11:00 صباحــًا، مــع العلــم انــه ال تقبــل أي عطــاءات بعد التاريــخ واملوعد املحدد، 
وجميع املشاركني مدعوون لحضور اجتامع فتح املظاريف يوم تسليم العطاءات. 
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة عىل هاتف رقم: 2846465 أو 

جوال رقم:0599461288
الهيئة الخريية الفلسطينية للتنمية واإلغاثة

عاّمن/ فلسطني:
قــررت النقابــات املهنيــة يف األردن أمــس إلغــاء 
فعاليات يوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
واألرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، التــي 
نــادي الوحــدات، بســبب مــا قالــت إنهــا  نظمهــا 
"احتجاجــات بــني املشــاركني" بحفــل االفتتــاح، 

يوم االثنني، يف مجمع النقابات.
للمجمــع املحامــي خلــدون  العــام  األمــني  وقــال 
النســور: "إن مجمــع النقابــات يجمــع وال يفــرق"، 
قضيــة  تدعــم  املهنيــة  "النقابــات  أن  مؤكــًدا 

األرسى، ومل تتخلَّ عنهم يوًما".
شــريين  األردنيــة  النقابيــة  الناشــطة  وكانــت 
األردين  األســري  ووالــد  ُطــردت  إنهــا  قالــت  نافــع 
األرسى  لنــرة  فعاليــة  مــن  خضــري،  أبــو  أســيد 
الفلسطينيني، نّظمها نادي الوحدات يف مجمع 

النقابات املهنية بالعاصمة عامن.
حادثــة  "نافــع"  نرشتهــا  فيديــو  مقاطــع  ووثقــت 
الطرد، وظهر أحد مرافقي عضو اللجنة املركزية 

يخلــع  وهــو  الطــرياوي،  توفيــق  "فتــح"  لحركــة 
حــذاءه ويرفعــه مهــدًدا بالــرضب، يف حني كانت 
الناشــطة تقــول: "عيــب عليكــم أن تطــردوا والــد 

ثاثة أرسى".
وأوضحت نافع لـ"قدس برس" أن نادي الوحدات 
األردين نّظم فعالية لنرة األرسى الفلسطينيني 
بالتعــاون مــع الســلطة، وأضــاف فيهــا الطــرياوي، 
الــذي قــال يف كلمتــه: "إن الربيــع العــريب مؤامرة 
واالنقــاب  مختطفــة،  غــزة  وإن  صهيوأمريكيــة، 

فيها يجب أن ينتهي".
العــم  مــع  بســيطة  مبداخلــة  "قمــت  وتابعــت: 
أيب األســري أســيد أبــو خضــري، وقلــت: (إن غــزة 
وغــزة  األمنــي،  التنســيق  ســلطة  مــن  محــارصة 
إثــر  ويف  األرسى)،  حــرروا  مــن  هــم  ومقاومتهــا 
ذلك اعتدي عيَّ وعىل والد األسري أبو خضري، 

وطردنا من مقّر النقابات".
وتفــرض الســلطة حزمــة عقوبات عىل قطاع غزة، 
تضّمنــت قطــع رواتــب مئــات املوظفني، وإحالة 

جانــب  إىل  املبكــر،  التقاعــد  إىل  ا  قــرسً اآلالف 
ســجون  يف  األرسى  مــن  املئــات  رواتــب  قطــع 

االحتال واملحررين.
وشــجبت اللجنــة الوطنيــة لــأرسى واملفقوديــن 
والــد األســري األردين،  عــىل  االعتــداء  األردنيــني 
مطالبة "الجهات الداعية والراعية لهذه الفعالية 
هــذا  عــن  والريــح  الفــوري  باالعتــذار  كافــة 

الفعل، ومحاسبة من قاموا باالعتداء".
لنــادي  املؤقتــة  اإلداريــة  الهيئــة  نــددت  بدورهــا 
الوحــدات األردين باالعتــداء عــىل والــد األســري 
يف فعالية للنادي مبجمع النقابات املهنية، يف 

العاصمة عاّمن.
"إن  أمــس:  بيــان  يف  اإلداريــة  الهيئــة  وقالــت 
االعتــداء عــىل أبــو خضــري بلطجة، وتــرف أرعن 
من زمرة زعران"، مؤكدة "رفضها التام" ما جرى، 
وموجهــة االعتــذار باســم رئيــس النــادي وأعضــاء 
هيئته اإلدارية املؤقتة وهيئته العامة وجامهريه 

العريضة لوالد األسري.

جميــع  مــع  تضامنــه  الوحــدات  نــادي  وأكــد 
األرسى يف ســجون االحتــال، الفًتــا إىل "موقفــه 
الوطنيــة،  القضايــا  عــن  الدفــاع  تجــاه  املتجــذر" 

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.
الشــائنة  املســلكيات  "مــن  تــربؤه  النــادي  وأكــد 
وألي  خضــري  أبــو  األســري  لوالــد  وجهــت  التــي 
ا من الذين مارسوا  شخص آخر"، مضيًفا: "إن أيًّ
الوحــدات  لنــادي  ينتمــون  ال  الســلوك  هــذا 
جملــة  مدانــة  وأفعالهــم  صلــة،  بــأي  ومؤسســته 

وتفصيًا".
بعــض  أثارتــه  لغــط  أي  يخــص  "فيــام  وأضــاف: 
الكلــامت؛ إن نــادي الوحــدات يعيد تأكيد ثابت 
للوحــدة،  داعًيــا  يــزال  وال  كان  أنــه  ثوابتــه:  مــن 
وراعًيا لها، ومثااًل عليها ُيحتذى، وهو املؤسسة 
الوطنية التي طاملا احتضنت مختلف املشارب 
بوتقــة  يف  انصهــرت  التــي  والسياســية  الفكريــة 
الوحــدات، وقدمــت مثــااًل عــىل ســهولة االتحــاد 

يف سبيل القضايا الكربى".

رام الله-غزة/ جامل غيث:
تســود حالة مــن الخوف والقلق 
لــدى عائلــة اللــواء األســري فــؤاد 
مســاء  نقلــه  بعــد  الشــوبي، 
مفاجــئ  بشــكل  أمــس،  أول 
"ســوروكا"  مستشــفى  إىل 
اإلرسائيي يف إثر تردي وضعه 

الصحي.
التــي  العائلــة  تســتطيع  وال 
بالضفــة  اللــه  رام  يف  تقيــم 
الغربية، وفق ما قالته لصحيفة 

"فلسطني" معرفة مصري والدها 
امللقــب بـ"شــيخ األرسى"، معربــة عــن خشــيتها مــن 
استشــهاده يف أي لحظــة، خاصــة أنــه يعــاين عــدة 

أمراض أبرزها رسطان الربوستاتا.
مســاء  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
أمــس بــأن األســري الشــوبي (82 عاًمــا) نقــل بشــكل 
تــردي  عقــب  "ســوروكا"  مستشــفى  إىل  مفاجــئ 

وضعه الصحي.
صحيــة  بأوضــاع  ميــر  والــده  إن  حــازم:  ابنــه  ويقــول 
خِطــرة جــدا، ورمبــا تتدهــور حالتــه لأســوأ يف ظــل 
حالــة اإلهــامل الطبــي املتعمــد التي متارســها إدارة 

سجون االحتال بحقه.
ويشــري إىل أن والــده أصيــب قبــل أعــوام برسطــان 
الربوســتاتا، ويعــاين مــرض الســكري وارتفــاع ضغط 
يف  وصعوبــة  العــني  يف  جفاًفــا  ويشــتي  الــدم، 
تــم  جراحيــة  لعمليــة  أعــوام  قبــل  وخضــع  الرؤيــة، 
خالها اجتزاء قســم من عضلة بطنه بعد تشــخيص 

خاطئ بإصابته برسطان يف الكىل.
"شــيخ  نجــل  مــع  "فلســطني"  حديــث  وخــال 
إليــه  ورد  بعدمــا  االتصــال  لقطــع  اضطــر  األرسى"، 
أن  فيــه  أكــدت  األرسى،  شــؤون  هيئــة  مــن  اتصــال 
الصحيــة،  والــده  حالــة  يتابــع  منهــا  قانونيــا  طاقــاًم 
وأن األطبــاء يجــرون بعــض الفحــوص الطبيــة وصــور 

األشعة للوقوف عىل حالته.
وأضاف الشوبي بعدما أعاد االتصال بـ"فلسطني: 
فهــو  والــده،  يعانيــه  مــا  جيــدا  يعلــم  االحتــال  "إن 
معتقــل لديــه منــذ 15 عاًمــا، وينقــل بشــكل دوري 
تدهــور  بســبب  اإلرسائيليــة  املستشــفيات  إىل 

وضعه الصحي.

ولفــت إىل أن االحتــال يفرض 
والــده  حالــة  عــىل  تعتيــاًم 
الصحيــة، املعتقــل يف ســجن 
"النقــب"، دون تقديــم األدويــة 
الرضوريــة لــه، يف محاولــة منــه 
إدارة  أن  إىل  مشــرًيا  لقتلــه، 
بدايــة  يف  تعمــدت  الســجون 
العــام الجــاري إصابتــه بفريوس 
نقــل  طريــق  عــن  كورونــا، 
العدوى له من أحد السجانني.

دعوة للمقاومة
ومل تــرتك العائلــة باًبــا إال وطرقتــه 
لإلفــراج عــن "شــيخ األرسى" يف أقــرب وقــت، لكنهــا 
رفــض  أنــه  خاصــة  االحتــال،  مــن  ذلــك  تتوقــع  ال 
يف أكــر مــن مناســبة طلبــات تقــدم بهــا املحامــون 
التــي  مــدة محكوميتــه  انتهــاء  قبــل  إلطــاق رساحــه 
تبقــى منهــا قرابــة العامــني، مــن مجمــل مــدة حكمــه 

البالغة 17 عاًما.
املبكــر  اإلفــراج  مســاعي  جميــع  أن  نجلــه  ويكمــل 
أنهــا  رغــم  االحتــال،  برفــض  قوبلــت  والــده  عــن 
اشــتملت عــىل تقاريــر طبيــة متخصصــة تؤكــد أنــه 
ميــر بأوضــاع صحيــة خطــرة، وأنــه بحاجــة إىل إطــاق 
رساحــه وتقديــم احتياجاتــه مــن األدويــة يف الوقــت 

املناسب كيا يفارق الحياة.
وال تنتظــر عائلــة الشــوبي مــن االحتــال أي التفاتــة 
غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  تدعــو  لكنهــا  إنســانية، 
بالعمــل عــىل إطــاق رساحــه، ليتــم عاجــه بالشــكل 

املطلوب وتجنب قتله من إدارة السجون.
وطالــب الشــوبي الســلطة بــرام اللــه واملؤسســات 
الحقوقيــة بإطــاع العائلــة عــىل مــا يردها مــن تقارير 
خاصــة  لوالــده،  الصحيــة  الحالــة  تطــورات  حــول 
االحتــال  محمــا  حياتــه،  يهــدد  بــات  املــرض  وأن 

املسؤولية الكاملة عام يتعرض له.
يف  القابعــني  املعتقلــني  أكــرب  الشــوبي  ويعــد 
ا، وهــو مــن قطــاع غــزة، ومعتقــل منــذ  الســجون ســنًّ
عــن  باملســؤولية  االحتــال  ويتهمــه   ،2006 عــام 
محاولــة تهريــب ســفينة اســمها "كاريــن إيــه" تحمــل 
عىل متنها أسلحة رشاشة وصواريخ ومواد شديدة 
االنفجــار، اســتطاعت قــوات خاصــة إرسائيليــة عــام 

2002 السيطرة عليها يف البحر األحمر.

جنني/ فلسطني:
يواجــه األســري القســامي إســام وشــاحي مــن جنــني 
ُحكــاًم جديــًدا بالّســجن الفعــّي قــد يصــل ملــدة 12 
عاًما بسجون االحتال اإلرسائيي، يف حني يفرتض 
أن ينــال حريتــه اليــوم األربعــاء بعــد قضــاء محكوميته 

البالغة ١٩ عاما.
إدارة ســجون االحتــال إضافــة ســنوات أرس  وتنــوي 
اعتــداءات  صــد  يف  لــدوره  حكمــه،  إىل  جديــدة 
مــارس  آذار/  يف  األرسى  عــىل  القمــع  وحــدات 

.2019
واتهمتــه نيابــة االحتــال مبحاولة قتل ســجانني اثنني 
طعــن  عمليــة  خــال  الصحــراوي  النقــب  ســجن  يف 
إصابتــه  أحدهــام  بجــروح  إصابتهــام  عــن  أســفرت 

خطرية.
وادعــت الئحــة االتهــام أن األســري إســام (38 عامــا) 
الســجون، يف  إدارة  يهــودي" يف  قتــل ضابــط  "قــرر 
تحــت  أخفاهــا  بســكني  الطعــن  عمليــة  تنفيــذ  أثنــاء 

فرشته.
آنــذاك، اضطــر "إســام" للدفــاع عــن نفســه وزمائــه 
يف مواجهة عملية القمع الرشسة التي نفذتها إدارة 
سجون االحتال بحق األرسى، التي نجم عنها إصابة 
حيــث  إســام  األســري  بينهــم  ومــن  منهــم  العــرشات 

أصيب بكسور وكدمات وجروح بليغة.

واعتقلت الوحدات الخاصة "املستعربون"، إسام 
بتاريــخ 1/12/2002، بعــد مطــاردة لثامنيــة أشــهر، 
وهــو يف طريقــه إليصــال أحــد الفدائيــني إىل داخــل 

األرايض املحتلة عام 1948.
أبرزهــا  تهــم  عــدة  لــه  االحتــال  مخابــرات  ووجهــت 
االنتامء إىل كتائب القسام ومحاولة إدخال فدائيني 
يف  واملشــاركة   1948 عــام  املحتلــة  األرايض  إىل 
التصدي لقوات االحتال خال اقتحام مخيم جنني 

عام 2002.
وخــال فــرتة أرسه األوىل تعــرض لتحقيق قاٍس ألكر 
مــن شــهرين يف مركــز تحقيــق الجلمــة، وبعــد عامــني 
حكــاًم  العســكرية  ســامل  محكمــة  بحقــه  أصــدرت 
بالســجن الفعــي ملــدة (19 عامًا)، تنقل خالها يف 

العزل االنفرادي بعدة سجون.
وقال نادي األســري، إن األســري كان من املقرر أن ينال 
حّريته اليوم األربعاء، إال أن االحتال قدم بحّقه الئحة 
ومــن  املحاكمــة،  قيــد  يــزال  مــا  وهــو  جديــدة،  اتهــام 
املرجح أن يصدر الحكم بحّقه خال الشهر املقبل.

وأشار إىل أن االحتال فرض عليه إىل جانب سجنه 
فعلًيا تعويًضا بقيمة 120 ألف شيقل.

ولفــت إىل أن وشــاحي واجــه العــزل االنفــرادي ملــدة 
عــام ومثانيــة أشــهر يف عــزل ســجن "أوهليكــدار- بــر 

السبع" ثم عزل سجن "رميون".

اإلفراج عن األسرية أمل طقاطقة 
بعـــد 7 سنــوات مــن االعتقــال

جنني/ فلسطني: 
أمــل  األســرية  عــن  أمــس،  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أفرجــت 
طقاطقة (26 عامًا) من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد 7 ســنوات 

من االعتقال يف سجون االحتال.
وكان يف استقبال طقاطقة عىل حاجز الجلمة يف جنني، أفراد من عائلتها 
وأرسى محررون، إىل جانب عدد من أهايل األسريات يف سجون االحتال.

متوجهــة  الحريــة،  بــأوىل خطــوات  واعتزازهــا  فخرهــا  عــن  املحــررة  وعــرّبت 
بالتحية للفلسطينيني يف كل مكان، وخاصة أبطال نفق الحرية.

وقالت طقاطقة: "إن 31 أسرية يقبعن يف سجن الدامون، بينهن جريحات 
سياســة  بحقهــن  الســجون  إدارة  متــارس  عاليــة،  محكوميــات  وأصحــاب 

تحريضية".
وأوضحــت أن معانــاة األســريات يف ســجن الدامــون كبــرية يف ظــل وجــود 
كامــريات مراقبــة داخــل املعتقــل، وانتهــاك االحتال لخصوصية األســريات 

بوضع الحاممات خارج الغرف.
كــام أكــدت طقاطقــة أن ســلطات الســجون تتعمــد تأخــري عــاج األســريات، 

وأن أي موعد لرؤية الطبيب أو املستشفى يحتاج إىل ثاثة أشهر.
وحملــت رســالة األســريات بــأن "تحريرهــن والوحــدة وتحريــر فلســطني مــن 

بحرها لنهرها واجب وطني".
ديســمرب  األول/  كانــون   1 يف  طقاطقــة  أمــل  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
2014، وبعــد عامــني حكــم عليهــا بالســجن 7 أعــوام، بتهمــة "محاولــة طعــن 

مستوطن بالقرب من تجمع "غوش عتصيون".
وقبيــل اعتقالهــا أصيبــت طقاطقــة بثــاث رصاصــات أطلقهــا عليهــا جنــود 
االحتــال يف الجــزء العلــوي مــن جســدها، إضافــة إىل رصاصــة يف قدمهــا، 

وخضعت لعّدة عمليات جراحية.

فؤاد الشوبيك.. 
"شيخ األرسى" يواجه الموت يف ظلمات السجون

األسير فؤاد الشوبكي

بعد دفاعهما عن غزة أمام قيادي يف "فتح"

النقابات األردنية تلغي فعاليات تضامنية بعد طرد والد أسري وناشطة من فعالية

بعد انتهاء محكوميته البالغة 19 عاًما

األسيـــر  إســالم وشاحـي يواجــه حكًما 
جديــــــــًدا قـــد يصــــل إلـــى 12 عاًمـــا
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مواجهة "جائحة سلطة فتح" 
والواجب الوطني الملزم

"أوميكــرون عبــاس" املزمــن متحــور صــك إذعان أوســلو وهو ليس 
يجــد  فــاألول مل   ،19 كوفيــد  متحــورات  وآخــر  مثيــا ألوميكــرون 
لقاحــا وطنيــا شــافيا حازمــا، واألخــر مــا زال األطبــاء يحاولــون وقــد 

عقدوا النية عىل مواجهته وقطع دابره.
ومنظمــة الصحــة العامليــة، وحتــى تقلــل املضــار غــر الرضوريــة 
لتســمية الوبــاء باســمه الحقيقــي ومــا يعنيــه يك ال ُيحــدث صدمــة 
أو الســياحة، أو الســفر، وكذلــك تجنــب  التجــارة،  صاعقــة عــىل 

أو  عرقيــة،  أو  وطنيــة،  أو  ثقافيــة،  مجموعــة  بــأي  املــس 
إقليمية، أو مهنية، ونحن أيضا وحتى نتجنب القول إن

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة

لــزوم مــروع متديــد وصــات رصف  مــواد  الفرعــي: توريــد  اســم املــروع 
صحي فرعية لحل شكاوى املواطنني

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

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

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة لتحســني الخدمات األساســية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع   توريد مواد لزوم مروع 
تشــغيل مهندســني تصميــم شــوارع ومناطــق يف مدينــة غــزة وتنــوي اســتعامل 
رقــم   العقــد  تحــت  دفعــات  عمــل  يف  الفرعيــة  املنحــة  هــذه  أمــوال  مــن  جــزء 

MDPIIIW6- 1221109 -50a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

)تســوق  أســعار  عــروض  الســتدراج  التقــدم  املورديــن  غـــزة  بلديــة  تدعــو   .3

محيل( توريد مواد لزوم مروع تشــغيل مهندســني تصميم شــوارع ومناطق 
لــدى  املعتمــدة  اآلليــات  يومــًا، وحســب   60 التوريــد  مــدة  غــزة  يف مدينــة 

صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.
بلديــة  مــن  الازمــة  املعلومــات  عــىل  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املــوردون   .4

غــزة، مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، هاتــف: 
082832200 فاكــس: 082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/12/05وحتى تاريخ 2021/12/15.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/12/15 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: بلديــة غــزة، املبنــى الرئيــي، الطابــق األول، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.

بلديـة غزة
بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم مرشوع متديد 

وصالت رصف صحي فرعية لحل شكاوى املواطنني
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطوير وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

لــزوم  مــواد  توريــد  مــروع    لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات 
مــروع متديــد وصــات رصف صحــي فرعيــة لحــل شــكاوى املواطنــني وتنــوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 
رقم MDPIIIW6- 1221109 -49a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
التقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق  3. تدعــو بلديــة غـــزة املورديــن 

محــيل( توريــد مــواد لــزوم مــروع متديــد وصــات رصف صحــي فرعية لحل 
شــكاوى املواطنني مدة التوريد 60 يومًا، وحســب اآلليات املعتمدة لدى 

صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غــزة، مديــر وحــدة العطاءات واملشــريات، املهندس/ رامــي أبو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/12/02وحتى تاريخ 2021/12/12.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/12/12 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنوان املشار اليه أعاه: بلدية غزة، املبنى الرئيي، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطني، ص. ب.، غزة، قطاع غزة.

بلديـة غزة
بتمويل من:

إعادة اعالن مناقصة مرشوع صب سقف وتقطيع 
داخيل ملبنى الشيخ بوعاممة

تعلــن جمعيــة الربكــة الجزائريــة للعمــل الخــري واالنســاين – مكتــب غــزة عــن 
اعادة طرح عطاء مروع صب سقف وتقطيع داخيل ملبنى الشيخ بوعاممة.

فعىل الراغبني يف االشراك بالعطاء املذكور أعاه من الركات املختصة بهذا 
الشــأن مراجعــة جمعيــة الربكــة يف مقرهــا الكائــن مبدينــة غــزة شــارع عمــر املختــار 
بالقرب من تقاطع الســامر الشــارع املقابل ملحطة شــعت للبرول عامرة املدينة 
الطابق الثالث شقة 01 وذلك اعتبارًا من يوم االربعاء املوافق 2021/12/01م 
حتى يوم الخميس 2021/12/02م خال ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة 

التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر وفق الروط التالية: -
1. يجــب عــىل الركة/املقــاول املتقدمــة للعطــاء أن تكون مؤهلة ومتتلك 

شــهادة ترخيــص ســارية املفعــول ومســجلة لــدى الجهــات الرســمية وتحمــل 
بالرخيص رشكة مقاوالت.

2.  يجب أن تكون األســعار ســارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر موعد 

لتسليم عروض األسعار.
3.  األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة، ويجب عىل الركات تقديم شهادة 

خصم منبع وشهادة براءة ذمة من رضيبة الدخل واملضافة ساري املفعول.
4.  يجب عىل املتقدم إرفاق تأمني ابتدايئ باسم جمعية الربكة الجزائرية 

للعمــل الخــري واالنســاين لدخــول العطــاء بقيمــة )USD 2,500( وباألرقــام 
فقــط الفــان وخمســامئة دوالر أمريــي ال غــر، عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو 
شيك بني من بنك اإلنتاج أو بنك الربيد أو البنك الوطني االسامي باسم 
الجمعيــة، وســاريًا ملــدة 90 يومــًا مــن آخــر موعــد الســتام عــروض األســعار، 

وترفق مع العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. سيتم عقد الزيارة امليدانية واالجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات املشاركني يف 

العطاء يوم االحد املوافق 2021/12/05م الساعة الثانية عر ظهرًا يف مقر املبنى.
6. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا يف مقــر الجمعيــة املذكــور 

أعاه يف مظاريف مختومة بختم الركة/املقاول، والتوقيع عىل كشف تسليم 
العروض يوم االثنني  2021/12/06م الساعه الحادية عر والنصف، وسيتم 

فتح املظاريف من نفس يوم االثنني الساعه الثانية عر ظهرًا.
7.  جمعيــة الربكــة الجزائريــة للعمــل الخــري واالنســاين غر ملزمة بالرســية 

عىل أقل األسعار دون إبداء األسباب، كام يحق لها قبول أو رفض أي عطاء 
أو الغاؤه، كام يحق للجمعية الغاء العطاء كامًا دون إبداء األسباب.

8. العطاء قابل للتجزئة عىل الركات.

9. ال يجوز التقدم بأكرث من عرض سعر يف الدفر الواحد.

10.مثن كراس العطاء 100 دوالر أمريي غر مسردة.

11.  رسوم االعان األول والثاين يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

12. لاستفسار ميكنكم التواصل عرب الجوال/ 0594160009.

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديم خدمــة الصيانة الدوريــة ملحطة املعالجة 
املركزيــة، وذلــك وفقــا للــروط املرجعيــة واملواصفــات والــروط العامــة، 
فعىل الركات املتخصصة يف هذا املجال والراغبني يف التقدم للمشاركة 

يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجــب أن تكــون الــركات املشــاركة يف العطــاء  ان تكــون قــد نفــذت مشــاريع 

مشــابهة يف مجــال البنيــة التحتيــة ) أعــامل كهروميكانيــك( وأن تكون مصنفة لدي 
اتحاد املقاولني وحاصلة عىل تصنيف كهروميكانيك او صيانة كهروميكانيك.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
4. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 2000 شيكل لصالح البلدية 

وذلــك بكفالــة بنكيــة غــر مروطــة ســارية املفعــول ملــدة ال تقل عــن 118 يوم من 
تاريخ فتح العطاءات أو شيك بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

5. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل شامل الرضيبة املضافة.

6. ميكــن للــركات الراغبــة يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــاع والحصــول 

عىل نسخة من وثائق العطاء من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشريات، 
املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 082824400، 
وذلك مقابل مبلغ غر مسرد وقدره 50 شيكل تدفع يف صندوق بلدية غزة 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر مــن تاريخ 

2021/12/01 وحتى تاريخ 2021/12/14.

7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( من يوم الثاثاء املوافق 2021/12/14 يف العنوان املشار اليه، 

بحضــور ممثــيل الــركات املشــاركني بالعطاء مــع العلم أنه لن يقبل أي عطاء 
بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف 
املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود 

يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
8. سيتم عقد اجتامع متهيدي يف مكتب مدير دائرة املعالجة يوم األربعاء 

املوافق 2021/12/08 الساعة 10:00 صباحًا.
9. اجــراءات الرســية وفقــًا للقواعــد املتبعــة لــدى بلدية غــزة وهي غر ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
10. العنوان املشار اليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمة الصيانة الدورية ملحطة املعالجة املركزية  

 تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  تبعــًا للــروط واملواصفــات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعــىل الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامــةـ  املبنــى الجديــد غــرب 
محطة فارس للبرول خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل غر مسرد يورد اىل خزينة وزارة املالية.
 آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة الســاعة العــارشة من صبــاح يوم االثنني 

املوافق 2021/12/13 وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات املركزية

رقم العطاءاسم العطاءم
2021/99تقديم خدمة نظافة مدارس وزارة الربية والتعليم العايل يف قطاع غزة1

2021/100توريد مواد مخربية لصالح وزارة الصحة2

3)FTIR- )UV-VIS 2021/101توريد جهازي

2021/102الخاص بتوفر طرود غذائية لصالح وزارة التنمية االجتامعية4

2022/04توفر وجبات الطعام لصالح وزارة الصحة ملحافظتي غزة والشامل للعام 2022م5

مــزاودة تأجــر قطعــة أرض زراعيــة مبســاحة 15 دونــم يف محــررة عــني جالــوت 6
لصالح وزارة الزراعة- اإلدارة العامة للمحررات

2022/01

2022/02تلزيم كافتريا يف معرب رفح الربى التابعة لهيئة املعابر والحدود7

لجنة العطاءات املركزية
ماحظة:ـ

1. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

1515

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
تتخــذ الســلطة يف رام اللــه األزمــة 
املالية "شامعة" للميض قدمًا يف 
سياســة تقليــص رواتــب موظفيهــا 
خاصة يف قطاع غزة، يف حني أنها 
للشــخصيات  طائلــة  أمــوااًل  تدفــع 
املتنفــذة مــن أصحــاب املناصــب 
أبنــاء  تعيينــات  وتواصــل  العليــا، 
مــا  ضمــن  موظفيهــا  مــن  وأقــارب 

يسمى "عظام الرقبة".
اللــه محمــد  وكان رئيــس وزراء رام 
تعــاين  الســلطة  أن  رّصح  اشــتية، 
الرواتــب،  ناحيــة  مــن  ماليــة  أزمــًة 
مــن  االقــراض  تســتطيع  ال  وقــد 
ســبق  وقــد  الشــهر.  هــذا  البنــوك 

ملحافظــات  وعــود  إطــاق  ذلــك 
بالضفــة مبايــني الــدوالرات خــال 

اجتامعات سابقة.
مــع  اشــتية،  ترصيحــات  وتزامنــت 
للســلطة  العامــة  امليزانيــة  إعــان 
بــأن الواليــات املتحــدة قّدمــت لهــا 
األول/  شــهر تريــن  خــال  دعــاًم 
أكتوبــر املــايض، للمــرة األوىل مــن 

آذار/ مارس 2017.
وبحسب بيانات امليزانية الصادرة 
حكومــة  يف  املاليــة  وزارة  عــن 
واشــنطن  دعمــت  فقــد  اشــتية؛ 
بـــ32.3  للســلطة  العامــة  امليزانيــة 
مايــني   10 )نحــو  شــيكل  مليــون 

دوالر(.
املاليــة  البيانــات  وكانــت 
دعــم  أن  أظهــرت  قــد  الفلســطينية 
عــام  للســلطة  املتحــدة  الواليــات 
2017 بلــغ مبتوســط ســنوي 100 

مليون دوالر.
الســيايس  الناشــط  يعّلــق  وهنــا 
الســلوك  هــذا  عــىل  عمــر عســاف 
بقوله: إنه يأيت يف ســياق اســتمرار 
الســلطة  متارســها  التــي  السياســة 
والقامئــة عــىل ســوء اإلدارة املاليــة 

نفســها باالقتصــاد اإلرسائيــيل رغــم 
فــإن  وعليــه  طائلــة،  أمــوااًل  تلقيهــا 
عــن  فضــا  قامئــة،  ســتبقى  األزمــة 
طــرق  كل  اســتنفدت  البنــوك  أن 

اإلقراض.
أن  الســيايس،  الناشــط  وأوضــح 
ا  سياســات الســلطة تنعكــس ســلبيًّ
يصبــح  بحيــث  املواطنــني  عــىل 
اعتامدهــم األســايس عــىل الســوق 
اإلرسائييل فقط، األمر الذي يدفع 
بتعميــق األزمــة االقتصادية ومزيدًا 

من التبعية لاحتال اإلرسائييل.
وصلــت  مــا  فــإن  قولــه،  وبحســب 
إليــه الســلطة اآلن هــو نتــاج اتفاقيــة 
وقعتهــا  التــي  االقتصاديــة  باريــس 
بــكل  والقبــول  )إرسائيــل(  مــع 
اشراطات اتفاقية أوسلو، وأبرزها 
مــع  األمنــي  بالتنســيق  التمســك 

االحتال.
وطالــب بــرضورة اســتعادة الوحــدة 
االســتهاك يف  وترشــيد  الوطنيــة 
رضورة  مــع  الســلطة،  مؤسســات 
القطاعــات  بجميــع  االهتــامم 
عــىل  األمــن  قطــاع  تغليــب  وعــدم 
لهــا  ملــا  األخــرى،  القطاعــات 

واالقتصادية.
مــع  حديــث  خــال  عســاف  وعــّد 
سياســة  "فلســطني"،  صحيفــة 
الســلطة أحــد أشــكال "الفســاد يف 
والرواتــب  الجديــدة  التعيينــات 
الحالــة  أوصــل  مــا  هــو  العليــا"، 
مســدود،  طريــق  إىل  الفلســطينية 
وبــات الشــارع الفلســطيني يرفــض 

وجودها.
تلقــت  الســلطة  أن  إىل  وأشــار 
مــدار  عــىل  خارجيــة  مســاعدات 
مبليــارات  املاضيــة  الســنوات 
تســتثمرها  مل  لكنهــا  الــدوالرات، 
املواطنــني  لخدمــة  مشــاريع  يف 
أو توفــر فــرص عمــل لهــم أو حتــى 
يف  وخاصــة  صمودهــم  تعزيــز 

مدينة القدس.
عــن  اشــتية  حديــث  أن  ورأى 
األزمــة  مــن  الســلطة  معانــاة 
"ليســت مفاجئــة، ونتيجــة طبيعيــة 
القامئــة  الســلطة  لسياســات 
واملحســوبية"،  الفســاد  عــىل 
املواطنــني  معانــاة  تجاهلهــا  مــع 

واملوظفني املسحوقني.
ترهــن  باتــت  الســلطة  أن  وبــنّي 

عــىل  بالنفــع  تعــود  أهميــة  مــن 
املواطنني.

ترويض الفلسطينيين
إىل ذلك، يقول الناشط السيايس 
د. عــز الديــن زعــول، إن مــا تحــدث 
ضمــن  "مقصــود"  اشــتية  بــه 
إلذالل  الراميــة  الســلطة  سياســات 
الشــعب الفلســطيني واملوظفــني 

البسطاء.
مــع  حديثــه  خــال  زعــول  ويؤكــد 
لديهــا  الســلطة  أن  "فلســطني"، 
أمــوال طائلة، لكنها تتعمد إشــغال 
قــوت  عــن  بالبحــث  املواطنــني 
يومهــم، معتــربًا ذلــك "ضمــن نهــج 
الفلســطيني  للشــعب  الرويــض 

القائم منذ أكرث من 27 سنة.
بوجــود  تتــذرع  الســلطة  أن  وبــنّي 
سياســات  وتتبــع  ماليــة  أزمــة 
تقشــفية ضد املوظفني البســطاء، 
رواتــب  دفــع  تواصــل  حــني  يف 
ومرصوفــات  العليــا  للمناصــب 
ضخمــة لســفاراتها الخارجية والتي 
تفــوق املليــار و200 مليــون دوالر 

سنويا.
وأوضح أن السلطة تزيد من هموم 

حــني  يف  املكلومــني،  املوظفــني 
بـــ  أســامهم  عــام  الطــرف  تغــض 
خــرات  ورسقــة  لنهــب  "الحيتــان" 
تتعمــد  أنهــا  إىل  الفتــًا  البــاد، 
أجــل  مــن  املاليــة  باألزمــة  التــذرع 
جلــب املزيــد مــن الدعــم العــريب 

واألورويب.
رضورة  تأكيــد  زعــول،  وجــدد 
إجــراء انتخابــات شــاملة تقــود إىل 
عليهــا  والقامئــني  الســلطة  تغيــر 
بالفســاد  غرقــوا  لكونهــم  بالكامــل، 
واملحسوبية والرشوة، وذلك عىل 

حساب الشعب الفلسطيني.
تقريــر  كشــف  ســابق،  وقــت  ويف 
واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان 
صادمــة  حقائــق  عــن  الســلطة  يف 
لحجم الفساد، الذي طال مختلف 
القطاعات واملؤسســات، مبا فيها 

هيئة مكافحة الفساد نفسها.
التــي  الشــكاوى  مجمــوع  وبلــغ 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تلقاهــا 
واإلداريــة عــن العــام املــايض 174 
شكوى وباغا، جلها من مواطنني، 
و11 فقط وردت من هيئة مكافحة 

الفساد.

غزة/ صفاء عاشور:
أفــاد نائــب املديــر العــام للرعايــة الصحيــة 
ضهــر  مجــدي  د.  الصحــة  بــوزارة  األوليــة 
ببــدء مرحلــة تطعيم األطفال بعمر )15-12 
عامــا(، وتــراوح أعدادهــم بــني )170-150 

ألف( طفل، للسيطرة عىل جائحة كورونا.
لصحيفــة  حديــث  يف  ضهــر  وأكــد 
"فلســطني" أن تطعيــم هــذه الفئــة يأيت بناء 
العامليــة  الصحــة  منظمــة  توصيــات  عــىل 
للقــاح  املصنعــة  الــركات  مــن  وتأكيــدات 
بأنــه آمــن لهــذه املرحلــة مــن العمــر. ولفــت 
التواصــل  بصــدد  الصحــة  وزارة  أن  إىل 
والتنسيق مع وزارة الربية والتعليم لتنفيذ 
الحكومــة  مــدارس  داخــل  التطعيــم  حملــة 
وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمــم  ووكالــة 
لضــامن  "أونــروا"،  الفلســطينيني  الاجئــني 

الوصــول إىل أكــرب عــدد ممكن من األطفال، 
ليــس  املســتهدفة  الفئــة  عــدد  أن  موضحــا 
مــن  االســتفادة  املهــم  مــن  لــذا  بالقليــل، 
منحنــى  يف  واالنخفــاض  االســتقرار  حالــة 
ممكــن  عــدد  أكــرب  لتطعيــم  اإلصابــات، 
مــن األفــراد مــن قطــاع غــزة وزيــادة املناعــة 

املجتمعية.
ونبه إىل أن طلبة املدارس من أكرث الفئات 
بأعــداد  اختاطهــم  بحكــم  للفــروس  نقــا 
وهــو  املجتمــع،  يف  األشــخاص  مــن  كبــرة 
مــا ميكــن أن يتســبب بتفــي املــرض يف 
أوســاط فئــات عديــدة، متوقعــا بــدء حملــة 
التطعيــم يف أوســاط طلبــة الصــف الســابع 
القادمــة،  األيــام  خــال  والتاســع  والثامــن 
أكــرث  مدارســهم  يف  تطعيمهــم  ســيكون  إذ 
بنــاء عــىل تجربــة تطعيــم  ســهولة وتنظيــاًم، 

طلبة الثانوية العامة.
املطعمــني  نســبة  لرفــع  نســعى  وقــال: 
إىل  للوصــول   ،%  70 إىل  غــزة  قطــاع  يف 
ســيتيح  مــا  املرجــوة،  املجتمعيــة  املناعــة 
املجــال أمــام العاملــني يف القطــاع الصحــي 
يف  الدخــول  منــع  إمكانيــة  واملختصــني 
وعــدم  عليهــا  والســيطرة  قادمــة،  موجــات 

تفشيها.
وزارة  أمــام  املعطيــات  أن  ضهــر  وذكــر 
عــىل  حصلــوا  مــن  نســبة  أن  ُتظهــر  الصحــة 
التطعيــم ال تــزال متدنيــة، وأن أعــدادا كبــرة 
لديهــم  يطعمــوا  مل  ممــن  املواطنــني  مــن 
مــن  أكــرث  بالفــروس  لإلصابــة  القابليــة 
غرهــم، وهــو ما قد يســهم بعودة الفروس 

وظهور موجات أخرى منه.
متحــور  مــن  جديــدة  موجــة  ظهــور  وتوقــع 

الجديــد  أو  "بيتــا"  القديــم  ســواء  كورونــا، 
واألشــهر  األســابيع  خــال  "أوميكــرون"، 
الفــروس،  مــن طبيعــة  ذلــك  القادمــة، وأن 
يكــون ظهــور  أن  مــن املفــرض  أنــه  مضيفــا 
عــىل  النــاس  إلقبــال  ســببا  جديــد  متحــور 
أن  خاصــة  التطعيــم،  عــىل  الحصــول 
حصــل  مــن  أن  توضــح  األوليــة  املعطيــات 
مــرات  ثــاث  أو  مرتــني  التطعيــم  عــىل 
ســيكون جســمه أكرث مناعة ممن مل يتلقاه، 
وسيقلل من ظهور الحاالت التي قد تحتاج 

للدخول للمستشفيات. 
عامــل  الجديــد  املتحــور  ظهــور  أن  وأكــد 
إضايف لحث املواطنني عىل تلقي اللقاح 
الذي أصبح املاذ اآلمن والوحيد ملكافحة 
الجائحــة والســيطرة عليهــا، وعــدم الدخــول 

يف موجات قادمة.

مع استمرار تعيينات "عظام الرقبة" ورواتب عالية للمناصب العليا

"األزمة المالية".. شماعة السلطة لتقليص رواتب موظفيها وترويض الفلسطينيني

بناء عىل توصيات "الصحة العالمية"

ضهري: بدء مرحلة تطعيم األطفال بعمر )12-15 عاًما( للسيطرة عىل كورونا
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لهذه املبادرات والرؤى واألفكار املتكاثرة، التي تعالج املرشوع الوطني 
الفلســطيني يف مســتوياته الكّليــة الكــرى، أو يف أزمتــه الداخليــة، عــى 
مســتوى السياســات واملؤسســات، ومــا يتبــع ذلــك مــن واقــع انقســامي. 
هذه املبادرات واألطروحات ُتقّدم اليوم من مختلف املجاالت املهتّمة 
بالقضية الفلســطينية، ســواء كانت حزبية سياســية أم ثقافية وأكادميية، 
بيــد أّنهــا قــد تكــون تنفيســًا لألزمــة، وإراحــة للضمــر، وبحثــًا عــن مجــاالت 
اشــتغال عــى مســتوى القــول والتنظــر، للعجــز عــن الفعــل واملســاهمة 
العملية يف شّق الطريقة الصحيحة خارج املسارات املنغلقة واملأزومة.
ــّدة،  الجِّ تفتقــد  كــرة  كثــرة  أّنهــا  واألطروحــات  املبــادرات  يف  ُيالحــظ 
مبعنــى أنهــا تــكاد تكــون متطابقــة، مــا يغنــي يف هذه الحالــة باإلحالة، بداًل 
مــن اســتهالك الوقــت بالتكــرار، ثــّم هــي يف أكرهــا وال ســيام يف األزمــة 
الداخليــة، ال تضــع يدهــا عــى الجــرح املتقّيــح يف أكــّف الفلســطينيني، 
املســاواة  أو  باملجاملــة،  املشــبعة  واملخاطبــات  التجميــل،  إىل  ومتيــل 
بــني الفرقــاء. ويف املســتوى الــكيل متيــل إىل إعــادة البحــث يف النظريــة 
األساســية للمــرشوع الفلســطيني، باملوازنــة بــني أطروحة الدولــة الواحدة 
يقّدمــوا  أنهــم مل  الفلســطينيني  وكأّن مشــكلة  الدولتــني،  حــّل  وأطروحــة 
مبادرات كافية تقنع االحتالل، أو تقنع القوى املؤّسســة له والحامية له، 
مــع أّن العكــس هــو الصحيــح. إذ ظــّل الفلســطينيون يقّدمــون مبادراتهــم 
للتامثــل والتطابــق يف املوقــف  ثــّم يجــّرون بعضهــم  للعــامل واالحتــالل، 
لصالــح  الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع  مــن  للخصــم  الجانــح  الســيايس 

مساعي إقناع االحتالل، أو تحقيق القبول اإلقليمي والدويل.
ليســت املشــكلة يف أن تكــون للفلســطينيني أهــداف مرحليــة أو نهائيــة، 

يوًمــا  نوفمــر  مــن  والعرشيــن  التاســع   1977 عــام  املتحــدة  األمــم  أقــرت 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وبقيــت هــذه املناســبة منــذ ذلــك 
الفلســطيني يف  الشــعب  أنصــار  بعــض  يقيمهــا  احتفاليــة  الوقــت مجــرد 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، للتعبــر عــن اســتيائهم مــن عــدم تطبيــق 
القرار الدويل رقم 181، الذي قسم فلسطني إىل دولتني يهودية وعربية، 

وأبقى عى القدس وبيت لحم تحت إدارة دولية عى أساس أنهام أماكن 
ا مقدًسا للديانات الساموية الثالث. مقدسة متثل رمًزا دينيًّ

منــذ عــام 1977 مل يتطــور هــذا التضامــن ليصــل إىل حــد الضغــط عــى 
الكيان الصهيوين املغتصب لألرض الفلسطينية من أجل االلتزام بالقرار 
الــدويل عــى ضعفــه وتفريطــه بحــق الفلســطينيني، ولكــن ظــل هــذا اليــوم 
كناقــوس يــدق يف هــذا املوعــد مــن العــام ليذكــر العــامل بــأن هنــاك شــعًبا 
باســتمرار ســكوت  مــع املجــرم  العــامل  وتواطــؤ  أرضــه،  مــن  مظلوًمــا هجــر 
الغالبيــة العظمــى مــن دول العــامل عــن هــذه الجرميــة، وبدعم مــن عدد من 
الــدول صاحبــة اإلرث االســتعامري، التــي كانــت ســبًبا يف نكبــة الشــعب 

الفلسطيني وترشيده.
الشــعب  مــع  للتضامــن  الســنوية  الذكــرى  يف  يطالعنــا  الــذي  الجديــد 
الفلســطيني هو أن هذا التضامن تحول يف الســنوات األخرة إىل تخاذل 
بــل إىل تصــادم مــع الشــعب الفلســطيني، ذلــك بعــد أن أقدمــت بعــض 
الدول الخليجية ثم تبعتها دول عربية أخرى عى تطبيع عالقتها مع الكيان 
املغتصــب عــى حســاب حقــوق وتضحيات ودماء الشــعب الفلســطيني، 
ليتطــور األمــر بعــد ذلــك فتعقــد إحــدى الدول العربية، وهــي املغرب التي 
يفــرض بهــا أن تكــون الحارســة والســاعية للحفــاظ عى املدينة املقدســة 
مــن التهويــد أو االســتيطان برئاســتها لجنــة القــدس؛ تعقــد املغرب بعد أن 
طبعت عالقتها مع الكيان اتفاقية أمنية واتفاقية دفاع مشرك، ويبدو أن 
النظــام امللــي يف املغــرب بهــذه االتفاقيــة يكشــف عــن عالقــة قدميــة مع 
الكيــان الصهيــوين، وليــس كــام يدعــي النظــام املغــريب أنه يؤســس لعالقة 

جديــدة، ذلــك أن امللــك الحســن والــد امللــك الحــايل كان يحــرص طــوال 
حياتــه عــى اســتمرار عالقتــه مــع الكيــان بدعــوى إيجاد قنــاة تواصل تعمل 
مــن أجــل الشــعب الفلســطيني، ثــم يتضــح اليــوم أن األمــر مل يكــن كذلــك 
عــى اإلطــالق، ولكنــه كان منــذ البدايــة عالقــة حرام بــني مغتصب وحارس 
أرض مغتصبة، فيصدق فيها قول الشاعر مظفر النواب: "القدس عروس 

عروبتكم فلامذا أدخلتم كل زناة األرض إىل حجرتها؟!".
لنــا  أخــًرا تكشــف  العلــن  التــي تظهــر إىل  العربيــة الصهيونيــة  العالقــات 
حقيقــة مل تكــن غائبــة متاًمــا، بــل كانــت ملموســة لكنهــا غــر ظاهــرة، هذه 
الحقيقــة هــي أن هــذا الكيــان تغــذى وعــاش ليــس عــى تواطــؤ األنظمــة 
العربية فقط، ولكن دعمها الرسي املستمر له منذ إنشائه حتى اآلن، ومل 
يكــن تباكيهــم عــى القــدس وفلســطني إال مشــاهد متثيلــة يف مسلســل 
خيــاين طويــل تعاقبــت عليــه أجيــال مــن الحــكام، ورمبــا يعلــل لنــا ذلــك 
عجز  املقاومة الفلســطينية عى مدار تاريخها واختالف تنظيامتها رغم 
تضحيتهــا الهائلــة عــن تحقيــق أي شــكل مــن االســتقالل الوطنــي، إال بعــد 
أن نفضــت يدهــا مــن هــذه األنظمــة، فــكان حصــار غــزة "الحــرة"، ذلــك أن 
ــا  ــا كــام كنــا نظــن، بــل كان عربيًّ خــط اإلمــداد الــرسي للكيــان مل يكــن غربيًّ

حتى النخاع.
الغريب يف األمر أن ما يظهر إىل العلن اآلن يكشف زيف خرافة التضامن 
العريب وفكرة العروبة من أساسها، هذه الفكرة التي مل تحقق منذ الحرب 
العاملية الثانية أي إنجاز ســوى تردي األوضاع السياســية وفســاد الحكم، 
وانخفــاض مســتوى التنميــة، والتخلــف العلمــي والتكنولوجــي، مــا أظهــر 

العــرب شــعوًبا متخلفــة ال تطمــح إىل أكــر مــن التشــبث بذيــل الحضــارة 
الغربيــة. رمبــا مل يعــد خافًيــا اليــوم أن معظــم األنظمــة الحاكمــة يف الــدول 
العربية رشعنت استيالءها عى الحكم وحكمت شعوبها منذ البدايات 
باسم تحرير فلسطني واستعادة الحقوق العربية، يف الوقت التي كانت 
تسعى فيه دامًئا إىل نسج عالقة رسية محرمة مع الكيان الصهيوين، من 
أجل الحفاظ عى اســتقرار حكمها الفاســد، والســامح لها بقمع شــعوبها 

دون رأفة، كلام متلملت تحت وطأة الفساد.
اليــوم تتجــى مقولــة إن األيــام كاشــفة، ولقــد كشــفت أيــام العــرب األخرة 
مــدى قــذارة أنظمتهــم، وإىل أي مــدى ذهــب هــؤالء يف مامرســة كل مــا 
هــو محــرم مــن أجــل البقــاء أطــول مــدة حكاًما فاســدين عى عــروش ملوثة 

بخيانات تاريخية مستمرة.
اليوم أيًضا تتجى حقيقة واضحة، وهي أن الشعب الفلسطيني مل يبدأ 
طريــق التحريــر إال بعــد أن اعتمــد عــى نفســه وأســس قوتــه دومنــا انتظــار 
لجيوش عربية نظامية ال تصلح إال لقمع الشعوب والعروض العسكرية.

 فكانــت قوتــه )عــى تواضعهــا( درًعــا واقًيــا وســيًفا حامًيــا، ردعــت العــدو 
بشهادته، يف الوقت الذي تتوسل فيه األنظمة العربية للكيان الصهيوين 
ليوفــر لهــا أمًنــا مفقــوًدا رشًقــا وغرًبــا، األمــر الــذي يثــر ســؤاًل ســاخًرا: كيــف 
لكيــان ال يســتطيع أن يوفــر األمــن لنفســه أن يوفــره ألنظمــة تحكــم شــعوبها 

باإلكراه؟!
ــا أن بذلــك يريــح نفســه مــن  إنــه الوهــم الــذي يدفــع صاحبــه لالنتحــار ظنًّ

اضطرابها.

م  تكــر يف الســنوات األخــرة املبــادرات واألطروحات التــي تحاول أن ُتقدِّ
معالجــة لألزمــة الفلســطينية الراهنــة، وهــذه الكــرة بالــرورة ناجمــة عــن 
أزمــة، وأقــرب إىل  مــن  أكــر  التشــخيص  التــي هــي حــني  حقيقــة األزمــة، 
النضاليــة  واملعــارك  الهّبــات  فيــه  َتخلــق  مل  الــذي  التاريخــي،  االنســداد 
انزياحات كافية، سواء املقاومة من داخل غزّة، أو الهّبات املتتابعة يف 

القدس والضّفة الغربية.
التطبيــع  وموجــة  ترامــب،  حقبــة  مّثلتــه  الــذي  الضخــم  التحــّدي  أّن  كــام 
التحالفي العريب/ الصهيوين، ومرشوع الضّم، واالنهيار الفعيل ملرشوع 
التســوية الذي جّمد الســلطة الفلســطينية عند حّدها الراهن بال أّي أفق 
الجوهــري يف املســار  للتغيــر  يدفــع  كّلــه مل  ذلــك  جــّدّي مســتقبيل.. 
وقــواه،  الشــعب  توحيــد  يعيــد  مبــا  التحريــر،  منظمــة  لقيــادة  الســيايس 

ويفتح نافذة يف هذا الجدار التاريخي املنسّد.
يّتضــح متامــًا التداخــل العميــق بــني األزمــة الداخلية، والعوامــل الخارجية 
امُلنِشئة لُعَقد القضية الفلسطينية، من اختالل موازين القوى املؤّسسة 
لـ"إرسائيــل"، وانكشــاف اإلقليــم العــريب لصالحهــا، ومــن ثــّم كشــف ظهــور 
الفلسطينيني. وال ينبغي يف هذه الحالة التغافل عن حقيقة أّن تأسيس 
وحــر  االنقســام،  الفلســطينيني  كّبــد  قــد  االحتــالل  ظــّل  يف  ســلطة 
لواقــع الســلطة املحكــوم  النضاليــة، ورهــن اإلرادة السياســية  ممكناتهــم 
ملــا  إضافــة  والــدويل،  اإلقليمــي  والتمويــل  االحتــالل  بســقف  موضوعّيــًا 
نجــم عــن ذلــك مــن بنــى تحتّيــة، اقتصاديــة واجتامعيــة، انعكســت أدوات 

هندسة لواقع الجامهر وإرادتها وقدرتها عى النضال.
رًا  هــذا الظــرف املنغلــق عــى نفســه، والخانــق للفلســطينيني، يبــدو مــرِّ

ويف أن يحّققــوا اتفاقــًا عــى قواســم مشــركة يف أثنــاء مســارهم الطويــل، 
ولكن املشكلة يف تحويل أهدافنا إىل مبادرات تجاه العدّو، بداًل من أن 
تكون قاعدة لنضال حقيقّي يف الواقع، ثم يف صدور هذه املبادرات عن 
تصورات رومانسية، تتوّهم أن املبادرة مبجرّدها كافية لتحقيق إنجاز يف 
الواقــع، مــع أن التجربــة التــي ينبغــي االعتبــار بهــا تفيد بأّن العــدّو، والقوى 
الحاميــة لــه، واملنظومــة اإلقليميــة املتواطئــة معــه أو الضعيفــة تجاهــه، 

تستغل االستعداد لتقديم املبادرات الجرار املزيد من التنازالت.
مــا يحتــاج إليــه الفلســطينيون نضــال قابــل للدميومــة واالســتمرار، ورشط 
تســتنزف  ال  التــي  النضاليــة  بــاألدوات  مرهــون  واالســتمرار  الدميومــة 
الشــعب، وتراعــي الظــروف الذاتيــة للحالــة الفلســطينية ومحيطهــا، مــن 
حيــث: محدوديــة الجغرافيــا، وتفــّوق العــدّو، وافتقــاد الحليــف القريــب 
املالصق، وذلك إىل حني تغّر موازين القوى. فوظيفة النضال الحفاظ 
العــام،  الوعــي  وصيانــة  العــدّو،  تقــّدم  مــن  والحــّد  املكتســبات،  عــى 
اإلقليــم  ونحــو  الداخــل  العــدّو يف  تقــّدم  منافــذ  إغــالق  واملســاهمة يف 
والخــارج، وهــذا وحــده الــذي يجلب التضامن الــدويل الحقيقي، ويحفظ 

االلتفاف العريب الجامهري، ال االستكانة تحت غطاء املبادرات.
قــد يقــال إن الفلســطينيني قــد ناضلــوا كثــرًا، وهــذا صحيــح، واألكر أنهم 
مــا زالــوا يناضلــون، وال ميكــن القــول إّن هــذا النضال مل يثمر يف األهداف 
املذكورة آنفًا، وإمنا تكّبل هذا النضال وتراجعت فاعليته، بعدما كّبلته 
تتناقــض  ســلطة  إىل  النتيجــة  يف  تحّولــت  التــي  السياســية  املبــادرات 
جوهرّيــًا مــع احتياجــات النضــال ومتطلباتــه. وإذا كان إطــالق نضــال أكــر 
الواقــع  هــذا  تكبيــالت  يعــاين  واالســتمرار،  بالدميومــة  ويتســم  فاعليــة، 

تضامن أم تصادم مع الشعب الفلسطيين؟

هل تحتاج األزمة الفلسطينية إىل المزيد من المبادرات؟

المستشار/ أسامة سعد

الغريب في األمر أن ما يظهر إلى العلن اآلن يكشف 
زيف خرافة التضامن العربي وفكرة العروبة من أساسها، 

هذه الفكرة التي لم تحقق منذ الحرب العالمية الثانية 
أي إنجاز سوى تردي األوضاع السياسية وفساد 

الحكم، وانخفاض مستوى التنمية، والتخلف العلمي 
والتكنولوجي.
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ما يحتاج إليه الفلسطينيون نضال قابل للديمومة 
واالستمرار، وشرط الديمومة واالستمرار مرهون 

باألدوات النضالية التي ال تستنزف الشعب، وتراعي 
الظروف الذاتية للحالة الفلسطينية ومحيطها، من 
حيث: محدودية الجغرافيا، وتفّوق العدّو، وافتقاد 

الحليف القريب المالصق، وذلك إلى حين تغّير موازين 
القوى. 

تعلــن بلديــة غــزة عــن طــرح عطــاء تقديــم خدمــات استشــارية هندســية لــإرشاف عــى مشــاريع يف بلديــة غــزة وذلــك 
وفقــًا للــرشوط املرجعيــة ووثائــق العطــاء، فعــى املكاتــب الهندســة املعتمــدة يف هــذا املجــال والراغبــني يف التقــدم 

للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

نقابــة  يف  الهندســية  والــرشكات  املكاتــب  هيئــة  لــدى  ومصنفــا  مســجال  االستشــاري  املكتــب  يكــون  أن  يجــب   .2

املهندســني يف قطــاع غــزة- محافظــات غــزة كمكتــب أو رشكــة استشــارية هندســية، يف التخصصــات االتيــة )هندســة 
عــامرة، هندســة إنشــائية، هندســة طــرق ومواصــالت، هندســة كهربائيــة، هندســة ميكانيكيــة( ولديــه شــهادة تصنيــف 

سارية املفعول ومحدثة طيلة مدة املرشوع.
3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات.

4. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول العطــاء )كفالــة املناقصــة( بقيمــة 500 دوالر أمريــي، يف ظــرف منفصــل عــن املظــروف الفنــي 

واملايل اما عى شكل كفالة بنكية صالحة ملدة 118يوم او عى شكل شيك بني صادر من بند معتمد من سلطة النقد. 
5. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر االمريي شاملة جميع الرائب.

6. ميكــن للمكاتــب أو الــرشكات االستشــارية الهندســية الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــى 

نســخة مــن وثائــق العطــاء مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، هاتــف: 082832200 
فاكس: 082824400، وذلك مقابل مبلغ غر مسرد وقدره 100 شيكل تدفع يف صندوق بلدية غزة وذلك ابتداًء 

من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر من تاريخ 2021/12/01 وحتى تاريخ 2021/12/28.
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا )12:00( مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 

2021/12/28 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــيل املكاتــب املشــاركني بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية 
وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.

8. يجــب أن يتضمــن العــرض املقــدم عرضــني: عــرض فنــي وعــرض مــايل منفصلــني و مغلقــني يف مظــروف واحــد، 

مكتــوب عليــه اســم املــرشوع ورقــم العطــاء واســم مقــدم العــرض واملفوض والعنــوان ورقم تليفونــات أو الجوال والريد 
اإللكروين الرسمي للتواصل موقعًا ومختوما عليه.

9. سيتم عقد اجتامع متهيدي يف مكتب دائرة االرشاف يوم الثالثاء املوافق 2021/12/14 الساعة 10:30 صباحًا.

10. سيتم فتح وتقييم العرض الفني أوال، ومن ثم فتح وتقييم العرض املايل يف وقت الحق.

11. اجراءات الرسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

12. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق 

األريض، املبنى الرئييس بلدية غزة، ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.
  بلدية غزة  

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمات استشارية هندسية لإلرشاف 

عىل مشاريع يف بلدية غزة
 RIWAQ/2021 /10 إعالن طرح عطاء رقم

ترميم وتأهيل دار الوحيدي - غزة
بدعم من اليونســكو من خالل صندوق حامية الراث يف حاالت الطوارئ وبدعم من صندوق االســتثامر الفلســطيني 
وصندوق القدس للثقافة والتنمية االجتامعية، ومؤسسة سامية حلبي وترعات فردية وإليجاد فرص عمل لقطاعات 
واســعة مــن األيــدي العاملــة الفلســطينية ولخلــق فضــاء إبداعــي، وبالتعاون مع مركز إيوان للــراث الثقايف يطلب رواق 
من مقاولني قطاع غزة املصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية تخصص أبنية، الراغبني يف االشراك يف هذا العطاء 

إىل تقديم عروضهم لـِ "مرشوع ترميم وتأهيل دار الوحيدي-غزة" وبالرشوط التالية:
1. يجب عى املقاول أن يكون مؤهاًل ومسجاًل ومنتسبا يف اتحاد املقاولني الفلسطينيني ولجنة التصنيف الوطنية 

املوحدة تخصص أبنية، ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة تصنيف سارية املفعول.
2. يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجال رســميا يف دوائــر الريبــة وعــى املقــاول أن يقوم بتقديم شــهادة خلو طرف 

من دائرة رضيبة القيمة املضافة سارية املفعول.
3. عى املقاول تقديم كفالة تأمني دخول عطاء، أو شــيك بني مصدق بقيمة 5000 $ خمســة آالف دوالر ســارية املفعول 

ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء، وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. ترفض العطاءات التي ال يرافقها هذا 
الضامن املريف. تعاد التأمينات إىل امُلناقصني )املتقدمني للعطاءات( الذين مل يرُس عليهم العطاء بعد ترسية العطاء.
4. رواق غر ملزم بأي من األسعار أو بأقل األسعار ودون إبداء األسباب، وميكن حجب العطاء عن جميع الرشكات املناقصة.

5. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى وثائق العطاء من مركز إيوان، الجامعة اإلسالمية، 

غــزة، ابتــداء مــن يــوم الســبت املوافــق 2021/12/04، وحتــى يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/12/06، مــا بــني الســاعة 
10:00 صباحا والساعة 14:00 ظهرًا مقابل مبلغ غر مسرد قيمته 100 دوالر أمريي.

6. زيارة املوقع يوم الثالثاء املوافق 2021/12/07، الساعة 10:00 صباحا أمام دار الوحيدي – غزة. من يتخلف 

عن الحضور يتحمل مسئولية أي خالف ينشأ أثناء العمل سببه عدم حضوره لرشح بيان األعامل.
7. يطلــب تقديــم العطــاء املــايل والعطــاء الفنــي للمــرشوع بحســب نــص العقــد، والــرشوط، واملواصفــات، وجــدول 

الكميــات والرســومات املرفقــة، وكفالــة دخــول العطــاء، باإلضافــة إىل شــهادة التصنيــف ســارية املفعــول يف حينــه، 
وشهادة خصم من املنبع)املصدر( من دائرة رضيبة الدخل وذلك ألن الدفع يتم مقابل فواتر رضيبية.

8. يتــم تســليم العطــاءات يف مركــز إيــوان يف الجامعــة اإلســالمية، غــزة يف ظــرف مختــوم مكتــوب عليــه بوضــوح اســم 

الرشكة املتنافسة و)عطاء ترميم وتأهيل دار الوحيدي – غزة(، وآخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف هو يوم 
2021/12/14 الساعة الثانية عرش ظهرا، ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب كان. وسيتم فتح العطاءات بحضور 

من يرغب من املقاولني املشاركني.
9. يطلب من املقاولني تشغيل عامل من املدينة ومن القرى واملخيامت املجاورة.

10. يبدأ العمل يف غضون أسبوعني من اإلعالن.

11. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بيت الهيا

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع: استئجار اليات لزوم اعامل التسوية 

للطرق الرتابية وترحيل النفايات الصلبة
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــني )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD (ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكر عدد من السكان.
بيــت الهيــا عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر  2(  وقــد حصلــت بلديــة 

اســتئجار  مــرشوع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض 
اليــات لــزوم اعــامل التســوية للطــرق الرابيــة وترحيــل النفايــات الصلبــة   وتنــوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقد 
رقم MDPIIIW6 -1322115 - 04 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلدية 

بيــت الهيــا، الدائــرة الفنيــة الســيد/ د.تامــر الصليبــي هاتــف: 082475840 
فاكس: 082475840 وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عرش ظهرًا من تاريخ 2021/12/01 م وحتى تاريخ 2021/12/13 م
4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل يــوم االثنــني  أو 

بتاريخ 2021/12/13 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة 

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

بلديـة بيت الهيا
بتمويل من:

الغليظــة، فــإن ذلــك ال يعنــي ميكانيكّيــًا املزيــد مــن التنــازالت يف صــورة 
املبادرات، بل يعني اســتمرار املحاولة، واالتســام بالصر االســراتيجي، 
والتخلــص مــن الدوافــع الخالصيــة التــي تســتطيل أمــد النضــال، وال تأخــد 
طاقــة  يفــوق  مبــا  الفلســطينية  القضيــة  ضخامــة  االعتبــار  بعــني  كفايــة 
الفلســطينيني وحدهــم، كــام ال تعتــر بقــدر كاف بأخطائنــا التاريخيــة، بل 

قد تجرّها وتعيد تقدميها من جديد.
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عطاء رقم )2021/31(
إعالن عن طرح عطاء لصالح مرشوع

" حفر ثالث آبار مياه لصالح بلديات يف قطاع غزة "
 A project of Drilling three water wells for

municipalities in the Gaza Strip

تعلن جمعية غزي دســتك – مكتب قطاع غزة – وبدعم من مؤسســة أحباء 
غزة ماليزيا وبالتعاون مع بلديات يف قطاع غزة، عن طرح عطاء لصالح

مــروع " حفــر ثــاث آبــار ميــاه لصالــح بلديــات يف قطــاع غــزة " وذلــك تبعــًا 
للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الركات 
العطــاء  هــذا  باملشــاركة يف  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات 
مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن يف غــزة – شــارع الجــاء – 
مفــرق الزهارنــة – عــارة أبــو حليمــة- الطابق الخامس للحصول عىل كراســة 
العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 
وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:

1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت ذلك.

3. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 من قيمة 
اجايل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

6. أن تكون الركة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

7. رســوم اإلعــان يف الصحــف )ملــدة يومــن( عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسردة.
8. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب. 

كا ويحق للجمعية تجزئة العطاء وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
لاستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــريات بجمعية غزي دســتك عىل 

جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك  -مكتب قطاع غزة

 اعالن/ طرح عطاء استئجار "غرف فندقية وقاعات 
تدريبية مجهزة شاملة )كويف بريك مع وجبة غذاء("

رقم: 2021/05
يعلــن مركــز األبحــاث واالستشــارات القانونيــة والحايــة للمرأة وهو مركز مســتقل تأســس 
وناشــطات  وقانونيــن  قانونيــات  مــن  الخــراء يف املجتمــع املحــي،  مــن  مــن مجموعــة 
وناشــطن يف مجــال العمــل النســوي واملجتمعــي لركيــز الجهــود لتطويــر واقــع املــرأة 
الفلســطينية عــىل املســتوين القانــوين واملجتمعــي كمتطلــب رئيــي لتحقيــق العدالة 
واملســاواة والدميقراطيــة يف املجتمــع الفلســطيني. عــن رغبتــه يف توريــد غــرف فندقية 
وقاعات تدريبية ضمن مروع " تحسن خدمات قطاع العدالة للنساء يف قطاع غزة " 
فعــىل الراغبــن يف رشاء كراســة العطــاء مــن الــركات ذات العاقة الحضور 
إىل مقــر مركــز األبحــاث واالستشــارات القانونيــة والحايــة للمــرأة الكائــن يف 
غــزة – مفــرق اللبابيــدي مــع النرص- عارة الســعيد- الطابق الثالث، اعتبارًا 

من يوم األربعاء املوافق 2021/12/01.
رشوط دخول العطاء:

1. رســوم رشاء كــراس العطــاء مبلــغ وقــدره 50 شــيكل غــري مســردة تدفــع 

للدائرة املالية باملركز.
2. رسوم إعان العطاء عىل من يرسو عليه العطاء. 

3. كفالة دخول العطاء %5 من قيمة العطاء وذلك عىل شــكل كفالة بنكية 

أو شيك بني ُمصدق.
4. آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو يوم االثنن املوافق 2021/12/06 

يف متام الساعة الواحدة مساءًا يف مقر املركز ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.
5. تفتح املظاريف الساعة الواحدة مساءا من يوم االثنن املوافق 2021/12/06

ماحظة: يجب أن يكون املتقدمن لراء كراسة العطاء من محافظة غزة.
للمراجعة أو االستفسار وملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل: 

جوال رقم : 0599573111 ، هاتف رقم : 2856357 
يف الفرة ما بن الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عرصًا، طوال األسبوع 

ما عدا الجمعة والسبت.

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
مناقصة رقم )2021/325(

استئجار سيارات أجرة وسيارات حني الطلب للعام 2022
هادفــة  غــري  حكوميــة  غــري  أهليــة  مؤسســة  النفســية  للصحــة  غــزة  برنامــج  جمعيــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعية للمنتفعــن بخدماتها، 
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحــي وكــا تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. ترغب 
الجمعية يف طرح مناقصة اســتئجار ســيارات أجرة وســيارات حن الطلب الحتياج 
ذات  للــركات  ميكــن   .2022 العــام  خــال  الجمعيــة  مشــاريع  ضمــن  الجمعيــة 
االختصــاص والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق املناقصــة ابتداًء من 
الساعة 10:30 من صباح يوم األربعاء املوافق 2021/12/01 من مقر الجمعية 
الكائــن يف مدينــة غــزة - تــل الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل 
رسم مايل وقدره 200 شيكل.  آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم يوم 
الثاثاء املوافق 2021/12/07 الساعة 12:00 ظهرًا وكا سيتم فتح املظاريف 
يف نفس اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.

  رشوط خاصة: 
وقــدره  مببلــغ  أويل  بتأمــن  مصحوبــة  املناقصــات  كافــة  تكــون  أن  •يجــب 
بنــك  مــن  مصــدق  بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك   )1000$(
معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــن 

سارية املفعول لفرة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بعملة الشيكل اإلرسائيي.

• يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية أو معفاة حن الطلب حسب املشاريع. 
• يلتزم املورد بتقديم شهادة خصم من املنبع.

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 
• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

• تكلفة اإلعان ملدة يومن يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة من قبل الركات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 

  2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن مزاد بيع مواد خردة رقم 2021/01
الخاصة: ببيع مواد خردة: "كوابل واسالك ومحوالت 

ومواد كهربائية متنوعة واثاث مكتبي ومواد 
حاسوب وقطع غيار سيارات"

 تعلــن رشكــة توزيــع الكهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح املــزاد أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:- 

- ســيكون آخــر موعــد لتســليم املــزاد ابتــداء مــن صبــاح يــوم االربعــاء املوافق 
2021/12/08 وحتى الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم

- موعد فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 2021/12/09 الساعة 11 صباحًا.
- ميكن الحصول عىل مستندات املزاد من دائرة املشريات مبقر الركة الرئيي 
بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــارًا مــن يــوم األربعــاء املوافق  01/ 

12 /2021  علًا بأن مثن نسخة العطاء )300 ( شيكل غري مسردة

- الزيــارة امليدانيــة ملعاينــة املــواد ابتــداء مــن الســاعة ) التاســعة ( صباحــًا وحتــى 
الساعة ) الثالثة ( بعد الظهر وذلك يوم الثاثاء املوافق 07 / 12 /2021, وذلك 

يف مخازن الركة عىل الخط الرقي "سلطة الطاقة", والورشة امليكانيكية.
- املعاينة للمواد بعد رشاء كراسة املزاد 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا قدره 22,000 شيكل , مبوجب " بشك 
بني أو كفالة بنكية أو نقدًا " 

- ال يلتفت ألي مزاد غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه املزاد

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
دائرة املشريات
جوال رقم: 0599300112

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رام الله-غزة/ رامي رمانة:
املقاولــن  اتحــاد  رئيــس  نائــب  طالــب 
الفلســطينين م. أميــن جمعــة، الســلطة 
يف رام الله، بتســديد إرجاعات رضيبية 
لــركات مقــاوالت يف قطــاع غــزة عالقــة 

منذ 2008.
إن  "فلســطن":  لصحيفــة  جمعــة  وقــال 
إرجاعــات  لهــا  مقــاوالت  رشكــة   175

 ،2008 عــام  منــذ  مراكمــة  رضيبيــة 
 60 مــن  بأكــر  وتقــدر قيمــة اإلرجاعــات 

مليون دوالر.
وأكــد أن معظــم رشكات املقــاوالت التــي 
تعــاين  رضيبــي  إرجــاع  أو  اســرداد  لهــا 
ــا، وماحقــة رشطيــة وقضائيــة  ا ماليًّ تعــرًُّ
األمــوال  أصحــاب  مطالبــة  بســبب 
والذمــم املاليــة بحقوقهــم املرتبــة عــىل 

املقاولن.
تلقــوا  الحقــوق  أصحــاب  أن  إىل  وأشــار 
وعــوًدا بحــل امللــف، لكــن هــذه الوعــود 
وزارة  ألن  ذلــك  الريــاح،  أدراج  ذهبــت 
واملاطلــة،  التســويف  تتعمــد  املاليــة 
عــدم  منهــا  واهيــة،  ذرائــع  لهــم  وتقــدم 

توافــر كــوادر برية للتدقيق يف ملفات 
املقاولن".

وزارة  طالــب  االتحــاد  أن  جمعــة  وذكــر 
املالية بإصدار سندات مالية للمقاولن 
والتجــار،  البنــوك  لــدى  تداولهــا  ميكــن 
اإلرجــاع  احتســاب  باالعتبــار  واألخــذ 
لفواتــري  وليــس  للمشــاريع  الرضيبــي 
املقاصــة؛ ألن املقــاول دفــع فعليــًا قيمــة 

الرضيبة للتاجر ومل يسردها.
وأكد االختصايص االقتصادي د. ســمري 
املقــاوالت  رشكات  واقــع  أن  حليلــة، 
فــإن  يف قطــاع غــزة صعــب جــدًا وعليــه 
تســديد حقوقهــم  تأخــري  االســتمرار يف 
املاليــة يعنــي مزيــدا مــن الضغــط عــىل 

أنشطتهم.
لصحيفــة  حديثــه  يف  حليلــة  وحــث 
"فلســطن"، الســلطة عــىل رسعــة إيجــاد 
الرضيبيــة  اإلرجاعــات  ملشــكلة  حلــول 
معاملــة  تتــم  وأن   ،2008 منــذ  العالقــة 
مثــل  غــزة  قطــاع  املقــاوالت يف  رشكات 

رشكات الضفة الغربية.
بأمــسِّ  املقــاوالت  رشكات  أن  وأكــد 

الحاجة إىل أن يقدم لها الدعم واإلسناد 
وتراجــع  املفــروض،  الحصــار  ظــل  يف 
واملشــاريع  الفــردي،  البنــاء  مشــاريع 

الدولية.
مــا  يشــّغل  غــزة  يف  املقــاوالت  وقطــاع 
يــراوح بــن %22 و%25 مــن العالــة، 
تنّشــط  التــي  القطاعــات  مــن  ويعتــر 

الدورة االقتصادية.
وقفــات  بغــزة  االتحــاد  نظــم  أن  وســبق 
وأوقــف  عطــاءات  وقاطــع  احتجاجيــة 
عــىل  احتجاجــًا  التنفيــذ  قيــد  مشــاريع 
تجاهل السلطة الفلسطينية ملطالبهم.

تجــدر اإلشــارة إىل أن اتحــاد املقاولــن 
نشــاطاته  كل  أمــس،  مــن  أول  علــق 
وأعالــه قيــد التنفيــذ يف كل مــن الضفة 
واحــد  يــوم  ملــدة  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
عــىل  احتجاجــًا  وذلــك  احرازيــا،  إجــراء 
لطلــب  املشــغلة  املؤسســات  تجاهــل 
االتحاد االلتزام بالقانون املوحد وقانون 
بتعويــض  يقــي  الــذي  العــام  الــراء 
العمــات  تذبــذب ســعر  عــن  املقاولــن 

وارتفاع أسعار مواد البناء.

النظــام  إن  "فلســطن"،  لصحيفــة  كــرزم  وقــال 
ظــل  يف  قياســية  مبعــدالت  يتدهــور  البيئــي 
أراٍض  تجريــف  يف  االحتــال  ســلطات  اســتمرار 
ورسقــة  النبــايت،  الغطــاء  وإزالــة  خصبــة،  زراعيــة 
الغــاف الرمــي ملصلحة إقامة منشــآت صناعية 
اســتيطانية، عــاوة عــىل إلقــاء النفايــات الصلبــة 
تجــاه  املنشــآت  تلــك  عــن  الصــادرة  والســامة 

األرايض الفلسطينية.
ودعــا الجهــات الرســمية املختصــة، ومؤسســات 
املجتمــع املــدين ذات العاقــة والدوليــة العاملة 
يف األريض الفلسطينية إىل التدخل لوقف هذا 
وامليــاه  لــأرض  املتعمــد  اإلرسائيــي  التشــوية 
الفلســطينية، والضغــط دوليــًا لتجريــم االحتــال 

عىل أفعاله، ووقف التوسع االستيطاين.
مــن جهتهــا أوضحــت د. زهــرة خــدرج يف تقريــر 
لهــا منشــور يف مجلــة آفــاق بيئيــة، أن املشــاريع 
الغربيــة  الضفــة  يف  الصناعيــة  االســتيطانية 
ضخمــة، حيــث يوجــد نحــو )25( منطقــة صناعية 

بإنتــاج  خاصــة  منشــأة   )29( تضــم  اســتيطانية 
مــواد كياويــة ســامة ينتــج غالبيتهــا مــواد تحــوي 
مخلفــات ضــارة تلحــق أرضارًا واضحة عىل البيئة 

والصحة.
الصناعيــة  املنشــآت  أصحــاب  أن  وبينــت 
الصناعــات  بعــض  نقــل  يف  يجــدون  اإلرسائيليــة 
مخرجــًا  الفلســطينية  األرايض  إىل  الخطــرة 
لإلفــات والتحــرر مــن الرقابــة البيئية، مــع التعتيم 
ونشــاطاتها  اإلرسائيليــة  الصناعــات  نوعيــة  عــىل 
املناطــق  يف  فاتهــا  ومخلَّ إنتاجهــا  وكميــات 

الفلسطينية.
وقالــت خــدرج يف هــذا الصــدد:" إن العديــد من 
الداخــل  عملهــا يف  بــدأت  الكياويــة  الــركات 
القوانــن  النتهاكهــا  أُغلقــت  ولكنهــا  املحتــل، 
البيئيــة والصحيــة، بعــد زوبعــة مــن االعراضــات 
والقضايــا، فــكان الحل نقلهــا إىل الضفة الغربية، 
صحــة  حســاب  عــىل  بحريــة  تعمــل  وصــارت 

الفلسطينين وسبل عيشهم وبيئتهم". 

وأشــارت إىل أن نقــل هــذه املصانــع إىل الضفــة 
يحررهــا مــن الخضــوع لقانــون العمــل االرسائيــي 
وااللتزامــات املرتبــة عليــه فيــا يخــص تشــغيل 
رشعيــة  وُيضفــي  الفلســطينية،  العاملــة  األيــدي 

عىل وجود املستوطنات.
تغيير معالم السطح

بكــر  د.  االقتصــادي  االختصــايص  أوضــح  بــدوره 
اشــتية، أن االحتــال عــىل مــدار ســنوات هيمنتــه 
معــامل  يغــري  وهــو  الفلســطينية  األرايض  عــىل 

السطح والتضاريس.
االحتــال  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  اشــتية  وبــن 
وهــو  األقــى  انتفاضــة  انــدالع  منــذ  اإلرسائيــي 
يوسع من بناء مستوطناته عىل حساب األرايض 
الزراعيــة الخصبــة، كــا أنه شــق الطــرق االلتفافية 
ضمــن  كلهــا  تفتيــش  نقــاط  وأقــام  ملســتوطناته 

نفوذ األرايض الفلسطينية.
وأشــار إىل أن انتشــار الكســارات ومقالع الحجارة 
الغربيــة  الضفــة  يف  املواطنــن  أرايض  عــىل 

املحتلــة إحــدى صــور العنرصيــة التــي ميارســها 
االحتــال، فاألصــوات العاليــة تســبب ضوضــاء، 
كــا أن األتربــة والغبــار املتطاير يؤديان إىل تلف 
يف املحاصيــل الزراعيــة خاصــة الورقيــة القريبــة 

من تلك املقالع والكسارات.
أرايض  تجــاه  العادمــة  امليــاه  ضــخ  أن  وبــن 
النيــرات،  نســبة  ارتفــاع  يســبب  املواطنــن 
الخــزان  عــىل  انعكــس ســلبيا  مــا  واألمــاح، وهــو 
النبــايت،  الغطــاء  تقليــل  إىل  وأدى  الجــويف، 

وضعف التنوع البيئي.
مينــع  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  اشــتية  وأكــد   
الــروات  مــن  االســتفادة  مــن  الفلســطينين 
الطبيعيــة خاصــة يف باطــن األرض بشــكل مبــارش 
اســتثارها  أن  جيــدًا  يــدرك  ألنــه  مبــارش،  وغــري 
وتعزيــز  الفلســطيني  االقتصــاد  تقويــة  يعنــي 
مصــادره املاليــة، ومحاولــة لانعتــاق مــن الهيمنــة 
خاصــة  الفلســطينية  القــرارات  عــىل  اإلرسائيليــة 

املتعلقة بتقرير املصري.

"اقتصادية" التشريعي 
تناقش مع الدعليس 

تفاصيل المنحة 
القطرية للموظفين

غزة/ فلسطن:
املجلــس  يف  االقتصاديــة  اللجنــة  ناقشــت 
التريعي، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي 
عصام الدعليس، تفاصيل املنحة القطرية الخاصة 

باملوظفن، والعديد من القضايا وامللفات.
االقتصاديــة  اللجنــة  زيــارة  خــال  ذلــك  جــاء 
للدعليــس، بوفــد ضــم رئيــس اللجنــة النائــب يحيــى 
دقــة،  أبــو  يونــس  النائــب  ومقررهــا  العبادســة، 
والنواب: د. عاطف عدوان، ود. يوســف الرايف، 

وهدى نعيم.
هنــاك  أن  التريعــي،  لوفــد  الدعليــس،  وأكــد 
مساعي من أجل رفع قيمة الدفعة املالية التي يتم 

رصفها شهريًا للموظفن.
وبحــث املجتمعــون طريقــة توزيــع املنحــة القطريــة 
الحكومــي،  القطــاع  رواتــب  بتحســن  املتعلقــة 
للمنحــة،  العــادل  التوزيــع  عــىل  النــواب  ركــز  وقــد 
بحيــث يســتفيد منهــا أصحاب الرواتب املتوســطة 

واملنخفضة بأقى ما يكون.
شــتى  يف  الحكوميــة  بالجهــود  اللجنــة  وأشــادت 
املياديــن واملجــاالت، داعيــة الســتمرار العمــل مــن 

أجل توفري حياة كرمية للمواطنن.
ناقــش  الفقــر،  ومكافحــة  البطالــة  موضــوع  وحــول 
مشــكلة  ملعالجــة  الحكومــة  جهــود  املجتمعــون 
البطالــة وخفــض نســبة الفقــر، وذلــك بــرضورة تبنــي 
يف  وملموســة  واضحــة  وسياســات  اســراتيجيات 

هذا الشأن.
إلحــال  خطــة  امتــاك  رضورة  النــواب،  أكــد  كــا 
الــواردات، وتشــجيع املنتــج الوطنــي وفتــح أســواق 
العمل الخارجية أمام العالة الفلســطينية املدربة 

واملؤهلة.
الجامعــات  برامــج  تطويــر  إىل  املجتمعــون  وتطــرق 
واإلقليمــي  املحــي  الســوق  متطلبــات  يلبــي  مبــا 
وتبنــي  بعــد  عــن  بالعمــل  واالهتــام  والعــريب، 
اســراتيجيات بنــاء حواضــن تكنولوجيــا العمــل عــن 

بعد.
لحــل  املجتمعــون  دعــا  الكهربــاء،  ملــف  وحــول 
مشــكلة املديونيات املراكمة من ســنوات طويلة، 
تســهيات  تقديــم  عــىل  التوزيــع  رشكــة  وتشــجيع 
وتقديم حمات تشجع املواطن عىل االنتقال إىل 

العدادات الذكية أو عدادات الدفع املسبق.

رئيس بلدية غزة يعلن 
استكمال تطوير شارع 

المنصورة قريًبا 
غزة/ فلسطن:

أعلــن رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الــراج اســتكال أعــال تطويــر شــارع 
املنصــورة بحــي الشــجاعية رشق املدينــة، وذلــك بعــد وصــول املوافقــة 

عىل تنفيذه ضمن مشاريع "املنحة الكويتية".
وأكــد الــراج خــال مشــاركته يف احتفــال نظمــه ســكان بيــارة الحاج عادل 
بحي الشجاعية، أن مشاريع املنحة الكويتية يف مدينة غزة تم اختيارها 
متفرقــة يف  أنحــاء  أخــرى يف  وشــوارع  املنصــورة  شــارع  وتشــمل  بدقــة؛ 

املدينة.
املنصــورة،  شــارع  بتطويــر  كبــرًيا  اهتاًمــا  تــويل  البلديــة  أن  إىل  وأشــار 
املواطنــن  حركــة  لتســهيل  عــدة،  مناطــق  يف  حيويــة  أخــرى  وشــوارع 

واالرتقاء بواقع البنية التحتية يف غزة.
وأوضــح أن هــذه املرحلــة مــن املــروع ستشــمل رصــف الشــارع بطبقــة 
األســفلت الثانيــة وتبليــط األرصفــة، ضمــن جهودهــا يف تطويــر املدينــة 

وتحسن البنية التحتية ودعم املشاريع القامئة.
وأكد الراج أن بلدية غزة تركز جهودها إلعادة إعار املناطق املترضرة 
نتيجــة العــدوان اإلرسائيــي األخــري، وتعمــل جاهــدة مع املانحــن لتجنيد 

األموال الازمة لتنفيذ مزيد من املشاريع التطويرية يف املدينة.

اتحاد المقاولين يطالب السلطة بإرجاعات 
ضريبية قيمتها 60 مليون دوالر

األراضي الخصبة والمياه الجوفية في الضفة عرضة لسموم مخلفات االحتالل
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

تتعــرض األراضــي الزراعيــة الخصبة في الضفة الغربيــة والمياه الجوفية 
لتلــوث مســتمر، مــن جــراء مواصلة المناطــق والمنشــآت الصناعية في 
مســتوطنات االحتــال إلقــاء مياههــا الســامة ونفاياتهــا الصلبــة تجــاه 

المناطق الفلسطينية تحت حماية جيش االحتال اإلسرائيلي.

 كما تسبب ذلك التغول اإلسرائيلي على البيئة الفلسطينية، في تقليل 
الغطاء النباتي، وانتشار ظاهرة التصحر، وتدهور التنوع الحيواني.

وأكــد المختص في شــؤون البيئة، جــورج كرزم، أن االحتال اإلســرائيلي 
ماٍض في تشويه البيئة الفلسطينية، إذ إن إجراءاته التعسفية في الضفة 

الغربية تسببت في إحداث تغييرات جوهرية في المصادر الطبيعية.
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/720(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 946696374 رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  ريــاض حســن حســان  أســامة 

بصفته وكيال عن: محمد عبد الحميد محمد أبو ندا 
مبوجب وكالة رقم: 1377 / 2021 صادرة عن اسطنبول

موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف 
القطعة 13 القسيمة 2 املدينة رفح

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2021/11/30م

 مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/717(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: إسامعيل 
إبراهيــم محمــود عاشــور مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 955619135 بصفتــه 
وكيــال عــن: خــر وميــر ومكــرم ومريــم أبنــاء عبــد الرحمــن عبــد العزيــز األســطل 

ويحيى وتيسري وأحمد ويوسف وعمرو وعيل وكوثر أبناء قاسم رضوان األسطل
مبوجب وكالة رقم: 5970 / 2021 صادرة عن خانيونس

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف  
القطعة 39 القسيمة 17 املدينة خانيونس

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2021/11/30م

أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

املوضوع مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ عبــد القــادر مصطفــى عبــد الهادي أحمـــد مـــن بريرة وســكان 
بيــت الهيــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف الضفــة الغربيــة اآلن، حكــم عليــك 
من قبل هذه املحكمة لزوجتك املدعية/ زهر محمود خليل حامدة من حاممة 
وسكان جباليا وكيلتها املحامية إميان فطيمة يف القضية أساس 2021/901 
بتطليقهــا منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول وفرقــت بينكــام 
بهــذه الطلقــة الواحــدة دفعــًا للــرر الحاصل لها من هجرك وتعليقك عنها مدة 
أكــر مــن ســنة بــال ســبب رشعــي وال عــذر مقبــول وتررهــا مــن ذلــك وأن عليهــا 
العــدة اعتبــارًا مــن تاريــخ الحكم الواقع يف 2021/11/17 ولها حق التزوج مبن 
تشــاء مــن املســلمن األكفــاء بعــد انقضــاء عدتهــا الرشعية منك وبعد اكتســاب 
هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة حكــام موقــوف النفــاذ عــىل تصديقــه مــن محكمــة 
القانونيــة  واملرصوفــات  الرســوم  وتضمينــك  لــه  وتابعــًا  الرشعيــة  االســتئناف 
حكــام غيابيــًا بحقــك قابــاًل لالعــرتاض واالســتئناف لذلــك جرى تبليغك حســب 

األصول. وحرر يف 24/ ربيع ثاين /1443هـ وفق 2021/11/29م.
قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ إســامعيل خليــل مــوىس الكحلــوت مــن نعليــا وســكان جباليا 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف الســويد فيهــا اآلن لقـــد حـكـــم عليـــك مـــن قبـــل 
هـــذه املحكمـــة لزوجتـــك املدعيـــة/ آيـة كـفـاح خليـل الكحلـوت مـن نعليـا وسـكان 
ديــر البلــح وكيلتهـــا املحاميـــة/ إميـــان فطيمـــة يف القضيــة أســاس 2021/379 
بتطليقهــا منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول وفرقــت بينكــام 
بهــذه الطلقــة الواحــدة دفعــًا للــرر الحاصــل لهــا مــن غيابــك عنهــا مــدة أكــر مــن 
سنة بال سبب رشعي وال عذر مقبول وتررها من ذلك وأن عليها العدة اعتبارًا 
مــن تاريــخ الحكــم الواقـــع فـــي 2021/11/16 ولهــا حــق التــزوج مبــن تشــاء مــن 
املســلمن األكفاء بعد انقضاء عدتها الرشعية منك وبعد اكتســاب هذا الحكم 
الدرجــة القطعيــة حكــاًم موقــوف النفــاذ عــىل تصديقــه مــن محكمــة االســتئناف 
الرشعية وتابعًا له وتضمينك الرسوم واملرصوفات القانونية حكام غيابيًا بحقك 

قاباًل لالعرتاض واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 24/ ربيع ثاين /1443هـ وفق 2021/11/29م.

قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الطلب رقم 2021/1253
يف القضية رقم 2021/1376

املستدعي/ إبراهيم سعيد عيل أبو جزر سكان رفح- حي الجنينة هوية رقم 
909372351 وكيله املحامي/ محمد فيصل أبو مرزوق.

املستدعى ضده/ سعد محمد حسن كساب خانيونس- البلد- طريق سوق 
األربعاء )مجهول محل اإلقامة(.

نوع الدعوى/ حقوق  ،  قيمة الدعوى/ 1000 دوالر أمرييك.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2021/1376
إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوى )2021/1376( اســتنادا اىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك 
نســخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور 
اىل هذه املحكمة خالل خمســة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
خــالل خمســة  التحريــري  ردكــم  هــذه املحكمــة  قلــم  تــودع  أن  يقتــيض  كــام 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 
2021/1/12 لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــًا لديــك أنــك اذا تخلفــت عــن 

ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرًا يف 2021/11/29.

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
صديق عبد الرازق الرقب

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية دير البلح املوقرة
يف القضية رقم 2021/543
يف الطلب رقم 2021/877

املدعيتان )املستدعيتان( 1. دينا ماجد أبو زايد- دير البلح مقابل محكمة الصلح.
2. وئام ماجد أبو زايد- دير البلح مقابل محكمة الصلح.

وكالؤهن املحاميان/ احمد محمد النادي ومرام احمد املصدر- دير البلح.
املدعــى عليــه )املســتدعى ضــده( عــودة ســليامن مــوىس أبــو زايــد الزوايــدة- 
شارع خالد بن الوليد- شامل حي التعابن )سابقا( مجهول محل اإلقامة حاليًا.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 2021/543
يف الطلب رقم 2021/877

)املســتدعيتان(  املدعيتــان  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  ضــده(  )املســتدعى  عليــه  املدعــى  إىل 
البلــح  ديــر  بدايــة  محكمــة  لــدى   2021/543 رقــم  القضيــة  عليــك  أقامتــا  قــد  املذكورتــان 
وموضوعهــا )مطالبــة ماليــة أتعــاب محامــاة( تطالبانــك فيهــا بدفــع مبلــغ وقــدره )10000 دينــار 
أردين( عــرشة االف دينــار أردين اســتنادا اىل مــا تدعيانــه يف الئحــة دعواهــن املحفوظــة لــك 
نسخة منها يف ملف القضية وقد تحدد جلسة الثالثاء املوافق 2022/1/11م لنظر القضية.

لذلــك يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خالل خمســة عرش يومــًا من تاريخ 
النرش وليكن معلوما لديكم انك اذا تخلفت عن الحضور وايداع دفاعك التحريري 

يجوز للمدعيتان )املستدعيتان( ان تسريا يف الدعوى باعتبارك حارض.
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
األستاذ/ محمود املزين

تبليغات رشعية
وســكان  ســوريا  مــن  الحمــي  نــارص  غســان  /قــي  عليــه  املدعــي  إىل 
الســودان ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن يقتــيض حضــورك إىل محكمــة 
رفــح الرشعيــة يــوم االحــد املوافــق 2022/1/2  م الســاعة الثامنــة صباحــا 
وذلــك لنظــر يف الدعــوى أســاس  2021/1310 وموضوعهــا "نفقــة زوجــة 
" ويف الدعــوى أســاس 2021/1312  وموضوعهــا نفقــة أوالد  املقامتــن 
عليــك مــن قبــل  زوجتــك املدعيــة: نــور عيــى صالــح أبــو شــمعون مــن تــل 
الرتمــس وســكان رفــح. وإن مل تحــر يف الوقــت املعــن أو ترســل وكيــال 
عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــًا لذلــك صــار تبليغــك حســب 

األصول. وحرر يف2021/11/28
                                                               قايض محكمة رفح الرشعي
                                                             الشيخ/ ماهر جميل اللحام 

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة املجــد النســائية عــن عقــد االجتــامع العــادي 
املوافــق:  الخميــس  يــوم:  وذلــك   )2021( للعــام  العموميــة  للجمعيــة 
املغــازي  الكائــن يف  الجمعيــة  مقــر  11:00 يف  الســاعة  2021/12/9م 

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة لعــام  - إغــالق 

)2021( بتاريخ 2021/12/4 
-  فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك ملدة يومن من تاريخ 

2021/12/5 اىل تاريخ 2021/12/6

- فتــح بــاب االنســحاب والطعــون واالعــرتاض لعضوية مجلــس اإلدارة وذلك 
ملدة يومن من تاريخ   2021/12/7حتى تاريخ 2021/12/8.

مجلس إدارة الجمعية

إعالن صادر عن جمعية املجد النسائية

الخرطوم/ وكاالت:
أن  ســودانية  عســكرية  مصــادر  أكــدت 
االشتباكات تجددت يوم أمس مع القوات 
الصغــرى  الفشــقة  منطقــة  يف  اإلثيوبيــة 
الحدوديــة، يف حــن اتهمــت إثيوبيــا جبهة 

تيغراي باستهداف األرايض السودانية.
وأضافــت املصــادر أن القــوات الســودانية 
بركــة  رشق  الســقيعة  جبــل  نحــو  تقدمــت 
مــن  وتنظيفهــا  املنطقــة  لتمشــيط  نوريــن، 
بعــض الجيــوب والكامئــن التابعــة للقــوات 
اإلثيوبية، بغرض تأمن موسم الحصاد من 

أي هجامت مفاجئة.
مجلــس  رئيــس  قــال  حــن  يف  ذلــك  يــأيت 
السيادة السوداين الفريق أول عبد الفتاح 
الربهــان إن الخرطــوم ال عــداء لها مع أديس 
أبابــا لكنهــا لــن تفــرّط يف أي شــرب مــن أرض 

السودان، وفق تعبريه.
الفشــقة  مــن  الربهــان صــدرت  ترصيحــات 
كان  حيــث  القضــارف  بواليــة  الصغــرى 
املرابطــة مبنطقــة  القــوات  االثنــن  يتفقــد 

ِبركة نورين عىل الحدود مع إثيوبيا.
وأكد الربهان أن الشــعب الســوداين يقف 
بجانــب قواتــه املســلحة ويســاندها لبســط 

سيطرتها عىل كامل الرتاب الوطني، داعيا 
مواطنــي منطقــة الفشــقة إىل االنخــراط يف 

أنشطتهم الزراعية.
وقال مجلس السيادة -يف بيان رسمي- إن 
هــذه الزيــارة تأيت عقب اعتداءات إثيوبية 
الجيــش،  جنــوب  مــن   6 مقتــل  إىل  أّدت 
وإصابة أكر من 31 من الضباط والجنود.

نفي إثيويب
االتصــال  مكتــب  وزيــر  نفــى  املقابــل،  يف 
أن  تولــو،  لجيــي  اإلثيــويب،  الحكومــي 
نظــريه  قــد هاجــم  اإلثيــويب  الجيــش  يكــون 
بــن  الحدوديــة  املنطقــة  يف  الســوداين 

البلدين.
وأكــد تولــو يف ترصيحــات أن بالده ليســت 
ســيادة،  ذات  دولــة  ملهاجمــة  أجنــدة  لهــا 
لكنــه اتهــم جبهــة تحريــر تيغــراي بالوقــوف 

وراء أعامل العنف.
الجبهــة  إن مقاتــيل  اإلثيــويب  الوزيــر  وقــال 
يجــرون تدريبــات يف الســودان، ويحاولــون 
أوقــات  يف  إثيوبيــا  إىل  متســللن  إدخــال 

مختلفة.
وصفــت  التهدئــة  مســاعي  خضــم  ويف 
وزيــرة الدولــة مبكتــب االتصــال الحكومــي 

التــي  األخبــار  كاســا  ســالماويت  اإلثيــويب 
اإلثيــويب  الجيــش  مهاجمــة  عــن  تتحــدث 

للسودان بالخاطئة واملضللة.
أي  أن  عــىل  اإلثيوبيــة  الوزيــرة  وشــددت 
أخــذ  مــع  ســيحّل  الخرطــوم  مــع  خــالف 
التاريخ الطويل للعالقات بن البلدين يف 

االعتبار.
ومســاحة الفشــقة تبلغ نحو مليوين فدان، 
ومتتــد عــىل مســافة 168 كلــم مــع الحدود 
الحدوديــة  املســافة  مجمــل  مــن  اإلثيوبيــة 
إثيوبيــا،  مــع  الســودانية  القضــارف  لواليــة 

البالغة نحو 265 كم.
وتضــم الفشــقة أخصــب األرايض الزراعيــة 
مناطــق   3 إىل  وتنقســم  الســودان،  يف 
الكــربى والفشــقة الصغــرى  هــي: الفشــقة 

واملنطقة الجنوبية.
ويف ديســمرب/كانون األول املــايض قالت 
فــرض  الســوداين  الجيــش  إن  الخرطــوم 
ســيطرته عــىل الفشــقة، بعــد أن اســتولت 

عليها مدة ربع قرن "عصابات إثيوبية".
يف حن تتهم أديس أبابا جارتها الســودان 
مــا  وهــو  إثيوبيــة،  أراٍض  عــىل  بالســيطرة 

تنفيه الخرطوم.

األعلى منذ عقد.. نحو 
200 مليون طفل يعيشون 

في مناطق الحروب
لندن/ وكاالت:

العامليــة، إن هنــاك  "أنقــذوا األطفــال"  قالــت منظمــة 
نحــو 200 مليــون طفــل يعيشــون يف حاليــا يف مناطــق 
الحــروب األكــر فتــكا يف العــامل، وهــي أعــىل حصيلــة 

منذ عقد.
عــدد  أن  أمــس،  نــرش  تقريــر  يف  املنظمــة،  وذكــرت 
13 بلــدا قفــز نحــو  األطفــال يف مناطــق النزاعــات يف 
 ،2019 مليــون يف   162 بـــ  2020 مقارنــة  %20 يف 

 2008 ثــاين أعــىل حصيلــة عــىل األطــالق منــذ  وهــي 
حينام بلغ عددهم 208 مالين.

جزئيــا  هــذا  املفاجــئ  االرتفــاع  ســبب  التقريــر  وأرجــع 
والرصاعــات  موزمبيــق  يف  عنــف  أعــامل  انــدالع  إىل 
الدميقراطيــة  والكونغــو  أفغانســتان  يف  املســتمرة 
جــوع  أزمــات  بالفعــل  تواجــه  التــي  واليمــن،  ونيجرييــا 

مهددة للحياة".
وقــال التقريــر إن "الزيــادة الحــادة يف عــام 2020 تظهر 
أن الجائحة التي يواجهها العامل ودعوة األمم املتحدة 
لوقف إطالق النار مل تكن كافية لوقف هذه الحروب".
 337 وجــود  عــن  تقريرهــا  املنظمــة يف  كــام كشــفت 
مليون طفل يعيشون بالقرب من الجامعات املسلحة 
والقــوات الحكوميــة التــي تجنــد األطفــال، بزيــادة ثالثــة 

أضعاف عام كانت عليه قبل ثالثة عقود.
تجنيــد  فيهــا  يتــم  التــي  البلــدان  "عــدد  أن  وأضافــت 
األطفــال - والتــي يعيــش فيهــا أكــر مــن نصــف أطفــال 
العــامل )مــا يقــرب مــن 1.3 مليــار( - قفــز أيًضا إىل 39، 

وهو أعىل رقم منذ 30 عاًما".
وأوضح التقرير أن أفغانستان وسوريا واليمن والفلبن 
والعراق لديهم أعىل نسبة من األطفال الذين يعيشون 

قرب قوى أو جامعات مسلحة جندت األطفال.
التــي  التجنيــد  حــاالت  مــن   15٪ الفتيــات  وشــكلت 
أبلغــت عنهــا األمــم املتحــدة يف عــام 2020، وغالًبــا 
ما أُجربن عىل "العمل كجواسيس، أو يف زرع األلغام 
واألجهــزة املتفجــرة، أو كانتحاريــات ألنهــن أقــل عرضــة 

للفت االنتباه".
أنقــذوا األطفــال  وقالــت إنغــري أشــينغ، رئيســة منظمــة 
مــن  أكــرب  "عــدد  نــرى  أن   " مرعــب  "أمــر  إنــه  العامليــة 
األطفــال يقعــون يف مرمــى نــريان أكــر مناطــق الحــرب 

دموية".
وأضــاف: حتــى الجائحــة العامليــة مل تكــن كافيــة لوقــف 

الفظائع و الحروب الوحشية".

عواصم/ وكاالت:
املتحــدة  الواليــات  حــذرت 
عواقــب  مــن  أمــس،  روســيا، 
أوكرانيــا،  هاجمــت  إذا  وخيمــة 
الرئيــس  وضــع  حــن  يف 
خطــا  بوتــن  فالدميــري  الــرويس 
شــامل  حلــف  لتحــركات  أحمــر 
الجــارة  يف  )الناتــو(  األطلــي 

الغربية لبالده.
بعاصمــة  صحفــي  مؤمتــر  ففــي 
انطــالق  قبيــل  ريغــا  التفيــا 
الناتــو،  لــوزراء خارجيــة  اجتــامع 
أعــرب وزيــر الخارجيــة األمــرييك 
أنتوين بلينكن عن قلق واشنطن 
روســيا  تحــركات  مــن  العميــق 
العسكرية عىل حدود أوكرانيا.

جديــد  عــدوان  أي  أن  وأضــاف 
عىل أوكرانيا ستكون له عواقب 
وخيمــة، مؤكــدا أن بــالده تراقب 
الروســية  التحــركات  كثــب  عــن 
األغلــب  يف  إنهــا  قــال  التــي 
تقرتن مع محاوالت يف الداخل 

لزعزعة بلد ما.
التــزام  األمــرييك  الوزيــر  وجــدد 
تجــاه  بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة 

حلفائها يف الناتو.
بلينكــن  ترصيحــات  وجــاءت 
وسط توتر متصاعد بن الغرب 
اتهامــات  ظــل  يف  وروســيا، 
لغــزو  قواتهــا  بحشــد  لروســيا 

أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.
قــال  متزامنــة،  ترصيحــات  ويف 
وزيــر الخارجيــة األملــاين مايكــو 
الــوزاري  االجتــامع  إن  هــاس 
رســالة  ســيوجه  الناتــو  لــدول 
الروســية  للحكومــة  واضحــة 
تشــدد عىل دعم الناتو لســيادة 
ووحــدة  واســتقاللها  أوكرانيــا 

أراضيها.
وأكد األمن العام لحلف شامل 
األطلي ينس ستولتنربغ قبيل 
اجتــامع ريغــا أهميــة الدفاع عام 
ملواجهــة  الحلــف"  "قيــم  ســامه 
النظم االســتبدادية مثل الصن 

وروسيا، وفق وصفه.
الــدول  ســتولتنربغ  وطالــب 
مبواصلــة  الناتــو  يف  األعضــاء 
قــدرات  لتعزيــز  اســتثامراتها 
الحلــف الدفاعيــة، وشــدد عــىل 
أن وجود حلف شامل األطلي 
بحــر  مــن  كل  ويف  أوروبــا  رشق 
البلطيــق والبحــر األســود غرضــه 

دفاعي وليس الستفزاز أحد.
خط أحمر

الرئيــس  حــذر  موســكو،  ويف 
الرويس فالدميري بوتن، أمس، 
العســكري  الوجــود  تبعــات  مــن 

للناتو عىل حدود روسيا.
وخــالل مقابلــة تلفزيونيــة، قــال 
بوتــن إن توســيع البنيــة التحتية 
أوكرانيــا  يف  األطلــي  للحلــف 

خط أحمر بالنسبة لروسيا.
روســيا  تطويــر  أن  وأضــاف 

ردا  يعــد  فــرط صوتيــة  صواريــخ 
قــرب  الحلــف  إجــراءات  عــىل 

حدودها.
10 مناورات كبرى

أنهــا  أمــس،  أوكرانيــا،  وأعلنــت 
تعتــزم إجــراء 10 مناورات دولية 
فيــام   ،2022 عــام  يف  كبــرية 
أكــدت وزارة الخارجيــة الروســية 
أن هــذا يشــكل تهديــدا مبــارشا 

ألمن روسيا.
وقــال الجيــش األوكــراين، إن "ما 
أوكــراين   21500 عــن  يقــل  ال 
و11 ألــف جنــدي مــن الواليــات 
وبولنــدا  وبريطانيــا  املتحــدة 
رشيكــة  أخــرى  ودول  ورومانيــا 
املنــاورات"،  يف  سيشــاركون 
األوكرانيــن  أن  مضيفــا 
 16 يف  أيضــا  سيشــاركون 
منــاورة عســكرية خــارج أوكرانيا، 

بحسب وكالة رويرتز.
الخارجيــة  وزيــر  أكــد  مــن جهتــه 
الفــروف،  ســريغي  الــرويس، 
يف  كييــف  دخــول  أن  أمــس، 
مناورات عســكرية يشــكل خطرا 

عىل أمن روسيا.
ال  "ببســاطة  الفــروف:  وقــال 
نظــام  دخــول  احتــامل  نســتبعد 
عســكرية.  مغامــرة  يف  كييــف 
كل هــذا يشــكل تهديدا مبارشا 
الرئيــس  تحــدث  روســيا.  ألمــن 
بوتــن عــن هــذا يف 18 نوفمــرب 
مــع  املوســع  املجلــس  يف 
وزارتنــا، وشــدد عــىل أننــا لســنا 
إذا  لكــن  بحاجــة إىل رصاعــات، 
الســيطرة  الغــرب  يســتطع  مل 
)عــىل  وشــجعها  أوكرانيــا  عــىل 
كل  ســنتخذ  فبالطبــع  أفعالهــا( 
لضــامن  الالزمــة  الخطــوات 

سالمتنا بشكل موثوق".
تدهــورت   ،2014 عــام  ويف 
الناتــو  وحلــف  روســيا  عالقــة 
جزيــرة  شــبه  موســكو  ضــم  بعــد 
مــن  جــزءا  كانــت  التــي  القــرم 
أوكرانيــا، ويتهــم الحلــف روســيا 
بأنهــا وراء انــدالع الــرصاع رشقــي 
بــن  نفســه  العــام  يف  أوكرانيــا 
املوالــن  واالنفصاليــن  كييــف 

ملوسكو.
مبحاولــة  الناتــو  روســيا  وتتهــم 
نــرش  بعــد  عســكريا  تطويقهــا 
األمريكيــة  الصاروخيــة  الــدرع 
بولنــدا  يف  أوروبــا  رشقــي 
ورومانيــا، وأيضــا نــرش الواليــات 
متوســطة  صواريــخ  املتحــدة 
اليابــان،  يف  املــدى  وقصــرية 
وتوســيع البنيــة التحتيــة للحلــف 

يف دول البلطيق وبلغاريا.

حريق في أكبر مصافي النفط 
بالجزائر يوقع 7 إصابات

الجزائر/ األناضول:
أعلنــت "ســوناطراك" الجزائريــة للمحروقــات، أمــس، إصابــة 7 عامل 
إثر حريق نشب بأكرب مصفاة نفطية مبيناء سكيكدة رشقي البالد.

جــاء ذلــك وفــق بيــان لـــ "ســوناطراك" للمحروقات )حكوميــة(، تلقت 
"األناضول" نسخة منه.

وذكــر البيــان "ســجل حــادث عــىل مســتوى مصفــاة ســكيكدة صبــاح 
)الثالثاء( مبنشأة يف حالة توقف من أجل إنجاز أعامل صيانة".

وأشــار أن "الحــادث وقــع عنــد فتــح لجــام مبــادل حيــث هبــت شــعلة 
ناريــة متــت الســيطرة عليهــا فــورا مــن قبــل طاقــم التدخــل التابعــن 

للمصفاة".
ولفت البيان أن الحادث تسبب يف إصابة 7 عامل، تعرض 5 منهم 
لحــروق متفاوتــة الخطــورة، 4 منهــا ســطحية وحالــة واحــدة أصيبــت 

بحروق عميقة.
عرقــاب، يف  الطاقــة محمــد  وزيــر  قــال  الحادثــة،  عــىل  تعليــق  ويف 
مؤمتر صحفي بالعاصمة، حرته األناضول، أن "الحادث مل يخلف 

قتىل ومل يتسبب يف توقف اإلنتاج مبصفاة سكيكدة".
وتعترب مصفاة سكيكدة )رشق( األكرب يف البالد، وتوجد يف امليناء 
النفطــي الــذي يعــد ثــاين أهــم منشــاة مــن هــذا النــوع يف الجزائــر، 

وتضم مصنعا للغاز املسال.
وشهد مصنع الغاز املسال مبيناء سكيكدة النفطي انفجارا يف عام 

2004 تسبب يف وفاة 277 شخصا وخسائر مادية كبرية.

د االشتباكات بين السودان وإثيوبيا بالفشقة الصغرى تجدُّ

كييف ُتجري 10 مناورات كبرى
ا أحمر للناتو ر موسكو من عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا وبوتين يضع خطًّ واشنطن ُتحذِّ
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هــل ُكتــب عــى الشــعوب العربيــة أن تعيــش الحكايــة ذاتهــا؟ هــل 
الحقــوق  ونهــب  والقمــع  التســلط  ســيف  يبقــى  أن  عليهــا  ُكتــب 
وحياتهــا  كرامتهــا  يهــدد  عنقهــا  عــى  مصلًتــا  الحريــات  وســلب 
ومســتقبل أجيالهــا القادمــة إن فتحــت فمهــا واعرتضــت أو حتــى 
يليــق  شــكرًا  نعمتهــا  ويل  تشــكر  مل  أنهــا  أو  باالعــرتاض  فكــرت 
بجاللتــه وهيبتــه؟ هــل مــا يــزال يف بالدنــا بعــض من عدالــة أو أحد 
املرادفــات التــي تشــبهها أو تــؤدي معناهــا أو أنهــا ماتــت وُدفنــت 
وتحلــل جســدها منــذ أمــد بعيد، فنيس النــاس معاملها وطراوتها 
وحــالوة طعمهــا، ومــا عــاد هــا هنــا غــر الجــور والبطــش يتســيدان 

ويصوالن ويتغطرسان ويجوالن؟
ملاذا ال يوجد يف قاموس املتنفذين يف بالدنا غر ثقافة اإلقصاء 
واملحاباة والفســاد واالنحراف والضالل والواســطة واملحســوبية؟ 
وملــاذا ال ينظــر زعامؤنــا ألي أمــر إال مــن زاويــة املصالح الشــخصية 
الخاصــة؟ مــن يتوافــق مــع مصالحهــم فهــو مواطــن صالــح يســتحق 
البقــاء، ومــن يبــدو فيــه تهديــد لتلــك املصالــح ولــو مــن بعيد، فهو 
مؤرش عى وجود خطر ينبغي اجتثاثه من الجذور، والقضاء عليه 

قبل أن يعلو ويتطاول ويصبح له شأن عظيم!
الوطن ال حساب له، واملواطن ال مكان له، فام هو إال دابة يعتيل 
ويل األمــر ظهرهــا، ويجلدهــا بســوطه بفجــور، ومــا عليهــا ســوى 
الطاعــة، وإيصالهــا إىل أيــن يشــاء، ويحمــل عــى ظهرها ما يشــاء، 

وال خيار أمامها إال السمع وُحسن الطاعة!
الزعيــم وحاشــية  وأبنــاء  للزعيــم  القياديــة  الوظائــف  ُتحتكــر  ملــاذا 
الزعيم وخاصة الزعيم؟ ملاذا تكون دراستهم يف أرقى الجامعات 
وتــويل  الغربيــة،  املستشــفيات  أفضــل  يف  وعالجهــم  العامليــة، 
أعــى الوظائــف وأعالهــا أجــرًا مــن نصيب هــؤالء، عى حني يكون 
حكــرًا  والعشــوائيات  والســجن  والفقــر  والبطالــة  واملــرض  الجهــل 
عــى أبنــاء شــعوبنا املهمشــة؟ هــل هــذه املرادفــات قدرنــا الــذي 
ال مفــر لنــا منــه يف بــالد العــرب، ُترافقنــا مثــل ظلنــا الذي ال خالص 

لنا منه؟
أنظــُر حــويل، فيصيبنــي العجــب، تخلفنــا، وتقــدم غرنــا، حلــت 
بنــا الفاقــة وبالدنــا تفيــض بالخــرات الطبيعيــة والــروات والتنــوع 
ومهــد  البرشيــة  والــروة  الدافئــة  وامليــاه  واملناجــم  الحيــوي 
الحضــارات والتاريــخ.. أليــس هــذا قمــة العجــب؟ أنجــوع وعندنــا 
الــذي  مــن  بالدنــا؟  خــر  يذهــب  أيــن  الــروة؟  بالدنــا  الخــر ويف 
يسلبه منا دون أن ندري؟ وكيف يكون ذلك؟ أال نرى؟ أال نسمع؟ 

وهل ُيسلب الوطن منا وخراته تحت أسامعنا وأبصارنا؟ 
أرواحنــا!!  عــى  حفاظــًا  وصمتنــا  خشــية،  رضانــا  هــو  واألعجــب 
واألعجــب مــن ذلــك كلــه هــو تســميتنا لــه بغــر مســامه! وتحميلنا 
املســؤولية عــام حــل بنــا لغــر املســؤول الحقيقــي عنهــا.. نشــطط 
عــن  ــش  نفتِّ ونحــن  أســداس  أخامســًا يف  ونــرب  ويســارًا  ميينــًا 
األمــر  أصــل  عــى  بعيــدة  كانــت  وإن  حتــى  وتأويــالت  تربيــرات 
ُبعــد املــرشق عــن املغــرب.. ونتجاهــل ونتنــاىس وننكــر أننــا مجرد 
شــعوب مســتعبدة ارتضــت لنفســها الــذل واالســتعباد، وطأطــأت 

عت أنها مغلوبة عى أمرها.  رأسها وادَّ
نــًا علينــا أن نــرى شــبابنا يركبــون البحــر ويرتحلــون يف  هــل غــدا هيِّ
هــا املخاطــر ويهاجمهــا املــوت كل حــني إىل  قــوارب مخيفــة تحفُّ
دنيــا جديــدة قــد تلفظهــم وتطردهــم وتتنكــر لهــم وُتغلــق حدودهــا 
أن  بعــد  وجوعــًا؟؟  بــردًا  العــراء  يف  ميوتــون  وترتكهــم  دونهــم 
أُغلقــت األبــواب يف بالدنــا يف وجوههــم وهــم أصحــاب املهارات 
والكفــاءات واإلبداعــات، وباتــت أيامهــم قامتــة حالكــة الســواد ال 
بــوادر انفــراج أو أمــل أو تغيــر.. فأصبــح الحــزن  يبــدو يف أفقهــا 
فآثــروا  واملــوت  الحيــاة  نظرهــم  يف  وتســاوى  حليفهــم  واليــأس 

خوض غامر املجهول مهام كانت نتائجه!!
يف  تنحــر  الســادة  أيهــا  العربيــة  لشــعوبنا  الحقيقيــة  القضيــة 
ارتضائنا لجالدين يصلون ظهورنا بســياطهم ونحن ننحني أمامهم 
ونحمــد لهــم صنيعهــم ونخــاف أن نــرخ أملــًا فتتــأذى مشــاعرهم، 

فمن لنا من بعدهم؟؟

اســم  يحمــل  الــذي  البيتــي  مطعمهــام  يف 
مــن  االثنــان  متكــن  بدرســاوي"،  "مفتولنــا 
تجهيز وجبات املفتول والفطائر، وبيعها من 
خــالل صفحتهــام عــى موقــع "فيســبوك"، 

وتوصيلها بواسطة "الديلفري".
بحطــب  املوقــد  الطــني  مــن  فــرٍن  عــى 
الدجــاج  ســائد  يطهــو  وبينــام  الزيتــون، 
نــاٍر هادئــة، تكــون  املغلــف بالســلفان عــى 
إميــان قــد جهــزت املفتــول داخــل مطبخهــا 
البيتي لتبدأ عملية التزيني املعروفة محليا 

بـ الـ"يخنة".
واليخنــة هــي خليــط مــن الخضــار املســلوق 
وحبــات  والبصــل  والبنــدورة  )القــرع 
مــن  فضيــة  أكيــاس  يف  توضــع  الحمــص(؛ 
فــرتة  أطــول  ســخونتها  لحفــظ  الســلفان 

ممكنة.
ينطلــق ســائد يومًيــا عــى دراجتــه الهوائيــة 
وســلة  الخلــف  يف  صندوًقــا  تحمــل  التــي 
يف األمــام، يضــع بهــام الوجبــات إليصالهــا 
مبعســكر  الواقعــة  منطقتــه  يف  للزبائــن 
جباليــا، ثــم يعــود لجلــب خــراوات ومــواد 
طلبيــات اليــوم التــايل، "وهــذا يكلفــه قرابــة 

مثاين ساعات كل مرة".
يقــول لـ"فلســطني": "بدأنــا املــرشوع العــام 
عالقاتنــا  خــالل  مــن  نبيــع  وكنــا  املــايض، 
الشخصية ملعارفنا وأصدقائنا، وقد وقفت 
زوجتــي إىل جانبــي وافتتحنــا املــرشوع، ثــم 

مــن  الطلبيــات  نســتقبل  وأصبحنــا  توســعنا 
الجميع".

الزوجــني  يعــد مطبــخ  املفتــول  إىل جانــب 
وجبــات كأخــرى كفطائــر الســبانخ، والفطائــر 
)عجينــة  واملطبــق  والبصــل  باللحمــة 
باملكــرات(  محشــوة  بعضهــا  فــوق  ُتطّبــق 
كلهــا  لكــن  الفلســطيني،  "واملســخن" 

يحكمها معيار الجودة.
"نغلــف  يكمــل:  بالثقــة،  مفعمــة  بابتســامة 
الطعــام والوجبــات بأغلفــة صحيــة، ونعتنــي 
تناســب  أســعارنا  أن  كــام  التفاصيــل،  بــكل 
أسعار السوق، وجودة املفتول البدرساوي 

معروفة، فأهل بيت دراس أهله".
بــات املطبــخ يوفر يوميا عدة طلبيات، لكن 
هــذا عــى حســاب راحــة الزوجــني، يــرشح 
فجــًرا  الثانيــة  حتــى  ســهرت  "أمــس  ســائد: 
واســتيقظنا  واملفتــول،  الســبانخ،  لتجهيــز 
يصمــت  الطلبــات".  بتجهيــز  وبدأنــا  باكــًرا 
قليــاًل ثــم يتابــع ضاحــًكا: "يعنــي بتنــام مــن 

غر هز من كرت التعب".
مصــدر  لتوفــر  هنــا  الزوجــان  يشــرتك 
الرحــالت  عــن  يتنــازالن  اليومــي،  الدخــل 
األرسيــة للمتنزهــات، وحتــى عــن الزيــارات 
للتقاعــس  هنــا  مجــال  "فــال  االجتامعيــة، 
عــن يــوم عمــل واحــد )..( وبالــكاد نســتطيع 

االجتامع كعائلة يف املساء".
صناعــة أكلــة بــوزن عرشيــن كيلوجراًمــا، قــد 

والحــارة،  العائلــة  نســاء  كل  عليهــا  تجتمــع 
وإميــان  ســائد  بــه  يقــوم  مــا  هــذا  لكــن 
وحدهــام يومًيــا، "بدًءا مبرحلة طحن القمح 
باملطحنة، ثم فتله يدوًيا بواسطة الكربالة، 
ثــم طهيــه عــى منصــب الغــاز أو فــرن الطــني 

للحصول عى مفتول مدخن".
ورغم الطلب املتزايد الذي ال يقل عن 20 
كيلو يومًيا، فإن سائد يرى نفسه "خارًسا"، 
إذ حّول بيته إىل ورشة عمل، وأشغل نفسه 
وزوجتــه طــوال الوقــت مقابــل مربــٍح بســيط 
وتكلفــة  الدجــاج،  أســعار  ارتفــاع  ظــل  يف 

املقادير.
غــزة  قطــاع  يف  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  ومــع 
لنحو %48، ووصول أعداد املتعطلني عن 
العمــل إىل نحــو ربــع مليــون متعطــل، باتــت 
فكــرة املطابــخ املنزلية حــال مبتكًرا للتغلب 
عى مشــكلة البطالة، يف ظل ارتفاع تكلفة 
إنشــاء مشــاريع صغــرة، واســتئجار محــال، 

وجلب عامل، وآالت كبرة.
"ورغم ذلك تواجه هذه املشاريع تحديات 
التــي  التقليديــة،  العمــل  أماكــن  مــن  كبــرة 
تنافســها بتخفيــض أســعار منتجاتهــا أيًضــا" 

يضيف.
أزمة كورونا

ليســت املنافســة وحدهــا التــي تعيــق عمل 
املطابخ البيتية، بل ساهمت أزمة "كورونا" 

يف تراجع الطلب عى بعضها.

افتتحــت  التــي  شــحادة  هنــاء  مطبــخ  يف 
مرشوعهــا املنــزيل "مطبــخ الياســمني" عــام 
2015م، اختلفــت الحــال اليــوم عاّم كانت 

عليه يف ذلك التاريخ.
بالرطــان  "أصبــت  "فلســطني":  لـــ  تقــول 
فتأثر عميل وقل إنتاجي لفرتة، لكن مبجرد 
كورونــا،  فايــروس  اســتقبلني  تعافيــت  أن 
يف  كبــًرا  تراجًعــا  رصــدت  ظهــوره  ومنــذ 

الطلبات".
آب/ شــهر  منــذ  مطبخهــا  يســتقبل  مل 

طلبيتــني،  ســوى  املــايض،  أغســطس 
الــدوايل  وجبــات  إلعــداد  كانــت  إحداهــا 
واملعجنــات وبعــض األطعمــة إلحيــاء حفــل 
حــني  يف  صغــرة،  طلبيــة  والثانيــة  تخــرج، 
مطبخهــا  يف  الكهربائيــة  اآلالت  تجلــس 

املنزيل ساكنة بال حراك.
أزمــة كورونــا،  تكمــل: "هــذا الرتاجــع ســببه 
الخــارج  مــن  الطعــام  أخــذ  يرفضــون  النــاس 
خشــية انتشــار الفــروس يف ظــل الحديــث 
إىل  إضافــة  جديــدة،  انتشــار  موجــات  عــن 
الوضــع االقتصــادي الصعــب الذي يحد من 
املطابــخ  مــن  الــرشاء  عــى  العائــالت  قــدرة 

البيتية".
تســتعيد صــورة بدايــات العمل: "أذكر أنني 
كنــت أعــد 20 كغــم مــن املقــدوس )مخلــل 
أكــن  مل  فــوًرا،  وأبيعهــا  بالزيــت(  باذنجــان 
أستطيع حتى رفع رأيس من كرة الطلبات، 

كان النــاس يفضلــون املطابــخ البيتيــة أكــر 
من التقليدية لجودة املنتج".

مــع  األمانــة  عــى  يعتمــد  هنــاء  عمــل  كان 
الزبون، إذ تخره مثاًل بني اللحم املجمد أو 
الطازج، وبني أنواع األجبان يف املعجنات، 

ألن ذلك يحدد السعر النهايئ.
عدد بسيط

سمرة الغندور )58 عاًما( ماهرة يف إعداد 
املأكــوالت الشــعبية، بــدأت مرشوعهــا يف 
ملحاولــة  "بيتــي"  مأكــوالت  مطبــخ  إنشــاء 
للعائلــة، فبدأتــه قبــل  توفــر دخــل إضــايف 
عام بإمكانيات بسيطة، وبعدد زبائن "عى 

قدر املعارف".
يف  شــاركت  وبعدمــا  عــام  "منــذ  تقــول: 
يف  ركًنــا  خصصــُت  للأمكــوالت،  معــارض 
عــى  عمــيل  اقتــر  لكــن  للمطبــخ  منــزيل 
عــى  يزيــدون  ال  وكانــوا  املعــارف  بعــض 
يف  تصلنــي  قــد  وعليــه  أشــخاص،  ســبعة 
ربحــي  يزيــد  فــال  تقريًبــا،  طلبيتــان  الشــهر 

عى 15 – 20 شيكاًل عى األكر".
املطابــخ  أن  تــرى  تجربتهــا،  بحســب 
التقليديــة بقيــت محافظــة عــى إقبــاٍل أكــرب 
من الناس، نظًرا لقربها وإمكانياتها األفضل 
ناحيــة  مــن  "لكــن  البيتيــة،  املطابــخ  مــن 
تتفــوق،  البيتيــة  املطابــخ  أن  أرى  الجــودة، 
ألن مــن يــرشف عليهــا ســيدات ماهرات يف 

إعداد املأكوالت" تكمل.

الوضع االقتصادي وكورونا عائقان

المطابخ البيتية.. عائالت تتشارك الهمَّ بحًثا عن الرزق هل هي هل هي 
العبودية ذاتها؟العبودية ذاتها؟

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية فلسطينية

بروت/ وكاالت:
هاشــيت  دار  عــن  بالعربيــة  الصــادر  كتابــه  يف 
بيروتــي،  فريديريــك  يــروي  نوفــل،  أنطــوان/ 
ألســتوم  رشكــة  فــروع  ألحــد  الســابق  املديــر 
للطاقــة، تجربتــه مــع القضاء األمريك يف واحدة 
مــن أخطــر قضايــا الفســاد التي هزّت الــرأي العاّم 

يف العامل. 
ويعرض كتاب "الفّخ األمريك.. معركتي لكشف 
الحــرب االقتصاديــة األمركيــة الريــة ضــّد بقّيــة 
العــامل"، الــذي شــارك املراســل الصحفــي ماتيــو 
آرون يف كتابتــه، تجربــة بيروتــي القاســية منذ 
أن وطئــت قدمــاه األرايض األمركيــة يف رحلــة 
عمــل، إىل أن تركهــا عائــًدا إىل فرنســا بعــد تنّقلــه 
بــني عــّدة ســجون أمركيــة، حيــث اختــرب الطــرق 

امللتوية للقضاء األمريك.
النــّص يف إطــار عــرض الطــرق والوســائل  ويــأيت 
إلخضــاع  األمركيــة  اإلدارة  اعتمدتهــا  التــي 
الجنســيات،  املتعــّددة  األوروبيــة  الــرشكات 
مكافحــة  بحّجــة  منهــا،  الفرنســية  ســّيام  وال 

الفســاد، ســعًيا منهــا للهيمنــة عــى قطــاع الطاقــة 
واالستحواذ عى الرشيحة الكربى منه. 

وقضّيــة رشكــة ألســتوم الفرنســية مثــال حــّي عــى 
ذلــك، فقــد ُألقــَي بيروتــي يف الســجن وألصق 
به القضاء األمريك تهم الفســاد وتعرّض ألبشــع 
أنــواع االبتــزاز، مــا اضطــّر رشكتــه إىل التخــيّل عنــه 

وبيع أصولها لرشكة جرنال إلكرتيك األمركية. 
الــرد  بطريقــة  للنــارش،  وفًقــا  الكتــاب،  ويتمّيــز 
املشّوقة لألحداث التي أحاطت بالقضّية، بدًءا 
بتوقيــف بيروتــي يف مطــار جــون كينيــدي يف 

نيويورك، حّتى إعادته إىل فرنسا.
الجنســية،  فرنــيّس  بيروتــي:  وفريديريــك 
بعــد تجربتــه مــع القضــاء األمــريك، أنشــأ رشكــة 
باالمتثــال  متخّصصــة  إيكاريــان،  استشــارات، 
لألطــر االســرتاتيجية والتنفيذيــة يف قضايــا منــع 

الفساد الدويل.
أما ماتيو آرون، فهو صحايف فرنيس، متخّصص 
والقضائيــة  الجنائيــة  التحقيقــات  تغطيــة  يف 

الكربى.

"الفخُّ األمريكي".. كتاب يكشف الحرب 
االقتصادية األمريكية ضدَّ العالم

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يتبادل سائد وإيمان تايه األدوار، 
ويتشاركان في تجهيز الطلبيات 
اليومية، فالزوج يحضر السبانخ، 

ويقطعه، ثم يطهوه على 
الغاز، في حين تفتل إيمان داخل 

المطبخ ذاته حبات المفتول 
بيديها على طريقة أهل "بيت 

دراس".

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community
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القدس املحتلة/ فلسطني:
املســجد  يف  الحامئــل"  "ربــاط  عــى  القامئــون  يأمــل 
األقــى يف مدينــة القــدس املحتلــة أن يتحــّول رباطهــم 
تجــّذرًا  أكــر  واقــع  إىل  املســجد  يف  فجــرًا  وصلواتهــم 
ورســوخًا، عــى أن ميتــد هــذا الربــاط مــن الفجــر وحتــى 
مغيــب الشــمس، والتواجــد يف ســاحات املســجد مــن 
الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى الثانيــة والنصــف مــن 
بعد الظهر، وهي الفرتة التي يقتحم فيها املستوطنون 
عنــد  األوىل  وتنتهــي  جولتــني.  يف  األقــى  املســجد 
الساعة الحادية عرشة والنصف، لتبدأ بعد ذلك الجولة 
الثانيــة مــن االقتحامــات بعــد صــاة الظهــر وحتــى الثانيــة 

والنصف من بعد الظهر.
ويقــول املقدســّيون إّن هــذه الفــرتة غايــة يف الخطــورة 
ومــا  فيهــا  االقتحامــات  تكثيــف  إىل  نظــرًا  والحساســية، 
يتخللها من استفزازات وتعديات من قبل املستوطنني 
املقتحمني وجنود االحتال، وسط تواجد أعداد قليلة 
ومتواضعة من املرابطني تبدو خالها ساحات األقى 

شبه خالية ومستباحة من قبل املستوطنني.
يف هــذا اإلطــار، يقــول مســؤول ملــف املقّدســات يف 
الســامية،  عــوض  املقــديس  والناشــط  "فتــح"،  حركــة 
والــذي كانــت عائلتــه قــد شــاركت وعــى نطــاق واســع 
هــذه  عــى  "القامئــني  إّن  هــذه،  الربــاط  فعاليــات  يف 
مــن  وحاميتــه  املســجد  إعــامر  إىل  الهادفــة  املبــادرة، 
تطويــر  عــى  حريصــون  لهــا،  يتعــرض  التــي  األخطــار 
أعــداد  زيــادة  خــال  مــن  ســواء  وتوســيعها،  مبادرتهــم 
زيــادة مدتــه،  أو  للربــاط  والحامئــل املدعــوة  العائــات 

عى أال تقترص فقط عى صاة الفجر".
الجديــد"،  "العــريب  لـــ  حديثــه  يف  الســامية،  ويشــر 
الســامية  عائلتــي  جمعــت  التــي  الصــاة  يف  أنــه  إىل 
والشــوييك، أُعلــن عــن تآخــي العائلتــني والتوافــق عــى 
تواجدهــام الدائــم يف األقــى، عــى أن ينضــم إليهــام 
الحقــًا عائــات وحامئــل أخــرى ثــم تقســيم األدوار يف مــا 
بينهم "حتى نصل إىل واقع نتمكن فيه من حشد جميع 

املقدسيني يف األقى ويف جميع األوقات".
وشهدت ساحات األقى عى مدى األسابيع املاضية 
توافــد أعــداد كبــرة مــن املصلــني ألداء صــاة الفجر يف 
املســجد األقــى، مبشــاركة عائــات وأطفــال وشــباب 
ازدحمت بهم ساحات املسجد ومصلياته املسقوفة. 

وشــاركت يف هــذه الفعاليــات حشــود عائليــة وحامئلية 
متثــل عائــات التميمي ومرار وغوشــة وجابر والرشبايت 
والــرازم  والقواســمي  وأدكيــدك  والرجبــي  والســامية 

املقدسية، وأدى أبناؤها صاة الفجر يف األقى.
رسالة وباط

أبنــاء  مــن  املتحدثــني  أحــد  يناشــد  الســياق،  هــذا  يف 
عائلــة التميمــي جــواد التميمــي، يف حديثــه لـــ "العــريب 
يف  ســواء  الفلســطينية،  العائــات  جميــع  الجديــد"، 
عــام  املحتــل  الفلســطيني  الداخــل  يف  أو  القــدس 
1948، بشــد الرحــال إىل املســجد األقــى، مؤكــدًا أن 
هــذا الربــاط هــو مبثابــة رســالة إىل أبنــاء األمتــني العربية 
املخلــص  والعمــل  الحشــد  إىل  تدعوهــام  واإلســامية 

لتخليص األقى من براثن االحتال.
الفــرتة  يف  الربــاط  فعاليــات  تتضمنــه  مــا  بــني  ومــن 
الصباحيــة تــرع العائــات أو أحد أفرادها بتوفر الفطور 
للمرابطــني بعــد أداء صــاة الفجــر، وتشــمل يف الغالــب 
وتقــام  والفافــل.  والبيــض  الشــهر  املقــديس  الكعــك 
إليهــا  يدعــى  كــام  العائــات،  تلــك  ألبنــاء  كبــرة  موائــد 

املصلون الوافدون لألقى.
يف  املقدســية  العائــات  ربــاط  مبــادرة  أن  إىل  يشــار 
يف  اإلســامية  الحركــة  أطلقتهــا  قــد  كانــت  األقــى 
الداخــل الفلســطيني عــام 1948، وبــدأت عــام 2000 

تحــت اســم "مســرة البيــارق" للربــاط يف األقــى. ثــم 
تطــورت هــذه املبــادرة الحقــًا إىل "ربــاط الحامئــل" التي 
أطلقهــا رئيــس الحركــة الشــيخ رائــد صــاح عــام 2007، 
وهــو أســر يف ســجون االحتــال حاليــًا. وتقــوم املبــادرة 
عــى توزيــع أيــام األســبوع عــى كل منطقــة يف القــدس 

يك يرابط أهلها يف األقى.
ويحمــل هــذا املــرشوع الحــايل الــذي تنفــذه العائــات 
املقدســية للربــاط يف املســجد األقــى اســم "برنامــج 
ربــاط حامئــل القــدس الرشيــف يف املســجد األقى"، 
ويســتند إىل وجــود أكــر مــن 150 حمولــة يف القــدس، 
عــرش  تضــم  مجموعــة  وكل  مجموعــات،  إىل  تتــوزع 
حامئــل فقــط، وترابــط كل مجموعــة يومــًا واحــدًا يف كل 

شهر يومي الجمعة والسبت.
مجموعــة  كل  يف  حمولــة  كل  املــرشوع  يحــث  كــام 
عــى اســتنفار رجالهــا ونســائها وكبارهــا وصغارهــا إىل 
املســجد األقــى يف يــوم رباطهــا لرفــد املســجد يوميــًا 

بعرشات اآلالف لنرصته.
البيارق األيوبية

العــام  أيــام  طــوال  املســرات  هــذه  تنظــم  مــا  وغالبــًا 
والــدور  الخــوايل  األيــام  إحيــاء  أهمهــا:  عــدة،  ألهــداف 
وإعــامره  فيــه  املرابطــني  وجــود  عــر  لألقــى  الريــادي 
األقــى  يف  املســلمني  وجــود  وترشــيد  باملصلــني، 

وجلبهــم إليــه، وإعــادة جيــل الشــباب إىل درب الهدايــة، 
ناهيــك عــن إحيــاء البلــدة القدميــة ومدهــا بــآالف الــزوار 

يوميًا.
أما عن اســم مســرة البيارق، فهو مســتوحى من األعام 
أو املشاعل )البيارق(، وهي فكرة سنها القائد املسلم 
صــاح الديــن األيــويب، بعــد تحريــر القــدس واملســجد 

األقى.
وتقوم الفكرة عى تحديد يوم يســتنفر فيه املســلمون 
لتنظيــم مســرات إســامية تنطلــق مــن كل مــكان حاملــة 
األعــام أو املشــاعل لتزحــف بعــرشات اآلالف وتجتمــع 
يف املسجد األقى، بهدف رفع قيمته يف قلوب أبناء 
وتذكــر  األوىل،  بقبلتهــم  وتذكرهــم  اإلســامية  األمــة 
أعــداء األمــة اإلســامية مبــا تحمــل هــذه األمــة مــن حــب 

عميق وتعلق كبر باملسجد األقى. 
وعليه، وعمًا بالحكمة والتجربة الصاحية، تقرر إنشاء 
مؤسســة "البيــارق" لتكــون رافدًا قويًا لتســير الحافات 
إىل األقــى. وغالبــًا مــا يشــكو القامئــون عــى املســرة 
يف  اإلرسائيــي  االحتــال  يضعهــا  التــي  العقبــات  مــن 
وجــه هــذا املرشوع، ويحتجــز جنود االحتال الحافات 
لســاعات عــى الطرقــات، وتــارة تراهــم يضيقــون الخنــاق 
عليهــم مــا إن يصلــون أبــواب القدس، ناهيك عن ترّبص 

حافاتهم محاولني تحرير املخالفات بذرائع عدة.

منــذ  الــدويل  والنــرش  العلمــي  بالبحــث  تايــه  الروفيســور  التصــق 
حصولــه عــى الدكتــوراة يف عــام 2007، ويقــي حالًيــا ســنة بحثيــة 

يف كندا أستاذا زائرا يف جامعة "واترلو".
يقــول تايــه لصحيــة فلســطني: إن أبــرز إســهاماته البحثيــة ترتكــز عــى 
الكشــف  مثــل  الضوئيــة،  للتقنيــات  والطبيــة  الحيويــة  التطبيقــات 
باســتخدام  الدقيقــة  الحيــة  والكائنــات  والفروســات  البكتريــا  عــن 
البرصيــة  واألليــاف  املوجبــة  كاملوّجهــات  الضوئيــة  التقنيــات 
والبلــورات الضوئيــة، وأخــرى تبحــث يف خصائــص انتشــار املوجــات 
الكهرومغناطيســية عند انتشــارها يف املوّجهات املوجبة، وأبحاث 
لألفــام  دقيــق  توصيــف  بعمــل  تقــوم  التــي  الضوئيــة  األجهــزة  يف 

واألغشية الرقيقة.
الجامعــات  إغــاق  إثــر  يف  ليبيــا  إىل  تايــه  توجــه   1990 عــام  يف 
هــو  يــدور يف ذهنــه  مــا  الحجــارة، وكل  انتفاضــة  إبــان  الفلســطينية 
لــه دراســة علــوم  اللــه  قــدر  الطبيــة ولكــن  التخصصــات  أحــد  دراســة 
الفيزيــاء، ليعــود بعــد أربــع ســنوات معيــًدا يف الجامعــة اإلســامية 
بغــزة التــي حصــل منهــا عــى درجة املاجســتر عــام 2004، وبعدها 

بثاث سنوات نال درجة الدكتوراة من جامعة عني شمس.
يقــول: "أدرك منــذ اليــوم األول أن رســالة الجامعــات ال تتوقــف عنــد 
حــد التدريــس فحســب، وإمنــا بالبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، 
فعملــت ضمــن مجموعــة بحثيــة رائعــة تنتــج أعــاماًل مميــزة، ومل يكــن 
البحث العلمي يف حيايت مجرد موجة تصعد أحياًنا وتهبط أخرى، 

بل كان هدًفا سامًيا سعيت إليه وما زلت أسعى".
ونــرش الروفيســور تايــه خــال مســرته العلميــة حــوايل 200 بحــث 
يف مجات مصنفة دولًيا حســب معاير التصنيف الدولية )معامل 

التأثر وتصنيف سكوبس(.
األبحــاث  أعــداد  عــى  يعتمــد  دامًئــا  الباحثــني  تقييــم  أن  ويوضــح 
التأثــر  ومعامــل  الباحــث  فيهــا  ينــرش  التــي  واملجــات  املنشــورة 
 )scimago( مــؤرش  حســب  املجلــة  وتصنيــف  املجــات،  لهــذه 
الــذي يعــد مــن املــؤرشات الدوليــة املهمــة يف تصنيــف الــدول وفًقــا 
العلميــة  االقتباســات  عــدد  إىل  باإلضافــة  الــدويل،  العلمــي  للنــرش 
العلميــة  جوجــل  منصــة  تظهرهــا  والتــي  الباحــث  اســتخدمها  التــي 
"جوجــل ســكوالر"، و" ريســرش غيــت" وهــو موقــع ويــب لشــبكة 
اجتامعية وأداة تعاون مجانية موجهة للباحثني العلميني من جميع 

تخصصات.
ويضيــف أنــه حــني انطلــق يف رحلتــه البحثيــة مل يكــن يرمــي إىل هــذا 
التصنيــف أو غــره، "إمنــا كان هديف خدمة البرشية وتحقيق إضافة 
إىل الكــم املعــريف يف مجــايل، وقــد كان شــعاري دامئــا "ومــا أوتيتــم 
الكتــب  بــني  حياتــه  كل  اإلنســان  قــي  ولــو  قليــا"،  إال  العلــم  مــن 

واألبحاث لبقي متعلاًم".
ورغــم عــزوف الكثريــن عــن علــم الفيزيــاء، يصفه تايه بأنــه من أجمل 
العلوم الهتاممه بالظواهر الكونية من الذرة إىل املجرة، "ولن يشعر 
بروعــة هــذا العلــم إال مــن اقتحــم املجــال واهتم به، ويــزداد املرء حًبا 

لعلوم الفيزياء كلام أبحر فيها".
جوائز علمية عديدة

ويؤكــد تايــه أن إدراجــه ضمــن الباحثــني األكــر تأثــًرا عــى مســتوى 
العامل، إحدى أهم املحطات يف حياته العلمية ومسرته.

وســبق للروفيســور تايــه أن حصــل عــى العديــد من الجوائــز الدولية 
شــومان  الحميــد  عبــد  جائــزة  نــال  حيــث  األكادمييــة،  إنجازاتــه  عــن 

للباحثــني الشــبان العــرب عــام 2012 عــى مســتوى الوطــن العــريب، 
وجائزة البنك اإلســامي الفلســطيني للبحث العلمي عى مســتوى 
الجامعــة  مســتوى  عــى  جوائــز  إىل  إضافــة   ،2019 عــام  الوطــن 
2020، وجائــزة  العلمــي  التميــز يف اإلنتــاج  اإلســامية منهــا جائــزة 
أفضــل بحــث منشــور يف عــام 2012، وجائــزة ســلطانة نهــر يف عــام 
2017، وجائزة أفضل إنتاج عن الثاث سنوات من 2013 2016-، 

وجائزة الجامعة اإلسامية للبحث العلمي 2011 -  2012. 
ومل يغفل تايه يف غمرة حديثه عن البحث العلمي أن يشكر زوجته 
ويقدر لها تفهمها غيابه عن البيت طوال اليوم وصرها عى ذلك، 

ومساندتها ودعمها املستمر له.
وعــد تصنيــف ضمــن الباحثــني األكــر تأثــًرا "فخــر له ولكل فلســطني 
الــذي يعيــش ظروًفــا صعبــة وحصــارا  وخاصــة أهلنــا يف قطــاع غــزة 
قاسيا ورغم ذلك والفضل لله وحده عملنا باإلمكانيات املحدودة، 
وال يضيع الله أجر من أحســن عمًا، وســأعمل جاهًدا عى نقل كل 
خرايت لطايب األعزاء خاصة طلبة الدراسات العليا ليكونوا إن شاء 

ه عى الطريق الصحيح". اللّٰ
وتطــرق يف حديثــه عــن التحديــات والصعوبــات الجمة التي تواجهه، 
وعى رأسها انقطاع التيار الكهربايئ وصعوبة السفر والتنقل، ولكن 
التغلــب  اإلنســان  يســتطيع  األمــور  هــذه  أن  تايــه  الروفيســور  يــرى 
عليهــا وتحويــل املحــن إىل منــح، "ومــن أراد أن يتأمــل الصعوبــات 

والتحديات فلن يتقدم".
ويطمح تايه أن يكون لجامعته اإلسامية مراتب متقدمة يف البحث 
العلمــي ويف تصنيــف الجامعــات وهــذا ليــس صعًبــا لــو تكاتفت كل 
جهود الباحثني، وأن يكون لبلده فلسطني مكان مرموق بني األمم.

هل تختفي أعراض هل تختفي أعراض 
التوحد لدى األطفال التوحد لدى األطفال 
بالتدريب السلوكي؟بالتدريب السلوكي؟

يتفق األطباء عى أن العلم حتى اآلن مل يكتشــف عاجا الضطراب 
طيــف التوحــد، وأن األطفــال املصابــني بالتوحــد قــد يحــرزون تقدمــا 
لفــرتات  خضوعهــم  بعــد  والتواصــل  واللغــة  الســلوك  يف  ملحوظــا 
مكثفة من العاج السلويك وجلسات التخاطب وتنمية املهارات.

وقد كشــفت دراســة أن بعض األطفال الذين تم تشــخيصهم بشــكل 
صحيــح باضطرابــات طيــف التوحــد "إيــه إس دي" )ASD( يف ســن 
مبكــرة، قــد يفقــدون األعــراض مــع تقدمهــم يف الســن. قــد تســاعد 
والتوّجــه إىل  التغيــر،  هــذا  فهــم  عــى  العلــامء  األبحــاث اإلضافيــة 

تدخات أكر فاعلية.
يشــمل طيــف التوحــد العديــد مــن اضطرابــات الدمــاغ ذات الصلــة، 
املصابــون  ويعــاين  وشــديدة.  خفيفــة  بــني  األعــراض  وتــرتاوح 
التفاعــات  يف  مشــكات  مــن  عموًمــا  التوحــد  طيــف  باضطــراب 
االجتامعية والتواصل، إذ يصيب التوحد نحو 1 من كل 54 طفا، 
األمــراض  عــى  للســيطرة  األمركيــة  للمراكــز  تقديــر  ألحــدث  وفقــا 

والوقاية منها.
يف  األعــراض  فقــدان  عنــد  يســتخدم  مصطلــح  امُلثــى"  "النتيجــة 
مراحــل عمريــة الحقــة للطفــل، وتــم توثيقه يف دراســات ســابقة حول 
التوحــد. ومــع ذلــك، بقيــت أســئلة حــول مــا إذا كانــت األعــراض قــد 

اختفت أو أن التشخيص األصي كان خطأ.
سعى فريق بحثي بقيادة الدكتورة ديبورا فني من جامعة كونيتيكت 
لــدى  املثــى"  "النتيجــة  تســجيل  إذا كان ميكــن  مــام  التحقــق  إىل 
األطفــال الذيــن تــم تأكيــد تشــخيصهم بالتوحــد قبــل ســن الخامســة، 
الطبيــة  والتقاريــر  التعليميــة  الدراســية  الفصــول  تقاريــر  خــال  مــن 
املوثقــة حــول التشــخيص املبكــر مــن طبيــب أو اختصــايص نفــي 

متخصص يف التوحد، لتأكيد هذا التقييم.
 ولتقييم حالة املشاركني، استخدم الباحثون االختبارات املعرفية، 
أن  التقييــم  هــذا  كشــف  وقــد  الوالديــن.  اســتبانات  إىل  باإلضافــة 
األطفال مل يعد لديهم عجز واضح يف اللغة أو التعرف عى الوجوه 
أو التواصــل أو التفاعــل االجتامعــي، لكــن العلــامء ال يجزمــون حتــى 

اآلن بآلية للتعايف والشفاء التام من التوحد.
ويخطــط الباحثــون اآلن ملقارنــات أكر عمًقا لهؤالء األطفال، مبا يف 
ذلك دراسات تصوير الدماغ الهيكلية والوظيفية. كام أنهم يأملون 

يف فهم أفضل لألطفال املصابني بالتوحد.
تقــول فــني املرشفــة عــى الدراســة إن "جميــع األطفــال املصابــني 
ولكــن  املكثــف،  العــاج  يف  تقــدم  إحــراز  عــى  قــادرون  بالتوحــد 
نــوع  يحقــق معظمهــم  اآلن، ال  مــن معرفــة حتــى  لدينــا  مــا  بحســب 
النتيجة املثى املستهدفة". وأضافت "نأمل أن تساعدنا األبحاث 
التوحــد  أطفــال  لــدى  املهــارات  تطــور  آليــات  فهــم  عــى  اإلضافيــة 

بشكل أفضل".
املبكــرة  العامــات  عــاج  بــأن  الباحثــون  أفــاد  أخــرى،  دراســة  ويف 
للتوحد عند الرضع الذين ال تزيد أعامرهم عى 6 أشهر، ميكن أن 
يســاعدهم بشــكل أســايس عى تجنب التأخر يف النمو النموذجي 
لاضطــراب. ووفًقــا ملجلــة اضطرابــات التوحــد واضطرابــات النمــو، 
فإن التدخل ال يشــمل العقاقر أو الجراحات، بل هو عاج ســلويك 

مكثف يقدمه آباء األطفال.
ما العالج السلوكي؟

يعد عاج تحليل السلوك التطبيقي "إيه يب إيه" )ABA( أحد أكر 
التدخات شيوًعا لألشخاص املصابني بالتوحد.

مجلــس  مــن  املعتمــد  الســلوك  محللــة  إســبوزيتو،  أريانــا  تقــول 
إدارة "يب يس يب إيــه" )BCBA(، يعتمــد العــاج الســلويك عــى 
علــم التعلــم والســلوك. يتــم اســتخدامه عــادًة ملســاعدة املصابــني 
التــي  النمــو األخــرى عــى تعلــم الســلوكيات  بالتوحــد واضطرابــات 
تســاعدهم يف عيــش حيــاة أكــر أماًنــا واســتقاال دون االعتامد عى 

املحيطني بهم.
ووقــف  الرضوريــة  املهــارات  تعليــم  عــى  الســلويك  العــاج  يركــز 
بالتوحــد  املصابــني  مــع  املعالجــون  ويعمــل  الخطــرة،  الســلوكيات 
واملهــارات  واللغــة،  التواصــل  قــدرات  مثــل:  مهــارات  لتحســني 
االجتامعية، والعناية الذاتية والنظافة، ومهارات اللعب، والقدرات 

الحركية، ومهارات التعلم األكادميية.
كل خطوة يتم تنفيذها بنجاح تتبعها اســتجابة إيجابية مثل مكافأة 
أو معــزز طبيعــي يف البيئــة. يتــم تجاهــل الســلوكيات غــر املرغــوب 
فيها بشكل عام، وتتم إعادة توجيه الشخص نحو مهارة املامرسة. 
ميكــن  ولكــن  واهتامماتــه،  الشــخص  حســب  املكافــآت  تختلــف 
الثنــاء أو لعبــة أو كتــاب أو وقــت مشــاهدة  أن تشــمل أشــياء مثــل 
ملــامريس  رئيســيتان  أداتــان  والتكــرار  اإليجــايب  التعزيــز  التلفــاز. 
العاج السلويك. ال ينبغي أبًدا استخدام العقوبة أداة الستخاص 

السلوك املطلوب.
يتــم قيــاس التقــدم مــن خــال جمــع البيانــات يف كل جلســة عــاج. 
يجتمــع املعالــج بانتظــام مــع أفراد األرسة ملراجعــة املعلومات حول 
ملــامرس  فيمكــن  تقدًمــا،  املريــض  يظهــر  مل  إذا  املحــرز.  التقــدم 

العاج السلويك تعديل خطط التدريس حسب الحاجة.

نهى سعد
مختصة اجتماعية مصرية

البروفيسور تايه: البحث العلمي رسالة سامية وليست ألغراض الترقية فقط

ا  بحوث في الفيزياء الحيوية تضع فلسطينيًّ
بين األكثر تأثيًرا في العالم

"رباط الحمائل".. عائالت ُتحيي المشاعل 
األيوبية دفاًعا عن األقصى

غزة/ هدى الدلو:
اختارت دار النشر العالمية إلزفير، وجامعة ستانفورد األمريكية العاِلَم 

الفلسطيني سفيان تايه ضمن أفضل 2 % من الباحثين األكثر تأثيًرا على 
مستوى العالم، وذلك لنشاطه البحثي في التطبيقات الحيوية والطبية 

للتقنيات الضوئية "الفيزياء الحيوية".
سفيان تايهسفيان تايه
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الدوحة/ عالء شاميل )املوفد اإلعالمي(:
يفتتــح املنتخــب الوطنــي الفلســطيني مشــاركته الخامســة يف النســخة العارشة 
مــن كأس العــرب املقامــة حاليــًا يف قطر والــذي يلعب ضمن املجموعة األوىل 

إىل جانب منتخبات املغرب والسعودية واألردن. 
مســاء  السادســة  الســاعة  املغــرب  بلقــاء  اليــوم  مبارياتــه  الفــدايئ  وســيفتتح 
بتوقيــت فلســطني، عــى اســتاد الجنــوب، فيــام يتواجــه مــع الســعودية الســبت 
القــادم عــى اســتاد املدينــة التعليميــة الســاعة العــارشة مســاًء، ويختتــم دور 
املجموعــات مبواجهــة منتخــب األردن الثالثــاء املقبــل عــى اســتاد راس أبــو 

عبود الساعة السادسة مساًء.
وقال مكرم دبدوب املدير الفني للمنتخب الفلسطيني يف ترصيحات صحفية 
إن البطولة تعترب فرصة مهمة لعدة العبني لالحتكاك مع أفضل املنتخبات يف 

الوطن العريب. 
وأضــاف دبــدوب أن الفــدايئ يتطلــع ألداء مــرف للكــرة الفلســطينية بعــد ختــام 

االســتعدادات التي خاض خاللها معســكرًا تدريبيًا يف فلســطني والدخول يف 
أجواء املباريات الرسمية. 

األحــداث  تنظيــم  التــي أظهرتهــا قطــر يف  العاليــة  باإلمكانيــات  دبــدوب  وأشــاد 
الرياضيــة خــالل املشــاركة يف التصفيــات اآلســيوية الصيــف املــايض، مقدمــًا 

الشكر لقطر عى حفاوة الرتحيب واالستقبال لبعثة املنتخب.
ويســعى  العــرب  كأس  يف  للفــدايئ  الخامســة  املشــاركة  هــذه  أن  إىل  يشــار 
لتقديم أفضل األداء والنتائج يف هذه النسخة التي تأهل لها بنظام التصفيات 

الجديدة.
يســتعد املنتخــب الوطنــي الفلســطيني للظهــور يف النســخة العــارشة من كأس 

العرب للمرة الخامسة يف املسابقة بعد 4 مشاركات سابقة. 
التــي   1966 عــام  العــرب  الفــدايئ األول يف كأس  البدايــة يف ظهــور  وكانــت 
أقيمت يف العراق وحينها شارك الرياضيني املتواجدين خارج فلسطني باسم 
الفــدايئ الــذي احتــل حينهــا املركــز الثالــث يف مجموعتــه خلــف ليبيــا وســوريا 

بعــد الفــوز عــى اليمــن )0-7( والتعــادل ســلبًا مــع ليبيــا، والخســارة )1-3( مــن 
سوريا. 

وخــرج الفــدايئ مــن الــدور األول يف مشــاركته الثانيــة عــام 1992 وهــي النســخة 
السادسة من كأس العرب التي أقيمت يف سوريا وحينها حل الفدايئ ثالثًا يف 

مجموعته بعد التعادل سلبيًا أمام سوريا، والخسارة أمام السعودية )2-1(.
2002 عــاد الفــدايئ للظهــور الثالــث يف بطولــة كأس العــرب التــي  ويف عــام 
أقيمــت يف الكويــت لكــن هــذه املــرة األوىل التــي كانــت املشــاركة مــن خــالل 

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم مبنتخب فلسطيني من الداخل والخارج. 
ولعــب الفــدايئ يف هــذه النســخة يف املجموعــة األوىل إىل جانــب منتخبــات 
املغرب والكويت واألردن والسودان، وحلت حينها يف املركز األخري بالتعادل 

يف 3 مباريات أمام األردن )1-1(، والسودان )2-2(، والكويت )3-3(. 
يف  أقيمــت  التــي   2012 نســخة  يف  حــر  فقــد  للفــدايئ  الرابــع  الظهــور  أمــا 
الســعودية  جانــب  إىل  األوىل  املجموعــة  يف  الفــدايئ  ولعــب  الســعودية 

والكويــت، وحينهــا خــرج الفــدايئ مــن الــدور األول بعــد التعــادل مــع الســعودية 
)2-2(، والخسارة من الكويت )2-0(. 

• التأهل للنسخة العاشرة في قطر
ومتكــن الفــدايئ مــن التأهــل للنســخة العــارشة من كأس العرب التــي تقام حاليًا 
يف قطــر وهــي املشــاركة الخامســة للفــدايئ الــذي خــاض لقــاًء فاصــاًل يف الدور 

التمهيدي أمام منتخب جزر القمر وحقق الفوز عليه )5-1(.
• إصابة حمادة والبطاط

وتلقــى املنتخــب رضبــة قويــة قبــل ســاعات عــى انطــالق البطولــة، بعــد تأكيــد 
غيــاب الحــارس رامــي حــامدة بســبب تجــدد إصابتــه عــى مســتوى الظهــر، فيــام 

لن يشارك مصعب البطاط مع الفدايئ بعد تأكيد إصابته بفايروس كورونا. 
البديــل  إليجــاد  دبــدوب  مكــرم  التونــي  بقيــادة  الفنــي  الجهــاز  وســيحاول 
املناســب للحــارس حــامدة واملدافــع البطــاط خــالل مباريــات دور املجموعات 

التي سيخوضها الفدايئ أمام املغرب والسعودية واألردن.

ف في كأس العرب ف في كأس العرب يتطلع ألداء مشرِّ الفدائيالفدائي يتطلع ألداء مشرِّ

غزة/ وائل الحلبي:
تعيــش جامهــري كــرة القــدم الفلســطينية حالــة مــن الرتقــب الكبــرية، 
قبــل مواجهــة املنتخــب الوطنــي لنظــريه املغريب يف مســتهل مشــوار 
املنتخبــني بــكأس العــرب "fifa 2021"، والتــي تجمعهــام عى ســتاد 

الجنوب يف الساعة السادسة بتوقيت فلسطني.
معســكره  يف  الوطنــي  املنتخــب  يعيشــها  التــي  اإليجابيــة  األجــواء 
التدريبــي بالدوحــة، تعطــي مــؤرش جيــد حــول اســتعدادات الفــدايئ، 
جــوار  إىل  فيهــا  يتواجــد  التــي  املجموعــة  صعوبــة  مــن  الرغــم  عــى 

منتخبات املغرب والسعودية واألردن.
الفــدايئ ســيكون مطالــب باجتيــاز الكثــري مــن التحديــات والتــي تعــد 
الغيابــات هــي أبــرز هــذه التحديــات، خاصــة مــع خــروج الثنــايئ رامــي 
حــامدة ومصعــب البطــاط مــن حســابات املــدرب بســبب إصابة األول 

يف الظهر بالتدريبات واكتشاف اصابة البطاط بفريوس كورونا.
يخــوض املنتخــب الوطنــي مباراتــه األوىل أمــام املغــرب حاملــة لقــب 
النســخة األخــرية عــام 2012 والــذي يضــم كوكبــة مــن أبــرز النجــوم يف 
البطــوالت العربيــة، مــام يجعــل املبــاراة أكــر صعوبــة عــى الفــدايئ 
أقيــم يف  الــذي  التدريبــي  مــن املعســكر  الــذي ســيحاول االســتفادة 

الدوحة عى مدار أسبوعني.
تأثريات خارجية  •

عــى الرغــم مــن حالــة التفــاؤل التــي ينظــر بهــا الالعبني والجهــاز الفني 
للمشــاركة يف بطولــة كأس العــرب، فــإن هنــاك العديــد مــن  الظــروف 
الخارجيــة التــي قــد تؤثــر بشــكل ســلبي عــى املنتخــب، وأبــرز هــذه 

الظروف هي غياب مجموعة من أبرز املحرتفني عن التشكيلة.
سيكون التحدي األكرب أمام مكرم دبوب مدرب املنتخب الوطني هو 

إيجاد الحلول البديلة للغيابات املؤثرة التي يعد عدي دباغ ومحمود 
مــوىس  وبــدر  شــحادة  لصالــح  باإلضافــة  الغيابــات،  هــذه  أبــرز  وادي 
وجوناثــان ســورية، وهــذا مــا يعنــي أن الخــط األمامــي بالكامــل يفتقــد 
للمهاجــم الرصيــح وهــذا مــا ســيعمل دبــوب عــى معالجتــه باالعتــامد 

عى تامر صيام أو عيل عدوي يف هذا املركز الهام للغاية.
واجــه الفــدايئ صعوبــة كبــرية يف خــوض مباريــات تجريبيــة تحضــريًا 
األوىل  للمــرة  تقــام  والــذي  العــرب،  كأس  يف  التاريخيــة  للمشــاركة 
بــإرشاف االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم "فيفــا"، لتــزداد الصعوبــات مــن 

حول املنتخب الوطني.
نظــريه  مــع  القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  اتفــاق  مــن  الرغــم  عــى 
املاليــزي عــى خــوض مبــاراة وديــة يف شــهر أكتوبــر املــايض، إال أن 
األخــري اعتــذر دون ذكــر لألســباب، قبــل أن يتــم إلغــاء مبــاراة تجريبيــة 
ثانيــة كان مقــررًا لهــا يــوم 10 نوفمــرب الجــاري، لكــن مل يكتــب للمبــاراة 

أن تقام دون ذكر أسباب اإللغاء.
منافسة قوية  •

عــى الجانــب اآلخــر يقــدم العبــي املنتخــب الوطنــي مســتويات أكــر 
من مميزة يف التدريبات، وهذا ما أكده دبوب خالل حديثه لوسائل 
أحقيتهــم  اثبــات  يحاولــون  الالعبــني  جميــع  أن  إىل  مشــريًا  اإلعــالم، 
بالتواجــد يف التشــكيلة األساســية وهــذا مــا يعطــي دافعيــة للجميــع 

لبذل قصارى جهدهم يف التدريبات.
حالــة املنافســة بــني الالعبــني جــاءت يف ظــل وجــود وجــوه جديــدة 
مبعســكر املنتخــب، ويعتــرب الحــارس عبــد اللــه شــقفة هــو أبــرز هــذه 
الوجوه التي يقدم مستويات طيبة للغاية يف التدريبات، األمر الذي 
دفــع الجهــاز الفنــي الســتبعاد الحــارس توفيــق عــيل للمــرة األوىل منــذ 

بداية انضاممه للفدايئ عام 2013.
مســتوى شــقفة يف التدريبــات جعــل الجهــاز الفنــي مينحــه الرقــم 1 
تقديــرًا لتميــزه ودفعــة لــه مــن أجــل مزيــد مــن التقــدم يف التدريبــات، 
إراحــة  املــدرب  قــرر  حــال  األســايس  التشــكيل  يف  مقعــده  لحجــز 

الحارس األسايس رامي حامدة.
ال يقتــرص األمــر عــى صعيــد حراســة املرمــى بــل يشــهد مركــز الهجــوم 
منافســة قويــة بــني الالعبــني يف ظــل غيــاب العديــد مــن املحرتفــني 
الذين يلعبون يف مركزي الجناح أو املهاجم، حيث يسعى الالعبني 
إلثبات أحقيتهم يف التواجد بالتشكيل األسايس من خالل االجتهاد 

يف التدريبات وهذا ما أشاد به الجهاز الفني للمنتخب.
نقطة البداية  •

ســتكون مواجهة املنتخب املغريب هي أبرز التحديات يف للفدايئ 
خاصة وأن األول يضم كوكبة من أبرز النجوم العرب سواء املحرتفني 

يف الدوريات العربية أو الذين يتواجدون يف الدوري املغريب.
األسامء الكبرية التي يضمها منتخب املغرب مثل بدر بانون وأرشف 
بــن رشقــي وســفيان رحيمــي وغريهم من النجــوم، تجعل الجهاز الفني 
للفدايئ يبحث عن تقديم صورة مرفة للكرة الفلسطينية يف هذه 
املباراة والعمل عى اســتغالل بعض الثغرات التي عاىن منها أســود 

األطلس يف مبارياتهم التجريبية األخرية.
يــدرك مــدرب املنتخــب أن املبــاراة األوىل تعــد األهــم بالنســبة ألي 
منتخــب يشــارك يف هــذه املســابقة، خاصــة وأنهــا تعطــي انطبــاع عــن 
رغبــة املنتخــب املشــارك، حيــث قــرر دبــوب عقــد جلســة لالعبــني 

لتأهيلهم نفسيًا قبل املواجهة الهامة أمام املنتخب املغريب.

غزة/فلسطني:
لجمعيتــه  طارئــًا  اجتامعــًا  أمــس،  غــزة،  يف  القــدم  كــرة  اتحــاد  عقــد 
العمومية، يف مقر جمعية الهالل األحمر مبدينة غزة، ملناقشــة بعض 

األمور الخاصة باالتحاد قبل انطالق الدوري، بداية األسبوع القادم.
وحــر اجتــامع الجمعيــة العموميــة، جميــع أعضــاء االتحــاد يف غــزة، 
إضافــة لألمــني العــام املســاعد للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة، 
عبد السالم هنية، و31 ناديًا من أصل 56 ناديًا يف عمومية االتحاد.

وشــهد االجتــامع حــوارات ســاخنة وقويــة، بــني أعضــاء االتحــاد ورؤســاء 
أندية الجمعية العمومية، يف العديد من امللفات التي تم طرحها يف 
االجتــامع، خاصــة ملفــي اعتــامد أنديــة جديــدة يف الجمعيــة العموميــة 
الســلطة  لرئيــس  الســنوية  املاليــة  املنحــة  وملــف  القــدم،  كــرة  التحــاد 

الفلسطينية محمود عباس.
وناقش االتحاد مع األندية ملف اعتامد أندية اتحاد الرطة، واألبطال، 
والوحــدة، وجمعيــة الشــبان املســيحية، الــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل 
األنديــة، بزعــم أن االتحــاد مل يســلم األنديــة أجنــدة وبرنامــج االجتــامع، 
إضافــة لصعوبــة التصويــت عــى هــذا القــرار يف ظــل عــدم وجــود قــرار 
مــن مجالــس إدارات األنديــة بخصــوص هــذا املوضوع، الذي شــهد فيه 

نقاشًا ساخنًا بني مندويب األندية واالتحاد.
االتحــاد  أجــّل  القــرار،  هــذا  عــى  بالتصويــت  األنديــة  تعنــت  وعقــب 
يحــدد  أخــرى  جلســة  إىل  األنديــة،  اعتــامد  عــى  التصويــت  موضــوع 

االتحاد موعدًا لها يف الوقت القريب.
كام شــهد االجتامع نقاشــًا ســاخنًا، مللف منحة رئيس الســلطة محمود 
املزمــع  الــدوري  بتأجيــل  األنديــة  بعــض  طالبــت  إذ  لألنديــة،  عبــاس 
انطالقه يف بداية األســبوع املقبل، حتى يتم رصف املنحة، خوفًا من 
فقــدان األنديــة نصيبهــا مــن رصف املنحــة، يف ظــل األزمــة املاليــة التي 

تعاين منها السلطة الفلسطينية يف رام الله.
ورغم مطالبة أغلب األندية بالتأجيل، إال أن هذا القرار تم رفضه جملة 
وتفصياًل من اتحاد كرة القدم، الذي زعم أنه غري مسؤول ال من قريب 
وال مــن بعيــد عــن ملــف منحــة الرئيــس عبــاس، مبينــًا أنها مــن اختصاص 

املجلس األعى للشباب والرياضة.
الــدوري يف غــزة، خــالل  كــام رفــض عبــد الســالم هنيــة، فكــرة تأجيــل 
تدخلــه لحــل هــذا الخــالف الــذي اســتمر ألكر من ســاعة، بعــد حوارات 
ســاخنة بــني أعضــاء االتحــاد واألنديــة، إذ أكــد هنيــة أن قــرار التأجيــل لن 
يكــون يف صالــح األنديــة، خاصــة أن رئاســة املجلــس األعــى يف الضفــة 

برئاسة جربيل الرجوب لن تستطيع العمل عى رصف املنحة الرئاسية 
يف ظل توقف الدوري، وعدم استجابة األندية للمشاركة يف البطوالت 

املختلفة.
العموميــة،  الجمعيــة  أنديــة  عــى  النقــاش  نهايــة  يف  االتحــاد  واقــرتح 
إرســال كتــاب مناشــدة إىل عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح يف غــزة، 
بــرورة رصف  بــه األنديــة إىل جانــب االتحــاد  أحمــد حلــس، تطالــب 
املنحــة يف الفــرتة القريبــة القادمــة، يف ظــل الوضــع املــادي الصعــب 

الذي يعاين منه أندية القطاع.
الجمعيــة  وأعضــاء  االتحــاد  بــني  آخــر  ســاخنًا  نقاشــًا  االجتــامع  وشــهد 
العموميــة، عــى قضيــة مطالبــة االتحــاد األنديــة بدفــع رســوم االشــرتاك 
السنوي لعضوية االتحاد وتسديد رسوم املشاركة يف الدوري، إضافة 
لتســديد رســوم تســجيل الالعبــني، والتــي تصــل إىل أكــر مــن 2000 
شيكل عى جميع األندية، التي طالبت االتحاد بتحويل هذه األموال، 
إىل حــني رصف منحــة الرئيــس، األمــر الــذي رفضه االتحاد، إال أن إرصار 
األنديــة عــى إيجــاد حــل لهــذه القضيــة، جعل االتحاد يعــدل عن قراره، 
إذ قــرر دراســة املوضــوع يف االجتــامع القــادم، والــرد عــى األنديــة بقرار 

سيكون من صالح األندية.

كــام شــهد االجتــامع، تطــرق لجنــة املنتخبــات يف االتحــاد برئاســة يــارس 
الشــباب  منتخبــات  خاصــة  املنتخبــات،  ملــف  موضــوع  إىل  رضــوان 
والناشئني، واعرتاض بعض األندية عى اختيارات االتحاد لالعبني، إذ 
رشح رضــوان آليــة اختيــار الالعبــني، والصعوبــات التــي تواجههــا اللجنة 
يف هذا املوضوع، مبينًا أن لجنته نجحت خالل هذه الفرتة يف إعادة 
والشــباب  األوملبــي  منتخبــات  يف  خاصــة  جديــد،  مــن  للواجهــة  غــزة 

والناشئني.
وتطــرق االجتــامع إىل موضــوع الحــكام، حيث وضــع رئيس لجنة الحكام 
زكريــا اآلغــا، أنديــة الجمعيــة العموميــة، يف آخــر اســتعدادات الحــكام 
النطــالق الــدوري، مبينــًا أن اللجنــة عملــت خــالل األيــام املاضيــة عــى 
محاولــة تطويــر الحــكام، مــن أجــل تصحيــح االخطــاء الكبــرية التــي وقعــوا 
بها خالل املوسم املنرصم، مبينًا أن لجنة الحكام وضعت خالل هذه 
املوســم خطــة مختلفــة عــن املواســم املاضيــة، مــن أجــل ظهــور الحكام 
بشــكل مختلــف، يســاعد كل نــاٍد يف أخــذ حقوقــه كاملــة داخــل أرض 

امللعب.
ويف نهايــة االجتــامع، قــرر االتحــاد مناقشــة كافــة األمــور التــي طرحتهــا 

األندية يف االجتامع القادم، من أجل الرد عليها يف أقرب فرصة.

يواجه المغرب حامل لقب النسخة األخيرة

الفدائيالفدائي في تحٍد استثنائي بكأس العرب وسط غيابات مؤثرة ومعنويات عالية في تحٍد استثنائي بكأس العرب وسط غيابات مؤثرة ومعنويات عالية

حوارات ساخنة وملفات عديدة شهدها االجتماع

الجمعية العمومية التحاد كرة القدم تطالب بصرف المنحة الماليةالجمعية العمومية التحاد كرة القدم تطالب بصرف المنحة المالية
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الدوحة/)أ ف ب(:
افتتــح أمــر قطــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين الــدورة العــارشة 
مــن بطولــة كأس العــرب أمــس، عــى اســتاد البيــت يف 

العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف.
وانطلق حفل االفتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر 
والبحريــن باســتعراض فنــي وموســيقي ضخــم، وبحضــور 
الرئيســان  منهــم  وأجانــب،  عــرب  ومســؤولني  رؤســاء 
عبــاس،  محمــود  والفلســطيني  عــون  ميشــال  اللبنــاين 
ورئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( الســويرسي 

جاين إنفانتينو.
إىل  داعيــًا  مقتضبــة  بكلمــة  إنفانتينــو  عّقــب  جهتــه  مــن 
العمل "معًا" إلنجاح البطولة مستخدمًا الكلمة بالعربية.
تســع  غيــاب  بعــد  الجديــد  بثوبهــا  العــرب  كأس  وتعــود 

سنوات، يف ضيافة قطرية لستة عرش منتخبًا يتواجهون 
عى ستة من املالعب املونديالية الثامنية.

االتحــاد  تحــت مظلــة  العــرب  تقــام كأس  األوىل  وللمــرة 
الدويل )فيفا(، يف نهائيات ستكون مبثابة بروفة مصّغرة 
لكأس العامل التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغرة 
الغنيــة بالغــاز يف نهايــة 2022 للمــرة األوىل يف الــرشق 

األوسط والعامل العريب.
الــذي  وتوافــدت الجامهــر بأعــداد كبــرة إىل امللعــب 
يف  االســتادات  أكــر  وثــاين  البطولــة،  يف  األكــر  يعــّد 

مالعب كأس العامل الثامنية، بسعة 60 ألف متفرج.
تحــت  األوىل  للمــرة  تقــام  التــي  الــدورة  هــذه  أن  ويبــدو 
مظلــة االتحــاد الــدويل لكرة القدم )فيفا( وتقّدم كنســخة 
تجريبيــة ملحــاكاة كأس العــامل املقبلــة التي تســتضيفها 

قطر يف نهاية العام 2022، تثر حامسة املشجعني.
فقــد أكــدت مصــادر عــدة لوكالــة فرانــس بــرس إن 95 يف 
املئــة مــن التذاكــر قــد بيعــت لالفتتاح الرســمي للبطولة، 
الــذي شــهد حفــاًل فنيــًا يــروي مآثــر العــرب، مبــا يعكــس 
املصطلــح الــذي يحب القطريون اســتخدامه: "مونديال 

العرب".
كبــرًا،  إقبــااًل جامهريــًا  ويتمنــى املنظمــون  يتوقــع  وإذ 
منصــة  نصــب  الــذي  القطــري  املنتخــب  غــرار  عــى 
لحــّض  العاصمــة  بوســط  واقــف  ســوق  يف  تشــجيعية 
الجامهــر عــى دعــم "العنايب"، يقدم نحو خمســة آالف 
تقدمــوا  ألفــًا   36 نحــو  أصــل  مــن  بلــدًا   92 مــن  متطــّوع 
للمشــاركة، املســاعدة عــى األرض مــن ناحيــة التواصــل 

والتقنيات ووسائل النقل.

يقــارب  مــا  املتطوعــني،  بــني  مــن  فــإن  فيفــا،  وبحســب 
1100 امرأة.

ويســعى املنظمون أيضًا إىل إدخال مفاهيم جديدة مع 
إغالق الطرقات يف محيط منطقة الكورنيش حيث تقام 
نشاطات احتفالية، من خالل الدعوة مثاًل إىل استخدام 
خصوصــًا  العــام  النقــل  ووســائل  الهوائيــة  الدراجــات 

املرتو، لتفادي االزدحامات.
الدوحــة  ملونديــال  التنظيمي-التجريبــي  املســار  ويف 
املرتقــب، أعلــن فيفــا بــأن كأس العــرب ستشــهد اختبــار 

تقنية جديدة "نصف آلية" لكشف حاالت التسلل.
وتهــدف هــذه التكنولوجيــا إىل زيــادة املوثوقيــة وترسيع 
تــم اختبارهــا "يف أملانيــا  اكتشــاف التســلل، وســبق أن 
وإســبانيا وإنكلــرتا" لكنهــا كانــت تنتظر بدايتها يف بطولة 

كاملة وفقًا ليوهانس هولتسمولر، مسؤول قسم االبتكار 
يف "فيفا".

)ســيمي- آليــة"  "نصــف  التكنولوجيــا  عــى  وأطلــق 
التســلل  احتســاب  يف  النهــايئ  القــرار  ألن  أوتومايتــد( 
مــن عدمــه يبقــى يف نهايــة املطــاف مــن صالحيــة حكــم 
الفيديــو املســاعد "يف أيــه آر"، خالفــًا لتكنولوجيــا خــط 

املرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.
ســقف  يف  كامــرات  عــى  الجديــدة  التقنيــة  وتعتمــد 
امللعــب يــرتاوح عددهــا بــني 10 و12، وذلــك ملتابعــة 
نقطتــني  تقديــر  عــى  الحــكام  ومســاعدة  الالعبــني 
حاسمتني: اللحظة التي يتم فيها مترير الكرة أو ملسها، 
الالعبــني املعنيــني  أجســام  أجــزاء  مــن  جــزء  وموقــع كل 

استنادًا اىل خط التسلل الوهمي.

الدوحة/)أ ف ب(:
الوقــت  يف  مثينــا  تعــادال  العبــني  بعــرشة  العــراق  انتــزع 
القاتل من نظره العامين 1-1 أمس، عى استاد الجنوب 
منافســات املجموعــة  مــن  االوىل  الجولــة  الوكــرة يف  يف 

األوىل ملسابقة كأس العرب يف كرة القدم يف قطر.
وكان املنتخــب العــامين يف طريقــه اىل تحقيــق باكــورة 
انتصاراتــه يف أول مشــاركة لــه يف املســابقة بعدمــا تقــدم 

بهدف لصالح اليحيايئ من ركلة جزاء يف الدقيقة 78.
الدقيقــة  منــذ  العبــني  بعــرشة  لعــب  الــذي  العــراق  لكــن 
68 لطــرد العــب وســطه يــارس قاســم، أدرك التعــادل يف 
الدقيقــة الثامنــة مــن الوقــت بــدل الضائــع عــر حســن عبــد 
الكريــم ومــن ركلــة جــزاء أعيــد تنفيذهــا بعــد اللجــوء إىل 
تقنيــة حكــم الفيديــو املســاعد "يف أيــه آر" بعدمــا تخطــى 
الحــارس العــامين أحمــد الرواحــي خــط املرمــى للتصــدي 

لركلة أمين حسني.
• تونس تضرب بخماسية

بقــوة يف مســتهل مشــاركته  التونــي  ورضب املنتخــب 
األوىل يف كأس العــرب لكــرة القــدم منــذ 1988، وذلــك 

بفــوزه الكبــر عــى نظــره املوريتــاين 1-5، بفضــل ثنائيــة 
لــكل مــن ســيف الديــن الجزيــري ومحمــد بالعــريب، عــى 
مــن  األوىل  الجولــة  يف  بالريــان  عــي  بــن  أحمــد  اســتاد 

منافسات املجموعة الثانية.
يف   1963 عــام  األوىل  النســخة  بلقــب  تــوج  وبعدمــا 
يف  املشــاركة  عــن  التونــي  املنتخــب  غــاب  بــروت، 
كأس العــرب املقامــة يف نســختها الحاليــة يف قطر برعاية 
االتحــاد الــدويل "فيفــا" ألول مــرة، حتــى عــام 1988 يف 

األردن حني خرج من الدور األول.
التاليــة  النســخ األربــع  للغيــاب عــن  وعــاد "نســور قرطــاج" 
أعــوام 1992 يف مــر، 1998 و2002 يف الســعودية، 
2012 يف املغرب، قبل أن يعودوا للمشاركة مجددًا يف 
البطولة الحالية التي تشكل تحضرًا لكأس العامل املقررة 

يف قطر نهاية العام املقبل.
مــن  الحاســم  الــدور  اىل  املتأهلــون  التونســيون،  وحقــق 
 ،2022 مونديــال  إىل  املؤديــة  اإلفريقيــة  التصفيــات 
بدايــة عــودة موفقــة عــى حســاب موريتانيا التي ســبق لها 
مواجهة "نســور قرطاج" يف تصفيات املونديال القطري، 

فخرست صفر3- ذهابًا وتعادلت يف الثانية ســلبًا الشــهر 
املايض.

ويف الجهــة املوريتانيــة، مل تكــن بدايــة املشــاركة الثانيــة 
فقط يف هذه البطولة موفقة، عى أمل أال يتكرر سيناريو 
1985 يف الطائــف حــني ودعــت مــن الــدور األول، إال أن 
مهمــة فريــق املــدرب الفرنــي ديدييــه غوميــس دا روزا 
الــذي اســتلم منصبــه قبــل قرابــة ثالثــة أســابيع فقــط، لــن 
اإلمــارات وســوريا يف هــذه  تكــون ســهلة يف ظــل وجــود 
املجموعة أيضًا واللتني تلتقيان الحقًا عى "ستاد 974" 

يف الدوحة.
• السعودية تواجه األردن وامتحان لبناني أمام 

مصر
مبواجهتــني بارزتــني بــني مر ولبنان من جهة والســعودية 
واألردن مــن جهــة أخــرى، تدخــل الــدورة العــارشة مــن كأس 

العرب لكرة القدم يومها الثاين اليوم.
دور  يف  الواحــد  اليــوم  يف  مباريــات  أربــع  إقامــة  ومــع 
املجموعــات، تلعــب أيضــًا الجزائــر أمــام الســودان، فيــام 

يواجه منتخب املغرب نظره الفلسطيني.

ويستهل املنتخب السعودي مشواره اليوم عندما يواجه 
نظــره األردين عــى ملعــب املدينــة التعليميــة بالدوحــة، 

ضمن الجولة األوىل ملنافسات املجموعة الثالثة.
البطولــة  يف  املشــاركة  الســعودي  املنتخــب  وفّضــل 
الــذي  اإلرهــاق  لتفــادي  "الرديــف"  األوملبــي  باملنتخــب 
قــد يصيــب العبــي املنتخــب األول الــذي يتصــدر حاليــًا 
املؤهلــة  اآلســيوية  التصفيــات  يف  الثانيــة  مجموعتــه 

املونديال.
يف املقابــل، يشــارك املنتخــب األردين بالفريــق األول، 
ويطمــح إىل مصالحــة جامهــره بعــد الخــروج من تصفيات 

املونديال، واملنافسة عى اللقب العريب.
التــي تجمــع املنتخبــني يف كأس  الثانيــة  وهــذه املبــاراة 
العــرب، بعــد عــام 1985 حــني فــاز األخــر -4صفــر يف 

الطائف.
ويتفــوق األخــر عــى منافســه األردين يف املواجهــات 
املبارشة، يف كل البطوالت واملباريات الودية والرسمية، 
إذ التقيا 12 مرة، فاز األخر يف 6 مباريات، وفاز األردن 

يف أربع، وحسم التعادل مباراتني.

فكــرة  صاحــب  لبنــان  يخــوض  الرابعــة،  املجموعــة  ويف 
البطولــة وموطنهــا يف العــام 1957، مواجهــة صعبــة أمــام 

"الفراعنة" عى ملعب الثاممة.
إذ  الثامنــة،  للمــرة  البطولــة  يف  لبنــان  منتخــب  ويشــارك 
واظب عى خوض غامرها فحّل رابعًا يف النسخة الثانية 
عــام  بغــداد  يف  الثالثــة  ويف  الكويــت،  يف   1964 عــام 

.1966

 8 فــاز يف  البطولــة، حيــث  مبــاراة يف   27 لبنــان  وخــاض 
مباريات وتعادل يف 7 مواجهات وخرس 12 مرة.

يف  محليــة  بتشــكيلة  فتشــارك   ،1992 بطلــة  مــر،  أمــا 
الخــارج  يف  املحرتفــني  نجومهــا  دون  مــن  العــرب  كأس 
وعــى رأســهم محمــد صــالح نجــم ليفربــول اإلنكليــزي، يف 

مسعى إىل لقب ثان.
الجزائر متحّمسة

ويف املجموعة عينها، تبدأ الجزائر مشاركتها الثالثة بعد 
عامــي 1988 و1998، يف مواجهــة الســودان املشــاركة 
للمــرة الرابعــة تواليــًا يف بحــث عــن تأهــل أول إىل األدوار 

اإلقصائية.

أمير قطر يفتتح النسخة العاشرة لكأس العربأمير قطر يفتتح النسخة العاشرة لكأس العرب
بعد تسع سنوات من التوقف

كأس 
العرب:

قطر تتخطى البحرين و تونس ُتمطر موريتانيا 
بخماسية والعراق يتعادل مع ُعمان
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -  عاصمة السنغال – حبر 

2 -  أحرف متشابهة + 
دعاء وتضرع معكوسة 

3 -  مدينة يمنية + بخيل 
4 -  نستخرجه من البنجر + 
ال يتحرك معكوسة + ثلثا 

سام 
5 -  ظهر – يعلق في 

الرقبة للزينة 
6 - ثالثة أرباع قناة + إبن 

الملك معكوسة 
7 -  اترك – من الجهات 

األربع معكوسة 
8 -  دخول – أنت باإلنجليزية 

+ مدينة إيرانية معكوسة 
9 - بشق األنفس – من 

األقارب 

العمودي:
1 -  أرشد – عاصمة 

المجر معكوسة 
2 -   جميع – تعب – 

ارتفع 
3 -  بالد الرافدين – 
للتحسر معكوسة 
4 -  حرف + عند – 

بيت الدجاج معكوسة 
+ مختلفان 

5 -  ظاهرة ضوئية 
6 -  ضروري + العاقل 

7 -  تدق مبعثرة + 
حرف + بحر باإلنجليزية 

8 -  علم مؤنث – 
حرف جر 

9 - اجتمع فيها 
المسلمون سرا 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

المدينة الملقبة بذات المئة باب تتكون من 6 أحرف

السودان – القاهرة – السعودية – اإلسكندرية 
– الجزائر – اإلمارات – المغرب – عمان – بيروت 

– طرابلس – الرياض – حماة – مصر – دمشق – 
حمص – دبي – قم – ل 

حل الكلمة الضائعة

األقصر

 

غروب الشمس من شاطئ بحر مدينة غزة أمس             )تصوير/ يارس فتحي(
كيف نشعر بالخوف؟ دراسة جديدة 

ط الضوء على دور إشارات الجسد ُتسلِّ
لندن/ وكاالت:

كشــفت دراســة جديــدة أن الدمــاغ يعتمــد عــى التغذيــة الراجعــة مــن الجســم لتنظيــم اســتجابة الخــوف 
الذي يعد من رضورات البقاء التي تحتاج إىل فهم أكرب وإدارة، حتى ميكننا تجنب السلوكيات الضارة، 

مثل نوبات الهلع أو املبالغة يف املخاطرة.
ووفق الدراسة، عندما يتجمد الجسم استجابة للخوف، يتباطأ معدل رضبات القلب، وهذا يؤدي إىل 

ضعف نشاط القرشة االنعزالية.
القرشة االنعزالية هي جزء من القرشة املخية مطوي يف أعامق الشق الذي يفصل الفص الصدغي عن 
الفص الجداري والفص الجبهي. ويعتقد أنها تشارك يف إدارة وعي اإلنسان، وتلعب دورًا يف وظائف 

متنوعة، مثل اإلدراك، والتحكم يف الحركة، والوعي الذايت، والخربة الشخصية.
يف الدراسة التي أجريت تجاربها املعملية عى الفرئان، ونرشت يف مجلة "َسينس"، يف 18 نوفمرب/

ترشيــن الثــاين، أثبــت باحثــون يف "معهــد ماكــس بالنــك لبيولوجيــا األعصــاب" أن الدمــاغ يعتمــد عــى 
ردود فعل الجسم لتنظيم الخوف، بحيث تتفاعل قرشة الدماغ االنعزالية بقوة مع املنبهات التي تشري 
إىل الخطــر. وعندمــا يتجمــد الجســم اســتجابة للخــوف، تتباطــأ رضبــات القلــب، مــا يــؤدي إىل ضعــف 

نشاط القرشة االنعزالية.
تساعد معالجة هذه اإلشارات املتعارضة القرشة املعزولة عى الحفاظ عى توازن الخوف، وبالتايل، 
تســتخدم ردود أفعــال الجســم بفعاليــة لتنظيــم املشــاعر، وهــي أكــر بكثــري مــن مجرد ردود فعــل عاطفية 

سلبية.
يســبب الخوف تغريات ملحوظة يف أجســامنا: ينبض القلب بشــكل أرسع، أو يصبح التنفس أضعف. 
ومع ذلك، فإن الطريقة التي يعالج بها الدماغ هذه املعلومات لتنظيم املشاعر، مثل الخوف، ال تزال 

غري معروفة إىل حد كبري.
الستكشاف ذلك، عرض الفريق مجموعة من الفرئان لنغمة صوتية مثرية للفزع من مصدر تنبيه معني. 
وراقبوا سلوك الفرئان كلام صدر الصوت من املنبه. ومع اعتياد الفرئان عى الصوت، مل يعد الخوف 

لدى الفرئان مقرتنًا بهذا املنبه تدريجيًا.
للتحقيــق يف دور القــرشة االنعزاليــة يف تنظيــم الخــوف، قــام العلــامء بتعطيلهــا يف أثنــاء مرحلــة "إزالــة 
الخــوف"، مــا أســفر عــن نتائــج مفاجئــة بالنســبة للباحثــني، إذ تغــري ســلوك الفرئان مع مــرور الوقت، وفق 

قائدة فريق البحث يف الدراسة، ألكسندرا كالين، من "معهد ماكس بالنك لبيولوجيا األعصاب".
وأوضحت الباحثة ألكسندرا كالين، أن الفرئان شديدة الخوف تخلصت من خوفها بشكل أبطأ، مقارنة 
بالفرئان ذات نشاط القرشة االنعزالية الطبيعي، يف حني أن الفرئان األقل خوفًا مل تتعلم بشكل أرسع.

كــام كشــفت النتائــج أن القــرشة االنعزاليــة تحافــظ عــى مســتويات الخــوف ضمــن نطــاق معــني. والحــظ 
الفريــق أنــه مبجــرد أن أظهــر الفــأر ســلوك التجمــد املثــري للخــوف، انخفض معدل رضبــات قلبه، وكذلك 

نشاط القرشة االنعزالية.
تتجمــد الفــرئان املرتعبــة بشــكل كبــري يف كثــري مــن األحيــان، ولفــرتة أطــول عنــد ســامع النغمــة، وهــو مــا 

ميكن أن يفرس التعطيل امللحوظ لقرشتها االنعزالية.
تدفــق  العلــامء يف  تدخــل  االنعزاليــة،  القــرشة  ونشــاط  القلــب،  معــدل رضبــات  بــني  العالقــة  الختبــار 
املعلومات بني الجسم والدماغ عرب العصب الحائر. بحيث عندما تعطل التبادل بني القلب والدماغ، 

ظل نشاط القرشة االنعزالية مستقرًا، ومل ينخفض أثناء التجميد.
توضح الدراسة أن القرشة االنعزالية تتطلب ردود فعل من الجسم للحفاظ عى الخوف عند املستوى 
املناسب. وتوفر النتائج دلياًل عى أن التغريات الجسدية التي تحدث أثناء التجميد، هي جزء أسايس 

من تنظيم املشاعر، وأن التجميد هو أكر بكثري من مجرد استجابة عاطفية سلبية. 
ووفق كالين، فإن النتائج تشــري إىل أن القرشة االنعزالية تدمج اإلشــارات الحســية التنبؤية، واإلشــارات 

البينية، لتوفري إشارات تعليمية متدرجة وثنائية االتجاه إلبقاء الخوف عند املستوى املناسب.

رون بطاطس قادرة على  باحثون ُيطوِّ
مواجهة تغيرات المناخ

أورونو/ وكاالت:
يحاول باحثون يف جامعة مني األمريكية إنتاج نوع من البطاطس ميكنه تحمل درجات الحرارة 
تــؤدي درجــات الحــرارة  املرتفعــة يف ظــل التوقعــات بحــدوث تغــري يف املنــاخ، إذ غالبــًا مــا 

املرتفعة وامتداد مواسم النمو ملشكالت يف الجودة وإىل أمراض.
وأوضــح أســتاذ بيئــة املحاصيــل وإدارتهــا، غريغــوري بورتــر، لصحيفــة "بانجــور ديــي نيــوز"، أن 
التنبــؤات الخاصــة بتغــري املنــاخ تتمثــل يف هطــول أمطــار غزيــرة، يف وقت ال ميكــن للبطاطس 
إنتــاج  يف  االســتمرار  املزارعــون  أراد  مــا  فــإذا  الرطبــة،  املنــاخ  ظــروف  أو  الفيضانــات  تحّمــل 
البطاطس يف والية مني، سيتعني عليهم أن يكونوا قادرين عى إنتاج أصناف ميكنها مقاومة 

التغيري.
وذكــر موقــع "تيــك تاميــز" املتخصــص يف االبتــكارات التكنولوجيــة أن تلــك الوالية نجحت يف 
محصــول البطاطــس بفضــل نجــاح بطاطــس "كاريبــو روســت" التــي طــوره باحثــو جامعــة مــني، 

والذي يعمل بشكل جيد يف ظل ظروف األرض الجافة.

الصق قابل للتحلل لمراقبة صحة النباتات
روما/ وكاالت:

طــور باحثــون يف املعهــد اإليطــايل للتكنولوجيــا مــا وصفوه بأنه أول نســخة قابلــة للتحلل البيولوجي 
من الصق الفيلكرو، املستوحى من ميل نتواءات نبات األرقطيون للتشبث باملالبس.

البيئيــة،  املراقبــة  ألغــراض  ضــار  غــري  بشــكل  بالنباتــات  املــادة  هــذه  لصــق  إمكانيــة  إىل  وأشــاروا 
واســتخدامها أيضــًا لإلطــالق املتحكــم لجزيئات يف نظام األوعيــة الدموية للنباتات، وحتى الذوبان 

والتحلل بعد االنتهاء من مهمتها.
وعــى غــرار الصــق الفيلكــرو األصــي، أفــاد موقــع "أطلــس نيــوز" املتخصص يف االبتــكارات بأن هذا 
الشكل الجديد الصديق للبيئة يأخذ إشارته أيضًا من الطبيعة، وتحديدًا من نباتات البلسكاء التي 
طــورت قابليــة للتســلق فــوق نباتــات أخــرى عــن طريــق نظــام تثبيــت طفيــي يتميــز بخطافــات دقيقــة 

عى أوراقه، ما يجعله يلتصق بأسطح النباتات األخرى أثناء منوها.
وأوضحــت معــدة الدراســة، باربــارا مــازوالي: "تبــدأ دراســاتنا دامئــًا مبراقبــة الطبيعــة، والســعي إىل 
تكــرار االســرتاتيجيات، التــي توظفهــا الكائنــات الحيــة عــن طريــق تكنولوجيــات روبوتيــة منخفضــة 
التأثــري عــى البيئــة، ومــن خــالل املــرشوع البحثــي األخري أظهرنا أنه من املمكن إنشــاء حلول مبتكرة 
ال تهــدف فقــط إىل مراقبــة صحــة كوكبنــا، وال ســيام نباتاتــه، بــل تهــدف إىل القيــام بذلــك مــن دون 

إحداث تغيري فيه".
وبعــد دراســة خطافــات نبــات البلســكاء بتفاصيــل دقيقــة، اســتخدم العلــامء طابعــة ثالثيــة األبعــاد 
إلعــادة إنتاجهــا يف صــورة قابــل للتحلــل البيولوجــي وقابلــة للذوبــان، مــن مــادة تشــبه الســكر تســمى 
إيســومالت. وقــد أظهــر االختبــار أن هــذه الخطافــات االصطناعيــة قــادرة عــى االلتصــاق بقــوة بأنــواع 
نباتيــة مختلفــة، وتعمــل كنــوع مــن الصــق ميكــن تثبيتــه عــى أوراقهــا لخدمــة مجموعــة متنوعــة مــن 
األغراض. كذلك، ميكن أن تتصل هذه الخطافات الصغرية بنظام األوعية الدموية يف ورقة النبات، 
وبالتايل ميكن اســتخدامها إلطالق الجزيئات واملواد املفيدة مثل األدوية ومبيدات اآلفات، وألن 

اإليسومالت قابل للذوبان، ميكنه أن يتحلل بأمان بعد ذلك.
وأفاد العلامء، أنه باإلمكان أيضًا، بداًل من ذلك، طباعة الخطافات براتنج حساس للضوء، ودمجها 
باألجهــزة اإللكرتونيــة وأجهــزة االستشــعار للضــوء ودرجــة الحــرارة والرطوبــة لتشــكيل مقاطــع ذكيــة 

لالتصاالت حول صحة النبات.
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أعلن أنا املواطن /    ثروت محمود محمد محمود  عن فقد 
الرجــاء ممــن         900260480 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــود هــاين احمــد ازريــن  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   408134203    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   مروه انس مصطفى عبد الغفور      عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   923126387    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  نبيــل عبدالعظيــم فــرح عســلية عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  965738636 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ناهــد عهــد محمــد درويــش عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  413346420      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      محمــود عــادل حــرب الجــزار  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  411933385   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /       ارساء ايــاد عبــد الكريــم ابــو عطايــا      
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   400822649    الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يحيــي احمــد ســيد ابــو الخــر  عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   401148861     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مجــدي محمــد القطاطــي     عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         946175445 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  نايــف عيــى ابراهيــم قزعــاط عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  912441664 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــود حســن جمعــه النجــار عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802470534 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

متحــور عبــاس هــو خيانــة، وفضيحــة، وميــس بكروموزوماتــه أبنــاءه، وعائلتــه، ومــن 
حوله بأنهم عصابة مرتزقة، وكالب أثر، وخونة أيضا.

بالنســبة ملنظمــة الصحــة العامليــة فقــد آثــرت التســمية -اســتنادا إىل مــا توافقــوا 
عليه- بالذهاب إىل األبجدية اليونانية فـ"الدلتا" هي الحرف الرابع، واألوميكرون 
هــي الحــرف الخامــس عــر، وهنــا حلوا املعضلة شــكال عىل األقــل، أما نحن فلم 
نــزل نــراوح مكاننــا دون أن نجــد طبيبــا يدلنــا عــىل مخــرج موائــم ملــا نحــن فيــه مــن 

متوالية تتكاثر كلام اقرتبنا من وأدها أو نكاد!
فلــم يســعفنا الحــل حــن قلنــا: يــا عبــاس عــد إىل حضــن الشــعب فهــو حصنــك 
الــذي بــه تســتجر وســتجد فيهــم حكيــام تستشــر، فــأرص عــىل اللجــوء لبعض من 

يتمتعون بأنكر األصوات، وهكذا!
وحــن أذكــر هــذه الحقيقــة املرضيــة أمامنا، فأنا ل أقرتب أبدا من العائلة املالكة، 
فهــي مصونــة دومــا كتقليــد اجتامعــي، ول أقــرتب كذلــك مــن امتدادهــا إذا كانــوا 
متورطن يف أفعال أبيهم أو أنهم يطمحون لوراثة أبيهم كام حال كثر يف نظامنا 
العريب، ول أغمز هنا إىل مرافقة يارس عباس ألبيه محمود يف الوفد الرسمي إىل 
قطــر، إل إذا كان لــه تاريــخ ريــايض حافــل كجربيــل الرجــوب مثــال وهم يف الدوحة 

لحضور دورة الرياضات العاملية!
ولكن األهم هنا هو: إىل أين ستأخذنا جائحة سلطة فتح كرزاي ونحن نطوي كل 
يــوم واحــدا أو أكــر مــن ضحايــا هــذا الوبــاء املعــدي الــذي يــرب كل يــوم واحدة 
مــن مدننــا املحتلــة عــىل طــول الضفة الفلســطينية وعرضهــا دون أن يكون ألي من 
اللقاحــات التــي جربتهــا الفصائــل أثــرا يذكــر حتــى اللحظــة ولألســف مــا يشــر إىل 

أنها مل تكن مجدية أو ناجعة حتى اللحظة.
لقــد حــاول الكثــر مــن رشكات األدويــة والصيدلــة والجامعــات اخــرتاع لقــاح ينهــي 
وفايــزر،  زينيــكا،  إســرتا  بينهــا:  مــن  وكان  مبتحوراتهــا،  املمتــدة  الجائحــة  هــذه 
ومودرنــا، وجونســون أنــد جونســون، وجالســكو ســميث وجلعــاد األمريكيــة، نجــح 

بعضها ولو يف الحد من انتشارها.
والفاعلــة منهــا تجريــب  الحيــة  تلــك  الفصائــل وتحديــدا  تحــاول  اللحظــة  وحتــى 
فتاواها والكثر من ترصيحاتها ولكنها مل تقرتب بعد من إيجاد الحلول املناسبة 
والفعالــة أو التوحــد عــىل مــا ميكــن أن يشــل أو حتــى يضعــف مــن الفعــل اآلســن 
والهدام لوباء ســلطة عباس ببرت هذا العضو الرسطاين حتى يتطهر هذا الجســد 
مــن هــذا املتحــور املدمــر والخطــر الــذي يتجــاوز كل القيــم واألعــراف الدينيــة 

والوطنية واألخالقية.
لقــد تابــع شــعبنا الفلســطيني املرابــط الصامــد والصابــر ما قد ارتكــب منذ يومن 
مــن عــدوان آثــم مجــرم حــن انتهكــت كالب األثــر الســائبة ملاجــد فــرج وحســن 
الشيخ وعرابهم عباس حرمة بيت املحرر املجاهد إسالمبويل بدير وسط مدينة 
طولكــرم، عــىل مــرأى ومســمع مــن الجميــع، وقــد قالت زوجته الصابرة املحتســبة، 
التــي مل  وأمــام طفلتهــم  أوســعوهم رضبــا  أن  بعــد  زوجهــا  اختطفــوا  ملثمــن  إن 
الهمجيــة  أمــام  أنفســهم  عــن  الدفــاع  مــن محاولتهــم  الرغــم  عــىل  الرابعــة  تتجــاوز 
الخرقــاء لهــؤلء الســاقطن الرعــاع، التــي مل يرتكــب مبثــل فظاعتهــا دمويــو جيــش 
الحتــالل النــازي الكولونيــايل، وكيــف وصــل قطعــان هــؤلء الســفلة إىل هــذا الحد 
من الحقد وعمى الكراهية، وهذا الستحامر والستذلل األسود لعدو يدوسهم 

عىل مدار الساعة!
وتؤكــد الزوجــة املكلومــة أنــه تــم اعتقــال زوجهــا املجاهــد إســالمبويل عــىل يــد 
روا، أكر من ثالثن مرة ومل  هــؤلء املارقــن القتلــة أكــر مــن ثالثــن مرة، نعم تذكَّ
تلــن لــه قنــاة، وهــي واحــدة من مئات تعرضن لهذا العذاب اإلنســاين وآللف يقبع 
أزواجهن اليوم وبعضهن لعقود يف براثن موت املجرم عباس وزبانيته ومعتقالت 

العدو الصهيوين.
أبطــال  أن  ثقــة  عــىل  وهــي  مطالــب،  وراءه  حــق  ضــاع  مــا  البطــل:  زوجــة  وتختــم 
املقاومة يف ضفة يعبد القسام يعيشون بن مطرقة الحتالل الصهيوين الظامل 
وســندان القتلــة يف مقاطعــة عــار أوســلو وأزلم عبــاس وأدواتــه األرخــص إلرضــاء 

سيدهم النازي.
إن مــا يقــوم بــه مســتعربو زمــرة عباس يقتيض ردا حاســام يلجــم ويوقف هذا املد 
الوبــايئ حتــى ل يصيــب أحــدا بآثــاره القاتلة، وحتــى يعلم الذين يلوثون مجتمعنا 

التقي النقي الطاهر من هذا الخبث إىل أي منقلب سينقلبون.
كــام أنــه بــات ملحــا البتعــاد عــن التوصيفــات "الدقيقة" ولكنها ل تغني ول تســمن 
من جوع، كام حن يقال: "إن ما يجري هو عمل جبان، ومدان، ول ميت ألخالق 
شعبنا، ووو، وهذا كله صحيح ويف الصميم، ولكنه إن مل ينتقل إىل واقع الفعل 

امللموس فال قيمة له، وسيبقى ظاهرة صوتية خاوية!
أعتقــد أنــه مــن واجبنــا أن نســمي األشــياء مبســمياتها، ونقــدم لهــا عالجهــا الــذي 
إل  يخــدم  ل  يجــري  مــا  بــأن  كان صاخبــا  مهــام  الــرصاخ  عــن  نكــف  وأن  تســتحقه 
وأداة  وعميــل  خائــن  أنــه  يعلــم  يفعلــه  مــن  ولكــن  صحيــح،  هــذا  نعــم  املحتــل!! 
لهــذا املحتــل، وهــم يعملــون بفاعليــة وســط قلعتنــا، وبــن ظهرانينــا، وهــم الذيــن 

يطعنوننا يف الظهر وغالبا من أمامنا ويف القلب!
لقــد أزفــت الســاعة، وحــان الحــن لقــرب آثامهــم وولوغهــم يف دمنــا، فقــد هاجــم 
هــؤلء األنــذال وأهانــوا واعتقلــوا املحــرر إســالمبويل متامــا يف الوقــت الــذي كان 
فيه حلفاؤهم يف جيش الحتالل النازي الكولونيايل يقتحمون منزل الشيخ عمر 

بدير ويعتقلون ابنيه مصطفى وبراء!
والســرتقاق  الخــرتاق  عمليــات  واســتمرار  الوظيفــي،  التقاســم  هــو  هــذا  أليــس 
لألحرار، بل والقتل كام فعلوا مع الشهيد وابن الشعب الفلسطيني البار والبطل 
نــزار بنــات الــذي آثــر الستشــهاد دفاعــا عــن كرامة هذا الشــعب الــذي ابُتيل بوباء 

هذه اآلفة الخائنة.
التحقيــق  زنازيــن  وأطفــال أرساه يف  الشــعب  هــذا  شــهداء  أبنــاء  مــن  األيتــام  إن 
لســلطة عبيــد الحتــالل ويف مقابــر معتقــالت العــدو الصهيــوين يقولون لكم، لقد 
طــال انتظاركــم يك تدكــوا حصونهــم املتهاويــة، بــل ويذكرونكــم بــأن أبنــاء نيلســون 
مانديــال يف املؤمتــر الوطنــي اإلفريقــي مل يهادنــوا نظــام التمييــز العنــرصي، بــل 
حــارصوه وعزلــوه حتــى أســقطوا أركانــه عىل رؤوس قاطنيــه، وهكذا كان تاريخ كل 

حركات التحرر الوطني التي انترصت.
رحــم اللــه الشــهيد صــالح خلــف الــذي قال: ســيأيت اليوم الذي تصبــح فيه الخيانة 
وجهــة نظــر، وهكــذا غادرنــا أبــو إياد وأبو جهاد وعىل رأســهام الشــهيد الكبر يأرس 
عرفات وكثر غرهم اغتالتهم أيادي الجبناء الخونة التي اختطفت حركة فتح من 
تاريخهــا الوطنــي املعّبــد بدمــاء العرات من الفرســان العظــام، حركة تقود اليوم 
قضيتنا الوطنية إىل متاهات التفاوض والتخابر الخياين. إن ما جرى يف طولكرم 
ومــا يجــري يف جنــن ويف كل الوطــن املحتــل يقــول: أيهــا املقاومــون األبطــال، يــا 
رجــال القســام والرسايــا، يــا أبطــال املقاومة الوطنية، وفرســان الشــهيد "أبو عيل" 
مصطفــى، ويــا أيهــا املجاهــدون، وأبنــاء املقاومــة الشــعبية... اتحــدوا عــىل قلب 
رجل واحد، وتقدموا، ودكوهم، وليصبحوا أثًرا بعد عن، أما أسيادهم فإن وعد 

الله لهم باملرصاد، وعىل أياديكم تتربون ما علوا تتبرا.

املنــزل عــىل 3 غــرف مع منافعها، 
فيام تبلغ مساحته نحو 160 مرًتا 
املواطــن  عائلــة  وتقطنــه  مربًعــا 
املذكور املكونة من 7 أشخاص.

جنــود  مــن  كبــرة  قــوات  وكانــت 
بــر  حــي  اقتحمــت  قــد  الحتــالل 
ســاعة  يف  ســلوان  ببلــدة  أيــوب 
أمــس، وقامــت  مبكــرة مــن صبــاح 
لتبــارش طواقــم  املنطقــة،  بإغــالق 
القــدس  الحتــالل يف  بلديــة  مــن 

بعملية الهدم.
ســلطات  أجــربت  ذلــك،  إىل 
املقــديس  أمــس،  الحتــالل، 
أمــر ربايعــة مــن ســكان بلــدة جبل 
املكــرب جنــويب القــدس املحتلــة، 

عىل هدم منزله.
وقــال مركــز معلومــات وادي حلــوة 
الحتــالل  ســلطات  إن  بالقــدس: 
 193 املــايض  العــام  هدمــت 
منشــأة يف القــدس املحتلــة، مــن 
بينهــا 107 منشــآت ُهدمت ذاتيا 
دفــع  لتفــادي  أصحابهــا  قبــل  مــن 

الغرامات الباهظة.
قــد  الحتــالل  قــوات  وكانــت 
اقتحمــت بلــدة العيســوية، وســط 

القدس املحتلة، أمس، وسلمت 
إخطــارات هــدم ملنــازل مواطنــن 
عبيــد  حــي  يف  خاصــة  هنــاك 

ومنطقة الظهرة.
اعتداءات مستوطنين

نّفــذ  ذلــك،  غضــون  يف 
مســتوطنون، مســاء أمس، مســرة 
اســتفزازية يف شارع الواد بالبلدة 
القدميــة يف القــدس، وصــوًل إىل 
الحائط الغريب للمسجد األقىص، 
كــام قــام آخــرون باســتفزاز أهــايل 
املهدديــن  جــراح  الشــيخ  حــي 

بالتهجر.
يف  الحتــالل  قــوات  وانتــرت 
القدميــة، وفتشــت شــباًنا  البلــدة 

يف طريق الواد.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
وضــع  حاولــوا  املســتوطنن 
منــزل  جــدران  عــىل  شــمعدان 
عائلة الكرد يف حي الشيخ جراح، 
بعــزف  الحــي  أهــايل  واســتفزوا 

موسيقى أمام منزل العائلة.
ويف وقت ســابق من أمس، أتلف 
مستوطنون رسومات قام األهايل 
البيــوت  جــدران  عــىل  برســمها 

املهددة بالتهجر يف الحي.
مســتوطن   300 مــن  أكــر  وكان 
األقــىص  املســجد  اقتحمــوا  قــد 
مــن  مشــددة  بحراســة  أمــس، 
رشطــة الحتــالل، ونفــذوا جــولت 

استفزازية يف باحاته.
الحتــالل  ســلطات  وأغلقــت 
أحــد  املغاربــة  بــاب  الرسائيــيل 

أبواب األقىص املبارك.
القدميــة  القــدس  وشــهدت 
عســكرية  إجــراءات  وبواباتهــا 
عــىل  وتضييــق  مشــددة، 
قبــل  مــن  واملصلــن  املواطنــن 

عنارص رشطة الحتالل.
مســتوطنون،  أدى  ذلــك،  إىل 
تلموديــة  طقوســا  أمــس،  مســاء 
بالقــرب مــن قريــة اللــن الرقيــة، 

جنوب نابلس.
الســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
شــامل الضفــة غســان دغلــس: إن 
احتشــدوا  املســتوطنن  عــرات 

الجــرس عــىل طريــق  قــرب منطقــة 
وأشــعلوا  نابلــس،  اللــه-  رام 
شــمعدانا وأدوا طقوســا تلموديــة 
قــوات  بحاميــة  املنطقــة،  يف 

الحتالل.
قــوات  أغلقــت  آخــر،  ســياق  يف 
املدخــل  أمــس،  الحتــالل، 
رشق  "يــرزا"،  لخربــة  الرئيــس 
رشق  شــامل  طوبــاس،  مدينــة 
ووضعــت  الغربيــة،  الضفــة 
حاجــًزا عســكرًيا هنــاك، ومنعــت 
املواطنــن مــن الدخــول والخروج، 
ملــف  ملســؤول  ترصيحــات  وفــق 
األغوار يف محافظة طوباس معتز 

بشارات.
اعتقاالت

اعتقلــت  منفصــل،  ســياق  يف 
 18 أمــس،  الحتــالل،  قــوات 
مواطًنــا، من أنحــاء متفرقة بالضفة 
املحتلتــن،  والقــدس  الغربيــة 

منهم محررون.

قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ففــي 
الحتــالل، كال مــن: محمــود ماهــر 
ثلجــي، وعبــد اللــه طالــب حامــد، 
ويحيــى  حامــد،  الرحمــن  وعبــد 
مداهمــة  بعــد  حامــد،  أحمــد 
منازلهــم يف بلــدة ســلواد، وأحمــد 
زيــدان، وعبــود أبو عادي، وســامح 
عبــده، وعبــد الحكيــم أبــو عــادي، 

من بلدة كفر نعمة.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
الحتالل الشاب محمد إياد البو، 
واألســر املحــرر محمــود الحــداد، 
واألســر  الخليــل،  مدينــة  مــن 
بلــدة  مــن  الزهــور  معــن  املحــرر 

بيت كاحل.
اعتقــال  جــرى  لحــم،  بيــت  ويف 
جربيــن،  مــوىس  صــربي  الشــاب 
مــن بلــدة تقــوع، ومحمــد جرب جاد 
اللــه، مــن مدينــة بيــت جــال، بعــد 

دهم منزيل ذويهام.
مصــادر  ذكــرت  جنــن،  ويف 

الحتــالل  قــوات  أن  محليــة، 
إيــاد  محمــد  الشــابن،  اعتقلــت 
صبارينــي،  إيــاد  وفخــري  ربايعــة، 
يف  ذويهــام  منــزل  مداهمــة  بعــد 

بلدة ميثلون.
قــوات  اعتقلــت  قلقيليــة،  ويف 
الحتــالل الشــابن: معتــز مراعبــة 
جنــوب  ثلــث  كفــر  بلــدة  مــن 
قلقيليــة، ومتيــم خلــدون رضــوان، 
عمريهــام،  مــن  العرينــات  يف 
أثنــاء مرورهــام عن حاجز عســكري 
طيــار نصبه الحتالل عىل الطريق 
قلقيليــة  مدينتــي  بــن  الواصلــة 

ونابلس.
ويف القــدس املحتلــة، اعتقلــت 
قــوات الحتــالل، الشــاب محمــد 
عطــا اللــه أبو عيــد، من قرية بّدو، 
املحــرر  األســر  ســلمت  فيــام 
بلــدة  مــن  شامســنة،  محمــد 
مخابــرات  ملقابلــة  بالًغــا  قطنــة، 

الحتالل.

الغربية"، مؤكدا أن ذلك "يأيت يف إطار العدوان املتواصل عىل شعبنا 
وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا".

الغربيــة  الضفــة  يف  املتصاعــدة  الســتيطان  وتــرة  "ارتفــاع  إن  وقــال: 
مشــاريع  مثانيــة  عــىل  األخــرة  الحتــالل  ومصادقــة  املحتلــة،  والقــدس 
اســتيطانية، وســبق ذلــك قبــل أيــام قــرار ببنــاء أضخم حي اســتيطاين عىل 
حالــة  مــن  الخــروج  الســلطة  مــن  يتطلــب  القــدس؛  شــامل  قلنديــا  أرض 
الصمت والعجز التي متر بها إزاء هذه الجرائم املتصاعدة والعتداءات 

املستمرة".
وأكــد القانــوع أن "رفــع اليــد الغليظــة عــن أبنــاء شــعبنا، وإطــالق العنــان 
الحتــالل  مــع  الشــتباك  باســتدامة  كفيــل  الفلســطينية؛  للجامهــر 
مشــاريعه  ووقــف  جرامئــه،  ملواجهــة  املقاومــة  وتصعيــد  الصهيــوين، 

الستيطانية، وإبطال مخططاته".

الجديدة توزعت حسب التايل: الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، 
جنن 11، طولكرم 8، رام الله والبرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي 

القدس 2، أريحا واألغوار 3، قطاع غزة 20.
ولفتــت وزارة الصحــة إىل وجــود 49 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
فيــام ُيعالــج يف مراكــز وأقســام "كورونــا" باملستشــفيات يف الضفــة 78 

مريًضا، منهم 9 مرىض عىل أجهزة التنفس الصطناعي.
وأشــارت إىل أن نســبة التعايف من فروس "كورونا" يف فلســطن بلغت 
%98.3، فيــام بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %0.7 ونســبة الوفيــات 

%1 من مجمل اإلصابات.

مشاركون يطالبون الحكومة بتفعيل قانون حقوق املعوقني لعام 1991

وزارة األرسى تناقش خطتها اإلسرتاتيجية التنموية لـ )2022 - 2024(

مؤقتا بسبب المنخفض
عياش: قرار مبنع عمل 
الصيادين يف بحر غزة

 غزة/ فلسطن:
نــزار عيــاش أن الرطــة  أعلــن نقيــب الصياديــن يف قطــاع غــزة 
البحريــة قــد أبلغتهــم مســاء أمــس، بإغــالق البحــر ومنــع دخــول 
الصياديــن للعمــل الليلــة املاضيــة. وأشــار "عيــاش" يف ترصيــح 
لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة، إىل أن قــرار املنــع جــاء تزامًنــا توقــع 
تأثر املنطقة مبنخفض جوي وارتفاع يف الرياح واألمواج ابتداًء 
مــن الليلــة املاضيــة. وبــن أن الرطــة البحريــة أكــدت لهــم أن 
إغــالق البحــر جــاء مــن بــاب الحفاظ عــىل أرواح الصيادين وعدم 

تعرضهم لألذى من جراء سوء األحوال الجوية املرتقبة.

الصحة تفتتح تشغيل جهاز 
أشعة )CT( مبجمع الشفاء

غزة/ فلسطن: 
احتفلت وزارة الصحة، أمس، بتشــغيل جهاز أشــعة الفحص بالتصوير 
املقطعــي املحوســب )CT( الجديــد يف قســم األشــعة والطــوارئ يف 

مجمع الشفاء الطبي مبدينة غزة.
وقــال وكيــل الــوزارة يوســف أبــو الريــش لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة: إن 
ألــف   600 آليــة عاليــة، ويبلــغ ســعره  الجهــاز متطــور جــدًا وبإمكانــات 

دولر.
صــت لرفــع  وبــن أن الجهــاز يــأيت ضمــن منحــة بقيمــة 2800000 ُخصِّ
قدرات وزارة الصحة يف مجالت مختلفة، منها أجهزة األشعة والعناية 

املركزة وتنظر الجهاز التنفيس والهضمي.
والصنــدوق  للتنميــة  اإلســالمي  للبنــك  بالشــكر  الريــش  أبــو  وتوجــه 
الكويتــي للتنميــة القتصاديــة العربية عىل متويلهم املايل، واملجلس 

القتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر "بكدار" عىل رعايته.
بــدوره قــال مديــر دائــرة األشــعة يف مجمــع الشــفاء كامل جــرب لـ"الرأي": 
ص للفحوصــات التــي تحتــاج إىل رسعــة يف  إن الجهــاز الجديــد ســُيخصَّ

الخدمة املقدمة للمرىض.
وذكر أن الجهاز سيخصص لحالت القلب واألوعية الدموية والريان 

الرئوي، بحيث يقدم خدمته لنحو 60 حالة خالل 24 ساعة.

"الفكر الحر" تطلق مهرجان 
األلعاب الشعبية لعام )2021( 

خان يونس/ فلسطن: 
أطلقــت املراكــز الرتبويــة التابعــة لجمعية الثقافة والفكر الحر أمس فعالية 
مهرجــان األلعــاب الشــعبية، تحــت شــعار: "يــا عمــي ويــن الطريــق ع بــالدي 
املراكــز  مــن  طفــاًل   250 مــن  أزيــد  املهرجــان  يف  وشــارك  أكيــد".  راجــع 
تفاعــل  وســط  واألمــل(،  الــروق  ومركــزي  الرتبــوي  نــوار  )مركــز  الرتبويــة 
واســع من األطفال مع األلعاب الشــعبية واأللعاب الحركية املعتمدة عىل 

النشاط البدين، والذهنية التي تعتمد عىل رسعة البديهة.  
الفــرا أن املهرجــان الســنوي يهــدف إىل  وأوضحــت مديــرة املركــز نجــوى 
مــن  الشــعبي  املــوروث  عــىل  والحفــاظ  الوطنيــة،  األطفــال  هويــة  تعزيــز 
التعــاون  األلعــاب الخاصــة باملجتمــع الفلســطيني قدمًيــا، وترســيخ قيمــة 

والثقة بالنفس ومهارات الرتكيز والعمل الجامعي.

غزة/ فلسطن:
الحكومــة  اإلعاقــة  ذوي  مــن  أشــخاص  طالــب 
املعوقــن  حقــوق  قانــون  بتفعيــل  اللــه  بــرام 
األدوات  توفــر  عــىل  والعمــل  1991م،  لعــام 
الخاصــة  الحركيــة والســمعية  الطبيــة واملســاعدة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.
مــع األشــخاص  جــاء ذلــك خــالل وقفــة تضامنيــة 
ذوي اإلعاقــة، أمــس، نظمــت يف ســاحة الفاخــورة 

غرب مخيم جباليا شامل قطاع غزة.
وشــارك يف الوقفــة التــي حملــت عنــوان: "قيــادة 
عــامل  نحــو  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ومشــاركة 
ومســتدام  إليــه  الوصــول  للجميــع وميكــن  شــامل 
بعــد كوفيــد 19": ممثلــون للمؤسســات األهليــة 
والبلديات، وأشخاص ذوو إعاقة وأولياء أمورهم.

ورفع املشاركون الالفتات امُلطالبة بتلبية حقوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأخــرى منــددة بواقعهــم 
أخــرى رفعهــا  املــرتدي، يف حــن عــربت لفتــات 
أطفال من ذوي اإلعاقة وغرهم عن رضورة النظر 

إىل مستقبلهم والهتامم بواقعهم.
وأكــد مديــر برنامــج التأهيــل املجتمعــي باإلغاثــة 
قانــون  تطبيــق  غيــاب  أن  عابــد  مصطفــى  الطبيــة 
وعــدم   1999 لعــام   4 رقــم  املعوقــن  حقــوق 

تفعيله منذ إقراره أديا إىل تغييب حقوقهم.
العوائــق  تفكيــك  رضورة  عــىل  عابــد  وشــدد 
والحواجــز وكــرس األبــواب املغلقــة، مــن أجــل أن 

يعيش األشخاص ذوو اإلعاقة بكرامة ومساواة.
عــالء  لهيــا  بيــت  بلديــة  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 
الناشــطن  وائتــالف  البلديــة،  مســاندة  العطــار 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأعلن العطار خالل الوقفة أن البلدية ستخصص 

بشــئون  ُتعنــى  مؤسســة  إلنشــاء  أرض  قســيمة 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
املختصــة، مشــًرا إىل جهــود بلديتــه واســتمرارها 

من أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
طالبــت  اإلعاقــة  ذوي  أمــور  أوليــاء  كلمــة  ويف 
ســجود املدهون بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
املاليــة  واملســاعدات  بالتشــغيل  واملتعلقــة 
إىل  الحاجــة  إىل  مشــرة  املســاعدة،  واألدوات 
التأمــن والخدمــات الصحيــة واملتنوعــة والتأهيل 

والدمج والتشغيل.
األهليــة  املؤسســات  املدهــون  وطالبــت 
والحكوميــة باحتــواء األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
احتياجاتهــم  بتلبيــة  والحكومــة  املجــالت،  كل 
التــي نــص عليهــا القانــون وتعميم لغة اإلشــارة يف 

املؤسسات األهلية والحكومية.

غزة/ فلسطن: 
ورشــة  واملحرريــن  األرسى  وزارة  عقــدت 
لعــام  التنمويــة  الخطــة  ملناقشــة  عمــل 
سياســة  ضمــن  أمــس،   ،2024  -  2022

النهــج التشــاريك يف إعــداد الخطــط ورســم 
السياســات مبــا يخــدم تفعيــل قضية األرسى 

عىل املستوى املحيل والدويل.
وحــر اللقــاء بهــاء املدهــون وكيــل الــوزارة، 
ومبشــاركة د. محمد املدهون وزير الشــباب 
واملديــرون  الســابق،  والثقافــة  والرياضــة 

العامون ومديرو الدوائر.

لعــام  التنمويــة  الخطــة  املجتمعــون  وناقــش 
مبــا  الــوزارة  وضعتهــا  التــي   2024  2022-
يضمن تحقيق رؤية ورســالة وأهداف الوزارة 
أحــد  تعــد  التــي  األرسى  قضيــة  خدمــة  يف 
أهــم القضايــا الوطنيــة الفلســطينية، والعمــل 
عــىل تفعيلهــا محليــًا ودوليًا واملحافظة عىل 

حقوقهم.
وشدد وكيل الوزارة عىل رضورة العمل وفق 
خطة ورؤية إسرتاتيجية واضحة وفق األسس 
العلمية السلمية مبا يضمن النهوض بقضية 
والــدويل  املحــيل  املســتوى  عــىل  األرسى 

األرسى  لجميــع  الحريــة  تحقيــق  إىل  وصــوًل 
داخل السجون.

مــن جانبــه أشــاد د. محمــد املدهــون بالخطة 
اإلســرتاتيجية التــي وضعتها الــوزارة واملبنية 
عــدة  إىل  وتطــرق  علميــة،  أســس  عــىل 
مواضيع تتعلق بالرؤية والرسالة والتوجهات 
اإلسرتاتيجية وأهداف الوزارة وتحليل البيئة 
الداخليــة والخارجيــة واســتغالل نقــاط القــوة 
والضعف والفرص املتاحة، مؤكدًا أن قضية 
السياســية  الجهــود  كل  إىل  بحاجــة  األرسى 

والقانونية واإلعالمية.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

د الطريق لحل  دراسة ُتمهِّ
ر اللغز المحيِّ

واشنطن/ وكاالت:
أظهــرت دراســة جديــدة أجريــت عــى غبــار الفضــاء، أن املــاء الــذي 
يغطــي غالبيــة ســطح األرض، ميكــن أن يكــون قــد تشــكل يف الفضــاء 

مبساعدة الرياح الشمسية.
ووفــق الدراســة التــي نــرت نتائجهــا يف مجلــة "نيتــر أســرونومي"، 
فقــد اختــر فريــق دويل مــن العلــاء، عينــات مأخــوذة مــن كويكــب 
"إيتوكاوا"، جمعت بواسطة مسبار الفضاء الياباين "هايابوسا" سنة 

.2010

الــذري  الركيــب  لقيــاس  املقطعــي  التصويــر  العلــاء  واســتخدم 
لحبيبات الغبار عى الكويكب، واكتشاف جزيئات املاء.

"إيتــوكاوا"  املوجــودة يف  املــاء  أن جزيئــات  الباحثــون إىل  وتوصــل 
مــن  املتدفقــة  الهيدروجــن  أيونــات  اصطدمــت  عندمــا  تشــكلت 
الشمس بجزيئات الغبار عى الصخور الفضائية، ما أدى إىل تغيري 

تركيبها الكيميايئ.

العراق يالحق آثاره المهربة 
عبر المحاكم الدولية

بغداد/ وكاالت:
أعلنــت الســطات العراقيــة أنهــا بصــدد التوجــه إىل املحاكــم الدوليــة 
لرفــع دعــاوى ضــد الــدول غــري املتعاونــة يف ملــف اســتعادة العــراق 
َبــت بعــد عــام 2003، مؤكــدة أن الدعــاوى ال تشــمل  آلثــاره التــي ُهرِّ

الدول املتعاونة، وأنها تسعى إلغالق امللف بشكل كامل. 
وأكــد املديــر العــام لهيئــة اآلثــار والــراث يف وزارة الثقافــة والســياحة 
مــن  العديــد  "إقامــة  األحــد،  حســن،  مجيــد  ليــث  العراقيــة،  واآلثــار 
َبت من العراق  الدعاوى من أجل اسرداد اآلثار واملمتلكات التي ُهرِّ

بعد عام 2003".
"وزيــر  أن  الرســمية،  العراقيــة  "الصبــاح"  وبــن يف ترصيــح لصحيفــة 
الثقافة حسن ناظم، ترأس وفدًا زار دواًل عدة، وأجرى لقاءات رسمية 
مــع نظريتيــه الفرنســية واإلماراتيــة، بحــث خاللهــا معهــا ملــف اآلثــار 

املهربة".
وأكد ليث مجيد حسن أن "العراق سيستمر بجهده الكبري الستعادة 
َبــت منــه بعــد أحــداث عــام 2003، وال  آخــر قطعــة مــن اآلثــار التــي ُهرِّ
ســيا بعد فوزه )العراق( بعضوية املجلس الحكومي الدويل لتعزيز 

إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية".
وأشــار إىل أنــه "ســبق للعــراق أن اســتعاد 17 ألــف قطعــة أثريــة ولوحــة 
غلغامــش أخــريًا مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فيــا يعمــل قســم 
االســرداد يف الهيئــة عــى إعــادة جميــع اآلثــار واملمتلــكات العراقيــة 

املوجودة يف الخارج".
وأكــد املديــر العــام لهيئــة اآلثــار والــراث يف وزارة الثقافــة والســياحة 
واآلثــار العراقيــة أن "الواليــات املتحــدة جــزء مــن الــدول التــي متتلــك 
آثــارًا عراقيــة. وهنــاك غريهــا مــن الــدول التــي تتعــاون بشــكل رسيــع 
وتعيــد اآلثــار إلينــا، يف حــن هنــاك تلكــؤ يحصــل يف البعــض اآلخــر 

منها، ما يستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات والقضايا القانونية".
مســؤول يف وزارة الســياحة أكــد، أن "املفاوضــات العراقيــة مــع بعــض 
الــدول التــي حصلــت عــى آثــاٍر عراقيــة مل تنتــج منهــا أي تفاهــات 
نحــو  بالتوجــه  قــرار  اتخــاذ  إىل  العــراق  اضطــر  مــا  اآلن،  حتــى  نهائيــة 
املحاكــم الدوليــة"، مؤكــدًا أن امللــف مهــم جــدًا للعــراق، وال ميكــن 

إغالقه إال بعد اسرجاع كل القطع األثرية.
واسرد العراق يف يوليو/متوز املايض 17 ألف لوح طيني مساري 
أثريــة  مجموعــة  أكــر  وهــي  املتحــدة،  الواليــات  مــن  مهــرب  أثــري 
اســتعادتها بغــداد، وفــق وزارة الثقافــة، مــن بينهــا العديــد مــن القطــع 
الثمينــة األخــرى العائــدة إىل حضــارات مــا بــن النهريــن، التــي ُســلبت 

خالل سنوات من الحروب واألزمات. 
وتعرضــت املواقــع األثريــة يف مختلــف أنحــاء العــراق لتدمــري ورسقــة 
العقديــن األخرييــن،  مــرت يف  التــي  الحــروب  كبــري، خــالل  وإهــال 
وخصوصــًا يف املرحلــة التــي أعقبــت غــزو التحالــف الــدويل بقيــادة 

الواليات املتحدة إلسقاط نظام صدام حسن عام 2003.
ورسقــت مــن متحــف بغــداد وحــده نحــو 15 ألــف قطعــة أثريــة، بينــا 
وصــل عــدد املرسوقــات مبجملــه إىل 32 ألــف قطعــة، أُخذت من 12 

ألف موقع أثري بعد الغزو األمرييك. 

لندن/ وكاالت:
ال تــزال مشــكلة ضعــف البرص أحــد التداعيات 
الصحيــة التــي تؤثــر عــى حيــاة ماليــن البــر 
توفــري  نحــو  العلــاء  ويتســابق  العــامل،  حــول 
أكــر العالجــات فاعلية، ومن بينها عالج واعد 
جديد كشف عنه العلاء يف دراسة حديثة.

أّيــام  قبــل  ُنــرت  دراســة  يف  باحثــون  وأفــاد 
يف دوريــة "ســاينتفك ريبورتــس" أن التعــرض 
ملوجــة قصــرية مــن الضــوء األحمــر يف الصبــاح 
يعمل عى تحسن البرص املتدهور، ما قد 
يوفــر عالًجــا بســيًطا وآمًنــا وســهل االســتخدام 
للحفاظ عى قوة الرؤية مع التقدم يف العمر.

ويف االختبارات التي أُجريت عى 20 مشارًكا 
األحمــر  الضــوء  مــن  دقائــق  لثــالث  تعرضــوا 
العميــق 670 نانومــر يف الصبــاح بن الســاعة 
بنســبة  البــرص  تحســن  و9 صباًحــا،  8 صباًحــا 
أقــل( أســبوعًيا  %17 واســتمر )عنــد مســتوى 
يف املتوســط، ويف بعــض املتطوعــن، وصل 

التحسن إىل 20%.
تتطابق هذه النتائج مع ما توصل إليه العلاء 
يف دراســات ســابقة عــى الحيوانــات، اقتــرص 
األحمــر  للضــوء  البــرص  تعريــض ضعــاف  فيهــا 
عى مرة واحدة؛ إذ كان التعرض اليومي الذي 

يتطلب طاقة ضوء أحمر أقل من السابق.
مــن  جيفــري  جلــن  األعصــاب  عــامل  ويقــول 
جامعــة كوليــدج لنــدن يف اململكــة املتحــدة: 
مــرة  بســيط   )LED( جهــاز  اســتخدام  "إن 
واحــدة يف األســبوع يعيــد شــحن نظــام الطاقــة 
إعــادة  مثــل  الشــبكية،  خاليــا  يف  املتدهــور 

شحن البطارية".

الحــل  هــو  الصبــاح  يف  "التعــرض  ويضيــف: 
لتحقيــق التحســن املطلــوب، كــا رأينــا ســابًقا 
امليتوكوندريــا  اضطرابــات  فــإن  الذبــاب،  يف 
بنفــس  تســتجيب  وال  متغــرية  أمنــاط  لديهــا 
الظهــر".  بعــد  مــا  فــرة  يف  للضــوء  الطريقــة 
بأنهــا مجموعــة  أمــراض امليتوكندريــا  وتعــرف 
مــن االضطرابــات الناتجــة عــن خلــل يف وظيفــة 
امليتوكندريون )تســمى أيضا املتقدرة( وهي 

عضية تنتج الطاقة للخلية. 
جســم  خاليــا  كل  يف  املتقــدرات  وتوجــد 
اإلنســان باســتثناء خاليــا الــدم الحمــراء وتعمــل 
عى تحويل جزيئات الطعام إىل طاقة آي يت 

يب تغذي الخلية.
ويف العــن، تعتــر امليتوكوندريــا، التــي غالًبــا 
ما تسمى مراكز قوة الخلية، هي الحل؛ حيث 
األحمــر  بالضــوء  العصيــات  هــذه  شــحن  يعــاد 

حتى تتمكن من إنتاج املزيد من الطاقة.
امليتوكوندريــا  "متتلــك  جيفــري:  ويقــول 
حساســيات خاصة للضوء ذي الطول املوجي 
الطويــل الــذي يؤثــر عــى أدائهــا؛ حيــث تعمــل 
مــن  متتــد  التــي  األطــول  املوجيــة  األطــوال 
أداء  تحســن  عــى  نانومــر   900 إىل   650

امليتوكوندريا لزيادة إنتاج الطاقة".
وبحســب الباحثــن؛ سيســتغرق تطويــر جهــاز 
مكتمــل لالســتخدام عــى نطــاق واســع بعــض 
الوقــت، ومــع ذلك، يحــذر الباحثون من وجود 
تفاوت يف مســتوى التحســن بن املشــاركن، 
الدراســات  تبحــث  أن  رضورة  إىل  مشــريين 
املســتقبلية عــن كثــب يف املتغــريات األخرى 

التي قد تؤثر عى النتائج.

اتحاد دولي يكرم المؤرخ 
الفلسطيني حازم البكري

غزة/ فلسطن:
املــؤرخ  فلســطن،  العــرب-  والشــعراء  لألدبــاء  الــدويل  االتحــاد  كــرم 

الكاتب الفلسطيني حازم البكري.
ماهــر  د.  االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  التكريــم:  حفــل  وحــر 
هيئــة  إدارة  مجلــس  ورئيســة  اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء  الســويريك، 

الهالل الفلسطيني لإلغاثة والتنمية هال شعث. 
وأعالــه  البكــري،  املــؤرخ  حيــاة  محطــات  الســويريك  واســتعرض 

الثقافية.
وأثنــى مديــر العالقــات العربيــة والدوليــة يف االتحــاد وضــاح بسيســو 
ملصلحــة  العمــل  محطــات  جميــع  يف  البكــري  املقــديس  دور  عــى 

القضية الفلسطينية.
وأوضح بسيسو أن تكريم البكري يأيت تقديًرا لدوره وأبحاثه يف علوم 
"األنســاب وتاريخ بيت املقدس"، إىل جانب كتابه الجديد عن دور 

السينا يف فلسطن منذ العهد العثاين حتى الوقت الحارض.

قاموس "ميريام 
وبستر" األمريكي 

يختار "فاكسين" 
كلمة العام

نيويورك/ وكاالت:
وبســر"  "مرييــام  قامــوس  اختــار 
اإلنرنــت  عــى  الشــهري  األمــرييك 
)لقــاح(  "فاكســن"  لقــاح  كلمــة 
كلمــة عــام 2021، لكونهــا تحولــت 
لجائحــة  رئيــس  عــالج  مجــرد  مــن 
كورونا إىل "حجة سياسية ومصدر 

لالنقسام".
قــراره  بيــان،  يف  القامــوس،  وعّلــل 
معتــرًا أن "قّلــة مــن الكلــات هــي 
التــي تســتطيع التعبــري عــن الكثــري 
خــالل فــرة مــن الزمــن". وأضاف أن 
"كلمــة لقــاح عنــت أكــر بكثــري مــن 
رمــزت  فهــي   .2021 عــام  الطــب 
يف نظــر كــر إىل إمــكان العودة إىل 
حيــاة مــا قبل الجائحة، لكنها كانت 
تتعلــق  مناقشــات  محــور  أيضــًا 
واالنتــاء  الشــخصية،  بالخيــارات 
املهنيــة،  واألنظمــة  الســيايس، 
وعــدم  املــدارس  يف  والســالمة 
املســاواة يف الصحــة، وغــري ذلــك 

الكثري".
"اســتخدام  أن  القامــوس  وأوضــح 
لقــاح يثــري اســتجابة مناعية بطريقة 
جديــدة كليــًا دفــع "مرييام وبســر" 
الكلمــة  تعريفــه  مراجعــة  إىل 
وتوسيعه" يف مايو/ أيار الفائت.

دراسة حديثة: نبات "أهمله 
العلماء" قد يعالج السرطان

سيدين/ وكاالت:
يبــدو أن األدويــة التقليديــة املســتخلصة مــن النباتــات الشــعبية ال تزال 
تحافظ عى قيمتها العالجية يف العرص الحديث، وهو األمر عكســته 
نتائج دراســة حديثة تقول إن أوراق نبات قديم اســتخدمه األســراليون 
األوائل كدواء، يحتوي عى مركبات ميكن أن تساعد يف عالج مرىض 

الرسطان.
وبحســب الدراســة املنشــورة يف دوريــة "بايــو موليكيولــز" فــإن نباتــات 
أســراليا،  غــرب  يف  قدميــا  اســتخدمت  التــي  غاليتــا"  "إرميوفيــال 

تستطيع إيقاف مقاومة الخاليا الرسطانية للعالج.
وعر آالف الســنن، اســتخدم الســكان األصليون بأسراليا مادة الراتنغ 
مــن هــذه العائلــة األســرالية مــن النباتــات املزهــرة، والتي ُيعني اســمها 
احتفــاالت  تدخــل يف  وكانــت  الصحــراء"،  "ُمحبــة  املحليــة  اللغــة  يف 
التدخــن التقليديــة، إذ كان ُيعتقــد أنهــا مفيــدة للصحــة، كــا كانــت 

تستخدم يف عالج األمراض الجلدية.
عقبــة  لألدويــة  الرسطانيــة  األورام  مقاومــة  تشــكل  الــذي  الوقــت  ويف 
رئيســية أمــام العالجــات مثــل العــالج الكيميــايئ، بــات مــن الــروري أن 

يطرق العلاء أبوابا جديدة للتغلب عى هذه املعضلة الطبية.
وعكــف العلــاء مؤخــًرا عــى دراســة نباتــات "إرميوفيــال غاليتــا" عــى 
املستوى البايوكيميايئ من أجل معرفة املزيد عن أرسارها العالجية.
ولســنوات طويلــة، كان لهــذا النــوع مــن النباتــات فرصــا عالجيــة واعــدة، 
ليس فقط ألنها متتلك تاريخا طويال يف االستخدام الطبي ولكن أيضا 

الحتوائها عى مركبات الفالفونويد.
ويعــد مركبــات الفالفونويــد أحــد أنــواع املركبــات النباتيــة التــي ثبــت 
أنهــا متنــع الروتينــات الناقلــة التــي تقــاوم الــدواء، وهــذه املركبات غري 
ســامة، ومتتلــك تنوًعــا كيميائيــا عاليــا، كــا أّن لها نشــاط حيــوي واعد، 

ما يجعلها ذات قيمة لالستخدام الطبية.
يف املايض، تم العثور عى أنواع أخرى من جنس النباتات "إرميوفيال" 
تحتوي عى مركبات الفالفونويد التي متنع نشــاط الروتينات الناقلة 
التــي تقــاوم الــدواء، وتظهــر بعض هذه النباتات أيضا خصائص مضادة 

ملرض السكر، والفريوسات، والبكترييا، وااللتهابات.
ووجــد الباحثــون أن الراتنــغ املأخــوذ من نباتات "إرميوفيال غاليتا" كان 
قــادرا عــى زيــادة تأثــري العــالج الكيميــايئ عــى خاليــا رسطــان القولــون 
يف  الفالفونويــد  مركبــات  أّن  االختبــارات  وكشــفت  ملحــوظ،  بشــكل 
إىل  األدويــة  وصــول  ُتعيــق  التــي  الروتينــات  عمــل  قوضــت  الراتينــغ 

الخاليا الرسطانية.
الدراســة  نتائــج  اســتخدام  تــم  إذا  إنــه  الحاليــة  الدراســة  مؤلفــو  ويقــول 
لصنــع منتــج تجــاري، فإنهــم "يفكــرون يف تقاســم األربــاح مــع املزارعــن 

املحلين يف املناطق التي تنمو فيها هذه النباتات".

من ضوء الشمس.. علماء يكتشفون 
عالًجا لضعف البصر

)أوميكرون( والمسؤولية
األمــر جــد وليــس بهــزل، هــذا ما شــعرت به وأنا أســمع وأشــاهد ســيارة 
إســعاف فلســطينية تجوب شــوارع النصريات العامة تدعو من خالل 
مكــر صــوت النــاس للذهــاب للتطعيــم ضــد فــريوس كورونــا. ومــا 
قالــه املتحــدث مبكــر الصــوت: إن غــزة ليســت مبنــأى عــن التحوالت 
الجارية يف العامل عى فريوس كورونا، وكان يدعو الناس إىل إلتزام 
الجســدي، واســتخدام  والتباعــد  الكامــة،  الوقايــة، كلبــس  أســباب 

املعقات ذات الصلة، والتزام النظافة.
قلــت يف نفــي لــو مل يكــن األمــر جــد، والخطــر متوقــع، ملــا ترصفت 
وزارة الصحــة بهــذه الطريقــة، بإرســال ســيارة إســعاف مبكــر صــوت 
الجرعــات  لتلقــي  التطعيــم  بــاإلرساع إىل مراكــز  وتناشــد املواطنــن 
الخاصة بالتطعيم ال سيا الجرعة الثالثة ملن تلقى األوىل والثانية.

وليك استوثق من درجة الخطر وكذا اإلحساس باملسؤولية والجدية 
بحــث عــن املوقــف الصحــي يف الضفــة الغربيــة، فوجــدت أن وزيــرة 
الصحة تدعو املواطنن لاللتزام بأسباب الوقاية بحسب التعليات 
الســابقة، وتطلــب مــن املواطنــن حمــل شــهادة التطعيــم معهــم يف 
تجوالتهــم وعنــد ســفرهم، وكــذا عنــد الذهــاب للفنــادق واملــدارس 
والجامعات. وقالت: إن القادمن من دول إفريقيا املصابة مبتحول 
)أوميكرون( سبخضعون للحجر املنزيل، مع فحص كورونا يف اليوم 
السابع، وقالت: ليست لدينا يف مستشفيات الضفة وغزة األجهزة 
الالزمة للكشــف عن املتحول، لذا ترســل العينات إىل مستشــفيات 

الداخل املحتل، لذا ال ميكن نفي أو إثبات وجود املتحول.
األمر إذن جد ال هزل فيه، والجهات الصحية تسابق الزمن يف إرشاد 
النــاس، وحثهــم عــى التطعيــم، وهــي كذلــك تخــي مســئولياتها مــن 
التداعيات غري السارة، وتحمل املسؤولية للمواطن، ومن ثم كتبت 
بالذهــاب  املواطنــن  أناشــد  لــيك  الرسعــة  وجــه  عــى  املقــال  هــذا 
ويجــدر  أمانــة،  النفــس  ألن  باألســباب،  واألخــذ  التطعيــم  ملراكــز 
باملواطن أاّل يقرص يف حمل أمانة الله، والبقية عى الله، بعد األخذ 

باألسباب.
املواطــن الــذي يســتهر بالتطعيــم يــر نفســه أوال، وال يتوقــف رضره 
الفقهيــة  والقاعــدة  بالغــري،  لــإلرضار  يتعــدى  بــل  ثانيــا،  نفســه  عنــد 
بــن  التــي  أنــت مســؤول عــن نفســك  تقــول: "ال رضر وال رضار" أي 
جانبيــك، ومســؤول عــن اآلخريــن واملجتمــع، وألنك مســؤول وســوف 
ُتســأل يف اآلخــرة فبــادر بالتطعيــم قبــل أن يدهمــك املتحــول، الــذي 
يقولــون عنــه أنــه خطــر ورسيــع االنتشــار، حمــى اللــه فلســطن وأهلهــا 

من الوباء والبالء. آمن.

"خطر شديد" يؤجل مهمة 
لناسا في الفضاء

واشنطن/ وكاالت:
أرجــأت إدارة الطــريان والفضــاء األمريكيــة )ناســا( إىل أجــل غــري مســمى 
عملية سري يف الفضاء كانت مقررة أمس، لتغيري جهاز استشعار تالف، 

مشرية إىل تلقيها "إخطارا بوجود حطام".
وكان مــن املقــرر أن يســري رائــدا فضــاء أمريكيــان خــارج محطــة الفضــاء 
الساعة 7:10 صباحا بتوقيت رشق الواليات املتحدة )12.10 بتوقيت 
جرينتــش( لبــدء الرحلــة يف مواجهــة مــا وصفــه مســؤولو ناســا بأنــه خطــر 
لألقــار  مضــاد  لصــاروخ  روســيا  اختبــار  عــن  نتــج  حطــام  يشــكله  شــديد 

الصناعية الشهر املايض.
عــى  "ناســا"  قالــت  الســري،  بــدء عمليــة  مــن  ســاعات  قبــل خمــس  لكــن 

"توير" إنه تم تأجيلها يف الوقت الراهن.
وكتبت وكالة الفضاء عى "توير": "تلقت ناســا إخطارا ملحطة الفضاء 
يفيد بوجود حطام. ونظرا لعدم وجود فرصة لتقييم املخاطر التي ميكن 
أن يشــكلها )هــذا الحطــام( عــى رائــدي الفضــاء عــى نحــو مالئــم، قــررت 
فــرق العمــل تأجيــل عمليــة الســري يف الفضــاء التــي كانــت مقــررة يف 30 

نوفمر/ترين الثاين لحن توافر املزيد من املعلومات".
تــدور عــى  التــي  الفضــاء  مــن محطــة  الحطــام  اقــراب  مــدى  ومل يتضــح 
بعــد 402 كيلومــر فــوق ســطح األرض أو مــا إذا كان هــذا الحطــام متعلقــا 

باختبار الصاروخ الرويس.
وكان مــن املقــرر أن تقــدم قنــاة "ناســا" التلفزيونيــة بثــا مبــارشا "للنشــاط 
خــارج املركبــة"، الــذي كان ســيقوم بــه رائــدا الفضــاء تومــاس مارشــبرين 

)61 عاما( وزميلته كايال براون )34 عاما(.
لالتصــاالت  استشــعار  جهــاز  إزالــة  هــو  الســري  عمليــة  مــن  الهــدف  وكان 
الالســلكية تالــف مــن طــراز )إس-بانــد(، ظــل يعمــل عــى مــدى تجــاوز 20 

عامًا، وإحالله بقطعة غيار جديدة مخزنة خارج محطة الفضاء.

احذر هذه األطعمة.. 
تخفض متوسط العمر

 ديب/ وكاالت:
حــددت مجموعــة "مايــو كلينــك" الطبيــة 5 أطعمــة تؤثــر 
هــذه  واصفــة  املتوقــع،  العمــر  متوســط  عــى  ســلبيا 

األطعمة بأنها أحد أسباب زيادة الوفيات.
مــن  التخلــص  إىل  زيراتســيك  كاثريــن  الخبــرية  ودعــت 
األطعمــة املصنعــة، ألنهــا أحــد األســباب املؤديــة لزيــادة 

الوفيات.
"مايــو  يف  التغذيــة  إخصائيــة  توربــورج-  ليــزا  وأكــدت 
النظــام  يف  الحمــراء  اللحــوم  تقليــل  أهميــة  كلينــك"- 

الغذايئ.
بــن  صلــة  وجــود  الدراســات  إحــدى  "وجــدت  وقالــت: 
االستهالك املنتظم للحوم الحمراء وزيادة خطر اإلصابة 
وخاصــة  والرسطــان  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 

رسطان القولون".
كــا تحــدث الطبيــب ســتيفن كوبييك، مــن نفس املركز، 
عــن دور األطعمــة املقليــة يف اإلصابــة مبــرض الســكري 
مــن النــوع 2 ومشــكالت القلــب، موصيــا يف الوقــت ذاته 
عــى  املحتويــة  األطعمــة  اســتخدام  يف  اإلفــراط  بعــدم 

السكر.
وحرص أطباء املركز عى تأكيد االبتعاد عن املروبات 
واحــد يف  كــوب  بــرب  ذلــك  كان  وإن  حتــى  الكحوليــة 
اإلصابــة  إمكانيــة  مــن خطــر يف  يشــكله  نظــرا ملــا  اليــوم، 
باألورام ورسطان املريء، باإلضافة اللتهاب البنكرياس.


