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ا  حماس تعقد مؤتمًرا صحفيًّ
اليوم إلعالن فعاليات ذكرى 

انطالقتها الـ)34(
غزة/ فلسطني:

ــا بعنــوان:  تعقــد حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس صبــاح اليــوم مؤمتــًرا صحفيًّ
"حــاس درع القــدس وطريــق التحريــر"، مبناســبة اقرتاب ذكــرى االنطاقة الــ34 
للحركــة. وســيعقد املؤمتــر أمــام منــزل مؤســس حركــة حــاس الشــيخ الشــهيد 
أحمــد ياســني، بحــي الصــرة وســط مدينــة غــزة، وســتعلن الحركــة بــدء فعاليــات 

ديســمر   14 يف  حــاس  حركــة  وانطلقــت  الــــ34.  انطاقتهــا  ذكــرى 
البحــر، وهــي  النهــر إىل  مــن  كاملــة  بتحريــر فلســطني  وتؤمــن   ،1987

3 وفيات و190 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" في الضفة والقطاع

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس، تســجيل 3 وفيــات، و190 إصابــة جديــدة بفــروس 
"كورونــا"، و228 حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف الـــ24 ســاعة 

األخرة.
وأكدت الوزارة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة وفاة واحدة سجلت 

يف قطاع غزة، وحالة يف أريحا واألغوار، وأخرى يف رام الله والبرة.
وقالــت إن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــى النحو اآليت: طوبــاس 10، الخليل 

 ،4 طولكــرم   ،10 جنــني   ،22 والبــرة  اللــه  رام   ،24 لحــم  بيــت   ،48
الــوزارة  2. وأضافــت  6، أريحــا واألغــوار  نابلــس   ،1 القــدس  ضواحــي 

هنيـة: قضية األسرى 
علـى رأس أولــــوياتنا 

الدوحة/ فلسطني:
حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أكــد 
إســاعيل هنيــة أن قضيــة األرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي عــى 

رأس أولويات وأجندة حركة حاس واملقاومة.  وقال هنية خال 
كلمته يف انطاق أعال جلســة األرسى والشــهداء والجرحى يف 

ما يثير المخاوف على حياته

زبارقة: االحتالل يماطل 
في تحديد موعد اإلفراج 

عــــن الشيـــخ صـــالح
غزة- القدس املحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:

اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  إدارة  إن  زبارقــة،  خالــد  املحامــي  قــال 
متاطــل يف تحديــد موعــد لإلفــراج عــن الشــيخ رائــد صــاح، املعتقــل 

يف العزل االنفرادي بســجن "هشــيكا" يف مدينة عســقان، 
محذًرا من تكرار "سيناريو 2017". وبني زبارقة لـ"فلسطني" 

حماس: قرار الكويت حظر سفن 

االحتالل "انتصار لفلسطين"
غزة/ فلسطني:

رحبــت حركــة "حــاس" عــى لســان رئيــس دائرتهــا اإلعاميــة بالخــارج، 
هشــام قاســم، بالقــرار الصــادر عــن الجهات الرســمية يف دولة 
التجاريــة  الســفن  دخــول  بحظــر  القــايض  الشــقيقة  الكويــت 

جنني/ فلسطني- صفا:
لقــي مواطــن مرصعــه، وأصيب عدد آخر بجراح 
يف  األمريكيــة  الجامعــة  أمــام  وقــع  شــجار  يف 

جنني شال الضفة الغربية املحتلة.
لــؤي  العقيــد  الرشطــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
إن  أمــس:  مقتضــب  ترصيــح  يف  ارزيقــات 
يف  بجــراح  آخــر  عــدد  وأصيــب  قتــل  "مواطنــا 

شجار أمام الجامعة األمريكية بجنني".
تدفــع  األمنيــة  واألجهــزة  "الرشطــة  أن  وأكــد 

بتعزيزات كبرة للمكان".
التفاصيــل  مــن  مزيــًدا  املتحــدث  يذكــر  ومل 
مطلعــة  مصــادر  وبحســب  الحــادث.  حــول 
لوكالــة "صفــا" فــإن الشــجار وقــع بــني مجموعــة 
الشــبيبة  ملنظمــة  ينتمــون  الذيــن  الطــاب  مــن 

الفتحاويــة مــن منطقتــي جبــع وقباطيــة 
القتيــل  أن  موضحــة  بجنــني، 

تعرضــه  جــراء  مــن  ســقط 
للطعــن من منســق الشــبيبة 

أن  وبينــت  ر".   ، "ن 
القتيــل  الطالــب 
هو مهران خليلية 

والد قتيل الجامعة 
األمريكية بجنين: الجريمة 

ُمخطط لها سلًفا
جنني/ صفا:

مل يســتِطع والــد القتيــل مهــران خليليــة متالــك نفســه وهــو يتلقــى 
خــر مقتــل نجلــه املدلــل مهــران نتيجــة شــجار وقــع يف الجامعــة 
العربيــة األمريكيــة بجنــني. وقــال والــد القتيــل لوكالــة "صفــا": لقــد 
كليــة  يف  العــام  هــذا  تخرجــه  أنتظــر  كنــت  مقتلــه،  ظهــري  كــر 

التمريض، وكان متفوًقا وهو حلمي الذي ربيته صغًرا.
اللــه  ورشع  القانــون  وإعــال  بالقصــاص  والــده  وطالــب 

في ظل غياب دور السلطة

الفلتان األمني يتغلغل 
في جامعات الضفة 

وينهي حياة طالب
جنني-غزة/ جال غيث:    

تشــهد جامعــات الضفــة الغربيــة املحتلــة، بــني الفينــة واألخرى حالة 
من الفلتان وانتشــار املشــاجرات يف أوســاط الطلبة، ويتزامن ذلك 

مــع حمــات تشــنها أجهــزة أمن الســلطة الســتهداف العمل 
الطــايب ومنــع إقامــة فعاليــات األطــر الطابيــة التــي تخــدم 

حمدان: أمن السلطة يتحكم بـ"الشبيبة" ويتحمل مسؤولية الفوضى

البرغوثي لـ"فلسطين": 
ال حلول لخالفات األطر الطالبية 

في بيرزيت حتى اللحظة
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

نفــى منســق الكتلــة اإلســامية يف جامعــة برزيــت بــرام اللــه إســاعيل 
الرغــويث التوصــل إىل أي حلــول بشــأن الخافــات بــني األطــر الطابيــة مــع 

أفضــت إىل تعليــق  التــي  "فتــح"،  التابعــة لحركــة  الشــبيبة  كتلــة 
الدراســة يــوم الســبت. وأغلقــت إدارة جامعــة برزيــت بــرام اللــه 

غزة/ أدهم الرشيف:
العمــل  بــرورة  ومختصــون  سياســيون  أوىص 
القانــوين إلبطــال وإلغــاء تصنيــف بريطانيــا حركــَة 
إرهابيــة"،  املقاومــة اإلســامية حــاس "منظمــة 
اململكــة  يف  العليــا  للمحكمــة  التوجــه  عــر 
واملنظــات  الــدول  مــع  والتواصــل  املتحــدة، 

واملؤسسات املختصة فيها.
وشــدد هــؤالء خــال نــدوة حواريــة عقدتهــا دائــرة 
العمــل الجامعــي يف حركــة حــاس، أمــس، عــى 
أهميــة النطــاق القانــوين يف مواجهة هذا القانون 

الــذي تقدمــت مبرشوعــه وزيــرة داخليــة 
بريطانيــا "بريتي باتيل"، املعروفة بوالئها 

غزة-رام الله/ عبد الله الرتكاين:
باركــت فصائــل فلســطينية عمليــة الطعــن البطوليــة يف منطقــة بــاب العمــود يف 

ًة  القدس املحتلة، داعيًة لتصعيد العمليات البطولية يف املدينة، عادَّ
يف الوقــت ذاتــه أن املعركــة مــع االحتــال يف هــذه املدينــة املقدســة 

محافظات/ عبد هللا الرتكماين:
أعدمت قوات االحتالل اإلرسائييل مساء أمس، شابًّا فلسطينيًّا بدعوى 

تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطرية يف 
منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة. وأفاد مصدر محيل بأن 

الشاب محمد شوكت محمد سليمة )25 عاًما(، من مدينة سلفيت شمال 
الضفة الغربية، استشهد بعد أن أطلقت قوات االحتالل الرصاص عليه 

من مسافة صفر بعد إصابته وأبقته عىل األرض دون السماح 
بإسعافه، قرب "دوار الُمرصارة" يف منطقة باب العمود.

جنني- رام الله/ فلسطني:
طالبت فصائل وأطر طابية مبحاسبة املسؤولني 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الجامعــات  تخريــب  عــن 
لوقــف  العنــف والفلتــان األمنــي، داعيــًة  وتغذيــة 

أشكال االعتداءات عى حرية الرأي والتعبر.
األمريكيــة  العربيــة  الجامعــة  يف  الطالــب  ولقــي 

يف  أمــس،  مرصعــه  خليليــة،  مهــران  جنــني،  يف 
التابعــة  الشــبيبة  بحركــة  مرتبــط  مناطقــي  رصاع 
لحركــة فتــح، التــي يتهــم منســقها بأنــه القاتــل، يف 
الوقــت الــذي أوقــع فيــه الشــجار إصابــات قبــل أن 

ق، عــى حــني أخلت إدارة الجامعة  ُيطــوَّ
لجنــة  الدوام.ودعــت  وعلقــت  الطلبــة 

رام الله-غزة/ جال غيث:
تكشــف الوقائــع عــى األرض يف مدينــة القــدس 
املحتلــة زيــف ترصيحــات الســلطة الفلســطينية 
كشــفت  إذ  املقدســة،  املدينــة  دعمهــا  حــول 
وثيقــة نرشتهــا محكمــة العدل الدولية أن الســلطة 
الفلســطينية طلبــت يف 12 نيســان 2021، مــن 

خــال رســالة وجهتهــا إىل رئيــس قلــم املحكمــة، 
املقــرر  كان  التــي  الشــفوية  املرافعــة  تأجيــل 
إجراؤهــا يف 1 حزيــران 2022، بخصــوص دعــوى 
إىل  األمريكيــة  الســفارة  نقــل  ضــد  بهــا  تقدمــت 

القــدس. جــاء يف وثيقــة املحكمة، التي 
نــرشت عــى شــكل تقريــر، أنــه بنــاء عــى 

ناشط: )600( مقدسي 
مهددون بالتهجير من 

"وادي ياصول" في أي وقت
القدس املحتلة/ فلسطني: 

حــّذر عضــو لجنــة حــي ياصــول يف بلــدة ســلوان الناشــط خالــد شــوييك 
مــن خطــورة تهجــر االحتــال اإلرسائيــي نحــو 600 مواطــن مــن منازلهــم، 
بــوادي ياصــول، يف أي وقــت.  وأفــاد شــوييك، يف ترصيــح، أمــس، أن 
محكمــة االحتــال أعطــت الضــوء األخر لبلدية االحتال لهدم 58 منزاًل 

يف وادي ياصــول، وتهجــر أكــر مــن 600 مقــديس منهــا، منهــم 
أطفــال ومــرىض وكبــار يف الســن وحــاالت خاصــة.  ووصف القرار 

استشهـــاد المقدســــــي استشهـــاد المقدســــــي 
"محمد سليمة" بعد تنفيذه "محمد سليمة" بعد تنفيذه 

عملية طعن في "باب العمود"عملية طعن في "باب العمود"

سياسيون ومختصون يوصون 
ا إلبطال تصنيف  بالعمل قانونيًّ

بريطانيا حماس "إرهابية"

السلطــة تلقـــي بالقــــدس 
إلى الهاوية بعد تراجعـــها 

عن دعوى في الجنائية الدولية

دعت لوقف أشكال االعتداءات على حرية الرأي والتعبير

فصائل وأطر طالبية تدعو 
لمحاسبة المسؤولين عن تغذية 

الفلتان في جامعات الضفة

وإصابة آخرين أحدهم بحالة بالغة

مقتـــــل  طالـب أمــام الجامعة 
األمريكيــــــــة فــي جنيــــــن

لت السلطة مسؤولية أحداث بيت لحم  حمَّ

الشعبية: سنضرب بيد 
من حديد َمن يحاول أن 

يمسَّ رموز الجبهة
بيت لحم/ فلسطني:

لت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، السلطة وأجهزتها األمنية  حمَّ
مســؤولية مــا يحــدث مــن توتــر يف بيــت لحــم، عــى خلفيــة األحداث 

التي شــهدتها جنازة الشــهيد أمجد أبو ســلطان، التي ُأنِزلت 
فيهــا رايــات الجبهة.وقالــت الجبهــة يف بيــان، أمــس: "لقــد 
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الفصائل تبارك عملية 
الطعن في القدس وتدعو 

لتصعيد العمليات البطولية

ا على هدم منزله في بيت حنينا ا على هدم منزله في بيت حنينابلدية االحتالل تجبر مقدسيًّ بلدية االحتالل تجبر مقدسيًّ

جنود االحتالل يحيطون بجثمان الشهيد محمد سليمة عقب إعدامه قرب باب العمود يف القدس أمس، والصورة )اإلطار( الشهيد محمد     ) األناضول ( 
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دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

MPWH-23 /2021 إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع توريد وتركيب مصعد األشغال العامة واالسكان- غزة

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع توريد وتركيب مصعد 
وزارة األشغال العامة واالسكان- غزة ، وذلك وفق الرشوط التالية:

- املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف 
الوطنية يف مجال الكهروميكانيك واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقر الــوزارة يف غزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2021/12/05 وحتى نهاية دوام يوم االثنني 2021/12/13،  وذلك مقابل مبلغ 

مايل قيمته )50 $( خمسون دوالر أمرييك غري مسرتدة عىل أن يصطحب املقاول 
معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية الساعة 
العارشة والنصف صباحًا )10:30( من يوم األربعاء املوافق 2021/12/15.

وتكــون  أمريــيك  دوالر   )$  800( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   -
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
- سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم االحد املوافق 2021/12/12 
الساعة 10:30 صباحا يف مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان - غزة- النرص- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية/ وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/12/13 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح املظاريف يف نفس 

الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

موعد 
الفتح 

سعر
 الكراسة 

اعادة تأهيل الجبس والسقف 
المســتعار فــي بعض أقســام 

مستشفى الصداقة التركي
/90

2021

 11:00
صباحًا

)100( شيكل
غير مستردة

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

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

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

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 

)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
لالطالع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

)MPWH-22 /2021( إعالن إعادة طرح مناقصة رقم
مشروع إنشاء أرضية لفحص الشاحنات- محافظة رفح،،

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن إعادة طرح عطاء مرشوع إنشاء أرضية لفحص 
الشاحنات- محافظة رفح لصالح وزارة املالية، وذلك وفق الرشوط التالية:

لجنــة  لــدى  واملصنفــني  املختصــني  املحليــني  للمقاولــني  مفتوحــة  املناقصــة   -
التصنيف الوطنية يف مجال األبنية واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2021/12/05 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني 2021/12/13، وذلك مقابل مبلغ 

مايل قيمته )$50( خمسون دوالر أمرييك غري مسرتدة عىل أن يصطحب املقاول 
معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائرة العطــاءات املركزية 
الساعة الحادية عرش ظهرًا )11:00( من يوم األربعاء املوافق 2021/12/15.
- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )500 $( دوالر أمرييك وتكون الكفالة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديم العرض وصــادرة من أحد فروع 

بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
- سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم األربعاء املوافق 2021/12/08 
الســاعة 10:00 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــرص- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

إعالن طرح عطاء رقم 2021/28
مشــــــــــــــروع معونة شتاء 

تعلــن جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة عــن طــرح عطــاء لتنفيذ مرشوع معونة شــتاء 
و الذي يحتوي عىل )دفايات كهربائية  + قسيمة مالبس + توريد فرشات + توريد 
حرامات( تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء، فعىل الرشكات 
ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة 
جمعية سواعد خالل أوقات الدوام الرسمي  من الساعة 9:00 صباحًا حتى 3:00 
من أجل الحصول عىل كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ )100( شيكل غري مسرتدة.

1 - يجب عىل املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء إما 
بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بأسم جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية ملدة ال 
تقل عن 60 يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ 
النقديــة، تلتــزم الرشكــة التــي تحال عليها العطاء بتقديم كفالة حســن تنفيذ بقيمة 

10 % من قيمة التوريد  سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ اإلحالة .

2 - عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ) الدخل و املضافة ( و الســجل 
التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة 

3 - رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
4 - السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

5 - يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .
6 - السعر أحد معايري الرتسية و ليس الوحيد و ستخضع املناقصة للتقييم 

الفني و املايل.

• لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارتنا في مقر الجمعية الكائن في
) غزة , الشعف , شارع نيلسون مانديال بالقرب من مدرسة شعبان الريس (

 أو االتصال على هاتف رقم : 2811311

أكدت أن المعركة مع االحتالل "مفتوحة" 
الفصائل تبارك عملية الطعن يف القدس وتدعو لتصعيد العمليات البطولية

قوى جنني 
تؤكد رضورة 

تعزيز روح 
املقاومة 

الشعبية
جنني/ فلسطني:

جنــني  الوطنيــة يف  القــوى  أكــدت 
رضورة التمســك بوحــدة الشــعب 
الفلسطيني، وتعزيز روح املقاومة 

الشعبية.
يف  الوطنيــة،  القــوى  وشــددت 
بيــان، أمــس، عــىل رضورة تصعيــد 
الشــعبية،  املقاومــة  فعاليــات 
االحتــالل  حملــة  عــىل  ا  ردًّ
األرض،  بســلب  املســعورة 
وزيــادة  االســتيطان،  واســتمرار 
الشــعب  ألبنــاء  االعتقــال  حمــالت 

الفلسطيني.

دعت لوقف أشكال االعتداءات على حرية الرأي والتعبير

فصائل وأطر طالبية تدعو ملحاسبة املسؤولني عن تغذية الفلتان يف جامعات الضفة
جنني- رام الله/ فلسطني:

مبحاســبة  طالبيــة  وأطــر  فصائــل  طالبــت 
املســؤولني عــن تخريــب الجامعــات يف الضفــة 
الغربيــة، وتغذيــة العنــف والفلتــان األمني، داعيًة 
الــرأي  حريــة  عــىل  االعتــداءات  أشــكال  لوقــف 

والتعبري.
ولقي الطالب يف الجامعة العربية األمريكية يف 
جنــني، مهــران خليليــة، مرصعــه أمــس، يف رصاع 
لحركــة  التابعــة  الشــبيبة  بحركــة  مرتبــط  مناطقــي 
فتح، التي يتهم منســقها بأنه القاتل، يف الوقت 
ق،  الــذي أوقــع فيــه الشــجار إصابــات قبــل أن ُيطــوَّ
عــىل حــني أخلــت إدارة الجامعــة الطلبــة وعلقت 

الدوام.
ودعت لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية 
إىل تطويــق األحــداث التــي وقعــت يف الجامعــة 
والخليــل  بريزيــت  وجامعــة  األمريكيــة  العربيــة 
وغريهــا مــن الجامعــات، وكذلــك األحــداث التــي 
وقعــت يف بعــض مــدن الضفــة الغربيــة، ومظاهــر 
مــن  العديــد  رافقــت  التــي  واالحتقــان  التوتــر 
الفعاليــات الوطنيــة وخاصــة مــا جــرى مــن اعتــداء 
خالل تشييع الشهيد أمجد أبو سلطان يف بيت 

لحم.

ودعت اللجنة يف بيان نرش أمس، لعدم السامح 
بنقــل هــذه األحــداث املؤســفة اىل أماكــن أخــرى 
برويــة  األمــور  معالجــة  وإىل  الغربيــة،  بالضفــة 
بافتعــال  الســامح  وعــدم  نفــس،  وضبــط  وهــدوء 
تســمح  مناطقيــة  نزاعــات  أو  داخليــة  مشــكالت 
للعــدو بالنفــاذ مــن خاللها للمجتمع الفلســطيني 

ونسيجه الوطني. 
الطــالب  واتحــادات  الطالبيــة  الكتــل  وطالبــت 
ومفاهيــم  املشــرتك  العمــل  مفهــوم  برتســيخ 
أي  عــن  الجامعــات  وتحييــد  الوطنيــة  الوحــدة 
باملســرية  املــس  إىل  تــؤدي  قــد  رصاعــات 

التعليمية. 
وأكــدت لجنــة املتابعــة أن الجهــد الوطنــي يجــب 
واالســتيطان  االحتــالل  مواجهــة  عــىل  يركــز  أن 
وحاميــة القــدس واملقدســات، وأن أي إشــكاالت 

داخلية ستخدم فقط االحتالل وسياساته. 
وأكــدت لجنــة املتابعــة رضورة حاميــة الحريــات 
عــىل  تعديــات  أي  ووقــف  والخاصــة،  العامــة 
التعبــري  يف  وحقهــم  وحرياتهــم  املواطنــني 
والتجمــع الســلمي والتنظيــم النقــايب أو الطــاليب 
املؤسســات  حاميــة  إىل  ودعــت  الســيايس،  أو 
التعليميــة واألكادمييــة لتبقــى أحــد روافد الحركة 

الوطنية الفلسطينية. 
تخريب الجامعات

يف  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  مســؤول  وطالــب 
حركــة حــامس بالضفــة، جــارس الربغــويث، أمــس، 
الجامعــات  تخريــب  عــن  املســؤولني  مبحاســبة 

ودورها التعليمي والوطني.
العنــف  انتشــار  مســؤولية  الربغــويث  وحمــل 
للســلطة،  األمنيــة  لألجهــزة  الضفــة  والفلتــان يف 
مهــران  الطالــب  مقتــل  أمــس،  عنهــا  نتــج  التــي 

خليلية يف الجامعة األمريكية بجنني.
ولفــت إىل أن هــذه الجرميــة تــأيت بعــد انتهاكات 
يف  آخرهــا  الضفــة،  جامعــات  شــهدتها  عديــدة 

جامعتي بريزيت والقدس.
تدهــور  الســلطة مســؤولية  الربغــويث  كــام حمــل 
األمــن يف املؤسســات التعليميــة وتراجــع دورهــا 
املســتمرة  األمنيــة  املالحقــة  بفعــل  الوطنــي 
للعمــل الطــاليب بــداًل مــن االهتــامم بحفــظ األمــن 

املجتمعي ومكافحة الجرمية.
الجامعــات،  حرمــة  احــرتام  رضورة  عــىل  وشــدد 
ووقــف مالحقــة العمــل الطاليب والنقــايب، وإنهاء 

جرمية االعتقال السيايس.
السياســية  األزمــة  تفاقــم  إىل  الربغــويث  وأشــار 

خاصــة بعــد إلغــاء االنتخابــات العامــة، ومــا تبعهــا 
مــن تصعيــد أجهــزة الســلطة لالعتقــاالت والقمــع 

وقتل املعارض السيايس نزار بنات.
ودعــا الربغــويث الســلطة للعــودة إىل لغــة الحــوار 
والتــزام التوافقــات الوطنيــة، مبــا يشــمل ترتيــب 
التحريــر  منظمــة  مــن  بــدًءا  الفلســطيني  البيــت 

وإجراء االنتخابات العامة والرئاسية.
األجســام  تفعيــل  إعــادة  رضورة  عــىل  وشــدد 
الوطنيــة التنســيقية عاجــاًل، ملــا كان لهــا مــن دور 
الخالفــات  وحــل  الوطنيــة  القضايــا  متابعــة  يف 
املؤسســات  عــىل  واملحافظــة  تطورهــا  قبــل 

الفلسطينية.
الطالــب  ذوي  مــن  بالتعزيــة  الربغــويث  وتقــدم 
خليليــة وأهــايل قريــة جبع، داعًيا الله أن يلهمهم 
بواســع  الفقيــد  يتغمــد  وأن  والســلوان،  الصــرب 

رحمته.
الفلتــان  ظاهــرة  األخــري  اآلونــة  يف  وتصاعــدت 
الضفــة  جامعــات  يف  املشــاجرات  وانتشــار 
الغربيــة، والتــي تتزامــن مــع حملــة تشــنها أجهــزة 
أمــن الســلطة تســتهدف العمــل الطــاليب الوطنــي 
طلبــة  تخــدم  التــي  الطالبيــة  األطــر  وفعاليــات 

الجامعات.

التزام كامل
الوقــف  إىل  الوطنيــة  املبــادرة  حركــة  ودعــت 
الفوري لكل أشكال االعتداءات عىل حرية الرأي 
والتعبــري والحركــة، وعــىل حرية العمل الســيايس 

الوطني.
كــام طالبــت الحركــة يف بيــاٍن لهــا االلتــزام الكامــل 
باحــرتام حقــوق اإلنســان الفلســطيني ومــا تنــص 
وقعتهــا  التــي  الدوليــة  والرشائــع  القوانــني  عليــه 

والتزمتها فلسطني.
فيــه  تتعــرض  الــذي  الوقــت  "يف  البيــان:  وقــال 
يــد  عــىل  املؤامــرات  ألخطــر  الوطنيــة  قضيتنــا 
االحتــالل مبــا يف ذلــك تصعيــد القمــع والتنكيــل 
االنقســام  حالــة  تســتمر  اإلجرامــي،  واالســتيطان 
الداخــيل املؤســفة، وتتفاقــم املظاهــر الســلبية 
األزمــة  وتتعمــق  الداخليــة،  العالقــات  يف 
السياســية التــي نجمــت عــن تعطيــل االنتخابــات 
وللمجلــس  والرئاســية  الترشيعيــة  الدميقراطيــة 

الوطني الفلسطيني".
مــع  يرتافــق  ذلــك  أن  املبــادرة  بيــان  وأضــاف 
اســتمرار التعديــات عــىل حريــة الــرأي والتعبــري، 
واالســتدعاءات  االعتقــاالت  حــاالت  وتكــرر 
فلســطينية،  أمــن  أجهــزة  قبــل  مــن  السياســية 

مامرســتهم  بســبب  نشــطاء  محاكمــة  واســتمرار 
لحقهــم يف التعبــري، إضافــة إىل االعتــداء عــىل 
الطالبيــة  الوحــدة  كتلــة  منســق  حرازنــة  وليــد 
الجبهــة  أعــالم  رفــع  ومنــع  بريزيــت،  جامعــة  يف 
الشــعبية يف أثناء تشــييع جثامن الشــهيد أمجد 

أبو سلطان يف بيت لحم.
وتطــرق البيــان إىل منــع املنســق الشــبايب لتجمــع 
املبادرة الوطنية الطاليب يف الخليل بهاء الفروخ 
املؤســفة  العنــف  حادثــة  وأخــرًيا  الســفر،  مــن 
والخطــرية التــي أودت بحيــاة الطالب وليد حرازنة 
يف الجامعة األمريكية يف جنني وأدت إىل جرح 

ثالثة من الطلبة اآلخرين جراح بعضهم خطرية.
واألخالقــي،  الوطنــي  الواجــب  إن  البيــان:  وقــال 
عليــه  ينــص  ومــا  الدميقراطيــة،  القيــم  احــرتام 
ومتطلبــات  الفلســطيني،  األســايس  القانــون 

حامية الوحدة الوطنية.
وأشارت املبادرة إىل أن االحتالل هو املستفيد 
والتعــدي  الداخــيل  الوضــع  تفاقــم  مــن  األكــرب 
التناقــض  تغليــب  إىل  داعيــًة  الحريــات،  عــىل 
معــه عــىل كل الخالفــات والتناقضــات الداخلية، 
األمــر الــذي ال ميكــن تحقيقــه إال باحــرتام الحقوق 

الدميقراطية للفلسطينيني كافة.

غزة-رام الله/ عبد الله الرتكامين:
الطعــن  عمليــة  فلســطينية  فصائــل  باركــت 
القــدس  العمــود يف  بــاب  منطقــة  البطوليــة يف 
املحتلة، داعيًة لتصعيد العمليات البطولية يف 
ًة يف الوقــت ذاتــه أن املعركــة مــع  املدينــة، عــادَّ
االحتــالل يف هــذه املدينــة املقدســة مفتوحــة، 
ولــن تتوقــف إال بتحقيــق أهــداف شــعبنا بتحريــر 

القدس من االحتالل اإلرسائييل. 
وأعدمــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس، الشــاب 
عاًمــا(،   25( ســليمة  محمــد  شــوكت  محمــد 
الغربيــة،  الضفــة  شــامل  ســلفيت  مدينــة  مــن 
بدعــوى تنفيــذه عمليــة طعن أســفرت عــن إصابة 
مســتوطن بجــراح خطــرية يف منطقة باب العمود 

يف مدينة القدس املحتلة.
استشــهاد  عــىل  تعقيًبــا  حــامس  حركــة  وأكــدت 
بالقــدس  طعــن  عمليــة  تنفيــذ  خــالل  شــاب 
املحتلــة، أنهــا "معركــة مفتوحــة مــع االحتــالل لن 

تتوقف إال بتحقيق أهداف شعبنا".
العمليــة  أن  للحركــة،  مقتضــب  بيــان  وأضــاف 
"بطولــة جديــدة يســطرها الشــباب الفلســطيني 

اليوم عرب عملية فدائية يف القدس املحتلة".
تقاتــل  املقدســة  املدينــة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
لطــرد املحتــل الغاصــب والحفــاظ عــىل هويتهــا 

الفلسطينية العربية.

ويف الســياق، مثنــت حركــة املقاومــة الشــعبية 
عمليــة الطعــن البطوليــة يف القــدس، التــي أدت 
مؤكــدًة  خطــرية،  إصابــات  مســتوطن  إلصابــة 
أنهــا تــأيت يف ســياق الــرد الطبيعــي عــىل جرائــم 

االحتالل.
بــأن  دليــل  الطعــن  عمليــة  إن  الحركــة  وقالــت 
مــرشوع املقاومــة أصبــح مطلبــًا وفطــرة لــدى كل 

فلسطيني يف كل مكان.
التــي  امليدانيــة  اإلعدامــات  أن  إىل  وأشــارت 
يف  وفتياتنــا  شــبابنا  بحــق  االحتــالل  يرتكبهــا 
القــدس والخليــل وكل مــدن الضفــة لــن متــر دون 

عقاب.
كــام دعــت املقاومــني والشــباب الثائــر للمزيــد 
االحتــالل  توجــع  التــي  البطوليــة  العمليــات  مــن 

ومستوطنيه.
وأدانت رئاسة السلطة وحكومة رام الله، جرمية 
الشــاب محمــد ســليمة  االحتــالل  قــوات  إعــدام 

)25 عاًما(.
وأشــار بيــان للرئاســة، إىل أن هــذه الجرميــة تــأيت 
يف ســياق التصعيــد االرسائيــيل املســتمر ضــد 
القتــل  ملسلســل  اســتمرار  وهــي  شــعبنا،  أبنــاء 

اليومي الذي ال ميكن السكوت عنه.
وأكــدت أن قتــل الشــاب ســليمة وهــو جريــح هــي 
جرميــة حــرب موثقــة، داعيــة املجتمــع الــدويل، 

إىل رضورة التحــرك فــوًرا لوقف جرائم االحتالل، 
وتوفري الحامية ألبناء شعبنا، وإنهاء االحتالل.

كــام أدان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية الجرميــة، 
ميارســون  القتلــة  االحتــالل  جنــود  إن  وقــال: 
جرميتهــم عــىل الهــواء مبــارشة"، داعًيا املحكمة 
الجنائية الدولية إلضافة هذه الجرمية إىل ملف 

الجرائم اإلرسائيلية البشعة.
االحتــالل  وزراء  رئيــس  أعــرب  أخــرى،  جهــة  مــن 
نفتــايل بينيــت ووزيــر أمنــه الداخــيل "عومــري بار 
ليــف" عــن منحهــام كامل التغطية لعملية إعدام 

منفذ عملية القدس.
منفــذ  إعــدام  عــىل  تعقيبــه  يف  بينيــت  وقــال 
العمليــة حتــى بعــد ســقوطه عــىل األرض وعــدم 
"الجنــود  إن  الجنــود:  عــىل  خطــر  أي  تشــكيله 

ترصفوا بشكل رسيع وحازم".
وأضاف: "لقد ترصف الجندي واملجندة بشكل 
ا وكــام هــو متوقــع مــن رشطــة  رسيــع وحــازم جــدًّ
)إرسائيــل( وذلــك أمام مخرب حاول قتل مواطن 
لهــم،  دعمــي  بكامــل  أبلغهــم  أن  أود  إرسائيــيل 
فهكذا كنت أتوقع من جنودنا وهكذا ترصفوا".

قوات االحتالل تغلق مكان تنفيذ العملية               )األناضول(
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د. عدنان أبو عامر

تحريض إرسائييل عىل 
املقاومة خارج فلسطني

عــى  تحريضهــا  بــث  اإلرسائيليــة  الدعائيــة  املاكنــة  تواصــل 
ملحاولــة  العــن،  تخطئــه  ال  مســعى  يف  الفلســطينية،  املقاومــة 
الداخــل  يف  تحركاتهــا  عــى  الخنــاق  وإحــكام  عليهــا،  التضييــق 
والخــارج، ولــن كانــت داخــل الحــدود الفلســطينية املحتلــة تســتمر 
يف مالحقتهــا لكــوادر املقاومــة، خاصــة يف الضفة الغربية من حيث 
االعتقــاالت املســتمرة، واالغتيــاالت املتواصلــة، ويف قطــاع غــزة مــا 
تفتــأ األجهــزة األمنيــة التابعــة لجيــش االحتــالل تســتهدف املقاومــة 
بتشــديد الحصــار عليهــا، واإلمعــان يف منــع تحــرك كوادرهــا خــارج 

القطاع بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
آخر سلسلة التحريضات التي زعمتها وسائل إعالم االحتالل متثلت 
مبــا تحدثــت عنــه يف األيــام األخــرية عــن إقامة فرع للجناح العســكري 
لحــاس يف األرايض اللبنانيــة بزعــم التخطيــط لفتــح عــدة جبهــات 
عى االحتالل يف آن واحد معًا، يف حال شن االحتالل عدوانا عى 
غــزة، زاعمــة أن هــذا التوجــه لــدى حــاس جــاء ضمــن اســتخالصات 
تواجــه  وحدهــا،  فيهــا  غــزة  ظهــرت  التــي  األخــرية  للحــروب  قراءاتهــا 

املخرز اإلرسائييل، ولسان حالها "يا وحدنا.. يا وحدنا".
ابتداء، وبغض النظر عن مدى دقة ما كشفه االحتالل من معلومات 
الجبهــات  مــن  مزيــد  لفتــح  املقاومــة  توجــه  فــإن  اســتخبارية،  أمنيــة 
العســكرية عــى االحتــالل هــدف مرشوع ومربر ومنطقي، ويكتســب 
يفتــح  ذاتــه  االحتــالل  ألن  وإنســانية،  بــل  ووطنيــة،  سياســية  وجاهــة 
واملتواطئــة  "الصديقــة"  الجبهــات  الفلســطينية كل  املقاومــة  عــى 
ملحارصتها، والتضييق عليها، وال يتورع يف سبيل ذلك من الكشف 
عــن عالقاتــه األمنيــة والعســكرية، وبهــدف ســافر فاضــح هــو محاربــة 

املقاومة!
مســألة ثانيــة تتعلــق بجوهــر مــا كشــفه االحتــالل ذاتــه مــن معلومــات 
تتعلــق بالــكادر العســكري املنخــرط يف الفــرع الجديــد لحــاس يف 
الالجئــن  مــن  مئــات  اإلرسائيــيل،  اإلعــالم  ذمــة  عــى  وهــم،  لبنــان، 
معلومــة  وهــذه  اللبنانيــة،  األرايض  يف  املنترشيــن  الفلســطينين 
تشــكل مصدر إدانة لالحتالل ذاته، ألنه هو الذي طرد آباءهم وهجر 
أجدادهم من بيوتهم يف فلسطن املحتلة، وهؤالء األبناء واألحفاد، 
العســكري  الفــرع  تشــكيل  عــن  اإلرسائيليــة  الروايــة  صدقــت  وإن 
يقاتــل  أن  حينهــا  الطبيعــي  مــن  فســيكون  لبنــان،  يف  الفلســطيني 
هــؤالء االحتــالل الــذي طردهــم، ويفكرون، وبل ويعملون عى األرض 

ملحاربته، وتحقيق حلم العودة.
عنرص التحريض اإلرسائييل الواضح يف هذا الخرب هو عادته القدمية 
الجديــدة املتعلقــة مبحاولــة دق أســافن بــن املقاومــة الفلســطينية 
والدولــة اللبنانيــة وقواهــا السياســية، بزعــم أن الفلســطينين يعبثــون 
يف األمــن اللبنــاين، ويعرضــون هذه الدولــة العربية للخراب والدمار، 
يف حال انطلقت صواريخ املقاومة منها باتجاه فلسطن املحتلة.

رمبا ال يغيب عن املقاومة الفلسطينية الدسائس التي تحاول الدعاية 
اإلرسائيليــة املغرضــة بثهــا بــن حــن وآخــر، مــا يجعلهــا أكــر حــذًرا يف 
إدارتها ملعركتها مع االحتالل من خارج الحدود، عى أن تكون صاحبة 
حق يف الضغط عليه من جهة، وعدم ترك غزة وحدها من جهة أخرى، 

والتنسيق الكامل مع الحلفاء واألصدقاء من جهة ثالثة.

جمعية الوئام الخيرية
)2021/T12( إعالن طرح عطاء رقم

مشروع ترميم بيوت األسر المتعففة
في محافظة شمال غزة

تدعو جمعية الوئام الخريية الرشكات ذوي االختصاص واملسجلن لدى الدوائر 
الرســمية إىل التقــدم بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة لتنفيــذ مــرشوع 
ترميم بيوت األرس املتعففة يف محافظة شال غزة وذلك ضمن الرشوط التالية:

1. يجــب عــى الــرشكات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر 

الرســمية ومصنفــة لــدى اتحــاد املقاولــن الفلســطينين يف مجــال املبــاين 
وصيانة املباين، وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.

2. األســعار بعملــة الــدوالر وشــاملة  قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــى املــورد 

تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.

4. عى املتقدمن للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمن ابتدايئ )كفالة دخول 

العطاء( بقيمة 5 % كم قيمة العطاء بكفالة بنكية أو شيك بنيك ساري ملدة 
90 يومًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .

5. ميكــن الحصــول عــى وثائــق وكــراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية 

– بيت الهيا-خلف مديرية الرتبية والتعليم شال القطاع، مقابل رسوم غري 
مسرتدة قدرها 100 شيكل.

6. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لهــا تجزئــة العطــاء أو 

رفض أي عطاء أو إلغاء العطاءات كاماًل دون تحمل أية مسؤولية.
7. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. أجندة العطاء:

9. ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى االتصــال عــى 2496228/ 08، أو جــوال 

رقم  3600768/ 059 

جدول انتخابات مجلس اإلدارة الجديد
لدورة 2022 - 2025

حيث ســيتم عقد االجتماع بمقر اتحاد الصناعات اإلنشــائية الجديد 
مــن الســاعة 9 صباحــًا حتــى الســاعة 2 ظهــرًا مــن يــوم الخميــس 

الموافق 2021/12/16

إعالن صادر عن اتحاد 
الصناعات اإلنشائية الفلسطيني

املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  غــزة  يف  الخــري  بشــائر  جمعيــة  تعلــن 
لتوريــد جــرار غــاز + راس تدفئــة + حرامــات شــتوية، وذلــك حســب الكميــات 

واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعى الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا 
العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة، تــل الهــوا - شــارع جامعــة الــدول العربيــة 
الــدوام  ســاعات  خــالل  العطــاء  كــراس  عــى  للحصــول  القــدس،  مستشــفى  جنــوب 
الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 مساًء وفقًا للرشوط التالية:

االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الرشكــة  تكــون  أن   •
ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

• األسعار بالشيكل او ما يعادله بالدوالر األمرييك، وسارية املفعول ملدة 
30 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

• يجب عى من يرســو عليه العطاء تقديم فواتري رضيبية، وشــهادة خصم 
منبع رضيبة سارية املفعول عن فرتة التوريد.

• يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 10 % مــن قيمــة العرض املقدم 
ســارية املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل 
ق ولــن ُتقبــل الشــيكات الشــخصية أو  كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدَّ

الكفالة النقدية.
• مثن كراسة العطاء )150 شيكل( غري مسرتدة.

• قيمة رسوم اإلعالن يف الجريدة ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
• يتم اســتالم كراس العطاء يف مقر الجمعية ابتداًء من يوم االحد املوافق 
أوقــات  خــالل   2021/12/7 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  حتــى   2021/12/5

الدوام الرسمي.
الثالثــاء  يــوم  مــن  صباحــا   11:00 الســاعة  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق 2021/12/7.
•  سيتم فتح املظاريف الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء 2021/12/7 

يف مقر الجمعية بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
• ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة بشــائر الخري خالل ســاعات 
الــدوام الرســمي أو االتصــال عــى هاتــف رقــم )082625998( او جــوال رقم 

جمعية بشائر الخري)0592876665(.

إعالن عطاء رقم 2021/3 
مشروع توريد مستلزمات
 شتوية لعام 2022-2021
)جرار غاز + رأس تدفئة + حرامات شتوية(

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.

وإصابة آخرين أحدهم بحالة بالغة

مقتـــل طالـــب  أمـــام الجامعـــة األمريكيـــة فـــي جنيـــن

في ظل غياب دور السلطة
الفلتان األمني يتغلغل يف جامعات الضفة وينهي حياة طالب

جنن-غزة/ جال غيث: 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جامعــات  تشــهد 
وانتشــار  الفلتــان  مــن  حالــة  واألخــرى  الفينــة  بــن 
ذلــك  ويتزامــن  الطلبــة،  أوســاط  يف  املشــاجرات 
مع حمالت تشنها أجهزة أمن السلطة الستهداف 
األطــر  فعاليــات  إقامــة  ومنــع  الطــاليب  العمــل 

الطالبية التي تخدم الطلبة.
وحملت فصائل فلسطينية يف أحاديث منفصلة 
رام  الســلطة يف  أمــس،  "فلســطن"  مــع صحيفــة 
الله، املسؤولية عن حالة الفوىض وانعدام األمن 

يف جامعات الضفة الغربية.
جبــع،  بلــدة  مــن  خليليــة،  مهــران  الطالــب  ولقــي 
طعًنــا  الغربيــة، مرصعــه  بالضفــة  جنــن  مبحافظــة 
وأصيب 3 آخرون، ظهر أمس يف شجار وقع أمام 

الجامعة األمريكية بجنن.
ووقع الشــجار بحســب شــهود عيان، بن مجموعة 
مــن الطــالب ينتمــون ملنظمــة الشــبيبة الفتحاويــة 
من منطقتي جبع وقباطية بجنن، وتعرض القتيل 

للطعن من منسق الشبيبة.
وقفة جادة

وحمل القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
املســؤولية  الســلطة  أمــن  أجهــزة  العــوري،  أحمــد 
الفــوىض وانعــدام األمــن يف جامعــات  عــن حالــة 

الضفة.
وأشار العوري لصحيفة "فلسطن" إىل وجود عدة 
عوامل أدت إىل قتل الطالب خليلية، أولها غياب 
القانــون، "فبتنــا نعيــش يف غابــة دون حســيب أو 
رقيــب، إىل جانــب عــدم محاســبة مرتكبي الجرائم 
بالشــكل الصحيــح، مــا أدى إىل تكويــن فكــرة لــدى 

البعض بأن القانون والعقاب غائبان".
والتوعــوي  الوطنــي  البعــد  غيــاب  إن  وقــال: 
واالجتاعــي عنــد الشــباب أدى لوقــوع مثــل تلــك 
ضيــاع  يف  يعيشــون  الشــباب  فبــات  الجرميــة، 
نفــي معــريف وأخالقــي، إىل جانــب غيــاب مــن 

يوجههم إىل الطريق السليم".
حالــة  يف  أســهم  االقتصــادي  البعــد  إن  وأضــاف: 
وأدى  الغربيــة  الضفــة  تشــهدها  التــي  الفلتــان 
تشــجع  املجتمــع  يف  شــاذة  حــاالت  ظهــور  إىل 
أســهمت يف  التــي  والســالح،  تجــارة املمنوعــات 
تصاعــد ظاهــرة الفلتــان األمني، إضافة إىل فقدان 
الفصائل دورها بسبب الضغوط املارسة عليها 

من قبل السلطة.
وقــادة  وفصائــل  املســاجد،  وأمئــة  الســلطة  ودعــا 
لتوعيــة املجتمــع وخاصــة  لوقفــة جــادة  املجتمــع 
طلبــة املــدارس والجامعــات حــول مخاطــر ظاهــرة 
عــى  والعمــل  املجتمــع  يف  األمنــي  الفلتــان 

مواجهتها.
خطر حقيقي

بــدوره، قــال القيــادي يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
التــي  القتــل  جرميــة  إن  حــرب:  ماهــر  فلســطن 
وقعت أمام الجامعة األمريكية، هي امتداد لحالة 

الفلتان األمني الحاصل يف الضفة الغربية.
مالحقــة  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  حــرب  وأضــاف 
الســيايس  الحريــات واالعتقــال  املقاومــن وقمــع 
وحــوادث القتــل املروعة التــي ارتكبتها أجهزة أمن 
الســلطة، وغيــاب الحــوار الوطنــي هــو مــا أوصلنــا 
إىل هــذه الحالــة، محمــاًل الســلطة املســؤولية عــن 

جرمية قتل الطالب خليلية.

واألوضــاع  حقيقــي،  خطــر  أمــام  "نحــن  وتابــع: 
متوتــرة يف كل الجامعــات الفلســطينية، وشــهدنا 
الطــالب  عــى  اعتــداءات  الســابقة  املرحلــة  يف 
واعتقالهــم إىل أن وصلنــا إىل جرميــة القتــل التــي 
تؤكــد عــدم وجــود أي جهــة لضبــط األمــن ســواء من 
الســلطة أو مــن إدارة الجامعــة"، مشــدًدا "لــن نقبل 

بالتضحية بأبنائنا الطلبة".
الحــوار  مائــدة  إىل  للعــودة  الســلطة  ودعــا 
االحتــالل  يرفــض  موحــد  برنامــج  تحــت  الوطنــي 
اســتقرار  عــى  ويعمــل  مجتمعنــا  كرامــة  ويصــون 
التكافــل  مــن  ويعــزز  واملجتمعــي  األهــيل  الســلم 

االجتاعي، ويوفر الحاية للطلبة.
حماية الطلبة

يف  الســيايس  املكتــب  عضــو  أدان  جهتــه،  مــن 
قتــل  جرميــة  ربــاح،  رمــزي  الدميقراطيــة  الجبهــة 

الطالب خليلية، أمام بوابة الجامعة األمريكية.
صحيفــة  مــع  حديــث  يف  ربــاح،  واســتغرب 
حــرم  أمــام  القتــل  جرميــة  وقــوع  "فلســطن" 
الجامعــة، وعــدم اتخــاذ الســلطة أو إدارة الجامعــة 
التدابري الالزمة ملنع وقوع مثل تلك اإلشكاليات 

وحاية الطلبة.
وأعرب عن خشيته أن يعم الفلتان ويصل إىل كل 
الالزمــة  الحايــة  لتوفــري  الضفــة، داعًيــا  جامعــات 
تلــك  مثــل  وقــوع  ملنــع  إجــراءات  واتخــاذ  للطلبــة 
الطلبــة  إلرشــاد  الطالبيــة  األطــر  داعًيــا  الحــوادث، 

لعدم االنجرار خلف الخالفات ومنع تصاعدها.
يف  واالعتــداء  القتــل  حــوادث  مؤخــًرا،  وتكــررت 
التــي  الغربيــة،  الضفــة  ومــدن  جامعــات  مختلــف 

وصلت إىل حد االشتباكات املسلحة.

"الجهاد اإلسالمي": السلطة 
هي املسؤولة عن حالة الفوىض 

وانعدام األمن يف الجامعات

"الشعبية": مالحقة املقاومني 
وقمع الحريات واالعتقال السيايس 

أوصلتنا إىل هذه الحالة

"الدميقراطية" تعرب 
عن خشيتها من تفيش 

الفلتان يف الجامعات

كان  جنــن  يف  األمريكيــة  الجامعــة  شــهدته 
سيتكرر لو استأنفت جامعة بريزيت يف رام 
الله الدوام، خاصة بعد اقتحام سكن ورضب 

ممثل إحدى الكتل بالدبسات.
فــرتة شــفنا شــو صــار  أبــو عــرام:" قبــل  وقــال 

جنن/ فلسطن- صفا:
آخــر  عــدد  وأصيــب  مرصعــه،  مواطــن  لقــي 
بجراح يف شجار وقع أمام الجامعة األمريكية 

يف جنن شال الضفة الغربية املحتلة.
وقــال املتحــدث باســم الرشطــة العقيــد لــؤي 
إن  أمــس:  مقتضــب  ترصيــح  يف  ارزيقــات 
"مواطنــا قتــل وأصيــب عــدد آخــر بجــراح يف 

شجار أمام الجامعة األمريكية بجنن".
تدفــع  األمنيــة  واألجهــزة  "الرشطــة  أن  وأكــد 

بتعزيزات كبرية للمكان".
التفاصيــل  مــن  مزيــًدا  املتحــدث  يذكــر  ومل 

حول الحادث.
"صفــا"  لوكالــة  مطلعــة  مصــادر  وبحســب 
فــإن الشــجار وقــع بــن مجموعــة مــن الطــالب 
الفتحاويــة  الشــبيبة  ملنظمــة  ينتمــون  الذيــن 
مــن منطقتــي جبــع وقباطيــة بجنــن، موضحــة 
أن القتيل ســقط من جراء تعرضه للطعن من 

منسق الشبيبة "ن ، ر".
وبينــت أن الطالــب القتيــل هو مهران خليلية 
)21 عامــًا(، حيــث تعــرض لعــدة طعنــات يف 

مناطق قاتلة.

يف حــن وصفــت املصادر حالة مصاب آخر 
يف الشجار بأنها بالغة الخطورة.

وتصاعــدت يف اآلونــة األخــري ظاهــرة الفلتــان 
الضفــة  جامعــات  يف  املشــاجرات  وانتشــار 
حملــة  مــع  تتزامــن  التــي  املحتلــة،  الغربيــة 
تشــنها أجهزة أمن الســلطة تســتهدف العمل 
الطالبيــة  األطــر  وفعاليــات  الوطنــي  الطــاليب 

التي تخدم طلبة الجامعات.
زعبــي:"  بكــر  الطالــب  قــال  الحادثــة  وحــول 
ساذٌج من مل يتوقع هذه الجرمية يف محيط 
يف  فاألجــواء  بجنــن،  األمريكيــة  الجامعــة 
فــرتة، زعرنــات  منــذ  الجامعــة متوتــرة  محيــط 
وشــجارات وتهديــدات ورسقــة ســيارات، يف 

منطقة بنايات سكن الطالب".
وأوضــح زعبــي أن محــاوالت األجهــزة األمنيــة 
محــاوالت  وكل  كافيــة  تكــن  مل  جنــن  يف 

الجامعة باالحتجاج مل تنجح.
بــأن  للطــالب  أن رســائل وصلــت  وأشــار إىل 
وتــم  منهــا  يخرجــوا  وال  شــققهم  اىل  يذهبــوا 

تعليق الدوام يف الجامعة.
مــا  إن  فقــال  عــرام  أبــو  أمــري  الصحفــي  أمــا 

بجامعــة أبــو ديــس وكيــف تحــول الخــالف إىل 
بــن قريتــن، وشــايفن كيــف صــارت  حــرب 

الطوش بالقرى تكرب وتتطور بشكل كبري!".
وأضــاف:" إذا مل يحصــل تغــري جــذري يغــري 
كبــري  فلتــان  نحــو  متجهــون  فنحــن  الواقــع 
وســنعيش داخــل عــامل الجرميــة كــا يحصــل 

يف الداخل املحتل".
بريزيــت  بجامعــة  الطالبيــة  الكتــل  وكانــت 
اآلثــم  الهمجــي  االعتــداء  بشــدة  اســتنكرت 
الذي تعرض له منسق كتلة الوحدة الطالبية 

وليد حرازنة.
ورفــع  املعتديــن  مبالحقــة  الكتــل  وطالبــت 

الغطاء الوطني عنهم.
من جانبه أوضح الكاتب السيايس ياسن عز 
الديــن أن املشــكلة يف جامعــة بريزيــت هــي 
اعتــداء الشــبيبة الطالبيــة التابعــة لحركــة فتــح 
عــى ممثــل الجبهــة الدميقراطيــة، بعــد بيــان 
للكتــل الطالبيــة يديــن االعتقــاالت السياســية 

وقع عليه الجميع باستثناء الشبيبة.
وأشــار ياســن إىل وقــوع شــجار داخــل حركــة 
الجامعــة  داخــل  وتكســري  لــرضب  تطــور  فتــح 

بسبب فتاة.
وحذر من أن الهدف من كل ذلك هو تدمري 
العمل الطاليب يف الجامعة وشيطنته وصواًل 

لتحويل جامعة بريزيت إىل مزرعة أمنية.
بتدمــري  بالقيــام  وأذرعهــا  الســلطة  واتهــم 
يف  ســيايس  أو  نقــايب  عمــل  ألي  ممنهــج 

الضفة.
مــن  متزايــدة  صحــوة  وجــود  أكــد  لكنــه 
لالعتقــال  رفًضــا  والفصائــل،  التنظيــات 
الضفــة  كل  يف  تعميمهــا  يجــب  الســيايس 

الغربية.
ويتجاوز عدد الطلبة يف 52 جامعة ومعهدًا 
وكليــة فلســطينية 200 ألــف طالــب وطالبــة، 
وتضخــم عــدد خريجــي الجامعــات واملعاهد 

سنويًا لـ 44 ألفًا من التخصصات كافة.
بطالــة  نســب  الجامعــات  خريجــو  ويعــاين 
كبــرية وهــدرا لطاقات هائلــة ومراكمة لألعباء 

عى كاهل املواطنن.
إجــراء  ومنــع  الســلطة  سياســات  وتســببت 
االنتخابات عدة مرات بحرمان هذه الفئة من 

املشاركة يف صنع القرار واختيار قيادتهم.

الكتلة اإلسالمية تدعو 
السلطة ملواجهة الفلتان بدًل 

من مالحقة العمل الطاليب
رام الله/ فلسطن:

حّملــت الكتلــة اإلســالمية الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة مســؤولية 
الســلطة  داعيــًة  الغربيــة،  بالضفــة  جامعــات  يف  الحاصــل  األمنــي  الفلتــان 
لتصحيــح بوصلتهــا نحــو مواجهــة الفــوىض والفلتــان وتطبيــق القانــون، بــدل 
تسخري مقدراتها ملالحقة املقاومة ونشطاء العمل الطاليب وتوفري الحاية 

للمستوطنن.
الطالــب يف  ننعــى  واألىس  الحــزن  "ببالــغ  أمــس:  للكتلــة مســاء  بيــان  وقــال 
الجامعة العربية األمريكية مهران وليد خليلية الذي تويف اليوم )أمس( بعد 

طعنه يف أحداث عنف مؤسفة".
وذكــر البيــان أن األحــداث األخــرية التــي شــهدتها جامعــة بــري زيــت والجامعــة 
األمريكيــة تــؤرش عــى فلتــان أمنــي خطــر، يســتوجب وقفــة جــادة مــن العقالء 

كافة للحفاظ عى السلم األهيل، وتوفري البيئة الجامعية اآلمنة للطلبة.
كافــة  الطالبيــة  األطــر  مــن  تســتدعي  املؤســفة  األخــرية  األحــداث  أن  ورأت 
رص الصفــوف ونبــذ الخالفــات والعمــل عــى حفــظ الســلم املجتمعــي يف 
الجامعــات، داعيــًة األطــر الطالبيــة لالجتــاع عــى كلمــة ســواء، حفاًظــا عــى 

حركة طالبية قوية قادرة عى حاية مصالح وحقوق الطلبة.
وطالــب البيــان إدارة الجامعــات ونقابــات العاملــن وكل مكونــات الجامعــات 
الفلســطينية والقوى والفعاليات الوطنية املختلفة، بالعمل الجاد والتعاون 
للطلبــة  تحفــظ  التــي  والظــروف  األجــواء  وتوفــري  الالزمــة،  التدابــري  التخــاذ 
حريتهم وكرامتهم وحقهم يف العمل الطاليب، وتجنب الجامعات الفوىض 

والفلتان.

الطالب املقتول مهران خليلية
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طالب بالسماح للكتلة اإلسالمية بالقيام بدورها
 الحــاج: مــا يجــري بجامعــات الضفــة تفريــغ من البعــد 

الوطنـــي واإلسالمـــي والتعليمـــي

لت السلطة مسؤولية أحداث بيت لحم  حمَّ
الشعبيـــة: سنضـــرب بيـــد مـــن حديـــد

 َمــــن يحـــاول أن ميـــسَّ رمـــوز الجبهـــة

عامد الربغويث.. عامل يف وكالة ناسا 
تواصل السلطة مالحقته ومحاكمته

السلطة تلقي بالقدس إىل الهاوية بعد تراجعها 
عن دعوى يف الجنائية الدولية

رام الله-غزة/ جامل غيث:
تكشــف الوقائــع عــى األرض يف مدينة 
ترصيحــات  زيــف  املحتلــة  القــدس 
دعمهــا  حــول  الفلســطينية  الســلطة 
املدينــة املقدســة، إذ كشــفت وثيقــة 
أن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  نرشتهــا 
يف  طلبــت  الفلســطينية  الســلطة 
رســالة  خــال  مــن   ،2021 نيســان   12
املحكمــة،  قلــم  رئيــس  إىل  وجهتهــا 
كان  التــي  الشــفوية  املرافعــة  بتأجيــل 
املقــرر إجراؤهــا يف 1 حزيــران 2022، 
بخصــوص دعــوى تقدمت بها ضد نقل 

السفارة األمريكية إىل القدس.
جــاء يف وثيقــة املحكمــة، التــي نــرشت 
عــى شــكل تقريــر، أنــه بنــاء عــى طلب 
الفرصــة  إتاحــة  أجــل  ومــن  الســلطة، 
للطرفــن لحــل النــزاع بالتفــاوض، تقــرر 
تأجيــل جلســات االســتامع يف القضيــة 

إىل إشعار آخر.
خط أحمر

املقــديس  الســيايس  املحلــل  ويقــول 
الســلطة  تراجــع  إن  عبيــدات:  راســم 
الواليــات  ضــد  الدوليــة  الدعــوى  عــن 
املتحدة يؤكد خداع وتضليل الشعب 
ال  وأنــه  القــدس  بشــأن  الفلســطيني 

يعنيها.
لصحيفــة  عبيــدات  ويضيــف 
"فلســطن": إن تراجــع الســلطة يحمــل 
ويتنــاىف  خطــرة،  ومــؤرشات  تصعيــًدا 

بــأن  تطلقهــا  التــي  ترصيحاتهــا  مــع 
القــدس خــط أحمــر وال تنــازل عنــه، وال 
دولة دون القدس، وترهن حقوق شعبنا 
والوثــوق  املفاوضــات  إىل  بالعــودة 
بــاإلدارات األمريكيــة املتعاقدة. ويبن 
مــن خــال موقفهــا  تحــاول  الســلطة  أن 
العــودة إىل املفاوضــات مــع االحتــال، 
والحفــاظ عــى بقائهــا وعــى مصالحهــا 
وليــس عــى مصالــح وحقــوق الشــعب 
مرشوعهــا  فشــل  رغــم  الفلســطيني، 
عاًمــا   27 اســتمر  الــذي  التفــاويض 
والتــي مل تكــن نتائجــه مرضية وحصلت 
الســلطة خالــه عــى صفــر كبــر، وزاد 
من تغول االحتال عى حقوق شعبنا، 

وقضم األرض ومواصلة االستيطان.
ويعترب املحلل الســيايس، أن الســلطة 
بذلك كشــفت عن وجهها القبيح تجاه 
االنهزامــي  موقفهــا  وأظهــرت  القــدس 
تجــاه شــعبها وتنازلــت عــن أهــم مرتكــز 

من مرتكزات القضية الفلسطينية.
القــرار،  خطــورة  مــن  عبيــدات،  وحــذر 
عــن  الســلطة  ترتاجــع  "رمبــا  مضيًفــا: 
قضايا حساسة ومهمة تخص الاجئن 
والحــدود واملســتوطنات"، مشــًرا إىل 
أن ذلــك يدلــل عــى أن وظيفــة الســلطة 
االحتــال  لحاميــة  دور  إىل  تحولــت 

ومصالحه.
خطوة خطيرة

القانــون  الخبــر يف  يؤكــد  مــن جهتــه، 

الــدويل د. نافــذ املدهــون، أن تراجــع 
يحمــل  الدوليــة  الدعــوى  عــن  الســلطة 
آثــاًرا خطــرة عــى املســتوى القانــوين 
والســيايس والوطنــي واألخاقــي، وأنــه 
يف  االحتــال  برشعيــة  واضــح  إقــرار 

القدس.
ويقول املدهون لصحيفة "فلسطن": 
أو  القانــون  أو  األخــاق  مــن  "ليــس 
الوطنية أن يتم الرتاجع وإيقاف دعوى 
لهــا  الدوليــة  الجنائيــة  أمــام  مرفوعــة 

عاقة بـعاصمة فلسطن األبدية".
ويصــف الخطــوة بالخطــرة التــي تحتاج 
الســيايس  املســتوى  مــن  وقفــة  إىل 
لرفــض  كافــة  والفصائــل  والعســكري 
الجنائيــة  وحــث  وقرارهــا  الســلطة 
الشــكوى  يف  النظــر  عــى  الدوليــة 
املقدمة إليها لنقل الســفارة األمريكية 

إىل القدس.
الســلطة  تراجــع  أن  املدهــون  ويــرى 
اتفاقيــات  نتــاج  جــاء  الدعــوى  عــن 
الطاولــة جــرت  مــن تحــت  ومفاوضــات 
مضيًفــا:  واالحتــال،  الســلطة  بــن 
"وهــذا أخطــر مــن املفاوضــات العلنيــة 

والتنسيق األمني".
وعــرب عن خشــيته مــن مواصلة الضغط 
عى السلطة من أجل التنازل عن مزيد 
الفلســطينية  والثوابــت  الحقــوق  مــن 
األمميــة،  املؤسســات  مســتوى  عــى 
الجنائيــة  مــن  الدعــوى  يوقــف  "فالــذي 

حقــوق  عــن  يتنــازل  أن  ميكــن  الدوليــة 
األمــم  يف  الفلســطيني  الشــعب 

املتحدة".
ويؤكــد أن قــرار الســلطة ينــذر بتفــكك 
القضيــة  واندثــار  املجتمعــي  النســيج 
بحقــوق  والتفريــط  ككل  الفلســطينية 
جــادة  لوقفــة  داعًيــا  شــعبنا،  وثوابــت 
وواضحة من قبل الفصائل الفلسطينية 
"وال  الســلطة،  خطــوة  لخطــورة  نظــًرا 
لتنازلهــا  برحيلهــا  املطالبــة  عــن  تقــل 
القضيــة  ثوابــت  مــن  ثابــت  أهــم  عــن 

الفلسطينية".
وكانــت الســلطة، قــد تقدمــت بدعــوى 
أيلــول   28 يف  الدوليــة  الجنائيــة  إىل 
الواليــات  أن  فيهــا  وجــاء   ،2018
املتحــدة األمريكيــة انتهكت اتفاقيات 
فيينــا للعاقــات الدبلوماســية املؤرخة 
يف 18 نيســان 1961، مــن خــال نقــل 
ســفارتها إىل القــدس، واالعــرتاف بهــا 

كعاصمة لدولة االحتال اإلرسائييل.
يف  املحكمــة  مــن  الســلطة  وطلبــت 
نقــل  إلجــراء  ا  حــدًّ تضــع  أن  الدعــوى، 
عاصمــة  بالقــدس  واالعــرتاف  الســفارة 
لاحتــال، وأن تحصــل عــى ضامنــات 
الســلوك  هــذا  يتكــرر  بــأالَّ  وتأكيــدات 
الواليــات  ردت  حــن  يف  أخــرى.  مــرة 
بـــعاقات  ملزمــة  غــر  بأنهــا  املتحــدة 
الفلســطينية  الســلطة  مــع  تعاقديــة 

مبوجب اتفاقية فيينا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الفلســطيني،  العــامل  يتنقــل  الربتقــايل،  بالــزي 
والربوفيســور، عــامد الربغــويث، مــن محكمــة ألخرى، ومن 
وقفــة احتجاجيــة ألخــرى أيًضــا يف مــدن الضفــة الغربيــة، 
احتجاًجا عى اســتمرار ماحقته من قبل الســلطة، بتهم 
مشاركته يف مظاهرة رفًضا الغتيال املعارض السيايس، 

نزار بنات.
إىل  الربتقاليــة  البدلــة  الربغــويث  الربوفيســور  واســتخدم 
جانــب العــرشات مــن النشــطاء الذيــن تاحقهــم الســلطة 
يف الضفــة الغربيــة، تعبــًرا عــن الظلــم الــذي يتعــرض لــه 
النشطاء من قبل السلطة، واستمرار ماحقتهم عى تهم 

غر قانونية.
وتحاكــم الســلطة عــرشات النشــطاء وأســاتذة الجامعات، 
وأرسى محررين، بتهم غر قانونية، وقدح مقامات عليا، 
والتجمهر بطريق غر مرشوعة، بعد التظاهرات الغاضبة 

التي عمت مدن الضفة الغربية بعد اغتيال بنات.
فيزيــاء  يف  الدكتــوراة  درجــة  عــى  الحاصــل  الربغــويث 
الفضاء من جامعة والية "يوتا" األمريكية الرسمية، وعمل 
ة يف وكالــة الفضاء األمريكية "ناســا" )NASA(، ويف  مــدَّ
يتعــرض ملحاكمــة  وعامليــة،  عربيــة  مــن جامعــات  عــدد 

السلطة باستمرار عى حرية الرأي والتعبر.
ويفــر الربغــويث يف حديثــه لـ"فلســطن" ســبب ارتــداء 
النشــطاء املاحقــن مــن قبــل الســلطة للبدلــة الربتقاليــة 
غوانتانامــو  ســجن  يف  باملعتقلــن  تشــبًها  جــاءت  بأنهــا 
األمريــي، إذ إن جميعهــم كانــوا معتقلــن مقهوريــن، وال 

يوجد الئحة اتهام حقيقية ضدهم.
وقــال الربغــويث: "ونحــن يف الضفة الغربية املحتلة نريد 
أن نقــول مــن خــال لبــس البدلــة الربتقاليــة إننــا مقهــورون 
ومظلومــون، وفقــط نطالــب بالعدالــة للشــهيد املعــارض 
ورئاســية  ترشيعيــة  وانتخابــات  بنــات،  نــزار  الســيايس 

ومجلس وطني".
األجهــزة  تغــول  توقــف  أيًضــا  "نريــد  الربغــويث:  وأضــاف 
ومــن  املطالــب مرشوعــة،  تلــك  علينــا، وجميــع  األمنيــة 

حقنا كمواطنن رفع الصوت عالًيا".
املرشوعــة،  املطالــب  يعجبهــا  مل  الســلطة  أن  وأوضــح 
إىل  وإرســالهم  النشــطاء،  عــرشات  باعتقــال  فقامــت 
املحاكم عرب جلســات مســتمرة، و"كأنهم يريدون القول 
نريد املامطلة يف إجراءات املحكمة غر القانونية، عرب 

الئحة اتهام غر حقيقية".
مواصلــة  مــن  رســالة  هنــاك  أن  إىل  الربغــويث  ولفــت 
جلسات املحاكمة لكبار يف السن، وأساتذة الجامعات، 
وهــي أن تكميــم األفــواه، واالعتقــال واملحاكمــة، ســيكون 
ملــن يتحــدث، والقتــل للمعــارض الــذي يرفــع صوتــه كــام 

حدث مع نزار بنات.
للمظلومــن  شــعاًرا  ســيكون  الربتقــايل  اللــون  أن  وبــن 
مــدن  يف  املرشوعــة  بحقوقهــم  املطالبــن  واملقهوريــن 

الضفة الغربية.
"نحــن  الربغــويث:  قــال  للشــارع،  النــزول  اســتمرار  وحــول 
الربتقــايل وهنــاك  اللــون  ولبــس  الحــراك  مســتمرون يف 
تتغــول  الســلطة  دامــت  مــا  املســتقبل  يف  مفاجــآت 
ونعــيل  نتظاهــر  وســنبقى  الحريــات،  عــى  وتعتــدي 

الصوت يف ميادين الضفة الغربية كلها".
يشــار إىل أن الربغــويث يعمــل يف جامعــة القــدس، ويف 
عــام 2006 حصــل عــى رتبــة أســتاذ كامــل )بروفيســور( 
يف الفيزيــاء، ولديــه العديــد من األبحاث العلمية، أبرزها 
نظرية باســمه، هي منوذج الربغويث )الربغويث موديل(؛ 
والتي يقول عنها إنها اســتطاعت تفســر ســلوك أيونات 
األكســجن والهيدروجن يف الفضاء الخارجي، وتفســر 
العديد من الظواهر يف كوكب األرض والتي يف النهاية 

تساعد عى تطوير تكنولوجيا الفضاء.

 رام الله/ فلسطن:
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
يف  يجــري  مــا  أن  الحــاج  خالــد 
داخــل  فلتــان  مــن  الغربيــة  الضفــة 
الشــجارات  وانتشــار  الجامعــات، 
لتفريــغ  محاولــة  واالعتــداءات 
الوطنــي  البعــد  مــن  الجامعــات 

واإلسامي والتعليمي.
وشــدد الحــاج يف ترصيــح صحفــي 
عــى رضورة إعطــاء الحريــة للعمــل 
الطــايب حتــى تســتعيد الجامعات 
للمقاومــة  حاضنــة  بصفتهــا  دورهــا 

والرتبية واألخاق.
وذكــر أن كل طائــع العمل املقاوم 
كانــوا مــن طــاب الجامعــات، لكــن 
أن  للطلبــة  ميكــن  ال  اليــوم  الواقــع 

مــع  واجتمــع  األقــى  املســجد 
الضفــة يف  مــن  الجامعــات  طــاب 
منعــوا  حيــث  املســجد  باحــات 
القتحامــه  املســتوطنن  مخطــط 

واستمر تأثر ذلك لسنوات.
 وتســبب شــجار بــن الطــاب ظهــر 
أمس مبقتل طالب وإصابة آخرين 
األمريكيــة  الجامعــة  محيــط  يف 

بجنن.
وتصاعدت يف اآلونة األخر ظاهرة 
يف  املشــاجرات  وانتشــار  الفلتــان 
والتــي  الغربيــة،  الضفــة  جامعــات 
تتزامن مع حملة تشنها أجهزة أمن 
الســلطة تســتهدف العمل الطايب 
الوطنــي وفعاليــات األطــر الطابيــة 

التي تخدم طلبة الجامعات.

يكونوا فيه روادًا كام كانوا سابقًا.
العمــل  غيــاب  إن  الحــاج  وقــال 
الرتبوي ودور املساجد يف الضفة 
تســبب  سياســيًا  الطلبــة  وماحقــة 
بآثار عكســية عى الواقع الداخيل 

الفلسطيني.
العصــا  برفــع  الســلطة  وطالــب 
وجــه  يف  املرفوعــة  الغليظــة 
ألن  الضفــة  يف  اإلســامية  الحركــة 
تعــد  مل  والجامعــات  املســاجد 

تقوم بدورها الرتبوي. 
كــام طالــب قيادة الســلطة أن تعلن 
بشــكل رســمي ورصيــح رفــع الحظــر 
عــن الحركــة اإلســامية يف الضفــة، 
اإلســامية  الكتلــة  ماحقــة  ووقــف 

ومنع نشاطاتها يف الجامعات. 

األحــداث  أن  إىل  الحــاج  وأشــار   
برزيــت  جامعــة  يف  جــرت  التــي 
من فصيل تجاه فصيل، وما حدث 
ذلــك،  قبــل  الخليــل  جامعــة  يف 
الكتلــة  وجــود  أهميــة  عــى  مــؤرش 
الضفــة  جامعــات  يف  اإلســامية 
للقيــام بدروهــا الرتبــوي والتنافــس 

الحقيقي. 
الكتلــة  وجــود  أن  إىل  ونبــه   
اإلســامية يف الجامعــات يســاهم 
يف تنميــة األخــاق لــدى الطــاب، 
وطنيــة  تنافســية  حالــة  ويجعــل 
لاحتــال  ومقاومــة  نقــايب  وعمــل 

تحمي املقدسات بأيدي الطلبة.
 1986 عــام  الحــاج  واســتذكر   
ياســن  أحمــد  الشــيخ  زار  عندمــا 

بيت لحم/ فلسطن:
لت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن،  حمَّ
مــا  مســؤولية  األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة 
عــى  لحــم،  بيــت  يف  توتــر  مــن  يحــدث 
جنــازة  شــهدتها  التــي  األحــداث  خلفيــة 
الشــهيد أمجد أبو ســلطان، التي تم خال 

إنزال رايات الجبهة الشعبية.
"لقــد  أمــس:  بيــان،  يف  الجبهــة  وقالــت 
األّيــام  يف  لحــم  بيــت  مدينــة  شــهدت 
األحــداث  مــن  جملــة  املاضيــة  القليلــة 
إنــزال  باكورتهــا  كانــت  التــي  املؤســفة 
رايــة الحــزب يف جنــازة الشــهيد أمجــد أبــو 
سلطان من ِقبل أحد أفراد األجهزة األمنية 
ضارًبــا بعــرض الحائــط كل القيــم واألعراف 
الوطنية واألخاقية التي ال تعرّب سوى عن 
التفكر الظامي واإلقصايئ وغر املربر، 

الــذي ال يعــود بالنفع ســوى عى االحتال 
قضيتنــا  لتصفيــة  الهادفــة  ومخططاتــه 

الوطنية العادلة. 
وهــددت الجبهــة بالــرب بيــٍد مــن حديــد 
كل من تسول له نفسه أن ميس أو يتطاول 
الشــعبّية  الجبهــة  ورمــوز  عناويــن  عــى 
عــرب  تجاربنــا  مــن  ولكــم  فلســطن  لتحريــر 

التاريخ الكثر من العرب. 
وأضــاف: "إننــا يف منطقــة الدهيشــة ليــس 
التنســيق  غرفــة  يف  ميثلنــا  مــن  هنــاك 
وتقديرنــا  احرتامنــا  جــل  مــع  الفصائــيل 
وذلــك  التنســيق،  غرفــة  يف  لرشكائنــا 
يطــول  أال  نعدكــم  موضوعّيــة  لظــروٍف 
أمدهــا ألننــا ُوجدنــا لتحقيــق املســتحيل ال 

املمكن". 
وشدت عى أن "كل ما جرى وما سيجري 

الجبهــة  لرايــة  وإنــزال  تبعــات اإلســاءة  مــن 
األّول  املقــام  يف  مســؤوليتها  تتحّمــل 
األجهــزة األمنيــة ومــن ثــم كل مــن تقاعــس 
وقــرّص يف معالجــة هــذا الفعــل اإلجرامــي 
رفاقنــا  نــرتك  لــن  فإّننــا  وبذلــك  املشــبوه، 
لقمــة ســائغة ألٍي كان بــل ســننرصهم عى 

الحق وال ننرصهم عى الباطل".
وطنــي  تحــرر  مرحلــة  يف  "أّننــا  وتابعــت 
رصاع  األســايس  ورصاعنــا  ودميقراطــي 
االحتــال  مــع  مفتــوح  واشــتباك  تناحــري 
عــن  االبتعــاد  رضورة  بــه  نعنــي  مــا  وهــذا 
األســاليب العنيفة يف التعبر عن الرفض 
واالنجــرار  االنــزالق  متجنبــن  واملعارضــة 
والفئويــة  التطــرف  ظواهــر  مــن  أٍي  خلــف 
عــن  تعــرّب  ال  التــي  املظاهــر  مــن  وغرهــا 

أخاقنا الثورية".

يف  الســلطة  أجهــزة  دور  وانتقــد 
حيــث  املشــكلة،  هــذه  فــض 
طلبــة  أحــد  اعتقــال  عــى  أقدمــت 
بعــدم  وهددتــه  اإلســامية  الكتلــة 
الجامعــة،  يف  بالتعليــم  االســتمرار 

وأرســلت تهديــدًا لعائلتــه، بداًل من 
اعتقال املتسببن يف املشكلة.

الكتلــة  عنــارص  أن  التأكيــد  وجــدد 
للتهديــد  يتعرضــون  اإلســامية 
وكل  والشــبح  والــرب  واالعتقــال 

أســاليب الرتهيــب مــن أجهــزة أمــن 
السلطة.

الســلطة  "أجهــزة  أن  عــى  وشــدد 
تشــكل  أصبحــت  الجامعــة  وإدارة 
غطــاًء لعنــارص الشــبيبة الفتحاويــة، 

الطابيــة  الكتــل  ومامرســاتهم ضــد 
األخرى".

يذكــر أن عنــارص يف أجهزة الســلطة 
أقدمت عى تحطيم سكن جامعي 
وماحقــة  اإلســامية  للكتلــة  تابــع 
اعتقالهــم،  بغــرض  نشــطائها؛ 
مــن  إعاميــة  مــواد  وصــادرت 

السكنات.
يف  الطابيــة  الكتــل  واســتنكرت 
القمــع  حمــات  منفصلــة  بيانــات 
األجهــزة  تشــنها  التــي  واملاحقــة 
بحــق  الشــبيبة  وعنــارص  األمنيــة، 

مختلف الكتل يف الجامعة.
ضرب النسيج

الســيايس  الناشــط  واســتهجن 
الفــوىض  حالــة  حمــدان  عامــر 
والفلتــان التــي تشــهدها الجامعات 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطينية 
عــن  األول  املســؤول  أن  معتــربا 
الــذي  العــارم"  "الجهــل  هــو  ذلــك، 
وراء  وانجرارهــم  الطلبــة  يصيــب 

الحزبية وخافاتها.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
نفــى منســق الكتلــة اإلســامية يف 
جامعة برزيت برام الله إسامعيل 
حلــول  أي  إىل  التوصــل  الربغــويث 
بشــأن الخافات بن األطر الطابية 
لحركــة  التابعــة  الشــبيبة  كتلــة  مــع 
تعليــق  إىل  أفضــت  التــي  "فتــح"، 

الدراسة يوم السبت.
وأغلقت إدارة جامعة برزيت برام 
اللــه وســط الضفــة املحتلــة، أمس، 
الطلبــة،  أمــام  الجامعــي  الحــرم 
تعليــم  إىل  التعليــم  وحّولــت 
بــن  الخافــات  نتيجــة  إلكــرتوين 

الكتل الطابية.
لصحيفــة  الربغــويث  وأوضــح 
الجامعــة  إدارة  أن  "فلســطن"، 
عقــدت عــدة اجتامعــات مــن أجــل 
حل الخافات القامئة، لكن مل يتم 
التوصــل ألي حلــول حتــى اللحظــة، 

"وال تزال أبواب الجامعة مغلقة".
يف  اندلــع  الخــاف  أن  وبــّن 
بيانــا  الطابيــة  األطــر  إصــدار  إثــر 

االعتقــاالت  فيــه  اســتنكرت 
أجهــزة  تشــنها  التــي  السياســية 
مســاكن  واقتحــام  الســلطة،  أمــن 
وتهديدهــم،  وماحقتهــم  الطلبــة 
وهــو مــا أثــار غضــب كتلــة الشــبيبة 
تلــك  الفتعــال  ودفعهــا  الفتحاويــة، 

املشكلة.
وأشــار إىل أن عنــارص مــن الشــبيبة 
كتلــة  منســق  عــى  اعتــدوا 
للجبهــة  التابعــة  الطابيــة  الوحــدة 
مــن  آخريــن  ونشــطاء  الدميقراطيــة 
وقــد  املــربح،  بالــرب  الكتلــة، 
شــّجوا رأســه، الفتًا إىل أنهم اعتدوا 
عــى طلبــة الكتــل الطابيــة األخــرى 

أيضًا.
عنــارص  فــإن  الربغــويث،  وبحســب 
اعتــدوا  الطابيــة  الوحــدة  كتلــة 
أيضــًا عــى حــرس الجامعــة وأدخلوا 
أمــر  "وهــذا  حرمهــا،  إىل  األســلحة 
مرفــوض"، مؤكــدًا أن إدارة الجامعــة 
هــؤالء  بحــق  إجــراء  أي  تتخــذ  مل 

األشخاص حتى اآلن.

مــع  حديثــه  خــال  حمــدان  وبــّن 
"فلســطن"، أن الخافــات الحزبيــة 
باتت ُتسيطر عى طلبة الجامعات 
وقطاع التعليم، عدا عن التدخات 
يف  الســلطة  ألجهــزة  املبــارشة 
االنتخابــات  مثــل  الجامعــات  عمــل 

وغرها.
الــذي  هــو  الســلطة  أمــن  أن  وأكــد 
الشــبيبة  حركــة  عــى  اآلن  يســيطر 
التبعيــة  يعــزز  مــا  وهــو  الفتحاويــة، 
الخارجــة  والتحــركات  األمنيــة 
"مــن  قائــًا:  الطــايب،  اإلطــار  عــن 
الجامعــات  تصبــح  أن  املؤســف 
لتصفيــة  مكانــًا  وســاحاتها 

الحسابات".
وحّمل حمدان، أجهزة أمن السلطة 
وصلــت  عــام  الكاملــة  املســؤولية 
الضفــة،  جامعــات  يف  الحالــة  إليــه 
مشــددًا عــى أنهــا "تــرب النســيج 
الوطنــي يف املجتمع الفلســطيني، 
مصنعــًا  الجامعــات  كانــت  فقــد 

للرجال والقيادات والشهداء".

وأشــار إىل أن حركة الشــبيبة كانت 
مــن  بنفســها  قرارهــا  تأخــذ  ســابقًا 
عليهــا،  القامئــن  الطلبــة  خــال 
لكنهــا اليــوم باتــت ترتهــن لقــرارات 

أجهزة أمن السلطة.
وجــدد تأكيــده أن املســتفيد األول 
من هذه املشــكات هو االحتال، 
خاصــة أن الجامعــات كانت تشــكل 
االحتــال،  مــع  أول  دفــاع  خــط 
اليــوم  أصبحــت  "لكنهــا  مســتدركًا 
قضايــا  عــى  بينهــا  فيــام  تتصــادم 
رئاســة  مثــل  قيمــة،  لهــا  ليســت 

املجلس أو االنتخابات".
أجهــزة  حمــدان،  الناشــط  وطالــب 
السلطة برورة الكف عن التدخل 
األمــن  وتعزيــز  الطلبــة،  شــؤون  يف 

واألمان لهم.
حــال  بــأي  يجــوز  "ال  وختــم حديثــه 
عــى  الجامعــات  أوضــاع  تبقــى  أن 
هــذه الحــال، ويجب تفعيل قوانن 
شــديدة وصارمة ومحاسبة مرتكبي 

الجرائم".

حمدان: أمن السلطة يتحكم بـ"الشبيبة" ويتحمل مسؤولية الفوضى

الربغويث لـ"فلسطني": ال حلول لخالفات األطر الطالبية يف بريزيت حتى اللحظة

مناظرة  بن الكتل الطابية يف جامعة برزيت              )أرشيف(
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لوال تردي القيادة الفلسطينية 
ملا تردت األنظمة العربية

بــأن  يتفاخــر  أن  الربهــان  الفتــاح  عبــد  الســودان  لجــرال  كان  مــا 
العالقــة مــع )إرسائيــل( هــي الطريــق لرفــع العقوبــات عــن الســودان، لــوال 
الضــوء األخــر الــذي منحتــه إيــاه قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
املخابــرات  مــع  األمنيــة  العالقــات  توثيــق  إىل  الجميــع  تســابق  وهــي 
اإلرسائيليــة، وعليــه فــا كان مللكــة جــال املغــرب كوثــر بــن حليمــة أن 
تشــارك يف اختيــار ملكــة جــال العــامل التــي ســتقام يف )تــل أبيب( لوال 
تلــك العالقــات الحميميــة بــن لجنــة التواصــل االجتاعــي داخل منظمة 
رشب  عــى  اعتــادت  التــي  اإلرسائيليــة  الشــخصيات  وبعــض  التحريــر، 

قهوتها يف رام الله.
 لقــد رشعــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية كل األبــواب للتحالــف 
العســكري بــن املغــرب وإرسائيــل، وقيــادة املنظمــة هــي التــي شــقت 
طريــق التعــاون االقتصــادي بــن اإلمــارات وإرسائيــل، وكان األصــل مــن 
وجود املنظمة، وكا رددته األغنية الفلسطينية املشهورة، والتي تقول 
بعــض كلاتهــا "وهــي التــي صنعــت لشــعبي ثــورة، وهــي التــي شــقت 
بعــد خمســن عامــًا تشــق طريــق املنــاورات  بهــا  فــإذا  العــودة"،  طريــق 
العســكرية املشــركة بــن عــدة دول عربيــة وعدونــا اإلرسائيــي، وإذا بهــا 
تشــق طريــق التعــاون يف مجــال املــاء والكهربــاء بــن األردن وإرسائيــل، 
وبــدل أن تشــق طريــق العــودة صارت تشــق طريــق الفتوحات اإلرسائيلية 
منظمــة  تنــازل  آخرهــا  يكــون  لــن  التــي  العربيــة،  البــالد  يف  وغربــًا  رشقــًا 
التحريــر الفلســطينية عــن شــكواها يف محكمــة العــدل الدوليــة ضــد نقل 
الســفارة األمريكيــة إىل القــدس، التــي كانــت قــد تقدمــت بهــا يف شــهر 

سبتمرب من عام 2018.
يخــرج  التحريــر،  منظمــة  سياســة  مــن  الســوداء  الجداريــة  هــذه  ضمــن 
أن  ويدعــون  الفلســطينين،  والكتــاب  السياســين  بعــض  علينــا 
االنقســام الفلســطيني كان الســبب يف تنامــي العاهــات السياســية يف 
الوطــن العــريب، وأن االنقســام هــو الســبب يف تراجــع التأييــد للقضيــة 
الفلســطينية، وأزعــم أن هــذه محاولــة بائســة لطمــس الحقائــق، وتضليــل 
بــأن القضيــة الفلســطينية كانــت  العــام، ورســالة وهميــة، توحــي  الــرأي 
األرض  وكأن   ،2007 ســنة  االنقســام  قبــل  الســاحات  كل  يف  تنتــر 
الفلســطينية كانت محررة قبل هذا التاريخ، وكأن الضفة الغربية كانت 
تخلــو مــن املســتوطنات قبــل هــذا التاريــخ، وكأن الســجون اإلرسائيليــة 
كانت تخلو من آالف األرسى قبل االنقسام الفلسطيني سنة 2007.

بهــا العقــالء والحكــاء والوطنيــون  التــي يجــب أن يعــرف  إن الحقيقــة 
املخلصــون هــي أن االنقســام ســنة 2007 كان حاجــة فلســطينية ملحــة، 
وكان االنقســام رضورة سياســية ال بــد منهــا للتخلــص مــن ســطوة قيــادة 
وتلغــي  الســيايس،  القــرار  تختطــف  برحــت  مــا  التــي  التحريــر،  منظمــة 
وجــود الشــعب، وهــي تســتأثر بــكل شــؤونه، وكأن الشــعب الفلســطيني 
مجرد ســبايا تباع يف ســوق االتفاقيات األمنية متى تشــاء القيادة، وكأن 
الشعب مطية، تعتي ظهره القيادة، لتركه يف أرض اليباب السيايس.

مــا ســبق مــن موقــف ال يعنــي أننــا نؤيــد االنقســام، بــل نحــن ضــد التفــرد 
والشــعب  ونحــن  االنقســام،  إىل  أوصلنــا  الــذي  الســيايس  بالقــرار 
والتعــاون  التنســيق  نبــذ  عــى  تقــوم  وطنيــة  وحــدة  مــع  الفلســطيني 
األمنــي، كأول رشط إلغــالق طــرق التطبيــع التــي شــقتها منظمة التحرير 
الفلســطينية، التــي مــا انفكــت تقــدس التنســيق والتعــاون األمنــي مــع 

املخابرات اإلرسائيلية.

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة للربــح 
تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعن بخدماتها، كا تقوم 
بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث التــي تخــدم 
املجتمــع املحــي وكــا تعنــى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. 
ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة توريــد أدويــة لصالــح صيدليــات مراكــز الجمعيــة، 
ميكــن للــركات ذات االختصــاص والخــربة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــى وثائــق 
املناقصة ابتداًء من الساعة 10:30 من صباح يوم األحد املوافق 2021/12/5 من 
مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة - تل الهوا شارع -8 رشق مدرسة راهبات الوردية 

مقابل رسم مايل غر مسرد وقدره 100 شيكل "مائة شيكل الغر".
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  املناقصــة  لتقديــم  موعــد  آخــر   -
2021/12/8 الســاعة 12:00 ظهــرًا كــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
شروط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل )5 % مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــن 

سارية املفعول لفرة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائيي شاملة رضيبة القيمة املضافة )يلتزم املورد 

بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع(. 
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أي أصنــاف جديــدة، ومل يســبق تجربتهــا ملــدة 

ثالثة شهور عى األقل يف الجمعية.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفة اإلعالن ملدة يومن يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة من قبل الركات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 
2641512-2641511

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2021/327(

توريد أدوية لصالح صيدليات مراكز
 جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

Supplying Laptops  
GCMHP wishes to issue a tender for Supplying Laptops for 

GCMHP’s centers in the Gaza strip within the project: "Enhancing 

the accessibility and availability of Mental Health Services in Gaza 

Strip", the project is implemented by GCMHP in cooperation with 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH funded by The German Federal Foreign Office. Interested 

companies with experience in such field may obtain the tender 

documents starting from 10:30 am, on Sunday 5/ 12/ 2021, 

from the GCMHP headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8, 

eastern the Rosary Sisters School in Gaza City. Final date for 

submission is Wednesday 8/ 12/ 2021 at 12:00 pm, all tenders 

will be opened on the same date and place. 

Special Conditions:

- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of (5 % 

of the tender value) through providing a bank guarantee or a bank 

check authorized by a bank accredited by the Palestinian Monetary 

Authority. The insurance shall be valid for a minimum period of 3 

months from the time of opening the tenders.

- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.

- The Company shall submit the certificate of deduction from the source.

- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for 

the lowest price offer.

- GCMHP shall not be responsible for any cash amount 

attached to the tender.

- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the 

tender either in its current form or upon making amendments to it.

- The cost of the announcement for two days in the newspaper 

shall be paid by the company which the tender will be awarded to.

For further enquiries, please call on the following numbers:  

2641511, 2641512.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

Call for Tender by Sealed 

Envelope No. (328/ 2021)

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2021/326( - توريد ألعاب ترفيهية 
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة 
للربح تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعن بخدماتها، 
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحي وكا تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان. ترغب 
الجمعيــة يف طــرح مناقصــة توريــد ألعــاب ترفيهية ضمن مــروع "الدعم النفيس 
واألنشــطة الرفيهية لألطفال األكرث هشاشــةً يف قطاع غزة" ميكن للركات ذات 
االختصاص والخربة يف أعال مشابهة الحصول عى وثائق املناقصة ابتداًء من 
الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2021/12/5 مــن مقــر الجمعيــة 
الكائــن يف مدينــة غــزة - تــل الهــوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل 

رسم مايل غر مسرد وقدره 100 شيكل "مائة شيكل الغر".
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  املناقصــة  لتقديــم  موعــد  آخــر 
2021/12/08 الســاعة 12:00 ظهــرًا وكــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل )%5 مــن قيمــة 
املناقصة( وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شيك بني مصدق من بنك معرف 
بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــن ســارية 

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

• يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية. 
• يلتزم املورد بتقديم شهادة خصم من املنبع.

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 
• الجمعية غر 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. 

• تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــن يف الصحــف عــى مــن يرســو عليــه املناقصــة 
من قبل الركات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511  

إعالن طرح عطاء رقم )2021-06(
توريد أغطية و ألبسة لألسر المتعففة في قطاع غزة 

SP /04 /21 مشروع رقم
يعلــن اتحــاد األطبــاء العــرب – مكتــب فلســطن عن طرح عطــاء لتوريد أغطية 
وألبســة لــألرس املتعففــة يف قطــاع غــزة الخــاص مبــروع كســوة الشــتاء لعــام 
2021-2022، وذلــك وفقــًا للمواصفــات الفنيــة املذكورة يف وثائق العطاء، 

فعى الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا الراغبة يف التقدم لهذا 
العطاء مراعاة الروط التالية:

1. يجــب عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم فاتــورة  رضيبيــة أصليــة  مــع 

خصم منبع و خلو طرف .
2. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 60 يومــًا مــن 

تاريخ تسليم العطاء.
3. عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون حاصــال عــى الراخيــص الالزمــة ملزاولــة 

أعاله من الجهات املختصة  وإرفاق نسخة منها ضمن وثائق العطاء.
4. يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء باســم اتحاد 

األطباء العرب – مكتب فلسطن .
5. كل جهــة ترغــب يف التقــدم للعطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن 

وثائق العطاء من مكتب اتحاد األطباء العرب مقابل مبلغ غر مســرد وقدره 
)NIS 200( فقط  مئتان شيكل ال غر.

6. آخر موعد لتســليم العطاءات بالظرف املغلق املختوم هو يوم الخميس 

وثائــق  ُتســلم  حيــث  ظهــرًا،   12:00 الســاعة  م   2021/12/09 املوافــق 
العطــاء يف مكتــب االتحــاد الكائــن يف مدينــة غــزة - غــرب دوار أنصــار- خلــف 
مقــر اليونيســكو مبــارشة وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املــكان ويف نفــس 

املوعد بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء. 
7. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. يحق التحاد األطباء العرب إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وهو غر ملزم 

أيضًا بقبول أقل األسعار.
9. يحق التحاد األطباء العرب تجزئة العطاء.

لالستفســار يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم: 082889095 أو جــوال رقــم 
: 0597969615  يوميــا مــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت خــالل الفــرة مــن 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساًء.

غزة/ أدهم الريف:
أوىص سياســيون ومختصــون بــرورة العمــل 
بريطانيــا  تصنيــف  وإلغــاء  إلبطــال  القانــوين 
"منظمــة  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــَة 
يف  العليــا  للمحكمــة  التوجــه  عــرب  إرهابيــة"، 
الــدول  مــع  والتواصــل  املتحــدة،  اململكــة 

واملنظات واملؤسسات املختصة فيها.
وشدد هؤالء خالل ندوة حوارية عقدتها دائرة 
أمــس،  حــاس،  حركــة  يف  الجامعــي  العمــل 
مواجهــة  يف  القانــوين  النطــاق  أهميــة  عــى 
هــذا القانــون الــذي تقدمــت مبروعــه وزيــرة 
املعروفــة  باتيــل"،  "بريتــي  بريطانيــا  داخليــة 
للشــعب  وعدائهــا  )إرسائيــل(  لـــ  بوالئهــا 

الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه.
مقــر  يف  عقــدت  التــي  النــدوة  يف  وشــارك 
عضــو  غــزة،  مبدينــة  والتعليــم  الربيــة  وزارة 
جميلــة  د.  لحــاس  الســيايس  املكتــب 
يعقــوب  القانــوين  واملستشــار  الشــنطي، 
الغندور، واملؤرخ د. غسان وشاح، واملحلل 
يف  واملختــص  عبــدو،  حســن  د.  الســيايس 

شؤون اإلعالم الغريب د. مشر عامر.
أجندة شخصية

بريطانيــا  داخليــة  وزيــرة  أن  الشــنطي  وبينــت 
األمريكيــة  العاصمــة  داخــل  مــن  أعلنــت 
واشــنطن أنهــا اتخــذت إجــراءات تنفيذيــة مــن 
يف  كي  بشــكل  حــاس  حركــة  حظــر  أجــل 
بريطانيــا ومنــع التضامــن معهــا وكذلــك منــع 
لـــ  قانــون بالدهــا  بــأي شــكل مبوجــب  دعمهــا 

"مكافحة )اإلرهاب(".
ت يف كلمــة لهــا خــالل النــدوة، أن هــذا  وعــدَّ
)باتيــل(  لـــ  شــخصية  أجنــدة  ميثــل  اإلعــالن 
واملهاجريــن،  لإلســالم  بعدائهــا  املعروفــة 
وصداقتهــا القويــة للــويب الصهيــوين، حيــث 
أصدقــاء  مجموعــة  رئيــس  منصــب  شــغلت 

الكيان يف حزب املحافظن الربيطاين".
وأكــدت أن املوقــف الربيطــاين ال يســتهدف 
ضــد  موجــه  بــل  فحســب،  حــاس  حركــة 
الشــعب الفلســطيني الــذي يدافــع عــن حقه، 
ويجــب أن يقابــل باســتخدام جميــع الوســائل 
والقوانــن  الرائــع  كل  لــه  كفلتهــا  التــي 

الدولية.
"غــدرا  بريطانيــا  موقــف  الشــنطي  واعتــربت 
آخــر يضــاف إىل الســجل الربيطــاين األســود 
بحق الشــعب الفلســطيني تاريخًيا ويزيد من 
حلكــة ســجل بريطانيــا الحافــل بالغدر لشــعبنا 
 )1917 )عــام  بلفــور  وعــد  عــن  اإلعــالن  منــذ 
دولــة  الحتــالل  الفرصــة  اليهــود  منــح  الــذي 
أرضهــا  عــى  قومــي  وطــن  وإقامــة  فلســطن 

لهم".
أبعــاًدا  يــرك  بريطانيــا  قــرار  أن  إىل  وأشــارت 
سياســية وقانونية وإغاثية لها تأثرات ســلبية 
عــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، 
الكبــر  الراجــع  عــى  للتغطيــة  محاولــة  وهــو 
يف الدعــم الشــعبي الغــريب األورويب لكيــان 
اإلرسائيــي  العــدوان  بعــد  خاصــة  االحتــالل 
العسكري عى غزة، يف مايو/ أيار املايض.

كا شددت عى رضورة مواجهة هذا القرار، 
والتأثــر مــن داخــل بريطانيا مــن خالل التوجه 
الجامعــات  وأســاتذة  والربملانيــن  للنقابيــن 
والجاليــات العربيــة واإلســالمية املؤثرة داخل 
بريطانيا وصاحبة املواقف الداعمة للشــعب 

الفلسطيني.
ضربة للقانون الدولي

من جهته، بنَّ الغندور أن قرار بريطانيا حظر 
حاس واعتبارها "إرهابية" جاء بعد 20 سنة 

من تصنيف كتائب القسام إرهابية أيًضا.
النــدوة،  خــالل  كلمــة  يف  الغنــدور  وأضــاف 
أن "قانــون بريطانيــا بحــق حــاس يعــد رضًبــا 
الــدويل  القانــون  ملبــادئ  الحائــط  بعــرض 
يف  الحــق  لشــعبنا  تكفــل  التــي  ومواثيقــه 
مقاومة االحتالل بكل الســبل املتاحة، وحقه 
يف تقريــر املصــر، وهــو قــرار باطل ال يســتند 

ألي مربر قانوين".
وبــنَّ أن مروعيــة املقاومــة تســتند ملبــادئ 
األمــم  قــرارات  مــن  ومســتمدة  ثابتــة  قانونيــة 
الخاصــة  الدوليــة  واالتفاقيــات  املتحــدة، 
وكحــق  الحــروب،  يف  املدنيــن  بحايــة 
والطاعــة  الــوالء  لعــدم  اســتناًدا  للمقاومــة 

لســلطة االحتــالل، وحــق الشــعوب يف تقريــر 
املصر والدفاع عن النفس.

متــارس  حــاس  أن  عــى  الغنــدور  وشــدد 
حقهــا الرعــي الذي أقرته الرائع الســاوية 
الفلســطيني،  الشــعب  الدفــاع  واألرضيــة يف 
وال يحــق ألي جهــة أو قــوة دوليــة أو إقليميــة 
ميكــن  ال  الــذي  الحــق  هــذا  تســلبها  أن 
والهيئــات  الــدول  حاولــت  مهــا  لــه  التنكــر 
املتسلطة عى رقاب الشعوب املستضعفة 

واملستعمرة وأولها الشعب الفلسطيني.
قرار بريطاني بامتياز

مــن جهتــه، قــال وشــاح: إن "مــروع تأســيس 
هــو  فلســطن  أرض  عــى  الصهيــوين  الكيــان 
بامتيــاز، وهــي صاحبــة فكــرة  غــريب بريطــاين 
ســيايس  بكيــان  يتمثــل  بــري  حاجــز  إنشــاء 
قريــب مــن الســويس واملتوســط يحرس طرق 
التجــارة واالقتصــاد مــن بريطانيــا وأوروبــا إىل 

جنوب رشق آسيا حيث مصالحها هناك".
وأكــد يف كلمــة خــالل الندوة، أن بريطانيا من 
اإلســالم  تســتهدف  هــذه  مشــاريعها  خــالل 
وعــدم نهــوض األمــة العربيــة، منــذ إصدارهــا 
بحــق  جرميــة  يعــد  الــذي  "بلفــور"  وعــد 

اإلنسانية والشعب الفلسطيني.
فــإن صــك االنتــداب عــى  وبحســب وشــاح، 
بوعــد  بــدأ  الــذي   1922 ســنة  فلســطن 
جهــوًدا  بذلــت  بريطانيــا  أن  يظهــر  "بلفــور"، 
مضنيــة يف صياغــة هــذا الصك يك تســتطيع 
أن تعمــل عــى إنشــاء وطــن قوين لليهود عى 

أرض فلسطن.
اليهــود  يعــد  مل  االنتــداب  صــك  أن  وبــنَّ 

أجانــب أو ظاهــرة طارئــة عــى فلســطن، بــل 
األرايض  يف  تاريخيــة  جــذورا  لهــم  أن  عــدَّ 
بــأن  اليهوديــة  الجاعــات  ووصــف  املحتلــة، 
بــأرض فلســطن، وأمــا  تاريخيــة  لهــا عالقــات 
الشــعب الفلســطيني صاحــب األرض فيمثــل 

أقليات يف نظرهم.
ل وشاح بريطانيا املسؤولية عن املجازر  وحمَّ
ــان  التــي ارتكبتهــا املنظــات "الصهيونيــة"، إبَّ
النكبة بحق الشعب الفلسطيني، وأُجرب عدد 

كبر منهم عى الهجرة قرًسا.
"القوة الناعمة"

بدوره، قال عبدو إنه "ال ميكن فهم هذا القرار 
الربيطــاين  التموضــع  إعــادة  ســياق  يف  إال 
الكبــرة  التحــوالت  بعــد  العاملــي  النظــام  يف 
للتخــي  بريطانيــا  دفعــت  والتــي  حولهــا  مــن 
اندماًجــا  أكــرث  لتكــون  األورويب  االتحــاد  عــن 
األمريكيــة  االســتعارية  السياســات  مــع 

واإلرسائيلية".
الربيطــاين  املوقــف  أن  النــدوة،  خــالل  وبــنَّ 
جاء عربونا لدولة االحتالل، ومقدمة التفاقية 
"غــر  بأنــه  إيــاه  واصًفــا  معهــا،  اآلن  تعــد 
أن  تــدرك  بريطانيــا  أن  إىل  الفًتــا  أخالقــي"، 
موقفهــا هــذا لــن يلقــى الكثــر مــن العناء عى 
الشــارع  حتــى  والــدويل،  اإلقليمــي  الصعيــد 
الشــعبية  الحركــة  فيــه  تظهــر  مل  الفلســطيني 

الرافضة لهذا القرار.
الربيطانيــة  الحكومــة  ميينيــة  إىل  أشــار  كــا 
ووزراء  جونســون،  يقودهــا  التــي  املتطرفــة 
معــادون لإلســالم والعــرب، مــن العوامــل التي 
الربيطــاين،  القانــون  مــروع  متريــر  ســهلت 

مبيًنــا أن هــذه الخطــوة ســتقيد حركــة حــاس 
يف  خاصــة  سياســية  ناحيــة  مــن  مــا  نوًعــا 

اللقاءات العلنية مع السياسين الغربين.
وإذ يشر إىل أن الواليات املتحدة األمريكية 
تضع فصائل فلسطينية منها حاس والجهاد 
اإلســالمي عى الئحة اإلرهاب، فإنه يؤكد أن 
حجم التضامن كبر مع الشعب الفلسطيني 
واتضــح ذلــك خــالل معركــة "ســيف القــدس"، 
وهذا التضامن حقيقة أصبح محل استهداف 
تزامًنــا والتغــر الكبــر يف الــرأي العام الدويل 

تجاه القضية الفلسطينية.
رأســها  عــى  عديــدة  "دوال  أن  واســتدرك 
أمريــكا لــن تتمكــن مــن حجــب هــذا التضامــن 
مــن  بالذعــر  نصــاب  أال  وعلينــا  شــعبنا،  مــع 

املوقف الربيطاين".
نمط إعالمي دائم

مــن جهتــه أكــد عامــر، أن املتتبــع للتغطيــات 
باألحــداث  يتعلــق  فيــا  الغربيــة  اإلعالميــة 
دامًئــا  إعالمًيــا  منًطــا  يشــهد  الفلســطينية، 
منحــاز  وهــو  أســايس،  بشــكل  املنحــاز  وهــو 
بشــكل أســايس للروايــة االحتــالل وتربيراتــه، 
واملظلوميــة  الروايــة  بــروز  إضعــاف  ويحــاول 

الفلسطينية.
تعمــد  إىل  النــدوة،  خــالل  كلمــة  يف  وأشــار 
والســيايس  التاريخــي  النمــط  تغييــب 
النظــر  ووجهــة  الســلوك  بفهــم  يســمح  الــذي 
الفلسطينية، من خالل اجتزاء وحذف الكثر 
تحريريــة  سياســات  لخدمــة  املعلومــات  مــن 

خاصة بكل وسيلة إعالمية بريطانية.
وذكــر عامــر أن املعالجــة اإلخبارية تكاد تكون 
واحدة لجميع الوســائل الربيطانية التي اطلع 
الداخليــة  عليهــا، وهــي ترديــد موقــف وزيــرة 
ترســانة  متتلــك  حــاس  بــأن  الربيطانيــة، 
تدريــب  قواعــد  ولديهــا  األســلحة  مــن  كبــرة 
وانخرطت يف أعال عنف كبرة، دون إعطاء 
نظــر  أي فرصــة ملتحدثــن أصحــاب وجهــات 

أخرى، أن تربز عى هذه الوسائل.
وأضــاف أن القــرار الربيطــاين ميكــن فهمــه مــن 
خــالل املشــهد الداخــي الربيطــاين وخاصــة 
حــزب  عــى  خاصــة  الصهيــوين  اللــويب  تأثــر 
ذلــك  رغــم  لكــن  الربيطــاين،  املحافظــن 
وكذلــك  كبــرا،  شــعبيا  تعاطفــا  هنــاك  فــإن 
مــدين  مجتمــع  مؤسســات  مــن  التعاطــف 

كثرة.
وبــن أن خــروج بريطانيــا من االتحــاد األورويب 
يف  التصاًقــا  أكــرث  تكــون  أن  يف  ســاعدها 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــع  سياســاتها 

وأكرث دعًا سياسًيا لـ)إرسائيل(.

ا  سياسيـون ومختصـون يوصـون بالعمـل قانونيًّ
إلبطـال تصنيـف بريطانيـا حمـاس "إرهابيـة"

جانب من الندوة
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مساحة حرة
د. عصام شاور

قبول قرار التقسيم 
أخطر مظاهر التطبيع

احتجــت "إرسائيــل" عــى إحيــاء األمــم املتحــدة الذكــرى الـــ74 
للتصويت عى خطة التقسيم، التي دعت لقيام دولة يهودية إىل 
جانــب دولــة عربيــة باالنتــداب الريطــاين، عــر حــدث تضامنــي مع 
الفلســطينيني. ووصــف الســفري اإلرسائيــي لــدى األمــم املتحــدة، 
غلعــاد إردان، قــرار عقــد حــدث يف الجمعيــة العامــة يهــدف إىل 

تعزيز "حق العودة" الفلسطيني يف هذا اليوم بأنه "أمر شائن".
إن قــرار التقســيم أو حــل الدولتــني عــى أســاس اتفاقيــة أوســلو مــا 
زال وســيظل مرفوضــا مــن جانــب األمتــني العربية واإلســامية، وأنا 
شــخصيا أعد أن حملة التضامن مع الشــعب الفلســطيني ال تكون 
بتثبيــت الكيــان اإلرسائيــي عــى أرض فلســطني، فالتضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني يعنــي التضامــن مــع قضيتــه وكل مكوناتــه، 
التخــي  عــى  وافــق  الشــعب  مــن  يذكــر  ال  جــزء  مــع  فقــط  وليــس 
الشــعب  بحــق  اعــراف  أي  فــإن  لذلــك  الوطــن،  أربــاع  ثاثــة  عــن 
عــام  املحتلــة  املناطــق  عــى  مســتقبلية  دولــة  يف  الفلســطيني 
67 هــو تثبيــت الحتــال واقــع حاليــا عــى بقيــة املناطــق، وال يعــد 

تضامنــا مــع الشــعب الفلســطيني بــل هــو تآمــر مــع دولــة االحتــال 
األمــر  يصــف  أو  ليعــرض  أردان  غلعــاد  مثــل  أحدهــم  خــرج  وإن 
بالشــائن؛ ألنــه وقــادة الكيــان اإلرسائيــي ســعداء جــدا بالقناعــات 
م بها لدى  التي فرضتها األمم املتحدة وأصبحت من األمور املسلَّ

غالبية األنظمة يف العامل العريب واإلسامي بعكس شعوبها.
إن محاولة تسويق حل الدولتني والتساوق معها كأنها أصبحت 
من املسلَّامت أو من ثوابت الشعب الفلسطيني هي من أخطر 
مظاهر التطبيع عى القضية الفلسطينية وعى وعي الشعوب، 
ويجب الحذر والكف عن االحتفاء وامتداح االنتصارات الوهمية 
والزائفة التي تتحقق مع كل اعراف بحق الشــعب الفلســطيني 
يف دولته أو مع كل تضامن مع الشعب الفلسطيني يعزز وجود 

الكيان اإلرسائيي.
قبل أيام قال رئيس مجلس السيادة  االنتقايل أو االنقايب عبد 
الفتــاح الرهــان إن العاقــة مع دولة االحتال "إرسائيل" رضورية 
إلعادة السودان إىل املجتمع الدويل، ويتوقع أن تصبح العاقة 
طبيعيــة مــع االحتــال اإلرسائيــي، وهــذا دليل عــى أن املجتمع 
فيــه  مــكان  ال  وأنــه  الفلســطينية،  القضيــة  عــى  متآمــر  الــدويل 
لدولــة ال تعــرف برشعيــة االحتــال لفلســطني، ومــع ذلــك نقــول 
إن الشــعب الفلســطيني قــادر عــى فــرض إرادتــه عــى املجتمــع 
الــدويل، وإن الشــعوب العربيــة قــادرة عــى التخلــص مــن الجبناء 
والعمــاء وأشــباه الرجــال، وال ميكــن للرهــان أو حتــى لحميــديت 
روا التاريــخ أو  راعــي اإلبــل أو أمثالهــام  أن يغــريوا ســنة اللــه أو يــزوِّ

يحرفوا مساره .

إعــان تلزيم مواقف المركبات داخل نفوذ بلدية دير 
البلح بالمزاد بطريق الظرف المختوم للعام 2022

تعلــن بلديــة ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف تلزيــم املواقــف الداخليــة داخــل نفــوذ بلديــة ديــر 
البلح وذلك عن طريق املزاد بالظرف املختوم للفرة من 2022/1/1 وحتى نهاية يوم 
2022/12/31 وذلك وفقًا لكراسة الرشوط واملواصفات املوضحة يف الئحة املزاوده 

التــي ميكــن الحصــول عليهــا خــال الــدوام الرســمي للبلديــة، وعــى مــن يرغــب دخــول 
املزاوده التقيد بالرشوط املدونة بائحة املزاودة باإلضافة إىل الرشوط التالية :- 

1 - اســتام الئحــة املزايــدة ورشوطهــا مــن الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح 
أثنــاء الــدوام الرســمي اعتبــارًا مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/12/5 مقابــل 

رسم قدره 100 شيكل رسم غري مسرد مقابل كل الئحة مزاودة .
2 - مدة التلزيم سنة ميادية تبدأ من 2022/1/1 وتنتهي يف نهاية يوم 2022/12/31.

3 - يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )10000 شيكل( عرشة أالف شيكل 
نقدًا أو بشيك بنيك داخل الظرف املختوم . 

4 - يلتزم من يرسو عليه املزاد لبلدية دير البلح بدفع مبلغ التلزيم نقدًا وكاما خال 
48 ساعة من تاريخ إشعاره برسو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع او االنسحاب يحق 

للبلدية مصادرة التأمني مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض عن العطل والرضر .
5 - يقوم املزاود بإيداع ووضع ظرف املزاودة بالظرف املختوم يف صندوق 
العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عرش ظهرًا مــن يوم االربعاء 
املوافــق 2021/12/8 لــدي الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلح، ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
6 - سيتم فتح مظاريف املزاودة يوم االربعاء املوافق2021/12/8 الساعة 

الثانية عرش ظهرًا مبكتب الدائرة القانونية. 
7 - يحــرم الدخــول كل مــن عليــه أي مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة إال 
بعد تســديدها قبل تاريخ 2021/12/8 وعي كل من يرغب دخول املزاد 

إحضار شهادة خلو طرف من بلدية دير البلح .
8 - عدم التزام البلدية بأعى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب . 
9 - يحــق للبلديــة تحويــل جلســة فتــح املظاريــف إىل جلســة مــزاد علنــي إذا 

كان أعى األسعار غري مناسب.
10 - يلتزم من يرسو عليه املزاد إحضار شهادة حسن سري وسلوك من الجهات املختصة.

11 - يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نرش اإلعان يف الصحف. 

بلدية دير البلح 

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي

بلدية دير البلح

إعالن طرح مزايدة بالظرف المختوم
لبيع آليات ومركبات

يعلــن مجلــس الخدمات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبة للهيئات املحلية 
ملحافظات خانيونس ورفح والوسطى عن طرح مزايدة بالظرف املختوم لبيع 

آليات ومركبات حسب اآليت:
1. فولفو رافعة مع قالب FL-614 موديل عدد )1(.

2. فولفو رافعة مع قالب FL-619 عدد )1(.
3. فولكسواجن كبينة مزدوجة – بيك أب عدد )1(.

وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق 2021/12/05 وحتــى يــوم الخميــس 
املجلــس  مقــر  يف  ظهــرًا  عــرش  الثانيــة  الســاعة   2021/12/09 املوافــق 
الرئيــي خانيونــس _ الفخــاري _ شــارع رقــم 2 _ مكــب الفخــاري الصحــي، 
وعــى مــن يرغــب باملعاينــة ودخــول املزايــدة التقــدم للحصــول عــى كــراس 

العطاء يف الفرة املذكورة مع مراعاة الرشوط التالية:
1. دفع تأمني نقدي أو شيك بنيك بقيمة 10 % من قيمة املزاد. 

2. تكاليف نقل اآلليات واملركبات عى من يرسو عليه العطاء

3. رسوم نقل امللكية عى من يرسو عليه العطاء.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات: 
مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة للهيئات املحلية

 يف محافظات خانيونس ورفح والوسطى
جوال: 0598912404 - 0599452956

رئيس مجلس اإلدارة

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلى

بلدية دير البلح
إعالن

تعلن بلدية دير البلح الدائرة القانونية بأن السيد/ مالك حسام محمد أبو سليم 
من سكان دير البلح هوية رقم 408083917 قد تقدم بطلب موقع عام وخاص 
وترخيص بناء ملنزل سكني يف القسيمة رقم 10 من القطعة رقم 143 واملسامة 
بــال ووحــوح عــى مســاحة وقدرهــا 100م2 حدودهــا مــن الــرشق باقــي القســيمة 
ومن الغرب شارع 4م ومن الشامل باقي القسيمة ومن الجنوب باقي القسيمة.

 وقد أرفق مع طلبه بعض األوراق الثبوتية الازمة وعليه كل من له أي حقوق 
أو اعــراض عــى هــذا األمــر أن يتقــدم باالعراض لدى الدائــرة القانونية خال 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ اإلعــان يف الصحــف وخــال ســاعات الــدوام 

الرسمي، تحريرا يف 2021/12/4م.
بلدية دير البلح
الدائرة القانونية

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي

بلدية دير البلح
إعــالن تلزيــم ســوق الســمك لبلديــة ديــر البلــح 

بالمزاد بطريقة الظرف المختوم للعام 2022
تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها يف تلزيم سوق السمك وذلك عن طريق املزاد 
بالظرف املختوم للفرة من2022/1/1 وحتى يوم  31/ 2022/12 وذلك وفقا 
لكراســة الــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف الئحــة املزايدة التي ميكن الحصول 
عليهــا خــال الــدوام الرســمي لبلديــة ديــر البلــح  وعــي مــن يرغــب دخــول املــزاد 

التقيد بالرشوط املدونة بائحة رشوط التلزيم باإلضافة إىل الرشوط التالية:- 
1 -استام الئحة رشوط الدخول يف املزاد من دائرة الشؤون القانونية ببلدية دير 
البلح أثناء ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم االحد املوافق 2021/12/5 

مقابل رسم قدره 100 شيكل رسم غري مسرد مقابل كل الئحة مزايدة .
2 - مدة التلزيم سنة ميادية كاملة تبدأ من 2022/1/1 وتنتهي يف نهاية 

يوم 2022/12/31 .
3 - يرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــًا بقيمــة )50000 شــيكل ( خمســون آلــف 

شيكل نقدًا أو بشيك بنيك داخل الظرف املختوم . 
4 -يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد للبلديــة بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــدًا وكامــا 
خال 48 ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع 
خــال املــدة املذكــورة يتــم مصــادرة التأمــني مــع مطالبــة الــرايس عليــه املزاد 

بالتعويض عن كل عطل أو رضر يلحق البلدية .
5 - أن يقوم املزايد بإيداع ووضع ظرف املزايدة بالظرف املختوم يف صندوق 
العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن يــوم الخميس 
املوافــق 9 /2021/12 لــدي الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح، ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
 2021/12/9 املوافــق  الخميــس  يــوم  املزايــدة  مظاريــف  فتــح  ســيتم   -  6

الساعة الثانية عرش ظهرًا بالدائرة القانونية مبقر بلدية دير البلح. 
7 - عدم التزام البلدية بأعى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 
8 - حــق البلديــة يف إلغــاء املزايــدة وإعادتهــا دون إبــداء األســباب ودون أي 

مستحقات للغري وتحويلها إىل جلسة مزاد علني.
9 - يلتــزم مــن تقــدم للمــزاد إحضــار شــهادة حســن ســري وســلوك مــن الجهات 

املختصة وخلو طرف من البلدية. 
10 - يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نرش اإلعان يف الصحف . 

بلدية دير البلح 

اعالن طرح عطاء رقم )2021/1(
GYM توريد مستلزمات نادي رياضي

مــن  )مؤسســة(  األرثوذكــي  العــريب  واالجتامعــي  الثقــايف  املركــز  يعتــر 
مؤسســات مجلس وكاء الكنيســة األرثوذكســية بغزة تابع للوقف املسيحي. 
وعلميــة  وتعليميــة  واجتامعيــة  ثقافيــة  أنشــطة  يقــدم  مســتقل  مركــز  وهــو 
وتكنولوجية ورياضية وترفيهية تســتهدف جميع فئات املجتمع الفلســطيني 
يف قطاع غزة. وهو يعتر مركز تعاوين مســتقل غري ربحي وينســق نشــاطاته 
وبرامجــه مــع كافــة منظــامت ومؤسســات املجتمــع املــدين داخــل فلســطني 
كافــة  وتشــجيع  واالجتامعيــة  الثقافيــة  املجتمــع  أهــداف  لتحقيــق  وخارجهــا 
تعميــق  يف  تســاهم  التــي  واالجتامعيــة  والفنيــة  واألدبيــة  الفكريــة  األنشــطة 

الوحدة الوطنية وتعزيز الدميقراطية ومتكني املواطنة الصالحة. 
وبالرشاكــة  بغــزة  العــريب  األرثوذكــي  واالجتامعــي  الثقــايف  املركــز  يرغــب 
وبتمويــل مــن البعثــة البابويــة بالقــدس لتوريــد مســتلزمات النــادي الريــايض 
الخــاص باملركــز وذلــك مــن ضمــن تطويــر وافتتــاح النــادي الريــايض الخــاص 

باملركز الثقايف واالجتامعي األرثوذكي العريب.
واالجتامعــي  الثقــايف  املركــز  ملقــر  الحضــور  العطــاء  بــرشاء  الراغبــني  عــى 
األرثوذكــي العــريب الكائــن يف غــزة – تــل الهوا – مقابل كريفور مول، حيث 
سيكون االستام ابتداًء من يوم االحد املوافق 2021/12/05م من الساعة 

9:00 صباًحا وحتى الساعة 1:00 مساًء وفًقا الرشوط التالية:

- رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسردة.
- رسوم الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

- عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
- املركز غري ملزم بأقل األسعار.

- يجب عى الرشكات املتقدمة للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % 
مــن قيمــة العطــاء باســم املركز الثقــايف واالجتامعي األرثوذكــي العريب بغزة 
وذلك أما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ اصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
- آخر موعد لتســليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 

2021/12/8 م الساعة 12:00 ظهًرا.

2021/12/9م  املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الساعة 11:00 صباًحا.

أبو مرزوق: تحرير 
األرسى دين يف رقابنا

بريوت/ فلسطني:
قــال رئيــس مكتــب العاقــات الدوليــة لحركــة حامس، د. 

موىس أبو مرزوق إن "تحرير األرسى دين يف رقابنا".
وأضــاف أبــو مــرزوق خــال مشــاركته يف ورشــة "األرسى 
والجرحــى والشــهداء تضحيــة وفــداء" التــي عقــدت يف 
ُنبقــي هــؤالء األرسى يف  لنــا أن  أنــه ال يحــّل  إســطنبول، 

سجون االحتال ونحن أحياء".
وكان رئيــس املكتــب الســيايس للحركــة إســامعيل هنية 
تأرسهــم  الذيــن  األربعــة  اإلرسائيليــني  الجنــود  إّن  قــال 
كتائــب القســام يف غــزة "لــن يروا الشــمس مطلًقا إال إذا 

تنعم أرسانا بشمس الحرية".

األسري أبو هواش 
يواصل إرضابه 

لليوم الـ110 
رام الله/ فلسطني:

يواصــل األســري هشــام أبــو هــواش إرضابــه املفتــوح عــن 
الطعام يف سجون االحتال لليوم الـ110 عى التوايل، 

احتجاًجا عى اعتقاله اإلداري. 
القلــق  مــن  حالــة  هــواش  أبــو  املعتقــل  عائلــة  وتعيــش 
البنهــا  الخطــري  الصحــي  الوضــع  بســبب  والرقــب، 

املرضب عن الطعام. 
ويواجــه أبــو هــواش )39 عاًمــا( -مــن دورا يف الخليــل، 
بشــكٍل  نقلــه  ويتــم  الرملــة"،  "عيــادة  ســجن  يف  ويقبــع 

متكرر إىل املستشفيات- وضًعا صحًيا خطرًيا. 
تقــدم  بولــس  جــواد  املحامــي  إن  األســري  نــادي  وقــال 
بالتامس للمحكمة العليا التابعة لاحتال بشــأن قضية 

املعتقل أبو هواش. 
وقال بولس إن االلتامس يتضمن طلبا بتعليق االعتقال 
اإلداري لألســري أبــو هــواش الــذي يواجــه وضًعــا صحًيــا 
خطــرًيا، وبــرضورة نقلــه مــن ســجن "عيــادة الرملــة" إىل 

مستشفى مدين. 
أبلغتنــا  ولفــت إىل أن "محكمــة االســتئناف العســكرية 
 8 يف  هــواش  ألبــو  جديــدة  جلســة  تعيــني  قــررت  أنهــا 
الرغــم  عــى  وذلــك  الجــاري،  ديســمر  األول/  كانــون 
مــام وصــل إليــه مــن وضــع صحــي خطــري، حيــث إن هــذا 
املتعمــدة  االكــراث  عــدم  حالــة  متاًمــا  يعنــي  املوعــد 
التــي متارســها أجهــزة االحتــال بحقــه.  وكانــت محكمــة 
االحتال قررت إرجاء البت يف قضية أبو هواش، حيث 
ظهــر يف الجلســة مــن عــى شاشــة "فيديــو كونفرنــس"، 
بوضع صحي بالغ الخطورة، ومل يتمكن من لفظ اسمه. 
وأبــو هــواش معتقــل منــذ ترشيــن األول/ أكتوبر 2020، 
وصــدرت بحّقــه منــذ اعتقالــه ثاثــة أوامر اعتقــال إداري، 
واحــد منهــا صــدر خــال إرضابــه ومدتــه )6( أشــهر، وتــم 
أســري  وهــو  أشــهر،  أربعــة  إىل  الحًقــا  املــّدة  تخفيــض 
ســابق أمــى مــا مجموعــه مثاين ســنوات، ومتزوج وأب 

لخمسة أطفال.

ما يثير المخاوف على حياته
زبارقة: االحتالل مياطل يف تحديد موعد اإلفراج عن الشيخ صالح

ة" "كتائب القسام تعد العدَّ
حامس تحذر االحتالل من التامدي يف اعتداءاته ضد األرسى

غزة- القدس املحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
قــال املحامــي خالــد زبارقــة، إن إدارة 
ســجون االحتــال اإلرسائيــي متاطــل 
يف تحديد موعد لإلفراج عن الشيخ 
العــزل  يف  املعتقــل  صــاح،  رائــد 
يف  "هشــيكام"  بســجن  االنفــرادي 
تكــرار  مــن  محــذًرا  مدينــة عســقان، 

"سيناريو 2017".
مــن  أنــه  لـ"فلســطني"  زبارقــة  وبــني 
عــن  االحتــال  يفــرج  أن  املفــرض 
املقبــل،  ينايــر  13و24  بــني  صــاح 
حيث تنتهي محكوميته عى خلفية 
ســجون  إدارة  "لكــن  الثوابــت  ملــف 
االحتال متاطل يف تحديد املوعد 
مــن  بالرغــم  عنــه  لإلفــراج  الحقيقــي 
بذلــك  عنــه  الدفــاع  طاقــم  مطالبــة 
أســبوعنْي"،  منــذ  كتــاب رســمي  يف 
أن  يخــى  الطاقــم  أن  إىل  مشــريًا 

يتكرر سيناريو 2017".
عــن  أفرجــوا   2017 "يف  وأضــاف: 
الشــيخ صــاح دون تبليــغ املعنيــني، 
ونقلوه من سجن "رامون الصحراوي" 
وتركــوه وحيــدًا يف "كريــات ماخــي" 
يســكنها  التــي  األماكــن  مــن  وهــي 
يف  العنرصيــون  املتطرفــون  اليهــود 

عــى  خطــرًا  حينهــا  شــكلت  ظــروف 
حياته وسامته".

ظروف صعبة
ولفــت زبارقــة إىل أن إدارة الســجون 
متاطــل حتــى اآلن يف إعطــاء موعــد 
محدد لإلفراج عن الشــيخ بالرغم من 
مخاطبــة فريــق الدفــاع لهــا رســميًا مــا 

يجعل املخاوف عى حياته قامئة.
األول  اليــوم  منــذ  "صــاح  أن  وذكــر 
العتقالــه يعــاين ظروفــا صعبــة داخــل 
مامرســة  منهــا  االحتــال  ســجون 
التعذيــب النفــي بحقــه مــن خــال 
قانونيــًا  املحــرم  االنفــرادي  العــزل 
الوســائل،"  بــكل  عليــه  والتضييــق 
مشــدًدا عــى أن "صــاح رغــم ذلــك 
بأنــه  لثقتــه  عاليــة  مبعنويــات  يتمتــع 
وأن  قانونيــة  مخالفــة  بــأي  يقــم  مل 
االحتال يعاقبه عى مرشوعه الذي 

يحمله".
صــاح  الشــيخ  "مــرشوع  وأضــاف: 
بالثوابــت  التمســك  عــى  القائــم 
محــاوالت  أي  ومنــع  الوطنيــة 
لتشــويه املــرشوع الوطنــي والدينــي 
الفلسطيني واملساهمة يف الحفاظ 
والهويــة  واألقــى  القــدس  عــى 

الفلسطينية جعله يتعرض لكثري من 
العقاب اإلرسائيي".

لعــدة  تعــرض  صــاح  أن  إىل  وأشــار 
تتعلــق  ملفــات  عــى  اعتقــاالت 
واتهــام  األقــى  عــن  بالدفــاع 
واالدعــاء  بالتحريــض  لــه  )إرسائيــل( 
حركــة  لصالــح  أمــواال"  بـ"تبييضــه 
حــامس، وتعــرض ملحاولتــْي اغتيــال 
أثنــاء  االحتــال يف  يــد رشطــة  عــى 

أحداث وطنية.
صــاح  أن  زبارقــة  املحامــي  وأكــد 
رفــع شــعار "األقــى يف خطــر  منــذ 
يتعــرض  اآلن  وحتــى  1996م"  عــام 
اإلرسائيليــة  واإلجــراءات  للماحقــة 
مثــن  يدفــع  "فهــو  بحقــه،  التعســفية 
ذلــك مــن صحتــه وحريتــه ومــن راحته 

وراحة عائلته".
وقال: إن الشيخ صاح بالرغم من كل 
مــا تعــرض ويتعــرض لــه فإنــه مصمــم 
والوطنــي  الدينــي  واجبــه  أداء  عــى 
املصرييــة،  قضايانــا  عــى  والحفــاظ 
للتحريــض  يتعــرض  أنــه  إىل  الفتــًا 
املمنهــج واملنفلــت واألرعــن عــن أي 

نشاط أو ترصيح يقوله. 
تقــوده  التحريــض  هــذا  أن  وبــني 

واألمنيــة  الرســمية  الجهــات 
والحكوميــة واالكادمييــة اإلرسائيليــة 
وهــو تحريــض "قديــم جديد" يهدف 
إلسكات صوته وردعه عن االستمرار 
واالنتصــار  الحقيقــة  كشــف  يف 
لحقــوق شــعبنا األساســية املتعــارف 
عليهــا دينيــا ورشعيــًا وقانونيــًا ســواء 

محليًا أو دوليًا.
ومــا  كان  "الشــيخ  زبارقــة:  وأضــاف 
زال مــدركًا ملرامــي هــذه السياســات 
رغــم  بالحــق،  صادحــًا  صوتــه  فبقــي 
عليهــا  يختلــف  ال  التــي  الحقيقــة  أن 
املبــارش  للظلــم  تعــرض  أنــه  اثنــان 
قبــل  مــن  التعســفية  واإلجــراءات 

االحتال وأذرعه املختلفة".
مجــرد  يكــن  مل  "صــاح  وتابــع: 
بــل اكتســب صفــة  شــخصية محليــة 
خــال  مــن  كبــرية،  ورمزيــة  اعتباريــة 
حتــى  واألقــى  بالقــدس  ارتباطــه 
أصبــح معروفــًا عامليــًا بلقــب "شــيخ 
األقــى"، وهــو يعتــر أن ثباتــه عــى 
التــي  الضغوطــات  كل  برغــم  نهجــه 
تعرض ويتعرض لها أمر بالغ األهمية 
دافــع  التــي  الثوابــت  عــى  للحفــاظ 

ويدافع عنها".

غزة/ فلسطني:
قضيــة  أن  "حــامس"  حركــة  أكــدت 
أن  ميكــن  ال  أحمــر  خــط  هــي  األرسى 
يتجــاوزه أحــد، مشــددة عــى ســعيها 
الدائــم لتبييــض الســجون واإلفراج عن 

جميع األرسى من سجون االحتال.
وعضــو  الحركــة  يف  القيــادي  وحــذر 
جباريــن  زاهــر  الســيايس  مكتبهــا 
النصــريات  أقامتــه مبخيــم  -يف حفــل 
مــن  االحتــال  لــألرسى-  مســاندة 
التــامدي يف اعتداءاتــه عــى األرسى، 
متوعــًدا بــأن كتائــب القســام مــا زالــت 
تتكلــل  حتــى  تهــدأ  ولــن  العــدة  تعــد 
جميــع  عــن  باإلفــراج  املقاومــة  جهــود 

األرسى با استثناء.
مــن جانبــه، قــال القيــادي يف حــامس 
اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس  الحــويل  ماهــر 
ال  الحركــة  "إن  الوســطى:  باملحافظــة 
تدخر جهًدا من أجل اإلفراج عن أرسانا 
الــذي يعانــون يف ســجون االحتــال"، 

يف  وصمودهــم  بنضالهــم  مشــيًدا 
معركتهــم ضــد االحتــال ويف مواجهة 

إدارة سجون االحتال.
وشــدد األســري املحــرر إياد أبــو فنونة، 
يف كلمتــه يف الحفــل عــى أن قضيــة 
وأن  مركزيــة،  قضيــة  تعــد  األرسى 
شــعبنا الفلســطيني العظيــم ال ميكــن 

ومعاناتهــم  األبطــال  هــؤالء  ينــى  أن 
يف السجون.

وأضاف: "كنا يف االعتقال محكومني 
باملؤبدات، واليوم نحن بينكم بفضل 
وجهادهــا  املقاومــة  بفضــل  ثــم  اللــه 
مــن  تحريرنــا  يف  نجحــت  التــي 
الســجون، ونحــن عــى يقــني أن لحظــة 

بــإذن  األرسى  لجميــع  قادمــة  الحريــة 
الله تعاىل".

قيــادة  كرَّمــت  الحفــل  نهايــة  ويف 
الحركة 23 متســابًقا فائًزا يف مســابقة 
"األرسى خط أحمر"، التي شارك فيها 
1068 مشــارًكا مــن 398 مســجًدا، إذ 

ُوزِّعت جوائز مالية عى الفائزين.

جانب من الحفل
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

طردوا من وطنهم بقوة املجازر الصهيونية. 
وقــد ترافقــت السياســات اإلرسائيليــة للســيطرة عــى الوطــن الفلســطيني وتهويد 
الالجئــن  قضيــة  لتصفيــة  املشــاريع  مــن  كبــر  عــدد  بظهــور  والزمــان،  املــكان 
الفلســطينين؛ وقــد تــم الرتويــج خــالل األعوام األخرة ملــروع الرئيس األمرييك 
الالجئــن  مــن  األكــر  العــدد  توطــن  إىل  الهــادف  ترامــب"  "دونالــد  الســابق 
قليلــة منهــم  أعــداد  توزيــع  وإعــادة  اللجــوء املختلفــة  الفلســطينين يف مناطــق 
يف دول أخــرى مثــل كنــدا واســرتاليا، بغيــة تصفيــة قضيــة الالجئــن، لتتســاوق 

التصورات األمريكية بشكل كامل مع املواقف اإلرسائيلية. 
وقد سبق املروع املذكور عدة مشاريع تصفوية لقضية الالجئن الفلسطينين 
مــن أهمهــا؛ مــروع أمريــيك يف عــام 1969، حيــث وضعــت اللجنــة األمريكيــة 
التي تزعمها سايرونس فانس وزير الخارجية األمرييك األسبق، مروعًا لتوطن 
الالجئن، الذين كان عددهم آنذاك )687( ألفًا يف األردن، و236 ألفًا يف لبنان 
و144 ألفًا يف ســوريا، و280 ألفًا يف غزة، وينص املروع عى إنشــاء صندوق 
دويل مبيزانيــة مقدارهــا )3( مليــار دوالر لتوطــن 700 ألــف يف األردن، و500 
ألف يف ســوريا، وتفريغ لبنان من الالجئن الفلســطينين، كام تدفع تعويضات 
ألصحــاب األمــالك، وفقــًا للجــداول التــي وضعتهــا لجنــة التقديــرات العامــة لعــام 
1950م، وتســهم يف دفــع األمــوال كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ودول 

أوروبا الغربية. 
مل تتوقف مشــاريع توطن الالجئن الفلســطينين، حيث أدخل هرني كيســنجر 
خــالل عــام 1973 تعديــالت عــى املــروع املذكــور، بحيــث يتــم توطــن ثلثــي 
الالجئــن يف األردن، والثلــث الباقــي يف ســوريا، وتدفــع التعويضــات ألصحــاب 

وافقــت األنديــة اإلنجليزيــة عــى دعــم مبــادرة منظمــة "Stonewall" التي تســعى 
لرتويــج علــم املثليــن، وذلــك من أجــل الرتحيب باملشــجعن والرياضين بجميع 
التواصــل  عــى مواقــع  واســعًا  جــداًل  أثــار  مــا  وهــو  الجنســية،  أجناســهم وميولهــم 
االجتامعــي، وال ســيام بعــد دعــوة العــب املنتخــب املــري الســابق ومحلل الكرة 
بقناة "Bein Sports" القطرية بوقف األستوديو التحلييل للمباريات التي سيتم 

عرض مواد تدعم الشذوذ الجنيس، واالكتفاء بتغطية أحداث املباراة فقط.
انقســم الــرأي العــام حــول موقــف أبــو تريكــة مــا بــن داعــم ومؤيــد ومعــارض، حيــث 
شــنت الصحافــة اإلنجليزيــة هجومــًا عــى تريحاتــه، وامتــد النقــد لبعــض النخب 
تريكــة،  أبــو  مــع  واإلســالمية  العربيــة  الجامهــر  تضامنــت  املقابــل  يف  العربيــة، 
وهتــف مشــجعو املنتخــب املــري باســم أبــو تريكــة خــالل مبــاراة منتخبهــم مــع 

لبنان الشقيق.
الســؤال يف هذا املقال: هل أبو تريكة محق يف موقفه...؟ وهل حرية املثلين 
القضيــة  دعــم  يف  الريطــاين  الشــعب  حريــة  حــن  يف  بريطانيــا  يف  مكفولــة 

الفلسطينية يعاقب عليها القانون بعد أرهبة حركة حامس...؟ 
هــذه  حقــوق  انتهــك  تريكــة  أبــو  محمــد  املــري  الالعــب  إن  البعــض  يقــول  قــد 
الريحــة، وهــي ليســت بالقليلــة يف العــامل، وإنــه أدخــل نفســه يف أتــون حملــة 
إعالمية قد تؤثر يف شــخصه ومســتقبله يف التحليل الريايض أيضًا، يف املقابل 

هؤالء أنفسهم مل ينظروا إىل الزاوية األخرى للموقف، وهي حرية محمد أبو تريكة 
يف الدفاع عن دينه وعقيدته، حيث حرم الله اللواط يف أكرث من ثالثن آية من 
يَل َوَتْأُتوَن  ــبِ ُكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َوَتْقَطُعوَن السَّ القرآن الكريم، منها قوله تعاىل: "َأِئنَّ
ــِه إِن ُكنــَت  يِف َناِديُكــُم اْلُمنَكــَر  َفــاَم َكاَن َجــَواَب َقْوِمــِه ِإالَّ أَن َقاُلــوا اْئِتَنــا ِبَعــَذاِب اللَّ

اِدِقَن" العنكبوت 29. ِمَن الصَّ
وقــد أدان اإلنجيــل ممثــاًل بالكتــاب املقدس املثلية الجنســية يف أكرث من موضع 

ُه ِرْجٌس" )سفر الالوين 18: 22(. منها: "اَل ُتَضاِجْع َذَكًرا ُمَضاَجَعَة اْمَرَأٍة، إِنَّ
واألمــراض  اللــواط  أرضار  حــر  الطبــي  املوقــع  فحســب  الصحيــة،  األرضار  أمــا 

الناتجة عن املثلية الجنسية يف:
1. يحتــوي الــرج عــى بيئــة جرثوميــة خاصــة، حيــث تعيــش فيــه بعــض الجراثيــم 

تنتقــل هــذه  قــد  الــرج  القضيــب يف  إيــالج  القولونيــة، وعنــد  مثــل اإلرشيكيــة 
بعــض  تســبب  وقــد  التناســيل  البــويل  والجهــاز  البوليــة  املجــاري  إىل  الجراثيــم 
األمــراض، مثــل: التهــاب الروســتاتا )املوثــة(، أو التهــاب املثانــة، وقد تنتقل إىل 

الكلية.
لنقــل  مناســبًا  منفــذًا  تكــون  للــرج  املخاطــي  الغشــاء  يف  الناتجــة  الجــروح   .2

جراثيم وفروسات األمراض الجنسية مثل الزهري.
3. يعد االتصال الرجي أهم وسيلة لنقل مرض اإليدز.

4. مــن املضاعفــات التــي ذكــرت والناتجــة عــن توســع عضلــة املــرة هــو ســلس 

الغائط.
5. إن شــلل عضلــة املــرة يــؤدي إىل نــزول املســتقيم من الــرج وصعوبة عودته 

ثانية مام قد يستدعي جراحة معقدة.
وفقًا ملا ســبق، فإن أبو الالعب املري انتر للقرآن واإلنجيل والتوراة، وانتر 
للموقف الطبي من هذا السلوك الشاذ، وقدم مصلحة املجتمعات العربية عى 

مصالحه الخاصة، فله منا كل الحب واالحرتام والدعم واملؤازرة.
اإلنجليــزي  اإلعــالم  بعــض  يعيشــها  التــي  التناقــض  حالــة  حــول  الثــاين  والســؤال 
واملتمثلــة يف احــرتام حقــوق املثليــن، مقابــل صمــت القبــور عندمــا قــررت وزيــرة 
الداخليــة الريطانيــة إدراج حركــة مقاومــة فلســطينية عــى قوائــم اإلرهــاب وصــوت 
الرملــان اإلنجليــزي ليؤيــد قرارهــا ويصبــح قانونــًا يجــرم من ينتمي لهــا ويرفع علمها 
ويذكر اســمها، والهدف غر املعلن هو اســتهداف القضية الفلســطينية والنضال 
الفلســطيني الــذي يؤمــن فيــه جــزء كبــر مــن املجتمــع الريطــاين، فــأي ازدواجيــة 
معاير يتعاطى جزء من اإلعالم اإلنجليزي ومكونات مجتمعية مهمة مع الحريات 
العامــة والخاصــة، أمتنــى مراجعــة جذريــة لذلــك وصــواًل للعدالــة املنســجمة مــع 

املوروث الديني والقيمي والحضاري.
Hossam555@hotmail.com

أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة، ومجلس األمن، والعديد من املنظامت 
الدولية، عرات القرارات حول فلســطن منذ عام 1948، لكن مل يطبق أي قرار 
منهــا، ويف املقدمــة منهــا القــرار 194 الــذي يعــد مــن أهــم القــرارات ذات الصلــة 
بحــق الالجئــن الفلســطينين يف العــودة إىل وطنهــم فلســطن؛ وقــد صــدر عــن 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قبــل ثالثــة وســبعن عامــًا، وبالتحديــد يف 11 
مــن كانــون أول/ ديســمر 1948. وبعــد صــدور القــرار املذكــور ظهــرت إىل العلــن 
مشاريع كثرة لتصفية جوهر القضية الفلسطينية، املتمثلة يف قضية الالجئن.

قرارات ومشاريع تصفوية
يلحظ املتابع لتطورات القضية الفلسطينية إصدار هيئة األمم املتحدة عرات 
القرارات منذ عام 1948، وجميعها يقيض بوجوب عودة الالجئن الفلسطينين 
القــري  الطــرد  نتيجــَة  بهــم  لحقــت  التــي  األرضار  عــن  وتعويضهــم  ديارهــم،  إىل 
وتدمــر قراهــم. فإضافــة إىل القــرار 194، أصــدرت األمم املتحدة القرار 302 يف 
الثامــن مــن كانــون األول/ ديســمر 1950، والقــرار 512 الصــادر يف 26 كانــون 
الثــاين/ ينايــر1952، إضافــة إىل قــرارات أخــرى قريبــة يف بنودهــا، وقــد رفضــت 
إرسائيــل عــى الــدوام تنفيــذ القــرارات الصــادرة عن الرعية الدوليــة، ويف الوقت 
ذاتــه مل يجــر املجتمــع الــدويل إرسائيــل عــى تنفيــذ تلــك القرارات الدولية بشــأن 

فلسطن. 
يف مقابــل ذلــك أصــدرت الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة رزمــة قوانــن عنريــة 
إلنشاء مؤسسات إرسائيلية ومتكن املهاجرين اليهود إىل فلسطن املحتلة من 
الســيطرة عــى أمــالك الالجئــن وعقاراتهم ومحالهــم التجارية؛ وكان قانون أمالك 
الغائبــن مــن أخطــر القوانــن للســيطرة عى أمــالك الالجئن الفلســطينين الذين 

القاضيــة  باتيــل،  بريتــي  الداخليــة،  وزيــرة  مذكــرة  أخــرًا،  الريطــاين،  الرملــان  أجــاز 
بتصنيــف حركــة املقاومــة اإلســالمية )حــامس( إرهابيــة، مــع تشــديد العقوبــات عــى 
مؤيديهــا وداعميهــا يف األرايض الريطانيــة، بينــام كان الفتــًا أن املذّكــرة خلــت متامًا 
مــن أول تريحــات باتيــل عــن أســباب التوجــه الجديــد ضــد الحركــة وخلفياتــه، والتــي 
كانت قد أشارت فيها إىل إعالن توجهها الجديد )يف واشنطن، 19 نوفمر/ ترين 
الثاين( أن القرار ضد "حامس" مرتبط بتصاعد معاداة الســامية يف بريطانيا، وتأثر 
الحركــة عــى حالــة الخــوف والقلــق التــي يعيشــها اليهــود يف البــالد، حســب تعبرهــا 
الحــريف. إال أن املذكــرة الرســمية التــي قّدمــت للرملــان تضمنــت ثالثــة أســباب ال 
عالقــة لهــا بريطانيــا أو اليهــود فيهــا، وشــملت إطــالق الحركــة آالف الصواريــخ عــى 
مــا تســبب يف  أيــار املــايض،  القــدس يف مايــو/  أثنــاء معركــة ســيف  إرسائيــل يف 
املحيطــة  املســتوطنات  عــى  الحارقــة  البالونــات  وإطــالق  إرسائيــيل،  طفــل  مقتــل 
بقطــاع غــزة، وامتــالك الحركــة أســلحة ومعــّدات عســكرية ومعســكرات للتدريــب ومــا 

بــراع حركــة حــامس  الريطــاين مرتبــط  القــرار  أن  إىل ذلــك. ومبدئيــًا؛ يعنــي هــذا 
مــع إرسائيــل، وال يتعلــق ال مــن قريــب وال مــن بعيــد بريطانيــا واليهــود فيهــا، علــاًم أن 
الحركــة ال متلــك حضــورًا تنظيميــًا هنــاك، وإمنا متلــك متعاطفن معها من الجاليات 
العربيــة واإلســالمية، وحتــى مــن مواطنــن بريطانيــن، ضمــن تعاطف عــام مع القضية 
الفلسطينية، ورفض املامرسات اإلرسائيلية غر الرعية ضد الشعب الفلسطيني، 

مبا فيها االحتالل نفسه.
يف تفنيد القرار وتريحات الوزيرة، تكمن اإلشارة إىل أن "حامس" ليست معادية 
لليهــود، وحســب الوثيقــة السياســية التــي أصدرتهــا الحركــة يف عــام 2017، وباتــت 
مبنزلــة ميثــاق جديــد لهــا، فــإن مشــكلتها مــع االســتعامر الصهيــوين لفلســطن ال مــع 
اليهــود بوصفهــم يهــودًا، كــام قبلــت الحركــة بإقامــة دولة فلســطينية يف حــدود يونيو/ 
حزيــران 1967 يف متــاٍه واضــح مــع الرعيــة الدوليــة وقراراتهــا، مبــا يف ذلــك حــق 
عــودة الالجئــن الفلســطينين إىل املــدن والقــرى والبلــدات التــي هّجــروا منها بالقوة 
الجريــة املســلحة يف 1948. وتكمــن املفارقــة يف هــذا العــام تحديــدًا )2017(، 
حيــث قــّرر االتحــاد األورويب، وعــى عكــس الواقــع، اعتبــار حركــة حــامس "إرهابيــة" 
بجناحيهــا، العســكري والســيايس، بينــام رفضــت بريطانيــا، ومتّســكت فقــط باعتبــار 
الجناح العسكري )كتائب عز الدين القسام( كذلك وفق القرار الصادر عنها يف عام 
2001. وكان هــذا األمــر قــد أتــاح لرئيــس الــوزراء الريطــاين واملبعــوث الســابق أيضــًا 

للجنة الرباعية إىل فلسطن، توين بلر، عقد لقاءات مكثفة مع قيادة حركة حامس 
يف الدوحــة يف عــام 2015، وحتــى دعــوة رئيــس مكتبهــا الســيايس آنــذاك، خالــد 
مشعل، إىل زيارة لندن، علاًم أن بلر أبدى ندمه فيام بعد عى استبعاد الحركة من 
املفاوضــات وعمليــة التســوية مــع إرسائيــل، الهادفــة إىل التوصــل إىل اتفــاق ســلمي 
ونهايئ عى قاعدة حّل الدولتن، كونه فهم أن "حامس" العب مركزي ورئييس، وال 

ميكن تجاهلها أو تجاوزها يف أي يشٍء يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وبالعودة إىل األسباب الثالثة التي أدرجتها الوزيرة يف مذكرتها، ويتعلق األول منها 
بإطــالق حــامس آالف الصواريــخ عــى إرسائيــل يف أثنــاء معركــة ســيف القــدس أيــار/ 
مايــو املــايض، مــا أدى إىل مقتــل طفــل إرسائيــيل، متغاضيــة عــن ارتــكاب االحتــالل 
جرائــم حــرب موصوفــة ضــد املدنيــن، وقتــل أكــرث مــن 250 شــخصًا، معظمهــم مــن 
األطفــال والنســاء والشــيوخ، وشــطب عائــالت بكاملهــا مــن الســجل املــدين، إضافــة 
إىل قصــف متعّمــد ألبــراج وبنايــات ومناطــق ســكنية، كــام حصــل مــع بــرج الجــالء، مــن 
دون أدلــة، اللهــم إال الرغبــة يف االنتقــام وإرضــاء غريــزة الــدم للجمهــور اإلرسائيــيل، 

وإحباط الشــعب الفلســطيني والحاضنة الشــعبية يف غزة لحركة حامس، مع االنتباه 
إىل أن األخرة دافعت عن نفســها وعن الغّزين واملقدســين ضد التهجر القري 
والتغيــر الدميوغــرايف والعرقــي غــر الرعــي يف حي الشــيخ جّراح ضمن حق أصيل 
لهــا مبقاومــة االحتــالل وفــق الرعيــة الدوليــة بالوســائل املتــاح لديهــا، مبــا يف ذلــك 

إطالق الصواريخ.
ســنوات  منــذ  فمتوقفــة  بغــزة  املحيطــة  املســتوطنات  ضــد  الحارقــة  البالونــات  أمــا 
)استؤنفت أيامًا فقط أخرًا(، وهي متثل فعاًل مقاومًا بامتياز من نشطاء ومواطنن، 
وتالمــس تخــوم املقاومــة الشــعبية الســلمية ضــد االحتــالل نفســه، كــام ضــد الحصــار 
الــذي خنــق غــزة، وحّولهــا فعــاًل إىل مــكان غــر قابــل  غــر األخالقــي وغــر الرعــي 
للعيــش، كــام تقــول األمــم املتحــدة. وهنــا ميكــن التســاؤل فقــط عــن رّد فعــل أنــاٍس 
حّولــت إرسائيــل وطنهــم إىل مــكان غــر قابل للعيــش. وفيام يخص امتالك "حامس" 
معســكرات تدريــب وأســلحة، فهــذا حــق أصيــل لهــا كحركــة مقاومــة ضــد االحتــالل، 
ضمــن حقهــا املــروع يف الدفــاع عن الشــعب الفلســطيني، وفق الرائــع واملواثيق 

الدولية.
هنا ال بأس من التذكر مبوقف الوزير السابق والنائب الحايل عن حزب املحافظن، 
كريسبن بالنت، الذي تنتمي إليه الوزيرة باتيل أيضًا، حيث ترافع يف الرملان ضد 
القــرار، مؤّكــدًا حــق "حــامس" يف مقاومــة االحتــالل، مبــا يف ذلــك إطــالق الصواريــخ، 
عى الرغم من تفضيله وسائل أخرى أكرث نجاعة وفاعلية، دفاعًا عن القضية العادلة 
وفق املواثيق واالتفاقيات الدولية، ومبا يتفهمه ويتقبله العامل. انتقد بالنت القرار 
كذلــك، مــن زاويــة أنــه يقلــص فرص بالده يف الحضور فلســطينيًا، إن كان فيام يتعلق 
بتقديــم املســاعدات لغــزة املحــارصة أو الدفــع بعمليــة التســوية مــن أجــل التوصــل 
إىل اتفــاق ســالم نهــايئ يف فلســطن. وبنــاء عليــه، ميكــن اســتنتاج أّن مذّكــرة باتيــل 
تســتند إىل أســس واهيــة، وباإلمــكان نقضهــا بســهولة، مبــا يف ذلــك الرتافــع ضدهــا 
أمام القضاء الريطاين. أما الخلفيات الحقيقية لها فتتمثل مبواقف الوزيرة املنحازة 
ودعمهــا األعمــى لـ)إرسائيــل( الــذي وصــل إىل حــد إقالتهــا مــن منصبهــا الــوزاري قبــل 
ســنوات، بعد الكشــف عن فضيحة إجرائها اتصاالٍت رّسية مع )إرسائيل( -بعيدًا عن 
مهام منصبها- والســعي، بل التواطؤ، لتحويل مســاعدات مالية إىل جيش االحتالل 

املتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينين.
يعر القرار الريطاين كذلك، ولو يف ســياقه العام، عن تنامي قوة اليمن املتطرّف 
والعــداء لإلســالم يف أوروبــا والغــرب بشــكل عــام، علــاًم أن بريطانيــا تعيش اآلن تحت 

قيــادة بوريــس جونســون، عــّراب باتيــل وداعمهــا، الــذي يعتــر النســخة األوروبيــة مــن 
الرئيس األمريك املنرف دونالد ترامب.

الجديــدة  اإلرسائيليــة  الحكومــة  دعــم  إىل  بوضــوح  القــرار  يســعى  أخــرى،  جهــة  مــن 
وتقويتهــا وتقديــم هديــة أو إنجــاز تفاخــر بــه قادتهــا ورموزهــا، إذ جــرى الكشــف عــن 
طلــٍب قّدمــه رئيــس الــوزراء نفتايل بينت، إىل نظره بوريس جونســون، نهاية أكتوبر/ 
تريــن أول املــايض، لتجريــم "حــامس" ومنارصيهــا، كــام كشــف عــن تقديــم جهــاز 
األمــن العــام )الشــاباك( معلومــات ومعطيــات لنظــره الريطــاين عــن أنشــطة إرهابيــة 
األدلــة  بالتأكيــد  تشــبه  وهــي  نفســها،  بريطانيــا  يف  ذلــك  يف  مبــا  للحركــة،  مزعومــة 
املفركــة عــن قصــف بــرج الجــالء يف غــزة، وتصنيــف ســت منظــامت حقــوق إنســان 
ومجتمــع مــدين فلســطينية إرهابيــة أيضــًا. وميثل القرار الريطــاين أيضًا جائزة ترضية 
إلرسائيــل نيابــة عــن الواليــات املتحــدة لتمريــر إعــادة افتتــاح القنصليــة األمركيــة يف 
القــدس املحتلــة يف املرحلــة املقبلــة. ويتامهــى مع السياســة األمركيــة العامة ضد 
"حامس"، خصوصًا أن أول إعالن عنه جاء من واشنطن يف أثناء وجود الوزيرة باتيل 

يف واشنطن.
ويف الســياق األمــريك - الريطــاين، يهــدف القــرار أيضــًا إىل زيــادة الضغــوط عــى 
والقبــول  الدفــاع  موقــع  يف  التموضــع  عــى  وإجبارهــا  بنفســها،  إلشــغالها  الحركــة 
بالرتتيبات الجديدة املطروحة عليها، واملتضّمنة مساعدات اقتصادية واجتامعية، 
للحفاظ عى التهدئة يف غزة، وعدم انفجارها يف وجه االحتالل واإلقليم واملجتمع 

الدويل، كام حصل يف مايو/ أيار املايض.
أما يف تأثرات القرار الجديد عى "حامس"، فتجب اإلشارة إىل أن بريطانيا اعترت 
كتائــب القســام إرهابيــة منــذ عــام 2001، بينــام صّنــف االتحــاد األورويب الحركة كلها 
إرهابية يف عام 2017، بعدما سبقته أمركا قبل سنوات، إال أن هذا كله مل مينعها 
من زيادة قوتها وحضورها، مبا يف ذلك التحّول إىل قوة املقاومة املركزية والرئيسة 
يف فلســطن، كــام االنتصــار يف االنتخابــات التريعيــة يف عــام 2006، وهــو معطًى 

تقول استطالعات الرأي إنه قابل للتكرار يف أي انتخابات مقبلة.
يف املقابــل، ســيؤثر القــرار ســلبيًا عــى الحضــور الريطــاين بالقضيــة الفلســطينية، 
وقدرة لندن عى التأثر اإليجايب، كام رّصح النائب بالنت علنًا يف مجلس العموم. 
ووفــق قناعــات وخالصــات تــوين بلــر القائلة بخطأ تجاهل حركة حامس واســتبعادها 
نهــايئ يف  ســالم  اتفــاق  إىل  التوصــل  إىل  الهادفــة  والدوليــة  األوروبيــة  الجهــود  مــن 

فلسطن، باعتبار ذلك مصلحة إقليمية وأوروبية ودولية عى املدى البعيد.

األمالك التي استوىل عليها الكيان اإلرسائييل. 
قضيــة  لحــل  مروعــًا  ريغــن  رونالــد  الرئيــس  إدارة  وضعــت   ،1987 عــام  ويف 
الفلســطينين يف  الالجئــن  لتوطــن  إنشــاء صنــدوق دويل  يتضمــن  الالجئــن، 
مــن  تكاليفهــا  تدفــع  حديثــة  مســتوطنات  لهــم  تقــام  بحيــث  وســوريا،  األردن، 
أصحــاب  أّمــا  املتحــدة،  األمــم  هيئــة  تعينهــا  لجنــة  بــإرشاف  الــدويل  الصنــدوق 
األمــالك فتدفــع لهــم تعويضــات عــن أمالكهم تحدد قيمتها لجنة دولية مؤلفة من 

خراء.
ويف مواجهــة تلــك املخططــات الغربيــة طالبــت الجامعــة العربيــة يف مؤمتراتهــا 
الدوريــة التــي مل تــرق إىل حجــم القضيــة، بإعــادة جميع الالجئــن وفقًا لقرار 194 

الذي أصدرته األمم املتحدة يف عام 48. 
مل تتوقــف محــاوالت تصفيــة قضيــة الالجئــن الفلســطينين، فإثــر خــروج منظمــة 
التحرير الفلســطينية من لبنان عام 1982، شــاعت مشــاريع كثرة، بشــأن تهجر 
عــن  الحديــث  وتكــرر  األردن،  يف  األزرق  منطقــة  إىل  لبنــان  مــن  الفلســطينين 
املشــاريع إبان حرب املخيامت، ومل تتبناها بشــكل رســمي أية جهة فلســطينية، 

بل عى العكس، فقد ووجهت برفض شعبي واسع.
رفض فلسطيني 

راجــت بعــد عقــد مؤمتــر مدريــد يف نهايــة عــام 1991، سلســلة مــن املشــاريع 
يتعــدى  ال  لبنــان،  يف  الفلســطينين  الالجئــن  مــن  جــزء  توطــن  حــول  تتمحــور 
100 ألــف باألرقــام، ويســتوعب العــراق القســم الباقــي مــن مجمــوع الفلســطينين 

يف لبنــان، مقابــل رفــع الحصــار االقتصــادي عنــه، كــام راجــت مشــاريع عــدة لنقــل 
الفلســطينين مــن بــروت إىل منطقــة البقــاع، وكســابقاتها مــن املشــاريع مل تلــق 

محمد أبو تريكة والمثلية الجنسية

73 عاًما عىل صدور القرار الدويل 194

يف تدليس بريطانيا بتصنيف حماس إرهابية

د. حسام الدجين

ماجد عزام
العريب الجديد

السؤال في هذا المقال: هل أبو تريكة محق 
في موقفه...؟ وهل حرية المثليين مكفولة في 

بريطانيا في حين حرية الشعب البريطاني في دعم 
القضية الفلسطينية يعاقب عليها القانون بعد 

أرهبة حركة حماس...؟ 

أما الخلفيات الحقيقية لها فتتمثل بمواقف الوزيرة 
المنحازة ودعمها األعمى لـ)إسرائيل( الذي وصل 
إلى حد إقالتها من منصبها الوزاري قبل سنوات، 

بعد الكشف عن فضيحة إجرائها اتصاالٍت سّرية مع 
)إسرائيل( -بعيدًا عن مهام منصبها- والسعي، بل 

التواطؤ، لتحويل مساعدات مالية إلى جيش االحتالل 
المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

بحق الفلسطينيين.

نبيل السهيل
عريب 21

من نتائج تحقيقات ميدانية أجرتها صحف 
وباحثون مستقلون في الفترة التي تلت 

اتفاقات أوسلو، تبين أن كل الشرائح 
االجتماعية الفلسطينية ترفض مبدأ التوطين 

أو الوطن البديل عن فلسطين.

آذانــًا فلســطينية صاغيــة، إذ رفــض التجمــع الفلســطيني يف لبنــان منــذ عــام 1948 
كافة املشــاريع التي طرحت بشــأن توطينه، كام اعتر وجوده يف لبنان مؤقتًا إىل 
حــن تطبيــق حــق العــودة الــذي تضمنه القــرار الصادر عن األمم املتحدة رقم 194 
عــام 1948، ومــن نتائــج تحقيقــات ميدانيــة أجرتهــا صحف وباحثون مســتقلون يف 
الفــرتة التــي تلــت اتفاقــات أوســلو، تبــن أن كل الرائــح االجتامعيــة الفلســطينية 

ترفض مبدأ التوطن أو الوطن البديل عن فلسطن.
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إعالن طرح عطاء 
رقم ) 6A/ ل ، م/2021-2020 (

 ملرشوع دعم وتطوير مرافق الجامعة اإلسالمية الجزء األول
) 18ED/22 منحة رقم (

تعلــن الجامعــة اإلســامية بغــزة عــن طــرح عطــاء "مــروع دعم وتطويــر مرافق 
مراجعــة  باالشــراك  الراغبــن  فعــى  األول"،  الجــزء  اإلســامية  الجامعــة 
مــن  بــدءًا  العطــاء  وثائــق  الســتام  اإلســامية  بالجامعــة  الهنــديس  املكتــب 
الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2021/12/6 مقابل مبلغ 

قيمته )50 دوالر( غري مسردة، وذلك خال ساعات الدوام الرسمية.
صيانــة  مشــاريع  نفــذت  التــي  للــركات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  تعــد   •
مشابهة، واملختصة يف هذا املجال، واملسجلة لدى اتحاد املقاولن درجة 

أوىل وثانية مباين، وثالثة كهروميكانيك عى األقل. 
• يتــم عقــد جلســة متهيديــة للمقاولــن املشــاركن يف العطــاء يــوم الســبت 
بالجامعــة اإلســامية يف  الهنــديس  2021/12/11 يف املكتــب  املوافــق 

متام الساعة 10 صباحًا, ملناقشة استفسارات املقاولن.
تاريــخ  مــن  بعــد أســبوعن  الوثائــق وفتــح املظاريــف  • آخــر موعــد لتســليم 
االعان واملوافق يوم الســبت بتاريخ  2021/12/18 يف متام الســاعة 12 

ظهرًا يف املكتب الهنديس بالجامعة.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه 5.000$ 
خمســة آالف دوالر أمريــي، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
لفــرة  املفعــول  ســاريي  والكفالــة  األســعار  عــرض  يكــون  أن  عــى  مصــدق، 

)120( يومًا من تاريخ فتح املظاريف.

• يحق للجامعة إلغاء املناقصة أو إعادة طرحها دون إبداء األسباب.
ماحظة: رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

للمزيد من االستفسار ميكن االتصال عى األرقام التالية:
هاتف رقم 2644400 - 1480 خلوي: 0599724020

إعالن طرح عطاء 
رقم ) 6B/ ل ، م/2021-2020 (

 ملرشوع دعم وتطوير مرافق الجامعة اإلسالمية الجزء 
) 18ED/22 الثاين – مصاعد كهربائية ) منحة رقم

تعلــن الجامعــة اإلســامية بغــزة عن طرح عطاء "مــروع دعم وتطوير مرافق 
الراغبــن  الثــاين – مصاعــد كهربائيــة "، فعــى  الجــزء  الجامعــة اإلســامية 
الســتام  اإلســامية  بالجامعــة  الهنــديس  املكتــب  مراجعــة  باالشــراك 
وثائــق العطــاء بــدءًا مــن الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 
2021/12/6 مقابــل مبلــغ قيمتــه )50 دوالر( غــري مســردة، وذلــك خــال 

ساعات الدوام الرسمية.
• تعــد هــذه املناقصــة مفتوحــة للــركات التــي نفــذت مشــاريع مشــابهة، 

واملختصة يف هذا املجال، واملسجلة لدى الغرفة التجارية. 
• يتــم عقــد جلســة متهيديــة للمقاولــن املشــاركن يف العطــاء يــوم األحــد 
املوافــق 2021/12/12 يف املكتــب الهنــديس بالجامعــة اإلســامية يف 

متام الساعة 10 صباحًا, ملناقشة استفسارات املقاولن.
• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف بعــد أســبوعن مــن تاريــخ 
االعــان واملوافــق يــوم الســبت بتاريــخ  2021/12/18 يف متــام الســاعة 

12 ظهرًا يف املكتب الهنديس بالجامعة.

•يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه 5.000$ 
خمســة آالف دوالر أمريــي، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
لفــرة  عــرض األســعار والكفالــة ســاريي املفعــول  يكــون  أن  مصــدق، عــى 

)120( يومًا من تاريخ فتح املظاريف.

•يحق للجامعة إلغاء املناقصة أو إعادة طرحها دون إبداء األسباب.
ماحظة: رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

للمزيد من االستفسار ميكن االتصال عى األرقام التالية:
 هاتف رقم 2644400 - 1480 خلوي: 0599724020

إعالن طرح عطا ء رقم 53-2022/2021م
تعلــن جامعــة األقىص بغزة عــن رغبتها يف طــرح العطاء 
رقــم )53-2022/2021م( والخــاص بتقديم خدمــة النظافة 

لجميع مراكز الجامعة.
فعى الراغبن يف االشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – دائرة 
اللوازم واملشريات -الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون االدارية الجديد، 
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري مســردة )200 شــيكل( 

مائتي  شيكل، يف موعد أقصـاه يوم الثاثاء املوافق 2021/12/07م.
علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة وفتح املظاريف هو يوم 

األحد املوافق 2021/12/12م الساعة الثانية عر ظهرًا بالظرف املختوم.
ماحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عى من يرسو علية العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء %5 نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرح أو شــيك بني 

مصدق أو كفالة بنكية .
3. سيتم عقد جلسة متهيدية للرد عى االستفسارات املراد استيضاحها 

بالفــرع الرئيــيس غــزة - الحرازيــن يوم األربعاء املوافق 2021/12/08م يف 
متام الساعة الحادية عر صباحًا.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــيس  املبنــى  تتــم يف  ســوف  املعامــات  4. جميــع 

الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة االقىص

)MyCARE-Gaza-2021 /04( إعالن طرح عطاء رقم
الــركات واملورديــن  تدعــو مؤسســة مــاي كــري )MyCARE( - مكتــب غــزة, 
ذوي االختصــاص واملســجلن لــدى الدوائــر الرســمية إىل التقــدم بعطاءاتهــم 
يف مظاريف مغلقة لتجهيز وتوريد طرود غذائية, وذلك وفق الروط التالية:

1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مــن الــركات املرخصــة والعاملــة 

بقطــاع غــزة, وأن يرفــق مــع العطــاء صــورة عــن آخــر خلــو طــرف رضيبــي وصــورة 
عن السجل التجاري للركة.

2. األسعار بالدوالر األمريي شاملة رضيبة القيمة املضافة )فاتورة رضيبية(.

3. تعترب كافة األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء يف جدول 

الكميات واملواصفات عى أنها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز األعامل املطلوبة. 
4. األسعار سارية ملدة ال تقل عن )30( يوم من تاريخ فتح املظاريف.

غــزة,  مكتــب   –  MyCARE مؤسســة  مــن  العطــاء  كــراس  رشاء  يتــم   .5

شــارع الصناعــة, مفــرق الدحــدوح, عــامرة دلــول )1(, الطابــق الرابــع, وذلــك 
مقابــل مبلــغ مــايل غــري مســرد قيمتــه )100( شــيقل, ابتــداء مــن يــوم األحــد 
05/12/2021 وحتى يوم الثاثاء 07/12/2021 خال ساعات استقبال 

املتقدمن للعطاء من الساعة 08:30 صباحًا - 02:00 ظهرًا.
6. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تســليم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

من قيمة العقد سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ اشعار الرسية.
7. آخر موعد لتســليم العطاء مغلق وبالظرف املختوم ومختوم عى جميع 

أوراقــه هــو يــوم الخميــس 09/12/2021 الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مكتــب 
مؤسســة MyCARE, ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد, وســيتم فتح 

املظاريف يف نفس اليوم ونفس املكان.
8. مؤسســة MyCARE غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار, كــام يحق لها قبول 

أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو إلغاء العطاء كامًا دون تحمل أي مسئولية أو 
إبداء أسباب, ودون أن يكون ألحد حق االعراض بأي شكل من األشكال.

9. رسوم اإلعان يف الجريدة ليومن عى من يرسو عليه العطاء. 

10. لاستفسار االتصال عى جوال رقم: 0592192800.

غزة/ رامي رمانة: 
لقــي قــرار لجنــة متابعــة العمــل الحكوميــة منــح 
منشــآت  وتراخيــص  رســوم  عــى  خصومــات 
مــن  ترحيبــًا  التخصصيــة  واملهــن  الحــرف 
املســتفيدين، يف حــن طالبــت مهــن أخــرى 
لجنــة املتابعــة بــأن يشــملها التخفيــض مراعــاة 

للوضع االقتصادي.
جمعيــة  رئيــس  حميــد  الهــادي  عبــد  وأكــد 
اســترياد قطــع الغيــار واملركبــات الســابق، أن 
التوقيــت  هــذا  يف  خاصــة  مناســب  القــرار 

الصعب.
لجنــة  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  حميــد  وبــن 
خصــم  قــررت  الحكوميــة  العمــل  متابعــة 
)%50( من رسوم ترخيص محات قطع غيار 

املركبــات، وهــو قــرار حكيم، يشــجع العاملن 
يف هــذا املجــال عــى االســتفادة مــن الخصــم 

ودفع ما عليهم من التزامات مالية.

وصدقــت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف 
نســبة  منــح  عــى  الجــاري  الشــهر  مــن  األول 
ترخیــص  رســوم  مــن   )50%( بقيمــة  خصــم 
منشآت الحرف واملهن ملکاتب التاکسیات، 
قطــع  ومحــات  الســیارت،  تأجیــر  ومکاتــب 

الغیار، والورش والکراجات.
متابعــة  واملواصــات  النقــل  وزارة  وتتــوىل 
نســبة  مــن  یســتفاد  أن  عــى  القــرار،  تنفيــذ 
الخصم حال توفيق األوضاع الخاصة باملنشأة 

خال ثاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
 يف حن دعا وائل الهليس نائب رئيس نقابة 
العمــل  متابعــة  لجنــة  املركبــات  مســتوردي 

الحكومي، بأن يشملهم القرار. 
لصحيفــة  حديثــه  يف  الهليــس  وقــال   
النقــل  وزارة  وكيــل  طالبنــا  "فلســطن"، 
واملواصات، بخفض قيمة الرخصة الســنوية 

السترياد املركبات ومن لوحة االختبار.

مطالبهــم،  عــى  الــرد  بانتظــار  أنهــم  وأضــاف 
مشــريًا إىل أن شــمولهم القــرار يخفــف العــبء 
اســترياد  يف  العاملــن  عــن  االقتصــادي 

املركبات.
وشــدد عــى أن القــوة الرائيــة يف قطــاع غــزة 
اقتنــاء  عــى  اإلقبــال  وأن  ضعيفــة،  تــزال  مــا 
املركبات ليس بالشــكل املطلوب، معربًا عن 
أملــه أن يحــدث انتعــاش يف ســوق املركبــات 

قريبًا.
التــي  التحديــات  أبــرز  الهليــس  واســتعرض   
واجهتهــم خــال العــام املنــرم، منهــا إغــاق 
منافــذ بيــع املركبــات خارجّيــًا بســبب جائحــة 
االســترياد،  حجــم  مــن  قلــل  وهــذا  كورونــا، 
يضــاف إىل ذلــك اإلغــاق املحــي وعواقــب 
وتكــدس  البيــع  عمليــة  تقليــل  عــى  ذلــك 
املركبات يف املعارض التجارية. ويوجد يف 

قطاع غزة نحو )400( معرض للمركبات.

غزة/ رامي رمانة:
كميــة  إن  غــزة،  قطــاع  مــن  صيــادون  قــال 
األســامك التــي اصطادوهــا عقــب انحســار 
املنخفــض الجــوي األخــري محــدودة جــدًا، 
 )10( بنحــو  الصياديــن  نقابــة  وقــد قدرتهــا 

أطنان.
انحســار  العــادة،  يف  الصيــادون  ويرقــب 
املنخفضــات الجويــة، للنــزول إىل البحــر، 
حيــث تجلــب الريــاح الشــديدة املصاحبة 
إىل  العمــق  مــن  األســامك  للمنخفــض 

أطراف السواحل.
نــزل  أنــه  كســكن،  إيــاد  الصيــاد  وأوضــح 
إىل البحــر أول مــن أمــس، بعــد توقــف عــن 
العمــل مــدة ثاثــة أيام بســبب املنخفض، 
لكــن الصيــد كان محــدودًا جــدًا بعد دخوله 

مجددًا إىل البحر.
وبن الصياد كسكن لصحيفة "فلسطن"، 
أن الصيادين كانوا يعولون عى أن يجلب 
املنخفض إىل شــواطئ القطاع أصنافًا من 
األســامك، لكــن توقعاتهــم الكبــرية ذهبــت 

أدراج الرياح.
تواجههــم  التــي  الصعوبــات  عــن  وتحــدث 
افتقــار  أبرزهــا  الصيــد،  عمليــة  أثنــاء  يف 
مســاحة الصيــد التــي يســمح لهــم االحتال 
اإلرسائيي باإلبحار فيها لكميات كبرية من 
األســامك االقتصاديــة، وماحقــة االحتال 

لهم بصورة مستمرة.
وذكر كسكن الذي يعمل يف مهنة الصيد 
يواجهــون  الصياديــن  أن  عامــًا   17 منــذ 
وأنهــم  صعبــة،  جــدًا  اقتصاديــة  أوضاعــًا 

بحاجة إىل برامج إغاثية وإنعاشية طارئة.
من جهته أكد نزار عياش نقيب الصيادين 
انحســار  بعــد  األســامك  إنتــاج  أن  بغــزة، 
مــن  أطنــان   )10( بـــ  تقــدر  املنخفــض 

األسامك، وهي كميات محدودة جدا.
هــي:  املصطــادة  األصنــاف  أن  وتابــع 
والرسديــن،  والغــزالن،  )الباميــدا، 

والطرخون(.
لصحيفــة  حديــث  يف  عيــاش  وذكــر 
التــي  الصيــاد  مســاحة  أن  "فلســطن"، 

مــن  تخلــو  فيهــا  باإلبحــار  االحتــال  يســمح 
مواطــن األســامك، مبينــًا أن املســاحة يف 
الشامل تنحر يف حدود 6 أميال بحرية.

يــزال  ال  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  وبــن 
يحتجــز )33( مركبــة صيــد، و)60( محــركا 
كــام أنــه مينــع إدخــال مــواد خــام مهمة مثل 

الفيرب جاس.
كام اشــتىك من مواصلة االحتال ماحقة 
الصياديــن يف عــرض البحر وإطاق األعرية 
موانــئ  أن  حــن  يف  تجاههــم،  الناريــة 

الســتهدافات  عرضــة  تعــد  الصياديــن 
االحتال يف كل جولة عدوان.

العامــة  األشــغال  وزارة  عيــاش  ودعــا 
مســاعدتهم  إىل  والبلديــات  واإلســكان 
عــى إزالــة الصخــور داخــل املوانئ بســبب 
إعاقتهــا لحركــة املركبــات وتســببها بأعطال 

للمحركات.
نحــو  أن  إىل  الصياديــن  نقيــب  وأشــار 
أنهــم  عــى  مقيــدون  صيــاد   )4200(

قرابــة  ويعيلــون  الصيــد،  مبهنــة  يعملــون 

)50( ألــف نســمة، غــري أن واقــع الصياديــن 

ا، مبينــًا أن )95 %(  اليومــي مأســاوي جــدًّ
منهم يصنفون تحت خط الفقر.

خسائر الصيادين
مــن جانبــه قــال زكريــا بكــر، مســؤول لجــان 
الصيادين يف اتحاد لجان العمل الزراعي، 
بســبب  لخســائر  تعرضــوا  الصياديــن  إن 
عــى  جــاٍر  العمــل  وأن  الجــوي  املنخفــض 

حرها.
أن غالبيــة  "فلســطن"،  وأضــاف لصحيفــة 
اإلصــاح  إىل  بحاجــة  الصياديــن  مراكــب 
والرميــم، وأن اســتمرار العمــل عليهــا عــى 
هذا الشكل يعرض حياة الصيادين للخطر 

الشديد.
مينــع  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  بكــر  ونــوه 
إدخــال معــدات الصيــد منــذ عــام 2006، 
مــن   )%  92( نســبة  مــن  يقــارب  مــا  وأن 
محــركات قــوارب الصياديــن انتهــى عمرهــا 
للعمــل،  صالحــة  غــري  وهــي  االفــرايض 
إضافــة إىل أكــر مــن )300( مركــب بحاجة 
االحتــال  أن ســلطات  وأشــار  إىل صيانــة. 
مضــت  عامــا  عــر  خمســة  خــال  قتلــت 
)13( صيــادا، واعتقلــت مــا يقارب )700( 

قاربــا،   )190( يقــارب  مــا  ودمــرت  صيــاد، 
وصــادرت )180( أخــرى، واســتهدفت كل 
املوانــئ واملــرايس يف غــزة يف كل عدوان 

عى القطاع.
عــى  الضغــط  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
ســلطات االحتال لتوســيع مســاحة الصيد 

يف بحر القطاع.

دعوات لتوسيع مساحة الصيد

اصطياد )10( أطنان من السمك بغزة عقب انحسار المنخفض  

جانب من صيد األسامك يف قطاع غزة          )أرشيف(

بحد أدنى 1880 شيقًل
أبو جيش: تطبيق رفع الحد 

األدنى لألجور في يناير
رام الله/ صفا:

أعلن نري أبو جيش وزير العمل يف حكومة اشتية، أن قانون رفع الحد 
األدىن لألجــور يف أرايض الســلطة ســيدخل حيــز التنفيــذ بــدءًا مــن راتــب 

شهر يناير 2022.
وأوضح أبو جيش يف تريح، أمس، أن وزارة العمل ستفرض رقابة عى 
تطبيــق القانــون، القــايض بــرف 1880 شــيقا كحــد أدين يف أرايض 

السلطة.
لألجــور  الســابق  األدىن  الحــد  أن  جيــش  أبــو  أعلــن  املــايض  ينايــر  ويف 
واملقــّدر بـــ 1450 شــيقا ال يكفــي لســد الحاجــات الرضوريــة ألي عامــل، 

أو موظف.
وبن أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد األدىن لألجور، وتم إعداد دراسة 
والقطــاع  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  وكذلــك  "كورونــا"،  جائحــة  بــدء  قبــل 
الخــاص عــن األجــور، واملبلــغ الــذي يجــب أن ُيرفــع إليــه مــن األجــور كحــد 

أدىن.
وأوضــح أبــو جيــش أنــه تم االتفاق مع األطــراف الثاثة بعد حوارات طويلة 
 1950 الســلطة إىل  أرايض  الحــد األدىن لألجــور يف  رفــع  عــى رضورة 

شيقا شهرًيا.

بلدية خان يونس تطلق 
خطتها التنموية اإلستراتيجية 

لألعوام )2022 - 2025(
خان يونس/ فلسطن:

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أمس، الخطة التنموية 
اإلسراتيجية لألعوام )-2022 2025(، خال اللقاء املجتمعي األول 

)البيت املفتوح(.
وحــرض اللقــاء رئيــس البلديــة د. عــاء الديــن البطــة، وأعضــاء املجلــس 
البلدي، واملدير العام للتخطيط والسياسات يف وزارة الحكم املحي 
م. منى سكيك، ورئيس فريق التخطيط االسراتيجي بالبلدية م. سعد 
عاشــور، وقيــادات األجهــزة الرطيــة، ومــدراء الدوائــر ورؤســاء األقســام 
بالبلدية، ورؤساء وأعضاء لجان األحياء، ولفيف من املجتمع املحي.

وقــال رئيــس البلديــة، إن الخطــة لألعــوام املقبلــة ســتعمل عــى دعــم 
مشاريع املدينة والتي سيتم اختيارها بناًء عى رغبة السكان.

وأوضح البطة أن تطوير املدينة يعترب عملية تشاركية من خال حرص 
الــركاء عــى القيــام بواجباتهــم وإنجــاز املطلوب، الفتــًا إىل أن البلدية 
ســتتعاون وفــق إمكانياتهــا املتاحــة مــع الجميــع مــن أجــل التخفيــف عــن 

شعبنا.
لتلبيــة  متنوعــة  مشــاريع  تنفيــذ  مــن  متكنــت  البلديــة  أن  إىل  وأشــار 
احتياجات رشائح املجتمع، شاكًرا الجهات املانحة التي تساند جهود 

البلدية يف تطوير وتعزيز خدماتها.
من جانبه أكد عاشــور، أن الخطة التنموية االســراتيجية مكون أســايس 
للمؤسســات  والتطويريــة  التنمويــة  العمليــة  يف  رئيــيس  ومتطلــب 
واملجتمعــات التــي تســعى اىل التقــدم، مشــرًيا إىل أهميتهــا يف ظــل 
مــا يشــهده قطــاع غــزة مــن تحديــات وصعوبــات بســبب واقــع االحتــال 
واملــوارد  اإلمكانيــات  قلــة  مــع  املطــردة  الســكانية  والزيــادة  والحصــار 

املتاحة.
بدورهــا اســتعرضت عضــوة فريــق التخطيــط األســايس هيــا األغــا تقييــم 
الخطــة التنمويــة الســابقة )2021-2018( التــي انبثقــت عنها مجموعة 
مــن القضايــا التــي عملــت البلديــة عــى تطويرهــا، وتنوعــت بــن تطوير 
البنــى التحتيــة، والتنميــة االجتامعيــة وتنميــة االقتصــاد املحــي واإلدارة 
بلــغ )69%(،  إنجــاز الخطــة ماليــًا  الرشــيد، موضحــًة أن نســبة  والحكــم 

وذلك من خال املشاركة املجتمعية يف التخطيط.
 وأوضحــت أهــم املشــاريع االســراتيجية املنفــذة يف املحافظــة ومنها 
مــروع مكــب النفايــات، ومحطــة معالجــة الــرف الصحــي، ومــروع 
تريف مياه األمطار -الوفية، وشارع رقم )5(، وسوق الخان املركزي، 

وأبرز املمولن والجهات املانحة للمشاريع املنفذة.
ولفت األغا إىل أن جائحة كورونا والعدوان اإلرسائيي كانا أبرز مواطن 

القصور يف عدم تنفيذ بعض املشاريع.

بلدية غزة تشرع في حملة 
نظافة لشاطئ البحر

غزة/ فلسطن:
رشعــت بلديــة غــزة بحملــة لتنظيــف شــاطئ البحــر من النفايــات التي 

لفظها البحر بفعل ارتفاع املوج خال املنخفض الجوي األخري.
عــن  ناتجــة  النفايــات  هــذه  أن  أمــس،  بيــان  يف  البلديــة،  وذكــرت 
الســلوك الخطــأ لبعــض املصطافــن بإلقــاء النفايــات عــى شــاطئ 
الجويــة  املنخفضــات  يف  تعيدهــا  ثــم  البحــر  ميــاه  فتجرفهــا  البحــر 

وارتفاع املوج.
وتفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى الرساج العاملن وأشاد بجهودهم 

يف الحفاظ عى نظافة الشاطئ وجمع النفايات.
وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات ماجد سكر أن الحملة التي 

بدأت صباح الجمعة، ستنتهي غدا االثنن.
وأضاف أنه يتم جمع نحو 80 كوبًا من النفايات يوميا؛ مشريا إىل أنه 

تم إنجاز نحو نظافة نصف مساحة املنطقة حتى ميناء الصيادين.
وبــن أنــه يتــم تشــغيل نحــو 30 عامــًا مــع العربات والســيارات لجمع 

النفايات وترحيلها للمكب رشق املدينة.
لــرضورة  املواطنــن  النفايــات  وترحيــل  جمــع  قســم  رئيــس  ودعــا   
النفايــات حفاظــًا عــى  إلقــاء  الشــاطئ وعــدم  نظافــة  الحفــاظ عــى 

نظافة الشاطئ والصحة البيئة يف املدينة.

ترحيب بخفض رسوم "حرف" بغزة 
ومهن أخرى تطالب بخصومات
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تعلــن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة غــزة عن طرح عطاء مــروع أعامل البنية 
التحتيــة وانشــاء الطــرق لــزوم صالــة القــدس مــن ضمن مــروع أرض املعارض 

كمرحلة أوىل الواقع يف )منطقة نتساريم – مقابل قرص العدل(.
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  ميكــن 
2021/12/05 وذلك من مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة يف السامر 

مقابل مدرسة الشافعي.
هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني املؤهلني املسجلني يف اتحاد املقاولني 

ضمن الروط التالية:
• يجب ان تكون الركة مقدمة العطاء مسجلة رسميًا يف الدوائر الرضيبية، 
وعى الركة ان تقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية 

املفعول. 
 3000 مقــداره  أويل  بتأمــني  العطــاءات مصحوبــة  كافــة  تكــون  ان  يجــب   •
شــيكل وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة او شــيك مصــدق عــى ان يكون عرض 
األســعار ســاري املفعــول لفــره 30 يومــًا والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 30 

يومًا من تاريخ تسليم عرض السعر.
• عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة بنكية الحقًا بقيمة 3000 شيكل 

سارية املفعول لفرة 90 يوم من تاريخ الرسية.
• يجــب وضــع األســعار يف النمــوذج املعــد مــن قبــل غرفــة تجــارة وصناعــة 
الرســمي  بالختــم  وختمــه  وتوقيعــه  املرفــق  الكميــات  وجــدول  غــزة  محافظــة 

للمقاول املتقدم للعطاء وتقدميه ضمن العرض.
• يتــم تســليم العطــاء يف مقــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة غــزة – دائــرة 
يــوم  مــن  12 ظهــرًا  الســاعة  قبــل  وذلــك  املشــاريع مبغلــف مغلــق ومختــوم 

الثالثاء 2021/12/14 ولن يقبل أي عرض يقدم بعد هذا املوعد.
• األسعار بعملة الشيكل وشاملة الرضيبة، لن يتم قبول أي عروض بعمالت أخرى. 
• يجب أن يحتوي العطاء املقدم عى عرض فني يشمل خطة عمل وجدول 

زمني مقرح إلنجاز العمل املطلوب.
• غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة غري ملزمة بقبول أقل األسعار ومن حقها 

رفض أي عرض أو كافة العروض املقدمة وبدون إبداء األسباب.
• سيتم استبعاد أي عرض يشمل أسعار غري متوازنة.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسوا عليه العطاء.
• ســوف يعقــد اجتــامع لإلجابــة عــى استفســارات املقاولــني تتبعــه زيــارة 
للموقع وذلك يوم الخميس املوافق 2021/12/9 الســاعة العارشة صباحًا 

يف مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة 
ملزيــد مــن االستفســار ميكــن االتصــال عى غرفة تجــارة وصناعة محافظة غزة 

عى هاتف رقم: 2821172 / دائرة املشاريع 
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

اعالن طرح عطاء
مشــروع تنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة 
وانشــاء الطرق لزوم صالة القدس في 
مشروع أرض المعارض المرحلة األولى 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 المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم مشروع 

تركيب لوحات بأسماء الشوارع في مدينة غزة
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد من املانحــني )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD

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

لتحسني الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 

املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد مواد لزوم مروع تركيب لوحات 
هــذه املنحــة  أمــوال  مــن  جــزء  اســتعامل  وتنــوي  غــزة  الشــوارع يف مدينــة  بأســامء 
 MDPIIIW6- 1221109- 34a رقــم  العقــد  تحــت  الفرعيــة يف عمــل دفعــات 

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
)تســوق  أســعار  عــروض  التقــدم الســتدراج  غـــزة املورديــن  بلديــة  3.  تدعــو 

محيل( مروع توريد مواد لزوم مروع تركيب لوحات بأسامء الشوارع يف 
مدينة غزة، مدة التوريد 60 يومًا، وحســب اآلليات املعتمدة لدى صندوق 

تطوير واقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشــريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/12/05 وحتى تاريخ 2021/12/14.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/12/14 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: 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 المشروع الفرعي: توريد مواد لزوم مشروع 
تشغيل مهندسات لتنفيذ مقترحات المشاريع

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  1. حصلــت منظمــة 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يورو من عدد مــن املانحني )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــالل  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD

وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  املحليــة- يف 
لتنفيذ مشاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيث يهدف هذا املروع اىل دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة 

لتحسني الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

لــزوم  مــواد  توريــد  مــروع    لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات 
مــروع تشــغيل مهندســات لتنفيــذ مقرحــات املشــاريع وتنــوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

MDPIIIW6- 1221109- 62a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

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

مقرحــات  لتنفيــذ  مهندســات  تشــغيل  مــروع  لــزوم  مــواد  توريــد  محــيل( 
املشــاريع مــدة التوريــد 60 يومــًا، وحســب اآلليــات املعتمــدة لدى صندوق 

تطوير واقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 

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

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2021/12/05وحتى تاريخ 2021/12/16.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2021/12/16 الساعة الثانية عر ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: 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:

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية دير البلح املوقرة 
في القضية التنفيذية رقم :3753/ 2021

أبــو حصــرية - النصــريات - هويــة رقــم  املســتدعي: يوســف محمــد حســني 
)412347411(، وكيلــه املحاميــان / بهــاء الديــن الجمــل ومحمــود البــواب - 

النصريات - الدوار العام – شارع عامرة فرج الله.
املســتدعى ضده / ســليامن حســني دهشــان أبو ســتة – )خارج البالد حاليا( 

ويحمل هوية رقم )940910162(.
نــوع الســند التنفيــذي/ تنفيــذ حكــم محكمــة يف القضيــة رقــم "154/2020 

“بداية دير البلح
قيمــة الســند التنفيــذي / )61.328 دينــار أردين( واحــد وســتون ألــف وثــالث 

مائة ومثاين وعرون دينار أردين.
تبليغ في القضية التنفيذية رقم 3753/2021

أن  مبــا  البــالد  خــارج  يقيــم  والــذي  أعــاله،  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
 )3753/2021( الرقــم  تحمــل  تنفيذيــة  قضيــة  عليــك  أقــام  قــد  املســتدعي 
وموضــوع القضيــة التنفيذيــة تنفيــذ حكــم محكمــة بداية دير البلــح بتنفيذ عقد 
مســاحته  مــا  بشــطب  وذلــك  عينيــًا  تنفيــذًا  ب2/12/2020   املــؤرخ  البيــع 
)318م2( عن املدعى عليه األول/ سليامن حسني دهشان أبو ستة يف أرض 
القســيمة رقــم )9( مــن القطعــة رقــم )662( وتســجيلها باســم املدعي/ يوســف 
محمد حسني ابو حصرية لدى دائرة تسجيل األرايض )الطابو( حسب األصول 
واســتنادا ملــا يدعيــه يف القضيــة التنفيذيــة املحفوظــة لــك نســخة عنهــا عنــد 
مأمور تنفيذ محكمة بداية دير البلح، لذلك يقيض عليك أن تقدم اعراضك 
او ترســل وكيل عنكم للرد خالل 14 أيام من تبليغك هذا اإلعالن وان ترســل 
نســخة إىل وكيــل املســتدعي حســب عنوانــه، وليكــن معلــوم لديــك أنــك إذا 
تخلفت عن الحضور يجوز للمســتدعي أن يســري يف القضية ويجوز للمحكمة 
إصدار الحكم بحقك عى اعتبارك أنك حارض، تحريرا يف 2/12/2021 م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية دير البلح / األستاذة أسامء أبو القمصان

بغداد/ األناضول:
هــادي  "الفتــح"  تحالــف  زعيــم  أكــد 
تحالفــه  متســك  أمــس،  العامــري، 
االنتخابــات  نتائــج  يف  بالطعــن 
االتحاديــة  املحكمــة  أمــام  الربملانيــة 
ا أن عمليــة االقــراع التــي  العليــا، عــادًّ
األول  تريــن  أكتوبــر/  يف  جــرت 
قانونيــة  مخالفــات  شــابتها  املــايض 

وفنية.
مؤمتــر  يف  العامــري  حديــث  جــاء 
يف  التحالــف  مبقــر  عقــده  صحفــي 

بغداد.
مظلــة  وهــو  "الفتــح"،  تحالــف  ويعــد 
أبــرز  املســلحة،  للفصائــل  سياســية 
األخــرية  االنتخابــات  يف  الخارسيــن 
أن  بعــد  مقعــدا،   17 عــى  بحصولــه 
يف  مقعــدا   48 برصيــد  ثانيــا  حــل 

انتخابات 2018.
وقال العامري: "االنتخابات الربملانية 
نطمــح  كنــا  التــي  األجــواء  ُتجــر يف  مل 
معنيــة  )رســمية  املفوضيــة  وأن  بهــا، 
بتنظيــم عمليــات االقــراع يف البــالد( 
عــى  وأهليتهــا  قدرتهــا  عــدم  أثبتــت 

إدارة العملية".
تلتــزم  مل  "املفوضيــة  وأضــاف: 
مجموعــة  وارتكبــت  بإجراءاتهــا، 

مخالفــات وأولها مخالفــة قانونها ألنها 
املعلنــة  األوليــة  النتائــج  أن  ادعــت 
متثــل 94 باملئــة مــن األصــوات بينــام 
ما أُعلن كان ميثل 79 باملئة فقط".

أيضــا  يتزعــم  الــذي  العامــري،  وأشــار 
"تحالــف  أن  إىل  "بــدر"،  منظمــة 
الفتــح أعــرب يف جميــع االجتامعــات 

بنتائــج  التالعــب  مــن  مخاوفــه  عــن 
االنتخابــات إلكرونًيــا، ولكــن مفوضية 
االنتخابات كانت تطمنئ بعدم وجود 

قدرة لهذا التالعب".
بــأن "املفوضيــة مل تقــدم أي  وأردف 
)الســابق(  النــواب  ملجلــس  تقريــر 
باالنتخابــات  الخاصــة  األجهــزة  عــن 

ألن  صالحيتهــا،  مســتوى  يحــدد 
صالحيــات  مــن  هــو  ذلــك  يف  البــت 
مــن صالحيــة  وليــس  النــواب  مجلــس 

املفوضية".
وقــال: "مفوضيــة االنتخابــات مل تلتزم 
ممثــيل  إىل  النتائــج  أرشطــة  بتســليم 
الكيانات السياســية قبل إرســالها إىل 

املركز يف بغداد".
بالطعــن  وأكــد أن تحالفــه سيتمســك 
العليــا  االتحاديــة  للمحكمــة  املقــدم 
بــأن  مردًفــا  االنتخابــات،  نتائــج  يف 
فنيــا  الكافيــة  "األدلــة  لديــه  تحالفــه 

وقانونيا".
مفوضيــة  أعلنــت  والثالثــاء، 
االنتخابــات النتائــج النهائية وأرســلتها 
العليــا  االتحاديــة  املحكمــة  إىل 

للمصادقة عليها لتصبح قطعية.
ووفــق النتائج، فــإن "الكتلة الصدرية" 
بـــ73  بفوزهــا  االنتخابــات  تصــدرت 
"تقــدم"  تحالــف  يليهــا  مقعــدا، 
الســابق  الربملــان  رئيــس  بزعامــة 
ثــم  مقعــدا،  بـــ37  الحلبــويس  محمــد 
ائتــالف "دولــة القانــون" بزعامــة رئيــس 
الــوزراء األســبق نــوري املاليك برصيد 
الدميقراطــي  والحــزب  مقعــدا،   33

الكردســتاين بزعامــة مســعود بــارزاين 
بـ31 مقعًدا.

ويعيــش العراق توترات سياســية منذ 
أكتوبــر/  10 يف  االنتخابــات  إجــراء 

تريــن األول عــى وقــع احتجاجــات 
تخللتهــا  الخــارسة  القــوى  ألنصــار 
الــوزراء  رئيــس  الغتيــال  محاولــة 

مصطفى الكاظمي الشهر املايض.

أذربيجان تسلم أرمينيا 
10 معتقلين مقابل 

خرائط حقول ألغام
باكو/ األناضول:

أعلــن جهــاز أمــن الدولــة يف أذربيجــان، أمــس، تســليم 10 معتقلــني 
أرمن إىل بالدهم، مقابل تزويدها بخرائط ملواقع ألغام، إثر وساطة 

روسية.
 10 يريفــان  ســلمت  باكــو  أن  بيــان،  يف  الدولــة،  أمــن  جهــاز  وذكــر 
معتقلني من األرمن املحتجزين لديها، مقابل الحصول عى خرائط 
ملواقع ألغام، مزروعة يف األرايض املحررة من االحتالل األرميني.

وأوضــح أن الذيــن جــرى تســليمهم هــم جنود اعتقلوا أثنــاء محاولتهم 
منطقــة  قــرب  البلديــن،  حــدود  عــى  األذربيجانيــة  القــوات  اســتفزاز 

"كلبجار"، يف 16 نوفمرب/ ترين الثاين الفائت.
وأشار البيان إىل أن الصفقة متت بوساطة من موسكو.

ويف 27 ســبتمرب/ أيلــول 2020، أطلــق الجيــش األذربيجــاين عمليــة 
بــاغ"، عقــب هجــوم شــنه  "قــره  إقليــم  أراضيــه املحتلــة يف  لتحريــر 

الجيش األرميني عى مناطق مدنية مأهولة.
 10 يف  روســيا  أعلنــت  يومــا،   44 اســتمرت  ضاريــة  معــارك  وبعــد 
نوفمــرب مــن العــام ذاتــه، توصــل أذربيجــان وأرمينيــا إىل اتفــاق لوقــف 
أراضيهــا  عــى  الســيطرة  باكــو  اســتعادة  عــى  ينــص  النــار،  إطــالق 

املحتلة منذ نحو 30 عاما.

الحوثيون يعلنون إسقاط 
طائرة تجسس أمريكية 

الصنع في مأرب
صنعاء/ وكاالت:

طائــرة  إســقاط  أمــس،  )الحوثيــون(،  اللــه"  "أنصــار  جامعــة  أعلنــت 
تجسس أمريكية الصنع، يف محافظة مأرب، وسط اليمن.

جــاء ذلــك يف بيــان للمتحــدث العســكري للحوثيــني يحيــى رسيــع، 
تقــوده  الــذي  العســكري  التحالــف  إعــالن  عــى  ســاعات  عقــب 
بالعاصمــة  باليســتية،  صواريــخ  إطــالق  منصــة  تدمــري  الســعودية، 

صنعاء.
وأفــاد البيــان بـ"متكــن الدفاعــات الجويــة من إســقاط طائرة تجسســية 

نوع )سكان إيغل Scan Eagle( أمريكية الصنع".
)مل  عدائيــة  بأعــامل  قيامهــا  أثنــاء  تــم  الطائــرة  "إســقاط  أن  وأضــاف 

يحددها( يف أجواء منطقة الجوبة مبحافظة مأرب )وسط(".
وتعتــرب  مناســب،  بســالح  الطائــرة  إســقاط  عمليــة  "متــت   وتابــع: 
هــي الســابعة مــن نفــس النــوع التــي متكنــت الدفاعــات الجويــة مــن 

إسقاطها خالل هذا العام".
ومل يذكــر البيــان الجهــة التــي تتبعهــا الطائــرة، لكــن الجامعــة ســبق أن 

أعلنت مرارا إسقاط طائرات تجسس تابعة لتحالف السعودية.
وفجــر أمــس، أعلــن التحالــف، يف بيان، تدمــري منصة إطالق صواريخ 
العاصمــة  يف  القصــف  خــالل  خــرباء  مجموعــة  قتــل  مــع  باليســتية، 

اليمنية صنعاء.
ومنــذ شــباط/ فربايــر املــايض، كثــف الحوثيــون هجامتهــم يف مأرب 
للســيطرة عليهــا، كونهــا أهــم معاقــل الحكومة واملقــر الرئيي لوزارة 
النفــط والغــاز، ومحطــة مــأرب  بــروات  الدفــاع، إضافــة إىل متتعهــا 
الغازيــة التــي كانــت قبــل الحــرب تغــذي معظــم املحافظــات بالتيــار 

الكهربايئ.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بني القوات املوالية 
للحكومــة املدعومــة بتحالف عســكري تقوده الســعودية، والحوثيني 
املسيطرين عى عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ 

عواصم/ وكاالت:سبتمرب 2014.
الرئيــس  أن  أمــس،  الروســية،  الرئاســة  أفــادت 
فالدميــري بوتــني ســيجري مــع نظــريه األمريــيك جــو 

بايدن محادثة مرئية بعد غد الثالثاء.
وقــال املتحــدث باســم الرئاســة الروســية، دميــري 
بيســكوف، يف ترصيــح صحفــي، إن"بوتــني وبايــدن 
ســيعقدان اجتامعا عرب الفيديو الثالثاء املقبل"، 

بحسب وكالة "سبوتنيك" املحلية.
مناقشــة  بهــدف  ســيعقد  "االجتــامع  أن  وأضــاف 
مــن  واســعة  ومجموعــة  األوكــراين،  امللــف 

املوضوعات األخرى".
وردا عــى ســؤال حــول موعــد االجتــامع تحديــدا، 
قال بيسكوف "سيكون مساًء، الرئيسان سيحددان 

املوعد بأنفسهم".
الرئيســني  بــني  الثانيــة  للقمــة  التحضــريات  وتــأيت 
يف الوقــت الــذي يؤكــد فيــه الطرفــان ســعيهام إىل 

تحســني العالقــات بــني البلديــن، بعــد أن تراجعت 
إىل أســوأ حالــة منــذ فــرة الحــرب البــاردة، بحســب 

الكرملني.
بوتــني  أجــرى  املــايض،  حزيــران  يونيــو/   16 ويف 
وبايدن، يف مدينة "جنيف" السويرسية، أول قمة 
بينهام استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خاللها عى 

إعادة سفريي البلدين بعد استدعائهام سابقا.
وعقــب لقائــه بايــدن، آنــذاك، قــال بوتــني إن هناك 
بارقــة أمــل ببنــاء ثقــة متبادلــة، وميكــن االتفــاق عى 

كل القضايا التي تم بحثها.
نفي الهجوم

صحيفــة  نقلــت  متصــل،  صعيــد  وعــى 
وزارة  عــن  أمــس،  الروســية،  "كومريســانت" 
تقاريــر  صحــة  نفــت  روســيا  إن  قولهــا  الخارجيــة 
هجــوم  عــن  األمريكيــة  اإلعــالم  لوســائل  جديــدة 
واشــنطن  متهمــة  أوكرانيــا،  عــى  محتمــل  رويس 

موســكو  وتحميــل  املوقــف  تصعيــد  مبحاولــة 
املسؤولية.

بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
ووثيقــة  مســؤولني  عــن   )Washington post(
للمخابــرات األمريكيــة أمــس أن املخابــرات تعتقــد 
الجبهــات  لهجــوم متعــدد  روســيا رمبــا تخطــط  أن 
عــى أوكرانيــا بحلــول أوائل العام املقبل مبشــاركة 

ما يصل إىل 175 ألف جندي.
ونقلــت "كومريســانت" عــن املتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة الروســية ماريــا زخاروفــا قولهــا "الواليات 
املتحــدة تنفــذ عمليــة خاصــة )ُتظهــر أن( الوضــع 
حــول أوكرانيــا متفاقــم بينــام تنقــل املســؤولية إىل 

روسيا".
أعــامل  إىل  ذلــك  يف  تســتند  "أنهــا  وأضافــت 
مصحوبــة  روســيا  حــدود  مــن  بالقــرب  اســتفزازية 

بخطاب اتهام".

مــن جهتــه، قــال وزيــر الدفــاع األوكــراين أوليكــي 
ريزنيكوف إن تقارير اســتخباراتية تفيد بأن روســيا 
مــن  بالقــرب  جنــدي  ألــف   94 مــن  أكــر  حشــدت 
حدود بالده، ورمبا تســتعد لهجوم عســكري واسع 

النطاق يف نهاية يناير/كانون الثاين املقبل.
ضغوط عى موسكو

الربملــان  أمــام  كلمــة  يف  ريزنيكــوف،  وأضــاف 
تــرصف  أي  عــى  تقــدم  لــن  بــالده  أن  األوكــراين، 
اســتفزازي، لكنها مســتعدة للرد إذا شــنت روســيا 
 41 اآلن  روســيا  لــدى  أن  مؤكــدا  عليهــا،  هجومــا 
كتيبة تكتيكية عســكرية عى أهبة االســتعداد يف 

شبه جزيرة القرم.
هجــوم  لشــن  ترجيحــا  األكــر  "الوقــت  إن  وقــال 
سيكون نهاية يناير/كانون الثاين" املقبل، مؤكدا 
أن روســيا بــدأت "تدريبــات عســكرية قرب أوكرانيا 

وهي تخترب اتصاالتها".

ا الثالثاء.. وروسيا تنفي عزمها الهجوم على أوكرانيا بايدن وبوتين يجريان اتصاًل مرئيًّ

تحالف "الفتح" في العراق يتمسك بالطعن في نتائج النتخابات

جانب من كلمة العامري خالل مؤمتر صحفي عقده مبقر التحالف يف بغداد أمس       )األناضول(
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انفصــام يف شــخصياتهم  اليــوم حالــة  بعــض شــبابنا  يعــاين 
ُفرضــت عليهــم بســبب التناقضــات التــي يجدونها من خالل 
محاضــن الرتبيــة املعهــودة، وأحيانــا تتولد عندهــم ازدواجية 
بســبب  إال  ذلــك  ومــا  والســلوك  والترصفــات  التعامــل  يف 
الضعــف الرتبــوي والتنســيق العــام بــن املحاضــن الرتبويــة 
املختلفــة والتــي يجــب أن تكــون متممــة بعضهــا بعضــا يف 
إعــداد الجيــل الناشــئ ليكــون صالحــًا يف نفســه ونافعــًا لغريه 
ومصلحــًا ملجتمعــه، ويســعى إىل الرقــي والتطويــر يف شــتى 
مجاالت الحياة لتحقيق السعادة والرفاهية يف حياته الدنيا 
وتحقيــق الهــدف العــام وهــو إعــار األرض كــا أمــر اللــه عــز 
وجل وصواًل إىل الهدف األسمى الذي يطمح له كل شخص 

وهو رضا الله سبحانه وتعاىل والفوز بجنته.
واملدرســة  بــاألرسة  املتمثلــة  الرتبويــة  املحاضــن  وهــذه 
واملجتمــع واملســجد، هــي يف الحقيقــة تشــرتك بطريقــة أو 
بأخــرى مــع بعضهــا يف صياغــة الشــخصية املرجــوة، وذلــك 
إذا حصــل تعــاون حقيقــي فيــا بينهــا ضمــن برامــج وخطــط 
مدروســة الكتشــاف مواهــب الفــرد ومــا يصلــح لــه مــن أجــل 
إمتــام إعــداده، ولكــن وكــا أرشنــا ســابقًا فــإن هنالــك حالــة 
ضعــف يف التنســيق والــذي قــد يكــون معدوًمــا أحياًنــا، مــا 
تعــد  لذلــك  برمتهــا،  الرتبويــة  العمليــة  يف  بخلــل  يتســبب 
األرسة هــي األســاس األول الــذي ترتكــز عليــه مهمــة صياغــة 
شــخصية االبــن خاصــة يف الســنوات األوىل الســبع مــن عمــره 
كــا بينــت كثــري مــن الدراســات، وأن مــا يــأيت بعــد ذلــك مــن 
مؤثــرات تربويــة مختلفــة إمنــا هــو تعميــق وتفصيــل وتكميــل 
يف  األكــر  التأثــري  صاحبــة  هــي  األرسة  أن  يعنــي  وهــذا 
الشخصيات الناشئة، كا أكد الدكتور الرتبوي عبد الكريم 

البكار .
إن غياب اهتام األبوين يف تنشئة ابنها التنشئة الصالحة 
إىل  األرسة  مــن  الرتبيــة  انتقــال  إىل  يــؤدي  آخــر  أو  لســبب 
األقران واألصحاب يف املجتمع أو املدرسة بشكل تلقايئ، 
مــع أن هــذا االلتقــاء ال ينفصــل عــن الفرد فهــو يلتقي بهم يف 

الحارة أو املدرسة أو املجتمع ويف كل بيئة خاصة بها.
واألقــران بشــكل عــام لهــم تأثــري بشــكل قوي جــًدا عىل تكملة 
شــخصية الطفــل، ولذلــك إذا كانــت الرتبيــة األرسيــة صالحــة 
عمليــة  ســتنجح  فحتــا  صالحــن  بأقــران  الطفــل  والتقــى 
الرتبيــة املقصــودة وتنمــو شــخصية الطفــل باالتجاه اإليجايب 
والعكــس بالعكــس، أمــا إذا كانــت املدرســة ال تقــوم بالرتبيــة 
الطفــل،  انحــراف  يف  ســببًا  كذلــك  فســتكون  الحقيقيــة 
واملســجد إذا غــاب عــن الواقع وتراجــع قيام الدعاة بواجبهم 

فهيهات أن تنتج عنارص بّناءة يف املجتمع.
والحــل يف هــذه الحالــة هو تعزيز وتطوير التعاون والتنســيق 
مــن  عاليــة  وبدرجــة  الذكــر  ســالفة  الرتبويــة  املحاضــن  بــن 
خــالل رســم الخطــط والرامــج لتحقيــق األهــداف، فالعــبء 
األول عىل سبيل املثال يف تربية الطفل يف البيت ينصب 
عــىل جســمه وأخالقــه والعــبء األول يف املدرســة ينصــب 
عــىل الرتبيــة العلميــة، والعــبء األول يف املســجد ينصــب 
عىل الرتبية الروحية كا أكد النابليس، وإذا حصل التعاون 
تكــون الرتبيــة ناجحــة وفاعلة ومنتجة، وإذا مل يكن ســيحصل 

التضارب واالزدواجية واالنفصام يف شخصية الطفل.

"بيتكــم عامــر" مبــادرة شــبابية مجتمعيــة تهــدف لخلــق حالــة مــن النشــاط 
الثقايف واملجتمعي داخل األماكن التاريخية والرتاثية، كانت انطالقتها 
مــن مدرســة الكاليــة التــي يعــود بناؤهــا للعــرص اململــويك، وحالًيــا تنفذ 
األماكــن  أهميــة  عــىل  الضــوء  لتســليط  الســقا"  "آل  بيــت  يف  برنامجهــا 
األثرية خالل إقامة أنشــطة ثقافية وعروض ســينائية ولقاءات وأمســيات 

أدبية وفنية وعروض مرسحية مجتمعية ومناسبات وطنية.
شــكل  يســتوقفك  البائعــن،  وأصــوات  الشــجاعية  ســوق  زحمــة  وســط 
مدخــل وبــاب البيــت، وأصــوات الفعاليــات املختلفــة هنــا وكأنــك تســافر 
عــر التاريــخ خــالل زيــارة املــكان. يف الداخل يتوســط ســاحة البيت درج 
يــؤدي إىل أنصــاف قبــاب وأقــواس مزخرفــة، والــدرج ينقســم إىل شــقن 
يــؤدي كل منهــا إىل غرفــة معيشــة مزينــة من الداخــل باألقواس الحجرية 
يف أســفل الــدرج "املزيــرة" وهــي تجويــف عميــق داخــل الحائــط كانــت 
تستخدم لالحتفاظ باملاء، ففي كل يوم كان يأيت السقا الذي كان يبيع 
املــاء لتعبئــة املزيــرة التــي تســد مســد خطــوط امليــاه املمتــدة يف وقتنــا 
الحايل، يف حن تتم حاية النوافذ الزجاجية بالحديد املقوى، وتسند 

القباب أعمدة من األحجار الرملية.
تظهــر حجــارة املنــزل القدميــة الخشــنة يف أبهــى صورهــا، بعــد أن جــرى 
ترميمهــا فارتــدت ثــوب املــايض بحلــة جالية تستشــعر مــن خاللها عظم 

اإلنجاز بإعادة البناء.
تجلــس منســقة املبــادرة أمــرية حمــدان يف إحــدى الغــرف تجهــز لفعاليــة 
الســاء  عــىل  املفتوحــة  البيــت  ســاحة  امتــأت  حــن  قادمــة، يف  فنيــة 

بعرشات الزوار الذين حرضوا جلسة ثقافية للتعرف إىل املكان.
يف  البيــوت  هــذه  أهميــة  "تــزداد  "فلســطن":  لصحيفــة  حمــدان  تقــول 
ظــل وجــود األنشــطة والفئــات التــي تنفــذ برامجهــا، بالتــايل زاد االهتــام 
بالحفــاظ عليهــا، وباتــت تســتقبل تصويــر كليبــات مرئيــة فنيــة، وأصبحنــا 

نرتك باب البيت مفتوحا".

وتضيــف أن وجــود البيــت يف منطقــة شــعبية بحــي الشــجاعية يزيــد مــن 
فضــول النــاس عــن ماهيــة األنشــطة املقدمــة، "بالتــايل يحــدث تشــابك 
بيننا وبن املجتمع، خاصة أن الكثريين يجهلون أهمية األماكن الثقافية 
مــن  بإحيــاء هــذه األماكــن  مــرت عليهــا فنقــوم  التــي  والحقــب والعصــور 

االندثار".
لــوزارة الســياحة واآلثــار، فــإن عــدد املبــاين األثريــة يف  ووفــق إحصائيــة 
البلدة القدمية مبدينة غزة بلغ 117 وتضم عددا من البيوت واملساجد 
والكنائــس والقصــور واملقابــر واملــدارس، يف حن تســعى مبادرة "بيتكم 
عامــر" لتعزيــز الوعــي املجتمعــي حــول أهميــة الحفــاظ عــىل املــوروث 
الثقــايف يف البلــدة وهــذا مــا تؤكــده حمــدان، "نحــن ال نســتهدف ترميــم 

البيوت بقدر ما نستهدف الوعي املجتمعي بالحفاظ عليها".
جمهور شبايب ونسايئ

وعــن مــدى إقبــال النــاس عــىل أنشــطة املبــادرة، تلفــت إىل أن املبــادرة 
بنــت جمهــورا واســعا مــن الشــباب والنســاء يف املنطقــة، خــالل أنشــطة 
وعــروض مرسحيــة وأفــالم وثائقيــة باإلضافــة لطــرح قضايــا تخــص األهــايل 

شكلت قاعدة من الجمهور.
جوهــر املــرشوع قائــم أيضــا، حســبا ذكــرت، عــىل دعــم أصحــاب البيوت 
األثرية للفكرة واالهتام بإعادة إحياء البيت من جديد وإعادة افتتاحها 
العائــالت،  تلــك  وجــود  ورغــم  والثقافيــة،  املجتمعيــة  األنشــطة  لخدمــة 
فــإن هنــاك عائــالت مــا زالــت غــري مهتمــة، يف بيــت "آل الســقا" وجــدت 

املبادرة اهتاما من مالكه.
الثــاين  بيتهــم  أنــه  عــىل  البيــت  مــع  يتعاملــون  أنهــم  تؤكــد  لكــن حمــدان 
ودامئــا يحاولــون تطويــر حديقتــه الخارجيــة، ورفــده بــكل مــا يعــزز الثقافــة 

الفلسطينية والوطنية.
وتسعى املبادرة لتحقيق النجاح الذي حققته يف املدرسة الكالية، إذ 
كان اختيــار املدرســة يرمــي إىل لفــت األنظــار تجــاه املناطــق األثريــة يف 

مدينة غزة، كجزء من انطالق فكرة املبادرة يف إطار مجتمعي.
واملدرســة الكاليــة هــي أقــدم مدرســة يف فلســطن، بنيــت يف العهــد 
األيــويب إبــان عهــد امللــك الكامــل بــن العــادل، ابــن شــقيق صــالح الديــن 

األيويب.
صورة املدرسة قبل تسلمها يقفز أمام منسقة املبادرة واصفة املشهد 
بأنــه "مكــب نفايــات مغلــق، قمنــا مــن خــالل فــرق متطوعــة بإعــادة تنظيفه 
وسلطنا الضوء عليه، ثم حصلنا عىل متويل لرتميم جزء منه وقمنا بإحياء 
يوم الثقافة الوطني بعروض فنية وأدبية وشــعرية وارتدت املدرســة حلة 
جديــدة وهــي اآلن أعيــد إغالقهــا لثالثــة أشــهر؛ لوجود منحــة ترميم كاملة 

للبيت.
وظلت مدرسة الكالية تستخدم منذ 1930 وحتى منتصف سبعينيات 
القــرن املــايض، مدرســة للبنــات ثــم تركــت، فزحــف إليهــا اإلهــال حتــى 
أصبحــت مكًبــا للنفايــات، ومؤخــرا نفــذت حملــة لتنظيفهــا وعمــل ترميــم 

جزيئ لها.
ا استعادة التراث معنويًّ

ومتثــل أنشــطة املبــادرة اســتعادة للــرتاث املعنــوي، وهــذا إحــدى أهــم 
النقاط التي تركز عليها حمدان من خالل استعادة الذكريات عر أنشطة 
ثقافيــة والتــي تراهــا أهــم مــن ترميــم حجــارة املبنــى فقــط دون اســتغالله 
وتشــغيله بأنشــطة مجتمعيــة وثقافيــة، وكذلــك مــن خــالل متكــن النــاس 

من التعبري عن قضاياهم.
وتشــري إىل أن املبــادرة غــري مرتبطــة باملــكان بقــدر مــا هي تســليط الضوء 

عىل كل االهتام بالبيوت األثرية.
عىل مكتبها تحرض حمدان لفعالية فنية قريبة، سيتشارك فيها مجموعة 
من الفنانن الذين زاروا أهايل الحي واستمعوا إىل قضاياهم يف رسوم 
مشــرتكة بن األهايل والفنانن تعر عن قضايا الناس بقالب فني ســيتم 

تنظيمه خالل الفرتة القادمة.

غزة/ هدى الدلو:
عبــث  عــىل  ســاعات  متــي  تكــد  مل 
املســتوطنن املتطرفــن بجداريــات الشــيخ 
تنظيفهــا ورســمها بفضــل  أعيــد  جــراح حتــى 

سواعد املتضامنن مع سكان الحي.
منهــا  واحــدة  كل  جداريــات،  ثــالث 
ليــس  هادفــة  ورســالة  معينــة  قضيــة  تحمــل 
اإلرسائيــي  االحتــالل  وجنــود  للمســتوطنن 
فحســب، إمنــا للعــامل ولــكل مــن تطــأ قدمــاه 

هذا الحي.
البالــغ  عبــايس  رمــزي  املقــديس  الناشــط 
لصحيفــة  يتحــدث  عاًمــا،   34 العمــر  مــن 
"فلســطن" بأن الوضع يف حي الشــيخ جراح 
مواجهــات  بعــد  أيــام  عــدة  منــذ  هادًئــا  بــات 
املســتوطنن  مــن  محاولــة  يف  شــهدها 
للسيطرة عىل منازل الحي وإخراج أهله منه.

الواقــع  أرض  عــىل  يشء  يوجــد  "ال  يقــول: 
يدفعهم للعبث بالحي أو التحرك سوى بعد 
يف  الكــرد  محمــد  الشــاب  خطــاب  ســاعهم 
األمــم املتحــدة فأغاظهــم، مــا دفــع مجموعــة 
بالجداريــات  للعبــث  املســتوطنن  مــن 

وتخريبها".
الحــي  شــباب  بــن  الخــر  انتقــل  برسعــة 
واملتضامنــن، فاتخــذ كل واحــد منهــم عــىل 
عاتقه إنهاء دوامه الوظيفي وعمله والتواجد 

يف الحي من أجل تنظيف ما تم تخريبه.

ويضيــف عبــايس: "بالطبــع كانــت ترصفــات 
فحاولــوا  خوفهــم،  عــن  تنــم  املســتوطنن 
رسيًعا عر بخاخات الدهان رش الجداريات 
التــي تغيظهــم برســائلها التي تحملها وعملوا 
عىل تخريبها، هذا عدا عن الســب والشــتم، 
وحاولوا إشــعال ضوء الشــمعدانات مبناســبة 

عيدهم هانكوت".
فعملــوا  املشــهد  الحــي  شــباب  يحتمــل  مل 
لدخــول  أثــر  أي  إخفــاء  عــىل  رسيًعــا 
الجــدران  بتنظيــف  للحــي  املســتوطنن 
أن  اعتقــدوا  التــي  الجداريــات  رســم  وإعــادة 
تخريبهــم لهــا كونهــا ترمــز للحريــة نــرص لهــم، 
أهــايل  ســتجر  املســتمرة  اعتداءاتهــم  وأن 

الحي عىل الرحيل.
متضامنــون مــن كل أحيــاء القــدس وأجانــب 
وأعادوهــا  الثــالث  الجداريــات  رســم  أعــادوا 
كــا كانــت، األوىل التــي تحمــل قضيــة قمــع 
الفلســطينية  الرمــوز  مــن  رمــز  ألي  االحتــالل 
البالونــات  إلنــزال  إرسائيــي  جنــدي  بصعــود 
التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني، والثانية 
ُرســم فيهــا جناحــان كبــريان لطائــر لتــدل عــىل 
أن حي الشيخ جراح يضم الكل الفلسطيني، 
لنكبــة جديــدة يف  "ال  كتــب عليهــا  والثالثــة 
حــي الشــيخ جــراح"، مشــرًيا إىل أن ترصفــات 
املســتوطنن تدلــل عــىل أن الجداريــات ومــا 

تحمله تؤملهم، فأرادوا إخفاءها.

لــه  موهبــة  ال  عبــايس  أن  مــن  الرغــم  وعــىل 
يف  املشــاركة  مــن  متكــن  فإنــه  الرســم  يف 
يســمح  ال  حتــى  الجداريــات  رســم  إعــادة 
بعــد  جديــد  واقــع  بفــرض  للمســتوطنن 
املكتســبات واإلنجــازات التــي حصلــوا عليهــا 
يف املواجهــة الجديــدة، أو يفكــرون للوهلــة 
أن األمر يف الحي مستساغ ومستباح، لذلك 

كان التحرك رسيًعا.
ســنينة،  أبــو  إيــاد  املقــديس  الناشــط  بينــا 
كانــت لــه بصمــة يف رســم الجداريــات باملــرة 
رمــوز  مــن  رمــزا  تشــكل  وأصبحــت  األوىل، 
جــراح،  الشــيخ  حــي  يف  واملقاومــة  النضــال 
فعمــل خفافيــش الليــل -املســتوطنون- عىل 
يكتفــوا  رســمها، ومل  أعــادوا  التــي  تخريبهــا، 
بتقســيم  واقــع جديــد  فــرض  فحاولــوا  بذلــك 
ووضــع  الكــرد،  لعائلــة  املنزليــة  الحديقــة 
مــن  بحايــة  بهــم  الخــاص  العيــد  شــمعدان 

جنود االحتالل.
تؤكــد  املســتوطنن  ترصفــات  أن  ويوضــح 
حجــم  بســبب  يعرتيهــم  الــذي  الحنــق  حجــم 
وااللتفــاف  الحــي  أظهــره  الــذي  الصمــود 
لذلــك  الــدويل لقضيتــه،  الشــعبي واإلســناد 
فــردي  بشــكل  الحــي  أهــايل  جميــع  حــاول 
رســالة  ليوصلــوا  آثارهــم  وإزالــة  التنظيــف 
كل  وتهــم  عادلــة  الحــي  قضيــة  بــأن  للعــامل 

الفلسطينين. 

"بيتكم عامر".. 
مبادرة مجتمعية لحراك ثقافي في األماكن األثرية

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أبوابه المفتوحة طوال 
الوقت تشد فضول زوار 

سوق الشجاعية شرق مدينة 
غزة للدخول إلى بيت "آل 
السقا" بعدما كان مغلقا 
لعقود، تنبعث أصوات 

فعاليات ثقافية من خلف 
حجارته القديمة وتشد أقدام 

الوافدين إليه يومًيا.

أعاد المتضامنون رسمها في ساعات

ال لنكبة جديدة.. جداريات الشيخ جراح تقاوم عبث المستوطنين

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

مشكالت الشباب.. 
أسباب االنفصام 
واالزدواجية في 

تربية الجيل الناشئ

بقلم األسير
 أحمد محمد عبيد 
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تتواصــل اليــوم مباريــات الجولــة األوىل مــن دوري الدرجــة املمتــازة، بلقاءيــن 
يجمــع األول العائــد إليهــا حديثــًا غــزة الريــايض وضيفــه شــباب جباليــا، ويحــل 

شباب خانيونس ضيفًا عىل بيت حانون الريايض يف املباراة الثانية.
غزة الرياضي x شباب جباليا

سيكون ملعب الريموك مرسحًا لتجدد اللقاء بني غزة الريايض وضيفه شباب 
جباليــا، بعدمــا غــاب مــن ســجل البطولــة يف املوســم املــايض الــذي لعــب فيــه 

عميد األندية الفلسطينية بالدرجة األوىل.
الخيــار األبــرز بالنســبة للريــايض ســيكون هــو الفــوز الــذي ســيحمل يف طياتــه 
الكثــري مــن األمــور اإليجابيــة للفريــق حــال تحقيقــه، خاصــة وأنــه يخــوض مباراتــه 
الرســمية األوىل تحت قيادة مدربه هاين املصدر وأحد أبرز نجومه عىل مدار 

سنوات طويلة.
وال شــك أن مهمــة املصــدر األوىل مــع العميــد لــن تكــون ســهلة، عــىل اعتبــار أن 
الجميع ال يتمنى تكرار السيناريو الذي مر به الفريق قبل موسمني، والذي أدى 

يف النهاية لهبوطه للدرجة األوىل للمرة األوىل يف تاريخه.
غــزة الريــايض يطمــح لرتجمــة مــا أجــراه مــن صفقــات مدويــة إىل أرض الواقــع 
خالل مباراته االفتتاحية واالستفادة من خربة عدد من العبيه الجدد يف قيادته 

لتحقيق الفوز عىل شباب جباليا.
"العميد" عاىن كثريًا يف آخر مبارياته أمام "الثوار" يف ظل تفوق األخري عليه 
يف العديــد مــن املناســبات، ليــزداد طمــوح أبنــاء املــدرب هــاين املصــدر يف 
حصــد النقــاط الثالثــة، التــي ســيكون لهــا أهميــة كبــرية يف تحديــد مالمح مســار 

الفريق يف املوسم الحايل.

وســيكون مــن املؤكــد اعتــاد املصــدر عــىل النجــم محمــود النــريب القــادم مــن 
خدمــات رفــح إىل جانــب محمــد أبو عودة واالســتفادة مــن خربات الثنايئ فادي 
العــراوي وثائــر أبــو عبيــدة يف التواجــد مــع الفريــق مــن أجــل تحقيــق املطلــوب 

والخروج من املباراة بالفوز.
يف املقابــل فــإن شــباب جباليــا ميلــك دفعــة قويــة حتــى قبل املبــاراة، حيث مل 
يســبق لــه الخســارة مــن الريــايض منــذ موســم 2018/2017، والتقــى الفريقني 

بعدها يف 6 مباريات فاز شباب جباليا يف مباراتني وتعادال يف أربعة.
عاد هاشم املدرب الحايل لشباب جباليا والسابق لغزة الريايض يعد العامل 
اإليجــايب الثــاين بالنســبة للضيــوف، حيــث أنــه ميلــك معرفــة كاملــة بإمكانيــات 
املنافــس ويــدرك الطريقــة املناســبة التــي ســيلعب بهــا أمامــه لالســتفادة مــن 

الثغرات والوصول إىل شباك العميد.
مــن املؤكــد أن شــباب جباليــا لــن يتنــازل هــذا املوســم عــن أي نقطــة، بعدمــا 
زادت طموحــات الفريــق مــن موســم آلخــر خــالل الســنوات املاضيــة، وأصبح من 
املرشــحني للمنافســة عــىل لقــب الــدوري، بعدمــا أنهــى املوســم املــايض يف 
املركز الثالث وكان منافسًا لشباب رفح حتى الجوالت األخرية التي ابتعد فيها 

الفريق عن مسار املنافسة.
شــباب جباليا يتطلع هو اآلخر لالســتفادة من الصفقات التي أبرمها خالل فرتة 
االنتقــاالت، حيــث ضــم الفريــق أحمــد الكرنــز العــب الصداقــة وفــراس األســمر 
مــن بيــت حانــون الريــايض إىل جانــب تجديــد عقــود غالبيــة العبيه يف املوســم 
املايض، لكنه سيفقد مهاجمه محمد عبيد الذي عاد لناديه الهالل بعد انتهاء 

إعارته.
غــزة  أمــام  مــن  الثالثــة  بالنقــاط  للعــودة  مثينــة  فرصــة  الشــال"  "ثــوار  وميلــك 

الريــايض حــال نجــح يف التعامــل مــع املبــاراة بشــكل جيــد، خاصــة وأن الفريــق 
يقدم عروض ونتائج جيدة يف زياراته مللعب الريموك عىل وجه الخصوص.

بيت حانون الرياضي x شباب خانيونس
يســعى بيــت حانــون الريــايض لتكريــس عقدتــه أمــام ضيفــه شــباب خانيونــس، 
عندمــا يلتقــي الفريقــان يف املبــاراة التــي ســتقام عــىل ملعــب بيــت حانــون، 
بــأول  والخــروج  األرض  أصحــاب  أمــام  متاعبــه  تجــاوز  "النشــامى"  منهــا  ويأمــل 

انتصار لهم عىل "الحوانني" منذ صعوده للدوري املمتاز.
التــي  الطريقــة  يعلــم  لكنــه  مهمــة صعبــة  الريــايض يف  حانــون  بيــت  وســيكون 
عــىل  الفــوز  مــن  متكــن  وأنــه  خاصــة  منهــا،  الثــالث  النقــاط  لحصــد  ســتقوده 
شــباب خانيونــس يف مباراتــني مــن أصــل 4 جمعــت الفريقــني يف املوســمني 
التفــوق املعنــوي وتطبيقــه داخــل  املاضيــني، وســيحاول االســتفادة مــن هــذا 

املستطيل األخرض.
ُيظهــر  مل  الــذي  األرض  ألصحــاب  بالنســبة  كبــرية  أهميــة  متثــل  البدايــة  نقــاط 
املســتوى والنتائــج املنتظــرة منــه، بعدمــا نجــح يف إنهــاء مشــواره يف أول ظهــور 
لــه بالــدوري املمتــاز يف املركــز الرابــع، وســيعمل عــىل اســتغالل عامــي األرض 

والجمهور من أجل تأكيد تفوقه عىل ضيفه.
ونجح محمد العياوي مدرب بيت حانون والذي يقود الفريق للموسم الثالث 
عىل التوايل، يف تثبيت حالة من االستقرار داخل الفريق خالل توليه املهمة، 
لكنــه أصبــح ُمطالــب بنتائــج أكــر قــوة يف املوســم الحــايل واالقــرتاب أكــر مــن 

مربع املنافسة.
وجلــب بيــت حانــون العديــد مــن الالعبــني بناء عىل رغبة مدربه وحســب رؤيته 
الفنيــة، إىل جانــب تجديــد عقــود عــدد آخــر مــن أهــم العبيــه مثــل عبــد الرحمــن 

وشــاح وناجــي النحــال، إذ يعــول عليهــم الفريــق بنســبة كبــرية يف حســم األمــور 
مبباراة اليوم.

أما شــباب خانيونس الذي نجا من مقصلة الهبوط للدرجة األوىل يف املوســم 
املــايض، يريــد أن يطــوي هــذه الصفحــة املؤملــة بالنســبة لجاهــريه، وإعــادة 
أبــرز  بــني  ووضعــه  العــادة  جــرت  مثلــا  الكبــار  بــني  الطبيعيــة  ملكانتــه  الفريــق 

املرشحني للمنافسة عىل مختلف ألقاب البطوالت التي يشارك فيها.
"النشــامى" يــزور ملعــب بيــت حانــون وهــو محمــل بضغــوط كبــرية ولعــل أبرزهــا 
كرس عقدة "الحوانني"، يف ظل أن الفريق مل يسبق له الفوز عليه يف الدوري، 
بل وخرس يف مباراتني إحداها عىل ملعبه وهذا ما يزيد من مطالبته بحصد 

الفوز األول يف الدوري وأمام بيت حانون.
شــباب خانيونــس يســعى للتأكيــد عــىل أنــه بــدأ صفحــة جديــدة مــع جاهــريه 
لطــي مــا مــر بــه يف املوســم املــايض، لكــن الفــوز يف مباراة ســيعطي دفعة قوية 
للفريــق لتحســني صورتــه، والعمــل عــىل تعزيــز مكانتــه للتواجد بني املنافســني 

عىل اللقب.
ويعــود محمــد أبــو حبيــب الــذي قــاد الفريــق لثنائيــة الــدوري والــكأس قبــل ثالثة 
أواخــر املوســم  تــوىل املهمــة يف  بعدمــا  مــن جديــد  الفريــق  لقيــادة  مواســم، 
املــايض، إال أنــه ســيكون هــو املســؤول عــن كل األمور املتعلقــة بالنتائج ووضع 
الفريــق باملوســم الحــايل يف ظــل توليــه املهمــة منذ البدايــة وارشافه عىل كافة 

التحضريات التي سبقت صافرة البداية.
يعــول أبــو حبيــب عــىل عــودة الثنايئ إســالم وعمر أبو عبيدة للنشــامى وكالها 
القوقــا  الخــربة مثــل خالــد  ميثــل أهميــة كبــرية يف مركــزه، إىل جانــب عنــارص 

ومحمد أبو موىس والحارس هيثم فتيحة وغريهم من الالعبني الشباب.

غزة/مؤمن الكحلوت:
حقــق فريقــا املجمــع اإلســالمي ومنــاء، فوزيــن مهمــني لها 
يف افتتــاح منافســات الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة األوىل 
تحقيــق  يف  فنجحــا   ،201-2022 ملوســم  غــزة  ألنديــة 
الهدف املطلوب وهو عدم الخسارة يف االفتتاح، وبالتايل 

التمسك بأمل ورغبة الصعود لدوري الدرجة املمتازة.
• خدمات البريج )0-2( المجمع اإلسالمي

يف املبــاراة األوىل، مل يكــن فــوز املجمــع اإلســالمي ســهاًل 
رغم أنه جاء بهدفني نظيفني يف اللقاء الذي جمعها عىل 
ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة، وســط القطــاع، حيــث ُيديــن 
ســجل  الــذي  مغصيــب،  أبــو  خالــد  لالعبــه  بفــوزه  املجمــع 

هديف الفوز يف الدقيقتني )19 و90(.
وبهــذا الفــوز، حصــد املجمــع اإلســالمي أول )3( نقــاط يف 

البطولة، فيا فشل الربيج بالحصول عىل أي نقطة.
مــن عــاد مرجــان حكــًا  ُحــكام مكــون  أدار املبــاراة طاقــم 

للســاحة، وســاعده رشــيد حمدونة ومحمد النجار، والحكم 
عبــد  الطاقــم ســعيد  بتقييــم  وقــام  املــري،  الرابــع عاهــد 

الوهاب، فيا راقبها عن لجنة املسابقات فريد الربيم.
• نماء )1-0( الجالء

ويف املبــاراة الثانيــة لنفــس الجولــة، حقــق فريــق منــاء فــوزه 
األول يف دوري الدرجــة األويل, عــىل حســاب نظــريه الجالء 
بهــدف دون مقابــل أحــرزه الالعــب فــادي عــوض اللــه عنــد 
الدقيقــة )11( مــن زمــن اللقــاء الذي أقيم عىل ملعب بيت 
حانون البلدي، ليحصد الفريق أول )3( نقاط يف البطولة، 

وبقي الجالء بال رصيد من النقاط.
أفضليــة مطلقــة ألصحــاب األرض, مــع إهــدار ســيل جــارف 
التــي جــاءت  عــودة  أبــو  رأســية غســان  أبرزهــا  الفــرص،  مــن 
خــارج الشــباك الخاليــة, بينــا أبعــد الحــارس فادي الشــامي 
تســديدة فــادي عــوض اللــه, ووقفــت العارضــة ســدًا أمــام 

تسديدة بالل عساف.

مــن  اللــه  عــوض  فــادي  متكــن  العديــدة  املحــاوالت  وبعــد 
زميلــه  متريــرة  تلقيــه  بعــد  الوحيــد  الفــوز  هــدف  تســجيل 
غسان أبو عودة داخل الصندوق, وضعها من فوق الحارس 

فادي الشامي.
قــاد املبــاراة طاقــم ُحــكام مكــون مــن: يوســف بــركات )حكــم 
ســاحة(، حســام الحرازين )مســاعد أول(، إسالم الشخريت 
)مســاعد ثــان(، فايــز عمــران )حكــم رابــع(، محمــود مســعود 

)مراقب(، سعدو مقبل )ُمقيم ُحكام(
• مباراتي اليوم

وتتواصــل اليــوم منافســات الجولــة األوىل لبطولــة الــدوري، 
بيــت  ضيفــه  عــىل  تفوقــه  لتأكيــد  األقــى  يتطلــع  حيــث 
حانــون األهــي، يف املبــاراة التــي تجمعهــا عــىل ملعــب 
الشــهيد محمــد الــدرة، فيــا يســتضيف خدمــات خانيونس 
نظــريه خدمــات جباليــا الوافــد الجديــد لدوري الــدرة األوىل 

عىل ملعب خانيونس.

غزة/فلسطني:
القــدم الفلســطينية عــن تضامنهــا مــع  عــربت جاهــري كــرة 
الحمــالت  وجــه  يف  تريكــة،  أبــو  محمــد  املــري  النجــم 
اإلعــالم  وســائل  بعــض  ضــده  أطلقتهــا  التــي  التحريضيــة 

واملنظات اإلنجليزية والغربية.
وتزينت مدرجات املالعب ومنها استاد فلسطني وكذلك 
حملــت الجاهــري يافطــات تحمــل عبــارة " كلنــا أبــو تريكــة" 
درجاتهــا  مبختلــف  الــدوري  بطــوالت  مباريــات  افتتــاح  يف 

والتي انطلقت أمس.
للشــباب  األعــىل  املجلــس  يرعاهــا  التــي  الحملــة  وتــأيت 
والرياضــة يف غــزة، ضمــن حالــة تفاعــل كبــرية لــدى الجمهور 
التواصــل  وصفحــات  والرياضيــني  واألنديــة  الفلســطيني 
االجتاعــي حيــث أصبــح ترينــد )#كلنــا أبــو تريكــة( يتصــدر 
وإســالمي  عــريب  تضامــن  مــع  والصفحــات،  املواقــع  كافــة 

رياضيــني  مــن  مشــاركة  شــهد  تريكــة،  أبــو  ملوقــف  كبرييــن 
ونجوم وفنانني معروفني.

 bein( يذكــر أن موقــف أبــو تريكــة خــالل حديثــه عرب قنــوات
sports( الرافــض ملظاهــر "املثليــة الجنســية" يف الــدوري 
اإلعــالم  وســائل  قبــل  مــن  ضــده  الحملــة  أثــار  اإلنجليــزي 
القنــاة  عــن  بإبعــاده  طالبــت  والتــي  والغربيــة  اإلنجليزيــة 

واستديوهات تحليل مباريات الدوري اإلنجليزي.
وُعــرف عــن أبــو تريكــة منــذ ســنوات طويلــه التزامــه الدينــي 
واألخالقــي داخــل وخــارج املالعــب وبعــد اعتزالــه وتوجهــه 
إىل مجــال التحليــل الريــايض، حيــث عرب كثــريًا عن تضامنه 
جانــب  إىل  العادلــة  وقضيتــه  الفلســطينية  الشــعب  مــع 
العــامل،  يف  واألخالقيــة  اإلنســانية  القضايــا  لــكل  مســاندته 
عــام  بشــكل  العربيــة  الجاهــري  استحســان  لقــي  مــا  وهــو 

والفلسطينية بشكل خاص.

في اليوم الثاني للجولة األولى في اليوم الثاني للجولة األولى 
لدوري لدوري ooredooooredoo"" الممتاز "" الممتاز 
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غزة الرياضي × شباب جباليا.. غزة الرياضي × شباب جباليا.. اختبار صعب وطموحات عاليةاختبار صعب وطموحات عالية
بيت حانون × شباب خانيونس..بيت حانون × شباب خانيونس.. تكريس العقدة ومحاولة كسرها تكريس العقدة ومحاولة كسرها

غزة/ مؤمن الكحلوت:
بأربعــة  الشــوكة  نظــريه  الشــافعي  نــادي  فريــق  اكتســح 
أهــداف مقابــل هدفــني يف اللقــاء الذي جمعها أمس, 
مباريــات  افتتــاح  يف  البلــدي,  خانيونــس  ملعــب  عــىل 

دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب".
"هدفــان"  ســالمة  أحمــد  الشــافعي  رباعيــة  وأحــرز 
بالدقيقتــني )35 و43(، ومحمــد شكشــك يف الدقيقــة 
هــديف  أمــا   ،71 بالدقيقــة  الهطــل  ومحمــود   ،)11(
 45 الدقيقــة  يف  كــوش  أبــو  أحمــد  فســجلها  الشــوكة 

مــن ركلــة جــزاء، وأمــس أبــو عــزوم بالدقيقــة )47(، علــًا 
أن املبــاراة شــهدت طــرد العــب الشــافعي عبــد الهــادي 
صباح لحصوله عىل بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة )85(.

عــىل  الزيتــون  شــباب  فــاز  والشــال"،  "غــزة  فــرع  ويف 
منافســه حطــني بهــدف نظيــف دونــه الالعــب عــاد أبــو 
اللقــاء  جــزاء يف  ركلــة  مــن   )51( الدقيقــة  مراحيــل يف 
الذي جمعها عىل ملعب بيت الهيا شال قطاع غزة 
، علًا أن العب حطني ســامر الشــياح تعرض للطرد يف 

الدقيقة )91( لحصوله عىل بطاقة حمراء مبارشة.

الدرجة الثالثة.. الشافعي وشباب 
الزيتون ُيحققان أول انتصاراتهما

جماهير والعبو كرة القدم في غزة جماهير والعبو كرة القدم في غزة 
يساندون النجميساندون النجم "محمد أبو تريكة""محمد أبو تريكة"

في وجه حمالت التحريض ضده بسبب في وجه حمالت التحريض ضده بسبب 
مواقفه الدينية واألخالقيةمواقفه الدينية واألخالقية

المجمع اإلسالمي ونماء المجمع اإلسالمي ونماء 
يلدغان خدمات البريج والجالءيلدغان خدمات البريج والجالء

دوري الدرجة األولى ألندية غزة لموسم  2020-2021
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الزعيم يفتتح حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على األهليالزعيم يفتتح حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على األهلي

الهالل ُيجبر الصداقة على التعادل اإليجابي قبل النهاية بقليلالهالل ُيجبر الصداقة على التعادل اإليجابي قبل النهاية بقليل

األهلي الفلسطينيشباب رفح  0 1

الصداقةالهالل  1 1

• بطاقة المباراة:
• الجولة )1(

• امللعب: رفح البلدي
• التاريخ: 4/12/2021

• الفريقان: شباب رفح × األهيل
• النتيجة: )1-0(

• أصحاب األهداف:
- شباب رفح: مؤمن البواب )67(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )6(

- شباب رفح: عبد الرحمن الحميدي )54( 
أحمد صباح )69(

ســليامن   )47( شــبري  محمــد  األهــيل:   -
السكايف )63( أحمد مهنا )93(

• بطاقة حمراء:  )0(
• طاقم الحكام واملراقبني

محمــد  ســاحة(،  )حكــم  مســمح  هــاين 
خطــاب )مســاعد أول(، عبــد الرحمن زقوت 
)مساعد ثان( خالد أبو الخري )حكم رابع(: 
ُمقيــم   .. تنــرية  حمــدي  املبــاراة:  مراقــب 

الُحكام: فريد األشقر
• تشكيلة الفريقني:

* شباب رفح
عبــد اللــه أبــو غزة، محمد أبو هاشــم، رأفت 
البــواب، أحمــد صبــاح، عبــد  القــن، مؤمــن 
اللــه عبيــد، وليــد أبــو دان، جمعــة الهمــص، 
عبد الرحمن الحميدي )فهد الحويل 86(، 

محمد أبو دان )محمد الشاعر 77(، محمد 
النمس )أحمد الشاعر 60(.

- مدرب الفريق: رأفت خليفة
- قائد الفريق: رأفت القن
* األهيل

أمــري الكــرد، محمــود أبــو النــر، أحمــد عطا 
العطــا،  أبــو  أحمــد  مهنــا،  أحمــد  جربــوع، 
محمــد داوود، ســليامن الســكايف، أســامة 
أبو قرشــني )أحمد عابد 46(، محمد شــبري 
)أنــس عقيــان 85(، محمــد بركات )ســعيد 

املري 73( وحاتم نصار.
- مدرب الفريق: توفيق الهندي

- قائد الفريق: محمد داوود

غزة/ وائل الحلبي: 
لبــدء  رفــح  شــباب  فريقــه  البــواب  مؤمــن  قــاد 
 "ooredoo" دوري  لقــب  عــن  الدفــاع  حملــة 
بهــدف  األهــيل  ضيفــه  عــى  بالفــوز  املمتــاز، 
دون رد، يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني 
عــى ملعــب رفــح البلــدي، يف افتتــاح الجولــة 

األوىل من املسابقة.
شــباب رفــح الطامــح لتكــرار انجــازه الســابق يف 
 2013/2014 و   2013/2012 موســمي 
الــذي تــوج فيهــام الفريــق بلقــب الــدوري عــى 
التوايل، حصد أول نقاط املباراة بصعوبة من 
قويــة وكان  أمــام منافــس عنيــد وظهــر بصــورة 

قريبًا من خطف التعادل لوال سوء التوفيق.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

املباراة بدأت هادئة بني الفريقني وسط حالة 
أن  قبــل  الطرفــني،  لــكا  الدفاعــي  الحــذر  مــن 
يبــدأ عبــد الرحمــن الحميــدي بتشــكيل ازعــاج 
القويــة،  تحركاتــه  بفضــل  األهــيل  لدفاعــات 
وســدد كــرة قويــة أبعدهــا الحــارس أمــري الكــرد 

بصعوبة إىل ركلة ركنية.
ملحمــد  الفرصــة  والحــت  رسيعــًا  األهــيل  رد 
بــركات الــذي تأخــر يف الوصــول للكــرة بعدمــا 
فــرص  أخطــر  وجــاءت  انفــراد،  حالــة  يف  كان 
للحميــدي  قويــة  تســديدة  مــن  األول  الشــوط 
هــدف  مــن  وحرمتــه  أبعدتهــا  العارضــة  لكــن 

محقق.
رفــح  شــباب  ألفضليــة  يستســلم  مل  األهــيل 
فــرات  أغلــب  يف  قويــًا  نــدًا  وكان  النســبية 
الشوط األول واملباراة بشكل عام، وكان حاتم 
نصــار قريبــًا مــن خطــف التقــدم للضيــوف لــوال 
براعــة الحــارس عبــد اللــه أبــو غــزة يف التصــدي 
لكرته، لكن محمد أبو دان أهدر فرصة محققة 
أبــو  محمــد  عرضيــة  تلقــى  بعدمــا  للتســجيل 
هاشم إال أنه وضع الكرة برأسه بجانب املرمى 

الخايل من حارسه، لينتهي الشوط سلبيًا.
• الشوط الثاني

اندفــع شــباب رفــح منــذ بدايــة الشــوط الثــاين 
للهجــوم إال أن االنتشــار الجيــد لاعبــي األهــيل 
يف امللعــب جعــل مهمة أصحاب األرض أكرث 

صعوبــة يف الوصــول إىل مرمــى الحــارس أمــري 
الكــرد الــذي تصــدى يف مناســبتني للكــرة مــن 
تسديدتني األوىل ملحمد أبو دان والثانية من 
الحميدي. عجز مهاجمي شباب رفح للوصول 
البــواب  مؤمــن  املدافــع  جعــل  املرمــى  إىل 
يتدخل لحل األزمة، بعدما اســتقبل كرة رائعة 
وســددها  عليهــا  وســيطر  الهمــص  مــن جمعــة 
برباعــة يف الشــباك )67(، وســط فرحــة كبــرية 

لاعبي وجامهري شباب رفح.
بشــكل  الهــدف  بعــد  األرض  أصحــاب  تراجــع 
واضــح وأصبــح األهــيل أكــرث رغبــة يف تهديــد 
مرمــى أبــو غــزة، إال أن املرتــدات كانــت ســاح 
أن  إال  األهــيل،  مرمــى  عــى  الــرد  يف  الزعيــم 
البديــل أحمــد الشــاعر مل يحســن التعامــل مــع 
األهــيل  لــه.  أتيحــت  التــي  الفــرص  مــن  عــدد 
كبــرية  بقــوة  اصطــدم  لكنــه  محاوالتــه  واصــل 
مــن دفاعــات شــباب رفــح الــذي أبعــد الخطــورة 
عــن مرمــاه دون أن يتمكــن مهاجميــه مــن تعزيــز 
للزعيــم  هــام  بفــوز  اللقــاء  لينتهــي  النتيجــة، 

بهدف دون رد لألهيل.

- الجولة )1(
- التاريخ: 4/12/2021

- الفريقان: الهال x الصداقة
- امللعب: ملعب فلسطني

- النتيجة: )1-1(
- أصحاب األهداف:

* الهال: إبراهيم سامة )83(
* الصداقة: يوسف سامل )30(

- العقوبات:
- بطاقة صفراء: )1(

* الهال: خالد دادر وهيثم الرشيف
* الصداقة: عمر بلح وخليل مطر         

طاقم الحكام واملراقبني

حكم ساحة: محمود أبو مصطفي، مساعد أول: 
محمد الغول، مساعد ثاٍن: محمد اليازجي

حكم رابع: محمد أبو شها
ُمقيــم   .. زايــد  أبــو  نائــل  املبــاراة:  مراقــب 

الُحكام: محمد الشيخ خليل
- تشكيلة الفريقني:

* الهال:
هيثــم  حســان,  محمــد  عبيــد,  )خالــد   
الرشيــف, محمــد جــودة " خليــل حميد 45 
", إحســان أبــو دان, ســامي الداعــور, خالــد 
دادر " إبراهيــم ســامة 73 ", أحمــد لبــد " 
عبــد الرحمــن عــوض  80 ", محمــد عبيــد " 
محمــد أبــو عــودة 89 ", محمــد الرامــي, 

يوسف لولو(
- مدرب الفريق: حازم الوزير

- قائد الفريق: إحسان أبو دان
* الصداقة:

ميــرة  يوســف,  أبــو  جــال  جابــر,  فــادي 
الجديــيل  كريــم   " اســليم  هشــام  البــواب, 
 " العامــودي  محمــود  عــوض,  فــارس   ,"75

محمــد الحاممــي 88 ", عمــر بلــح, حــامدة 
صالــح " محمــد الديــري 75", خليــل مطــر, 
خالــد   " ســخيلة  أبــو  عــيل  ســامل,  يوســف 

هنية 75" (
- مدرب الفريق: حامدة شبري

- قائد الفريق: فادي جابر

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
التعــادل  الهــال  نــادي  فريــق  فــرض 
ضيفــه  عــى  ملثلــه  بهــدف  اإليجــايب 
جمعهــام  الــذي  اللقــاء  يف  الصداقــة، 
مبدينــة  فلســطني  ملعــب  عــى  أمــس 
غــزة، يف افتتــاح مباريــات الجولــة األويل 

من بطولة دوري الدرجة املمتازة.
وتقــدم الصداقــة عــرب يوســف ســامل يف 
الدقيقــة )29(, قبــل أن يتعــادل الهــال 
عــن طريــق إبراهيــم ســامة )83(, ليضــع 

كل واحد منهام نقطة يف جعبته.
- تفاصيل المباراة
- الشوط األول

فــرض الصداقــة أفضليتــه عــى مجريــات 
للهــال,  الدفاعــي  التكتــل  ومــع  اللقــاء, 
خــارج  مــن  بتســديدة  بلــح  عمــر  حــاول 

الصندوق أبعدها الحارس خالد عبيد.
جديــدة,  فرصــة  للصداقــة  وســنحت 
أمــام  نفســه  مطــر  خليــل  وجــد  عندمــا 
أبعدهــا  األخــري  لكــن  املرمــى,  حــارس 

الصداقــة  وترجــم  ملطــر,  الوصــول  قبــل 
بعــد  األول  الهــدف  بتســجيل  أفضليتــه 
تلقــى يوســف ســامل كــرة عرضية ســاقطة 
ســددها بقدمــه يف املرمــى يف الدقيقــة 

."29"

وكاد عيل أبو سخيلة أن يضيف الهدف 
الثــاين للصداقــة لكنه ســدد الكــرة بغرابة 

من داخل الصندوق خارج الشباك.
بالشــكل  دان  أبــو  إحســان  يتعامــل  ومل 
مــن  باملرمــى  إنفــرد  بعدمــا  املطلــوب, 
الجهــة اليــري, لكنــه بــدل أن ُيســددها 
دفــاع  وأبعدهــا  زاحفــة  عرضيــة  لعبهــا 

الصداقة.
- الشوط الثاني

الثــاين  الشــوط  يف  الحــال  يختلــف  مل 
عن ســابقه, مع تحســن طفيف عى أداء 
الهــال, لكنــه مل ُيشــكل خطــورة حقيقيــة 

عى مرمى الصداقة.
وانسل يوسف سامل من بني املدافعني 
املرمــى  حــارس  أمــام  نفســه  ووجــد 

فقــط, لكنــه ســدد الكــرة خــارج الشــباك, 
وســدد زميلــه حــامدة صالــح الكــرة بغرابــة 
داخــل  كــرة  تلقيــه  بعــد  الشــباك  خــارج 

الصندوق, ترع يف تسديدها.
الوصــول  فــرات  عــى  الهــال  حــاول 
ملرمــى الصداقــة, وســدد أحمــد لبــد كــرة 
ســيطر  حــني  يف  جابــر,  فــادي  أبعدهــا 
الكــرات  كافــة  عــى  الصداقــة  مدافعــي 
لهجــامت  طريقهــا  يف  كانــت  التــي 

ألصحاب األرض.
ومــن إحــدى الهجــامت متكــن الهال من 
تســجيل هــدف التعــادل برأســية البديــل 
عرضيــة  تلقــى  الــذي  ســامة,  إبراهيــم 
إحسان أبو دان ووضع الكرة يف الشباك 

عند الدقيقة "83".
اندفــع العبــوا الصداقــة عــى أمــل إحــراز 
هــدف التقــدم, لكــن استبســال مدافعي 
كل  ليحصــد  ذلــك,  مــن  منعهــم  الهــال 
بدايــة  يف  واحــدة  نقطــة  عــى  فريــق 

مشوارهام يف الدوري.

• بطاقة المباراة:
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الدوحة/ عالء شاميل ) املوفد اإلعالمي(:
فــرط املنتخــب الوطنــي الفلســطيني بفــوز تاريخي عىل نظريه الســعودي 
املنتخبــن  التــي جمعــت  املبــاراة  بهــدف ملثلــه يف  بالتعــادل  واكتفــى 
أمس، عىل اســتاد املدينة التعليمية ضمن منافســات الجولة الثانية من 

املجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021.
وبهذا التعادل تساوى الفدايئ مع السعودية يف رصيد النقطة الواحدة 
ليبقــى يف املركــز الرابــع خلــف الســعودية الثالــث واألردن الثــاين برصيــد 

)3( نقاط، واملغرب متصدر املجموعة برصيد )6( نقاط. 
وال زال الفدايئ ميتلك حظوظ التأهل للدور القادم يف حال حقق الفوز 
عــىل األردن يف املبــاراة القادمــة وانتظــار نتيجــة الســعودية واملغــرب يف 
نفــس التوقيــت، حيــث يصــب التعــادل أو خســارة املنتخــب الســعودي 

يف صالح الفدايئ.  
• تفاصيل المباراة

يظهــر  أن  قبــل  دقائــق  لعــدة  للكــرة  الســعودية  بتناقــل  حــرت  البدايــة 
الفــدايئ يف فرصــة اخــرق فيهــا تامــر صيــام لكــن خالــد ســامل تأخــر يف 

الوصول للكرة.
وحــاول محمــد القحطــاين خطــف التقــدم للســعودية مــن ركلــة ثابتــة لكــن 

الكــرة ذهبــت فــوق املرمــى، يف وقــت عــاىن الفــدايئ يف بنــاء الهجــامت 
بسبب سيطرة السعودية عىل الكرة وتناقلها والتدرج بها بن الخطوط. 
بــدأ الفــدايئ ميتلــك األفضليــة النســبية يف التقدم للثلث الهجومي لكن 
والوصــول ملرمــى  االخــراق  عــن املهاجمــن يف طريقــة  الحلــول غابــت 

السعودية. 
وتبــادل املنتخبــان األفضليــة يف الســيطرة واملحــاوالت ليســتخدم محمــد 

باسم سالح التسديد البعيد لكن الحارس كان املرصاد. 
ومن مجهود فردي اخرق تامر صيام دفاع السعودية وارسل كرة عرضية 
مقوسة مل يصل لها خالد سامل أمام الشباك ليهدر فرصة هدف محقق 

للفدايئ يف الدقيقة )37(. 
ومل يســتغل الفــدايئ الكــرات الثابتــة عــىل حدود منطقــة الجزاء يف وقت 
الدفاعــي  االغــالق  بســبب  فلســطن  مرمــى  عــىل  أي خطــورة  تحــر  مل 

الجيد يف املناطق الخلفية. 
واســتغل الفــدايئ أفضليتــه بخطــف التقــدم بالنتيجــة بالهــدف األول مــن 
تســديدة محمد باســم الصاروخية التي حرك بها عداد النتيجة ملصلحة 
فلسطن يف الدقيقة)45(، لينتهي الشوط األول بتقدم الفدايئ بهدف 

نظيف.

ويف الشــوط الثاين بدأ الســعودية محاوالت تعديل النتيجة وانقذ عمرو 
قــدورة مرمــاه مــن هــدف محقــق مــن فرصــة ســعود عبــد الحميــد، قبــل أن 

يسدد محمد القحطاين بجوار املرمى.
متاســك الفــدايئ دفاعيــًا ومل يغفــل الجانــب الهجومــي وظهــر يف اكــر 
مــن محاولــة وخاصــة مــن الكــرات الثابتــة وركالت الزاويــة يف ظــل اســتمرار 

السعودية يف البحث عن تعديل النتيجة.
اســتمر ضغــط الســعودية يف عــدة هجــامت وســدد أميــن أحمد كــرة قوية 
حولهــا الدفــاع لركنيــة، يف وقــت بــدأ الفــدايئ يراجــع للمناطــق الخلفيــة 
إلغــالق املســاحات والحفــاظ عــىل نتيجــة التقدم، وســدد تامر صيام كرة 

قوية لكنها مرت فوق املرمى. 
ومــع تواصــل الضغــط الهجومــي للســعودية نجــح عبــد اللــه الحمــدي يف 

تعديل النتيجة يف الدقيقة )82(.
وحاول املنتخبان خطف هدف الفوز من بعض املحاوالت لكن مل تحمل 
الخطــورة الكافيــة للوصــول للشــباك، وأهــدر الفدايئ فــوزًا تاريخيًا وثالث 

نثاك كانت يف املتناول لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف ملثله. 
• تشكيلة الفدائي

عمــرو قــدورة، محمــد صالــح، عبد اللطيف البهــداري، يارس حمد، محمد 

خليــل، محمــد باســم )محمــد درويــش 78(، محمــد يامــن، ليــث خروب، 
خالد سامل )موىس سليم 45(، تامر صيام. 

• دبدوب: ال زلنا نمتلك حظوظ التأهل
ال  الفــدايئ  إن  الوطنــي،  للمنتخــب  الفنــي  املديــر  دبــدوب  مكــرم  وقــال 
زال ميتلــك حظــوظ قويــة للتأهــل لثمــن نهــايئ البطولــة رغــم التعــادل أمام 

السعودية.
وأضــاف أن الفــدايئ أهــدر فــوزًا تاريخيًا وثالث نقاط كانت ســتقربنا أكر 

من بطاقة التأهل للدور القادم. 
الفرديــة  الهفــوات  بعــض  مــن  عــاىن  املنتخــب  أن  إىل  دبــدوب  وأشــار 
والراجــع البــدين التــي ظهــر يف الشــوط الثــاين وهــو مــا ســمح للمنتخــب 

السعودي باستغالل الراجع لتعديل النتيجة. 
ونــوه دبــدوب إىل أن اليومــن غــري كافيــن ملعالجــة األخطــاء وأن هنــاك 
إجهــاد بــدين واضــح، لكنــه أوضــح أن الجهــاز الفنــي ســيحاول تطويــر األداء 

أكر دفاعيًا وهجوميًا.
وقــال دبــدوب أن الفــدايئ ســيحاول تحقيــق الفــوز عــىل األردن والتأهــل 
لــدور القــادم، منوهــًا إىل أن تطــور االداء سيســاعدنا عــىل تحقيــق نتيجــة 

جيدة أمام األردن والحظوظ ال زالت متساوية.

بحاجة للفوز على األردن وتعادل السعودية مع المغرب  

ط بفوز تاريخي ويكتفي  ُيفرِّ
بالتعادل أمام السعودية

الفدائي

برشلونة/ )أ ف ب(:
عــزز ريــال مدريــد صدارته للدوري اإلســباين 
ريــال  مضيفــه  عــىل  بفــوزه  القــدم  لكــرة 
التــي  املبــاراة  خــالل  -2صفــر  سوســيداد 
جمعتهــام أمــس، يف الجولة السادســة عرشة 

من املسابقة.
فينيســيوس  ســجله  بهــدف  الريــال  وتقــدم 
لــوكا  وأضــاف   ،47 الدقيقــة  يف  جونيــور 
يوفيتــش الهــدف الثــاين للريــال يف الدقيقــة 

57.

ورفع الريال رصيده إىل 39 نقطة يف صدارة 
يف  عــرش  الثــاين  فــوزه  محققــا  الرتيــب، 
يف  الخســارة  مقابــل  املوســم  هــذا  الــدوري 

مباراة والتعادل يف ثالث.
فيــام توقــف رصيــد ريــال سوســيداد عند 29 
نقطــة يف املركــز الخامــس، متلقيــا خســارته 
الثالثة يف الدوري هذا املوسم مقابل الفوز 

يف مثاين مباريات والتعادل يف خمس.
حقبــة  يف  األوىل  بخســارته  برشــلونة  وُمنــي 

مدربــه الجديــد تشــايف وذلــك عــىل يــد ريال 
النــادي  دار  عقــر  يف   1-0 بنتيجــة  بيتيــس 
ضمــن  نــو"  "كامــب  ملعــب  الكاتالــوين 
لكــرة  االســباين  الــدوري  مــن   16 املرحلــة 

القدم أمس.
وبعدمــا اســتهل مشــواره التدريبــي الجديــد 
إســبانيول  عــىل  بإنتصــار  "البالوغرانــا"  مــع 
إضافــة  الــدوري،  1-3 يف  فياريــال  ثــّم   1-0
اىل تعــادل ســلبي امــام بنفيــكا الربتغــايل يف 
دوري أبطال اوروبا، فشل تشايف يف تحقيق 
فوزه الثالث توالًيا وسقط يف االمتار االخرية 
امــام ضيفــه بيتيــس بعد هــدف لخوامني يف 

الدقيقة 79. 
بفــوزه هــذا، تقــدم ريــال بيتيــس اىل املركــز 
الثالــث مؤقتــًا برصيــد 30 نقطــة، بينام يحتل 
برشــلونة املتعــر والطامــح للخــروج مــن كبوة 
رحيــل نجمــه االرجنتينــي ليونيــل ميــي اىل 
باريس سان جرمان الصيف املايض، املركز 

السابع بـ 23 نقطة.

ريال مدريد
 وريال بيتيس
 يهزمان سوسيداد وبرشلونة

الدوري 
اإلسباني

الدوحة/ )أ ف ب(:
لحقــت منتخبــات الجزائــر بطلــة إفريقيــا ومــر واملغــرب 
بقطــر املضيفــة إىل ربــع نهــايئ بطولــة كأس العــرب لكــرة 
عــىل  والثــاين  -2صفــر  لبنــان  عــىل  األول  بفــوز  القــدم، 
الثانيــة  الجولــة  الســودان بخامســية نظيفــة يف منافســات 
مــن املجموعــة الرابعــة، كــام تأهــل منتخــب املغــرب عــن 

املجموعة الثالثة بفوزه عىل األردن -4صفر.
وتأهــل املنتخــب الجزائــري إىل ربــع النهــايئ بفــوزه بثنائيــة 
نظيفة عىل لبنان، يف مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتن 

حمراوين.
وبهــذا الفــوز رفــع املنتخــب الجزائــري رصيــده إىل ســت 
مــر  لــه  أســدتها  التــي  بالخدمــة  تأهلــه  وحســم  نقــاط، 

بفوزها عىل السودان، لتوّدع األخرية البطولة رفقة لبنان.
أهــداف  تســجيل  عــىل  تنــاوب  الثالثــة،  املجموعــة  ويف 
"أســود األطلس" كل من يحيى جربان )4(، العب األهيل 
 ،)45+3( الشــيبي  محمــد   ،)25( بانــون  بــدر  املــري 
ركلــة  مــن   88( رحيمــي  ســفيان  اإلمــارايت  العــن  والعــب 

جزاء(.
وبهــذا الفــوز، رفــع املنتخــب املغــريب رصيــده إىل ســت 
فلســطن  عــىل  األول  بعــد  متتاليــن  فوزيــن  مــن  نقــاط 
بقــي  فيــام  الثالثــة،  املجموعــة  وتصــدر  عينهــا،  بالنتيجــة 

األردن ثانيًا مع ثالث نقاط.
وكانت الجولة األوىل شــهدت فوز األردن عىل الســعودية  

1- صفر، فيام اكتسح املغرب فلسطن  4-صفر.

الجزائر ومصر والمغرب 
تلحق بقطر إلى ربع النهائي

كأس العرب 2021 في قطر

لندن/ )أ ف ب(:
هبــط تشــلي مــن املركــز األول اىل الثالــث بخســارته أمــام 
جاره وست هام 3-2، ليستغل مانشسر سيتي تعره بفوزه 
املرحلــة  يف  الصــدارة  وينتــزع   3-1 واتفــورد  مضيفــه  عــىل 
الخامســة عــرشة مــن بطولــة انجلــرا لكــرة القــدم التي شــهدت 
فــوًزا دراماتيكًيــا للليفربــول عــىل ولفرهامبتــون -1صفر خارج 

ملعبه يف الرمق االخري.
نقطــة  بفــارق  متقدًمــا  نقطــة   35 اىل  رصيــده  ســيتي  ورفــع 
واحدة عن ليفربول ونقطتن عن تشلي الخارس األكرب يف 

هذه املرحلة.
عــىل ملعــب "فيكاريــج رود"، فــرض صانع األلعاب الربتغايل 
برناردو ســيلفا نفســه نجاًم ملباراة مانشســر ســيتي وواتفورد 

بتسجيله ثنائية رائعة ليقوده اىل الفوز 3-1.
مل متــض 4 دقائــق حتــى افتتــح ســيتي التســجيل عــن طريــق 
رحيم ستريلينغ، وأضاف سيلفا الهدف الثاين )31(، وأضاع 
سيتي كاًم من األهداف تناوب عىل إهدارها جاك غريليش 
ســيلفا  يضيــف  ان  قبــل  وســتريلينغ،  مناســبة  مــن  اكــر  يف 

الهدف الثالث )63(.
خــوان  الكولومبــي  طريــق  عــن  رشيف  بهــدف  واتفــورد  ورّد 

هرنانديس )74(.
عــىل ملعــب "مولينيــو"، وعــىل الرغــم مــن ســيطرة ليفربــول 
عــىل مجريــات الشــوط االول، فــإن أصحــاب األرض أظهــروا 
يف  لينجحــوا  الخلفيــة  الخطــوط  يف  ويقظــة  كبــرًيا  متاســًكا 
الحــد مــن خطــورة الثنــايئ املــري محمــد صالح والســنغايل 
ســاديو مــاين، ولكــن أوريجــي نجــح يف تســجيل هــدف الفــوز 
بعــد مجهــود  بــدل الضائــع  الوقــت  مــن  الرابعــة  الدقيقــة  يف 

فردي لصالح.
وعــىل امللعــب االوملبــي، حقــق وســت هــام "العنيــد" فــوزًا 
مرتــن  تأخــره  قالبــًا  تشــلي،  جــاره  عــىل  األخــري  الرمــق  يف 

ليخرج منترًا عىل ضيفه 3-2.
 40( النســيني  مانويــل  األرجنتينــي  الفائــز  ثالثيــة  ســّجل 
الكونغــويل  والبديــل   )56( بويــن  وجــارود  جــزاء(  ركلــة  مــن 
الدميوقراطي آرثر ماســواكو )87(، ولتشــلي تياغو ســيلفا 

)28( ومايسون ماونت )44(. 

مانشستر سيتي 
ينتزع الصدارة 

من تشلسي
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -  الغزوة التي قامت 
بسبب امرأة هي غزوة 

..........

2 -  أقر - أخطأ
3 -  أول ما يتفطر من 
النبات + واحد مبعثرة 

4 -  الذي فتن بني 
إسرائيل اثناء غياب 

موسى عليه السالم + 
والد الوالدين 

5 -  جزار + نجيب 
6 -  ثالثة أرباع مليم + 
عكس نفي معكوسة 

7 -  رقد + بناء معكوسة  
8 -  اترك – متشابهان 

9 - علم مذكر + ظهر + 
حرف جزم 

العمودي:
1 -  المضيق الذي تشرف 

عليه اليمن 
2 - جمع نعل – كحة 

معكوسة 
3 -  ما تثبت به الخيمة في 

األرض + صحيح 
4 -  اتخذ قرار + تقدير وتوقير 

5 -  حرف جر معكوسة + 
شعب معكوسة + رجوع 

6 -  األمر من رما + مختلفان 
7 - أوسع البحار الداخلية في 
العالم + من الزواحف ناقص 

الحرف األخير 
8 -  السورة التي يطلق 

عليها سورة اآلداب 
9 - أحرف متشابهة – أحد 

الوالدين 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

الشاعر الذي يسمى بشاعر النيل يتكون من مقطعين 
) 11حرًفا ( 

أحمد شوقي – امرؤ القيس – الذبياني – 
الفرزدق – األخطل – المتنبي – أبو تمام – 

محمد إقبال – األعشى – جرير – عنترة – جميل 
– قيس – حسان – لم 

حل الكلمة الضائعة

 حافظ إبراهيم

 

سيدة فلسطينيية ُتعدُّ الخزب الصاج  خالل مهرجان ترايث يف مدينة خان يونس     )تصوير/ يارس فتحي(

ويلينغتون/ وكاالت:
توصلــت دراســة جديــدة إىل أن نــر "هاســت" املنقــرض يف نيوزيلنــدا، وهــو أكــر نــر معــروف، ميكنــه أن 

يلتهم فريسه تفوقه وزنًا بـ13 ضعفًا. 
وقــارن فريــق دويل مــن الباحثــن، بقيــادة كبــر أمناء متحف "كانرتبــري للتاريخ الطبيعي" يف إنجلرتا، الدكتور 
بــول ســكوفيلد، جمجمــة ومنقــار ومخالــب نــر »هاســت« املحتجــز يف متحــف "كانرتبري" مع خمســة طيور 

حية آكلة للحوم للتعرف عىل عادات تغذية الطيور الجارحة املنقرضة.
ويقول سكوفيلد إن البحث الجديد، الذي ُنرش يف مجلة "بروسيدنغ أوف ذا رويال سوسيتي"، أعطانا صورة 

أوضح بكثر عن كيفية تغذية نر "هاست".
ويضيــف: "تصطــاد معظــم النســور فريســة أصغــر منهــا، لكــن نر )هاســت( كان يالحق طائر )مــوا( املنقرض، 

الذي ميكن أن يصل وزنه إىل 200 كيلوغرام، أي أكرث من 13 ضعف وزن جسمه".
ونتيجــة لهــذا البحــث، عندمــا نتخيــل نــر "هاســت" يتغــذى، ميكننــا أن نتخيلهــم ينقضــون عــىل طائــر )مــوا(، 
وميســكون بــه مبخالبهــم ويســتخدمون منقارهــم القــوي لتوجيــه رضبــة قاتلــة، ومبجــرد ســقوط الفريســة، كان 

النر يتجه مبارشة إىل مؤخرة الجمجمة وإىل األحشاء واألعضاء الرخوة األخرى.
ووجــدت الدراســة أن منقــار ومخالــب نــر )هاســت( كانــت تشــبه نــر أفريقيــا وأورآســيا، ومــع ذلــك، فــإن 
شــكل قحفه العصبي، الجزء من الجمجمة الذي يحيط بالدماغ، واملؤرش الرئييس عىل ســلوك التغذية عند 

الطيور، كان أشبه بشكل نر األنديز كوندور، وهو نر من أمركا الجنوبية.
ويتغذى نر "الكوندور" عىل األعضاء الداخلية الرخوة للجثة، وتشر أوجه التشابه بينه وبن نر "هاست" 
نــر  لفريســته. وإذا كان  الداخليــة األخــرى  أيضــًا عــىل األعضــاء  يتغــذى  العمــالق رمبــا كان  النــر  أن  إىل 
"هاســت" يــأكل مثــل "كونــدور"، فقــد يكــون رأســه ورقبتــه أيضــًا بال ريش مثــل رأس "كوندور" ومعظم النســور 
األخــرى. ويقــول ســكوفيلد: "هــذه النظريــة مدعومــة برســم ُيعتقــد أنــه يصــّور نــر )هاســت( يف كهــف النــر 

بكانرتبري جنوب إنجلرتا، ويف الرسم، جسم النر ملون باللون األسود ولكن رأسه ورقبته غر ملونن".
ومنــذ أن وصــف العــامل األملــاين يوليــوس فــون، نــر "هاســت" رســميًا يف عــام 1872 ناقــش العلــاء مــا إذا 
كان حيوانــًا مفرتســًا يقتــل حيوانــات أخــرى مــن أجل الطعــام أو زّبااًل يأكل الحيوانات التي ماتت بالفعل. ويف 
الســنوات األخــرة، تحــول اإلجــاع إىل أنــه حيــوان مفــرتس تطــور ملطــاردة طائــر )املــوا( الكبــر، ويدعــم هــذا 

البحث الجديد نظرية املفرتس.

ا في  فهد يقتحم فصًل دراسيًّ
الهند ويهاجم أحد الطلب

نيودلهي/ وكاالت:
اقتحم فهد أحد الفصول الدراسية يف مدرسة شايل الهند، وهاجم الطالب ما أدى إىل إصابة 
أحدهم. وأوضحت الســلطات يف والية أوتار براديش أن الفهد دخل كلية “تشــودري نيهال ســينغ 

إنرت” يف أليجاره قبل حوايل 30 دقيقة من التجمع الصباحي.
وقــال الطالــب املصــاب لقنــاة )ndtv( الهنديــة إنــه رأى الفهــد عندمــا دخــل الفصــل، "ويف اللحظــة 

التي ابتعدت فيها قام الحيوان مبهاجمتي وعضني يف ذراعي وظهري".
وأشار مسؤولون محليون إىل أن الطالب نقل إىل املستشفى حيث تعاىف فيا بعد من إصاباته. 
ومتكنت ســلطات املدرســة من حجر الحيوان داخل فصل درايس فارغ، فيا أرســل الطالب إىل 

منازلهم.

اإلصابة السابقة بكوفيد قد تقدم 
حماية أقل للمتحور "أوميكرون"

نيويورك/ وكاالت:
ذكــرت دراســة جديــدة أن األشــخاص الذيــن أصيبــوا بالفعــل بفــروس كورونــا )كوفيــد19( يبــدو 
أن لديهــم حايــة أقــل مــن عــودة اإلصابــة بالفــروس مــع املتحــور "أوميكــرون" مقارنــة باملتحــورات 
الســابقة. وبــدأت مجموعــة مــن العلــاء الجنــوب أفريقيــن يف دراســة خطر عــودة اإلصابة بكوفيد 

مع ظهور متحور أوميكرون يف البالد.
وبعــد دراســة بيانــات عــودة اإلصابــة التــي تســببت فيهــا متحــورات بيتــا ودلتــا وأوميكــرون، وجــد 
العلــاء أن اإلصابــات الســابقة رمبــا ال تحمــي ضــد "أوميكــرون" كــا كانــت تحمــي مــن اإلصابــة 

باملتحورين اآلخرين.
وقال مؤلفو الدراسة: "الدليل عىل مستوى السكان يشر إىل أن متحور أوميكرون مرتبط بقدرة 

كبرة عىل تجنب املناعة من إصابة سابقة".
وأضافوا "يف املقابل، ال يوجد دليل وبايئ عىل مستوى السكان عن حدوث إفالت من املناعة 

مرتبط مبتحوري بيتا أو دلتا".

نسر منقرض افترس ضعف نسر منقرض افترس ضعف 
حجمه حجمه 1313 مرة مرة

خليا سرطانية تتهرب من العلج بـ"النوم"
لندن/ وكاالت:

اكتشــف علــاء يف كليــة لنــدن الجامعيــة أّن بعــض املــرىض املصابــن بنــوع شــائع مــن رسطــان األطفــال 
ال يســتجيبون للعــالج بســبب نــوع نــادر مــن الخاليــا الرطانيــة مل يتــم التعــرف عليــه ســابقًا، تتمتع بقدرة 

فريدة عىل "النوم" أثناء العالج الكيميايئ ومقاومة آثاره.
وكشــفت الدراســة التــي أجريــت عــىل الفــران ألول مــرة عــن الســات البيولوجيــة املحــددة التــي تفــر 
ســبب متكــن عــدد صغــر مــن خاليــا اللوكيميــا مــن البقــاء عىل قيد الحياة خــالل أول 28 يومًا من العالج 

الكيميايئ لرطان الدم الليمفاوي.
وميــوت نحــو %20 مــن مــرىض رسطــان الــدم الليمفــاوي بســبب املــرض، ويعــاين الكثــر ممــن نجــوا مــن 
مضاعفات طويلة األمد ألّن العالج طويل األمد ومكثف، وهناك حاجة ماسة إىل عالجات أكرث فاعلية 
وأقــل ســمية، وهــذه الدراســة التــي ُنــرشت يف مجلــة "نيتــرش كانــر"، تلقــي ضــوءًا جديــدًا عــىل كيفيــة 
تصميــم هــذه العالجــات. ومثــل جميــع أنــواع الرطــان، يتطور رسطــان الدم الليمفاوي، عندما تكتســب 
الخاليــا الطبيعيــة طفــرات جينيــة متعــددة. ومنــذ بضــع ســنوات، اكتشــف علــاء جامعــة كاليفورنيــا أّن 
املــرىض الذيــن يعانــون مــن رسطــان الــدم الليمفــاوي يــأوون مجموعــات متعــددة مــن الخاليــا، كل منهــا 
يتميز بوجود مجموعة فريدة من الطفرات الخاصة به، وقد ثبت أّن هذه املالحظة صحيحة يف العديد 

من أنواع الرطان.
وحتــى اآلن كان الــرأي الســائد هــو أّن الرتكيبــة الدقيقــة للطفــرات يف الخليــة الرطانيــة تحــدد مــا إذا كانت 
ســتبقى أم ال بعــد العــالج، ومــن املحتمــل أن تتســبب يف عــودة املــرض، ولكــن مل يكن هناك دليل ال لبس 
فيــه عــىل هــذه الفكــرة، وقــد فشــلت الجهــود املبذولــة لتحديــد الطفــرات التــي تســبب عىل وجــه التحديد 
االنتــكاس للمــرىض. ولحــل هــذه املشــكلة، طــور الباحثون منوذجًا مبتكــرًا للفران، حيث تم زرع خاليا من 

مرىض رسطان الدم الليمفاوي يف الفران التي تلقت بعد ذلك العالج الكيميايئ.
وعــىل عكــس مــا هــو ســائد، وجــد الباحثــون أّنــه ال يوجــد أســباب جينيــة تعطــي الخاليا الرطانيــة خصائص 
املقاومة للعالج الكيميايئ، ويف تطور آخر غر متوقع، وجدوا خاليا تهربت من العالج بـ»النوم«، وكانت 

موجودة بأعداد منخفضة جدًا، وهذه هي املرة األوىل التي لوحظ فيها وجود هذا النوع من الخاليا.
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3 وفيات  ... 

ناشط:  ... 

هنية:  ... 

حامس تعقد ... 

استشهاد املقديس ... 

والد قتيل ... 

حامس : قرار ... 

أعلن أنا املواطن / محمود هاين زيك جابر عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   802726513 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

فقــد  عــن  العيــش  ابــو  محمــد  شــويك   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 968697847 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / حياه عبد العزيز محمد الربعي عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803318419 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حنــان عبداللــه محمــود شــبات عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 903408805 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / شــادي روحــي حســن عيــد   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 400032660 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / عدي زاهر فوزي بركات عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   407050434 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  زايــد  حســن  جمعــة  محمــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 405209057 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ديــاب هــاين ديــاب العجلــة    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   406088567 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   انــس خالــد أبــو عــودة عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم  405885195       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / يوســف ســامه محمــد ابــو خشــيبه   عــن 
ممــن  الرجــاء   410109250 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــوزي محمــد صالــح صالــح عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    915834469        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زينــب فايــز مصطفــى صبيــح عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   901682955 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /       باسل عيد مسعود   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    400061206     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: طوبــاس 5، الخليــل 
64، بيــت لحــم 27، رام اللــه والبــرة 25، جنــن 17، طولكرم 3، ضواحي 

القــدس 1، نابلــس 7، قلقيليــة 6، أريحــا واألغــوار 3، مشــرة إىل إجــراء 
2525 فحًصا.

بلغــت  فلســطن  يف  "كورونــا"  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وذكــرت 
ونســبة   ،0.7% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  عــى   ،98.3%

الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 51 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
عى حن يعالج يف مراكز وأقسام "كورونا" يف مستشفيات الضفة 85 

مصاًبا، بينهم 5 مصابن عى أجهزة التنفس االصطناعي.

ا إيــاه مبنزلــة تهجــر قــري مــن منازلهــم،  بـ"الجائــر وغــر املنصــف"، عــادًّ
ولفــت إىل أن االحتــال أنــذر أصحــاب املنــازل بالهــدم، قائــًا: "التنفيــذ 
سيكون يف أي وقت".  وشدد عى أن عزمية املقدسين قوية، مضيًفا: 

"نعيش تكاتًفا وتعاضًدا شعبين، ومستعدون للتضحية بأنفسنا". 
ومؤسســات  الدوليــة  للمنظــامت  توجهــت  ياصــول  حــي  لجنــة  أن  وذكــر 

حقوق اإلنسان، لكن االحتال "يكذب عى العامل بأنه يريد السام". 
وتســاءل شــوييك: "أي ســام يتحدث عنه مع الجرائم املتواصلة، ومنها 

التهجر القري؟!". 
ويتبع االحتال أشــكااًل مختلفة من التضييق عى الســكان املقدســين؛ 
لقمــة  عــن املدينــة املقدســة، وتركهــا  القــري  الرحيــل  عــى  إلجبارهــم 

سائغة للتوسع االستيطاين. 
ومن أبرز تلك السياســات التي تصاعدت يف الســنوات األخرة تصاعًدا 
محموًمــا: مضاعفــة إنــذارات إخــاء وهــدم البيــوت يف القــدس املحتلــة، 

بدعوى أنها غر مرخصة. 
وحسب تقرير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(؛ 
األرايض  يف  الفلســطينين  منــازل  )ســلب(  ومصــادرة  هــدم  معــدل  إن 
املحتلــة منــذ عــام 1967 ارتفــع بنســبة 21 مــن املئة يف األشــهر التســعة 

األوىل من العام الجاري، مقارنة باملّدة املناظرة من عام 2020. 
وقّدر التقرير األممي عدد املنشــآت الفلســطينية التي ســلبها االحتال، 

منذ بداية هذا العام حتى اآلن؛ نحو 311 منشأة.

أكــرب الفصائــل الفلســطينية متثيــًا يف املجلــس الترشيعــي الفلســطيني 
جذورهــا   ،2006 عــام  فلســطن  يف  ترشيعيــة  انتخابــات  آخــر  حســب 
إســامية وتعــرف نفســها عــى أنهــا حركــة تحــرر وطنــي ذات فكــر إســامي 
وســطي معتــدل، تحــر نضالهــا وعملهــا يف قضية فلســطن، وال تتدخل 

يف شؤون اآلخرين.
تحــرر  لتحقيــق  املامئــة  الظــروف  توفــر  عــى  حــامس  حركــة  وتعمــل 
الشــعب الفلســطيني وتحريــر أرضــه مــن االحتــال اإلرسائيــي، والتصدي 
للمــرشوع الصهيــوين املدعــوم مــن قــوى االســتعامر الحديــث، وتحريــر 
األرض والقــدس واملقدســات اإلســامية واملســيحية، وعــودة الاجئــن 
الدولــة  وإقامــة  الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع  وإنجــاز  والنازحــن، 
خدمــة  عــى  والعمــل  الحقيقيــة،  الســيادة  ذات  املســتقلة  الفلســطينية 
الشــعب الفلســطيني يف جميــع أماكــن وجــوده بــكل الوســائل ويف جميــع 
املجــاالت، مبــا ميكنــه مــن الصمــود والثبــات، وتحمــل تبعــات املواجهــة 
ا  إســاميًّ وقًفــا  فلســطن  أرَض  الحركــة  وتعــد  اإلرسائيــي.  االحتــال  مــع 
ــا للفلســطينين عاصمتــه القــدس، وتعتمــد الحركــة النظــام  ووطًنــا تاريخيًّ
متمثــًا  القــرار  اتخــاذ  يف  الشــورى  نظــام  وتعتمــد  ــا،  تنظيميًّ املؤســي 
االحتــال  مقاومتهــا ضــد  الحركــة  وتحــر  الحركــة.   شــورى  مجلــس  يف 
اإلرسائيــي فقــط، وليــس لهــا أي معركــة مــع أي طــرف يف العــامل، فهــي ال 

تقاوم إال من يقاتل الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه.

ا أن مــا جرى مــع ابنه جرمية واعتداء  يف القاتــل واملتســببن بالقتــل، عــادًّ
مخطط له سلًفا، متسائًا عن الذين يتساهلون يف دماء الناس.

وبتتبــع ســرة الراحــل مهــران، فهــو االبــن املدلــل للعائلــة، وأول مــن يتفوق 
ا، وال سيام  ويدخل الجامعة منها، لذلك كانت فرحة العائلة به كبرة جدًّ

أن والده أنجبه بعد سبع أخوات له، وله أخ واحد.
وتعيش عائلة خليلية حالة من الصدمة، إذ تقول عائلته إن فقيدها شاب 
مميــز وخلــوق ومتفــوق ومحبــوب يف بلدتــه، لذلــك مل يســتوعب أحــد 
مــا جــرى والــكل بانتظــار معرفــة التفاصيــل الحقيقيــة، وال ســيام أن ســبب 
الحــادث مرتبــط بنزاعــات داخــل حركــة الشــبيبة الطابية ومجلــس الطلبة، 
وحالة من الغرة واملناكفة لهذا الشاب الذي انتخب قبل أسبوع منسقًا 

لحركة الشبيبة يف كلية املهن الطبية.
ويعمل والد مهران يف صنعة الباط يف الداخل، وكان كل حلمه أن يرى 
ــا متفوًقــا، يعلــم الحــي كلــه كيــف أحــب نجلــه مهران  مهــران خريًجــا جامعيًّ
بشــكل اســتثنايئ وكان يقــدم لــه كل مــا يريد لتكــون النهاية بهذه الطريقة 

املأساوية نتيجة استهتار بعض الطائشن بدماء الناس.
الرســمية  الجهــات  عــى  بالامئــة  مهــران  وأصدقــاء  جبــع  أهــايل  ويلقــي 
والتنظيــم الــذي تراخــى يف حــل مشــكلة كانــت لهــا إرهاصــات منــذ أيــام، 
فباألمس كانت محاوالت من قبل إقليم فتح بجنن ومحافظ جنن اللواء 
أكــرم الرجــوب لحــل الخــاف بن شــبيبة جبع وشــبيبة قباطية يف الجامعة 

ولكنه مل يحل.
ويقول مقربون من مهران لوكالة "صفا": ما جرى غر مربر، واالستهداف 
كان ملهــران وعــدد مــن أبنــاء الشــبيبة مــن رفاقــه مــن البلــدة، ومهــران ليــس 
مــن النــوع الــذي ينخــرط يف املشــاكل والــكل يعــرف أنــه مهــذب ومســامل 

ومحبوب.
أثارت قضية مقتل مهران ملف الفلتان األمني وفوىض الســاح وســهولة 
اســتخدام العنــف لحــل النزاعــات عــى حــن عمــت الكآبــة وجــوه الطلبــة 
وطوقت الرشطة مرح الجرمية بالرشيط العازل.. يتساءل الطلبة: إىل 

أين نحن ذاهبون؟
وبحســب مصــادر مطلعــة لوكالــة "صفــا" فــإن الشــجار وقــع بــن مجموعــة 
مــن الطــاب الذيــن ينتمــون ملنظمة الشــبيبة الفتحاويــة من منطقتي جبع 
وقباطيــة بجنــن، موضحــة أن القتيــل ســقط مــن جــراء تعرضــه للطعــن مــن 

منسق الشبيبة "ن، ر".
وبينــت أن الطالــب القتيــل هــو مهــران خليلية )21 عاًما(، إذ تعرض لعدة 

طعنات يف مناطق قاتلة.
عى حن وصفت املصادر حالة مصاب آخر يف الشجار مبيئوس منها.

ومؤخــًرا تكــررت حــوادث القتــل واالعتــداء يف أنحــاء الضفــة التــي وصلــت 
إىل حد االشتباكات املسلحة.

وأشار إىل أنها أطلقت القنابل الصوتية يف املنطقة 
لتفريــق املقدســين، عــى حن اندلعــت مواجهات 
بباب الساهرة، اعتدى فيها جنود االحتال بالرضب 

عى املواطنن.
طعــن  الشــاب  بــأن  اإلرسائيليــة  "كان"  قنــاة  وأفــادت 
بجــراح  وأصابــه  الحريديــم"  "اليهــود  مــن  مســتوطًنا 
خطرة يف رقبته وظهره، الفتة إىل أنه يخضع للعاج 
يف  بالقــدس.  تســيديك"  "شــعاري  مبستشــفى 
الســياق، أغلقــت قــوات االحتــال، أبــواب املســجد 
األقــى لعــدة ســاعات، وســط انــدالع مواجهــات يف 
محيطــه أســفرت عــن تســجيل إصابــات يف صفــوف 

الفلسطينين.
وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتال أغلقت 
صــاة  املصلــون  أدى  إذ  األقــى،  املســجد  أبــواب 

املغرب يف ساحات قريبة من أبوابه.
األســباط  بــايب  االحتــال  قــوات  فتحــت  والحًقــا 
والسلســلة لخــروج املصلــن فقــط، ومنعت الدخول 
إىل املســجد املبــارك، قبــل أن تعــاود فتــح األبــواب 
بالدخــول  وســمحت  العشــاء  صــاة  وقــت  عنــد 

والخروج منها.
أغلقــت  االحتــال  قــوات  أن  املصــادر  وأوضحــت 
عقــب  األقــى،  واملســجد  القدميــة  البلــدة  أبــواب 

عملية الطعن.
العمــود، والحــق  بــاب  قواتــه يف  االحتــال  واســتنفر 
بعــد  املنطقــة  لتفريــغ  محاولــة  يف  املقدســين 

العملية.
كام أطلقت قوات االحتال القنابل الصوتية بكثافة 
باتجــاه املقدســين يف محيــط بــاب العمــود وشــارع 
الســلطان ســليامن وبــاب الســاهرة، مــا أدى لتســجيل 

العديد من اإلصابات.
واعتقلــت قــوات االحتــال أحــد الشــبان مــن منطقــة 
بــاب العمــود، دون معرفــة هويتــه، كــام اعتــدت عــى 

شاب آخر بالهراوات.
يف  الفتيــات  مــن  مجموعــة  عــى  اعتــدت  كذلــك 
منطقــة بــاب حطــة، ومنعتهــن مــن الدخــول للمســجد 

األقى.
أنهــا  الصحيــة  للخدمــات  األمــل  جمعيــة  وأفــادت 
تعاملــت مــع 40 إصابة بالرصاص املعدين املغلف 
باملطــاط والهلــع والســقوط، مــن جــراء ماحقة قوات 

االحتال للمقدسين يف باب العمود.
تشييع الفتى مطر

إىل ذلــك، شــيعت جامهــر غفــرة مــن أبنــاء شــعبنا 
يف قريــة ديــر أبــو مشــعل شــامل غــرب رام اللــه، ظهــر 
أمــس، جثــامن الفتــى محمــد مطــر )16 عاًمــا(، الــذي 
عــى  االحتــال،  برصــاص  بإصابتــه  متأثــًرا  استشــهد 
أرايض قريتــه ديــر أبــو مشــعل شــامل غــرب رام اللــه، 

عقب احتجاز دام أكرث من عام.
وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفتى يف دير 
أبــو مشــعل ألداء صــاة الجنــازة عــى جثامنه الطاهر، 
قبــل أن يــوارى تحــت الــرثى يف مقــربة القريــة، وســط 
صيحــات الغضــب واالســتنكار ضــد الجرائــم البشــعة 
املتواصلــة التــي يرتكبهــا االحتــال اإلرسائيــي بحــق 

أبناء شعبنا.
أول  قــد ســّلمت، مســاء  وكانــت ســلطات االحتــال 
مــن أمــس، جثــامن الشــهيد مطــر، عــى حاجــز نعلــن 

العسكري غرب رام الله.
وأصيــب مطــر يف 20 آب/ أغســطس عــام 2020، 
حــن كان ضمــن مجموعــة مــن ثاثــة فتيــة دون ســن 
"الشــارع  قــرب  االحتــال  جنــود  اســتهدفهم  الـــ18، 
االلتفايف" عى أطراف قرية دير أبو مشعل وآنذاك، 
أصيــب الفتيــة الثاثة، واعتقل االحتال محمد مطر 
وكانــت حالتــه خطــرة، وأعلــن بعــد ســاعات ارتقــاؤه 
شــهيًدا، يف حــن ُنِقــل اآلخــران إىل مستشــفى بــرام 

الله لتلقي العاج.
يف  االحتــال  بلديــة  أجــربت  منفصــل،  إطــار  ويف 
القــدس، أمــس، فلســطينًيا عــى هــدم منزله يف حي 
األشقرية ببلدة بيت حنينا، شامل القدس املحتلة.
وقــال مالــك املنــزل معــاذ الرجبــي لوكالــة "وفــا": "إن 
أمــر  ســلطات االحتــال ســلمته قبــل نحــو أســبوعن 
هــدم ذايت، ويف حــال رفــض الهــدم ســيضطر لدفــع 

غرامة مالية تصل إىل 65 ألف شيقل".
وأضــاف أنــه اضطــر لهــدم منزلــه البالغــة مســاحته 55 
تجنًبــا  أطفــال  خمســة  بينهــم  أفــراد   7 ويــؤوي  مــًرا 

للغرامة املالية.
ويعيش املقدسيون بن مطرقة الهدم الذايت الذي 
املاليــة  الغرامــات  وســندان  مضاعفــة،  عقوبــة  يعــد 
مــن  عــى  االحتــال  بلديــة  تفرضهــا  التــي  الباهظــة 

يرفض هدم منزله.
اعتقاالت وإصابات

شــبان  بــن  مواجهــات  أمــس،  مســاء  واندلعــت، 
فلســطينين وقــوات االحتــال اإلرسائيــي يف بلــدة 
ثــوار  بــدء  مــع  تزامًنــا  القــدس،  جبــل املكــرب مبدينــة 
نابلــس فعاليــات اإلربــاك الليــي عــى جبــل صبيــح 

جنوب املدينة.
فلســطينين  شــباًنا  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
استهدفوا قوات االحتال باملفرقعات النارية عقب 

اقتحامها بلدة جبل املكرب يف جنوب القدس.
عــى شــاب  االحتــال  قــوات  اعتــدت  ذلــك،  وقبيــل 
املقدســة،  باملدنيــة  نابلــس  شــارع  يف  فلســطيني 

بحسب مصادر فلسطينية.
وأحــرق الشــبان اإلطــارات املطاطيــة ضمــن أســاليب 
مــن  قناصتــه  وتشــتيت  االحتــال  جنــود  إربــاك 
والحجــارة  الحارقــة  الزجاجــات  وألقــوا  اســتهدافهم، 

عى الجنود.
وتشــهد بلــدة بيتــا منــذ عــدة أشــهر فعاليــات يوميــة 
بــؤرة  إزالــة  الهادفــة إىل  الخطــوات  وأســبوعية ضمــن 
جبــل  أرايض  عــى  املقامــة  االســتيطانية  "افيتــار" 

صبيح.
أمــس،  مســاء  املواطنــن،  مــن  عــدد  وأصيــب 
مبواجهــات مــع قــوات االحتــال التــي اعتــدت عــى 
مسرة كفر قدوم األسبوعية املناهضة لاستيطان.

وأفــادت مصــادر محليــة بإصابــة عــدد مــن املواطنــن 
والعــرشات  باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
رشق  قــدوم  كفــر  يف  املواجهــات  خــال  باالختنــاق 

قلقيلية.
أطلقــت  االحتــال  قــوات  أن  املصــادر  وأوضحــت 
وابــًا كثيًفــا مــن قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع صوب 
منهــم  العــرشات  إصابــة  إىل  أدى  مــا  املواطنــن، 

بحاالت اختناق.
وأشــارت املصــادر أن قــوات االحتــال حاولــت تنفيذ 
كامئــن يف محاولــة العتقــال الشــبان الثائريــن، فيــام 

أفشلها الشبان.
وانطلقــت مســرة كفــر قــدوم مطلــع يوليــو متــوز عــام 
أغلقتــه  الــذي  القريــة  شــارع  بفتــح  للمطالبــة   2011

قــوات االحتــال خال انتفاضة األقى عام 2003، 
وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومن أسبوعًيا.

يربــط  ممــر  أنــه  يف  القريــة  مدخــل  أهميــة  وتكمــن 
والبلــدات  القــرى  مــن  ومحيطهــا  قــدوم  كفــر  بــن 
الفلســطينية، مــا تســبب مبعانــاة كبــرة للمواطنــن 

بعد إغاقه.
 24 أكــرث مــن  أمــس، عــن  قــوات االحتــال  وأفرجــت 
الخليــل جنــوب  بلــدة صوريــف شــاميل  مــن  مواطًنــا 
الضفــة الغربيــة بعــد احتجازهــم لســاعات والتحقيــق 

معهم ميدانًيا. 
االحتــال  قــوات  بــأن  األرسى  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
جمعــت املعتقلــن يف أحــد مراكــز االعتقــال شــامل 
التواصــل  بعــدم  وهددتهــم  واســتجوبتهم  الخليــل، 
مــع املحرريــن املفــرج عنهــم إىل قطــاع غــزة، قبيل أن 

تفرج عنهم. 
اعتقــاالت  حملــة  شــنت  االحتــال  قــوات  وكانــت 
مواطًنــا،   24 مــن  أكــرث  طالــت  أمــس،  فجــر  واســعة 
بينهــم  مــن  حــامس،  حركــة  مــن  محــررون  معظمهــم 
النائــب ســمر القــايض والشــيخ مروان أبــو فارة وتقى 
الهــور ابنــة القائــد يف كتائــب القســام األســر جــامل 

الهور. 
مصعــب  غنيــامت،  ضيــاء  املعتقلــن:  مــن  وعــرف 
غنيــامت، مالــك غنيــامت، بهــاء عرعــر، بهــاء فــروخ، 
أحمــد  حــدوش،  حســام  غنيــامت،  عطيــة  مصعــب 
نــور  القــايض،  عنــان  القــايض،  يحيــى  القــايض، 
إســامعيل  أحمــد  فــارة،  أبــو  إبراهيــم  القــايض، 
غنيامت، حسام الدين الهور، محمد إبراهيم الهور، 
مجاهد خالد الباشا الهور، محمد إبراهيم غنيامت، 
معــروف وحيــد أبــو فــارة، أميــن هنيــة الهــور، مجــدي 

عبد الجليل أبو فارة، وإبراهيم كوانن.
منــذ  "شــمعدانات"  وضــع  يف  مســتوطنون  ورشع 
ساعات ليل أمس، عى مفرقات الطرق يف األغوار 

الشاملية.
فــإن  دراغمــة؛  عــارف  الحقوقــي  للناشــط  ووفقــا 
وأقامــوا  "الشــمعدانات"،  وضعــوا  املســتوطنن 

احتفاالت بالقرب منها.
اعتــداءات  مؤخــًرا  تشــهد  األغــوار  مناطــق  أن  يذكــر 
كــام  الرعــاة،  بحــق  خاصــة  املســتوطنن  مــن  يوميــة 
نفــذت ســلطات االحتــال مؤخــرا عمليــات اســتياء 
واسعة عى مركبات املواطنن واملعدات الزراعية، 
إضافــة الســتهدافها خطوط امليــاه الزراعية، وفرضها 

املخالفات.

املحملة ببضائع من دولة االحتال اإلرسائيي وإليها.
ت الحركة يف بيان "أن القرار الكويتي يشكل مسعى واضًحا لتطبيق  وعدَّ
السياســة الكويتيــة القدميــة الجديــدة، التــي تهــدف دامًئــا إىل االنتصــار 
ه،  يه حامس، وتكربه، وُتِجلُّ لفلســطن وقضيتها العادلة، وهو موقف ُتَحيِّ
ألنــه يتــامىش مــع قــرار املقاطعــة العربيــة لاحتــال الــذي تبنتــه الجامعــة 

العربية منذ خمسينيات القرن املايض".
ورأت أن هــذا القــرار الكويتــي الجديــد ينســجم مــع التوجهــات الرســمية 
لــدى اإلخــوة األشــقاء يف دولــة الكويــت، أمــًرا وحكومــة وشــعًبا، الذيــن 
مــا فتئــوا ينتــرون لفلســطن يف كل املحافــل السياســية والدبلوماســية 
والربملانية والدولية، وهو موقف يؤكد رؤية حامس بأن األمة ما زال فيها 
خــر كثــر، عــى الرغــم مــن موجــة التطبيــع ســيئة الصيــت، التــي تحــاول 

حرفها عن بوصلتها.
وأكــدت أن هــذا القــرار الكويتــي ال يعــدُّ غريًبــا عــن األشــقاء يف الكويــت، 
داعيــة بقيــة الــدول العربيــة واإلســامية والصديقــة حــول العــامل إىل اتبــاع 
النهــج ذاتــه، ملحــارصة االحتــال، والتضييــق عليــه، ومنعــه مــن اســتغال 
الــذي  الوقــت  والتصديــر، يف  االســتراد  البحريــة يف عمليــات  موانيهــا 
يواصل فيه قتل اإلنسان الفلسطيني، ورسقة أرضه، وتدنيس مقدساته، 

يف انتهاك سافر وخرق فاضح لكل املواثيق الدولية.

اليــوم الثالــث مــن مؤمتــر "رواد ورائــدات بيــت املقــدس الثــاين عــرش"، إن مــا 
تقدمــه حــامس مــن تضحيــات وشــهداء وأرسى وجرحــى وإبعــاد وتقلــب عــى 

جمر الزمن يؤكد صحة املسار وصدق التوجه. 
ولفــت إىل أن حــامس لديهــا أربعــة أرسى مــن االحتــال يف قبضــة القســام، 
مشــدًدا عــى أن هــؤالء األرسى لــن يــروا الشــمس مطلًقــا إال إذا تنّعــم أرسانــا 
بشــمس الحريــة.  وأشــار هنيــة إىل أن حركــة حــامس نفــذت أول عمليــة أرس 

لجندين إرسائيلين بعد عام واحد من انطاقتها. 
وأضاف أن حامس قدمت قادتها شهداء يف لوحة رشف تبدأ وال تنتهي، وإن 
غابــوا عــن األنظــار فهــم يف الوجــدان، وآخرهــم البطــل فــادي أبــو شــخيدم الذي 

هب للدفاع عن األقى. 
ســجون  داخــل  وقادتهــا  أبطالهــا  مــن  كبــر  عــدد  وجــود  لحــامس  فخــر  وتابــع: 
قبلــت  لكنهــا  الزمــن،  جمــر  عــى  تتقلــب  حــامس  أن  إىل  مشــًرا  االحتــال، 
بالشــهداء والجرحــى واألرسى واإلبعــاد واملطــاردة.  وأكــد هنيــة أن  التحــدي 
حركة حامس تحتل الصدارة يف مشهد املقاومة عى أرض فلسطن، وتسر 
يف خــط ثابــت منــذ انطاقتهــا، مشــدًدا عــى أن طريــق التحريــر والوصــول إىل 
األقــى وكل فلســطن ال ميــر إال عــرب فوهــات البنــادق. ولفــت هنيــة إىل أن 
األرسى والشــهداء هــم ضحايــا االحتــال وإرهابه، لكنهــم أيًضا تقدموا وحملوا 

أرواحهم عى أكفهم بكل معاين البطولة ليدافعوا عن أرضهم.

برلن - غزة/ محمد عيد-وكاالت: 
جمــدت إذاعــة صوت أملانيا "دويتشــه 
فيلــه" عمــل أربعــة صحافيــن، متهيــًدا 
إلجراء تحقيقات معهم بتهمة "معاداة 

السامية". 
اإلعاميــة   "DW" مؤسســة  وأعلنــت 
أمــس إطــاق تحقيــق خارجــي مســتقل 
الســامية"،  بـ"معــاداة  اتهامــات  يف 
تضمنهــا مقــال لصحيفــة أملانيــة بحــق 

املاضيــة  الســنوات  يف  نــرشوا  قــد 
تعليقات معادية للسامية عرب وسائل 
إعــام  ووســائل  االجتامعــي  التواصــل 
أخــرى، وُنــرشت تلــك التريحات عرب 
حســابات خاصــة يف مواقــع التواصــل 
بعــض  حذفــت  وقــد  االجتامعــي، 

املنشورات يف وقت الحق". 
ونقلــت الصحيفــة األملانيــة تعليقــات 
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــرب 
يبــدو  بعضهــا  الصحافيــون،  بهــا  أدىل 
أنهــا "تقلــل مــن أهميــة الهولوكوســت، 
املعاديــة  النمطيــة  الصــور  تديــم  أو 
"دويتشــه  رئيــس  وقــال  لليهــود".  
تريحــات  يف  ليمبــورغ،  بيــر  فيلــه" 
فيلــه  دويتشــه  "متكنــت  صحافيــة: 
مــن االســتعانة بوزيــرة العــدل األملانيــة 
الســابقة زابينــه لويتهويــزر شــنارنربغر، 
واالختصــايص النفي أحمد منصور، 

الصحافيــة  املبــادئ  "إن  وقــال: 
يف  عليهــا  منصــوص  للمؤسســة 
يف  وكذلــك  فيلــه،  دويتشــه  قانــون 
مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة، ويف 
إرشــادات رئاســة التحريــر باملؤسســة، 
لــزم  -إذا  ســنتخذ  أويل  تحقيــق  وبعــد 
األمر- إجراءات فورية، إن ثبتت صحة 

انتهاكات هذه القواعد". 
اإلعاميــن  منتــدى  وطالــب 
األملانيــة،  اإلذاعــة  الفلســطينين، 
أربعــة  عمــل  تجميــد  عــن  بالعــدول 

صحافين.
بيــان،  يف  اإلعاميــن،  منتــدى  وأكــد 
التــام مــع الصحافيــن  أمــس، تضامنــه 
الذيــن جمــد عملهــم، مطالًبــا مؤسســة 
"DW" اإلعاميــة بالعــدول عــن ذلــك، 
اإلنســان،  حقــوق  مبــادئ  واحــرام 
الــرأي  حريــة  يف  الحــق  ســيام  ال 

القســم  يف  وموظفــن  موظفــات 
أحــرار  موظفــن  إىل  إضافــة  العــريب، 
قــرر  وقــد  أملانيــا،  خــارج  لهــا  تابعــن 

إيقافهم عن العمل. 
دويتشــه  "زود  صحيفــة  وأوردت 
تسايتونغ" يف تقرير لها أن "عدًدا من 
العاملن بالقســم العريب يف دويتشــه 
فيلــه، وكذلــك أحــد املتعاونــن، الذي 
يعمــل بشــكل مســتقل مــع املؤسســة؛ 

يتفــق  معروفتــان  شــخصيتان  وهــام 
املهمــة  هــذه  مــع  املهنــي  مســارهام 

خاصة". 
لـ"دويتشــه  الرســمي  املوقــع  وحســب 
بهــا  ســيقوم  التــي  املهــام  إن  فيليــه"؛ 
االتهامــات  اســتيضاح  هــي  التحقيــق 
تحفظــات،  دون  للعيــان  ظهــرت  التــي 
وفحــص هــل مــا وقــع داخــل املؤسســة 
وتقديــم  "هفــوات"،  مجــرد  كان 
وقائيــة  إجــراءات  بشــأن  توصيــات 

للمستقبل. 
الصحــايف  املتحــدث  أفــاد  جهتــه  مــن 
األملانيــة  اإلعاميــة  املؤسســة  باســم 
التحقيــق  أن  يومبلــت  كريســتوف 
نقلهــا  التــي  التريحــات  ســيتناول 
املقال عن منشورات أخرى للعاملن، 
وتلــك التــي عــرب صفحاتهم الشــخصية 

عى وسائل التواصل االجتامعي. 

لقيــم  االنحيــاز  عــن  فضــًا  والتعبــر، 
محابــاة  وعــدم  واإلنســانية،  العدالــة 
معــاداة  يف  املوغــل  االحتــال  كيــان 

اإلنسانية.
للصحافيــن  الــدويل  االتحــاد  ودعــا 
للتدخــل  الحقوقيــة  واملنظــامت 
حاميــة  أجــل  مــن  والعاجــل  الفــوري 
عملهــم  جمــدت  الذيــن  الصحافيــن 
معهــم،  والتضامــن   ،"DW" مؤسســة 

لئا تنتهك حقوقهم املهنية.
وطالــب املنتــدى الصحافيــن األحــرار 
تضامنهــم  عــن  للتعبــر  العــامل  يف 
معهــم، وعــدم الســامح بالتضييق عى 
حريــة الــرأي والتعبــر بدعــوى "معــاداة 
الســامية"، ال ســيام مــع هجــوم اإلعــام 
الاعــب محمــد  الســافر عــى  الغــريب 
تريكــة عــى خلفيــة رفضــه ظاهــرة  أبــو 

الشذوذ الجني.

منتدى اإلعالميين يعبر عن تضامنه ويطالب المنظمات الدولية بالدفاع عنهم

إذاعة ألمانية ُتجمد عمل 4 صحافيين بسبب انتقادهم )إسرائيل(
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تأهل منصة "روافد" 
للمنافسة على جائزة األمم 

المتحدة لإلبداع الرقمي
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن تأهل منصة روافد التعليمية، للمنافسة عىل 
جائــزة مؤمتــر القمــة العامليــة لإلبــداع الرقمــي لعــام 2021، وهــي إحــدى الجوائــز 

الخاصة مبنظمة األمم املتحدة.
التــي  واملبــادرات  التطبيقــات واملشــاريع  مــن  عــىل مجموعــة  روافــد  وتفوقــت 

تقدمت للمنافسة عىل املستوى الوطني.
 )WSA( وأوضحــت الــوزارة يف بيــان صحفــي أمــس، أن مبــادرة القمــة العامليــة
عملت عىل تقييم املحتوى الرقمي للمشاريع واملبادرات املتقدمة، واختارت 

منصة روافد التعليمية لتمثيل فلسطني يف املسابقة العاملية.
 180 بهــا  تشــارك  التــي  منافســات  فلســطني يف  دولــة  روافــد  منصــة  وســتمثل 
دولــة عضــو يف هيئــة األمــم املتحــدة. وتبحــث املســابقة عــن أفضــل التطبيقــات 
التــي تقــدم حلــواًل رقميــة ألي مــن أهــداف املنظمــة الدوليــة املتعلقــة بالتنميــة 
املســابقة  يف  للفــوز  وافــرة  حظوظــا  للمنصــة  إن  الــوزارة  وتقــول  املســتدامة. 
وتحقيق مستوى متقدم ورفع علم فلسطني خاصة أنها متتلك إمكانيات مميزة 
يف توظيــف التكنولوجيــا والتطبيقــات الرقميــة. وذكــرت أن روافــد توفــر خدمــة 
الــدروس التعليميــة املصــورة لــآالف مــن الطلبــة يف الضفــة والقطــاع واملهتمــني 

عىل مستوى الوطن العريب والعامل.

لندن/ وكاالت:
طّور مهندسون روبوتا ميكنه الجلوس 
وحمل األشــياء مثل الطيور الطبيعية، 
مع أقدام وأرجل مثل صقر الشاهني.
وميكن للطيور أن تهبط عىل األســطح 
وامللمــس،  الحجــم  يف  املختلفــة 
مغطــى  أو  رطبــا  بعضهــا  يكــون  والتــي 
وكانــت  ذلــك.  غــر  إىل  بالطحالــب، 

كبــر  اهتــام  محــل  القــدرة  هــذه 
مــارك  مختــرات  يف  للمهندســني 
كتكوســي وديفيــد لينتينــك، التابعــة 

لجامعة ستانفورد.
واآلن، بالتعــاون مــع مختــرات جامعــة 
غرونينغــن بهولنــدا، طــور املهندســون 
روبوتــا بتقنيــات مســتوحاة من قدرات 
الطيــور تلــك، بحســب مــا أورد موقــع 

"ســاينس  عــن  نقــا  اليــوم"  "روســيا 
دييل".

وقــال ويليــام رودريــك، الحاصــل عىل 
والــذي كان طالــب  الدكتــوراة،  درجــة 
املختريــن:  كا  يف  عليــا  دراســات 
"ليــس مــن الســهل محــاكاة كيف تطر 

الطيور وتهبط".
الدراســة  مــن  ســنوات  ومّكنــت 
مــن  املســتوحاة  الروبوتــات  عــىل 
كتكوســي،  مختــر  يف  الحيوانــات 
وعــىل الروبوتــات الجويــة املســتوحاة 
لينتينــك،  مختــر  يف  الطيــور  مــن 
خــاص  روبــوت  بنــاء  مــن  املهندســني 
بحثيــة  ورقــة  يف  تفصيلــه  وقــع  بهــم، 
يف  ديســمر  مــن  األول  يف  ُنــرت 

مجلة "سينس روبتكس".
طيــار  دون  بطائــرة  توصيلــه  وعنــد 

أطلــق  مــا  فــإن  املروحيــات،  رباعيــة 
عليه اســم "ســناج" )SNAG(، يشــكل 
والتقــاط  التحليــق  ميكنــه  روبوتــا 
عــىل  والجلــوس  األشــياء  وحمــل 
أســطح مختلفــة، والتشــبث بـ"مخالبه" 

وأصابعه يف األسطح غر املستوية.
القــدرات  هــذه  إىل  وللوصــول 
الروبــوت،  لهــذا  املحتملــة  املتنوعــة 
ألنــواع مختلفــة  مقارنــة  الفريــق  أجــرى 
للطيــور،  القــدم  أصابــع  تنظيــم  مــن 
املنــاخ  لقيــاس  واختروهــا يف مهمــة 
املحيل يف غابة أوريغون النائية، عن 
طريــق توصيــل جهــاز استشــعار درجــة 

الحرارة والرطوبة يف الروبوت.
الرئيــي  املؤلــف  رودريــك،  وقــال 
للدراسة: "ما أدهشنا هو أن الروبوت 
قــام بنفــس املنــاورات الجويــة للطيــور 

األســطح  عــن  النظــر  بغــض  الطبيعيــة، 
التي هبط عليها. إنه يسمح للقدمني 
نســيج  وتعقيــد  تنــوع  مــع  بالتعامــل 
الســلوك  وهــذا  نفســه.  الســطح 
كل  يف  نشــاهده  الــذي  املعتمــد 
أن  يف  الســبب  هــو  للطيــور  هبــوط 
الحــرف S  يف اســم SNAG يرمــز إىل 

الصور النمطية".
يقــرتب  الببغــاوات،  مثــل  ومتامــا 
بالطريقــة  هبــوط  كل  مــن  "ســناج" 
نفســها. ولكــن مــن أجــل حســاب حجــم 
روبوتــات  تعتمــد  الرباعيــة،  املروحيــة 
"ســناج" عــىل أرجــل صقــر الشــاهني. 
وبدال من العظام، يحتوي عىل هيكل 
واســتغرق  األبعــاد،  ثــايث  مطبــوع 
"سناج" نحو 20 اختبار إلتقان قدرات 

الطيور.

الخــاص  محركهــا  لهــا  ســاق  وكل 
للتحــرك ذهابــا وإيابــا وأخــرى للتعامل 
مــع اإلمســاك. مســتوحاة مــن الطريقة 
التــي تســر بهــا األوتــار حــول الكاحــل 
ماثلــة  آليــة  ومتتــص  الطيــور،  عنــد 
يف ســاق الروبــوت طاقــة تأثــر الهبوط 

وتحولها إىل قوة إمساك.
والنتيجــة هــي أن الروبــوت لديــه قبضة 
خــاص،  بشــكل  الرسعــة  وعاليــة  قويــة 
ميكــن تشــغيلها يف غضــون 20 ملــيل 

ثانية.
وهناك عدد ال يحىص من التطبيقات 
املمكنــة لهــذا الروبــوت، مبــا يف ذلــك 
حرائــق  ومراقبــة  واإلنقــاذ  البحــث 
الغابــات، وميكــن أيضــا ربطــه بتقنيات 
طيــار  دون  الطائــرات  غــر  أخــرى 

لاستفادة من قدراته املميزة.

مهندسون يبتكرون روبوًتا بأرجل تشبه صقر الشاهين

تهنئة بالسالمة 
تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملــون كافــة بالتهنئــة ملديرهــا العــام، 

رئيس التحرير، األستاذ الصحفي/ 
رامي محمود خريس )أبو محمد(

تعرضهــا  بعــد  "محمــد"  ولنجلــه  لــه  العاجــل  الشــفاء  متمنــني  بالســامة، 
لحادث سر مساء أمس.

     الحمد لله عىل سامتها.

الكويت كما أعرفها
الفلســطيني  الوطنــي  التحــرر  حركــة  انطــاق  مركــز  الكويــت  كانــت 
وال ســيا حركــة فتــح بقيــادة يــارس عرفــات. وكانــت الكويــت الدولــة 
تقدمًيــا  واألكــر  الفلســطينية  للوطنيــة  رعايــة  األكــر  والشــعب 
األقــرب  زالــت  ومــا  الكويــت  كانــت  للفلســطينيني.  للمســاعدات 
لفلســطني وللقوميــة العربيــة الرافضة لاحتــال الصهيوين، وللتطبيع 

مع املحتل.
لقد مارست دول كرى ضغوًطا عىل دولة الكويت لتطبيع عاقاتها 
مــع )إرسائيــل( كــا فعلــت اإلمــارات والبحريــن، ولكــن دولــة الكويــت 
املشــكلة  تحــل  مل  مــا  التطبيــع  ورفضــت  الضغــوط،  هــذه  تحــدت 
الفلســطينية. املوقف الكويتي العرويب ينبع من قناعات راســخة يف 
السياســة الكويتيــة، وقناعات محروســة بالدميقراطيــة الكويتية، التي 

تعد الدميقراطية األرقى يف الباد العربية.
ا عن وزيرة األشغال ووزيرة  أمس السبت أصدرت الكويت قراًرا وزاريًّ
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )رنا الفارس( يحظر 
دخول السفن املحملة ببضائع من وإىل )إرسائيل( عر مياه الكويت 
اإلقليميــة. مــع اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة كافــة حيــال مــن يخالفــون 

القرار.
قد يستغرب بعض القراء املوقف الكويتي الصادر عن إمارة محدودة، 
ذات عاقــة مميــزة مــع أمــركا بســبب دور أمــركا يف تحريــر الكويــت، 
كيــف تخالــف الكويــت السياســة األمريكيــة؟! أنــا زرت الكويت وأتابع 
الكويتــي، وتعرفــت  الرملــان  الكويتيــة، وال ســيا مواقــف  املواقــف 
إىل سياســة الكويــت املتوازنــة يف املنطقــة حيــث البيئــة الجغرافيــة 
الحاكمــة، وتعرفــت إىل الثقافــة الكويتيــة، لــذا ال أســتغرب املوقــف 
الكويتي من رفض التطبيع مع )إرسائيل(، بل هذا هو ما ينســجم مع 

الحالة الكويتية ومع مكونات الكويت أمًرا وحكومة وشعًبا.
حالــة  والبحريــن  اإلمــارات  يف  ميثــل  املحتــل  مــع  التطبيــع  كان  إذا 
انسجام سيايس يرتبط بالبيئة والثقافة، فإن الرفض الكويتي ينسجم 
ا بالعروبة.  مع واقع الكويت الدولة األكر دميقراطية، واألكر متســكً
الخليــج واألردن واملغــرب يضغــط عــىل املوقــف  طبًعــا تطبيــع دول 
الكويتــي لــي تلتحــق باتفاقيــة أبراهــام، ولكــن الكويــت التــي تــدرك 
التطبيــع  منطــق  وترفــض  الضغــوط  تتحــدى  االحتــال  مفهــوم  جيــًدا 
وترى فيه خذالًنا للشــعب الفلســطيني. كل التحية لشــعب الكويت 

وملواقف الكويت الرسمية والرملانية.


