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Thursday 22 September 2022 الخميس 26 صفر 1444هـ 22 سبتمبر/ أيلول

ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول واقع التعليم في مدينة القدس
Thursday 22 September 2022 الخميس 26 صفر 1444هـ 22 سبتمبر/ أيلول

"أرسلـــة المناهـــج".. 
شطـب لالنتمـاء وترويـج لتاريـخ مزيــف 

التعليــم يف رشقــي القــدس.. 
سياسات إرسائيلية تحارب العقول

تعــدد المرجعيـــات التعليميـــة 
يف القدس ُيشتت الذاكرة الجمعية

اقرأ في                 اليوم

وقفـــة بغـــزة رفًضا ألرسلـــــة 
المنهاج يف القدس المحتلة

غزة/ فلسطني:
شارك العرشات من طلبة املدارس يف مدينة غزة، أمس، يف وقفة احتجاجية، 
رفضــًا ألرسلــة التعليــم يف مدينــة القــدس املحتلــة. ورفــع الطلبــة املشــاركون يف 
الوقفة الفتات كتب عىل بعضها: "مدارســنا قالعنا ومنهاجنا فلســطيني"، و"ال 
لتهويــد املنهــاج الفلســطيني"، و"ال لحــذف العلــم الفلســطيني". وأكــد القيــادي 

يف حركــة الجهــاد اإلســالمي الشــيخ خــر حبيــب أن االحتــالل يحــاول 
حســم معركــة القــدس بطمــس املعامل اإلســالمية، مشــددًا عــىل أن أبناء 

دعوات إىل تكثيف الرباط 
فـي األقصـى إلحبـــاط 

اقتحامات االحتالل
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

دعــت شــخصيات فلســطينية، أمــس، إىل شــد الرحــال وتكثيــف الربــاط يف 
املســجد األقــى املبــارك، إلحبــاط مخططــات االحتــالل اإلرسائيــي بتنفيــذ 
اقتحامــات غــر مســبوقة داخلــه، تزامنــًا مــع مــا تســمى "األعيــاد اليهوديــة". 

وقــال خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ عكرمــة صــري، إن 
"واجــب الوقــت هــو الربــاط يف األقــى لــكل مــن يســتطيع الوصــول 

30 معتقـــــاًل إداريًّا يبـــــدؤون 
اإلرضاب المفتوح األحد القادم 

 رام الله/ فلسطني:
ا، خوض اإلرضاب املفتوح عن الطعام األحد القادم؛  يعتزم 30 معتقاًل إداريًّ
رفضــا الســتمرار اعتقالهــم. وقال املعتقلــون اإلداريون الـ30، يف بيان، أمس: 
أيــام تفصلنــا عــن إطــالق معركتنــا ضــد االعتقــال اإلداري، جهوزيتنــا  "أربعــة 
يف أعــىل مســتوياتها، تنتظــر انطــالق شــعلة البدايــة يــوم الخامــس والعرشيــن 
مــن أيلــول". وكان هــؤالء املعتقلــون اإلداريــون، وجهــوا رســالة، أكــدوا فيهــا أن 

ســجون  إدارة  مامرســات  وأن  مســتمرة،  اإلداري  االعتقــال  مواجهــة 
لــدى  فعــّي  كمحــرك  األمنــّي  الهــوس  يحكمهــا  يعــد  "مل  االحتــالل 

على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة لألمم المتحدة
رفض عريب ودويل لمواصلة 

االحتـــالل انتهـــاك حـــق 
الشعب الفلسطيين

نيويورك/ فلسطني:
أعربــت دولتــا الكويــت والرتغــال، أمــس، رفضهــام مواصلــة االحتــالل 
وأنشــطته  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  انتهاكاتــه  اإلرسائيــي 

الخارجيــة  وزيــر  وعــد  املحتلــة.  األرايض  يف  االســتيطانية 
الـــ77  الــدورة  أعــامل  النــارص، عــىل هامــش  الكويتــي أحمــد 

ا" بوتين يعلن التعبئة العسكرية "جزئيًّ
روسيـا تستدعـي 300 ألــف جنــدي احتيـــاط 

وتلـــــوح باستخـــــدام النــــــووي

"القسام" ُتزيح الستار عن ميدان 
طائـــرة "شهـــاب" بغـــزة

خالل جلسة عقدها في ميناء غزة البحري
"الترشيعــــــي": الثــــــــروات "الترشيعــــــي": الثــــــــروات 
والمصادر الطبيعية حقوق والمصادر الطبيعية حقوق 
خالصة للشعب الفلسطيينخالصة للشعب الفلسطيين

غزة/ محمد عيد:
أقر المجلس التشريعي، أمس، تقرير اللجنة القانونية 
بشــأن "حــق شــعبنا الفلســطيني فــي الغــاز وحمايــة 
موارده الطبيعية من االحتالل اإلسرائيلي". جاء ذلك 
خــالل جلســة عقدها المجلس في مينــاء غزة البحري 
بمشاركة برلمانية من دول عربية وإسالمية وأوروبية 
وأمريــكا الالتينية. ويمتلك الفلســطينيون حقول غاز 
فــي البحــر المتوســط قبالــة شــواطئ غــزة اكُتشــف 
اثنــان منها عامــي 1999 و2000، لكن االحتالل يمنع 
اســتخراج الغاز واالســتفادة منه. وُأطلق على الحقل 

ا ضمن المياه  األول اسم "غزة مارين"، ويقع كليًّ
اإلقليمية الفلســطينية قبالــة مدينة غزة، أما 

استطالع: 71 % غري راضني 
عن أداء سلطة عباس 

رام الله/ فلسطني:
أظهر استطالع رأي للجمهور الفلسطيني أن نحو 71 % من املستطلعة 
آراؤهــم غــر راضــني عــن أداء ســلطة محمــود عبــاس. وأشــار االســتطالع 

الــذي نفــذه املركز الفلســطيني للبحوث السياســية واملســحية 
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف 13-17 ســبتمر/ أيلــول 

مقاومو الضفة: لن نتخىل 
عن "المطارد اشتية"

نابلس/ فلسطني:
عــن  يتخلــوا  لــن  أنهــم  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  مقاومــون  أكــد 
رفيقهــم املطــارد مصعــب اشــتية املطلــوب لالحتــالل اإلرسائيــي، 

ا يف ســجون أجهزة أمن الســلطة مع الشــاب  واملعتقل حاليًّ
ابــن نابلــس عميــد طبيلــة. وشــدد املقاومــون الذيــن أطلقوا 

حمـــاس تحـــذر مــن استمـــرار سياســـة 
"الباب الدوار" بني السلطة واالحتالل

"الشعبية" تدين 
سلوك أمن السلطة 
"المهـدد للسلـم 
األهيل" يف نابلس

دمشق/ فلسطني:
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  أدان 
فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 
عــىل  الســلطة  أمــن  أجهــزة  إقــدام 
اعتقــال املطــارد مصعــب اشــتية؛ 
اإلرسائيــي،  لالحتــالل  املطلــوب 
وما رافق ذلك من أحداث أسفرت 

مواطــن  استشــهاد  عــن 
برصــاص  آخريــن  وإصابــة 

فراس يعيش.. 
بحــث عن أمــان 
لمركبته فطالته 

رصاصات أمن 
السلطــــــة

حملة رقمية رفًضا الستهداف 
المحتـــوى الفلسطينـــي 

عىل مواقع التواصــل
غزة/ محمد أبو شحمة:

أمــس،  الفلســطيني،  املحتــوى  لحاميــة  الدوليــة  الحملــة  أطلقــت 
تحــت  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــر  إلكرتونيــة  حملــة 
وســم "عدالــة رقميــة"، رفًضــا لالســتهداف املتكــرر للمحتــوى 

غزة/ محمد أبو شحمة:
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أزاحــت 
الســتار عــن ميــدان طائــرة شــهاب، قــرب مينــاء غــزة، 
الشــهداء  ذوي  مــن  عــدد  بحضــور  املدينــة،  غــريب 

وشخصيات وطنية وحشد جامهري. وقال املحرر 
الكتائــب  إزاحــة  خــالل  فنونــة  أبــو  إيــاد  القســامي 

الستار عن ميدان طائرة شهاب أمس: "إن 
رسالة القائد العام لكتائب القسام محمد 

موسكو/ وكاالت:
رّصح وزير الدفاع الرويس سرغي شويغو، أن 
بــالده ستســتدعي 300 ألــف جنــدي احتيــاط، 
خــالل  النوويــة  األســلحة  باســتخدام  ولــّوح 

العمليــات يف أوكرانيــا. جــاء ذلــك يف ترصيــح 
أمــس، عقــب إعــالن الرئيــس فالدميــر بوتــني،  
الجيــش  صفــوف  يف  جزئيــة  عســكرية  تعبئــة 
اســتدعاء  "ســيتم  شــويغو:  وقــال  الــرويس. 

التعبئــة  ألــف جنــدي احتيــاط يف نطــاق   300
جيشــنا  أســلحة  "كل  وأضــاف:  الجزئيــة". 

خــالل  ستســتخدم  النوويــة  فيهــا  مبــا 
عملياتنا الخاصة يف أوكرانيا".

غزة/ فلسطني:
حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  حــذرت 
اللــه  رام  يف  الســلطة  مواصلــة  مــن  أمــس، 
سياســة "البــاب الــدوار" يف مالحقــة واعتقــال 

النشطاء يف الضفة الغربية املحتلة.
اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
القانــوع، يف تغريــدة عــر "تويــرت": إن "حملة 
االعتقــاالت التــي نفذتهــا قــوات االحتــالل يف 

اعتقــال  مــع  بالتزامــن  الغربيــة،  الضفــة  أرجــاء 
اشــتية  مصعــب  للمطارديــن  الســلطة  أجهــزة 

املالحقــة  تؤكــد  طبيلــة،  وعميــد 
والناشــطني،  للثائريــن  املشــرتكة 
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التشريعي يعقد جلسته في ميناء غزة البحري            )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

عناصر من القسام يقفون في ميدان طائرة شهاب أمس        )تصوير/ ياسر فتحي(

الطريق إىل مدارس
القدس.. تعليـــم عىل

إيقـــاع الرصـــاص
10-710-7

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
ثالثــة  أمــس  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  دمــرت 
يف  وآخــر  اللــه،  رام  مدينــة  رشق  أحدهــا  منــازل، 
اقتحــام  لت  ســهَّ حــني  عــىل  املحتــل،  النقــب 

عــرشات املســتوطنني لباحــات املســجد األقــى 
وقــت  يف  مشــددة،  أمنيــة  بحاميــة  وزودتهــم 
أصابــت القــوات عــرشات املواطنــني مبواجهــات 

يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية املحتلة.

االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  اللــه،  رام  رشق  ففــي 
تجمــع عــني ســامية قــرب قرية كفر مالــك، ودمرت 
منزلــني للمواطنــني حســن كعابنــة، وناجح كعابنة، 
بعــد إجبــار عائلتيهــام املقــدر عددهــام بـــ17 فــرًدا 

عــىل إخالئهــام قــًرا. كــام دمــرت قــوات االحتالل 
منزل املواطن سامل أبو عصيدة يف قرية البقيعة 

مبنطقــة النقــب داخــل األرايض املحتلــة 
عــام 1948 بزعــم عدم الرتخيص، وتركته 

عشرات اإلصابات بمواجهات في مناطق متفرقة بالضفة
االحتـــالل يدمـــر 3 منـــازل بـــرام هللا والنقـــب 

ـــل اقتحامـــات المستوطنيـــن لألقصـــى ويسهِّ
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طرح عطاء )2022/20 – ف(
توريد وتركيب مستلزمات مرشوع تطوير ثالجات حفظ 

وتخزين البصل
ضمــن سلســلة قيمــة البصــل )طاقــة شمســية( مــن خــال مــروع الصمــود والنمــو 
االقتصــادي يف قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطويــر الســوق املتكامــل واملمــول 
من االتحاد األورويب من خال الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهــات 

االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بنيك مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر بأي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو غــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم فاتورة صفرية، وشهادة خصم منبع.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )90( يومًا 

من تاريخ تسليمه.
6. العطاء مجاين.

املوافــق  الخميــس  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  اســتام   .7

2022/09/22 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2022/10/05.

املوافــق  االثنــن  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/03 الساعة 11:00 صباحا يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

املتقدمن يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/10/06، الساعة 
الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
12. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

 ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

دولـــــــــــــة فلسطيــــــــــن
وزارة التعليــــم العـــــالــــي والبحث العلمي

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا – خان يونس
إعالن طرح عطـــاء بالظرف املختوم

احتياجات الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا 
رشاء وتوريد مواد كيميائية وأجهزة ملختربات العلوم الطبية

 عطاء رقم 01 / 2022 
تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا بخــان يونــس عــن إعــان طــرح 
عطــاء رشاء وتوريــد مــواد كيميائيــة وأجهــزة ملختــربات العلــوم الطبيــة، فعــى 
الركات ذات االختصاص املســجلة رســميًا وترغب يف املشــاركة يف هذا 
العطــاء مراجعــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن 
أجــل الحصــول عــى كراســة العطــاء مقابــل دفــع مبلغ وقدره 100 شــيكل غري 
مسرتدة يف حساب الكلية لدى رئيس قسم املالية، وذلك ابتداء من صباح 

يوم األحد املوافق 2022/09/25م.
مع مراعاة الشروط التالية : 

1. يتــم تقديــم األســعار بحيــث تكــون شــاملة كافــة أنــواع الرضائــب الحكوميــة 

مبــا فيهــا رضيبــة القيمــة املضافــة وعــى املــورد تقديــم الفواتــري الرضيبيــة 
وشهادة خصم من منبع )االستقطاع الرضيبي(.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــيك معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة مببلــغ %5 مــن إجاميل 

قيمة العطاء كتأمن دخول ساري املفعول ملدة 60 يوما من تاريخ فتح املظاريف.
3. الكلية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

4. يجب إرفاق شهادة بلد املنشأ للوازم املعروضة يف العطاء.

آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف يف متام الساعة الثانية عرة ظهرًا 
يوم األربعاء املوافق 2022/10/05م يف مكتب العميد قاعة االجتامعات.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالعناوين التالية : 
Website: www.cst.ps     Tel: 08 – 2034660 Ext 271
 Email: info@cst.ps                      Fax: 08 - 2034661    

خان يونس –  قيزان النجار- طريق رفح الغريب

 )GFD2022/ 03( إعالن طرح عطاء رقم
تقديم خدمات تدريبية

تقديــم خدمــات  عطــاء  طــرح  عــن  والتطويــر  للتنميــة  الجليــل  تعلــن جمعيــة 
االقتصــادي  التمكــن  مــروع  ضمــن   )03/GFD2022(:رقــم تدريبيــة 

للشابات والنساء املعيات يف قطاع غزة.
عــى الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف 
جمعية الجليل للتنمية والتطوير عى العنوان التايل: العنوان: غزة – الدرج 

– شارع الوحدة – عامرة العلمي - مقابل رشكة ضبان لألجهزة الكهربائية.
وذلك للحصول عى كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر خال ساعات 
الســاعة  08:00 صباحــًا إىل  الســاعة  مــن  الخميــس  األحــد حتــى  مــن  الرســمي  الــدوام 
04:00 عــرًا علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية واملالية هو 

يوم الخميس املوافق 2022/09/29 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/09/21.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األحد املوافق 2022/09/25 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجــاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

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

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

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

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

ملزيد من املعلومات واالستفسارات الرجاء االتصال بالشؤون اإلدارية واملالية 
عى موبايل جمعية الجليل للتنمية والتطوير التايل: 0599915209

اعالن عن توريد سيارة توزيع مياه صحية
عطاء رقم )2022/02(

تعلن جمعية األدهم للتنمية والتطوير – عزبة بيت حانون عن طرح عطاء بالظرف 
املختوم لتوريد "سيارة توزيع مياه صحية"، بتربع كريم من فاعل خري – بريطانيا.

فعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التوجــه الســتام نســخة مــن وثائــق 
العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة األدهــم للتنميــة والتطويــر الكائنــة يف عزبــة بيــت 
حانــون – الشــارع العــام – خلــف مســجد عبداللــه عــزام ابتــداًء مــن يــوم الخميــس 
املوافق 2022/09/22 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثه ظهرًا إىل موعد 

أقصاه يوم االحد املوافق 2022/10/02 وذلك حسب الروط التالية:
• يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.

• يجب عى متقدم العطاء تقديم خلو طرف من الدوائر الرضيبية املختصة.
• يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة.

• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 30 يومًا من تاريخ العطاء.
• مثن كراس العطاء 50 دوالر فقط غري مسرتدة لكل عطاء.

• تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة %2 من مثن العطاء وهو عبارة عن شيك بنيك 
مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 30 يومًا من تاريخ فتح العطاءات.

• آخر موعد لتسليم املظاريف املختومة يف مقر الجمعية يوم االحد املوافق 
2022/10/02 حتى الساعة  12ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم.

الســاعة  العطــاء  املشــاركة يف  للــركات  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  يتــم   •
العارشة صباحًا من يوم االثنن املوافق 2022/10/01.

• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.
• يحق للجمعية تجزئة العطاء.

• يحق للجمعية تأجيل العطاء أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه.
• الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

• ملزيد من االستفسارات واملعلومات يرجى االتصال عى جوال رقم / 0599442135.

القدس املحتلة-غزة/ فلسطن:
إىل  أمــس،  فلســطينية،  شــخصيات  دعــت 
املســجد  يف  الربــاط  وتكثيــف  الرحــال  شــد 
األقــى املبــارك، إلحبــاط مخططــات االحتــال 
مســبوقة  غــري  اقتحامــات  بتنفيــذ  اإلرسائيــي 
داخله، تزامنًا مع ما تسمى بـ"األعياد اليهودية".

وقال خطيب املسجد األقى املبارك الشيخ 
عكرمــة صــربي، إن "واجــب الوقــت هــو الربــاط 
يف األقــى لــكل مــن يســتطيع الوصــول إليــه"، 
مضيفــًا أنــه "يجــب عــى قــادر أن يشــد الرحــال 
إىل األقى، ومن مل يتمكن فعليه الصاة عند 

املنع، وله ثواب من يصي داخل املسجد".
"دعــوة  أن  صحفــي:  تريــح  يف  وأضــاف 
األقــى مســتمرة طاملــا  الربــاط يف املســجد 
األخطــار تهــدده"، محــذرًا يف الوقــت ذاتــه مــن 
تصاعــد وتــرية اعتــداءات االحتــال وانتهــاكات 

مستوطنيه بحق األقى.
ووصــف صــربي، النفــخ بالبــوق املزمــع تنفيــذه 
داخل املسجد األقى واملقدسات اإلسامية 
بأنــه "تدنيــس واســتفزاز ملشــاعر املســلمن"، 
مؤكــدًا أن املســتوطنن يســتغلون مناســباتهم 

وأعيادهم لتنفيذ أطامعهم التهويدية.
املقاومــة  قيــادة حركــة  دعــا عضــو  جانبــه،  مــن 
عبــد  الخــارج،  إقليــم  يف  حــامس  اإلســامية 
الجبــار ســعيد، إىل "تحــرك عــى أوســع نطــاق، 
والعــريب  الفلســطيني  التكاتــف  مــن  ملزيــد 
للعــدوان  للتصــدي  العاملــي،  واإلســامي 

اإلرسائيي عى املسجد األقى".
وقــال ســعيد يف تريــح صحفــي: إن "األقــى 
حقيقيــة  تهويديــة  لتهديــدات  يتعــرض 
األعيــاد  مواســم  متثــل  حيــث  وممنهجــة، 

واملتطرفــن  للمســتوطنن  فرصــة  اليهوديــة 
املســجد  عــى  عدوانهــم  لتشــديد  اليهــود 

األقى وأهلنا يف بيت املقدس".
املتطرفــن  املســتوطنن  "هــؤالء  أن  وأضــاف 
األعيــاد  هــذه  اســتثامر  يحاولــون  اإلرهابيــن، 
للمســجد  اليوميــة  شــبه  االقتحامــات  لتكثيــف 
ومامرســة  تهويديــة،  وقائــع  وفــرض  األقــى، 
طقوس تلمودية جديدة؛ تستند إىل خرافاتهم 

حول الهيكل املزعوم".
إجــراءات  ألي  حــامس  "رفــض  عــى  وشــدد 
األقــى،  املســجد  بحــق  تهويديــة  إرسائيليــة 
كل  وألن  رشعيتهــا،  أو  قانونيتهــا  لعــدم 
فيــه ستفشــل  واقــع جديــد  لفــرض  املحــاوالت 
املســجد،  يف  ومرابطاتنــا  مرابطينــا  بصمــود 

وأهلنا جميعًا يف بيت املقدس".
ودعــا ســعيد "جميــع أبنــاء شــعبنا الفلســطيني 
يف  الصمــود  إىل  املقــدس،  بيــت  يف  وأهلنــا 
وجــه اقتحامــات قطعــان املســتوطنن، وعــدم 
ملامرســة  أو  لاقتحــام  لهــم  الفرصــة  إتاحــة 
طقوســهم التوراتيــة املزعومــة"، موجهــا نــداءه 
إىل "أهلنــا يف فلســطن املحتلــة عــام 1948، 
املســجد  يف  واملرابطــة  القوافــل  لتســيري 
املقــدس  بيــت  يف  أهلنــا  ودعــم  األقــى، 

وإسنادهم".
وطالــب "أهلنــا يف الضفــة الغربيــة باالشــتباك 
مــع االحتــال وقطعــان مســتوطنيه، وتدفيعهــم 
مثــن العــدوان عــى املســجد األقــى وأهلنــا 
مواجهــة  عــى  والرتكيــز  املقــدس،  بيــت  يف 
لتلقينــه  االقتحامــات،  أوقــات  يف  االحتــال 
بــأن القــدس وأهلنــا يف بيــت املقــدس  درســًا 
نســمح  ال  حمــراء  خطــوط  األقــى  ومســجدنا 

بتجاوزها".
عــى  األمــة  مكونــات  "جميــع  ســعيد  وحــث 
األقــى،  عــى  العــدوان  هــذا  ضــد  التفاعــل 
بيــت  يف  أهلنــا  دعــم  يف  طاقاتهــا  وحشــد 
املقــدس واالنتصــار للمســجد األقــى، ســواء 
بتقديــم الدعــم واإلســناد املــايل لدعــم صمــود 
أهلنــا ورباطهــم، أو من خــال تنظيم الفعاليات 
الشعبية انتصارًا للمسجد األقى والقدس".

مــن جهتــه، دعــا نائــب رئيــس الحركة اإلســامية 
يف الداخل الفلسطيني املحتل، الشيخ كامل 
الثابــت واملســتمر يف  الربــاط  الخطيــب، إىل 
املسجد األقى، ضمن حملة حامة األقى، 
املخططــات  مــن  حاميتــه  عــى  تركــز  والتــي 
األعيــاد  خــال  املتصاعــدة  االســتيطانية 

اليهودية.
وقــال الخطيــب يف تريــح صحفــي: إن "أقــل 
بربــاط  األقــى  املســجد  ننــر  أن  الواجــب 
مســتمر، بعــرات اآلالف يف هــذه األيــام التــي 
غــري  القتحامــات  فيهــا  املســتوطنون  يســعى 

مسبوقة لألقى".
يــوم  كل  يتعــرض  "األقــى  أن  إىل  وأشــار 
ذلــك  ذروة  لكــن  واالقتحــام،  لاســتهداف 
األســبوع القــادم تزامًنــا مــع األعيــاد اليهوديــة"، 
تدعــو  الدينيــة  الجامعــات  أن  موضًحــا 
يف  بالبــوق  والنفــخ  مســبوقة  غــري  القتحامــات 

ساحات األقى.
تبقــى  أن  رضورة  عــى  الخطيــب  وشــدد 
الجمــوع مرابطــة يف املســجد األقــى إلحبــاط 
أنــه يجــب عــى  مخططــات االحتــال، مضيفــًا 
شعبنا أال يرىض بهذه املخططات االستيطانية 

ويجب تعزيز صمود األقى.

غزة/ فلسطن:
شــارك العــرات مــن طلبة املــدارس يف مدينة 
ألرسلــة  رفضــًا  احتجاجيــة،  وقفــة  أمــس،  غــزة، 

التعليم يف مدينة القدس املحتلة.
الفتــات  الوقفــة  يف  املشــاركون  الطلبــة  ورفــع 
كتب عى بعضها: "مدارســنا قاعنا ومناهجنا 
فلسطيني"، و"ال لتهويد املنهاج الفلسطيني"، 

و"ال لحذف العلم الفلسطيني".
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
الشــيخ خــرض حبيــب أن االحتــال يحــاول حســم 
اإلســامية،  املعــامل  بطمــس  القــدس  معركــة 
مشددًا عى أن أبناء شعبنا قادرين عى إفشال 

عاصمــة  القــدس  لتبقــى  االحتــال  مخططــات 
فلسطن.

أن  الوقفــة،  خــال  كلمــة  يف  حبيــب  وبــن 
القــدس هــي جوهــر الراع بن شــعبنا "والكيان 
هــي  لفلســطن  بالنســبة  والقــدس  الغاصــب، 
فلســطن  بــا  واألمــة  للجســد  الــروح  مبثابــة 

بالجسد با قلب".
وتابــع: "القــدس قدســنا، ولــن تكــون )أورشــليم( 
"بصمودنــا  موضًحــا  األشــكال،  مــن  شــكٍل  بــأي 
النبتــة  هــذه  اقتــاع  نســتطيع  ووحدتنــا  وثباتنــا 
الغريبة )إرسائيل(، لتعود فلسطن إىل الحضن 

العريب واإلسامي.

اإلرسائيــي  االحتــال  أن  عــى  حبيــب  وشــدد 
يريد طمس عقول شــبابنا، وأبناءنا يف القدس، 
ويساعده يف ذلك االنحياز األمرييك، والتواطؤ 
التطبيــع  معتــربًا  العــريب،  والتطبيــع  الــدويل، 

العريب هو رئة هذا الكيان الذي يتنفس منها.
من جانبه، قال مدير الرتبية والتعليم غرب غزة، 
حمدي الدلو: إن "ما ُيقال من تحريٍف للمنهاج 
الفلســطيني، أو أرسلته، ما هو إال ذٌر للرماد يف 

العيون، وسيبقى الفلسطيني فلسطينيًا".
وشدد الدلو عى أن خطوات االحتال املهرتئة 
عقــول  وتغيــري  تبديــل  يف  ســتخيب  الذليلــة 

طلبتنا وأبنائنا يف مدينة القدس.

غزة/ محمد أبو شحمة:
لحاميــة  الدوليــة  الحملــة  دشــنت 
أمــس،  الفلســطيني،  املحتــوى 
مواقــع  عــرب  إلكرتونيــة  حملــة 
تحــت  االجتامعــي،  التواصــل 
رفًضــا  "#عدالة-رقميــة"،  وســم 
للمحتــوى  املتكــرر  لاســتهداف 
مواقــع  إدارات  مــن  الفلســطيني 
التواصــل، وذلك مبشــاركة نشــطاء 

وصحفين.
وســم  عــرب  مغــردون  واتهــم 
التواصــل  مواقــع  رقميــة"،  "عدالــة 
لاحتــال  باالنحيــاز  االجتامعــي 
الجرائــم  مــن  بالرغــم  اإلرسائيــي، 
الشــعب  بحــق  يرتكبهــا  التــي 

الفلسطيني.
صــايف  خالــد  الناشــط  وكتــب 
الحملــة:  وســم  عــى  تغريــدة  يف 
"نتعرض يف العامل الرقمي لحذف 
صفحــات بالجملــة، منــع مــن البث 
املبــارش، إيقــاف الحســاب ملجــرد 
نــر صــورة ســكن أو كتابــة كلمــة 

محظورة، عى حسب زعمهم".
وقــال: "تهــدف حمــات االحتــال 

الرقمــي  الوجــود  إلزالــة  تلــك 
الروايــة  وتحييــد  الفلســطيني 
يف  كامــل  بشــكل  الفلســطينية 

الفضاء األزرق واألحمر".
أميــة  الكاريكاتــري  رســامة  ونــرت 
جحا عرب حسابها يف موقع "فيس 
محاربــة  يرفــض  كاريكاتــري  بــوك" 
قائلــة  الفلســطيني،  املحتــوى 

"سحقا لعدالتكم الزائفة".
وأشــارت إىل أن إدارة موقــع فيــس 
مــرات   ٣ حســابها  أغلقــت  بــوك 
عى فرتات متقاربة، وقبل أسبوع 
بحظــر صفحتهــا ملــدة شــهر، دون 

لعدالتكــم  ســحقا  إنــذار!!  ســابق 
الزائفة".

"أم  حســاب  صاحبــة  وكتبــت 
الديــن": "منصــات تحــارب  صــاح 
وتعاقــب  الفلســطيني،  املحتــوى 
ألرضــه  حبــه  عــى  الفلســطيني 
وكشــف  بالكلمــة  عنهــا  والدفــاع 
مامرسات االحتال بحق األبرياء".

وقالت: "عمد فيس بوك لتعطيل 
مئــات الصفحــات التــي تدافــع عــن 
املقابــل  يف  الفلســطيني،  الحــق 
الصفحــات  آالف  عــى  أبقــى 
تحــرض  التــي  اإلرسائيليــة 

ألســاطريه  وتــروج  العــرب  ضــد 
املزيفة!!".

املظلــوم:  خلــدون  وغــردت 
الفلســطيني  املحتــوى  "محاربــة 
التواصــل  منصــات  مــن  تتــم 
املختلفــة، والتــي وضعــت معايري 
وخوارزميــات ُدبــرت مــن االحتــال 
الصــورة  تســود  لــيك  وأعوانــه 
الفلســطينية،  عــى  الصهيونيــة 
الروايــة  تشــويه  عربهــا  ويتــم 
امُلحتــل  وإظهــار  الفلســطينية 
القاتــل املجــرم كضحيــة بينــام هــو 

الجاد".
الحســني  محمــد  الناشــط  وأكــد 
الفلســطيني  املحتــوى  إخفــاء  أن 
مواصلــة  عــى  االحتــال  يشــجع 
جرامئــه بحــق الفلســطينين. وقال 
ال  التعبــري  "حريــة  تغريــدة:  يف 
حريــة  دون  مــن  تكــون  أن  ميكــن 
الشــعب الفلســطيني بالتعبري عن 
الوجــود"،  يف  وحقــه  مظلوميتــه 
مشــدًدا عــى أن "املقاربة الغربية 
لحريــة التعبــري تقــف لألســف عنــد 

حدود القضية الفلسطينية".

دعوات إىل تكثيف الرباط يف األقىص 
إلحبــــــــــاط اقتحامـــــــــات االحتــــــالل

وقفــــــــــة بغــــــــزة رفًضــــــــا ألرسلــــــــــــة 
المنهــــــــاج فــــــــي القـــــدس المحتلـــــــة

حملة رقمية رفًضا الستهداف المحتوى 
الفلسطينـــي علــــى مواقــــع التواصــــل

نيويورك/ فلسطن:
ُيعقــد مؤمتــر املانحــن لوكالــة غــوث وتشــغيل 
عــى  الخميــس،  اليــوم  "أونــروا"،  الاجئــن 
املســتوى الــوزاري يف نيويــورك، وذلــك عــى 
للجمعيــة  الـــ77  الــدورة  اجتامعــات  هامــش 

العامة لألمم املتحدة.
وسيحرض املؤمتر األمن العام لألمم املتحدة 
الــدول  خارجيــة  ووزراء  غوتــريش،  أنطونيــو 
املانحــة والــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، 
ويعطــي  نوعيــا  ثقــا  سيشــكل  الــذي  األمــر 
إســرتاتيجية  قــرارات  التخــاذ  فرصــة  للمؤمتــر 
تعمــل عــى حــل األزمة املاليــة املزمنة للوكالة 

التي تتكرر منذ أعوام عدة، وفق مراقبن.
حقــوق  عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  وأكــدت 
الجهــات  عــى  الضغــط  رضورة  الاجئــن" 
املانحــة وغــري املانحــة لـ"أونــروا"؛ لوضع حلول 
أصحــاب  مشــاركة  مــن  واالســتفادة  مســتدامة 
بالدعــم  االكتفــاء  وعــدم  املؤمتــر  يف  القــرار 

السيايس واملعنوي للوكالة.
عــى  أمــس،  بيــان،  يف  الهيئــة  وشــددت 
مــادي  دعــم  إىل  الدعــم  هــذا  تحويــل  رضورة 
نهائيــة  حلــول  وضــع  يف  يســهم  وإســرتاتيجي 
وميزانيــات  خطــط  وضــع  مــن  "أونــروا"  ميّكــن 
مســتدامة وقابلــة للتنبــؤ والدفــع باتجــاه تغيــري 

سياســة الطوعيــة بدفــع املبالــغ املاليــة للوكالة 
واســتبدالها بإلــزام الــدول الدفــَع، ورفــع ســقف 
املبالــغ املحــددة لــكل دولة وفقــًا لاحتياجات 

وزيادة أعداد الاجئن.
الواضحــة"  "امليزانيــة  إن  الهيئــة:  وقالــت 
للوكالة ستمكنها من وضع خطط وبرامج تكون 
للتطبيــق، إضافــة إىل تجنيــب تعريــض  قابلــة 
"أونروا" والاجئن الفلســطينين للضغوطات 
متارســها  التــي  املتكــررة  االبتــزاز  ومحــاوالت 
الاجئــن  مصالــح  عــن  بعيــدا  الــدول  بعــض 
الفلســطينين وحقوقهــم التــي كفلهــا القانــون 

والرائع الدولية. 

مؤتمر المانحني لـ"أونروا" ُيعقد اليوم يف نيويورك

مشاركون في حملة التغريد بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

ب أمني إسرائيلي إلى  تأهُّ
حين اجتياز األعياد اليهودية

مــع تزايــد الهجــات الفلســطينية يف األســابيع األخــرة، يطــرح 
اإلرسائيليــون تســاؤالت بــدون إجابــة عــن جــدوى عمليــة "كارس 
املــايض  يونيــو  منــذ  االحتــال  جيــش  أطلقهــا  التــي  األمــواج" 
 20 قرابــة  مقتــل  عــن  أســفرت  مســلحة  هجــات  سلســلة  بعــد 
العمليــة  هــذه  أن  الجنــود واملســتوطنني، ورغــم  بــني  إرسائيليــا 
تدخــل شــهرها الثالــث، لكنهــا تنطوي عــى الكثر من االحتكاك 
مــع الفلســطينيني، خاصــة يف ظــل تحضــرات االحتــال ملوجــة 

جديدة من الهجات مع اقرتاب األعياد اليهودية.
يف الوقت ذاته، دأب اإلرسائيليون يف كل عام عى إبداء مزيد 
مــن االســتعداد واليقظــة ملواكبــة هــذه األعيــاد أواخــر ســبتمرب 
األمنيــة،  النواحــي  مــن  متوتــرة  فــرتة  باعتبارهــا  أكتوبــر،  وأوائــل 
ويبــدو أن هنــاك عــدة عوامــل إضافيــة تتضافــر هــذا العــام، مــا 
يتطلــب اهتاًمــا خاًصــا يظهــره قــادة األجهــزة األمنية واملســتوى 
الســيايس، خاصــة وأن الجبهــة الرئيســية التــي تتصاحــب معهــا 
مخاوف التصعيد، وقد ترافق االرسائيليني يف األسابيع املقبلة 

هي الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
يحــدث كل ذلــك عــى خلفيــة حملــة انتخابيــة إرسائيليــة حاميــة 
الوطيــس، وضغــوط سياســية مــن جميــع االتجاهــات التــي تــرتك 
قــد ال  أنــه  الســلبية عــى االعتبــارات األمنيــة، صحيــح  تأثراتهــا 
يوجــد خــط واحــد يربــط بني عوامل التوتر املختلفة، لكن هناك 
بالتأكيد أحد العوامل املركزية التي قد تشكل صاعق االنفجار 
الــذي ســيجلب كل هــذه التوتــرات إىل حريــق هائــل واحــد يف 

املسجد األقىص.
ليــس رّسًا أن موســم األعيــاد اليهوديــة يشــكل وقًتــا متوتــًرا مــن 
النواحي األمنية، وقد يؤدي إىل حدث غر عادي يف املســجد 
معنــي  اإلرسائيــي  الســيايس  املســتوى  أن  صحيــح  األقــىص، 
أن متــر هــذه الفــرتة الزمنيــة بهــدوء، العتبــارات كثــرة، داخليــة 
وخارجيــة، لكنــه يف الوقــت ذاتــه ال يرى لنفســه مصلحة انتخابية 
بالدخول يف صدام مع املستوطنني اليهود، خشية عى ضياع 
أصواتهــم منــه، وذهابهــا إىل منافســيه الذيــن ســيظهرون حرصــًا 
األقــل  عــى  أو  األقــىص،  اقتحامــات  يف  املشــاركة  عــى  الفتــا 

دعمها وتأييدها.
حــدوث  للحيلولــة دون  الدؤوبــة  االحتــال  أن جهــود  العلــم  مــع 
املزيد من الهجات الفلسطينية املسلحة، يتخللها اقتحامات 
يومية ملناطق فلسطينية يف قلب الضفة الغربية، لشّن حمات 
متواصلــة مــن االعتقــاالت التــي يرافقهــا إطــاق نــار متبــادل بــني 
جيــش االحتــال واملقاومــني، وبالتــايل تســتمر الحلقــة املفرغــة 
مــن دائــرة املواجهــات اآلخــذة يف االتســاع، الســيا وأنهــا ترتافق 
مــع تطــورات فلســطينية داخليــة يف الضفــة الغربيــة، األمــر الذي 
سيجعل االحتال يف مواجهة أحداث ميدانية يكتسب بعضها 
أبعــادا داخليــة، تجــد طريقهــا يف التعبــر عــن نفســها مبهاجمــة 

االحتال.
هنــا، يظهــر حجــم الرتحيــب اإلرسائيــي مثــا باعتقــال الســلطة 
الفلسطينية للمقاوم مصعب اشتية، الذي يزيد عند االحتال 
أمنيــة  باعتبــاره مصلحــة  معهــا،  األمنــي  التنســيق  تعزيــز  أهميــة 
عليا، عى األقل إىل حني اجتياز هذه الفرتة الزمنية الحساسة.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسرتدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/10/05 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسةساعة الفتحرقم العطاءاسم العطاء
طبيــة  مهــات  توفــر 
مستهلكة بتمويل من لجنة 

املساعدات الرنويجية 
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)100(

 شيكل

3.عى املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عى شــكل كفالة بنكية أو شــيك 

بنــي صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني( أو 
كتــاب مــن الخزينــة العامــة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مســتحقات 
االتصــاالت  لــوزارة  التابــع  الربيــد  بنــك  مــن  دفــع معتمــد صــادر  أو ســند  الركــة 
وتكنولوجيا املعلومات باسم )وزارة الصحة( مببلغ %5 من إجايل قيمة العطاء 
املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول ملــدة ثاثــة شــهور مــن آخــر 
موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص مــن إحضــار الكفالــة مــن 
املصــادر املذكــورة يجــب احضــار كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غر مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى 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 غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لاستفســار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

إعالن طرح عطاء رقم 2022/25-2023م 
الخاص برشاء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة

تعلــن جامعــة األقــىص بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح العطــاء رقــم )2022/25-
2023م( والخاص براء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة. 

فعــى الراغبــني يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
–دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 

مسرتدة )100 شيكل( مائة شيكل ال غر، يف موعد أقصاه يوم
األحد املوافق 2022/09/25م ، الساعة الثانية ظهرًا.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الثاثاء 
املوافق 2022/09/27م الساعة الثانية عرة ظهرًا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك 

بني مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .3

جامعة األقىص/ الشؤون اإلدارية واملالية.
إدارة جامعة االقىص

إعالن صادر عن
 جمعية املوظفني املتقاعدين املدنيني

عقــد  عــن  املدنيــني  املتقاعديــن  املوظفــني  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
الخميــس  يــوم  )2022( وذلــك  للعــام  العموميــة  العــادي للجمعيــة  االجتــاع 
املوافق  2022/10/6 الساعة 12 يف اللجنتني االنتخابيتني الكائنتني يف:

1. غزة النرص مفرتق العيون غربا بجوار اتحاد لجان العمل الزراعي .

2. رفح ميدان العودة  بجوار مدرسة القدس للبنات .

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من  تاريخ:  2022/9/24م إىل تاريخ  2022/9/26م.
تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2022/9/27م إىل تاريخ 2022/9/29م.

اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  والطعــون  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

والجمعية العمومية وذلك
من تاريخ   2022/10/1م وحتى تاريخ  2022/10/3م.

تاريــخ  إىل  2022/9/24م  تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4

2022/10/6م يف مقر الجمعية املذكور أعاه من الساعة 10 حتى الساعة 2 .

التواصل عى جوال رقم:   0599733607 - 0599605040
مجلس إدارة الجمعية

نادي األسري: االحتالل ُيصعد 
من استهداف المحررين

رام الله/ فلسطني:
أفاد نادي األسر، أمس، بأن االحتال اإلرسائيي يواصل استهداف 
املحرريــن، الذيــن أمضــوا ســنوات طويلــة يف الســجون بــني أحــكام، 

واعتقال إداري.
وأشــار النــادي يف بيــان صحفــي، إىل أّن غالبيــة األرسى الذيــن يتــم 
اعتقالهــم، كانــوا يف الســنوات األخــرة، وقبــل فــرتات وجيــزة، رهــّن 

االعتقال اإلدارّي.
ونفــذت قــوات االحتــال أمــس حملــة اعتقــاالت طالــت 15 مواطًنــا، 
رهــّن  ســنوات  أمضــوا  الذيــن  املحرريــن،  مــن  مجموعــة  بينهــم  مــن 

االعتقال اإلداري.
ومن أبرز هؤالء املعتقلني هشام أبو هواش، عادل حريبات، عارف 
حريبــات، وأميــن اطبيــش، وجميعهــم خاضــوا إرضابــات عــن الطعــام 
اســتمرت ملــدد طويلــة، كان آخرهــم أبــو هــواش الــذي خــاض إرضاًبــا 

عن الطعام استمر ملدة 114 يوًما، رفًضا العتقاله اإلداري.
وُيعــاين األســر أبــو هــواش مــن آثــار اإلرضاب يف فــرتة اعتقالــه، وهــو 

بحاجة إىل متابعة صحية حثيثة.
ُســجلت  آب/أغســطس،  نهايــة  وحّتــى  الجــاري  العــام  مطلــع  ومنــذ 
4847 حالــة اعتقــال مــن بينهــم 585 طفــًا، و92 ســيدة، و1365 

أمر اعتقال إدارّي.

30 معتقاًل إداريًّا يبدؤون 
اإلرضاب المفتوح األحد القادم 

 رام الله/ فلسطني:
الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  خــوض  ــا،  إداريًّ معتقــًا   30 يعتــزم 

األحد القادم؛ رفضا الستمرار اعتقالهم.
أيــام  "أربعــة  أمــس:  بيــان،  يف  الـــ30،  اإلداريــون  املعتقلــون  وقــال 
جاهزيتنــا  اإلداري،  االعتقــال  ضــد  معركتنــا  إطــاق  عــن  تفصلنــا 
يف أعــى مســتوياتها، تنتظــر انطــاق شــعلة البدايــة يــوم الخامــس 

والعرين من أيلول".
أن  فيهــا  أكــدوا  رســالة،  وجهــوا  اإلداريــون،  املعتقلــون  هــؤالء  وكان 
ســجون  إدارة  مارســات  وأن  مســتمرة،  اإلداري  االعتقــال  مواجهــة 
االحتال "مل يعد يحكمها الهوس األمنّي كمحرك فعّي لدى أجهزة 

االحتال، بل باتت انتقاًما من ماضيهم".
يذكر أّن االستعداد لهذه الخطوة يأيت يف ظل استمرار االحتال يف 
تصعيــده مــن عمليــات االعتقــال اإلدارّي، واتســاع دائــرة االســتهداف 
حيــث تجــاوز عــدد املعتقلــني اإلداريــني يف ســجون االحتــال 760 
ــا بينهــم أطفــال ونســاء، وكبــار يف الّســن ومــرىض، علــا  معتقــًا إداريًّ
أّن 80 % من املعتقلني اإلداريني هم أرسى سابقون أمضوا سنوات 

يف سجون االحتال.
أقســام  أمــس،  "رامــون"،  ســجن  يف  األرسى  أغلــق  الســياق،  ويف 
اإلرسائيليــة  القمــع  وحــدات  اعتــداء  عــى  احتجاجــا  كافــة  الســجن 

"النخشون" عليهم.

األسري محمود عارضة 
يدخل عامه الـ27 يف األرس

النارصة/ فلسطني:
دخل األسر محمود عارضة )47 عامًا( من بلدة عرابة جنوب جنني، 
الســابع والعريــن يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي.  أمــس، عامــه 

بحسب نادي األسر.
واألســر محمــود هــو أحــد األرسى الســتة الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن 
ســجن "جلبــوع" يف ســبتمرب/أيلول 2021 قبــل أن يعيــد االحتــال 

اعتقالهم بعد أيام.
واعتقلــت قــوات االحتــال عارضــة يف 21 ســبتمرب/أيلول 1996، 
عاًمــا  عــر  باإلضافــة إىل خمســة  املؤبــد  بالســجن  عليــه  وحكمــت 

بذريعة املشاركة يف عمليات املقاومة.
وتعــرّض لظــروف تنكيــل مضاعفــة خــال ســنوات اعتقالــه، وأمــى 
عــام  خــال  االنفــرادي  العــزل  منهــا  االنفــرادي،  العــزل  يف  ســنوات 
2014، بعــد اكتشــاف إدارة الســجون قيامــه بحفــر نفــق يف ســجن 

"شطة".
ومؤخرا، أصدرت محكمة االحتال حكا بالسجن 5 سنوات إضافية 
لألســر محمــود الــذي أرشف عــى عمليــة انتــزاع الحريــة مــن ســجن 

جلبوع".

غزة/ فلسطني:
حــذرت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، 
اللــه  رام  يف  الســلطة  مواصلــة  مــن  أمــس، 
سياســة "البــاب الــدوار" يف ماحقة واعتقال 

النشطاء يف الضفة الغربية املحتلة.
اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
إن  "تويــرت":  عــرب  تغريــدة  يف  القانــوع، 
قــوات  نفذتهــا  التــي  االعتقــاالت  "حملــة 

االحتــال يف أرجــاء الضفــة الغربيــة، بالتزامن 
للمطارديــن  الســلطة  أجهــزة  اعتقــال  مــع 
مصعــب اشــتيه وعميــد طبيلــة، تؤكــد عــى 
والناشــطني،  للثائريــن  املشــرتكة  املاحقــة 
واســتمرار سياســة الباب الدوار بني االحتال 

والسلطة".
واعترب أن هذه السياســة هي محاولة يائســة، 
أو  الفلســطيني،  الشــعب  إرادة  تكــر  لــن 

تقويــض  أو  صمــوده،  مــن  النيــل  يف  تنجــح 
ثورته".

اليومــني  خــال  الغربيــة  الضفــة  وشــهدت 
املاضيــني أحداثــًا عنيفــة، بعد اعتقال أجهزة 
أمــن الســلطة، املطارديــن لاحتــال مصعــب 
اشتية وعميد طبيلة يف نابلس، تاها حملة 
اعتقــاالت شــنتها قــوات االحتال طالت أكرث 

من 21 مواطًنا.

رام الله/ فلسطني:
اللــه،  رام  بدايــة  محكمــة  أّجلــت 
املعتقلــني  محاكمــة  أمــس، 
السياســيني يف القضيــة املعروفــة 
 12 إىل  بيتونيــا"  "منجــرة  باســم 

ترين األول/أكتوبر املقبل.
مــن  "محامــون  مجموعــة  وأفــادت 
أجــل العدالة"، يف بيان، مبتابعتها 
املعتقلــني  محاكمــة  جلســة 
السياســيني أحمــد هريــش، أحمــد 
جهــاد  رحيــب،  منــذر  خصيــب، 
خالــد  حايــل،  قســام  وهــدان، 
رام  بدايــة  محكمــة  يف  النوابيــت، 
تهمــة  عــى  "ملحاكمتهــم  اللــه 

جنائية بخلفية سياسية".
املعتقلــني  أن  إىل  وأشــارت 
أنكــروا الئحــة وقــرار االتهــام املوجــه 
محامــي  قــدم  فيــا  ضدهــم، 
دفعــا  صعايــدة،  ظافــر  املجموعــة 
الجزائيــة،  الدعــوى  قبــول  بعــدم 
"صــادرة  كونهــا  باإلفــادات،  وطعنــا 

عن املعتقلني تحت التعذيب".
أجــل  مــن  "محامــون  وأكــدت 
يف  ستســتمر  أنهــا  العدالــة" 
املعتقلــني  عــن  والدفــاع  الرتافــع 
براءتهــم  نيــل  حتــى  السياســيني، 
وحريتهــم التــي ُســلبت منهــم ألكرث 
من 105 أيام حتى اللحظة، بذرائع 

سياسية.
واعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة 10 
حزيران/يونيــو،   6 يف  مواطنــني 

يف  وقــع  انفجــار  خلفيــة  عــى 
رام  غــريب  بيتونيــا  مبدينــة  منجــرة 
اللــه، ليتــم اإلفــراج عــن أربعــة منهــم 
بعــد أقــل مــن شــهر عــى اعتقالهم، 
بســبب  املنجــرة،  صاحــب  بينهــم 
تثبــت صحــة  أدلــة  عــدم وجــود أي 

االدعاءات املوجهة لهم.
ويف الســياق، أصدرت محكمة يف 
مدينــة أريحــا، أمــس، قــراًرا باإلفراج 

عتيــق؛  محمــد  الصحفــي  عــن 
املخابــرات  جهــاز  لــدى  املعتقــل 
نحــو  منــذ  للســلطة  التابــع  العامــة 

أسبوعني.
مــن  "محامــون  مجموعــة  وقالــت 
قــرر  القــايض  إن  العدالــة":  أجــل 
إطاق رساح "عتيق" بكفالة عدلية 
أردين  دينــار  آالف  ثاثــة  قيمتهــا 

)4200 دوالر(.
وأكــدت املجموعة "عدم وجود أي 
مــربرات الســتمرار اعتقــال عتيــق"، 
وأن "اعتقاله كان سياسيًا بامتياز".

العامــة  املخابــرات  جهــاز  وكان 
التابــع للســلطة اعتقــل عتيــق قبــل 
نحو أســبوعني، بعد مداهمة منزله 
يف قرية برقني قضاء مدينة جنني، 
كمبيوتــر  أجهــزة  ثاثــة  وصــادر 

ومثلها أجهزة محمولة.
وجــرى نقــل عتيــق الحقًا إىل ســجن 

تابع للجهاز يف مدينة أريحا.

مرداوي يدعو إىل 
حماية المقاومني 

من اعتقاالت السلطة
رام الله/ فلسطني:

قال القيادي يف حركة املقاومة اإلسامية حاس محمود مرداوي: 
إن حاية املقاومني واملطاردين يف ظل اإلجاع واإلسناد الشعبي 

لهم "مسؤولية تقع عى عاتق الفصائل والكل الفلسطيني".
وأضــاف مــرداوي، يف ترصيــح، أمــس، أنــه "ال ينبغــي تــرك املطاردين 
عمليــة  بتنفيــذ  ويلــّوح  يضغــط  فاالحتــال  للســلطة،  ســهلة  فريســة 
واسعة يف مدن الضفة فيا متارس السلطة املاحقة واالعتقاالت".

عنــد  تقــف  أن  الوطنيــة  الفصائــل  عــى  يحتــم  الواجــب  أن  وأكــد 
مســؤولياتها باقــرتاح اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة، لحايــة املطارديــن 
الشــخصيات  مــع  باملشــاركة  لهــم  واإلســناد  الدعــم  وســائل  وتوفــر 

الوطنية والنقابية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أجلــت محكمــة االحتــال املركزيــة 
أمــس،  املحتلــة،  القــدس  يف 
الشــاب  قاتــل  الرطــي  محاكمــة 
ذوي  مــن  الحــاق  إيــاد  املقــديس 
االحتياجات الخاصة، للمرة الثالثة 

عى التوايل.
زبارقــة  خالــد  املحامــي  وأفــاد 
املــوكل بالدفــاع من عائلة الحاق، 
بــأن محكمــة االحتــال أجلت النظر 
يف محاكمــة قاتــل الشــهيد الحاق 
إىل كانون الثاين وشباط من العام 
تحديــد جلســات  بذريعــة  املقبــل 

لاستاع إىل شهود القضية.
اعتصــم  الجلســة  مــع  وبالتزامــن 
للمطالبــة  املحكمــة  أمــام  نشــطاء 
الشــاب  لقاتــل  عادلــة  مبحاكمــة 

الحاق.
املشــاركني  مســتوطنون  وهاجــم 

رفــع  مــن  ومنعوهــم  الوقفــة  يف 
عادلــة  مبحاكمــة  تطالــب  الفتــات 

للقاتل.
االحتــال  رشطــة  مفــوض  وكان 
أعلــن دعمــه  قــد  يعقــوب شــبتاي، 
الشــهيد  قتــل  الــذي  للرطــي 

املقديس الحاق.

دعــم  خطــاب  شــبتاي  وقــدم 
بهــدف  محاميــه  عــرب  للرطــي 
عرضــه عــى املحكمــة، وقــال فيــه: 
"عندمــا يكــون ضابط الرطة عى 
عنــه،  للدفــاع  ســبب  وهنــاك  حــق 
ســأدافع عنــه بجســدي"، عــى حــد 

تعبره.

أفــراد  مــع  التحقيــق  دائــرة  وكانــت 
رشطــة االحتــال "ماحاش" قدمت 
الرطي الذي قتل الشاب الحاق 
جــًدا،  مخففــة  بتهمــة  للمحاكمــة 
يف حــني ســيتم إغــاق امللف ضد 
الجنــدي  عــن  املســؤول  الضابــط 

بزعم عدم وجود شبهات ضده.
 27 يف  االحتــال  نيابــة  وقدمــت 
املحكمــة  إىل   2022 شــباط 
املركزيــة يف القــدس، الئحــة اتهــام 
ضــد الرطــي الذي أعدم الشــهيد 
الحــاق، ونســبت إليــه إطــاق النار 

عليه "بشكل متهور".
عامــا(   32( الحــاق  إيــاد  أن  يذكــر 
ارتقــى شــهيدا يف 30 أيــار 2020 
كان  حينــا  رشطــي  برصــاص 
لــذوي  مدرســته  إىل  طريقــه  يف 
رشقــي  يف  الخاصــة  االحتياجــات 

القدس.

االحتــالل يؤجــل محاكمــة "الرشطــي" 
قاتـــــــــــل الشهيــــــــــــد الحـــــــــــــالق

حماس تحذر من استمرار سياسة 
"الباب الدوار" بني السلطة واالحتالل

قررت اإلفراج عن الصحفي عتيق بكفالة قدرها 3 آالف دينار

محكمة رام هللا تؤجل محاكمة 6 معتقلني سياسيني

الصحفي محمد عتيقالصحفي محمد عتيق

الشهيد  إياد الحالقالشهيد  إياد الحالق
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/09/28 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسةساعة الفتحرقم العطاءاسم العطاء

طبية  مهــات  توفــر 
5DIALYZER F 2022/58مستهلكة

 11:00

صباحًا
)100(

 شيكل

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافــة/

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإللكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 42/ 2022

الخاصــة: تعهيد تركيــب العدادات 
الذكية لشركات خارجية

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات واملواعيد التالية:- 

املوافــق   الثالثــاء   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/11 وحتى الساعة 01:00 ظهرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم  الثالثاء   املوافق  11 / 2022/10 الساعة 1:30 ظهرا
- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي وذلــك يــوم االحــد املوافــق 2022/10/02 

وذلك يف مقر الركة الرئييس الساعة 10 صباحًا.
- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الركة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  "الثالثينــي"  النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/09/22  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 500 شيكـل فقط )غري مسردة( .

- يرفق مع كل عطاء تأمن ابتدايئ بقيمة 120,000 شيكل, مبوجب كفالة 
بنكية أو شيك بني مصدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخالف عملة الشيكل.
- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكروين -

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

موعد الحصول عىل العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

من يوم الخميس 2022/09/22م 
2022/09/26م،  االثنــن  حتــى 
الثامنة صباحًا  الرشاء من الساعة 
حتى الساعة الثانية عرشة ظهرا.

وفتــح  تســليم  موعــد 
مظاريــف العطــاء كاملــة 

بالظرف املختوم

2022/09/27م  الثالثــاء  يــوم 
الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

جمعية السالمة الخريية 

جمعية السالمة الخرية
إعالن إعادة مناقصة مرشوع رقم 2022/13

توفري طرود املبيت / طرود غذائية
تعلــن جمعيــة الســالمة الخرييــة عــن إعــادة طرح عطاء مروع نداء اســتغاثة- 
خطــة التدخــل لدعــم الجرحــى و ذوي االعاقــة )توفــري طــرود املبيــت / طــرود 
غذائيــة(، فعــى الراغبــن يف رشاء كراســة العطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة 
الكائــن يف محافظــة غــزة – شــارع الجــالء عــارة الوفــاء خلــف ســوبرماركت 
الوليد، للحصول عى رزمة العطاء وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من 

الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
- رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

-  مثن كراس العطاء )50( دوالرا غري مسردة.
عــى  الخرييــة  الســالمة  املشــريات جمعيــة  قســم  مراجعــة  لالستفســار:   -

جوال رقم )059444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

موعد الحصول عىل العطاء 
من مقر الجمعية الدائم

من يوم الخميس 2022/09/22م 
2022/09/26م،  االثنــن  حتــى 
الثامنة صباحًا  الرشاء من الساعة 
حتى الساعة الثانية عرشة ظهرا.

وفتــح  تســليم  موعــد 
مظاريــف العطــاء كاملــة 

بالظرف املختوم

2022/09/27م  الثالثــاء  يــوم 
الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

جمعية السالمة الخريية 

جمعية السالمة الخرية
13A/2022 إعالن اعادة مناقصة مرشوع رقم

توفري فرشات/ حرامات
تعلن جمعية السالمة الخريية عن اعادة طرح عطاء مروع نداء استغاثة- 
خطــة التدخــل لدعــم الجرحــى و ذوي االعاقــة  )توفــري فرشــات/ حرامــات(، 
فعــى الراغبــن يف رشاء كراســة العطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن 
يف محافظــة غــزة – شــارع الجــالء عــارة الوفــاء خلــف ســوبرماركت الوليــد، 
مــن  الرســمي  الــدوام  العطــاء وذلــك خــالل ســاعات  رزمــة  للحصــول عــى 

الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• مثن كراس العطاء )50( دوالرا غري مسردة.
• لالستفســار: مراجعــة قســم املشــريات جمعيــة الســالمة الخرييــة عــى 

جوال رقم )059444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

إعالن عرض سعر سنوي توريد تصاميم ومطبوعات  
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

 Admِ ترغب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستقطاب عروض أسعار رقم
2022-  006 والخــاص بتوريــد تصاميــم ومطبوعــات  ضمــن مــروع " تعزيــز 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــالة عــى 
ashammala@ االلكــروين الربيــد  عــن طريــق  أو   0599455497 الرقــم 

ucas.edu.ps  الســتالم منوذج عرض الســعر، حيث ســيكون االستالم بدءًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 23-09-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع عــون الشــوا مــن الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الكلية غري ملزمة بأقل األسعار.
• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.

• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 
املوافق 08 أكتوبر   2022الساعة 10:00 صباحًا .

إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد قرطاسية
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

رقــم  أســعار  عــروض  باســتقطاب  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  ترغــب 
Adm 007  -2022ِ والخاص بتوريد قرطاسية  ضمن مروع " تعزيز الفرص 
االقتصادية والدعم النفيس االجتاعي واملشاركة يف سبل العيش " بتمويل 

Action against hunger AAH  من االتحاد األوريب وبإرشاف من
فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــالة عــى 
ashammala@ االلكــروين الربيــد  عــن طريــق  أو   0599455497 الرقــم 

ucas.edu.ps  الســتالم منوذج عرض الســعر، حيث ســيكون االســتالم بدءًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 23-09-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع عــون الشــوا مــن الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الكلية غري ملزمة بأقل األسعار.
• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.

• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 
املوافق 08 أكتوبر   2022الساعة 10:00 صباحًا .

إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي حجز قاعات
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

التطبيقيــة باســتقطاب عــروض أســعار رقــم  الكليــة الجامعيــة للعلــوم  ترغــب 
Adm 009  -2022ِ والخــاص بحجــز قاعــات  ضمــن مــروع " تعزيــز الفــرص 
 " العيــش  ســبل  يف  واملشــاركة  االجتاعــي  النفــيس  والدعــم  االقتصاديــة 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــالة عــى 
ashammala@ الرقــم 0599455497 أو عــن طريــق الربيــد االلكــروين

ucas.edu.ps  الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 23-09-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع عــون الشــوا من الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الكلية غري ملزمة بأقل األسعار.
• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.

• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختوم يوم الســبت 
املوافق 08 أكتوبر   2022الساعة 10:00 صباحًا .

إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي توريد لوازم مكتبية وضيافة  
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

 Adm ِترغب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستقطاب عروض أسعار رقم
2022-  008 والخــاص بتوريــد لــوازم مكتبيــة  وضيافــة ضمــن مــروع " تعزيــز 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعي واملشــاركة يف ســبل العيش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــالة عــى 
ashammala@ االلكــروين الربيــد  عــن طريــق  أو   0599455497 الرقــم 

ucas.edu.ps  الســتالم منوذج عرض الســعر، حيث ســيكون االســتالم بدءًا 
مــن يــوم الخميــس املوافــق 23-09-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع عــون الشــوا مــن الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الكلية غري ملزمة بأقل األسعار.
• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.

• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 
املوافق 08 أكتوبر   2022الساعة 10:00 صباحًا .

إدارة املروع 

غزة/ محمد عيد:
أقــر املجلــس التريعــي، أمــس، تقريــر 
شــعبنا  "حــق  بشــأن  القانونيــة  اللجنــة 
مــوارده  وحايــة  الغــاز  يف  الفلســطيني 

الطبيعية من االحتالل اإلرسائييل".
جاء ذلك خالل جلسة عقدها املجلس 
يف مينــاء غــزة البحــري مبشــاركة برملانيــة 
وأوروبيــة  وإســالمية  عربيــة  دول  مــن 

وأمريكا الالتينية.
غــاز يف  الفلســطينيون حقــول  وميتلــك 
غــزة  شــواطئ  قبالــة  املتوســط  البحــر 
 1999 عامــي  منهــم  اثنــان  اكُتشــف 
و2000، لكــن االحتــالل مينــع اســتخراج 

الغاز واالستفادة منه.
"غــزة  اســم  األول  الحقــل  عــى  وُأطلــق 
امليــاه  ضمــن  كليــا  ويقــع  ماريــن"، 
مدينــة  قبالــة  الفلســطينية  اإلقليميــة 
غــزة، أمــا الحقــل الثــاين فهــو "ماريــن 2" 
ويقــع ضمــن املنطقــة البحريــة بــن غــزة 

واألرايض املحتلة عام 1948.
وقــال رئيــس املجلس التريعــي باإلنابة 
د. أحمــد بحــر، خــالل كلمتــه: "لقــد آن 
ينتهــي،  أن  غــزة  عــى  الظــامل  للحصــار 
داعيــا  تنتهــي"،  أن  شــعبنا  ملعانــاة  وآن 
املقاومة الفلسطينية إىل حاية حقوق 
النهــب  مــن  الطبيعيــة  ومــوارده  شــعبنا 

والرسقة اإلرسائيلية.
املجلــس  جلســة  عقــد  بحــر  وعــد 
"لــرارة  انطــالق  مبنزلــة  التريعــي 
الســتعادة  واملخلــص  الجــاد  العمــل 

الطبيعيــة،  مواردنــا  يف  الثابتــة  حقوقنــا 
ويف مقدمتهــا االنتفــاع مــن حقــول الغــاز 
الطبيعــي قبالــة شــواطئ غــزة، وتدشــن 
ممر مايئ بحري آمن يتيح حرية التنقل" 
اإلنســان  حقــوق  ملبــادئ  وفقــا  وذلــك 

وقواعد القانون الدويل.
وأكــد انعــدام مروعيــة اتفاقيــات الغــاز 
التي حيكت بعيدا عن موافقة املجلس 
الفتــا  الفلســطيني،  وشــعبنا  التريعــي 
إىل نــص القانــون األســايس الفلســطيني 
البعــد  ذات  االتفاقيــات  إبــرام  "أن 
التــرف  عليهــا  يرتــب  التــي  الــدويل 
باملــوارد الطبيعيــة يجــب أن يكــون وفقــًا 
املجلــس  ومبوافقــة  القانــون،  لنصــوص 

التريعي".
وطالــب الربملانــات العربيــة واإلســالمية 
اآلســيوية  الربملانيــة  واالتحــادات 
واإلفريقية والدولية بإطالق أوســع حملة 
برملانيــة لدعــم حــق شــعبنا يف اســرداد 
ثرواتــه  يف  حقــه  بينهــا  ومــن  حقوقــه، 
الطبيعيــة وحقــول الغــاز وتدشــن املمــر 
املــايئ البحــري اآلمــن، وتفعيــل الجهــود 

الربملانية الدولية لكرس الحصار.
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  بحــر  ودعــا 
املتحــدة لوقفــة جــادة انســجامًا ودفاعــًا 
الدوليــة  والقوانــن  املواثيــق  عــن 
شــعبنا يف  حــق  عــرب حايــة  واإلنســانية 
مــوارده  وحايــة  واآلمــن  الحــر  التنقــل 
وسياســة  لنهــج  والتصــدي  الطبيعيــة، 
الحصــار اإلرسائيــيل الــذي يشــكل أبشــع 

وشــددت عــى رضورة تدخــل املجتمــع 
مــن  االحتــالل  سياســة  لوقــف  الــدويل 
رسقة ثروات الشعب الفلسطيني، التي 
تعد ملًكا خالًصا، وحقٌّ مروع للشعب 
الفلسطيني الذي يعاين ويالت الحصار 

واالحتالل.
وأوصت بالتواصل مع الركات الدولية 
واإلقليميــة التــي تعمــل قبالــة الســواحل 
الفلسطينية وتحذيرها من إلحاق الرضر 
وثرواتــه  الفلســطيني  الشــعب  بحقــوق 

ومصادره الطبيعية.
بتحمــل  املتحــدة  األمــم  وطالبــت 
تجــاه  بالتزاماتهــا  واإليفــاء  مســؤولياتها 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  ســكان 
وأن تعمل عى اسرداد حقوق الشعب 

وأخالقيــة  وسياســية  قانونيــة  جرميــة 
وإنسانية يف العر الحديث.

تقرير وتوصيات اللجنة 
وأكــدت اللجنــة القانونيــة يف التريعــي 
الطبيعيــة  الــروات واملصــادر  أن جميــع 
خالصــة  حقــوق  هــي  فلســطن،  يف 
للشــعب الفلســطيني، محمــال االحتــالل 
تداعيــات  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
واملــوارد  للغــاز  ورسقتــه  االحتــالل 

الطبيعية وحصاره لغزة.
وطالبــت اللجنــة عــرب تقريرهــا الــذي تاله 
الغــول،  محمــد  النائــب  اللجنــة  رئيــس 
كل  عــن  والكامــل  الشــامل  بالتعويــض 
األرضار املادية واملعنوية املرتبة عى 

جرائم االحتالل.

االســتفادة  مــن  لتمكينــه  الفلســطيني 
ولجــم  الطبيعيــة،  ومــوارده  ثرواتــه  مــن 

االحتالل، ومنعه من الرسقة والسطو.
وأكــدت اللجنــة القانونيــة رضورة توثيــق 
وفضح جرائم االحتالل ومالحقته قانونًيا 
للمحكمــة  اللجــوء  خــالل  مــن  وقضائًيــا 
املختصــة  واملحاكــم  الدوليــة  الجنائيــة 
الســتصدار  الدوليــة؛  العــدل  ومحكمــة 
شــعبنا  حــق  بشــأن  قانونيــة(  )فتــاوى 
ومصــادره  ثرواتــه  مــن  االســتفادة  يف 
االحتــالل  جرائــم  وبطــالن  الطبيعيــة، 

بحقها.
مداخالت دولية

اإلســالمي  املنتــدى  رئيــس  نائــب  وأكــد 
الصانــع  نــارص  د.  للربملانيــن  العاملــي 

والحقوقيــة يف  الدوليــة  املنظــات  دور 
اإلرسائيــيل  الحصــار  كــرس  عــى  العمــل 

"الظامل" عى غزة.
إن  مداخلتــه  خــالل  الصانــع  وقــال 
القوانــن  جميــع  يخالــف  االحتــالل 
واألعــراف واملواثيــق الدوليــة مــن خــالل 
حرمان الفلسطينين من ثرواتهم وحرية 

التنقل.
أمــا رئيــس كتلــة "الصادقــون النيابية" يف 
الربملــان العراقــي النائــب عدنــان فيحــان 
مــوىس، فجــدد التأكيــد أن العــراق بــكل 
مكوناتــه يقــف مــع الشــعب الفلســطيني 

وقضيته العادلة.
الجامعــة  مداخلتــه  خــالل  مــوىس  ودعــا 
العربيــة والربملــان العريب إىل دعم الحق 
الفلســطيني يف اســتثار ثرواتــه وحريــة 

الحركة.
الجزائــري  الربملــان  رئيــس  نائــب  وأكــد 
مــع  الجزائــر  وقــوف  عجيســة،  يوســف 
عــى  مشــدًدا  الفلســطيني،  الشــعب 
برواتــه  الشــعب  يتمتــع  أن  رضورة 
ومقدراته وأن يكون له ممر بحري ومطار 

جوي وفق القوانن الدولية.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس مجموعــة فلســطن 
ريتشــارد  النائــب  اإليرلنــدي  الربملــان  يف 
بويدباريــت أن مارســات االحتــالل بحــق 
غزة "جرمية حرب وخرق للقانون الدويل".

وطالب خالل مداخلته بالساح للشعب 
الفلسطيني باالستفادة من ثرواته وخاصة 

الغاز الطبيعي يف بحر غزة.

كــا قــال النائــب عــن الحــزب الشــيوعي 
حــق  مــن  إن  كويلــو:  لويــس  التشــييل 
عــى  الحصــول  الفلســطيني  الشــعب 
دون  االحتــالل  يحــول  الــذي  الغــاز 
إىل  داعيــا  بــه،  واالنتفــاع  اســتخراجه 
محاســبة االحتــالل عى انتهاكــه للقانون 
الشــعب  مقــدرات  ورسقــة  الــدويل 

املحتل.
مداخالت النواب

ويف مداخلة للنائب إســاعيل األشــقر، 
املقــدرات  االحتــالل  رسقــة  إىل  تطــرق 
الصالحــة  امليــاه  كرسقــة  الفلســطينية، 
ملصلحــة  األرايض  ورسقــة  للــرب، 

االستيطان اإلرسائييل.
وأثنــى النائــب عــن )كتلة فتــح الربملانية( 
إبراهيــم املصــدر عــى توصيــات تقريــر 
اللجنــة القانونيــة، داعيــا يف الوقــت ذاته 
إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية تساند 

نضال شعبنا يف وجه االحتالل.
ودعــا النائــب أحمــد أبــو حلبية الشــعوب 
العربية واإلسالمية إىل رضورة املشاركة 
خــالل  مــن  غــزة  عــن  الحصــار  كــرس  يف 
إعادة تســيري الوفود والحمالت كا كان 

خالل األعوام املاضية.
مــن ناحيتــه، أكــد النائــب عاطــف عــدوان 
يف  املســلحة  املقاومــة  تفعيــل  أهميــة 
وجــه االحتــالل، مشــريا إىل أن املقاومــة 
عــدم  عــى  االحتــالل  أجــربت  اللبنانيــة 
املــوارد  يف  لبنــان  بحــق  التالعــب 

الطبيعية وخاصة الغاز.

خالل جلسة عقدها يف ميناء غزة البحري

"الترشيعــي": الثــــــروات والمصــــــادر الطبيعيـــــــة 
حقـــــــــوق خالصـــــــــــة للشعـــــــــــب الفلسطينــــي

بحــــــــــر يدعـــو بحــــــــــر يدعـــو 
المقاومــــــــــة المقاومــــــــــة 

لحماية الحقوق لحماية الحقوق 
مـــــــن الرسقــة مـــــــن الرسقــة 

اإلرسائيليــــــــةاإلرسائيليــــــــة
جانب من الجلسة بميناء غزة أمس        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

كيف قرأ اإلسرائيليون 
أحداث نابلس؟

كان املشــهد مرعًبــا لاحتــال اإلرسائيــي، نابلــس تخــرج عــن بكــرة أبيهــا، 
بقضهــا وقضيضهــا، عــرات آالف الشــباب يف قبضاتهــم الغضــب، الــذي 
صــار لهًبــا يف الشــوارع، وحجــارة يرجمــون بهــا مركبــات أجهــزة أمــن الســلطة، 
الفلســطينية  الهجــات  تلــك  اإلرسائيليــن  أذهــان  إىل  أعــادت  مشــاهد 
عــى املركبــات اإلرسائيليــة، زمــن االنتفاضــة، مشــاهد أرعبــت أجهــزة أمــن 
االحتال، وأربكت حسابات قادة أجهزة أمن السلطة، الذين فاجأهم حجم 
بــل خلــط أمــام أعينهــم األوراق، وألزمهــم االختفــاء  الغضــب الفلســطيني، 
واالحتــاء قلًقــا وتحســًبا، وهــم يتشــككون بقدرتهــم عــى بســط ســيطرتهم 

عى نابلس؟
لقــد أثبتــت نابلــس أنهــا جبــل النــار، وأنهــا قلعة الثــوار، وأنها موطــن األحرار، 
الذيــن يقــودون املرحلــة، ويرفضــون الضيــم، وأنهــم خــط الدفــاع األول عــن 
الوطن فلسطن، ومعهم كل القرى واملخيات واملدن الفلسطينية، التي 
انتفضت نرصة لنابلس، التي حملت الراية، وتقدمت تقاتل املحتلن من 

جهة، وتدافع عن كرامتها يف وجه املتعاونن من جهة أخرى.
نابلــس التــي وثقــت بنفســها، وقدمــت الشــهداء والجرحــى؛ رفًضا للتنســيق 
والتعــاون األمنــي، نابلــس عرفــت طريقها، وهي متســك بعنــق الوقت، بعد 
أن أعطــت أجهــزة أمــن الســلطة مهلــة زمنيــة إلطــاق رساح مصعــب اشــتية 
يقبــل عريــن  ولــن  بــارود متفجــر،  برميــل  فنابلــس  ذلــك،  ومــا دون  وزميلــة، 
األســود أن يندس إىل صفوفه الثعالب والذئاب، فعرين األســود ال يدخله 
إال الرفــاء املقاومــن لاحتــال، وإن اســتجاب قــادة عريــن األســود لنــداء 
التهدئــة، وملناشــدة شــخصيات نابلــس، فذلــك ال يعنــي أنهــم تخلــوا عــن 
مصعب اشــتية، وأنهم دفنوا كرامتهم برمال الصمت، عرين األســود ينتظر 
إطاق رساح مصعب اشتية يف كل لحظة، وما دون ذلك، فلن تنام نابلس 

عى خديعة، ولن تصمت نابلس عى غدر.
لقــد أثبــت أحــداث نابلــس أن يــد الصهاينــة أضعــف مــن أن تقتلــع أشــجار 
املقاومــة، وأثبتــت األحــداث األخــرة أن رجــال املقاومــة هــم كل الشــعب 
لــه الصهاينــة  الفلســطيني، وإن حركــة حــاس باتــت وزنــًا جاهــرًا يعمــل 
ألــف حســاب، وأن الشــعب الفلســطيني أكــرث التفافــًا حــول املقاومة، وأكرث 
اســتعدادًا للمواجهــة والتضحيــة، وأن أجهــزة أمــن الســلطة هــي املاذ اآلمن 
لجيــش االحتــال يتــوكأ عليهــا، ويرتكــز عــى اندفاعهــا، ويحتمــي بانصياعها 

ألوامره.
نابلس ستجرب الصهاينة عى إعادة ترتيب أولويات عملهم داخل األرايض 
الفلســطينية املحتلــة، وأهمهــا، عــدم التفكــر بــأي عمليــة عســكرية كبــرة، 
عــى غــرار عمليــة الســور الواقــي ســنة 2002، وعــدم التفكــر يف اقتحــام 
املــدن الفلســطينية كــا حــدث يف األشــهر املاضيــة، ضمــن مــا يســمونه 
عملية كارس األمواج، وســتكون أولوية العمل بالنســبة لإلرسائيلين؛ تقوية 
أجهــزة أمــن الســلطة، وإعــادة الثقــة بهــا كقــوة ال ميكــن االســتغناء عنهــا، وال 
ميكن العمل بدونها، ســتقوم مخابرات االحتال بتزويدها باملال والســاح 
والتكنولوجيــا واملعــدات التــي متكنهــا مــن مقاتلــة الشــعب الفلســطيني، 
واالشتباك معه عى مدار الساعة، بهدف إشغال الفلسطينين بأنفسهم، 

بعيدًا عن مشاغلة االحتال.
ولتحقيــق ذلــك، ســتكون توصيــة أجهــزة أمــن االحتال للمســتوى الســيايس 
اإلرسائيي برضورة رفع أســهم قيادة الســلطة من خال اللقاءات الشــكلية، 
واملفاوضات العبثية، التي تشجعهم عى تسويق فكرة املروع الوطني، 

و"حل الدولتن"، ومستقبل الشعب الفلسطيني.

دعوة لتقديم عطاءات
 )AFESD- T.: 02/ 2022( إعالن طرح عطاء رقم

توريد وتركيب معدات وأجهزة طبية ومكتبية ومحوسبة
بتمويــل كريــم مــن الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي يف دولــــــــــــة الكويــت الشــقيق، تعلــن الجمعيــة 
الخريــة لدعــم األرسة الفلســطينية يف مدينــة غــزة عــن رغبتهــا يف طــرح عطــاء توريــد وتركيــب معــدات وأجهــزة طبيــة 
وكشــفية ومخربية ومكتبية ومحوســبة لصالح مركز التوبة الطبي، وذلك حســب جداول الكميات واملواصفات الفنية 
والــروط الخاصــة والعامــة، ضمــن مــروع تطويــر جــودة الخدمــات الصحيــة ملركــز التوبــة الطبــي يف إطــار الربنامــج 
العاجل لدعم الشــعب الفلســطيني - املرحلة 19 )معونة رقم HS/20 19(، ومن ميلك الخربة والقدرة واملؤهات 

من املوردين/ الركات ذات االختصاص عليه مراعاة الروط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مؤهًا ولديه خربة يف املجال املطلوب، وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة 

ولديه سجل تجاري / مشتغل مرخص وأن يرفق بعطائه صورا عن األوراق الرسمية والثبوتية والقانونية سارية املفعول.
2. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه خــربة ســابقة يف تنفيــذ مشــاريع صحيــة/ طبيــة مشــابهة يف أعــال توريــد وتركيــب 

األجهزة واملعدات الطبية للمستشفيات والعيادات واملراكز الطبية/ الصحية، ويجب إرفاق شهادات الخربات واإلفادات.
3. يجــب أن تكــون األســعار بعملــة الــدوالر األمريــي، واألســعار شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــى املــورد تقديــم 

فواتر رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
4. عى الركة/ املورد تقديم كفالة دخول عطاء "تأمن ابتدايئ" قيمته )%5( إما كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة ال تقل 

عــن 90 يومــا أو شــيك بنــي مصــدق باســم الجمعيــة الخريــة لدعــم األرسة الفلســطينية مــن أحــد البنــوك املعتمــدة مــن ســلطة 
النقــد الفلســطينية، وال تقبــل الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، واألســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا 

من تاريخ تسليم العطاء، كا يجب أن يكون الحساب البني للركة/ املقاول باسم الجهة املتقدمة وليست باسم أفراد.
5. الجمعية الخرية لدعم األرسة الفلسطينية غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختاف الجودة أو املواصفات.

6. الجمعيــة يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي عطــاء أو إعــادة طرحــه أو إلغــاء العطــاء كامــًا دون تحمــل أيــة مســؤولية أو إبداء 

األسباب، كا يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكرث من رشكة/ مورد.
7. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من وثائق العطاء عى العنوان التايل: غزة- 

شــارع الوحــدة- بجــوار معهــد األمــل- مبنــى األمــل- الــدور الثالــث- مقر الجمعيــة، وذلك مقابل مبلغ غر مســرد قيمته 
$100 بــدءًا مــن يــوم الخميــس املوافــق: 21/ 09/ 2022م وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي من الســاعة 09:00 

صباحًا حتى 02:00 مساءًا، وملدة 5 أيام حتى تاريخ 2022/09/25.
8. سوف يعقد اجتاع متهيدي يف يوم الثاثاء املوافق 2022/09/27 الساعة 12:00 مساءًا يف مقر الجمعية.

10/09/ 2022 يف متــام الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مقــر  9. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم االحــد املوافــق: 

الجمعية ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
10. رسوم اإلعان يف الصحف ملدة يوم عى من يرسو عليه العطاء.

11. تعترب هذه الدعوة )اإلعان( جزء من وثائق العطاء/املناقصة.

12. ملزيد من املعلومات واالستفسار اإلداري يرجى التواصل يف أوقات الدوام الرسمي عى جوال رقم: 0599419473 

 jcec.company@gmail.com   أو /و projects@cspfs.org والفني 0599842763 والربيد اإللكروين
 الجمعية الخرية لدعم األرسة الفلسطينية- غزة

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2022/224 صلح دير البلح

يف الطلب رقم 2022/725 " نر مستبدل "
املدعيــة/ ايــة حســن خليــل عيــد )أبو خاطر قبل الــزواج( - النصرات - هوية 
410521173. وكاؤهــا املحامــون/ محمــد ســليم الســقا وأحمــد النباهن 

ومراد وايف ومصطفى أبو زر وآخرون.
مروع تحسن وصول الفئات الهشة للعدالة -نقابة املحامن - غزة 

املدعى عليه/ مصعب مفيد محمد عيد - الربيج - بلوك 9 - بجوار برکس 
البلدية - هوية رقم )804535680(. 

نوع الدعوى/ حقوق- مصاغ ذهبي. 
قيمة الدعوى/ ) 84.4 جرام ذهب عيار 21 أو ما يعادله ( . 
يف الدعوى رقم 2022/224 صلح دير البلح

يف الطلب رقم 2022/725 " نر مستبدل "
بــأن محكمــة صلــح  إىل املحكــوم عليــه / مصعــب مفيــد محمــد عيــد ، خــذ علــا 
ديــر البلــح قــد أصــدرت ضــدك بتاريــخ 6/9/2022 حكــا قضائيــا يف الدعــوى رقــم 
224/2022 ، يقــي بإلزامــك بــرد عينــًا مــا يــزن ) 84.4 جــرام ذهب عيار 21 أو ما 

يعــادل قيمتــه بالعملــة املتداولــة قانونــا للمدعيــة/ آيــة حســن خليــل عيــد )أبــو خاطر 
قبل الزواج( ، مع تضمينك بالرسوم واملصاريف و20 دينارا أردنيا أتعاب محاماة .
وليكن معلومًا لديك أن بإمكانك االستئناف واالعراض عى الحكم املشار إليه 
أعاه خال ثاثن يوما من تاریخ نر هذا االعان، وإال صار نهائيا وباتا بحقك، 

ويحق للمدعية اللجوء لدائرة التنفيذ لطلب تنفيذه ضدك حسب األصول.
تحريرًا يف: 2022/09/21

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ. محمود املزين

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

محكمة صلح دير البلح

 إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن السيد/ زكريا محمد سليان بركة قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجيا 
مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو التعدي 
عى حقوقه أن يتقدم باعراضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة األرايض 

خال مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: زكريا محمد سليان بركة – دير البلح 

2. اسم املدينة أو القرية: بني سهيا 

3.اسم موقع ااألرض بني سهيا

القطعــة:  رقــم  املواطــن(   ادعــاء  )حســب  85"ماليــة"  القســيمة:  رقــم   .4

11"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

املساحة: 4582م2  الحصة: كاما  نوع األرض: مري
5. الحدود مبوجب املخطط

الرقي: زياد سليان محمد أبو خشان      - الغريب: حلمي يوسف األغا 
الشايل: شارع ترايب ومن ثم ارض سعاد محمد محمود أبو يونس 

الجنويب: سمر عبد الكريم محمد الشامي
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت غليــه بالــراء مــن محمــد 

نظــر احمــد مصلــح وســعيد عثــان عبــد الغنــي صقــر واملســجلة بأســائهم 
لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.

دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية

غزة/ محمد أبو شحمة:
أزاحــت كتائــب الشــهيد عــز الدين 
القســام الســتار عــن ميــدان طائــرة 
غــريب  غــزة،  مينــاء  قــرب  شــهاب، 
ذوي  مــن  عــدد  بحضــور  املدينــة، 
وطنيــة  وشــخصيات  الشــهداء 

وحشد جاهري.
إيــاد  القســامي  املحــرر  وقــال 
الكتائــب  إزاحــة  خــال  فنونــة  أبــو 
شــهاب  طائــرة  ميــدان  عــن  الســتار 
العــام  القائــد  رســالة  "إن  أمــس: 
الضيــف  محمــد  القســام  لكتائــب 
أنكــم  ومهندســيها  األمــة  لشــباب 
وجيشــنا،  وســندنا  درعنــا  أنتــم 
صفــوف  يف  لانخــراط  ندعوكــم 
املقاومــة، فأنتــم مــن يحافــظ عــى 
واملقدســات،  والثوابــت  القيــم 
كل طاقــة وكل علــم ومــال وإمكانية 
إلســناد املجاهديــن يف فلســطن 

مطلوبة".
عــى  "نحــن  فنونــة:  أبــو  وأضــاف 
أعتــاب نــرص مــؤزر تفخــر بــه أمتنــا، 

وهــذا الســاح الــذي صنعتــه أيدي 
مجاهدي القسام ستشق به طريق 

التحرير نحو القدس".
افتتــاح ميــدان شــهاب  وتابــع: "إن 
مــن  مضنيــة  جهــود  بعــد  يــأيت 
املقاومــة يف ظــل الحرب والحصار 
تــم  إذ  اإلمــداد،  ممــرات  وإغــاق 
صناعتها بأيدي مهنديس القســام 
وداخــل غــزة املحــارصة، مســتذكًرا 
جهــود القــادة األبطــال الذين ارتقوا 

خال مسرة اإلعداد والتجهيز.

وشــدد عــى أن رســالة التحــدي 
واإلرادة الفلســطينية يف قلــب 
غزة ال ُتكرس وال تطأطئ رأسها.
وكانت كتائب القسام؛ الجناح 
املقاومــة  لحركــة  العســكري 
اإلســامية حــاس قــد كشــفت 
شــهاب  طائــرة  عــن  مــرة  ألول 
إحــدى  أثنــاء  يف  املســرة 
أيــار  مايــو/   13 يف  مهامهــا 
"ســيف  معركــة  خــال   2021

القدس".

بجســد  املنــزل  رشفــة  مــن  نظــرْت 
يرتجف، وهي ترى زوجها ُيحمل من 
بــاب البيــت تنــزُف الدمــاء مــن  أمــام 
رأســه، وُينقل بســيارٍة نحو املشــفى، 
أطلقتــه  برصــاص  إصابتــه  بعــد 
عنــارص مــن أجهــزة أمن الســلطة عى 
املقــاِوم  اعتقــال  عــى  محتجــن 
املطــارد مصعــب اشــتية بالقــرب من 
وســط  "غرناطــة"  شــارع  يف  منزلــه 

مدينة نابلس.
قبــل بــدء مسلســل املشــهد الدموي 
فــراس  توقعــه،  الــذي  الســابق 
البحــث  حــاول  فــارس"  "أبــا  املكنــى 
بعيــًدا  لركــن مركبتــه  آمــن  مــكاٍن  عــن 
لديــه  عهــدة  لكونهــا  األحــداث،  عــن 
تعــود لصالــح رشكــة مبيعــات يعمــل 
فيهــا، خوًفــا مــن أن تتعــرض لــأذى، 
الخطــر،  يف  ســيقع  ــه  أنَّ يــدرك  ومل 
أمــن الســلطة  وأن إحــدى رصاصــات 

ستخرق رأسه.
وقفــت  يتيمــة!؟"..  رصت  "يعنــي 
طفلتهــا  ســؤال  أمــام  عاجــزة  األم 
حينــا  عاًمــا(   12( ملــى  الصغــرة 
يف  الخطــرة  إصابتــه  خــرب  بــدأ 
زوجهــا  أشــقاء  عــرب  يصلهــم  الــرأس 
إىل  حينهــا،  باملشــفى  املوجوديــن 

أن أعلن استشهاده.
مل يكــن أمــام األم إال مواجهــة طفلتهــا 
مل  التــي  امُلــرَّة  بالحقيقــة  وإخبارهــا 
مــن  التخفيــف  محاولــًة  لهــا،  تتهيــأ 
مبوتــوا  كتــر  نــاس  "يف  صدمتهــا: 
آباؤهم"، قربتها إىل حضنها، توايس 
واحــد:  آٍن  يف  ونفســها  طفلتهــا 

"هيني حوليك؛ مش راح أسيبك".
اللقاء األخير

لصحيفــة  املكلومــة،  الزوجــة  تــروي 
التــي  اللحظــات  آخــر  "فلســطن" 
قبــل إصابتــه: "عدنــا  عاشــها زوجهــا 
دقائــق  عــر  نحــو  قبــل  الخــارج  مــن 
األحــداث،  أصــوات  ســمع  وعندمــا 
الســيارة  لركــن  ســينزل  أنــه  أخــربين 
يف مكان آمن وكانت الســاعة تشــر 
تقريًبــا،  مســاًء  عــرة  الحاديــة  إىل 
فقــد  ســيارته  لبــاب  يصــل  مل  لكنــه 
البيــت  بــاب  الرصاصــة عنــد  أصابتــه 
وأصــوات  األحــداث  توالــت  بعدهــا 

الرصاص".
قمــة  هــدا  ينطــخ  الــدار  بــاب  "عــى 

الظلم" تصف الجرمية.
لــدى فــراس أربعــة أبنــاء، ثــاث بنــات 
وهن: فايزة، ودانا، وملى، وابن وحيد 
فارس )26 عاًما(، كان والده يستعد 
للفــرح بــه، تــردف زوجتــه بحــرسة عــن 
تلــك الفرحــة التــي مل تكتمــل: "كان 
يفــرح  أن  يريــد  إنــه  يقــول يل،  دامًئــا 
بابنــه الوحيــد بعــد عامــن عندمــا يتم 
عامــه الثامــن والعريــن )..( مل نــدِر 
أعيــش  أن  أتخيــل  عه، مل  أننــا سنشــيِّ
هذه الصدمة، كل يشء حدث بلمح 

بالبرص وكأينَّ يف حلم".
ملــى:  طفلتهــا  صدمــة  عــى  تعلــق 
"كانت متعلقة بوالدها كثًرا، حتى 
استشــهاده  مــن  ســاعات  قبــل  أنــه 
أخذها للتنزه وعادا، كان هو متعلًقا 

بها لكونها أصغر أبنائه".
يعيــش  أمجــد  بشــقيقه  فــراس  لحــق 

قــوات  برصــاص  استشــهد  الــذي 
االحتــال اإلرسائيــي خــال أحــداث 
عــام  األوىل  الفلســطينية  االنتفاضــة 
متأثــرًة  توفيــت  التــي  وأمــه   ،1987

استشــهاد  عــى  وحزنهــا  مبرضهــا 
نجلها أمجد.

"الُمسالم" لم يسلم!
النــاس  يعــرف  غرناطــة،  شــارع  يف 
فــراس، بأنــه شــخص مســامل "حنــون، 
يتدخــل  وال  أحــدا  يــؤذي  ال  طيــب، 
بــأي يشء غــر عملــه وعائلتــه" وهذا 

ما تضيفه زوجته عنه.
ال متلــك زوجتــه أي مطالــٍب ألنها لن 
"تعيــد زوجهــا إىل البيــت فــا قيمــَة 
ألي يشء بعــد رحيلــه، لكــن شــقيقه 
مهنــد، يؤكــد أن العائلــة تنتظــر نتائــج 
الطب الرعي، حتى تقرر خطواتها 
الرصــاص  مطلــق  أن  رغــم  املقبلــة، 
معــروف وهــم عنــارص أمــن الســلطة، 
مشــًرا إىل أن هنــاك مقطــع فيديــو 
يظهر لحظة إصابته عند مدخل باب 

منزله.
مــن  اتصــااًل  اســتقبل  الــذي  مهنــد 
زوجــة شــقيقه لحظــة اإلصابــة، عــاش 
لحظــات عايــش فيهــا جهــود األطبــاء 
خطــورة  رغــم  إســعافه  محاولــة  يف 
اإلصابة، يقول لصحيفة "فلسطن": 
"حاول األطباء إسعافه رغم أن حالته 
دخلــت  فالرصاصــة  خطــرة  كانــت 
مــن الجانــب األيــرس لرأســه وخرجــت 
وأدخــل  األخــرى،  املنطقــة  مــن 
عــن  أعلنــوا  لكــن  العمليــات،  لغرفــة 
جثــان  أن  إىل  الفتــا  استشــهاده"، 
جامعــة  ملستشــفى  نقــل  شــقيقه 
النجاح لتريحه، وإىل اآلن مل تعَط 

العائلة التفاصيل.
العائلــة  حــق  مــن  أن  يعيــش  ويؤكــد 
الحصــول عــى النتائــج، ومعرفــة مــن 
الــذي  قتــل شــقيقه، واصًفــا شــقيقه 
التقــى فيــه قبــل يــوم مــن استشــهاده 
"شــخص  بأنــه  لــه  زيارتــه  خــال 
محبوب، مل يؤِذ أحًدا، يكرس حياته 

ألجل أبنائه وعمله".

رام الله/ فلسطن:
بوجــود  األرسى  لدراســات  فلســطن  مركــز  أفــاد 
الــذي  اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  يف  أســرة   34

يحرمهن من حقوقهن اإلنسانية ويعرضهن للتعذيب 
الجسدي والنفيس. 

وانتقــد مركــز فلســطن لدراســات األرسى، يف بيــان، 
أمــس، بتقصــر املجتمــع الدويل واملؤسســات ذات 
العاقــة بقضيــة األســرات اللــوايت يتعــرض ألشــكال 

مختلفة من التعذيب خارج إطار القانون.
واســتعرض مديــر املركــز ريــاض األشــقر، عــدًدا مــن 
الشــهرين  خــال  للتعذيــب  تعرضــن  التــي  الحــاالت 
األخريــن كاألســرة دنيــا جــرادات مــن جنــن، والتــي 
تعرضــت لتحقيــق يف مركــز "الجلمــة" ملــدة 14 يوما 
قبل نقلها إىل ســجن "الدامون" واحتجزت يف زنزانة 

ضيقة بدون تهوية بظروف سيئة.
أبــو  تحريــر  األســرتن  تعــرُّض  إىل  األشــقر  وأشــار 
رسيــة ومريــم صوافطــة يف مركــز تحقيــق "بتــاح تكفــا" 
لتحقيق قاٍس حيث تم شبحها عى كريس صغر، 
وتعرضتا لاستجواب من أكرث من محقق عى مدار 
وتوجيــه  بالــرضب  اعتــداء  تخللــه  طويلــة،  ســاعات 
نابيــة ورصاخ مســتمر ووضعهــا يف  بألفــاظ  شــتائم 
زنازيــن انفراديــة مراقبــة بالكامــرات ال تصلــح للعيــش 

البري.

عاًمــا(   50( األســرة عطــاف جــرادات  وكذلــك حالــة 
مــن جنــن، التــي اعتقلــت بعد اعتقــال أبنائها )غيث 
بهــدم  االحتــال  وقــام  جــرادات(،  ومنتــرص  وعمــر 
منزلها، وإخضاع األم لتحقيق قاٍس أدى إىل تدهور 
وضعها الصحي حيث أصيبت بضغط الدم املرتفع 
مرتــن  تعرضــت  كــا  القلــب  دقــات  انتظــام  وعــدم 

ألعراض اإلصابة بجلطة وتم نقلها للمستشفى.
صعبــة  ظــروف  مــن  يعانــن  األســرات  إن  وقــال: 
وقاســية، ويشــتكون مــن عــدم توفــر الخصوصيــة يف 
ســجون االحتــال نتيجــة وجــود كامــرات مراقبــة عى 
ممــرات  يف  الســجن  إدارة  وضعتهــا  الســاعة  مــدار 
االقتحامــات  إىل  إضافــة  )الفــورة(  وســاحة  الســجن 

املتكررة لغرفهن.
التــي  الطبــي  اإلهــال  سياســة  إىل  األشــقر  وتطــرق 
تلــك  أدت  وقــد  للخطــر  األســرات  حيــاة  تعــرض 
السياســة مؤخًرا الستشــهاد األســرة املســنة سعدية 
سامل فرج الله )65 عاًما( من الخليل نتيجة إصابتها 

بجلطة قلبية.
وطالب مركز فلسطن املؤسسات النسوية برضورة 
األســرات  معانــاة  تجــاه  مســؤولياتها  عــى  الوقــوف 
عــن حقوقهــن  الدفــاع  أجــل  مــن  الحقيقــي  والتدخــل 
حثيــث  بشــكل  والعمــل  منهــم  املريضــات  وعــاج 

إلطاق رساحهن.

 رام الله/ فلسطن:
االحتــال  ســلطات  مــدّدت 
توقيــف  أمــس،  اإلرسائيــي، 
املعتقلــن الجريحــن محمــد ماهــر 
عاًمــا(،   17( "غــوادرة"  الســعيد 
ومحمــد وليــد الســعيد غــوادرة )22 

عاًما( من محافظة جنن، 8 أيام.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
هــذا  أن  ترصيــح،  يف  واملحرريــن، 
التمديــد هــو الثالــث بحــق الشــابن 
اعتقالهــا،  تاريــخ  منــذ  غــوادرة 
ويف كل مــرة يتــم متديــد توقيفهــا 

ا، نظًرا لحالتها الصحية. غيابيًّ
يواجهــان  الشــابن  أن  وأكــدت 
للغايــة،  ســيئة  صحيــة  أوضاًعــا 
التــي  الشــديدة  للحــروق  نتاًجــا 
مــا  داخــل  ويقبعــان  منهــا،  يعانيــان 
هشــومر"  "تــل  مستشــفى  يســمى 
تحــت  صعبــة،  بظــروف  اإلرسائيــي 
االصطناعــي  التنفــس  أجهــزة 

والتخدير.
مــن  قلقهــا  عــن  الهيئــة  وأعربــت 
اســتمرار سياســة اســتهداف الشبان 
الفلســطينين، والتي تنفذها قوات 
خــال  مقصــود  بشــكل  االحتــال 
تتعمــد  حيــث  االعتقــال،  عمليــة 
وخطــرة  حرجــة  بإصابــات  إصابتهــم 

متنعهم من مارسة حياتهم بشكل 
جيــش  أن  ذكــره  الجديــر  طبيعــي. 
االحتــال اعتقــل الجريحــن غــوادرة 

عــى  الجــاري  أيلــول   4 بتاريــخ 
خلفيــة تنفيــذ عمليــة إطــاق نــار 

يف منطقة غور األردن.

17 عاًما عىل عملية 
أرس القسام لعضو 
"الشاباك" بالقدس

رام الله/ فلسطن:
لقيــام كتائــب  الســابعة عــرة  الســنوية  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
الشهيد عز الدين القسام بأرس عضو جهاز "الشاباك" اإلرسائيي 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  اســتوطن  والــذي  نورائيــل"  "ساســون 

ويحمل هوية رقم )053246419( ويبلغ من العمر )50 عاًما(.
ودفع العدوان العسكري اإلرسائيي آنذاك بالخلية القسامية إىل 
قتل الجندي "نورائيل"، حيث عرث جيش االحتال عى جثته يف 

منطقة بيتونيا قضاء رام الله بعد خمسة أيام من أرسه.
سلســلة  تاهــا  بــل  األوىل  هــي  "نورائيــل"  أرس  عمليــة  تكــن  ومل 

عمليات أرس لجنود إرسائيلين.

فراس يعيش.. بحث عن أمان لمركبته 
فطالته رصاصات أمن السلطة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
دوى صــوت رصاصــة مســاء االثنيــن الماضــي، ووصــل إلــى مســامع 
زوجة فراس يعيش )53 عاًما( حينما نزل من البيت ليركن سيارته في 
منطقة آمنة، كذلك اخترقها أصوات حناجٍر غاضبة، ونداءات الجيران 

المتسارعة باألسفل "فراس.. تصاوب! – وين اإلصابة؟ – بالراس".

االحتـــــــــالل ُيمــــــــدد توقيــــــف 
الجريحيـــن غـــوادرة للمـــرة الثالثــة

34 أسيـــــرة يحرمهــــن االحتــــالل 
مـــــــن حقوقهــــــــــن اإلنسانيـــــــة

"القســــــــام" ُتزيــــح الستــــار عـــن 
ميــــــدان طائـــرة "شهـــاب" بغـــزة

)تصوير/ ياسر فتحي()تصوير/ ياسر فتحي(



آراء الخميس 26 صفر 1444هـ 22 سبتمبر/ أيلول6
Thursday 22 September 2022 

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بانــدالع انتفاضــة يف عهــده، بالرغــم مــن ذلــك كلــه، مل يقــدم العــدو 
وحكوماتــه املتعاقبــة أي إنجــازات سياســية للســلطة، وتعامــل معهــا 
كوكيــل أمنــي، واعتقــد العــدو أن "االمتيــازات" االقتصاديــة وتحســن 
جانــب  إىل  الضفــة،  يف  الفلســطيني  للشــعب  املعيشــية  الحالــة 
التنســيق األمنــي مــع الســلطة ومنــح قادتهــا امتيــازات خاصــة، كفيلــة 
مبنــع انــدالع انتفاضــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، إال أن مــؤرشات 
أصبحــت  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  فلســطينية  انتفاضــة  انــدالع 
واضحــة، األمــر الــذي دفــع العــدو إىل تحميــل الســلطة الفلســطينية 
الفشــل يف الحفــاظ عــى الهدوء، وأرســل رســائل تهديــد لها برضورة 
اعتقــال  أن  ويبــدو  املقاومــن،  العتقــال  األمنيــة  جهودهــا  مضاعفــة 

اشتية يعكس استجابة السلطة ملطالب العدو.
يعتقــد العــدو أن أحــد عوامــل تصاعــد عمليــات املقاومــة هــو ضعــف 
الفلســطينية،  األوســاط  يف  ورشعيتهــا  مكانتهــا  وتراجــع  الســلطة 
ويراهــن العــدو عــى دوره يف الحفــاظ عــى بقــاء الســلطة للحفــاظ 
عى البيئة األمنية الهادئة يف الضفة، ويف حال فشلت السلطة يف 
هذا الدور، فهي تفقد دورها املرسوم لها من العدو، وهو ما تدركه 
الســلطة، ما يدفعها إىل مامرســة جهود مضاعفة يف مواجهة الحالة 

الثورية يف الضفة املحتلة.
عملت السلطة الفلسطينية عى تخطي "اختبارها" يف القدرة عى 
التحكم والســيطرة وضبط الحالة األمنية يف الضفة، بعد اندالع عدد 
مــن املعــارك بــن العــدو واملقاومــة يف قطــاع غــزة منــذ عــام 2008، 
إال أن هذه القدرة تراجعت بشكل ملموس بعد تصاعد املواجهات 
مــع العــدو يف ســاحتي القــدس املحتلــة وقطــاع غــزة، خــال العامــن 
القــدس  الشــعبية يف  املواجهــات  تطــور  شــهدت  والتــي  األخرييــن، 
عى خلفية أحداث الشيخ جراح وقضية املنازل املقدسية املهددة 
باســتياء املســتوطنن عليها، ومســرية األعام الصهيونية، وتصاعد 
اقتحامــات "زعــران" املســتوطنن باحــات املســجد األقــى، واندالع 
معركة "سيف القدس" يف أيار/مايو 2021 بن العدو واملقاومة يف 
قطاع غزة وامتداد املواجهة إىل الداخل الفلســطيني املحتل، عى 
الرغم من توظيف السلطة كل أدواتها للحد من تأثري املواجهات يف 

القدس والداخل واملعركة يف  غزة عى الضفة املحتلة.

أصدر األمر ومن نّفذ ومن أجاز ذلك ومن رعى سياسات تؤدي إىل الوصول 
إىل هــذا املرّبــع األســود، ويشــارك يف الجرميــة كذلــك كّل مــن يرّبرهــا وكل 
من يغّذي القلوب باألحقاد وكّل من يقّدم محتوى أو يقول بكلمة من شأنها 
أن تــؤدي إىل مثــل هــذا الفعــل، ويقــع يف ذات الدائــرة أيضــا كّل مســؤول ال 
يســتخلص العــرب، ويعاقــب كّل مــن ســاهم يف الوصــول إىل هــذه الجرميــة، 
خاصــة مــن فــّوت جرائــم مامثلــة دون أن ينــال مرتكبوهــا العقوبــة الازمــة وفق 
ما ينص عليه القانون، فمن يتســاهل يف ســيادة القانون ويغّض الطرف عن 
ماحقــة املجــرم هــو رشيــك يف القتــل، فلــو لقــي مثــا مــن أطلــق النــار عــى 
الدكتور نارص الدين الشاعر يف وضح النهار ومن أرسله للجرمية جزاءه من 
عقوبــة رادعــة لــكان باإلمــكان أن ال تحــدث جرميــة أمــس األول. وهــذا ينطبــق 
عى نزار بنات وكل من قتل يف مثل هذه السياقات امُلرّة، وهذا ما سنقوله 

أيضا يف حال وقوع جرائم الحقة ال سمح الله.
ال بــّد عنــد ســفك دم فلســطيني أن يكشــف الغطــاء عــن املجــرم وينــال مــا 
يســتحق مــن عقــاب يك يكــون عــربة لغــريه. وعــن كّل مــن ســاهم أو حــرّض أو 
شــّجع أو أصــدر أمــرا أو أعطــى الضــوء األخــرض، يف هــذا الســياق يقــول عمــر 
بن الخطاب عندما أنزل العقوبة عى مجموعة اشــركت يف قتل رجل: "لو 

فصــل شــامل الضفــة عــن جنوبهــا، وســتعمل عــى محــارصة مناطــق 
عناتــا، والطــور، وحزمــا رشقــي القــدس، حيــث ســيصبح املقدســيون 
محارصيــن باملســتوطنات ومهدديــن بالتهجــري، وســيعمل املــروع 
االســتيطاين عــى بنــاء )3412 ( وحــدة اســتيطانية، حيــث ســتعمل 
املشــاريع عــى تدمــري مجتمعــات بدويــة صغــرية وهي ) جبــل البابا، 

واد سنسيل، واد الجمل، بدو أبو جورج(.
لتنفيــذ  اســتعدادها  تواصــل جامعــات وقطعــان املســتوطنن  كــام 
)عيــد  يســمى  مــا  عشــية  األقــى  لباحــات  واســعة  اقتحامــات 
العربيــة(، حيــث ســيتم  الســنة  )رأس  احتفــاالت  الغفــران(، وضمــن 
تكثيــف اقتحامــات باحــات األقــى ألداء الطقــوس اليهوديــة البائــدة 
ضمــن مخططــات التهويــد، ومخططــات التقســيم الزمــاين واملــكاين 

للمسجد األقى.
التهويــد  جرائــم  الســاعة  مــدار  عــى  تواجــه  القــدس  مدينــة  إن 
واالســتيطان الذي يرضب كل أطناب املدينة بهدف تغيري معاملها 
وآثارهــا، عــرب بنــاء الكتل االســتيطانية والثكنــات التي تحيط بالقدس 

أبــرز  أحــد  الفلســطينية  للســلطة  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  اعتقلــت 
املطاردين من قبل االحتال اإلرسائييل، مصعب اشتية، يف مدينة 
نابلس املحتلة، ويف إثر ذلك، اندلعت احتجاجات شعبية ومسلحة 
يف منطقتــي نابلــس وجنــن، أدت إىل استشــهاد أحــد املتظاهريــن 

وإصابة آخرين، إصابة عدد منهم خطرة.
كام عقدت الخايا املسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية مؤمترات 
األمنيــة،  وأجهزتهــا  الفلســطينية  الســلطة  خالهــا  هــددت  صحفيــة 

وطالبتها باإلفراج الفوري عن اشتية.
يتهــم العــدو املقــاوم الفلســطيني مصعــب اشــتية باملســؤولية عــن 
عــدد مــن عمليــات إطــاق النــار التي أدت إىل مقتــل وإصابة عدد من 
ضبــاط "جيــش" العــدو وجنــوده، والتــي شــارك فيهــا برفقــة الشــهيد 
إبراهيم النابليس، الذي اغتالته قوات العدو مؤخرًا، ونجا اشتية من 

عدد من محاوالت العدو الغتياله.
الســلطة  تعيشــها  التــي  األزمــة  عمــق  عــى  االعتقــال  عمليــة  تدلــل 
انتفاضــة  انــدالع  منــع  الســلطة يف  نجــاح  مــن  فبالرغــم  الفلســطينية، 
فلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة منذ تويل محمود عباس رئاسة 
الســلطة عــام 2005، عــرب تطويــر سياســة التنســيق والتعــاون األمنــي 
مــع العــدو، والتــي أدت إىل إجهــاض عــرات العمليــات الفدائيــة يف 
الضفــة املحتلــة، وبالرغــم مــن تبنــي رئيــس الســلطة عبــاس التســوية 
االحتــال،  مــع  التعامــل  يف  وحيــدًا  خيــارًا  واملفاوضــات  الســلمية 
وأعلــن  الشــعبية،  واالنتفاضــة  وأســقط خيــاري املقاومــة املســلحة، 
بشــكل واضــح أن التنســيق األمنــي مــع العــدو مقــّدس، وأنــه لن يســمح 

أمــام مــا يحــدث يف نابلــس مــن أحــداث مؤملــة بــا حــدود ومؤســفة بحجــم 
قضيتنــا العظيمــة، وأمــام أمانــة الكلمــة وخطرها يف هذه الوقت الحّســاس ال 
بّد من قول الحق ما اســتطعنا لذلك ســبيا، إن مل تقل أقامنا ما ينبغي أن 

تقول فلُتكرس وليجّف مدادها خري لها ولنا وللناس أجمعن.
وكذلــك ال ينبغــي للقلــم الرصــن والحريــص عــى حقــن الدمــاء ودفــع عجلــة 
ويــات  مــن  املعانــاة  أشــد  يعــاين  مجتمــع  ثقافــة  النافــع يف خدمــة  القــول 
االحتــال أن يســهم ولــو بشــّق كلمــة يف صــب الزيــت عى النــار وال أن يؤّجج 

رصاعا فيقّدم خدمة مجانية لاحتال من حيث يدري أو ال يدري.
يجــب أن نؤّكــد حرمــة الــدم الفلســطيني وغــاءه وأنــه ال ميكــن أبــدا أن يكــون 
رخيصــا وســهل املنــال ألي كان وتحــت أّي مــرّبر ومهــام كانــت الخلفيــات 
واملســّوغات السياســية واألمنيــة، فمــن استشــهد يف نابلــس بيد فلســطينية 
هو رب أرسة وله أبناء وأخ شهيد برصاص االحتال، هذه الرصاصة مل تقتل 
نفسا بريئة فحسب، بل خّلفت أرملة وأيتاما، ال ميكن أن يتقاسم الرصاص 
اإلرسائيــيل والفلســطيني دمــاء هــذه العائلــة ويســتبيح حرماتها بهذا الشــكل 

الدموّي املريع.
يجــب أن نســّمي األمــور مبســمّياتها؛ مــا حــدث هــو جرميــة قتــل والقاتــل مــن 

يواصــل االحتــال الصهيــوين مشــاريعه ومخططاتــه الخبيثــة لتهويــد 
القــدس، يف حــن تســتمر الجامعــات اليهوديــة االســتيطانية بتنفيــذ 
املخططات واملشاريع االستيطانية الخطرية والخبيثة لتهويد أحياء 
القــدس وتريــد املقدســين وإفــراغ القدس من أهلهــا، وبناء أحياء 
استيطانية، حيث أعلن االحتال الصهيوين حديثا عن طرح عطاءات 
مســاحة  عــى  تنفيذهــام  ســيتم  جديديــن  اســتيطانين  ملخططــن 
)2100 دونــم( هــذه املخططــات االســتيطانية الخبيثة ســتعمل عى 

 تأثــر الجيــل الفلســطيني الجديــد يف الضفــة، والــذي عــاش يف كنف 
الســلطة، بشــكل عميق، بعد معركة "ســيف القدس"، واألحداث يف 
القــدس واألقــى، وبــات عــى قناعــة بــأن املقاومــة ضــد العــدو هــي 
مــن تجلــب لــه العــزة والكرامــة الوطنية، وأن ســلوك الســلطة بعيد عن 
طمــوح الشــباب الوطنــي، وأن قضيتهــم ليــس مجــرد تحســن الحالــة 
االقتصادية، األمر الذي دفعهم إىل االنخراط بشكل أكرب يف مواجهة 
جنــود االحتــال ومســتوطنيه، والعمــل عــى رشاء الســاح وتصنيعــه 

بطرق بدائية، والتخطيط لعمليات فدائية مختلفة وتنفيذها.
تشــهد البيئــة الداخليــة للســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح مزيــدًا مــن 
التفــكك واالنقســام عــى خلفيــة الــراع عــى خافــة أبو مــازن، الذي 
يعاين أمراًضا مختلفة وناهز عمره الـ 87 عامًا، ويسعى عضو اللجنة 
الشــيخ، إىل  الشــؤون املدنيــة، حســن  املركزيــة لحركــة فتــح ووزيــر 
فرض ســيطرته عى الحركة، متهيدًا ملؤمترها الثامن، الذي فشــلت 

يف عقده حتى اآلن.
ويســعى الشــيخ إىل التخلــص مــن عــدد مــن مناوئيــه، وهــو مــا عكســه 
فصــل توفيــق الطــرياوي مــن جامعــة االســتقال، وإقالتــه مــن اللجنــة 
املســؤولة عــن التحقيــق يف وفــاة الرئيــس الفلســطيني الســابق يــارس 

عرفات.
داخــل  واالنقســامات  فتــح  لحركــة  التنظيميــة  البيئــة  ضعــف  يســاهم 
للعمــل  أكــرب  مســاحة  إعطــاء  يف  متصارعــة،  تيــارات  بــن  الســلطة 
املقــاوم يف الضفــة املحتلــة، ونظــرًا إىل حالــة االنســداد الســيايس 
ســيام  ال  الشــعبية،  للرعيــة  الســلطة  وفقــدان  التســوية،  ملــف  يف 
بعــد إقــدام أبــو مــازن عى إلغــاء االنتخابات العامة، وتفيش الفســاد، 
العنــف  ومامرســة  األمنــي،  الفلتــان  وانتشــار  الحريــات  مــن  والحــد 
بنــات  نــزار  الفلســطيني  املعــارض  مقتــل  أدى إىل  الــذي  الســيايس 
وإصابــة األكادميــي الدكتــور نــارص الدين الشــاعر، واعتقال العرات 
عــى خلفيــة سياســية، كلهــا عوامــل ســاهمت يف القضــم مــن مكانــة 

السلطة وقدرتها عى ضبط الشارع الفلسطيني.
الجيــل  ســيكولوجية  بعــد  تــدرك  مل  الفلســطينية  الســلطة  أن  يبــدو 
مــع  وتتعامــل  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الجديــد  الفلســطيني 
وقدرتهــا  دورهــا  إثبــات  وهــي  واحــدة،  زاويــة  مــن  الجاريــة  األحــداث 

للطرفــن اإلرسائيــيل  الضفــة  األمنيــة يف  البيئــة  عــى  الحفــاظ  عــى 
واألمــرييك، إال أنهــا ال تراعــي الزوايــا األخــرى األكــر أهميــة وتأثــريًا، 
وهي الحالة الثورية التي أعقبت معركة "سيف القدس" والتي أثرت 

بشكل كبري يف جيل الشباب يف الضفة املحتلة.
كــام أنهــا مل تقــرأ أو أنهــا تتجاهل تصاعد التطرف الصهيوين وعدوانه 
املستمر وغري املسبوق عى القدس واملسجد األقى، األمر الذي 
ميــس بــل يقهــر كل وطنــي فلســطيني غيــور، كــام أن قيادة الســلطة ما 
واملســلحن  املقاومــن  بــن  البينيــة  العاقــات  تطــور  تجهــل  زالــت 
يف الضفــة املحتلــة، التــي تجــاوزت األبعــاد األيديولوجيــة والحزبيــة، 
ملصلحــة البعــد الوطنــي الخالــص، ويبــدو أن الســلطة ال تــدرك زيــادة 
االنســجام والتنســيق بــن املناضلــن داخــل حركــة فتــح واملقاتلــن 
مــن الفصائــل األخــرى، وهــو مــا يعكــس رفــض تيــار عريــض مــن حركــة 
فتــح إلجــراءات وسياســات الســلطة، وتشــري التقديــرات لزيــادة رفــض 
منهــم  عــدد  انضــم  والتــي  للســلطة،  األمنيــة  األجهــزة  داخــل  عنــارص 
لعمليات املقاومة، وآخرها العملية الفدائية عى حاجز الجلمة يف 
جنــن املحتلــة، والتــي شــارك فيهــا الشــهيد أحمــد عابــد أحــد ضبــاط 

جهاز االستخبارات، وأدت ملقتل ضابط صهيوين.
شــعبية  احتجاجــات  مــن  أعقبهــا  ومــا  اشــتية  اعتقــال  حالــة  تعكــس 
كــام  املحتلــة،  الضفــة  يف  الجديــد  للواقــع  الســلطة  إدراك  ضعــف 
تعكــس االحتجاجــات وردود الفعــل القويــة من التوجهات كافة، عدم 
خشية الجامهري سطوة السلطة األمنية، األمر الذي سيدفع السلطة 
إىل أحــد أمريــن، إمــا التشــديد مــن قبضتهــا األمنيــة، مــا ســيؤدي إىل 
مزيد من التوتر مع جموع الشــعب الفلســطيني، أو إىل الراجع عن 
القبضــة األمنيــة وإطــاق رساح اشــتية، األمــر الذي ســيغضب حكومة 

العدو.
باتــت  فهــي  تجــاه األحــداث،  الســلطة  عــن توجهــات  النظــر  وبــرف 
بحاجــة ماســة إىل إعــادة حســاباتها ليــس فقــط عــى صعيــد الســلوك 
األمنــي وامليــداين، بــل مراجعــة شــاملة وتقييــم موضوعــي للخيــارات 
الشــعب  حقــوق  أهــدرت  والتــي  تبنتهــا،  التــي  الفاشــلة  السياســية 
الفلســطيني وأدت إىل تراجع القضية الفلســطينية عى املســتويات 

كافة.

اشرك فيها أهل صنعاء جميًعا لقتلتهم به".
هناك مشكلة كبرية حصلت قد تكون من أسبابها رخاوة األصبع عى الزناد 
واستســهال إطــاق النــار وعــدم التشــّدد يف تعليامت إطــاق النار ويف ذات 
الوقــت قضيــة االعتقــال التــي ســبقت املواجهــة مــع املظاهــرة التــي خرجــت 
احتجاجــا عــى هــذا األمــر، ملــاذا نلتــزم مــا أوصــت عليــه اتفاقيــة أوســلو، يف 
حن أن أعداءنا الذين وّقعوا هذه االتفاقية مل يلتزموا أّي يشء منها. تقوم 
فــرق املســتعربن التــي أعّدهــا ودّربها املحتّل لقتل الفلســطيني إضافة إىل 
الجيــش بالدخــول إىل املناطــق التــي اتفق عى تســميتها ألف وهي خاضعة 
أمنيــا للســلطة، ومــع هــذا تخــرق كّل االتفاقيــات وتقــوم بنفســها بانتهاكهــا 
وتعيث فيها قتا واعتقاال، يف حن أن هذا مخالف ملا نّصت عليه أوسلو. 
وتقــوم قطعــان املســتوطنن بقطــع الطــرق والعربــدة وقطــع أشــجار الزيتــون، 
ومل نســمع يومــا أن األمــن اإلرسائيــيل اعتقــل مســتوطنا ولــو لبضــع ســاعات، 

ملاذا نلتزم لهم مئة باملئة، يف حن أنهم ال يلتزمون صفًرا يف املئة؟ 
وصلنــا إىل حالــة مل تعــد مقبولــة أبــدا وأن الســلطة إن مل تتوّقــف عــن هــذا 
فهــذا مبثابــة انتحــار ســيايس، مل يعــد اتفاق أوســلو قامئا عــى األرض ودولة 
االحتــال رمتــه برصاصهــا املميــت بكثافة متواصلــة وتركته خرقة بالية تذروه 

الرياح، ال أدري ملاذا نتعّلق بأسوأ ما فيه؟!
ال بّد من كل من ميلك قوال أو فعا أن يبذله باتجاه حقن الدم الفلسطيني 
والوقــوف يف وجــه كّل مــن ال يقــّدس هــذا الــدم وال يعطيــه وزنــه الحقيقــي، 
يكفي هذا الشعب املكافح ما ياقيه من االحتال، ال بّد من تضافر جهود 
القوى الحّية والحريصة عى حرمة هذا الدم. اليوم هو يوم املواقف الحرّة 
والحضور الحقيقي والفاعل لكل منتٍم لهذه القضية العظيمة: قضية القدس 

وفلسطن والتحّدي املركزي مع هذا االحتال املرّبص بنا أجمعن.

واملسجد األقى من كل جانب.
وتتزايــد املــآيس واآلالم يوميــا عــى األقــى قبيل ما تســمى األعياد 
عــى  كامــًا  إغاًقــا  االحتــال  ســلطات  تفــرض  حيــث  اليهوديــة، 
القتحامــات  املســتوطنن  قطعــان  أمــام  األوضــاع  لتهيئــة  القــدس، 
باحــات األقــى وإقامــة الطقــوس الدينيــة بالقــرب مــن حائــط الرباق؛ 
يف  األقــى  القتحــام  التحضــريات  وضمــن  الصهاينــة  يقــوم  حيــث 
29 مــن الشــهر الجــاري، والــذي يوافــق )رأس الســنة العربيــة( تتفيــد 
مــن  األقــى  للمســجد  املحاذيــة  األمويــة  القصــور  منطقــة  اقتحــام 

الجهة الجنوبية.
مخططــات  ســتنفذ  الهيــكل(  )جامعــات  اليهوديــة  الجامعــات  إن 
الجــاري،  ســبتمرب  مــن  و27   26 يف   الطقــوس   وأداء  االقتحامــات 
حيــث ســيقوم املســتوطنون بالنفــخ بالبــوق عــدة مرات يف املســجد 
مــا  يصــادف  الــذي  أكتوبــر  مــن  الخامــس  ويف  املبــارك،  األقــى 
يســمى “عيد الغفران” العربي ســيعمل املســتوطنون عى  محاكاة 
طقوس “قربان الغفران”، والرقص يف املدرسة التنكزية يف الرواق 

الغــريب لألقــى بعــد أذان املغــرب مبــارشة، فيــام يســتعد الصهاينة 
ويحشــدون لتنفيــذ االقتحــام األكــرب الــذي ســيكون يف الســادس مــن 
أكتوبــر، كــام يحــرص الصهاينة ضمن طقوســهم عى إدخال القرابن 
النباتيــة إىل املســجد األقــى، وهــي أغصــان الصفصــاف وســعف 
النخيل ومثار الحمضيات، وهناك طقوس أخرى ســيعمل الصهاينة 

عى تنفيذها خال أعيادهم.
أمــام هــذه الجرائــم التهويديــة واالســتيطانية الخطــرية بحــق القــدس 
عليــه  تأســس  الــذي  االســتيطاين  املــروع  ضمــن  وهــي  واألقــى 
أرض  عــى  بقعــة  كل  يف  االســتيطان  تكثيــف  ومواصلــة  الكيــان، 
والثكنــات  االســتيطانية،  الوحــدات  آالف  بنــاء  عــرب  فلســطن، 
العسكرية إضافة إىل إقامة مئات الحواجز يف شوارع وأزقة القدس 
األقــى  املســجد  إىل  الوصــول  مــن  واملرابطــن  املصلــن  ملنــع 
ومواصلــة التضييــق عليهــم وحرمانهــم مــن حــق العبــادة والصــاة يف 
األقــى؛ أمــام هــذه الجرائــم بحــق األرض واإلنســان مــاذا يفعــل أبنــاء 

األمة إلنقاذ القدس واألقى من الخطر اليهودي الصهيوين؟

السلطة تعتقل المطارد اشتية.. الدالالت والتداعيات

فلتبَق نابلس "جبل النار" نارًا عىل المحتّل

مخططات استيطانية لتهجري 2000 مقديس

وسام أبو شمالة

د. غسان مصطفى الشامي

وليد الهوديل
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القدس المحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:القدس المحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

"علــى إيقــاع الرصاص"، بهــذه الكلمات يصــف مدرس مقدســي طريق "علــى إيقــاع الرصاص"، بهــذه الكلمات يصــف مدرس مقدســي طريق 
الذهاب إلى مدارس القدس، إذ تبلغ المواجهات ذروتها مع انطالق العام الذهاب إلى مدارس القدس، إذ تبلغ المواجهات ذروتها مع انطالق العام 

الدراسي؛ بسبب االحتكاك العالي بين الطلبة المقدسيين وجنود االحتالل الدراسي؛ بسبب االحتكاك العالي بين الطلبة المقدسيين وجنود االحتالل 
الذين يضغطون ضغطا استفزازيا على المسارات التي يسلكها الطلبة.الذين يضغطون ضغطا استفزازيا على المسارات التي يسلكها الطلبة.
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فجــوة كبــرة بــن الرؤيــة والرســالة الفلســطينية وبــن مــا 
تروجــه وزارة املعــارف اإلرسائيليــة، فــاألوىل تحــاول بنــاء 
إنســان فلســطيني حامل للقيم الوطنية وتعزز فيه الهوية 
الفلســطينية والقيــم والعــادات، عىل حن تســعى الثانية 
ألرسلة العملية التعليمية، لتنتج إنسانا فلسطينيا مدجنا 
يقبــل االحتــال ويجــد مربرا لوجوده، رغم أنه غر متســاٍو 
مع مواطنيها، إىل جانب أنه غريب عن هويته وثقافته. 
وتبــن الباحثــة التــي لها العديد من الدراســات املنشــورة 
عن املناهج التدريسية يف القدس، أن تعدد املرجعيات 
فمــدارس  واملتابعــة،  اإلرشاف  مشــكلة  عليهــا  ُتبنــى 
األوقــاف التابعــة للســلطة ال يوجــد مكتــب ملديريتها يف 
القــدس منــذ إغاقــه يف عــام 2019، "وتغييــب الجســم 
اإلداري يجعلهــا عاريــة عــن أي إطــار قانــوين، وعليــه متنــع 
من استحداث أي مباٍن جديدة أو ترميم مدارس، أو فتح 

املنهــاج  تحريــف  عمليــة  بــدأت  )إرسائيــل(،  يقاومــون 
وفرض منهاج إرسائييل.

غياب الرؤية والخطة الناظمة
مــن جانبــه يشــر الباحــث املقــديس راســم عبيــدات إىل 
الرؤيــة  إىل  تفتقــر  بالقــدس  التعليميــة  املرجعيــات  أن 
اإلرشاف  عمليــة  وغيــاب  الناظمــة،  والخطــة  املوحــدة 
والتوجيــه وتعــدد مصــادر التمويــل، مشــًرا إىل أن أكــرب 
لــوزارة  تتبــع  التــي  التعليميــة  املظلــة  املظــات  هــذه 
املعارف اإلرسائيلية إذ تسيطر عىل نحو %48 من عدد 

طلبة القدس.
"تعــدد  عنــوان  تحــت  املنشــور  مقالــه  يف  وتحــدث 
املرجعيــات التعليميــة يف القــدس وتأثراتهــا الســلبية"، 
وهــي  القــدس،  مــدارس  يف  امللحوظــة  الظاهــرة  عــن 
عــىل  املقدســين  الطلبــة  قبــل  مــن  املتزايــد  اإلقبــال 

غرف صفية إال بتقديم طلب ترخيص". 
قدميــة  األوقــاف  مــدارس  معظــم  باتــت  لذلــك  ونتيجــة 
العامليــة  للمعايــر  موافقــة  وغــر  مســتحدثة  وغــر 
للمــدارس، كوجــود خدمــات ووحدات صحيــة، "ومل تعد 
جذابــة للطــاب، وحتــى مــدارس األونــروا تحــارب لتوحيــد 

املرجعية التعليمية تحت إرشاف بلدية االحتال".
الهويــة  يؤثــر يف  ال  املرجعيــات  "تعــدد  قــدح:  وتضيــف 
الفلســطينية فحســب، بــل يعمــل عــىل تشــتيت الذاكــرة 
شــعور  تغــيل  فرديــة  ذاكــرة  ملجــرد  لتتحــول  الجمعيــة 

الفلسطيني بأنه يعيش ضمن شعب وتوحده الهوية".
املــدارس  جميــع  كانــت   2011 عــام  قبــل  أنــه  وتذكــر 
بعــد  ولكــن  الفلســطيني،  املنهــاج  تــدرس  القــدس  يف 
عــىل  واعــراض  اإلرسائيــيل  للكنيســت  "مناشــدات" 
النهايــة طلبــة  ليخــرج يف  الفلســطيني  تدريــس املنهــاج 

الناجمــة  باملخاطــر  التوعيــة  وغيــاب  البجــروت"،  دراســة 
عــن هــذا املنهاج عــىل الهوية واالنتامء والثقافة والتاريخ 
الصلــب  غــر  واملوقــف  الفلســطينية،  والجغرافيــا 
الرؤيــة  وغيــاب  الفلســطينية،  للســلطة  واملتامســك 
الواضحــة عنــد القــوى واألحــزاب السياســية الفلســطينية، 
حيــث تقبــل الجامعــات الفلســطينية الطلبة املقدســين 
مــن َحَملــة تلــك الشــهادات، إىل جانــب أن هــؤالء الطلبــة 
لــه  الدارســن لـ"البجــروت" لديهــم اعتبــارات يف أغلبهــا 

عاقة بالحصول عىل الوظيفة والدخل املرتفع.
ويلفــت عبيــدات إىل أن الســلطة تتعامــل مــع املســألة 
عىل قاعدة "للبيت رب يحميه"، مشًرا إىل أنه بإمكانها 
منع تصديق كشــوفات عامات تلك املدارس من وزارة 
الربيــة والتعليــم الفلســطينية وعدم االعراف بشــهادات 
تلــك املــدارس، والطلــب مــن الجامعــات املحليــة بعــدم 

قبول خريجي تلك املدارس.
ويقــول: "لكــن ال نجــد أي خطــوات عملية لحامية املنهاج 

الفلسطيني والحفاظ عليه من مخاطر األرسلة".
لجــان  بتشــكيل  مقالــه  نهايــة  يف  عبيــدات  ويــويص 
املــدارس الخاصــة حســب طابعهــا ســواء كان دينيــا 
أو جمعيــات أو أفــرادا، يفــرز عــن هــذه اللجــان هيئــة 
موحــدة تشــارك يف تشــخيص الواقــع، ورســم دورهــا 
القــدس، والعمــل  للتعليــم يف  ضمــن خطــة شــاملة 
عىل خلق جسم تنسيقي يضم كل إدارات املظات 
التعليميــة املختلفــة، تناقش فيه كل هموم العملية 

التعليمية يف مدينة القدس.
وأن تســاهم الجهــات الرســمية الفلســطينية بــدور فاعــل 
جميــع  لتغطيــة  الربويــن  املرشفــن  عــدد  زيــادة  يف 
العــايل  التعليــم  وزارة  تتبنــى  وأن  الخاصــة،  املــدارس 
تحافــظ  بحيــث  املــدارس،  هــذه  لدعــم  واضًحــا  توجًهــا 
عــىل اســتمراريتها، إىل جانــب إعــادة تأهيــل املــدارس 
الصناعيــة الخاصــة الســتيعاب مهــن جديــدة، وتشــجيع 

الطلبة عىل االلتحاق بها.

القدس املحتلة-غزة/ هدى الدلو:
رشقــي  يف  التعليميــة  واملظــات  املرجعيــات  تتعــدد 
عــىل  ســلًبيا  بظالهــا  وتلقــي  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
العملية التعليمية، وتنعكس أيًضا عىل الهوية التعليمية 
للطالب املقديس، ففي مدارس رشقي القدس تنقسم 

جهات اإلرشاف إىل خمس. 
وزارة  القــدس يف  شــؤون  وحــدة  أصدرتــه  لتقريــر  ووفًقــا 
طلبــة  يتــوزع   ،2021-2022 لعــام  والتعليــم  الربيــة 
الخاصــة،  واملــدارس  األوقــاف،  مــدارس  بــن  القــدس 
ومــدارس  القــدس،  بلديــة  ومــدارس  األونــروا،  ومــدارس 

املقاوالت.
للســلطة  تتبــع  التــي  األوقــاف  مــدارس  عــدد  ويقــدر 
 53 األصــيل  الفلســطيني  املنهــاج  وتتبنــى  الفلســطينية 
مدرســة، ويصــل عــدد الطلبــة فيهــا إىل 11681 بنســبة 

)13.8 %(، تبًعا ملديرة الوحدة دمية السامن.
يف حــن يصــل عــدد املــدارس الخاصــة إىل 81 مدرســة 
املنهــاج  يــدرس  وبعضهــا  الفلســطيني،  املنهــاج  تــدرس 
 28835 عــدد طلبتهــا إىل  "بجــروت" يصــل  اإلرسائيــيل 

طالبا يشكلون )34 %(.
وتشــر الســامن إىل أن عدد مدارس وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئن هي األقل حضوًرا بواقع 6 مدارس بإجاميل طلبة 
1052 يشــكلون )1.2 %(، يف حــن يبلــغ عــدد مــدارس 

 74 وزارة املعــارف اإلرسائيليــة وبلديــة القــدس املحتلــة 
مدرســة، تــدرس املناهــج الفلســطينية املحرفــة، وبعضهــا 
"البجــروت"، بعــدد 40573 طالبــا يشــكلون )47.8 %(، 
إضافــة إىل 23 مدرســة شــبه املعــارف )املقــاوالت( عــدد 

طلبتها 2734، بنسبة )3.2 %(.
تبنــي  يعيــق  اإلرشاف  جهــات  تعــدد  أن  الســامن  وتؤكــد 
تنهــض  املعــامل  وواضحــة  حكيمــة  موحــدة  إســراتيجية 

بقطاع الربية والتعليم يف القدس املحتلة.
تشتيت للذاكرة

وجــود  عــىل  قــدح  أنــوار  الفلســطينية  الباحثــة  وتشــدد 

عــدم كشــف هويتــه  الــذي طلــب  )ق. ف(  املــدرس  يقــول 
االحتــال املتمركزيــن  إن جنــود  للماحقــة،  تعرضــه  خشــية 
عــىل حواجــز القــدس التي تطوق وتعــزل املدينة ال يتورعون 
عــن إطــاق قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع عــىل املــدارس، 

والتنكيل بالطاب، واالعتداء عليهم بالرضب واالعتقال.
ويضيــف أن املدرســن يدفعــون مثًنــا باهًظــا لقــاء اســتمرار 
العملية التعليمية، فقد يخرج املدرس من مدرسته وُيفاجأ 
أمــام  أوقفهــا  ألنــه  مركبتــه؛  عــىل  باهظــة  مروريــة  مبخالفــة 
املدرســة، وهــو يفعــل ذلــك مضطــًرا ألن املرافــق املدرســية 

متهالكة.
طريــق  تعــرض  التــي  والصعوبــات  العقبــات  أن  ويبــن 
املدارس امللتزمة باملنهاج الفلســطيني كبرة، ليس أوالها 
افتقــاد البنيــة التحتيــة، بــل أيضــًا غيــاب األمــن، "فاملــدارس 
املتمســكة باملنهــاج الفلســطيني تخضــع للتنكيــل ومزاجيــة 
جنود االحتال ومســتوطنيه، إذ تتعرض القتحامات مفاجئة 

من الطرفن".
سيناريو متجدد

العيســوية،  بلــدة  مــن  وتحديــًدا  القــدس  ضواحــي  ويف 
يبــن الناشــط املقــديس محمــد أبــو الحمــص أن اســتهداف 
املدارس يكون إما باقتحامها مبارشة واالعتداء عىل طابها، 
وإمــا ضمــن مواجهــات مــع املواطنــن يف املناطــق املحيطة 
بهــا، إذ ال يراعــي االحتــال مواعيــد دخول الطلبة ملدارســهم 
وخروجهــم منهــا، وقــد نتجــت عــن ذلــك عــدة إصابــات، كان 
ســليامن  وتامــر  عيــى  مالــك  الطالبــْن  فقــدان  أصعبهــا 
إحدى العينْن نتيجة إصابتهام بالرصاص املطاطي بســبب 

املواجهات التي دارت يف محيط مدرستيهام.
والطلبــة  املــدارس  عــىل  فيهــا  االعتــداء  يتــم  مــرة  كل  ويف 
فــإن اللجــان الشــعبية ولجــان أوليــاء األمــور تنفــذ احتجاجــات 
وإرضابــات، تســتجيب لهــا ســلطات االحتــال مؤقتــًا ثــم مــا 

تلبث أن تعود للسيناريو القديم، وفق أبو الحمص.
يعربــدون  واملســتوطنون  األمــن  تحقيــق  ميكــن  "ال  ويقــول: 
يف الشــوارع مــن حولنــا"، مشــرًا إىل أن إجــراءات االحتــال 
تعــدت ذلــك إىل قطــع مصــدر رزق املعلمــن مــن ضواحــي 
القدس، الذين يدرسون يف مدارس املدينة املحتلة بوقف 

تصاريحهم؛ لتمّسك مدارسهم باملنهاج الفلسطيني.
مشاحنات يومية

وال يختلف األمر كثرًا يف بلدة ســلوان املقدســية املهددة 
بالتهجــر، إذ يبــن مســؤول لجنــة أوليــاء األمــور يف ســلوان 
رمضــان طــه أنــه يف إطــار محــاوالت االحتــال الحثيثــة لتهويد 
سلوان فإن كل يشء فيها مستهدف من برش وحجر وتعليم.
أدى  ســلوان  داخــل  املســتوطنات  وجــود  أن  إىل  ويشــر 
لحــدوث متــاس دائــم بــن املواطنــن واملســتوطنن وقــوات 
االحتــال، مبــن فيهــم الطاب واملدرســون، "يتعــرض طابنا 
يف أثنــاء حركتهــم اليوميــة مــن مدارســهم وإليها للمضايقات 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  جــراء  مــن  واإلصابــات  واالعتقــال 

والرصاص املطاطي".
ويضيف: "يتعمد املستوطنون يف الفرة الصباحية تكثيف 
أنهــم  غالبــًا  ويدعــون  الطــاب،  الســتفزاز  ســعيًا  تحركاتهــم 
تعرضوا إللقاء الحجارة، فتأيت مبارشة قوات االحتال وتبدأ 

يف إطاق قنابل الغاز دون أن تستبن حقيقة األمر".  
وتبًعا لـ"طه" فا يتوقف األمر عند ذلك، بل إن قوات جيش 
املنهــاج  تــدرس  التــي  املــدارس  اقتحــام  تتعمــد  االحتــال 
بالــرضب،  واملديريــن  للمعلمــن  وتتعــرض  الفلســطيني 

وأحيانا تعتقلهم وتصطحبهم للتحقيق بذرائع واهية.
ممنهجــة  سياســة  ضمــن  تــأيت  املامرســات  تلــك  أن  ويــرى 
لخنق ســلوان وحرمانها من األمن واالســتقرار ومن ضمنه جو 

تعليمي آمن، يف سبيل دفع أهلها لركها.
وإذ يلفــت طــه إىل مخاطبــة لجنــة أوليــاء األمــور يف ســلوان 

تلــك  لوقــف  مــرارًا  اإلرسائيــيل  التعليــم  عــن  للمســؤولن 
"إىل  يتســاءل:  تنــادي"،  ملــن  حيــاة  ال  "لكــن  املامرســات، 
متى ميكننا االستمرار واالتكاء عىل صمودنا يف حن تركنا 

السلطة الفلسطينية وحدنا يف ساحة املواجهة".
رســمي  لتحــرك  القــدس  مــدارس رشقــي  طــه حاجــة  ويؤكــد 
تلــك  لوقــف  والــدويل  العــريب  املســتوى  عــىل  فلســطيني 
املامرسات وإال فإنها سُتغلق ويترشد قرابة 80 ألف طالب.

سياسات مذلة
واســتناًدا إىل تقريــر وزارة الربيــة والتعليــم الفلســطينية عــن 
القــدس املحتلــة، ميــر  الــدرايس 2021-2020 يف  العــام 
طلبــة القــدس يومًيــا عــرب 12 حاجــز عســكري إرسائيــيل مــن 
الطّيــار  ومنهــا  الثابــت  منهــا  مدارســهم،  إىل  الوصــول  أجــل 
املفاجــئ، مــا تتســبب بإعاقــة وصــول الطلبــة واملعلمن من 

مدارسهم وإليها.
واملدرســن  الطلبــة  إذالل  صــور  عــن  التقريــر  وتحــدث 
بالتفتيش العاري، ومصادرة الحقائب املدرسية، والتسبب 
بخلــق حــاالت مــن الخــوف والهلــع بــن صفــوف األطفــال يف 
جميــع املراحــل الدراســية، مــع عــدم وجــود أّي اســتثناءات 
لطلبة الثانوية العامة يف أثناء تأديتهم امتحاناتهم الوزارية. 
وقــد يتــم تعطيلهــم وحجزهــم يف بعــض األحيــان، مــا يضيــع 

عليهم عامهم الدرايس.
وأشــارت الــوزارة إىل أن ســجات رصــد العنــف يف مديريــة 
االنتهــاكات  وتــرة  زيــادة  بفعــل  ارتفاًعــا  ســجلت  القــدس 
النــار مبــارشة، بدعــوى تنفيــذ  بإطــاق  اإلرسائيليــة، متمثلــة 
مــربح  رضب  وحــاالت  غرهــا،  أو  دهــس  أو  طعــن  عمليــات 
وإلقاء الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية، واعتداءات 

جسدية، وأخرى لفظية.

الطريق إلى مدارس الطريق إلى مدارس 
القدس.. تعليم علىالقدس.. تعليم على

تعدد المرجعيات التعليمية في القدس                                 الذاكرة الجمعيةتعدد المرجعيات التعليمية في القدس                                 الذاكرة الجمعية

ا الوصول إليها يتطلب المرور بـ12 حاجًزا عسكريًّ

أنوار قدحأنوار قدح

دمية السامندمية السامن

رمضان طهرمضان طه
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القدس املحتلة-غزة/ مريم الشوبيك:
تكفــل املــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واملــادة 26 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حق الشعوب تحت 
االحتــالل يف الحصــول عــى التعليــم الــذي يتــاىش مــع 
أو  التغيــر  مــن  وتراثهــم  ثقافتهــم  وحايــة  معتقداتهــم 

التشويه.
املحتلــة  القــدس  مدينــة  رشقــي  يف  يجــري  مــا  أن  غــر 
يخالــف ذلــك متامــا، إذ يواجــه القطــاع األكــر حيويــة يف 
حيــاة الفلســطينيني سياســات تعليميــة تشــر إىل رغبــة 

إرسائيلية بتدجني األجيال الفلسطينية. 
تغيــر  عــى  العمــل  السياســات،  تلــك  يــرز يف صــدارة 
املناهــج التعليميــة، وحــذف أجــزاء منهــا، وتعدد الجهات 
بنــاء  مــن  والحــد  املقــديس،  التعليــم  عــى  املرشفــة 
للبنيــة  املقصــود  واإلهــال  الصفيــة،  والغــرف  املــدارس 

التحتية للمدارس.
مرجعيات وتحريف

يف  التعليــم  شــؤون  يف  والباحــث  األكادميــي  ويبــني 
القــدس زيــد القيــق أن أكــر مشــكلة يعانيهــا التعليــم يف 
رشقــي القــدس تعــدد املرجعيــات املرشفــة عليــه، حيــث 
45 % مــن الطلبــة يف املــدارس التابعــة لبلديــة  يــدرس 

االحتالل اإلرسائييل يف القدس.
وتفيــد معطيــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
لألوقــاف  51 مدرســة  بوجــود  2021م،   -  2020 للعــام 
12 %، و84  10851 طالًبــا، بنســبة  الفلســطينية تضــم 
مدرســة خاصــة عــدد طلبتهــا 33684 طالًبــا بواقــع 37.9 
%، و6 مــدارس تديرهــا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 

تضم 1053 طالًبا بنسبة 1.2 %.
وتظهــر املعطيــات أن عــدد املــدارس التــي تتبــع للتعليــم 
اإلرسائيــيل وبلديــة القــدس، 74 مدرســة تضــم 40573 
23 مدرســة  إليهــا  45.6 %، يضــاف  طالــب مبــا نســبته 
تعرف باســم مدارس املقاوالت )شــبه حكومية إرسائيلية 

الوطنيــة  الهويــة  متــس  التــي  املحذوفــات  مــن  وغرهــا 
الفلسطينية.

ويشــر إىل أن حكومة االحتالل تســاوم عى بناء مدارس 
بتدريــس  ومالعــب  وســاحات  صفيــة،  وغــرف  كاملــة، 

دخول القدس.
بــأن ســلطات االحتــالل تجــر املقدســيني  القيــق  ويفيــد 
عــى تدريــس أبنائهــم يف املــدارس املوجــودة يف داخــل 
القــدس، وإال فقــدوا الهويــة الزرقــاء، والتأمــني الصحــي، 

ليكون شكال من أشكال االبتزاز االقتصادي.
يذكر أن "الكنيست" اإلرسائييل أقر قانونا يسمح بإغالق 
املدارس التي تدرس الكتب الفلسطينية "التحريضية"، 

وتحويلها إىل مباٍن خدماتية تتبع لبلدية القدس.
ظاهرة التسرب

ويف هــذا اإلطــار، يفيــد رئيــس لجنــة أوليــاء األمــور يف حي 
التــرب،  تعــاين  املــدارس  بــأن  غــزاوي  عــادل  الثــوري، 
وتســجل النســب األعــى بــني طلبــة الصف العارش بنســبة 
التــي  الصفيــة  الغــرف  تناقــص  بســبب   ،%  40 فاقــت 
تضــم هــذه املرحلــة، فيضطــر الكثــر منهــم إىل الذهــاب 

للمدارس الخاصة.
وضعــا  أرسهــم  تعــاين  الطلبــة  مــن  الكثــر  أن  إىل  وينبــه 
اقتصاديا صعبا وتعيش دون خط الفقر، فيضطرون لرتك 

مدارسهم لاللتحاق بسوق العمل.
الجمعيــة  تقريــر  مــن  املتوافــرة  املعلومــات  وتشــر 
 )PASSIA( الدوليــة  للشــؤون  األكادمييــة  الفلســطينية 
إىل أن )13 %( مــن طــالب مــدارس القــدس يتّربــون من 
مقاعدهــم الّدراســية كل عــام باملقارنــة بـــ )1 %( فقط يف 
مدارس غريب القدس اإلرسائيلية، أما يف املدارس التي 
تتبــع بلديــة االحتــالل ومعارفها فتصل نســبة الترب إىل 

حوايل 50 % يف املرحلة الثانوية.
أما األصعب الذي يواجه املقدســيني، وفق غزاوي، فهو 
ظاهرة تفيش املخدرات التي يتم ترويجها أمام سلطات 
االحتــالل دون أي تدخــل يذكــر، إال إذا حــاول املروجــون 
الوصــول إىل األحيــاء اليهوديــة، إذ يقــدر عــدد املتعاطني 
بأكــر مــن 29 ألفــا، وهــم يف ســن الشــباب الذيــن خرجــوا 

من التعليم والتحقوا بسوق العمل.

املعــارف  عــن  نيابــة  أفــراد  يديرهــا 
اإلرسائيلية/ سلطة التعليم( تضم 2734 

طالًبا و3.1 %.
املــدارس  هــذه  أن  القيــق  ويوضــح 
الفلســطيني  الكتــاب  الطلبــة  تــدرس 
قبــل  مــن  طباعتــه  تعــاد  الــذي  املحــرف 
مطابــع  يف  اإلرسائيليــة  التعليــم  ســلطة 
والتشــويه  للحــذف  ويخضــع  البلديــة، 
ُيحــذف  حيــث  االحتــالل،  بلديــة  مــن 
الفلســطيني  والعلــم  فلســطني  شــعار 

وكلــات  وفقــرات  شــعرية  وأبيــات  ودروس 
يتحــدث  مــا  وكل  وطنيــة،  ورمــوز  قرآنيــة  وآيــات  وأســئلة 
عــن القضيــة الفلســطينية  وحــق العــودة، واملســتوطنات 
املدمــرة  والقــرى  واالنتفاضــة  والحواجــز  واملســتوطنني 
واعتبــار الصهيونيــة حركــة سياســية عنرصيــة، والنضــال، 

الذيــن  الطلبــة  نســبة  كانــت  إذ  اإلرسائيــيل،  املنهــاج 
يدرســون املنهــاج اإلرسائيــيل يف الصــف األول يف العــام 
الــدرايس 2017 - 2018 مــا يقــارب 9 %، وارتفعت إىل 
16.5 % يف العام الدرايس 2021-2020، وفق الجهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ويوضح القيق أن الطلبة الذين بدؤوا مسرتهم التعليمية 
ضمــن مســار املنهــاج اإلرسائييل، ســيكملون كل ســنوات 
تعليمهم حتى التخرج من املدرســة ضمن هذا املســار، 
منبًهــا إىل أن املــدارس التــي تطبــق املنهــاج اإلرسائيــيل 
تعاين سوء جودة التعليم، ومشكالت يف ضبط ومتابعة 

الطالب.
الجدار العنصري والحواجز

وعى صعيد آخر، حرم جدار الفصل العنرصي والحواجز 
واملعلمــني  الطلبــة  مئــات  والطيــارة  الثابتــة  العســكرية 
مــن حريــة الحركــة والوصــول إىل مدارســهم، ومل يقتــرص 
يســكنون  الذيــن  الســلطة  هويــة  َحَملــة  عــى  الحرمــان 
ضواحــي القــدس فحســب، بــل شــمل كذلــك َحَملة هوية 
يف  املقيمــني  صفــة  املقدســيني  تعطــي  التــي  الزرقــاء 

مدينة القدس ال حق املواطنة.
وتشــر املعطيــات إىل أن %11 مــن الطلبــة و%32 مــن 
مــن  العســكرية  الحواجــز  الجتيــاز  يضطــرون  املدرســني 
ويخضعــون  القــدس،  يف  مدارســهم  إىل  الوصــول  أجــل 

للتفتيش يف الذهاب واإلياب.
ووفًقــا للباحــث القيــق، فــإن أرضار الحواجــز ترز يف تأخر 
وصــول املعلمــني والطلبــة إىل مدارســهم، مــا يــؤدي إىل 
مبســتوى  رضرا  ويلحــق  التعليميــة،  العمليــة  تشــويش 
التحصيل الدرايس للطلبة، ومن هنا ترز ظاهرة الترب 

من املدارس أو تركها نتيجة عدم انتظام الدوام يومًيا.
ويلفــت إىل أن توقيــف املعلمــني والطلبــة عــى الحواجــز 
وتعريضهم للتفتيش واالنتظار، يلحقان بهم رضًرا نفسًيا 
واجتاعًيــا نتيجــة اإلهانة والرصاخ والشــتم، أو منعهم من 

التعليم في شرقي القدس.. التعليم في شرقي القدس.. 
سياسات إسرائيليةسياسات إسرائيلية

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

تؤكد معطيات رســمية فلســطينية وحقوقية وجود نقص حاد تؤكد معطيات رســمية فلســطينية وحقوقية وجود نقص حاد 
في الغرف الصفية يزيد على في الغرف الصفية يزيد على 20002000 غرفة صفية منذ عام  غرفة صفية منذ عام 20162016، ، 

في حين تقدر نسبة تسرب الطلبة المقدسيين بأكثر من في حين تقدر نسبة تسرب الطلبة المقدسيين بأكثر من 10%10%. . 

ووفــق مدير التربية والتعليم فــي رام هللا، نصر أبو كرش، فإن ووفــق مدير التربية والتعليم فــي رام هللا، نصر أبو كرش، فإن 
النقــص الحاد في الغرف الصفية يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة النقــص الحاد في الغرف الصفية يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة 

من المقدسيين من التعليم.من المقدسيين من التعليم.

"معقــد  بأنــه  القــدس  يف  التعليــم  وضــع  كــرش  أبــو  ويصــف 
ومتداخــل" بســبب محــاوالت الســيطرة واالحتــواء التــي تنتهجهــا 
الفلســطينيني  املتتابعــة، متجاهلــة حاجــة  االحتــالل  حكومــات 
مــا  وفــق  مدرســية  أبنيــة  تســتحدث  مل  أنهــا  "كــا  عقــود،  منــذ 
تتطلبــه الحاجــة، رغــم فــرض ســلطتها اإلداريــة والسياســية عــى 
التفويــض  أو  للتوكيــل  وســعيها   ،1967 عــام  منــذ  املدينــة 
)مدارس املقاوالت( دون وضع معاير تعليمية وتربوية ومتابعة 

حقيقية".
ويوضــح أنــه رغــم الســيطرة اإلرسائيليــة عــى تراخيــص البنــاء فــإن 
البنيــة التحتيــة غــر مالمئــة يف ظــل تشــديدها عــى إجــراءات 

البناء، والعقوبات واملخالفات بذريعة البناء دون ترخيص.
وأوجــد النقــص الحــاد يف الغــرف الصفيــة مشــكلة أخــرى تتمثــل 
بتــرب الطلبــة مــن املــدارس، حيــث كشــف تقريــر ســنوي عــن 
أوضاع التعليم رشقي مدينة القدس املحتلة أن بلدية االحتالل 
غرفــة   )150( ســوى  األخــرة  الخمــس  الســنوات  خــالل  تــنِ  مل 
مدرســية لرتتفــع نســبة التــّرب مــن املــدارس إىل 13 %، يف 
حــني ال يوجــد أي برنامــج تربــوي ملكافحــة التــرب يف 30 % 

من املدارس.
وحقــوق  عميــم،  "عــر  لجمعيتــي  الســنوي  التقريــر  ويظهــر 
املواطــن" اإلرسائيليتــني أن )2200( غرفــة تدريســية ناقصــة يف 

رشقي القدس.
بنــاء  تســر يف  القــدس  االحتــالل يف  بلديــة  أن  التقريــر  ويبــني 
الغــرف الصفيــة بصــورة بطيئــة جــدًا، فبينــا بنــت )150( غرفــة 
تدريســية جديــدة فقــط، وضعــت )332( غرفــة أخــرى يف طــور 
التخطيــط، وهــي أرقــام ال تذكــر إذا مــا قورنــت بالنقــص الشــديد 

الذي يعانيه جهاز التعليم يف القدس.
ويلفت إىل أن نسب التّرب األكر يف رشقي القدس تقع يف 

الفلســطينية تراخيــص لبنــاء غــرف صفيــة إضافيــة أو دورات ميــاه 
صحيــة، وإذا مــا فعلــت ذلــك يــأيت قــرار بالهــدم، حتــى لــو متــت 
جميــع  عــى  فاملحــارصة  املدرســة،  ســطح  عــى  مظلــة  إضافــة 

املستويات.
وعــدت ذلــك شــكال مــن أشــكال االبتــزاز للقبــول بتزويــر املنهــاج 
يف  التعليــم  عــى  والســيطرة  الرتخيــص  عــى  الحصــول  مقابــل 
لتدريــس  تهــدف  التــي  "الخمســية"  الخطــة  لتطبيــق  القــدس، 

املنهاج اإلرسائييل لغالبية طالب القدس.
مسؤولية المدارس الخاصة

رئيــس اتحــاد لجــان أوليــاء األمــور يف رأس العامــود ببلــدة ســلوان 
محمــد محســن، يتحــدث لصحيفــة "فلســطني" أن الوضــع القائــم 
1967، "فباتــت  عــام  منــذ  نتــاج سياســة إرسائيليــة متبعــة  هــو 
الصورة صعبة جًدا، فالحصول عى ترخيص ملدرســة أو إدخال 

غرف صفية جديدة مرشوطان باعتاد املنهاج اإلرسائييل".
ويوجــه محســن اللــوم للمــدارس الخاصة التي تطبع مع االحتالل 
الفًتــا إىل شــكلية  الرتاخيــص،  عــى  الحصــول  أجــل ضــان  مــن 
يف  العربيــة  تعتمــد  املــدارس  هــذه  بــأن  تــروج  التــي  اإلعــالن 
بالعريــة  والعلــوم  الرياضيــات  يدرســون  "فالطلبــة  التدريــس، 
الــذي  املنهــاج  عــى  تغيــرات  وتطــرأ  اللغــة،  هــذه  ويتعلمــون 
عــى  يحصلــون  ذلــك  ومقابــل  الخاصــة،  املــدارس  يف  يــدرس 
ميزانيــات شــهرية مــن ســلطات االحتــالل، ومــع ذلــك يتــم فــرض 

رسوم مالية شهرية عى الطلبة الفلسطينيني".
يــأيت ضمــن مخطــط  بنــاء املــدارس  أن منــع  وينبــه محســن إىل 
إرسائيــيل وسياســة لتجهيــل العقــول املقدســية، لتصــل بــه إىل 
اإلرسائيليــة،  املعرفيــة  البنيــة  ذات  باملــدارس  امللــح  االلتحــاق 
الــرشوط  فيهــا  تتوافــر  ال  مكتظــة  صفــوف  خيــار  عــى  البقــاء  أو 

األساسية للبناء املعريف السليم.

مرحلة الثانوّية، لكن بوادره تبدأ بالظهور يف املرحلة اإلعدادّية، 
دون وجود برنامج تربوي ملكافحة الظاهرة.

مشكالت رديفة
ومــن جهتهــا، تؤكــد املديــرة العامــة لوحــدة شــؤون القــدس يف 
وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية، دميــة الســان وجــود عجــز 
كبر يف جميع املرافق التعليمية، عى مستوى وجود مالعب 
والغــرف  واملختــرات،  للرتفيــه،  والســاحات  املدرســة  يف 
الصفية الواســعة والكبرة لتجاوز مشــكلة االكتظاظ، ومخترات 
الكتــب  تضــم  واســعة  ومكتبــات  الرياضــة،  وغــرف  الحاســوب 

املتنوعة للمراحل الدراسية، إىل جانب البنية التحتية.
وتلفــت إىل أن هنــاك أعــدادا قليلــة مــن املــدارس التــي تتوافــر 
فيهــا ســاحة مدرســية، والكثــر مــن املــدارس، لــوال وجــود الفتــة 
كبــرة وتحمــل اســمها عــى الجــدار العتقــد املــار أنهــا بيــت، يف 
حــني يتــم بنــاء املــدارس اإلرسائيليــة بشــكل متميــز بهــدف إغــراء 
الطلبــة وأوليــاء األمــور إلرســالهم لتلك املــدارس وفرض املناهج 

اإلرسائيلية عليهم.
وتشدد السان عى تأثر هذا العجز يف الطالب، "فاملدرسة 
هــي املــكان الــذي يفــرتض بالطالــب أن يشــعر فيــه بالراحــة يف 
أثنــاء وجــوده فيهــا، كــا يؤثــر أيًضــا يف املعلــم وأدائــه مــن ناحيــة 
نفسية، ويجب األخذ بعني االعتبار أن كثرا من عائالت الطلبة 
يرتكــون بيوتهــم الواســعة ويعيشــون يف بيــوت صغــرة بالقــدس 
الهويــة  عــى  وليحافظــوا  الدامئــة،  إقامتهــم  يخــروا  ال  حتــى 

الزرقاء".
وتضيف أن االكتظاظ يسبب للطلبة مشكالت، ويؤدي بهم إىل 
العنــف، بســبب حالــة الضغــط التي يعيشــونها، مــا ينعكس عى 

املجتمع املقديس عامة.
املــدارس  منــح  عــدم  االحتــالل  تعمــد  إىل  الســان  وتشــر 

30 % من مدارس القدس تواجه أزمة تسرب الطلبة 

نقص الغرف الصفية..                       للقبول بالمنهاج اإلسرائيلينقص الغرف الصفية..                       للقبول بالمنهاج اإلسرائيلي

عادل غزاويعادل غزاوي زيد القيقزيد القيق
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القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

يواجــه النظام التعليمي في القدس أحد أهم وأخطر التحديات التي يتصدى لها 
المجتمع المقدســي الذي ينفرد بخصائصه تبًعا لخصوصية الواقع الذي تعيشه 
المدينــة المحتلة، وهو فرض المنهاج اإلســرائيلي على جميع مدارس شــرقي 

المدينة.
ويســعى االحتــال منذ ســنوات ألســرلة المناهج فــي القدس، من أجــل تغيير 
المفاهيم واأللفاظ العربية حتى يجرد اإلنســان الفلســطيني من وعيه وهويته 
وانتمائه الوطني، للســيطرة على كل ما يتعلق بالعرب بهـــدف محـــو الهوية 

العربية من ذاكرة األجيال الفلسطينية.

تزوير وبتر
وتبــن مديــرة وحــدة شــؤون القــدس بــوزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية 
ن أن املحاوالت اإلرسائيلية ألرسلة املناهج بدأت منذ إكامل  دميا الســامّ
عــى جميــع  اإلرسائيــي  املنهــاج  بفــرض  1967م،  القــدس يف  احتــال 
مدارس القدس، ولكن املجتمع املقديس قابلها بالرفض التام، وإلحباط 

تلك املحاوالت سحب أولياء األمور أبناءهم من املدارس.
عــى  منهاجــه  تطبيــق  فــرض  االحتــال  أن  لـ"فلســطن"  الســامن  وتبــن 
املرحلتــن االبتدائيــة واإلعداديــة متهيــدا إلعــداد الطلبــة للثانويــة العامــة 
اإلرسائيلية "البجروت"، وهذا ما أدى إىل انتقال عدد كبيـــر مـــن الطـــاب 
مـــن املــدارس التابعــة لــوزارة املعــارف اإلرسائيليــة وبلديــة االحتــال إىل 

املدارس األهلية والخاصة.
واســتندت ســلطات االحتــال يف ذلــك إىل قانــون الكنيســت اإلرسائيــي 
قطــاع  مؤسســات  كل  وضــع  عــى  نــص  الــذي   1968 لعــام   )564( رقــم 

التعليم يف القـدس تحت إرشاف االحتال.
املنهــاج  إعــادة  إىل  اضطــرت  االحتــال  بلديـــة  أن  إىل  الســامن  وتلفــت 
األردين يف املدارس الرسمية ومدارس البلدية يف املرحلة الثانويـة عام 

1972 رشيطة تدريس مساقي اللغة العربية ومدنيات )إرسائيل(.

أساليب أسرلة التعليم
وتذكــر أنــه تــم فتــح مــدارس األوقــاف اإلســامية الســتيعاب هــؤالء الطاب 
جنًبــا إىل جنــب مــع املــدارس األهليــة والخاصــة، ومنــذ ذلــك الوقت يتبع 

أساليب مختلفة لفرض املنهاج اإلرسائيي.

برامــج  إىل  ذلــك  تتعــدى  التعليــم  أرسلــة  أســاليب  أن  شــاميل  ويضيــف 
تعليمية غري منهجية تدعو إىل قبول اآلخر املحتل بوصفه إنساًنا عادًيا، 
بخاف الواقع السيايس واالجتامعي واالقتصادي لاحتال ومستوطنيه.

بيئــة تعليميــة متدنيــة،  تــؤدي إىل نشــأة  تلــك السياســات  وينبــه إىل أن 
لـــدى الطلبــة، وانخفــاض مســتوى تأهيــل  وانخفــاض مســتوى التحصـــيل 
املعلمــن، وعــدم تطبيـــق إلزاميـــة التعلـــيم أســـوة باملـــدارس اإلرسائيليــة 
انتشـــار  القــدس، كــام تتفــى يف هــذه املــدارس ظاهــرة  غــريب مدينــة 

املخـدرات بـن صفوف الطلبة تحت برص سلطات االحتال.
رشقــي  مــدارس  تعانيهــا  التــي  املاديــة  املشــكات  عــى  شــاميل  وعــرج 
القــدس، إذ تســتخدم بلديــة االحتــال يف القــدس األزمــات املاليــة وشــح 
امليزانيــات التشــغيلية وســيلة للضغــط والقبــول بالسياســات التعليميــة 
اليهوديــة مــن خــال الدعــم املــايل املــروط الــذي يوفــر أرضيــة للتدخــل 

يف سياسات التعليم يف مدارس القدس الفلسطينية والخاصة.
فلسفة تربوية جديدة

ويف ورقة بحثية بعنوان: "الوعي العام للشــباب الفلســطيني يف مدارس 
رشق القــدس" للباحثــة رهــام زهــد، أظهرت أن تطبيــق املنهاج اإلرسائيي 
يف املــدارس الفلســطينية برقــي القــدس، وبخاصــة العلــوم اإلنســانية، 
كالتاريــخ والجغرافيــا واملجتمــع، يهــدف إىل غــرس مفـــاهيم جديــدة تعــرب 

عــادت  الفلســطينية،  املــدارس  يف  الفلســطيني  املنهــاج  تطبيــق  ومــع 
املناهــج  وهاجمــوا  براســة  التعليــم  عــى  اإلرسائيليــة  الســيطرة  قضيــة 
الفلســطينية، وكانــوا يشــطبون باللــون األســود كل مــا لــه عاقــة باالنتــامء 
النصــوص،  داخــل  كلــامت  وأي  فلســطن،  شــعار  مــن  بدايــة  الوطنــي، 

كشهيد، ونضال، وغريهام، وفًقا للسامن.
وتضيــف: "بعــد ســنوات أصبحــت ســلطات االحتال تعيــد طباعة الكتب 
الفلسطينية، وتبرت النصوص أو ترتكها ورقة بيضاء فارغة، والحًقا أضافوا 

مواد أخرى مُتايش السياق املعريف اإلرسائيي".
وإذ تؤكــد الســامن أن هــذا البــرت يــؤدي إىل تشــويه وإعاقــة فهــم الطالــب 
أن  إىل  تشــري  تراكميــة،  التعليميــة  العمليــة  ألن  الفلســطيني  للمنهــاج 
الجامعات اإلرسائيلية ال تعرتف بشهادة الثانوية العامة لداريس املنهاج 
الفلســطيني؛ وال تســمح لهم بااللتحاق بها مبارشة إال بعد اجتياز امتحان 
الــذي يلقــي عــى الطالــب  القيــاس للقبــول يف الجامعــات اإلرسائيليــة، 

مهّمة التحضري واالستعداد المتحان "البسيخومرتي".
محو االنتماء

زيــاد  القــدس،  األمــور املركزيــة يف  أوليــاء  لجنــة  رئيــس  يقــول  مــن جهتــه 
التعليــم يف  عــى  للســيطرة  كبــرية  شــاميل: هنــاك محــاوالت إرسائيليــة 
القــدس، "فالتعليــم يعكــس حالــة سياســية، حتــى أن املنهــاج يف رشقــي 
عــى  يركــز  فهــو   48 عــام  املحتلــة  األرايض  يف  عنــه  يختلــف  القــدس 
ترويــج الروايــة اإلرسائيليــة أكــر، إلخــراج جيــل بعيد عــن قضيته ومفاهيمه 

اإلسامية".

التعليــم اإلرسائيليــة  التعليــم ومناهــج  الرتبويــة، فأهــداف  عــن فلســفتها 
تفتقــر إىل ذكــر الهويــة القوميــة الجامعيــة للمجتمــع العــريب الفلســطيني 

من جهة.
وتشدد زهد عى أن األمر ال يقترص عى تجاهل الهوية القومية للطالب 
العريب الفلســطيني، "بل إن مناهج التدريس اإلرسائيلية مشــبعة بتعليم 

مواضيع عن الدين والتاريخ اليهودي".
بلديــة  مــع  بــادرت  اإلرسائيليــة"  "املعــارف  وزارة  أن  دراســتها  يف  وتبــن 
االحتال يف عام 1967 إلـــى تشـــريع حزمة من القوانن وإصدار العديد 
مــن األوامــر العســكرية، منهــا األمــر العســكري رقــم 107 الـــذي تــم مبوجبه 

حظر تدريس 55 كتابا مدرسيا.
وإللحــاق الــرر بالتعليــم يف مدينــة القــدس، عملـــت ســلطات االحتــال 
يف ذلــك الوقــت عــى تعيــن مدرســن يف املــدارس العربيــة ال يحملــون 
مؤهات تربويـــة وفنيـــة تتيح لهم حق مامرسة مهنة التعليم، فكثري منهم 

حمل فقط شهادات الثانوية العامة.
كــام تــم حــذف كل مــا لــه صلــة بالقضـــية الفلســـطينية والشــعب العــريب 
الفلســطيني وجميــع اآليــات القرآنيــة التــي تحث عى الجهــاد، والنصوص 
املتعلقـــة بالــرصاع اليهــودي الصهيــوين - العــريب اإلســامي، وكل مــا لــه 

عاقة بالوحدة العربية واإلسامية.

شطب لالنتماء وترويج لتاريخ مزيف شطب لالنتماء وترويج لتاريخ مزيف 

زياد شاميلزياد شاميل

التمويل المشروط التمويل المشروط 
وأوراق ضغط أخرى في وأوراق ضغط أخرى في 

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  تخــوض  متعــددة،  جبهــات  عــى 
حرًبــا رضوًســا عــى الشــعب الفلســطيني، يشــكل التعليــم ببعــده 
الثقــايف والتوعــوي يف مدينــة القــدس املحتلــة إحداهــا، وتنتهــج 
يف ســبيل ذلــك العديــد مــن األســاليب لشــق الهوية الفلســطينية 

عى ذاتها.
القواعــد  لــكل  واضحــة  مخالفــة  التعليــم  أرسلــة  عمليــة  تعــد  وإذ 
الدوليــة التــي متنــع تدخــل االحتــال يف تعليــم وثقافــة الشــعب 
املحتــل، تســري إجــراءات االحتــال يف ملــف القــدس التعليمــي 
عــى النقيــض مــن تلــك النصوص القانونية، يف ظل قصور واضح 

للسلطة الفلسطينية يف التصدي لتلك املخططات.
أوراق ضغط

متارســها  التــي  األوىل  الضغــط  وســيلة  تعــد  باملــال  اإلغــراءات 
اتحــاد  العامــة يف  العاقــات  االحتــال، وفقــًا ملســؤول  ســلطات 
أوليــاء األمــور بالقــدس ماهــر أبــو ســعد، إذ تقــدم وزارة "املعــارف 
اإلرسائيلية" وبلدية االحتال يف القدس، للمدارس الفلسطينية 
عروًضــا مبيزانيــات ضخمــة وبنيــة تحتيــة حديثــة يف حــال قبلــت 

بتدريس املناهج اإلرسائيلية.
تــدرس  التــي  املــدارس  مبيزانيــات  "املعــارف"  تتاعــب  كــام 
مديــرو  فيقــع  ضغــط،  ورقــة  وتســتخدمها  الفلســطيني،  املنهــاج 
تابعــون  موظفــون  ومعظمهــم  عامــة،  القــدس  رشقــي  مــدارس 
للمعــارف، بــن خيــاري تطبيــق السياســات التعليميــة اإلرسائيليــة 

أو الحرمان من امليزانيات".
التواصــل  شــبكات  االحتــال  توظيــف  إىل  ســعد،  أبــو  ويلفــت 
الطلبــة  لتشــجيع  ومكثــف،  عميــق  بشــكل  دعائًيــا  االجتامعــي 
املنهــاج  تــدرس  التــي  باملــدارس  االلتحــاق  عــى  الفلســطينين 
اإلرسائيي، اعتامًدا عى البعد البرصي مبا توفره تلك املدارس 

من وسائل ترفيه وبيئة صفية مريحة للطالب.
ومــا يزيــد ســوء الوضــع الغيــاب التــام لــدور الســلطة الفلســطينية، 

وال ســيام بعــد إغــاق ســلطات االحتــال يف 20 نوفمــرب/ تريــن 
التابعــة  القــدس  وتعليــم  تربيــة  مديريــة  مكتــب   ،2019 الثــاين 
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية بزعــم "التحريــض"، مــا قلص 

عمل الوزارة بشكل كبري يف املدينة املحتلة.
العمليــة  إدارة  عــن  عاجــزة  شــبه  الفلســطينية  "الــوزارة  ويضيــف: 
املــايل  الدعــم  مــن  يذكــر  شــيئًا  تقــدم  وال  بعــد،  عــن  التعليميــة 
لتلــك املــدارس، مــا يجعلهــا عاجزة عن تطويــر املباين، باختصار 

السلطة غري موجودة عى األرض يف القدس".
مــع  بالحديــث  حاليــًا  تكتفــي  الســلطة  أن  إىل  ســعد  أبــو  وينبــه 
أمــٌر  "وهــذا  القــدس،  يف  التعليــم  موضــوع  عــن  السياســين 
األورويب  االتحــاد  مــع  أســايس  بشــكل  تتواصــل  فهــي  مجــٍد  غــري 
الكتــاب املــدريس  الوقــت ذاتــه بوقــف متويــل  الــذي يهــدد يف 
الفلســطيني مــا مل يتــم تغيــري املنهــاج الــذي يعــده محرضــًا ضــد 

)إرسائيل( فكيف سيساعدنا يف إنقاذ التعليم يف القدس؟".
سحب التراخيص

يذكــر أن لجنــة مراجعــة امليزانيــة يف الربملــان األورويب تبنــت يف 
أبريــل/ نيســان 2021، موقــف دولــة املجــر، واشــرتطت يف حينــه 
تحويــل املســاعدات للســلطة الفلســطينية البالغــة 214 مليــون 
يــورو، بتغيــري مناهــج التعليــم الفلســطينية، بزعــم أنهــا "تتضمــن 

مواد تحريضية ضد )إرسائيل( ومحتوى ومضامن السامية".
ويقول أبو سعد إن الضغوط تشمل إغاق املدارس التي ترفض 
تدريــس املنهــاج اإلرسائيــي، وعــدم تجديــد الرتخيــص لهــا، كــام 
جرى مؤخًرا مع مدرسة الكلية اإلبراهيمية العريقة التي ُأسست 
بإغاقهــا،  االحتــال  ســلطات  هــددت  حيــث  1931م،  عــام  يف 
وخمــس مــدارس أخــرى مــن سلســلة مــدارس اإلميــان )1984(، 

بزعم مامرسة أنشطة تعليمية "تحريضية".
القــدس  مــدارس  عــى  الهجمــة اإلرسائيليــة  أن  أبــو ســعد  ويبــن 
ازدادت خــال العقــد األخــري، خاصــة بعــد إقــرار االحتــال الخطــة 
مــدارس  جميــع  عــى  اإلرسائيــي  املنهــاج  لتعميــم  الخمســية 

 2025 أقصــاه  زمنيــا  حــدا  "الكنيســت"  وضــع  حيــث  القــدس، 
لتحقيق هذا الهدف.

ويلفت أبو ســعد إىل أن الضغط اإلرسائيي عى املدارس التي 
تــدرس املنهــاج الفلســطيني تضاعــف يف العامــن األخرييــن عــرب 
التمويــل املــروط، فــا مــال دون تنفيذ السياســات اإلرسائيلية، 
املنهــاج  تــدرس  التــي  املــدارس  يف  كثــرية  املغريــات  أن  "كــام 
اإلرسائيي فالتعليم مجاين وهناك وجبات طعام ودروس تقوية 
مجانية وبرنامج ترفيهية ورياضية لكل طفل ممول من املعارف".

تشريعات وإحالل مصطلحات
إزاء ذلــك يبــن الباحــث يف جمعيــة الدراســات العربيــة أن هنــاك 
حربــا شــاملة عــى الوعــي الفلســطيني يف القــدس املحتلــة منــذ 
"أرسلــة"  محــاوالت  تتوقــف  ومل  1967م،  عــام  احتالهــا  إكــامل 
وتصاعــدت  الفلســطيني،  املنهــاج  إقــرار  بعــد  حتــى  املناهــج 
حملتهــا ضــد التعليــم الفلســطيني يف عــام 2011 عــرب سياســة 
"التمويــل املــروط" والتهديــد بســحب الرتاخيص والتدخل يف 

سياسة التعليم يف املدارس.
املناهــج  تــدرس  التــي  املــدارس  عــى  التضييــق  مقابــل  ويف 
الفلســطينية – وفــق الجعــربي- عملــت ســلطات االحتــال عــى 
عامــي  بــن  والفلســطينية  العربيــة  املناهــج  وإهــامل  تهميــش 

.1968-2000
طــال  الــذي  القــري  التغيــري  أوجــه  مــن  بعًضــا  الجعــربي  ورسد 
العملية الرتبوية، متثلت بإلغاء القوانن العربية وسن تريعات 
جديــدة واالســتياء عــى جميــع األبنيــة واملــدارس التابعــة لألردن 
وتغيري أســامء املدارس، وإضافة مصطلح الرســمية إليها وإغاق 
مكتــب تربيــة وتعليــم القــدس واعتقــال مديــره وموظفيــه وتطبيــق 

املنهاج اإلرسائيي وتعين إدارين وتربوين غري مؤهلن.
ورصــدت مديريــة تربيــة وتعليــم القــدس يف تقريــر لهــا عمليــات 
التحريــف والتغيــري، لقيــام االحتــال بحــذف شــعار فلســطن عــن 
حركــة  الصهيونيــة  ومصطلــح  الشــهيد  كلمــة  وحــذف  املقــررات 

عنرصية وشطب محاوالت حرق األقىص ومذبحة دير ياسن من 
كتــب التاريــخ، وكذلــك تاريــخ املقاومــة الفلســطينية واالنتفاضــة 
وخريطــة القــدس وفلســطن، وشــطب كل مــا يتعلــق بالجهــاد مــن 

آيات ومدلوالت وأحاديث، وشطب العلم الفلسطيني".
الرتبيــة  ووزارة  الفلســطينية  الســلطة  أن  إىل  الجعــربي  ويلفــت 
تــدرس املنهــاج  التــي  للمــدارس  لهــا، ال تقــدم  التابعــة  والتعليــم 
الفلســطيني أي حوافز أو دعم مايل وال تســاعدها يف توفري بيئة 

تعليمية جذابة وترميم األبنية.

وقــال: "يجــب توفــري عوامــل الصمــود للتعليــم املقــديس، ففــي 
حن أن املعلم ميكنه الحصول عى راتب من مدرسة إرسائيلية 
9000 شــيقل، فإنــه يف مدرســة فلســطينية يحصــل عــى  عــى 

3000 شيقل، فكيف ميكنه الصمود؟!".

ورأى أن عــدم وجــود الســلطة عــى األرض يف القــدس ال يعطيهــا 
الذريعــة لعــدم دعــم التعليــم فيهــا، "فيمكنهــا تفعيــل أذرع لهــا، 
كلجــان أوليــاء األمــور واللجــان املحليــة واملــدارس بشــكل مبارش، 

للتصدي للهجمة عى املنهاج.
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املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/751(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عطاء الله ســليم عطا النونو من ســكان غزة هوية رقم 931698005 بصفته 
وكيــا عــن: عــزام ســليم عطــا النونــو ومهجــه ســليم عطــا النونــو وطالــب ســليم 
عطــا النونــو وعبــر محمــد عبــد الوهــاب النونو ، مبوجــب وكالة رقم: 2020 / 
13041  صادرة عن ديب واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 9666 / 2020 

بالرقــم  غــزة  مــن خارجيــة  واملصدقــة  عــن ديب  صــادرة   11976  /  2020 +

4145 / 2020 + 2020 / 11966 صادرة عن ديب واملصدقة من خارجية 

غزة بالرقم 14067 / 2021 + 2021 / 4796 صادرة عن غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 655 القسيمة 8 املدينة غزة الزيتون
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 21 /2022/9م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/755(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: كوثر عاء 
الدين خليل رسداح من سكان جباليا هوية رقم 801169962 بصفته وكيا عن: 
عاء الدين خليل عيل الطيب ، مبوجب وكالة رقم: 66 / م و ع / 2022  صادرة 

عن سفارة فلسطني الرياض ومصدقة من الخارجية تحت رقم 12134 / 2022
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 976 القسيمة 55 املدينة النزلة 
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 21 /2022/9م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )1490( – حي الزيتون الغريب

منطقة تنظيم – غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )8( 
بجلستها رقم )2022/15( املنعقدة بتاريخ 2022/7/28م املتضمن التصديق 
النهايئ عىل املخطط التفصييل للشــارع رقم )1490( املحصور بني الشــارع رقم 
)6000( شــاال والشــارع رقــم )6470( جنوبــا بعــرض )16( مــرت بــدون ارتــداد املــار 

يف القسائم رقم  )16-19-20-21-26-27-30-31( من القطعة رقم )627(.
املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــان  لاعــرتاض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 

واملنشور يف جريدة فلسطني بتاريخ 2022/4/22.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 

اإلعان يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب.
وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للمنطقة املحصورة بني الشارع 
رقم )8( والشارع رقم )6000( شامال والشارع رقم )6250( 

جنوبا والشارع رقم )1817( غربا والشارع رقم )3060( 
)املسمى بشارع الفرقان( رشقا

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)16( بجلستها رقم 2022/15 املنعقدة بتاريخ 2022/7/28م املتضمن 

إيداع املخطط التفصييل للمنطقة املحصورة بني الشارع رقم )8( والشارع 
رقم )6000( شاال والشارع رقم )6250( جنوبا والشارع رقم )1817( غربا 
والشارع رقم )3060( )املسمى بشارع الفرقان( رشقا املار يف القسائم  رقم 

)18-19-20-21-22-23-24-25-26-48-49( من القطعة رقم )641( 

لاعرتاض خال مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعان.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطاع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب 
إىل املدعي عليه /محمود بن راجح بن حسني عابد من سكان مرص حاليا ومجهول 
محل اإلقامة فيها اآلن لقد حكم عليك بتاريخ 07/09/2022 يف الدعوى أساس 
2022/673 وموضوعها "نفقة زوجة" واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية/ 

خلــود بنــت عايــش بــن محمد دهليز من رفح وســكانها هوية 801940602 قدرها 
لســائر  املتــداول  بالنقــد  كلــه  ذلــك  يعــادل  مبــا  أو  شــهريا  أردنيــا  دينــارا  خمســون 
حوائجهــا الرضوريــة الرشعيــة، مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن، وذلــك اعتبــارا مــن 
تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2022/06/20 أو مبــا يعــادل ذلــك كله بالنقد املتداول 
وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــا غيابيــا بحقــك قابــا لاعــرتاض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول.وحرر يف 2022/09/18م.
رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ الدكتور/ أمين خميس حاد

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 

إعالن للعموم
ُيعلن مراقب الرشكات أن رشكة حازم سليان الزهار ورشكاه، وميثلها السيد/ 
حــازم ســليان الزهــار ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ عثــان الحــداد واملســجلة 
بطلــب  تقدمــت  2015/10/19م  بتاريــخ   563486414 رقــم  تحــت  لدينــا 
لتغير مركز الرشكة الرئيس من )رفح – حي الجنينة – برج عوض( إىل )رفح – 

دوار الجوازات – شارع أبو بكر الصديق- عارة حمدان قشطة(. 
تحريرًا يف 2022/9/21م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
 مراقب الرشكات

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

إىل املدعــى عليــه/ فــراس رضــوان محمــد أبــو عــوكل مــن غــزة وســكان جباليــا 
سابقًا - ومجهول محل اإلقامة حاليا – يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة 
التاســعة صباحــا وذلــك  الســاعة  2022/10/10م  الواقــع يف  يــوم االثنــني 
بخصــوص القضيــة أســاس 894/ 2022 وموضوعهــا نفقــة زوجــة واملرفوعــة 
غــزة ســكان  مــن  الطالقــة  نــوران صــري محمــد  قبــل املدعيــة/  مــن  عليــك 
الفالوجــا وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك ســيجري 
بحقك املقتىض الرشعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر 

يف 25/ صفر/1444هـ وفق 2022/9/21م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
القايض الرشعي/ رأفت جمعة داود

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب
األردن  مــن  عصعــوص  حســني  بــن  شــحدة  بــن  إبراهيــم  عليــه/  املدعــى  إىل 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن هويــة 9821004910 لقــد حكــم عليك بتاريخ 
للــرضر  تفريــق  وموضوعهــا   2021/467 أســاس  الدعــوى  يف  2022/9/14م 

مــن الغيــاب واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتك الداخل بهــا واملختيل بها بصحيح 
العقــد الرشعــي املدعيــة/ منــى بنــت عبيــد بــن محمد زنون من العباســية وســكان 
بينونــة  بائنــة  واحــدة  طلقــة  عليــك  بتطليقهــا  وذلــك   800060204 هويــة  رفــح 
صغــرى  دفعــا للــرضر الحاصــل لهــا منــك بســبب  غيابــك عنهــا اكــر مــن ســنة بــا 
ســبب رشعــي أو عــذر مقبــول وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــا 
غيابيا بحقك قابا لاعرتاض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول.

رئيس محكمة رفح الرشعيةوحرر يف 2022/09/18
القايض الشيخ الدكتور /أمين خميس حاد

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

غزة/ رامي رمانة:
الوطنــي  املنتــج  حصــة  تعزيــز  أضحــى 
مــن  وحايتــه  املحــيل،  الســوق  يف 
املنتجات املســتوردة مطلب أسايس 
املحليــة  الصناعــة  تطويــر  ســبيل  يف 
نســب  ولزيــادة  آفاقهــا،  وتوســيع 
يف  العائــد  معــدل  ورفــع  التشــغيل 

الناتج املحيل اإلجايل.
ويف املقابل ينبغي األخذ يف االعتبار 
باملســتوردين  املســاس  عــدم  مراعــاة 
يف  اقتصاديــة  مســاهمة  لهــم  الذيــن 
يف  ماليــة  ومســاهمة  املجتمــع، 
وضــع  يتطلــب  مــا  العامــة،  الخزينــة 
وعرضهــا  محكمــة،  وخطــط  دراســات 
عــىل ذوي العاقــة للوصــول إىل نتائــج 

تريض جميع األطراف، وفق مراقبني.
سياسة حمائية

الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  يقــول 
جــرادات،  الديــن  نــور  الفلســطينية، 
كامــل  املحليــني  املنتجــني  تلبيــة  إن 
ممكنــة،  غــر  املســتهلكني  احتيــاج 
ملنتجــات  املســتهلك  لحاجــة  نظــرًا 
ســيطرة  وألن  محليــة،  غــر  أخــرى 
مواردهــم  عــىل  الفلســطينيني 
منقوصــة، لكــن نحــن مــع التوجــه دامئــًا 
أي  لضبــط  الرســمية  الجهــة  لدعــوة 
مســتورد لــه بديل محــيل، وقد ضغطنا 
يف هذا االتجاه بتفعيل عمل مؤسسة 
متابعــة  يف  واملقاييــس  املواصفــات 
وقيــاس املنتجــات املســتوردة ملعرفــة 

ماءمتها مع املواصفات الوطنية.
ولفــت جــرادات لصحيفــة "فلســطني" 
االتحــاد  أجراهــا  ســابقة  إىل محــاوالت 
الفلســطينية  للصناعــات  العــام 
واالتحادات التخصصية مع املؤسســة 
عــىل  تعليــة  رســوم  لوضــع  الرســمية 
التــي  املســتوردة  املنتجــات  بعــض 
إىل  جــرادات  ونبــه  محــيل.  بديــل  لهــا 
عــىل  مســؤولني-  -بوصفهــم  حرصهــم 

التــي يوردهــا  الســلع  مــن  أو منــع جــزء 
للسوق ألنها ترض مبصلحته أيضًا، إذن 
املطلوب من الجهة الرسمية أن تعمل 
تؤثــر  ال  بحيــث  املصالــح  إدارة  عــىل 
يف  الوطنــي  اإلنتــاج  حايــة  مســاعي 
مصلحــة الطرفــني املنتــج واملســتورد، 
رضورة  إىل  عينــه  الوقــت  يف  مشــرًا 
لديــه  الســوق  أن  االعتبــار  يف  األخــذ 

نطاق محدد من االستيعاب.
ويرى العاوور أن أسلم وسيلة للموازنة 
بني طريف اإلنتاج اتباع نظام "الكوتة"، 
بعد دراســة مســتفيضة، وخالها ُتقدر 
يف  الوطنيــة  للســلعة  معينــة  نســبة 
الســوق املحــيل، كأن مينــح ملنتجــات 
يف   )60%( نســبة  واألجبــان  األلبــان 
نســبة  الخارجــي  ولاســتراد  الســوق، 
أهميــة  إىل  العــاوور  وأشــار   .)40%(

الجميــع  الحكوميــة  الجهــات  مشــاركة 
يف الدراسة والقرارات النابعة عنها.

نتائج إيجابية
املنتــج  دعــم  لجنــة  رئيــس  أكــد  بــدوره 
االقتصــاد  لــوزارة  التابعــة  املحــيل 
أن  الجــزار  رائــد  د.  غــزة  يف  الوطنــي 
جهــود وزارتــه يف دعــم املنتــج الوطنــي 

املنتجــات  مــع  تعاملهــم  جانــب  إىل 
املستوردة.

حوافز
التجــارة  مركــز  برامــج  مديــر  قــال  فيــا 
غــزة  يف  تريــد"  "بــال  الفلســطيني 
املنتــج  تعزيــز  إن  ســكيك:"  محمــد 
لــه دوًرا مهــًا يف  الوطنــي ال شــك أن 
وتحســني  التشــغيل،  معــدالت  زيــادة 
التصديــر،  وزيــادة  اإلنتــاج،  مســتوى 
واملعرفــة  األداء  مســتويات  وتحســني 

التكنولوجية والجودة.
وأضــاف ســكيك لصحيفــة "فلســطني" 
أنــه توجــد منتجــات محليــة لديهــا قدرة 
أن تنافس يف الســعر والجودة، ولكنها 
الداعمــة  الحوافــز  بعــض  إىل  تحتــاج 
توفــر  خــال  مــن  الناظمــة  لأطــر 
الرســوم  وخفــض  لهــم،  مناســبة  بيئــة 
والرضائــب عــن املــواد الخــام الداخلــة 
يف اإلنتاج، ومساعدتها عىل الوصول 
الحديثــة،  التكنولوجيــة  املعرفــة  إىل 
بأهميــة  املســتهلك  وعــي  وزيــادة 

استهاك املنتج الوطني.
سياســة  يف  أنــه  إىل  ســكيك  وأشــار 
قطــاع  يف  الوطنــي  املنتــج  حايــة 
توجــد  الخصــوص،  وجــه  عــىل  غــزة 
فرصــة جيــدة لقطــاع األثــاث، والنســيج 
واألجبــان،  واأللبــان  والخياطــة، 

واملنتجات الزراعية".

آفــاق  وتوســيع  املحــيل،  اإلنتــاج 
الجغرافيــة  الحــدود  خــارج  التصديــر 
لفلســطني، وذلــك يأيت عر املشــاركة 
واإلقليميــة  العربيــة  املعــارض  يف 
والدوليــة، والتــي خالهــا يتــم التعريــف 
وإبــرام  وعقــد  الفلســطيني،  باملنتــج 
صفقــات تجاريــة مــع الــدول التــي تجــد 

ضالتها يف الصناعة الفلسطينية.
تطــور  بحــدوث  جــرادات  ويجــزم 
ملمــوس عىل الصعيد الفني واإلداري 
الوطنيــة،  املنتجــة  املؤسســات  يف 
وحصــول عــدد كبــر منهــا عــىل شــهادة 

األيزو الدولية.
شــاملة  بخطــة  جــرادات  ويــويص 
العــام  القطاعــني  بــني  مشــرتكة 
والخــاص، ومبشــاركة أهــل االختصاص 
املؤسســات  لتمكــني  واالقتصاديــني، 
صمودهــا،  وتعزيــز  محليــًا  املنتجــة 
إنتاجهــا  تطويــر  عــىل  ومســاندتها 

والتوسع يف الخارج.
أذن كل مصنــع  جــرادات يف  وهمــس 
واٍع  املســتهلك  إن  بالقــول:"  وطنــي 
وعــىل درايــة مبــا يقــدم لــه، فــإن وجــد 
عاليــة  جــودة  الوطنيــة  الســلعة  يف 
وســعر مناســب، فإنــه ســيتجه لرشائهــا 
وإال ســيبحث عــن بديــل أجنبــي يســد 

احتياجه".
"الكوتة"مــن جهتــه يؤكد عضو مجلس 
محافظــة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة 
م.  االقتصاديــة  اللجنــة  ورئيــس  غــزة 
بــني  املوازنــة  رضورة  العــاوور،  وائــل 
والتاجــر املســتورد،  املصنــع املحــيل 
حيــث كل طــرف يتنافــس مع اآلخر يف 
الســلع والخدمات التي يقدمها لتلبية 

احتياج السوق املحيل.
وأوضــح العــاوور لصحيفــة "فلســطني" 
الســوق  إغــراق  يرفــض  املنتــج  أن 
املحــيل باملنتجــات املســتوردة ألنهــا 
ترض مبصلحته، والتاجر يرفض اقتطاع 

وأن  إيجابيــة  نتائــج  تســجل  بــدأت 
النتائج الكلية تحتاج إىل وقت بسبب 
التعقيدات والتحديات والحصار التي 

تواجه الصناعة الوطنية.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الجــزار  وأشــار 
"فلسطني" إىل أن سياسة دعم املنتج 
الوطنــي املعمــول بهــا حاليــًا ســاهمت 
لــدى  العاملــة  األيــدي  زيــادة  يف 
إنتاجهــا  بزيــادة  بــدأت  التــي  املصانــع 

وتوسيع نشاطها.
املنتــج  دعــم  لجنــة  أن  الجــزار  وبــني 
املحيل تحاول أن تنتقي بعض السلع 
العمــل  أجــل  مــن  معنيــة،  صناعــة  يف 
الســوق  يف  وجودهــا  تعزيــز  عــىل 
منتجــات  مــن  وحايتهــا  املحــيل 
يــأيت  ذلــك  وأن  مســتوردة،  بديلــة 
بالتشــاور والتباحــث مــع االتحــاد العام 
والصناعــات  الفلســطينية  للصناعــات 

التخصصية، والغرف التجارية.
بعــد  ســتوعز  اللجنــة  أن  الجــزار  وبــني 
اســتفادت  التــي  املصانــع  إىل  ذلــك 
من السياســة الحائية أال تبيع إنتاجها 
مبــارشة إىل األســواق، وإمنــا يتــم ذلــك 
التجــار  تشــجيع  بهــدف  التجــار  عــر 
عــىل التعامــل مع املنتج الوطني أيضًا 

اســتهاك  أن  إىل  ســكيك  ولفــت 
إيجــايب  تأثــر  لــه  املحــيل،  املنتــج 
فعــىل  واالقتصــاد،  الرشكــة  عــىل 
مســتواها،  سيتحســن  الرشكــة 
وينعكــس  وإيرادهــا،  وجودتهــا، 
األمــر عــىل أرباحهــا، كــا ستســعى 
للوصــول  أدائهــا  لتطويــر  الرشكــة 
إىل معرفــة أكــر. أمــا عــىل مســتوى 
االقتصاد، فإن دعم املنتج املحيل 
يف  يســاهم  الــواردات،  وإحــال 
مــا  النقديــة،  الســيولة  زيــادة 
التشــغيل  زيــادة  عــىل  ينعكــس 
الناتــج  زيــادة  يف  واملســاهمة 
املحيل الذي يعتر مؤرًشا أساسيا 

لرصد واقع االقتصاد الدويل.
ثاثــة  عــن  ســكيك  وتحــدث 
دعــم  يف  هامــة  أساســية  محــاور 
بالحوافــز  بــدءًا  املحــيل،  املنتــج 
الحكوميــة  الجهــات  تضعهــا  التــي 
ومــرورًا  املحــيل،  املنتــج  لدعــم 
لهــا  التــي  اإلجرائيــة  بالسياســات 
ومــدى  الــواردات،  بإحــال  عاقــة 
دميومتهــا وانعكاســها عــىل القطــاع 
بالحمــات  وانتهــاًء  اإلنتاجــي، 
الحقيقيــة  الثقــة  لبنــاء  التوعويــة 
للمســتهلك. ويقرتح سكيك إقامة 
املحــيل،  املنتــج  لدعــم  صناديــق 
للمؤسســات  قــرارات  وإصــدار 
املحــيل  املنتــج  بإعطــاء  الكــرى 
مثــل  مشــرتياتها،  يف  األولويــة 
والبنــوك  االتصــاالت  رشكات 

واملؤسسات الحكومية.
معــارض  إقامــة  إىل  ســكيك  ودعــا 
يف  الوطنــي  للمنتــج  تعريفيــة 
مختلــف املحافظات الفلســطينية، 
مراكــز  عــىل  إقامتهــا  يقتــرص  وأال 
املدن، بل أن تتخطى مناطق أخرى 
والجامعــات  املــدارس  تشــمل  وأن 
النمطيــة  الصــورة  تغيــر  يف ســبيل 
أقــل  الوطنــي  املنتــج  بــأن  الســائدة 
يف  مؤكــدًا  املســتورد،  مــن  جــودة 
أرض  إنشــاء  رضورة  ذاتــه  الوقــت 

دامئة للمعارض.

البدء في صرف منحة قطر 
عن شهـر سبتمبــر اليوم

غزة/ فلسطني:
قــال الســفر محمــد العــادي، رئيــس اللجنة القطرية إلعــادة إعار غزة، إن 
اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية رصف دفعة شهر 
ســبتمر مــن املســاعدات النقديــة لــأرس املســتورة واملتعففــة يف قطــاع 
غــزة بــدءا مــن اليــوم الخميــس. وأوضــح الســفر العــادي أن املســاعدات 
النقديــة ســتقدم لنحــو 100 ألــف أرسة مــن األرس املســتورة واملتعففــة يف 
محافظــات القطــاع، بواقــع 100 دوالر لــكل عائلــة. وبــني أن عمليــة التوزيــع 
ســتتم مــن خــال األمــم املتحــدة وعــر مراكــز التوزيــع التــي حددتهــا يف 

محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكر من 300 مركز ومحل تجاري.

ناقشت واقع محصول الزيتون للموسم الحالي
"الزراعة" تشلك مجلس الدواجن االستشاري

غزة/ فلسطني:
شكلت وزارُة الزراعِة مجلَس الدواجن االستشاري، وذلك برئاسة وكيل الوزارة 
د. أمين اليازوري. ويضم املجلس مديرين عامني ومختصني من وزارة الزراعة 
وممثــل عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، إضافــة إىل ممثلــني عــن األجســام النقابيــة 

والخراء واملزارعني واملربني وموزعي الدجاج والحبش.
بالــوزارة  البيطريــة  للخدمــات  العــام  املديــر  أداره  الــذي  األول  االجتــاع  وبــدأ 
التوصيــات  بتقديــم  املتعلقــة  وأهدافــه  باملجلــس  بالتعريــف  عــزام،  د.حســن 
ومربــني  وفقاســات  مســتوردين  مــن  عنــارصه  بجميــع  الدواجــن  قطــاع  لحايــة 
وموزعــني وجميــع قطاعاتــه مــن الحــم وبيــاض وحبــش. وناقــش أعضــاء املجلــس 
ســبل ضبــط األســعار يف قطــاع الدواجــن، وأليــات تحقيق الوفرة بأســعار منصفة 
لــكل مــن املنتــج واملســتهلك، وذلــك لتعزيــز ســبل الرتبيــة باألنظمــة الحديثــة 
والدور الذي ميكن أن يقوم به كل قطاع لترسيع التحول لهذا النوع من الرتبية. 
املتعلقــة  واالختصاصــات،  املهــام  االستشــاري  الدواجــن  مجلــس  ويتــوىل 
مبناقشة الخطط االسرتاتيجية لقطاع الدواجن وتقييم حالة الدواجن والصوص 
والبيض املخصب بشــكل دوري. من جهة ثانية نظمت اإلدارة العامة لإرشــاد 
يومــًا  الزيتــون،  ملعــارص  املركزيــة  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  املزارعــني  وخدمــات 
تدريبيــا هامــا ملجموعــة مــن املهندســني الزراعيــني بالقطــاع. وتركــز اللقاء حول 
واقــع قطــاع الزيتــون للموســم الحــايل، وعمليــات مــا بعــد الحصــاد، ودور معارص 

الزيتون يف العملية اإلنتاجية.
وعقــد اللقــاء يف املحافظــة الوســطى مبشــاركة كل مــن م. نــارص ديــب املديــر 
ســويرح  أبــو  م.أرشف  و  املزارعــني،  وخدمــات  لإرشــاد  العامــة  لــإدارة  العــام 
مدير دائرة اإلرشــاد وخدمات املزارعني يف الوســطي، ورئيس اللجنة املركزية 
م.محمــد  اللجنــة  وأعضــاء  الريفــي  م.شــاهر  املعــارص  عمــل  وتنظيــم  ملتابعــة 
أبــو عــوده، وم.محمــد الناقــه، وعــدد مــن املهندســني الزراعيــني. وافتتــح اللقــاء 
م.نــارص ديــب بالحديــث حــول أهميــة محصــول الزيتون حيــث يعتر املحصول 

االسرتاتيجي األول يف فلسطني بشكل عام وقطاع غزه بشكل خاص.
وأشــار ديــب إىل أن هــذا املوســم عــرس فلســطيني بامتيــاز يشــارك فيــه جميــع 
بالحضــور جمعيــا،  ســويرح  أبــو  رحــب  بــدوره،  الفلســطيني.  املجتمــع  أطيــاف 
يكــون  أن  الحصــاد واملتوقــع  اســتعدادا ملوســم  اللقــاء، وذلــك  أهميــة  مؤكــدا 
غزيرا هذا املوسم، مقدما رشحا حول مرشوع التشغيل املؤقت للمهندسني 
كمرشــدين ومراقبــني يف معــارص الزيتــون . مــن جهتــه ، تحــدث أبــو عــودة يف 
الشــق النظــري عــن عمليــات خدمــة أشــجار الزيتــون وطــرق القطــف الصحيحــة 

وعملية الفرز والنقل السليم للثار للحصول عىل منتج ذي جودة عالية.
يف حــني رحــب الريفــي باملهندســني املفرزيــن ملتابعــة عمــل املعــارص مؤكــدًا 
دور وزارة الزراعــة يف ضبــط مدخــات ومخرجــات العمليــة اإلنتاجيــة ابتــداًء مــن 
لرفــع  والتخزيــن  التعبئــة  بعمليــات  وانتهــاء  باملعــرصة  ومــرورا  الزراعــي  الحقــل 
القــدرة التنافســية للمنتــج لتلبيــة متطلبــات املواصفــات املحليــة والدولية، كا 
تــم تعريــف الطواقــم العاملــة عــىل مكونــات خطــوط اإلنتــاج للمعــارص وأنواعهــا 
وطرق رفع كفاءة عملية االستخاص لتقليل الفاقد ورفع الجودة الزيت املنتج 

.

المنتجات الوطنية.. ما سبل تعزيزها محلًيا أمام المستوردة؟
جرادات: المنتجات المحلية 

سجلت قفزة نوعية ووصلت 
إلى األسـواق الخارجيــة

الجزار: ننفذ سياسة 
حمائية مع بعض المنتجات 

والنتائج األولية إيجابية

العاوور: "الكوتة" خيار 
سليم للموازنة بين المنَتج 

الوطني والمستورد

سكيك: دعم اإلنتاج 
المحلي يزيد معدالت 

التشغيل والناتج المحلي
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غزة/وائل الحلبي:
أكمــل بالطــة واألمعــري عقــد املتأهلني لنصــف نهايئ بطولة 
بالضفــة  املحرتفــني  دوري  ألنديــة  عــار  أبــو  الشــهيد  كأس 
الغربيــة ملوســم 2022، بعدمــا تربــع بالطة "الجدعان" عىل 
قمــة املجموعــة الثالثــة، وحصــول األمعــري عــىل أفضل مركز 

ثاين يف املجموعات الثالثة.
بالطــة متكــن مــن تحقيــق الفــوز عىل الســموع بثالثــة أهداف 
دون رد، يف املبــاراة التــي مل يكتمــل شــوطها األول بســبب 
اعــرتاض الســموع عــىل أداء حــكام املباراة، وقرر االنســحاب 

بعد مرور 38 دقيقة.
تســجيل  مــن  ومتكنــوا  قــوة  بــكل  املبــاراة  دخلــوا  الجدعــان 
هدفــني عــر أمــني مزيــد ومحمــد ســبيتان، قبــل أن يتمكــن 
هيثــم خــر اللــه مــن تســجيل الهــدف الثالــث لبالطــة وســط 

اعرتاضات العبي السموع عىل حكم املباراة، ليقرر الجهاز 
الفني سحب العبيه من امللعب وعدم إكال املباراة.

الحكــم محمــد بديــر منــح الســموع املهلــة القانونيــة للعــودة 
بديــر  ليطلــق  امللعــب،  غــادره  الفريــق  أن  إال  املبــاراة  إىل 

صافرة نهاية اللقاء.
ورفــع بالطــة رصيــده مــن النقاط إىل 7 يف صدارة املجموعة 
الثالثــة، وبقــي الســموع بــدون رصيــد مــن النقــاط يف املركــز 

الرابع واألخر بعد تلقيه الخسارة الثالثة عىل التوايل.
ويف نفــس املجموعــة حقــق هالل القدس فوزا معنويا عىل 
شــباب الظاهريــة بهدفــني دون رد، لرفــع الهــالل رصيده إىل 
عنــد  الظاهريــة  رصيــد  وتوقــف  الثــاين  املركــز  يف  نقــاط   6
شــاهر  القــدس  لهــالل  ســجل  الثالــث.  املركــز  نقــاط يف   4

الطويل )37( ومحمد مراعبة )58(.

• األمعري أفضل ثاني
بــدوره حصــد األمعــري بطاقة الصعــود لنصف النهايئ بعدما 
حــل يف وصافــة ترتيــب املجموعــة األوىل برصيــد 7 نقــاط، 
نفــس  صاحــب  املكــر  جبــل  عــن  األهــداف  بفــارق  متأخــرا 

الرصيد.
وكان األمعــري تعــادل يف مباراتــه األخــرة أمــام املكــر، لكنــه 

استفاد من فوزين عىل وادي النيص وإسالمي قلقيلية.
وكان واد النيص الفوز عىل إسالمي قلقيلية بهدفني مقابل 
هــدف يف ختــام دور املجموعــات من البطولة، ليحتل وادي 
النيص املركز الثالث برصيد 3 نقاط وبقي اإلسالمي بدون 

رصيد من النقاط يف املركز الرابع واألخر.
جديــر بالذكــر أن فريــق جبــل امُلكــر كان أول الفرق املتأهلة 
للــدور نصــف النهــايئ بعــد تصــدره املجموعــة األوىل، ولحق 

به ثقايف طولكرم بعد احتالله قمة املجموعة الثالثة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
لجنــة  عقوبــات  عــىل  القــدم،  كــرة  اتحــاد  صــادق 
التــي  األحــداث  بعــد  فرضــت  والتــي  االنضبــاط، 
الــدوري  بطــوالت  مــن  الثانيــة  الجولــة  شــهدتها 

املختلفة )املمتازة واألوىل والثانية(.
الشــجاعية يســار  وأوقفــت لجنــة االنضبــاط العــب 
الصباحــني مباراتــني إضافــة لعقوبــة الطــرد مــا يعني 
عــىل  حصولــه  بعــد  قادمــة  مباريــات   3 عــن  غيابــه 

بيــت  اتحــاد  أمــام  فريقــه  مبــاراة  حمــراء يف  بطاقــة 
حانــون. ونقلــت لجنــة االنضباط مبــاراة بيتية لفريق 
الجولــة  يف  األمــل  مــع  مباراتــه  لتقــام  الهيــا  بيــت 
الرابعــة عــىل ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة بدال من 

بيت الهيا.
عــىل  ماليــة  عقوبــات  االنضبــاط  لجنــة  وفرضــت 
عــدة أنديــة نتيجــة بعــض التجــاوزات مــن الجاهــر 

واإلداريني.

غزة/وائل الحلبي:
افتتــح رباعــي منتخــب الناشــئني يف غــزة تدريباتهــم تحضــرا للحــاق بوفــد 
املنتخب الذي يستعد للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا تحت 

17 عاما، والتي من املقرر أن تنطلق يف األول من أكتوبر القادم.
ويشــارك يف التدريبــات أربعــة العبــني هــم هشــام الطــالع وأمجــد أبــو يوســف 
كأس  بطولــة  املنتخــب يف  رفقــة  تواجــد جميعهــم  حيــث  ســليان  وأحمــد 
العرب والتي جرت يف الجزائر الشهر املايض، لينضم إليهم املهاجم حسام 

الشاعر الذي سيتواجد للمرة األوىل يف قامئة املنتخب.

الكابــن محمــد صيــدم املــدرب  التدريبــات تحــت قيــادة  وخــاض الالعبــني 
النصــرات حيــث تســتمر  والتــي جــرت عــىل ملعــب  للمنتخــب،  املســاعد 
مباريــات  تســتضيف  التــي  إندونيســيا  إىل  الســفر  موعــد  حتــى  التدريبــات 

املجموعة الثانية.
وكانت قرعة البطولة أوقعت املنتخب الفلسطيني للناشئني يف املجموعة 
الثانيــة إىل جانــب منتخبــات إندونيســيا وماليزيــا واإلمــارات وغوام، حيث تم 
لــكل  املتصــدر  املنتخــب  ويتأهــل  مجموعــات   10 إىل  املنتخــب  تقســيم 

مجموعة إىل جانب أفضل 5 منتخبات تحصل عىل املركز الثاين.

غزة/وائل الحلبي:
التحــق عميــد صوافطــة متوســط ميــدان املنتخــب األوملبــي وطوبــاس 
بتدريباته فريقه الجديد نفط ميسان العراقي، والذي أتم التعاقد مع 

صوافطة يف شهر يوليو املايض.
ووصل صوافطة إىل العراق قبل أيام لينضم ملعسكر فريقه التدريبي 
تحضــرا النطــالق الــدوري العراقــي مطلــع شــهر أكتوبــر القــادم، حيــث 

شارك يف مباراتني وديتني مع الفريق.
ويعد صوافطة أحد األساء الالمعة يف كرة القدم الفلسطينية خالل 
املوســم املــايض، حيــث شــارك مــع املنتخــب األوملبــي يف العديــد 
مــن املناســبات والتــي كان أخرهــا بطولــة غــرب آســيا يف الســعودية 
وتصفيــات كأس آســيا تحــت 23 عامــا، حيــث قــدم الالعــب خاللهــا 
مســتويات مميزة جعلته محط أنظار العديد من األندية. ويعد فريق 
العراقــي وأجــرى خــالل  الــدوري  الوســط يف  فــرق  أحــد  نفــط ميســان 
الفــرتة املاضيــة العديــد من الصفقات لتعزيز صفوفه للمنافســة عىل 

التواجد يف مقدمة الرتتيب.
نفــط  أمــام  نفــط ميســان يف مباراتــني وديتــني  وشــارك صوافطــة مــع 
وأمــام  هــدف،  مقابــل  أهــداف  بثالثــة  فــوزه  شــهدت  والتــي  البــرة 
زاخــو التــي فــاز بهــا فريقــه بهدفــني مقابــل هــدف ومتكــن صوافطــة مــن 

املساهمة يف تسجيل هدف فريقه األول.
ويتطلــع صوافطــة لتقديــم مســتويات طيبــة يف أول تجربــة احرتافيــة له 
بعد الظهور الجيد له مع فريقه طوباس عىل مدار موسمني متتاليني.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
القــدم  كــرة  باتحــاد  الحــكام  لجنــة  أجــرت 
االختبــارات التحريريــة واللياقــة البدنيــة لحــكام 
لحــكام  الدوليــة  الشــارة  لنيــل  املؤهلــة  غــزة، 
الصــاالت  وحــكام  واملســاعدين  الســاحة 

والشاطئية.
محمــد  املهنــدس  بحضــور  االختبــارات  وجــرت 
زكريــا األغــا رئيــس اللجنــة، الكابــن إبراهيــم أبــو 
فريــد  والعضويــن  اللجنــة،  رس  أمــني  العيــش 

األشقر وسعود حمد.
تنطبــق  ممكــن  لالختبــارات  حكــًا   13 وتقــدم 
املعمــول  واألنظمــة  واللوائــح  الــروط  عليهــم 
بهــا، وهــم: محمــد أبــو شــهلة، ســامح القصاص، 
وهــاين  خليــل  الشــيخ  خالــد  املــري،  عاهــد 
مســمح"، واملســاعدين: محمــد خطــاب، فــادي 
وللفوتســال:  حمدونــة"،  ورشــيد  الســمهوري 
وللكــرة  الزعانــني،  ومحمــد  الغــول  محمــد 
الصــواف  محمــود  الصــويف،  حــازم  الشــاطئية: 

ومحمود أبو مصطفي.
والتي شملت اختبارات "Video test" واللغة 
املؤهلــة لنيــل الشــارة الدوليــة، كــا تــم  إجــراء 
اختبــارات اللياقــة البدنيــة للحــكام  يف ملعــب 

املدينة الرياضية بخانيونس.
لنتائــج  اســتنادا  الحــكام،  اللجنــة  وسرتشــح 
االختبارات وسيتم اعتاد القامئة  لنيل الشارة 
لكــرة  الــدويل  االتحــاد  إيل  وإرســالها  الدوليــة 

القدم "الفيفا" العتادها.

غزة/مؤمن الكحلوت:
تأهــل فريقــا محافظــة غــزة واملباحــث العامــة إيل 
نهــايئ بطولــة الرطة لخاســيات كــرة القدم بعد 
فوزها عىل التدخل وحفظ والنظام واملكافحة، 
يف مبــارايت الــدور نصــف النهــايئ اللتــان أقيمتــا 
بتنظيــم  غــزة،  مبدينــة  صايــل  ســعد  صالــة  عــىل 
محافظــة  رشطــة  وبرعايــة  الرطــة،  اتحــاد  نــادي 
غزة.ونجــح محافظــة غــزة بالفــوز عــىل فريــق حفــظ 
النظام بهدف نظيف ســجله ســامح عويضة، فيا 
تفــوق املباحــث العامــة عــىل املكافحــة بــركالت 
األصــي  بوقتهــا  املبــاراة  انتهــاء  بعــد  الرتجيــح 

بهــدف ملثلــه، حيــث ســجل  بالتعــادل اإليجــايب 
معتــز  وتعــادل  قزعــاط  عــالء  املباحــث  هــدف 

املشهراوي للمكافحة.
رامــي  للمباحــث:  ســجل  الرتجيــح  ركالت  ويف 
الدهشــان وعــالء قزعــاط وبــراء الحــري ومهنــد 
وللمكافحــة  وأهــدر محمــد حجــازي،  الســعودي( 
الهــي ومحمــد  )مــروان مســعود وأحمــد  ســجل 

سكر( وأهدر معتز املشهراوي وإيهاب حواس.
يــوم  الفريقــني  بــني  النهائيــة  املبــاراة  وتقــام 
صايــل  ســعد  ملعــب  عــىل  املقبــل  الخميــس 

بحضور قيادة الرطة الفلسطينية.

يكمالن عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس أبو عمار

بالطة 
واألمعري

إيقاف يسار الصباحين
 ثالث مباريات ونقل 

مباراة لبيت الهيا

عقوبات الجولة الثانية 
لدوريات غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
قــال الكابــن غســان البلعــاوي املديــر الفنــي لفريــق منــاء، أن 
فريقــه يســعى للتواجــد بــني الكبــار يف دوري الدرجــة املمتــازة 

املوسم القادم.
ميتلــك  ناديــه  أن  تلفزيــوين،  حديــث  خــالل  البلعــاوي  وأكــد 
كافــة  لتوفــر  اإلدارة  رائعــة، موجهــا شــكره ملجلــس  إمكانيــات 
الصعــود  حلــم  لتحقيــق  الالعبــني  مــع  وســيعمل  اإلمكانيــات، 

لدوري الشهرة واألضواء.
الســابق  الفنــي  الجهــاز  عمــل  يكمــل  أنــه  البلعــاوي،  وأضــاف 
بقيادة املدرب رأفت خليفة، مشرا إىل دوري الدرجة األوىل 
مركــز  أو  البطولــة  لقــب  تحقيــق  الســهل  مــن  وليــس  صعــب، 

الوصيف، واملنافسة بني الفرق رشسة.
وحقق مناء فوزه األول عىل حساب املجمع اإلسالمي برباعية 
نظيفة، بعد أيام قليلة من تعاقده مع املدرب املخرضم غسان 
البلعــاوي، حيــث تعــرض للخســارة مــن خدمــات خانيونــس يف 
الجولة األوىل، وقدم عىل إثرها الكابن رأفت خليفة استقالته 

من تدريب الفريق.
وتعاقد مناء مع مجموعة من نجوم كرة القدم، أبرزهم املوهبة 

سعيد السباخي ومحمد القايض، وعاهد أبو مراحيل.

 نماء يتطلع 
للحضور بين الكبار 

الموسم القادم

العب المنتخب البلعاوي:
األولمبي ينتظم 

في تدريبات 
فريقه نفط 

ميسان العراقي

 العبين يتدربون في غزة للحاق بمنتخب 
الناشئين للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

لجنة حكام كرة القدم 
تجـــري اختبـــارات الشـارة الدوليـة

4

محافظة غزة 
والمباحث 

يصالن لنهائي 
بطولة 

الشرطة
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برلني/ )أ ف ب(:
ســيغيب قائــد منتخــب أملانيــا الحــارس مانويــل نويــر وزميلــه يف بايــرن ميونيــخ 
املجــر  ضــد  بالدهــا  منتخــب  مبــارايت  عــن  غوريتســكا  ليــون  الوســط  العــب 
و26   23 يف  القــدم  لكــرة  االوروبيــة  االمــم  دوري  ضمــن  املقررتــني  وانجلــرا، 

الجاري، وذلك بعد تبنّي اصابتها بفريوس كوفيد19- أمس.
وغادر الالعبان معســكر املنتخب ولن يشــاركا يف املباراتني. وقد تم اســتدعاء 
حــارس هوفنهايــم أوليفــر باومــان للحلــول بــدال مــن املخرضم نويــر، عىل أن تعلن 

هوية الالعب الذي سيحل بدال من غوريتسكا يف الساعات القليلة املقبلة.
وذكــرت صحيفــة "بيلــد" ان نتيجــة فحــص الالعبــني االثنــني كانــت ســلبية عندمــا 
املجــر  وراء  الثــاين يف املجموعــة  املركــز  املانيــا  وتحتــل  التدريبــات.  اســتهال 

بتحقيقها انتصارا واحدا مقابل ثالثة تعادالت يف اربع مباريات.
عريــن  حايــة  برشــلونة  مرمــى  حــارس  شــتيغن  تــري  أندريــه  مــارك  وســيتوىل 
املنتخب األملاين يف ظل غياب نوير، وسيشــكل ذلك فرصة للحارس املتألق 
هذا املوسم للمشاركة يف ظل الحضور الدائم لنوير الذي يحمل شارة القيادة.

باريس/ وكاالت:
أغلــق رئيــس االتحــاد األورويب لكــرة القــدم "يويفــا"، ألكســندر ســيفرين، البــاب 

أمام شائعات إقامة بعض مباريات دوري أبطال أوروبا خارج القارة.
كانت تقارير عدة قد تحدثت عن اجتاع للجنة التنفيذية يف "يويفا"، لدراسة 
خيارات إقامة مباريات يف دور املجموعات يف مناطق محايدة، مثل الواليات 

املتحدة األمريكية والصني والرشق األوسط.
وجاءت تلك املقرحات يف الوقت الذي تستعد فيه البطولة لتغيري جديد يف 
نظامهــا ابتــداء مــن 2024، والــذي ســيتم فيــه اســتبدال دور املجموعــات بنظــام 

الدوري.
وقال سيفرين: "مع كل االحرام لوسائل اإلعالم، مستحيل أن نتخيل هذا النوع 

من األخبار، مل نناقش ذلك أبدًا".
وأضــاف: "لكــن فجــأة ميكننــا قــراءة ذلك يف وســائل اإلعالم بأنه ســيحدث، حتى 

وأن مل يكن ذلك قد تم اإلشارة إليه، اذهب واسأل "يويفا" مبارشة".
وتابع: "كنت سأعرف ذلك لوكا نت هناك أي مناقشات بشأن خوض مباريات 

دوري أبطال أوروبا خارج أوروبا، وأنا ال أعرف أي يشء بخصوص ذلك".

القاهرة/ )أ ف ب(:
خــوان  اإلســباين  املــدرب  مــع  تعاقــده  عــن  املــري  اإلســاعييل  نــادي  أعلــن 

كارلوس غاريدو لتويل اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة القدم.
اإلســباين  املــدرب  لوصــول  تويــر صــورًا  عــىل  االســاعييل يف حســابه  ونــرش 
البالغ من العمر 53 عامًا مرفقًا إياها بتعليق "بسعادة غامرة وفخر شديد نعلن 
وصــول الربوفيســور خــوان كارلــوس جاريــدو. مرحبًا بك يف اإلســاعييل. مرحبًا 

بك يف واحدة من أكرب املؤسسات الرياضية يف إفريقيا".
تــوىل اإلرشاف عــىل مواطنــه  ويتمتــع املــدرب اإلســباين مبســرية جيــدة، فقــد 
فياريــال عــام 2011 ونجــح يف قيادتــه اىل املركــز الرابــع يف الــدوري املحــيل، 
واملشــاركة يف دوري أبطــال أوروبــا، بعدمــا متكــن قبلهــا مــن الوصــول معــه اىل 

نصف نهايئ مسابقة "يوروبا ليغ".
كــا تــوىل تدريــب أنديــة كلــوب بــروج البلجييك قبل أن يعود للدوري اإلســباين 
تــوىل  حيــث  األوروبيــة  القــارة  خــارج  ترحالــه  اىل  وصــواًل  بيتيــس  ريــال  وقيــادة 
تدريب األهيل املري واالتفاق السعودي والرجاء البيضاوي املغريب والعني 
اإلمــارايت والــوداد املغــريب والنجــم الســاحيل التونــي تواليــًا، فيــا كانــت آخــر 

تجاربه التدريبية يف دوري الدرجة الثانية اإلسباين مع كاستيون.

اإلسماعيلي يتعاقد مع 
المدرب اإلسباني غاريدو

 يستبعد إقامة مباريات دوري 
األبطال في أمريكا والصين

سيفرين

إصابة نوير وغوريتسكا 
بكورونا تبعدهما عن ألمانيا

لشبونة/ )أ ف ب(:
أبــدى النجــم الربتغايل كريســتيانو رونالــدو رغبته مبواصلة 
اللعــب ألعــوام مقبلــة وقيــادة منتخــب بــالده يف نهائيــات 
كأس أوروبــا 2024 عــىل أقــل تقديــر، وذلــك يف تريــح 

أدىل به خالل حفل توزيع جوائز يف ضواحي لشبونة.
شــدد ابــن الـــ37 عامــًا الــذي كان يرغب بالرحيــل عن فريقه 
أن  دون  مــن  الصيــف  هــذا  اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســر 
يحصــل عــىل مبتغــاه، عــىل أن "مشــواري مل ينتــه. يتوجب 

عليكم مواصلة دعم كريس )رونالدو( لبعض الوقت".
وتابع بعد نيله جائزة "كيناس دو أورو" التي قدمها االتحاد 
الربتغــايل ألفضــل هــداف يف تاريخ املنتخب الوطني، أنه 
يريــد "املشــاركة يف كأس العــامل وكأس أوروبــا... أشــعر 

بحافز كبري. طموحي كبري".
الـــ37، مــا زال الفائــز بجائــزة الكــرة الذهبيــة  ورغــم أعوامــه 
ألفضل العب يف العامل خمس مرات من الركائز األساسية 
للمنتخــب الربتغــايل الــذي يســتعد لخــوض مونديــال قطــر 

املقرر نهاية العام الحايل.
ويتصدر رونالدو الئحة أكرث الالعبني مشاركة مع املنتخب 

الربتغايل بـ189 مباراة، وهو ليس أفضل هداف يف تاريخ 
"سيليساو" أوروبا وحسب، بل إنه صاحب الرقم القيايس 

العاملي لعدد األهداف الدولية )117 حتى اآلن(.
ويف حال قرر املدرب فرناندو سانتوس االعتاد عليه يف 
مونديــال قطــر يف خطــوة شــبه مؤكــدة، ســيخوض رونالــدو 
البطولــة الدوليــة الكــربى العــارشة يف مســريته التــي توجهــا 
بإحــراز كأس أوروبــا عــام 2016 ألول مــرة يف تاريــخ بــالده، 

ومن بعدها دوري األمم األوروبية عام 2019.
ارشاف  تحــت  مواســمه  أصعــب  أحــد  رونالــدو  ويعيــش 
إذ  هــاغ،  تــن  إريــك  الهولنــدي  ليونايتــد  الجديــد  املــدرب 
مــن  وكان  األول  هدفــه  ليســجل  الحــايل   15 حتــى  انتظــر 
ركلــة جــزاء يف املبــاراة التــي فــاز بهــا "الشــياطني الحمــر" 
عــىل مضيفهــم شــرييف ترياســبول املولــدايف -2صفــر يف 
ســوى  الربتغــايل  النجــم  يبــدأ  ومل  ليــغ".  "يوروبــا  مســابقة 
يونايتــد  خاضهــا  ســت  أصــل  مــن  أساســيًا  واحــدة  مبــاراة 
يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، فيــا لعــب منــذ البدايــة 
يف مبــارايت "يوروبــا ليــغ" ضــد ريــال سوســييداد اإلســباين 

)خرس يونايتد عىل أرضه صفر- 1( وشرييف ترياسبول.

 يهدف إلى قيادة البرتغال 
في كأس أوروبا 2024

رونالدو

ميالنو/ )أ ف ب(:
عاد املدافع الدويل السابق فابيو كانافارو إىل التدريب من بوابة فريق 
بينيفينتو من الدرجة الثانية اإليطالية يف كرة القدم، بعدما أعلن األخري 

أمس تعاقده معه.
وكان كانافــارو املتــوج مــع منتخــب بــالده بلقــب كأس العامل عام 2006 
فريــق  عــن  رحيلــه  منــذ  لألنديــة  الفنيــة  اإلدارة  عــن  بعيــدا  أملانيــا،  يف 

غوانغجو إيفرغراند الصيني يف أيلول/سبتمرب من العام املايض.
وكان ابــن الـــ49 عامــًا، عــاد يف 2017 لخــوض مغامرتــه الثانيــة كمــدرب 

لغوانغجو الذي سبق أن أرشف عليه أيضًا يف موسم 2014-2015.
لكنه فشل يف قيادة الفريق اىل أي لقب، وبعد فرة وجيزة اتخذ النادي 
قــرار تغيــري هيكلــه اإلداري بطريقــة جعلــت اإليطــايل مــن دون قــوة مؤثــرة 

فاتخذ قرار الرحيل بعدما زادت معاناة النادي الصيني ماليا.
يف  األوىل  للمــرة  فرقهــا  إحــدى  لتدريــب  إيطاليــا  إىل  كانافــارو  ويعــود 
مســريته التدريبيــة وذلــك لخالفــة فابيــو كازيرتــا الــذي أقيــل مــن منصبــه 

الثالثاء.
ويحتــل بنيفينتــو املركــز الثالــث عــرش بعــد أن خــرس 3 مــن مبارياتــه الـــ6 

األوىل هذا املوسم.
ومل يكشــف بينيفينتو تفاصيل عقد كانافارو، فيا ذكرت وســائل إعالم 
إيطاليــة أنــه وقــع عــىل عقــد حتــى حزيران/يونيــو 2024 وســيحصل عــىل 

500 ألف يورو يف موسمه األول ومليون يورو يف املوسم الثاين.
وغوانغجــو  تيانجــني  )فريقــا  الصــني  يف  اآلن  حتــى  كانافــارو  ودرب 
الســعودية  العربيــة  واململكــة  فقــط(  ملباراتــني  الصينــي  واملنتخــب 
)النــر( فقــط. وتــوج كانافــارو بالكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب يف العــامل 
ولقــب "أفضــل العــب يف العــامل فيفــا" يف عــام 2006، وهــو املدافــع 
الوحيــد الــذي فــاز بالجائزتــني، كــا فــاز بــكأس االتحــاد األورويب 1999 
مــع بارمــا، باإلضافــة إىل لقبــني متتاليــني يف الــدوري اإلســباين مــع ريــال 

مدريد يف عامي 2007 و2008. 

كانافارو يعود 
إلى التدريب من 
بوابة بينيفينتو

باريس/ )أ ف ب(:
أعلــن املنظمــون أمــس أنهــم ســيمنحون خالل حفل الكــرة الذهبية 
جديــدة  جائــزة  األول/أكتوبــر،  ترشيــن   17 يف  املقــرر   2022
مخصصــة لالعبــني والالعبــات امللتزمــني يف مشــاريع مجتمعيــة 
وخرييــة، تحــت مســمى "جائــزة ســقراطيس" تكرميــا ألســطورة كرة 

القدم الربازيلية.
وأكــدت مجلــة "فرانــس فوتبــول" الفرنســية التــي متنــح جائــزة الكرة 
الذهبيــة، يف بيــان "جائــزة ســقراطيس ســتمكن مــن تحديــد أفضل 
األعــال التضامنيــة التــي يقــوم بهــا األبطــال والبطــالت امللتزمــون 

بها".
وأضافت أنه عىل ضوئها ستتم مكافأة املبادرات لصالح التكامل 
املعرضــني  الســكان  مســاعدة  أو  البيئيــة  التنميــة  أو  االجتاعــي 
للخطر الشديد أو ضحايا الراعات، عىل نحو يشبه إىل حد ما، 
عــىل ســبيل املثــال، حملــة املهاجــم اإلنجليزي ماركوس راشــفورد 

يف عام 2020 لصالح األرس الربيطانية املحرومة.
تم اختيار اسم سقراطيس، العب كرة القدم العبقري الذي تويف 
انخــراط العــب  بســبب  فوتبــول"  "فرانــس  قبــل  مــن   ،2011 عــام 
والرومانســية  الشــهرية  املســرية  يف  الربازيــيل  الــدويل  الوســط 
"دمقرطة كورينثيان"، يف خضم دكتاتورية عســكرية يف الربازيل 
كان  الــذي  كورينثيانــز  فريــق  اتخــذ  حيــث   ،1980 ســنوات  يف 
يدافــع عــن ألوانــه، الخيــار الجــريء لتقديــم جميــع قــرارات النــادي 

للتصويت.
وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة من قبل لجنة تحكيم تضم نجا 
برازيليا سابقا هو شقيقه األصغر راي الذي دافع عن ألوان باريس 
ســان جرمــان الفرنــي، إىل جانــب ممثــيل مجلــة فرانــس فوتبــول 
ومسؤولني عن منظمة السالم والرياضة التي مقرها موناكو والتي 

ترشف عىل مشاريع التنمية وإحالل السالم من خالل الرياضة.
املتخصصــة:  الفرنســية  املجلــة  بيــان  راي يف تريــح يف  وقــال 
"كان سقراطيس يؤمن دامًئا بقوة التعبئة وتحويل الرياضة لجعل 
املجتمع أكرث مســاواة. وقد أظهر ذلك كالعب من خالل كفاحه 
مــن أجــل إعــادة إرســاء الدميقراطيــة يف الربازيــل خــالل التجربــة 

الثورية لدمقرطة كورنثيان".
وأضــاف "بعــد 11 عاًمــا مــن وفاتــه، يظــل رمــزا للبطــل امللتــزم مــن 

أجل عامل أكرث عداًل".
وتكمل هذه الكأس امللحقة الجديدة ســجل حفل الكرة الذهبية 
املقرر يف 17 ترشين األول/أكتوبر يف مرسح شاتليه يف باريس 

والذي سيتم خالله منح سبع جوائز.
فباإلضافة إىل كأس "كوبا" ألفضل العب شاب، وكأس "ياشني" 
ألفضــل حــارس مرمــى، وكأس "غــريد مولــر" ألفضــل هداف، ســيتم 
منح جائزة أفضل فريق يف العام، وجائزة ســقراطيس، إىل جانب 
أبــرز جائزتــني يف الحفــل: الكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب وأفضــل 

العبة يف موسم 2021-2022.

استحداث جائزة 
"سقراطيس" 
للملتزمين في 
مشاريع خيرية 

ومجتمعية

حفل الكرة الذهبية
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الدوحة/ )أ ف ب(:
عــى مــدى أربعــة أشــهر، ُعــزل منتخــب قطــر لكــرة القــدم يف 
مــن  أعــن املتطفلــن، يف محاولــة  عــن  بعيــدًا  أوروبــا  قــارة 
الصعبــة  آمالــه  لتعزيــز  فيليكــس سانشــيز  اإلســباين  مدربــه 

بالتأهل إىل الدور الثاين من مونديال 2022.
يســعى العنــايب، الوحيــد بــن املنتخبــات الـ32 مل يســبق له 
خــوض النهائيــات، إىل تجنــب تكــرار تجربــة جنــوب افريقيا، 
التي ذاقت وحيدة مرارة الخروج املبكر للمضيف من الدور 

األول يف 2010.
 ،2019 آســيا  بطــل  عــى  يتعــّن  املهمــة،  هــذه  لتحقيــق 
البيــت  ســتاد  اإلكــوادور يف  أمــام  إيجابيــة  بنتيجــة  الخــروج 
افتتاحــًا يــوم 20 ترشيــن الثاين/نوفمــر، ومحاولــة اقتنــاص 
مــا يتيــر مــن نقــاط صعبــة أمــام الســنغال بطلــة أفريقيــا ثــم 

هولندا الوصيفة ثالث مرات.
مســارًا  القطــري  االتحــاد  وضــع  منافســيه،  مــع  الهــوة  لــردم 
كوبــا  بطــوالت  يف  مدعــوًا  باملشــاركة  طويــاًل،  اســراتيجيًا 
أمريكا 2019، كأس كونكاكاف الذهبية 2021، فضاًل عن 
تصفيات أوروبا املؤهلة للمونديال كدولة زائرة ال ُتحتسب 

نتائجها.
أمــريكا،  كوبــا  يف  املرضيــة  بــن  نتائجــه  تراوحــت  وبينــا 
املشــجعة يف الــكأس الذهبيــة واملتواضعــة يف التصفيــات 
األوروبية، توجهت األنظار إىل آخر املحطات االستعدادية 
املوســم  نهايــة  الكاتالــوين  املــدرب  معاملهــا  رســم  التــي 

السابق بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.
قــام بـ"تفريــغ" العبــي املنتخــب بالكامل، عــر انخراطهم يف 
معســكر طويــل اعتبــارًا مــن بدايــة حزيران/يونيــو املــايض، 
املســؤول  الصــالت  عــي  بــرس  لفرانــس  قــال  مــا  بحســب 

اإلعالمي للمنتخب.
عزل وتضحية

أضــاف "تناقــش املــدرب واالتحــاد حــول هــذا األمر املوســم 
املايض وتم االتفاق عليه".

لجأ سانشــيز، املعّن عام 2017، خالل املعســكر الطويل 
إىل عــزل العبيــه متامــًا عــن اإلعــالم والجمهــور ألربعــة أشــهر، 
يف خطوة وصفها نجم قطر السابق محمد مبارك املهندي 

بـ"التضحية الكرى".
قــال لفرانــس بــرس "القرعــة ليســت ســهلة والتحضــري ألول 
ابتعــاد  عــر  تضحيــة..  اىل  يحتــاج  العمــر  يف  عــامل  كأس 

الالعبن عن بيوتهم وعائالتهم لفرة طويلة".
الدوحــة  أســباير يف  أكادمييــة  إىل  القــادم  قّســم سانشــيز، 
عــام 2006، املعســكر الصيفــي األخــري إىل ثــالث محطــات 
رئيســة، بدأهــا يف حزيران/يونيــو املــايض يف مدينــة ماربيا 
اإلسبانية ملدة شهر، قبل أن يتحّول إىل النمسا يف معسكر 
للجاهــري  "علنيتــن"  بوديتــن  ســيختتمه  طويــل  مغلــق 

واإلعالم أمام كندا الجمعة، وتشيي يف 27 الجاري.
معسكر داخلي

بعــد العــودة إىل الدوحــة، ســُيمنح الالعبــون فــرة راحة ملدة 
ينخرطــوا يف معســكر داخــي قصــري،  أن  قبــل  أيــام،  ثالثــة 
ســيتاح خاللــه للجاهــري حضــور متريــن واحــد يف 2 ترشين 
األول/أكتوبــر، قبــل أن تســافر البعثــة إىل ماربيــا مجــددًا يف 

معسكر أخري حتى املونديال. 
عــن التأثــري الســلبي لغيــاب الالعبــن عن مباريــات الدوري، 
أشار املهندي، عضو االتحاد القطري بن 2004 و2013، 
إىل أن "اللعــب يف بطولــة رســمية هــو دامئــًا امــٌر جيــد، لكــن 
باملقابــل، يــؤدي تواجدهــم مــع بعضهم البعــض دوره أيضًا، 

خصوصًا يف حالة خوض دورات ومباريات ودية". 
وخاضت قطر دورة ودية رباعية يف النمسا تعادلت خاللها 
مــع منتخــب املغــرب للمحليــن بهدفــن، فــازت عــى غانــا 
للمحليــن 2-1 وتعادلــت أمــام جامايــكا للمحليــن بهــدف 
ملثلــه، قبــل أن تخــر الثالثــاء أمــام كرواتيــا تحــت 23 عامــًا 

بثالثية نظيفة.
خــاص العنــايب أيضــًا كــّاً كبــريًا مــن املباريــات الوديــة مــع 
أنديــة أوروبيــة متنوعــة، أبرزهــا تعادلــه مــع التســيو االيطــايل 
سلبًا، وفوزه عى كولتورال ديبورتيفو ليونيسا الذي يلعب 

يف الدرجة الثالثة يف إسبانيا )0-3(.
انجاز كوريا

وفيا تبدو مهمة تخطي الدور األول صعبة، يحلم القطريون 
بتكــرار انجــاز كوريــا الجنوبية عى ارضها يف 2002، عندما 

بلغت نصف النهايئ يف سابقة آسيوية.
عــى  الجنــويب  الكــوري  الشمشــون  إنجــاز  إســقاط  لكــن 
"األدعــم"، قــد ال يكــون مطابقــًا للواقــع، خصوصــًا أن كوريــا 
دخلت مونديالها متسلحة بخمس مشاركات سابقة، فضاًل 
عن ما وِصف بـ"الثورة املطلقة" التي قادها مدربه وقتذاك 
الهولنــدي غــوس هيدينــك، عنــد اســتالم مهمتــه قبــل ســنة 
مختلفــة  معايــري  واضعــًا  العــامل،  كأس  مــن  الســنة  ونصــف 
عــن االختيــارات الســابقة.  باملقابــل، تبــدو ظــروف سانشــيز 
اســتالمه  عــى  ســنوات   5 فخالفــًا ملــي  مختلفــة متامــًا. 
ملهامــه مدربــًا للمنتخــب األول، فــإن ابــن أكادمييــة ال ماســيا 
الشــهرية يف برشــلونة، راكم ســنوات متوالية من االنجازات، 
بدأهــا بقيادتــه لعنــايب الشــباب إىل كأس آســيا تحــت 19 
املجموعــة  مــع  مشــواره  يكمــل  أن  قبــل   ،2014 عــام  عاًمــا 

نفسها حاصدًا كأس آسيا عام 2019 يف أبو ظبي. 

 يعزل العنابي فهل يحاكي إنجاز "شمشون" 2002؟

سانشيز
فرانكفورت/ وكاالت:

"فيفــا"  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  أشــاد 
باإلصالحات التي قامت بها دولة قطر فيا يتعلق 
بحاية حقوق العال، منذ فوزها عام 2010 بحق 
استضافة بطولة كأس العامل 2022، والتي ستقام 
منافســاتها يف الفــرة مــا بــن 20 نوفمــر/ ترشيــن 

الثاين و18 ديسمر/ كانون األول املقبلن.
وكان "فيفــا" قــد حــرص، خــالل الســنوات األخــرية، 
واملجتمــع  املدنيــة  االتحــادات  مــع  العمــل  عــى 
إىل  الراميــة  املســتمرة  الجهــود  إطــار  يف  املــدين 
النظــر  ووجهــات  الــرؤى  وتبــادل  النقــاش  تشــجيع 
يتــاىش  الرياضــة، مبــا  اإلنســان يف  حــول حقــوق 
مع سياسات حقوق اإلنسان يف "فيفا"، واملبادئ 
التوجيهيــة لألمــم املتحدة بشــأن األعــال التجارية 

وحقوق اإلنسان.
وأشاد أندرياس غراف، رئيس قسم حقوق اإلنسان 
التــي  باإلصالحــات  بـ"فيفــا"،  التمييــز  ومكافحــة 
العــال،  حقــوق  مجــال  يف  قطــر  دولــة  بهــا  قامــت 
االتحــاد  نظمــه  مؤمتــر  خــالل  مداخلــة  يف  وذلــك 

لبحــث  فرانكفــورت  مبدينــة  القــدم  لكــرة  األملــاين 
"التوجــه  رضورة:  مؤكــًدا  اإلنســان،  حقــوق  قضايــا 
انتهــاء  بعــد  املــدى  إيجــايب طويــل  إرث  بنــاء  نحــو 

كأس العامل".
وتحــدث غــراف عن اإلجــراءات التي يتبعها االتحاد 
تشــييد  يف  املشــاركن  العــال  لحايــة  الــدويل 
مشــاريع كأس العــامل، وحايــة الجاهــري وغريهــم 
 ،2022 العــامل  كأس  يف  املنخرطــن  األفــراد  مــن 
قائــاًل يف هــذا الســياق: "مبــادرات مــن قبيــل هــذا 
املؤمتــر الــذي ينظمــه االتحــاد األملــاين لكــرة القدم 
الرصيــح  النقــاش  تعزيــز  يف  كبــري  بشــكل  تســهم 
مســؤولو  اتخذهــا  التــي  الخطــوات  حــول  واملثمــر 
"فيفــا" ونظراؤهــم يف قطــر، مــن أجــل تنظيــم كأس 

العامل بشكل يصون حقوق اإلنسان".
وختــم: "كــا أوضــح عــدد مــن الخــراء واملنظــات 
الدوليــة، فقــد عــّززت األضــواء املســلطة عــى قطــر 
يف ســياق تنظيمهــا للبطولــة مــن التغيــري اإليجــايب، 
وهنــاك إجــاع واســع حــول رضورة الحــرص عى أن 

يظل التقدم امُلحرز قامًئا بعد البطولة".

يشيد بجهود قطر في 
مجال حقوق العمال

"فيفا"

باريس/ )أ ف ب(:
ســتكون االنظــار شــاخصة عــى جنــاح تشــليس االنجليــزي حكيــم 
زيــاش العائــد اىل صفــوف منتخــب املغــرب بعــد غيــاب طويــل، 
عندما يواجه منتخب بالده تشيي والباراغواي ضمن استعدادات 
"أســود األطلــس" لنهائيــات مونديــال قطــر يف كــرة القــدم، يف حن 
يتطلع قائد تونس وهبي الخزري اىل مواجهة الرازيل بطلة العامل 

خمس مرات.
وكان زيــاش )29 عامــًا( مــن العنــارص "غــري املرّحــب" بهــا مــن قبــل 
املدير الفني السابق ألسود األطلس وحيد خليلودجيتش بسبب 
خالفــات معــه، فأعلــن اعتزالــه دوليــًا بســبب ذلــك، بل أنــه كان أحد 
مــن  الفرنــيس  البوســني  املــدرب  إقالــة  إىل  أدت  التــي  األســباب 
منصبه. وكان خليلودجيتش اتهم زياش بانه ال ميكن "الوثوق به"، 

وبانه "يثري املشاكل" يف صفوف الفريق.
وقــام االتحــاد املغــريب بتعيــن املحــي وليد الركرايك الذي ســارع 
اىل اســتدعاء زياش يف اول تشــكيلة رســمية له لخوض املباراتن 
والباراغــواي  برشــلونة  يف  الجمعــة  تشــيي  ضــد  االســتعداديتن 

الثالثاء املقبل يف اشبيلية. 
ويلعب املغرب يف النهائيات العاملية يف مجموعة تضم بلجيكا 

وكرواتيا وكندا.
الخزري مندهش

العــامل  نهائيــات كأس  فقــط يف  فوزيــن  التــي حققــت  تونــس  امــا 
يفصل بينها 40 عاما )املكسيك عام 1978 وبنا عام 2018(، 
مواجهــة  قبــل  الخميــس  القمــر  جــزر  ضــد  اوىل  مواجهــة  فتخــوض 

العمالق الرازيي الثالثاء املقبل.
واعــرب قائــد منتخــب تونــس وهبــي الخــزري عــن ســعادته ملواجهة 
املنتخب الرازيي وقال يف حديث لشــبكة "يب يب يس ســبورت 
االمــر  كان  الرازيــل(،  )مواجهــة  بالنبــأ  ســمعت  "عندمــا  افريــكا" 

مدهشا".
حاملــة  فرنســا  تضــم  مجموعــة  يف  النهائيــات  يف  تونــس  وتلعــب 

اللقب، والدمنارك واسراليا.
مــن  اي  يف  االول  الــدور  تخطــي  مــن  تتمكــن  مل  تونــس  ان  يذكــر 
مشــاركاتها الخمــس حتــى االن، لكنهــا كانــت اول منتخــب افريقــي 
وعــريب يحقــق الفــوز يف نهائيــات كأس العــامل وحــدث ذلــك يف 
نسخة االرجنتن عام 1978 عندما تغلبت عى املكسيك 3-1.

إصابات لدى السنغال 
يف املقابــل، ســيعتمد منتخــب الســنغال بطــل افريقيا يف نســخته 

االخــرية عــى قطبيــه خاليــدو كوليبــايل واملهاجــم ســاديو مانيــه يف 
مباراتيه ضد بوليفيا وايران تباعا.

عــدة يف صفوفــه  تعــرض الصابــات  الســنغايل  املنتخــب  ان  بيــد 
طالــت ظهــري بايــرن ميونيــخ بونــا ســار الــذي ســيغيب عــن مونديــال 
قطــر بعــد خضوعــه لعمليــة جراحيــة يف ركبتــه، كــا مهاجمــه كيتــا 
بالديــه املوقــوف بســبب مخالفتــه قوانن الكشــف عن املنشــطات 
الــدور  وال يســتطيع املشــاركة يف العــرس الكــروي اال اعتبــارا مــن 
الثــاين. ويامــل مهاجــم برنتفــورد االنجليــزي برايــن مبوميــو املولــود 
صفــوف  يف  مشــاركته  باكــورة  خــالل  بصمــة  تــرك  يف  فرنســا  يف 
منتخــب الكامــريون الــذي قــرر الدفــاع عــن الوانــه، عندمــا يخــوض 

منتخب بالده مباراتن ضد كوريا الجنوبية واوزبكستان.
ســونغ  ريغوبــري  الســابق  وقائدهــا  الكامــريون  مــدرب  واســتدعى 
املدافع نيكوال نكولو للمرة االوىل بعد غياب عن صفوف "االسود 

غري املروضة" لسنوات عدة باالضافة اىل جورج ماندجيك.
امــا غانــا التــي تواجــه الرازيــل ونيكاراغوا فتضــم يف صفوفها بعض 
العبــي الــدوري االنجليــزي عــى رأســهم توماس باريت العب وســط 
بــاالس ومدافــع  ايــوو مــن كريســتال  ارســنال، واملخــرم جــوردان 

ساومثبتون محمد ساليسو.

مكسيكو سيتي/ وكاالت:
حســم األرجنتينــي، جــرياردو مارتينــو، مــدرب منتخــب 
املكســيك، الجــدل بخصــوص خــط هجــوم الفريــق يف 
قامئــة  أن  إىل  مشــرًيا   ،2022 العــامل  كأس  نهائيــات 
مهاجمــن  ثالثــة  أســاء  وجــود  ستشــهد  املونديــال 
فقط، مستبعًدا مرة أخرى االعتاد عى كارلوس فيال 

وخافيري هرينانديز "تشيشاريتو".
وتســتضيف قطــر نهائيــات كأس العــامل يف الفــرة مــا 
بــن 20 نوفمــر/ ترشيــن الثاين و18 ديســمر/ كانون 
املكســييك  املنتخــب  مبشــاركة  املقبلــن،  األول 
الــذي أوقعتــه القرعة يف مواجهة منتخبات الســعودية 
املجموعــة  منافســات  ضمــن  واألرجنتــن،  وبولنــدا 

الثالثة.
يف  وديتــن  مباراتــن  املكســيك  منتخــب  ويخــوض 
يــوم  ُقــررَت،  األوىل  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
السبت املقبل، أمام بريو يف باسادينا، واألخرى يوم 

الثالثاء القادم أمام كولومبيا يف سانتا كالرا.
وقــال مارتينــو يف مؤمتــر صحفــي ُأقيــم مبدينــة لــوس 
أنجلــوس األمريكيــة، قبــل هاتــن املواجهتــن: "فيــا 
يتعلــق بكارلــوس فيــال، فقــد أخرين منــذ حوايل ثالث 
ســنوات ونصــف أنــه يفضــل عدم اســتدعائه للمنتخب 
خافيــري،  حالــة  يف  يتغــري،  مل  هــذا  حســًنا،  الوطنــي. 

املناســبات  جميــع  يف  قلــت  وكــا  ببســاطة  فإننــي 
)سابًقا( قد قررت اختيار مهاجمن آخرين".

وتابــع مارتينــو حديثــه عــن خياراتــه يف الخــط األمامــي، 
راؤول  كان  األول  اليــوم  منــذ  اختيــاره  أن  إىل  مشــرًيا 
خيمينيــز، قبــل أن يوضــح أن اإلصابــة التــي يعــاين منهــا 

"ال تسمح له باللعب باستمرار".
للمباراتــن  اســتدعاهم  الذيــن  الالعبــن  بــن  ومــن 
مارتينــو  لهــم  أشــار  مهاجمــن  أربعــة  هنــاك  الوديتــن 
ضمنًيــا دون أن يذكــر أســاءهم، وهــم هــري مارتــن 
)فاينــورد(،  خيمينيــز  وســانتياغو  أمريــكا(،  )كلــوب 
وروخليــو فونيــس مــوري )مونتــريي(، وراؤول خيمينيــز 

)وولفرهامبتون(.
وقال املدرب إنه يف هذه املرحلة ومع اقراب موعد 
انطالق كأس العامل، لديه "الكثري من اليقن أكرث من 
الشكوك" بشأن األساء التي سيتألف منها التشكيل 
النهــايئ، موضًحــا: "عــى أية حال، ما يشــعرين بالرضا 

هو أننا ال نواجه مشكالت بسبب نقص العدد".
وأضــاف: "علينــا تحديــد املوقــف بــن أربعــة العبــن.. 
بالطبــع األربعــة لــن يذهبــوا )إىل املونديــال("، قبــل أن 
يعــرف يف النهايــة بــأن قراراتــه رمبا تكون "غري عادلة" 
بخصــوص العــب قــد يســتحق أيًضــا الذهــاب إىل قطــر 

للمشاركة يف البطولة.

مدرب المكسيك: 3 مهاجمين 
فقط سيشاركون في كأس العالم

األنظار شاخصة 
نحو عودة زياش 

إلى المغرب والخزري 
يتطلع لمواجهة البرازيل
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استطالع: 71 % غري راضني  ... 

تتمة مقال أبعاد  ... 

مقاومو الضفة: لن  ... 

"الشعبية" تدين سلوك  ... 

رفض عريب ودويل ملواصلة   ... 

روسيـا تستدعـي 300 ألــف  ... 

االحتـــالل يدمـــر 3 منـــازل ... 

أعلــن أنــا املواطــن /  احمــد عــون احمــد اليازجــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    405831637        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســها رفيــق خليــل بعلوشــة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    931645170 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   حامدة خليل عطية ابو درايب  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   ٨٠٢٧٢٧١١٥  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وفــاء ناهــض جمعــة الجوجــو عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   411321896 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   تهاين عدنان محمد الشيخ خليل   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800353328 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  مــي يوســف محمــود الصــوص  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   410175426 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   منرية محمد املدهون  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   900169822 الرقــم     وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو ضبــاع عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ رهــان محمــود محمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 928800507 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مصطفــى محمــد شــحته كحيــل   عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    800398372       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  ايفــان املدهــون  /    فكنوريــا  أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم     701025793 الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســعيد حامــد ديــاب محمديــن       عــن 
ممــن  الرجــاء   901386318 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  منصــور  محمــود  رأفــت  يوســف  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 410958581 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ماتلدا نعيم عبد الرحمن قوش عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   915545230 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    أحمد دياب اســامعيل العيل عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٤٠٣١٣٣٩٧٨     الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     حنني مصطفى ديب األنقح  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   404126906 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

وهــو اســتفتاء يف ٢٣-٢٧ مــن الشــهر الجــاري معلــوم النتائــج، ويجــدر أن 
ا عىل ما يصــوره الغرب بهزمية  يكــون تحــت حاميــة التعبئــة الروســية، وردَّ
توفــر  التــي  الحاميــة رضوريــة لعمليــة االســتفتاء، والتعبئــة هــي  روســيا. 
يــوم إعــالن التعبئــة ٢١ ســبتمرب  بــني  الحاميــة يف هــذه املــدة القصــرية 
التعبئــة  ليــس تحليــل أســباب  مــن ســبتمرب. املهــم،  واالســتفتاء يف ٢٣ 
وأهــداف بوتــني منهــا، بــل املهــم أنهــا وقعــت، وإجراءاتهــا قيــد التنفيــذ، 
وهي ألول مرة تحدث بعد الحرب العاملية، وهي عملية مسكونة بأخطار 
وتداعيــات، وعليــه فــام هــي ردود أمريــكا ودول الغــرب مــن ناحيــة عملية؟ 

وكذا ما ردود الصني أيًضا، وهذا ما يجدر أن يشغلنا الحًقا؟!

"العمــــل الحكومــــي" تقــــر جملــــة قــــرارات مهمــــة

األجهــزة األمنيــة، خــالل اليومــني املاضيــني يف مدينــة نابلــس شــاميل الضفــة 
الغربية املحتلة.

وعد املكتب السيايس للجبهة يف ختام دورة اجتامعاته أمس التي توقف فيها 
أمــام املســتجدات السياســية، أن األحــداث يف نابلــس "تهــدد الســلم األهــيل"، 
مســتنكًرا املالحقــات واالعتقــاالت والتعــدي عــىل حيــاة املواطنــني واملناضلــني 

من أي جهة كانت.
ودعــا إىل وقــف التعديــات عــىل الحريــات، وتوفــري عوامل الصمود لشــعبنا وعدم 
إنهاكــه بفــرض املزيــد مــن الرضائــب واإلجــراءات عليــه، منبًهــا إىل أن مــا جــرى يف 
أوال، وإىل  االحتــالل  عــن جرائــم  األنظــار  حــرف  "يــؤدي إىل  أحــداث  مــن  نابلــس 
إضعــاف املقاومــة املتصاعــدة يف الضفــة الغربيــة والقــدس التــي باتــت تبــر 

بإمكانية الوصول إىل انتفاضة ثالثة تقلب الطاولة عىل مخططات العدو".
وشــعبنا  ألرضنــا  اإلرسائيــيل  االســتهداف  دائــرة  وتصاعــد  اتســاع  أن  إىل  وأشــار 
تغييــب  ومحــاوالت  للتهويــد  تتعــرض  التــي  القــدس  اســتهداف  ذلــك  يف  مبــا 
الروايــة الفلســطينية مــن خــالل فــرض مناهــج تعليميــة إرسائيليــة عىل مؤسســاتها 
مــع  تزايدهــا  واملخطــط  األقــى  للمســجد  املربمجــة  واالقتحامــات  التعليميــة، 

األعياد اليهودية.
وأكــد مكتــب الجبهــة أن ذلــك يتطلــب عاجاًل دعم وإســناد أهلنا يف القدس بكل 
الوسائل، ومشاركة جامهري شعبنا من مختلف املناطق بالتصدي للمستوطنني 
وقوات االحتالل داخل القدس، وتشــكيل األطر امليدانية املوحدة يف كل قرية 
ومدينة ومخيم وصوال إىل تشكيل القيادة الوطنية املوحدة التي تدير االشتباك 

مع قوات االحتالل يف كل األرض الفلسطينية.
مــن جهــة أخــرى، رحــب املكتــب الســيايس للجبهــة الشــعبية بـ"الجهــود الجاريــة 
لتصويــب عالقــة حركــة حــامس مــع الشــقيقة ســوريا"، معتربًا أن "عــودة العالقات 
املرتقبــة بــني الطرفــني تعــزز مــن دور محــور املقاومــة، ومــن دعــم شــعبنا وقــواه 
بوحــدة  املــس  ومخططــات  اإلرهــاب  لقــوى  ومقاومتهــا  صمودهــا  يف  لســوريا 

أراضيها".
كــام رحــب بالجهــود الدوليــة التــي تتبلــور يف مواجهــة سياســات الهيمنــة والتفــرد 

األمريكية، وبنتائج قمة شنغهاي التي تأيت يف هذا السياق.
وأدان األنظمة العربية الغارقة يف التطبيع مع االحتالل، مشدًدا عىل أن كل ذلك 

ميس بالقضية الفلسطينية وبنضال شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية.
ومثــن موقــف الشــعوب العربيــة وقواهــا الرافــض للتطبيــع، وتأكيدها عــىل مركزية 
إياهــا إىل توحيــد وتنظيــم جهودهــا بصيــغ محليــة  الفلســطينية، داعيــا  القضيــة 
وقومية ملواجهة التطبيع الرسمي وقطع الطريق عىل محاوالت تعميمه شعبيا.

عــىل أنفســهم اســم "مجموعــات عريــن األســود" يف بيــان صحفــي أمــس، 
عىل أن "مصعب صاحب فكرة والِفكرة ال متوت، والفكرة باقية ببقاء شعبنا 
العظيــم ومقاومتــه الباســلة، وأننــا يف عريــن األســود قــد كظمنــا غيظنــا وقبلنــا 
بالحــل الــذي عــرض علينــا كرامــًة للشــهداء وحقنــًا للــدم الفلســطيني وحفاًظــا 
عــىل الســلم األهــيل، راجــني الوفــاء بالوعــود والقرارات التي خــرج بها اجتامع 

أول من أمس".
وجددت "مجموعات عرين األسود" التأكيد أنها مجموعات مقاومة وحدوية 
ال تتبع أي فصيل: "مقاومون اخرتنا الجهاد يف سبيل الله مخلصني النية لله 
عز وجل وحده، بيقيننا التام بأن سبيل املقاومة هو السبيل الوحيد للتحرر 

والخالص من هذا االحتالل الغاشم".
وقالــت: "نشــارك أهلنــا يف عائلــة يعيــش حزنهم ومصابهم الجلل باستشــهاد 
املواطن فراس يعيش الذي نحتسبه عند الله شهيًدا"، مؤكدة رضورة التزام 

القضاء وذوي االختصاص التحري والكشف عن مالبسات مقتله.
ومتنت السالمة التامة والشفاء الكامل البن نابلس الجريح أنس عبد الفتاح 
وجميــع املصابــني، معاهــدة شــعبنا وخاصــة يف مدينة نابلس بأن "نبقى كام 
عهدمتونــا ُمقاومــني أحــراًرا وكــام َعهدُتــم بنادقنــا يف بوصلتهــا الصحيحــة أال 

وهي االحتالل أينام ُوِجد واقتحم".
واعتقلت أجهزة أمن السلطة املطارد مصعب اشتية مساء االثنني املايض، 

ما أشعل غضب املواطنني، واندلع عىل إثره مواجهات من األجهزة.
ويذكــر أن املطــارد اشــتية أســري محــرر ومطــارد لقــوات االحتــالل التــي هددت 

والده باغتياله أكرث من مرة.
ونقلت أجهزة أمن الســلطة املطارد اشــتية املعتقل لديها يف ســجن الجنيد 

يف نابلس، إىل سجن "مسلخ أريحا".
للــرضب خــالل اعتقالــه وســط  مــن املطــارد تعرضــه  وأكــدت مصــادر مقربــة 
مدينــة نابلــس، مشــرية إىل أنــه رشع يف إرضاب مفتــوح عــن املــاء والطعــام 
والــدواء منــذ اللحظــة األوىل العتقالــه، علــام أنــه مصــاب بضعــف يف عضلــة 

القلب، والغدة الدرقية.

وذكر وزير الدفاع الرويس أن عدد القتىل يف 
صفوف قوات بالده بلغ 5 آالف و937 جنديا 

خالل الحرب يف أوكرانيا.
وأكــد أن روســيا ســتواصل "نضالهــا مــن أجــل 
ولوهانســك،  دونيتســك  جمهوريتــي  تحريــر 
العمــل  وهنــاك مهــام رئيســية محــددة جــاري 

عىل تنفيذها".
)قــوى(  تحــارب  "روســيا  أن  شــويغو  واعتــرب 
الغــرب مجتمعــا ال الجيــش األوكــراين وحــده"، 
فيــام تحــدث عــن وجــود "أكــرث مــن ألــف مرتزق 

أجنبي يف أوكرانيا".
وكشــف أن أكرث من 70 قمرا صناعيا عســكريا 
شــامل  لحلــف  مدنيــا  قمــرا   200 مــن  وأكــرث 
األطلــي "الناتــو" تعمــل عــىل تحديــد مواقــع 

الوحدات العسكرية الروسية.

للخدمــة  اســتدعاؤهم  ســيتم  مــن  أن  وذكــر 
بخــربة  يتمتعــون  الجزئيــة  التعبئــة  نطــاق  يف 
عســكرية وحربيــة كبــرية، مبينــا أن الطــالب لــن 
يتــم إدراجهــم ضمــن التعبئــة وال الذيــن يــؤدون 

الخدمة العسكرية حاليا.
وأمس أعلن الرئيس الرويس فالدميري بوتني، 
يف  البــالد،  يف  الجزئيــة  العســكرية  التعبئــة 
املناطــق  يف  األوكرانيــة  القــوات  تقــدم  ظــل 

الرقية.
بثهــا  لألمــة  مبــارشة  كلمــة  يف  بوتــني  وقــال 
نــر  مرســوما  وقــع  إنــه  الرســمي،  التلفزيــون 
بشــأن  اإللكــرتوين،  الكرملــني  موقــع  عــىل 
التعبئــة الجزئيــة التــي بــدأت أمــس، وفــق وكالة 

أسوشييتد برس.
"ابتــزاز  يف  بالضلــوع  الغــرب  بوتــني  واتهــم 

نــووي"، مشــريا إىل ترصيحــات كبــار ممثــيل 
حــول  "الناتــو"  األطلــي  شــامل  حلــف  دول 
الشــامل  الدمــار  أســلحة  اســتخدام  "إمكانيــة 

النووية ضد روسيا".
وخاطــب الغــرب بالقــول: "أود أن أذكركــم بــأن 
مختلفــة  تدمــري  وســائل  أيضــا  لديهــا  بالدنــا 

وأكرث حداثة من املوجودة يف دول الناتو".
أرايض  وحــدة  تتعــرض  "عندمــا  وأضــاف: 
كافــة  بالتأكيــد  للتهديــد، فسنســتخدم  بلدنــا 
الوســائل املتاحة لحامية روســيا وشــعبها )..( 

هذا ليس هراء".
إعــالن  مــن  يــوم  بعــد  بوتــني  تــأيت ترصيحــات 
رشق  موســكو  عليهــا  تســيطر  مناطــق  عــدة 
لالنضــامم  اســتفتاء  إجــراء  أوكرانيــا،  وجنــوب 

إىل روسيا.

غزة/ فلسطني:
خــالل  الحكومــي  العمــل  متابعــة  أقــرت 
جلســتها األســبوعية مبقــر رئاســة العمــل 
مهمــة،  قــرارات  جملــة  أمــس  الحكومــي 
وزارة  مــن  مقــدم  تقريــر  إىل  واســتمعت 
جراحــة  عمليــات  خدمــات  حــول  الصحــة 
الــوزارة  وجهــود  املفتــوح،  القلــب 
تقريــر  عــىل  واطلعــت  تطويرهــا،  يف 
مفصــل عــن عمــل اللجنــة العليــا للحــرف 

واملنشآت الخطرة.
منــع  إعــالن االحتــالل  ورفضــت املتابعــة 
الزراعيــة،  املنتجــات  بعــض  تصديــر 

البتــزاز  املســتمرة  محاوالتــه  مســتنكرة 
املزارع الفلسطيني يف مصدر رزقه.

ودعت إىل وضع حد لسياسة التحكم يف 
الصادرات ضمن الحصار املفروض عىل 
املذكــرات  مــن  عــدًدا  وناقشــت  شــعبنا، 
الــوزارات  مــن  املقدمــة  والتقاريــر 
واملؤسســات الحكوميــة، وأقــرت محــارض 
االقتصاديــة  الشــؤون  لجنتــي  اجتامعــات 
مــن  عــدًدا  وأحالــت  األرايض،  وشــؤون 
الــوزارات  إىل  املقدمــة  املقرتحــات 

املعنية للدراسة واإلفادة بالرأي.
وقــررت املتابعــة رصف مبلــغ مــايل لدعــم 

فاتــورة رواتــب موظفي الهيئات املحلية، 
وتكليــف وزارة املاليــة زيــادة قيمــة عطــاء 
املــواد التموينيــة لصالــح وزارة الداخليــة 
قطعــة  وتخصيــص  الوطنــي،  واألمــن 
لصالــح  غــزة،  مبحافظــة  حكوميــة  أرض 
مدرســة  إلنشــاء  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة 
جديــدة، وإلغــاء تخصيــص مجموعــة مــن 
األرايض الحكومية، نظًرا ملخالفة رشوط 

التخصيص.
كــام قــررت إعفــاء مــريب األغنــام واألبقــار 
من رســوم بعض الطعومات واللقاحات، 
واعتــامد  الزراعــة،  بــوزارة  املحصلــة 

حــول  واآلثــار،  الســياحة  وزارة  تنســيب 
التنقيــب  مــروع  مــن  األوىل  املرحلــة 
عن االكتشاف األثري يف منطقة الربيج، 
الفتــوى  ديــوان  برئاســة  لجنــة  وتشــكيل 
جهــات  مــن  عــدد  وعضويــة  والتريــع 
اإلداريــة  الالئحــة  للنظــر يف  االختصــاص 
والنظام املايل املقرتحني للجان الزكاة.

قــرار  مــروع  عــىل  املصادقــة  وأقــرت 
وزارة العمــل بشــأن منــح اإلجــازة املهنيــة 
الحرفيــة، وتكليــف  للعاملــني يف املهــن 
مــؤرشات  إعــداد  الحكوميــة  الدوائــر  كل 
للمواطنــني،  املقدمــة  لخدماتهــا  جــودة 

الخدمــات  دليــل  ضمــن  واملعتمــدة 
حكوميــة  لجنــة  وتشــكيل  الحكوميــة، 
عــدد  وعضويــة  املاليــة  وزارة  برئاســة 
مؤسســات  ملــف  الــوزارات ملتابعــة  مــن 

التقسيط وآليات عملها.
كام أقرت تنســيب التعديالت املقرتحة 
رضيبــة  قانــون  عــىل  املاليــة  وزارة  مــن 
2004م  لســنة   )17( رقــم  الدخــل 
وتنســيب  التريعــي،  للمجلــس 
قانــون  عــىل  املقرتحــة  التعديــالت 
2000 للمجلــس  املــرور رقــم )5( لســنة 

التريعي.

غزة/ فلسطني:
يف  اإللكرتونيــة  الجرائــم  دائــرة  أنجــزت 
املباحــث العامــة يف الرطــة، قضيــة ابتــزاز 
مــايل وتهديــد بالتشــهري ملواطنــة مــن ســكان 
بلــدة "كفــر كنــا" يف الجليــل األســفل داخــل 
األرايض املحتلــة عــام 1948، وذلــك مقابل 

الحصول عىل مبلغ 14 ألف شيقل.

يف  اإللكرتونيــة،  الجرائــم  دائــرة  وأوضحــت 
بيــان، أمــس، أن املواطنــة تقدمــت بشــكوى 
لالبتــزاز  تعرضــت  أنهــا  مفادهــا  إلكرتونيــة، 
حــال  يف  لهــا  خاصــة  صــور  بنــر  والتهديــد 
املبلــغ  عــىل  املبتــز  الحســاب  يحصــل  مل 

املذكور من املال.
وأشــارت إىل أنــه مــن خــالل البحــث والتحــري 

وباملتابعــة الفنيــة، تــم العثــور عــىل صاحــب 
الحســاب، حيــث تــم اســتدعاؤه ومــن خــالل 

التحقيق معه اعرتف بالواقعة.
أحالــت  أنهــا  العامــة  املباحــث  وأكــدت 
املذكــور وملــف القضيــة إىل النيابــة العامــة 
وفقــا  بحقــه  القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكامل 

لألصول.

"الجرائم اإللكرتونية" ُتنجز قضية ابتزاز مواطنة 

بينهــم  فــرًدا،  بـــ14  عددهــا  املقــدر  وعائلتــه 
ق، يف العراء دون مأوى. معوَّ

واســتولت قــوات االحتــالل عىل "بيــت متنقل" 
يف قريــة املراجــم التابعــة لبلــدة دومــا جنــوب 

نابلس.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
"بيــت  عــىل  واســتولت  "املراجــم"  اقتحمــت 
متنقل" ووحدة صحية للمواطن محمد مسلم.

القــدس  االحتــالل يف  بلديــة  واعتــدت طواقــم 
املقدســيات  البائعــات  عــىل  املحتلــة 
املتجوالت يف شــارع صالح الدين، واســتولت 
لهــم  الســامح  دون  بالقــوة،  بضائعهــن  عــىل 
بأخذها والذهاب من املكان، وهددت الشبان 

الذين حاولوا مساعدة البائعات باالعتقال.
اقتحامات وإصابات

مــن جهــة أخــرى، اقتحمت قوات االحتالل قرية 
رمانة غرب جنني للمرة الثالثة، أمس، وأطلقت 
الرصــاص املعــدين املغلــف باملطــاط وقنابــل 
الصــوت والغــاز الســام، مــا أدى إلصابــة طفلــني 

بالرصاص املعدين، والعرات باالختناق.
باالختنــاق يف  الطــالب  مــن  عــدد  أصيــب  كــام 
قريــة برقــة شــامل غــرب نابلــس، يف إثــر إطــالق 
قــوات االحتــالل قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 

تجاه إحدى مدارس القرية.
بحــاالت  الطلبــة  مــن  عــدد  أصيــب  وكذلــك 
الغــاز  االحتــالل  قــوات  إطــالق  إثــر  اختنــاق يف 
قريــة  يف  مدرســتني  عــىل  للدمــوع  املســيل 

عابود شامل غرب رام الله.
وقــوات  الشــبان  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
االحتالل املتمركزة يف الربج العسكري املقام 
عــىل املدخــل الرئيــس ملخيــم العــروب شــامل 
الخليــل، أطلقــت خاللهــا قنابــل الصــوت والغاز 
مــا  املواطنــني  ومنــازل  الشــبان  صــوب  الســام 
أدى إىل إصابــة عــدد منهــم باالختنــاق، عولجــوا 

ا. ميدانيًّ
دهم واعتقاالت

يف  مواطًنــا،   15 االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مبناطــق  ومالحقــة  وتفتيــش  دهــم  حمــالت 
متفرقة يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني.

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ففــي 
الشــاب حمــدي كســتريو مــن البلــدة القدمية، 
والطفل محمود أبو الهوى )15 عاًما( من بلدة 
الطور. ومن الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 
الشــقيقني عــارف وعــادل حريبــات، ومحمــود 
التالحمــة، ومــوىس شــديد )72 عاًما(، وأمين 
أســري  وهــو  هــواش؛  أبــو  وهشــام  اطبيــش، 
محــرر خــاض إرضاًبــا عــن الطعــام اســتمر 141 
يوًمــا وُأفــرج عنــه قبــل عــدة أشــهر، ويف وقــت 
الحــق أفرجــت قوات االحتــالل عن املعتقلني 

الستة.
ومــن رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل أحمــد 
شــلو  وعيــى  عــادي،  أبــو  ومحمــد  نــرص،  أبــو 
)20 عاًمــا(، ومــن طولكرم؛ األســري املحرر أوس 
الحرصي )28 عاًما(، وشقيقه حازم، ومن بيت 

اعتقلــت  جنــني؛  ومــن  البلبــول،  محمــد  لحــم؛ 
األسري املحرر محمد أبو زينة.

واقتحمت قوات االحتالل منطقة برك سليامن 
يف قريــة أرطــاس جنــوب بيــت لحــم، وداهمــت 
صغــرية  جرافــة  عــىل  واســتولت  بنــاء  ورشــة 
"بوكيــت" ومعــدات أخــرى للمواطــن إســامعيل 

صالح.
زيتــون،  50 شــجرة  االحتــالل  قــوات  واقتلعــت 
بلــدة  أرايض  مــن  واســعة  مســاحات  وجرفــت 
الزاوية غرب سلفيت، ملد خطوط مياه لصالح 
مســتوطنة  بــني  مــا  تصــل  "ميكــروت"  رشكــة 
"أرائيل" رشقا حتى مســتوطنة "الكاناة" شــامل 

غرب البلدة.
اقتحــام  أمــس  املســتوطنني  عــرات  وجــدد 
املســجد األقــى، بحاميــة أمنيــة مشــددة مــن 

قوات االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف القــدس 
بأن عرات املستوطنني اقتحموا األقى من 
جهــة بــاب املغاربــة، ونظموا جوالت اســتفزازية 

يف باحاته.
قــرب  وهاجــم مســتوطنون مركبــات املواطنــني 

مستوطنة "بيت إيل" شامل مدينة البرية.
تجمهــروا  مســتوطنني  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
"بيــت  مســتوطنة  قــرب  الرئيــس  الشــارع  عــىل 
إيــل" ورشــقوا مركبــات املواطنــني بالحجــارة مــا 
الســيارات،  مــن  عــدد  زجــاج  تحطيــم  إىل  أدى 

وتسببوا بأرضار مادية فيها.

الجــاري، إىل تقلــص شــعبية رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، إذ تقلصــت 
املكتــب  رئيــس  لصالــح  مئويــة  درجــة   15 إىل  التصويــت  يف  الفجــوة 
الســيايس لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة بعدمــا كانــت 22 درجــة لصالح 

هنية قبل ثالثة أشهر.
وبــني أن نحــو 70 % يعــربون عــن القلــق مــن حــدوث رصاعــات مســلحة 
داخلية عىل خلفية محاولة اغتيال د. نارص الدين الشاعر، ونحو 90 % 
ال يثقــون بترصيحــات حكومــة رام اللــه بشــأن تحويــل رواتــب العــامل يف 
الداخــل املحتــل، ونحــو 80 % يعارضــون خطــط الحكومــة لتقليــص عدد 
املوظفني العموميني. وتقول نسبة من 69 % إنها تريد إجراء انتخابات 
فلســطينية عامــة تريعيــة ورئاســية قريًبــا، فيــام تقــول نســبة مــن 29 % 
إنها ال ترغب بذلك، لكن أغلبية من 57 % تقول إنها ال تعتقد أن تجري 

انتخابات تريعية أو انتخابات تريعية ورئاسية قريًبا.
ووفــق االســتطالع لــو جــرت انتخابــات رئاســية جديــدة اليــوم وترشــح فيهــا اثنــان 
بــني  ومــن  فقــط،   %  46 ســتبلغ  املشــاركة  نســبة  فــإن  وهنيــة،  عبــاس  فقــط 
املشاركني يحصل عباس عىل 38 % من األصوات ويحصل هنية عىل 53 %.
وأظهــر االســتطالع، أن نســبة التصويــت لعبــاس 37 % وهنيــة 59 % يف 
غــزة، أمــا يف الضفــة فيحصــل عبــاس عــىل 40 % وهنيــة عىل 46 %، وأن 

نسبة الرضا عن أداء عباس 26 % ونسبة عدم الرضا 71 %.
اليــوم مبشــاركة  برملانيــة جديــدة  انتخابــات  جــرت  لــو  االســتطالع  ووفــق 
كل القــوى السياســية التــي شــاركت يف انتخابــات 2006 تقــول النســبة 
األكــرب )27 %( إن حــامس هــي األكــرث جــدارة بتمثيــل وقيــادة الشــعب 
الفلســطيني اليــوم، يف حــني تقــول نســبة مــن %26 فقــط إن حركــة فتــح 

بقيادة عباس هي أكرث جدارة بذلك.
الشــعب  عــىل  عبئــا  أصبحــت  الســلطة  إن   %  57 مــن  أغلبيــة  وتقــول 
الفلسطيني، وتقول نسبة من 38 % فقط إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

أنــه بعــد مــرور أكــرث مــن ثــالث ســنوات عــىل تشــكيل  وأشــار االســتطالع إىل 
حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل ال تعكس تفاؤال، حيث تقول 
األغلبيــة العظمــى )74 %( إن حكومــة اشــتية لــن تنجــح يف تحقيــق املصالحــة 

وتوحيد الضفة وغزة، فيام تقول نسبة من 21 % إنها ستنجح يف ذلك.
تقــول  االقتصاديــة  األوضــاع  بتحســن  التوقعــات  عــن  ســؤال مامثــل  ويف 
األغلبيــة )%73( إنهــا لــن تنجــح، يف حــني تقــول نســبة تبلــغ %22 إنهــا 

ستنجح يف ذلك. للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، انتهاكات االحتالل "عنواًنا 
للتعنت اإلرسائييل، وأسباًبا الستمرار املعاناة، وعقبة أمام السالم".

الفلســطينية  للقضيــة  والداعــم  الثابــت  الكويــت  دولــة  موقــف  النــارص  وجــدد 
العادلة، سعًيا لتحقيق الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه املروعة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الربتغايل جوا كرافينهو دعم بالده القضية 
الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصــريه، ورفــض بالده 

لسياسات االستيطان غري الرعي يف األرض الفلسطينية املحتلة.
الـــ77 للجمعيــة  وانطلقــت يف نيويــورك، أول مــن أمــس، أعــامل الــدورة 

العامة لألمم املتحدة، وتستمر حتى 26 سبتمرب/ أيلول الجاري.

النائب شهاب يبحث مع بلدية 
جباليا النزلة مشاريعها التطويرية

شامل غزة/ فلسطني:
بحــث النائــب عــن كتلــة التغيــري واإلصــالح د.محمــد شــهاب مــع رئيــس 
التطويريــة  البلديــة  مشــاريع  النجــار،  م.مــازن  النزلــة  جباليــا  بلديــة 

والعديد من امللفات والقضايا الهامة التي تتعلق باملواطنني.
واســتعرض النجــار، خــالل اللقــاء الــذي عقــد يف مقــر البلديــة، أمــس، 
العديــد مــن اإلنجازات واملشــاريع التي قدمتهــا البلدية مؤخًرا، وخطة 
البلديــة خــالل الفــرتة القادمــة ملواجهــة فصــل الشــتاء. ومّثــن النائــب 
رغــم  بخدماتهــا  باالرتقــاء  وإدارتهــا  النزلــة  جباليــا  بلديــة  دور  شــهاب 

الظروف الصعبة الناجمة عن الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ما المهم في التعبئة 
الجزئية للجيش الروسي؟!

هــل فاجــأ بوتــن أمريــكا ودول الغــرب بإعــان التعبئــة الجزئيــة؟! 
طــرد  يســمى  مــا  بعيــد  وأمريــكا  الغــرب  دول  تنتظــر  كانــت  مــاذا 
الروس من مســاحات شاســعة كانوا يســيطرون عليها يف أوكرانيا 
قبــل أشــهر؟! قدمًيــا علمونــا أن األســد الجريــح أخطــر مــن األســد 
األســد  مــن جــرح  يبــدو  فيــا  والغــرب متكنــوا  أمريــكا  املعــاىف. 
بــأمل الجــراح الــذي أصــاب كربيــاء  الــرويس. وملــا أحــس الــروس 
اإلمرباطــور يف الكرملــن قــرر التعبئــة الجزئيــة، والتهديد بأســلحة 
الدمــار الشــامل، ومــن مثــة مــن يجــرح األســد ال يجــدر بــه التغافــل 
عــن ردة فعلــه، بــل عليــه أن يتوقعهــا، ورمبــا أن يتجنــب تعميــق 

الجرح!
هــذه  مــا ميــس  فريدمــان  تومــاس  الصحفــي  للكاتــب  مقــال  يف 
الحقيقــة، إذ يتصــور يف الحلــول أن فــرض الهزميــة عــى بوتــن 
يســهل عليــه عمليــة اللجــوء إىل أســلحة الدمــار الشــامل، وتكــون 
أوروبــا هــي الــدول األكــر خســارة ورضًرا، وعليــه يجــدر بالغــرب 
مــن  يشء  بتحقيــق  للــروس  تســمح  قــذارة،  أقــل  حلــول  إيجــاد 
تعيــد  الكرامــة،  مــن  بــيء  الحــرب  مــن  والخــروج  املكاســب، 

لإلمرباطور التوازن املطلوب.
الحــرب  بعــد  مــرة  ألول  تحــدث  روســيا  يف  الجزئيــة  التعبئــة  إن 
العاملية الثانية، وجل خطاب بوتن عند قرار التعبئة كان موجًها 
ضــد الغــرب، ومتهــًا لــه بأنــه يريــد هزميــة روســيا، وإذالل األمــة 
الروســية، وتفكيكهــا، وهــذا يقتــي تعبئة الجيــش ملواجهة دول 

الغرب، وسياسته للهيمنة واالستعار.
خطــاب بوتــن مل يتعــرض ألوكرانيــا بقــدر ما تعرض للغرب، وكأنه 
يريــد أن يقــول للشــعب الــرويس: نحــن نقاتــل االســتعار الغريب 
انقــاب  يف  روســيا  ضــد  أوكرانيــا  بدأتهــا  والحــرب  أوكرانيــا،  يف 

٢٠١٤م.
هــذا  يف  التعبئــة  قــرار  كان  رمبــا  أقــول:  يب  خاصــة  رؤيــة  ويف 
التوقيــت قــد جــاء أيًضــا إلســناد األقاليــم املنفصلــة عــن أوكرانيــا 

يف إجراء استفتاء الشعب رشق أوكرانيا حول االنضام 
1515لروسيا، وإمتام هذا االستفتاء دون معوقات، 

الخليل/ فلسطن:
أعارهــم  مــن  الخمســن  يف  فلســطينيون  عــاد 
إىل مدرســتهم التــي درســوا فيهــا قبــل 34 عاًمــا، 
واتخــذوا املقاعــد عينهــا أمــام معلمهــم األســتاذ 
"كارم أبــو محمــود". وقــّرر "التاميــذ الكبــار" مــن 
بلدة صوريف شال الخليل يف الضفة الغربية، 
الجمعــة، حضــور حصــة صفّيــة تكرمًيــا ملعلمهــم 

يف لفتة مؤثرة.
وكــرّم التاميــذ القدامــى معّلمهــم الــذي درّس 3 
أجيــال، إذ صــادف أن مــّر عــى فصلــه الــدرايس 
الجــد واألب واالبــن. وجعــل الخمســينيون عنــوان 
ونحــن  فكرمنــاه  صغــار  ونحــن  "رضبنــا  التكريــم 
كبار"، وقال التلميذ الســابق  ســامي أحمد ناجي 
أبو فارة: "درسني هذا األستاذ قبل 30 عاما وما 
زلــت أذكــر عصــاه البيضــاء التــي كان يضعهــا يف 

وسط كتاب اللغة العربية".
مــن  شــيئا  منهــا  "ذقنــا  مؤثــرة:  بكلــات  وتابــع 
والطبيــب  املعلــم  منــا  جعــل  الــذي  العقــاب 
فقدنــا  فــاذا  والعامــل،  واملحامــي  واملهنــدس 
خلــف  الكبــار  التاميــذ  وتوجــه  كرامتنــا؟!".  مــن 
معلمهم إىل الفصل يف طابور، ودخلوا إليه بعد 
إلقــاء التحيــة عليــه واحــًدا تلــو اآلخــر، يف محاولــة 

ملحاكاة أيام الدراسة.
بعــد  للمعلــم  احتفــااًل  القدامــى  الطــاب  وأقــام 
شــهادة  ومنحــوه  املدرســة،  فنــاء  يف  الــدرس 
تقديرية يف مشــهد ســادت فيه مشــاعر االمتنان 
عــن  محمــود  أبــو  كارم  األســتاذ  وعــرّب  والعرفــان. 
عــى  صفحتــه  عــرب  وكتــب  بااللتفاتــة  ســعادته 
أهــل صوريــف  االحــرام ألهــي  "كل  فيســبوك: 

الكرام.. أحبكم من كل قلبي".

بلدية غزة تمنع 
السباحة في البحر 

حتى 26 سبتمبر
غزة/ فلسطن:

غــزة  بلديــة  يف  اإلنقــاذ  طواقــم  منعــت 
الســباحة بالكامــل بــدءًا مــن ظهــر يــوم 21 
ســبتمرب وحتــى يــوم الســادس والعرشيــن 
البلديــة  ودعــت  نفســه.  الشــهر  مــن 
 15 الشــاطئ  عــن  لابتعــاد  املصطافــن 
الحــرارة  درجــات  انخفــاض  بســبب  مــًرا 
ونشــاط  األمــواج  يف  امللحــوظ  واالرتفــاع 
باملصطافــن  وأهابــت  املائيــة.  التيــارات 
رضورة اتباع إرشادات املنقذين البحرين 
والتــزام رايــات اإلنقــاذ املنترشة عى طول 
يــوم  فجــر  الســباحة  وعــدم  البحــر  شــاطئ 
الجمعة نظًرا لعدم وجود منقذين، حفاظًا 

عى سامتكم وسامة أبنائكم.

متطوعون مصريون يبنون هرًما 
من البالستيك على ضفاف النيل

القاهرة/ وكاالت:
أتــم متطوعــون بيئيــون يف مــر بنــاء "أكرب هرم" عى ضفاف نهر النيل، لكن 
ليــس مــن الصخــور وإمنــا مــن النفايــات الباســتيكية، وذلــك للتوعيــة بالخطر 

الذي يحدق بالباد بسبب تلك املخلفات.
الخمــس  الســنوات  مــدار  عــى   )verynile( نايــل  فــري  مبــادرة  وحرصــت 
املراكــب  أصحــاب  مبســاعدة  يومًيــا  النيــل  نهــر  تنظيــف  عــى  املاضيــة 

والصيادين لتطهر النيل من املخلفات الباستيكية.
وانتشــل املتطوعون قوارير وعلبا وغرها من النفايات الباســتيكية من نهر 
النيــل، وهــم عــى قــوارب "الكايــاك" ضمن مبادرة متّثل أحد أبرز رموز الباد 
وهــي "األهرامــات". وأتــت املبــادرة لتــدق بذلــك ناقــوس الخطــر قبــل أقــل 
مــن شــهرين عــى اســتضافة مــر مؤمتــر املنــاخ العاملي الــذي تنظمه األمم 

املتحدة أواخر نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل.
وعــرب صفحــة املبــادرة عــى فيســبوك، قــال املتطوعــون إنهم نجحــوا يف بناء 
"أكــرب هــرم باســتيك يف العــامل"، وهــو يــزن أكــر مــن 7500 كيلــو غــرام، 

ومكون من ربع مليون زجاجة باستيكية تم جمعها بالكامل من نهر النيل.
وعّلــق مدّشــنو املبــادرة بالتأكيــد عــى أن بنــاء هــذا الهــرم جــاء للتنبيه برسعة 
الترف ورضورة الوصول لحل ليك "نوقف الباستيك من الوصول للنيل".
وأوضحــت أن كل هــذه الزجاجــات ســيعاد تدويرهــا وتحويلهــا إىل خيــوط 
تســتخدم يف صناعــة النســيج. واختتمــت منشــورها بالقــول: "يف يــوم مــا، 

ميكن أن تشري ثوًبا مصنوًعا من زجاجات هذا الهرم!".

3.7 ماليين مصاب 
بالسكري في السعودية

الرياض/ وكاالت:
أكد مسؤول سعودي ارتفاع نسب اإلصابة بالسكري يف اململكة خال 
الســنوات األخرة، مشــًرا إىل أن عدد املصابن بالســكري بلغوا حوايل 
3.7 مايــن شــخص. وأرجــع رئيــس منظمــة التيقــظ الــدوايئ يف الــرشق 
العامليــة،  الصحــة  الدوائيــة يف منظمــة  األخطــاء  لجنــة  األوســط وعضــو 
ثامــر الشــمري يف تريحــات خاصــة لصحيفــة "عــكاظ"، أســباب ارتفــاع 
عــدد املصابــن بالســكري إىل ســوء التغذيــة، وعــدم مارســة التاريــن 
الرياضية وانتشار محات الوجبات الرسيعة، التي أسهمت بدورها يف 
انتشــار الســمنة املفرطة بن أفراد املجتمع، حتى وصلت إىل معدالت 
الفتــة. وقــال: يقــدر عــدد املصابــن بالســكري يف اململكــة 3.7 مليــون 
مريــض، وأن مرحلــة مــا قبــل الســكري تعــادل مليــوين شــخص؛ إذ يشــكل 
هــذا املــرض املزمــن الــذي بلــغ حــد خطــورة اإلصابــة بنســبة 20 % لــدى 
الفئة العمرية من 20 ســنة فا فوق، ويكلف االقتصاد الوطني ما يقدر 

بـ15 % من إجايل اقتصاديات الصحة يف اململكة.

"تالميـــذ" في الـ50 يعـــودون إلى 
مقاعدهم المدرسية لتكريم معلمهـم


