
القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
ســمحا  اإلرسائيــي  "الكنيســت"  عضــو  أقــدم 
اليهــودي  بالبــوق  النفــخ  عــى  أمــس  رومثــان 
الرحمــة  مقــرة  يف  "الشــوفار"  باســم  املعــروف 
األقــى،  للمســجد  الرشقــي  للســور  املحاذيــة 
عــرشات  االحتــال  قــوات  أصابــت  حــن  يف 

املواطنــن خــال مواجهــات أعقبــت اقتحامهــا 
مناطق متفرقة يف الضفة الغربية املحتلة.

أن  العــري  اإلخبــاري   "0404" موقــع  وذكــر 
ميينيــن  نشــطاء  وأن  بالبــوق،  نفــخ  "رومثــان" 
حاولــوا النفــخ فيــه عند الســور الرشقي للمســجد 
تدخلــت  االحتــال  رشطــة  أن  إال  األقــى 

عــى  متــداول  فيديــو  مقطــع  وأظهــر  ومنعتهــم. 
ينفــخ  "رومثــان"  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
يف "الشــوفار"، وهــو مــن الطقــوس التلموديــة، 
أثنــاء  كبــش  قــرن  عــر  النفــخ  يتــم خالــه  حيــث 

الشــهر الــذي يســبق "عيــد رأس الســنة 
العريــة"، وكذلــك يف يوم العيد نفســه 

ــــــــــا  19 معتقـــــــــــًل سياسيًّ
فـــــي سجـــــون السلطة عىل 

خلفيـــــة احتجاجــــات نابلــس
نابلس/ فلسطن: 

أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة بارتفاع أعداد املعتقلن 
السياســين يف ســجون الســلطة عــى خلفيــة االحتجاجــات 
نابلــس، األســبوع املــايض،  التــي ســادت مدينــة  الشــعبية 

حنيين: اعتقال المقاومني سيدفع 
بالمزيـــد مـــن العمـــل المقـــاوم 

رام الله/ فلسطن:
أكــد القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس عبــد الحكيــم حنيني 
أن اعتقــال االحتــال اإلرسائيــي مقاومــن يف مدينتــي نابلــس والخليــل، 

"لــن يفــت يف عضــد املقاومــن، بــل ســيدفعهم نحــو مزيــد مــن 
العمــل املقــاوم". وقــال حنينــي، يف بيــان، أمــس، إنــه عــى مــدار 

رام الله/ صفا-فلسطن:
أمــن  النقــاب عــن قيــام أجهــزة  كشــفت قنــاة عريــة 
الســلطة باقتحــام ورشــة يف مدينــة الخليــل جنــوب 
الضفة الغربية املحتلة، تســتخدم "لصناعة أســلحة 

االحتــال  ضــد  فدائيــة  عمليــات  لتنفيــذ  معــدة 
اإلرسائيي ومستوطنيه" حسب مزاعمها.

ونقلــت قنــاة "كان 11"، أمــس، عــن مصــدر 
متــت  املداهمــة  أن  فلســطيني  أمنــي 

استلمت قائمة مقاومني من "الشاباك" العتقالهم

أجهزة السلطة تقتحم ورشة وتعتقل 
نشطـــاء مــــن حمـــاس فــــي الخليــل

غزة/ نور الدين صالح:
القــى خطــاب رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أمــام 
الجمعية العام لألمم املتحدة، أمس، رفضًا شعبًيا 

الــذي  الفلســطيني،  الشــعب  أوســاط  بــن  واســًعا 
وصفــه البعــض بـــ "الهــزيل" و"االنبطاحــي" 
الشــعب  مصلحــة  يخــدم  ال  وأنــه 

خذل شعبنا باتهامه األسري أبو حميد أنه "ارتكب جريمة"

رفض شعيب واسع لخطاب عباس: 
"هزيل" و"انهيار" يف مرشوعه السيايس 

رام الله-غزة/ فلسطن:
أمــام  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  خطــاب  قوبــل 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورتهــا الـــ77 يف 
نيويــورك أمــس باســتهجان فلســطيني ملــا طغــى عليــه 
مــن "لغة اســتجدائية" لاحتــال اإلرسائيي واملجتمع 

املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  ووصــف  الــدويل. 
يف  عبــاس  خطــاب  خريشــة  حســن  د.  الترشيعــي 
األمــم املتحــدة بأنــه "مرافعــة عاطفيــة انفعاليــة"، وأنــه 
مل يقــدم شــيًئا جديــًدا، حيــث مل يــأِت بجديــد، وأكــد 
املؤكد فيام يخص سياســاته بحديثه عن املفاوضات 

مــع االحتــال. واعتــر خريشــة يف ترصيــح صحفــي أن 
عبــاس كان متناقًضــا يف خطابــه، وأنــه "كان األوىل بــه 
أن يتحــدث عــن رفضــه التنســيق األمنــي، وانفصالــه عن 

اتفاق أوســلو"، الفًتا إىل أن شــعبنا كان ينتظر 
التحديــات  مســتوى  عــى  خطابــه  يكــون  أن 

"هجرة عكسية تحدث بمغادرة عرشات الطلبة المقدسيني مدارس إرسائيلية"

طه لـ "            ": طابور "خامس" يتواطأ بتشكيل مجالس 
أولياء محسوبة عىل االحتلل لفرض المناهج المحرفة 
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"فلسطينيي الخارج" يبدأ 
حملة إعلمية لمساندة 

مرابطـــــي األقصـــــــى 
إسطنبول/ فلسطن: 

إعاميــة  حملــًة  الخــارج،  لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  أطلــق 
ملساندة املرابطن يف املسجد األقى ومواجهة االقتحامات 
اإلرسائيليــة املقــررة هــذا األســبوع لباحــات املســجد املبــارك. 
تــأيت  الحملــة  أن  أمــس،  بيــان،  يف  الشــعبي،  املؤمتــر  وأوضــح 
املحتلــة  األرايض  داخــل  الفلســطينين  حشــد  ســياق  يف 

األردن يحـــذر مـــن نقـــل 
السفــــــارة الربيطانيــــــة 
إلـــى القـــدس المحتلــة

نيويورك/ فلسطن:
حــذر وزيــر الخارجيــة األردين أميــن الصفــدي، مــن إقــدام 
اململكة املتحدة عى نقل ســفارتها إىل مدينة القدس 
املحتلــة. وقــال الصفــدي، يف ترصيــح، أمــس، رًدا عــى 
الــوزراء  رئيســة  مكتــب  إعــان  بشــأن  الصحفيــن  أســئلة 
الريطانيــة ليــز تــراس، النظــر يف نقــل موقــع ســفارتها يف 

نابلس/ فلسطن:
القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس عبــد الرحمــن شــديد  دعــا 

إىل وجــوب تطبيــق االتفــاق الفصائــي القــايض باإلفــراج عــن املطــارد 
مصعب اشــتية من ســجون الســلطة ووقف ماحقة املقاومن. 

وقــال شــديد، يف ترصيــح، أمــس: إن نجــاح االتفــاق الــذي 
أبرمتــه الفصائــل والشــخصيات يف مدينــة نابلــس عقــب 

جنن-غزة/ محمد أبو شحمة:
"باأليــام األخــرية مــن اعتقــايل ووجــودي داخل زنزانة 
العــزل االنفــرادي يف اللجنــة األمنيــة بأريحــا فقــدت 
بــدأ  الكلــامت  بهــذه  أقــف"،  أن  الرؤيــة ومل أســتطع 
الصحفي محمد عتيق رسد ما تعرض له خال فرتة 

اعتقاله عى خلفية عمله الصحفي.
يقــول عتيــق الــذي أفرجت عنه أجهزة أمن الســلطة، 
بقــوة  "تفاجأنــا  يوًمــا:   19 اعتقالــه  بعــد  أخــرًيا، 
مشــرتكة مــن أجهــزة أمــن الســلطة تحــارص منزلنــا يف 
ثــم  ســبتمر،  أيلــول/  مــن  الرابــع  يف  جنــن  مدينــة 

حماس و"الجهاد" تعزيان بالضحايا
حداٌد بشمال لبنان مع تواصل البحث 

عن مفقودي "مركب طرطوس"
بريوت-غزة/ فلسطن:

أعلنــت الفصائــل الفلســطينية يف شــامل لبنــان الحــداد العام ثاثــة أيام ابتداء 
مــن اليــوم عــى ضحايــا غــرق مركــب املهاجريــن قبالــة ســواحل طرطــوس وعى 

متنه العرشات، بينهم فلسطينيون.
وســتغلق مبوجــب الحــداد، املؤسســات الفلســطينية يف مخيمــي نهــر البــارد 
والبــداوي، بالتزامــن مــع إرضاب عــام يف مدينــة طرابلــس واملينــاء، ويســتثنى 

من اإلغاق قســام الصحة والبيئة يف وكالة غوث وتشــغيل الاجئن 
الفلسطينين "أونروا".

هنيــة يهنـــئ الملـــك السعــودي 
وويل عهده باليوم الوطين الـ92

الدوحة/ فلسطن:
بعــث رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومة اإلســامية حامس إســامعيل 
هنية برقية تهنئة إىل خادم الحرمن الرشيفن امللك سلامن بن عبد العزيز 
الوطنــي  اليــوم  بــن ســلامن، مبناســبة  األمــري محمــد  العهــد  آل ســعود، وويل 
السعودي الثاين والتسعن. وقال هنية يف رسالته إن حركته تشارك الشعب 
السعودي فرحته بهذه املناسبة السعيدة، وإنها تقّدر مواقف اململكة العربية 
الســعودية وتاريخهــا العميــق يف خدمــة قضايــا املســلمن الكــرى واملركزيــة، 

وخصوًصــا املســجد األقــى ثالــث املســاجد قدســية بعــد الحرمــن 
الرشيفن. وأشار إىل رضورة تتويج هذه املناسبة السعيدة بإصدار 

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتدي على مسن عقب تظاهرة منددة باالستيطان في قرية كفر قدوم أمس    )أ ف ب(

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
أكــد املتحــدث باســم االتحــاد العام للجان أوليــاء األمور بالقدس 
املحتلــة رمضــان طــه، وجــود محــاوالت مــن االحتــال اإلرسائيــي 
املناهــج  لفــرض  عليــه  محســوبة  أمــور  أوليــاء  مجالــس  لتشــكيل 
املقدســين.  الطلبــة  عــى  اإلرسائيليــة  واملناهــج  املحرفــة 

وقــال طــه يف مقابلــة خاصــة مــع صحيفــة "فلســطن"، أمــس: إن 
"املحاولــة اإلرسائيليــة بفــرض املنهاج وتشــكيل لجان أولياء أمور 
بديلة ليســت األوىل، فهو يقوم باالســتعانة بطابور خامس جهز 

خصيًصا لهذه املحاوالت، قدمًيا وحديًثا".
عــى  األمــور  أوليــاء  لجــان  اتحــاد  يف  "عملنــا  وأضــاف: 

فقد الرؤية خلل األيام األخرية من اعتقاله

الصحفي عتيق يرسد ظروف اعتقاله 
يف العزل االنفرادي بسجون السلطة

أريحا/ خاص "فلسطن":
املعتقلــن  بحــق  املســتمرة  االنتهــاكات  تثــري 
السياسين يف سجن أريحا الذي تديره ما تسمى 
الســلطة  أمــن  ألجهــزة  التابعــة  األمنيــة"  "اللجنــة 
متتاليــة  تحذيــرات  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 

أن  مــن  حقوقيــة،  مؤسســات  توجههــا 
تصاعدهــا ســيؤدي إىل تداعيــات خطــرية 

حقوقيون يحذرون من تداعيات 
االنتهاكات بحق المعتقلني

سجــن أريحـا.. "مسلــخ" 
سياســـي يستهدف 

النشطاء والمعارضني

شديد يدعو لتطبيق اتفاق 
اإلفراج عن المطارد "اشتية" 

القدس المحتلة-غزة/ فلسطين:
انطلقت تحذيرات فلســطينية وعربية واســعة من عزم ســلطات االحتالل اإلسرائيلي 
والمســتوطنين تنفيــذ اقتحامــات واســعة للمســجد األقصــى بــدًءا مــن غــد بالتزامــن 
مــع األعيــاد اليهوديــة، وتداعيــات ذلك على األوضــاع األمنية في فلســطين المحتلة 
والمنطقــة. وحــذر النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي د. أحمد بحــر من تداعيات 
جرائم االحتالل الخطيرة التي تستهدف القدس والمسجد األقصى، التي من شأنها أن 
تــؤدي إلــى انفجار األوضاع، داعيــا البرلمانات إلى التصدي النتهاكات االحتالل الصارخة 
فــي حرم المســجد المبــارك. وطالب بحر في رســائل عاجلة وجههــا للبرلمانات العربية 

واإلســالمية والدوليــة بتحشــيد الجهــود والمواقــف البرلمانية لنصــرة القدس 
والمسجد األقصى، والضغط في اتجاه اتخاذ خطوات عملية ضاغطة على

الربلمان األردين يدين اقتحام أعضاء بـ"الكنيست" األقىص ومقربة باب الرحمة

تحذيـــــــرات مــــــن اقتحامـــــــات االحتـــــــلل 
ومستوطنيه لألقىص بالزتامن مع أعيادهم

إصابة عرشات المواطنني بنريان االحتلل يف الضفة

عضــــو "كنيســـــــت" ينفـــــخ بالبـــــوق 
بمحــــاذاة الســــور الرشقـــي لألقصـى
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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 النفــي االجتامعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــاملة 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  -2022 والخاص بتوريد قرطاسية  ضمن مروع " تعزيز الفرص  ِ
االقتصادية والدعم النفي االجتامعي واملشاركة يف سبل العيش " بتمويل 

Action against hunger AAH  من االتحاد األوريب وبإرشاف من
فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــاملة 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  -2022 والخــاص بحجــز قاعــات  ضمــن مــروع " تعزيــز الفــرص  ِ
 " العيــش  ســبل  يف  واملشــاركة  االجتامعــي  النفــي  والدعــم  االقتصاديــة 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــاملة 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 النفــي االجتامعي واملشــاركة يف ســبل العيش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

فمــن يرغــب بالتقــدم لعــرض الســعر التواصــل مــع أ. أحمــد أبــو شــاملة 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 

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  الجمعــة  صــالة  مصــلٍّ  ألــف   50 نحــو  أدى 
مــن  الرغــم  عــى  املبــارك،  األقــى  املســجد 
قــوات  فرضتهــا  التــي  والقيــود  التشــديدات 
االحتالل اإلرسائييل يف محيط البلدة القدمية 

واملسجد املبارك.
الفجــر  ســاعات  منــذ  املصلــني  آالف  وتوافــد 
األوىل مــن الضفــة الغربيــة والداخــل والقــدس 
املحتــل، تلبيــة لنــداء "الفجــر العظيــم" والربــاط 

يف باحات األقى حتى أداء صالة الجمعة.
وعــززت قــوات االحتــالل مــن انتشــار عنارصهــا 
يف شــوارع املدينة ومحيط املســجد ومتركزت 
عنــد بواباتــه، وأوقفــت املصلــني ودققــت يف 
ســمحت  حــني  عــى  الشــخصية،  هوياتهــم 
رقصــات  بتأديــة  املســتوطنني  لعــرات 
املالصقــة  الرحمــة  بــاب  مقــربة  يف  اســتفزازية 

للمسجد من الجهة الرقية.
وأكــد خطيــب األقــى الشــيخ محمــد حســني، 
"أنــه ال عــذر ألي مســلم يف العــامل يف التخــاذل 
األيــام  هــذه  يف  األقــى  املســجد  نــرة  عــن 

الدقيقة".
وقــال الشــيخ حســني، خــالل خطبــة الجمعــة، إن 
يف  القائــم  الدينــي  بالوضــع  االحتــالل  "عبــث 
املســجد األقى مســاس بالعقيدة اإلســالمية 
ملضاعفــات  املنطقــة  يجــر  قــد  بالنــار  ولعــب 

خطرية ال يعلم انتكاساتها أحد".
مرتبــط  األقــى  املســجد  أن  عــى  وشــدد 
بعقيدة كل مسلم، وجزء من عبادته ألنه القبلة 
األوىل واملــكان املقــدس الــذي ال يشــد الرحال 

إال إليه مع املسجدين النبوي والحرام.
لغــري املســلمني يف هــذا  وأضــاف: "ال عبــادة 
األقــى، قــرار مــن املــوىل ال يخضــع للمحاكــم 
وتحقيــق  البــر  ألهــواء  تســري  التــي  األرضيــة 

غاياتهم".
وأكد أن دعوات ونداءات املســتوطنني وبدعم 
حكومــة االحتــالل العتداءاتهــم "باطلة، لن تغري 

من واقعه شيًئا".
وجــدد الشــيخ حســني تأكيــد موقــف املرابطــني 
املســاس  محــاوالت  كل  برفــض  القــدس  يف 
أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  األقــى،  باملســجد 
بحملــة  ذاتــه،  القــوت  يف  مشــيًدا  العــدوان، 
القــادم  باألمــل  يبــر  لكونــه  العظيــم"،  "الفجــر 
الحاقديــن  أنــف  رغــم  للقــدس  القادمــة  والعــزة 

والطامعني واملتخاذلني.
نــداء  كبــرية  أعــداد  ــت  لبَّ ذاتــه،  الســياق  ويف 
اإلبراهيمــي  املســجد  يف  العظيــم  الفجــر 
الريف مبدينة الخليل، يف فجر أطلقوا عليه 

فجر "الرباط العظيم".
وشاركت العديد من عائالت الخليل وروابطها 
املســجد  يف  العظيــم"  "الفجــر  إحيــاء  يف 

اإلبراهيمــي، وســط أجــواء مــن االحتفــاالت وزفة 
عدد من العرسان وتقديم الضيافة للمصلني.

حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وأشــادت 
الفجــر  صــاليت  أداء  يف  الحاشــدة  بـــاملشاركة 
واإلبراهيمــي  األقــى  باملســجدين  والجمعــة 

وذلك ضمن حملة "الفجر العظيم".
وقالــت حــامس، يف بيــان، أمــس، إن التفاعــل 
الشــعبي مع حمالت االحتشــاد يف املسجدين 
لالحتــالل  الفلســطينيني  تحــدي  "تثبــت 
وإجراءاتــه القمعيــة، واســتمرارهم يف نضالهــم 
إىل  تهــدف  التــي  االحتــالل  مخططــات  ضــد 
تفريغ األقى من ُحامته، متهيًدا القتحاماتهم 

اإلجرامية بعد أيام".
مــن  امديــن  الصَّ بأهلنــا  اعتزازهــا  عــن  وعــربت 
املقــدس  بيــت  يف  واملرابطــات  املرابطــني 
وأكنافــه، ومّثنــت جهادهــم وتضحياتهــم رجــااًل 
ملحمتهــم  ملواصلــة  وشــّباًنا،  شــيًبا  ونســاًء 
ــة  األمَّ عــن  نيابــة  وبســالة،  قــّوة  بــكل  البطوليــة 
األقــى  عــن املســجد  قاطبــة، حاميــة ودفاًعــا 

املبارك.
امتــداد  عــى  ودعــت حــامس جامهــري شــعبنا 
الوطــن وخارجــه إىل تعزيز صمودهم ونضالهم، 
كــام دعــت األمــة، قــادة وشــعوًبا، إىل التحــرُّك 
ومــرى  األوىل  املســلمني  لقبلــة  انتصــاًرا 

سول األمني. الرَّ

غزة/ جامل غيث:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  تواصــل 
والتنكيــل  التضييــق  حمــالت  مامرســة 
عــام  املحتلــة  األرايض  يف  بالفلســطينيني 
يف  لحرهــم  منهــا  محاولــة  يف  1948م، 

ورسقــة  مبصريهــم  والتحكــم  ضيقــة  مســاحة 
لصالــح  وتخصيصهــا  أرضيهــم  مــن  املزيــد 

املستوطنني.
أهــايل  منــح  االحتــالل  ســلطات  وترفــض 
والبنــاء  بالتوســع  تصاريــح  املحتــل  الداخــل 
آبائهــم  عــن  ورثوهــا  التــي  أراضيهــم  عــى 
وأجدادهــم؛ ملنــع متددهــم، يف ظــل ارتفــاع 
مســاكن  وجــود  وعــدم  الســكانية  الكثافــة 

جديدة خاصة لألزواج الشابة.
وكانــت آليــات االحتــالل التابعــة ملــا تســمى 
أخــرًيا،  هدمــت،  )إرسائيــل("  أرايض  "دائــرة 
خياًمــا نصبهــا أهــايل ضاحيــة 11، يف رهــط 
بالنقب الفلســطيني املحتل، احتجاًجا عى 

أزمة السكن.
قــوات  منعــت  الهــدم  عمليــة  تنفيــذ  وقبــل 
االحتــالل، األهــايل مــن االقــراب مــن املكان، 
حــني  يف  منطقتهــا،  عــى  طوًقــا  وفرضــت 

سّوت الجرافات الخيام باألرض.
الداخــل  مــن  الســيايس  الناشــط  وقــال 
إن  عوايشــة:  رأفــت  املحتــل  الفلســطيني 
ضيــق  مــن  يعانــون  رهــط،  مدينــة  "ســكان 
بحاجــة  وهــم  فيهــا  يعيشــون  التــي  املســاحة 
يف  للتوســعة  جديــدة  مســاحات  إىل  ماســة 

ظل ارتفاع أعدادهم".
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  عوايشــة  وأكــد 
"االحتــالل منــذ أعــوام مينــع أهــايل املدينــة، 

يف  التوســع  أو  أراضيهــم  عــى  البنــاء  مــن 
بهــم  محاولــة منهــا للضغــط عليهــم والتحكــم 

وسلب أراضيهم".
وأرجع أســباب منع االحتالل األهايل من بناء 
منازلهــم أو الوصــول إىل أراضيهــم؛ لحرهــم 
مبصريهــم  والتحكــم  ضيقــة  مســاحة  يف 
وتخصيصهــا  أراضيهــم  مــن  املزيــد  ورسقــة 

للمستوطنني.
حصــار  عــى  يعمــل  االحتــالل  أن  وذكــر 
ومينعهــم  ســكناهم  أماكــن  يف  املواطنــني 
آبائهــم  أرايض  يف  العمــراين  التمــدد  مــن 
األكــرب  الهــم  يصبــح  بحيــث  وأجدادهــم، 
الوصــول  وليــس  منزلــه  عــن  الدفــاع  للمواطــن 

إىل أرضه أو البناء فيها.
وأكــد أن مــا يعــرف بدائــرة أرايض )إرسائيــل( 
بــذور  نــر  واألخــرى،  الفينــة  بــني  تحــاول 
بالداخــل  الفلســطينية  العائــالت  بــني  الفتنــة 
املحتــل بهــدف تدمــري نســيجهم االجتامعــي 
بالخالفــات  أو  الحياتيــة  باألمــور  وإشــغالهم 

العائلية.
 10 منــذ  الشــباب  األزواج  بعــض  أن  وذكــر 
ومل  خانقــة  ســكنية  أزمــة  مــن  يعانــون  أعــوام 
يتمكنــوا مــن البنــاء عــى أراضيهــم أو الوصول 
إليهــا ويقيمــون يف منــازل ضيقــة جــًدا، وهــم 
لإلقامــة  ســكنية  وحــدات  إىل  ماســة  بحاجــة 
فيهــا، مــا دفــع بعضهــم إىل نصــب خيــام عى 
أراضيــه احتجاًجــا عــى أزمــة الســكن قبــل أن 

تهدمها آليات االحتالل صباح أمس.   
اإلقليمــي  املجلــس  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
للقــرى غــري معــرف بهــا يف النقــب املحتــل 
عطيــة األعســم، أن االحتــالل يضيــق الخنــاق 

بشــكل مســتمر عــى ســكان مدينــة رهط، يف 
الداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 1948م، 

لصالح التمدد والتوسع االستيطاين. 
"إن  "فلســطني":  لصحيفــة  األعســم  وقــال 
القــرى  ســكان  نقــل  عــى  يعمــل  االحتــالل 
والبلدات الفلسطينية املحتلة الغري معرف 
بها، وإجبارهم عى العيش يف مدينة رهط، 
التــي تشــهد كثافــة ســكانية مرتفعــة ومســاحة 
محدودة من األرض، خاصة ممن يقيمون يف 

القرى والبلدات الغري معرف فيها".
خاصــة  رهــط،  مدينــة  ســكان  أن  وأضــاف: 
الوحــدات  شــح  مــن  يعانــون  الشــابة  األزواج 
مســطح  توســعة  إىل  بحاجــة  وهــم  الســكنية، 
املدينة، التي يحاربها االحتالل بهدف رسقة 
املزيــد مــن األرض الفلســطينية وتخصيصهــا 

لصالح االستيطان.
وبني األعسم، أن محاوالت االحتالل مستمرة 
من أجل تهجري ســكان املدن والقرى العربية 
غــري املعــرف فيها، ملناطق محددة ومنعهم 
من البناء رغم ارتفاع أعدد األهايل وحاجتهم 

إىل مساحات جديدة.
أرايض  بدائــرة  ُتعــرف  مــا  أن  إىل  وأشــار 
)إرسائيــل( ترفــض التعاطــي مــع األهــايل مــن 
أجــل الســامح له بالتوســعة بزعــم أنها مملوكة 
الراخيــص  متنــح  املقابــل  ويف  للدولــة، 
للــركات االســتيطانية التــي تقيــم الوحــدات 

االستيطانية وتسليمها لليهود.
وأوضح أن االحتالل يهدف من وراء محاوالته 
الداخــل  يف  الفلســطينيني  عــى  للتضييــق 
املحتــل، للحــد مــن تكاثــر الســكان وحرهــم 

يف مساحة ضيقة.

النارصة/ فلسطني:
رئيــس  م  تقــدُّ عــام،  اســتطالعات رأي  أظهــرت 
وزعيــم  الســابق  اإلرسائيــيل  االحتــالل  وزراء 
حزب "الليكود" اليميني، عى منافسيه، قبل 
نحــو 5 أســابيع مــن موعــد االنتخابــات العامــة 

يف 1 نوفمرب/ترين الثاين املقبل.
كتلــة  حصــول  إىل  االســتطالعات  وأشــارت 
لــه(  الحليفــة  واألحــزاب  )الليكــود  نتنياهــو 
عــى مــا بــني 60 إىل 62 مقعــًدا مــن مقاعــد 

الكنيست الـ120.
ويلــزم املرشــح لتشــكيل الحكومــة أن يحصــل 
مقاعــد  مــن  األقــل  عــى  مقعــًدا   61 عــى 

الكنيست.
"معاريــف"  صحيفــة  نرتــه  اســتطالع  وقــال 
العربية، أمس: إن معســكر نتنياهو ســيحصل 

لكتلــة  مقعــًدا   56 مبقابــل  مقعــًدا   60 عــى 
الحكومة برئاسة زعيم حزب "هناك مستقبل" 

رئيس الوزراء يائري البيد.
تحالــف  وهــي  املشــركة،  القامئــة  وتحصــل 
واملســاواة،  للســالم  والدميقراطيــة  الجبهــة 
والقامئة العربية للتغيري، عى 4 مقاعد علام 
بأنهــا تقــول بأنهــا لــن تدعــم أي مرشــح لرئاســة 

الحكومة.
ذات  إىل  العربيــة   "12" القنــاة  وذهبــت 
مســاء  نرتــه  الــذي  االســتطالع  يف  النتيجــة 

الخميس.
أمــا القنــاة "13" العربيــة فأشــارت إىل حصــول 
كتلــة نتنياهــو عــى 61 مقعــًدا فيــام تحصــل 
والقامئــة  مقعــدا   55 عــى  الحكومــة  كتلــة 

املشركة عى 4 مقاعد.

وكانت اســتطالعات الرأي العام يف األســابيع 
نتنياهــو  كتلــة  حصــول  إىل  تشــري  املاضيــة، 

عى 59 مقعدا.
طــرأت  التــي  الزيــادة  أن  مراقبــون  ويــرى 
نتنياهو-بحســب  كتلــة  مقاعــد  عــدد  عــى 
االستطالعات-مردها انشقاق حزب عريب هو 
القامئــة  عــن  الدميقراطــي"  الوطنــي  "التجمــع 
"بعــرة"  يف  سيتســبب  مــا  وهــو  املشــركة، 

األصوات العربية.
لــن  التجمــع  حــزب  إن  االســتطالعات:  وتقــول 
البالغـــــــة  الحســم  نســبة  اجتيــاز  مــن  يتمكــن 
مقاعــد  عــدد  انخفضــت  فيــام   ،%  3.25

القامئة املشركة من نحو 7 إىل 4.
واالنتخابات اإلرسائيلية القادمة هي الخامسة 

يف غضون أقل من 4 سنوات. 

ون نداء "الفجر العظيم" في رحابه واإلبراهيمي اآلالف يلبُّ

خطيب األقىص: ال عذر ألي مسلم 
يف التخـاذل عن نرصة المسجد األقىص

االحتالل يضّيق الخناق عىل 
أهايل "رهط" لسلب أراضيهم 

استطالعات: نتنياهو يتقدم عىل منافسيه

حماس تشيد بتضحيات المرابطني وتدعوهم إىل المزيد من الثبات

مصلون يتوافدون 
ألداء صالة الجمعة 
في باحات المسجد 
األقصى المبارك 

) فلسطين (
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د. عدنان أبو عامر

رسائل لبيد من خطابه 
يف األمم المتحدة

قدمــه  الــذي  بالخطــاب  الفًتــا  انشــغااًل  اإلرسائيليــون  انشــغل 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  لبيــد  يائــر  الحكومــة  رئيــس 
مــن  جملــة  ضــوء  يف  االهتــام  بهــذا  حظــي  وقــد  املتحــدة، 
العوامل، أولها ما تخلل الخطاب من دعوة الفتة لتطبيق حل 
الدولتني مع الفلسطينيني، وثانيها تزامن الخطاب مع حملة 
انتخابيــة حاميــة الوطيــس، وأخًرا حجــم ردود الفعل املؤيدة 

واملعارضة للخطاب.
ا أن لبيــد، مثــل أســافه، يســتغل الســاحة الدوليــة  ليــس رسًّ
ألغــراض حزبيــة داخليــة، يف حــني أن إحيــاءه للحديــث عــن 
القضيــة الفلســطينية ميثــل نــداًء للناخبــني اليســاريني رغبــة 
منه باستجاب أصواتهم، فضًا عن محاولته إيجاد رشخ يف 
تيــه، وقبــل  "املعســكر الوطنــي" الســتقطاب بعــض مــن مصوِّ
ذلــك وبعــده، التعويــل عــى الحصــول عــى تأييــد الناخبــني 

من فلسطينيي الداخل.
مــع العلــم أن دعــوة لبيــد لدعــم حــل الدولتــني لــن تــؤدي عــى 
األرجــح إىل مفاوضــات سياســية مــع الســلطة الفلســطينية، 
التي مل تبِد تفاعًا بذلك، رمبا نتيجة لقراءة سياسية واقعية 
يتبــع  لبيــد مل  أن  أعــاه، وال ســيا  الــواردة  الثاثــة  للعوامــل 
دعوته إىل إقامة دولة فلسطينية، بلقاء يجمعه مع أبو مازن. 
أنــه  لبيــد،  لخطــاب  املتوقعــة  للتبعــات  اإلرسائيليــة  القــراءة 
تزامًنــا مــع اســتمرار التوتــرات األمنيــة، وتصاعدها يف موســم 
األعيــاد اليهوديــة، فــإن الرؤيــة التــي قدمهــا يف خطابــه حــول 
قــد  بــل  حــل الدولتــني، ســتدفن قريًبــا يف عناويــن األخبــار، 
تصبــح موضــع ســخرية يف مقاطــع الفيديــو الســلبية لحــزب 
الليكــود، بإظهــار لبيــد متحالًفــا مــع أبــو مــازن والنــواب العــرب 

يف الكنيست.
تجــدر اإلشــارة أن بنيامــني نتنياهــو الــذي وصــف خطــاب لبيد 
بالضعــف والرتاجــع أمــام الفلســطينيني، هــو ذاتــه الذي وقف 
قبــل ســت ســنوات مضــت أمــام األمــم املتحــدة، وأعــرب عــن 
الطليقــة  بإنجليزيتــه  أنــه  والغريــب  الدولتــني،  لحــل  دعمــه 
واصــل خــداع املجتمــع الــدويل برتديــده هــذه الدعــوة، لكنــه 
فلســطينية،  دولــة  قيــام  بعــدم  الوعــد  واصــل  األم  بعربيتــه 
صحيح أن لبيد حاول متييز نفسه عن سلفه، لكنه مثله متاًما 

استخدم املرسح الدويل ألغراض سياسية داخلية. 
القضايــا  يف  لبيــد  خطــاب  يبتعــد  مل  ذاتــه،  الوقــت  يف 
اإلسرتاتيجية املهمة مثل إيران والنزاع مع لبنان حول املياه 
والغاز ومستقبل التعامل مع املقاومة، عن رسائل نتنياهو، 
مــع اختــاف يف األســلوب واملفــردات، مــع حرصــه الافــت 
عى أن يعقد سلســلة لقاءات مع زعاء املنطقة، وال ســيا 
الرئيــس الــرتيك أردوغــان وامللــك األردين عبــد اللــه الثــاين، 
وها اللذان يحتفظان بذاكرة سلبية عن نتنياهو، ومل يتواَن 
الطاقــم املحيــط بلبيــد عــن بــث صــوره معهــا أواًل بــأول إىل 

اإلعام اإلرسائييل.
ه جزًءا من حملة انتخابية  الخاصــة أن خطــاب لبيــد ميكن عدُّ
داخليــة، ويف الوقــت ذاتــه رغبــة منــه باســتقطاب تأييــد دوائر 
القــرار الــدويل نحــوه، صحيــح أن االنتخابــات اإلرسائيلية شــأن 
داخيل بامتياز، لكن من قال إن واشــنطن مثًا ال تتدخل يف 

بعض تفاصيلها!

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

STORMWATER DRAINAGE SYSTEM

< PI-GZ-02072>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes 

decisive action against the causes and effects of hunger. We save the 

lives of malnourished children. We ensure families can access clean 

water, food, training and healthcare. We enable entire communities to 

be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 

non-political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) 

intends to award Stormwater Drainage System Work Contract.

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the 

Gaza Chamber of Commerce & Industry or with the Contractors Union. 

A contractor (minimum 3rd degree) specialized in construction of public 

infrastructure networks (water/wastewater and stormwater networks) that 

to be operated by MoG and related municipalities can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mr. Mohammed Al-Saloul       OR    Mrs. Aya Abu Zaanouna

Logistics Assistant – Gaza Base              Logistics Officer

E-mail: malsaloul@pt.acfspain.org  , E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org 

Phone No: 0594234036          Phone No: 0594799970 

Bidding documents can be collected from above source from 21st 

September 2022, 09:00 AM until 27th September 2022 14:00 PM. 

The contractor must send contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of 

the proposed offer’s amount in euros valid for 90 days starting from 

the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all 

contractors participating in the biding process to attend at 

the specified time in the bid document.

The deadline for submission of bids for the contractor is 04th 

October 2022 at 12:00 PM (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest 

bid or any bid and reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of 

the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper 

(Estimated price is 700 – 1320 ILS) and on the website (Estimated 150 ILS).

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشرتيات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل 

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

2022/10/03 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة 
الفتح 

سعر 
الكراسة 

توفري مهامت 
طبية مستهلكة 

DIALYZER F6
11:00 ص2022/59

)100(

 شيكل

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

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

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

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

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

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

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634

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

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

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

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

رقماسم العطاء
 العطاء

ساعة 
الفتح 

سعر 
الكراسة 

 HEMOSOL توفري دواء
B  بتمويــل مــن هيئة 
الرنويجية   املساعدات 

NORWAC P102 -3

2022/61 11:15
ص

)100(

 شيكل

3. عى املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عى شكل كفالة بنكية أو شيك 

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 إحضــار كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غر مسئولة عن أية 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. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

 )www.moh.gov.ps أو زيــارة املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة )
لاطاع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن المزايدة رقم )2022/10(
الخاصة : ببيع أجهزة ومعدات مكهنة في الوزارة

تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـرح املزايدة رقـم )10/ 2022 ( 
حســب  أعــاه،  املذكــور  للموضــوع  املختــوم  الظــرف  بطريــق  وذلــك 
كراســة الــروط واملواصفــات املعــدة، والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن 
اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة – دائــرة املشــرتيات، مبقــر الــوزارة مبدينــة 
يــوم األحــد املوافــق:-   ابتــداًء مــن  الــدوام الرســمي  غــزة، خـــال ســـاعات 
2022/9/25م، مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم 

الحاديــة عــر ة صباحــا  الســـاعة  2022/9/29م  الـمـوافـــق:-  الخميــس، 
وســتفتح املزايــدة يف نفــس اليــوم والســاعة بحضــور أصحــاب املزايــدات 
املوافــق:  األربعــاء،  يــوم  املــكان   زيــارة  موعــد  وســيكون  مندوبيهــم،  أو 
2022/9/28م خال الفرتة ) 10-12( صباحا بالقرب من منتزه البلدية.

*- ماحظة:
- مثن كراسة املزايدة )100 شيكل( غر مسرتدة.

-  يجــب عــى املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
صــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج بنســبة )%5( أو نقــدا مــن 
قيمة املزايدة يودع لدى الوزارة وال يقبل شيكات البنوك األخرى أو الشيكات 

الشخصية وال يلتفت إىل املزايدة غر املصحوبة بالتأمني املذكور.
- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أعــى األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة 

املزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالشيكل فقط.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.
- للمزيد من املعلومات االتصال عى جوال: 0599618581

    اإلدارة العامة للشئون املالية                            
                                                                              دائرة املشرتيات

"الغزالن".. حديقة استيطانية تبتلع أرايض المقدسيني وتمنع تمددهم

األردن يحــــذر من نقــــل السفـــــارة 
الربيطانيـــــة إىل القــــدس المحتلــــة

وكشــفت مؤسســات اســتيطانية عــن حصولهــا عــى 
للتخطيــط  اللوائيــة  "اللجنــة  رئيــس  مــن  موقــع  قــرار 
املخطــط  عــى  بابــايئ  بطليمــوس  شــرا  والبنــاء" 
إلنشــاء "حديقــة طبيعيــة حرضيــة" تغطــي مســاحة 
"ناحــال  املنتــزه  منطقــة  يف  دونــم،   700 تقــارب 

زمري".
وأوضح مدير دائرة العمل الشعبي يف هيئة مقاومة 
الجــدار واالســتيطان عبــد اللــه أبــو رحمــة أن الهــدف 
من املروع هو االســتياء عى املزيد من أرايض 
بيــت حنينــا وحزمــا وشــعفاط وتفريغهــا مــن ســكانها 

األصليني، بادعاء أنها محميات طبيعية.
أبــو رحمــة لصحيفــة "فلســطني" أن الحديقــة  وبــني 
ســتقام عــى مســاحة تقــدر بـــ700 دونــم مــن أصــل 
1170 دومًنــا مــن أرايض بلــديت بيت حنينا وحزما، 

الفًتا إىل أن الحديقة املنوي إقامتها جاءت مببادرة 
ودعــم مــن مســتوطني مســتوطنة "بســغات زئيــف"، 

ومن رئيس بلدية االحتال موشيه ليون.
وقال: إن االحتال يسعى من خال إقامة الحديقة 
يف  الفلســطينية  والقــرى  املــدن  متــدد  منــع  إىل 

ومنــع  وشــعفاط،  وحزمــا  حنينــا  بيــت  مــن  كل 
واإلبقــاء  أراضيهــم،  مــن  التنقــل  مــن  الفلســطينيني 
عى مســاحة فارغة تســمح بتمدد املســتوطنني يف 

املستقبل لهذه األرايض.
ســيدفع  االســتيطاين  املخطــط  أن  إىل  ولفــت 
تغــول  بســبب  القرسيــة  للهجــرة  األهــايل  مــن  عــدد 
زريــف"  "بســغات  وزحــف مســتوطنة  املســتوطنني 
عــى أراضيهــم، مؤكــًدا أن املخطــط ســيحرم أهــايل 
إىل  الوصــول  مــن  املحتلــة  املدينــة  خــارج  القــرى 
أراضيهــم، أو التــرف بهــا، عــدا عــن حرمانهــم مــن 

البناء فيها.
املســاحات  تلــك  ســلب  بعــد  االحتــال  أن  وذكــر 
عــى  مدلــًا  اســتيطانية جديــدة،  وحــدات  ســيقيم 
ذلــك مبــا حصــل يف جبــل أبــو غنيــم حينــا ســلب 
لكــن  طبيعيــة،  محميــة  أنهــا  بحجــة  أرضــه  االحتــال 

رسعان ما رشع يف بناء وحدات استيطانية فيها.
وأرجــع أســباب تســارع وتــرة االســتيطان يف الضفــة 
الغربيــة ومدينــة القــدس إىل محاولــة رئيــس حكومــة 
تســير األعــال يائــر لبيــد حشــد أصــوات الناخبــني 

نوفمــرب/  مطلــع  املقــررة  االنتخابــات  اقــرتاب  مــع 
أي  أي حلــم إلقامــة  وقتــل  املقبــل،  الثــاين  تريــن 

دولة فلسطينية.
مــن جانبــه، وأكــد رئيس الهيئة املقدســية ملناهضة 
التهويد نارص الهدمي أن االحتال ماٍض مبخططاته 
منــه  محاولــة  يف  القــدس،  مدينــة  يف  التهويديــة 
والســيطرة  للمدينــة،  الحضاريــة  الصــورة  لتغيــر 
وصــواًل  ومحارصتهــا،  أحيائهــا  عــى  الدميغرافيــة 

ملرحلة فصل املدينة عن عمقها الفلسطيني.
الهــدف  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الهدمــي  وأوضــح 
مــن مخطــط إقامــة "حديقــة الغــزالن" هــو محــارصة 
الفلســطينيني ومنــع متددهــم جغرافيــا، واالســتياء 
عــى أراضيهــم، الفًتــا إىل أن االحتــال ال يتــواىن عن 
تنفيــذ مخططاتــه اإلجراميــة بالقــدس وضــد ســكانها 

وأحيائها.
وأشار إىل أن بلدية االحتال تهدف أيًضا من خال 
إقامــة تلــك الحديقــة إىل منــع متــدد القــرى واملــدن 
العربيــة يف كل مــن بيــت حنينــا وشــعفاط وحزمــا، 
إىل جانب حرمان الفلســطينيني من االســتفادة من 

أراضيهم.
"حديقــة  تنفيــذ  بعــد  ســيعمل  االحتــال  أن  ورأى 
لــألرايض  جــدد  مســتوطنني  جلــب  عــى  الغــزالن" 
ووحــدات  مشــاريع  وإقامــة  هنــاك،  الفلســطينية 
اســتيطانية جديــدة يقيمــون فيهــا يف محاولــة منهــم 
ســكانها  وجعــل  املدينــة  عــى  الكاملــة  للســيطرة 
األصليني أقلية هامشية ال تساهم يف رسم الصورة 

الحضارية للمدينة.
وجــدد التأكيــد أن االحتــال يعمــل جاهــًدا إلحــكام 
ســطوته عى القدس، إذ يعمل بني الفينة واألخرى 
وتنفيــذ  اســتيطانية جديــدة  إقــرار مخططــات  عــى 
وأهــل  املقدســيني  عــى  حربــه  ويواصــل  أخــرى، 

املدينة وأحيائها لفرض سطوته عليهم جميعا.
تغليــف  يحــاول  االحتــال  أن  إىل  الهدمــي  ونبــه 
بـ"التطويــر  يســمى  مبــا  االســتيطانية  مشــاريعه 
عــى  "الحفــاظ  أو  املنطقــة"  مامــح  وتحســني 
بهــدف االســتياء عــى األرايض  البيئــة والطبيعــة" 
الفلســطينية يف القدس، واســتثارها يف مشــاريع 

استيطانية مستقبلية.

نيويورك/ فلسطني:
أميــن  األردين  الخارجيــة  وزيــر  حــذر 
اململكــة  إقــدام  مــن  الصفــدي، 
إىل  ســفارتها  نقــل  عــى  املتحــدة 

مدينة القدس املحتلة.
وقال الصفدي، يف تريح، أمس، رًدا 
عــى أســئلة الصحفيــني بشــأن إعــان 
الــوزراء الربيطانيــة ليــز  مكتــب رئيســة 
تــراس، النظــر يف نقــل موقــع ســفارتها 
يف )تــل أبيــب( إىل القــدس املحتلــة: 
"مل يصــدر قــرار رســمي بعــد يف هــذا 

الصدد".
املحتلــة  القــدس  رشقــي  أن  وأضــاف 
الفلســطينية..  الدولــة  عاصمــة  هــي 
أي  عــى  اإلقــدام  مــن  حذرنــا  ونحــن 

خطوة من هذا القبيل.
"نقــل  أن  عــى  الصفــدي  وشــدد 
صــدور  بحــال  الربيطانيــة  الســفارة 
مبثابــة  ســيكون   )..( رســمي  إعــان 
يعــرّض  أن  خطــوة ســلبية، ومــن شــأنه 

حل الدولتني للخطر".
الربيطانيــة  الــوزراء  رئيســة  وكانــت 
أبلغــت نظرهــا  تــراس،  ليــز  الجديــدة 

ضئيلة للغاية".
عــن  نقــا  الصحيفــة،  وأضافــت 
"مثــل  أن  التــي مل تســمها،  مصادرهــا 
هــذه الخطــوة السياســية ذات عواقب 
كثــرة، ورئيســة الــوزراء الربيطانيــة ليــز 
تراس ذاتها تفهم حساسية املوضوع، 
ولعــل كامهــا جــاء يف ســياق الحملــة 

االنتخابية لحزبها املحافظ".
إرسائيليــون  "مســؤولون  وتابعــت: 
كبار، أكدوا أنه ال توجد إمكانية كبرة 
لديهــا  بريطانيــا  ألن  الخطــوة؛  لهــذه 
العــريب  العاملــني  يف  كبــرة  مصالــح 
الخطــوة  هــذه  ومثــل  واإلســامي، 
خطــر،  بشــكل  بهــا  تــرض  أن  ميكــن 
الخارجيــة يف  وزارة  أن  املتوقــع  ومــن 
اململكــة  يف  أخــرى  وجهــات  لنــدن 
نقــل  ضــد  النقــض  حــق  ستســتخدم 
الســفارة". وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه 

تــدرس  أنهــا  البيــد،  يائــر  اإلرسائيــيل 
"تــل  بادهــا يف  ســفارة  نقــل  إمكانيــة 

أبيب" إىل القدس املحتلة.
خــال  تعهــدت  تــراس  أن  إىل  يشــار 
خارجيــة  وزيــرة  منصــب  توليهــا 
إىل  بريطانيــا  ســفارة  بنقــل  بريطانيــا، 
انتخابهــا  حــال  يف  املحتلــة،  القــدس 
اعــرتاف  يعنــي  مــا  للــوزراء،  رئيســة 
عاصمــة  بوصفهــا  بالقــدس  بريطانيــا 

لدولة االحتال.
مســؤولون  قّلــل  الســياق،  ويف 
بريطانيــة  توقعــات  مــن  إرسائيليــون 
لنقــل ســفارتها مــن "تــل أبيب" خشــية 
العــامل  مــع  لنــدن  مصالــح  تتــرضر  أن 
فــرص  يرفــع  قــد  الــذي  األمــر  العــريب، 
"الفيتو" عى هذه الخطوة لدى دوائر 

صنع القرار يف اململكة املتحدة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
دبلوماســية  دوائــر  عــن  العربيــة، 
إرسائيليــة، أمــس، "مطالبتهــا بالتهدئة 
)تــل  يســود  الــذي  التفــاؤل  مــن حجــم 
بريطانيــا  نقــل  فــرص  ألن  أبيــب(؛ 
القــدس  إىل  أبيــب  تــل  مــن  ســفارتها 

بالنســبة لربيطانيا، فإن إعان "تراس" 
أنهــا تفكــر يف نقــل الســفارة يبقــى يف 
إذا  ولكــن  والدراســة،  التفكــر  إطــار 
تــم تنفيذهــا بالفعــل، فلــن تكــون أقــل 
مــن "زلــزال ســيايس" وفــق التوصيــف 
اإلرسائييل، ألنه "يكشف عن تعبرها 
العلنــي بدعمهــا لـ)إرسائيل("، رغم أنه 
مل يصــدر أي مســؤول بريطــاين حتــى 

اآلن مثل هذا البيان بعيد املدى.
وفصائــل  الســلطة  أن  إىل  يشــار 
بريطانيــا  اعتــزام  رفضــت  فلســطينية 
إىل  )إرسائيــل(  لــدى  ســفارتها  نقــل 
واعتربوهــا  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
حــق  يف  بريطانيــا  لجرائــم  اســتمرار 

الشعب الفلسطيني.
وتضــم القــدس حاليــا 4 مقــار لســفارة 
املتحــدة  الواليــات  هــي  أجنبيــة 

وجواتياال وكوسوفو وهندوراس.

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
مــا يعرف بـ"الحديقة الوطنية- الغزالن".. مشــروع اســتيطاني 
إســرائيلي يبتلع مئات الدونمات من أراضي بلدتي حزما وبيت 
حنينــا فــي القــدس المحتلــة، عدا عــن أن االحتــالل يهدف من 
ورائه إلى محاصرة الفلســطينيين، ومنــع تمددهم الجغرافي، 

أو استفادتهم من أرضهم.
وكانت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" اإلسرائيلية 
في القدس قد صادقت أخيًرا، على مخطط استيطاني إلقامة 
"حديقــة الغــزالن" فــي مســتوطنة "بســغات زئيــف" شــمال 

المدينة المحتلة، بعد أقل من أسبوع على تقديم المخطط.

"فلسطينيي الخارج" يبدأ 
حملة إعالمية لمساندة 

مرابطي األقىص 
إسطنبول/ فلسطني: 

ملســاندة  إعاميــة  حملــًة  الخــارج،  لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  أطلــق 
املرابطــني يف املســجد األقــى ومواجهــة االقتحامــات اإلرسائيليــة املقــررة 
هذا األســبوع لباحات املســجد املبارك. وأوضح املؤمتر الشــعبي، يف بيان، 
أمس، أن الحملة تأيت يف سياق حشد الفلسطينيني داخل األرايض املحتلة 

عام 48 ملواجهة االحتال وحاية املسجد من اعتداءات املستوطنني.
خــال  مــن  صمودهــم  ودعــم  املقدســيني  مــؤازرة  عــى  العــامل  أحــرار  وحــث 
تنظيــم الوقفــات االحتجاجيــة الرافضــة لسياســات االحتــال التــي يســعى مــن 
ــا للوصــل إىل بنــاء "هيكلــه" املزعــوم.  ــا ومكانيًّ خالهــا لتقســيم املســجد زمانيًّ
ودعــا للتفاعــل عــرب وســمي )#نحمي_األقــى وSave_alAqsa#(، من خال 
التعريــف باألعيــاد اليهوديــة واملارســات التــي تتخللهــا، والتــي تشــّكل خطــًرا 

عى األقى.
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 1130 /2022  "نرش مستبدل" 
يف القضية الحقوقية رقم 2022/1022

املدعي/ عامد محمود شحته األعرج - من سكان مدينة خان يونس - البلد 
- هوية 800887960

وكيله املحامي/ مراد نعيم وايف من خان يونس - شارع جالل 
املدعى عليها/ ایامن محمود شحته األعرج - من خان يونس وحاليا مقيمة 

خارج البالد.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية الدعوى رقم )2022/1022(
إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة بعاليــه مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك 
دعوى تحمل الرقم )2022/1022( لدى محكمة صلح خان يونس استنادا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لدى 
الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــالل  يقتــي عليــك  لذلــك  قلــم املحكمــة 
خمسة عرش يوما من تاريخ تبلیغك هذه املذكرة كام يقتي أن تودع قلم 
هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــرش يوما من تاريــخ تبلیغك 
هذه املذكرة علام أنه قد تحدد لها جلسة 2022/10/11م لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري 

يف دعواه حسب األصول. تحريرا يف: 2022/9/22م 
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أحمد جالل مهدي

إعالن
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة جباليــا النزلــة بــأن الســيدة/ 
ســهيلة حمــدان عــي النجــار قــد تقدمــت بطلــب للبلديــة لرتخيــص بنــاء عىل 
قطعــة االرض التــي متلكهــا مبســاحة )335م2( مبوجــب ســندات ملكيــة مــن 
القســيمة )37-38-39( من القطعة )919( أرايض جباليا – خورزنون ضمن 

نفوذ بلدية جباليا النزلة. 
فعــىل كل مــن لــه حــق االعــرتاض عــىل ذلــك أن يتقــدم باعــرتاض إىل لجنــة 
وملــدة  الرســمي  الــدوام  أوقــات  خــالل  جباليــا  بلديــة  يف  املحليــة  التنظيــم 
أســبوعني مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن ويف أوقــات الــدوام الرســمي ولــن يلتفــت 

ألي اعرتاض بعد ذلك.
بلدية جباليا النزلة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــــــــزة

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )9(
منطقة تنظيم: الفخاري

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)25( بجلســتها رقم )2022/18( املنعقدة بتاريخ 2022/9/8 املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )9( املحصــور بــني الشــارع رقم )8( 
بــدون ارتــداد" املــار يف  غربــا والشــارع رقــم )14( رشقــا بعــرض )10( مــرت 
القسائم رقم )أرايض مالية من القطعة رقم )أرايض مالية( لالعرتاض خالل 

مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية الفخاري.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة مطبــخ بــريوت للمــواد الغذائيــة والتجــارة 
العامــة ذ.م.م وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ عــالء قاســم جنديــة 
ووكيلهــا املحامــي/ محمــد ممــدوح اســليم واملســجلة لدينــا كرشكــة ذات 
مسؤولية محدودة لدينا تحت رقم 563140300 بتاريخ 02--10 2005م 

تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية: 
- تغيري عنوان الرشكة من )غزة - النرص(  إىل )غزة - شارع الشهداء 

- مقابل مرتو ماركت(. 
- تغيــري اســم الرشكــة ليصبــح  )رشكــة مســعود يوســف صيام 

ورشكاه التجارية ذ.م.م( 
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل اســم الرشكة أن يتقــدم لإلدارة العامــة للرشكات 
باعرتاض مســبب خالل أســبوع من بداية نرش هذا اإلعالن وذلك بناًء عىل 

محرض الجمعية العامة للرشكاء املحرر 2022/09/21م
تحریرًا يف 2022/09/22م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

"هجرة عكسية تحدث بمغادرة عشرات الطلبة المقدسيين مدارس إسرائيلية"

طه لـ "فلسطني": طابور "خامس" يتواطـــأ  بتشكيـــل مجالـــس 
أولياء محسوبـــة عىل االحتـــالل لفرض المناهـــج المحرفـــة 

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
العــام  االتحــاد  باســم  املتحــدث  أكــد 
بالقــدس املحتلــة  أوليــاء األمــور  للجــان 
مــن  محــاوالت  وجــود  عــن  طــه،  رمضــان 
االحتــالل اإلرسائيــي لتشــكيل مجالــس 
لفــرض  عليــه  محســوبة  أمــور  أوليــاء 
املناهــج املحرفــة واملناهــج اإلرسائيلية 

عىل الطلبة املقدسيني.
وقــال طــه يف مقابلــة خاصــة مع صحيفة 
"املحاولــة  إن  أمــس:  "فلســطني"، 
وتشــكيل  املنهــاج  بفــرض  اإلرسائيليــة 
لجــان أوليــاء أمــور بديلة ليســت األوىل، 
خامــس  بطابــور  باالســتعانة  يقــوم  فهــو 
جهــز خصيًصــا لهــذه املحــاوالت، قدمًيا 

وحديًثا".
لجــان  اتحــاد  يف  "عملنــا  وأضــاف 
املحــاوالت  إبطــال  عــىل  األمــور  أوليــاء 
ووعــي  صمــود  خــالل  مــن  اإلرسائيليــة، 
األهــايل"، مؤكــًدا، أنــه مل ينخرط أي من 
األهــايل املقدســية يف صفــوف اللجــان 

البديلة التي شكلها االحتالل.
مــن  آخــر  جســم  وجــود  إىل  طــه  وأشــار 
لجــان  أوليــاء أمــور ُقْطــِري يتبع املدارس 
التــي أنشــأها االحتالل وتــدرس املنهاج 

اإلرسائيي ويدرس بها طلبة مقدسيون 
ومناطــق  القــدس  غــريب  مناطــق  يف 
أن  مبيًنــا،   ،1948 عــام  األخــرض  الخــط 
املجلــس الُقطري حــاول تجنيد األهايل 

لالنضامم إليه لكنه فشل.
تعمــل  الجهــات  تلــك  أن  إىل  ولفــت 
عــىل إغراء األهايل لالنضامم للمدارس 
االحتــالل،  لبلديــة  تتبــع  التــي  الخاصــة 
مخططاتــه  تنفيــذ  يف  لــه  عــون  وهــم 
أن  مؤكــًدا،  بالقــدس،  التعليــم  بــرضب 
لجــان أوليــاء األمور يعملون عىل إحباط 
تلــك املخططــات اإلرسائيليــة يف أرسلة 
األهــايل  وعــي  بفضــل  وذلــك  التعليــم، 
وانتامئــه لقضيتهــم وللقدس مام يجعل 
أي  مــن  خاليــة  التعليمــة  املؤسســات 

اخرتاق.
وبــني أن االحتــالل ضلــل بعــض األهــايل 
الذيــن يرســلون أبناءهم للمــدارس التي 
اإلرسائيــي،  املنهــاج  وتــدرس  يديرهــا 
توفــري  مــن  وحوافــز  إغــراءات  وقــدم 
مجانيــة،  وأقســاط  ورحــالت  مواصــالت 
االقتصــادي  الواقــع  ظــل  يف  خاصــة 

الصعب يف القدس.
ولفــت طــه إىل أن نســبة نجــاح محاوالت 

تتبــع دائــرة املعــارف اإلرسائيليــة، تتبــع 
أوليــاء األمــور وتعــر عــن  التحــاد لجــان 

شخصية أهل القدس.
وأكــد أن االتحــاد  العــام للجــان األمــور، 
جسم متكامل منتٍم للقدس وللمناهج 

بعــد  وجــود "هجــرة عكســية"  طــه  أكــد 
القــدس  مدينــة  عــمَّ  الــذي  اإلرضاب 
بانتقــال طلبــة مقدســيني مــن املدارس 
التي يديرها االحتالل وتدرس املنهاج 
اإلرسائيي للمدارس األهلية والخاصة 
التي تدرس املنهاج الفلسطيني، الفتا 
إىل انتقــال 50 طالًبــا حتــى اللحظة وأن 

األعداد يف تزايد مستمر.
خطواتهــم  تصعيــد  بشــأن  طــه   وقــال 
القادمة: "لدينا خطة ملواجهة تحريف 
املنهــاج، وقــد تكــون طويلــة املــدى"، 
مؤكًدا، أنه منذ بداية األســبوع املقبل 
األمــور  أوليــاء  لجــان  اتحــاد  ســينظم 
فعاليــات وســتكون "مفاجئــة للجميــع، 
وقــد يتفاجــأ منهــا الشــارع املقــديس" 
تلــك  ماهيــة  عــن  اإلفصــاح  رافًضــا 

األنشطة والفعاليات.
املقدســية  الفعــل  ردود  وتتواصــل 
القــوى  فأعلنــت  للقــرار،  الرافضــة 
القــدس  يف  واإلســالمية  الوطنيــة 
انخرطــت  لهــا،  بيــان  يف  املحتلــة 
مــدارس  كافــة  املــايض  االثنــني  فيــه 
القــدس، رفًضــا ألي شــكل مــن أشــكال 
فــرض املناهــج اإلرسائيليــة أو املنهــاج 

بديلــة  مجالــس  تشــكيل  يف  االحتــالل 
مــدارس  معظــم  ألن   ،%  3 تتجــاوز  مل 
األهليــة  املــدارس  ســواء  القــدس 
الرتبيــة  وزارة  تتبــع  والتــي  والخاصــة 
التــي  وحتــى  الفلســطينية  والتعليــم 

) األناضول(  مظاهر اإلرضاب يف القدس   

الفلسطينية، معتًرا إياه جساًم رشعًيا 
يعرتف به أولياء أمور الطلبة.

التــي  الشــاملة  اإلرضابــات  تأثــري  وعــن 
نظمها األهايل بالقدس رفًضا للمناهج 
للرتاجــع،  االحتــالل  دفــع  يف  املحرفــة 

املحرف.
أمــور الطلبــة عــىل رفــض  وُيــرص أوليــاء 
يف  اإلرسائيــي  التدخــل  أشــكال  كل 
التعليــم بالقــدس، ومحاوالتــه لتدريس 
عــىل  ويــرصون  املحــرف،  املنهــاج 
رضورة تدريــس املنهــاج الفلســطيني،  

وفرضه كأمر واقع.
األهليــة  املــدارس  عــدد  وتبلــغ 
االحتــالل  يســتهدفها  والتــي  والخاصــة 
82 مدرســة  املنهــاج املحــرف  بفــرض 
وتشــكل 32 % مــن عــدد الطلبــة، و49 
مدرســة تابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم 
الفلســطينية وتشــكل 14 % مــن عــدد 
الطلبــة، و6 مــدارس تابعــة لوكالة غوث 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
"أونروا" وتشكل 3 % من عدد الطلبة، 
مقــاوالت  تســمى  مدرســة   % و19 
)تتبــع دائــرة التعليــم اإلرسائيلية ويقوم 
إداراتهــا  ومنــح  بتمويلهــا  االحتــالل 
 %  7 إدارتها(وتشــكل  يف  اســتقاللية 
70 مدرســة  التعليــم، إضافــة إىل  مــن 
تتبــع بلديــة االحتــالل ودائــرة املعــارف 
44 % مــن نســبة  اإلرسائيليــة وتشــكل 

التعليم.

غزة/ نور الدين صالح:
الســلطة  رئيــس  خطــاب  القــى 
الجمعيــة  أمــام  عبــاس  محمــود 
أمــس،  املتحــدة،  لألمــم  العــام 
بــني أوســاط  رفضــًا شــعبيا واســعا 
الــذي  الفلســطيني،  الشــعب 
"الهــزيل"  بـــ  البعــض  وصفــه 
و"انبطاحي" وأنه ال يخدم مصلحة 

الشعب الفلسطيني.
أمــام  خطابــه  يف  عبــاس،  وقــال 
املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
نيويــورك  يف   77 الـــ  دورتهــا  يف 
مطالبتنــا  "رغــم  متوســال:  أمــس، 
لـ)إرسائيــل( بإنهــاء احتاللها ووقف 
العدوانيــة،  إجراءاتهــا وسياســاتها 
األعــامل  كل  وقــف  وكذلــك 
األحاديــة الجانــب التي وردت نصًا 
يف اتفــاق أوســلو، إال أنهــا أمعنــت 
يف تكريــس هــذا االحتــالل وهــذه 

اإلجراءات والسياسات".
لنــا  تــرتك  "مل  عبــاس:  وأضــاف 
أن  ســوى  آخــر  خيــاًرا  )إرسائيــل( 
القامئــة  العالقــة  يف  النظــر  نعيــد 

معها برمتها".
وعّلق السفري الفلسطيني السابق  

د. ربحي حلوم: "خطاب تسفيهي 
ميثــل  وال  يعــر  ال  اســتجدايئ 
عــن  ويعــر  الفلســطينية،  القضيــة 
ومرشوعــه  عبــاس  محمــود  انهيــار 

السيايس".
عبــاس  اتهــام  حلــوم،  واعتــر 
بـ"اإلرهــاب"  شــعبنا  مقاومــة 
"وصمــة عــار ضمــن ســجل تاريخي 
أن  إىل  مشــريًا  الرجــل"،  بــه  حفــل 
الحــايل  بوضعهــا  التحريــر  منظمــة 
ال ينضــوي تحت قيادتها الشــعب 

الفلسطيني.
ورأى الكاتــب واملحلــل الســيايس 
ذو الفقار سويرجو، خطاب عباس 
بأنــه "اســتمرار لخطــاب البكائيــات 
صياغــة  وإعــادة  الفلســطيني 

للمظلومية الفلسطينية". 
تغريــدة  يف  ســويرجو  واعتــر 
"فيســبوك"  عــىل  صفحتــه  عــر 
"تأكيــدًا  الخطــاب  يف  جــاء  مــا 
الوهــم  تســويق  اســتمرار  عــىل 
وعــدم تحمــل املســئولية الوطنيــة 
والخــروج باســتنتاجات قاطعــة بأنه 
وال  إرسائيــي  لرشيــك  وجــود  ال 
عــىل  قــادر  دويل  ملجتمــع  وجــود 

فرض قراراته".
وقــال: إن عبــاس يطالــب بتطبيــق 
نســفها  التــي  العربيــة  املبــادرة 
التطبيــع العريب مــع االحتالل لكنه 
مل يتطرق النتهاء فرصة العام التي 

هدد بها.
"ال  حديثــه  ســويرجو  وختــم 
الــذي  الرئيــس  لهــذا  مســتقبل 
مواجهــة  ويخــاف  التذمــر  يجيــد 

الحقيقة".
خالــد  الكاتــب  قــال  ناحيتــه،  مــن 
بيــع  عبــاس  خطــاب  "يف  النجــار: 
بالهزميــة  واستشــعار  للوهــم، 
النفســية أمــام االحتــالل، وانبطــاح 
املتحــدة،  األمــم  منصــة  عــىل 
دمــرت  قــرارات  مــع  ومتاهــي 

فلسطني وقضاياها العادلة".
لــه:  تغريــدة  يف  النجــار  وذكــر 
"يــأيت ذلــك رغــم ذلك هو ال ميثل 
منفــرًدا،  الفلســطينية  القضيــة 
فيهــم  مبــا  ذلــك  يــدرك  والعــامل 

األمم املتحدة".
وبــني أن حالــة االســتياء واإلحبــاط 
التــي ميــر بهــا عبــاس نتيجــة فشــله 
عــىل  فلســطينية  دولــة  إقامــة  يف 

وأضــاف "هــذه الخطابــات الركيكــة 
مــا عــادت »تطعــم خبز«؛ تســبقها 
)إرسائيــل(،  قــادة  مــع  لقــاءات 
غــري  يرّوجــه  ال  وتســويقها 
يؤمــن  أحــد  عــاد  ومــا  عصابتكــم، 

بها، حتى أنتم أصحاب الكذبة".
ويف ذات الســياق، أطلق مغردون 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــر 
وســم "أرسانا مش مجرمني" رفضًا 
لوصــف عبــاس، األســري نــارص أبــو 

حميد بأنه "ارتكب جرمية".
"األســري  عبــاس  كلمــة  يف  وجــاء 
مــرض  معــه  حميــد  أبــو  نــارص 
أســري وارتكــب  الرسطــان.. طيــب 
عليــك  إنســانيا  بــس  جرميــة 

)االحتالل( معالجته".
حميــد  أبــو  نــارص  أم  وتلقــت 
والــدة األســري نــارص هــذا الوصــف 
عقبــت  حيــث  كبــري،  باســتياء 
وصــف  "أرفــض  بالقــول:  عليــه 
الرئيــس عبــاس نضــال ابنــي نــارص 
بالجرميــة، مل يرتكــب جرميــة يف 
دفاعــه عــن شــعبه، وهــذه ســقطة 

غري مقبولة".
وعلقت الناشــطة فداء الغول عر 
"تويــرت" بقولهــا "املجــرم هو الذي 
املنهــزم  املنبطــح  خطــاب  يلقــي 
صاحــب  الحــق  صاحــب  وهــو 
أقــدس قضيــة عــىل وجــه األرض"، 
معتــرًة أن املجــرم هــو من يعتدي 
عــىل أبناء جلدته وميارس بحقهم 

أشد أنواع العقوبات.
جــامل  عــزات  الناشــط  قــال  كــام 

حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، 
دفعتــه للــوم األمــم املتحــدة لعــدم 
تنفيــذ قراراتهــا واهتاممهــا بالشــأن 

الفلسطيني.
بينــام قــال الكاتــب الصحفي عامر 
قديــح: إن "خطــاب عبــاس ســجل 
بأصفــار  يضــاف  جديــدا  صفــرا 
نتائــج الخطابــات الســابقة لــه عــىل 
منــر األمــم املتحــدة، التــي باتــت 
مكــررة ومملــة، تخلــو مــن املواقف 

الحاسمة الصارمة".
وأوضــح قديــح أن "خطابات عباس 
الجوفــاء  التهديــدات  باتــت تعيــد 
التــي ال تقنــع أحدا من الحارضين، 
عــر  الخطــاب  يتابعــون  مــن  أو 

وسائل اإلعالم".
وذكر أن "أخطر ما ورد يف الخطاب 
التعيــس ألبــو مــازن، وصفــه لنضال 

شعبه ومقـاومته باإلرهاب".
أحمــد  والباحــث  الناشــط  أمــا 
صفحتــه  عــر  غــرّد  فقــد  العمــري، 
عــىل "تويــرت": "يــا أبــو مــازن أنــت 
والســلطة ذراع االحتــالل والســوط 
املوّجهــة  والبندقيــة  اإلرسائيــي 

عىل الفلسطيني".

"فيســبوك":  عــر  تغريــدة  يف 
القــول بــأن نــارص أبو حميد ارتكب 
جرميــة؛ هــو جرميــة، ليســت بحق 
بــل جرميــة  لوحــده،  نــارص  البطــل 

بحق كل من قاوم االحتالل".
الــدويل  القانــون  "حتــى  وأضــاف 
ال يعتــر املقاومــة جرميــة بــل هــي 
حــق مــرشوع للشــعوب  املحتلــة، 
االســتجداء  لجرميــة  إضافــة 
شــعب  باســم  املــذل  والتوســل 

عزيز".
طاقيــة  أبــو  آيــة  تســاءلت  فيــام 
"تحيــة  يعنــي:  كيــف  مســتغربة 
ألم البطــل نــارص حميــد" بعديــن: 
عالجــوه"  جرميــة  عمــل  "طيــب 
مــا هــذا  يــارب!!  البلــوى  مــا هــذه 

"الخطاب الجرمية" ؟!
أبــو  نــارص  األســري  أن  إىل  يشــار 
مخيــم  مــن  عامــا(   49( حميــد 
األمعري مبدينة رام الله،  معتقل 
ومحكــوم   ،2002 عــام  منــذ 
و50  مؤبــدات  ســبعة  بالســجن 
عامــا، وهــو من بني خمســة أشــقاء 
يواجهــون الحكــم مــدى الحيــاة يف 
استشــهاد  عــن  عــدا  املعتقــالت 
قــد  منزلهــم  وكان  أخوتــه،  أحــد 
تعــرض للهــدم عدة مرات عىل يد 
قوات االحتالل، وُحرمت والدتهم 

من زيارتهم لعدة سنوات.
ويواجه األســري نارص خطر املوت 
يف أي لحظــة بعــد تدهــور حالتــه 
مبــرض  إصابتــه  نتيجــة  الصحيــة 

الرسطان.

خذل شعبنا باتهامه األسير أبو حميد أنه "ارتكب جريمة"
رفض شعـــيب واسع لخطــاب عبـــاس: 

"هزيل" و"انهيـــار" يف مرشوعــــه السياســـي 

استلمت قائمة مقاومين من "الشاباك" العتقالهم
أجهزة السلطة تقتحم 
ورشة وتعتقل نشطاء 

من حماس يف الخليل
رام الله/ صفا-فلسطني:

كشــفت قنــاة عريــة النقــاب عــن قيــام أجهــزة أمــن الســلطة باقتحــام 
ورشــة يف مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة، تســتخدم 
االحتــالل  ضــد  فدائيــة  عمليــات  لتنفيــذ  معــدة  أســلحة  "لصناعــة 

اإلرسائيي ومستوطنيه" حسب مزاعمها.
أن  فلســطيني  أمنــي  مصــدر  عــن  أمــس،   ،"11 "كان  قنــاة  ونقلــت 
املداهمة متت "لورشــة تصنيع أســلحة )كارلو( وتطوير بنادق إم 16 

والتي كانت ستستخدم يف تنفيذ العمليات ضد إرسائيليني".
وقالت القناة إن "قوة من جهاز املخابرات العامة صادروا أسلحة من 
الورشة واعتقلوا نشطاء من حامس يف الخليل ودورا" وفق ادعائها.

العــام  أمــن  جهــاز  أن  العريــة،   12 القنــاة  زعمــت  الســياق،  ويف 
مقاومــني  أســامء  قامئــة  بنقــل  قامــا  االحتــالل  وجيــش  "الشــاباك" 

للسلطة من أجل اعتقالهم.
فــإن هــذه  نــري دفــوري، أمــس،  12 العريــة  القنــاة  وبحســب مراســل 
القامئة التي ُسلمت ألجهزة السلطة تضم مطاردين من مدينة نابلس 
شــاميل الضفــة املحتلــة. وقــال إن جهــاز "الشــاباك" حذر الســلطة أنه 

إذا مل يتم اعتقالهم فسيتم التدخل العتقالهم من قبله".
ويتزامن كشف القناة العرية عن مزاعمها بشأن قامئة املطاردين مع 
ترصيحــات ملحافــظ جنــني أكــرم الرجــوب الــذي طالب فيهــا االحتالل 
مبنــح الســلطة وأجهزتهــا "الفرصــة لضبــط املشــهد ووقــف العمليــات 

يف الضفة املحتلة وتحديًدا مناطق الشامل منها".
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خطابات االستجداء 
ال تحرر األوطان

كــا كل عــام، يعيــد محمــود عبــاس رئيــس الســلطة خطابــه ذاتــه وبنفس 
الكلات، وتكاد تكون نفس املفردات القامئة عىل لغة االستجداء من 

االحتالل االرسائييل  والواليات املتحدة التي تدعمه بشكل مطلق.
17 ويلقــي الخطــاب ذاتــه  يف  عبــاس يذهــب لألمــم املتحــدة للمــرة 
تشــخيص لجرائــم االحتــالل، ومــا يرتكبــه مــن إعتــداءات، بينــا يغيــب 
االحتــالل،  جرائــم  مــع  التعامــل  يف  الســلطة  دور  خطابــه  عــن  متاًمــا 
واالكتفاء بتهديدات مل يعد يســتمع لها أحد ترتبط بالتوجيه للمحاكم 
الدوليــة ملحاكمــة قــادة االحتــالل، وهذا نتاج التهديدات االســتعراضية 

التي تنتهي بانتهاء الخطاب، وال يلقي أحد لها بااًل.
القضيــة  تخــدم  تعــد  مل  عبــاس  يلقيهــا  التــي  االســتجداء   خطابــات 

الفلسطينية وال تفيدها شيًئا.
الطلــب والخضــوع والرجــاء والتمنــي  مبــدأ  فهــي خطابــات قامئــة عــىل 
لالحتالل اإلرسائييل ويغيب عنها أي موقف يقوم عىل مبدأ محاســبة 
االحتــالل اإلرسائيــيل ومالحقتــه، أو الدعــوة ملقاومتــه وهــي اللغــة التــي 
يجــب أن تســود بــن مــن يقــع تحــت االحتــالل يف وجــه املحتلــن، وأن 
املجتمع الدويل ال يحرتم إال األقوياء والقادرين عىل مقاومة ومواجهة 

املحتلن.
الجمعــي  الوطنــي  املوقــف  عــن  مواقفــه  يف  عبــاس  ينســلخ  وكذلــك 
األدوات  بــكل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مقاومــة  عــىل  القائــم  الفلســطيني 
واألســاليب وبينهــا ويف مقدمتهــا املقاومــة املســلحة و توفــر الحاضنة 
الشــعبية ودعمهــا وأبطالهــا مــن أرسى، وليــس إدانتها كا ما فعل عباس 
يف الخطــاب ذاتــه حينــا وصفــه مــا قــام بــه األســر نــارص أبــو حميــد بأنــه 
االحتــالل  وجــه  يف  بطــويل  عمــل  هــو  الحقيقــة  يف  هــو  ولكــن  جرميــة 

اإلرسائييل.
حديــث عبــاس املتكــرر عــن الجرائــم لــن يوقفهــا ولــن مينعهــا بــل يشــجع 
االحتــالل اإلرسائيــيل عليهــا خاصــة يف ظــل اســتمرار التنســيق والتعاون 

األمني بن السلطة واالحتالل اإلرسائييل.
عــىل  )إرسائيــل(  ومحاســبة  ملالحقــة  الدعــوة  بــن  األمــر  يســتقيم  فــال 
جرامئهــا، وبنفــس الوقــت ارتــكاب نفــس الجرميــة بشــكل مشــرتك بــن 
الجانبــن عــر االعتقــال واملطــاردة والتعذيــب للمقاومــن يف الضفــة 
الغربيــة ومالحقتهــم ومعاقبــة الجرحى وعائالت الشــهداء وحرمانهم من 
حقوقهــم الوطنيــة. عبــاس يف خطابــه الســابع عــر أمــام األمــم املتحدة 

يقدم إسرتاتيجية استجداء لالحتالل اإلرسائييل بشكل مهن.
 يرجع ذلك أن محمود عباس يذهب إىل األمم املتحدة منذ 15 عاًما 
وهو فاقد للرعية الفلسطينية الوطنية ومستفرد بالحالة الفلسطينية، 
عــىل  تجمــع  التــي  الوطنيــة  والفصائــل  املؤسســات  لــكل  ظهــره  ويديــر 
رضورة إجراء  انتخابات شاملة فلسطينية للمجلس التريعي والرئاسة 
وطنــي  وانتخــاب مجلــس  الفلســطينين  عنــه ميثــل كل  بديــل  وإيجــاد 
ولجنة تنفيدية قادرة عىل النهوض باملروع الوطني والتوقف عن لغة 
االســتجداء مــن املحتــل، و تبني مــروع املقاومة االحتالل اإلرسائييل 

وفق رؤية وطنية فلسطينية.

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 ومخريــة ومكتبيــة 
ومحوسبة لصالح مركز التوبة الطبي، وذلك حسب جداول الكميات واملواصفات الفنية والروط الخاصة والعامة، ضمن مروع 
تطويــر جــودة الخدمــات الصحيــة ملركــز التوبــة الطبــي يف إطــار الرنامــج العاجــل لدعــم الشــعب الفلســطيني - املرحلــة 19 )معونــة 
رقم HS/20 19(، ومن ميلك الخرة والقدرة واملؤهالت من املوردين/ الركات ذات االختصاص عليه مراعاة الروط التالية:

1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون مؤهاًل ولديه خرة يف املجال املطلوب، وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة 

ولديه سجل تجاري / مشتغل مرخص وأن يرفق بعطاءه صور عن األوراق الرسمية والثبوتية والقانونية سارية املفعول.
2. يجب أن يكون املتقدم للعطاء لديه خرة ســابقة يف تنفيذ مشــاريع صحية/ طبية مشــابهة يف أعال توريد وتركيب 
األجهزة واملعدات الطبية للمستشفيات والعيادات واملراكز الطبية/ الصحية، ويجب أرفاق شهادات الخرات واإلفادات.

3. يجــب أن تكــون األســعار بعملــة الــدوالر األمريــي، واألســعار شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــىل املــورد تقديــم 

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

عــن 90 يومــا أو شــيك بنــي مصــدق باســم الجمعيــة الخريــة لدعــم األرسة الفلســطينية مــن أحد البنوك املعتمدة من ســلطة 
النقــد الفلســطينية، وال تقبــل الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، واألســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم 
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 اختالف الجودة أو املواصفات.

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

األسباب، كا يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل أكرث من رشكة/ مورد.
7. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء عــىل العنــوان التــايل: 

غــزة- شــارع الوحــدة- بجــوار معهــد األمــل- مبنــى االمــل- الــدور الثالــث- مقــر الجمعيــة، وذلــك مقابــل مبلــغ غــر مســرتد 
قيمته 100 $ بدءًا من يوم السبت املوافق: 2022/09/24م وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 09:00 

صباحًا حتى 02:00 مساءًا، وملدة 5 أيام حتى تاريخ 2022/09/29.
8. سوف يعقد اجتاع متهيدي يف يوم الخميس املوافق 2022/09/29 الساعة 12:00 مساءًا يف مقر الجمعية.

9. عــىل الركــة/ املــورد أن يقــدم عطــاءه ضمــن مظروفــن منفصلــن ومغلقــن بحيــث يشــمل العطــاء عــىل العــرض األول 

)العرض الفني(، والعرض الثاين )العرض املايل( وكال العطاءين منفصلن ومغلقن وموقعن ومختومن حسب األصول.
10. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الســبت املوافــق: 10/15/ 2022 يف متــام الســاعة 12:00 ظهــرًا يف مقــر 

الجمعية ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
11. رسوم اإلعالن يف الصحف ملدة يوم عىل من يرسو عليه العطاء.

12. تعتر هذه الدعوة )اإلعالن( جزء من وثائق العطاء/املناقصة.
13. ملزيد من املعلومات واالستفسار اإلداري يرجى التواصل يف أوقات الدوام الرسمي عىل جوال رقم: 0599419473 

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

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

توريد وتركيب معدات وأجهزة طبية ومكتبية ومحوسبة

إعالن بيع باملزاد العلني لالحالة القطعة 
يف القضية رقم 2018/4790

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة 2018/4790 لبيــع الطابــق األول املوجــود يف العــارة 
الواقعــة يف القطعــة رقــم "734" ورقــم القســيمة"5" حيــث أن العــارة مكونــة 
مــن طابقــن اريض وأول والثــاين غــر كامــل بــدون ســقف ويحدهــا مــن الجهــة 
الجنوبيــة أرض فارغــة مشــجرة ميلكهــا الســيد إبراهيــم عيــى أبــو العطــا ومــن 
الجهــة الرقيــة أرض فارغــة مشــجرة ميلكهــا آل شــخصة ومــن الجهــة الغربيــة 
شــارع فرعــي ومــن الجهــة الشــالية منــزل ســكني آل شــخصة وتبلــغ مســاحة 

الطابق األول 150م2.
 فعىل من يرغب بالدخول باملزاد ودفع مبلغ أكر من قيمة املبلغ املدفوع 
يف االحالــة املؤقتــة وقــدره" 22900" دوالر أمريــي عليــه الحضور إىل دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمــة التأمــن بواقــع 5 % مــن قيمــة التخمــن وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال 
عــيل نفقــة املشــرتي علــًا بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة الثانيــة عــر من يوم 

االثنن بتاريخ 2022/10/11 
حرر يف:  2022/9/22 

 مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

 محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ 

مذكرة حضور 
املستدعي/ مازن جال حسن أبو وطفة - من سكان غزة

املســتدعى ضــده/ رابطــة أصحــاب املولــدات للطاقــة البديلــة وميثلهــا / 
اياد عبد الرازق الشاعر

نوع الدعوى/ حقوق عالية 
قيمة الدعوى/ )10772( شيكل

)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(
يف القضية رقم 2021/1201
يف الطلب رقم 2022/2113

إىل املستدعى ضده/ املذكور أعاله مبا أن املستدعي املذكور قد تقدم 
مــا يدعيــه  أعــاله اســتنادا إىل  بالقضيــة املرقومــة  لــدى محكمــة صلــح غــزة 
اختصــاص  وحســب  اإلقامــة  محــل  مجهــول  ألنــك  ونظــرًا  دعــواه  الئحــة  يف 
محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملادة 20 مــن قانون أصول 
املحاكات املدنية والتجارية رقم 20 لســنة 2001 وبناًء عىل قرار الســيد 
قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 2022/2113 لنــا بتبليغكــم عــن 

طريق النر املستبدل.
 لذلــك يقتــي عليكــم أن تحــرضوا لهــذه املحكمــة يــوم الثالثــاء بتاريــخ 
11 / 10 /2022 التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليكــم إيــداع جوابكــم 

معلومــًا  وليكــن  النــر  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  خــالل  التحريــري 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف القضية والطلب واعتباركم 

حارضين. صدر يف 2022/9/22
رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطن 
لدى محكمة صلح غزة املوقرة

 يف القضية رقم 2021/1201 
يف الطلب رقم 2022/2113

حنيين: اعتقال المقاومني سيدفع بالمزيد من العمل المقاوم 
رام الله/ فلسطن:

املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
حنينــي  الحكيــم  عبــد  حــاس  اإلســالمية 
أن اعتقال االحتالل اإلرسائييل ملقاومن 
يف مدينتــي نابلــس والخليــل، "لــن يفــت 
يف عضــد املقاومــن، بل ســيدفعهم نحو 

مزيد من العمل املقاوم".
إنــه  أمــس،  بيــان،  يف  حنينــي،  وقــال 
مل  النضــايل  شــعبنا  تاريــخ  مــدار  عــىل 
يضعضــع  أن  االحتــالل  إرهــاب  يســتطع 
العمــل  مــن  مينعنــا  أو  مبقاومتنــا  ثقتنــا 

واملواجهة.
والثــوار  املقاِومــة  الخاليــا  أن  وأضــاف 
األبطــال نفــذوا أعــااًل بطوليــة مرفــة ضد 
القتحاماتــه  وتصــدوا  االحتــالل  أهــداف 

واعتداءات املستوطنن، نرصة للمسجد 
تهويــد  لحملــة  يتعــرض  الــذي  األقــى 

مسعورة.
ثابتــة  "ســتبقى  حــاس  أن  عــىل  وشــدد 
واألرسى  الشــهداء  مــع  عهدهــا  عــىل 
واملــرى، وستســّخر كل إمكاناتهــا عــىل 
طريق مجابهة هذا املحتل حتى تخليص 

شعبنا من دنسه".
وتابع حنيني أن مسرة شعبنا يف مقاومة 
بالتضحيــات،  وحافلــة  طويلــة  االحتــالل 
وستبقى مستمرة ومتصاعدة حتى تحرير 
االحتــالل  وســيدفع  ومقدســاتنا،  بالدنــا 
راغــًا فاتــورة جرامئــه يف أرضنا مها طال 

الزمن.
وســمحت الرقابــة العســكرية اإلرسائيليــة، 

جهــاز األمــن العــام اإلرسائييل "الشــاباك" 
نــار  إطــالق  عمليتــي  لغــز  مؤخــًرا  حــل 
بالضفــة، مشــرة إىل اعتقــال خليــة تابعــة 
تجــاه  نــار  إطــالق  عمليــة  نفــذت  لحــاس 
جنــويب  حــوارة  قــرب  إرسائيليــة  مركبــات 

نابلس األسابيع املاضية.
عمليــة  منفــذ  "الشــاباك"  اعتقــل  كــا 
مســتوطنة "كرمــل" جنــويب الخليــل الــذي 
مســتوطن  إصابــة  وتســبب  النــار  أطلــق 

بجراح قبل حوايل أسبوع.
"عينابــوس"  خليــة  أن  الصحيفــة  وبينــت 
نــار  تتبــع لحــاس ونفــذت عمليــة إطــالق 
بلــدة  قــرب  للمســتوطنن  مركبــات  تجــاه 
حــوارة، إذ أصيــب مســتوطن بجــراح ونقــل 

للمستشفى لتلقي العالج.

أمس، بكشف النقاب عن اعتقال خليتن 
الضفــة  يف  نــار  إطــالق  عمليــات  نفذتــا 

الغربية إحداها تتبع لحركة حاس.
أن  العريــة  "معاريــف"  صحيفــة  وذكــرت 

عــىل  العمليــة  ســاحة  يف  عــرث  فيــا 
ملــم،   9 عيــار  مــن  ملســدس  طلقــة   11

عــن  املســؤولة  الخليــة  الحًقــا  واعتقلــت 
املســتخدم  الســالح  وضبطــت  العمليــة 

فيها.
وبشــأن عمليــة مســتوطنة "كرمــل" جنويب 
جــرى  أنــه  الصحيفــة  ذكــرت  الخليــل، 
اعتقــال فتــى مــن ســكان قريــة الزويــدات 
أنــه  "ادعــت  العمــر  مــن   16 الـــ  يف  وهــو 
الســالح  ضبــط  وجــرى  بتنفيذهــا  اعــرتف 
املســتخدم فيهــا". وعــر ســنوات طويلة، 
واصلت حركة حاس إعدادها وتشــكيل 
مخططــات  ملواجهــة  للمقاومــة  خاليــا 
الضفــة  يف  املتصاعــدة  االحتــالل 

والقدس املحتلتن.

حقوقيون يحذرون من تداعيات االنتهاكات بحق المعتقلين
سجن أريحا.. "مسلخ" سيايس يستهدف النشطاء والمعارضني

أريحا/ خاص "فلسطن":
املســتمرة  االنتهــاكات  تثــر 
السياســين  املعتقلــن  بحــق 
يف ســجن أريحــا الــذي تديــره مــا 
تســمى "اللجنــة األمنيــة" التابعــة 
ألجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة 
تحذيــرات  املحتلــة،  الغربيــة 
مؤسســات  توجههــا  متتاليــة 
تصاعدهــا  أن  مــن  حقوقيــة، 
خطــرة  تداعيــات  إىل  ســيؤدي 

عىل أوضاع املعتقلن.
أكــرث  أحــد  أريحــا،  ســجن  ويعــّد 
الصيــت  ســيئة  الســلطة  ســجون 
يف الضفة الغربية، ويطلق عليه 
"مســلخ  سياســيون  معتقلــون 
ظــروف  شــدة  بســبب  أريحــا" 

االعتقال التي يتعرضون لها.
وتشــر مصــادر وتقاريــر محليــة، 
إىل أن أجهــزة الســلطة ال تســمح 
بالرقابــة  الحقوقيــة  للمؤسســات 
عىل ســجن أريحا، وهو بحســب 
"كابــوس"  معتقلــن  شــهادات 

لكل معتقل فلسطيني.
تقاريــر  توثقــه  ملــا  ووفًقــا 
بحقــوق  تعنــى  مؤسســات 
اإلنســان، فــإن معتقلــن تعرضوا 
ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب 
وكذلــك  أريحــا،  ســجن  يف 
سياســيات  معتقــالت  تعرضــت 
والعنــف  باالغتصــاب  للتهديــد 
الجنــي، عــالوة عــىل تعرضهــن 

للتعذيب.
مــا  فــإن  حقوقيــن،  وبحســب 
يف  األمنيــة"  "اللجنــة  بــه  تقــوم 
سجن أريحا، والتي تضم ضباًطا 
أمــن  أجهــزة  جميــع  مــن  وأفــراًدا 
الســلطة، ميّثــل انتهــاًكا للقانــون 
اإلنســان  ولحقــوق  الفلســطيني 

أيًضا.
مــن  "محامــون  مجموعــة  وتشــر 
اللجنــة  أن  إىل  العدالــة"،  أجــل 
املخابــرات،  تضــم  املشــرتكة 
واألمــن الوقــايئ، االســتخبارات، 
واملباحــث،  الوطنــي  واألمــن 

األساســية  النقطــة  أن  وبــنَّ 
يعــد  ال  أنــه  أريحــا،  ســجن  يف 
القانــون،  وفــق  للتوقيــف  مركــًزا 
ميــارس  كونــه  لذلــك  يصلــح  وال 
تشــمل  والتــي  الضغوطــات 
والتعذيــب  والــرضب  التهديــد 
والرتهيــب، والتعذيب النفي 
واملعنــوي، والحــد األدىن الــذي 
هــو  املعتقــل  لــه  يتعــرض  قــد 
لحقــوق  مخالــف  وهــذا  اإلهانــة، 

اإلنسان.
وتابع: إن "استمرار وجود اللجنة 
األمنية عىل أرض الواقع متارس 
املعتقلــن  بحــق  االعتقــال 
والنشــطاء السياســين دون مرر 
قانــون،  إىل  يســتند  ال  قانــوين 
مــرر  أي  لــه  ليــس  ووجودهــا 
قانوين، ويتوجب عىل الحكومة 
ال  وجودهــا  ألن  اللجنــة  حــل 

يستند إىل أي نص قانوين".
وعدَّ صعايدة أن وجودها يشكل 
القانــون  ســلطة  عــىل  تعدًيــا 

ملتابعــة قضايــا املعتقلــن عــىل 
خلفية سياسية بشكل أسايس.

مــن  "محامــون  عضــو  وقــال 
ظافــر  الحقوقــي  العدالــة"  أجــل 
صعايــدة: إن "ســجن أريحــا، هــو 
قانــون  ضمــن  وارد  غــر  مســمى 
فقانــون  والتأهيــل،  اإلصــالح 
مراكز اإلصالح والتأهيل الخاص 
وحــدد  التوقيــف  مراكــز  حــدد 

مواقعها".
لصحيفــة  صعايــدة  وأكــد 
األمنيــة  اللجنــة  أن  "فلســطن"، 
قانــوين  غــر  بشــكل  تشــكلت 
مــن  مجموعــة  فيهــا  ودمجــت 

األجهزة األمنية. 
وأشــار إىل رئيــس وزراء حكومــة 
الحمــد  رامــي  الســابقة  اللــه  رام 
وأعطــى  اللجنــة  حــل  قــرر  اللــه، 
مل  شــيًئا  لكــن  بذلــك،  أوامــره 
يحدث يف هذا الســياق وبقيت 
اللجنــة حتــى بعــد مجــيء رئيــس 

وزراء جديد.

االلتــزام  واألصــل  وســيادته، 
التوقيــف،  مراكــز  يف  بالقانــون 
للحقــوق  األدىن  الحــد  وتوفــر 
القانــون  يف  عليهــا  املنصــوص 
للمعتقلــن، مــن حقــوق إنســانية 
ــت عليهــا  أساســية، وحقــوق نصَّ
وااللتــزام  الدوليــة  االتفاقيــات 
واحــرتام  العادلــة،  باملحاكمــة 

ومنع التعذيب واالعتداء.
قامئــة  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
االنتخابيــة املحامــي  املســتقبل 
يف  األصــل  إن  شــاهن:  حاتــم 
تدبــر  هــو  والتوقيــف  االعتقــال 
هدًفــا  وليــس  مؤقــت  احــرتازي 
يوضــع  أن  واألصــل  ذاتــه،  بحــد 
اإلصــالح  مراكــز  يف  الســجن 

والتأهيل.
لصحيفــة  شــاهن  وأضــاف 
اللجنــة  إقامــة  أن  "فلســطن": 
القمــع  بأنظمــة  يذكرنــا  األمنيــة 
تشــكل  كانــت  عندمــا  العربيــة 
ملالحقــة  خاصــة  أجهــزة 
أن  إىل  مشــًرا  السياســين، 
كان  األمنيــة  اللجنــة  نشــاط 
ينحــرص يف الجانــب الســيايس، 
حتــى  عملهــا  توســع  ثــم  ومــن 
تهديــًدا  تشــكل  أصبحــت 

للمواطنن.
الســلطة  قانــون  أن  إىل  وأشــار 
إمكانيــة  الداخليــة  وزيــر  يعطــي 
طريقــة  لكــن  الســجون،  إنشــاء 
مثــل  وتوقيــف  تحقيــق  مراكــز 
ســجن أريحــا ومــا يجــري فيــه مــن 
غــر  وتعذيــب  قمــع  أســاليب 
وممنوعــة  القانــون  يف  موجــودة 

يف مراكز التوقيف.

ســجن  يف  يحصــل  مــا  أن  وبــّن 
اإلجرائيــة؛  الناحيــة  مــن  أريحــا 
اختصــاص  وجــود  عــدم  ميثــل 
مــكاين، وعــادة مــا يتــم املجــيء 
مختلــف  مــن  باملعتقلــن 
إىل  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
نيابــة  إرشاف  وتحــت  أريحــا 

أريحا.
القضايــا  ولفــت شــاهن إىل أن 
اللجنــة األمنيــة  بهــا  التــي تحقــق 
فيهــا،  لهــا  اختصــاص  ال  قضايــا 
األمنيــة  اللجنــة  تحــد  أن  ومتنــى 
مــن أســاليب القمــع والتعذيــب 
بقــرار  الفشــل يف حلهــا  بســبب 

من حكومة رام الله السابقة.
وشــدد الحقوقــي عــىل أن "بقــاء 
اللجنــة األمنيــة مخالــف للكرامــة 
حقــوق  وأدىن  اإلنســانية، 
اإلنســان، وهي لجنة وجدت يك 
تحــرتم  وال  القانــون،  فــوق  تكــون 
أبســط قواعــد الكرامــة اإلنســانية 
واســتمرارها  اإلنســان،  وحقــوق 
عــار  تاريــخ  يف  وصمــة  يشــكل 

للشعب الفلسطيني".
يف  املحامــن  نقابــة  وكانــت 
اللجنــة  بحــل  طالبــت   ،2016
لذلــك  ألجــل  ونظمــت  األمنيــة، 
لكــن  والفعاليــات  املؤمتــرات 

دون جدوى، بحسب شاهن.

إلى أن يتم حل القضية الفلسطينية
40 دولة تجدد الزتامها بدعمها الكامل لوكالة "أونروا" 

نيوريورك/ فلسطن:
األمــم  أعضــاء  دولــة   40 أكــدت 
وكالــة  بدعــم  التزامهــا  املتحــدة 
الالجئــن  وتشــغيل  غــوث 
وضــان  "أونــروا"،  الفلســطينين 

استمرارها يف أداء واليتها.
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
الخارجيــة  وزيــر  عقــده  مشــرتك 
ونظرتــه  الصفــدي،  أميــن  األردين 
الســويدية آن لينــد، مــع املفــوض 
الزارينــي،  فيليــب  للوكالــة  العــام 
نيويــورك  مبدينــة  الجمعــة،  ليلــة 

األمريكية.
أن  للصحفيــن  الصفــدي  وأوضــح 
"أكــرث مــن 40 دولــة ومنظمــة دوليــة 
يف  أكــدوا  باالســم(  يحددهــا  )مل 
اجتــاع مغلــق ُعقــد عــىل هامــش 
اجتاعــات الجمعيــة العامــة لألمم 
الكامــل  دعمهــم  عــىل  املتحــدة، 
حــل  يتــم  أن  إىل  )أونــروا(  لوكالــة 

القضية الفلسطينية".
وقالــت وزيــرة خارجية الســويد: إن 
"االجتــاع كان تعبــرا عن تضامننا 
ومــع  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
حاســم  بــدور  تقــوم  التــي  أونــروا 
ومحوري يف االستقرار اإلقليمي".

وأضافت ليند أن "مسؤولية ضان 
عــىل  تقــع  أونــروا  واليــة  اســتمرار 
عاتــق املجتمــع الــدويل"، مشــددة 
عىل أن "األزمة املالية التي تعاين 
منها ال ميكن استمرارها عىل هذا 

املنوال".
وتابعــت: "الســويد قدمت الشــهر 
املــايض ألونروا 10 مالين دوالر، 

ليصــل إجــايل مــا قدمنــاه إىل 60 
ونحــن  العــام،  هــذا  دوالر  مليــون 
األمــل  عــىل  باملحافظــة  ملتزمــون 

من أجل الشعب الفلسطيني".
وأعرب املفوض العام لوكالة غوث 
الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل 
مســتقبل  بشــأن  "تفاؤلــه  عــن 
باالرتيــاح  "أشــعر  قائــاًل:  أونــروا"، 
االجتــاع  يف  ســمعته  مــا  بشــأن 
حــول التــزام الــدول األعضــاء بعــدم 

الساح بإفالس أونروا".
أبــًدا  وأضــاف الزارينــي: "ال يجــب 

نســيان  الــدويل  املجتمــع  عــىل 
خاصــة  الفلســطينين،  قضيــة 
ســيايس  أفــق  أي  غيــاب  ظــل  يف 

للحل".
وتابــع: "يف حــال مل يتــم مواجهــة 
لألونــروا؛  املاليــة  الصعوبــات 
إنســانية  مأســاة  نواجــه  فســوف 

هائلة يف الرق األوسط".
ماليــة  أزمــة  مــن  "أونــروا"  وتعــاين 
وتوقفهــا،  أنشــطتها  تهــدد  كبــرة 
يف  املــايل  العجــز  يصــل  حيــث 
إىل  لألونــروا  الســنوية  امليزانيــة 

أكرث من 100 مليون دوالر.
ُأسســت  التــي  الوكالــة  وتقــدم 
لنحــو  خدماتهــا   ،1949 عــام 
خمســة ماليــن و700 ألــف الجــئ 
فلســطيني مسجل لديها، يقيمون 
الخمــس  عملياتهــا  مناطــق  يف 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة،  )الضفــة 

واألردن، وسوريا، ولبنان(.

عبد الحكيم حنيني 
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عقب إغالق مداخل القرية.. أهايل "الخان األحمر" يخشون تدمريها يف أي لحظة

فقد الرؤية خالل األيام األخيرة من اعتقاله
الصحفي عتيق يرسد ظروف اعتقاله 
يف العزل االنفرادي بسجون السلطة

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
أهــايل  تنتــاب  والذعــر  الخــوف  مــن  حالــة 
قريــة "الخــان األحمــر" رشقــي مدينــة القــدس 
املحتلــة، يف أعقــاب إغــاق قــوات االحتــال 
باســتثناء  القريــة،  اإلرسائيــي جميــع مداخــل 
املدخل الرشقي الرئيس مساء أول من أمس.

االحتــال  إقــدام  مــن  القريــة  ســكان  ويخــى 
عىل تدمري القرية بشــكل مفاجئ خال تلك 
الوحيــدة  الرئيســة  البوابــة  أن  املرحلــة، ســّيام 
املفتوحة تقع تحت سيطرة جنوده املطلقة، 
وقــد وضعــوا عليهــا أقفــاال للتحكــم يف دخــول 

األهايل وخروجهم.
وأفــاد رئيــس تجمــع أهــايل قريــة الخــان األحمــر 
عيــد أبــو داهــوك بأن محكمة االحتال عقدت 
يف  للبــت  أيــام  عــرشة  قبــل  خاصــة  جلســة 
مســألة هــدم القريــة، إال أنهــا مل تصــدر قــرارا 

نهائيا بهذا الشأن حتى اللحظة.
لصحيفــة  حديــث  يف  داهــوك  أبــو  وبــّن 

"فلســطن" أن حكومــة االحتــال طلبــت مــن 
ألهــايل  القــري  التهجــري  تأجيــل  املحكمــة 
 ،2023 الثــاين  كانــون  ينايــر/  حتــى  القريــة 
كمنظمــة  املتطرفــة  املؤسســات  بعــض  لكــن 
ووزيــرة  املســتوطنات  ومجلــس  "ريغافيــم" 
داخلية االحتال اليت شاكيد رفضت ذلك.

االســتيطانية  املنظــامت  هــذه  أن  وأوضــح 
رســالة  بعثــت  املتطرفــة  اليمينيــة  واألحــزاب 
مكتوبــة لرئيــس املحكمة مفادها أنه "ال ميكن 
تأجيــل هــدم القريــة ألن هناك قرارا صدر عام 

2018 بإزالتها وتم تأجيله 7 مرات".
محكمــة  أعطــت   ،2018 أيــار  مايــو/  ويف 
االحتــال العليــا الضــوء األخــر بهــدم الخــان 
قــًرا،  منــه  الفلســطينين  وتهجــري  األحمــر 
وتعهد رئيس وزراء االحتال األسبق  بنيامن 
نتنياهو بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك، 
للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  حــذرت  بعدمــا 
الجنائيــة الدوليــة مــن أن هــدم املنــازل ميكــن 

اعتباره "جرمية حرب".
القريــة  يف  الطــرق  إغــاق  داهــوك  أبــو  ورأى 
لجــس  أو  الهــدم  جرميــة  لتنفيــذ  مقدمــة  إمــا 
نبــض املجتمــع الــدويل والســلطة يف رام اللــه 
بشــأن هــذه القضيــة، الفتــا إىل أن هنــاك حالــة 
مــن الخــوف تنتــاب األهــايل يف القريــة خاصــة 
النســاء واألطفــال، خشــية هــدم القريــة وضياع 

بيوتهم وممتلكاتهم.
األرض  عــىل  صامــدون  املواطنــن  أن  وأكــد 
العاريــة  بصدورهــم  لاحتــال  وســيتصدون 
"هــم ال ميلكــون أســلحة وال دبابــات، وحتــى لو 
ُهدمت القرية سنبقى عىل األرض ولن نغادر 

وسنعيد بناءها مرة أخرى".
القريــة  إلزالــة  يســعى  االحتــال  أن  وأوضــح 
للربــط بــن مســتوطنات رشقــي القــدس مثــل 
"معاليــه أدوميــم" و"كفــار أدوميــم" وغريهــام، 
حيــاة  رشيــان  تشــكل  القريــة  أن  إىل  منبهــا 
للمنطقــة الرشقيــة ملدينــة القــدس، وعصــب 

التجمعات البدوية املجاورة لها.
التجمــع  أهــايل  أن  إىل  داهــوك  أبــو  ولفــت 
أبلغــوا قيــادة الســلطة بــرام اللــه ووكالــة غــوث 
"أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 
للشــعب  املنــارصة  الدوليــة  واملؤسســات 
واملجتمــع  األورويب  واالتحــاد  الفلســطيني 
الــدويل بجرائــم االحتــال وقراراتــه املتعلقــة 

بالقرية.
"معاليــه  مســتوطنتي  قــرب  القريــة  وتقــع 
أدوميــم" و"كفــار أدوميــم"، ويشــكل موقعهــا 
القــدس  بــن  األرايض  يف  وصــا  الحــايل 
تضــم  دومًنــا،   40 مســاحتها  وتبلــغ  وأريحــا، 
أكرث من 40 عائلة يعيشــون يف خيام وبيوت 
مــن الصفيــح، وأخــرى يف "كرفانــات" متنقلــة، 
التحتيــة  البنيــة  مقومــات  ألدىن  وتفتقــر 

والخدمات األساسية.
الخــان  مدرســة  مديــرة  تقــول  ناحيتهــا،  مــن 
األحمــر حليمــة زحايكــة إن إغاقــات االحتــال 

املتكــررة ملداخــل القريــة تنعكس ســلبا عىل 
الحيــاة التعليميــة ووصــول الطلبــة واملعلمن 

للمدرسة.
وبّينــت زحايكــة يف حديــث لـ"فلســطن" أن 
هنــاك قــرارا إرسائيليــا بهــدم املدرســة، لكنــه 
تأجل عدة مرات كام هدم القرية، معربًة عن 
خشــيتها أن يتــم تنفيــذ هــذا القــرار يف األيــام 

القادمة.
وأوضحــت أن إغــاق القريــة يتفاقــم بالتزامــن 
أن  الواضــح  مــن  "لكــن  اليهوديــة  األعيــاد  مــع 
عــىل  للســيطرة  إرسائيليــا  مخططــا  هنــاك 

القرية بأكملها".
تصفية الوجود العربي

الناشــط والباحــث املقــديس فخــري  ويقــول 
أبــو ديــاب إن االســتهداف اإلرسائيــي يطــال 
إىل  مشــريا  ومحيطهــا،  القــدس  مدينــة  كل 
الحضــاري  الوجــه  تغيــري  يريــد  االحتــال  أن 

والدميغرايف ملناطق محيط املدينة.

وأوضــح أبــو ديــاب يف ترصيح لـ"فلســطن" أن 
االحتال يستهدف املنطقة الرشقية للقدس 
التــي تقــع فيهــا قريــة الخــان األحمــر، لتصفيــة 
وطــرد  املنطقــة  هــذه  يف  العــريب  الوجــود 
املســتوطنات  ضــم  عليــه  ليســهل  الســكان، 
ادوميــم"  و"كفــار  أدوميــم"،  "معاليــه  مثــل 

وغريهام للمنطقة.
وبــّن أن عــن االحتــال عــىل هــذه املنطقــة 
ضمــن مــا يســمى بـ"مــرشوع القــدس الكــرى" 
ضمهــا  وليســتطيع  املســتوطنات  لتتوســع 
الفتــا  املزعومــة،  دولتــه  مــن  جــزءا  وجعلهــا 
اســتكامل  أمــام  عائقــًا  تشــكل  القريــة  أن  إىل 
مشــاريعه يف الجــزء الرشقــي، لذلــك يســعى 

لهدمها.
مــن  املزيــد  يريــد  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
هنــاك  إن  إذ  املنطقــة،  يف  املســتوطنن 
يســمى  ملــا  مســتوطنات  إلقامــة  مخطــط 

بـ"غاف القدس".

جنن-غزة/ محمد أبو شحمة:
اعتقــايل  مــن  األخــرية  "باأليــام 
العــزل  زنزانــة  داخــل  ووجــودي 
األمنيــة  اللجنــة  يف  االنفــرادي 
بأريحــا فقــدت الرؤيــة ومل أســتطيع 
بــدأ  الكلــامت  بهــذه  أقــف"،  أن 
مــا  رسد  عتيــق  محمــد  الصحفــي 
تعــرض لــه خال فــرة اعتقاله عىل 

خلفية عمله الصحفي.
عنــه  أفرجــت  الــذي  عتيــق  يقــول 
بعــد  أخــرًيا،  الســلطة،  أمــن  أجهــزة 
بقــوة  "تفاجأنــا  يوًمــا:   19 اعتقالــه 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  مــن  مشــركة 
جنــن  مدينــة  يف  منزلنــا  تحــارص 
ســبتمر،  أيلــول/  مــن  الرابــع  يف 
ثــم اقتحمــوه وفتشــوه بطريقــة غــري 

الئقة".
"فلســطن":  لصحيفــة  ويضيــف 
 5 املداِهمــة  القــوة  "صــادرت 
حواســيب مــن املنــزل و4 هواتــف 
ذكيــة، وكامــريات غاليــة الثمــن ومل 
مبصــادرة  تفيــد  وثيقــة  أي  تعِطنــا 
يف  يب  زّجــو  ثــم  األجهــزة،  تلــك 
أحــد الجيبــات، وعنــد الخــروج مــن 
الغــاز  قنابــل  ألقــوا  ســكني  منطقــة 
املســيل للدمــوع عــىل املواطنــن 
الذيــن تجمعــوا عنــد بيتنــا ملعرفــة 

ماذا حدث".
ُوضــع  اعتقالــه  بعــد  أنــه  ويوضــح 
ل  بأحد الســجون يف جنن، ثم ُحوِّ
جــددت  التــي  العامــة  النيابــة  إىل 
اعتقالــه يومــن، ثــم 10 أيام، بزعم 

هنــاك  وضعــه  تــم  حيــث  أريحــا، 
يف زنزانة مبســاحة مر واحد فقط 
وحــامم صغري جــًدا، وبدأ التحقيق 
معــه حــول تصويــر عــرض عســكري 
عــز  الشــهيد  كتائــب  مــن  لعنــارص 

الدين القسام.
شــمل  التحقيــق  أنــه  ويلفــت 
ببعــض  عاقاتــه  عــن  أســئلة  أيضــا 
يف  واألشــخاص  الصحفيــن 
مدينــة جنــن، وغالبيتهم من حركة 

حامس، أو مقربون منها.
فقــد  نشــطاء  شــهادات  ووفــق 
أمــن  أجهــزة  مــن  مرمجــون  اخــرق 
الســلطة حســابات الصحفــي عتيق 
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــر 
بالعبــث  وقامــوا  "فيســبوك"، 

حيــازة ســاح دون وجــود أي دليــل 
يثبت صحة تلك التهمة.

تــم  أنــه  عتيــق  الصحفــي  ويبــن 
يف  األمنيــة  اللجنــة  إىل  تحويلــه 

بعــض  وحــذف  بخصوصيتــه 
وحــذف  حســابه،  مــن  الحســابات 
معــه  يتضامــن  كان  مــن  كل  أيضــا 

عر حسابه يف "فيسبوك".
األيــام  يف  أنــه  إىل  عتيــق  ويشــري 
ســجن  يف  اعتقالــه  مــن  األخــرية 
وتدهــورت  الرؤيــة،  فقــد  أريحــا، 
حالتــه الصحيــة وهــو مــا اســتدعى 

عرضه ألحد األطباء.
أول  أريحــا  صلــح  محكمــة  وكانــت 
املــايض،  األربعــاء  صبــاح  قــررت 
اإلفــراج عــن الصحفــي عتيق بكفالة 
قيمتهــا 3 آالف دينــار، ولكن أجهزة 
أمــن الســلطة ماطلــت بتنفيــذ قــرار 
اإلفــراج حتــى ســاعات متأخــرة مــن 

مساء اليوم ذاته. 

ندوة يف غرناطة 
حول االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األرسى 

شديد يدعو لتطبيق اتفاق 
اإلفراج عن المطارد "اشتية" 

غرناطة/ فلسطن: 
نظمــت جمعيــة أصدقــاء فلســطن - غرناطــة بالتعــاون 
الفلســطيني  النضــال  لتوثيــق  "قامــات"  مؤسســة  مــع 
وجمعيــة القــدس وجمعيــة أصدقــاء فلســطن "ملقا"، 

ندوة حول األرسى يف سجون االحتال اإلرسائيي.
وشارك يف الندوة التي عقدت مبقر اللجان العاملية 
الفلســطينية  الجاليــة  أمــس،  غرناطــة،  يف  اإلســبانية 
وإســبانيون منارصون للقضية الفلســطينية، حيث تم 
عرض مجموعة من األفام الوثائقية من إنتاج "قامات" 
تناولت حياة األرسى، كذلك حياة الفلســطينين يف 

الشــتات، فيام قدم الناشــط ثائر ثابت من املؤسســة 
رشحا مفصا حول ما تم عرضه من أفام.

اإلســبانية  "خايــن"  جامعــة  يف  األكادميــي  وتحــدث 
ســجون  يف  األرسى  وضــع  عــن  هليــل،  أبــو  خــر 
وتوقيــف  تعذيــب  مــن  لــه  يتعرضــون  ومــا  االحتــال 
ومعاملة قاسية، مدعام حديثه باألرقام واإلحصائيات 

الحديثة.
واســتعرض حاتــم عبــد الخالــق مــن مؤسســة أصدقــاء 
فلسطن "ملقا" عن حياة شعبنا خارج فلسطن ويف 
الشــتات، واألنشــطة التي يقدمونها مســاندة لوطنهم، 

فيــام مثــن حاتــم عمــرو دور مؤسســة اللجــان العامليــة 
ccoo اإلســبانية عىل دعمها للنشــاطات الفلسطينية 

يف إسبانيا.
 االحتال يحول األسري الجعري لاعتقال اإلداري

جنن/ فلسطن:
حكمــت محكمــة "ســامل" العســكرية، أمــس، بالســجن 
ــا عــىل األســري عمــر كامــل الجعــري مــن  6 شــهور إداريًّ

اليامون غرب جنن.
وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، بــأن األســري 

الجعري ما زال معتقًا يف مركز تحقيق "الجلمة".

نابلس/ فلسطن:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  دعــا 
تطبيــق  وجــوب  إىل  شــديد  الرحمــن  عبــد  حــامس 
املطــارد  عــن  باإلفــراج  القــايض  الفصائــي  االتفــاق 
مصعــب اشــتية مــن ســجون الســلطة ووقــف ماحقة 

املقاومن.
وقــال شــديد، يف ترصيــح، أمــس: إن نجــاح االتفــاق 
مدينــة  يف  والشــخصيات  الفصائــل  أبرمتــه  الــذي 
نابلــس عقــب االحتجاجــات الشــعبية عــىل اعتقــال 
الســلطة  أجهــزة  التــزام  مبــدى  "هــو  اشــتية  املطــارد 

باإلفراج عن املطارد وهذا جوهر القضية".
يقاومــون  للذيــن  التعــرض  عــدم  رضورة  وأكــد 
"هــي  الســلطة  أجهــزة  أن  إىل  مشــرًيا  االحتــال، 
واعتقلــت  الكمــن  ونصبــت  باعتدائهــا  بــدأت  مــن 

املطاردين اشتية وعامد طبيلة".
واعتــر "نقــل املطــارد اشــتية مــن نابلــس إىل ســجن 
)مســلخ أريحــا( هــو إشــارة ســلبية أن أجهــزة الســلطة 

ستامطل باإلفراج عنه".

وأضاف: "أي تأخري يف اإلفراج عن مصعب ال يوجد 
التأخــري ال يخــدم إال  لــه أي مصلحــة وطنيــة، وهــذا 
جهــة واحــدة وهــي االحتــال"، متأمــًا أن يتم اإلفراج 

عنه يف أقرب وقت يف ظل إرضابه عن الطعام.
يــأيت  أن  املقاومــون  يتوقــع  "كان  شــديد:  وتابــع 
الــكل  لكــن  قبــل االحتــال،  مــن  االعتقــال واالغتيــال 
تفاجــأ أن تقــوم أجهــزة الســلطة بهــذا الــدور، وتلعــب 
باعتقالــه..  االحتــال  عــن  بالنيابــة  متقدًمــا  دوًرا 
هــذا مؤســف جــدا وآالم كل أبنــاء شــعبنا وتحديــدا 
)عريــن  وخاصــة مجموعــات  نابلــس  املقاومــن يف 

األسود(".
وكانــت مجموعــة محامون من أجل العدالة كشــفت 
عــن تعــرض املعتقــل الســيايس يف ســجون الســلطة 
مصعب اشــتية للرب والتعذيب عدا عن رشوعه 
بــاإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام منــذ لحظــة اعتقالــه 

مساء االثنن املايض.
يذكــر أن املطــارد اشــتية أســري محــرر ومطــارد لقوات 

االحتال التي هددت عائلته باغتياله عدة مرات.

نابلس/ فلسطن: 
بارتفــاع  العدالــة  أجــل  مــن  محامــون  مجموعــة  أفــادت 
الســلطة  ســجون  يف  السياســين  املعتقلــن  أعــداد 
عىل خلفية االحتجاجات الشعبية التي سادت مدينة 
الغضــب  عــن  للتعبــري  املــايض،  األســبوع  نابلــس، 
مــن  ملقاومــن  الســلطة  اختطــاف  مــن  الجامهــريي 

املدينة شامل الضفة الغربية.
مهنــد  املحامــي  الحقوقيــة  املجموعــة  مديــر  وأكــد 
ا  كراجة، يف ترصيح، أمس، وجود 19 معتقًا سياســيًّ
حتى اآلن يف سجون السلطة عىل خلفية احتجاجات 
الوطنيــة  للفصائــل  الســلطة  قــادة  وعــود  رغــم  نابلــس، 

باإلفراج عنهم.

اشــتية،  مصعــب  املطــارد  الســلطة  أجهــزة  واعتقلــت 
الغضــب  مــن  حالــة  أشــعل  مــا  املــايض،  االثنــن 
الذيــن اعتقلــت  الجامهــريي يف صفــوف املواطنــن 

عدًدا منهم.
حملــة  الخميــس،  فجــر  الســلطة،  أمــن  أجهــزة  وشــنت 
اعتقاالت أخرى يف املدينة، شملت كاًّ من الشباب: 
حامــد العامــودي، أســيد لبــادة، حمــزة الــرصوان، فادي 

الشامي، مهند الفولة، منجد حمو.
وأدت االحتجاجــات الغاضبــة إىل استشــهاد املواطــن 
فــراس يعيــش )53 عاًمــا(، متأثًرا بجروحه الحرجة التي 

أصيب بها برصاص أجهزة السلطة.
أجــل  مــن  محامــون  مجموعــة  نبهــت  الســياق،  ويف 

العدالــة إىل اختفــاء قــري يتعــرض لــه املواطن حامد 
ســليم عامــودي )47 عاًمــا( بعــد اعتقالــه من قبل جهاز 

األمن الوقايئ يف مدينة نابلس.
جهدهــا  بذلــوا  عامــودي  وعائلــة  فريقهــا  إن  وقالــت 
يف معرفــة مــكان االحتجــاز، عــىل حــن أنكــرت جميــع 
األجهزة وجودها لديه، وال يزال مكان احتجازه مجهواًل 

حتى اللحظة.
املواطــن  اختفــاء  مــن  قلقهــا  عــن  املجموعــة  وعــرت 
ووجهــت  وســامته،  صحتــه  عــىل  وخوفهــا  عامــودي، 
بدورهــا  لألخــذ  املســؤولة  الجهــات  لجميــع  النــداء 
يف إعــادة عامــودي إىل عائلتــه والكــف عــن االعتقــال 

السيايس.

بريوت-غزة/ فلسطن:
الحــداد  لبنــان  شــامل  يف  الفلســطينية  الفصائــل  أعلنــت 
العــام ثاثــة أيــام ابتــداء مــن اليــوم عىل ضحايــا غرق مركب 
املهاجريــن قبالــة ســواحل طرطــوس وعىل متنــه العرشات، 

بينهم فلسطينيون.
الفلســطينية  املؤسســات  الحــداد،  مبوجــب  وســتغلق 
إرضاب  مــع  بالتزامــن  والبــداوي،  البــارد  نهــر  مخيمــي  يف 
عــام يف مدينــة طرابلــس واملينــاء، ويســتثنى مــن اإلغــاق 
قســمي الصحــة والبيئــة يف وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئن 

الفلسطينين "أونروا".
يــأيت ذلــك وســط حالــة مــن الرقــب يعيشــها أهــايل مخيــم 
نهــر البــارد لاجئــن الفلســطينين للحظــة وصــول جثامــن 
الضحايــا، بعدمــا غــادرت العديــد مــن ســيارات اإلســعاف 
يف إطــار عمــل خليــة األزمــة التي شــكلتها الفصائل ملتابعة 

نتائج الفاجعة.
واملفقوديــن  الضحايــا  أهــايل  مــن  العــرشات  ويواصــل 
تجمعهــم عنــد نقطــة العريضــة الحدوديــة شــامل لبنــان مــع 

سوريا، يف انتظار وصول الضحايا والناجن.
وانطلــق املركــب مــن منطقــة املنيــة شــامل لبنــان الثاثــاء 
املــايض باتجــاه جزيــرة قــرص اليونانيــة، وعــىل متنــه 120 
إىل 150 طالــب لجــوء مــن الجنســيات اللبنانيــة والســورية 
والفلسطينية، قبل أن يتعرض للغرق قبالة جزيرة أرواد يف 

مدينة طرطوس.
عــن  حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أعربــت  بدورهــا، 
قبالــة  اللبنــاين  املركــب  غــرق  تعازيهــا يف ضحايــا حادثــة 

مدينة طرطوس السورية.
إنهــا  أمــس  صحفــي  ترصيــح  يف  حــامس  حركــة  وقالــت 
تعــرب عــن "خالــص التعــازي واملواســاة إىل عمــوم شــعبنا 
الفلســطيني، وخاّصة أهلنا يف مخيمي نهر البارد وشــاتيا 
يف لبنــان، وإىل الشــعبن الشــقيقن اللبنــاين والســوري، 

ولذوي ضحايا حادث املركب".
املصابــن  وإســعاف  الغرقــى  إنقــاذ  جهــود  تكلــل  ومتنــت 
بنجــاح، وأن يحفــظ شــعبنا وأبناءنا الاجئن يف املخيامت 
اللبنانيــة والشــعبن الشــقيقن اللبنــاين والســوري مــن كل 

مكروه وسوء.
وتقدمت حركة الجهاد اإلســامي يف فلســطن "من أهلنا 
يف مخيــامت لبنــان، وال ســيام أهلنــا يف مخيــم نهــر البــارد 
والســورين  اللبنانيــن  وأشــقائنا  إخواننــا  ومــن  املكلــوم، 
بأحــر التعــازي وأصــدق املواســاة باملصــاب األليم املتمثل 

بضحايا قارب املوت قبالة الساحل السوري".
وعــرت الحركــة يف بيــان لهــا عــن أســفها وغضبهــا مــن هــذه 
املأســاة، محملــة الحصــار الظــامل املفــروض عــىل شــعوب 
املفــروض  والحصــار  وفلســطن،  لبنــان وســوريا  أمتنــا يف 
عــىل متويــل وكالــة "أونــروا" املســؤولية الكاملــة عــن هــذه 
املأســاة، ومــا ينجــم عنهــا مــن دفــع العائــات إىل املخاطرة 
الحيــاة  مقومــات  ألدىن  طلبــا  وأطفالهــا  أبنائهــا  بــأرواح 

اإلنسانية.
وأشــادت بالجهود التي تبذلها الجهات اللبنانية والســورية 
نعترهــا  التــي  املأســاة  هــذه  "بخصــوص  والفلســطينية 
مأســاتنا"، مشــددة عــىل رضورة إلقــاء القبــض عــىل تجــار 
املســؤولية  وتحميلهــم  املحاكمــة  إىل  وتقدميهــم  املــوت 

كاما.
الحادثــة  املفقوديــن يف  عــن  البحــث  عمليــات  وتتواصــل 
قبالــة ســواحل طرطــوس، التــي بلــغ عدد ضحاياها بحســب 
املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان 81 ضحيــة، بينــام بلــغ 

عدد الناجن 19.
وأفادت مصادر محلية لـ"قدس برس" بأنه تم التعرف عىل 
25 شــخصا مــن بــن ضحايــا "مركــب املــوت" مــن ســكان 
مخيــم نهــر البارد، فيام القســم األكــر مفقودون، وهم قرابة 

30 شخصا.

حماس و"الجهاد" تعزيان بالضحايا
حداٌد بشمال لبنان مع تواصل البحث 

عن مفقودي "مركب طرطوس"

19 معتقًل سياسيًّا يف سجون السلطة 
عىل خلفية احتجاجات نابلس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بعــد فشــل االحتــال اإلرسائيــي مــراًرا يف اعتقــال املطــارد )مصعــب 
اشتية( وعجزه عن الوصول إليه يف عدد من املهامت التي كان الخيار 
املطارديــن،  مــن  الســابقني  زمــاؤه  كــام  االغتيــال"  أو  "االعتقــال  فيهــا 
لــه يف  باعتقــال اشــتية يف كمــني نصبتــه  الســلطة  أمــن  بــادرت أجهــزة 
أبشــع دور تقــوم بــه هــذه األجهــزة وهــي "تتبــادل األدوار" مــع االحتــال، 
ثــم ســارعت لإلعــان بــأن التحفــظ عليــه هــو ورفيقــه عميــد طبيلــة جــاء 
يائســة  األمنيــة، يف محاولــة  لــدى املؤسســة  ألســباب ودواٍع موجــودة 
ولخــداع  نابلــس،  انتفضــت يف محافظــة  التــي  الجامهــر  روع  لتهدئــة 
وســائل اإلعــام، ومحاولــة إضفــاء مرشوعيــة عىل عمليــة االعتقال، لكن 
روايــة الســلطة مل تلــَق قبــواًل يف الشــارع الفلســطيني ومل تكــن مقنعــة 

لكل املراقبني. 
فالســياقات التــي جــاء فيهــا االعتقــال واضحــة وال ميكــن أن يتــم تغيرها 
مــن خــال روايــة )مفربكــة ومصطنعــة( وأهــايل نابلس وأهلنــا يف الضفة 
بــل وشــعبنا الفلســطيني يتابــع جيــًدا ويــدرك مــا يــدور خلــف الكواليس 
بالــذات!،  التوقيــت  هــذا  يف  االعتقــال  وراء  الحقيقيــة  الدوافــع  ومــا 
بحــق  الســلطة  نفذتــه  املاحقــة  مــن  طويــل  مســار  جــاء ضمــن  والــذي 
نشــطاء املقاومة عىل مدار ســنوات تحت مربرات متعددة والتي كان 
آخرهــا اعتقــال املطــارد "مصعــب اشــتية" والذي يطــارده االحتال منذ 
عــدة أشــهر بعــد تصاعــد أعــامل املقاومــة، وقد كثــف االحتال مهامت 
املطــاردة والبحــث عنــه  بعــد اغتيال رفيقيه الشــهيدين محمد العزيزي 

وعبد الرحمن صبح أواخر يوليو/متوز املايض.
فعلــت  مبــا  شــعبنا  جامهــر  إقنــاع  الفلســطينية  للســلطة  ميكــن  ال  إذ 
تتبــادل األدوار  العــار وهــي  مــن  بهــا املزيــد  ألحقــت  واملهمــة األخــرة 

عــىل دعــوة الشــعب الفلســطيني يف كل الســاحات إىل أوســع حــراك 
شــعبي وجامهــري ُنــرة للقــدس واملســجد األقــى املبــارك، إضافــة 
بشــكٍل  الغربيــة  والضفــة  والقــدس  املحتــل  الداخــل  أهــل  حشــد   إىل 
خــاص، كــام وّجهــوا دعــوات ِلتســير القوافــل والحافــات وشــّد الرحــال 
للرباط يف املسجد األقى ِلصّد املستوطنني عن تدنيسه واقتحامه، 
هذا باإلضافة إىل رضورة التحرك عىل نطاق واسع  لاشتباك الشعبي 
طــرق  قطــع  يتــم  وحتــى  التــامس،  نقــاط  الصهيــوين يف كل  العــدو  مــع 
املستوطنني واالشتباك معهم يف كل مكان، السيام مع االستعدادات 
القادمــة واملتوقعــة بإحيــاء الطقــوس التوراتيــة، والتــي تســتوجب عــىل 
الشعب الفلسطيني امُلتواجد يف الشتات التحرك العاجل سواء أكان 
بالوقفــات التضامنيــة أو االعتصامــات الجامهريــة الحاشــدة امُلنــارصة 
للقــدس واألقــى وتحديــًدا أمــام ســفارات االحتــال؛ رفًضا ملامرســاته 

اإلجرامية بحّق القدس واألقى. 
 ويف الوقــت الــذي يتعــرض لــه املســجد األقــى النتهــاكات صهيونيــة 
ِبحملــة  عبــاس  محمــود  ســلطة  تقــوم  متواصلــة  واقتحامــات  خطــرة 
اعتقــاالت مســعورة ضــد الشــباب الثائــر املجاهــد والرافــض سياســات 
بــأّن حملــة  االحتــال الصهيــوين بحــّق املقدســات اإلســامية، وُيذكــر 
االعتقــاالت التعّســفية طالــت كل مــن الشــابني مصعــب اشــتية وعميــد 
طبيلــة، وقــد عــّم الغضب أرجاء الشــارع الفلســطيني نتيجــة اعتقالهام، 
حركــة  أكــدت  الســيايس  االعتقــال  حــول  األفعــال  لــردود  متابعــة  ويف 

شــعبنا الفلســطيني، وترفضهــا فصائــل املقاومــة، لكونها مل تقدم 
ــا إلنهــاء االحتــال مــن أرض فلســطني، وال تتعاطــى مــع  ســقًفا زمنيًّ
حقوق شعبنا يف العودة إىل األرايض التي احُتلت عامي 1948 

و1967.
وتداعياتــه،  الفلســطيني  االنقســام  إثــر  وعــىل  ذلــك  ســياق  يف 
تشــكلت قــوى جديــدة تتعاطــى مــع االحتــال من خال التنســيق 
ســوى  متثــل  ال  أخــرى  وأدوات  معطيــات  خــال  ومــن  األمنــي، 
منظومــة حكوميــة طمســت كل أشــكال املقاومــة، علــاًم أن هــذه 
املنظومــة تحظــى باعتــامد دويل وقــادرة عــىل ماحقــة ومحاكمــة 
االحتــال، لكنهــا اســتبدلت بخيــارات كانــت مــن املهــم أن تطــرح 
وبقوة وتضغط عىل النظام الدويل إلدانة االحتال ووقف جرامئه 
الضفــة  يف  املواطنــني  مباحقــة  تتعلــق  خيــاراٍت  القــدس،  يف 
واعتقالهــم دون وجــه قانــوين، والــزج بهــم يف املعتقــات وتلفيــق 
التهم بحق عدد كبر منهم، كام حدث مع معتقي حادثة منجرة 
بيتونيا الذين بقي منهم عدد يقبعون يف معتقل أريحا، ومُيارس 

بحقهم أبشع تعذيب شهدته املعتقات يف الضفة.
مــن هــذا املنطلــق جــاءت معركــة ســيف القــدس لتعيــد لألقــى 
مكانته الدينية والتاريخية، وعمقه بني العرب واملسلمني، لكون 
هذه القضية ال تتعلق بالشأن الفلسطيني عىل وجه الخصوص، 
لكنها مسؤولية عربية وإسامية، ال ميكن النأي عنها مهام كانت 

القــدس  مدينــة  يف  الصهيونيــة  االنتهــاكات  وتــرة  تصاعــد  وقــِع  عــىل 
األقــى  املســجد  داخــل  االســتفزازات  سياســة  تزايــد  إزاء  و  املحتلــة 
العربيــة،  الســنة  بــرأس  الصهاينــة  احتفــاالت  موعــد  إثــر  عــىل  املبــارك 
لتنفيــذ  املزعــوم؛  الهيــكل  بجامعــات  ُتســّمى  مــا  لــه  تســتعد  والــذي 
امُلخططات التهويدية واالقتحامات الواســعة للمســجد األقى بحلول 
ســبتمرب  أيلــول/   26 بتاريــخ  ســتبدأ  والتــي  اليهوديــة،  األعيــاد  موســم 
الحــايل وتســتمر حتــى ترشيــن األول أكتوبــر القــادم، هــذا مــن شــأنه أن 
ُينــذر باشــتعال األحــداث خــال األيــام املقبلــة مام ســيؤدي إىل تدحرج 
كــرة اللهــب امُلحيطــة بأســوار مدينــة القــدس واملســجد األقــى وصواًل 
إىل مواجهة عسكرية شاملة، وهذا كام حدث يف معركة سيف القدس 
الفلســطينية وعــىل رأســها  العــام املــايض عندمــا رّدت املقاومــة  أيــار 

كتائب القّسام عدوان االحتال الصهيوين عن القدس واألقى .
السياســية  واملســتجدات  األحــداث  وآخــر  الراهــن  للوضــع  ونتيجــة 
عقــدت  األقــى  واملســجد  القــدس  مدينــة  داخــل  يف  الفلســطينية 
الفصائــل الفلســطينية الخميــس املــايض اجتامًعــا ُمهــاًم يف مدينــة غزة 
بدعوة من حركة حامس ملناقشة جملة من القضايا السياسية والوطنية 
أبرزها االعتداءات الصهيونية التي تتعرض لها مدينة القدس واملسجد 
واالقتحامــات  االنتهــاكات  وتــرة  تصاعــد  حيــث  املبــارك  األقــى 

امُلمنهجة وتدنيس املسجد األقى من قطعان املستوطنني.
ومــن الجديــر ذكــره بــأّن حركــة حــامس والفصائــل امُلجتمعــة معها أكدت 

وال  مســتمرة،  القتحامــات  ــا  يوميًّ األقــى  املســجد  يتعــرض 
املقدســات  حرمــة  انتهــاك  تواصــل  املســتوطنني  قطعــان  تــزال 
اإلســامية يف كل أراضينــا املحتلــة، إذ تحــاول حكومــة االحتــال 
جديــدة  وقائــع  تثبيــت  املســتوطنني  حاميــة  عــىل  تعمــل  التــي 
مــع  والتطبيــع  القــرن  إعــان صفقــة  بعــد  األقــى  عــىل  ُفرضــت 
االحتــال الصهيــوين اللذيــن ميثــان محطــة مفصليــة يف تاريــخ 
الــراع مــع االحتــال، وتركتــا مخلفــات خطــرة تنهــش يف عضــد 
الوطنيــة  الوحــدة  حــاالت  مــن  حالــة  كل  وتبــدد  الفلســطينيني 
التــي باتــت مفقــودة بــني مكونــات شــعبنا، وتداعيــات ذلــك عىل 

القضية الفلسطينية.
أمــام  الطريــق  قطــع  هــو  االحتــال  خيــارات  مامــح  أبــرز  مــن  إن 
التــي  تلــك  ســواء  حقوقهــم،  عــىل  الحصــول  يف  الفلســطينيني 
الرابــع مــن حزيــران  بإقامــة دولــة فلســطينية عــىل حــدود  تتعلــق 
1967، أو ما يتعلق بإعادة تفعيل املقاومة الشعبية مبفهومها 

ا من حقوق  الشمويل الذي تؤكده الرشائع واألعراف الدولية حقًّ
شعب يرزح تحت االحتال ويبحث عن الحرية وتقرير املصر، 
يف حــني أن القوانــني الدوليــة منحــت الفلســطينيني حقهــم يف 
القدس واملسجد األقى، وكذلك حق العودة وحق إقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة كاملة الســيادة تتمتع بكل مقومات الدولة، 
عــه االحتــال يف اتفــاق إعــان املبــادئ، التــي يرفضها  وهــو مــا وقَّ

مــع االحتــال بصــورة مخزيــة، وقــد تابــع الجميــع كيــف وجــه االحتــال 
وصفــه  مــا  بســبب  الفلســطينية  للســلطة  مؤخــرًا  اللــوم  اإلرسائيــي 
"بالتقصــر وعــدم القيــام بدورهــا يف اعتقــال املطلوبــني"، حيــث كان 
رد ومربر السلطة )أكرث وقاحة( وأبعد ما يكون عن املسارات الوطنية، 
حيــث ردت الســلطة: "بــأن مامرســات االحتــال وتصعيــده عىل األرض 
هــو مــا يضعــف عملهــا"، وبالتــايل فــإن هــذا التريــح يكشــف عن مدى 
الــدور  ويفضــح  االعتقــال،  بعــد  ُأصــدرت  التــي  الرســمية  الروايــة  زيــف 

الوظيفي لهذه السلطة وأجهزتها األمنية.
بــأن اعتقــال مصعــب اشــتية جــاء بعــد أيــام مــن  وال يخفــى عــىل أحــد 
)اجتــامع أمنــي( عقــد بــني عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح حســني 
مــن  عــدد  مــع  فــرج  ماجــد  الســلطة  مخابــرات  جهــاز  ورئيــس  الشــيخ 
املســؤولني يف جهــاز املخابــرات اإلرسائيليــة، وقــد كشــفت عــن ذلــك 
بعــض وســائل االعــام العربيــة، ووفــق هــذه املصــادر أيضــا فإنــه قــد تــم 
مامرســة ضغوط كبرة عىل املســؤولني الفلســطينيني لتكثيف نشــاط 
أجهــزة أمــن الســلطة ملواجهــة أنشــطة املقاومــة التــي تصاعــدت مؤخــرا 

ضد قوات االحتال.
التنفيــذ رسيًعــا مســتهدًفا املطــارد اشــتية ورفيقــه لتؤكــد  لذلــك جــاء 
الســلطة عــىل أنهــا ال تــزال مســيطرة وقــادرة عــىل إعــادة ضبــط األوضاع، 
وماحقــة نشــطاء املقاومــة، والوفــاء بــكل االلتزامــات األمنيــة املطلوبــة 
منهــا، فاملــؤرشات الحاليــة تدلــل عــىل أن الســلطة لــن تقــف عنــد هــذا 
االعتقــال بــل رمبــا تنفــذ قريًبــا أكــرب حملــة ضــد نشــطاء املقاومــة وصواًل 
الغربيــة  الضفــة  وإعــادة  ناشــطة،  خايــا  أي  وجــود  عــىل  القضــاء  إىل 
إىل حالــة مــن االســتقرار والهــدوء مبــا يضمــن وقــف الهجــامت الفدائيــة 

ألن  غريًبــا  ليــس  وهــذا  االحتــال،  قــوات  مــع  املســلحة  واالشــتباكات 
وكا  لاحتــال،  مطلوبــني  باألســاس  كانــوا  للســلطة  املطلوبــني  كل 
مــن الجهتــني يتحركــون يف ســياق وهــدف واحــد وهــو " القضــاء عــىل 

املقاومة" واستعادة الهدوء بأي مثن.
ويف الســياق فإنه ال ميكن قراءة ما يجري بعيًدا عن التحرك الســيايس 
والــذي  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  يجريــه  الــذي  والدبلومــايس 
يســتعد إللقــاء خطــاب يف األمــم املتحــدة يف محاولــة إلرســال رســائل 
مــا  بأنــه "محــب للســام وحريــص عــىل هــذا املســار ويقــدم  جديــدة 
بوسعه للقضاء عىل أي عمل مسلح" وأنه لن يسمح بأي خيار مناهض 
تطالــب  التــي  االمريكيــة  اإلدارة  الســتعطاف  خطــوة  وهــي  لاحتــال، 
مــرارا بحاميــة أمــن االحتــال وتكثيــف الــدور األمنــي للســلطة ملنــع شــن 
عمليــات مســلحة ضــد االحتــال، إال أن الســلطة تفاجــأت بعــدم الرىض 
اإلرسائيــي ألن االحتــال يطالبهــا باملزيــد ويحملهــا املســؤولية بشــكل 

كامل فهو ال يريد أن تخرج أي طلقة من الضفة الغربية.
 كــام أنهــا ُصعقــت مــن ردود األفعــال العنيفــة مــن أهــايل الضفــة الغربية 
االعتقــال  نتيجــة  وأجهزتهــا  الســلطة  عــىل  ناقمــني  انتفضــوا  والذيــن 
األخــر، حيــث نجحــت الجامهــر بإيصــال حزمــة مــن الرســائل للســلطة 
ولاحتــال؛ أواًل_بــأن الشــعب الفلســطيني يؤمــن باملقاومــة املســلحة 
طريًقــا للخــاص مــن االحتــال، ثانًيــا_أن ماحقــة واعتقــال املطلوبــني 
غــر مقبــول وشــعبنا ميكنــه أن يفعــل الكثــر ملواجهــة هــذه املهــامت 
ــا غــر  املشــبوهة، ثالًثــا_أن املقاومــة متتلــك تأييــًدا وإســناًدا جامهريًّ
مســبوق وأنهــا ليســت معزولــة وأي مواجهــة مــع نشــطاء املقاومــة هــي 

مواجهة مبارشة مع جامهر شعبنا.

عــىل  املــايض  الخميــس  اجتــامع  الفلســطينية يف  والفصائــل  حــامس 
رفــض االعتقــاالت السياســية كافــة ونبذ سياســة ُماحقــة املقاومني من 
ســلطة فتــح وأجهزتهــا األمنيــة، ُمحّذريــن مــن تداعيات وتأثــر هذا األمر 
الوطنــي والســلم األهــي واملجتمعــي، ولذلــك شــّددوا  النســيج  عــىل 
ِبــرورة اإلفــراج عــن  دعوتهــم للســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة 
البطلــني مصعــب اشــتيه وعميــد طبيلة، خاصة وأن اســتمرار اعتقالهام 
كــام هــو معلــوم عــن تعامــل الســلطة ُيعــرّض حياتهــام للخطــر الشــديد، 
ال ســّيام مــع األنبــاء التــي تــواردت عــن نقــل مصعــب اشــتية إىل ســجن" 
مسلخ أريحا" سيئ الصيت والسمعة، وهذا من شأنه أن ُيؤجج الوضع 
يف الضفة الغربية املحتلة عىل السلطة وأجهزتها األمنية التي متارس 
للمقدســات  املغتصــب  الصهيــوين  االحتــال  مــع  األمنــي  التنســيق 

اإلسامية. 
وتبقــى التوقعــات حــول تدحــرج كــرة اللهــب، والتــي ممكــن ومتوقــع لهــا 
أن تصــل إىل اشــتعال الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة، و عندهــا ما 
ســتؤول إليــه األحــداث املتعلقــة بالقــدس واملســجد األقــى ســتظل 
الــرأي العــام الفلســطيني بشــّتى  قامئــة ومســتجدة وماثلــة أمــام أنظــار 
مســتوياته. وأخــًرا تبقــى املقاومــة الفلســطينية وعــىل رأســها كتائــب 
القّســام ترتقــب األوضــاع عــن كثــب وتراقب ســلوك العــدو الصهيوين، 
والــذي يعلــم جيــًدا ما حققته معركة ســيف القــدس، وُيدرك بأّن هناك 

من ُيدافع عن القدس واألقى بكل ما ُأويت من قوة.

الضغوطات التي تتعرض لها دول املنطقة، وتتعرض لها الشعوب 
العربيــة، باعتبــار أن الجرائــم بحــق األقى تتم بغطاء دويل وبقرار 
أمريــي بعــد أن كشــف رئيــس اإلدارة األمريكيــة الســابق "ترامب" 
القنــاع عــن الوجــه الحقيقــي لــإلدارة األمريكيــة التــي تنحــاز دوًمــا 
لاحتال، بل هي من تصنع سياســات االحتال وتحمي قراراته، 
وتدعم توجهاته املستقبلية يف املنطقة، وما يحدث اليوم عىل 
الحدود اللبنانية من استياء االحتال عىل حقل الغاز "كاريش" 
ميثــل منوذًجــا للموقــف األمريــي الداعــم لاحتــال، إذ يســتثمر 
ذلك يف تحقيق األهداف الرئيسة للسياسة الخارجية األمريكية، 
كذلك املوقف من مطار رامون الذي منحت من خاله الحكومة 
لبلــدان  الغربيــة  الضفــة  مــن  التنقــل  للفلســطينيني  الصهيونيــة 
العامل واستبدال معرب الكرامة "املنفذ إىل األردن"، وهي خطوة 
أراد منها االحتال رضب العاقة بني األردن والفلســطينيني، وما 

لهذه العاقة من بعد تاريخي يتعلق باملسجد األقى.
ومــا بــني تلــك املواقــف التــي تدعــم االحتــال، واملواقــف التــي 
تحمــي املقدســات، هنــاك مقاومــة ثابتــة عــىل مبــادئ وحقــوق 
شــعبنا، ولن تتخىل يوًما عن هذه الحقوق، لكنها بحاجة إلســناد 
ودعــم عــريب وإســامي، يتمثــل يف دعــم حقــوق الفلســطينيني 
والحفــاظ عــىل وحــدة شــعبنا، وأال تنحــرف البوصلــة عــن القــدس 

العاصمة األبدية لدولة فلسطني.

اعتقال بأوامر إرسائيلية

المسجد األقىص وُكرة اللهب الُمتدحرجة

الرصاع يف األقىص رصاع عقيدة ووجود

أحمد أبو زهري

د. خالد النجار

ال يخفى على أحد بأن اعتقال مصعب اشتية 
جاء بعد أيام من )اجتماع أمني( عقد بين 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين 
الشيخ ورئيس جهاز مخابرات السلطة ماجد 
فرج مع عدد من المسؤولين في جهاز 
المخابرات اإلسرائيلية، وقد كشفت عن 
ذلك بعض وسائل االعالم العبرية، ووفق 
هذه المصادر أيًضا فأنه قد مورست ضغوط 
كبيرة على المسؤولين الفلسطينيين لتكثيف 
نشاط أجهزة أمن السلطة لمواجهة أنشطة 
المقاومة التي تصاعدت مؤخًرا ضد قوات 
االحتالل.

من أبرز مالمح خيارات االحتالل هو قطع 
الطريق أمام الفلسطينيين في الحصول على 
حقوقهم، سواء تلك التي تتعلق بإقامة 
دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
1967، أو ما يتعلق بإعادة تفعيل المقاومة 
الشعبية بمفهومها الشمولي الذي تؤكده 
ا من حقوق  الشرائع واألعراف الدولية حقًّ
شعب يرزح تحت االحتالل ويبحث عن الحرية 
وتقرير المصير، 

آالء هاشم 

أخيًرا تبقى المقاومة الفلسطينية وعلى 
رأسها كتائب القّسام تترقب األوضاع عن 
كثب وتراقب سلوك العدو الصهيوني، 
والذي يعلم جيًدا ما حققته معركة سيف 
القدس، وُيدرك بأّن هناك من ُيدافع عن 
القدس واألقصى بكل ما ُأوتي من قوة.



معامالت ما بعد حصاد الزيتون 
وأثرها في إنتاج الزيت

م.محمد أبو عودة
المتحدث الفني لوزارة الزراعة

إن قطف الزيتون باليد، يعد من أفضل الطرق، رغم احتياجه إىل عدد كبري من 
العــال، ويعــد الزيــت املســتخرج مــن الثــار املقطوفــة يدويــًا مــن أفضــل أنــواع 

الزيت وخاصة إذا ما ُعِص بعدم القطف مبارشة.
إن مثة مارسات خاطئة ميارسها املزارعون عند قطف املحصول، وهي قطف 
الزيتون قبل املوعد املناسب لتحقيق أسعار أعىل يف بداية املوسم، وتأخري 
عمليــات القطــف إىل نهايــة املوســم، مــا يؤثــر ســلبًا يف جــودة الثــار ونســب 
احتوائها عىل الزيت، وعدم قيام غالبية املنتجني بإجراء عمليات الفرز الالزمة 
لثار الزيتون، إذ إن الكثري منهم يقومون بخلط الثار السليمة مع الثار التي 

تساقطت من األشجار وبدأت يف التخمر، ما يؤثر سلبًا يف نوعية الزيت.
ومــن املارســات الخاطئــة أيضــًا تعبئــة املزارعــني الثــار يف أكياس بالســتيكية 
الزائــدة، وإن  الحــرارة  مــن  التخلــص  للثــار فرصــة  تتيــح  غــري مناســبة لكونهــا ال 
تكديــس األكيــاس فــوق بعضهــا بعًضــا يــؤدي إىل ارتفــاع حــرارة الثــار وتنشــيط 

اإلنزيم الذي يعمل عىل رفع حموضة الزيت املنتج.
أما أهم املارسات الخاطئة التي تتم عىل مستوى معارص الزيت، فهي قلة أو 
عدم العناية مبتطلبات الجودة خالل عمليات العص كفصل األوراق والغسيل 
وتغيري مياه الغسيل كلا تطلب األمر ذلك والجرش والتقليب وفصل الزيت 
والرتشــيح، مــا يــؤدي إىل انخفــاض اإلنتــاج والجــودة، وقلــة العنايــة بالنظافــة يف 

بعض املعارص بشكل عام.
بزمــن  االهتــام  وعــدم  العــص،  أثنــاء  يف  املضــاف  املــاء  حــرارة  درجــة  ارتفــاع 
التقليــب، مــا يــؤدي إىل انخفــاض نســبة االســتخالص للزيت، والتخزين الســيئ 
تدهــور  إىل  يــؤدي  مــا  مناســبة،  غــري  بالســتيكية  عبــوات  واســتخدام  للزيــت 
جــودة الزيــت. ميكــن تصنيــف املعــارص املوجــودة يف قطــاع غــزة إىل املعــارص 
املكابــس  املعــارص  هــذه  وتســتخدم  الكبــس:  بأســلوب  العاملــة  التقليديــة 
الهيدروليكيــة الحديثــة نســبيًا وهــى متوســطة الكفــاءة ومتوســطة نســبة الفقــد 

وحاجتها إىل األيدي العاملة.
واملعــارص الحديثــة: وهــى التــي تعمــل بأســلوب الطــرد املركــزي وتتميــز هــذه 
الزيــت  اســتخالص  نســبة  وارتفــاع  العاملــة  األيــدي  عــدد  بانخفــاض  املعــارص 

وجودة الزيت املستخرج.
املناســب،  الصنــف  اختيــار  الزيــت:  جــودة  يف  تؤثــر  التــي  العوامــل  أهــم  أمــا 
واختيــار األجــواء املناســبة للزراعــة إذ يجــب أن يســود يف املنطقــة شــتاء بــارد 
ليك تثمر األشــجار إضافة إىل صيف حار نســبيًا لزيادة نســبة الزيت يف الثار، 
اختيار األرض املناسبة ظن، إذ إن األرض الدافئة العميقة جيدة التهوية وتوفر 
الضوء الكايف تعمل يف إنضاج الثار يف وقت واحد، موعد القطف املناسب 
حيــث يجــب قطــف الثــار عنــد بدايــة تلونهــا للحصــول عىل زيت عــايل الجودة 

وتجنب قطفها خرضاء خشية انخفاض نسبة الزيت.
املعــصة  تكــون  أن  املعــصة  اختيــار  عنــد  اتخاذهــا  الواجــب  معايــري  وتوجــد 
مرخصــة، قــرب املعــصة لتقليــل تكاليــف النقــل ولســهولة التواصــل معهــا، توفــر 
مــكان الســتقبال الثــار قبــل العــص بحيــث ال تتعــرض الثار ألشــعة الشــمس أو 

للرطوبة أو للروائح التي تؤثر عىل جودة الثار.
أن تكون املعصة جيدة التهوية، أن يتم تنظيف املعصة بشــكل دوري، توفري 
مســتلزمات الســالمة العامــة، النظافــة مــن الداخــل وخلوهــا مــن الروائــح الغريبــة 
مرصوفــة  بالكامــل  املعــصة  أرضيــة  تكــون  أن  الزيــت،  بجــودة  يــرض  ذلــك  الن 
)مصقولــة(، أن يتوفــر يف املعــصة مخــزن للزيت وتتوفــر فيه كامل املواصفات 
الفنيــة والصحيــة املتبعــة يف تخزيــن زيــت الزيتــون، أن تكــون الجــدران الجانبيــة 

مبلطة بالكامل ونظيفة.

الذهب األخضر
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مزارعون يطالبون بإمدادهم بثالجات 
لتخزين فائض اإلنتاج وتسهيالت جمركية  

الدوالر الرقمي.. هل تأخرت أمريكا في سباق العمالت المركزية المشفرة؟
واشنطن/ الجزيرة نت: 

ظاهــرة  عــىل  الســيطرة  الــدول  مــن  العديــد  تحــاول 
العمالت االفرتاضية عرب منع التعامل بها وتجرميها، 
كــا تســعى يف الوقــت ذاتــه إلصــدار عمــالت رقميــة 
مركزيــة متثــل عملتهــا املحلية، لتأكيد ســياداتها يف 
إصدار النقود، ومواجهة االحتيال وتبييض األموال.

الواليــات املتحــدة اتخــذت مؤخــًرا خطــوة كبــرية نحــو 
إطالق عملة رقمية للبنك املركزي، إذ أوصت وزارة 
الخزانــة باملــي قدًمــا يف تطوير عملة رقمية للبنك 
املركــزي كجــزء مــن أول إطــار شــامل للبيــت األبيــض 
لألصــول  املســؤول  التطويــر  بشــأن  اإلطــالق  عــىل 

الرقمية.
 Atlantic( كاونســل"  "أتالنتيــك  موقــع  وحســب 
Council( األمريــيك، فــإن إطــار العمــل يتبــع األمــر 

التنفيــذي الــذي أصــدره الرئيــس األمرييك جو بايدن 
بــدًءا مــن مــارس/آذار املــايض، الــذي مل يحــدد نهــج 
الحكومــة لألصــول الرقميــة فحســب، بــل طلــب أيًضــا 
من العديد من الوكاالت الحكومية صياغة توصيات 
الجوانــب،  كل  ومعالجــة  النهــج،  لهــذا  سياســية 
الــدوالر الرقمــي وصــواًل إىل لوائــح العملــة  بــدًءا مــن 

املشفرة.
الــدول  مــع  أكــرب  لتواصــل  الخزانــة  وزارة  وتســعى 
األخــرى، ومشــاركة الخــربات حــول العمــالت الرقمية، 
واملســاعدة يف وضع املعايري الدولية؛ إذ تدرك أن 
إنشــاء "دوالر رقمــي"، عــىل  الوطنيــة  مــن املصلحــة 

الرغم من املخاوف املتعلقة باألمن القومي.
وبينا تقوم الصني بإنشــاء عملتها الرقمية الخاصة، 
فــإن الواليــات املتحــدة تريــد التأكــد مــن أن النمــوذج 
النمــوذج  العــامل هــو  أنحــاء  الــذي ينتــر يف جميــع 
أجــل  مــن  لكــن  الدميقراطيــة،  القيــم  يحــرتم  الــذي 
القيام بذلك فإن واشنطن تحتاج إىل طرح منوذجها 

يف املفاوضــات العامليــة عــىل حــد ســواء، يف حــني 
ال يزال الدوالر الرقمي متأخرا.

وتبقــى املنافســة بــني الــدوالر الرقمي املنتظر وباقي 
العمــالت الرقميــة يف إطــار املنافســة التقليديــة بــني 
أمــريكا ودول أخــرى مثــل الصــني واليابــان، وإن كانــت 
املنتــج  أمــريكا  بكــون  محكومــة  ســتظل  املنافســة 
عــىل  كبــرية  بنســبة  للتكنولوجيــا، واملســيطر  األكــرب 

املقدرات االقتصادية العاملية.

الخــاص، وهــو مــا تقــول عنــه وزارة الخزانــة إنــه أولويــة 
للحكومة األمريكية.

وبــدأت ســابًقا مجموعــة مــن 7 بنــوك مركزيــة كــربى 
-مــن بينهــا مجلــس االحتياطــي االتحــادي األمريــيك- 
العمــالت  عليــه  تبــدو  قــد  الــذي  الشــكل  تحديــد 

الرقمية، يف مسعى للحاق بدور الصني الريادي.
)البنــك  الفــدرايل  االحتياطــي  جانــب مجلــس  وإىل 
البنــوك  فــإن  إنجلــرتا،  وبنــك  األمريــيك(  املركــزي 
الســبعة التــي تحالفــت مــع بنــك التســويات الدوليــة 
الوطنــي  والبنــك  األورويب،  املركــزي  البنــك  تشــمل 

السويرسي، وبنك اليابان املركزي.
وأشــار موقــع "أتالنتيــك كاونســل" إىل أن أكــر مــن 
100 دولــة متثــل %95 مــن الناتــج املحيل اإلجايل 

العاملي تدرس موضوع إصدار العمالت الرقمية. 
ومــع تصعيــد الواليــات املتحــدة نشــاطها؛ ستســأل 
جميــع هــذه البلــدان تقريًبــا عــا ســتأيت بــه واشــنطن 
االحتياطيــة  العملــة  مــع  عمالتهــا  عمــل  مــن  وتتأكــد 
هــذا  يف  دوًرا  تــؤدي  روســيا  أن  كــا  العامليــة. 
الروســية عــىل أوكرانيــا  الحــرب  أيضــا، ففــي أعقــاب 
وعقوبات مجموعة الســبع، بدأت العديد من الدول 
استكشاف طرق للتغلب عىل نظام التحويل املايل 

الدويل القائم عىل الدوالر.
ومــن املقــرر أن يدخــل اليــورو الرقمــي اإلنرتنــت يف 
منتصــف العقــد، يف حــني ســيتأخر الــدوالر الرقمــي 
عنــه بكثــري. وتتمثــل الخطــوة األوىل يف بنــاء منــوذج 
ناجح، ثم سيتعني عليها تجربة النموذج، ثم االنتقال 

يف النهاية من النموذج التجريبي إىل اإلطالق.
تجــدر اإلشــارة إىل أن الصــني بــدأت عملهــا يف هــذا 
األمــر عــام 2016، وال تــزال يف املرحلــة التجريبيــة، 
الصــني  قــدرة  تعزيــز  الرقمــي  اليــوان  شــأن  ومــن 
التنافســية عــىل الصعيــد العاملــي، ومركزهــا القــوي 

الورقــي؛  الــدوالر  مبســتقبل  يتعلــق  مهــم  أمــر  ومثــة 
فمــن الصعــب أن يتــالىش وجــود الــدوالر الورقــي يف 
األجلــني القصــري واملتوســط، بســبب ضعــف البنيــة 
التكنولوجيــة لــدى العديــد مــن الــدول، بــل واألفــراد، 
فكــا هــي الحــال يف العمــالت االفرتاضيــة، لكونهــا 
املتعاملــني  مــن  املحدوديــة  شــديد  عــدًدا  تخــص 
ســيكون  الرقمــي  الــدوالر  فــإن  العامليــة،  بالســوق 

كذلك يف بدايته، ولفرتة ليست قصرية.

المالية تجري جولة تفقدية 
لجمارك معبر رفح البري

غزة/ فلسطني: 
للــوزارة  املســاعد  والوكيــل  الباشــا،  عــوين  املاليــة  وزارة  وكيــل  أجــرى 
ابراهيم صيام جولة تفقدية ليلية ملعرب رفح الربي، لالطالع عىل سري 

العمل يف دائرة جارك املعرب.
واملكــوس  للجــارك  العــام  املديــر  املاليــة  وفــد  اســتقبال  يف  وكان 
محمــود العقــاد، ومديــر جــارك املعــرب إيــاد مرتجــى، ومديــر جــارك 
الوصــول  صالــة  ومديــر  قريــق،  محمــد  التجــاري  ســامل  أبــو  كــرم  معــرب 

باملعرب مقدم نائل شلبي.
واطلع الباشا وصيام عىل طبيعة عمل جارك معرب رفح الربي، وآليات 
التفتيــش الجمــريك، مشــيدًا بجهــود املوظفــني ودورهــم يف الحفــاظ 
العــام، مســتمًعا لشــكاوى واقرتاحــات بعــض املســافرين  عــىل املــال 
القادمني عرب املعرب، وأوعز إىل املوظفني يف رسعة إمتام اإلجراءات 

الجمركية والتسهيل عىل املسافرين بعد أعباء السفر.
وأكــد الباشــا أن موظفــي وزارتــه يعملــون وفق القانــون واألنظمة املتبعة 
يف املــواين، والــذي يهــدف للحفــاظ عــىل املــال العــام، مشــريًا إىل أن 

تطبيق القانون مهمة مشرتكة بني الوزارات املختلفة.
وأشــاد الباشــا بالتنســيق الكبــري بــني موظفــي وزارة املاليــة والــوزارات 
األخــرى باملعابــر، والــذي يــؤدي إىل رسعــة إمتــام املعامــالت وتجويــد 

الخدمات املقدمة للجمهور.
من جهته، أوضح صيام أن معرب رفح الربي مخصص لنقل األفراد وليس 
البضائــع، وأن الهــدف مــن اإلجــراءات الجمركيــة باملعــرب الحفــاظ عــىل 
الحركة التجارية عرب املعابر املخصصة لذلك، داعيًا املوظفني لبذل 

املزيد من الجهود وتقديم خدمة أفضل.

تلك التدخالت.
تــم  التــي  للبيانــات  وفًقــا  أنــه  الريــف  وبينــت 
جمعها واملقابالت مع أصحاب املصلحة، اتضح 
أن هــذا العــام قــد شــهد وفــرة ذات جــودة عاليــة 
لكــرة املســاحات  وذلــك  البصــل،  مــن محصــول 
ا ويباع  املزرعــة، وأن املحصــول حقــق اكتفــاء ذاتيًّ

للمستهلك بأسعار جيدة.
عــدد  البصــل  مزارعــو  اســتعرض  جانبهــم،  مــن 
ارتفــاع  منهــا  لهــا،  يتعرضــون  التــي  العراقيــل  مــن 

غزة/ رامي رمانة:
دعــا منتجــون زراعيــون، املانحــني واملؤسســات 
إىل  الزراعــي،  بالقطــاع  العالقــة  ذات  األهليــة 
إمدادهــم بثالجــات لتخزيــن الفائــض مــن اإلنتــاج 
خاصــة ملحصــول البصل، وأنظمة طاقة شمســية، 
حاثــني يف الوقــت ذاتــه املؤسســة الرســمية عىل 
تقديم تسهيالت جمركية عىل البذور واألسمدة 
ومدخــالت العمليــة اإلنتاجيــة املــوردة إىل قطــاع 

غزة.
مــن  أول  نظمتهــا  عمــل  ورشــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
أمس، جمعية التنمية الزراعية" اإلغاثة الزراعية" 
لحايــة  املطلوبــة  الحكوميــة  التســهيالت  حــول 
محصــول البصــل منوذًجــا، وذلــك مبقــر الجمعيــة 
بغزة بحضور ممثلني عن وزارة الزراعة ومزارعني، 
عــن  ومندوبــني  وأكادمييــني،  واقتصاديــني 

مؤسسات أهلية زراعية.
اإلغاثــة  يف  واملنــارصة  اإلعــالم  منســقة  وقالــت 
الزراعيــة نهــى الريــف: إن اللقــاء يــأيت يف طــار 
مــروع الصمــود والنمــو االقتصــادي يف القطــاع 
االتحــاد  مــن  املمــول   2020-2023 الزراعــي 
للتعــاون  اإلســبانية  الوكالــة  خــالل  مــن  األورويب 

الدويل من أجل التنمية.
وبينت الريف لصحيفة "فلسطني" أن الجمعية 
خاصــة  للمزارعــني  عديــدة  تدخــالت  قدمــت 
يف محصــول البصــل مــن أجــل تعزيــز صمودهــم 
كبــرية،  لتحديــات  يتعــرض  الــذي  القطــاع  يف 
والتدخــالت متحــورت حــول إمدادهــم بثالجــات 
عــىل  للتغلــب  شمســية  طاقــة  بأنظمــة  للتخزيــن 
الكهربــاء، مشــرية إىل مضيهــم يف توســعة  أزمــة 

أســعار بعــض املدخــالت مثــل البــذور واألســمدة 
الكياوية، وإدخال البصل املستورد بأسعار أقل 
ــا، وعــدم تلقيهــم تعويضات عن  مــن املنتــج محليًّ
الخســائر التــي يتســبب االحتــالل بهــا أو بســبب 

تغريات الطقس.
صحيفــة  مــع  منفصلــة  أحاديــث  يف  وأكــدوا 
مــن  البصــل  محصــول  أن  عــىل  "فلســطني" 
املحاصيل الرئيســة التي ال تســتغني عنها الســلة 
الغذائيــة يف قطــاع غــزة، وأنهــم يســعون إلعطائــه 

أكرب قدر من الرقعة الزراعية.
مــن جهتــه قــال مديــر دائــرة التســويق وتقنيــات مــا 
بعــد الحصــاد يف وزارة الزراعــة محمــد أبــو عــص، 
إن املســاحة املزروعــة مــن محصــول البصــل يف 
كميــة  وإن  دومًنــا،  بــــ)8987(  تقــدر  غــزة  قطــاع 
ا، مشــرًيا إىل  اإلنتــاج ُتقــدر بحــوايل )35950( طنًّ
مــن محصــول  الثالجــات  املخزنــة يف  الكميــة  أن 

ا. البصل تصل يف العادة إىل )9980( طنًّ
وأشــار أبــو عــص لصحيفــة "فلســطني" إىل أنــواع 
مــن البصــل املــزروع يف القطــاع" شــاحر، القــرط، 
أوري، بيــت ألفــا، جرانــو، ميــكادو، القنار، جويب، 

شيحة".
ووفــق أبــو عص يتخــذ البصل طريقتني للتخزين، 
الطريقة التقليدية التي تعتمد عىل وضع البصل 
يف الهواء الطلق وأن مدة صالحية البصل قليلة، 
الثالجــات  هــي  التخزيــن  الحديثــة يف  والطريقــة 
يف  كبــرية  نقلــة  إحــداث  يف  أســهمت  والتــي 
العمليــة الزراعيــة والتخزيــن يف آن واحــد، مشــريًا 
إىل أنه جرى تطوير طريقة التخزين يف الثالجات 
بأمدادهــا بأجهــزة امتصاص الرطوبة -التي تســهم 

يف إبقاء محصول البصل أكرب مدة ممكنة-.
يجــدر اإلشــارة إىل أن القطــاع الزراعــي يف قطــاع 
والرضوريــة  األساســية  القطاعــات  مــن  ُيعــد  غــزة 
يواجــه  أنــه  إال  الغــذاء،  تأمــني  يف  للمجتمــع 
اســتهداف  أشــدها  عديــدة  وعقبــات  تحديــات 
االحتــالل املتكــررة لــألرايض الزراعيــة وتجريفهــا، 
الخــارج،  إىل  التســويق  مــن  املحاصيــل  ومنــع 
ومنــع توريــد أدوات زراعيــة بذريعــة االســتخدام 

املزدوج.

الزراعة تنفي ما ُيتداول عن الغصين يتفقد سير العمل في مركز تدريب مهني الشمال
فرض رسوم على تنكة الزيت

غزة/ فلسطني: 
تفقــد وكيــل وزارة العمــل م. إيهــاب الغصــني، أمــس، ســري 

العمل يف مركز تدريب مهني الشال.
وشــارك يف الجولــة املديــر العــام للتدريــب املهنــي عبــد 
اللــه كالب، إذ كان يف اســتقبالهم مديــر املركــز م. بــراء أبــو 

حسنني، ومدربو املركز.
وأطلــع الغصــني عــىل ســري العمــل يف جميع أقســام املركز، 

إذ أبــدى ســعادته بســري العــام التدريبــي وفًقــا للخطــة التــي 
أعدتها اإلدارة العامة للتدريب املهني.

واســتمع الغصــني آلراء املتدربــني الجــدد، وتقييمهــم األول 
جميــع  بتذليــل  واعــًدا   ،2022/2023 التدريبــي  للعــام 
املعوقــات مــن أجــل إنجــاح العــام التدريبــي بالشــكل الــذي 
يضمــن تخريــج متدربــني مهــرة قادريــن عــىل املنافســة يف 

سوق العمل.

غزة/ فلسطني:
نفت وزارة الزراعة ما ُيتداول يف األيام املاضية عن فرض الوزارة رسوم عىل تنكة الزيت.

وقال املتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوين يف تصيحات إذاعية أمس: "إن قضية فرض 
رسوم عىل املنتجات املحلية يف قطاع غزة عارية من الصحة، وما أشيع يف األيام املاضية 

عن فرض رسوم عىل تنكة الزيت غري صحيح".
وأكــد البســيوين أن قضيــة تكلفــة عــص الزيتــون ال تتدخــل بهــا وزارة الزراعــة، وهــي مســألة 
متعلقة بأصحاب املعارص وتعتمد عىل التنافسية بني املعارص يف استقطاب املزارعني.
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الربهان يدعو االتحاد 
اإلفريقي إىل »تصحيح« قرار 

تجميد أنشطة السودان

قاٍض تونيس يسجن 8 أعضاء من نقابة الرشطة بشبهة إرباك األمن العام

نيويورك/ األناضول:
دعــا رئيــس مجلــس الســيادة الســوداين عبد الفتاح الربهان، أمــس، االتحاد اإلفريقي إىل 
"تصحيــح" قــراره بشــأن تجميــد أنشــطة بــاده، عقــب إجــراءات 25 أكتوبــر/ ترشيــن أول 

املايض.
جــاء ذلــك خــال لقائــه مبقــر إقامتــه يف نيويــورك الرئيس الســنغايل رئيس الــدورة الحالية 

لاتحاد اإلفريقي مايك سال، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة االنتقايل.
ودعا الربهان االتحاد اإلفريقي إىل "تصحيح قراره الذي قىض بتجميد أنشــطة الســودان 

يف االتحاد" وفق البيان.
وأضــاف أن الســودان "بانتظــار بعثــة مــن االتحــاد اإلفريقــي للوقــوف عــى الحقائــق عــى 

األرض".
وتــرة  السياســية إىل ترسيــع  القــوى  العســكرية دعــت  أن "املؤسســة  الربهــان  وأوضــح 
الحــوار فيــا بينهــا للتوصــل إىل اتفــاق تراض لتشــكيل حكومة مدنيــة، وال تزال يف انتظار 

التوافق".
أول  )ترشيــن  أكتوبــر  العســكرية يف  املؤسســة  اتخذتهــا  التــي  "الخطــوة  أن  إىل  وأشــار 
املايض(، كان الهدف منها الحفاظ عى األمن واالســتقرار يف الباد ومنح الســودانيني 

الفرصة للتوصل إىل توافق وطني عريض إلدارة عملية االنتقال السيايس".
مــن جانبــه أكــد رئيــس االتحــاد، بحســب البيــان، "حرصــه عــى أمــن واســتقرار الســودان، 

وأهمية تفعيل العمل اإلفريقي املشرتك يف مواجهة قضايا القارة".
ودعــا ســال الســودانيني إىل "ترسيــع خطــى الحــوار للتوصــل إىل توافــق يخــدم مصالــح 

الشعب السوداين".
وعى هامش زيارته إىل نيويورك، التقى الربهان أيًضا يف مقر إقامته الرئيس الصومايل 
حسن شيخ محمود، ورئيس غامبيا آدما بارو، وبحث معها العاقات الثنائية والقضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتام املشرتك.
جميــع  يف  الســودان  مشــاركة  بتعليــق  اإلفريقــي  االتحــاد  أمــر   ،2021 أكتوبــر   27 ويف 
وحــّل  الســلطة  عــى  الســوداين  الجيــش  "اســتياء  عــى خلفيــة  فــورّي"،  "بأثــر  أنشــطته 

الحكومة االنتقالية".
الحكــم  بعــودة  تطالــب  شــعبية  احتجاجــات  الســودان  يشــهد  أكتوبــر2021،   25 ومنــذ 
الرافضــون  يعتربهــا  التــي  االســتثنائية  الربهــان  إجــراءات  وترفــض  الدميقراطــي  املــدين 

"انقابا عسكريا".
إىل  تهــدف  إجراءاتــه  إن  وقــال  انقــاب عســكري،  بتنفيــذ  اتهامــه  الربهــان صحــة  ونفــى 
"تصحيــح مســار املرحلــة االنتقاليــة"، وتعهــد بتســليم الســلطة عــرب انتخابــات أو توافــق 

وطني.
بإجــراء  تنتهــي  انتقاليــة  مرحلــة  الســودان  يف  بــدأت   ،2019 آب  أغســطس/   21 ويف 
انتخابــات مطلــع 2024، يتقاســم خالهــا الســلطة كلٌّ مــن الجيــش وقــوى مدنية وحركات 

مسلحة وّقعت مع الحكومة اتفاق سام عام 2020.

روسيا ترغب بضم رسيع للمناطق األوكرانية بعد االستفتاء وتطورات متسارعة يف دونيتسك

14 قتيًل يف تفجري وقع قرب 
مسجد بالعاصمة كابل

كابل/ األناضول:
قتــل 14 شــخصا وأصيــب آخــرون جــراء تفجــر وقــع قــرب مســجد يف العاصمــة األفغانيــة كابــل، أثنــاء 

خروج املصلني بعد أداء صاة الجمعة.
وقــال متحــدث الرشطــة خالــد زدران، يف ترصيــح صحفــي، أمــس: إن تفجــر بقنبلــة وقــع عــى الطريــق 

الرئييس قرب مسجد الوزير أكرب خان أثناء خروج املصلني بعد الصاة.
وأضاف زدران أن "التفجر أســفر عن وقوع قتى وجرحى جميعهم من املدنيني واملصلني"، مؤكدا 

أنه سيتم اإلعان عن املزيد من املعلومات حول الضحايا يف وقت الحق.
ويف الســياق، أعلــن مستشــفى الطــوارئ يف كابــل، عــى تويــرت، أن "التفجــر أســفر عــن مقتــل 14 

شخصا، 4 منهم فقدوا حياتهم قبل وصولهم املستشفى".
وقال شهود عيان لقناة "طلوع نيوز" املحلية إن "الهجوم كان بقنبلة مغناطيسية"، وقالت إن حصيلة 

ضحايا التفجر "ما زالت غر محددة".

تونس/ وكاالت: 
قــال متحــدث باســم نقابــة قــوات األمــن الداخــي يف تونــس أمــس، إن 
قاضيــا قــرر حبــس مثانيــة مــن أعضــاء النقابــة اتهمتهــم وزارة الداخليــة 
فــض  الرشطــة  قــوات  خــال محاولــة  والعصيــان  العــام  األمــن  بإربــاك 

اعتصامهم، وسط تصاعد التوتر بني نقابات الرشطة والسلطات.
واتهمــت نقابــات الرشطــة، التــي تضــم عــرشات اآلالف مــن األعضــاء 
الســلطات مبحاولة وأد العمل النقايب، الذي تقول إنه مكســب مثني 

حصلت عليه منذ ثورة 2011 التي أنهت عقودا من االستبداد.
يأيت التوتر بينا يواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة النطاق بأنه 
يشدد قبضته عى جميع السلطات منذ أن سيطر عى السلطة التنفيذية 
واســتبدل  جديــدة  انتخابيــة  هيئــة  وعــني  الربملــان  وحــل  املــايض  العــام 

املجلس األعى للقضاء يف خطوات وصفها خصومه بأنها انقاب.
وينفــى ســعيد االتهامــات ويقــول إنــه يســعى فقــط إلنهــاء ســنوات مــن 

الفوىض وغياب القانون والعدل واسترشاء الفساد.
وكان ســعيد قد دعا إىل توحيد النقابات األمنية املتعددة يف نقابة 
واحــدة وقــرص عملهــا عــى الجانــب االجتاعــي فقــط، لكــن نقابيــني 
العمــل  لــرب  محاولــة  فيهــا  ورأوا  النقابــات  دمــج  دعــوات  رفضــوا 

النقايب.
وقــال شــكري حــادة املســؤول يف نقابــة قــوات األمــن الداخــي إن 
القــايض قــرر حبــس مثانيــة أعضــاء نقابيــني عــى خلفيــة أحــداث فض 

اعتصام نقايب والذي حصل دون إذن قضايئ.
وتفجــر الخــاف بــني النقابــات األمنيــة ووزارة الداخلية بعد حفل فني 
للكوميــدي لطفــي العبــديل الشــهر املــايض، حيــث صعــد نقابيــون 
أمنيون عى خشبة املرسح محاولني وقف املرسحية محتجني عى 
نقــد املمثــل الكوميــدي للرشطــة والســلطات يف حادثــة أثــارت جــدال 

واسعا حول حدود دور هذه النقابات.

وقــال وزيــر الداخليــة توفيــق رشف الديــن إن من غر املقبول أن يقيم 
نقــايب عمــا فنيــا ولــو تضمــن انتقــادات، مضيفــا أن نقابيــني طلبوا من 
الرشطــة مغــادرة املــكان وإنهــاء تأمــني الحفــل. ووصــف ذلــك بأنــه أمــر 

خطر وال ميكن السكوت عنه.
وقالت وزارة الداخلية يف وقت ســابق إنه تم تقديم شــكاوى قضائية 
ضــد نقابيــني اســتخدموا الغــاز املشــل للحركــة وأبــدوا عصيانــا عندمــا 

حاولت الرشطة تفكيك خيامهم، وهو ما نفته النقابة.
وأضــاف مســؤولون بالــوزارة أن مــا حصــل خطــر وال ميكــن أن ميــر دون 
مــن  عــى كل  الجميــع وســيطبق  فــوق  القانــون  أن  عقــاب، معتربيــن 

أخطأ.
لكــن النقابــة قالــت إن االعتصــام كان ســلميا ومل يــر باألمــن العــام، 
وهدفــه إظهــار رفــض محــاوالت رضب العمــل النقــايب واالحتجاج عى 

رفض السلطات التفاوض معها بخصوص مطالبها.

موسكو-كييف/ وكاالت: 
رسيــع  ضــم  يف  رغبتــه  عــن  أمــس،  الكرملــني  عــرّب 
عمليــات  فيهــا  انطلقــت  التــي  األوكرانيــة  للمناطــق 
اســتفتاء وصفتهــا كييــف وحلفاؤهــا بغر الرشعية، يف 
حــني تشــهد منطقــة دونيتســك بإقليــم دونبــاس رشقــي 

أوكرانيا تطورات عسكرية متسارعة.
انضــام  عــى  التصويــت  انطــاق  مــن  ســاعات  فبعــد 
املناطــق الخاضعــة للســيطرة الروســية يف دونيتســك 
وزاباروجيــا  )رشق(  دونبــاس  مبنطقــة  ولوغانســك 
وخرســون )جنــوب(، قــال املتحــدث باســم الكرملــني 
دميرتي بيسكوف إن اإلجراء لضم تلك املناطق ميكن 

أن يكون رسيعا.
وأضــاف بيســكوف أن املحــاوالت مــن جانــب أوكرانيــا 
بأنهــا  حينهــا  تفــرس  ســوف  املناطــق  هــذه  الســتعادة 
هجــوم عــى روســيا، وهــو يشــر بذلــك إىل الهجــات 
دونبــاس  مــن  األوكرانيــة يف كل  القــوات  تشــنها  التــي 
التــي  املناطــق  الســتعادة  وخرســون  وزاباروجيــا 
التــي  القــوات الروســية خــال الحــرب  ســيطرت عليهــا 

بدأت يف 24 فرباير/شباط املايض.
وكان الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني أعلن أنه ســوف 

مؤخرا.
ويــأيت هــذا التطــور بعــد يوم من بــدء القوات األوكرانية 
هجومــا الســتعادة مدينــة ليــان اإلســرتاتيجية شــايل 
معظــم  اســتعادتها  مــن  أيــام  بعــد  وذلــك  دونيتســك، 
املناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا القــوات الروســية 
املتاخمــة  رشق(  )شــال  خاركيــف  مقاطعــة  يف 

لدونيتسك.

ويف خرســون أيضا، بثت وزارة الدفاع الروســية صورا 
واملدرعــات  الدبابــات  مــن  قافلــة  لتدمــر  إنهــا  قالــت 
األوكرانية كانت تتألف من 16 دبابة ومدرعة ويرافقها 

أكرث من 120 جنديا.
ويف ميكواليــف، أفــادت تقاريــر صحفيــة دولية بتعرض 
مهجــورا  مصنعــا  اســتهدف  رويس  لقصــف  املدينــة 
لــه  محاذيــا  تجاريــا  إداريــا  ومبنــى  الطائــرات  إلصــاح 
وتســبب بأعطــال يف شــبكات الكهربــاء وامليــاه وتــرر 

بعض املباين والطرقات.
ويف الجنــوب األوكــراين أيضــا، قالــت القــوات الجويــة 
األوكرانية إن لواء أوديسا للصواريخ أسقط 4 مسرات 
إيرانيــة  "شــهيد136-"  طــراز  مــن  الروســية  للقــوات 
الصنــع، وأســفرت الهجــات بهــذه الطائــرات عــن مقتل 

شخص، وفقا للسلطات املحلية.
كا قتل شخصان وأصيب 9 آخرون يف قصف رويس 
عــى قــرى يف منطقــة دنيربوبرتوفســك جنــوب رشقــي 

أوكرانيا، بحسب السلطات املحلية.
ويف جبهــة خاركيــف، قــال حاكــم املقاطعــة األوكــراين 
الروســية حاولــت شــن هجــوم يف منطقــة  القــوات  إن 

كوبيانسك لكنها تكبدت خسائر كبرة وتراجعت.

يســتخدم كل الوســائل للدفــاع عــن املناطــق األوكرانية 
التي تنظم فيها االستفتاءات.

والحقا أوضح دميرتي مدفيديف، نائب رئيس مجلس 
األمن القومي الرويس، أن الوســائل التي ذكرها بوتني 

تشمل "أسلحة نووية إسرتاتيجية".
وخــال األيــام األربعــة األوىل لاســتفتاء يف املناطــق 
األوكرانيــة األربــع، تجــري عمليــات تصويــت جــزيئ يف 
مراكــز االقــرتاع وعــن بعــد، عــى أن يجــري التصويــت 
اليــوم  وهــو  الجــاري،  الشــهر  مــن   27 يف  املبــارش 

الخامس واألخر من االقرتاع.
يف املقابل، وصف الرئيس األوكراين االستفتاء الذي 
تنظمــه روســيا باملهزلــة، يف حــني وصفــه رئيــس الوزراء 
دنيس شميهال بالوهمي، مؤكدا أن باده ستفعل كل 

يشء لتحرير أراضيها.
ونــددت الواليــات املتحــدة وحلفــاء أوكرانيــا الغربيــون 
 )NATO( "ناتــو"  األطلــيس  شــال  حلــف  فيهــم  مبــن 
باالســتفتاءات الروســية ووصفوهــا بالزائفــة، مؤكديــن 

أنهم لن يعرتفوا بنتائجها.
وكانــت اســتفتاءات ماثلــة انتهــت بضــم شــبه جزيــرة 
القــرم إىل روســيا، وإعــان "جمهوريتــني" انفصاليتــني 

مــن دونيتســك ولوغانســك مبنطقــة دونبــاس  يف كل 
رشقي أوكرانيا.

أعلــن  تجــري،  التصويــت  عمليــات  كانــت  وبينــا 
الجيــش األوكــراين اليــوم أنــه اســتعاد بلــدة ياتســكيفكا 
مــن القــوات الروســية يف منطقــة دونيتســك. كــا أكــد 
الجيــش األوكــراين اســتعادة أيضا مواقــع جنوب مدينة 
باخموت التي كانت القوات الروسية تحاول اقتحامها 

األوكــراين  الجيــش  بــأن  عســكرية  مصــادر  وأفــادت 
يحقــق تقدمــا ملحوظــا يف محــور ليــان، وهــي الجبهــة 
بهــدف  األوكرانيــة  القــوات  فتحتهــا  التــي  الجديــدة 
استعادة السيطرة عى مدن إسرتاتيجية يف املنطقة.

يف املقابــل، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن قواتهــا 
يف  أوكرانيــا  جنديــا   320 مــن  أكــرث  عــى  قضــت 

دونيتسك.
 19 بــأن  الجزيــرة  أفــاد مراســل  أيضــا،  ويف دونيتســك 
شــخصا أصيبــوا وحــورص عــرشات تحــت األنقــاض إثــر 
غــارة جويــة روســية اســتهدفت مبنــى مــن 9 طوابــق يف 
مدينــة توريتســك، يف حــني أعلنــت قــوات دونيتســك 
املوالية لروســيا عن ســقوط قذيفتني مدفعيتني عى 

حي كالينني رشقي دونيتسك.
الروســية  الدفــاع  وزارة  قالــت  الجنوبيــة،  الجبهــة  ويف 
إن قواتهــا شــنت هجــات عــى القــوات األوكرانيــة يف 
زاباروجيــا وميكواليــف، وتصــدت لهجــات صاروخيــة 
للســيطرة  الخاضعــة  خرســون  مقاطعــة  يف  أوكرانيــة 
املواليــة  الســلطات  تحدثــت  حــني  يف  الروســية، 
لروســيا عن إحباط هجوم صاروخي أوكراين اســتهدف 

خرسون.

ارتفاع حصيلة ضحايا القارب املنكوب يف لبنان إىل 75 قتيًل
بروت/ األناضول

أعلــن وزيــر األشــغال والنقــل اللبنــاين عــي حمية، 
أمس، أن عدد ضحايا القارب املنكوب ارتفع إىل 
75 قتيــا، أن عــدد الناجــني 20 بينهــم 12 ســوريا 

و5 لبنانيني و3 فلسطينيني.
وقــال حميــة يف مقابلــة مــع وكالــة "األناضــول"، إن 
 75 "عــدد ضحايــا مركــب املهاجريــن ارتفــع اىل 
ضحيــة وعــدد الناجــني 20 بينهــم 12 ســوريًا و5 

لبنانيني و3 فلسطينيني".
يف  بــدأت  املعنيــة  "الجهــات  أن  حميــة،  وأوضــح 
لبنان بالتنســيق حاليًا مع الهال األحمر الســوري، 
ليتم االتفاق عى آلية لنقل جثامني الضحايا إىل 

األرايض اللبنانية".
ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  طلــب  الســياق  ويف 
بتوفــر كافــة  بيــان، "األجهــزة املختصــة  عــون يف 
التسهيات أمام عائات الضحايا والناجني نتيجة 

هذا الحادث األليم".
مــن جهتــه كلــف رئيــس الحكومــة نجيــب ميقــايت، 
الوزير حمية "التنسيق مع السلطات السورية يف 
موضوع الضحايا اللبنانيني الذين كانوا عى منت 
الزورق، واتخاذ االجراءات املناســبة بحســب بيان 

صدر عن مكتبه الجمعة".

سواحل محافظة طرطوس غريب سوريا.
وذكرت اإلذاعة يف سلسلة تغريدات عى تويرت، 
أن زورقــا يحمــل أشــخاصا مــن جنســيات مختلفــة 

غرق قرب سواحل جزيرة أرواد بطرطوس.
فيا ذكر ناجون من الغرق، أن القارب غادر ميناء 
باتجــاه  أيــام،  قبــل  لبنــان  شــايل  املنيــة  مدينــة 

السواحل األوروبية.

 8 "أوقــف  أنــه  أمــس،  اللبنــاين  الجيــش  وأعلــن 
البحــر  عــرب  التهريــب  بأعــال  بقيامهــم  لاشــتباه 
وملحاولتهــم  البحريــة  القــوات  دوريــات  ومراقبــة 
تهريــب  بعمليــة  الحقــًا  للقيــام  مركــب  رشاء 

أشخاص عرب البحر بطريقة غر رشعية".
إم"  إف  "شــام  إذاعــة  أفــادت  أمــس،  مــن  وأول 
قبالــة  زورق  بغــرق  الســوري،  النظــام  مــن  املقربــة 

وشــهد لبنــان قفــزة يف معــدالت الهجــرة مدفوعــة 
بواحــدة مــن أعمــق األزمــات االقتصادية يف العامل 

منذ خمسينيات القرن التاسع عرش.
وبجانب من يهاجرون من اللبنانيني، هناك أيضا 
بخــوض  يغامــرون  وفلســطني  ســوريا  مــن  الجئــون 
مــنت  عــى  باملخاطــر  املحفوفــة  الرحلــة  غــار 

قوارب الهجرة.

أردوغان يحيي ذكرى ضحايا 
مجزرة »تريبويل« يف اليونان

إسطنبول/ األناضول:
أحيــا الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، ذكرى ضحايا مجزرة تريبويل يف شــبه 

جزيرة فيبيلوبونيز اليونانية.
وقــال أردوغــان يف تغريــدة عــرب تويــرت، إن مجــزرة تريبــويل وقعــت يف 23 ســبتمرب/ أيلــول 

.1821

وأضاف: "مل ولن ننىس ضحايا املجزرة التي ُقتل فيها آالف املسلمني األتراك وأشقاؤنا 
األلبان واليهود، بوحشية".

ووقعــت املجــزرة يف فيبيلوبونيــز )جنــوب اليونــان( يف 23 ســبتمرب 1821 خــال حــرب 
االستقال اليونانية، وأسفرت عن مقتل مسلمني ويهود.
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سأســمح لنفــي ملــرة واحــدة بالخــروج عــن املســار الريــايض والكتابــة 
يف أمر ســيايس وطني، حيث جرت العادة أن نســتخدم مقولة "بعيًدا 
عــن السياســة" عندمــا نريــد الخــوض يف غــار موضــوع ريــايض مرتبط 
الفلســطينية، وذلــك  الحــال يف رياضتنــا  كــا هــو  الســيايس  بالواقــع 

لتجنب اإلحراج أو النقاش غري امُلجدي.
وحديثــي اليــوم خليــط بــن السياســة والرياضــة، ال ســيا وأن األحداث 
العامليــة األخــرية ال ســيا الغــزو الــرويس ألوكرانيــا، أثبتــت أن العــامل 
ومؤسســاته يخلطون السياســة بالرياضة عىل عكس ما يدعون دامًئا، 
فقــد أبــدع العــامل وهيئاتــه الرياضيــة ويف مقدمتهــا اللجنــة األوملبيــة 
الدوليــة واالتحــاد الــدويل لكــرة القــدم بدعــم أوكرانيــا ومحاربــة روســيا، 
وهــو مــا مل تفعلــه كل هــذه الهيئــات عــىل مــدار 74 ســنة مــن االحتــال 

الصهيوين لألرض الفلسطينية.
لقــد لفــت انتباهــي أمــس يف خطــاب رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
"أبــو مــازن" يف الــدورة الســابعة والســبعن للجمعيــة العموميــة لألمــم 
املتحدة، أن مضمونه مل يختلف عن جميع الخطابات السابقة له منذ 
توليه الرئاسة سنة 2005، فيا جاء االختال من باب الصياغة فقط.

لقــد كــرر رئيــس الســلطة أبــو مــازن اســتجداء حقوقنــا، رغــم علمــه وعلــم 
العــامل بــأرسه أن الحقــوق ال ُتســتجدى وال ُتنــح، بــل ُتنتــزع انتزاعــًا بكل 
الطــرق املرشوعــة، دون أن يعلــم أن هــذا االســتجداء لــن ُيلــن قلــوب 
مــن  املســتفيدة  الــدول  وال  األريض،  الكوكــب  يف  املتنفــذة  الــدول 
عاقاتهــا مــع تلــك الــدول ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وبريطانيا.
لقد كرر رئيس الســلطة تنصله النهايئ من املقاومة والســاح، بل كرر 
أنه ُيحارب اإلرهاب، وهنا ُيكن أن نوجه له السؤال، أي إرهاب تواجه 
مــع )85( دولــة؟، هــل ُتحارب اإلرهاب الصهيوين والعدوان الصهيوين 

واملارسات الصهيونية اليومية يف كل ُمدن الضفة الغربية؟
كــا أن هــذا االســتجداء وعــىل عكــس مــا ُيكــن أن يتــم فعلــه، مل يتــم 
تعزيــزه بخطــوات عمليــة عــىل أرض الواقــع ُيجرب من خالها دول العامل 
ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة والــدول الداعمــة للكيــان الصهيوين، 
الحقــوق  إلعــادة  )إرسائيــل(  عــىل  والضغــط  مواقفهــا  مراجعــة  عــىل 
وال  )إرسائيــل(  ال  ُيخيــف  ال  ذاتــه  بحــد  وهــذا  الفلســطيني،  للشــعب 

داعميها.
ا" بامتياز،  إن ما سمعناه من رئيس السلطة أبو مازن كان خطاًبا "دراميًّ
وأعتقــد أنــه جــاء لُيدغــدغ بــه مشــاعرنا كشــعب فلســطيني نتطلع لقائد 
مشــاعر  لدغدغــة  وليــس  مقاومتنــا،  أدوات  ويحمــي  حقوقنــا  يحمــي 
الواليات املتحدة األمريكية أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ألنه 
يعلــم علــم اليقــن أن أحــدًا مل ولــن ينحــه أي حقــوق، وأن بقيــة الــدول 
ال تســتطيع الخــروج عــن الخــط الــذي رســمته الواليــات املتحــدة أكــرب 

داعمي بقاء احتال األرض الفلسطيني من العصابات االستيطانية.
ينتظــر  كان  البعــض  أن  تامــًا  يعــي  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
الخطــاب ملعرفــة إذا مــا كان ســُيصنف يف خانــة الخطابــات الســابقة، 
أم أنــه ســيكون مختلفــًا عــن ســابقاته، فاحظنــا أنــه يف هــذا الخطــاب، 
"زاد عيــار" العــزف عــىل وتــر العاطفــة الفلســطينية، وهــو يعلــم تاًمــا 
أن العــامل بــا مشــاعر وبــا إنســانية، وأننا لن نحصــل عىل حقوقنا بهذه 

الطريقة.
74 ســنة مــن العيــش تحــت االحتــال الصهيــوين،  نــزال بعــد  فهــل ال 
نحتاج إىل رسد تاريخي درامي ملا حدث لنا من مأساة حتى نستجدي 
العامل ملساعدتنا، فالعامل يعلم كل تفاصيل املأساة الفلسطينية وال 

يحتاج إىل مخرج سينايئ أو كاتب سيناريو بارع ليقتنع مبا يعلم.
وهل ال زلنا كشعب فلسطيني نوايس أنفسنا بالخطاب السنوي عىل 
منــرب األمــم املتحــدة ؟، وهــل اكتفــى رئيــس الســلطة بالخطــاب وطــرح 
املظلمــة دون اللجــوء إىل تنفيــذ تهديداتــه التــي ُيدغــدغ بهــا مشــاعر 
الشارع الفلسطيني فقط؟ وهنا ال ننىس املثل الشعبي القائل "اليل 

بيجرب املجرب عقله مخرب".
وعىل الصعيد الريايض، كنت أتنى أن يطرح أبو مازن اقرتاًحا واحًدا 
قابــل للتنفيــذ يف هــذه الظــروف، وهو أن يطلب من العامل املســاعدة 
أواًل عــىل تنظيــم بطولــة دوري واحــد يجمــع بن أنديــة غزة والضفة ألول 
مــرة منــذ 74 عامــًا، حتــى ُنحــرك امليــاه الراكــدة وحتــى ُنعطــي املجــال 
لبعــض الــدول أن تضغــط باتجــاه تحقيــق ذلــك، وبالتــايل ســنكون قــد 
كرسنــا حاجــًزا واحــًدا مــن آالف الحواجــز التــي يضعهــا االحتــال لعــدم 
تتعنــا بــأي مــن رمــوز الســيادة الحقيقيــة غــري الزائفــة التــي منحنــا إياها 

يف اتفاق أوسلو.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

الرياضة وخطاب الرياضة وخطاب 
رئيس السلطةرئيس السلطة

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/وائل الحلبي:
انتفض جبل املكرب بفوز مثن عىل ضيفه ثقايف طولكرم يف افتتاح الجولة 
الثالثة من دوري "ooredoo" للمحرتفن لكرة القدم ألندية الضفة الغربية 
بــن  موســم 2022/2023، والتــي انطلقــت أمــس وشــهدت تعــادال مثــريا 
باطــة وشــباب الظاهريــة، واحتكــم البــرية ووادي النيــص للتعــادل اإليجــايب 

يف اطار نفس الجولة.
جبــل املكــرب اســتعاد توازنــه رسيعــا بفــوزه الثمن عىل ثقــايف طولكرم بثاثة 
أهــداف مقابــل هــدف، يف املبــاراة التــي جــرت بينهــا عــىل ســتاد الشــهيد 
فيصــل الحســيني، ليتــدارك املكــرب نفســه بعــد الخســارة مــن الظاهريــة يف 

الجولة املاضية.
املكــرب رفــع رصيــده مــن النقــاط بهــذا الفــوز إىل 6 نقــاط يف املركــز الثالــث 
متأخرا بفارق األهداف عن ثقايف طولكرم الذي توقف رصيده عند 6 نقاط 

يف املركز الثاين مؤقتا.
الدقيقــة )53( والحــت فرصــة  للمكــرب يف  التســجيل  افتتــح  رامــي مســاملة 

تعزيــز النتيجــة بعــد حصــول الفريــق عــىل ركلــة جــزاء فشــل زيــد القنــرب يف 
تسجيلها )69(.

القنــرب عــاد وتكــن مــن تعويــض ركلــة الجــزاء الضائعة وســجل الهــدف الثاين 
لنســور الجبل )85(، وســجل أدهم خويلد هدف ثقايف طولكرم الوحيد من 
ركلة جزاء )90(، إال أن شاهر داوود نجح يف هز شباك الثقايف للمرة الثالثة 

يف الوقت بدل من الضائع )90+5(.
الظاهريــة  ضيفــه  عــىل  اإليجــايب  التعــادل  باطــة  فــرض  ثانيــة  مبــاراة  ويف 
بهدفن ملثلها، والتي جرت بن الفريقن عىل ســتاد الجامعة األمريكية، 
لريفع الغزالن رصيدهم إىل 7 نقاط يف املركز األول فيا حصل باطة عىل 

النقطة الرابعة يف رصيده محتا املركز السادس بشكل مؤقت.
الظاهريــة نجحــوا يف افتتــاح التســجيل مبكــر عــرب عــيل عــدوي )6(، وتلقــى 
الفريــق رضبــة موجعــة قبــل نهايــة الشــوط األول بعــد طــرد نجــم الفريــق أحمد 

ماهر بالبطاقة الحمراء املبارشة )45+4(.
زادت االثارة يف الشــوط الثاين بعدما عزز أحمد أبو بال النتيجة بتســجيله 

بتذليــل  املبــاراة  ألجــواء  عــاد  باطــة  لكــن   ،)65( للظاهريــة  الثــاين  الهــدف 
الفارق عرب خالد سامل )69(، قبل أن يخطف هيثم خري الله هدف التعادل 

للجدعان )78(.
بهــدف ملثلــه يف  اإليجــايب  للتعــادل  النيــص  وادي  ونظــريه  البــرية  واحتكــم 
املبــاراة التــي أقيمــت عــىل ســتاد الشــهيد فيصــل الحســيني، ورفــع البــرية 
رصيــده إىل 5 نقــاط يف املركــز الرابــع وحــل وادي النيــص يف املركــز التاســع 

برصيد نقطتن.
البــرية كان املبــادر للتســجيل عــرب نــور الديــن خليــل )27( وعــدل هاشــم أبــو 

حاد النتيجة لوادي النيص )64(.
• مباريات اليوم

تختتــم اليــوم منافســات الجولــة الثالثــة بإقامــة ثاثــة مباريــات حيــث يلتقــي 
امللعــب  نفــس  وعــىل  دورا،  ســتاد  عــىل  القــدس  وهــال  الخليــل  أهــيل 
الســموع ضيفــا عــىل  فيــا يحــل  الخليــل ضيفــه األمعــري  يســتقبل شــباب 
إسامي قلقيلية يف املباراة التي تجمعها عىل ستاد الجامعة األمريكية.

المكبرالمكبر ينتفض أمام  ينتفض أمام الثقافيالثقافي
ووبالطةبالطة يفرض التعادل على  يفرض التعادل على الظاهريةالظاهرية

األهلياألهلي يالقي  يالقي الجالءالجالء و والمجمعالمجمع يستقبل  يستقبل بيت الهيابيت الهيا

نماءنماء يواصل صحوته بفوز شاق وكبير على  يواصل صحوته بفوز شاق وكبير على األملاألمل

الصالحالصالح يتصدر دوري الدرجة  يتصدر دوري الدرجة 
الثانية بفوزه على الثانية بفوزه على القادسيةالقادسية

جمعية الشبان المسيحيةجمعية الشبان المسيحية  وخدمات وخدمات 
دير البلحدير البلح يصعدان للدرجة الممتازة يصعدان للدرجة الممتازة

في افتتاح الجولة الثالثة 
لدوري المحترفين

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
اليــوم  تخــوض  عندمــا  التعويــض  شــعار  فــرق  أربعــة  ترفــع 
األوىل  الدرجــة  دوري  مــن  الثالثــة  الجولــة  يف  مبارياتهــا 
ملوســم 2023-2022، والتــي يلتقــي فيهــا األهــيل نظــريه 
الجاء ويســتقبل املجمع اإلســامي ضيفه بيت الهيا يف 

مباراة ثانية.
يف  الجــاء  أمــام  االســتفاقة  لتحقيــق  األهــيل  ويســعى 
املبــاراة التــي ســتجمع الفريقــن عــىل ملعــب الريمــوك، 
آمــال  خيــب  بعدمــا  البطولــة  يف  لــه  فــوز  أول  وتحقيــق 

جاهريه يف الجولتن األوىل والثانية.
أهــيل  أمــام  منــه  املنتظــر  تحقيــق  يف  األهــيل  وأخفــق 
بهــدف  اإليجــايب  التعــادل  عليــه  فــرض  الــذي  النصــريات 
ملثلــه، قبــل أن يتلقــى الخســارة مــن خدمــات الربيــج يف 
الجولــة الثانيــة بهــدف دون مقابــل، ليحصــل الفريــق عــىل 

نقطة واحدة من أصل ستة نقاط.

وال يــر الجــاء يف حالــة أفضــل مــن جــاره األهــيل بل زادت 
ســوءًا مــع تلقيــه الخســارة الثانيــة عــىل التــوايل يف الجولــة 
الفائتة أمام مضيفه أهيل النصريات بثاثية نظيفة، والتي 
ليبقــى  بهدفــن دون مقابــل،  األمــل  مــن  الخســارة  ســبقها 
الجــاء الفريــق الوحيــد الــذي مل يتمكــن مــن الحصول عىل 

أي نقطة محتًا املركز الثاين عرش واألخري يف الرتتيب.
املبــاراة تثــل أهميــة كبــرية للفريقــن خاصــة وأن األهــيل 
يطمــح لفــرض نفســه بــن املنافســن عــىل العــودة للدوري 
املمتــاز، ويريــد الجــاء تــدارك الخطــر مبكــرا والخــروج مــن 

دوامة الهزائم.
عىل ملعب فلســطن ســيكون املجمع اإلســامي وضيفه 
بيــت الهيــا أمــام مهمــة لتعويض الخســارة التــي تلقاها كل 
منهــا يف الجولــة املاضيــة، ويأمــل الفريقــن يف أن تكــون 

املباراة مبثابة الفرصة الستعادة التوازن.
منــاء  مــن  الثقيلــة  الخســارة  صفحــة  طــي  املجمــع  ويريــد 

برباعيــة نظيفــة وتحقيــق فــوز يعيــد التــوازن للفريــق بعدمــا 
األقــى  عــىل  بالفــوز  األوىل  الدرجــة  يف  مشــواره  افتتــح 
بثنائيــة، إال أن الســقوط املفاجــئ أمــام منــاء جعــل الفريــق 
تحــت ضغــط كبــري مــن أجــل الفــوز عــىل اللهاونــة والعــودة 

للمسار الصحيح.
بيــت الهيــا بعدمــا نجــح يف العــودة بنقطــة مثينــة مــن أمــام 
الشــاطئ يف الجولــة األوىل بعــد تعادلهــا الســلبي، تلقــى 
الخســارة مــن ضيفــه خدمــات خانيونــس بهدفــن دون رد 
يف ميدانــه وأمــام جاهــريه، ليكتفــي الفريــق بالنقطة التي 
البحريــة دون أن يتمكــن مــن اســتغال  مــن  حصــل عليهــا 
املبــاراة املاضيــة وتحقيــق  والجمهــور يف  عامــيل األرض 

أول االنتصارات.
يــدرك اللهاونــة أن مباراتهــم أمــام املجمــع ســتكون صعبــة 
أجــل  مــن  كافيــة  خيــارات  يلــك  ال  الفريــق  لكــن  للغايــة 
تحقيق هدف البقاء والتواجد يف مركز متقدم بالرتتيب.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ملعــب  مــن  مثــن  بفــوز  وعــاد  صحوتــه  منــاء  فريــق  واصــل 
خانيونس البلدي، بعد تغلبه أمس عىل مضيفه األمل بأربعة 
أهداف مقابل ثاثة، وذلك يف افتتاح مباريات الجولة الثالثة 
ملوســم  غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  األوىل  الدرجــة  دوري  مــن 

.2022-2023
تقدم األمل عرب العبه أحمد األخرس عند الدقيقة )4(، وأدرك 
محمد القايض التعادل لناء عند الدقيقة )42(، وعزز عاهد 

أبو مراحيل تقدم فريقه بالهدف الثاين عند الدقيقة )47(.
وعــاد عاهــد أبــو مراحيــل لتســجيل الهــدف الثــاين لــه والثالــث 
لنــاء عنــد الدقيقــة )71(، وتبعــه محمــد القــايض الــذي عــاد 
هوم اآلخر لُيسجل الهدف الثاين له والرابع لناء عند الدقيقة 

.)83(

وقلــص األمــل النتيجــة بتســجيله الهدف الثــاين عن طريق تامر 
مكــرم عنــد الدقيقــة )85(، قبــل أن يتمكــن محمد الســطري من 
تذليــل الفــارق بتســجيله الهــدف الثالــث لألمــل عنــد الدقيقــة 

.)87(
وأهــدر عاهــد أبــو مراحيــل فرصة تســجيل ثاثية جديــدة للمرة 
ركلــة  مــن  التســجيل  أخفــق يف  بعدمــا  التــوايل،  عــىل  الثانيــة 
الجــزاء التــي احتســبها لــه الحكم عند الدقيقــة )6+90(، حيث 

تصدى لها الحارس أحمد عليان برباعة.
وشهدت املباراة تعرض العب األمل عاء البيوك للطرد عند 

الدقيقة 36 لحصوله عىل بطاقة صفراء ثانية.
وبذلك، يتصدر مناء جدول ترتيب املســابقة "مؤقتًا" برصيد 

)6( نقــاط، وبفــارق األهــداف أمــام خدمــات خانيونــس، ويبقى 
وبفــارق  الرابــع "مؤقتــًا"،  نقــاط يف املركــز   )4( برصيــد  األمــل 

األهداف أمام خدمات الربيج.
• تعادل في ديربي الوسطى

ويف ذات الجولــة، تعــادل أهــيل النصــريات مــع جــاره األقــى 
بــدون أهــداف يف اللقــاء الــذي جمعهــا أمــس، عــىل ملعــب 

النصريات البلدي.
وشــهدت املبــاراة، إهــدار العــب األقــى مهنــد مصلــح ركلــة 

جزاء عند الدقيقة )61(، حيث سددها خارج املرمى.
يف  نقــاط   (5( إىل  النصــريات  أهــيل  رصيــد  يصــل  وبذلــك، 
املركــز الثالــث، وحصــل األقــى عــىل النقطــة الثانيــة ليتواجد 

يف املركز التاسع.

غزة/ فلسطن:
صعد فريق جمعية الشبان املسيحية إىل دوري الدرجة 
املمتازة لكرة السلة بتتويجه بطًا لدوري الدرجة األوىل 

ألندية غزة لعام 2022.
البلــح  ديــر  أمــام وصيفــه خدمــات  أمــس  ورغــم خســارته 
أمــس  جمعتهــا  التــي  املبــاراة  يف   )57-63( بنتيجــة 
عــىل صالــة الراحــل خلــف العجلــة مبخيــم الربيــج، ضمــن 

منافسات الجولة األخرية من املسابقة.

أربــاع  معظــم  نتائــج  عــىل  البلــح  ديــر  خدمــات  ســيطر 
املباراة، والتي جاءت عىل النحو التايل: 

الربع األول: )12-17( لصالح خدمات دير البلح. 
الربع الثاين: )14-17( لصالح خدمات دير البلح. 

الربع الثالث: )8-17( لصالح جمعية الشبان املسيحية. 
الربع الرابع: )14-21( لصالح خدمات دير البلح.

برصيــد  الفــرق  ترتيــب  جــدول  الشــبان  جمعيــة  وتصــدر 
البلــح وشــباب  بالتســاوي مــع خدمــات ديــر  )18( نقطــة 

يف  املســجلة  النقــاط  بفــارق  عليهــا  ومتفوقــًا  رفــح، 
املواجهــات املبــارشة، ليصعــد برفقــة خدمــات دير البلح 

إىل دوري الدرجة املمتازة املوسم القادم. 
دويل  كــرون،  باســل  دويل  تحكيميــا:  اللقــاء  قــاد 
ســعيد ضيــا زاده، مؤمــن الجربــة، مســجل جــاد أغــا، 
ثانيــة   24 ميقــايت  شــحادة،  أحمــد  مبــاراة  ميقــايت 
مــوىس غنــام، مراقــب حــكام ســمري الشــطيل، لجنــة 

مسابقات حسن الحشاش.

أربعة فرق تبحث عن التعويض واستعادة التوزان في الجولة 
الثانية لدوري 
الدرجة األولى

تعادل أهلي النصيرات واألقصى 
بدوري الدرجة األولى

بعد احتاللهما المركزين 
األول والثاني بدوري كرة 

السلة للدرجة األولى
غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق الصاح فوزًا صعبًا عىل ضيفه القادسية بهدف دون مقابل يف اللقاء الذي 
جمعها عىل ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية 

لفرع "الوسطى والجنوب".
 وســجل الاعــب فــراس أبــو الجديــان هــدف الصــاح الوحيد عنــد الدقيقة "83"، 

من زمن اللقاء، وينح فريقه 3 نقاط جديدة.
وتصــدر بذلــك الصــاح جــدول ترتيب املســابقة "مؤقتــًا" برصيد 7 نقاط، وتجمد 
رصيد القادســية عند نقطة واحدة يف املركز التاســع، واألخري، وبفارق األهداف 

خلف خدمات دير البلح، واالستقال، والرباط عىل الرتتيب.



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ســيكون شــباب الزوايــدة أمــام اختبــار صعب يف 
مباراته أمام اتحاد الشجاعية لحساب منافسات 
 "ooredoo" دوري  لبطولــة  الثالثــة  الجولــة 
املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة غــزة ملوســم -2022

2023، والتــي تشــهد اليــوم مبــاراة مثــرة تجمــع 
والتــي  رفــح  خدمــات  وضيفــه  خانيونــس  شــباب 
يحتــاج فيهــا كل فريــق للنقــاط الثــاث مــن أجــل 

الحفاظ عىل سرهام باملسار الصحيح.
شباب الزوايدة x اتحاد الشجاعية

يســعى شــباب الزوايــدة الوافــد الجديــد للــدوري 
العيــار  مــن  مفاجــأة  لتحقيــق  يســعى  املمتــاز 
الشــجاعية، يف  اتحــاد  يســتقبل  الثقيــل عندمــا 
اللقــاء الــذي مــن املقرر أن يجمــع الفريقني عىل 

ملعب الدرة.
مــن الجولتــني املاضيتــني  الــذي خــرج  الزوايــدة 
دون خســارة يريــد أن يحقــق أول انتصاراتــه يف 
لقــاءه أمــام املنطــار، خاصــة وأن الفريــق تعــادل 
وشــباب  النصــرات  أمــام خدمــات  مباراتيــه  يف 
جباليــا وحصــل عــىل نقطتــني، وهــذا مــا يجعــل 
الفــوز مطلــب رئيــي للفريــق الطامــح للحفــاظ 

عىل تواجده يف الدرجة املمتازة.
يعلــم أصحــاب األرض أن مهمتهــم لتحقيق الفوز 
األول لهم يف املسابقة أمام الشجاعية لن تكون 
لبــذل  باملســتحيل ويحتــاج  ليــس  لكنهــا  ســهلة، 
الاعبــني  تركيــز  عــىل  والحفــاظ  جهــد مضاعــف 
ســيعمل  مــا  وهــذا  املبــاراة،  دقائــق  مــدار  عــىل 
عليه الفريق من أجل إيقاف انتصارات الضيوف 

والخروج من أمامهم بالنقاط الثاثة.
عــىل  الزوايــدة  مــدرب  الحجــار  حــازم  وســيعمل 
إيقــاف  أجــل  مــن  األنســب  التشــكيلة  اختيــار 
يعــد  والــذي  للشــجاعية  األمامــي  الخــط  خطــورة 
األقــوى لــدى الضيــوف، مــع االعتــامد عــىل رسعة 
انتقال العبيه من الخلف لألمام للوصول لشباك 
الشجاعية وتأمني املناطق الدفاعية، إذا ما أراد 

الخروج بالنقاط الثاث.
خــرات  مــن  االســتفادة  عــىل  الحجــار  ســيعمل 
يف  الهــور  وطــارق  غــواش  محمــد  مثــل  العبيــه 
الخــط األمامــي، إىل جانــب محمــد أبــو شــعيب 
ومصطفى الداعور يف خط الوســط وغرهم من 
الاعبــني الذيــن يجيــدون التعامــل مــع مثــل هذه 

املباريات.
الشــجاعية يدخــل اللقــاء مبعنويات مرتفعة بعد 
بالــدوري  مشــواره  بدايــة  يف  لفوزيــن  تحقيقــه 
رفــع  بعدمــا  الكاملــة  العامــة  وحصــد  املمتــاز 
رصيده إىل 6 نقاط، ويأمل أن يعود بالثالث من 

أمام الزوايدة وتعزيز مكانته يف مقدمة الرتتيب 
العــزم  عاقــد  الفريــق  أن  عــىل  مجــددًا  والتأكيــد 

عىل املنافسة بكل قوة لحصد اللقب.
عنيــد  فريــق  املنافــس  أن  الشــجاعية  يــدرك 
أنــه  إال  الاعبــني،  مــن  قويــة  مجموعــة  وميلــك 
يرفــض التنــازل عــن تحقيــق الفوز يف ظل أهميته 
الكبــرة والتــي ســتعطي الاعبــني جرعــة جديــدة 

من الثقة إلكامل مشوارهم القوي.
الشــجاعية برغــم اســتعادته ملجموعــة كبــرة مــن 
األوىل  الفريــق  مبــاراة  عــن  غابــوا  الذيــن  العبيــه 
أمــام شــباب خانيونــس، إال أنــه يفتقــد يف مبــاراة 
الــذي حصــل  الصباحــني  يســار  اليــوم ملهاجمــه 
عــىل البطاقــة الحمــراء يف املبــاراة املاضيــة أمام 
اتحــاد بيــت حانون والتي أدت إليقاف ملباراتني 

إضافيتني.
الســويريك  نعيــم  املخــرم  املــدرب  ســيعمل 
خــال  مــن  الصباحــني  غيــاب  معالجــة  عــىل 
كان  الــذي  حــرارة  أحمــد  النجــم  عــىل  االعتــامد 
صاحــب دور بــارز يف تحقيــق الفــوز أمــام شــباب 
خانيونــس وبيــت حانــون، إىل جانــب النجم عاء 

عطية باإلضافة لعمر العرعر ومحمود سلمي.
فيهــا  يلتقــي  التــي  األوىل  املــرة  هــذه  وتعــد 
الفريقــني يف الســنوات األخــرة، حيــث ســبق أن 
لعبــا يف دور الـــ32 مــن بطولــة كأس غــزة 2005 
وفــاز حينهــا الشــجاعية ذهابــًا وإيابــًا بنتيجــة 7-0 

مبجموع املباراتني.
شباب خانيونس x خدمات رفح

شــباب  مبــاراة  يف  حــارضة  االثــارة  ســتكون 
خانيونس وضيفه خدمات رفح والتي من املقرر 
خانيونــس،  ملعــب  عــىل  الفريقــني  تجمــع  أن 
وســط مســاعي كل طــرف للحفــاظ عــىل تواجــده 

يف سكة االنتصارات.
شــباب خانيونــس العائــد مــن أمــام غــزة الريــايض 
رد،  دون  بهــدف  مثــني  بفــوز  املاضيــة  الجولــة 
ســيعمل عــىل مواصلــة تلــك الصحــوة والحفــاظ 
عليهــا أمــام خدمات رفح مســتغا عاميل األرض 

والجمهور.
فــوز النشــامى عــىل الريــايض جــاء بعــد الخســارة 
التــي تلقاهــا الفريــق يف الجولة األوىل من اتحاد 
اآلثــار  مــن  ليخفــف  رد،  دون  بهــدف  الشــجاعية 
الــذي  للفريــق  االفتتاحيــة  النتيجــة  تركتهــا  التــي 
يريــد التواجــد يف مركــز متقــدم عــىل أقــل تقدير 
مــع اعتــامده عــىل مجموعة من الاعبني الشــبان 

من أبناء النادي.
مــن  مميــزة  مجموعــة  خانيونــس  شــباب  ميلــك 
الاعبــني صغــار الســن مثــل ســليامن أبــو عبيــدة 

وهيثــم أبــو عــودة ووليــد أبــو مــوىس إىل جانــب 
باســل  املخــرم  الحــارس  الخــرات  أصحــاب 
الصباحــني ومحمــد أبــو مــوىس ومعتــز أبــو ســل 

وغرهم من الاعبني املميزين.
ترجمــة  حبيــب  أبــو  محمــد  املــدرب  وســيحاول 
خراتــه يف اختيــار التشــكيل األنســب ملواجهــة 
عــىل  اآلخــر  هــو  يعتمــد  الــذي  رفــح  خدمــات 
مجموعــة مــن الاعبــني الشــبان، وســيعمل عــىل 
مجريــات  مــع  للتعامــل  نفســيا  العبيــه  تهيئــة 
الجامهــر  بضغوطــات  التأثــر  وتفــادي  املبــاراة 

التي عادة ما تحر هذه املباريات بكثافة.
ويأمــل خدمــات رفــح يف أن تكــون مباراتــه اليــوم 
الفريــق يف الجولتــني األوىل  اســتمرار النطاقــة 
الهــال  عــىل  فوزهــم  شــهدت  حيــث  والثانيــة 
خــارج ميدانهــم بهدفــني دون رد قبــل الفــوز عــىل 
مــام  هــدف،  مقابــل  أهــداف  بثاثــة  الصداقــة 
النقــاط  انتــزاع  يف  رغبــة  أكــر  الفريــق  ســيجعل 
لتأكيــد حضــوره يف  النشــامى  أمــام  مــن  الثــاث 
مــن  املفقــود  اللقــب  عــىل  املنافســة  مشــهد 

خزائنه يف آخر موسمني.
ويتطلع خدمات رفح صاحب الرقم القيايس يف 
عــدد مــرات الفــوز بلقــب الــدوري )ســتة مــرات(، 
الســتعادة ذكرياتــه مــع شــباب خانيونــس، خاصة 
وأن األخر الرفحي حسم لقب الدوري املمتاز 
موســم 2018/2019 بعــد فــوزه عــىل النشــامى 
التــي  املبــاراة  اثنــني يف  مقابــل  أهــداف  بثاثــة 
جــرت حينهــا عــىل نفس امللعب الذي يســتقبل 

مباراة اليوم.
املــدرب إســام أبــو عريضــة يعلــم جيــدًا كيفيــة 
التعامــل مــع مثــل هــذه املباريــات حيــث متكــن 
مــن تحقيــق الفــوز يف أربعــة مواجهــات قــاد فيهــا 
املوســمني  يف  الصداقــة  أمــام  رفــح  خدمــات 
الذي توىل فيهام تدريب الفريق، قبل أن يعود 
املــايض  املوســم  يف  األخــر  لقيــادة  مجــددًا 
ويتمكن من تحقيق الفوز الرابع له أمام الصداقة 
رفقــة خدمــات رفــح، فيــام حســم التعــادل نتيجــة 
لقــاء واحــد كان فيــه أبــو عريضــة مدربــا للفريــق 

الرفحي.
الجولــة  أبــو عريضــة جامهــر فريقــه يف  وطــأن 
رحيــل  تعويــض  الفريــق  قــدرة  عــىل  املاضيــة 
مجموعــة مميــزة مــن العبيه مثــل أحمد البهداري 
يســار  املهاجــم  جانــب  إىل  النــرب  ومحمــود 
الصباحــني، حيــث دفــع مبجموعــة مــن الاعبــني 
العرجــا  وإبراهيــم  صقــر  جميــل  مثــل  الشــبان 
املدعمــني بعــدد من عنــارص الخرة أمثال أحمد 

اللولحي ومعتز النحال وجهاد أبو رياش.

في الجولة الثالثة لدوري "Ooredoo" الممتاز

الزوايدة الزوايدة xx الشجاعية.. اختبار صعب من أجل النقاط الثالث الشجاعية.. اختبار صعب من أجل النقاط الثالث

شباب خانيونس شباب خانيونس xx خدمات رفح.. الحفاظ على المسار الصحيح خدمات رفح.. الحفاظ على المسار الصحيح
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الصداقة واتحاد خانيونس ُيخفقان في الصداقة واتحاد خانيونس ُيخفقان في 
تحقيق أول فوز بتعادلهما الثالثي الكبيرتحقيق أول فوز بتعادلهما الثالثي الكبير

اتحاد بيت حانون يستثمر الجولة الثالثة اتحاد بيت حانون يستثمر الجولة الثالثة 
وُيلحق الخسارة الثانية بغزة الرياضيوُيلحق الخسارة الثانية بغزة الرياضي

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
فــرض الصداقــة التعــادل اإليجــايب عىل ضيفه اتحاد خانيونس بثالثة 
ملعــب  عــىل  أمــس،  جمعهــا  الــذي  اللقــاء  يف  ملثلهــا،  أهــداف 
دوري  مــن  الثالثــة  الجولــة  مباريــات  ضمــن  غــزة،  مبدينــة  فلســطني 
"ooredoo" املمتاز لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2022-2023.

املركــز  يف  نقطــة   )2( إىل  رصيــده  الصداقــة  رفــع  التعــادل،  وبهــذا 
الثامــن، بينــا ارتقــى اتحــاد خانيونــس للمركــز الخامــس، برصيــد )3( 

نقاط.
وبهــذا التعــادل يكــون فريقــا الصداقــة واتحــاد خانيونــس قــد أخفقــا 
يف تحقيــق أول فــوز بعــد انقضــاء ثــالث جــوالت عــىل بطولــة الــدوري، 
حيــث خــر الصداقــة مبــاراة وتعــادل يف اثنتــني، فيــا خضــع اتحــاد 

خانيونس للتعادل للمرة الثالثة عىل التوايل.
أبــو  صائــب   ،)62( الحــداد  محمــد  الصداقــة  ســجل  ثالثيــة  ســجل 
اتحــاد  ثالثيــة  ســجل  فيــا   ،)90+6 عــوض  وفــارس   ،)64( حشــيش 
خانيونــس، ميــرة البــواب "بالخطــأ يف مرمــاه" )13(، محمــد متــراز 

)34(، ورمضان شبري )68(.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

عــىل  تذكــر  الفريقــني، دون هجــات  مــن  نبــض  بجــس  الشــوط  بــدأ 
املرميني، وانحرص اللعب يف وسط امللعب.

وسنحت أول الفرص للصداقة عندما لعب معتز شتيوي كرة عرضية، 
مل يلحق بها محمد الحداد، واستمرت يف طريقه لخارج امللعب.

التقــدم،  خانيونــس  اتحــاد  منــح  املتواضــع،  الصداقــة  فريــق  أداء 
الــذي ســجل  البــواب  الهــدف األول، عــر الالعــب ميــرة  بتســجيل 

غزة/ وائل الحلبي: 
 "ooredoo" اســتعاد اتحــاد بيــت حانــون توازنــه يف منافســات دوري
املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة غــزة ملوســم 2022/2023، بفــوزه الثمــني 
عــىل غــزة الريــايض بهدفــني دون مقابــل، يف املبــاراة التي جرت بينها 

أمس عىل ملعب بيت حانون يف افتتاح الجولة الثالثة للمسابقة.
أمــام  الخســارة  بعــد  رسيعــا  لنفســه  التــوازن  أعــاد  حانــون  بيــت  اتحــاد 
الشــجاعية يف الجولــة الثانيــة، لينجــح يف رفــع رصيــد نقاطــه إىل )6( يف 
املركــز الثالــث مؤقتــًا، متأخــرًا عــن الشــجاعية وخدمــات رفــح صاحبــي 
بهــذه  الريــايض  غــزة  األهــداف، وزادت متاعــب  بفــارق  الرصيــد  نفــس 
الخســارة التــي أوقفــت رصيــده عنــد نقطــة وحيــدة متســاويًا مــع شــباب 
جباليا والهالل وخدمات النصريات وجميعهم مل يلعبوا مبارياتهم يف 

الجولة الثالثة.
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
الضيــوف كانــوا املبادريــن هجوميــًا، لكنهــم مل يشــكلوا أي خطورة تذكر 
عىل مرمى الحارس عطايا جودة، ورسعان ما تراجعوا للدفاع مع دخول 
"الحوانني" يف أجواء املباراة حيث كانوا األخطر يف الوصول للمرمى.
بيــت حانــون فــرض أفضليتــه وحــاول اســتثار األجنحــة إلرســال الكــرات 
العرضيــة، والحــت الفرصــة مــن عرضيــة ناجــي بكــر التــي أبعدهــا فــادي 
الخــراق  مســاعيهم  يف  األرض  أصحــاب  ليســتمر  لركنيــة،  العــراوي 

دفاعات العميد. 
محاوالت أصحاب األرض أمثرت عن هدف التقدم بعدما أرســل مهند 
أبــو زيــد عرضيــة وصلــت زميله حازم شكشــك الذي أودعها برأســه قوية 
يف شباك غزة الريايض )27(، حاول األخري تدارك املوقف والرد عىل 
الهــدف إال أنــه افتقــد للقــوة الهجوميــة ومل يفلــح يف احــداث أي تهديــد 

بالخطأ يف مرماه عند الدقيقة "13"
وبحث الصداقة عن هدف التعادل، وضغط بكل قوة لكنه مل يشكل 
خطــورة عــىل مرمــى الفريــق الضيــف، وتكرت معظــم الهجات عند 

خط الدفاع.
استغل االتحاد تقدم العبي الصداقة، ومتكن تسجيل الهدف الثاين 
انفــراده بحــارس  بعــد  عــر الالعــب محمــد متــراز مــن هجمــة مرتــدة 

املرمى ووضعها يف الشباك عند الدقيقة "34".
ســدد محمــد الحــداد كــرة مــن خــارج الصنــدوق جــاءت فــوق العارضــة 
بقليــل، وكاد االتحــاد أن يضيــف الهــدف الثالــث، بعــد انفــراد عمر أبو 

عبيدة، لكنه سدد الكرة بني يدي الحارس فادي جابر.
• الشوط الثاني

ويف الشــوط الثاين دفع عاد هاشــم املدير الفني للصداقة بجميع 
االتحــاد عــىل  اعتمــد  بينــا  قــوة،  بــكل  الهجوميــة، وضغــط  أســلحته 
الهجــات املرتــدة، وأهــدر خليــل مطر فرصة عندما ســدد كرة زاحفة 
أبعدها الحارس عبد الرحمن النريص لركنية، وعاد الصداقة ألجواء 
املبــاراة بهــدف التقليــص الــذي ســجله محمــد الحــداد عنــد "62"، 
واســتغل الصداقــة اندفاعــه الهجومــي وتراجــع االتحــاد، ليتمكــن مــن 

تسجيل هدف التعادل عر البديل صائب أبو حشيش "64".
 دقائــق معــدودة، ومتكــن اتحــاد خانيونــس مــن التقــدم بهــدف ثالــث 
سجله الالعب رمضان شبري عند الدقيقة "68"، عندما استقبل كرة 

عرضية زحفه وسددها يف الشباك.
ضغــط املكثــف نتــج عنــه أهــدار عــدة فــرص، قبــل أن تشــهد الثانيــة 
األخــرية مــن اللقــاء تســجيل هــدف التعــادل عــر العبــه فــارس عــوض، 

عند الدقيقة "90+6".

عىل مرمى اتحاد بيت حانون.
• الشوط الثاني

اتحــاد بيــت حانــون حــاول اربــاك العميد من خــالل الضغط املبكر عىل 
مرمــى الحــارس أحمــد برهــم مــن أجل الوصول لشــباكه مرة ثانية، وســدد 
أحمــد الغــزايل كــرة زاحفــة جانبت املرمى بقليل، فيا رد غزة الريايض 
بتبديــالت هجوميــة مــن أجــل تصحيــح أوضــاع الفريق داخل املســتطيل 

األخرض.
محمد سلان كان عىل مشارف االنفراد مبرمى الريايض لكن املدافع 
أحمد جربوع كان له باملرصاد وأبعد الكرة إىل ركنية، وظهرت الخطورة 
عــىل مرمــى بيــت حانــون مــن رأســية إبراهيــم ســالمة التــي مــرت بجــوار 
القائــم بقليــل، وعــاد بعدهــا أصحاب األرض للبحث عن تعزيز النتيجة، 
وارتقــى البديــل غســان أبــو عــودة لكــرة عرضيــة ارتــدت أمــام زميلــه ناجــي 
بكــر الــذي ســددها واصطدمــت بالدفــاع لتصــل مهنــد أبــو زيــد الــذي مل 

يردد يف إيداعها الشباك بتسديدة قوية )70(.
حــاول غــزة الريــايض بعــد الهــدف الثــاين التحرر من قيــوده الدفاعية من 
أجل تذليل الفارق وســدد ربحي شــتيوي كرة قوية مرت بجوار املرمى، 
وعــاد زميلــه ســالمة ووضــع كــرة قويــة فــوق املرمــى بقليــل، لكــن أخطــر 
املحاوالت كانت من معتز الحوراين الذي أطلق كرة صاروخية تصدى 
لهــا الحــارس بطريقــة خاطئــة وكادت أن متــر إىل املرمــى لكنهــا خرجــت 

إىل ركلة ركنية.
عــاود بيــت حانــون محاوالتــه عــىل املرمــى مــن خــالل انطالقــات البديــل 
محمــد فروانــة الــذي ســدد كــرة قويــة مــرت مــن أمــام مرمى غــزة الريايض 
قويــة  كــرة  ويســدد  املدافعــني  مــن  وميــر  أخــرى  مــرة  ليعــود  بســالم، 
اصطدمــت بالقائــم، ليطلــق بعدهــا الحكــم صافــرة نهايــة املبــاراة معلنــا 

عن فوز بيت حانون بهدفني دون رد.

بطاقة المباراة
•الجولة )3(

•امللعب: فلسطني
•التاريخ: 23/9/2022

•الفريقان: الصداقة x اتحاد خانيونس
•النتيجة: )3-3(

•أصحاب األهداف:
- الصداقــة: محمــد الحــداد، وصائــب أبــو حشــيش، 

وفارس عوض
يف  "بالخطــأ  البــواب  ميــرة  خانيونــس:  اتحــاد   -

مرماه"، محمد متراز ورمضان شبري
•العقوبات:

•بطاقة صفراء: )3(
الصداقة : فارس عوض )27(، ومحمد الحداد )85(

اتحاد خانيونس : عمر أبو عبيدة )10(
•بطاقة حمراء: )0(

•طاقم الحكام والمراقبين
الســدودي  محمــد  ســاحة(،  )حكــم  شــبات  هــالل 
ثــان(  أبــو شــدق )مســاعد  )مســاعد أول(، مارســيل 
محمــود  رابــع(،  )حكــم  سليســل  أبــو  الســالم  عبــد 
)ُمقيــم  مقبــل  ســعدو  املبــاراة(،  )مراقــب  مســعود 

الُحكام(.
•تشكيلة الفريقين:

•الصداقة
يوســف،  أبــو  جــالل  البــواب،  ميــرة  جابــر،  فــادي 
)فــارس  الرامــي  محمــد  ناجــي،  أبــو  محمــد 
)حســن  شــتيوي  معتــز  حمــد،  عمــر  عــوض40(، 

الحامــي40(، عمــر بلــح )خالــد هنيــة 60(، خليــل 
أبــو  )صائــب  ســامل  يوســف  الحــداد،  محمــد  مطــر، 

حشيش 46(
- مدرب الفريق: عاد هاشم

- قائد الفريق: فادي جابر
•اتحاد خانيونس

مهنــد  شــبري،  رمضــان  النريــص،  الرحمــن  عبــد 
املــرصي، عــالء العريــان، باســل أبــو بطنــني، حســن 
مــرزوق )عــاد أبــو طعيمــة 88(، أحمــد كالب، عمــر 
أبــو عبيــدة، حاتــم نصــار )يوســف لولــو 55(، محمــد 

متراز، عمران أبو بالل )أنور عمران 70(
- مدرب الفريق: نبيل صيدم

- قائد الفريق: مهند املرصي

بطاقة المباراة
الجولة )3(

امللعب: بيت حانون
التاريخ: 23/9/2022
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زيد )70(

•العقوبات:
•بطاقة صفراء: )5(

اتحــاد بيــت حانــون: محمــود أبــو الخــري )23( ناجــي 
الكفارنة )42( 
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•طاقم الحكام والمراقبين
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املباراة(، محمد الشيخ خليل )ُمقيم الُحكام(.
•تشكيلة الفريقين:
•اتحاد بيت حانون

عطايــا جــودة، ناجــي الكفارنــة، يوســف أبــو زيــد، عبد 
الرحمــن أبــو الطرابيــش، عبــد الكريم نصــري، مهند أبو 
زيــد، محمــود أبــو الخــري )عــدي غلبــان 61(، محمــود 
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شكشك، أحمد الغزايل )غسان أبو عودة 67(

- مدرب الفريق: محمد العياوي
- قائد الفريق: عبد الرحمن أبو الطرابيش

•غزة الرياضي
العــراوي،  فــادي  الكحلــوت،  أحمــد  برهــم،  أحمــد 
أحمد جربوع، إبراهيم أبو زيد )إبراهيم ســالمة 46( 
خميــس اللبــان )عبــد الرحمــن الكحلــوت 50(، تامــر 
فــارس، معتــز الحــوراين، عــز الديــن أبــو راس، ربحــي 
شتيوي، كامل الرامي )عبد الله إساعيل 74(.

- مدرب الفريق: محمود املزين
- قائد الفريق: فادي العراوي
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بعد االهتزاز في الثانيةبعد االهتزاز في الثانيةللجولة الثالثة على التواليللجولة الثالثة على التوالي



فتح تحقيق قضائي باإلهانات العنصرية بحق فتح تحقيق قضائي باإلهانات العنصرية بحق فينيسيوسفينيسيوس

ُعمانُعمان تقصي  تقصي العراقالعراق بركالت الترجيح وتبلغ النهائي بركالت الترجيح وتبلغ النهائي

كاكا كاكا نجم البرازيل السابق ُيشارك في ماراثون برليننجم البرازيل السابق ُيشارك في ماراثون برلين

قطرقطر تؤكد ثقتها بقدراتها التنظيمية لمونديال  تؤكد ثقتها بقدراتها التنظيمية لمونديال 20222022 رغم "المشككين" رغم "المشككين"

مدريد/)أ ف ب(:
الربازيــي  طالــت  التــي  العنرصيــة  باإلهانــات  تحقيقــًا  إســبانيا  يف  العــام  االدعــاء  فتــح 
فينيسيوس جونيور قبل وخالل مباراة دريب العاصمة بني فريقه ريال ومضيفه أتلتيكو 

يف الدوري املحي لكرة القدم، وفق ما أفاد الجمعة.
وُفِتــَح التحقيــق بعــد شــكوى مــن منظمــة مناهضــة للعنرصيــة بشــأن اإلهانــات العنرصيــة 

التي وجهتها مجموعة من مشجعي أتلتيكو لفينيسيوس.
وأطلقت بعض املجموعات من مشجعي أتلتيكو هتافات "أنت قرد فينيسيوس، أنت 
قــرد" قبــل وأثنــاء املبــاراة التــي فــاز بهــا ريــال عىل جــاره اللدود 1-2 األحــد املايض عىل 

ملعب "واندا مرتوبوليتانو".
ورمــى مشــجعو أتلتيكــو فينيســيوس ومواطنــه رودريغــو باملقذوفــات، بينهــا والعــات، 

خالل احتفالهام بالتسجيل يف مرمى فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوين.
الهتافــات ذات  العــام يف مدريــد تحقيقــًا يف  البيــان الجمعــة "فتــح االدعــاء  وجــاء يف 
الطابــع العنــرصي التــي ســمعت داخــل وخــارج ملعــب أتلتيكــو مدريــد ضــد أحــد العبــي 

ريال مدريد خالل مباراة األحد 18 أيلول/سبتمرب".
وأضــاف أن "االدعــاء العــام طلــب مــن الرشطة تحليل تســجيالت هذه األحداث من أجل 
تحديــد األشــخاص الذيــن أطلقــوا هــذه اإلهانــات العنرصية ملعرفة مــا إذا كانت لهم أي 

عالقة بجامعات عنيفة أو متطرفة".
كــام ُطِلــَب مــن الرشطــة التحقيــق يف مــا إذا كانــت الهتافــات تكــررت داخــل امللعــب، 
فيام حض االدعاء العام موظفي األمن يف أتلتيكو عىل تسليم أي معلومات "ميكن أن 

تساعد يف توضيح ما حدث".
وبعدمــا أدان رئيــس الــوزراء اإلســباين بــدرو سانشــيس الثالثــاء ســكوت أتلتيكــو، الفريــق 

الــذي يشــجعه شــخصيًا، وعــدم اتخــاذه موقفــًا ضــد الهتافــات العنرصيــة التــي أطلقهــا 
جمهوره، أصدر النادي بيانًا شجب فيه ما حصل، قائاًل "أتلتيكو مدريد يدين الهتافات 

غري املقبولة التي أطلقتها أقلية من املشجعني خارج امللعب قبل الدريب".
وشــدد "ال ميكــن لعــدد قليــل أن يلطخــوا صــورة اآلالف واآلالف مــن مشــجعي أتلتيكــو 
الذيــن يدعمــون فريقهــم بشــغف واحــرتام للخصــم"، مضيفــًا "إن األمل الــذي تشــعر بــه 
لقاعــدة  الســامح  ميكننــا  ال  هائــل.  حــدث  ملــا  أتلتيكــو(  )لقــب  +روخيبالنكــو+  عائلــة 
مشــجعينا أن تكــون عــىل عالقــة بهــذا النــوع مــن الســلوك والتشــكيك يف قيمنــا بســبب 

أقلية ال متثلنا".
وتابع "قرارنا ثابت وواضح، ولن نتوقف حتى يتم طردهم من عائلة +روخيبالنكو+، ألنه 

ال ميكنهم أن يكونوا جزءًا منها".
ومل يكــن مــا حصــل يف مبــاراة األحــد ســوى اســتكامل للــرشارة التــي بدأهــا رئيــس رابطــة 
بــدرو برافــو حــني قــال أمــام ماليــني املشــاهدين إن عــىل  وكالء الالعبــني يف إســبانيا 

فينيسيوس التوقف "عن الترصف كقرد" يف طريقة رقصاته االحتفالية باألهداف.
واعتــذر برافــو بعــد ذلــك، قائــاًل إنه اســتخدم عبــارة مل يقصد بها أي دالالت عنرصية، بل 

إنها تستخدم بشكل شائع يف إسبانيا مبعنى "الترصف كاألحمق" أو "العبث".
كام انتقد رئيس بلدية العاصمة مدريد خوسيه لويس مارتينيس أمليدا الذي هو ايضًا 
مــن مشــجعي أتلتيكــو، الجمهــور الــذي أطلــق هــذه الهتافات بحق فينيســيوس، قائاًل "ال 

مكان لهم، ليس فقط يف حدث ريايض، لكن يف أي مجال من مجاالت الحياة".
وعــرّبت أســامء كبــرية يف كــرة القــدم الربازيليــة، عــىل غــرار األســطورة بيليــه ونيــامر، عــن 
ســخطها حيــال ترصيحــات برافــو، فيــام قــال ريــال مدريــد إنه يرفض "كل أنــواع العنرصية 

وكراهية األجانب" و"سيتخذ إجراءات قانونية".

عامن/)أ ف ب(:
أقــى املنتخــب الُعــامين نظــريه العراقــي عندمــا تغلــب عليــه 
)3-4( بــركالت الرتجيــح بعــد تعادلهــام يف الوقــت األصــي )-1

1( أمــس، عــىل ملعــب مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين بعــامن 
وبلغ املباراة النهائية لدورة األردن الدولية الرباعية لكرة القدم.

االثنــني  النهائيــة  املبــاراة  يف  العــامين  املنتخــب  ويلتقــي 
القــادم مــع الفائــز مــن مبــاراة األردن وســوريا التــي تقــام الحقــا، 
بينــام يلعــب العــراق مــع الخــارس من هذه املبــاراة عىل املركز 

الثالث.
املنتخــب  مرمــى  حــارس  تألــق  الرتجيــح  ركالت  وشــهدت 

الُعامين إبراهيم املخيني الذي تصدى لثالث ركالت.
التحفــظ  وظهــر  حقيقيــة،  فرصــًا  األول  الشــوط  يشــهد  ومل 
الدفاعــي بشــكل واضــح مــن الجانبــني، لكــن الحــال تغــري بعــد 
منتصف الشــوط الثاين وظهرت األفضلية ملصلحة املنتخب 
الُعــامين عندمــا أرســل عمــر اليحيــى كرة أمام املرمــى العراقي 

تجــاوزت الجميــع ووصلــت اىل املدافــع املتقــدم عمــر بايــت، 
حســن  جــالل  الحــارس  برباعــة  لهــا  تصــدى  زاحفــة  فســددها 

وحرمه من افتتاح التسجيل )72(.
وأمثــر الضغــط الُعــامين عــن هدفــا برأســية لعمــر املاليك عىل 

يسار جالل حسن )82(.
وحــاول املنتخــب العراقــي إدراك التعــادل رسيعــًا برأســية مــن 
آســو رســتم صدهــا الحــارس )83(، قبل ان ميــرر أمجد عطوان 
كــرة عرضيــة داخــل املنطقــة ارتقــى لهــا أميــن حســني وتابعهــا 

برأسه ملست يد الحارس وتحولت لسقف املرمى )84(.
ومعتــز  صبحــي  عصــام  لُعــامن  ســجل  الرتجيــح،  ركالت  ويف 
بايت ومحمد املسلمي وجميل اليحمدي، وتصدى الحارس 

العراقي لركلتي صالح اليحيى وعمر املاليك.
أما بالنســبة للعراق، ســجل أمجد عطوان وحســني ازاد وحمزة 
عدنــان وتصــدى الحــارس الُعــامين لركالت أمين حســني وآســو 

رستم وشريكو كربم.

برلني/)أ ف ب(:
تتمثــل مبشــاركته  الســابق كاكا مغامــرة جديــدة  الربازيــل  يبــدأ العــب وســط منتخــب 
يف ماراثــون برلــني األحــد، مؤكــدًا انــه "متحمــس بقــدر مــا كنــت أشــعر قبــل مباريــات كرة 

القدم".
وأكــد كاكا )40 عامــًا( املتــوج بلقــب مونديــال 2002مــع منتخب بالده والذي دافع عن 
ألوان ميالن اإليطايل وريال مدريد االسباين قبل أن يعتزل عام 2017، ان والده الذي 

عاىن من مضاعفات فريوس كورونا هو من ألهمه للتسابق يف املاراثون.
وقال العب الوســط املهاجم الســابق يف املؤمتر الصحايف الذي اقيم الجمعة متهيدًا 

النطالق ماراثون برلني أن والده "ظل راقدًا يف املستشفى لفرتة 45 يومًا".
وتابع "لحسن الحظ، هو معنا اليوم".

وأردف كاكا الــذي يشــارك إىل جانبــه والــده وشــقيقه، قائــاًل "لــن يركــض، بــل ســيميش 
فقط، لكننا أردناه يف هذه التجربة معنا، إنها تجربة عائلية أكرث" من تنافسية.

واعتــرب الربازيــي ان ســباقات ماراثــون هــي أحــداث رياضيــة خاصــة ألن الهــواة بامكانهــم 
بالطبــع،  جــدًا...  متحمــس  "أنــا  مؤكــدًا  املحرتفــني،  مــع  جنــب  إىل  جنبــًا  املشــاركة 

األمــر مختلــف متامــًا عــن هــؤالء الرجــال )مشــريًا إىل املحرتفــني(، هــذا يشء جيــد يف 
املاراثون".

وتابــع "بصفتــي مــن الرياضيــني الهــواة، ميكننــي الركــض وأن أكــون يف الوقــت ذاتــه إىل 
جانــب املحرتفــني" و"هــذا يشء مميــز حقــًا يف املاراثــون، بعــد ذلــك ميكننــي القول إن 

أفضل عداء يف املاراثون حقق هذا التوقيت، ويف نفس الوقت كنت أركض معه".
وأمــل كاكا يف أن يتمكــن مــن انهــاء ماراثــون برلــني يف أقل من 4 ســاعات، وأضاف الفائز 
بالكــرة الذهبيــة ألفضــل العــب يف العــامل عــام 2007 "أريــد أن أجــري حــوايل 3 ســاعات 

و40 دقيقة، إذا شعرت بحالة جيدة فرمبا ميكنني فعل املزيد".
بدأ كاكا الذي يعترب أحد أفضل الالعبني يف تاريخ الربازيل والكرة املستديرة مسريته 
مع ساو باولو عام 2001، قبل أن ينتقل بعد ثالث سنوات إىل القارة األوروبية لاللتحاق 
مبيــالن الــذي فــاز معــه بعــدة ألقاب منهــا الدوري املحي موســم 2004-2003 ودوري 
األبطــال وكأس العــامل لألنديــة عــام 2007، ثــم ريــال مدريــد وأحــرز معــه لقــب الــدوري 
موسم 2012-2011. شارك يف 92 مباراة مع منتخب بالده، وسجل 29 هدفًا وقاده 

للفوز مبونديال 2002 وبكأس القارات عامي 2005 و2009.

الدوحة/)أ ف ب(:
اعترب األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث يف قطر 
حســن الــذوادي أن بــالده ســتثبت قدرتهــا عــىل اســتضافة 
كأس العامل لكرة القدم رغم "التشكيك" فيها، وذلك قبل 

انطالق املونديال يف ترشين الثاين/نوفمرب املقبل.
وتستعد الدولة الخليجية الغنية بالغاز الستضافة الحدث 
األكرب يف تاريخها حيث تتجّهز الستقبال أكرث من مليون 
مشــجع يف أول مونديــال ُيقــام عــىل مشــارف الشــتاء ويف 
منتصــف املوســم األورويب مــن 20 ترشيــن الثاين/نوفمرب 

وحتى 18 كانون األول/ديسمرب.
القطريــة  األنبــاء  وكالــة  نــرشت  مقابلــة  الــذوادي يف  وقــال 
"قنــا" الخميــس مقتطفــات منها إن "دولة قطر تخّطت منذ 
وقــت طويــل مرحلــة الــرد عىل املشــككني يف قدرتها عىل 

استضافة بطولة كأس العامل".

وتابع "إننا منذ اليوم األول كنا عىل يقني أن األفعال عىل 
أرض الواقــع هــي التــي ســتثبت للجميــع قــدرة قطــر عــىل 

استضافة بطولة كبرية بحجم كأس العامل".
خــالل  شــخص  مليــون  مــن  أكــرث  يزورهــا  أن  قطــر  وتتوقــع 
املونديــال. وقــد تــم االنتهــاء مــن األعــامل يف كل مالعــب 
كأس العــامل الثامنيــة، وترتكــز األنظــار حاليــًا عــىل قضايــا 

النقل واإلقامة لألعداد الهائلة من املشجعني.
بهــم" يف كأس  أّن "الجميــع مرحــب  أّكــدت  وكانــت قطــر 
العــامل، مشــرية إىل إصالحــات يف قوانــني العمــل مبــا يف 
حيــال  طالتهــا  انتقــادات  بعــد  لألجــور  األدىن  الحــد  ذلــك 

مسألة حقوق العامل األجانب.
كــام يــرّص املنظمــون أيًضــا عــىل أنــه ســيكون هنــاك أماكــن 
إقامة كافية لجميع املشــجعني يف الدولة التي يبلغ عدد 

سكانها 2,8 مليون نسمة.

وقال الذوادي إّن قطر ومنذ فوزها برشف اســتضافة كأس 
األحــداث  مــن  "الكثــري  نّظمــت   2010 العــام  يف  العــامل 
كأس  ومنهــا  املشــككني،  كل  عــىل  ردت  التــي  املهمــة 
تــم  فرصــة  أكــرث  كانــت  والتــي   ،2021 قطــر   )...( العــرب 
بشــكل  للمونديــال  التشــغيلية  الخطــط  تجربــة  خاللهــا 

متكامل".
الخميــس  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  وأعلــن 
مرحلــة  ســتنطلق  أيلول/ســبتمرب   27 يــوم  مــن  ابتــداء  أنــه 
كأس  نهايــة  حتــى  وســتتواصل  األخــرية  اللحظــة  مبيعــات 

العامل.
وقــال املنظمــون الشــهر املــايض إنــه تــم بيــع 2,45 مليــون 
أّن  أعلــن  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  أن  علــاًم  تذكــرة، 
إجــاميل عــدد التذاكــر ســيبلغ 3010679، مبــا يف ذلــك 

تذاكر مرحلة اللحظة األخرية.
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• إيران ُتسقط األوروغواي
سانت بولنت/)أ ف ب(:

نظــريه  عــىل  الفتــًا  فــوزًا  القــدم  لكــرة  اإليــراين  املنتخــب  حقــق 
املــدرب  مــع  الثانيــة  مغامرتــه  مســتهل  يف  -1صفــر  األوروغويــاين 
أمــس، يف  أقيــم  لقــاء ودي  الربتغــايل كارلــوس كــريوش، وذلــك يف 
مدينة سانت بولنت النمسوية ضمن استعدادات الطرفني ملونديال 

قطر 2022.
وكان املنتخــب اإليــراين يخــوض اختبــاره األول مــع مدربــه الجديــد 
القديم كريوش العائد اىل "تيم مّي" للمرة الثانية بعد تجربة ناجحة 
تخللهــا  املنصــب(  يف  األطــول  )املــدة  و2019   2011 بــني  أوىل 

قيادته اىل مونديايل الربازيل 2014 وروسيا 2018.
الجنــويب متامــًا  األمــرييك  املنتخــب  عليــه  ســيطر  أول  شــوط  وبعــد 
ســواريس  لويــس  املخــرم  عــرب  الفــرص  مــن  العديــد  فيــه  وأهــدر 
ودارويــن نونييــس وفيديريكــو فالفــريدي وماتيــاس أوليفــريا، تحســن 
أداء اإليرانيــني يف الشــوط الثــاين وهــددوا مرمــى الحــارس ســريخيو 
روشــيت إن كان عــرب مهــدي تــرايب، إحســان حــاج صــايف أو ســعيد 
عــزت اللــه، حتــى نجحــوا يف النهاية بخطف هــدف التقدم والفوز عرب 
البديل مهاجم بورتو الربتغايل مهدي طرامي بعد متريرة من البديل 

اآلخر كريم أنصاري فرد )79(.
وبذلــك، ألحــق املنتخــب اإليــراين ببطل العــامل مرتني هزميته األوىل 
منــذ 16 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2021 حني ســقط يف بوليفيا صفر-

3 يف تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة للمونديال القطري.
•اإلمارات تخسر أمام الباراغواي

أمــس،  الباراغويــاين صفــر1-  نظــريه  امــام  االمــارات  وخــر منتخــب 
يف النمســا يف مبــاراة دوليــة وديــة لكــرة القــدم ضمــن اســتعداداتهام 

لالستحقاقات املقبلة.
وسجل فابيان بالبوينا هدف الباراغواي يف الدقيقة 85.

وعانــد الحــظ "االبيــض"، بعدما أصاب العبوه العارضة مرتني، األوىل 
برأســية عــي  عــرب تســديدة مهاجمــه حــارب عبداللــه )27( والثانيــة 

مبخوت بعدما تلقى عرضية متقنة من عبدالله رمضان )62(.
ديرليــس  تســديدة  الباراغــواي  فــرص  اخطــر  كانــت  املقابــل،  يف 
غونســاليس التــي اصابــت قائــم مرمــى الحــارس خالــد عيــى)68(، 
قبل ان يفشــل االخري يف التصدي لرأســية املدافع املتقدم بالبوينا 

اثر ركنية )85(.
•اليابان تتفوق على الواليات المتحدة

وحققــت اليابــان فــوزًا مقنعــًا عــىل الواليــات املتحــدة -2صفــر أمــس، 
يف لقــاء ودي يف كــرة القــدم أقيــم يف مدينــة دوســلدورف األملانيــة، 
وذلــك ضمــن اســتعدادات الطرفــني ملونديــال قطــر الــذي ينطلــق يف 

20 ترشين الثاين/نوفمرب.
وبغيــاب نجــم تشــليس اإلنكليــزي كريســتيان بوليســيك الــذي تعــرض 
الواليــات  قدمــت  للمبــاراة،  التحضرييــة  التامريــن  خــالل  إلصابــة 
املتحــدة أداء باهتــًا أمــام املنتخــب اآلســيوي الــذي افتتــح التســجيل 
هيدمياســا  مــن  متريــرة  بعــد  كامــادا  دايــيش  عــرب   24 الدقيقــة  يف 

موريتا.
ورغم التبديالت الكثرية التي أجراها املدرب األمرييك غريغ برهالرت 
يف الشوط الثاين، عجز العبوه عن إيجاد طريقهم اىل شباك اليابان 
أن تحســم  قبــل  للتســجيل  مــن مناســبة  أكــرث  أقــرب يف  التــي كانــت 
النتيجــة نهائيــًا بهــدف ثــاٍن يف الدقيقــة 88 عــرب البديــل كاورو ميتوما 

بعد متريرة من يوتا ناكاياما.
النهائيــات  قبــل  أخــرية  وديــة  مبــاراة  املتحــدة  الواليــات  وتخــوض 
العامليــة الثالثــاء ضــد الســعودية يف مورســيا، فيــام تبقــى اليابان يف 

دوسلدورف ملواجهة اإلكوادور يف اليوم ذاته.
• تعادل كوريا مع كوستاريكا

الــدورة  يف  أمــس،   ،2-2 كوســتاريكا  مــع  الجنوبيــة  كوريــا  تعادلــت 
الرباعيــة الوديــة التــي تســتضيفها اســتعدادا ملونديــال قطــر 2022 
يف  صفــر2-  أوزبكســتان  أمــام  الكامــريون  ســقوط  شــهدت  والتــي 

غويانغ.
العامليــة  النهائيــات  اىل  متأهلــني  منتخبــني  بــني  األول  اللقــاء  يف 
بــدت كوريــا الجنوبيــة  20 ترشيــن الثاين/نوفمــرب،  التــي تنطلــق يف 
يف طريقهــا اىل الســقوط بــني جامهريهــا لــوال قائدهــا نجــم توتنهــام 
اإلنكليزي سون هيونغ-مني الذي أدرك التعادل يف الدقيقة 85 من 
ركلــة حــرة تســبب بهــا الحــارس إســتيبان ألفارادو باعرتاضــه الكرة بيده 

خارج منطقة الجزاء، ما أدى اىل طرده.
عــرب  األرض  أصحــاب  تقــدم  بعدمــا  بالتعــادل  األول  الشــوط  وانتهــى 
هوانغ هي-شــان )28( قبل أن ترد كوســتاريكا عرب جيويســون بينيت 

)41( الذي عاد ووضعها يف املقدمة يف الدقيقة 63.
الــدورة  هــذه  األخــرية يف  الثانيــة  مباراتهــا  الجنوبيــة  كوريــا  وتخــوض 
أمــام  بهزميــة مخيبــة  منيــت  التــي  الكامــريون  أمــام  الثالثــاء  الرباعيــة 
أوزبكســتان بهدفــني ســجلهام خوجيــامت إركينــوف )24( وأوســتون 

أورونوف )76(.
ومــن جهتهــا، ســتكون كوســتاريكا التــي بلغت النهائيــات عرب امللحق 
الــدويل عــىل حســاب نيوزيلنــدا، أمــام مهمــة صعبــة جــدًا أيضــًا يف 
املجموعــة الخامســة حيــث تتواجــه مــع إســبانيا بطلــة 2010، أملانيــا 

املتوجة أربع مرات آخرها عام 2014، واليابان.

نتائج مباريات نتائج مباريات 
دولية تجريبيةدولية تجريبية

دورة األردن الرباعية:
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مسجد يحمل آثار العمارة العثمانية يثري إعجاب الزوار يف العاصمة الصومالية مقديشو     )األناضول(

األفقي:
1 -مخرتع التلسكوب 

2 -مهاجر – يجري يف العروق + مختلفان 
3 - علم مذكر – فيه شفاء للناس + حرف 
4 - للنداء معكوسة – محافظة مرصية 

5 - نصف رسور + در 
6 -حرف + يستخدم يف تقوية الرتبة + حرف + 

من حاالت البحر 
7 - تفرزها الغدد يف الدم + حرف جزم 

8 - أحد الوالدين + من األشهر الرومية 
9 -حرف جر – عند + معظم معكوسة 

العمودي:
1 - أداة تنبيه – تخيالت 

2 - أحرف متشابهة – بني 
اثنني 

3 -حليم مبعرث – شعوب 
معكوسة 

4 - يتبع – فاوض يف البيع 
والرشاء 

5 - مضيق يف تركيا بدون 
ال

6 - يرتك + سئم + عالج 
معكوسة 

7 - ارتقاء معكوسة + 
يصيل يف الناس إماما+ 

عرشة باالنجلزيية + ن 
8 - االسم األول لمؤذن 

الرسول صىل هللا عليه 
وسلم+ برهان 

9 -تآمر مع العدو-  يف 
البحر 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

عاصمة جزر القمر 
تتكون من 6 حروف 

ألمانيا – السودان – بريطانيا – الرياض – الخرطوم 
- الصومال – نيجرييا – أسرتاليا – اليابان – الصني 

– سوريا – قم – دمشق – عمان – مرص – ديب – 
لم – لن 

حل الكلمة الضائعة 

موروين

إعداد/ وفاء المهتدي

واشنطن/ وكاالت:
شوهد العديد من املخلوقات الزرقاء من قبل 
العلــاء الذيــن يتحكمــون يف مركبــة تعمــل عــن 
املحيــط  البحــر  قــاع  مــن  بالقــرب   )ROV( بعــد 

بسانت كروا، إحدى جزر فريجن األمريكية.
وتــم اكتشــاف النقــط الغامضــة بــا حــراك عــى 
 407( قدمــًا  و2005   1335 بــن  البحــر  قــاع 

و611 مرتا( تحت سطح املاء.
وقــام الباحثــون بتجربــة املركبــة ROV مــن عــى 
 Okeanos Explorer األبحــاث  ســفينة  مــن 
والغــاف  للمحيطــات  الوطنيــة  لــإدارة  التابعــة 
األشــهر  أمضــت  والتــي   ،)NOAA( الجــوي 
مــن  أجــزاء  استكشــاف  يف  املاضيــة  األربعــة 
سلســلة  مــن  كجــزء  األطلــي  املحيــط  شــال 
استكشاف NOAA "رحلة إىل ريدج 2022".

وكــا هــو الحــال مــع كل غــوص آخــر خــال هذه 
الرحات االستكشافية، تم بث اللقطات الحية 
مــن  البحــار  أعــاق  لعشــاق   NOAA بواســطة 

جميع أنحاء العامل لاستمتاع بها.
الباحثــون  اكتشــف  املبــارش،  البــث  وخــال 

وقامــوا بالتكبــري عــر املجهــر ألحــد املخلوقــات 
الزرقاء غري العادية وبدأوا يف مناقشة ما ميكن 

أن تكون.
أن  مــن املحتمــل  أنــه  بعــض املراقبــن  والحــظ 
يكون إما مرجانيًا ناعًا أو إسفنجيًا، ورمبا حتى 
الجياتينيــة  البحريــة  الافقاريــات   - تونيــكات 

التي يشار إليها أحيانًا باسم نافورات البحر.
واقــرتح الفريــق عــددًا مــن األســاء املســتعارة 
املحتملة، مبا يف ذلك "اليشء األزرق الوعر" 

و"األزرق الحيوي" و"األزرق اللزج".
وقال أحد الباحثن مازحًا: "أستطيع أن أخرك 
مــا  أقــى  هــذا  ولكــن  صخــرة،  ليســت  أنهــا 

ميكنني الذهاب إليه".
وتشــمل املشــاهد األخــرى الجديــرة باملاحظة 
خــراء  عيــون  ذات  ســمكة  الغطــس  مــن 
وســمكة   ،)Chlorophthalmidae(
وســمكة   ،)Sternoptychidae( فقــس 
زجاجــي  وإســفنج   ،)Polymixia( لحيــة 
الخيــزران  ومرجــان   ،)Hexactinellida(
نــادرًا  )Isididae(، وشــعاب مرجانيــة متحجــرة 

.NOAA ما يتم ماحظتها، وفقًا لـ
وســيبدأ الفريــق اآلن العمليــة املطولــة ملحاولــة 

تحديد املادة الزرقاء املحرية.
إنهــم  الباحثــون  قــال  املبــارش،  البــث  ويف 
سريســلون الصور ومقاطع الفيديو من الغوص 
إىل خراء املرجان واإلسفنج ملعرفة ما إذا كان 

بإمكانهم تحديد النقاط الغامضة.
وهذه ليست مهمة سهلة، حيث يوجد حوايل 
2000 نوع من الشعاب املرجانية اللينة، وفقًا 
وحــوايل  البحريــة،  لألنــواع  العاملــي  للســجل 
NOAA؛  لـــً  وفقــا  اإلســفنج،  مــن  نــوع   8500
ووفقًا ملعهد سميثســونيان للمحيطات، يوجد 

حوايل 3000 نوع من الغايات.
وقــال العلــاء إذا مل يتمكــن الخــراء من تحديد 
جمــع  يتــم  حتــى  قامئــًا  اللغــز  فســيظل  النــوع، 

عينة.
هــو  اللــزج  اللغــز  هــذا  أن  الفريــق  ويعتقــد 
الحمــات  هــذه  يجعــل  ملــا  املثــايل  النمــوذج 
ممتعــة ومهمــة للغايــة - للمشــاهدين والعلــاء 

عى حد سواء.

واشنطن / وكاالت:
املــاء"  "إلــه  معنــاه  باســم  املعــروف  "نيبتــون"  الكوكــب  ظهــر 
التقطهــا  باهــرًا ومتألقــا يف صــور مذهلــة  باإلغريقيــة القدميــة، 
تلســكوب James Webb الفضــايئ، ووزعتهــا "ناســا" للكوكب 
األبعــد عــن الشــمس بــن الكواكب الجارة لــألرض، إىل درجة أنه 

يكمل دورة واحدة حول الشمس كل 164 سنة و8 أشهر. 
وظهــرت يف صــور "جيمــس ويــب" للكوكــب غري املــريئ بالعن 
املجردة، سبعة أقار من 14 تدور حوله، أكرها Triton الذي 

بدا وكأنه نجم يف جوف الساء.
يف حــن "قدمــت الصــور أوضــح رؤيــة لحلقــات نبتــون منــذ أكــر 
من 30 عامًا، حيث ظهرت يف ضوء األشعة تحت الحمراء التي 

يستخدمها التلسكوب الفضايئ العماق.
اكتشــاف  عــى  عامــًا   176 مــرور   ،2022 ســبتمر   23 وميثــل 
الراحــل   Johann Gottfried Galle األملــاين  الفلــك  عــامل 
يف 1910 بعمــر 98 ســنة، لنبتــون املوصــوف بعمــاق جليدي، 
يســتمر كل فصــل مــن فصولــه األربعــة 40 ســنة وشــهرين، وهــو 
عــن  كيلومــرت  مليــون  و474  مليــارات   4 الشــمس  عــن  بعيــد 

الشمس.
ومع أنه بعيد كل تلك املسافة الهائلة، إال أنه الرابع حجًا بن 
كواكــب املجموعــة الشمســية بعد املشــرتي وزحــل وأورانوس، 

العلــاء  حــرّي  لذلــك  دامئــًا،  الســطوع  شــديد  للراصديــن  يبــدو 
لســنوات، حتــى زارتــه مركبــة Voyager 2 األمريكيــة عــن قــرب، 
واكتشــفت يف 1989 أن ســطح "الكوكب األزرق" كا هو لقبه 
أيضــًا، مغطــى بالنيرتوجــن املتجمــد واملكثــف، لذلــك يعكــس 
70 % مــن ضــوء الشــمس الــذي يصــل إليــه، فيبــدو ســاطعًا أكــر 

ما ينبغي.
ويف "نبتــون" مثــري آخــر، يتعلــق بقمــره "تريتــون" األكــر مبرتــن 
ونصــف املــرة مــن قمــر األرض، والبعيــد عــن كوكبــه بعــد القمــر 
عــن األرض تقريبــًا، )355 ألفــًا مــن الكيلومــرتات(، فقــد اتضــح 
مــن  الطــراز، حممهــا كوكتيــل  براكــن جليديــة  فيــه  أن  للعلــاء 
 8 نيرتوجــن ســائل وميثــان وغبــار، ينطــرد مــن الفوهــة مرتفعــًا 
كيلومــرتات بالجــو أحيانــًا، ثم يتجمد عى الفور ويتســاقط كتًا 
جليديــة عــى الســطح املتلبــدة فوقــه طبقــات مــن النيرتوجــن 

مستمرة بالتضخم منذ مليارات السنن.
أمــا الــذي يجعــل نبتــون شــبيهًا إىل حد مــا بكوكب زحل، فهي 5 
حلقــات كوكبيــة رئيســية مكونــة مــن الغبــار الكــوين، تــدور حولــه 
مــع كتــل أخــرى مــن الجليــد والغبار، ترســم أقواســًا دائرية حوله، 
ونرى بعضها يف الصورة الرئيسية التي التقطها "جيمس ويب" 
الفضــايئ، وفيهــا ظهــرت 6 أقــار أخــرى تــدور حــول الكوكــب، 

ذكرت "ناسا" اسم كل منها.

"آيفـــــــون "14 أكثــــــــر هواتــــــف 
آبــــــــل قابليــــــــــــة للتصليــــــــــح 

كاليفورنيا/ وكاالت:
يعتر هاتف آيفون iPhone 14( 14(، الذي تم طرحه للبيع مؤخرًا، أكر أجهزة آيفون قابلية 

لإصاح منذ آيفونiPhone 7( 7(، الذي ظهر يف عام 2016م.
وأعادت رشكة آبل )Apple( تصميم الهيكل الداخيل لجهاز آيفون 14 للساح للمستخدمن 
بإزالــة واســتبدال كل مــن الزجــاج الخلفــي للجهــاز وشاشــته عــن طريــق إزالــة اثنــْن فقــط مــن 

الراغي، وفًقا لعملية التفكيك التي أجراها موقع "آي فكست".
وستســهل التغيــريات عــى موظفــي متجــر آبــل، ومتاجــر اإلصــاح املســتقلة واملســتخدمن، 
اســتبدال شاشــة الهاتــف والزجــاج الخلفــي والبطاريــة، وهــي اإلصاحــات األكر شــيوًعا ملعظم 

الهواتف الذكية.
وقــال املحــرر باملوقــع كيــيل وينــز :" "لقــد أعــادت رشكــة آبــل تصميــم األجــزاء الداخليــة لجهــاز 

آيفون 14 بالكامل لتسهيل عملية اإلصاح، إنه ليس مرئًيا عى اإلطاق من الخارج".
وتابع : "يعد تحســن التصميم هذا مكســًبا كبرًيا" ، مشــريًا إىل أن هذه التغيريات يف آيفون 

ستساعده عى االستمرار فرتة أطول.
وتســتخدم طــرازات آيفــون 14 بــرو )iPhone 14 Pro( املتطــورة تصميــًا جديــًدا أكــر قابليــة 

لإصاح.
وتأيت إعادة تصميم آيفون من آبل مع استمرار املدافعن عن القوانن التي متنح املستهلكن 
الوصول إىل الكتيبات واألدوات واألجزاء الازمة إلصاح األجهزة اإللكرتونية واآلالت الصناعية 
املعقــدة بشــكل متزايــد، ويقولــون إنهــا ســتجعلها تــدوم فــرتة أطــول، مــا يقلــل مــن النفايــات 

اإللكرتونية واألثر البيئي، بينا توفر املال للمستخدمن.
ويطلــق املدافعــون عــى الســبب اســم "الحــق يف اإلصــاح" وقــد نظــرت العديــد مــن الواليــات 
األمريكيــة يف تريعــات مــن شــأنها إجبــار رشكات اإللكرتونيــات االســتهاكية عــى نــر أدلــة 

وبيع قطع غيار أصلية. 
وقد اتخذت آبل بعض الخطوات السنوات األخرية نحو تسهيل إصاح أجهزتها ، ويف أبريل/

نيســان، قدمت برنامًجا يســمى إصاح الخدمة الذاتية والذي يســمح للمســتخدمن ومحات 
اإلصــاح املســتقلة باســتئجار نفــس األدوات التــي تســتخدمها متاجــر الركــة، باإلضافــة إىل 
رشاء قطع أصلية منها، كا قامت الركة بتوفري كتيبات إصاح ألجهزتها من خال الرنامج.

ومع ذلك، ال تزال آبل ترص عى أن زيارة فني معتمد منها هي أفضل طريقة للغالبية العظمى 
من العماء إلصاح أجهزتهم.

كائــن غريــب فــي المحيــط يثيــر حيــرة العلمــاء"جيمس ويب" يلتقط صورًا مذهلة لـ"نيبتون"
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هنيــة يهنـــئ امللـــك السعــودي  ... 

تحذيـــــــرات مــــــن اقتحامـــــــات  ... 

عضـــــــو "كنيســــــــــت" ينفــــــــخ  ... 

استهجـــــان فلسطينـــي  ... 

 االحتــال لوضــع حــد فــوري النتهاكاتــه، والعمل 
عــى محاكمــة قادتــه كمجرمي حــرب، وعزله يف 

مختلف املحافل الدولية.
إلنقــاذ  الفــوري  التدخــل  رضورة  عــى  وشــدد 
املقدســات اإلسامية واملسيحية من اإلرهاب 
اإلرسائييل، منوها إىل أن االحتال ومستوطنيه 
"األعيــاد  يســمى  مــا  مــع  تزامنــا  يســتعدون 
اليهوديــة" خــال الشــهر الجــاري والشــهر القادم 
ألوســع حملة اقتحامات وتدنيس وعدوان عى 
الحائــط  بعــرض  ضاربــن  األقــى،  املســجد 
املواثيــق والقــرارات الدوليــة، مــا يشــكل تعديــا 
صارخا عى مكانة املسجد الدينية واستخفاًفا 

سافًرا مبشاعر املسلمن كافة.
مادة انتخابية

ونقلــت صحيفــة "األخبــار" اللبنانيــة عــن مصادر 
قولهــا  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف 
املرصيــن  الوســطاء  إىل  أوصلــت  الحركــة  إن 
مــا  "تراقــب  أنهــا  أخــرا  واألمميــن  والقطريــن 
يجري يف املسجد األقى، ومحاوالت اليمن 
املتطرف تكريس تقسيمه، عرب تكثيف سياسة 
االقتحامــات، وإقامــة مراســم اســتفزازية جديدة 

داخل الحرم".
املصــادر،  بحســب  خصوصــا،  حــاس  وركــزت 
املزعــوم  الهيــكل  جاعــات  "نيــة  مســألة  عــى 

رأس  خــال  األقــى  باحــات  يف  البــوق  نفــخ 
الســنة العربيــة"، مشــددة عــى أنهــا "لــن تســمح 
بتمريــر هــذا األمــر، ولــن تــردد يف اتخــاذ القــرار 

املناسب حياله".
عــى  الضغــط  إىل  الوســطاء  الحركــة  ودعــت 
تقبــل  لــن  املقاومــة  "ألن  االحتــال  ســلطات 
يســتخدمها  انتخابيــة  مــادة  األقــى  يكــون  بــأن 
أن  مؤكــدة  االحتــال"،  دولــة  يف  املتطرفــون 
تــزال حــارضة،  ال  القــدس  "نتائــج معركــة ســيف 

ولن يتم الراجع عن مكتسباتها".
مــا  أن  حــاس  حركــة  أكــدت  أمــس،  مــن  وأول 
مــن  األقــى  واملســجد  القــدس  يف  يجــري 
املخططــات  ووتــرة  العــدوان  ألشــكال  تســارع 
ســافًرا  اعتــداء  "يشــكل  التهويديــة  اإلرسائيليــة 
للمدينــة  واإلســامية  الدينيــة  املكانــة  عــى 
املســؤولية  االحتــال  محملــة  واملســجد"، 
االنتهــاكات،  هــذه  تداعيــات  عــن  الكاملــة 
دينيــة  حــرب  إىل  كلهــا  املنطقــة  جــر  وإمكانيــة 

مفتوحة تنتهي بزواله.
الوطنــي  العمــل  فصائــل  نظمــت  ذلــك،  إىل 
يف  حاشــدة  جاهريــة  مســرة  واإلســامي 
ألهــل  إســنادا  غــزة،  قطــاع  جنــويب  رفــح  مدينــة 

القدس واملسجد األقى.
وشارك يف املسرة حشد غفر من املواطنن 

والفصائــل  القــوى  عــن  ممثلــن  بحضــور 
ومخاتــر،  ووجهــاء  اعتباريــة  وشــخصيات 
وانطلقــوا مــن جميــع مســاجد مدينــة رفــح، إىل 

ميدان العودة الرئيس باملدينة. 
د.  واإلســامية  الوطنيــة  القــوى  ممثــل  وقــال 
ممــدوح زعــرب يف كلمــة لــه خــال املســرة: إن 
القدس كانت وال تزال وســتبقى نقطًة لتصحيح 
املسار "ونذكر االحتال كيف أضاءت صواريخ 
معركــة  يف  املحتلــة  األرايض  ســاء  املقاومــة 
ســيف القــدس نــرصة للمســجد األقــى وأهلنــا 

يف القدس".
وأضــاف زعــرب أن "أمــًة تقبــل أن ميــس أقصاهــا 
أقصاهــا،  إىل  أقصاهــا  مــن  حتــًا  سُتســتباح 
بــدوره ويحــرس ثغــره"، داعيــا إىل  الــكل  فليقــم 
شــد الرحــال للمســجد األقــى، وشــد أزر ودعم 
لقطعــان  والتصــدي  فيــه،  املرابطــن  وإســناد 

املستوطنن. 
الغربيــة  الضفــة  يف  الثائــر  الشــباَب  دعــا  كــا 
املحتلة للميض قدًما يف طريق ذات الشــوكة، 
وماحقة جنود االحتال واملســتوطنن يف كل 
مــكان، موجهــا رســالة ألهــل القــدس واملرابطن 
يف باحــات األقــى "إننــا معكــم وإليكــم، ونشــد 
عــى أياديكــم وندعــم صمودكــم وندعوكــم لصد 

محاوالت تدنيس واستباحة مسجدنا".

إشعال المنطقة
وقال نائب رئيس الحركة اإلسامية يف الداخل 
املحتــل الشــيخ كــال الخطيــب إن نفــخ البــوق 
الشــعائر  مــن  وغــره  األقــى  املســجد  يف 
والطقوس التلمودية والتوراتية هو يف الحقيقة 
نفــخ عــى جمــر ونــار حريــق كبــر سيشــتعل يف 
كل املنطقــة بفعــل هذه املارســات العنرصية 

والحمقاء.
وأضــاف الخطيــب يف ترصيــح أمــس أن "ساســة 
مــع  ويــزداد  القلــب،  عمــى  أصابهــم  االحتــال 
اقــراب حّمــى االنتخابــات والســعي إلظهــار مــن 
األكــر ميينيــة وتطرًفــا تجــاه املســجد األقى"، 
اليهــود  اقتحامــات  إلغــاء  عــدم  أن  إىل  الفتــا 
للمســجد األقــى ســيصل باالحتــال إىل حــد 
يف  مســلم  مليــون   1700 عقيــدة  مصادمــة 

العامل.
وحــذر مــن أن األمــر وصــل إىل حــد إعــان إحدى 
واملســاة  املزعــوم  "الهيــكل"  بنــاء  جمعيــات 
ســفريات  تنظيــم  إىل  بأيدينــا"  الهيــكل  "جبــل 
مجانية من أقى الشال إىل أقى الجنوب، 
ســاحات  وتدنيــس  اقتحــام  يف  للمشــاركة 
املســجد األقــى وأداء طقــوس وشــعائر النفــخ 
يف البــوق فيهــا، معتــربا أن االحتال يبدأ الســنة 
عــى  ســافرة  حــرب  بإعــان  الجديــدة  العربيــة 

عاقبتهــا  ســتكون  املســلمن،  وقبلــة  عقيــدة 
وخيمة. وذكر بأن اقتحام ارئيل شارون املسجد 
كان   2000 أيلــول  ســبتمرب/   28 يف  األقــى 
الــرارة التــي أشــعلت االنتفاضــة الفلســطينية 

الثانية التي عرفت باسم انتفاضة األقى. 
إىل  نــداًء  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  ووجهــت 
تجديــد  بوجــوب  اإلســامية  الريعــة  علــاء 
إجــاع األمــة عــى ثوابتهــا يف األقى، يف وجه 
محــاوالت محــوه مــن الوجــود وتأســيس املعبــد 

املزعوم عى أنقاضه.
ونوهت املؤسسة يف بيان لها إىل أن املسجد 
األقــى يتعــرض لخطــر إحــال دينــي إجــايل، 
متوازيــة؛  تهويــد  مســارات  ثاثــة  يف  يتجســد 
املــكاين،  والتقســيم  الزمــاين،  التقســيم  هــي 
و"التأســيس املعنــوي للمعبــد" املزعــوم، عــرب 
فرض الطقوس التوراتية يف املسجد األقى.

وجــددت التأكيــد عــى أن "األقــى هــو كل مــا 
دار عليه الســور، قدســيته واحدٌة ال تتجزأ، وهو 
أحــد أقــدس مســاجد األمة الثاثة"، مشــرًة إىل 
أنــه "بكامــل مســاحته، إســامي خالــص، ال يقبل 

القسمة وال املشاركة".
وشددت عى أن "أداء الطقوس غر اإلسامية 
بــكل  يواجــه  أن  يســتحق  وجــودي  عــدوان  فيــه 
أي  "دخــول  وأن  املمكنــة"،  املقاومــة  أشــكال 

أبراهــام  اتفــاق  بوابــة  مــن  األقــى  إىل  مســلم 
ســيئ الذكر هو عدواٌن عى األقى يســتدعي 

الرد واملنع".
الربملــان  يف  النيابيــة  فلســطن  لجنــة  وأدانــت 
مــن أعضــاء "الكنيســت"  اقتحــام عــدد  األردين 
األقــى  املســجد  ومســتوطنن  اإلرسائيــيل 

بحاية قوات االحتال.
عــى  عنهــا  صــدر  بيــان  يف  اللجنــة  واســتنكرت 
أمــس  الظهــراوي  النائــب محمــد  رئيســها  لســان 
إقــدام عــدد مــن أعضاء "الكنيســت" عى النفخ 
املحاذيــة  الرحمــة  بــاب  مقــربة  داخــل  بالبــوق 
وانتهــاكا  اســتفزازا  تعتــرب  خطــوة  يف  لألقــى، 

خطرا لحرمة املسجد املبارك وأكنافه.
وأشارت إىل أن محاوالت االحتال لتغير الواقع 
التاريخــي والقانــوين القائم يف القدس املحتلة 
مؤكــدة  الفشــل،  مرفوضــة ومصرهــا  واألقــى 
املقدســات  عــى  الهاشــمية  الوصايــة  أهميــة 
الريــف.  القــدس  يف  واملســيحية  اإلســامية 
الثــاين  اللــه  وأشــارت إىل مواقــف امللــك عبــد 
الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  والراســخة  الثابتــة 
داعيــة الربملانــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة 
إىل اتخــاذ اإلجــراءات الضاغطــة التــي من شــأنها 
وقــف تلــك املارســات غــر املروعــة، والتــي 

ترفضها األعراف واملواثيق الدولية.

عفــٍو ملــي عــن جميــع املوقوفــن الفلســطينين لــدى اململكــة، وأن 
تبقــى الســعودية دار أمــن وســام ألبنــاء شــعبنا كــا كانــت ومــا زالــت 
عى عهدها الوثيق مع فلسطن، وأبنائها الذين احتضنتهم اململكة 

عرب عقود طويلة من الزمن.

ويف "يوم الغفران"، وفق مزاعمهم.
من جهة ثانية، دعســت قوات االحتال شــابًّا بســيارة 
عســكرية وأصابتــه بجــروح ورضوض، خال مواجهات 
واندلعــت  نابلــس،  مبدينــة  الطــور  منطقــة  يف 
خالهــا  أطلقــت  والقــوات  الشــبان  بــن  مواجهــات 
الغــاز املســيل للدمــوع تجاههــم مــا أدى إىل  قنابــل 

إصابة العرات منهم باالختناق.
بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كــا 
املســيل للدمــوع يف إثــر قمــع قوات االحتال مســرة 
منددة باالستيطان يف قرية بيت دجن رشق نابلس.

بــن  مواجهــات  نابلــس  جنــوب  بيتــا  بلــدة  وشــهدت 
الشباب الثائر وقوات االحتال.

الحــي  بالرصــاص  أصيــب طفــل  قلقيليــة،  ويف رشق 
وعــدد مــن املواطنــن بالرصــاص املعــدين املغلــف 

االحتــال يف  قــوات  مــع  مواجهــات  خــال  باملطــاط 
قرية كفر قدوم.

اندلعــت  املواجهــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
عقــب انطــاق املســرة األســبوعية الســلمية، ما أدى 
إلصابــة طفــل )13 عاًمــا( بالرصــاص الحــي يف الفخذ، 
وآخريــن  "املطاطــي"،  بالرصــاص  مواطنــن  و10 

بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع.
املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  الخليــل،  وســط  ويف 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع خــال مواجهــات 

مع قوات االحتال يف شارع الشالة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اقتحمــت 
شارع الشالة وأطلقت قنابل الغاز صوب املواطنن 

ما أدى إىل إصابة عدد منهم باالختناق.
أطلقــت  االحتــال  قــوات  إن  الصحــة:  وزارة  وقالــت 

مســاء أمــس قنبلــة غــاز مســيل للدمــوع داخــل ســاحة 
طــوارئ مستشــفى الخليــل، مــا أدى إلصابــة عــدد مــن 

املواطنن وكوادر املستشفى باالختناق.
وتجــددت املواجهــات بــن الشــبان وقــوات االحتــال 

يف بلدة الطور رشق القدس املحتلة مساء أمس.
وأفــادت مصــادر محلية بأن قــوات االحتال اقتحمت 
بلــدة الطــور مــا أدى النــدالع مواجهــات مــع الشــبان، 
والرصــاص  الصــوت  قنابــل  القــوات  أطلقــت  حيــث 
املطاطــي، وفتحــت خراطيــم امليــاه العادمــة صــوب 

منازل املواطنن.
مواجهــات  خــال  فتــى  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
تعــرف هويتهــا،  وفتيــن، مل  البلــدة،  اندلعــت يف 
بعد تأديتها صاة الجمعة وخروجها من املســجد 
مــن  طفــا  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــا  األقــى. 

داخل محل تجاري عقب اقتحامها بلدة دير الحطب 
رشق نابلس.

رعيهــم  أثنــاء  املاشــية  رعــاة  مســتوطنون  وطــارد 
مواشيهم يف خلة مكحول باألغوار الشالية.

االحتــال  زوارق  حــارصت  فقــد  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
الحربية صباح أمس ثاثة قوارب صيد يف عرض بحر 

رفح جنويب القطاع.
وأكــدت لجــان الصياديــن أن الــزوارق الحربيــة فتحــت 
نران أسلحتها الثقيلة تجاه تلك القوارب وحارصتها 

وسط إطاق نار كثيف.
كــا فتحــت قــوات االحتــال املتمركــزة عــى الحــدود 
صــوب  الرشاشــة  أســلحتها  نــران  للقطــاع  الشــالية 
األرايض الزراعيــة شــال بلــدة بيــت حانــون، موقعــة 

أرضارا يف املمتلكات.

أنقرة/الجزيرة نت:
مــى عامــان تقريبــا عــى توقيــع اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار بــن أذربيجــان وأرمينيا، الذي أنهى 
حربــا واســعة النطــاق بــن الجانبــن أســفرت عــن 
آالف القتــى، واســتعادة باكــو أجزاء واســعة من 
أرايض إقليم قره باغ املتنازع عليه مع يريفان. 
منــذ  البلديــن  بــن  الحــدود  عــى  الوضــع  لكــن 
ذلــك الحــن يشــهد بن فينة وأخرى اشــتباكات 
نحــو  قبــل  وأخطرهــا  آخرهــا  كان  متجــددة، 
األخــرة  االشــتباكات  أدت  وبينــا  أســبوعن. 
جانبــي  عــى  جنــدي   200 نحــو  مــرصع  إىل 
بالتســبب  االتهامــات  الطرفــان  تبــادل  الحــدود، 
يف هذه االشــتباكات، وهو ما يتكرر عقب كل 
جولــة مــن التصعيــد عــى الحدود بــن البلدين. 
وانتهــت هــذه الجولة بوقف إلطاق النار أعلنته 
التوصــل  الفضــل يف  أرمينيــا  ونســبت  روســيا، 
مل  حــن  ويف  املتحــدة.  الواليــات  إىل  إليــه 
يشــهد املوقــف الــريك الداعــم بشــكل مطلــق 
ألذربيجــان أي تبــّدل، إذ طالــب الرئيــس الــريك 
رجب طيب أردوغان أرمينيا بوقف استفزازاتها 
ضــد جارتهــا وااللتــزام باتفاق 2020 الذي أنهى 
الحــرب آنــذاك، أبــدت الواليــات املتحــدة دعًا 
أكــرب ملوقــف يريفــان، إذ طالبــت بوقــف إطــاق 
حــول  الطرفــن  بــن  "نــزاع  إىل  مشــرة  النــار، 
إقليــم قــره بــاغ"، وهو ما انتقدته باكو مذكرة بأن 

اإلقليم يتبع لها بحكم القانون الدويل.
ترصيــح  عــى  األمــريك  املوقــف  يقتــرص  ومل 
مجلــس  رئيســة  أجــرت  فقــد  أذربيجــان،  أزعــج 
األحــد  بيلــويس  نانــي  األمــريك  النــواب 
للجــدل"  "مثــرة  بأنهــا  زيــارة وصفــت  املــايض 
إىل أرمينيــا، اتهمــت خالهــا أذربيجــان بإشــعال 
فتيــل االشــتباكات األخــرة، معتــربة أنهــا تهــدد 
كــا  ســام".  اتفــاق  إىل  التوصــل  "احتــال 
شــددت عــى أن "أرمينيــا لديهــا أهميــة خاصــة 

بالنسبة إلينا".
وخــال زيارتهــا التــي اســتمرت 3 أيــام وشــهدت 
تــذكاري  نصــب  عــى  ورودا  وضعهــا  مراســم 
يريفــان  تصفهــا  التــي   1915 أحــداث  لضحايــا 

بارتكابهــا،  العثانيــة  الدولــة  وتتهــم  باإلبــادة 
تركيــا  نحّمــل  الكونغــرس،  بيلــويس "يف  قالــت 
وأذربيجــان مســؤولية النــزاع حــول ناغــورين قــره 

باغ".
موقف أميركي متعرج

يبــدو املوقــف األمــريك من النــزاع حول قره باغ 
للجانــب  الســابق  مــن  انحيــازا  أكــر  هــذه املــرة 
يكــن  مل  أنــه  إال  األقــل،  عــى  رســميا  األرمينــي 
ثابتــا عــى الــدوام، فقــد مــر مبنعطفــات عديــدة 
يف  لواشــنطن  املتبدلــة  املصالــح  بحســب 

املنطقة.
الجمهوريــات  شــؤون  يف  املتخصــص  الكاتــب 
جاســم  الحــاج  باســل  الســابقة  الســوفياتية 
ناغــورين  حيــال  األمــريك  املوقــف  أن  يعتقــد 
قــره بــاغ أواخــر الثانينيــات قبــل انهيــار االتحــاد 
الغمــوض  مــن  الكثــر  يحمــل  "كان  الســوفيايت 
يف  الخــوض  يف  واشــنطن  رغبــة  وعــدم 

التفاصيل".
ويضيــف الحــاج جاســم، متحدثــا للجزيــرة نــت، 
أن واشــنطن حرصــت مــن خــال موقفهــا القديم 
"عى عدم إزعاج تركيا الدولة العضو يف حلف 
الناتــو، التــي كان ينظــر إليها بوصفها رأس حربة 
يف مواجهــة املعســكر الرقــي مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى حرصــت عى عدم اســتفزاز اللويب 

األرمني القوي يف الواليات املتحدة".
الســوفيايت  االتحــاد  انهيــار  بعــد  أنــه  ويوضــح 
كحليــف  أرمينيــا  إىل  تنظــر  واشــنطن  بــدأت 
حظــر  الكونغــرس  وأقــر  املنطقــة،  يف  محتمــل 
وقــرارات  ألذربيجــان  العســكرية  املســاعدات 
أخرى لدعم أرمينيا، واستمر ذلك إىل منتصف 
لــركات  الســاح  بعــد  لكــن  التســعينيات. 
أمركيــة باملشــاركة يف تطويــر قطاعــات الطاقــة 
يف بحــر قزويــن، بــدأ وقتهــا املوقــف األمــريك 
مــع   2001 عــام  وبعــد  أذربيجــان،  تجــاه  يتغــر 
حــرب أمــركا عــى اإلرهاب احتلــت باكو موقعا 

أساسيا بن حلفاء واشنطن، وفقا للمتحدث.
دعم تركي حاسم

املوقــف األمــريك املتذبــذب حيــال النــزاع يف 

وبعــد  أثنــاء  أخــرى  مــرة  تبــّدل  القوقــاز  منطقــة 
حرب 2020 بن أذربيجان وأرمينيا، مع الركيز 
أكر عى إدانة مساهات تركيا الداعمة لباكو 
عســكريا وسياســيا، ال ســيا بعــد الــدور البــارز 
إلحــاق هزميــة واضحــة  للمســرات الركيــة يف 
تقــدم  عنــه  نجــم  مــا  األرمينــي،  الجيــش  لــدى 
إقليــم  األذربيجانيــة يف  للقــوات  كبــر  ميــداين 
بــاغ، وهــو  وتعالــت أصــوات يف الواليــات  قــره 
لفــرض  تدعــو   2020 حــرب  خــال  املتحــدة 
عقوبــات عــى تركيــا بســبب دعمهــا أذربيجــان، 
بالتزامن مع تهديد وزارة الدفاع األمركية أنقرة 
القــوات  أجرتهــا  تجربــة  خلفيــة  عــى  بعقوبــات 
املســلحة الركيــة ملنظومة الدفــاع "إس400-" 

)S-400( الروسية.

وبعــد ذلــك بأشــهر، وتحديدا يف أبريل/نيســان 
بايــدن  جــو  األمــريك  الرئيــس  أعلــن   ،2021

جاعيــة"  "إبــادة  إىل  األرمــن  بتعــرض  اعرافــه 
األمــر   ،1915 يف  العثانيــة  الدولــة  يــد  عــى 

الذي أغضب تركيا.
الكاتــب املتخصــص يف شــؤون املنطقــة باســل 
الحاج جاســم يعتقد أن االقراب األمريك نحو 
أرمينيا يف الفرة األخرة جاء "يف إطار الضغط 
الركيــة  بالعاقــات  يرتبــط  وال  تركيــا،  عــى 
األمركيــة  بالخافــات  ارتباطــه  بقــدر  األرمينيــة 
2011، يف  بعــد عــام  التــي تفاقمــت  الركيــة، 
إطــار الحــرب الســورية ودعــم واشــنطن االمتــداد 
الســوري لحــزب العــال الكردســتاين املصنــف 
عــى قوائــم اإلرهــاب يف حلــف الناتــو وتحاربــه 

تركيا منذ سنوات طويلة".
ويعتــرب أنــه يف اآلونــة األخــرة ال تروق لواشــنطن 
السياســة  يف  الركيــة  التحــركات  بعــض 
الخارجيــة، ال ســيا تلــك امللفــات التــي تنســق 
االتفــاق  يف  حصــل  مــا  وهــو  روســيا،  مــع  فيهــا 
األخــر عــام 2020 والــذي أنهــى حــرب قــره بــاغ 
الثانيــة وزاد مــن التقــارب الــرويس الــريك عــى 

حساب الركاء الغربين.
نانــي  النــواب  تعرضــت زيــارة رئيســة مجلــس 
االشــتباكات  عقــب  ألرمينيــا  األخــرة  بيلــويس 

باعتبارهــا  تركيــا،  مــن  شــديدة  انتقــادات  إىل 
خطوة ال تسهم يف السام.

الــريك  الرئيــس  نائــب  أوقطــاي  فــؤاد  وقــال 
بشــأن  "املنحــازة"  بيلــويس  ترصيحــات  إن 
الدبلوماســية"  للجهــود  "تخريــب  االشــتباكات 
تويــر-  -عــرب  أوقطــاي  كــا دعــا  وغــر مقبولــة. 
ترصيحــات  كانــت  إذا  مــا  لتوضيــح  واشــنطن 
للواليــات  الرســمي  املوقــف  تعكــس  بيلــويس 

املتحدة.
التحريــر  مديــر  تاكيــش،  باتوهــان  وبحســب 
الناطقــة  الركيــة  صبــاح  ديــيل  جريــدة  يف 
باإلنجليزيــة، فــإن العاقــات بــن تركيــا وأرمينيــا 
"عقبــة كبــرة" أمــام اســتعادة العاقــات الثنائيــة 

بالكامل بن الواليات املتحدة وتركيا.
ويوضــح تاكيــش، يف حديــث للجزيــرة نــت، أن 
يظــل  املؤســفة   1915 أحــداث  حــول  النقــاش 
رمزيــا، لكــن التناقــض بــن الطرفــن يبــدو أكــر 

تعقيدا عى املستوين اإلقليمي والدويل.
إىل  بيلــويس  زيــارة  الــريك  الصحفــي  ويضــع 
التــي  للجــدل"  "املثــرة  والترصيحــات  أرمينيــا 
قلــوب  "كســب  ســياق  يف  هنــاك  بهــا  أدلــت 
الجالية األرمينية يف الداخل من جهة، وترسيخ 

نفوذها السيايس من جهة أخرى".
أمــا الباحــث باســل الحــاج جاســم فيضــع زيــارة 
بيلــويس يف إطــار إقليمــي أوســع، قائــًا "ميكــن 
النظــر إىل زيــارة بيلــويس إىل يريفــان عــى أنهــا 
استفزاز لروسيا وتركيا وأذربيجان معا، وتهدف 
يف  الداخــيل  االســتقطاب  زيــادة  إىل  أيضــا 
أرمينيــا عــى اعتبــار تزامــن الزيــارة مــع دعــوات 
األمــن  معاهــدة  منظمــة  مــن  أرمينيــا  النســحاب 

الجاعي التي تقودها روسيا".
العاقــات  ســتتجه  أيــن  إىل  الواضــح  غــر  ومــن 
الركيــة األمركيــة فيــا يتعلــق مبلــف القوقــاز، 
مراحلــه  "يف  أنــه  جاســم  الحــاج  يعتقــد  الــذي 
األخــرة يف ظــل تعقيــدات كــربى"، ويضيف أن 
"وجــود إرسائيــل عــى خــط هذه األزمــة كحليف 
قــوي ألذربيجــان قــد يخفــف عــن تركيــا يف هــذا 

الشق من العاقات األمركية الركية".

رغم الموقف األمرييك المتذبذب.. نزاع القوقاز 
ملف آخر يعمق الخالفات األمريكية الرتكية

التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية، 
وعــدم الحديــث بلغــة االســتجداء 
وإمنــا  ُتســتجدى  ال  "فالحقــوق 
خريشــة  وطالــب  انتزاًعــا".  ُتنتــزع 
الســلطة  أجهــزة  يــد  برفــع  عبــاس 
الغربيــة،  بالضفــة  املقاومــن  عــن 
الطريــق  يعــرف  شــعبنا  أن  مؤكــًدا 
ولديــه الحــل يف مواجهــة االحتــال 
زمــن  يف  الشــباب  عــى  و"نراهــن 

التخاذل والهوان".
يطــرح  مل  عبــاس  أن  إىل  ونبــه 
ــا ســوى املفاوضــات  بديــًا حقيقيًّ
معتــربًا  االحتــال،  مــع  الخــارسة 
الخطــاب ســيفقد شــعبنا  بعــد  أنــه 
املصداقية عند املجتمع الدويل.

أمــل  لنــا  "ليــس  أنــه  عــى  وشــدد 
عــى  والعمــل  مقاومتنــا،  ســوى 
للمقاومــن  ســيايس  غطــاء  توفــر 

يف الضفة الغربية".
املكتــب  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس 
أبــو  مــوىس  د.  اإلســامية حــاس 
مــرزوق: "عبــاس أصــدق مــن تكلــم 
عــى منصــة األمــم املتحــدة، لكنــه 
وكلــه  وضعيــف،  مكــرر،  حديــث 
اســتجداء، ورسد لجرائم االحتال، 
والــكاذب،  بالواهــم،  اتهمــه  الــذي 
وهــددوه  الواقــع،  عــن  واملنفصــل 

بأن وقته قد وىّل".
ووجــه أبــو مــرزوق عــرب حســابه يف 
"تويــر" ســؤااًل لعبــاس: "يــا رئيــس 
الرســالة  دولــة فلســطن أمل تصــل 
بعــد؟". وشــدد القيــادي يف حركــة 
حبيــب  خــر  اإلســامي  الجهــاد 
املقاومــَة  عبــاس  وْصــف  أن  عــى 
مرفــوض،  واإلرهــاب  بالعنــف 
فهــي مســاواة ظاملــة بــن الضحيــة 
والجاد وغر رشعية وال نقبل بها.

وقــال حبيــب يف ترصيــح صحفــي: 
ضــد  مروعــة  مقاومــة  "منــارس 
الكيان الســتعادة حقنا املسلوب، 
وعــى عبــاس أن يــدرك أن مقاومــة 

أن  مردًفــا  إرهاًبــا"،  ليســت  شــعبه 
عادلــة  قضيــة  عــن  يدافــع  "شــعبنا 
وهــي  قــًرا،  منهــا  اقتلعنــا  وديــار 
حــق مــروع لشــعبنا مكفــول بــكل 

القوانن". 
األحــرار  إرصار  حركــة  واعتــربت 
عبــاس عــى االســتجداء والتبــايك 
للعودة لطاولة املفاوضات العبثية 
التســوية والســام  بوهــم  ومتســكه 
إال  الفلســطيني  الواقــع  يزيــد  لــن 
مــن  أي  لشــعبنا  يعيــد  ولــن  دمــاًرا 
حقوقــه. وأكــدت الحركــة يف بيــان 
انتزاًعــا،  تنتــزع  الحقــوق  أن  لهــا 
يحــرم  ال  الــدويل  املجتمــع  وأن 
لوضــع  عليــه  والرهــان  الضعيــف، 

حلول رهان خارس.
عبــاس  أن  دام  "مــا  وتســاءلت: 
ميــارس  االحتــال  بــأن  يعــرف 
شــعبنا  ضــد  واملجــازر  الجرائــم 
فلــاذا يرفض حقنــا مبقاومته بكل 
املقاومــة  رأســها  وعــى  الوســائل 
كل  لــه  كفلتهــا  التــي  املســلحة 

الرائع والقوانن الدولية؟".
مواجهــة  أن  عــى  وشــددت 
باالستســام  تكــون  ال  االحتــال 
اإلعاميــة،  والشــعارات  والخنــوع 
ولكــن بالتحلــل مــن اتفاقيــة أوســلو 
االعــراف  وســحب  وماحقهــا، 
شــعبنا  وتعزيــز صمــود  باالحتــال، 
املاحقــات  ووقــف  نضالــه،  ودعــم 

األمنية واالعتقاالت السياسية.
نتســاءل  أن  حقنــا  "مــن  وأضافــت 
إليــه  يســعى  الــذي  الحــل  عــن 
عبــاس، وهــل يطلبــه مــن االحتــال 
االتفاقيــات  كل  عــى  داس  الــذي 
العاجــز  الــدويل  املجتمــع  أم 
لاحتــال،  واملنحــاز  واملتواطــئ 
تجــارب  تجاهــل  عــى  ُيــرص  فيــا 
التاريخ وإرادة شــعبنا بأن املقاومة 
واالشــتباك مع االحتال هي الحل 
واســتعادة  أرضنــا  لتحريــر  الوحيــد 
حقوقنــا". ونبهــت إىل أن التهديــد 
بالذهاب للمحكمة الجنائية بحاجة 
إىل ترجمــة عمليــة وخطــوات فاعلة 
املنــاورة  إطــار  يف  فقــط  وليــس 

واالستهاك اإلعامي.
وقال املتحدث باسم تيار اإلصاح 
الدميقراطــي يف حركــة فتــح عــاد 
املــايض  العــام  "يف  محســن: 
ســمعنا تهديــًدا ووعيــًدا للمجتمــع 
الــدويل يف حــال عــدم التمكــن مــن 
إلــزام دولــة االحتــال مبنح الشــعب 

املروعــة،  حقوقــه  الفلســطيني 
واحــدة  ســنة  مهلــة  العــامل  وُمنــح 
فلينتظــروا  وإال  األمــر  هــذا  إلمتــام 
القــرارات التاريخيــة، واليــوم وبعــد 
انتهــاء املهلــة ســمعنا كاًمــا مكــرًرا 
أو  موقــف  أي  يحمــل  وال  وممــًا، 
جديــد، يف تجاهــٍل واضــٍح للوعيــد 
الســابق، ومخالفــة متكــررة لقــرارات 

املجلس املركزي".
ترصيــح  يف  محســن  واســتهجن 
املســتغرب  االلتــزام  صحفــي 
باســتمرار التنســيق األمنــي دون أي 
أفــٍق ســيايس، مســتنكًرا التوصيــف 
البطــل  األســر  لحالــة  العــادل  غــر 
نــارص أبــو حميــد، الــذي ناضــل مــن 
شــعبه،  وكرامــة  وطنــه  حريــة  أجــل 
قــاوم  عندمــا  جرًمــا  يرتكــب  ومل 
كل  كفلتــه  ملــا  وفًقــا  االحتــال، 

التريعات الدولية.
البحــث  إىل  الوطنــي  الــكل  ودعــا 
يف كل ســبيٍل مــن شــأنه أن يخــرج 
السياســية  املتاهــة  مــن  شــعبنا 
التــي وضعتــه املواقــف املتخبطــة 
واأليــدي املرتجفــة فيها، والذهاب 
لنضــال  تعيــد  خيــاراٍت  إىل  فــورا 
قوتهــا،  ولوحدتــه  وهجــه،  شــعبنا 

ولحقوقه املنارصة التي تستحق.
املجاهديــن  حركــة  واســتهجنت 
توصيف عباس األسر "أبو حميد" 
واملســاواة  جرميــة،  مرتكــب  بأنــه 

بذلك بن الضحية والجاد.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا: "كنــا 
ننتظــر مــن رئيــس الســلطة أن يعلــن 
موحــدة  فلســطينية  إســراتيجية 
والتمســك  املقاومــة  إىل  تســتند 
مــن  للخــروج  كوســيلة  بالحقــوق 
حالة التيه الســيايس"، مؤكدة حق 
شــعبنا يف مقاومــة االحتــال حتــى 

التحرير الشامل والعودة.
رئيــس  اســتمرار  أن  إىل  ولفتــت 
الســلطة بلغة االســتجداء لن تخدم 
أن  مؤكــدة  املجــرم،  االحتــال  إال 
وكل  ومقاوميــه  بــأرساه  شــعبنا 
األرض  صاحــب  هــو  مكوناتــه 
والحــق، وليــس لهــذا االحتــال حــق 
أو بقاء أو وجود عى أرضنا كاملة.

وأعــرب عن رفضها الشــديد لتأكيد 
املجتمــع  مــع  الراكــة  عبــاس 
"اإلرهــاب"،  محاربــة  يف  الــدويل 
املدعــوم  االحتــال  هــو  فاإلرهــاب 
املقاومــة  وليســت  ــا،  دوليًّ

الفلسطينية.
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أ.د. يوسف رزقة

يائــر لبيــد رئيــس وزراء حكومــة )إرسائيــل( لفــرة أســابيع قادمــة فقــط 
لحــّل  تأييــده  العامــة لألمــم املتحــدة  الجمعيــة  مــن عــى منــر  يزعــم 
الدولتني. هذا الزعم يخالف الواقع عى األرض حيث تشجع حكومته 
االستيطان، وتقتحم قوات جيشه مدن الضفة صباًحا ومساء، وتقتل 
وتعتقــل وتفــرض ســيادتها عــى األرض املكتظــة بالســكان، هــذا مــن 
ناحيــة، ومزاعمــه تتعــارض مــن ناحيــة مــع الرؤيــة اإلســراتيجية لدولــة 

االحتالل واملفاهيم التي أرساها مؤسسو الدولة.
إن تأييــده حــل الدولتــني مبناســبة خطابــه يف الجمعية العامة ال يخرج 
عــن موقــف عالقــات عامــة يريض به أواًل جــون بايدن الرئيس األمريك 
الــذي يحثــه عــى هــذا القــول، ويــريض بــه عــدًدا مــن أعضــاء الجمعيــة 
العامــة، ويحبــط بــه أيًضــا دعــوات محمــود عبــاس التــي مــن املتوقع أن 
تكــون يف خطابــه ضــد ترصفــات دولتــه. أي إن عبارة حّل الدولتني جاء 
ت عــى لســان لبيــد مبوجــب املــكان ومــن يحــرون يف املــكان، ال 

أكرث من ذلك.
ثّم إن مفهوم الدولتني عنده لو كان صادًقا يختلف بشكل جذري عن 

مفهوم الفلسطيني له. 
ــا ال تعنــي حــدود ١٩٦٧م، وال تعني القدس عاصمة  الدولتــان إرسائيليًّ
فلســطني، وال تعني إزالة املســتوطنات، وال تعني الســيادة، وال تعني 
والــالءات  العــودة،  حــق  تعنــي  وال  املســتقلة،  الخارجيــة  العالقــات 
متعددة، والرشوط عديدة، بحيث يفقد حّل الدولتني معناه ولونه.

الصهيونيــة  الرؤيــة  وحقائــق  بجوهــر  الفلســطيني  الوعــي  غيــاب  إن 
ــا، وكّبــده مزيــًدا مــن  لحــّل الــرصاع أرض باملوقــف الفلســطيني تاريخيًّ
املخــارس، ولكــن حالــة الوعــي اآلن يف ظــّل تقــدم االتصــاالت وانتشــار 
التقنيــة تعــد حالــة وعــي متقدمــة وجيدة يف فهم الــرصاع ورؤية العدو 
لــه، ومــن مثــة ال ميكــن أن يخــدع الشــعب بكلمــة بــاردة قالهــا يائر لبيد 
مــن منــر األمــم املتحــدة، بحســب مقتضيــات املوقــف، أو بحســب 
رغبة جون بايدن الرئيس األمريك، الذي يود الركيز عى الرصاع يف 
أوكرانيــا؟! الشــعب يــدرك أن مــا قيــل منــاورة وخــداع. الشــعب يحكــم 
مبــا يــراه يف امليــدان ويف الســاحات ومــدن الضفــة التــي يســتبيحها 

لبيد وجيشه مبزاعم مختلفة.

كيف نفهم 
ترصيح لبيد؟

السعوديــــــــــة تطلــــــــق 
برنامًجــــــا لـــرواد الفضــاء

الرياض/ األناضول:
أطلقــت الهيئــة الســعودية للفضــاء، برنامــج اململكــة لــرواد الفضــاء، ويتضمــن 

إطالق أول رحلة عام 2023م .
وذكــرت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية أن الرنامج يهــدف إىل تأهيل كوادر 
ســعودية متمرســة لخــوض رحــالت فضائيــة طويلــة وقصــرة املــدى واملشــاركة 
يف التجارب العلمية واألبحاث الدولية واملهام املستقبلية املتعلقة بالفضاء 
الفضــاء  قطــاع  يقدمهــا  التــي  الواعــدة  الفــرص  مــن  االســتفادة  إىل  يهــدف  و 
وصناعاته عامليًا، واإلسهام يف األبحاث التي تصّب يف صالح خدمة البرشية 

يف مجاالت عديدة ذات أولية مثل الصحة واالستدامة وتكنولوجيا الفضاء.
وأفــادت الوكالــة بأنــه ســيتم إطــالق أوىل الرحــالت عــام 2023، وســيضم أول 
طاقم رائدة، لتصبح أول امرأة سعودية يتم إرسالها إىل الفضاء مبشاركة رائد 
مــن مواطنيهــا. ويــأيت برنامــج الســعودية لــرواد الفضــاء كحزمــة متكاملــة ضمــن 

رؤية 2030 االسراتيجية لتنمية اململكة.

"مدرسة الجليل" تبتكر تطبيق 
دليل فلسطني السياحي

غزة/ فلسطني:
أطلقــت مدرســة الجليــل الثانويــة للبنــات التابعــة ملديريــة 
الربية والتعليم غرب غزة تطبيق دليل فلسطني السياحي، 
وهو عبارة عن لعبة عن املدن الفلســطينية مع الركيز عى 
عــن كل مدينــة  فيديوهــات  عــى  تحتــوي  القــدس،  مدينــة 
معها أســئلة اختيار من متعدد حول املعلومات املعروضة 

يف الفيديو.
 وتفيــد املعلمــة املبتكــرة للتطبيــق لنــدا رمضــان، أن انتقــال 
الالعــب مــن مدينــة إىل أخــرى عليــه اإلجابــة بشــكل صحيــح 
عــن األســئلة، مشــرة إىل أنــه قــد تــم متثيــل مدينــة القــدس 
يف اللعبــة عــى شــكل قبــة الصخــرة فضــاًل عــن فيديــو ثــاليث 
فيشــعر  للقــدس  األثريــة  املعــامل  داخــل  للتجــول  األبعــاد 

الالعب بأنه زائر حقيقي لها.
 ومــن الجديــر بالذكــر أن تطبيــق املبــادرة كان بتوجيــه مبــارش 
مــن مديــرة املدرســة أ. احســان عبــد اللطيــف وبــإرشاف مــن 
د. حســام عيد مرشف مبحث الجغرافيا يف مديرية الربية 

والتعليم غرب غزة.

بنسلفانيا/ وكاالت: 
طور علامء دواء رائدًا ميكن أن يحل مشكلة البكتريا 
املقاومــة لألدويــة - وينقــذ أكــرث مــن مليــون شــخص 

عى مستوى العامل كل عام.
للتكنولوجيــا  رشكــة  وهــي   ،Peptilogics ونــرشت 
الحيوية يف بيتسرغ بوالية بنسلفانيا، نتائج التجارب 
لعقارها الجديد PLG0206 األسبوع املايض تظهر 
أنــه ميكــن أن يقــي عــى العــدوى املقاومــة لألدوية 

يف كل من بيئة املختر والحيوانات.
 واألهــم مــن ذلــك، أنــه مل يحفز البكتريا عى التحور 

بطريقة تؤدي إىل اكتساب املزيد من املقاومة.
ويف حــني أنــه ال يــزال الطريــق طويــاًل لعــالج العــدوى 
أن  العلــامء  يأمــل  البــرش،  لــدى  لألدويــة  املقاومــة 
يكونــوا اتخــذوا خطــوة أوىل حاســمة يف إيجــاد حــل 

إلحدى األزمات الطبية الناشئة يف العامل.
العقــود  يف  الحيويــة  املضــادات  عــدوى  وظهــرت 
األخــرة بســبب اإلفــراط يف اســتخدام األدويــة قــرب 

مطلع القرن.
 ويتوقــع الخــراء أن تتســبب األمــراض يف وفــاة 50 
مليون شخص عى مستوى العامل قبل عام 2050، 
وهــي مســؤولة حاليــًا عــن أكــرث مــن مليــون حالــة وفــاة 

كل عام.
مراكــز  حــذرت  العــام،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  ويف 
 )CDC( منهــا  والوقايــة  األمــراض  عــى  الســيطرة 
جائحــة  خــالل  ارتفــع  األمــراض  هــذه  انتشــار  أن  مــن 

"كوفيد19-".
للميكروبــات  مضــادًا  دواء   PLG0206 وُيعــد 
املقاومــة  العــدوى  التحديــد  وجــه  عــى  يســتهدف 
للمضادات الحيوية التي ظهرت يف العقود األخرة.

لســنوات،  امليكروبــات  مضــادات  اســتخدام  وتــم 
حيــث تنــدرج املضــادات الحيويــة نفســها يف نفــس 

فئة األدوية.
وهناك مشــكلة نشــأت وهي أن البكتريا والفطريات 
تجعلهــا  بطــرق  تتحــور  أن  وميكــن  املراوغــة  شــديدة 

مقاومة الدواء املصمم ملكافحتها.
مثــل  خطــرة  عــدوى  ظهــور  إىل  ذلــك  وأدى 
 C.و للكاربابينيــم  املقــاوم   Acinetobacter

Auris. ويف حني ميكن الســيطرة عى أعراض هذه 

عالجــات  توجــد  ال  املســؤولني،  قبــل  مــن  العــدوى 
فعالة معروفة.

ويعــد PLG0206 مستســاغا للبــرش، ويف حــني أنــه 
قــوي للغايــة، إال أنــه ليــس كذلــك لدرجــة أنــه يشــكل 
إىل  أيضــا  الــدواء  يصــل  أن  وميكــن  عليهــم.  خطــرا 
الــكى، حيــث يتــم اســتقالبه لتحقيــق أقىص قدر من 

الفعالية.
ثــم  بيئــة معمليــة،  أواًل يف  العقــار  الباحثــون  واختــر 
أثبــت فعاليــة يف دم األغنــام ثــم األرانب فكان الدواء 
يف  البكتريــة  التجمعــات  تشــكل  منــع  عــى  قــادرًا 

%75 من الحاالت.

وللمقارنــة، نفــق كل أرنــب عولــج مبضــاد حيوي شــائع 
نتيجة للعدوى.

مــن  الفــران  عــالج  عــى  قــادرًا  أيضــًا  الــدواء  وكان 
بقايــا  عــى  العثــور  يتــم  ومل  القولونيــة،  اإلرشيكيــة 
تــم إجــراء ترشيــح للجثــة يف وقــت  للعــدوى عندمــا 

الحق عى القوارض.
العقــار عــى املوافقــة  املــايض، حصــل  يوليــو  ويف 
عــى برنامــج املســار الرسيــع إلدارة الغــذاء والــدواء، 
تــم  إذا  املراجعــة  عمليــة  يبســط  أن  ميكــن  والــذي 

تقديم البيانات إىل املنظمني للموافقة عليها.
جــدًا،  بعيــدًا  التقديــم  هــذا  يكــون  قــد  ذلــك،  ومــع 
يســتخدم  عقــار  عــى  البرشيــة  التجــارب  إن  حيــث 

PLG0206 كعنرص نشط مل تبدأ بعد.

لندن/ وكاالت:
توصلت مراجعة بحثية حديثة إىل أن األســرين 
قــد يزيــد مــدة بقــاء مــرىض الرسطــان عــى قيــد 
الحيــاة، ويرتبــط بتقليــل انتشــار النقائــل )انتقــال 
الرسطــان إىل أماكــن أخــرى( ومضاعفات األوعية 

الدموية ألنواع مختلفة من الرسطان.
كارديــف  جامعــة  مــن  باحثــون  الدراســة  وأجــرى 
يف اململكــة املتحــدة، ونــرشت يف مجلــة "أوبــن 

.)Open Biology( "بيولوجي
ويقول الباحثون إن تطوير عقاقر جديدة لعالج 
طويــاًل،  وقتــًا  ويســتغرق  مكلــف  أمــر  الرسطــان 
االختبــارات  تجتــاز  التــي  األدويــة  أن معظــم  كــام 
ومل  الرسيريــة  التجــارب  يف  تفشــل  املعمليــة 
املامرســة  يف  اســتخدامها  عــى  املوافقــة  تتــم 

الرسيرية.
الحيــل  القدميــة،  "العقاقــر  مفهــوم  ويقــود   
إىل   )old drug, new tricks( الجديــدة" 
اختبــار العديــد مــن األدويــة املعتمــدة عــى أمــل 

توسيع نطاق العالجات يف علم األورام.
األساســية  اآلليــة  إن  الباحثــون  وقــال 
الساليســيليك"  أســيتيل  "حمــض  لألســرين 
تعطيــل  يف  تتمثــل   )acetylsalicylic acid(
 cyclooxygenase( "إنزيم األكســدة الحلقية"
enzyme COX( املســؤول عــن تكويــن دهــون 

اإلشــارة الرئيســية املعروفة باســم الروستانويد. 
إشــارات  يف  مهــم  مســار  هــذا  أن  حــني  ويف 
الرسطان، فإن األدلة الحديثة تسلط الضوء عى 
تطــور  معالجــة  يف  لألســرين  إضافيــة  أهــداف 

الرسطان.
أنــه ثبــت أن األســرين يتدخــل بشــكل  وأضافــوا 
مفيــد مــن خــالل اســتهداف اإلنزميــات الرئيســية 

املشاركة يف انتشار الرسطان.
عــى  الرسطانــات  تعتمــد  ذلــك،  عــى  عــالوة 
ويف  واالنتشــار.  النمــو  أجــل  مــن  األوعيــة  تولــد 
الدراســات التــي أجريــت عــى رسطــان القولــون 

أن  ظهــر  الليمفاويــة،  الخاليــا  وخطــوط  البــرشي 
األسرين له تأثر مبارش عى تكوين األوعية عن 
طريــق تثبيــط إنزيــم األكســدة الحلقيــة الــذي يتــم 
التعبر عنه بشكل مفرط يف الخاليا الرسطانية، 
"عامــل منــو  نشــاط  تعديــل  عــن طريــق  وكذلــك 
بشــكل   )VEGF( البطانيــة"  الدمويــة  األوعيــة 

مبارش.
وتشــمل اآلثار املفيدة األخرى لألســرين تحفيز 
املرمــج  الخاليــا  ملــوت  املؤيــدة  املســارات 
وتعزيز إصالح الحمض النووي بوساطة الروتني 

..)p53( "53 يب"
وبشكل عام، تشر الدراسة إىل أن دور األسرين 
يف تنظيــم مســارات التمثيــل الغــذايئ املختلفــة 
للتطبيــق  وقابــاًل  قيــاًم  عالجيــًا  خيــارًا  يجعلــه 
ومضــادًا للرسطــان، ومــع ذلــك هنــاك حاجــة إىل 
مزيــد مــن البحــث حــول فعاليتــه و اآلثــار الضــارة 

له قبل الرويج الستخدامه يف عالج الرسطان.
النزيــف  بزيــادة  األســرين  اســتخدام  ربــط  وتــم 
نشــاطه  بســبب  والدماغــي  املعــوي  املعــدي 
غــر  عــددًا  أن  كــام  الدمويــة  للصفائــح  املضــاد 
نزيــف  بحــدوث  أفــادت  الدراســات  مــن  قليــل 
قاتــل مرتبــط باســتخدام األســرين، خاصــة عنــد 

املرىض األكر سنًا.
واألمل  للحمــى  خافــض  عقــار  هــو  واألســرين 
حمــض  باســم  أيضــا  ويعــرف  وااللتهــاب، 
 acetylsalicylic( ساليســيليك"  "األســيتيل 
غــر  االلتهــاب  مضــادات  إىل  وينتمــي   ،)acid

السرويدية، ويقلل تجلط الدم.
الــذي  الحلقيــة  األكســدة  إنزيــم  نشــاط  ومينــع 
 )PGs( "الروســتاغالندين"  تكويــن  إىل  يــؤدي 

الذي يلعب دورًا يف االلتهاب واألمل.
مــن األســرين -عــادة  وتســتخدم جرعــات عاليــة 
الحمــى  وتقليــل  األمل  لتخفيــف  ملغــرام-   300

ووجــع  النصفــي  والصــداع  والصــداع  والتــورم 
األسنان وآالم الدورة الشهرية والرشح والرد.

األسربيـــــــن قــــــــد يقلــــــــــل 
انتشــــــــــار الرسطـــــــــــــــــان

عــــالج رائـــــــد ُيمكنــــه محاربـــــة 
البكترييــــــــا المقاومــــة لألدويـــة

الشابـــــــة سالمــــــــة تحـــــــول شغفهــــــــا 
بالــــــــــورد لمشــــــــــــروع عائلــــــــــــــــي 

برزيت / األناضول:برزيت / األناضول:
اســتطاعت الشــابة فرح ســالمة )اســتطاعت الشــابة فرح ســالمة )1919 عامًا(  عامًا( 
، وهي طالبة يف قسم الهندسة املعامرية ، وهي طالبة يف قسم الهندسة املعامرية 
اللــه،  رام  مــن  القريبــة  برزيــت  اللــه، بجامعــة  رام  مــن  القريبــة  برزيــت  بجامعــة 
شــغفها  تحويــل  الغربيــة،  الضفــة  شــغفها وســط  تحويــل  الغربيــة،  الضفــة  وســط 

بالزهور، إىل مرشوع عائيل.بالزهور، إىل مرشوع عائيل.
وتبني ســالمة أن والدها هو ســبب شــغفها وتبني ســالمة أن والدها هو ســبب شــغفها 
عــى  صغرهــا  منــذ  دأب  حيــث  عــى بالزهــور،  صغرهــا  منــذ  دأب  حيــث  بالزهــور، 

إحضار باقات الورد، وأشتاله إىل املنزل.إحضار باقات الورد، وأشتاله إىل املنزل.
الجامعيــة،  محارضاتهــا  ســالمة  الجامعيــة، وُتنهــي  محارضاتهــا  ســالمة  وُتنهــي 
وتعــود عــى الفــور للمشــتل الواقــع ببلــدة وتعــود عــى الفــور للمشــتل الواقــع ببلــدة 

رُسدا، القريبة من مدينة رام الله.رُسدا، القريبة من مدينة رام الله.
باملــرشوع  العمــل  يف  الفتــاة  باملــرشوع ويشــارك  العمــل  يف  الفتــاة  ويشــارك 
طالبــات  وكلهــن  األربــع،  طالبــات شــقيقاتها  وكلهــن  األربــع،  شــقيقاتها 

جامعيات.جامعيات.
حــب  تعلمنــا  الصغــر  "منــذ  حــب وتضيــف:  تعلمنــا  الصغــر  "منــذ  وتضيــف: 
الزراعــة وخاصــة الــورود، كان والــدي دامئــًا الزراعــة وخاصــة الــورود، كان والــدي دامئــًا 
مــا يشــري الــورد دون مناســبة، نــراه يحمــل مــا يشــري الــورد دون مناســبة، نــراه يحمــل 

قوارير الورد، أو باقاته".قوارير الورد، أو باقاته".
بالــورد؛  وشــقيقايت  "تعلقــُت  بالــورد؛ وأضافــت:  وشــقيقايت  "تعلقــُت  وأضافــت: 
رشاء  مــن  أهــم  الــورد  رشاء  يل  رشاء بالنســبة  مــن  أهــم  الــورد  رشاء  يل  بالنســبة 

األمــر  وكذلــك  أخــرى،  وأشــياء  األمــر املالبــس  وكذلــك  أخــرى،  وأشــياء  املالبــس 
بالنسبة لشقيقايت".بالنسبة لشقيقايت".

وتابعــت: "اليــوم حققنا هــذا الحلم، وبات وتابعــت: "اليــوم حققنا هــذا الحلم، وبات 
مصدر رزق إضايف للعائلة".مصدر رزق إضايف للعائلة".

وأضافــت: "قــررُت مــع شــقيقايت أن نحقــق وأضافــت: "قــررُت مــع شــقيقايت أن نحقــق 
ُحلــم والدنــا ونحّول شــغفه بالورد، وشــغفنا ُحلــم والدنــا ونحّول شــغفه بالورد، وشــغفنا 

جميعًا، إىل مرشوع عائيل".جميعًا، إىل مرشوع عائيل".
اقتصــادي،  مــرشوع  هــو  "أيضــًا  اقتصــادي، وقالــت:  مــرشوع  هــو  "أيضــًا  وقالــت: 
نفقــات  عــبء  والــدي  كاهــل  عــن  نفقــات يخفــف  عــبء  والــدي  كاهــل  عــن  يخفــف 

املنزل".املنزل".
ويعمــل والــد ســالمة كمقــاول بنــاء، وبــات ويعمــل والــد ســالمة كمقــاول بنــاء، وبــات 
بهــن،  خــاص  دخــل  وشــقيقاتها  بهــن، لديهــا  خــاص  دخــل  وشــقيقاتها  لديهــا 
احتياجاتهــن  توفــر  خاللــه  مــن  احتياجاتهــن يســتطعن  توفــر  خاللــه  مــن  يســتطعن 

دون الطلب منه.دون الطلب منه.
وحــول بدايــة املــرشوع، تقول: "مع دخولنا وحــول بدايــة املــرشوع، تقول: "مع دخولنا 
الجامعــة وزيادة املصاريف العائلية، قررنا الجامعــة وزيادة املصاريف العائلية، قررنا 

افتتاح محل لبيع الورود والقواوير".افتتاح محل لبيع الورود والقواوير".
يف  بالزراعــة  املــرشوع  "بــدأ  يف وتضيــف:  بالزراعــة  املــرشوع  "بــدأ  وتضيــف: 
عــر  املنتجــات  وبيــع  املنــزل،  عــر حديقــة  املنتجــات  وبيــع  املنــزل،  حديقــة 
تســويقها عــى صفحــات مواقــع التواصــل تســويقها عــى صفحــات مواقــع التواصــل 

االجتامعي".االجتامعي".

وافتتــاح  املــرشوع  تطويــر  "قررنــا  وافتتــاح وتتابــع:  املــرشوع  تطويــر  "قررنــا  وتتابــع: 
مشــتل خــاص لبيــع الــورد، كل مــا بداخلــه مشــتل خــاص لبيــع الــورد، كل مــا بداخلــه 
مــن بنــاء خشــبي وغــر خشــبي مــن عملنــا، مــن بنــاء خشــبي وغــر خشــبي مــن عملنــا، 

نحن الفتيات ووالدنا".نحن الفتيات ووالدنا".
واســتطاعت الفتيات بناء كوخ خشــبي يف واســتطاعت الفتيات بناء كوخ خشــبي يف 

املشتل، منحه جاماًل إضافيًا.املشتل، منحه جاماًل إضافيًا.
نجاحــًا،  وتحقيقــه  املشــتل  افتتــاح  نجاحــًا، ورغــم  وتحقيقــه  املشــتل  افتتــاح  ورغــم 
غــر أن ســالمة تقــول إنهــا تطمــح بــأن يصبح غــر أن ســالمة تقــول إنهــا تطمــح بــأن يصبح 
املــدن  مختلــف  يف  فــروع  عــدة  املــدن لديهــا  مختلــف  يف  فــروع  عــدة  لديهــا 
الفلســطينية، و"افتتاح قسم خاص بتزيني الفلســطينية، و"افتتاح قسم خاص بتزيني 
املناسبات االجتامعية بالورود الطبيعية".املناسبات االجتامعية بالورود الطبيعية".

املــرشوع  يف  عملهــا  بــني  التنســيق  املــرشوع وعــن  يف  عملهــا  بــني  التنســيق  وعــن 
"نرتــب  تقــول  الجامعيــة،  دراســتها  "نرتــب وبــني  تقــول  الجامعيــة،  دراســتها  وبــني 
وشــقيقاتها(  )الفتــاة  بيننــا  الــدوام  وشــقيقاتها( أوقــات  )الفتــاة  بيننــا  الــدوام  أوقــات 

بحيث نستقبل الزبائن طوال اليوم".بحيث نستقبل الزبائن طوال اليوم".
املــرشوع،  تواجــه  التــي  الصعوبــات  املــرشوع، وعــن  تواجــه  التــي  الصعوبــات  وعــن 
هنــاك  بالســهل،  يــأيت  يشء  "ال  هنــاك تقــول:  بالســهل،  يــأيت  يشء  "ال  تقــول: 
صعوبــات عــدة أبرزهــا عــدم وجود تشــجيع صعوبــات عــدة أبرزهــا عــدم وجود تشــجيع 
مثــل هــذه  للعمــل يف  قبــل املجتمــع  مثــل هــذه مــن  للعمــل يف  قبــل املجتمــع  مــن 

املشاريع وخاصة من فتيات".املشاريع وخاصة من فتيات".
لكنهــا تضيــف إنهــا تشــعر بالســعادة عندما لكنهــا تضيــف إنهــا تشــعر بالســعادة عندما 

الــورد،  ويحــب  يهتــم  مــن  هنــاك  أن  الــورد، تــرى  ويحــب  يهتــم  مــن  هنــاك  أن  تــرى 
زراعــة  عــى  عملهــا  يف  ســالمة  زراعــة وتركــز  عــى  عملهــا  يف  ســالمة  وتركــز 

الصباريات.الصباريات.
بــكل  "الصبــار  الصــدد:  هــذا  يف  بــكل وتقــول  "الصبــار  الصــدد:  هــذا  يف  وتقــول 
حيــث  طلبــًا،  األنــواع  أكــرث  مــن  حيــث أنواعــه  طلبــًا،  األنــواع  أكــرث  مــن  أنواعــه 
يعيــش لفــرات طويلــة دون ميــاه، وله زهرة يعيــش لفــرات طويلــة دون ميــاه، وله زهرة 

جميلة".جميلة".
)الصبــار(  ُيشــرى  مــا  "كثــرًا  )الصبــار( وتضيــف:  ُيشــرى  مــا  "كثــرًا  وتضيــف: 
وأيضــًا  واملحــال،  للمكاتــب  وأيضــًا كهدايــا  واملحــال،  للمكاتــب  كهدايــا 

للمنازل".للمنازل".


