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اقرأ في                 اليوم
Thursday 29 September 2022 الخميس 3 ربيع األول 1444هـ 29 سبتمبر/ أيلول

ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول واقع االقتحامات في القدس
Thursday 29 September 2022 الخميس 3 ربيع األول 1444هـ 29 سبتمبر/ أيلول

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

1967 اختــالق موِطــئ قــدم 
تحــاول ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل منــذ عــام 

للمســتوطنني يف املســجد األقــىص، ســعياً لتنفيــذ مخططهــا بهدمــه وإقامــة 

"الهيكل املزعوم" مكانه. 

االقتحامــات املتكــررة مــن املســتوطنني يف مقدمــة تلك اإلجــراءات، وبالرغم 

مــا  بــكل  جابهوهــا  املقدســيني  فــإن  القــوة  فرضهــا مبنطــق  االحتــالل  أن  مــن 

استطاعوا من قوة ضمن عدة "هّبات" ال ينساها التاريخ لهم.

اإلرسائيــيل  الجــرال  بدأهــا  املبــارك  للمســجد  الصهيونيــة  االقتحامــات  أول 

قبــة  فــوق  رفــع علــم االحتــالل  196م، حــني 
7 "مردخــاي جــور" وجنــوده عــام 

الصخرة، وأحرق املصاحف، ومنع الصالة باملسجد ملدة أسبوع كامل.

ومنعــت  املغاربــة،  بــاب  مفاتيــح  عــى  وقتهــا  االحتــالل  ســلطات  اســتولت 

مــن املــرور منــه، وأبقتــه مخصصــاً القتحامــات املســتوطنني،  الفلســطينيني 

وجنود االحتالل اإلرسائييل، بأعدادهم الكبرية. 

إقــرار )إرسائيــل( مســؤولية دائــرة األوقــاف اإلســالمية عــن إدارة  وبالرغــم مــن 

شــؤون املســجد األقــىص، يف ذلــك الوقــت، واالســتمرار بالوضــع التاريخــي 

والقانوين القائم فيه منذ العهد العثامين، فإنها غّضت الطرف عن محاوالت 

املستوطنني املتكررة القتحامه. 

قــراراً  لالحتــالل  املركزيــة  املحكمــة  قاضيــة يف  أصــدرت  197م 
6 عــام  ويف 

يعطي اليهود أحقيًة يف الصالة داخل املسجد األقىص، ما شجع الجامعات 

االستيطانية عى اقتحامه مجدًدا تحت مظلة القرار، وهنا قادت املحاوالت 

1م، التــي القــت مجابهــًة حاميــة 
97

األوىل جامعــة "غرشــون ســلمون" عــام 9

الوطيس من املصلني الفلسطينيني هناك. 

 – 1981
رغــم ذلــك، مل تفتــأ تلــك الجامعــات تكــرر اقتحاماتهــا بــني األعــوام "

" بقيــادة منظمــة "أمنــاء جبــل الهيكل" املزعوم، التي أســفر أحدها عن 

استشهاد فلسطينيني نتيجة إطالق أحد الجنود النار بداخل املسجد. 
إيغال حكومة االحتالل يف إجراءاتها التهويدية ضد "األقىص" بتنفيذ جوالت 

اقتحاٍم استفزازية يف أرجائه، واعتداء رشطة االحتالل عى املصلني بالرضب 

فانطلقــت  اليهــودي"،  “الفصــح  عيــد  اقتحامــه يف  بعــد تصّديهــم ملحــاوالت 

هجامت فدائية ضد اإلرسائيليني بالسكاكني، خاصة يف مدينة القدس. 

إجــراءات  لــكل  دعمــه  عــن  يرتاجــع  لالحتــالل مل  الســيايس  املســتوى  ولكــن 

للمســتوطنني يف  االحتــالل  فقــد ســمحت رشطــة  "األقــىص"،  التقســيم يف 

20م، للمستوطنني باقتحامه حفاة األقدام وبلباس املتدينني. 
16

ديسمرب 

2017م يف إثر معاودة االحتالل 
ومل تلبث أن عادت األوضاع لالشتعال يف 

اقتحــام األقــىص بشــكل واســع، وإغالقــه يف 15 يوليــو مــن العــام ذاتــه، ومنــع 

196م. 
إقامة صالة الجمعة فيه للمرة األوىل منذ عام 9

ويف األول من يوليو من نفس العام، ركب االحتالل بوابات إلكرتونية وحواجز 

حديدية عى مداخل األقىص، وهو ما رفضه املقدسيون وأرصوا عى عدم 

الدخول للمسجد يف ظل وجودها، فاستمروا معتصمني عى مدار 11 يوًما 

عــى بوابــات األقــىص، وأطلــق عــى الهبــة اســم "هبــة البوابــات"، وهــو مــا دفع 

االحتالل للرضوخ حتى إزالتها متاًما. 

وواصلت قوات االحتالل فيام بعد االقتحامات املتكررة لألقىص، واالعتداء 

تقييــد  األوقــاف، واســتغلت "جائحــة كورونــا" يف  عــى املصلــني، وطواقــم 

2020م سبعني يوماً، يف حني 
وصول املقدسيني له، حيث أغلقته يف عام 

202م، ســمحت ما تســمى "محكمة الصلح" اإلرسائيلية مبا يعرف 
يف عام 1

لدى املستوطنني بـ"الصالة الصامتة" داخل املسجد. 

ويف العــام املــايض، تحديــًدا يف العــارش مــن مايــو انطلقــت معركــة "ســيف 

القــدس" التــي متثلــت بــرد املقاومــة الفلســطينية بغزة عــى محاولة االحتالل 

تهجري سكان الشيخ جراح، واالقتحامات واسعة النطاق لـ"األقىص"، وكرست 

تلك املعركة فكرة أن املقدسيني لن يكونوا وحدهم يف مواجهة أي مساس 

بالوضع القائم يف القدس. 

"سيف القدس" 

2022، أصدرت ما تسمى "محكمة الصلح" اإلرسائيلية يف 
ويف 22 مايو/ أيار 

القــدس، حكــاًم أوليــاً بالســامح للمســتوطنني بــأداء صلواتهــم التلمودية بـ"صوت 

عاٍل"، ومامرسة ما يشبه الركوع يف أثناء اقتحامهم باحات املسجد. 

ويبــني رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي، أن االعتــداء 

عــى األقــىص واقتحامــه ســبب كبــري ومؤثــر يف مجريــات األحــداث، ليــس فقــط 

يف القدس، بل يف كل فلسطني.  

ويقــول لـ"فلســطني": "االحتــالل يكثــف تلــك االقتحامــات، وخاصــة يف مواســم 

وإفقــاده  املســجد،  جديــد يف  واقــع  أمــر  لبنــاء  محاولــة  اليهوديــة، يف  األعيــاد 

يتوعــد  زال  مــا  أنــه  إىل  منبهــاً  القــرون"،  مــر  عــى  اإلســالمية  وهويتــه  قدســيته 

باقتحامــات رشســة وكبــرية لألقــىص، ســيكون لهــا األثــر الكبــري يف صــورة وواقــع 

املسجد، سعياً نحو التقسيم الزماين واملكاين له. 

واستدرك بالقول: "لكن الهبات الشعبية الفلسطينية عى مر السنوات الفائتة، 

ىص بالنسبة للفلسطينيني، ليس مجرد مسجد، بل يتعدى ذلك 
أثبتت أن األق

بكثــري، فهــو جــزء مهــم مــن هويــة الشــعب، ورؤيتــه وثباتــه داخــل فلســطني عامــة 

والقدس خاصة". 

أعــى  أن  عمومــا  والفلســطيني  خصوصــاً،  املقــديس  أثبــت  "لقــد  وأَضــاف: 

وســام ميكــن أن يحصــل عليــه هــو التضحيــة يف ســبيل األقــىص، ســواء بــأن يكــون 

جريحــاً أو مبعــداً أو شــهيداً يف ســبيل حاميتــه"، الفتــاً إىل أن املســجد األقــىص 

يوحــد الفلســطينيني عــى مــر العصــور بعيــداً عــن اختــالف أطيافهــم السياســية، 

ودياناتهم. 

وختم بالقول: "الهبات الفلسطينية دفاعاً عن األقىص أخرت مساعي االحتالل 

االتجــاه،  هــذا  مخططاتــه يف  مــن  الكثــري  وأحبطــت  حرمــه،  عــى  الســيطرة  يف 

واملطلوب اليوم الحشد شعبيا ورسميا باتجاه هذه الفكرة لردع أي خطر ميكن 

أن يلحق بأرض أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني". 

ومــن األحــداث خــالل الفــرتة املذكــورة، اعتقــال رشطــة االحتــالل أحــد نشــطاء 

حركــة "كاخ" املحظــورة، بتهمــة التخطيــط لنســف مصــى قبــة الصخرة، إىل أن 

1989م ألول مــرة بصــورة رســمية، بإقامــة 
ســمحت رشطــة االحتــالل يف عــام 

الصلوات التلمودية عى أبواب املسجد األقىص. 

دعم سياسي لالقتحامات 

كان  فلســطينية  وانتفاضــات"  بـ"هبــات"  جوبهــت  االقتحامــات،  تلــك  كل 

مــن ضمنهــا تصــدي املقدســيني يف الثامــن مــن ترشيــن األول/ أكتوبــر عــام 

199م، ملحاولــة متطرفــني يهــود وضــع حجــر األســاس ملــا يســمى "الهيــكل 
0

الثالث" يف ســاحة املســجد األقىص، تحت غطاء كثيف من الرصاص الذي 

أطلقــه جنــود االحتــالل وأســفر عــن ارتقــاء 21 شــهيًدا مقدســًيا، وإصابــة 150 
آخرين. 

199م أعلنــت ســلطات 
يف الثالــث والعرشيــن مــن أيلــول/ ســبتمرب عــام 6

و

فاندلعــت  األقــىص،  للمســجد  الغــريب  للجــدار  مجــاور  نفــق  فتــح  االحتــالل 

أُطلــق عليهــا اســم "هبــة  مواجهــات عنيفــة يف عمــوم األرايض الفلســطينية 

النفق"، التي أدت إىل استشهاد 51 مواطناً وإصابة نحو 300 آخرين. 

وبلغت األحداث ذروتها باقتحام رئيس وزراء االحتالل آنذاك أريئيل شارون 

200م، وارتــكاب جيــش االحتــالل مجــزرة فيــه قــادت النــدالع 
لألقــىص عــام 0

"انتفاضة األقىص" التي استمرت عدة سنوات. 

ويف إثــر هــذا االقتحــام أوقفــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية برنامــج زيــارات غــري 

200، اتخــذت حكومــة 
املســلمني إىل املســجد، ولكــن يف أبريــل/ نيســان 3

االحتالل قراراً أحادي الجانب بفتحه أمام اقتحامات املستوطنني. 

األول  قانونــنْي:  مبرشوعــْي  م   2014
عــام  "الكنيســت"  يف  نــواب  وتقــدم 

يدعــو لســحب الوصايــة األردنيــة عــى املقدســات اإلســالمية، والثاين يتعلق 

بالتقسيم الزماين واملكاين للمسجد. 

201م انطلقت "انتفاضة القدس" أو "انتفاضة السكاكني" يف إثر 
ويف عام 5

  1967
صد أسطوري القتحامات المستوطنين منذ عام 1967

صد أسطوري القتحامات المستوطنين منذ عام 

الدفاع عن األقصى.. التاريخ ال يخون أبطاله 

الدفاع عن األقصى.. التاريخ ال يخون أبطاله 

ال يربحــون باحــات األقىص.. 
فلسطينيــــون يــــؤدون

"الواجــــب المقـــدس"

"هبَّات" الدفاع عن
األقىص.. التاريخ 
ال يخون أبطاله 

"جماعــات الهيكـــل"..
منظومــــة تدعــــم
االحتالل بستار ديين

بطــــرق األبـــواب الحديديـــة
وصّفارات اإلنذار.. مرابطون

يصدون االقتحامات 

الشهيد محمد أبو ناعسةالشهيد محمد أبو ناعسة

الشهيد محمد براهمةالشهيد محمد براهمة

مواطنون يشيعون الشهيد عبد الرحمن خازم في جنين أمس                  )مواطنون يشيعون الشهيد عبد الرحمن خازم في جنين أمس                  )ApaApa((الشهيد أحمد عالونةالشهيد أحمد عالونة

الشهيد عبد الرحمن خازمالشهيد عبد الرحمن خازم

االتحــــاد األوروبـــــي: الوضـــع 
بالضفة الغربية "هشٌّ للغاية"

القدس/ فلسطني:
أعرب االتحاد األورويب عن قلقه من تصاعد جرائم االحتالل اإلرسائييل شاميل 

الضفة الغربية، واصًفا الوضع بأنه "هش للغاية".
عــى  تغريــدة  يف  الفلســطينية،  األرايض  يف  األورويب  االتحــاد  مكتــب  وقــال 

"تويرت"، أمس، إنه "يأسف للخسائر يف األرواح".
وأضاف: "يجب عى جميع األطراف مامرســة أقىص درجات ضبط النفس يف 
استخدام القوة املميتة ملنع الخسائر يف األرواح، وتجنُّب تأجيج التوترات يف 

الضفة الغربية يف وضع هش للغاية بالفعل" حسب تعبريه.

العــاروري: بنــادق الضفـة 
موحــــدة فـي مواجهــــة 

االحتالل حىت اقتالعه
الدوحة/ فلسطني:

قال نائب رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســالمية حامس، الشــيخ 
صالــح العــاروري، إن بنــادق الضفــة الغربيــة موحــدة واملقاومــة فيهــا متواصلــة 
وتتعزز يف كل أنحائها، وترضب املحتل يف عموم أرض فلسطني حتى اقتالعه 

منها، مشــدًدا عى أن جرائم االحتالل بحق شــعبنا ســرتتد عليه مبزيد 
مــن املقاومــة. وأكــد العــاروري يف ترصيــح صحفي مســاء أمس رضورة 

سبقت أحداث جنين وتزامنت مع االنتهاكات في األقصى
تهنئـــة "عبـــاس" باألعيـــاد اليهوديــــة.. 

استجداء لعودة مفاوضات التسوية

30 أسريًا يواصلون إرضابهم لليوم 
الخامس رفًضا لالعتقال اإلداري

دعـوات إىل فضــح جريمَت "االعتقـال 
اإلداري" و"اإلهمــال الطبـــي" دوليًّا

إضراب وحداد يعم محافظات الضفة
الترشيعي والفصائل ينعون شهداء جنني 

ويدعون لمواصلة مقاومة االحتالل

في ذكرى "انتفاضة األقصى"
حماس: المقاومة الشاملة هي 
الطريق المعّبد والسبيل للتحرير 

غزة/ فلسطني:
انتفاضــة  انــدالع  ذكــرى  اإلســالمية حــامس يف  جــددت حركــة املقاومــة 
"املقاومــة  أن  التأكيــد  أمــس،  وافقــت،  التــي  عاًمــا،   22 قبــل  األقــىص 

األقــىص  لتحريــر  والســبيل  املعّبــد  الطريــق  هــي  الشــاملة 
وفلســطني، وذلــك بتوافــق الــكل الفلســطيني عــى إســرتاتيجية 

الششنية: المقاومة خيار "اللجان" 
لتحرير األرض واستعادة الحقوق

غزة/ فلسطني:
أكد األمني العام للجان املقاومة وذراعها العســكري ألوية النارص صالح 
الديــن أميــن الششــنية، أن "املقاومــة هــي الخيــار األوحد للجــان وطريقها 
األمثل لتحرير فلسطني من بحرها إىل نهرها، واستعادة الحقوق الوطنية 

كاملة غري منقوصة".
وذراعهــا  اللجــان  النطالقــة  الـــ23  الذكــرى  يف  الششــنية  ر  وحــذَّ

بعد نجاحنا في وقف "قرارات بقانون"
نقابة المحامني لـ "فلسطني": 

مجلس القضاء فرض علينا 
عقوبــات "انتقاميــــة" 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
كشــفت نقابة املحامني النظاميني بالضفة الغربية املحتلة، النقاب عن 
فــرض مجلــس القضــاء األعــى مجموعــة مــن اإلجــراءات والعقوبــات التــي 
وصفتها بـ"االنتقامية" ضد النقابة، وذلك بعد نجاح حراك املحامني يف 

وقــــف قـــرارات بقانــون التي أقرهــا رئيـس السلطـة سابًقا.
ترصيــح  يف  درعــاوي،  داود  املحامــني  نقابــة  رس  أمــني  وأفــاد 

محافظات-عواصم/ فلسطني: 
نعــت رئاســة املجلــس الترشيعــي وفصائــل 
أمــس،  العربيــة،  والجامعــة  فلســطينية 
شــهداء جنــني الذيــن ارتقــوا يف اشــتباكات 

مســلحة مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل يف 
أثنــاء اقتحامهــا املخيــم، مؤكديــن أن شــعبنا 
ســيواصل صمــوده ومقاومتــه ضــد االحتــالل 
حتــى  املقدســات  عــن  الدفــاع  معركــة  يف 

مواطنــني  أربعــة  وكان  والعــودة.  التحريــر 
أطــراف  عــى  أمــس،  صبــاح  استشــهدوا 

مخيــم جنــني شــاميل الضفة الغربية 
قــوات  محــارصة  بعــد  املحتلــة، 

رام الله - غزة/ أدهم الرشيف:
محمــود  الســلطة  رئيــس  تهنئــة  أن  سياســيون  يــرى 
بـ"األعيــاد  اإلرسائيــيل  االحتــالل  لقــادة  عبــاس، 
حالــة  مــدى  تعكــس  اليهوديــة"،  واملناســبات 
الســلطة  إليهــا  وصلــت  التــي  الســيايس  الضعــف 
خــارج  يغــرد  "رئيســها  أن  وتثبــت  )إرسائيــل(،  أمــام 

إقــدام  مــن  هــؤالء  واســتغرب  الــرب". 
عبــاس عــى تهنئــة قــادة االحتالل مبناســبة 

االحتالل يخشى انخراط أفراد من 
أمن السلطة في المقاومة

يف "بيــت السلطـــة".. 
تمرٌد متصاعد عىل 

عقيدة "دايتون"

رام الله/ فلسطني:
يواصل 30 أسرًيا يف سجون االحتالل اإلرسائييل، 
املفتــوح  اإلرضاب  التــوايل،  عــى  الخامــس  لليــوم 

عن الطعام؛ رفًضا الستمرار اعتقالهم اإلداري.

 28 بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  األســري،  نــادي  وأفــاد 
معتقاًل من املرضبني معتقلون يف سجن "عوفر"، 

وجمعوا يف 4 غرف بأحد األقســام، إضافة 
"النقــب"  ســجن  يف  مــرضب  معتقــل  إىل 
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القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
استشهد أربعة مقاومين وأصيب عشرات المواطنين أمس 
ا  بنيران جيش االحتالل اإلسرائيلي عقب شنه عدواًنا عسكريًّ
علــى أطــراف مخيم جنين شــمالي الضفة الغربيــة المحتلة، 

ومحاصرته منزاًل كان فيه عبد الرحمن خازم؛ شقيق الشهيد 
رعد منفذ عملية شــارع "ديزنغوف" في )تل أبيب( قبل نحو 
ســتة أشهر، واندالع مواجهات عنيفة في المخيم. وأفادت 
وزارة الصحــة بارتقــاء عبــد الرحمــن خــازم )27 عاًمــا( ومحمد 

أبــو ناعســة، ومحمد براهمــة )30 عاًما( وأحمــد عالونة )26 
عاًمــا( وإصابــة 44 مواطًنــا بجــروح مختلفــة، بينهــا إصابــات 
خطيرة، عقب اقتحام جيش االحتالل مخيم جنين. وأوضحت 
مصادر محلية أن الشهيدين "خازم" و"براهمة" ارتقيا متأثرين 

بإصابتيهمــا الخطيرتين عقب محاصرة منزل كانا فيه بمخيم 
جنين، واســتهدفه جيــش االحتالل بصاروخ، فــي حين ارتقى 

"عالونة" و"أبو ناعسة" من جراء إصابتيهما بالرصاص 
الحي. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

استشهـــاد 4 مقاوميـــن وإصابـــة عشـــرات 
المواطنيـــــن بنيـــــران االحتــــالل فــي جنيــــن
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تعلــن مستشــفى حمــد لألطــراف الصناعيــة عــن طــرح عطــاء توريــد قطــع غيــار 
نظام التكييف املركزي VRF فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الرشوط التالية: 
1. أن يكون املتقدم للعطاء حاصل عىل الرتاخيص الالزمة ملزاوله اعامله .

2. يجب أن يكون قادر عىل اصدار فواتري رضيبية. 

3. أن تتوفر لديه القدرة عىل توفري كافة املواد والكميات املطلوبة لتنفيذ أعامل التوريد.

4. أن يستطيع الوصول إىل مواقع التوريد يف جميع األوقات دون أية عوائق.

5. يجــب أن تكــون االســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90( يوًما من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
6. العطاء قابل للتجزئة.

7. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 سارية املفعول ملدة 90 يوًما 

من تاريخ تســليم العطاء وتكون بشــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك صادر من 
أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية/ البنــوك املعتمــده 
دوليًا ، بإســم مستشــفى حمد لالطراف الصناعية وتكون مدة رسيان الكفالة 

90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 

8. تسليم العطاءات يف مقر مستشفى حمد لالطراف الصناعية  الكائن يف  

" غــزة، الســودانية – شــارع الرشــيد / بجانــب فنــدق املتحــف، ولــن ينظــر يف 
العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

9. سيتم فتح املظاريف ىف جلسة علنية يوم األحداملوافق 2022/10/9  

الساعة 12 ظهرًا يف مقر املستشفى.
10. رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة  مستشــفى حمــد لألطــراف الصناعيــة 

خالل ســاعات الدوام الرســمي أو االتصال عىل هاتف  )082879300( / جوال 
Procurement@hamad.ps  0593113779( او الربيد االلكرتوين(

12. أوقــات اســتقبال الــرشكات: يوميــا عــدا الجمعــة والســبت مــن الســاعة   

9:00صباحًا حتى الساعة 3:00   مساًء.

حمــد  ملستشــفى  يحــق  كــام  األســعار  بأقــل  ملزمــة  غــري  املستشــفى   .13

لألطراف الصناعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

إعالن عطاء   
توريد قطع غيار نظام 
VRF التكييف املركزي

 طرح عطاء " تنفيذ تدريبات تقنية"   
)Full-Stack تدريب التسويق الرقمي، تدريب التصميم الجرافييك، تدريب برمجة(

عطاء رقم )2022/18(
 تعلن جمعية نوى للثقافة والفنون عن طرح عطاء بعنوان "تنفيذ تدريبات تقنية" )تدريب التسويق الرقمي، تدريب 
التصميــم الجرافيــيك، تدريــب برمجــة Full-Stack(، ضمــن مــرشوع "نحــو مجتمعــات تعلميــة" بتمويــل مــن "الصندوق 
العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتامعــي"، وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة 

العطاء، فعىل الرشكات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات املختصــة يف مجــال تنفيــذ التدريبــات التقنية، وأن تكون مســتوفية كافة اجراءات 

ومتطلبــات الرتخيــص والعمــل وأن تكــون كافــة الرتاخيــص ســارية املفعول، وأن يكون املتقدم مســجل رســميًا يف دوائر 
الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب عىل الرشكة عند تسليم العطاء إرفاق شيك بنيك أو كفالة بنكية باسم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 

بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء وال يقبــل التأمــني النقدي، ويســتبعد نهائيًا من املناقصة أي شــيك غري مســتويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرتسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجاميل قيمة العطاء.

4. ملن يرغب يف املشــاركة يف العطاء الحصول عىل نســخة من وثائق العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون - 

شــارع ترزي-دير البلح-املحافظة الوســطى، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس املوافق 29 ســبتمرب 2022، خالل أوقات 
الدوام الرسمية من الساعة 00:8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.

5. الجلسة التمهيدية لإلجابة عىل االستفسارات يوم األربعاء املوافق 05 أكتوبر 2022، الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

6. آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم األحد املوافق 09 أكتوبر 2022 الساعة 12:00 ظهرًا، يف مقر جمعية نوى 

للثقافة والفنون وفتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل جميع أنواع العموالت والرضائب والرسوم، 

وعىل املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم الرشكة وعىل أن يكون الحساب البنيك باسم الرشكة، وشهادة خصم من املصدر.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

12. رسوم كراس العطاء )100( شيكل فقط مائة شيكل ال غري، غري مسرتدة.

13. رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

عىل الراغبني التقدم لهذا العطاء املذكور مراجعة املقر الرئييس لجمعية نوى للثقافة والفنون )العنوان: شارع ترزي-
.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:دير البلح – املحافظة الوسطى(، )تليفون

اعالن متديد طرح عطاء   
إنشاء شبكة الرصف الصحي يف منطقة رشق خان يونس بقطاع غزة – 

الجزء األول : انشاء محطة الضخ رقم 4 
KDF-32 - PSE1114

متويــل كريــم مشــرتك مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة إدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة واللجنــة العليــا لإلعــامر 
يف فلسطني – األردن، وبالتنسيق مع سلطة املياه الفلسطينية ، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني للمشاركة 
يف طرح عطاء )إنشــاء شــبكة الرصف الصحي يف منطقة رشق خان يونس بقطاع غزة – انشــاء محطة الضخ رقم 4( وذلك حســب 

جدول الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلســطينيني يف مجــال امليــاه والــرصف الصحــي درجــة ثانيــة عــىل األقــل والكهروميكانيــك درجــة ثانيــة عــىل األقــل 
واملباين درجة ثانية عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.

2. املــرشوع حاصــل عــىل إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــىل املقــاول تقديــم فواتــري إعفــاء رضيبيــة غــري شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )20,000 

USD( بالحروف )عرشون الف دوالر امرييك فقط ال غري( عىل شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســاريًا ملــدة 120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتالم العطــاءات، وال تقبــل األمــوال 
النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء عيل العنوان التايل )غزة- الرمال 

- جنوب وزارة الخارجية الفلســطينية-  عامرة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني ( مقابل 
مبلغ غري مسرتد وقدره 200 دوالر أمرييك  للعطاء الواحد بدءًا يوم االحد املوافق )2022/9/25 ( الساعة 11 ظهرًا  

وحتى يوم االثنني املوافق 2022/10/03  الساعة 4 عرصًا.
6.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 

2022/10/04 م الساعة 11 صباحًا. 

7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 2 من ظهر يوم االثنني املوافق )2022/10/17م ( مع العلم أنه لن يقبل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــيل  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .8

الفلسطينية-  عامرة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني(.
9. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

10. املقاول الفائز سيلتزم بتعليامت إدارة اإلمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .

11. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غري ملزمة بالرتسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني( وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884598 أو جوال رقم 0592176176.
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني

جنني-غزة/ يحيى اليعقويب:
"هدموا بيويت، وقتلوا أبنايئ ولكنهم ليسوا 
قتىل، والله موالنا وال موىل لهم، ونحتسب 
أوالدنا عنده شــهداء، وال نقول إال ما يريض 
ممتلئــة  محتســبة  صابــرة  كلــامٌت  ربنــا"، 
رعــد  الشــهيدين  والــد  بهــا  بعــث  باإلميــان 
وعبــد الرحمــن خــازم األمــل يف نفــوس أبنــاء 
مخيــم جنــني يف وقــٍت ُنّكســت فيــه الرايات 
حــداًدا عــىل أرواح شــهداء أمــس، قالهــا يف 
أول ظهــوٍر لــه عقــب ســامعه نبــأ استشــهاد 

ابنه الثاين، واستهداف منزله.
اشــتباكات  بعــد  الرحمــن  عبــد  وارتقــى 
بشــقيقه  ليلحــق  االحتــالل،  قــوات  مــع 
نفــذ  الــذي  عاًمــا(   29( رعــد  االستشــهادي 
عمليــة ديزنغــوف البطوليــة يف )تــل أبيــب(، 
يف إبريــل/ نيســان املــايض، وأســفرت عــن 

3 قتىل وأكرث من 10 جرحى إرسائيليني.
"رس يف جنــني واخلــع نعليــك، انظــر لعيــون 
ــأ  هيَّ قــد  شــاٍب  كل  تــرى  تهــا،  وِحدَّ شــبابها 
الرصاصــة  مســتقرَّ  يكــون جســده  أن  نفســه 
املــوت،  يهابــون  ال  مــن  تجــد  القادمــة، 
كلــامت  بعــُض  الشــهادة"..  يرجــون  إمنــا 
مبوقــع  صفحتــه  عــىل  الرحمــن  عبــد  كتبهــا 
"فيســبوك"، تكشــف صالبــة وعمــق انتــامٍء 

ورِثه عن والده، وشقيقه الشهيد رعد.
لشــباب  صــورًة  بعيونــه  الرحمــن  عبــد  رســم 
جنني: "مل نعد نســمع يف جنني الســيارات 
ذات املســجالت العاليــة إال عــىل "ومــى 

الرجال" أو "زفيني جيتك شهيد".
تتخبــط  "قــد  قــال  املخيــم  عــن  تأملــه  يف 
الشــهامة  تجرعــوا  هــؤالء  كيــف  بداخلــك: 
والرجولة بهذا املقدار؟"، فيدلك هنا عىل 
مــكان الجــواب عــىل الســؤال الســابق: " رِس 

يف جنني ِلرتى كيف ُتَورث الرجولة ".
جيــش  كتــب  الرحمــن،  عبــد  جســد  عــىل 
االحتــالل كلمــة "النهايــة"، ُوّجهْت خصيًصا 
الشــهيدين  ووالــد  املقاومــة"  "أيقونــة  إىل 
خروجــه  منتظــًرا  خــازم،  فتحــي  العقيــد 
مستسلاًم بعدما اسُتشهد ابناه، لكن خازم 
فيهــا  يظهــر  واحــدًة  دمعــًة  يــذرف  مل  األب 
منكــًرا أمــام املحتــل، وإن كان حجــم األمل 

والفراق لفلذة كبده كبرًيا.
ثانيــة،   32 عــىل  يــزد  فيديــو مل  مقطــع  يف 
الرحمــن"  وعبــد  رعــد  "أبــو  رد  يتأخــر  مل 
ــا متامســًكا  عــىل االحتــالل، ظهــر الرجــُل قويًّ
لالحتــالل  مــرٍة  كِل  يف  خــرج  كــام  صلًبــا 
يشــحذ الهمــم ويعيــد االحتــالل -الــذي أراد 
كتابــة النهايــة عــىل وحــدة املخيــم بإطــالق 
الرصاصــة عــىل جســد عبــد الرحمــن وبقيــة 
الشــهداء لنقطة البداية- مؤكًدا أن املعركة 

مل تنتِه باستشهاد نجله.
عــن  دافعــوا  الشــهداء،  هــؤالء  "إن  وقــال: 
هــذا  أمــام  ومقدســاتهم  ودينهــم  أرضهــم 
عــىل  النــار  فتــح  الــذي  الغاشــم  العــدوان 
اإلنســان والحجــر والشــجر، وفتــح النــار عــىل 
شــعب ال يعــرف الهزميــة وال الذلــة وال العــار 
وال االنحنــاء، فشــبابنا ال يرفعــون أيديهــم إال 

لله".
يف مقطــع آخــر دعــا خــازم األب إىل الوحــدة 
قائــاًل: "هــذا املخيم أمانــة بأعناقكم، وحدة 
املخيم وحدة الفصائل وحدة السالح أمانًة 
يف أعناقكم، ابقوا يًدا وروًحا وحدة وقاتلوا 
كرجــل واحــد"، مستشــهًدا بآيــة مــن كتــاب 
يف  يقاتلــون  الذيــن  يحــب  اللــه  "إن  اللــه: 

ا كأنهم بنيان مرصوص". سبيله صفًّ

والــد  عــىل  جديــًدا  الثبــات  هــذا  يكــن  مل 
الشــهيدين، فعندمــا استشــهد رعــد جّســد 
خــازم لوحــة يف الثبــات والصــرب: "للــه دركــم 
يــا أهــل فلســطني وأهــل جنــني مــا أجركم، 

من أي طينة خلقتم أيها األبطال؟".
وعندمــا هــدم االحتــالل منزلــه، خــرج بثبــات 
قائــاًل: "أمــا هــدم البيــت فإنــه جهــد املقــل، 
لنــا  يغفــر  وأن  منــا  يتقبــل  أن  اللــه  وأســأل 
تقصرينــا يف خدمــة ونــرصة ديننــا، وأن يبنــى 
لنــا وللمؤمنــني واملؤمنــات بيوًتــا عنــده يف 
الجنة، اللهم إين راٍض فارَض عني يا الله”.

يف ســجن "مجــدو" عايــش املحــرر محمــد 
عــالن، الشــهيد عبــد الرحمــن ســبعة أشــهر 
فيــام  آخــر  لســجن  األول  ينتقــل  أن  قبــل 
أمــى الثــاين عامــني يف ســجون االحتالل، 
يزيح عالن الستار لصحيفة "فلسطني" عن 
ــا  شــخصية خــازم االبــن، فيقــول: "كان فكاهيًّ
مرًحا طيًبا مع أقرانه، لكنه مع االحتالل كان 
صلًبا متامســًكا، حينام تحدث أي إشــكالية 
مــع الســجانني كنــا نراهن عليــه أواًل، رغم أنه 
كان ال يتقيد باألوامر، ويحب أن يقتنع قبل 

التنفيذ".
"كان  الرحمــن  عبــد  بصفــات  عــالن  يشــيد 
ثائــًرا متمــرًدا، ال يقبــل الظلــم، رمبــا  إنســاًنا 

كان أحياًنــا يعيــق التنظيــم داخــل الســجن، 
لكننــا كنــا ســعداء أنــه لدينــا شــباب مــن هذا 
النــوع، وراهّنــا أن يكــون يف املســتقبل مــن 
شــخصيته  بســبب  والشــهداء،  الثائريــن 
مــا  حــدث  وبالفعــل  لالحتــالل  املتحديــة 

توقعنا".
فيهــا  الرحمــن  عبــد  أثبــت  كثــرية،  مواقــف 
هــذا  تســحب  عــالن  ذاكــرة  لكــن  صالبتــه، 
"اعتــدت  النســيان:  رفــوف  مــن  املشــهد 
وحــدة القمــع عــىل أحــد األرسى، وتداعــى 

أرسى القسم للدفاع عنه".
تطفــو بقيــة التفاصيــل عــىل حديثــه "رأيــت 
األوىل  الصفــوف  يف  الرحمــن  عبــد  يومهــا 
وهــو يدافــع عــن األســري، وبســبب صمــوده 
األذان  تثبيــت  اســتطعنا  وشــجاعته  وقوتــه 
"بالفــارس  إيــاه  واصًفــا  الســجن"  داخــل 
األول ورأس الحربــة يف انتــزاع قــرار مــن إدارة 
األرسى  وكل  بالقبــول،  االحتــالل  ســجون 

يشهدون بتضحياته".
عــرف عــالن عــن الشــهيد، أنه كان غــري مباٍل 
أربعــة  بــني  موجــود  غــري  وكأنــه  باالعتقــال 
ال  أنــه  لدرجــة  أرستــه،  عــن  بعيــًدا  قضبــان 
الروتــني، وإضفــاء  تغيــري منــط  عــن  يتــواىن 
روح الفكاهــة عــىل كل يشٍء، حتــى عندمــا 
فــكان  القســم،  ممثــيل  مــن  األوامــر  يتلقــى 
يتمــرد عــىل التوجيهــات بقصــد املــزاح قبــل 

أن ينفذها.
عــىل  صفحتــه  عــىل  الرحمــن  عبــد  نــرش 
مواقــع التواصــل االجتامعــي صــورًة يرتــدي 
تجمعــه  عنــق  وربطــة  رســمية  بدلــة  فيهــا 
الســالح  يحمــالن  واالثنــان  رعــد،  بشــقيقه 
يعــرّب عــن شــوقه لشــقيقه بكلــامت مل يبقهــا 
أصدقائــه:  مــع  وشــاركها  القلــب  حبيســة 
الوطــن،  شــهيد  يــا  أخــي  يــا  أفتقــدك  "كــم 
كــم أمتنــى لــو ُأقِبــل يديك الطاهرتــني للمرة 
األخــرية وقــد كســتهام الدمــاء يــوم رحيلــك؛ 
عيــدك  الغــايل  أخــي  زكيــة..  طاهــرة  دمــاٌء 
فرتجــل  الفــراق،  يطــل  مل  أحــىل"،  بالجنــة 
عبد الرحمن عن صهوة الشجاعِة، وجاورت 
روحــه رعــد، وأرسجــت جنــني دمــاء أبطالهــا 

من جديد نرصًة لألقىص.

غزة/ فلسطني:
جــددت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس يف ذكــرى 
انــدالع انتفاضــة األقــىص قبــل 22 عاًمــا، التــي وافقــت، 
الطريــق  هــي  الشــاملة  "املقاومــة  أن  التأكيــد  أمــس، 
وذلــك  وفلســطني  األقــىص  لتحريــر  والســبيل  املعّبــد 
نضاليــة  اســرتاتيجية  عــىل  الفلســطيني  الــكل  بتوافــق 
موحــدة، تحمــي الحقــوق وتواجــه مخططــات االحتــالل 

اإلرسائييل لتهويد القدس واألقىص".
وأوضحــت حــامس، يف بيــان مكتــوب، تلقتــه صحيفــة 
تكــون  االســرتاتيجية  هــذه  أن  أمــس،  "فلســطني"، 
متثــل  التــي  واإلســالمية  العربيــة  أمتنــا  مــع  "بالرشاكــة 

العمق االسرتاتيجي للقضية الفلسطينية".
وكانت انتفاضة األقىص اندلعت يف إثر اقتحام رئيس 
حــزب  زعيــم  شــارون،  أريئيــل  األســبق  االحتــالل  وزراء 
"الليكــود" اليمينــي حينهــا، باحــات املســجد األقــىص، 
برفقــة نحــو ألفــي جنــدي مــن قوات االحتــالل اإلرسائييل 

بتاريخ 28 سبتمرب/ أيلول 2000.
وادعى شارون حينها أن "الحرم القديس سيبقى منطقة 
ودفعهــم  واملرابطــني  املصلــني  اســتفز  مــا  إرسائيليــة"، 
إىل التصــدي القتحامــه، واندلعــت مواجهــات مــع قــوات 
مواطنــني  ســبعة  استشــهاد  عــن  أســفرت  االحتــالل، 
فلســطينيني، وإصابــة 250 آخريــن، يف اليــوم األول مــن 

االنتفاضة، إىل جانب إصابة 13 جندًيا إرسائيلًيا.
وأضافــت حــامس أن "تاريــخ 28 أيلــول/ ســبتمرب عــام 
2000، شــّكل يف ذاكــرة شــعبنا الحيــة محطــة فارقــة يف 

تاريــخ نضالــه املــرشف واملســتمر، منــذ وطئــت أقــدام 
انتفاضــة  وأن  مقدســاتنا،  ودنســت  أرضنــا  االحتــالل 
األقــىص املباركــة كانــت وســتبقى ملهمــة لــكل األجيــال 

معاين البطولة واالنتصار للقدس واألقىص".
جــاءت  األقــىص  انتفاضــة  أن  عــىل  حــامس  وشــددت 
لتؤكد أن "كل جرائم العدو وإرهابه املستمر، منذ أكرث 
مــن ســبعة عقــود لــن تفلــح يف إخــامد جــذوة املقاومــة 
وتحريــر  الوطنيــة  حقوقــه  النتــزاع  شــعبنا  يف  املتأصلــة 
أرضــه ومقدســاته، ويف القلــب منها القدس واملســجد 

األقىص املبارك".
وذكرت أن الذكرى الـ 22 النتفاضة األقىص "تأيت عىل 
وقــع تصعيــد االحتــالل حربــه العدوانيــة عــىل املســجد 
األقــىص واملرابطــني فيــه، وحاميته لقطعان مســتوطنيه 

املتطرّفــني لإلمعــان يف تهويــده وتدنيســه واســتفزازهم 
مشاعر املسلمني يف العامل".

املرابطــني  وبســالة  "ببطولــة  مجــدًدا  حــامس  وأشــادت 
الضفــة  وعمــوم  القــدس  يف  أهلنــا  مــن  واملرابطــات، 
والداخــل املحتــل، يف التصــّدي لجرائــم العدو وإرهاب 

املتطرفني الصهاينة".
وتابعــت: "املســجد األقــىص املبــارك وقــف إســالمي 
أو الرشاكــة،  القســمة  خالــص، كان وســيبقى، ال يقبــل 
ولــن يكــون فيــه ســيادة أو رشعيــة لالحتــالل عــىل شــرٍب 

منه".
مــع  قلــب رصاعنــا  ")األقــىص(  أن  بيانهــا  وأكملــت يف 
االحتــالل، ومحــرك االنتفاضــات، ومشــعل الثــورات يف 
أو  نســتكني  ولــن  التهويديــة،  ومخططاتــه  العــدو  وجــه 
نرتاجع عن متســكنا بحقنا يف تحريره مهام كان الثمن، 

ومهام بلغت التضحيات".
 وأعربــت الحركــة عــن مباركتهــا "نضال شــعبنا يف الضفة 

الغربيــة وعمــوم فلســطني يف وجــه االحتــالل"، قائلــة إن 
"روح االنتفاضة اليوم تتجدد عىل وقع تصعيد االحتالل 

حربه وعدوانه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
مــن  الصهيونيــة"  "الجامعــات  بــه  تقــوم  مــا  واعتــربت 
داخــل  "دنيئــة"  ومامرســات  اســتفزازية  اقتحامــات 
املقاومــة  تصاعــد  عــىل  "باعًثــا  األقــىص  املســجد 

الشاملة لحامية األقىص ودحر االحتالل".
الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  حــامس  ودعــت 
الغربية والداخل املحتل ســنة 1948، وبيت املقدس 
الرحــال  شــد  ومواصلــة  العــام،  "النفــري  إىل  وأكنافــه 
املبــارك،  األقــىص  املســجد  يف  واالعتــكاف  والربــاط 
لحاميــة أقصانــا املبارك، وإفشــااًل ملخططــات االحتالل 

ومستوطنيه".
يشــار إىل أن مواجهــات اليــوم األول النتفاضــة األقــىص، 
امتــدت يف اليــوم التــايل إىل خــارج املســجد األقــىص، 
واجتاحــت مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واألرايض 

املحتلة عام 1948.
2000، وثــق املصــور الصحــايف  30 ســبتمرب  وبتاريــخ 
طالل أبور حمة، جرمية إعدام جنود إرسائيليني للطفل 
محمد الدرة )11 عاًما( يف شارع صالح الدين بغزة، ما 
أجــج فتيــل االنتفاضــة التــي امتــدت حتى دحــر االحتالل 

عن غزة يف سبتمرب 2005.

يف ذكرى "انتفاضة األقىص"

حماس: المقاومة الشاملة هي الطريق 
المعّبــــد والسبيــــــل لتحريـــــر فلسطيـــن

"أيقونة المقاومة" يبعث األمل يف نفوس أبناء المخيم 

ـــأ  عبــد الرحمــن خــازم.. ورِث ســالح "رعــد" وهيَّ
جســــده الستقبـــــــال "الرصاصـــــة القادمــــة"

الشهيدان رعد وعبد الرحمن خازم
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ُخمس اإلسرائيليين يعانون 
انعدام األمن الغذائي!

رغــم مــا تزعمــه دولــة االحتــال عــن تصنيــف نفســها بــن الــدول الغنيــة 
عــن  الصــادرة  الرســمية  اإلحصائيــات  لكــن  العــامل،  يف  واملتقدمــة 
االقتصــادي  الواقــع  عــن  أســود  جانًبــا  تكشــف  الحكوميــة  مؤسســاتها 
واملعييش لليهود يف الدولة التي اعتقدوا أن فيها "املّن والسلوى"، 

ال سيام بعد األزمات االقتصادية األخرية التي عصفت بها.
ــر نظــام غــذايئ غنــي ومتقــدم يف دولــة االحتــال، لكــن مــن  ورغــم توفُّ
الناحيــة العمليــة، يعــاين ُخمــس ســكانها انعــدام األمــن الغــذايئ، كــام 
أن جــودة الطعــام آخــذة يف التدهــور، ويعــاين ٪10 منهم من انعدام 
األمــن الغــذايئ الشــديد لدرجــة أنهــم ال يعرفــون متى ســتكون وجبتهم 

ا. التالية، ويتم إتاف 2.5 مليون طن من الغذاء سنويًّ
مع أن التقدم يف إنتاج الغذاء يف دولة االحتال قد ال يؤدي بالرضورة 
النخفــاض معــدل الجــوع، رمبا ألن ســوق املواد الغذائية فيها تســيطر 
عليه عدد من الرشكات، ورمبا ألن ٪90 من قمحها مستورد، وهناك 
طلبات مامثلة من حيث الحجم من الحبوب األخرى أيًضا، وخزانات 
الطــوارئ مل تتــم زيادتهــا منــذ 50 عاًما، فيــام تعاين األرايض الزراعية 

عوامل التعرية، ما قد يؤدي إىل تدمري كامل لها.
إذا مل يكــن ذلــك كافًيــا، تكشــف التقاريــر االقتصاديــة اإلرسائيليــة أن 
دولة االحتال، الغنية املتقدمة، تغرق بن حن وآخر بطلبات التربع 
ملواطنيهــا  الغذائيــة  الطــرود  توزيــع  وحمــات  الغذائيــة  باملنتجــات 
الذيــن يعيشــون يف فقــر، وميــأون كل مــكان فيهــا، مــع أن املنظــامت 
، وقد باتت تطالب عشية االنتخابات  اإلغاثية تدرك أن هذا ليس حاًّ
القادمــة بوضــع ميزانيــة لقضيــة انعــدام األمــن الغــذايئ بإضافــة 350 
مليون شيكل، وإال فسيكون اإلرسائيليون بانتظار مأساة رهيبة تخص 
اإلنتــاج الغــذايئ، خاصــة مــع انهيــار قطــاع الزراعــة، وتوجــه املزارعــن 

لقطاعات أخرى.
تؤكد هذه السطور نتائج مسوح اقتصادية متواترة، وتتحدث أن أكرث 
مــن ربــع مليــون أرسة يف دولــة االحتــال دخلــت تحــت خــط الفقــر، 
فيــام هنــاك 850 ألــف أرسة تفتقــر لعنــارص التعليــم والرعاية الصحية 
والغذاء األساسية، مع وقوع 268 ألف أرسة جديدة يف براثن الفقر، 

وباتت دولة االحتال غري قادرة عىل توفري األمن الغذايئ لهم.
وفيــام تعتمــد املعطيــات الحكوميــة يف تحديــد الفقــر عــىل الدخــل 
وحــده، فــإن منظــامت غــري حكوميــة تضــع معايــري أخــرى لقيــاس حجم 
الفقر الذي يعانيه اإلرسائيليون كاإلسكان والتعليم والرعاية الصحية 
والقــدرة عــىل تغطيــة تكاليــف املعيشــة، وفيــام تتحمــل املؤسســات 
االحتــال،  دولــة  يف  الغــذايئ  األمــن  انعــدام  عــبء  معظــم  اإلغاثيــة 
فــإن هنــاك نقًصــا يف التمويــل الحكومــي، مــام يجعــل وكاالت الرعايــة 
االجتامعيــة عاجــزة عــن االســتجابة، بســبب ارتفــاع تكلفــة املعيشــة، 
وتــآكل األجــور، وعــدم وجــود سياســة للعدالــة التوزيعيــة، مــام قــى 
عــىل الطبقــة الوســطى، وألحــق األذى بالفئــات الســكانية املحرومــة، 

ووّسع الفجوات القامئة.

طرح عطاء )2022/22 – ف(   
توريد وتركيب مستلزمات مرشوع إنشاء مزرعة 
دواجن منوذجية ضمن سلسلة قيمة الدواجن 

توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  تعلــن 
مســتلزمات مشــاريع الدواجــن ضمــن مرشوع الصمود والنمــو االقتصادي يف 
قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطويــر الســوق املتكامــل واملمــول مــن االتحــاد 

األورويب من خال الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
رشوط التقدم للعطاء:

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

2. يجــب عــىل املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهات 

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

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

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

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

من تاريخ تسليمه.
6. مثن كراسة العطاء )50( دوالر غري مسرتدة تدفع من خال إيداع املبلغ 

عــىل حســاب املــرشوع لــدى البنــك العقاري املرصي العريب، حســاب بنيك 
رقــم 611702 وإحضــار الســند البنــيك عند اســتام الكراســة مــن مقر اإلغاثة 

الزراعية )الزيتون – غزة(.
املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2022/09/28 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2022/10/12.

املوافــق  االثنــن  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/10 الساعة 11:00 ص، يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

 ،2022/09/13 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــن 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

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

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

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

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء )2022/23 – ف(   
توريد مستلزمات مرشوع إنشاء منحل 

ضمن سلسلة قيمة النحل
تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثة الزراعية( عن طرح عطاء توريد مســتلزمات 
مــرشوع إنشــاء منحــل ضمــن سلســلة قيمــة النحــل ضمــن مــرشوع الصمــود والنمــو 
االقتصــادي يف قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطوير الســوق املتكامل واملمول من 

االتحاد األورويب من خال الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
رشوط التقدم للعطاء:

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

2. يجــب عــىل املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهات 

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

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

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

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

من تاريخ تسليمه.
6. مثن كراسة العطاء )50( دوالر غري مسرتدة تدفع من خال إيداع املبلغ 

عــىل حســاب املــرشوع لــدى البنــك العقاري املرصي العريب، حســاب بنيك 
رقــم 611702 وإحضــار الســند البنــيك عند اســتام الكراســة مــن مقر اإلغاثة 

الزراعية )الزيتون – غزة(.
املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2022/09/28 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2022/10/12.

املوافــق  االثنــن  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/10 الساعة 12:00 م، يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

 ،2022/09/13 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــن 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

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

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

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

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

إعالن طرح عطاء مرشوع إنشاء وتجهيز املرحلة األوىل    
من مركز دار السالم التشخييص يف خانيونس

)Taawon-GS-CD-2022\07( :عطاء رقم
تعلــن مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العريب لإلمناء االقتصــادي و االجتامعي 
ضمــن منحــة دعــم قطــاع الصحــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة - الربنامــج العاجــل لدعــم 
الشــعب الفلســطيني- املرحلــة الثامنــة عــرش بــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة، عــن طرح 
يف  التشــخييص  الســام  دار  مركــز  مــن  األوىل  املرحلــة  وتجهيــز  إنشــاء  مــرشوع  عطــاء 
خانيونس  حيث ميكن للراغبن باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل وثائق العطاء 
ابتداء من يوم الخميس املوافق 2022/09/29 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "100 

" دوالر وذلك من مقر مؤسسة التعاون – غزة الرمال – امليناء- خلف سلطة النقد.
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقــاوالت املنتســبة يف اتحــاد املقاولــن للعام 
2022 تخصــص درجــة  ثانيــة عــي  لــدي لجنــة التصنيــف الوطنيــة للعــام  واملصنفــة 
األقــل مبــاين ودرجــة  ثانيــة عــي األقــل  كهــرو ميكانيــك(، علــام" بــأن آخــر موعــد لبيــع 
الكراســات هــو يــوم الخميــس املوافــق 2022/10/06 خــال أوقــات العمــل الرســمية 
من8 صباحًا وحتى 4:00 مساء عىل أن يكون آخر موعد لتسليم كراسات العطاء هو 
يوم األربعاء املوافق 2022/10/12 الســاعة 12:00ظهرًا يف مقر مؤسســة التعاون 
بغزة ، وسيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم يف متام الساعة 12:30 ظهرًا يف جلسة 

علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )10,000 
دوالر أمريــيك( ، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد البنــوك 
املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وبحســب النمــوذج املرفــق و ال 
تقبل الشــيكات البنكية أو الشــخصية عىل أن يكون عرض األســعار والكفالة 

سارية املفعول لفرتة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:

 2022/10/09 املوافــق  األحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   -
الساعة الواحدة ظهرًا.

- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة.
- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  

- املؤسســة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار بــدون إبداء األســباب، كام يحق 
لهــا قبــول أو رفــض أي عطــاء، أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــًا أو تجزئتــه دون 

تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
- يلزم أن يحرض املقاول صورة عن شهادة لجنة التصنيف الوطنية املوحدة 
ســارية املفعــول وصــورة عــن شــهادة التســجيل لــدى اتحــاد املقاولن ســارية 

املفعول ليتمكن من الحصول عىل وثائق العطاء.
- تكلفة االعان يف الصحف املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن االتصــال عــىل هاتــف رقــم 2869881 وذلــك 

خال ساعات الدوام الرسمي.

 تعلن بلدية النصريات عن حاجتها إلشغال وظيفة 
باحث قانوين بنظام العقد عىل أن تتوفر لدي/ها الرشوط الوظيفية التالية:

أواًل/ الشروط الوظيفية:
1. أن يكــون املتقــدم حاصــًا عــىل الشــهادة الجامعيــة األوىل )بكالوريــوس( 

يف الحقوق  أو القانون أو الرشيعة والقانون بتقدير عام ال يقل عن جيد من 
جامعة معرتف بها.

2. أن يكون املتقدم حاصًا عىل مزاولة مهنة من نقابة املحامين وملدة ال 

تقل عن ثاث سنوات بناًء عىل إفادة صادرة من نقابة املحامين, ويستثنى 
من املدة موظفي البلدية والعاملن فيها. 

3. أال يزيد عمر املتقدم عن 35 عام ويستثنى من ذلك العاملن فيها. 

4. أن يكون لدى املتقدم إملام ومعرفة بالقوانن املنظمة لعمل الهيئات املحلية.

5. القدرة عىل التحليل والتعامل مع القضايا بشكل قانوين مناسب.

6. االلتزام بتنفيذ اسرتاتيجيات البلدية وتنفيذ سياستها وتأدية ما يستند إليه من أعامل.

7. معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية ومهارات االتصال والتواصل والعمل بروح 

وتحمل ضغوط العمل.
8. تحمل املسئولية وحسن الترصف يف املواقف الطارئة.

9. أن يكون حسن السري والسلوك.

10. يفضل أن يكون املتقدم من سكان محافظة الوسطى.

ثالثًا/ تقديم الطلبات:
  2022/09/29 املوافــق  االخميــس  يــوم  أعــاه  للوظيفــة  التســجيل  يبــدأ 

وينتهي بيوم االربعاء املوافق 2022/10/05.
- سيتم االعان عن الطلبات املستوفاة للرشوط إلحضارها للبلدية يف وقت الحق.

- سيتم استبعاد املتقدم غري املطابق للرشوط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم اإلعان عن موعد املقابات يف وقت الحق.

للتسجيل للوظيفة أعاه من خال تقديم طلب يف البلدية يف دائرة الشئون 
اإلدارية وذلك حتى موعد أقصاه يوم االربعاء املوافق 2022/10/05م مع 

ارفاق املستندات التالية :
1. السرية الذاتية.               2. صورة عن املؤهل العلمي.

3. صورة عن شهادة اثبات الشخصية  ) هوية – جواز سفر ( 

4.  إفــادة مصدقــة حســب االصــول مــن نقابــة املحامن النظاميــن مبزاولة مهنة 

املحاماة ملدة ثاث سنوات ، وصورة مصدقة عن مزاولة مهنة املحاماة.
5. صورة عن الخربات والدورات الحاصل عليها يف املجال القانوين.

6.  شهادة حسن سري وسلوك من وزارة الداخلية.

7. شهادة عدم محكومية من وزارة العدل. 

بلديــــــــــــة النصيـــــــــــرات       

اإلعالن الخارجي لوظيفة باحث 
قانوين بنظام العقد

دار أحمــد باتجــاه معاكــس ألجهزة أمنية ترفض 
مواجهة االحتال ونفذ عملية برفقة ابن خالته 
عبــد الرحمــن عابــد فجــر األربعــاء 14 ســبتمرب/ 
أيلــول الجــاري، باشــتباك مــع قــوات االحتــال 
يف محيــط حاجــز الجلمــة شــامل جنــن أســفر 
عن مقتل ضابط إرسائيي وارتقاء الشهيدين، 
"كيــث  األمريــيك  الجــرال  إرث  ليتخلخــل 
األجهــزة  تلــك  تدجــن  حــاول  الــذي  دايتــون" 
األمنــي  التنســيق  عــىل  تعمــل  عقيــدة  وبنــاء 
وماحقة املقاومة، لكن التمرد بدأ يطل برأسه 

من "بيت السلطة". 
عــاد  عابــد،  بطولــة  مــن  أســبوعن  نحــو  بعــد 
عنــارص  أحــد  عاونــة  أحمــد  الضابــط  الشــهيد 
نفــس  -وهــو  العســكرية  االســتخبارات  جهــاز 
الجهاز الذي عمل فيه الشــهيد عابد – لتأكيد 
األجهــزة  مــن  فعلــه  الطبيعــي املطلــوب  الــدور 
األمنيــة، حينــام امتشــق ســاحه أمــس وتصدى 
مخيــم  اقتحامهــا  أثنــاء  يف  االحتــال  لقــوات 
االشــتباكات  خــال  شــهيًدا  فارتقــى  جنــن، 

برصاصة قناصة إرسائيي.
ألهــم الشــهيد إبراهيــم النابلــي قائــد شــهداء 
بعــث  حينــام  الشــباب  نابلــس  يف  األقــى 
البندقيــة،  تــرك  بعــدم  فيهــا  أوصاهــم  برســالة 
ديزنغــوف  عمليــة  منفــذ  خــازم  رعــد  وســبقه 
العميــد يف "األمــن  ابــن  أبيــب( وهــو  )تــل  يف 
أبــرز  مــن  الــذي أصبــح  الوطنــي" فتحــي خــازم، 

املطلوبن لاحتال.
باألمــس قــدم العقيــد خــازم الــذي بــات "أيقونة 
شــهيًدا  الرحمــن  عبــد  الثــاين  ابنــه  للمقاومــة" 
خال محارصة منزله من قوات إرسائيلية كبرية 
الرحمــن  عبــد  وارتقــى  اقتحمــت مخيــم جنــن 
خــال االشــتباكات، يتناقــل مــرياث املقاومــة 
مــن األب إىل أبنائــه فيحيــدون عن طريق أجهزة 
أمنيــة رســمت طريًقــا يف العاقــة مــع االحتال 
عــرب التنســيق األمنــي، خالفته عائلة خازم التي 

سارت يف طريقها نحو القدس مشهرًة الساح 
يف وجه االحتال.

بأعــامل  الســلطة  بأمــن  أفــراد  أن مشــاركة  ومــع 
ناشــطون  يــرى  كــام  ــا،  حاليًّ محــدودة  مقاومــة 
ومحللون لصحيفة "فلسطن"، فإن تصاعدها 
لــدى نســبة  العــام  يــؤرش عــىل حجــم اإلحبــاط 
كبرية من قطاعات الشعب من فشل املرشوع 
السيايس وانعدام األمن أمام تغول االحتال.

نهج متصاعد
جــامل  بفتــح  الثــوري  املجلــس  عضــو  يقــول 
لخيــار  كبــرية  فرصــة  منــح  جــرى  إنــه  حويــل، 
مــن  هامــش  لكــن  االحتــال،  مــع  املفاوضــات 

يؤمن بالكفاح املسلح يزداد داخل فتح.
وأضــاف حويــل وهــو مقــرب مــن القيــادي بفتــح 
األســري مــروان الربغــويث لصحيفة "فلســطن"، 
أن االحتــال يريــد مــن العاقــة مــع الســلطة أن 
ــا له، وهــذا ما ال يقبل  تكــون األخــرية وكيــًا أمنيًّ

به الرشفاء باألجهزة األمنية.
يف  "دايتــون"  األمريــيك  الجــرال  جهــد  ومــع 
االحتــال،  مــع  ــا  أمنيًّ تنســق  أمنيــة  أجهــزة  بنــاء 
فــإن حويــل يؤكــد أن خــرية أبنــاء األجهزة األمنية 

يتمردون عىل تلك العقيدة.
ويوضــح حويــل أن انخــراط أفــراد من أجهزة أمن 
الســلطة بالعمليــات يعنــي أنــه "طفــح الكيــل"، 
جرائــم  عــىل  الصمــت  بــرش  ألي  ميكــن  وال 
االحتــال، مشــدًدا عــىل رضورة إعــادة املكانــة 
الــذي ال  الفلســطيني  للشــعب  التحــرر  لحركــة 

يريد سلطة وهمية.
تخوفات إسرائيلية

انخــراط  زيــادة  مــن  وتــزداد تخوفــات االحتــال 
أفــراد مــن الســلطة يف أعــامل مقاومــة، إذ اتهــم 
رئيــس أركان جيــش االحتــال أفيــف كوخــايف، 
تزايــد  أمــام  بالعجــز  الســلطة  أمــن  مؤخــًرا، 
الهجامت يف الضفة الغربية املحتلة، متوعًدا 

باستمرار مداهمة مدنها وبلداتها.

أميــن  اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص  ويفــر 
عــن  ناتــج  بأنــه  اإلرسائيــي  القلــق  الرفــايت 
تحــوالت مهمــة لــدى الســلطة وحركــة فتــح، يف 
ظــل وجــود خطــن داخــل الحركــة فــام ينســاق 
عــىل فتــح ينســاق عــىل األجهزة األمنيــة التابعة 
بــه  يســري  الــذي  الســيايس  الطريــق  بــأن  لهــا، 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس واتباعــه خاطــئ 
الفريــق  زيــادة  مــع  فيــه،  االســتمرار  ميكــن  وال 

الذي ينادي باملقاومة.
ويــرى الرفــايت يف حديثــه لـ"فلســطن" أن هــذا 
االنخــراط يعنــي فشــل مــرشوع اســتمر عرشات 
الســنوات لتدجــن األجهــزة وجعلها أداة تعمل 

لاحتال.
بشــامل  األمنــي  التنســيق  عجــز  بــن  ويربــط 
جنــن  مــدن  يف  املقاومــة  وتصاعــد  الضفــة 
ونابلــس، بــأن الطبيعــة الجغرافيــة واالجتامعيــة 
التجــاوز  عــىل  املقاومــة  ســاعدت  والســكانية 
يســتطيع  ال  فبــات  األمنــي،  للتنســيق  الجــزيئ 

السيطرة عىل املقاومة.
وال يختلــف أحــد يف أن موقــف الســلطة واضــح 
برفض أي انخراط ألي فرد يف صفوفها بأعامل 
الناشــط  وفــق  نتيجتــه  يرجــع  وهــذا  مقاومــة، 
مرتبطــة  الســلطة  ألن  عمــرو  زيــاد  الســيايس 
وظيفتهــا  تجعــل  االحتــال،  مــع  باتفاقيــات 
أعــامل  ومنــع  األمنــي  التنســيق  يف  تنحــرص 

املقاومة. 
ويعزو عمرو لصحيفة "فلســطن" أســباب هذا 
التصاعد، إىل شــعورهم بالغربة يف أجهزتهم، 
ملواجهــة  وطنــي  برنامــج  غيــاب  ظــل  ويف 
اعتداءات االحتال، وعزوف تلك األجهزة عن 

دعم خيارات املواجهة.
ويرى أن تأثري انخراط أفراد من األجهزة األمنية 
كبري يف رفع الروح املعنوية للشباب، وكذلك 
يف إلهام عنارص آخرين للمشاركة يف األعامل 

نفسها.

تقديرات إرسائيلية: المواجهات 
يف األقىص ستتواصل ألسابيع

النارصة/ فلسطن:
تفيــد تقديــرات عســكرية إرسائيليــة بــأن املواجهــات بــن املقدســين 
واملرابطن يف املسجد األقى املبارك من جهة واملستوطنن من 

جهة أخرى، ستتواصل ألسابيع.
وقــررت أجهــزة أمــن االحتــال، بحســب هيئــة البــث الرســمية العربيــة 
)كان(، أمس، رفع حالة التأهب األمنية القصوى حتى فرتة االنتخابات 

يف )إرسائيل(، )مطلع ترشين الثاين/نوفمرب(.
ســمته  فيــام  ارتفاعــا  رصــدت  االحتــال  رشطــة  أن  إىل  وأشــارت 

"التحريض" مبا يرتبط باملسجد األقى، وفق تعبريها.

حماس هنأتها بذكرى انطالقتها

الششنيــة: المقاومــة خيار 
"اللجـــــــان" لتحريـــــــر األرض 
واستعـــــــــادة الحقــــــــــوق

غزة/ فلسطن:
أكــد األمــن العــام للجــان املقاومــة وذراعهــا العســكري ألويــة النــارص 
صــاح الديــن أميــن الششــنية، أن "املقاومة هي الخيار األوحد للجان 
وطريقهــا األمثــل لتحريــر فلســطن مــن بحرهــا إىل نهرهــا، واســتعادة 

الحقوق الوطنية كاملة غري منقوصة".
ر الششنية يف الذكرى الـ23 النطاقة اللجان وذراعها العسكري  وحذَّ
ألويــة النــارص صــاح الديــن، االحتــال اإلرسائيي من مغبــة ارتكابه أي 
حامقة ضد املسجد األقى املبارك، "وإال فإن رد املقاومة سيكون 

فوق توقعاته وحساباته الخاطئة".
نســخة  "فلســطن"  تلقــت  مكتــوب،  ترصيــح  يف  الششــنية  وأضــاف 
عنــه، أمــس، أن الوحــدة الفلســطينية تتجــىل يف ســاحات املواجهــة 
مع االحتال، وترتسخ بالرشاكة الوطنية الجادة يف معركة الدفاع عن 

القضية وثوابتها ومقدساتها.
ــا املقاومــة يف الضفــة املحتلــة وخاصــة جنــن ونابلــس، شــاميل  وحيَّ
لحاميتهــم  قويــة  شــعبية  حاضنــة  بتشــكيل  وطالــب  الغربيــة،  الضفــة 

وتقديم كل وسائل الدعم لهم يف مواجهة االحتال.
وخاطب األرسى يف سجون االحتال؛ قائًا: "أنتم عىل سلم أولويات 
املقاومــة، ولــن نتــواىن عــن أي عمــل مقــاوم يســاهم يف خاصكــم مــن 

األرس وكر قيدكم".
والحكومــات  والــدول  واإلســامية  العربيــة  الشــعوب  مواقــف  ومّثــن 
واألحزاب الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، موجًها شكره لكل 

من يقدم الدعم للمقاومة بفلسطن، ويف مقدمتهم إيران.
مــن جهتهــا، هنــأت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس لجــان املقاومة 

مبناسبة حلول ذكرى انطاقتها.
عنــه،  نســخة  "فلســطن"  تلقــت  مكتــوب،  بيــان  يف  حــامس  وقالــت 
أمس: إن "ذكرى انطاقة لجان املقاومة الشعبية تتعانق مع انتفاضة 
األقــى املباركــة"، ومتنــت لهــا دوام التوفيــق والنجــاح يف مســريتهم 

النضالية نحو تحرير األرض واملقدسات.
وأكــدت حــامس عمــق العاقــة األخويــة التــي تجمعهــا بلجــان املقاومة 
حقوقــه  عــن  والدفــاع  الفلســطيني،  الشــعب  تطلعــات  خدمــة  يف 
املرشوعــة، وتعزيــز العمــل املشــرتك يف كل املياديــن حتــى تحقيــق 

التحرير والعودة.

االحتالل يخىش انخراط أفراد من أمن السلطة يف المقاومة

يف "بيت السلطة".. 
تمــرٌد متصاعـــد علــى عقيــدة "دايتـــون"

رام الله-غزة/ يحيى اليعقوبي:
أعــاد الشــهيد أحمد عابد )23 عاًمــا( األذهان 
لبطــوالت ســطرها أفــراد فــي أجهــزة أمــن 
السلطة الذين انخرطوا في االنتفاضة الثانية 

االحتــال،  مقاومــة  فــي  ماحــم  وخاضــوا 
أمثال الشهيدين: الضابط بالمخابرات العاّمة 
رائــد الكرمــي، ومدّرب قــوات األمن الوطني 

يوسف ريحان "أبو جندل". 
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يف  محافظــات  عــدة  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  وعــم 
األربعــة،  جنــن  شــهداء  أرواح  عــى  حــداًدا  الضفــة، 
عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  عــدوان  يف  ارتقــوا  الذيــن 

مخيم جنن.
وقال رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة د. أحمد بحر: 
"ســتظل  جنــن وكل املــدن الفلســطينية عصيــة عــى 
الكــر وشــوكة يف حلــق االحتــال"، مؤكــًدا أن شــعبنا 
ســيواصل صمــوده ومقاومتــه ضــد االحتــال يف معركــة 

الدفاع عن املقدسات حتى التحرير والعودة.
وأدان بحــر يف بيــان صحفــي أمــس، صمــت املجتمــع 
الدويل املطبق إزاء جرائم االحتال اليومية وانتهاكاته 
مشــدًدا  الدوليــة،  واملواثيــق  القوانــن  لــكل  الصارخــة 
للمعايــر  ازدواجيــة  ميثــل  الصمــت  هــذا  أن  عــى 
يســتغلها االحتــال الرتــكاب املزيــد مــن عدوانــه بحــق 

الشعب الفلسطيني ومقدساته.
المدينة العنيدة

من جانبها، أكدت حركة املقاومة اإلسامية حامس أن 
جرائــم االغتيــال اإلرسائيليــة للمقاومــن الفلســطينين 

لن متر مرور الكرام، ولن تجلب أمًنا مزعوًما.
قــال املتحــدث باســم الحركــة حــازم قاســم: إن مدينــة 
"جنن القسام" ستظل تقاتل االحتال حتى طرده عن 
كامــل أرضنــا، وكل إرهــاب االحتــال لــن يكــر شــوكة 

هذه املدينة العنيدة.
وأضــاف قاســم يف ترصيــح صحفــي: "عى الــدوام كان 
ارتقاء الشــهداء وقوًدا لتصاعد الفعل املقاوم وتأجيج 

الثورة عى املحتل".
معاقبــة  عــى  قــادرة  أنهــا  املقاومــة  "عودتنــا  وتابــع: 

االحتال عى جرامئه، وتدفيعه مثن عدوانه".
وأكد أن املعركة ستظل مفتوحة ضد هذا املحتل يف 
كل ساحات الفعل النضايل، حتى يكتب شعبنا نرًصا 
عى هذا املحتل وطرده عن كامل أرضنا الفلسطينية.

املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أشــاد  الســياق،  يف 
اإلســامية حــامس عبــد الرحمن شــديد، أمــس، ببطولة 
لقــوات  تصديهــم  أثنــاء  يف  ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء 
أحمــد  الشــهيد  وبينهــم  جنــن،  مخيــم  يف  االحتــال 

عاونة أحد عنارص جهاز االستخبارات العسكرية.

وقال القيادي شــديد يف بيانه له أمس، إن "استشــهاد 
يف  األمنيــة،  لألجهــزة  الطبيعــي  الــدور  يؤكــد  عاونــة 
التصــدي لاحتــال والدفــاع عــن شــعبنا الفلســطيني"، 
مشًرا إىل أن املقاومة هي الطريق الوحيد، للتخلص 

من االحتال ووقف جرامئه املتواصلة بحقنا.
األمنيــة  األجهــزة  كــوادر  مــن  عــدًدا  شــديد  واســتذكر 
الذيــن انخرطــوا مــع املقاومــة يف التصــدي لاحتــال 

واستشهدوا دفاًعا عن أبناء شعبنا.
من جهته، توعد األمن العام لحركة الجهاد اإلســامي 
الضفــة  يف  االحتــال  جرائــم  عــى  بالــرد  النخالــة  زيــاد 
الغربيــة وجنــن، قائــًا: "هــذه الجرائــم لــن تجعلنــا نقف 

مكتويف األيدي".
العــدو  جرائــم  إن  أمــس  لــه  ترصيــٍح  يف  النخالــة  وقــال 
يف جنــن والضفــة الغربيــة لــن تجعلنــا نقــف مكتــويف 
األيدي، وسنؤدي بواجباتنا والرد عى هذه الجرائم".

وأضــاف أن "وحــدة الشــعب الفلســطيني ســتبقى يف 
سلم أولوياتنا".

فلســطن،  لتحريــر  الشــعبّية  الجبهــة  نعــت  بدورهــا، 
أمــس، إىل "جامهــر شــعبنا املقاومــن األبطــال أبنــاء 
مدينــة جنــن الصامــدة الذيــن استشــهدوا يف جرميــٍة 

صهيونّيٍة جديدة".
للقــايص  تثبــت  الجرميــة  "هــذه  أّن  الجبهــة  وأكــدت 
والــداين أّن هــذا العــدو املجــرم الــذي ميــارس اإلرهاب 
بشــتى أشــكاله ضــد شــعبنا الفلســطيني ال يخضــع إاّل 
للغــة القــّوة، وأّن املقاومــة هــي القــادرة عــى الوقــوف 

يف وجه هذه الجرائم".
عليــه  أقــدم  الــذي  "االشــتباك  أّن  الجبهــة  وعــدت 
لشــعبنا  املرشقــة  الصــورة  هــو  األبطــال  هــؤالء 
الفلســطيني ونضالــه العــادل ضــد جرامئــه املســتمرة، 
كل  وجــه  يف  دامًئــا  نقيًضــا  األجيــال  ســتحفظها  التــي 
الدعوات االستسامّية االنهزامّية املطالبة بنزع ساح 

املقاومة".
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وصفــت  الســياق،  ويف 
قــوات  ارتكبتهــا  التــي  النكــراء  الجرميــة  فلســطن، 
االحتــال العنــرصي يف جنــن، بأنهــا خطــوة تصعيديــة 
يف  االحتــال،  قــوات  تخطوهــا  الخطــورة،  شــديدة 

إطــار مــا يســمى حملــة »كارس األمــواج«، التــي يحــاول 
االحتــال بهــا تقويــض اإلرادة الوطنيــة لشــعبنا، وقطــع 
الضفــة  أنحــاء  يف  الناهضــة  االنتفاضــة  عــى  الطريــق 

الفلسطينية مبا فيها مدينة القدس املحتلة.
ا أن قوات االحتال ويف  وقالــت الجبهــة: لقــد بــات جليًّ
تنفيــذ حملتهــا الدمويــة، بــدأت تتجــاوز كل الخطــوط 
وتتخطــى كل الحــدود، وتتوغــل عميًقــا يف قلــب مــدن 
ومخيامتهــا يف  وقراهــا  وبلداتهــا  الفلســطينية  الضفــة 
تحدٍّ سافر ومعلن لسلطة الحكم اإلداري الذايت، التي 
تقــف مكتوفــة األيــدي، عاجــزة عــن القيام بــأي بادرة من 

شأنها أن توفر الحامية لشعبنا ومصالحه.
كــام قالــت الجبهــة: إنــه بــات واضًحــا وجلًيــا، أن شــعبنا 
تصــدي  يف  االحتــال  لقــوات  مواجهتــه  يف  انتقــل 
املناضلــن ملحــاوالت اعتقالهــم، وخوضهــم املعــارك 
التحــام  ظــل  يف  األخــرة،  الرصاصــة  حتــى  الباســلة 
جامهــري معهــم، عــى غــرار مــا جــرى فجــر أمــس يف 
القدميــة، ومخيــم  وبلدتهــا  نابلــس  وقبلهــا يف  جنــن، 
والبلــدات  املــدن  مــن  وغرهــا  باطــة  ومخيــم  جنــن 
والقرى واملخيامت، ما يؤكد إرصار شعبنا عى صون 
العيــش  يف  وحقوقــه  أرضــه  وصــون  الوطنيــة،  كرامتــه 
ــا كان  الكريــم، والخــاص مــن االحتــال واالســتيطان أيًّ

ا كانت التضحيات. الثمن، وأيًّ
ودعــت الجبهــة ســلطة الحكــم اإلداري الــذايت وقيادتها 
السياســية إىل تحمل مســؤولياتها الوطنية والسياســية 
ــا،  واألخاقيــة، لوقــف التنســيق األمنــي املعيــب وطنيًّ
والتحــرر مــن أي قيــود والتزامــات نحــو ســلطة االحتــال 
والواليــات املتحــدة، وتحمــل مســؤولية حاميــة شــعبنا 
يف مواجهة قوات االحتال وجرامئه، مؤكدة أن غياب 
العمــي مــن قبــل الســلطة لحاميــة شــعبنا مــن  الفعــل 
شــأنه أن يعّمــق االنفصــال بينهــا وبــن أبنــاء شــعبنا يف 

مواجهاتهم اليومية لاحتال واالستيطان.
فلســطن يف  لجــان املقاومــة يف  قالــت  مــن جهتهــا، 
بيــان صحفــي: "ســتبقى جنــن شــوكة يف حلــق العــدو 
الصهيــوين وتكتــب بدمــاء أبنائهــا األخيــار صفحــات عــز 

وخلود يف تاريخ األمة وشعبنا املقاوم".
يف  النكــراء  الصهيــوين  العــدو  "جرميــة  وأضافــت: 

أبنــاء شــعبنا  بحــق  وإرهابــه ومجــازره املمنهجــة  جنــن 
وشــبابه وثــواره تحتــاج إىل ردع ورد قــوي وتفعيــل كل 
أشــكال املقاومــة للجــم هــذا العــدوان املتصاعد الذي 
أرًضــا  الفلســطيني  الشــعب  مكونــات  كل  يســتهدف 

وإنساًنا ومقدسات".
االحتــال  أن جرائــم  عــى  األحــرار  كــام شــددت حركــة 
واغتيال املقاومن ال تزيد أبناء شعبنا إال قوة وعنفواًنا 

يف مواجهة االحتال.
الزكيــة  الدمــاء  إن هــذه  لهــا:  بيــان  وقالــت األحــرار يف 
ســتبقى لعنــة تطــارد االحتــال وســتبقى جنــن عصيــة 
عــى الكــر وخــزان الثــورة واملقاومــة وقلبهــا النابــض، 
داعيــة يف الوقــت ذاتــه أبنــاء شــعبنا وشــبابنا املقــاوم 
ثــورة  وتفجــر  لانتفــاض  والقــدس  الضفــة  يف  الثائــر 
غضــب للجــم عــدوان الصهاينــة، فاالحتــال ال يفهــم إال 

لغة القوة.
مجزرة بشعة

"بشــدة"،  العربيــة  الــدول  جامعــة  أدانــت  بدورهــا، 
ومخيمهــا،  جنــن  مدينــة  عــى  اإلرسائيــي  العــدوان 

شامل الضفة الغربية املحتلة.
وعــدت الجامعــة العربيــة، يف بيــان، أن هــذا العــدوان 
"يــأيت يف ســياق حــرب االحتــال الرســمية املســتمرة 
عــى الشــعب الفلســطيني، يف مجــزرة بشــعة تعــد من 

جرائم الحرب مكتملة األركان".
فلســطن  لشــؤون  املســاعد  العــام  األمــن  وقــال 
واألرايض العربيــة املحتلــة بالجامعــة العربيــة، ســعيد 
أبــو عــي: إن "الحكومــة اإلرسائيليــة تتحمل املســؤولية 
الكاملة واملبارشة عن هذا االقتحام الدموي مبا رافقه 
مــن جرائــم ترتقــي ملســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

اإلنسانية".
وطالــب أبــو عــي، يف ترصيحــات صحفيــة، بـ"موقــف 
هــذا  وقــف  عــى  االحتــال  دولــة  إلجبــار  فاعــل  دويل 
التصعيــد اإلجرامــي، والخــروج عــن الصمــت وتقاعــس 
وقــف  يف  مســؤولياته  تحمــل  عــن  األممــي  التنظيــم 

العدوان ومساءلة االحتال".
املســاءلة  رضورة  تتطلــب  الجرائــم  "هــذه  أن  وأضــاف 
داعًيــا  املختصــة"،  الدوليــة  العدالــة  جهــات  أمــام 

ومنظــامت  األمــن  الــدويل، خاصــة مجلــس  "املجتمــع 
حقــوق اإلنســان للتحــرك الفــوري والفاعــل لوقــف هــذا 

العدوان".
وأكــد أبــو عــي "تضامــن األمــة العربيــة ودعمهــا لصمود 
الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ونضاله املرشوع 

وإجالها لتضحياته".
مــن جهــة أخــرى، اتهــم مركــز حقوقي فلســطيني، أمس، 
غــر  ناريــة  قــوة  بـ"اســتخدام  اإلرسائيــي  االحتــال 
متكافئــة" خــال العمليــة العســكرية يف مخيــم جنــن، 

شامل الضفة الغربية املحتلة.
بيــان  اإلنســان، يف  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  ونــدد 
االحتــال،  لقــوات  املســتمر  بـ"التصعيــد  أمــس،  لــه 
واالقتحامــات التــي تنفذهــا يف عمــق مناطــق الســيادة 
الفلسطينية يف الضفة الغربية، سواء لتنفيذ عمليات 
عمليــات  لتنفيــذ  أو  ملطلوبــن،  جســدية  تصفيــة 

اعتقال".
وأضاف املركز أن "قوات االحتال تستخدم قوة نارية 
غــر متكافئــة، مبــا يف ذلــك إطــاق قذائــف صاروخيــة 
وسط تجمعات سكنية مكتظة، حيث ترتكز اقتحاماتها 

يف جنن ومخيمها".
مــن جرائــم  ومــا ســبقها  الجرميــة  "هــذه  أن  وأشــار إىل 
مامثلــة تدلــل عــى أن هــدف قــوات االحتــال هــو قتــل 
املطلوبن وليس اعتقالهم، ودون أدى محاولة للقبض 

عليهم، وهو ما يرقى إىل جرائم إعدام ميدانية".
ودعــا املركــز الحقوقــي "املجتمــع الــدويل إىل التحــرك 
ازدواجيــة  ووقــف  االحتــال،  جرائــم  لوقــف  الفــوري 
املعايــر يف تطبيــق القانون الــدويل"، مطالًبا املدعي 
ــا يف  بـ"العمــل جديًّ العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

الوضع الفلسطيني".
وحّث املركز "األطراف املتعاقدة عى اتفاقية جنيف 
املــادة  يف  الــواردة  بالتزاماتهــا  "الوفــاء  عــى  الرابعــة" 
األوىل مــن االتفاقيــة، التــي تتعهــد مبوجبهــا بــأن تحــرتم 

االتفاقية، وأن تكفل احرتامها يف جميع األحوال".
بـ"التزاماتهــا  بالوفــاء  املتعاقــدة  األطــراف  طالــب  كــام 
مباحقــة  االتفاقيــة  مــن   146 املــادة  يف  الــواردة 

املتهمن باقرتاف مخالفات جسيمة لاتفاقية".

      إرضاب وحداد يعم محافظات الضفة

الترشيعي والفصائل ينعون شهداء جنني 
ويدعــــون لمواصلــــة مقاومــــة االحتــالل

حمـــــــــاس: ستظــــــــــــــل 
"جنيـــن القســـام" تقاتــــل 
االحتالل ولن ُتكرس شوكتها

النخالـــة: لــــــن نقـــف 
مكتويف األيدي وسرندُّ 
علـــــى جرائـــم االحتالل

جامعة الدول العربية: 
العدوان عىل جنني جريمة 

حرب مكتملة األركان

)Apa(       إضراب شامل وإشعال لإلطارات المطاطية بمدينة نابلس تنديًدا وحداًدا على أرواح شهداء جنين األربعة أمس

محافظات-عواصم/ فلسطين: محافظات-عواصم/ فلسطين: 
نعت رئاسة المجلس التشريعي نعت رئاسة المجلس التشريعي 
وفصائل فلسطينية والجامعة وفصائل فلسطينية والجامعة 

العربية، أمس، شهداء جنين الذين العربية، أمس، شهداء جنين الذين 
ارتقوا في اشتباكات مسلحة مع ارتقوا في اشتباكات مسلحة مع 

قوات االحتالل اإلسرائيلي في قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
أثناء اقتحامها المخيم، مؤكدين أثناء اقتحامها المخيم، مؤكدين 

أن شعبنا سيواصل صموده أن شعبنا سيواصل صموده 
ومقاومته ضد االحتالل في ومقاومته ضد االحتالل في 

معركة الدفاع عن المقدسات معركة الدفاع عن المقدسات 
حتى التحرير والعودة.حتى التحرير والعودة.

وكان أربعة مواطنين استشهدوا وكان أربعة مواطنين استشهدوا 
صباح أمس، على أطراف مخيم صباح أمس، على أطراف مخيم 

جنين شمالي الضفة الغربية جنين شمالي الضفة الغربية 
المحتلة، بعد محاصرة قوات المحتلة، بعد محاصرة قوات 
االحتالل منزاًل كان فيه عبد االحتالل منزاًل كان فيه عبد 

الرحمن خازم شقيق الشهيد رعد الرحمن خازم شقيق الشهيد رعد 
منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في 

)تل أبيب( قبل نحو ستة أشهر.)تل أبيب( قبل نحو ستة أشهر.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ما أحوج الشعب 
الفلسطيني إلى قيادة!

دللت األحداث التي تجري عىل أرض الضفة الغربية أن الشعب 
وبــا  وحيــًدا،  لكــن  جســارة،  بــكل  أعــداءه  يقاتــل  الفلســطيني 
قيــادة سياســية فلســطينية، وهــذه نقطــة ضعــف يوظفهــا العــدو 
اإلرسائييل، وينفذ منها ملواصلة تصفية الشباب، وهدم البيوت 
بأقــل الخســائر، فوجــود القيــادة أمــر مهــم لكل الشــعوب، فالقيادة 
هــي املرشــد الفكــري وامليــداين لشــباب املقاومــة، والقيادة هي 

التي تأخذ بيد الشباب إىل أقرص الطرق لتحقيق االنتصار.
وحتــى يومنــا هــذا، وبعــد 22 ســنة عــىل انتفاضــة األقــى، ورغــم 
يحقــق  مل  واألرسى،  الجرحــى  آالف  وعــرات  الشــهداء،  آالف 
الشــعب الفلســطيني أي منجز ســيايس، باســتثناء تحرير شــوارع 
اكتفــى  الــذي  مــن املســتوطنني وجيــش االحتــال،  غــزة ومدنهــا 
مبحــارصة غــزة مــن الخــارج دون ذلــك، فالشــعب الفلســطيني مل 
يحــرر أرًضــا، ومل يطــرد مســتوطًنا، ومل يوقــف عدواًنــا، ومل يفــرض 
معادلــة سياســية جديــدة، وظلــت املرحلــة االنتقاليــة مــن اتفاقيــة 
أوسلو تفرض نفسها، وظلت قيادة السلطة التي وجدت ملرحلة 

انتقالية، هي القيادة الدامئة واملخلدة للشعب الفلسطيني.
أوســلو،  اتفاقيــة  مــن  االنتقاليــة  املرحلــة  انتهــاء  عــىل  ســنة   22

والشــعب الفلســطيني يلهــث خلــف الــراب، فــا ســمح لــه بــأن 
يســتقر فــوق جــزء مــن تــراب وطنه بســام، وال هــو ظل يعيش عىل 
حلــم العــودة وتحريــر كامــل فلســطني، ومل يســمح للشــعب بــأن 
يخــوض حربــه ضــد محتــيل أرضــه باملعنى الكامــل للحرب، ليصل 
إىل الخامتــة التــي وصلــت إليهــا كل الشــعوب التــي ثــارت عــىل 
االحتــال، وال ُســمح لــه بــأن يعيــش بأمــن وهــدوء حتــى يف زوايــا 

املدن التي ظلت محتلة.
عرات السنني والشعب الفلسطيني يقدم التضحيات، ويقدم 
الشهداء، ويقدم البطوالت العجيبة أيًضا، ومع ذلك فلم يقطف 
مثــرة مــن مثــار مــا قدمــه، فــا الشــعب توحــد خلــف هــدف تحريــر 
األرض، وال الشــعب التقــى خلــف املصالحــة والبحــث عــن لقمــة 
العيــش مــن تحــت أحذيــة املحتلــني، وال الشــعب أفــرز قياداتــه 
امليدانيــة التــي تأخــذ بيــده إىل طريق الحرية، وال الشــعب انصاع 
بــكل أطيافــه إىل قيــادة األمــر الواقــع، واستســلم ملــا ميليــه عليــه 
الخطــوة،  يبــدأ  الطريــق،  منتصــف  يف  يعيــش  شــعب  األعــداء، 
ويتهيــأ للقفــز، فيــأيت مــن يعرقــل رجليــه، ويحول بينــه وبني إكامل 
القفــز، يتحــرك مندفًعــا يف االتجــاه الصحيــح، فيــأيت مــن يحــرف 
مســاره، شــعب يتطلــع إىل البعيــد، ويســتعد لتحقيــق أهدافــه، 
فيــأيت مــن يخطــف منــه املقــود، ويعود بــه إىل حيث بدأ، بل أكرث 

بعًدا عن الهدف الذي سعى إليه.
وســيظل الشــعب الفلســطيني حائــًرا، يقــدم التضحيــات 

دون تحقيق اإلنجازات، إىل أن يفرز قيادته الحقيقة،

إعالن طرح عطاء رقم 2022/31-2023 م
الخاص برشاء وتوريد أجهزة حاسوب )I Mac( للجامعة

تعلن جامعة األقى بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2022/31-2023م( 
والخــاص بــراء وتوريــد أجهــزة حاســوب )I Mac( للجامعــة فعــىل الراغبــني يف 
االشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية دائرة اللوازم واملشرتيات 
- الفرع الرئييس الحرازين - مبنى الشئون االدارية الجديد، وذلك للحصول عىل 
كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر مســرتدة )200 شــيكل( مائتــي شــيكل ال غــر، 
يف موعد أقصاه يوم اإلثنني املوافق 2022/10/03م ، الساعة الثانية ظهرا. 

علــام بــأن آخــر موعــد لتســلم کــراس العطــاء اإلدارة الجامعــة هو يــوم الخميس 
املوافق 2022/10/06م الساعة الثانية عرة ظهرا بالظرف املختوم.

ماحظة:
1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء. 

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك بنيك مصدق.

3. جميع املعامات ســوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/الحرازين/جامعة 

األقى الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة
بشأن/ ايداع موقع مرشوع محطة وقود فئة )ج( 

ميثلها السيد/ رزق الغول
تعلــن اللجنــة املركزيــة للتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)43( بجلســتها رقــم 2022/18 املنعقــدة بتاريــخ 2022/9/8م املتضمــن 

ايــداع موقــع مــروع محطــة وقــود فئــة )ج( ميثلهــا الســيد/ رزق الغــول يف 
القسيمة  رقم )11( من القطعة رقم )684( من ارايض غزة

االخــرى  واالمــاك  واألبنيــة  االرايض  يف  الشــأن  ذوي  لجميــع  يحــق  وعليــه 
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب االمــاك أو بــأي صفــة أخــرى أن 
يتقدمــوا باعرتاضاتهــم عــىل املــروع وذلــك خــال مــدة )ثاثــني يومــا( مــن 

تاريخ هذا اإلعان.
تقديم االعرتاضات لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها يف 

بلدية غزة خال ساعات الدوام الرسمي
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعى عليه / محمود تيسر خليل عويضة من املجدل وسكان بيت 
الهيــا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يف الضفــة الغربية يقتــي حضورك لهذه 
املحكمة يوم الثاثاء 2022/11/8م الســاعة التاســعة صباحا وذلك للنظر 
يف القضايــا أســاس 2022/669/667م املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة 
زوجتــك / رنــا ســمر توفيــق رضــوان من املجدل وســكان غــزة بخصوص نفقة 
زوجــة، نفقــة أوالد وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــي 

الرعي لذلك جرى تبليغ حسب األصول وحرر يف ۲۷/۹/۲۰۲۲م
قايض شامل غزة الرعي
الشيخ / حسام إبراهيم الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرعي 
محكمة شامل غزة الرعية االبتدائية

إعالن للعموم 
حامــد  الســيد/  اخــوان وميثلهــا  حبــوش  أن رشكــة  الــركات  مراقــب  يعلــن 
محمــد حبــوش ووكيلــه املحامــي/ األســتاذ عبــد اللــه جحــا واملســجلة لدينــا 
تحــت 563436989 بتاريــخ 1997/5/10م تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز 
الركة الرئيس من )غزة - شــارع فهمي بيك( اىل )غزة - شــارع عمر املختار 

- مقابل محطة عكيلة للبرتول(. 
تحريرا يف: 2022/9/28م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الركات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

 مراقب الركات 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء – محكمة بداية غزة

يف القضية رقم 849 / 2019
يف طلب النر املستبدل 1216 / 2021

أمام املستشار القايض: حسام نبهان  سكرتارية: ياسني سعد
املســتدعى: محمود عادل مصطفى حرز الله- من غزة الشــيخ رضوان وكيله 

املحامي/ عبد النارص الريف 
املســتدعى ضــده: الركــة الوطنيــة للمصاعــد وميثلهــا الســيد/ اياد يوســف 

إبراهيم املقويس- من غزة شارع الجاء مقابل عامرة الزهارنة
)خمســة  شــيكل   55437 الدعــوى:  قيمــة   ، عامليــة  حقــوق  الدعــوى:  نــوع 

وخمسون ألف وأربعامئة وسبعة وثاثون شيكل(
جلسة يوم 2021/3/25م تاريخ اإليداع: 2019/9/25م  

الحضــور: حــر أ. عبــد النــارص الريــف وكيــل املدعــي ومل تحــر املدعى 
عليها لسبق السر بحقها حضوريًا

الحكــــم /// باسم الشعب العريب الفلسطيني ///
حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها الركة الوطنية للمصاعد وميثلها السيد/ 
اياد يوسف إبراهيم املقويس بدفع مبلغ وقدره 40123 شيكل لصالح املدعي 
كتعويض عن حقوقه العاملية عن فرتة عمله الواردة ضمن الئحة الدعوى الراهنة 
مــع الــزام املدعــى عليهــا بالرســوم واملصاريــف و50 دينــار أتعــاب محاماة. لذلك 
خــذ علــاًم أيهــا املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه بصدور الحكم املشــار إليه أعاه 
مــن املحكمــة يف الدعــوى املذكــورة أعــاه وأنــه حــال انقضــاء املوعــد القانــوين 

املحدد للطعن سوف يبارش املدعي إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول.
غزة 2022/9/28م

رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عامر قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء – مذكرة حضور

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2022/ 485

يف الطلب رقم 2022 / 1849
أبــو حميــد- مــن غــزة وســكانها شــارع  املســتدعي/ شــبيب محســن حســن 
فريــد كايل  وكيلــه املحاميــان/ محمــد   921885331 رقــم/  النفــق هويــة 

وسونيا منذر حاوة- من غزة شارع الوحدة عامرة األمني طـ4 
املســتدعى ضدهــا/ الركــة الوطنيــة للمصاعــد واملعــدات املتطــورة مــن 
غــزة- النــرص مدينــة العــودة وميثلهــا الســيد/ اياد يوســف إبراهيم املقويس 

– من غزة وسكانها )خارج الباد( ويحمل هوية رقم 400500419
نوع الدعوى: حقوق مالية 

قيمة الدعوى: )23000 $( ثاثة وعرون ألف دوالر أمرييك
مذكر تبليغ بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 2022 / 1849 يف القضية رقم 2022 / 485 
إىل املســتدعى ضدهــا وميثلهــا املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد 
تقدم لدى محكمة بداية غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )حقوق مالية( 
استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــًا باملــادة 20 من قانون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 / 2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد 
قايض محكمة بداية غزة يف الطلب رقم 1849 / 2022م بالسامح لنا بتبليغك 
عن طريق النر املستبدل. لذلك يقتي عليك أن تحر لهذه املحكمة يوم 
االثنــني بتاريــخ 2022/10/17م الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليــك 
إيداع جوابك التحريري خال خمسة عر يومًا من تاريخ النر، وليكن معلومًا 

لديك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية باعتبارك حارض.
صدر بـ: 2022/9/28م                                 رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عامر قنديل

1515

غزة/ فلسطني:
شــارك طلبــة ونشــطاء، أمــس، يف 
اإلســامية  الكتلــة  نظمتهــا  وقفــة 
املقاومــة  لحركــة  الطــايب  الــذراع 
احتجاًجــا  "حــامس"،  اإلســامية 
وتنديــًدا باقتحامات املســتوطنني 
للمســجد األقــى املبــارك تحــت 

حامية قوات االحتال.
التــي  بالوقفــة  املشــاركون  ورفــع 
يف  الجامعــات  منطقــة  شــهدتها 
عــىل  ُكتــب  الفتــات  غــزة،  مدينــة 
بعضهــا "لبيــك يــا أقــى"، "الثــورة 
مــرت مــن هنــا"، "أرواحنــا لألقــى 
أيقونــة  خــازم..  "فتحــي  فــداُء"، 

مخيم الثورة".
وقال مدير املركز اإلعامي للكتلة 
أحمــد حمــد: إن طــاب الجامعــات 

للمســجد  نــرصة  يخرجــون  بغــزة 
وعــر  القــدس،  وملدينــة  األقــى 
االحتــال  النتهــاكات  رفضــه  عــن 
املســجد  باحــات  يف  وجرامئــه 

األقى.
وعــدَّ حمــد يف ترصيحات صحفية 
مــن  القــدس  أن  الوقفــة،  خــال 
الثوابت الفلسطينية التي ال ميكن 

التنــازل عنهــا، مطالًبا أهايل مدينة 
يف  واالحتشــاد  بالربــاط  القــدس 
املســجد األقــى وســاحاته ملنــع 

اقتحامه.

30 أسيـــــــرًا يواصلـــــــــون 
إرضابهـــــــم لليـــوم الخامس 

رفًضــــــا لالعتقــــال اإلداري
رام الله/ فلسطني:

لليــوم  اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســجون  يف  أســًرا   30 يواصــل 
الخامــس عــىل التــوايل، اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام؛ رفًضــا 

الستمرار اعتقالهم اإلداري.
مــن  معتقــًا   28 بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأفــاد 
وتــم تجميعهــم يف  املربــني معتقلــون يف ســجن "عوفــر"، 
4 غــرف بأحــد األقســام، إضافــة إىل معتقــل مــرب يف ســجن 

"النقب" وآخر يف سجن "هداريم".
محاكــم  اســتمرار  ظــل  تــأيت يف  الخطــوة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
االحتــال بدرجاتهــا املختلفــة يف مامرســة دورها املتمثل يف 
ــذ مــا يصــدر عــن  ترســيخ سياســة االعتقــال اإلداري، التــي ُتنفِّ

جهاز مخابرات االحتال "الشاباك".
عــدة  قبــل  رســالة  وّجهــوا  قــد  اإلداريــون،  املعتقلــون  وكان 
أيــام، أكــدوا فيهــا أن مواجهــة االعتقــال اإلداري مســتمرة، وأن 
مامرســات إدارة ســجون االحتــال "مل يعــد يحكمهــا الهــوس 
األمنــي كمحــرك فعــيّل لــدى أجهزة االحتال، بل باتت انتقاًما 

من ماضيهم".
أن  أملهــم  عــن  أخــًرا،  بيــان،  يف  املربــون  األرسى  وأعــرب 
تتدحــرج خطــوة اإلرضاب عــن الطعام بانضــامم كل املعتقلني 
اإلداريــني لهــا، لتشــكل حلقــة يف سلســلة النضــال إلنهــاء هــذه 

الجرمية.
وأكــدوا مروعيــة مطالبهــم اإلنســانية والحقوقيــة، واملتمثلــة 
يف "هــواء نقــي، ســامء بــا قضبان، مســاحة حريــة، لقاء عائيّل 

عىل مائدة".
يشــار إىل أن اللجنة الوطنية والنضالية إلســناد الحركة األســرة 
أعلنت، أول من أمس، البدء يف برنامج دعم وإســناد لألرسى 
اإلداريــني املربــني عــن الطعــام، يتمثــل بالــروع يف نصــب 

خيام اعتصام يف املدن الرئيسة يف كل املحافظات.

بعد نجاحنا يف وقف "قرارات بقانون"

نقابة المحامني لـ "             ": 
مجلـــــــس القضـــاء فــرض 
علينــــا عقوبـــات "انتقامية" 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الغربيــة  بالضفــة  النظاميــني  املحامــني  نقابــة  كشــفت 
املحتلة، النقاب عن فرض مجلس القضاء األعىل مجموعة 
بـ"االنتقاميــة"  وصفتهــا  التــي  والعقوبــات  اإلجــراءات  مــن 
ضــد النقابــة، وذلــك بعــد نجــاح حــراك املحامــني يف وقف 

قرارات بقانون التي أقرها رئيس السلطة سابقا.
وأفــاد أمــني رس نقابــة املحامــني داود درعاوي، يف ترصيح 
لـــصحيفة "فلســطني"، أمــس، بــأن مجلــس القضــاء األعــىل 
أوقــف تطبيــق "الائحــة التنظيميــة العدليــة الخاصــة بنقابــة 
املحامــني" وهــو مــا ألحــق أرضاًرا جســيمة مبــوارد النقابــة 

التي تراجعت مبقدار 58 %.
ووصــف درعــاوي: القــرارات التــي تــم اتخاذهــا ضــد نقابــة 
املحامــني بـــ "االنتقاميــة" وخاصــة أنهــا جــاءت بعــد نجــاح 
فعالياتهــا  خــال  بقانــون  قــرارات  إســقاط  يف  النقابــة 

االحتجاجية أغسطس املايض.
وبــنّي أن جميــع الخيــارات القانونيــة والنقابيــة متاحــة أمــام 
و"االنتقاميــة"  العقابيــة  اإلجــراءات  لرفــع  املحامــني  نقابــة 
التــي فرضــت عليهــا، مؤكــدا أنهــا لــن تقبــل باســتمرار فرض 

العقوبات عىل النقابة.
وأضــاف درعــاوي: لــن تجــري نقابــة املحامــني أي حــوارات 
مــع مجلــس القضــاء األعــىل قبــل الرتاجــع عــن اإلجــراءات 

العقابية التي اتخذها املجلس ضد النقابة.
يشــار إىل أن نقابة املحامني يف الضفة، خاضت سلســلة 
قــرارات غــر قانونيــة أصدرهــا رئيــس  نقابيــة ضــد  وقفــات 
الســلطة يوليــو املــايض وتتعلــق بتعديل قانــون اإلجراءات 
املدنيــة  املحاكــامت  أصــول  قانــون  وتعديــل  الجزائيــة 

والتجارية.

ُعقــد يف مقــر  الــذي  اللقــاء  وجــاء 
مؤسســة الضمر لحقوق اإلنسان، 
بتنظيــم مــن هيئــة شــؤون األرسى، 
األرسى  ولجنــة  حنظلــة،  ومركــز 
واإلســامية،  الوطنّيــة  للقــوى 

ومبشاركة شخصيات عديدة.
وأكــد مديــر مؤسســة الضمر عاء 
اإلداري  االعتقــال  أّن  الســكايف 
ممنهجــة  إرسائيليــة"  "سياســة 
أرسانــا،  بحــق  االحتــال  يعتمدهــا 
مشــدًدا عــىل أن املعركــة القادمــة 
الجامهريــة  املنــارصة  تســتدعي 
الواســعة والفعاليات الشــعبية من 

كل قطاعات أبناء شعبنا.
كلمتــه،  خــال  الســكايف،  وحــث 
اإلعامــي  التحشــيد  رضورة  عــىل 
اإلعــام  وســائل  مــن  املنظــم 
عــىل  الضــوء  لتســليط  املختلفــة؛ 
أكــر،  بشــكٍل  األرسى  قضيــة 
والتجــارب التاريخيــة التــي أثبتــت 
نجاعــة خيــار اإلرضاب عــن الطعــام 
الســجان  بطــش  مواجهــة  يف 

وإجرامه.
كــام أكــد رئيــس وحــدة الدراســات 
والتوثيــق يف هيئــة شــؤون األرسى 
فروانــة،  النــارص  عبــد  واملحرريــن 
ثابــت  جــزء  اإلداري  االعتقــال  أن 
يف  اإلرسائيليــة"  "السياســة  مــن 
مــا  الفلســطينيني،  مــع  التعامــل 
يشــكل جرميــة مــن منظــور القانــون 

الدويل.
تصاعــد  أّن  إىل  فروانــة  وأشــار 

أحــكام  إصــدار  يف  االحتــال 
أمــام  يضعنــا  اإلداري،  االعتقــال 
هــذه  أمــام  فعلنــا  "مــاذا  تســاؤل، 
الجرمية املستمرة منذ سنوات؟".

الطعــام  عــن  "اإلرضاب  إن  وقــال: 
هــو الخيــار األخــر وغــر املفّضــل 
يتخذونــه  أنهــم  إال  األرسى  لــدى 
أشــكال  مــن  شــكل  بأنــه  إلميانهــم 

املقاومة".
شــك  بــا  األرسى  وأضــاف: 
ماضــون يف إرضابهــم، ومصممــون 
كل  تثنيهــم  ولــن  االنتصــار  عــىل 
اإلجــراءات القمعية التي متارســها 
إرادتهــم،  لكــر  الســجون  إدارة 
اإلرضابــات  تجربــة  إىل  منّبًهــا 
مــن  عــدد  خاضهــا  التــي  الفرديــة 
األرسى "دفعت االحتال للرتاجع 
االعتقــال  أحــكام  إصــدار  عــن 
اإلداري" األمــر الــذي يثبــت نجاعة 

هذه الوسيلة.
املعتقلــني  معركــة  أّن  وأكــد 
جميًعــا،  "معركتنــا  هــي  اإلداريــني 
معركة جميع الفلسطينيني وأحرار 

العامل".
البحــث  يجــب  أّنــه  فروانــة  ورأى 
وضغًطــا  تأثــًرا  أكــرث  أدوات  عــن 
ــل  عــىل املؤسســات الدوليــة لتحمُّ
مســؤولياتها اإلنســانية والحقوقيــة 
عــن  باإلفــراج  االحتــال  إلــزام  يف 
آن  و"أنــه  اإلداريــني،  املعتقلــني 
نحــو  جميًعــا  نتحــرك  أن  اآلوان 
تدويل ملف اإلهامل الطبي، هذا 

امللــف املعقد واملتشــابك الذي 
ا أكر". يتطلب جهًدا وطنيًّ

من جهته، قال منسق لجنة األرسى 
زيك  واإلســامية  الوطنيــة  للقــوى 
ينتهجــون  األرسى  إّن  دبابــش: 
أنظــار  "للفــت  اإلرضاب  وســيلة 
أمــام  ووضعــه  الــدويل  املجتمــع 

مسؤولياته".
وأكــد دبابــش أن االعتقــال اإلداري 
لكنــه  قانــوين،  غــر  اعتقــال  هــو 
يثبــت يوًمــا تلــو اآلخر عن بشــاعته 

وإجرامه.
وشــدد عــىل رضورة وجــود تكاتــف 

رســمي مــن الســلطة واملؤسســات 
الحقوقية ملا تتطلبه هذه املرحلة 
الخِطــرة، وال ســيام مــع وجــود أكــرث 
ا يف سجون  من 700 معتقل إداريًّ

االحتال.
ودعــا دبابــش أبنــاء شــعبنا جميًعــا 
الفعاليــات  يف  مشــاركة  ألوســع 

الوطنية الداعمة لألرسى.
ُيشار إىل أن 30 أسًرا من الجبهة 
الشعبية يخوضون لليوم الخامس 
عــىل التــوايل إرضاًبــا مفتوًحــا عــن 
الطعــام، رفًضا الســتمرار اعتقالهم 

اإلداري.

دعوات إىل فضح جريمَت "االعتقال اإلداري" 
ـــــــــــــا و"اإلهمـــــــــــــال الطبـــــــــــــــي" دوليًّ

طلبة الكتلة اإلسالمية ينددون باقتحامات 
المستوطنيــــــن للمسجــــــــد األقصـــــــــى

جانب من الوقفة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(جانب من الوقفة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ فلسطين:
دعت شــخصيات حقوقية وفصائلية إلى فضح جريمَتي االحتالل اإلســرائيلي 
األســرى  بحــق  الممنهجتيــن  الطبــي"  و"اإلهمــال  اإلداري"  بـ"االعتقــال 
الفلسطينيين. جاء ذلك، خالل لقاء نظمته مؤسسات حقوقية في غزة، أمس، 

حول "سياسة االعتقال اإلداري واإلهمال الطبي في سجون االحتالل".
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تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2022/12م( مرشوع إنشــاء 
ســور مدرســة أحمــد الكــرد الخاصــة واملمــول مــن مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا فعــى 
الراغبني يف االشــراك بالعطاء املذكور أعاله من الرشكات مراجعة الجمعية، يف 
مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر – صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.
مقدمة العطاء: -

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم األربعاء 2022/09/28م يف دائرة املشريات.

3. االجتــاع التحضــري يــوم األحــد 2022/10/02م الســاعة 10 صباحــا 

يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  دائــرة املشــريات يف موعــد  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11:00 من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عى املناقص ارفاق كفالة دخول املناقصة عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك صادر 

مــن احــدى البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة 
له الرشكة كتأمني دخول ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.

7. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% 

من اجايل قيمة العطاء.
8. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا وشــهادة خصــم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة

11. رشاء العطاء )100( دوالر غر مسرد.

12. رسوم اعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

14. لالستفسار يرجى التواصل عى جوال 0599907951.

15. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة لها خربة يف املجال وتقدم ما يثبت ذلك.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني -  مدير قسم املشريات

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

املوافــق   االحــد   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/16 وحتى الساعـة 01:00 ظهرأ من نفس اليوم.

 2022/10 / 16 يــوم  االحــد   املوافــق   - موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة 
الساعة 1:30 ظهرًا

- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للعطــاء وزيــارة املوقــع يــوم االحــد املوافــق 
2022/10/09 وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا. 

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الرشكة الرئييس 
يــوم االربعــاء  املـوافـــق   الثالثينــي " اعتبــارًا مــن  النــارص "  بغــزة شــارع جــال عبــد 

2022/09/28  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

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

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين•

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 45/ 2022

الخاصة: "تطوير مركز العناية بالزبائن 
– مقر الوسطى "

   Declaration of tender

No. 27- 2022

Installing of Elevators in Community 

center building

Sawaed Association for Relief and Development is launching 

an invitation for bids for Installing of Elevators in Community 

center building to implement project entitled above in 

accordance to the following general specifications:

• Qualified contractors shall have a valid registration 

certificates from affiliated entities.

• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – 

Nelson Mandela street – child care center – 3 rd floor from 29 

-09 -2022 till 06 -10 -2022 " working hours 9.00 am to 4.00 pm.

• Tender fees is 50 USD nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

• Deadline for submission of tender , 06 -10 -2022  2.00 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 

and attached with Bid Guarantee , sealed and stamped.

• Pre bid meeting will held on 02 -10 -2022  on 10.00 AM

• Bid Guarantee shall be equal to 5% of total bid as Banking 

Cheque or Banking Guarantee in the name of SARD valid until 90 

day from bid opening day, Personal Cheques will not accepted.

• Sealed and Stamped tenders only will be opened on 06 -10 -2022 

at 2.00 pm , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal to 10 % of total bid , shall be 

provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 

required additional governmental documents.

• SARD is not obligated to select the lowest tender, as well as the 

tenders have to comply with the mentioned specification in the tender.

• The successful contractor will pay the declaration fees.

• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

 )SYFS2022 /27( إعالن طرح عطاء رقم
استئجار مركبة من نوع جيب 

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء اســتئجار مركبــة من 
.)SYFS2022/ 27( :نوع جيب رقم

العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــارة 
املعتز – الطابق االريض. الهاتف: 2820092   

 200 مبلــغ  دفــع  مقابــل  ورشوطــه  العطــاء  كــراس  عــى  للحصــول  وذلــك 
شــيكل خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن 
الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرًا  علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم الخميــس املوافق 

2022/10/06 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1.الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2022/09/29.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثالثاء املوافق 2022/10/04 الساعة 1:00 ظهرًا.
3. يجب أن تكون كراسة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها )5 %( من إجايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
4. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

7. عى الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.

11. ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة  ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التحريــر وحركــة  رئاســة منظمــة  عبــاس  وتــويّل محمــود   ،2004 نوفمــرب   11 يــوم 
عــى  العمــل  اإلرسائيــي  األمريــيك  القــرار  كان  الفلســطينية،  والســلطة  فتــح 
إعــادة بنــاء األجهــزة األمنيــة وفــق عقيــدة تضمــن حايــة أمــن )إرسائيــل( وتتصــدى 
لعقيــدة الفصائــل الفلســطينية التــي تتبنــى املقاومــة بكل أشــكالها لتحرير األرض 

الفلسطينية من نر االحتالل.  
ا بني الســلطة  رّشــحت اإلدارة األمريكية الجرنال كيث دايتون ليعمل منســًقا أمنيًّ
الفلسطينية و)إرسائيل( عام 2005، وهو ضابط حاصل عى الشهادة العسكرية 
األوىل يف التاريخ، وعى درجة املاجســتر يف العالقات الدولية؛ وهو صاحب 

خربة عملية عسكرية ولدية تجربة دبلوماسية واسعة. 
واســتغالل  الدبلوماســية  وحنكتــه  العســكرية  بخربتــه  األمريــيك  الجــرنال  نجــح 
الفلســطينية  الســلطة  جنــود  إعــداد  يف  آنــذاك  الشــائكة  الفلســطينية  الظــروف 

بطريقة تضمن والءهم، وتعزز قناعاتهم بالهدف الذي يردده عى مسامعهم. 
التنســيق مــع الســلطة  الرغــم مــن أن دور دايتــون كانــت باألســاس مجــرد  وعــى 
خاصــة  الفلســطينية  الســلطة  يقــود  أن  اســتطاع  فإنــه  و)إرسائيــل(،  الفلســطينية 
أمــن  تضمــن  التــي  الربامــج  تنفيــذ  إىل  تدفعهــم  التــي  بالطريقــة  األمنيــة  األجهــزة 

)إرسائيل(، وتؤدي بالتايل إىل استقرار الوضع يف الضفة الغربية املحتلة. 
باألغلبيــة  فوزهــا  إثــر  يف  الفلســطيني  املشــهد  حــاس  حركــة  اكتســاح  عقــب 
الجنــدي  بــأرس  مــروًرا   ،2006 ينايــر  الفلســطينية يف  الربملانيــة  االنتخابــات  يف 
اإلرسائيــي جلعــاد شــاليط عشــية ترأســها حركــة حــاس ألول حكومة فلســطينية، 
ومــا رافقهــا مــن عــدوان عــى قطــاع غــزة ورصاع عــى الســلطة مــع حركــة فتــح بــرز 
اسم دايتون يف املشهد الفلسطيني حتى أصبح الرجَل األول الذي يسّر األمور 
السياســية يف الضفة الغربية، وهو الذي يتدخل مبارشة يف النشــاطات األمنية، 
وهــو الــذي يقــدر كيفيــة دعــم األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وكيفيــة توجيههــا نحــو 
ــا وتســاهم يف تفكيــك بنيــة حركتــي  األعــال التــي تــريض )إرسائيــل( وأمــركا أمنيًّ

حاس والجهاد اإلسالمي يف الضفة الغربية.

والدولية!
ورغــم أن أول قــرار إرسائيــي حكومــي كان  يف عــام 1989 حيــث ســمحت 
رشطــة االحتــالل ألول مــرة بصــورة رســمية بإقامــة الصلــوات التلموديــة عــى 
أبــواب املســجد األقــى، وتــى ذلــك اقتحامــات متعــددة كان أشــهرها مــا 
قــام بــه "أرئيــل شــارون" يف ســبتمرب عــام 2000م وقــد كان زعيــًا للمعارضــة 
الرســمي  االنطــالق  هــو  2003م  عــام  اعتبــار  أنــه ميكــن  إال  الكنيســت؛  يف 
لتلــك االقتحامــات الجاعيــة املنتظمة، حيث ســمحت الرشطة اإلرسائيلية 
اعتبــار  أي  بــاب املغاربــة، دون  مــن خــالل  األقــى  باقتحــام  للمســتوطنني 
لسيادة دائرة األوقاف اإلسالمية التي تتبع للوصاية الهاشمية األردنية عى 
املســجد األقــى. وذلــك ميثــل انتقــااًل مــن كونهــا "زيــارات ســياحية" إىل 
ــا تحميــه ســلطات االحتــالل. وهــذا مــا يؤكــده ويفــره  أن أصبحــت حًقــا دينيًّ
تسلســل الســاح لهؤالء املتطرفني بأداء صلوات يهودية وطقوس تلمودية 
عى أبواب املســجد األقى وعند أســواره، وصواًل إىل الســاح لهم بالنفخ 
بالبــوق عنــد قبــور "الصحابــة" بقــرار مــن املحكمــة اإلرسائيليــة. وغض الطرف 
عــن قيامهــم بارتــداء "لبــاس التوبــة" التــورايت، وهــو لبــاس أبيــض يرمــز لطبقــة 

ميكــن أن تشــّكل عمليــة اغتيــال عبــد الرحمــن خــازم وأحــد أفــراد األجهــزة األمنيــة 
واثنــني مــن املواطنــني عــى أطــراف مخيــم جنــني، لحظــًة فارقــة يف تاريــخ الــراع 
الفلســطيني اإلرسائيــي، وتدفــع املزيــد مــن عنــارص األجهــزة األمنيــة للتحــرر مــن 
العقيــدة األمنيــة التــي أسســها الضابــط األمرييك كيــث دايتون قبل أكرث من عقد 
ونصــف مــن الزمــن، آمــاًل أن تشــّكل حايــًة أمنيــة لالحتــالل اإلرسائيــي وقطعــان 

املستوطنني.
فبعــد ســنوات طويلــة مــن تضييــق األجهــزة األمنيــة ومالحقة املقاومني والنشــطاء 
واعتقالهــم يف مــدن الضفــة الغربيــة املحتلــة -بنــاًء عــى املحــددات األمريكيــة 
واملعلومــات االســتخبارية اإلرسائيليــة- نّفــذ جيــش االحتــالل هــذا العــام سلســلة 
عمليــات اغتيــال واجتيــاح يف مدينتــي جنــني ونابلــس، كان آخرهــا جرميــة مخيــم 

جنني باألمس. 
تــأيت العمليــات العســكرية اإلرسائيليــة األخــرة يف الضفــة الغربيــة يف محاولــة 
جديــدة إلنقــاذ مرشوعــه األمنــي، يف ظــل تراجــع شــعبية رأس الســلطة الذي يقود 
إىل خصــوم  وتحولهــم  عنــه،  رشكائــه  مــن  الكثــر  وتخــّي  اللــه،  رام  يف  املشــهد 
بفســاده  املعــروف  األمــن  رجــل  لبدايــة حكــم  التأســيس  إىل  إضافــة  سياســيني، 

ودفاعه املستميت عن "التنسيق األمني". 
بالعــودة إىل املشــهد الفلســطيني عنــد وفــاة الرئيــس الفلســطيني يــارس عرفــات 

منــذ معركــة ســيف القــدس التــي حّولــت شــعار "األقــى يف خطــر" والــذي 
رفعه "شــيخ األقى" الشــيخ رائد صالح عام 1996م، أي قبل أكرث من ربع 
قــرن؛ مــن شــعور وإنــذار إىل ســلوك وطنــي جاعــي ملواجهــة ذلــك الخطــر. 
وقــد تشــكلت معادلــة جديــدة للمواجهــة الشــاملة مــع االحتــالل اإلرسائيــي 
تحتــوي عــى صواعــق تفجــر وطنيــة عنوانهــا األقــى واألرسى والالجئــني. 
ويجــب أن ال نشــطب مــن ذاكرتنــا أن حلــم قــادة االحتــالل بتحويــل املســجد 
األقــى إىل مركــز يهــودي عاملــي تحــت مســمى "الهيكل"، بدأ يتشــكل يوم 
رفــع  الجــرنال الصهيــوين "مردخــاي جور" العلــم اإلرسائيي فوق قبة الصخرة 

يف أول اقتحام للمسجد األقى من برفقة جنوده عام 1967م.
ا  إن محاوالت املنظات اليهودية إليجاد واقع ميداين يفرض تقسيًا زمانيًّ
ا للمسجد األقى مستمرة، وهي تحظى بدعم كامل من مؤسسات  ومكانيًّ
االحتالل األمنية والسياسية والقضائية. ومن املوضوعية أن نعرف أن تلك 
املحــاوالت قــد اســتطاعت -حتــى اآلن- أن متنح الجاعــات اليهودية جدواًل 
ا القتحام املســجد األقى صباًحا وبعد الظهرة، ملدة ســاعتني  ا يوميًّ زمنيًّ
واإلســالمية  العربيــة  اإلعــالم  وســائل  يــوم  كل  تنقلــه  مــا  وهــو  منهــا!  لــكل 

مبــرور الســنوات تطــور دور دايتــون حتــى أصبــح صاحــب الكلمــة املســموعة يف 
واشنطن حول السالح الذي يجب تقدميه للسلطة الفلسطينية، ونوعيته، وحول 
األمــوال املطلوبــة لدعــم النشــاطات األمنيــة الفلســطينية، إضافــة إىل تدّخلــه يف 

تعيني املسؤولني األمنيني يف السلطة الفلسطينية. 
وكان دايتــون قــد استشــهد يف محــارضٍة لــه يف معهــد واشــنطن لسياســة الــرشق 
األوســط يف الســابع مــن مايــو 2009 باقتبــاس مــن رجــل أمــن فلســطيني خــالل 
تخريــج دفعــة رجــال أمــن فلســطينيني حيــث قــال األخــر: "أنتــم يا رجال فلســطني 
قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن الشــعب الفلســطيني وســالمته، ومل تأتوا هنا 

لتتعلموا كيف تقاتلون )إرسائيل(".
ويف املحارضة ذاتها املنشورة باللغتني العربية واإلنكليزية عى موقع املعهد، 
أشاد دايتون بـ"قدرة األمن الفلسطيني عى ضبط التظاهرات التي اندلعت يف 
الضفــة الغربيــة، وأجهضــت أي محاولــة النتفاضة ثالثة، وحّولت العنف بعيًدا عن 
اإلرسائيليني، وشــعر اإلرسائيليون بأن بإمكانهم الوثوق باألمن الفلســطيني ونقل 
القســم األكــرب مــن قواتهــم إىل غــزة خــالل عمليــة الرصــاص املصبــوب يف ينايــر/ 

كانون الثاين 2009".
قبــل دايتــون، كان يتــوىل املهمــة ضابــط أمريــيك يدعــى وورد واملعلومــات عنــه 

شحيحة وأيًضا دوره كان يقتر عى التنسيق األمني. 
مــع انــدالع رشارة الربيــع العــريب ومــا رافقهــا مــن أحــداث فارقــة يف تاريــخ املنطقــة 
العربيــة عــام 2011، اختفــى الجــرنال األمريــيك شــيًئا فشــيًئا، لكنه تــرك إرثه عى 
عــاد  أن  إىل  )إرسائيــل(  وتريــده  األمريكيــة  اإلدارة  لــه  مــا خططــت  يوفــر  أن  أمــل 
مــن  الغربيــة املحتلــة  الضفــة  مــن جديــد إىل ميــدان املقاومــة يف  الفلســطيني 

جديد. 
ليــس ذلــك فحســب بــل شــارك الجــرنال األمريــيك يف تحويــل جهــاز املخابــرات 
لـ"الشــاباك" اإلرسائيــي يف جمــع املعلومــات  الفلســطينية إىل جهــاز مســاندة 
حــول املقاومــة يف قطــاع غــزة ومــكان احتجــاز شــاليط ومخازن األســلحة ومنشــآت 

التصنيع العسكري واملناطق التي تطلق من خاللها الصواريخ.
رغــم كل مــا فعــل دايتــون فــإن عالمــات فشــله كانــت واضحــة عــى األرض إذ مل 
املقاومــة خصوًصــا حركتــي  تدجــني فصائــل  غــزة ويف  قطــاع  إخضــاع  ينجــح يف 
حاس والجهاد اإلسالمي رغم العمليات العسكرية الواسعة التي نّفذها جيش 
االحتــالل يف أعــوام 2009-2008، 2012، 2014، ومــا يؤكــد صحة هذا الطرح 
مــا فعلتــه ونفذتــه فصائــل املقاومــة يف معركــة ســيف القــدس، واســتمرارها يف 

عمليات اإلعداد والتجهيز للمعركة القادمة. 
مع اختفاء الرجل عن املشهد وتغير اإلدارات األمريكية ووصول الرئيس دونالد 
ترامــب إىل رئاســة الواليــات املتحــدة عــام 2017، وموقفــه العــدايئ مــن القضيــة 
الفلســطينية ورأس الســلطة يف رام اللــه، توقــف الفلســطينيون عــن ذكــر دايتــون 
شــيًئا  أصبــح  الــذي  األمنــي  التنســيق  ظاهــرة  عــى  الهجــات  يشــّنون  وأصبحــوا 

مقدًسا كا وصفه رئيس السلطة محمود عباس يف أكرث من مناسبة.     
يف الربيــع املــايض بــدأت )إرسائيــل( تتملمــل مــع ســيل العمليــات البطوليــة يف 
قلــب األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام 1948، ومنهــا عمليــة رعــد حــازم، إذ 
وقف شاب عرشيني أمام مقهى ومحال تجارية يف شارع ديزنغوف يف وسط تل 
أبيب متأماًل املشهد أمامه، قبل أن يفتح نران سالحه عى املوجودين هناك. 
اإلرسائيليــة  األمنيــة  املؤسســة  لــدى  كبــرة  تداعيــات  لهــا  كان  العمليــة  تلــك 
الوطنــي  األمــن  جهــاز  يف  عقيــد  ابــن  هــو  منفذهــا  أن  ظــل  يف  والفلســطينية 
الفلسطيني قبل أن يتقاعد مبكًرا، إضافة إىل خروج الرجل مفتخًرا بعملية نجلها 
ومطالًبا الشــباب الفلســطيني بالســر عى نهجه ورافًضا تســليم نفســه لســلطات 

أمن االحتالل والسلطة الفلسطينية أيًضا. 
يعيــش والــد الشــهيدين رعــد وعبدالرحمــن خــازم مطــارًدا يف جنــني اآلن وكل يــوم 
ينــال الدعــم والثنــاء مــن القطاعات الفلســطينية جميعهــا وبالتايل فإن هذا الرجل 
ا يهدد مرشوع التنســيق األمني  مبــا يحملــه مــن عقيــدة راســخة أصبــح ركًنــا أساســيًّ

وبناء الجرنال األمرييك الذي استمر عقًدا من الزمن. 

الكهنــة اليهــود. وتجاهــل رشطــة االحتــالل لتكرار قيام هــؤالء املتطرفني بأداء 
"الســجود امللحمــي" حيــث ينبطــح املســتوطن املتديــن عــى وجهه ويعترب 

هذا أعظم درجات الخشوع يف الطقوس التوراتية.
يقــوم  االحتــالل  بــأن  حقيقــي  تهديــد  أمــام  تضعنــا  املارســات  تلــك  إن 
بشــكل فعــي وممنهــج باســتخدام املســجد األقــى الــذي هــو حــق خالــص 
للمســلمني؛ كمــكان ألداء الطقــوس اليهوديــة. وهــذا يقتــي توفــر الحاية 
الكاملــة لهــم يف أوقــات مخصصــة وأماكــن معينــة داخــل ســاحات املســجد 
األقــى. وهــذا مــع الوقــت ال ميكــن اعتبــاره ســلوًكا مــن املتطرفــني اليهــود 

فقط، بل هو مارسة من اليهود داخل "إرسائيل" ومن خارجها.
إننــا اليــوم أمــام خطــر ال يكفــي فيــه شــعار "القــدس يف خطــر" وال يصلــح معــه 
الهبــات واالنتفاضــات، فــا يتــم عــى األرض هــو قضــم مســاحات كبــرة مــن 
املســجد األقى ومرافقه الداخلية والخارجية. إن املســجد األقى الذي 
هــو أول قبلــة رشعيــة لنحــو 2 مليــار مســلم وثالــث أقــدس املســاجد لهم يتم 
تهويده بشكل حقيقي، وإن مل نتحرك فرادى وجاعات للدفاع عنه بكل ما 
نستطيع فإننا أمام كابوس تكرار تجربة التقسيم املكاين والزماين للمسجد 

اإلبراهيمي يف مدينة الخليل، وعندها ال قيمة لصندوق القدس الذي أقرته 
الجامعــة العربيــة يف مؤمترهــا عــام 2002م ببــروت، وال معنــى للمؤمتــرات 
الصحفيــة أو اللقــاءات التثقيفيــة التــي تبــيك عــى أطــالل القداســة وتــذرف 

دموع األمل عى ضعف األمة.
ــا فلينظــر إىل املرابطني  مــن أراد أن يقيــس شــعوره بــأن األقــى يف خطــر حقًّ
واملرابطــات يف املســجد األقــى وحولــه، ويحســب قــوة ســالحهم ويجمــع 
بكرامــة  وشــعورهم  بالواجــب  إميانهــم  يدفعهــم  فهــؤالء  وســائلهم!  قامئــة 
وجودهــم زماًنــا ومكاًنــا. وإذا كنــا نشــعر بــأن األقــى يف خطــر فــإن علينــا أن 
نفــرغ كل جهــد مــن أجــل الدفــاع عنــه حتــى وإن تخــاذل القريــب والبعيــد عــن 
حايتــه، فــإن الدفــاع عنــه هــو واجــب الفــرض ال النافلــة، واســتحقاق القــوة ال 
رفاهيــة االســتضعاف. وإن كل جهــد يقــدم للدفــاع عــن األقــى هــو واجــب 
عــى األحيــاء مــن املســلمني، وحــق عــى كل مســؤول عــريب وإســالمي مها 
كانــت أعــذاره أو مربراتــه، فليــس أعــز مــن املقدســات، وإن أوجبها اليوم هو 

املسجد األقى.

جنني ُتسِقط عقيدة عباس "المقدسة"    

ماذا بعد "األقىص يف خطر"؟

تامر حمدي قشطة 

د. ناجي شكري الظاظا 
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القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تحــاول ســلطات االحتــال اإلرسائيــي منــذ عــام 1967 اختــاق موِطــئ قــدم 
للمســتوطنني يف املســجد األقــى، ســعيًا لتنفيــذ مخططهــا بهدمــه وإقامــة 

"الهيكل املزعوم" مكانه. 
االقتحامــات املتكــررة مــن املســتوطنني يف مقدمــة تلك اإلجــراءات، وبالرغم 
مــا  بــكل  جابهوهــا  املقدســيني  فــإن  القــوة  مبنطــق  فرضهــا  االحتــال  أن  مــن 

استطاعوا من قوة ضمن عدة "هّبات" ال ينساها التاريخ لهم.
اإلرسائيــي  الجــرال  بدأهــا  املبــارك  للمســجد  الصهيونيــة  االقتحامــات  أول 
قبــة  فــوق  رفــع علــم االحتــال  1967م، حــني  "مردخــاي جــور" وجنــوده عــام 

الصخرة، وأحرق املصاحف، ومنع الصاة باملسجد ملدة أسبوع كامل.
ومنعــت  املغاربــة،  بــاب  مفاتيــح  عــى  وقتهــا  االحتــال  ســلطات  اســتولت 
مــن املــرور منــه، وأبقتــه مخصصــًا القتحامــات املســتوطنني،  الفلســطينيني 

وجنود االحتال اإلرسائيي، بأعدادهم الكبرية. 
إقــرار )إرسائيــل( مســؤولية دائــرة األوقــاف اإلســامية عــن إدارة  وبالرغــم مــن 
شــؤون املســجد األقــى، يف ذلــك الوقــت، واالســتمرار بالوضــع التاريخــي 
والقانوين القائم فيه منذ العهد العثامين، فإنها غّضت الطرف عن محاوالت 

املستوطنني املتكررة القتحامه. 
قــرارًا  لاحتــال  املركزيــة  املحكمــة  قاضيــة يف  أصــدرت  1976م  عــام  ويف 
يعطي اليهود أحقيًة يف الصاة داخل املسجد األقى، ما شجع الجامعات 
االستيطانية عى اقتحامه مجدًدا تحت مظلة القرار، وهنا قادت املحاوالت 
األوىل جامعــة "غرشــون ســلمون" عــام 1979م، التــي القــت مجابهــًة حاميــة 

الوطيس من املصلني الفلسطينيني هناك. 
رغــم ذلــك، مل تفتــأ تلــك الجامعــات تكــرر اقتحاماتهــا بــني األعــوام "1981 – 
1989" بقيــادة منظمــة "أمنــاء جبــل الهيكل" املزعوم، التي أســفر أحدها عن 

استشهاد فلسطينيني نتيجة إطاق أحد الجنود النار بداخل املسجد. 

إيغال حكومة االحتال يف إجراءاتها التهويدية ضد "األقى" بتنفيذ جوالت 
اقتحاٍم استفزازية يف أرجائه، واعتداء رشطة االحتال عى املصلني بالرضب 
فانطلقــت  اليهــودي"،  “الفصــح  عيــد  اقتحامــه يف  بعــد تصّديهــم ملحــاوالت 

هجامت فدائية ضد اإلرسائيليني بالسكاكني، خاصة يف مدينة القدس. 
إجــراءات  لــكل  دعمــه  عــن  يرتاجــع  مل  لاحتــال  الســيايس  املســتوى  ولكــن 
للمســتوطنني يف  االحتــال  فقــد ســمحت رشطــة  "األقــى"،  التقســيم يف 
ديسمرب 2016م، للمستوطنني باقتحامه حفاة األقدام وبلباس املتدينني. 
ومل تلبث أن عادت األوضاع لاشتعال يف 2017م يف إثر معاودة االحتال 
اقتحــام األقــى بشــكل واســع، وإغاقــه يف 15 يوليــو مــن العــام ذاتــه، ومنــع 

إقامة صاة الجمعة فيه للمرة األوىل منذ عام 1969م. 
ويف األول من يوليو من نفس العام، ركب االحتال بوابات إلكرتونية وحواجز 
حديدية عى مداخل األقى، وهو ما رفضه املقدسيون وأرصوا عى عدم 
الدخول للمسجد يف ظل وجودها، فاستمروا معتصمني عى مدار 11 يوًما 
عــى بوابــات األقــى، وأطلــق عــى الهبــة اســم "هبــة البوابــات"، وهــو مــا دفع 

االحتال للرضوخ حتى إزالتها متاًما. 
وواصلت قوات االحتال فيام بعد االقتحامات املتكررة لألقى، واالعتداء 
تقييــد  األوقــاف، واســتغلت "جائحــة كورونــا" يف  عــى املصلــني، وطواقــم 
وصول املقدسيني له، حيث أغلقته يف عام 2020م سبعني يومًا، يف حني 
يف عام 2021م، ســمحت ما تســمى "محكمة الصلح" اإلرسائيلية مبا يعرف 

لدى املستوطنني بـ"الصاة الصامتة" داخل املسجد. 
ويف العــام املــايض، تحديــًدا يف العــارش مــن مايــو انطلقــت معركــة "ســيف 
القــدس" التــي متثلــت بــرد املقاومــة الفلســطينية بغزة عــى محاولة االحتال 
تهجري سكان الشيخ جراح، واالقتحامات واسعة النطاق لـ"األقى"، وكرست 
تلك املعركة فكرة أن املقدسيني لن يكونوا وحدهم يف مواجهة أي مساس 

بالوضع القائم يف القدس. 

"سيف القدس" 
ويف 22 مايو/ أيار 2022، أصدرت ما تسمى "محكمة الصلح" اإلرسائيلية يف 
القــدس، حكــاًم أوليــًا بالســامح للمســتوطنني بــأداء صلواتهــم التلمودية بـ"صوت 

عاٍل"، ومامرسة ما يشبه الركوع يف أثناء اقتحامهم باحات املسجد. 
ويبــني رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي، أن االعتــداء 
عــى األقــى واقتحامــه ســبب كبــري ومؤثــر يف مجريــات األحــداث، ليــس فقــط 

يف القدس، بل يف كل فلسطني.  
ويقــول لـ"فلســطني": "االحتــال يكثــف تلــك االقتحامــات، وخاصــة يف مواســم 
وإفقــاده  املســجد،  يف  جديــد  واقــع  أمــر  لبنــاء  محاولــة  يف  اليهوديــة،  األعيــاد 
يتوعــد  زال  مــا  أنــه  إىل  منبهــًا  القــرون"،  مــر  عــى  اإلســامية  وهويتــه  قدســيته 
باقتحامــات رشســة وكبــرية لألقــى، ســيكون لهــا األثــر الكبــري يف صــورة وواقــع 

املسجد، سعيًا نحو التقسيم الزماين واملكاين له. 
واستدرك بالقول: "لكن الهبات الشعبية الفلسطينية عى مر السنوات الفائتة، 
أثبتت أن األقى بالنسبة للفلسطينيني، ليس مجرد مسجد، بل يتعدى ذلك 
بكثــري، فهــو جــزء مهــم مــن هويــة الشــعب، ورؤيتــه وثباتــه داخــل فلســطني عامــة 

والقدس خاصة". 
أعــى  أن  عمومــا  والفلســطيني  خصوصــًا،  املقــديس  أثبــت  "لقــد  وَأضــاف: 
وســام ميكــن أن يحصــل عليــه هــو التضحيــة يف ســبيل األقــى، ســواء بــأن يكــون 
جريحــًا أو مبعــدًا أو شــهيدًا يف ســبيل حاميتــه"، الفتــًا إىل أن املســجد األقــى 
يوحــد الفلســطينيني عــى مــر العصــور بعيــدًا عــن اختــاف أطيافهــم السياســية، 

ودياناتهم. 
وختم بالقول: "الهبات الفلسطينية دفاعًا عن األقى أخرت مساعي االحتال 
االتجــاه،  هــذا  يف  مخططاتــه  مــن  الكثــري  وأحبطــت  حرمــه،  عــى  الســيطرة  يف 
واملطلوب اليوم الحشد شعبيا ورسميا باتجاه هذه الفكرة لردع أي خطر ميكن 

أن يلحق بأرض أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني". 

ومــن األحــداث خــال الفــرتة املذكــورة، اعتقــال رشطــة االحتــال أحــد نشــطاء 
حركــة "كاخ" املحظــورة، بتهمــة التخطيــط لنســف مصــى قبــة الصخرة، إىل أن 
ســمحت رشطــة االحتــال يف عــام 1989م ألول مــرة بصــورة رســمية، بإقامــة 

الصلوات التلمودية عى أبواب املسجد األقى. 
دعم سياسي لالقتحامات 

كان  فلســطينية  وانتفاضــات"  بـ"هبــات"  جوبهــت  االقتحامــات،  تلــك  كل 
مــن ضمنهــا تصــدي املقدســيني يف الثامــن مــن ترشيــن األول/ أكتوبــر عــام 
1990م، ملحاولــة متطرفــني يهــود وضــع حجــر األســاس ملــا يســمى "الهيــكل 
الثالث" يف ســاحة املســجد األقى، تحت غطاء كثيف من الرصاص الذي 
أطلقــه جنــود االحتــال وأســفر عــن ارتقــاء 21 شــهيًدا مقدســًيا، وإصابــة 150 

آخرين. 
ويف الثالــث والعرشيــن مــن أيلــول/ ســبتمرب عــام 1996م أعلنــت ســلطات 
فاندلعــت  األقــى،  للمســجد  الغــريب  للجــدار  مجــاور  نفــق  فتــح  االحتــال 
أُطلــق عليهــا اســم "هبــة  مواجهــات عنيفــة يف عمــوم األرايض الفلســطينية 

النفق"، التي أدت إىل استشهاد 51 مواطنًا وإصابة نحو 300 آخرين. 
وبلغت األحداث ذروتها باقتحام رئيس وزراء االحتال آنذاك أريئيل شارون 
لألقــى عــام 2000م، وارتــكاب جيــش االحتــال مجــزرة فيــه قــادت النــدالع 

"انتفاضة األقى" التي استمرت عدة سنوات. 
ويف إثــر هــذا االقتحــام أوقفــت دائــرة األوقــاف اإلســامية برنامــج زيــارات غــري 
املســلمني إىل املســجد، ولكــن يف أبريــل/ نيســان 2003، اتخــذت حكومــة 

االحتال قرارًا أحادي الجانب بفتحه أمام اقتحامات املستوطنني. 
األول  قانونــنْي:  مبرشوعــْي  م   2014 عــام  "الكنيســت"  يف  نــواب  وتقــدم 
يدعــو لســحب الوصايــة األردنيــة عــى املقدســات اإلســامية، والثاين يتعلق 

بالتقسيم الزماين واملكاين للمسجد. 
ويف عام 2015م انطلقت "انتفاضة القدس" أو "انتفاضة السكاكني" يف إثر 

صد أسطوري القتحامات المستوطنين منذ عام صد أسطوري القتحامات المستوطنين منذ عام 19671967  

الدفاع عن األقصى.. التاريخ ال يخون أبطاله الدفاع عن األقصى.. التاريخ ال يخون أبطاله 
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القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

تبدو الدقائق عصيبًة صبيحة اقتحام المستوطنين المسجَد األقصى. تبدو الدقائق عصيبًة صبيحة اقتحام المستوطنين المسجَد األقصى. 
المســجد خاٍو إال من المرابطين الذين لــم يطلهم االعتقال أو اإلبعاد، المســجد خاٍو إال من المرابطين الذين لــم يطلهم االعتقال أو اإلبعاد، 
وأصوات الطــرق على األبواب الحديديــة تصنع صخًبا مرعًبــا. نداءاٌت وأصوات الطــرق على األبواب الحديديــة تصنع صخًبا مرعًبــا. نداءاٌت 

بالعبريــة تتوالــى تمــس اإلســام ونبيــه، ومقابل ذلك كلــه تصدح بالعبريــة تتوالــى تمــس اإلســام ونبيــه، ومقابل ذلك كلــه تصدح 
التكبيــرات من داخل باحات الحرم، لتخبر المنتظرين عبثًا في الخارج أن التكبيــرات من داخل باحات الحرم، لتخبر المنتظرين عبثًا في الخارج أن 

"هناك من سيصّدكم ولو بصدره العاري". "هناك من سيصّدكم ولو بصدره العاري". 

8

"تجمع حراس الهيكل"
ووفــق أطروحــة الخطيــب، يعــود ظهــور جامعــات "الهيــكل" 
إىل  اآلن  عليــه  تعمــل  الــذي  املنظــم  بالشــكل  املزعــوم 
أوائــل ســنوات الثامنــن، إذ ظهــرت العديــد مــن الحــركات 
الصهيونيــة التــي أحدثــت انقالًبــا كبــًرا يف ســر األحــداث 
ويف حركــة الصعــود إىل ما ُيســمى "جبــل الهيكل" املزعوم 
واتحــدت تحــت "تجمــع حراس الهيــكل"، وتأيت يف مقدمة 
هــذه الحــركات حركــة "معهــد الهيــكل" التــي ُأسســت عــام 

1984، و"الحركة إلقامة الهيكل" يف عام 1987.

منظمات أخرى
الدينيــة  الحــركات  مــن  العديــد  )إرسائيــل(  يف  وتوجــد 
اليهوديــة التــي تدعــو إىل اســتجالب الخــالص اســتناًدا إىل 
أبــرز هــذه  الهيــكل"  أفــكار تلموديــة، وتعــد منظمــة "إحيــاء 
املنظــامت الداعيــة إىل ضــم جامعــات "الهيــكل" املزعــوم 

يف إطار عام يوحدها.
وتوضــح دراســة بحثيــة نرشهــا مركــز الدراســات السياســات 
دورًا،  وأبرزهــا  املنظــامت  تلــك  أخطــر  مــن  أن  والتنمويــة، 
منظمــة "عائــدون إىل الجبــل" النشــطة جًدا يف االقتحامات 
تصفهــم  ممــن  "األقــى"  تخليــص  فعاليــات  وتنظيــم 
بـ"الغرباء"، وتدعو إىل العمل عىل افتتاح أبوابه عىل مدار 
اليهــود، لتأديــة الصلــوات اليهوديــة وتقديــم  أمــام  الســاعة 

القرابن.
ومــن أكرثهــا خطــورة – وفــق الدراســة- منظمــة "إم ترتســو" 
وجــودًا  الجامعــات  أكــرث  مــن  وهــي   – املتطرفــة  الشــبابية 
يف األقــى بشــكل شــبه يومــي، ضمــن مجموعــات شــبابية 
متفرقــة، وبأســاليب وبرامــج تهويديــة متنوعة، ومنها برنامج 
تحــت عنــوان "ســننهي الفصــل الــدرايس يف جبــل الهيكل" 

املزعوم.
ومن أشــهر تلك الجامعات وأبرزها إعالميًا "حركة عطرت 
التــي تســتمد مبادئهــا وتعاليمهــا  الكهنــة(  )تــاج  كوهانيــم" 
عــىل  إســراتيجيتها  قامــت  إذ  التلموديــة،  الدراســات  مــن 
بنــاء ثقافــة أيديولوجيــة قامئــة عــىل التضييــق عــىل الســكان 
تــرك  أجــل  مــن  القــديس؛  بالحــرم  املحيطــن  املقدســين 
منازلهــم أو بيعهــا، ومــن خــالل برنامــج تربــوي مــن شــأنه أن 
يجعــل إقامــة "الهيــكل الثالــث" املزعــوم يف مــكان األقى 

رشعية.
يف حــن تعمــل "منظمــة طــالب ألجــل املعبــد" عــىل نــرش 
أفــكار "املعبــد" بــن الطــالب اليهود، يف جميــع أرجاء دولة 
الدعــم  لحشــد  الجامعــات،  طــالب  بــن  خاصــة  االحتــالل، 
اقتحــام  يف  للمشــاركة  ودعوتهــم  "املعبــد"،  بنــاء  إلعــادة 

األقى، وفق الدراسة ذاتها.
إعالميــًا  الرائــج  فــإن  الجامعــات وكرثتهــا  تلــك  تنــوع  ورغــم 
عــىل  املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات  مصطلــح  إطــالق 
معرفــة  دون  "األقــى"  يقتحمــون  الذيــن  املســتوطنن 
يف  تختلــف  جامعــة   28 يناهــز  عددهــا  بــأن  الكثريــن 
واحــد  هــدف  ويجمعهــا  التلموديــة،  واألفــكار  املرجعيــات 
وهــو إقامــة الهيــكل املزعــوم، كــام يؤكــد الخبــر يف تاريــخ 

القدس د. جامل عمرو.
لدولــة  بقــاء  يعــد عامــل  الجامعــات  أن وجــود هــذه  ويبــّن 
االحتــالل، "وهــي منظومــة متنــح االحتــالل الســبب الدينــي 
لجلــب الدعــم املــايل مــن الصهيونيــة يف العــامل، فحكومــة 
مــن  إعفائهــم  مقابــل  سياســيًا  منهــم  تســتفيد  االحتــالل 
التجنيــد اإلجبــاري يف جيــش االحتالل، وال ســيام جامعات 

الحريديم".

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تتعدد الجامعات التلمودية اإلرسائيلية التي تنظر تاريخًيا 
إىل أن إقامــة الهيــكل املزعــوم مــكان األقــى مبنزلــة جوهــر 

وجود )إرسائيل( عىل أرض فلسطن املحتلة.
ووفــق أطروحــة بحثيــة قدمتهــا الباحثــة مــروة الخطيــب إىل 
جامعة حيفا، فإن حركات "الهيكل" املزعوم هي الحركات 
الداعمة للمزاعم الصهيونية لليهود يف املسجد األقى.

وتبــن الخطيــب أن جامعــة "أمنــاء أرض )إرسائيــل( وجبــل 
يونيــو/  عــدوان  إثــر  يف  ســت  ُأسِّ التــي  املزعــوم  الهيــكل" 
حزيــران عــام 1967، وتّتخــذ مــن مدينــة القــدس املحتلــة 
مقرًّا رئيًسا لها، األكرب من حيث عدد األفراد وقوة التأثر.

وتعتقــد "جامعــة أمنــاء الهيــكل" أن عــىل اليهــود إعــادة بنــاء 
الهيكل الثالث املزعوم مكان املسجد األقى.

وتوصــف الجامعــة، وفــق الخطيــب، بأنهــا صهيونيــة ميينيــة 
متطرفة، برئاســة "جرشــون ســوملون" الذي كان ينتمي إىل 
حــزب الليكــود حتــى اعــرض عــىل أطروحاته عقــب اتفاقية 

كامب ديفيد واستقال منه، وفق الخطيب.
وللجامعــة فــرع يف الواليــات املتحــدة األمركيــة يقــوم مــن 
خاللــه مســيحيون متطرِّفــون مــن كاليفورنيــا بتقديــم الدعــم 

املايل لها.
"أمنــاء  اشــتهرت  الفلســطيني،  املعلومــات  مركــز  ووفــق 
األقــى  املســجد  باقتحامــات  انطالقهــا  منــذ  الهيــكل" 
فعاليــة  وتنظيــم  قليلــة،  بأعــداد  جامعــي  أو  فــردي  بشــكل 
"حجر األســاس" للهيكل املزعوم، كام أن لها نشــاًطا كثيًفا 
وغنًيا يف تقديم التامسات ملحكمة االحتالل العليا، التي 
أســهمت يف نــرش فكــرة االقتحامات اليهوديــة وبناء الهيكل 

املزعوم.

يومهــا،  طــوال  األقــى  تــربح  ال  مثــاًل،  الصــوص  أميــن  أم 
النــدوات  وتحــر  الخمــس،  صلواتهــا  بداخلــه  وتــؤدي 
العلميــة والدينيــة، وتشــارك دامئــًا يف أي فعاليــة تدعــم 
صمــود املقدســين. مــن يعرفهــا يعلــم كيــف تثــور ثائرتهــا 
عنــد اإلعــالن عــن اقتحاٍم مرتقــٍب لألقى، وكيف تتأهب 
لتكون يف مقدمة الصفوف للدفاع عن أرٍض هي بالنســبة 
للمســلمن "أوىل القبلتــن وثالــث الحرمــن الرشيفــن". 
آليــات "الــردع" لقطعــان املســتوطنن كــام يرويهــا مرابطــو 

األقى لـ"فلسطن"، ضمن هذا التقرير: 
َطْرق على األبواب 

تقــول الصــوص: "قبل موعد االقتحامات بأســبوعن، تبدأ 
قــوات االحتــالل باعتقــال كل من يوجد دامًئا يف األقى، 
عــدم  لضــامن  ذلــك  منهــم،  لكثــر  إبعــاد  قــرارات  وتســّلم 

وجودهم داخله يف ذلك الوقت". 
أبــواب  كل  الجنــود  يغلــق  االقتحــام  يــوم  "ويف  وتضيــف: 
ويبــدؤون  أعتابهــا،  عــىل  ويتمرســون  صباًحــا،  األقــى 
بطاقاتهــم  يف  ويدققــون  والنســاء،  الرجــال  تفتيــش  يف 

الشخصية، ويف العادة مينعون الشباب من الدخول". 
وتؤكد الصوص أن املمنوعن، واملبعدين، رجااًل ونساًء، 
األقــى  عــن  الــذود  ويحاولــون  األبــواب،  عــىل  يرابطــون 
بــكل الوســائل املتاحــة، "ولــو بالتكبــر يف وجــه الصلــوات 

التلمودية فقط". 
األقــى  عــن  والدفــاع  الربــاط  رضيبــة  الصــوص  ودفعــت 
باإلبعاد، واقتحام بيتها أكرث من مرة، حتى وصل األمر إىل 
اعتقالهــا. تتابــع: "ُقيــدت ضــدي 10 ملفــات أمنيــة، وقــد 

إليــه غالبــًا عــرب التهريــب، وحتــى مــن فلســطينيي األرايض 
املحتلة عام 1948م. 

عــن لحظــات االقتحــام األوىل تقول: "يبدأ الرجال والنســاء 
يف الخــارج بالتكبــر منــذ لحظــة وصــول املســتوطنن إىل 
أعتــاب املســجد األقــى، يســاندهم املرابطــون بالداخــل 

ُأصبــُت بيــدي يف مســرة األعــالم التــي انطلقــت يف 28 
من مايو املايض، وأتلقى العالج حتى اليوم". 

كل ذلك تراه الصوص "رخيًصا" مقابل إنقاذ ذرٍة من تراب 
األقــى، وهــو مــا يجمــع عليه كل مــن يوجد يف حرمه يوم 
االقتحام، سواء من أهل القدس، أو الضفة الذين يصلون 

منــذ ســاعات الفجــر، الذيــن ينتــرشون يف باحاته، بعضهم 
يصــي، وغرهــم يصلــون ويطيلــون يف املســار مــن بــاب 

السلسلة حتى باب املغاربة". 
وُتبّن الصوص أن الشباب قبل أيام من موعد االقتحامات 
القبــي،  املســجد  داخــل  كبــرة  بأعــداد  يتجمعــون 
ويحرصــون عــىل التنكــر، ويخلعــون ســراتهم، ويصنعــون 
منهــا غطــاًء للوجــه، الفتــًة إىل أن بداية الردع تكون من عند 
يســمعهن  حتــى  بالتكبــر،  يصدحــن  اللــوايت  املرابطــات 

الشبان يف املسجد القبي فيعلموا أن االقتحام بدأ. 
وجــه  يف  الحديديــة  األبــواب  عــىل  الطــرق  فكــرة  بــدأت 
املســتوطنن املقتحمــن لألقــى عــام 2015م، عندمــا 
تجمعت نساء يف البلدة القدمية، وفعلنها، وحينها بثنث 
الرعــب يف قلوبهــم، ومنــذ ذلــك الوقــت، يطــرق الشــبان 
تركهــم  وعــدم  وردعهــم،  املســتوطنن،  إلزعــاج  األبــواب 

يقتحمون املسجد بسالم. 
يعلــو  الطــرق،  مــع  "بالتزامــن  بالقــول:  الصــوص  ومتــي 
الشــبان  يشــغل  ثــم  املســجد،  مــآذن  عــرب  التكبــر  صــوت 
صفــارات اإلنــذار، ويركونهــا أمــام مكــربات الصــوت، ويف 
السنة األخرة ابتكروا أساليب جديدة يف تشغيل خطاب 
مســجل للناطــق باســم كتائــب القســام، الجنــاح العســكري 
االحتــالل  فيهــا  يتوعــد  عبيــدة"  "أبــو  "حــامس"  لـــحركة 

بالهزمية القريبة". 
تكبير وألعاب نارية 

ويأخــذ محمــد الفحــاموي املنحــدر مــن مدينــة أم الفحــم 
شامل فلسطن املحتلة، )املرابط منذ أكرث من 17 عاًما 

يف األقــى(، أيــام إجــازة من عمله أســبوعًيا ليوجد داخل 
باحــات الحــرم، وال ســيام عنــد اإلعــالن عــن اقتحــاٍم قريب، 
إذ تتلخــص مهمتــه يف الجلــوس عــىل مســاطب األقــى 
لتالوة القرآن مع غره من املرابطن بصوت عاٍل لتشتيت 
املســتوطنن، ومــن ثــم أداء صــالة الضحــى واإلطالــة فيهــا 

هناك. 
يقــول الفحــاموي لـ"فلســطن": "ليــس بأيدينــا ســالح غــر 
عــال،  بصــوت  ونكــرب  القــرآن،  نقــرأ  وجــل،  عــز  اللــه  كتــاب 

وندعو عىل االحتالل بالكرس والدحر". 
مــع  أتحــر  االقتحامــات  مــن  أســابيع  "قبــل  ويضيــف: 
أصدقــايئ مــن املرابطــن، عرب إرســال رســائل "واتســاب"، 
وندعو من خالل مجموعات منصات التواصل االجتامعي 
للحشــد والربــاط يف األقــى يف تاريــخ االقتحــام، بهــدف 

تكثر سواد املسلمن هناك". 
جنــود  يرعــب  األقــى  يف  املرابطــن  "وجــود  ويتابــع: 
االحتــالل واملســتوطنن الذيــن يخَشــون املواجهــة معهم، 
اقتحامهــم، ويجعلهــم يغــرون  األمــر يعيــق عمليــة  وهــذا 
مســاراتهم املعتــادة"، مؤكــًدا أن صــوت صفــارات اإلنــذار، 

رغم بساطتها، "فإنها ناجحة مئة باملئة". 
ويبــن الفحــاموي أن أكــرث مــا يخشــاه املســتوطنون مــي 
املرابطــن خلفهــم يف أثنــاء اقتحامهــم، والتكبــر وراءهــم 
مــن  والترسيــع  للركــض  يضطرهــم  وهــذا  عــاٍل،  بصــوٍت 
خطواتهــم، راوًيــا موقًفــا تعــرض لــه صديقــه حــن أبعــد عــن 
األقــى بعــد تكبــره لحظــة اقتحــام املســتوطنن األقــى 

يف العرض العسكري اإلرسائيي األخر باألعالم. 

بطرق األبواب الحديدية بطرق األبواب الحديدية 
وصّفارات اإلنذار.. مرابطون يصدون وصّفارات اإلنذار.. مرابطون يصدون 

منظومة تدعم منظومة تدعم 
االحتالل بستار دينياالحتالل بستار ديني

سالٌم على القدس الشريف ومن به

على البلد الطهر الذي تحت تربه

على جــامع األضـــــداد فـــي إرث حبــه

 خليل مطرانقلوٌب غـــدت حّباتها بعــض تربــه
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القدس املحتلة-غزة/ هدى الدلو:
ج للجيــل الجديــد )جيــل  بالرغــم مــن كل مــا ُروِّ
ملــا  آبــٍه  غــر  بأنــه  األلفيــة"،  "جيــل  أوســلو(، 
يــدور حولــه، فــإن أرض الواقــع أثبتــت عكــس 
وجــه  يف  صوتــه  إعــاء  اســتطاع  فقــد  ذلــك، 
يف  ماضيــا  اإلرسائيــي  االحتــال  سياســات 
طريقه إىل املســجد األقىص، ممهًدا الطريق 
لحالــة نهــوض شــعبي تحمــي وجودهــم، وتعزز 

صمودهم.
تصميمــه  يف  جلًيــا  الجيــل  هــذا  بــأس  يظهــر 
للعــرض  التصــدي  يف  يظهــره  الــذي  الواضــح 
العســكري اإلرسائيــي باألعــام، وإعــادة فتــح 
مصــى بــاب الرحمــة، وســاحة بــاب العامــود، 
لباحــات  التلموديــة  االقتحامــات  وإفشــال 
األقــىص ضمــن حــراكات شــبابية عفويــة غــر 
منظمــة، يف رســالة واضحــة أن "هــذا مــكاين 

وزماين يف القدس".
يقــول أســتاذ التاريــخ يف الجامعــة اإلســامية 
د. نهــاد الشــيخ خليــل، إن مــا مييز هذا الجيل 
التــي  املعــارك  ويراقــب  يتابــع  أنــه  الجديــد 
يفرضهــا املســتوطنون واالحتــال عــى أهايل 
الضفــة وقطــاع غــزة، فوجــد أن خيــار الســلطة 
طريــق  إىل  وصــل  الضفــة  يف  الســيايس 
القيــادة  لــدى  رغبــة  أي  توجــد  وال  مســدود، 
الحاكمة يف إعادة النظر بالنموذج املقاوم".

الفاعلية الميدانية
ويضيف الشــيخ خليل لـ"فلسطني": "القدس 
واألحداث املتواترة فيها منذ ســنوات محرك 

شــعبية  مقاومــة  أجــل  مــن  الجيــل  هــذا  يف 
تعيــد االعتبــار إىل مفاهيــم التحــرر الوطنــي؟ 
يــرى الشــيخ خليــل أن اســتفزاز الطاقــة الكامنة 
هنالــك  بــل  شــعبية،  مقاومــة  مجــرد  ليــس 
مواطن يتم فيها اســتخدام املقاومة الشــعبية 
املســجد  يف  الربــاط  التحديــد  وجــه  وعــى 
األقــىص، وهنــاك حالــة يف املناطق املحيطة 
تنفيــذ عمليــات عســكرية، "وهــذا  تســتدعي 
منــوذج جديــد للمقاومــة وبروح جديدة، وهي 
الطاقــة التــي تعــر عن نفســها وبطريقتها التي 

تتكشف يوًما بعد يوم".
صاحب إرادة وطنية

االجتــاع،  علــم  أســتاذة  تبــني  جهتهــا،  مــن 
أبــو  د. ريل  برزيــت،  املحــارضة يف جامعــة 
دحو أن الحديث عن الجيل الجديد ال ينتهي 
عــادي  غــر  فهــو  الشــارع  يف  نــراه  مــا  بحكــم 
بــكل املقاييــس، مبعنــى أن هــذا الجيــل ولــد 
بعــد أوســلو يف فــرة شــهدت تراجــع النضــال 
الوطنــي واختفــاء بعــض القيــم، وضعــف أداء 
بعض التنظيات وتسارع وترة أرسلة التعليم 
االقتصــادي  الخنــق  وسياســات  القــدس،  يف 

واالجتاعي.
هــذا  أن  إىل  لـ"فلســطني"  دحــو  أبــو  وتلفــت 
قاســية  ظــروف  ويف  مســحوًقا  ولــد  الجيــل 
بعيــدة عــن املارســة النضالية، وكان يســتمع 
لحــاالت نضــال مــا قبــل أوســلو، ويتعامــل معــه 
وغــر  واٍع،  وغــر  ضائــع،  جيــل  أنــه  اآلخــرون 
مهتــم بالنضــال الوطني، "ولكن يف املارســة 

والكرامــة اإلنســانية، وهــو أمــر منــوط باألجيــال 
املتعاقبة".

جيل يحتاج إلى فرصة
وتؤكــد أبــو دحــو رضورة أن مينــح هــذا الجيــل 
طاقــات  فلديــه  نفســه،  عــن  للتعبــر  الفرصــة 
وعــى  ورعايــة،  اســتفزاز  إىل  بحاجــة  كامنــة 
عــى  مــؤرشات  هــذه  فــإن  وطنــي  مســتوى 
مســتوى  عــى  الوطنيــة  املبــادرة  اســتعادة 
التجربــة  الحتضــان  الفلســطينية  القــوى 
وإســنادها ودعمها، وتوفر حاضنة اجتاعية 
لهــم، وتعبئــة الخطاب الوطني والتعليم لكونه 
يصــب يف مصلحــة بنــاء هــذا الجيــل وإعطائــه 
ضــد  معركتــه  يف  املمكنــة  األدوات  كل 

االحتال من أجل تحقيق خطواته النضالية.
أن  عــى  الفلســطينية  األكادمييــة  وتشــدد 
شــعبه  منــح  األلفيــة  لجيــل  النضــايل  الفعــل 
بــأن األمــل قــادم وحمــل فــرص كبــرة لتتصاعد 
املقاومــة وتطورهــا يف كل األرايض املحتلة، 
كــا جــرى يف مايــو/ أيــار 2021 مــن مقاومــة 
جاهــر فاعلــة بجميــع أعارهــا وفئاتهــا وكل 

أماكنها؛ حيفا وعكا والطرة ويافا وغرها.
وتوضــح أبــو دحــو أن تلــك العوامــل تؤكــد أن 
العســكرية،  بالقــدرات  متعلًقــا  ليــس  النــر 
وخــروج  النضــال،  إرادة  بقــوة  يقــاس  وإمنــا 
مــا  وغرهــا،  القــدس،  شــوارع  إىل  الشــباب 
أوســلو  ســعت  التــي  املفــردات  كل  أعــاد 
الشــعبية  املقاومــة  كمفهــوم  طمســها،  إىل 
واالشتباك واستبدالها باملقاومة السلمية".

فاعــل جــًدا للجيــل الجديــد الــذي يبحــث عــن 
فارتــأى  يجــده،  فــا  ومســتقبله  ودوره  مكانــه 
وأســاليبه  بأدواتــه  يخــوض معركــة جديــدة  أن 
التنســيق  قبضــة  مــن  اإلفــات  عــى  وقدرتــه 
األمني واالحتال"، مشًرا إىل أن فاعلية هذا 
الجيــل بــدأت تظهــر يف عــام 2014 مــن خال 
عمليــات عســكرية نوعيــة ضــد املســتوطنني 

والجيش.
االجتاعــي  النســيج  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
عــى  معتمــدة  بنــاءه  الســلطة  حاولــت  الــذي 
القطاعــني  موظفــي  مــن  املســيطرة  الكتلــة 
العــام واألمنــي بعــد انتهــاء انتفاضــة األقــىص 
وأحــداث  الرئاســية،  واالنتخابــات   )2005(
"بــدأ   ،2007 عــام  يف  الداخــي  االنقســام 
أن  ذلــك  عــى  والدليــل  ويراخــى،  يتــآكل 
الذين نفذوا عمليات يف الفرة األخرة منهم 

ضباط يف األجهزة األمنية".
وهنــاك عوامــل أخــرى ســاهمت يف تشــكيل 
الشــيخ  وفــق  الجيــل،  لهــذا  املقاومــة  تجربــة 
يفرضهــا  التــي  املعــارك  منهــا  خليــل، 
املســتوطنون عــى الفلســطينيني، وعمليــات 
فصائــل  تقودهــا  التــي  الثــوري  الفعــل  إحيــاء 
إىل  إضافــة  أكلهــا،  تــؤيت  بــدأت  املقاومــة 
حــراك املقاومــة الشــعبية التــي تقــوده الحركة 
خــال  مــن  املحتــل  الداخــل  يف  اإلســامية 
صمــود  لتعزيــز  القــدس  إىل  القوافــل  تســير 

أهلها اقتصادًيا والرباط يف األقىص.
الكامنــة  الطاقــة  اســتفزاز  ميكــن  كيــف  ولكــن 

الفعلية التي نشــاهدها عى األرض هو جيل 
وقــد  والكفاحيــة،  الوطنيــة  اإلرادة  ميتلــك 
تجى ذلك باالشــتباك مع االحتال، والوعي 
األساســية،  وباملفاصــل  الوطنيــة،  بالقضيــة 
وبأهميــة النضــال ضــد االحتــال بــإرادة ذاتيــة 

غر متوقعة".
هــذه  إىل  وصــل  الجيــل  هــذا  أن  إىل  وتنبــه 
املرحلــة بعــد اســتنفاد مرحلــة ما بعد أوســلو، 
فلــم يعــد هنــاك مــا ميكــن تقدميــه مــع ارتفــاع 
وتــرة السياســات القمعيــة ضــد الفلســطيني 
"وشــكل  كافــة،  اليوميــة  حياتــه  تفاصيــل  يف 
ذلك تحديات متسه عى املستوى اإلنساين 
هنــا  ومــن  والقــدرة،  اإلرادة  وتعطــل  والكرامــة 

كانت الرشارة من القدس وباحاتها".
عــى  متكاملــة  "القضيــة  دحــو:  أبــو  وتقــول 
األقــىص  واملســجد  املســتويات،  كل 
دينيــة  وقبلــة  معنويــة  هويــة  مصــدر  يشــكل 
للفلسطيني، ولكن حجم الراع القومي بينه 
وبــني االحتــال حــاد جــًدا لدرجــة أن كل بقعــة 

يف القدس هي ميدان للمواجهة".
وتتابــع حديثهــا: "هــذا الجيــل الفتــّي اســتطاع 
التــي  الســيئة واملجافيــة  الظــروف  تجــاوز كل 
واالقتصــادي  األمنــي  أوســلو  مــرشوع  خلقهــا 
يف  رســالتني  ليوجــه  الشــارع،  إىل  بالنــزول 
تلــك املعركــة الطويلــة، األوىل: عقــم الخيــار 
والثانيــة:  أوســلو،  يســمى  الــذي  الســيايس 
اســتعادة  حتــى  النضــال  اســتمرار  حتميــة 
الوطنيــة  الهويــة  عــى  والحفــاظ  الحقــوق 

يقلب المعادلة: "هذا زماني ومكاني في القدس"يقلب المعادلة: "هذا زماني ومكاني في القدس"

ُولد في زمن أوسلو ولكنه شكل 
نموذًجا جديًدا إلرادة النضال

ْث، أمِسـك األرَضـا أخي في القدس ال ترحـل َتَشبَّ

ـا ونسًرا في سمـاء الحـق فـوق القهـر ُمنقـضَّ

ــــدوَك ُمـــــــًدى تجــزُّ القيـــــَد ال ترَضــــى وُكْن لـو قيَّ

ــــا بـبــــٍة تعـــــضُّ قلـــوبهــــــم عضَّ شريفة السيد الفلسطينيبـأسـنــــاٍن ُمـــدَّ
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القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

منذ أكثــر من 15 عاًما، ترابط الفلســطينية منتهى إمارة مــن مدينة أم الفحم، 
داخــل المســجد األقصى المبارك، وتســعى للوجود فيه دائمًا؛ إرضــاًء لضميرها، 

وأداًء لواجبها إزاء دينها ووطنها. 
تتهيأ منتهى كغيرها من المرابطين والمرابطات ألي سيناريو يرافق اإلعالن عن 
أي اقتحــاٍم قريب، وتبدأ في العمل على حشــد الفلســطينيين في جميع أماكن 
وجودهم، وتأكيد ضــرورة وقوفهم "جماعات" لصد االقتحام المنتظر، والذود عن 

المكان المقدس من دنس المستوطنين والجنود المدججين باألسلحة. 

يحشــد  أن  يعقــل  "ال  "فلســطني":  لصحيفــة  تقــول 
الباطــل أعوانــه لهــذا اليــوم بهــدف إغاظة املســلمني، وال 
يفعــل أصحــاب الحــق ذلــك للدفــاع عــن حقهــم. وجودنــا 
املتواصل داخل املسجد خطوة من خطوات الردع، وال 

يجب أن نستهني بها أبدًا". 
باتــوا  منتهــى،  بينهــم  ومــن  واملرابطــات،  املرابطــون 
يومًيــا،  املســجد  اقتحــام  يتعمــد  االحتــال  أن  يدركــون 
أيــام  طــوال  دامئــة،  اســتنفاٍر  حالــة  يف  يجعلهــم  وهــذا 
وحســب،  )املزعومــة(  األعيــاد  فــرة  يف  وليــس  الســنة 
ورســالة  املســتوطنني،  لدخــول  مانــع  أكــر  "ووجودهــم 

للعامل أن املسجد األقىص له أهله". 
وأصدقائهــا  أقاربهــا  برفقــة  الربــاط  إىل  الســيدة  تنطلــق 
متابعــة  عــى  ويبقــون  ودينــي،  عقائــدي  منطلــق  مــن 
دقيقــة ملواقــع التواصــل االجتامعــي، للوقوف عى نوايا 
واآلخــر،  الوقــت  بــني  لاقتحامــات  ودعواتــه  االحتــال، 
فيســبقون ذلك بالتوعية والحشــد، وتكثيف شــد الرحال 

يف هذه األوقات.
ورغم أنها مبعدة ملدة ستة أشهر، وال تستطيع الدخول 
إىل املســجد األقــىص فإنهــا تذهــب إليــه، وتقــف عــى 
أبوابــه، لتثبــت أنــه ليــس ألي مســلم عــذٌر يك يتأخــر يف 

الدفاع عنه، "ولو عى أبوابه".  
بــاب  عنــد  األقــىص  للمســجد  نقطــة  أقــرب  يف  تقــف 

التوعية الوجاهية 
)أ.ع( حارســة ومرابطــة يف املســجد األقــىص، رفضــت 
ذكــر اســمها خوًفــا مــن املاحقــة األمنيــة. فهــي تســتثمر 
الحديــث  يف  األقــىص  يف  الدائــم  وجودهــا  فــرات 
للمصلــني فيــه والزائريــن لــه، عــن أهميــة الربــاط والوجــود 

لصد االقتحامات. 
اإلخباريــة  املواقــع  عــى  متابعتــي  خــال  "مــن  تقــول: 
أعــرف بنوايــا االحتــال القتحــام األقــىص، فأبــذل ُقصــارى 
جهــدي يف التوعيــة الوجاهيــة عــن واجــب املقدســيني 
املســجد  عــن  األول  الدفــاع  خــط  لكونهــم  الربــاط،  يف 
األقــىص املبــارك، وبــت أســتبعد أي وســيلة أخــرى، فأي 
واحدٍة منها ستكون تحت رقابتهم"، الفتًة إىل أنها كثرًيا 
مــا تعرضــت الخــراق حســاباتها الشــخصية عــى مواقــع 

التواصل االجتامعي عى هذه الخلفية. 
يف  بالوجــود  االقتحامــات  تلــك  لصــد  )أ.ع(  وتتهيــأ 
األقــىص،  ســقط  استســلمنا  أو  غبنــا  "فــإن  املســجد، 
ولذلــك عــى كل مقــديس ومقدســية واجــب مقــدس، 
وفــرض عــني بالوجــود يف املســجد األقــىص باســتمرار، 
املســلمني،  ســواد  زيــادة  بــاب  مــن  ذلــك  كان  لــو  حتــى 

تضيف. 
املســجد  مــن  جــًدا  قريــب  بيتــي  أن  "وبحكــم  وتتابــع: 
األقىص، فإن أي حدث يقع أستطيع سامعه ومشاهدته 

وعــر  املســتوطنني،  وخــروج  دخــول  حيــث  السلســلة، 
املناكفــات الكاميــة تحــاول إثبات أحقية الفلســطينيني 

مبسجدهم. 
بداخلــه  املصلــني  أن  قلبــي  يــؤمل  مــا  "أكــر  وتتابــع: 
بفعــل  ســاكًنا  يحركــوا  أن  يســتطيعون  وال  مقيــدون، 
حاميــة قــوات االحتــال املدججــة بالســاح ملجموعــات 
ُيعتقــل  اقتحامهــم،  يعــرض  مــن  فــكل  املســتوطنني، 

وُيبَعد". 
عظيــم،  خطــٍر  يف  فيــه  واملرابطــون  األقــىص  املســجد 
يكتــم  اإلبعــاد، "واالحتــال  تحــت وطــأة شــبح  يعيشــون 
لقــد  الحــق.  كلمــة  قــول  مــن  ومينعهــم  أنفاســهم،  عــى 
ترابــه،  نعشــق  فنحــن  إبعــاد،  كلمــة  مــن  نخــاف  أصبحنــا 

ونحب الوجود فيه دامًئا". 
تشــعر إمــارة بالقهــر عندمــا يوقفهــا شــبح اإلبعــاد أحياًنــا 
عن أي ردة فعل، هذا الحزن مع شعور التحدي والثبات 
األمل  بــني  متداخــل  "األمــر  غصــة،  قلبهــا  يف  يخلقــان 

واألمل، وهو شعور قاٍس جًدا" وفق تعبريها. 
لســاعات  تحقيــق  يعقبــه  اعتقــال  كل  أن  إىل  وتلفــت 
منــع  البغيضــة  االحتــال  صــور  ومــن  ألشــهر،  وإبعــاٌد 
رشكتــني مــن املواصــات مــن نقــل رحــات إىل األقــىص، 
لكنهــا تذهــب بشــكل دائــم إليــه، رغــم أن بيتهــا يبعــد عنه 

مسافة 150 كيلومرا. 

عيانًا، ومن هنا أنطلق للوجود فيه أمًا يف حاميته". 
يف فرات املناسبات التلمودية، تهيئ نفسها وعائلتها 
للقيــام  لســاعات طويلــة  عنهــم  فتغيــب  لذلــك،  وبيتهــا 
بواجبهــا تجــاه الديــن والوطــن، وبعــد انتهــاء دوامهــا فيــه 
مــن  لكونهــا  تــؤدي مهمــًة مزدوجــة،  بــل  باحاتــه،  تــرح  ال 

حارسات األقىص ومرابطاته. 

القهــر املمــزوج بــاألمل يباغتها دومــًا، لكنها تدرك رضورة 
االحتــال  وجــه  يف  والوقــوف  اإلحســاس،  هــذا  تخطــي 
وقطعــان مســتوطنيه مبــا اســتطاعت إىل ذلــك ســبيًا، 
ومبــا متلــك هــي واملرابطــون معهــا جميعــًا مــن قــدرات 
محــدودة، مــن أجــل الوجود والصمود عى أرض املدينة 

املقدسة.

ال يبرحون باحات األقصى.. ال يبرحون باحات األقصى.. 
فلسطينيون يؤدون فلسطينيون يؤدون 

يروي يوًما من عمره في باحات األقصىيروي يوًما من عمره في باحات األقصى
القدس املحتلة-غزة/ مريم الشوبيك:

يف الســابع مــن مايــو/ أيــار الــذي وافــق ليلــة القدر من عــام 2021، 
قصــد أحمــد أبــو ســنينة املســجد األقىص ليســلم والدتــه املعتكفة 
املرابطــني  بــني  املواجهــات  كانــت  وقتهــا  املــال،  مــن  مبلًغــا  فيــه 
وجنــود االحتــال محتدمــة يف باحــات املســجد، يف حــني كانــت 

املقاومة يف غزة تخوض معركة "سيف القدس".
دخــل أبــو ســنينة مــن بــاب الغوامنة، ووصل إىل مصطبة الكأس عن 
الســاعة 10:30 ليــًا، أخــذ يجــول بناظريــه باحًثــا عــن والدتــه، وإذ 
برصاصــة تخــرق عينــه اليــرى، ومــا إن وضــع يــده عــى عينــه وإذ 

بها تسقط يف كفه.
هــّم أبــو ســنينة يف الركــض يحــاول الهرب من جنــود االحتال الذين 
هاجموا املرابطني برشاسة، وما هي إال خطوتان حتى وقع مغشًيا 

عليه يف املكان نفسه.
اعتقد الجميع أن أحمد )32 عاًما( استشهد نظًرا لخطورة إصابته، 
حيــث فقــد عينــه وأصيــب بكــر وتهتــك يف الجمجمــة والفكــني، 
رشق  شــامل  العيســاوية  بلــدة  مــآذن  عــى  استشــهاده  نبــأ  وذيــع 
املســجد األقىص، فهو يســكن باإليجار بعدما انتقل من حارة باب 

حطة حيث يقيم والداه هناك.
دخــل أحمــد يف غيوبــة ملــدة 23 يوًمــا، مل يتوقــع أحــد أن ينجــو من 
هــذه اإلصابــة بالغــة الخطــورة، حينهــا حــدث الطبيــب عائلتــه عــن 
خطــورة حالتــه "ادعــوا لــه بالنجــاة، وإذا نجــا لــن يتذكــر أحــدا بســبب 

إزالة جزء من جمجمته".
بيومــني  الغيبوبــة  مــن  إفاقتــي  "بعــد  لـ"فلســطني":  أحمــد  يقــول 
اعتقلنــي جنــود االحتــال مــن داخــل مستشــفى هداســا، وبعدمــا 
تحدثــت مــع محاميتــي أفرجــوا عنــي، ولكــن برشط الحبــس املنزيل 

إىل الروضة، فقد كانت تخىش من غيابه عن البيت مرة ثانية، وال 
تنفكان عن سؤاله عن الوقت الذي سيفتح فيها عينه املصابة.

غير الئق للعمل
هــذه اإلصابــة التــي يعــاين آثارهــا حتــى اليــوم قلبــت حياتــه رأًســا 
عــى عقــب، حيــث فقــد عملــه يف رشكــة التوصيــل بســبب منعــه 
من السياقة بعدما فقد عينه، كام أنه كلام طرق باًبا للعمل يرفضه 

املشغلون ألن شكله غري "الئق" أمام الزبائن.
ويلفت أحمد إىل أنه مل َيكل يوًما بحًثا عن عمل يعتاش منه ويوفر 

قوت يومه، ومصاريف إيجار مسكنه ومستلزماته الرضيبية.
يقــدر  الــذي  البيــت  إيجــار  عنــه  يدفعــون  وأخــاه  والديــه  أن  يذكــر 
بـ2500 شيقل شهرًيا، و1000 شيقل أخرى ما بني رضيبة أماك 

"أرنونا" وفاتوريت الكهرباء واملاء.
ولحظة إصابته تقدم أحمد للحصول عى راتب جريح من السلطة 
راتــب  الســتة أشــهر األوىل عــى  الفلســطينية، حيــث حصــل يف 
بقيمــة 1200 شــيقل شــهرًيا ليغطــي مصاريــف عاجــه، ومنــذ ســتة 

أشهر توقفت السلطة عن رصفه.
وميــي إىل القــول: "حينهــا طلبــت منهــم إخضاعــي للجنــة 
الصحيــة ولكنهــم رفضــوا، واشــرطوا اإلتيــان بتقريــر طبــي مــن 
مستشــفى هداســا، وترجمــة التقريــر مــن العرية إىل العربية 
وأنــا  املبلــغ  هــذا  دفــع  ميكننــي  وال  شــيقل،   700 تكلفنــي 

عاطل عن العمل".
ويطالــب أحمــد أبــو ســنينة الســلطة بإعــادة راتبــه، أو توفــري عمــل 
ميكنــه مــن توفــري مصاريفــه اليوميــة، مــع توفري عــاج مجاين ميكنه 
العمليــات  مبصاريــف  والتكفــل  لــه،  تجميليــة  عــني  تركيــب  مــن 

املتبقية له.

الســتكامل  املستشــفى  يف  بقــايئ  ورفضــوا  أيــام،  ثاثــة  ملــدة 
عاجي، وطلبوين للتحقيق".

ورأيس  التحقيــق  مركــز  إىل  توجهــت  أيــام  ثاثــة  "بعــد  ويضيــف: 
ملفــوف بالضــامدات الطبيــة، فأرغمــوين عى االنتظار تحت أشــعة 
الشمس ملدة ثاث ساعات ونصف الساعة، وهذا أمر خطري عى 

جرحي الذي مل يندمل بعد".
ويتابــع أحمــد: "وجــه يل املحقــق تهمــة املشــاركة يف املواجهات، 
وتوجيــه لكمــة ألحــد الجنــود، ورمــي الحجــارة، كل هــذه التهــم ومل 
ميــِض عــى دخــويل للمســجد األقــىص ســوى ثــاث دقائــق، فكيــف 

ميكنني القيام بكل ذلك يف هذا الوقت؟".
عملية مؤجلة

كانــت  آخرهــا  خطــرية،  عمليــات  أربــع  أحمــد  أجــرى  إصابتــه  منــذ 
بســبب إصابتــه بجرثومــة يف الــدم وصلــت إىل الدمــاغ عــن طريــق 
املستشــفى،  رسيــر  عــى  يوًمــا   11 وأمــى  املكشــوفة،  عينــه 
وبعــد كل هــذه العلميــات ال يــزال يعــاين آالما حادة بســبب أســياخ 

الباتني التي زرعت يف فكه.
ويشــري إىل تأجيل املشــفى -دون إبداء األســباب- عملية مقررة له 
مــن أجــل تعديــل أســياخ الباتني، وهبــوط جزء من الجمجمة، التي 

يتطلب إنجازها 16 ساعة متواصلة.
طيلة مدة مكوث أحمد يف املستشفى كانت عائلته ترفض زيارة 
ابنتيــه نتــايل )5 ســنوات( وليــايل )4 ســنوات( لــه، وبعــد إفاقتــه مــن 
الغيوبــة رفضــن احتضانــه خوًفــا مــن مشــهد الضــامدات التــي تلــف 

رأسه وعينه.
ويذكر أن ابنَتْيه تأثرتا نفسًيا من إصابته، وطالت مدة تقبلهام له، 
حتى أن ابنته الكرى تراجع مستواها الدرايس، ورفضت الذهاب 

فقد عينه وجزًءا من الجمجمة

اْلَمْسِجُد اأَلْقَصى ُيَباُح َوُيْهَدُم

المسجُد األقصى َيُدوُر ِبَساِحِه

َواْلَعاَلُم اْلَعَرِبيُّ َغاٍف َيْحُلُم

هارون هاشم رشيداآلِثُموَن اْلَغاِدُروَن وُيْظَلُم
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/771(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
محمود طالل أحمد أبو مطلق من سكان خانيونس هوية رقم 403285679 

بصفته وكيال عن/ جامل أحمد جمعه أبو مطلق.
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل )123( صفحــة 2/2022 صــادرة عن ســفارة دولة 
برقــم  غــزة  مــن خارجيــة  واملصدقــة  العربيــة  مــر  لــدى جمهوريــة  فلســطني 

)12411( بتاريخ 2022/9/27
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف: 

القطعة 250 القسيمة 10 املدينة عبسان 
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يومًا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 28 /2022/9م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــــــــــــــــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

)D( إيداع مجدد للمخطط التفصييل للحي رقم
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــــة املركزيــــة لأبنيــــة وتنظـــــيم املــدن مبحافظـــــات غــــــزة عــن قرارهــا 
رقــم )11( بجلســــتها رقــم )2022/13( املنعقـــــدة بتاريــخ 2022/06/30 
املتضمــن إيــــــداع املخطــــــط التفصــــــييل للحــي رقــم )D( واملــار يف القســائم 
رقــم )42--1-43-44-46-47-48-49( مــن القطعــة رقــم )138( لالعرتاض 
خال مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذه االعالن يف الجريدة الرسمية 
أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب، والذي تم اعالن ايداعه يف 

السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2021/10/26.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــىل املــرشوع 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم ببلديــة     ديــر البلــح 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل خمسة عرش 

يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

 اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظة غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )7054( – حي الزيتون الرشقي

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

اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا  تعلــن 
2022/6/16م  بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/12( رقــم  بجلســتها   )32( رقــم 
املتضمــن التصديــق النهــايئ عىل املخطط التفصييل للشــارع رقم )7054( 
– حــي الزيتــون الرشقــي املحصــور بــني الشــارع رقم )6411( شــامال والشــارع 
رقــم )6820( جنوبــا بعــرض )12( مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم 
)92-50-51-49( من القطعة رقم )635( والقسائم رقم )18-16-13-12-

22-23-24( من القطعة رقم )639(.
املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  االعــالن  لالعــرتاض مبوجــب  ايداعــه  الســابق 

واملنشور يف جريديت فلسطني وااليام بتاريخ 2022/4/14.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
االعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.

وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــــــــــــــــالن صاد ر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )37( 

)37B( والشارع رقم )37A( والشارع
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــــة املركزيــــة لأبنيــــة وتنظـــــيم املــدن مبحافظـــــات غــــــزة عــن قرارهــا 
 2022/04/21 بتاريــخ  املنعقـــــدة   )2022/8( رقــم  بجلســــتها   )21( رقــم 

املتضمن إيــــداع املخطــــط التفصــــييل للشوارع التالية:-
1. جزئيــة الشــارع رقــم )37( املحصــورة بــني الشــارع رقــم )6( رشقــًا والشــارع 

رقم )3133( غربًا بعرض )12( مرت بدون ارتداد.
رشقــًا   )3113( رقــم  الشــارع  بــني  املحصــورة   )37( رقــم  الشــارع  جزئيــة   .2

والشارع رقم )26( غربًا بعرض )12( مرت وارتداد )3(مرت.
3. الشــارع رقــم )A37( املحصــورة بــني الشــارع رقــم )6( رشقــًا والشــارع رقــم 

)10( غربًا بعرض )12( مرت وارتداد )3(مرت.
4. الشــارع رقم )B37( املحصورة بني الشــارع رقم )10( رشقًا والشــارع رقم 

)3133( غربًا بعرض )10( مرت وارتداد )3(مرت.
-43-42-41-40-25-24-23-22-21-20-19( رقــم  بالقســائم  واملــارة 

44-50-51( مــن القطعــة رقــم )133( والقســيمة رقــم )2( مــن القطعــة رقــم 
)132( والقســائم رقــم )6-7( مــن القطعــة رقــم )133( لالعــرتاض خــال مــدة 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذه االعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف 
ايداعــه يف  اعــالن  تــم  والــذي  أقــرب،  أيهــام  محليتــني  يوميتــني  صحيفتــني 

السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2021/11/25.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقم )28( لســنة 1936 
األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الحقــوق  أصحــاب  لجميــع  يجــوز  فإنــه 
املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه 
األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــىل املــرشوع املعــدل لــدى مكتــب 
اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية     دير البلح خالل ساعات الدوام الرسمي 
وتقديم االعرتاضات عليه خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 
 اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظة غزة

غزة/ رامي رمانة:
مســتطيلة  خشــبية  طاولــة  عــىل 
بســيطة،  وبــأدوات  الشــكل، 
 37( بكــر  محمــد  الشــاب  يــزاول 
عامــًا( عملــه اليومــي يف تنظيــف 
األســامك يف مينــاء غــزة البحــري 
عــىل  يعينــه  زهيــد،  أجــر  مقابــل 
احتياجــات  مــن  جــزء  تأمــني 

أرسته.
وقال بكر لصحيفة "فلســطني":" 
املتوفــر  العمــل  نــدرة  ظــل  يف 
يف قطــاع غــزة، فإننــي أحــاول أن 
مــن  املــال  بعــض  عــىل  أتحصــل 
وراء هــذا العمــل، ال أجني الكثري 
دون  الجلــوس  مــن  خــري  لكــن 

عمل".
مهنتــي  األســاس  "يف  وأضــاف: 
التــي  لكــن يف األوقــات  الصيــد، 
أمــارس  الســمك،  فيهــا  يشــُح 
عمــل تنظيــف األســامك، حيــث 
أقــدم الخدمــة ملشــرتي الســمك 
املينــاء،  يف  الداللــة  ســوق  مــن 
وللمصطافني الراغبني يف شــواء 
البحــر،  شــاطئ  عــىل  الســمك 
مــن  القبــول  أجــد  للــه  والحمــد 

جانب الذين يتعاملون معي".
كل  عــن  أجــًرا  بكــر  ويتقــاىض 
شــيقل  مــن  ينظفــه  كيلــو ســمك 
إىل شــيقلني، وقــد ترتفــع بعــض 
الــيء حســب نوعيــة الســمك، 
مجمعــًا  عملــه  نهايــة  يف  ليعــود 
)25-20( شــيقاًل ألبنائــه األربعــة 
يتعــدى  ال  منــزل  يف  القاطنــني 
الشــاطئ  مخيــم  يف  مــرتًا   )60(

لالجئني غرب غزة.
يف  البطالــة  مســتويات  وُتعــّد 
غــزة مــن بــني األعــىل يف العــامل 
اإلرسائيــيل،  الحصــار  بســبب 
العاطلــني  معــدل  وصــل  حيــث 
األول  الربــع  خــالل  العمــل  عــن 
 %  46.6 إىل   2022 عــام  مــن 
الــذي  املتوســط  مــع  باملقارنــة 
عــام  يف   %  34.8 يبلــغ  كان 
يعــد  االرتفــاع  وهــذا   ،2006
لتخفيضهــا  برامــج  تتطلــب  قفــزة 
إىل  وصولهــا  قبــل  وتقليصهــا 

مرحلة الخطورة املجتمعية.
بــني  البطالــة  معــدل  ووصــل 
إىل  عامــا(   15-29( الشــباب 

62.5 % خالل الفرتة نفسها.
ويف املــكان ذاتــه، يتخذ الشــاب 
مــن  عامــًا(،   17( حجــو  محمــد 
يعينــه  عمــاًل  األســامك  تنظيــف 
والديــه  احتياجــات  عــىل تغطيــة 
أن  مبينــًا  الســن،  يف  الكبرييــن 
أرسته وضعها املعيي محدود 
تأمــني  عــىل  يعاونهــا  وأنــه  جــدًا 

بعض االحتياجات.
ولفت حجو يف حديثه لصحيفة 

"فلسطني" إىل أن ظروفه املالية 
الصعبــة تحــول دون أن يســتأجر 
محــاًل ملزاولة تنظيف األســامك، 
وأن يــزود املحــل بثالجــة لحفــظ 
السمك ألطول فرتة ممكنة لحني 
الســتالمها،  صاحبهــا  وصــول 
األســامك  أكــر  أن  إىل  مشــريًا 

التي متر عليهم هي الشعبية.
األســامك"  "تنظيــف  ويعــد 
التــي  املســتحدثة  املهــن  مــن 
انترشت يف ميناء وأســواق قطاع 
غــزة بفعــل األوضــاع االقتصاديــة 
الصعبة وشح فرص العمل بفعل 
املفــروض  اإلرسائيــيل  الحصــار 

عىل القطاع منذ 2007. 
خالــد،  أبــو  الخمســيني  كذلــك 
منــذ  العمــل  ذلــك  إىل  لجــأ 
ُأصيــب  أن  بعــد  ثــالث ســنوات، 
مامرســة  عــن  أقعــده  بغــروف 
ال  "حتــى  قائــاًل  الصيــد  مهنــة 
أعيش عالة عىل أحد، اضطررت 
عمــيل  ليــس  العمــل،  إىل 
الحاجــة تدفعنــي  لكــن  املفضــل 
إىل ذلــك، يف البيــت مــن ينتظــر 

أن أطعمه".
املؤسســات  خالــد  أبــو  وحــث 
األهليــة والخرييــة أن تنظــر بعــني 
واســعة تجــاه أوضــاع املتعطلــني 
الذيــن  والصياديــن  العمــل  عــن 
وأن  املواســم،  عــىل  يعتاشــون 

ينفذوا لهم برامج تشغيل.
فــإن  الصياديــن،  نقابــة  وحســب 
غــزة  يف  صيــاد  آالف   4 نحــو 
فــرد  ألــف   50 مــن  أكــر  يعيلــون 
مامرســات  جــراء  مــن  تــرروا 
إنتــاج الصيــد  االحتــالل، كــام أن 
آالف   )3-4( يــرتاوح  البحــري 
ا، يغطــي )40 %( مــن  طــن ســنويًّ

احتياج السكان.
غــزة  يف  االحتيــاج  ولتغطيــة 
االســتزراع  مشــاريع  بــرزت 
األســامك  يف  خاصــة  الســميك 

االقتصادية.
االتحــاد  رئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن 
يف  العــامل  لنقابــات  العــام 
أن  العمــي  غــزة، ســامي  قطــاع 
يحــاول  غــزة  قطــاع  يف  املواطــن 
يؤمــن  وأن  بالحيــاة،  يتشــبث  أن 
مواصلــة  ظــل  يف  أطفالــه  قــوت 

االحتالل فرض حصاره.
لصحيفــة  العمــي  وبــني 
بــه  غــزة  قطــاع  أن  "فلســطني" 
طاقــات شــابة قــادرة عــىل اإلنتــاج 
والعطــاء، لكــن عــدم توفــر العمــل 
يحول دون ذلك، داعيًا املجتمع 
ســلطات  عــىل  الضغــط  الــدويل 

الحصــار،  لرفــع  االحتــالل 
عــن  املترريــن  وتعويــض 
الســابقة  العدوانيــة  الحــروب 
مبشــاريع  القطــاع  ورفــد 

إنتاجية.
ووفــق مكتب األمــم املتحدة 
اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
مليــون   1.3 فــإن  "أوتشــا" 
 2.1 أصــل  مــن  فلســطيني 
 %  62 )أي  غــزة  يف  مليــون 
إىل  بحاجــة  الســكان(  مــن 

املساعدات الغذائية.
االحتــالل  ســلطات  وتفــرض 
قطــاع  عــىل  بحريــًا  حصــارًا 
وتســمح   ،2007 منــذ  غــزة، 
ملســافة  بالصيــد  للصياديــن 
تــرتاوح مــا بــني )6 - 9( أميــال 

بحرية فقط.

"االتصاالت" تعلن وصول 
طرود بريدية من موقع 

التسوق التركي
غزة/ فلسطني: 

أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بــدء وصــول أول 
شــحنة طرود بريدية اشــرُتيت من خالل موقع التســوق اإللكرتوين 

turkishsouq.  الرتيك
وذكرت الوزارة يف بيان لها أمس، أن الطرود الربيدية وصلت وفق 
عناويــن الرتميــز الربيــدي لقطــاع غــزة يف أقــل مــن شــهر مــن عمليــة 
الرشاء التي أُعِلنت سابقًا عىل موقع ومنصات الوزارة اإلعالمية.

يذكــر أن مــرشوع الرتميــز الربيــدي يعــد إنجاًزا وطنًيا أساســًيا لعمل 
الربيــد ومــن املشــاريع املهمــة التــي قامــت بهــا وزارة االتصــاالت 
الــذي يهــدف إىل تســهيل  مــع املؤسســات املختصــة،  بالرشاكــة 
عمليــة تقديــم الخدمــات املختلفــة للمواطنــني، واملســاهمة يف 

إنشاء نظام عنونة فلسطيني يسهل عملية وصول الربيد.
كام أطلقت الوزارة خالل املرحلة السابقة خدمة "بريدي"، وهي 
عبــارة عــن بوابة لالســتعالم عن الطــرود والبعائث الربيدية الخاصة 
باملواطنــني التــي تــأيت اســتكاماًل لجهــود الوزارة يف التســهيل عىل 
املواطنــني وتســهيل اإلجــراءات مــن خالل االعتامد عىل الخدمات 
اإللكرتونيــة، وأن الخدمــة تتيــح للمواطنــني إمكانيــة االطــالع عــىل 
البعائــث مــن خــالل االســتعالم برقم الجوال املســجل عىل البعيثة 
أو مــن خــالل كــود التتبــع املســجل مــع البعيثــة، وتضمــن الخدمــة 
الــوزارة أن هــذه الخدمــات  إجــراءات تراعــي الخصوصيــة. وبينــت 
تــأيت يف إطــار سلســلة مــن اإلجــراءات اتخذتهــا الــوزارة مــن أجــل 
بــإدارة الطــرود والبعائــث الربيديــة،  تســهيل اإلجــراءات املتعلقــة 
واالرتقــاء بتقديــم الخدمــة للمواطنــني واملؤسســات، مضيفــًة أنــه 
بإمكان املواطن االطالع عىل ســجل البعائث الخاص به من خالل 

نظام الدخول املوحد الخاص به.

االقتصاد لـ"فلسطين": 
برنامج حماية المنتج 

المحلي مصلحة عامة
غزة/ رامي رمانة:

يف  مســتمرة  أنهــا  عــىل  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  شــددت 
تنفيذ برنامج حامية املنتج املحيل، الذي بدأ يحقق نتائج 
إيجابيــة تخــدم املصانــع الوطنيــة، واالقتصــاد بصفــة عامــة، 
مشــرية إىل أنها توازن بني مصلحة املنتج واملســتورد عىل 

حد سواء.
يــأيت ذلــك يف أعقــاب تنفيــذ تجــار ومســتوردي ســلع مــن 
غــزة،  قطــاع  يف  شــاحنات  مســرية  أمــس،  مــن  أول  الخــارج 
احتجاجــًا عــىل تعديــل وزارة االقتصــاد أذونــات االســترياد 

عىل 24 سلعة أجنبية لها بديل محيل.
وزارة  يف  والدراســات  للتخطيــط  العــام  املديــر  وقــال 
االقتصاد الوطني د. أســامة نوفل لصحيفة "فلســطني": إن 
وزارة االقتصــاد الوطنــي قبــل أن تطلــق برنامــج حامية املنتج 
املحــيل، اجتمعــت مع املصنعــني والتجار، وبحثت معهم 

تداعيات الربنامج والنتائج التي ستعود عىل املجتمع".
وأضاف نوفل:" واجهنا اعرتاًضا من تجار بسبب أن برنامج 
الحامية ينطيل تحته تعديل أذون االسترياد عىل 24 سلعة 
محليــة لهــا بديــل، وحاولنا التشــبيك بينهم وبني املنتجني، 
لكن بعض التجار يسعون إىل الهيمنة عىل السوق دون أن 
يكون لهم منافسة من اإلنتاج املحيل وهو مرفوض لدينا".

ولفــت نوفــل إىل أن هــؤالء التجــار حصلــوا عىل قرار قضايئ 
بتجميد قرار تعديل إذن االسترياد، ويف مسرية الشاحنات 
التــي طافــت شــوارع بغــزة، حاولــوا أن يشــكلوا ضغًطــا عــىل 

وزارة االقتصاد وكسب جامهريي إللغاء قرار التعديل.
ولفــت إىل أن وزارتــه ســتقدم للمحاكــم مــا يؤكــد صوابيــة 
قرارهــا والفائــدة التــي ســتعود عــىل االقتصــاد الوطنــي مــن 

حيث التشغيل وتقليص معدالت البطالة. "الحكم المحلي" تناقش 
منهجيات العمل في تصويب 

أوضاع الحرف الخطرة
غزة/ فلسطني:

املحــيل،  الحكــم  بــوزارة  الخطــرة  واملنشــآت  الحــرف  دائــرة  ناقشــت 
وإجــراءات  منهجيــات  البلديــات،  يف  التنظيــم  مــدراء  مــع  بالتعــاون 

العمل يف تصويب أوضاع محطات الوقود.
جــاء ذلــك بحضــور أمــني رس اللجنــة العليــا للحــرف واملنشــآت الخطرة 
م. ماهــر أبــو ريــا، وممثــل وحــدة الحــرف واملنشــآت الخطــرة م. نعيــم 

اللوح ومدراء التنظيم يف البلديات الكربى.
وتخلــل اللقــاء اســتعراض منهجيــات ومرجعيــات العمــل يف عمليــات 
والتــي تضمنــت رشحــا  الخطــرة  واملنشــآت  الحــرف  أوضــاع  تصويــب 

مفصال لـدليل إجراءات تصويب محطات الوقود.
وعــرض لـــممثيل اللجــان الفرعيــة برئاســة دوائــر التنظيــم يف البلديــات 
الكــربى وعضويــة الجهــات الحكوميــة املختصــة كافــة والتــي ســيؤول 
إليهــا مهمــة االطــالع عــىل واقــع محطــات الوقــود وتصويــب أوضاعهــا 
الــواردة يف  واالشــرتاطات  التصويــب  إجــراءات  دليــل  إىل  باالســتناد 

نظام إنشاء محطات بيع املحروقات لسنة 2022.
يذكــر أن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن صدقــت عــىل نظــام 
إنشاء محطات بيع املحروقات لسنة 2022 يف 26 مايو 2022، كام 
صدقت اللجنة العليا للحرف واملنشآت الخطرة عىل دليل إجراءات 

تصويب أوضاع محطات الوقود يف 30 أغسطس 2022.

"تنظيف األسماك" عمل مستحدث 
لســد رمــق الجــوع فــي غــزة

"حماية المستهلك" 
تنظم 10 جوالت تفتيشية 

للمحالت التجارية واألسواق
غزة/ فلسطني:

نظمــت طواقــم حاميــة املســتهلك التابعــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي، 
جــوالت صباحيــة ومســائية عىل األســواق واملحــالت التجارية ملراقبة 
مدى التزام التجار باألسعار وتوفر الظروف الصحية للخضار واللحوم 

واملواد الغذائية.
تفتيشــية  جــوالت   10 بتنظيــم  املســتهلك  حاميــة  طواقــم  وأفــادت 
غــزة،  محافظــات  يف  وأســواق  تجاريــة  محــالت   91 زيــارة  شــملت 
ُحــرر خاللهــا 12 محــر ضبــط لبعــض الســلع واملنتجــات املخالفــة 

للمواصفات الفلسطينية.
وأضافــت أنهــا حــررت أيضــًا11 محر إتالف لســلع ومنتجات منتهية 
 4 ُحــررت  حــني  يف  اآلدمــي،  لالســتخدام  صالحــة  وغــري  الصالحيــة 

محارض تحفظ لبعض السلع واملنتجات.
الفحوصــات  إلجــراء  غذائيــة  منتجــات  ســحب  تــم  أنــه  وأوضحــت 
املخربيــة للتأكــد من مطابقتها للمواصفات الفلســطينية وصالحيتها 

لالستخدام اآلدمي.

أصدرت تنبيًها بشأن التسجيل للمدن المصرية
"األشغال" تفتح مظاريف 

عطاء عدة مشاريع
غزة/ فلسطني: 

العامــة  األشــغال  وزارة  يف  املركزيــة  العطــاءات  لجنــة  عقــدت 
مشــاريع  لثالثــة  عطــاء  مظاريــف  لفتــح  جلســة  أمــس،  واإلســكان، 

مختلفة.
وكانت أوىل هذه املشاريع، إعادة طرح ملرشوع ترميم الخدمات 

يف مبنى وزارة االتصاالت بغزة، بتمويل حكومي.
التــذكاري  كــام فتحــت اللجنــة مظاريــف مــرشوع، إنشــاء املعلــم 
لدوار ماليزيا، وســيكون هذا املرشوع بتمويل من مؤسســة أحباء 

غزة – ماليزيا.
مركــز  تطويــر  ملــرشوع  عطــاء  مظاريــف  بفتــح  الجلســة  وانتهــت 
خدمــات الجمهــور ملديريــة الرتبيــة والتعليــم بغــرب غــزة، بتمويــل 

حكومي.
مــن  الفنيــة  امللفــات  بدراســة  ســتقوم  الفنيــة،  اللجنــة  أن  يذكــر 
رشكات املقاوالت وتدقيق األسعار املقدمة، لعقد لجنة الرتسية 

النهائية عىل املشاريع.
واإلســكان،  العامــة  األشــغال  وزارة  أصــدرت  منفصــل،  خــرب  ويف 
تنبيهًا حول الروابط املنترشة للتسجيل للمدن املرية يف غزة.
وقالــت الــوزارة يف تريــح مقتضــب أمــس:" تنبــه وزارة األشــغال 
العامــة واإلســكان أنــه مل يتــم البــدء بالتســجيل للشــقق املريــة"، 
مشــرية إىل أن الروابــط املنتــرشة عــىل مواقع التواصل االجتامعي 

هي روابط وهمية ال عالقة للوزارة بها.
ونبهــت إىل أن الــوزارة ســتنرش رابًطــا للتســجيل من خالل منصات 
الوزارة الرســمية عند اكتامل اإلجراءات واملشــاورات مع الجهات 

الرشيكة.

مهنة تنظيف السمك              ) تصوير / رمضان األغا ( 
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العــرب  لألشــقاء  الفلســطينية  املطالبــة  أن  البعــض  يعتقــد  ُرمبــا 
يف  الفلســطيني  الشــعب  مــع  بالتضامــن  العــامل  يف  واألصدقــاء 
العــام  مــن  نوفمــر  قطــر يف شــهر  امُلقــررة يف  العــامل  بطولــة كأس 
الجــاري 2022، ُمطالبــة أقــرب إىل الــرف، وهــو أمــر غــر منطقــي، 
ألن املواقــف العربيــة والدوليــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية يف 
مختلــف الهيئــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة، مؤثــرة يف املســرة 

النضالية.
يف  الطغــاة  وجــه  يف  األحــرار  كل  عــى  حــق  املظلــوم  منــارصة  إن 
العامل، الذين ال يكرثون ألمل الشــعب الفلســطيني املظلوم الذي 
وآخرهــا  الصهيونيــة،  القمعيــة  املامرســات  ألبشــع  ــا  يوميًّ يتعــرض 
ارتقــاء أربعــة شــهداء يــوم أمــس يف مخيــم جنــن الباســل، وقبلهــا 
آالف الشهداء الذين ارتقوا دفاًعا عن األرض الفلسطينية منذ عام 
1916، يــوم أن ُوِضعــت اللمســات األخــرة عــى اتفــاق "ســايكس 

ومــا  وفرنســا،  بريطانيــا  بــن  العربيــة  املنطقــة  قســم  الــذي  بيكــو" 
نتــج عنــه بعــد ذلــك مــن وعــد "بلفــور" الريطــاين الــذي منــح األرض 
بتســليم  بريطانيــا  وأكملتــه  الصهيونيــة،  للعصابــات  الفلســطيني 

األرض الفلسطينية للعصابات الصهيونية.
مل يكــرث العــامل مبعانــاة الشــعب الفلســطيني الــذي فقــد أرضــه 
لصالح مهاجرين تم استقدامهم من مختلف دول العامل وبالتحديد 
الــدول األوروبيــة، وتهجــر الشــعب الفلســطيني إىل مختلــف بقــاع 

األرض.
أليست كل هذه املعاناة املتواصلة تكفي ألن يشعر العامل بالظلم 
الواقــع علينــا؟ أليــس ذلــك كافًيــا من أجل منحنا نحن الفلســطينين 
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا  دولتنــا  إقامــة  لحقنــا يف  دعــاًم 

القدس؟ أليس ذلك كافًيا أن ُنعامل باملثل يف موقفن مهمن.
املوقــف األول ذلــك الــذي قــام بــه االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم بطرد 
دولــة جنــوب إفريقيــا مــن الجمعيــة العموميــة لالتحــاد ومنعهــا مــن 
املشاركة يف أي بطوالت قارية أو دولية ويف مقدمتها كأس العامل 
بســبب سياســة التمييــز العنــري التــي كانــت تفرضهــا قيــادة تلــك 
الدولة العنرية، قبل أن يأيت الثائر نيلسون مانديال لتحرير البالد 

والعباد.
وهذا هو املوقف الذي كالت فيها )فيفا( مبكيالن عندما رفضت 
فــرض العقوبــة نفســها عــى نظــام عنــري صهيــوين يف فلســطن 
األنديــة  إقامــة  وأن  الكيــان  هــذا  وجــود  أن  تعلــم  وهــي  امُلحتلــة، 
األرايض  عــى  امُلقامــة  الصهيونيــة  املســتوطنات  يف  الصهيونيــة 
غــر   ،1967 عــام  أو   1948 عــام  ســواء يف  املحتلــة  الفلســطيني 

قانوين.
واملوقــف الثــاين الســامح للمنتخبــات األنديــة العامليــة بالتضامــن 
مــع أوكرانيــا يف مواجهــة الغــزو الــرويس، وهــذا األمــر مل يعــد خافًيــا 
الجامهــر  مــع  املالعــب  يظهــر يف  األوكــراين  فالعلــم  أحــد،  عــى 
تنقــل  التــي  التلفــاز  عــى شاشــات  إىل وضعــه  إضافــة  والالعبــن، 
مباريــات الدوريــات األوروبيــة وبالتحديــد الــدوري اإلســباين الــذي 

يظهر فيها العلم األوكراين إىل جانب اسمي الفريقن والنتيجة.
لســت متشــامًئا، ولكن التفاؤل كان وال يزال ُيغلف حيايت عى كل 
الصعد ومنها املهني، ولكن إن قرر االتحاد الدويل لكرة القدم منع 
ارتــداء علــم فلســطن كشــارة لقــادة املنتخبــات املشــاركة يف كأس 
ا بالسامح  العامل، علينا أن ُنطالب باملساواة مع أوكرانيا، إما إيجابيًّ
لعلم فلسطيني أن يكون حارًضا مع العلم األوكراين، وإما املطالبة 

بالكيل مبكيال واحد مبنع استخدام العلم األوكراين.
إننــا عندمــا ُنطالــب مبنــع العلــم األوكــراين فهــذا ليــس مــن بــاب دعــم 

املوقف الرويس بقدر ما هو رفض سياسة الكيل مبكيالن.
العلــم  اســتخدام  مــن  العربيــة  املنتخبــات  منــع  عنــد  أنــه  كــام 
الفلســطيني كشــارة قائد للمنتخبات العربية والصديقة، فإننا نأمل 
مــن قطــر أن ُتــرز العلــم الفلســطيني يف مالعــب كأس العــامل بــأي 

طريقة كانت، مبا ال يضعها موضع املخالف للوائح. 
التــي  العــامل  كأس  تنظيــم  اتفاقيــة  اللتــزام  وفًقــا  ذلــك  اســتمر  وإن 
تنظمها )فيفا(، فإن الحلول لن تنتهي، فإن عى العرب واملسلمن 
أن يحــروا يف املالعــب املختلفــة ويرفعوا العلم الفلســطيني يف 

املدرجات.
إن ذلــك يتطلــب موقفــًا مهــاًم مــن ســفارتنا يف قطــر بالحضــور خــارج 
املالعب وتوزيع العلم الفلسطيني مل يرغب يف مساندتنا كقضية 
عادلــة، وهــذا أمــر يتطلــب قــرارًا سياســيًا مــن الســلطة الفلســطينية 

بتعميم ذلك عى السفارة الفلسطينية يف قطر.

بالعربي الفصيح

رفع العلم 
الفلسطيني ممكن

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/مؤمن الكحلوت:
الالعــب  عقوبــة  تخفيــض  القــدم  كــرة  اتحــاد  قــرر 
سليامن العبيد مهاجم فريق نادي خدمات الشاطئ 
للنصــف، بعدمــا وافــق عــى طلــب االســرحام الــذي 

قدمه الالعب.
وأصبح من حق الالعب العبيد املشــاركة يف مباراة 
الفريــق القادمــة أمــام خدمــات خانيونــس يف الجولــة 
بعدمــا  األوىل،  الدرجــة  دوري  بطولــة  مــن  الرابعــة 
كانــت  بعدمــا  مباريــات،  لثــالث  العقوبــة  خفضــت 

ستة.
لهجــوم  العبيــد "41" عامــا، إضافــة قويــة  وســيكون 

يف  التهديــف  نــدرة  مــن  عــاين  الــذي  البحريــة، 
املمتــاز،  الــدوري  يف  الســابقة  الثــالث  املباريــات 
حيــث ســجل الفريــق هدفــن يف 3 لقاءات، وحصد 

نقطتن فقط من تعادلن وهزمية.
حيــث  للنــادي،  التاريخــي  الهــداف  العبيــد  ويعتــر 
املمتــاز  الــدوري  بطولــة  هــداف  لقــب  عــى  حصــل 
ثــالث مــرات واحــدة منها مع غزة الريايض، وميتلك 
خــرة كبــرة يف املالعــب مــع األنديــة واملنتخبــات 
الوطنيــة، وكان تعــرض لعقوبــة إليقــاف بعــد توقيعــه 
لنــادي منــاء دون الحصــول عى كتاب االســتغناء من 

ناديه الشاطئ.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن اتحاد كرة القدم، تأجيل 3 مباريات من الجولة الرابعة للدوري بدرجاته املمتازة واألوىل والثانية، إىل 

منتصف األسبوع القادم.
وكشــف االتحــاد النقــاب عــن ســبب تأجيــل موعــد اللقــاءات التي ســُتقام عــى ملعب فلســطن مبدينة غزة، 

املقررة يف الجولة الرابعة، بسبب وجود احتفاالت عى أرض امللعب، يف ذات التوقيت.
 وقــرر االتحــاد إقامــة مبــاراة الجــالء مــع خدمــات الريــج )درجــة أوىل( يــوم االثنــن القادم، عــى أن ُتقام مباراة 
الرمــوك مــع خدمــات جباليــا )درجــة ثانيــة( يــوم الثالثــاء، ومبــاراة غــزة الريــايض مــع شــباب الزوايــدة )درجــة 

ممتازة( يوم األربعاء من األسبوع القادم.

غزة/وائل الحلبي:
مدربــًا  عتــال  فهــد  الكابــن  تعيــن  الخليــل  شــباب  نــادي  أعلــن 
مســاعدًا يف الجهــاز الفنــي للفريــق بقيادة األردين رائد عســاف، 
الــذي تــوىل املهمــة مــع بدايــة املوســم خلفــا لســعيد أبــو الطاهر 
املحرفــن  بــدوري  للفــوز  الفريــق  قيادتــه  بعــد  اســتقال  الــذي 

مرتن متتاليتن.
وحصــل عتــال عــى موافقــة الفريــق جريل الرجــوب رئيس اتحاد 
كرة القدم للعمل يف الجهاز الفني لشــباب الخليل، خاصة وأنه 
يشــغل منصــب املــدرب العــام للمنتخــب الوطنــي الــذي يقــوده 

التونيس مكرم دبوب.
ويعــد عتــال أحــد أبــرز نجــوم شــباب الخليــل واملنتخــب الوطنــي 
األلقــاب  مــن  بالعديــد  الخليــي  العميــد  مــع  تــوج  ســابقا حيــث 
والذي كان أبرزها لقب دوري املحرفن موسم 2016/2015، 
إىل جانــب تتويجــه مــع املنتخــب الوطنــي بلقــب كأس التحــدي 
2014 واملشاركة يف بطولة كأس آسيا 2015 للمرة األوىل يف 

تاريخ الفدايئ.
دوري  بطولــة  يف  مســاره  لتصحيــح  الخليــل  شــباب  ويتطلــع 
املحرفــن والتــي يســعى للحفــاظ عــى لقبهــا للموســم الثالــث 
عى التوايل، حيث مل تلبي نتائجه يف مبارياته الثالثة املاضية 
طموحــات جامهــره يف تحقيقــه لفــوز وحيــد عى حســاب وادي 

النيص وتعادله يف مباراتن أمام البرة واألمعري.

غزة/وائل الحلبي:
يســتعيد غــزة الريــايض ثالثــة مــن أبــرز العبيــه الغائبــن عنــه منــذ بدايــة 
املوســم الحــايل، حيــث ســيكون مــن املتاح مشــاركة الثــاليث الغائب يف 

مباراته القادمة أمام الزوايدة يف الجولة الرابعة من الدوري املمتاز.
منتخــب  مــع  مشــواره  انتهــاء  بعــد  غــزة  إىل  رزق  عمــرو  املدافــع  وعــاد 
فلســطن للشــباب الذي شــارك معه يف تصفيات كأس آســيا تحت 20 
عامــا، حيــث وصــل إىل غــزة قبــل ســاعات مــن مبــاراة الفريــق أمــام اتحــاد 
بيــت حانــون يف الجولــة الثالثــة، إال انــه طلــب الحصول عى راحة بســبب 

اإلرهاق الذي عاىن منه يف طريق الوصول من مطار القاهرة إىل غزة.
ويف نفــس اإلطــار أكــد الكابــن محمــود املزيــن املديــر الفنــي للفريــق أن 
الثنــايئ توفيــق البيــك وأحمــد أبــو عبيــد ســيعودان إىل غــزة قبــل مبــاراة 
يف  عليهــام  االعتــامد  املحتمــل  مــن  وســيكون  الزوايــدة،  أمــام  العميــد 

التشكيلة األساسية للفريق.
لخــوض  القاهــرة  املريــة  العاصمــة  يف  عبيــد  وأبــو  البيــك  ويتواجــد 
اختبــارات متهيــدا النتقالهــم ألحــد الفــرق املرية، إال أن األمور مل تســر 

بالشكل املناسب مام جعلهام يقرران العودة إىل غزة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلن مجلس إدارة نادي الزيتون تعين الكابن محي الدين الغزاوي مدربًا لفريق كرة القدم 

األول بالنادي، خلفًا للكابن أدهم عبد العال الذي استقال من منصبه أول من أمس.
وعقــدت إدارة الزيتــون اجتامعــًا مــع املــدرب الغــزاوي أمــس، وتــم االتفاق عــل توىل املهمة، 
حيــث مــن املقــرر أن يقــود تدريبــات الفريــق اليــوم، مســتثمرًا فــرة راحــة الفريــق يف جــدول 
الدوري، لالستعداد بشكل جيد وإعادة الثقة لالعبن، عى أمل العودة لسكة االنتصارات.

وســيتكون الجهــاز الفنــي الجديــد للزيتــون، إىل جانــب الغــزاوي الكابــن يحــي عــزام مدربــًا 
مســاعدًا، ومحمــود عفانــة مدربــًا لحــراس املرمــى، وعبــد الكريــم حجــي إداريــًا، وبســام دلــول 

معالجًا، وعامد طوطح أمينًا للعهدة.
وميتلــك فريــق الزيتــون 3 نقــاط، مــن فــوز عــى املغراقــة، وتعــرض للهزميــة أمــام الرضــوان 

والوفاق يف دوري الدرجة األوىل.
وســبق للمــدرب الغــزاوي أن عمــل مدربــًا مســاعدًا مــع عــدد مــن املدربــن الســابقن لفريــق 

الزيتون، علاًم أنه أحد أبرز العبي النادي يف العقدين املاضين.

 يعود للظهور مع الشاطئ 
بعد تخفيف العقوبة

العبيد
تأجيل موعد 3 مباريات 
في بطولة الدوري بغزة

ينضم للجهاز الفني 
لشباب الخليل

فهد العتال 
يستعيد ثالثة 
العبيــــن قبـــــل 

مواجهة الزوايدة

 يتولى تدريب الزيتون 
خلفًا لعبد العال

غزة الرياضي 

الغزاوي

بسبب انشغال
 ملعب فلسطين



13رياضة الخميس 3 ربيع األول 1444هـ 29 سبتمبر/ أيلول 
Thursday 29 September 2022

FELESTEENONLINE

برشلونة/ وكاالت:
بيــان أن مدافعــه األوروغوايــاين رونالــد  نــادي برشــلونة اإلســباين أمــس يف  أعلــن 
أراوخــو )23 عامــًا( خضــع لعمليــة جراحيــة ناجحــة يف فنلنــدا لعــاج إصابــة بالفخــذ 
الس  الطبيــب  أجراهــا  الجراحيــة  العمليــة  أن  الكاتالــوين  النــادي  وأوضــح  األميــن. 

ليمباينني، تحت إرشاف الجهاز الطبي للنادي، يف توركو بفنلندا.
ومل يكشف "الربسا" عن املدة التي سيغيبها العبه األوروغواياين مؤكدًا أن "تطور 
حالتــه ســيحدد جاهزيتــه"، ومــن ثــم فــإن مشــاركته مــع منتخــب بــاده يف مونديــال 
قطــر مازالــت محــل شــكوك، رغــم أن جميــع املــؤرشات تــدل عــى أنــه ســيغيب عــن 

بطولة كأس العامل املقرر انطاقها يف 20 نوفمرب)ترشين الثاين(.
وكان أراوخــو غــادر مبــاراة وديــة بــني منتخــب بــاده وإيــران يــوم الجمعــة املــايض 
مبدينــة ســانت بولــن النمســاوية بعــد 6 دقائــق فقــط مــن بدايتهــا عقــب تعرضــه 

لإلصابة يف وتر العضلة املقربة الطويلة بالساق اليمنى.

برلني/ وكاالت:
رشــح العــب املنتخــب األملــاين لكــرة القدم ســابقًا تــوين كروس، منتخــب الربازيل 
إلحــراز لقــب كأس العــامل 2022 املقــررة يف نوفمــرب )ترشيــن الثــاين(، معتــربًا إياه 

األوفر حظًا واألكرث انسجامًا ما بني املنتخبات املشاركة يف املونديال.
بدت منتخبات مثل املنتخب الفرنيس حامل لقب نســخة كأس العامل املاضية، 
يف  املعهــودة  مســتوياتها  عــن  بعيــدة  وإنجلــرا،  أملانيــا  منتخبــى  إىل  باإلضافــة 

منافسات دور املجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، والتي اختتمت الثاثاء.
أمــا املنتخــب الربازيــي، فيقــدم انطاقــة جيــدة، وقــد تغلــب عــى نظــره التونيس 
األوفــر حظــًا  املرشــح  هــو  الربازيــي  "املنتخــب  عامــًا(:   32( كــروس  وقــال   .1-5

بالنسبة يل".
يتمتعــون  أنهــم  وأعتقــد  يوميــًا،  أراهــم  العبــني  أربعــة  أو  ثاثــة  "يضــم  وأضــاف: 

مبستويات جيدة حقًا".
وقــال كــروس، الــذي تــوج مــع املنتخــب األملــاين بلقــب كاس العــامل 2014، إنــه 
بالنظــر إىل النتائــج األخــرة للمنتخــب الربازيــي، ميكــن توقــع أنــه ســيفوز بالكثــر، 

وأشار إىل أن الفريق يتمتع بأسلوب لعب جيد".
وتجــدر اإلشــارة إىل أن املنتخــب الربازيــي تــوج آخــر مــرة بلقــب كأس العــامل يف 

نسخة عام 2002.

واشنطن/ وكاالت:
قلــب منتخــب كولومبيــا لكــرة القــدم تأخــره بهدفــني أمــام املكســيك لفــوز )3-2( 
يف املبــاراة الوديــة التــي جمعــت بــني الفريقــني عــى ملعــب ليفــاي مبدينــة ســانتا 
كارا يف كاليفورنيــا األمريكيــة. ويف املبــاراة التــي أقيمــت أمــس، افتتــح منتخــب 
املكسيك التسجيل مبكرًا عرب أليكسيس فيغا من ركلة جزاء يف الدقيقة السادسة 

من عمر اللقاء، قبل أن يعزز خراردو أرتياجا من تقدم الفريق بهدف ثان )29(.
اســتهلها يف  الكولومبــي وســجل ثاثيــة  انتفــض املنتخــب  الثــاين،  الشــوط  ويف 
49 عــرب لويــس سينيســرا، الــذي أدرك بعدهــا التعــادل )55(، قبــل أن  الدقيقــة 

يسجل ويلامر باريوس هدف الفوز ملنتخب "لوس كافيتروس" )68(.
الوقــت  مــن  الثانيــة  الدقيقــة  يف  مجــددا  التعــادل  تــدرك  أن  املكســيك  وكادت 

املحتسب بداًل من الضائع )2+90(، لكن أليكسيس فيغا سدد خارج املرمى.
وســيواجه منتخــب "الــري" نظــره العراقــي يف التاســع من نوفمــرب )ترشين الثاين( 
املقبــل، ثــم الســويد )ق16(، يف آخــر مواجهــات وديــة قبــل أن يخــوض مونديــال 
واألرجنتــني  بولنــدا  أيضــًا  تضــم  التــي  الثالثــة  املجموعــة  ضمــن  قطــر،  يف   2022

والسعودية.

أراوخو

كروس

كولومبيا

يخضع لعملية جراحية

يرشح البرازيل 
للظفر بالمونديال

تقلب الطاولة على المكسيك

باريس/ )أ ف ب(:
يف حــني ُتراكــم فرنســا حاملــة اللقــب اإلصابــات واملخــاوف، تبــدو 
الربازيل، املرشحة الدامئة للفوز باللقب، يف أفضل أيامها: قّدم 
املرشــحون البــارزون للمنافســة عــى الــكأس الغاليــة يف مونديــال 
قطر 2022 نهاية العام مستويات متفاوتة قبل شهرين من انطاق 

الحدث العاملي.
• فرنسا وإنجلترا غير مقنعتين

واحــد  بفــوز  روســيا  يف   2018 عــام  العــامل  بطلــة  فرنســا  اكتفــت 
 2( املتواضعــة  النمســا  أمــام  كان  االخــرة،  الســت  مبارياتهــا  يف 
-صفــر( وأفلتــت مــن الهبوطة اىل املســتوى الثــاين يف دوري االمم 

االوروبية.
ال شك أن املدرب ديدييه ديشان واجه العديد من الغيابات مثل 
كريم بنزمية املرشح االبرز لحصد الكرة الذهبية هذا العام، القائد 
الحارس هوغو لوريس أو صانع األلعاب بول بوغبا الذي يرنح بني 

إصابة يف الركبة ومشاكل عائلية خارج املستطيل االخرض.
لّخــص ديشــان "الــيء املهــم هــو أن نكــون قادريــن عــى اســتعادة 

كل )عنارص( قوتنا يف غضون شهرين".
مل تفلــح إنجلــرا، وصيفــة بطــل أوروبــا العــام املــايض والتــي بلغــت 
نصــف نهــايئ مونديــال 2018، مــن جهتهــا يف تفــادي الهبــوط اىل 
املســتوى الثــاين يف دوري االمــم بعــد ثاثــة تعادالت وثاث هزائم 

يف مجموعتها التي تذّيلتها خلف ايطاليا واملجر وأملانيا.
 3-3 أملانيــا  مــع  التعــادل  بعــد  ســاوثغيت  غاريــث  املــدرب  قــال 
االثنــني يف املبــاراة االخــرة "كانــت فرة غريبــة. متكنت منتخبات 

قليلة من ايجاد فورمتها ومستواها".
• ألمانيا وإسبانيا أفضل

يحــوم الشــّك أيًضــا حــول أملانيــا، ولكــن بدرجــة أقــل. بعد خســارتها 
عــى أرضهــا أمــام املجــر )1 -صفــر( يف الجولــة مــا قبــل االخــرة، 
خرجــت مــن املنافســة لبلــوغ نهائيــات دوري االمم بعــد أن أقصيت 

من الدور مثن النهايئ يف كأس أوروبا العام املايض.
شــاب  وجيــل  مــوارد  لديهــا  فليــك  هانــزي  املــدرب  كتيبــة  ولكــن 
طمــوح يجّســده الجنــاح جــامل موســياال. وقعــت يف املونديال يف 
لويــس  املــدرب  بقيــادة  إســبانيا  جانــب  اىل  الخامســة  املجموعــة 
الشــكوك  مــن  الرغــم  عــى  جميلــة  قــدم  كــرة  تقــدم  التــي  أنريــي 
املتكــّررة حــول مركــز املهاجــم الرصيــح وحارس املرمــى غر الثابت  

يف االداء أوناي سيمون.
تغّلبــت إســبانيا التــي بلغــت نصــف نهايئ كأس أوروبــا، يف الوقت 
املربــع  لتبلــغ  الثاثــاء  -صفــر   1 الربتغــال  مضيفتهــا  عــى  القاتــل 
كريســتيانو  يف  مجــدًدا  الشــكوك  وتثــر  االمــم  لــدوري  الذهبــي 
رونالــدو وزمائــه الذيــن احتاجــوا اىل امللحــق لبلــوغ نهائيــات كأس 

العامل.
مــن جهتهــا، تصــل هولنــدا، الغائبــة االبــرز عــن مونديــال 2018 اىل 
جانــب ايطاليــا، بجيــل جديــد وزخــم كبــر بعــد التأهــل إىل املربــع 

االخر يف دوري األمم الذي سيقام يف حزيران/يونيو 2023.
تفوقــت "الطواحــني" بقيــادة املــدرب لويــس فــان غــال يف مباراتهــا 
االخــرة يف دوري االمــم عــى بلجيــكا التــي ال تــزال تبحث عن لقب 
االلعــاب  يضــم صانــع  الــذي  الذهبــي  أول يف حقبــة جيلهــا  دويل 
الرائــع كيفــن دي برويــن، إديــن هــازار، الحــارس تيبــو كورتوا وغرهم 

بعد أن بلغت نصف النهايئ يف مونديال 2018.
• البرازيل واالرجنتين مثيرتان

الربازيــل  تكــون  فقــد  باللقــب،  للفــوز  بــارز  مرشــح  هنــاك  كان  إذا 
26 هدًفــا  وســجلت خالهــا  مباريــات  ســبع  آخــر  فــازت يف  التــي 

واستقبلت شباكها هدفني فقط.
يعيــش نجمهــا نيــامر أفضــل أيــام مســرته مــع باريــس ســان جرمــان 
منتخــب  يف  زمائــه  جانــب  اىل  ويقــدم  والسيليســاو،  الفرنــيس 
السامبا عروًضا رائعة تذكر بأجيال ذهبية سابقة مع وفرة الاعبني 
للمــدرب  "صــداع"  يشــكل  قــد  مــا  االمامــي  الخــط  املوهوبــني يف 

تيتي.
قال القائد تياغو سيلفا بعد الفوز 5-1 عى تونس لتبقى الربازيل 
من دون خسارة للمباراة الـ15 توالًيا وتحديًدا منذ خسارتها نهايئ 
الطريــق  عــى  "نحــن  املــايض  العــام  االرحنتــني  ضــد  أمــركا  كوبــا 

الصحيح".
بعــد  رائعــة  بفورمــة  قطــر  اىل  التانغــو  منتخــب  يصــل  جهتــه،  مــن 
سلســلة مــن 35 مبــاراة مــن دون هزميــة وعينــه عــى تحطيــم الرقــم 

القيايس الذي تحمله ايطاليا )37(.
وكان "ألبــي سيليســتي" تفــّوق عــى األدزوري بالــذات يف مبــاراة 
يف  الجنوبيــة  وأمــركا  أوروبــا  بطــل  بــني  -صفــر(   3( "فيناليســيام" 
حزيران/يونيــو الفائــت. فــوق كل يشء، سيســعى القائــد والنجــم 

ليونيل مييس اىل مهمته االخرة: الفوز أخًرا بكأس العامل.
يؤكــد أنريــي "األرجنتــني والربازيــل دامًئــا مــن بني املرشــحني، يف 

أي نهائيات لكأس العامل، نظًرا لتاريخهام. هام االفضل اآلن".
• السنغال حصان طروادة؟ وقطر مقلقة

لهــا يف كأس  2019، مــن أول مشــاركة  تقــرب قطــر، بطلــة آســيا 
العامل من دون أي يقني.

مل يقدم العنايب مســتويات مقنعة يف النافذة الدولية االخرة، إذ 
سقط ضد منتخب كرواتيا ملا دون 23 عاًما )3 -صفر( وأمام كندا 

)2 -صفر( قبل أن يتعادل مع تشيي )2-2(.
ويبــدو الكنديــون بقيــادة نجميهــام جوناثــان ديفيــد )ليــل الفرنــيس( 
وألفونســو ديفيــس )بايــرن ميونيــخ االملــاين(، مســتعدين ملفاجــأة 

الخصوم يف مشاركتهم الثانية فقط بعد عام 1986.
أمــا الســعودية التــي ســتخوض املونديــال للمرة السادســة فاكتفت 

بالتعادل السلبي مع كل من الواليات املتحدة واالكوادور.
مــن الجانــب االفريقــي، اســتطاعت املباريــات التحضريــة األخــرة 
طأمنــة الســنغال بطلــة إفريقيــا واملغــرب، لكــن كل مــن غانــا وتونــس 

سقطتا بنتيجة قاسية أمام الربازيل.

هاريسون/ )أ ف ب(:
الرقــم  الــدويل  انتصــاره  ميــيس  ليونيــل  األرجنتينــي  حقــق 
100 بتســجيله هدفــني مــن ثاثيــة منتخــب بــاده يف مرمى 
قطــر  ملونديــال  اســتعدادية  وديــة  مبــاراة  خــال  جامايــكا 
يف مدينــة نيوجــريس، ليصبــح فريــق الـ"تانغــو" أقــرب إىل 

السلسلة القياسية إليطاليا من دون خسارة.
عامــًا   35 البالــغ  الفرنــيس  باريــس ســان جرمــان  نجــم  ورفــع 
رصيده من األهداف الدولية إىل 90 هدفًا يف 164 مباراة، 
بعدمــا شــارك كبديــل يف الشــوط الثــاين مــن املبــاراة عــى 

ملعب "ريد بول أرينا".
األمــريك  املنتخــب  فــوز  بتأكيــد  ميــيس  هدفــا  وســاهم 
الجنويب الذين خاض حتى اآلن 35 مباراة من دون خسارة، 
يف سلســلة تعــود إىل العــام 2019 منــذ خســارة نهايئ كوبا 
أمــركا، وباتــوا عــى بعــد مباراتــني فقــط مــن الرقــم القيــايس 
العاملــي للمنتخــب اإليطــايل )37 مبــاراة بــني عامــي 2018 

و2022(.

الــذي ســّجل أيضــًا هدفــني خــال فــوز وّدي عــى  وميــيس 
بأدائــه  الجامهــر  أســعد  الجمعــة،  ميامــي  يف  هنــدوراس 
لاوتــارو  بديــًا   56 الدقيقــة  يف  دخولــه  بعــد  املذهــل 

مارتينيس مهاجم إنر اإليطايل.
يف  التســجيل  افتتــح  سيليســتي"  "ألبــي  منتخــب  وكان 
الجامايــي  الدفــاع  مارتينيــس  راوغ  عندمــا   ،13 الدقيقــة 
داخل منطقة الجزاء قبل أن ميرر الكرة إىل خوليان ألفاريس 

الذي أسكن الكرة بسهولة يف الشباك.
مــرات  ســبع  الذهبيــة  بالكــرة  الفائــز  األرجنتينيــون  وانتظــر 
ملضاعفــة النتيجــة قبــل نهايــة املبــاراة بأربــع دقائــق، عندمــا 
قويــة  وســددها  الجــزاء  منطقــة  مشــارف  عــى  كــرة  اســتلم 

بيرساه يف الشباك إىل يسار الحارس )86(.
ومــن مــكان الهــدف األول نفســه، تحصــل "الربغــوث" عــى 
ركلــة حــرة ليســّجل منهــا ثنائيتــه بتســديدة منخفضــة جميلــة 
خــدع بهــا حائــط الدفــاع والحــارس أنــدري بايــك عــى حــد 

سواء )89(.

كأس العالم 2022

مدريد/ )أ ف ب(:
عاد املهاجم الدويل الفرنيس كريم بنزمية الغائب عن املاعب منذ 
بدايــة أيول/ســبتمرب بداعــي إصابــة يف فخــذه، اىل التامريــن مــع فريقــه 
ريال مدريد وسيكون جاهًزا للمشاركة يف منافسات الدوري االسباين 

نهاية االسبوع وفق ما أعلن أمس.
وأنــا  بحالــة جيــدة  النــادي امللــي "أشــعر  مــع موقــع  قــال يف حديــث 
ســعيد بالعــودة اىل الفريق...أتطلــع قدًمــا ملبــاراة االحــد" ضــد ضيفــه 

أوساسونا.
وتابــع املرشــح االبــرز للفــوز بالكــرة الذهبيــة هــذا العــام "قمــت بالكثــر 
مــن التامريــن الخاصــة باللياقــة البدنيــة. مل أملــس الكــرة. لقــد تدربــت 
ألول مــرة اليــوم. لقــد قمــت بالكثــر من متارين الجــري والقوة يف مراكز 
التدريــب خــال األيــام القليلــة املاضيــة. قمــت بالتامريــن  يف املنــزل 
أيًضــا". وغــاب بنزميــة عــن املنافســات منــذ تعرضــه إلصابــة يف فخــذه 
االميــن خــال فــوز ريــال مدريــد عــى مضيفه ســلتيك االســكتلندي يف 
دوري أبطــال أوروبــا بدايــة الشــهر، مــا حرمــه مــن دريب العاصمــة ضــد 
مــع  الدوليــة  والنافــذة   )2-1 ريــال  )فــاز  الــدوري  يف  أتلتيكــو  مضيفــه 
منتخــب بــاده الــذي فــاز عــى النمســا وخــرس ضد الدمنــارك يف دوري 
االمــم االوروبيــة. يتصــدر ريــال مدريــد الــدوري بالعامــة الكاملــة بســتة 

انتصارات من ست مباريات.

 يعود إلى تدريبات 
ريال مدريد بعد 

الشفاء من اإلصابة  يدخل نادي المئة بفوز 
األرجنتين على جامايكا

بنزيمة ميسي

فرنسا وسط الشكوك.. 
البرازيل واألرجنتين 
مثيرتان وحذر أوروبي
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بوينوس ايرس/ وكاالت:
سيســتمر ليونيــل ســكالوين كمديــر فنــي ملنتخــب األرجنتــن حتــى نهائيــات كأس 

العامل 2026، كام أعلن رئيس اتحاد الكرة األرجنتيني، كالوديو 'تشييك' تابيا.
ولعــب ســكالوين )44 عامــًا( قبــل اعتزالــه ولعــب للمنتخــب األرجنتينــي يف ســبع 
مناســبات. وبــدأ العمــل مــع خورخــي ســامباويل ثــم انضــم إىل االتحــاد األرجنتينــي 

كمحلل للمنافسن.
وبعــد كأس العــامل 2018 يف روســيا، تــوىل مســؤولية املنتخــب الوطنــي تحــت 20 
عامــا، وتــم تعيينــه مؤقتــا لقيــادة املنتخب األول، وهو املنصب الذي ظهر فيه ألول 
مرة يف ســبتمرب )أيلول( من ذلك العام أمام غواتيامال يف لوس أنجليس )الواليات 

املتحدة(.
أمــام  2021 يف الربازيــل  بإحــرازه كوبــا أمريــكا  وأعــاد املجــد إىل األلبيسيليســتي 

منتخب الكناري )0-1(، وكأس "فيناليسيام" أمام بطل أوروبا، إيطاليا، )3-0(.
ونجــح منتخــب األرجنتــن يف خــوض 35 مبــاراة بــال هزميــة، وهــي أفضــل فــرة يف 
تاريخــه، والتــي بــدأت يف 6 يوليــو )متــوز( 2019 يف مبــاراة تحديــد املركــز الثالــث 

يف كوبا أمريكا أمام تشييل )2-1(.

القاهرة/ وكاالت:
أكــد املــدرب الربتغــايل روي فيتوريــا أن منتخــب مــر حقــق أهدافــًا عديــدة خــالل 

فرة التوقف الدويل، بتحقيق املنتخب فوزًا وديًا عىل كل من النيجر وليبرييا.
وقال فيتوريا عقب فوز مر عىل ليبرييا 0-3 يف األسكندرية: "ال ميكن أن أشعر 
باالرتياح رغم فوز الفريق، ولكن املدرب ال ميكن أن يشــعر باالرتياح بنســبة 100% 

ألنه دامئًا هناك أشياء تحتاج إىل التحسن".
وأضــاف: "لعبنــا بشــكل جيــد وتنظيمنــا الدفاعــي والهجومــي كان جيــدًا ورد الفعــل 

مع خسارة الكرة كذلك، سجلنا ثالثة أهداف وكنا نستحق تسجيل أهدافا أكرث".
وتابــع: "أهدرنــا فرصــًا لتســجيل األهــداف لكــن أهــم يشء أننــا فزنــا وأظهرنــا بعــض 

الالعبن إلفادة املنتخب يف املستقبل".
وأشار إىل وجود عدد كبري من الالعبن لديهم مستقبل جيد مع املنتخب، وقال: 
"هنــاك أكــرث مــن 20 العبــًا يســتطيعون إفــادة املنتخــب يف املســتقبل ويجــب أن 

يظهروا بنفس املستوى يف أنديتهم كذلك".

تونس/ )أ ف ب(:
دان االتحــاد التونــي لكــرة القــدم أمــس بشــّدة رمــي املــوز عــىل املهاجــم الربازيــيل 
ريشارليسون واعتربه فعال عنريا، اثر املباراة الودية التي جمعت املنتخبن أول 

أمس يف باريس.
وقــال االتحــاد التونــي يف بيــان "نديــن وبشــدة أي مامرســة عنريــة قد تحدث يف 
أي ملعــب يف العــامل، وإن تأكــد مــن خــالل التثبــت يف هويــة الشــخص الذيــن قــام 

برمي املوز بأنه توني فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسين".
الجامهــري  مــن  الســاحقة  لألغلبيــة  املثــايل  "بالســلوك  بيــان  يف  االتحــاد  وأشــاد 

التونسية" التي كانت حارضة.
وتــم رمــي املــوز مــن مدرجــات الجامهــري يف اتجــاه ريشارليســون الــذي كان يحتفــل 
بهدفــه ضــد املنتخــب التونــي يف مبــاراة انتهــت بفــوز منتخــب "الســامبا" عــىل 
"نسور قرطاج" 5-1. وأثارت املوزة ومقذوفات أخرى صوبت نحو امللعب غضب 

الالعب الربازييل املحرف مع توتنهام اإلنجليزي.
وكتب الالعب الربازييل عىل صفحته الرسمية يف موقع توير: "ال للعنرية".

يحظى بثقة  االتحاد األرجنتيني

ال يشعر باالرتياح بالفوز على ليبيريا

تدين رمي الموز على ريشارليسون

سكالوني

فيتوريا

تونس

الدوحة/ )أ ف ب(:
القــدم عــىل مثانيــة  كــرة  2022 يف  تســتضيف قطــر مباريــات مونديــال 
مالعب، سبعة منها ُبنيت خصيصًا للحدث املقام مرّة كل أربع سنوات، 
باالضافــة اىل اســتاد خليفــة الــدويل الــذي أعيــد تجديــده، وأكربها اســتاد 

لوسيل الذي يستضيف النهايئ.
يف مــا يــأيت نظــرة عــىل املالعــب الثامنيــة التــي تحتضــن املباريــات الـــ64 
يف املونديــال األول يف الــرشق األوســط، بــن 20 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 

و18 كانون األول/ديسمرب.
• استاد لوسيل

اســتوحي تصميمــه مــن تداخــل الضــوء والظــل الــذي ميّيــز الفنــار العــريب 
التقليــدي أو الفانــوس. كــام يعكــس هيكله وواجهتــه النقوش بالغة الدقة 
عــىل أوعيــة الطعــام واألواين، وغريهــا مــن القطــع الفنيــة التــي وجــدت يف 

أرجاء العامل العريب واإلسالمي خالل نهوض الحضارة يف املنطقة.
روعــي يف أعــامل تصميمــه وتشــييده توظيــف مجموعــة مــن مامرســات 
االستدامة، مبا فيها السقف املصنوع من مادة متطّورة تساعد يف توفري 
الحاميــة مــن الريــاح الســاخنة واألتربة، والســامح بنفاذ قــدٍر كاٍف من ضوء 
الشمس الرضوري لنمو العشب يف أرضية امللعب، مع توفري الظل مبا 

يسهم يف تقليل االعتامد عىل تقنية تربيد الهواء يف االستاد.
املنتظــر.  والنهــايئ  النهــايئ  نصــف  حتــى  مباريــات   10 سيســتضيف 
ســيتحّول امللعــب البالغــة ســعته 80 ألــف متفــرج وعــىل بعــد 16 كلــم 
شــامل الدوحة، ملركز حيوي يســتفيد منه ســكان مدينة لوســيل الحديثة 
رياضيــة،  ومرافــق  ومقــاٍه،  ومتاجــر،  "مــدارس،  املونديــال:  انتهــاء  بعــد 
نــادرة  وعيــادات صحيــة". اشــُتق اســم املدينــة مــن "الوســل" وهــي نبتــة 

تعترب منطقة لوسيل موطنها األصيل.
مــر  بطــل  الزمالــك  بــن  مببــاراة   2022 أيلول/ســبتمرب   9 يف  افتتــح 

والهالل بطل السعودية.
• استاد البيت

استوحي تصميم استاد البيت من بيت الّشعر أو الخيمة التقليدية التي 
سكنها أهل البادية يف قطر ومنطقة الخليج عىل مّر التاريخ الذين عاشوا 
مرتحلــن يف صحــراء قطــر بحثــًا عــن الــكأل واملــاء. ســعته 60 ألــف متفــرج 

ويقع عىل مدخل مدينة الخور عىل بعد 43 كلم من وسط املدينة.
شهد هذا االستاد تسجيل رقم قيايس يف فرش األرضية العشبية. بدأت 
الحديقة العامة يف املنطقة املحيطة يف استقبال الجمهور منذ شباط/

فرباير 2020.
مجهــز بســقف قابــل للطــي بالكامل، سيســتضيف 9 مباريات بينها األوىل 
لقطــر أمــام اإلكــوادور وقمــة أملانيا-إســبانيا يف دور املجموعــات، حتــى 

املدرجــات  مــن  العلــوي  الجــزء  مقاعــد  ُصّممــت  النهــايئ.  نصــف  الــدور 
بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العامل.

• استاد خليفة الدولي
عزيــٌز عــىل قلــوب أهــل قطــر بعــد أن شــهد عــىل تاريــخ كــرة القــدم وألعــاب 
القــوى يف البــالد. تــّم تجديــده وإضافــة 12 ألــف مقعــد الســتضافة كأس 

العامل.
أصبح أول استادات املونديال جاهزية يف 19 أيار/مايو 2017، عندما 

استضاف نهايئ كأس األمري بحضور أكرث من 40 ألف متفرج.
يقــع االســتاد التاريخــي الــذي تــم تشــييده عــام 1976 يف قلــب مؤسســة 
"أســباير زون" وعــىل مقربــة مــن مستشــفى "ســبيتار" يف منطقــة الريــان، 
وسيســتضيف خــالل املونديــال 8 مباريــات حتــى دور الـــ16 إضافــة إىل 

مباراة تحديد املركز الثالث.
اســتضاف االســتاد الــذي يبعــد 13 كلــم عــن وســط الدوحــة العديــد مــن 
 ،2011 آســيا  كأس   ،2006 اآلســيوية  األلعــاب  دورة  مثــل  الفعاليــات 
بطولة العامل أللعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العامل 

لألندية 2019.
يعلــو ســقفه قوســان ميثــالن االســتمرارية ويتصــل مــن خــالل ممــر مشــاة 

قصري مبتحف 1-2-3 قطر األوملبي والريايض.
• استاد أحمد بن علي

أعلــن عــن جاهزيــة اســتاد أحمــد بــن عــيل )الريــان(، الواقــع يف واحدة من 
أكــرث املــدن التقليديــة يف قطــر، خــالل اســتضافة نهــايئ كأس األمــري يف 

18 كانون االول/ديسمرب 2020 تزامًنا مع اليوم الوطني.
مشــارف  عــىل  ويقــع  متفــرج  ألــف  ألربعــن  يتســع  الــذي  امللعــب  ُبنــي 
الصحــراء يف موقــع اســتاد كان يحمــل نفــس االســم، عــىل ُبعــد 20 كلــم 
غــرب وســط الدوحــة. تتزّيــن واجهتــه الخارجيــة املتموجــة برمــوز متثــل 
الثقافــة القطريــة. تعكــس املرافــق املحيطــة باالســتاد طبيعة قطر، حيث 

تأخذ شكل الكثبان الرملية.
ســيكون مقــّرًا لنــادي الريــان الجامهــريي، ومــن املقــرر أن يســتضيف 7 

مباريات يف املونديال حتى دور الـ16.
• استاد 974

عاكًســا رمز االتصال الدويل لقطر، يدخل يف بنائه 974 حاوية للشــحن 
البحــري ووحــدات مســتقلة مــن الصلــب، مســتوحيًا تصميمــه مــن اإلرث 
البحــري والتجــاري لقطــر. كان مقــرًرا أن ُيطلــق عليــه اســم راس أبــو عبــود 

حيث يتناغم مع ميناء يقع عىل مقربة منه.
ُيعّد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل يف تاريخ املونديال، يتسع لـ40 
ألف مشجع ويطّل عىل كورنيش الدوحة وناطحات السحاب يف منطقة 
الخليــج الغــريب وباإلمــكان الوصــول إليــه عــرب محطــة مــرو تبعــد مســافة 

800 مــر. سيســتضيف 7 مباريــات حتــى دور الـــ16، ويقــع عــىل مقربــة 
من مطار حمد الدويل عىل بعد 10 كلم رشق وسط الدوحة.

بتقنيــة  غــري مجّهــز  أصــل مثانيــة  مــن  الوحيــد  هــو امللعــب املونديــايل 
التربيد.

• استاد الثمامة
ميتــاز بتصميمــه املســتوحى مــن القحفيــة أو قبعة الــرأس التقليدية التي 
يرتديهــا الرجــال واألطفــال يف أنحــاء العــامل العــريب. صّممــه املهنــدس 
املعــامري القطــري إبراهيــم الجيــدة، وسيســتضيف 8 مباريــات مــن دور 
املجموعات وحتى الدور ربع النهايئ. يتســع ألربعن ألف متفرج ويقع 

عىل بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.
تزامن تدشــينه مع النســخة 49 من نهايئ كأس األمري يف ترشين األول/

أكتوبر 2021.
• استاد الجنوب

ُشــيد اســتاد الجنــوب يف أحــد أقــدم أحيــاء قطــر املأهولــة بالســكان. يقــع 
يف مدينــة الوكــرة الجنوبيــة عــىل بعــد 23 كلــم من وســط الدوحة وبســعة 

40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد املونديال.
صّممتــه املهندســة املعامريــة العراقيــة الراحلــة زهــا حديــد، مســتلهمة 
فكرتــه مــن أرشعــة املراكــب التقليديــة، يف تخليــد لــراث مدينــة الوكــرة 
الســاحلية العريقــة التــي ُعرفــت عــرب التاريــخ كمركــز للصيــد والبحــث عن 

الآللئ.
مجّهز بتقنية تربيد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات 

من دور املجموعات حتى دور الـ16.
2019 خــالل اســتضافته نهــايئ  16 أيار/مايــو  أُعلــن عــن جاهزيتــه يف 
كأس األمــري وفــوز الدحيــل عــىل الســد، وتــم تغيــري اســمه مــن الوكــرة إىل 

الجنوب.
• استاد المدينة التعليمية

يرســم فصــاًل مــن تاريــخ الفــن املعــامري اإلســالمي الغنــي، حيــث تتميــز 
التــي تشــكل زخرفــات هندســية متشــابكة كخطــوط  واجهتــه باملثلثــات 
نــور الشــمس، وتبــدي تغــريًا يف ألوانهــا كلــام تغــريت  األملــاس تعكــس 
مــن  الســامء  أثنــاء دورانهــا يف  الشــمس  أشــعة  منهــا  تطــل  التــي  الزاويــة 

الرشوق إىل الغروب.
عــىل  املجتمــع  وتنميــة  والعلــوم  للربيــة  قطــر  مؤسســة  قلــب  يف  يقــع 
ُبعــد 12 كلــم مــن وســط املدينــة، وقــد أعلنــت جاهزيتــه يف حزيــران/
يونيــو 2020. ســيتحول امللعــب الــذي يتســع ألربعــن ألــف متفــرج بعد 
سيســتضيف  للســيدات.  الوطنــي  قطــر  ملنتخــب  مقــّر  إىل  املونديــال 
بعــد  ســعته  وتتقلــص  النهــايئ  وربــع  دور املجموعــات  بــن  مباريــات   8

املونديال إىل 20 ألف متفرج.

الدوحة/ )أ ف ب(:
يف مــا يــأيت مقــّرات ومالعــب التدريــب للمنتخبــات املشــاركة يف 
الثــاين/ 20 ترشيــن  بــن  املقــّرر  القــدم،  كــرة  2022 يف  مونديــال 

نوفمرب و18 كانون األول/ديسمرب يف قطر:
• المجموعة األولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل )الدوحة، منطقة أسباير، 10 كلم غرب 
وسط املدينة( - منطقة أسباير

مطــار  مــن  بالقــرب  )الدوحــة،  أوريكــس  ريجنــي  حيــاة  اإلكــوادور: 
حمــد الــدويل( - نــادي مســيمري الســنغال: صالــة الدحيــل الرياضيــة 
)الدوحــة، منطقــة الدحيــل، 17 كلــم شــامل-غرب املدينــة( - نــادي 

الدحيل
هولنــدا: ذا ســاينت ريجيــس الدوحــة )الدوحــة، الخليــج الغــريب( - 

جامعة قطر
• المجموعة الثانية:

إنجلــرا: فنــدق ســوق الوكــرة مــن تيفــويل )الوكــرة، 20 كلــم جنــوب 
الدوحة( - استاد نادي الوكرة

إيــران: فنــدق الريــان الدوحــة )الريــان، 20 كلــم غــرب الدوحة( - نادي 
الريان

)الدوحــة،  اللؤلــؤة  كمبينســيك،  مــالذ  مــرىس  املتحــدة:  الواليــات 
جزيرة اللؤلؤة، 15 كلم شامل وسط املدينة( - نادي الغرافة

ويلــز: دلتــا أوتيــل ســيتي ســنر )الدوحــة، منطقــة الخليــج الغــريب( -  
نادي السد

• المجموعة الثالثة:
األرجنتــن: جامعــة قطــر )الدوحــة، 15 كلــم شــامل وســط املدينــة( - 

جامعة قطر

السعودية: شاطئ سيلن، من منتجعات مرَوب )مسيعيد، 57 كلم 
جنوب الدوحة( - ملعب التدريب بسيلن

45 كلــم  مــرَوب )سميســمة  مــن منتجعــات  املكســيك: سميســمة، 
شامل الدوحة( - نادي الخور

كلــم   11 الدحيــل،  منطقــة  )الدوحــة،  بــاالس  إزدان  فنــدق  بولنــدا: 
شامل-غرب وسط املدينة( - نادي الخريطيات
• المجموعة الرابعة:

فرنســا: منتجع وســبا املســيلة )الدوحة، 8 كلم غرب وســط املدينة( 
- نادي السد

أسراليا: مساكن الرياضين الجديدة يف أكادميية أسباير )الدوحة، 
10 كلم غرب وسط املدينة( - منطقة أسباير

الخليــج  منطقــة  )الدوحــة،  ســلوى  رتــاج  وســبا  منتجــع  الدمنــارك: 
الغريب( - نادي السيلية

تونــس: ويندهــام غراند الدوحة ويســت بــاي بيتش )الدوحة، منطقة 
الخليج الغريب( - ملعب العقلة

• المجموعة الخامسة:
15 كلــم شــامل وســط املدينــة( -  إســبانيا: جامعــة قطــر )الدوحــة، 

جامعة قطر
كوستاريكا: دوسيت دي2  سلوى الدوحة )عىل بعد 20 دقيقة من 

مطار حمد الدويل( - النادي األهيل
أملانيــا: منتجــع ُزالل الصحــي )الرويــس، 110 كلــم شــامل الدوحــة( - 

استاد الشامل
اليابان: راديســون بلو هوتيل )الدوحة، منطقة الســد، عىل بعد نحو 

4 كلم من سوق واقف( - نادي السد
• المجموعة السادسة:

بلجيــكا: منتجــع وِفَلــل هيلتــون شــاطئ ســلوى )أبــو ســمرة، 90 كلــم 
جنوب-غرب الدوحة( - ملعب التدريب بسلوى

كنــدا: فنــدق سنتشــوري برميــري )لوســيل، 15 كلــم شــامل الدوحــة( 
- أم صالل

املغــرب: ويندهــام الدوحــة ويســت بــاي )الدوحــة، منطقــة الخليــج 
الغريب( - نادي الدحيل

كرواتيــا: هيلتــون الدوحــة )الدوحــة، منطقة الخليج الغريب( - ملعب 
اإلرسال

• المجموعة السابعة:
الربازيل: فندق وســبا ذا ويســن الدوحة )الدوحة، وســط املدينة( - 

استاد العريب )حمد الكبري(
رصبيــا: فنــدق ريكســوس الخليــج )الدوحة، وســط املدينــة( - النادي 

العريب
15 كلــم شــامل الدوحــة( -  ســويرسا: لورويــال مرييديــان )لوســيل، 

جامعة الدوحة
وســط  )الدوحــة،  مشــريب  الســيغال  يف  تــري  بانيــان  الكامــريون: 

املدينة( - نادي السيلية
• المجموعة الثامنة:

الربتغــال: فنــدق الســامرية مــن مجموعــة أوتوغــراف )الســامرية، 30 
كلم رشق-غرب الدوحة( - نادي الشحانية

غانا: دابل تري، هيلتون )الدوحة، وسط املدينة( - منطقة أسباير
األوروغواي: بوملان الدوحة الخليج العريب )الدوحة، منطقة الخليج 

الغريب( - ملعب اإلرسال
كوريــا الجنوبيــة: لومرييديــان ســيتي ســنر )الدوحــة، منطقــة الخليــج 

الغريب( - ملعب العقلة

مقرات ومالعب تدريب المنتخبات 
الـ32 المشاركة في كأس العالم 2022

نظرة على المالعب الثمانية 
المضيفة لمباريات كأس العالم 2022
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العــاروري: بنــادق الضفـة   ... 

تهنئـــة "عبـــاس" باألعيـــاد   ... 

استشهـاد 4 مقاوميـن   ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

أعلن أنا املواطن /   باســمة شــعبان عبد الوهاب عابد   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   913030144       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    أحمــد  ســعدي ســعيد  نــر  عــن فقــد 
400922340       الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وفــاء ابراهيــم محمــود عــوده عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٨٠٠٨٣٠٢٢٦       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد اللــه فتحــي محمــد طــه عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         800519670 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

صالــح  املجيــد  عبــد  خالــد  هــدى      / املواطــن  أنــا  أعلــن 
٤٠٦٩٨٤٩٨٩    عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم       الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    سارة ابراهيم محمد ابوحصرية        عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    803669514        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الــرازق محمــد عبــد الفتــاح حبوش 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802867945      الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رامــي ســمري محمــود الهليــس  عن فقد 
الرجــاء ممــن        801315805 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد بشــري محمــد شــعت عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    951142207    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد تيســري احمــد منــاع   عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       408412708 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عاصــف شــادي نــزار غــزال عــن فقــد 
الرجــاء ممــن       420576753 الرقــم      هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الحليــم عــي ســامل خرض عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   951662865         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    احمد وليد عبد الرحمن درابيه عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     ٨٠٣٢٥٤١٢٧    الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد احمــد جمعــه ابــو جيــاب عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   802088021       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســمهان محمــود يوســف الداعــور عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  901010371          الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يوســف صدقــي احمــد ديــب عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٨٠١٣٣٤٩٦٢      الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   توفيــق فايــز توفيــق البلبييس   عن فقد 
الرجــاء ممــن        406116798 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد مصطفــى عبــد القــادر صــايف   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 408545705           الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  إســاعيل  ابراهيــم  عــاء  فــارس  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 409034337  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  منصــور  حمــدان  جــال  أحمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802021907  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أســامة الســيد رزق عــدوان عــن فقــد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    412296311 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رشيــن كــال عيس ابو جزر عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    908957335 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد جــال » درويــش ميــاد االســطل عــن فقــد 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم 800634651  فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ كريــم عزمــي عبــد الكريــم حــاد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 405870767  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الشــعب، وتعــرف  أهــداف  مــن  تنحــت أهدافهــا  التــي  قيادتــه امليدانيــة، 
واجباتها التي تخدم تطلعات الشعب، قيادة ال ترتبط مع العدو اإلرسائيي 
بــأي اتفاقيــات، وال تســعى للقائــه تحــت أي مــن الذرائــع الكاذبــات، قيــادة 
تحتقر التنســيق والتعاون األمني، قيادة تنتمى إىل األجيال الشــابة التي ال 
تعــرف الهزميــة، ومل تكرسهــا طعنــات الغدر والخيانة، قيادة تؤثر التضحية 
مصالــح  تتنفــس  قيــادة  اآلخريــن،  تضحيــات  مــن  التكســب  عــى  بالنفــس 
فلســطينية  قيــادة  الشــخصية،  مصالحهــا  وتنــى  لهــا،  وتخضــع  النــاس، 
وأن  فلســطينية،  األرض  هــذه  أن  وتؤمــن  والحقــوق،  بالثوابــت  تتمســك 
هــذا العــدو غــاٍز محتــل، ال مــكان لــه فــوق األرض، وال طريقــة للتواصــل معــه 
إال مــن خــال فوهــة الرشــاش، ومــا دون هــذه القيــادة، ســيميش الشــعب 
الفلسطيني عى الطريق املتعرج نفسه الذي رافق كفاحه سنوات طوال، 

يصعد مبقاومته يوًما، لينكفئ تحت رضبات املؤامرة أياًما.

توجيه كل البنادق يف الضفة الغربية صوب االحتال ومستوطنيه دفاًعا عن 
شــعبنا وحايتــه مــن التغــول اإلرسائيــي، الفًتــا إىل أن املقاومــن يف الضفــة 
أثبتــوا معادلــة جديــدة بــأن كل اعتــداء عــى املســجد األقــى ســيكون له ردة 

فعل يرتجمها الرصاص والعمليات البطولية.
وحّيــا العــاروري املجاهــد فتحــي خــازم، والــد الشــهداء رعــد وعبــد الرحمــن، 
التــي أثبتــت أن الشــعب الفلســطيني معطــاء  وكل عائــات شــهداء جنــن، 
ألجل دينه ووطنه، داعًيا أبناء أجهزة أمن السلطة إىل "نفض غبار أوسلو عن 
أسلحتهم، واالنخراط يف الكفاح املسلح ضد االحتال، وتلبية نداء الواجب 
بــأن الشــعب الفلســطيني  يف الدفــاع عــن شــعبنا". ووجــه رســالة لاحتــال 
ومقاومتــه لــن يســمحا بــأن تكــون دمــاؤه ومقدســاته ســلعة تتاجــر بهــا األحــزاب 

الصهيونية للفوز باالنتخابات واسرتضاء الجاعات االستيطانية.

"رأس الســنة العربية" التي يصعد خالها 
جيش االحتال واملستوطنن انتهاكاتهم 
بحــق املقدســات اإلســامية واملواطنــن 

يف األرايض املحتلة.
بينــي  وهنــأ عبــاس وزيــر جيــش االحتــال 
الســنة  رأس  حلــول  مبناســبة  غانتــس، 
املــايض،  االثنــن  وافــق  الــذي  العربيــة، 
خــال اتصــال هاتفــي أجــراه مــع غانتــس، 
التابعــة  "وفــا"  األنبــاء  وكالــة  بحســب 

للسلطة.
مــرات  عــدة  بغانتــس  التقــى  عبــاس  وكان 
منــذ توليــه وزارة جيــش االحتــال، وأجــرى 
املرتبطــة  القضايــا  حــول  محادثــات  معــه 

بالتعاون األمني.
وأول مــن أمــس، أفــادت "وفــا" بــأن عبــاس، 
يتســحاق  االحتــال  كيــان  رئيــس  هاتــف 
هرتســوغ، مهنًئــا إيــاه بحلــول "رأس الســنة 
فعــل  ردود  القــى  الــذي  األمــر  العربيــة"، 
غاضبة من عدة جهات سياسية وفصائلية 

ونشطاء عى مواقع التواصل.

االنتخابيــة  املســتقبل  قامئــة  عضــو  وعــدَّ 
الســلطة  رئيــس  تهنئــة  أن  شــاهن،  حاتــم 
حالــة  تظهــر  و"هرتســوغ"  لـ"غانتــس" 
التــي  للحقــوق  واإلهانــة  االســتخفاف 
وصلــت إليهــا الســلطة، يف وقــت يصعــد 
األرايض  يف  انتهاكاتــه  االحتــال  فيــه 

املحتلة.
وأوضــح شــاهن لصحيفــة "فلســطن" أن 
مثــل هــذا املوقــف يشــكل إهانــة لشــعبنا 
ومقدراتنا، وهو مرفوض بالكامل، بسبب 

ما يعانيه شعبنا من الجرائم اإلرسائيلية.
وقال: إن "ما قام به عباس يعني أنه ليس 
غاضًبا من انتهاكات االحتال بل متسامح 
عبــاس  "تهنئــة  مســتدركا:  جرامئــه"،  مــع 
لقــادة االحتــال تعــرب عــن حالــة الضعــف 
وعدم االعتداد بالنفس والثقة بها، وعدم 
اإلميــان بأننــا قادريــن عــى انتــزاع حقوقنــا 

مستقبا، ومتثل استجداًء".
ويف انتهــاك جديــد أعقــب اتصــال عباس 
جيــش  اغتــال  و"هرتســوغ"،  "غانتــس"  بـــ 

4 مقاومــن يف مدينــة جنــن،  االحتــال 
بينهــم شــقيق الشــهيد رعــد خــازم، منفــذ 
ديزنغــوف،  شــارع  يف  الفدائيــة  العمليــة 

بـ)تل أبيب( وقتل خالها 3 مستوطنن.
طاولة المفاوضات

وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس خالــد 
بغانتــس  عبــاس  "اتصــال  إن  صــادق: 
مــع  العاقــة  إطــار  يف  يــأيت  وهرتســوغ، 
بغــرض  تقويتهــا  يحــاول  التــي  االحتــال 

العودة إىل طاولة املفاوضات".
"فلســطن"،  لـــصحيفة  صــادق  وأضــاف 
أن تهنئــة عبــاس لقــادة االحتــال تــأيت يف 
والتهويــد  الجرائــم اإلرسائيليــة  أبشــع  ظــل 
الواقــع يف املســجد  القــدس وتغيــري  يف 

األقى املبارك.
وعــدَّ مــا قــام بــه "عبــاس" يعنــي أنــه "يغــرد 
يحــاول  أنــه  نفســه  الــرسب، ويظهــر  خــارج 
إرضــاء اإلرسائيليــن عــى حســاب حقــوق 

الشعب الفلسطيني".
تشــجع  "التهنئــة  هــذه  أن  إىل  ــه  ونبَّ

االحتــال وقادتــه عــى ارتــكاب املزيد من 
االنتهــاكات والجرائــم بحــق شــعبنا وتحقــق 
أطاعها، لتبدو الســلطة أنها رشيك فيا 
وجرائــم  مــآٍس  مــن  االحتــال  بــه  يتســبب 
بحــق شــعبنا، ومحــاوالت تغــري الواقــع يف 

القدس واملسجد األقى".
واستدرك: أن عباس يعلم أن )إرسائيل( ليس 

لديها أي يشء ميكن أن تقدمه للسلطة.
وتابــع صــادق: "مواقــف عبــاس والســلطة 
الفلســطيني،  الشــعب  إرادة  ال تعــرب عــن 
رئيــس  شــخصية  مواقــف  تعكــس  وإمنــا 
الســلطة، للحفــاظ عــى وجــوده يف رأس 
والعــودة  )إرسائيــل(  وإرضــاء  الســلطة 
مكاســب  وتحقيــق  التســوية  مســرية  إىل 

شخصية".
حالة تناقض

وأكــد الباحــث والكاتــب مجــدي حايــل، 
أن التهنئــة باملناســبات اليهوديــة تعكــس 
الســلطة،  رئيــس  لــدى  التناقــض  حالــة 
فبينــا يطالــب يف األمم املتحدة بحاية 

انتهــاكات  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
االحتــال يقــوم باالتصــال بقادته لتهنئتهم 

بحلول سنة عربية جديدة.
حالــة  أن  "فلســطن":  لـــ  حايــل  وأوضــح 
تتزامــن  عبــاس  موقــف  يف  التناقــض 
الشــعب  يعيشــها  صعبــة  ظــروف  مــع 
الفلســطيني بســبب االنتهــاكات والجرائــم 
اإلرسائيلية، وما تشهده األرايض املحتلة 

من قتل بدم بارٍد.
لــدى  الغضــب  حالــة  أن  إىل  وأشــار 
الشــعب الفلســطيني يفــرتض أن يرافقهــا 
غضــب الرئاســة والســلطة، واتخــاذ موقــف 
التــي  التضحيــات  مــع  يتناســب  ســيايس 
عــى  ويجــب  االحتــال،  ضــد  يقدمهــا 
رئيــس الســلطة التناغــم مع موقف الشــارع 

الفلسطيني والثورة يف جنن.
وأكد حايل أن "عباس ما زال يلهث وراء 
قادة االحتال ورساب مرشوع التســوية"، 
وهــذا لــن يجعلــه يجنــي شــيًئا، فاالحتــال 

يريد السيطرة عى كل فلسطن.

أقرت جملة قرارات خالل جلستها األسبوعية 
"العمل الحكومي" تطلق اسم الشيخ القرضاوي عىل مدرسة األوقاف الرشعية

وزيرة إرسائيلية تطالب بإبعاد عائلة 
الشهيد قنرب املقدسية

القدس املحتلة/ فلسطن:
طالبــت وزيــرة الداخليــة يف حكومــة االحتــال اإلرسائيــي أياليت شــاكيد، أمس، 
بإبعــاد عائلــة مقدســية مــن بلــدة جبــل املكــرّب مبدينــة القــدس املحتلــة. ودعــت 
شــاكيد، يف رســالة لوزيــر األمــن الداخــي يف حكومــة االحتــال عومــر بارليــف، 

أمس، إىل تنفيذ أمر إبعاد، كان قد صدر سابقا بحق أفراد من عائلة القنرب.
وجاء يف الرسالة أنه يجب طرد عائلة منفذ عملية الدهس يف جبل املكرب قبل 
حــوايل 5 ســنوات، والتــي ُقِتــل فيهــا 4 جنــود وأصيــب العــرشات، وذلــك بعــد أن 
تم ســحب "الجنســية اإلرسائيلية" منهم قبل ســنوات. وكانت ســلطات االحتال 

أغلقت يف عام 2017 منزل العائلة يف جبل املكرب باألسمنت.
مــن  املقدســين  طــرد  يعتــرب  حيــث  الطلــب  بعــد يف  قــراًرا  بارليــف،  يتخــذ  ومل 
صاحيــات الرشطــة و"حــرس الحــدود". ويــأيت هــذا الطلــب يف ظــل تراجع أســهم 
حــزب الوزيــرة شــاكيد يف اســتطاعات الــرأي بعد انســحاب رئيــس وزراء االحتال 

األسبق نفتايل بينيت من الحياة السياسية وعدم اجتياز حزبها نسبة الحسم.

محاٍم: االحتالل يعتزم تسليم جثامن 
الشهيد محمد الشحام اليوم

القدس املحتلة/ فلسطن:
تعتزم سلطات االحتال اإلرسائيي، تسليم جثان الشهيد محمد الشحام )21 

عاما( اليوم الخميس، وذلك بعد احتجازه منذ شهر ونصف.
وأفــاد املحامــي مدحــت ديبــة، يف تريــح، أمــس، بــأن االحتــال سيســلم جثان 
الشــهيد الشــحام عنــد الســاعة 11:30 مســاء عــرب حاجــز قلنديــا شــايل مدينــة 
القــدس املحتلــة، بحضــور املحامــن وممثــل العائلــة ووالــد الشــهيد، ثم نقله إىل 
منــزل جــده يف مخيــم قلنديــا. يذكــر أن عائلــة الشــهيد الشــحام متكنــت يف 21 
أيلــول/ ســبتمرب الجــاري، مــن "انتــزاع" قــراٍر بتســليم االحتــال جثــان نجلهــا، بعد 

احتجازه يف ثاجات االحتال ألكرث من شهر ونصف.
تجــدر اإلشــارة إىل أن تقريــر الطــب الرشعــي لترشيــح جثــان الشــهيد الشــحام، 
رصاصــات  لثــاث  تعرضــه  أظهــر  املــايض،  آب/أغســطس   25 يف  صــدر  الــذي 
أطلقهــا جنــود االحتــال اإلرسائيــي تجاهــه. وقــال املحامــي ديبــة إن "الطبيــب 

الفلسطيني أرشف القايض أبلغه أن الشهيد أصيب بثاث إصابات مبارشة".
اليمنــى  الجهــة  مــن  الرصاصــة  دخــول  الــرأس:  أصابــت:  الرصاصــات  أن  وأوضــح 
دماغــي،  بنزيــف  تســببت  مــا  للدمــاغ  وإصابتهــا  الــرأس،  مــن  وخروجهــا  للجبهــة 
والصــدر: اخــرتاق الرئــة والقلــب والكبــد وخروجهــا من الجســد، والخــارصة اليمنى 
للجســد: أدت إلصابــة الكليــة. واستشــهد الشــاب محمــد الشــحام، فجــر 15 آب/

أغســطس املــايض، يف إثــر إطــاق قــوات االحتال الرصاص عى رأســه من نقطة 
الصفر، عقب مداهمة منزله.

غزة/ فلسطن:
يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  أقــرت 
العمــل  رئاســة  األســبوعية مبقــر  جلســتها 
الحكومــي أمــس جملــة قــرارات، تضمنــت 
الراحــل  العامــة  الشــيخ  اســم  إطــاق 
مدرســة  عــى  القرضــاوي  د.يوســف 
عــدًدا  وناقشــت  الرشعيــة.  األوقــاف 
مــن  املقدمــة  والتقاريــر  املذكــرات  مــن 

الوزارات واملؤسسات الحكومية.
الفاتحــة  وقــراءة  بالرتحــم  االجتــاع  وبــدأ 
شــايل  جنــن  يف  شــعبنا  شــهداء  عــى 

ارتقــوا  الذيــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
عنــد  اللجنــة  وتوقفــت  أمــس،  صبــاح 
الذكــرى الـــ22 النتفاضــة األقــى كمحطــة 
فارقــة يف تاريــخ شــعبنا الــذي انتفــض يف 
لحكومــة  األســبق  الرئيــس  اقتحــام  وجــه 
املســجد  شــارون  أريئيــل  االحتــال 
التــي  االقتحامــات  أن  مؤكــدة  األقــى، 
تــأيت يف الســياق ذاتــه ضمــن  ــا  تتــم حاليًّ
محاوالت االحتال املستمرة لتغيري واقع 
عروبة مدينة القدس وإســامية املســجد 

املبارك.

وقررت اللجنة إطاق اسم الشيخ العامة 
الدكتــور يوســف القرضــاوي عــى مدرســة 
ملســريته  تقديــًرا  الرشعيــة،  األوقــاف 
العلمية والعملية الزاخرة يف خدمة األمة 
اإلسامية، واملوافقة عى إجراءات وزارة 
الصحــة الســتقطاب كفــاءات طبيــة نوعيــة 
ونــادرة للعمــل يف الوزارة يف عام 2023، 
واملصادقــة عــى دليــل إجــراءات اعتــاد 
املقــدم  الحكوميــة؛  واألنظمــة  اللوائــح 
مــن ديــوان الفتــوى والترشيــع. كــا قــررت 
توفــري االحتياجــات الطارئــة مــن املدربــن 

ملراكــز التدريــب املهنــي بــوزاريت العمــل 
قيمــة  وتخفيــض  االجتاعيــة،  والتنميــة 
التأمــن الصحــي ملــن يتلقــى مخصصــات 
طبيــة  عيــادة  وإنشــاء  مقطوعــة،  ماليــة 
مركزيــة يف أحــد مراكــز اإلصــاح والتأهيل 
لتقديم الخدمة الصحية للنزالء، وتشكيل 
العــام  املوظفــن  ديــوان  برئاســة  لجنــة 
الوظيفيــة  التشــكيات  جــدول  إلعــداد 

لوظائف الخدمة املدنية لعام 2023.
وأقرت توصيات لجنة مكافحة املفرقعات 
النقــاط  نظــام  الناريــة، وتطبيــق  واأللعــاب 

مــع  للتعامــل  املحوســبة  الرتاكميــة 
السائقن املخالفن عى الطرق بدًءا من 
1 ينايــر/ كانــون الثــاين 2023، وتشــكيل 
مشــاريع  إلدارة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة 
امليــاه والــرف الصحــي برئاســة مســؤول 
مــن  عــدد  وعضويــة  التحتيــة  البنيــة  لجنــة 
واعتــاد  واألهليــة،  الحكوميــة  الجهــات 
خطــة معالجة إشــكاليات خطــوط الكهرباء 
يف ميناء غزة، وإحالة عدد من املوظفن 
عليهــم  انطبقــت  ممــن  املبكــر،  للتقاعــد 

رشوط التقاعد، بناًء عى طلبهم.

هاجمــت  الخاصــة  االحتــال  قــوات  أن   
منــزاًل يتحصــن فيــه "خــازم" ومقــاوم آخر، 
ومتكنــت مــن اغتيالهــا بصــاروخ مضــاد 
مــع  اشــتبكا  أنهــا  إىل  الفتــة  للــدروع، 
القوات وحاوال تفجري عبوة ناسفة فيها.

وبينــت مصــادر أمنيــة ومحليــة أن قــوات 
عســكرية  بتعزيــزات  دفعــت  االحتــال 
ومخيمهــا  جنــن  مدينــة  إىل  حاشــدة 
وقنابــل  للرصــاص  كثيــف  إطــاق  وســط 
واشــتباكات  للدمــوع  املســيل  الغــاز 

مسلحة عنيفة.
بتعزيــزات  االحتــال  قــوات  وحــارصت 
عســكريتان  جرافتــان  ترافقهــا  عســكرية 
االتجاهــات،  كل  مــن  جنــن  مدينــة 
ومنعــت مركبــات اإلســعاف مــن الوصول 
إىل املنطقة املحارصة، وأطلقت قذيفة 
يف محيــط وزارة الداخليــة واملؤسســات 

الحكومية عند أطراف املخيم.
مخيــم  مدخــل  االحتــال  جيــش  ل  وحــوَّ
باســتخدام  حــرب  ســاحة  إىل  جنــن 
الرصــاص  وإطــاق  ة،  املســريَّ الطائــرات 
مــن  الشــبان  واســتهداف  بكثافــة،  الحــي 

القناصة.
عــم  اإلرسائيليــة،  الجرميــة  إثــر  وعــى 
محافظــات  عــدة  الشــامل  اإلرضاب 
أرواح  عــى  حــداًدا  الغربيــة  بالضفــة 

شــهداء جنن، وغضًبا من العدوان عى 
مخيم جنن.

جثامــن  غفــرية  جاهــري  وشــيعت 
انطلــق  موكــب  يف  األربعــة  الشــهداء 
خليــل  الشــهيد  مستشــفى  أمــام  مــن 
مردديــن  جنــن،  مدينــة  يف  ســليان 
هتافــات غاضبــة ضــد االحتــال، وداعيــة 
جرامئــه  لكبــح  املقاومــة  تصعيــد  إىل 

والتصدي له، ووقف التنسيق األمني.
اعتداءات واعتقاالت

وأصيــب الصحفــي نضــال اشــتية بقنبلــة 
اللــه  عبــد  والصحفــي  قدمــه،  يف  غــاز 
إىل  إضافــة  يــده،  يف  برضــوض  البحــش 
إصابــة فتــى بحــروق يف يــده والعــرشات 
باالختنــاق خــال مواجهــات اندلعــت مع 
قوات االحتال عى حاجز حوارة جنوب 
نابلــس، اعتقلــت خالهــا الشــاب أحمــد 

قطناين.
عاًمــا(   16( وطفــل  شــاب  أصيــب  كــا 
بجروح وصفت بالحرجة خال مواجهات 
مــع قــوات االحتــال عــى مدخــل مدينــة 

البرية الشايل مساء أمس.
ويف جنــوب بيــت لحــم، أصيب عدد من 
مواجهــات  خــال  باالختنــاق  املواطنــن 
الخــرض،  بلــدة  يف  االحتــال  قــوات  مــع 

استنكارا لجرمية االحتال يف جنن.

أطلقــت  الخليــل،  مدينــة  وســط  ويف 
قــوات االحتــال املتمركــزة عــى الحاجــز 
شــارع  مدخــل  عــى  املقــام  العســكري 
"التوتــو"  الحــي  الرصــاص  الشــهداء 
واملعــدين وقنابــل الصوت والغاز الســام 
املســيل للدمــوع، صــوب املواطنن، ما 
أدى إلصابة شابن بالرصاص يف القدم، 
واعتقلــت شــابن، مل تعــرف هويتهــا، 

يف أثناء وجودها يف املنطقة.
قــوات االحتــال طفلــن،  كــا اعتقلــت 
مل تعــرف هويتهــا، يف أثنــاء وجودهــا 
الخليــل،  جنــوب  الكرنتينــا"  "دوار  عــى 
عامــًا(،   25( الطويــل  محمــود  والشــابن 
دهــم  بعــد  عامــًا(   21( ملصــة  وقاســم 
منزليها وتفتيشــها يف قرية دير ابزيع 

غرب مدينة رام الله.
ويف القــدس املحتلــة، اعتقلــت قــوات 
 20( عســكر  يحيــى  الشــاب  االحتــال 
توقيــف  بعــد  حزمــا،  بلــدة  مــن  عاُمــا( 
جبــع  حاجــز  عــى  يســتقلها  كان  مركبــة 
داخــل  مــن  آخريــن  وشــابن  العســكري، 
باحات املسجد األقى، والفتاتن لن 
وتالــن أبــو جمعة ووالــد املعتقل الطفل 
مــن  ووالدتــه  الهــوى  أبــو  محمــود ســامي 

منزلها يف بلدة الطور.
اقتحمــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 

محمــود  الطفــل  واعتقلــت  الطــور  قريــة 
)15 عاما( بعد مداهمة منزل عائلته يف 

البلدة يف 21 سبتمرب/ أيلول الجاري.
واقتحمــت قــوات االحتال ســهل قاعون 
الشــالية  باألغــوار  بــردال  قريــة  شــال 
واســتولت عــى زراعيــن وتوجهت بها 

إىل مستوطنة "ميخوال".
مواصلة االقتحامات

اقتحــام  أمــس  املســتوطنون  وواصــل 
بحراســة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

مشددة من قوات االحتال.
عــرشات  بــأن  وأفــادت مصــادر مقدســية 
املســتوطنن اقتحموا املسجد األقى 
شــكل  عــى  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
مجموعــات، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 
وأدوا  منــه،  الرشقــي  الجــزء  يف  تركــزت 
تحــت  باحاتــه،  يف  تلموديــة  طقوًســا 

حراسة أمنية مشددة.
يف  أمــس  مســاء  مواطنــا   21 وأصيــب 
منــازل  عــى  للمســتوطنن  هجــوم 
جنــوب  مادمــا  قريــة  يف  املواطنــن 

نابلس.
األحمــر  الهــال  يف  مصــادر  وأفــادت 
الفلســطيني بــأن املســتوطنون، بحايــة 
قــوات االحتــال، اعتــدوا بالــرضب عــى 
املواطنــن مــا أدى إىل إصابــة 8 منهــم، 

باالختنــاق  آخريــن   13 إصابــة  عــن  عــدا 
نتيجة استنشــاق الغاز املســيل للدموع 
اعتقلــت  التــي  القــوات  أطلقتــه  الــذي 
وأدهــم  زيــادة،  أحمــد  األطفــال  أيضــا 

زيادة، ويوسف قط.
مركبــات  املســتوطنون  وهاجــم 
املواطنــن بالحجــارة عــى طريــق جنــن 
نابلــس، بالقــرب مــن مفــرق بلــدة بزاريــا، 

ما أدى إىل ترضر بعضها.
قــوات  أطلقــت  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
األبــراج  يف  املتمركــزة  االحتــال 
يونــس  خــان  محافظــة  رشق  العســكرية 
بشكل عشوايئ وعنيف نريان رشاشاتها 
الثقيلة وقنابل الغاز تجاه مركبة للرف 

الصحي رشق بلدة خزاعة.
رشاشــاتها  نــريان  القــوات  أطلقــت  كــا 
املزارعــن  تجــاه  الغــاز  وقنابــل  الثقيلــة 
رشق  الجديــدة  عبســان  بلــدة  رشق 
مغــادرة  عــى  وأجربتهــم  يونــس،  خــان 
أراضيهــم، دون التبليــغ عــن إصابــات يف 

صفوفهم.
والواحــة  الســودانية  منطقتــي  بحــر  ويف 
شــايل القطاع، فتحت زوارق االحتال 
مراكــب  تجــاه  الثقيلــة  نريانهــا  الحربيــة 
الصياديــن وحالــت دون مواصلة عملهم 

يف البحر.
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هل نحن أمام انتفاضة ثالثة؟!
الضفــة الغربيــة عــى صفيــح ســاخن. االنتفاضــة الثالثــة يبــدو 
ونابلــس  جنــن  الغربيــة.  الضفــة  مــدن  بقــوة يف  تتوســع  أنهــا 
قــوات  اقتحمــت  األربعــاء  أمــس  الثالثــة.  االنتفاضــة  تقــودان 
مــن الجيــش وأجهــزة األمــن تحــت غطــاء مــن املســرات مدينــة 
جنــن ومخيمهــا وقتلــت أربعــة مواطنــن، وجرحــت عــرات، 
نفســها  عــن  ببســالة  جنــن  دافعــت  لقــد  آخريــن.  واعتقلــت 
وأوقعــت إصابــات يف صفوفهــم، ولكــن موازيــن القــوة مختلــة، 

وتعمل لصالح االحتالل.
 الفلســطيني يف الضفــة يــدرك حجــم الخلــل يف ميــزان القوة، 
ولكنــه ال خيــار لــه غــر الدفــاع عن شــعبه وأرضه. وألن الشــعب 
واحــد، والوطــن واحــد، والعــدو واحــد، انتفضــت مــدن وقــرى 
الضفــة يف مظاهــرات ترجــم الجيــش واملســتوطنن بالحجــارة 

دفاًعا عن جنن، وانتقاًما للشهداء والجرحى.
وكام انتفضت نابلس لجنن، انتفضت غزة وفصائلها لجنن 
والقــدس والضفــة، وذكــرت بيانــات الفصائــل أنــه ال ميكــن ترك 
العــدو يســتفرد بجنــن أو بغرهــا، وهــذا يعنــى أن الفصائــل 
تســتنفر عنارصهــا لتطــورات محتملــة، ومــن ثــم نقــول الضفــة 

وغزة أيًضا عى صفيح ساخن.
املجتمــع الــدويل مل يتدخــل لحاميــة ســكان جنــن ونابلــس، 
ومل يتدخــل ملنــع اقتحامــات األقــى، والســلطة الفلســطينية 
عاجــزة، وقــادة االحتالل يهــددون مبزيد من عمليات االقتحام 
الجــو،  مــن  باغتيــاالت  ويهــددون  الضفــة،  ملــدن  اليومــي 
والشعب الفلسطيني يرص عى حقه يف املقاومة، ويطالب 
بالحريــة وتقريــر املصــر، وقــد اعتدنــا منــذ ســنوات أن األعيــاد 
اليهودية تكون مرسًحا لســفك الدماء الفلســطينية، ومناســبة 
ال  التصعيــد  يشــتد  العــام  هــذا  ويف  الصهيــوين،  للتصعيــد 
بســبب األعياد فحســب، بل بســبب التنافس االنتخايب الذي 

يجري بعد شهر من اآلن.
الدم الفلسطيني صار مثًنا للفوز يف االنتخابات، ومثًنا لعجز 
املجتمــع  لتخــاذل  ومثًنــا  األمنــي،  للتنســيق  ومثًنــا  الســلطة، 
الفلســطيني  االحتــالل.  إنهــاء  )إرسائيــل(  إلــزام  عــن  الــدويل 
القــوة  مــن  الحــل مبزيــد  يــرى  واإلرسائيــي   ، حــلٍّ عــن  يبحــث 
والقتــل، وهــذا يفــرض عــى الفلســطيني مزيًدا مــن املقاومة، 
ويفرض عليه توسيع انتفاضته الثالثة، فقد بلغ السيل الزىب، 

ومل يعد يف القوس منزع.

  65% من طالب )إسرائيل( في جامعات 

أمرياك يؤيدون حركة مقاطعتها
القدس املحتلة/ فلسطن:

بــن اســتطالع أجرتــه وزارة خارجيــة يف حكومــة االحتــالل اإلرسائيــي يف 
جامعات يف الواليات املتحدة أن 56 % من طالبها الذين اطلعوا عى 
نشاط حركة "يب دي إس" يؤيدون مواقفها مبقاطعة )إرسائيل( وسحب 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  عليهــا،  عقوبــات  وفــرض  منهــا  االســتثامرات 
جامعــات  يف  طالًبــا   513 االســتطالع  وشــمل  أحرونــوت".  "يديعــوت 
أمركية، وأجري بطلب من نائب وزير الخارجية اإلرسائيي عيدان رول.

وبحســب الصحيفــة، فــإن 48 % مــن الطــالب اعتــروا أن )إرسائيــل( هــي 
"كنز" بالنسبة للواليات املتحدة. وقال 49 % من الطالب "إنهم اّطلعوا 
أنهــم  أكــدوا  بينهــم   % و56  )إرسائيــل(،  مقاطعــة  إىل  الدعــوات  عــى 
يؤيــدون مقاطعــة )إرسائيــل(". وأشــارت الصحيفــة إىل أن "هــذا املعطــى 
يدل عى أن حركة BDS نجحت يف نشاطها ودعايتها ضد )إرسائيل(".

مقاطعــة  يؤيــدون  الطــالب  مــن  قســاًم  أن  االســتطالع  مــن  تبــن  كذلــك 
)إرسائيــل( رغــم تأييدهــم لهــا، ورجحــت الصحيفــة أن موقفهــم نابــع مــن 

استمرار االحتالل يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967.

ما عواقب االمتناع 
التام عن تناول السكر؟

موسكو/ وكاالت:
أفادت أخصائية التغذية الروسية د. يلينا تيخومروفا، بأن عى الراغبن 

يف التخلص من الوزن الزائد، التخي عن استهالك السكر متاما.
وأشارت يف حديث لصحيفة "إزفيستيا" إىل أن التخي املفاجئ والتام 
عن السكر لن يؤدي إىل أي عواقب سلبية للصحة، مقارنة بالتخي التام 

عن تناول الكحول واملخدرات.
وقالت: "إذا تخى الشــخص الذي يريد التخلص من الوزن الزائد بصورة 
تامــة وفجائيــة عــن تنــاول الحلويــات، فلــن يحــدث لــه أي يشء ســيئ عــى 
اإلطالق. ألن التخي عن السكر ليس سيًئا مثل التخي التام عن الكحول 
أو املخدرات". وتابعت: "عندما يتخى الشخص عن املؤثرات العقلية 
املســببة لإلدمان، فإنه يعاين من أزمة االمتناع عن هذه املواد. ولكن إذا 
توقــف الشــخص فجــأة عــن تنــاول الحلويــات، فلــن يعــاين مــن هــذه األزمــة 
ولن تكون هناك عواقب صحية خطرة". وأضافت: "إذا رغب الشــخص 
بتخفيــض وزنــه، فليــس مــن الــروري التخــي متامــا عــن الحلويــات. ألنــه 
ال  كربوهيــدرات  مــن  مصنوعــة  بديلــة  حلويــات  املتاجــر  يف  تبــاع  حاليــا 

ميتصها الجهاز الهضمي تحتوي عى بدائل السكر".

غزة/ فلسطن:
أمــس،  والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  كرمــت 
املراكــز الشــبابية الفائــزة يف مســابقة أفضــل مركــز 
شــبايب يف قطــاع غــزة للعــام 2021، والتــي نظمتها 

بالتعاون مع املركز الثقايف املاليزي.
وأعلنــت الهيئــة خــالل الحفــل عــن املراكــز الفائــزة 
األول  املركــز  يف  وجــاء  األوىل،  العــرة  باملراكــز 
ســواعد الشــبايب، وتــاله عــى التــوايل مركــز شــباب 
األمة، مركز وطن الشبايب، مركز املروع الخري، 
مركــز  الحيــاة،  نــور  مركــز  بنــاء،  مركــز  وتــن،  مركــز 
ابــن ســينا، ومركــز زينــة، ويف املركــز العــارش مركــز 
حضارة. وشــهد الحفل حضور رئيس الهيئة العامة 
للشباب والثقافة األستاذ أحمد محيسن، واملدير 
للمســابقة  العليــا  اللجنــة  ورئيــس  للشــباب  العــام 
أحبــاء  ورئيــس مؤسســة  العقيــي،  جــامل  األســتاذ 
قمــر  النــوري  نــادر  محمــد  األســتاذ  ماليزيــا  غــزة 
االعتباريــة،  الشــخصيات  مــن  ولفيــف  الزمــان، 
وحضوًرا واســًعا من املراكز الشــبابية املشاركة يف 
املسابقة. ويف كلمة له أوضح رئيس الهيئة العامة 
للشباب والثقافة أحمد محيسن أن املسابقة تأيت 
ضمــن جهــود الهيئــة للنهــوض بالعمــل الشــبايب يف 
قطاع غزة، وتشجيع املراكز الشبابية وتوفر البيئة 

وتعزيــز  وطاقاتهــا  قدراتهــا  لتطويــر  لهــا  املناســبة 
التنافس الريف فيام بينها مبا يساهم يف االرتقاء 
الفلســطيني  للمجتمــع  تقدمهــا  التــي  بالخدمــات 
ورشيحــة الشــباب عى وجــه الخصوص.من جانبه، 
ذكــر رئيــس اللجنة العليا للمســابقة جامل العقيي 
تقييــم  يف  صعوبــة  واجهــت  التحكيــم  لجنــة  أن 
املراكز نظًرا لجودة الخدمات التي تقدمها واتساع 
مســتويات  وتقــارب  تســتهدفها  التــي  الرائــح 

غــزة  أحبــاء  مؤسســة  رئيــس  أكــد  بــدوره،  األداء. 
ماليزيــا األســتاذ محمــد نادر النــوري قمر الزمان، أن 
املسابقة ُتعد إنجاًزا جديًدا يف الراكة والتعاون 
برامــج  لتنفيــذ  واملؤسســة  الهيئــة  بــن  املســتمر 
نوعيــة مميــزة تخــدم الشــباب الفلســطيني يف ظــل 
الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها بســبب الحصــار 
وسياســات االحتــالل اإلجراميــة والعــدوان املتكــرر 

عى قطاع غزة.

مسقط/ وكاالت:
االعــراف  شــهادة  عــى  ُعــامن  ســلطنة  حصلــت 
الدولية بالقضاء عى انتقال فروس مرض نقص 
املناعــة البــري )اإليــدز( ومرض الزهري من األم 
إىل الطفــل، مــن منظمــة الصحــة العاملية، لتكون 
بذلك أول دولة يف إقليم رشق املتوسط تحصل 

عى هذه الشهادة العاملية املرموقة.
ُتحقــق  العامنيــة،  األنبــاء  أوردتــه وكالــة  مــا  ووفــق 
الســلطنة بحصولهــا عــى هــذا االعــراف هــدف 
لقطــاع  العامليــة  الصحــة  منظمــة  اســراتيجية 
إىل  الرامــي   2030-2022 العامليــة  الصحــة 
تحقيــق القضــاء عــى نقــل فــروس مــرض نقــص 

املناعة البري من األم إىل الطفل يف 50 دولة 
عــى األقــل بحلــول عــام 2025، ويف 100 دولــة 

بحلول عام 2030.
وأشــارت الوكالــة الرســمية إىل أنــه ســيتم تســليم 
شــهادة االعــراف الدوليــة يف حفــل رســمي ُيقــام 
غــًدا األربعــاء بحضــور رفيــع املســتوى مــن خــراء 
الصحــة  وزيــر  رعايــة  وتحــت  ودوليــن  محليــن 

الدكتور هالل بن عي السبتي.
ويرجــع حصــول ســلطنة ُعــامن عــى هــذا اإلنجــاز 
إىل عــدة عوامــل منهــا: دمــج مؤسســات الرعايــة 
الصحيــة األوليــة التــي تقــدم الرعايــة لــأم والطفل 
يف جميــع محافظــات ســلطنة ُعــامن، إضافــة إىل 

وجود شبكة مخترات تقوم بإجراء فحوص عالية 
ونظــام  اإليــدز  لعــالج  محدثــة  وأنظمــة  الجــودة، 
إلكــروين يف جميــع املؤسســات الصحيــة ســواء 
للمؤسســات  التابعــة  أو  الصحــة  لــوزارة  التابعــة 

الصحية الخاصة.
وبــدأ مــروع القضــاء عــى انتقــال فــروس نقص 
املناعة البري والزهري من األم إىل الطفل يف 
 2020 يوليو/متــوز  يف  وزاري  بقــرار  الســلطنة 
بتشــكيل لجنــة وطنية تقــوم بالعمل عى مراجعة 
عــى  القضــاء  ملــروع  السياســات  وتحســن 
انتقــال فــروس نقــص املناعــة البــري والزهــري 

من األم إىل الطفل.

فرجينيا/ وكاالت:
حلــل كاجــري كيليــك، زميــل أبحــاث 
ما بعد الدكتوراه يف علم الروبوتات 
كتلــة  فرجينيــا،  ويســت  بجامعــة 
جميــع املركبــات الجوالــة واملركبــات 
املريــخ،  إىل  املرســلة  املداريــة 
تعمــل  التــي  املركبــات  وزن  وطــرح 
حالًيــا، ليحصــل عــى 7.84 طًنــا مــن 
النفايــات  هــذه  وتشــتمل  النفايــات. 
عى أجهزة مهملة، ومركبات فضائية 
تحطمــت  التــي  وتلــك  نشــطة،  غــر 
عــى ســطح املريــخ، وتحديــًدا مركبــة 
لالتحــاد  التابعــة   2 املريــخ  كوكــب 
عــام  يف  هبطــت  التــي  الســوفيتي، 

فايكنغ 1، ومسبار فايكنغ 2، ومركبة 
ســكياباريي  ومســبار  ســوجورنر، 
األورويب،  الفضــاء  لوكالــة  التابــع 
روفــر،  وســريت  فينكــس،  ومســبار 

وأبورتشونيتي روفر.
معظــم  فــإن  لكيليــك،  ووفًقــا 
الروبوتــات ال تــزال ســليمة، وتعترهــا 
تاريخيــة  آثــاًرا  الفضــاء  وكاالت 

وليست قاممة مهملة.
"ذا  صحيفــة  يف  كيليــك  وكتــب 
كونفرزايشــن": "عندمــا تضيف كتلة 
تــم  التــي  الفضائيــة  املركبــات  كل 
عــى  تحصــل  املريــخ،  إىل  إرســالها 

نحو 10 آالف كيلوغرام".
ســوى  ليــس  الحطــام  هــذا  أن  وذكــر 
اإلنســان  محــاوالت  عــى  شــاهد 
الكوكــب  الكتشــاف  املتواصلــة 
األحمر، فوصول اإلنســان إىل املريخ 
خطــوة تنتظرهــا البرية منذ أن خطا 
نيــل أملســرونغ خطوتــه األوىل عــى 

أن  مــن  العلــامء  ويخــى   .1971

العينــات  يلــوث  أن  ميكــن  الحطــام 
مركبــة  بواســطة  جمعهــا  تــم  التــي 
"برســيفرنس" التابعــة لناســا، التــي 
تبحــث حالًيــا عــن حيــاة قدميــة عــى 

سطح املريخ.
والتقطــت املركبــة التــي هبطــت يف 
شــباط/ فرايــر 2021، صــوًرا لحطام 
أثنــاء مهمتهــا املتمثلــة بجمع عينات 

من املريخ سُتعاد إىل األرض. 
مركبــات  تســع  مجموعــه  مــا  ويوجــد 
ســطح  عــى  نشــطة  غــر  فضائيــة 
املريــخ، مبــا يف ذلــك مســبار املريخ 
ومســبار   ،6 املريــخ  ومركــب   ،3

سطح القمر.
املريــخ  إىل  اإلنســان  رحلــة  لكــن 
تختلــف كثــرا عــن رحلة أرمســرونغ، 
و14  أيــام   8 نحــو  اســتغرقت  التــي 
ســاعة و12 دقيقــة، حتــى عــاد ســامًلا 
املريــخ  إىل  فالرحلــة  األرض.  إىل 
باســتعامل أحــدث التقنيات املتاحة 
حالًيــا ستســتغرق 6 أشــهر عــى أقــل 
تقديــر، وهــو مــا يعنــي أن العودة إىل 
األرض لــن تكــون قبــل 12 شــهًرا دون 
إمدادات أو فرصة للحياة يف ظروف 
طبيعيــة. ووفــق برنامــج "أتــش آر يب" 
البــر  لدراســة  ناســا  أطلقتــه  الــذي 
خمســن  منــذ  واملمتــد  الفضــاء  يف 
خمســة  الفضــاء  رائــد  يواجــه  عاًمــا، 
مخاطر عند السفر يف الفضاء، أولها 
الغــالف  يحمينــا  التــي  اإلشــعاعات 
الجــوي منهــا، والتــي يــؤدي التعــرض 
مــن  بالكثــر  الجســم  إلصابــة  لهــا 

األمراض.

مركبة ناسا تلتقط صوًرا للنفايات على سطح المريخ

سلطنة عمان تحقق إنجاًزا عالمًيا بشأن القضاء على انتقال اإليدز 

"الشباب والثقافة" تكرم المراكز الفائزة في مسابقة أفضل مركز شبابي
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