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جمعية السالمة الخريية
بتمويل من الجمعية الكويتية لألغاثة
إعالن مناقصة مرشوع رقم 2022/18

تعلن جمعية السالمة الخريية وبتمويل كريم من ) األمانة العامة لألوقاف و 
بيت الزكاة الكويتي ( وبإرشاف الجمعية الكويتية لإلغاثة عن 

طرح عطاء مرشوع توفري أجهزة الفحص والكشف 
 )Mammography, Ultrasound( املبكر لرسطان الثدي
فعىل الراغبني يف رشاء كراسة العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة 
غزة – مفرتق الطريان خلق رشكة الوطنية عامرة الربيع ، للحصول عىل رزمة العطاء 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات للمتقدمني/

• ان يكون مؤهاًل حسب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومسجاًل 
يف دوائر الرضيبة.

• ان يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 
املفعول حسب املحدد يف العطاء.

• ان هــذه املناقصــة مفتوحــة لجميــع الجهــات ذوي االختصــاص يف هــذا 
املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.

• يجب عىل الرشكات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدي ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.
• يجب عىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )200( دوالر غري مسرتدة.

• لالستفســار: مراجعــة قســم املشــرتيات جمعيــة الســالمة الخرييــة عــىل 
جوال رقم )0594444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

المســتدعي )المدعــي(/ محمــود عبد الهــادي حلمي رجب - من ســكان 
غــزة - شــارع الوحــدة - عــامرة  األمــني - هويــة رقــم )800761892( وكيلهــم 

املحامي / خالد محمد الريس - غزة
المســتدعى ضدهــم )المدعــى عليهــم(/   1. عبــد الفتــاح جمعــة هاشــم 
الريــس - غــزة - شــارع الريــس - بجــوار ديــوان عائلــة الريــس. 2. ســليم جمعة هاشــم 
الريس - غزة - شارع الريس - بجوار ديوان عائلة الريس.   3. محمد جمعة هاشم 
الريــس - غــزة - شــارع الريــس - بجــوار ديــوان عائلــة الريــس. 4. مــروة جمعــة هاشــم 
الريس - غزة - شــارع الريس - بجوار ديوان عائلة الريس.  5. صباح جمعة هاشــم 
الريس - غزة - شارع الريس - بجوار ديوان عائلة الريس.    )جميعهم خارج البالد(

نوع الدعوى/  )تنفيذ عيني(
قيمــة الدعــوى/ )200328( دينــار أردين )مائتــا ألــف وثالمثائــة ومثانيــة 

وعرشون ديناًرا أردنًيا(.
جلسة يوم:  2022/10/02 

الحضور : حرض أ. نور كريزم متدربة لدى وكيل املدعي 
                 مل يحرض املدعى عليه لسبق السري بحقه حضوريا.

// الحكم // باسم الشعب العريب الفلسطيني 
حكمــت املحكمــة بتنفيــذ العقــد املرســوم بعنــوان "عقــد اتفــاق عــي بيــع قطعــة ارض 
" واملــدون بتاريــخ )06/09/2021( واملتكــون يف مــا بــني املدعــي االول / محمــد 
عبــد الهــادي حلمــي رجــب واملدعــى عليــه االول / عاهــد صائــب درويــش الوحيــدي 
واملرفــق ضمــن طــي املــرز )م/1 عــدد )8( تنفيــذًا عينيــًا وذلــك بشــطب مــا مســاحته 
)228.9م2( مائتان ومثانية وعرشون مرتًا مربعا وتسعون سنتيمرتًا مربعًا عن أسامء 
املدعى عليهم من الثاين وحتى السادس وهم كل من / عبد الفتاح و سليم ومحمد 
ومروة وصباح أوالد جمعة هاشم الريس ، وبتنفيذ العقد املرسوم بعنوان )عقد اتفاق 
عــىل بيــع أرض( واملحــرر بتاريــخ )25/05/2021( واملتكــون يف ما بني املدعني من 
الثــاين وحتــى الرابعــة / يوســف ومــوىس وهبــة أوالد / منــر الخزنــدار واملدعــى عليهــم 
من الثاين وحتى السادس املشار إليهم سابقا واملرفق صمن طي املرز )م/1( عدد 
8 تنفيذًا عينيًا وذلك بشطب ما مساحته )159.36م2( مائة وتسعة وخمسون مرتًا 
مربعــًا وســتة وثالثــون ســنتيمرت مربعــًا وكلتــا القطعتــني تقعــا يف ارض القســيمة رقــم 
)106( مــن أرايض القطعــة رقــم )680( مــن أرايض غــزة الــدرج واملســامة )الفوايضــة( 
وإشــعار اإلدارة العامــة لتســجيل األرايض والعقــارات بســلطة األرايض )الطابــو( بذلك 
. وتضمــني املدعــى عليهــم بالرســوم واملصاريــف ومبلــغ )50( دينــار( خمســون دينــار 

أردين أتعاب محاماة، حكاًم صدر وأفهم علنًا بتاريخ: 2022/10/02.
قاضي محكمة بداية غزة / األستاذ: ايهاب عرفات

نبلغــك أيهــا املســتدعى ضدهــم أنــه وبتاريــخ 2022/10/02 قــد صــدر بحقكــم 
الحكم املذكور وعليه نبلغكم صورة حتى يتسنى لكم اتخاذ املقتىض القانوين 
حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول، حرر 2022/11/24
رئيس قلم محكمة بداية غزة /  األستاذ: عمار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
لدى محكمة بداية غزة 

يف القضية رقم 293/ 2022 -  يف الطلب رقم 2022/2692

أعلن أنا/ محمود حمدالله إبراهيم حسونة وأحمل هوية رقم 
801140831 عن فقد جواز ســفري فالرجاء ممن يجده أن 

يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

)RFQ. NSR /DIG.PROGECT 01 ( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء أجهزة مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة بالرشاكــة مــع وبتمويــل مــن 
الحياتيــة  الظــروف  الفرنســية ( ضمــن مــرشوع تحســني  )مؤسســة كرامــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ىف قطــاع غــــزة ، عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة 
حســب  وحفاظــات  صحيــة  وحقيبــة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  مســاعدة 
الرشوط و املواصفـــــات املنصوص علـــــيها فــــــي مستندات العـــــطاء رقـــــــــم

واملورديــن  الــرشكات  كافــة  وتدعــو    )RFQ NSR-DIG. PEOJECT 01(
للمشــاركة يف هــذه  التقــدم  والخــرة  املســجلني رســميا وذوي االختصــاص 
املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل 
فقــط غــري مســرتدة، وذلــك اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة من صباح يــوم االحد 
املوافــق 202/11/27 وحتــى الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا مــن يــوم االربعــاء 
املوافــق 2022/11/30  يف مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة– 
بجوار نادي النرص العريب، شارع سعيد العاص املتفرع من شارع اللبابيدي، 
حي الرمال الشاميل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الرشوط التالية: 
1. يجب أن تكون األســعار بالدوالر وتشــمل رضيبة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يرفق مع العطاء ضامن ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( بقيمة 

1000 $ وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.

3. آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــرش مــن ظهر يــوم االحد 

املوافــق 2022/12/04 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعد واملكان 
ســاري  الســعر  عــرض  يكــون  أن  وعــىل  املورديــن  مــن  يرغــب  مــن  وحضــور 

املفعول حتى 2023/3/31.
4.  مزيدا من الرشوط واملعلومات حول العطاء تجدونها يف كراسة العطاء 

 . RFQ.NSR/DIG.PROGECT 01 رقم
5. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء )ملدة يومني متتاليني(.

د انتفاضته لردع المحتل ورموزه اإلرهابية حماس: شعبنا سيصعِّ

"بن غفير" يتولــــى حقيبــة 
"األمن الداخلي" بصالحيات موسعة

النارصة-غزة/ فلسطني:
و"القــوة  "الليكــود"  حزبــا  وقــع 
اتفــاق  عــىل  أمــس،  اليهوديــة" 
ائتاليف يقيض بتويل رئيس الحزب 
الثاين إيتامر بن غفري حقيبة األمن 
واســعة،  صالحيــات  مــع  الداخــي 
الحقيبــة  هــذه  عــىل  وســتطلق 

تسمية "وزارة األمن القومي".
أبرمــه  الــذي  االتفــاق  وبحســب 
املكلــف بتشــكيل حكومة االحتالل 
عضــو  ســيتوىل  نتنياهــو،  بنيامــني 
عــن  اإلرسائيــي  "الكنيســت" 
يتســحاق  اليهوديــة"  "القــوة  حــزب 
اســتيطان  حقيبــة  فاســريالوف 
عضــو  وســيعني  والجليــل،  النقــب 
"الكنيست" عاميحاي إلياهو وزيرا 
للرتاث، وسيمنح "بن غفري" وحزبه 
هيئات إلنفاذ القانون كانت موزعة 

حتى اآلن بني عدد من الوزارات.
"وزارة  مســؤولية  إىل  وســتنقل 
يســمى  مــا  وحــدة  القومــي"  األمــن 
"حرس الحدود" يف الضفة الغربية 
الخــرضاء"؛  و"الرشطــة  املحتلــة، 
وهــي وحــدة ذات صالحيــات إنفــاذ 
وتحقيــق ومحاكمة تعنــى باملخاطر 
والــرصف  كالنفايــات  البيئيــة 
الصحي، وكذلك وحدة "الدوريات 
خاضعــة  كانــت  التــي  الخــرضاء" 
لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة 
تعمــل  التــي  األرايض  قانــون  إنفــاذ 

يف إطار وزارة املالية.
مــا  تشــكيل  عــىل  االتفــاق  تــم  كــام 
واســع  وطنــي"  بـ"حــرس  يســمى 

عمــل  نظــام  وتوســيع  النطــاق، 
"حــرس  يف  االحتيــاط  وحــدات 

الحدود".
"حــرس  رسيــة   22 ســُتنقل  كــام 
الحــدود" تعمــل يف الضفــة الغربيــة 
ا من مســؤولية جيش االحتالل  حاليًّ
وســتكون  غفــري"،  "بــن  وزارة  إىل 

لهذه القوات صالحيات رشطية.
إنفــاذ  جهــاز  يف  مســؤول  وحــذر 
القانــون مــن أن هــذا األمــر ســيحول 
"حرس الحدود" يف الضفة الغربية 
غفــري"  لـ"بــن  الخاصــة  الرشطــة  إىل 
يف املناطق الفلســطينية املحتلة، 
صحيفــة  عنــه  نقلــت  مــا  وفــق 

"هآرتس" العرية.
ويقــيض االتفاق االئتاليف بتوســيع 
النقــب  اســتيطان  صالحيــات وزارة 
إليهــا  وســتنقل  أيضــا،  والجليــل 
مســؤولية رشعنة البؤر االســتيطانية 
الغربيــة،  الضفــة  يف  العشــوائية 
وســُيطلق عىل هذه الوزارة تســمية 
والجليــل  النقــب  تطويــر  "وزارة 

واملناعة القومية".
ســلطة  الــرتاث  وزارة  وســتضم 
عــىل  للحفــاظ  واملجلــس  اآلثــار 
"املواقــع األثرية". وســيتم تقســيم 
هــذه الــوزارة بحيــث يحصــل حــزب 
األطــراف، أي  عــىل وزارة  "شــاس" 
وســط  خــارج  الواقعــة  املناطــق 

فلسطني املحتلة عام 1948.
اليهوديــة"  "القــوة  وســيحصل 
عــىل رئاســة لجنــة األمــن الداخــي 
عــىل  والتنــاوب  "الكنيســت"،  يف 

رئاســة لجنة ما يســمى بـ"الصندوق 
)إرسائيــل("  مواطنــي  أجــل  مــن 
وزارة  يف  وزيــر  نائــب  ومنصــب 

االقتصاد.
يف  "الليكــود"  يف  مصــدر  وقــال 
بيــان: إن الهــدف اآلن هــو محاولــة 
حــول  اتفاقيــات  إىل  التوصــل 
أن  "ونأمــل  الجميــع  مــع  مناصــب 
الدينيــة  الصهيونيــة  حــزب  يدخــل 
مل  وإن  أيضــا،  املســار  هــذا  إىل 
األخرييــن  فســيبقون  ذلــك  يفعــل 

ويتعرضون إىل ضغط شعبي".
االتفــاق  أن  ذلــك  مــن  ويظهــر 
االئتــاليف الــذي أُعلــن توقيعــه هــو 
باألساس محاولة ملامرسة ضغوط 
عــىل رئيــس "الصهيونيــة الدينيــة" 
بتسلئيل سموتريتش، ليتنازل عن 
قســم مــن مطالبــه. وأُعلــن أن هــذا 
و"القــوة  "الليكــود"  بــني  االتفــاق 
ا،  رســميًّ اتفاًقــا  ليــس  اليهوديــة" 
وإمنــا هــو إعــالن تســوية الخالفــات 

بني الحزبني.
ودعــا "بــن غفــري" كتــل اليمــني إىل 
تشــكيل حكومــة ميــني بالكامل يف 
أرسع مــا ميكــن، لكيــال يحكــم يائري 
لبيــد وبينــي غانتــس يف )إرسائيــل( 

يوًما آخر.
جيــش  وزيــر  ــق  علَّ جهتــه،  مــن 
عــىل  غانتــس  بينــي  االحتــالل 
االتفــاق االئتــاليف بأنــه ســتكون لــه 
تداعيــات خطــرية عــىل )إرسائيل(، 
ا أنه يعني "إقامة جيش خاص  عادًّ

لنب غفري".
وكتــب غانتــس يف منشــور مطــول 
"فيســبوك"  يف  صفحتــه  عــىل 
بــني  االئتــاليف  االتفــاق  أن  أمــس، 
إىل  يشــري  غفــري  وبــن  نتنياهــو 
االتجــاه الذي تســري نحوه الحكومة 

صالحيــات  تفكيــك  املقبلــة: 
وزارات  شــظايا  إىل  الحكومــة 
تفكيــك  سياســية.  ملصالــح  وفًقــا 
أطــر عســكرية يف الضفــة، تشــمل 
العمليــايت  األداء  اســتهداف 

للجيش والرشطة.
قــدرات  "فصــل  أن  وتابــع 
بــني  املدنيــة  اإلدارة  وصالحيــات 
وزاريت األمــن واملاليــة، ومامرســة 
بــني  الضفــة  يف  األمنيــة  القــوة 
الداخــي،  واألمــن  األمــن  وزاريت 
دوليــة  ضغوطــا  علينــا  تجلــب  قــد 
شــديدة حول )ضم فعي( بالضفة 
مــن دون أن نســتفيد شــيئا، ال يف 
األمن وال عىل األرض، وهذا يؤدي 
كبــري،  وأمنــي  إداري  ضعــف  إىل 
لــنب  خــاص(  )جيــش  إنشــاء  وفكــرة 
غفري يف الضفة تشكل خطرا عىل 
أخطــاء  وســتنتج  القــوة  مامرســة 

أمنية جدية".
وتعليًقــا عــىل االتفاق بــني نتنياهو 
و"بــن غفــري"، قال املتحدث باســم 
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس 
حــازم قاســم: "إن إعالن الصهيوين 
املتطــرف بــن غفــري توصلــه التفــاق 
مــا  خاللــه  مــن  يتــوىل  ائتــاليف 
الداخــي  األمــن  وزارة  يســمى 
بصالحيــات موســعة، يؤكــد إرصار 
الحكومــة الصهيونيــة املقبلــة عــىل 
عنرصيــة  أكــر  سياســات  تبنــي 
ومقدســاته  شــعبنا  ضــد  وفاشــية 
وأرضــه". وأكــد قاســم يف ترصيــح 
صحفــي أمــس أن تصعيــد العدوان 
الداخــل  عــىل شــعبنا وخاصــة يف 
مــن  مبزيــد  ســيواَجه  املحتــل، 
النضــايل،  والفعــل  الصمــود 
وتصعيــد لالنتفاضــة لــردع املحتــل 

ورموزه اإلرهابية.

رئيس "الشاباك" األسبق ُيحذر من 
تصعيد وشيك في الضفة والقدس

تقرير: المجتمع اإلسرائيلي أكثر تطرًفا وتقباًل 
لتصعيد االعتداءات على الفلسطينيين

النارصة/ فلسطني:
العــام  األمــن  لجهــاز  األســبق  الرئيــس  حــذر 
اإلرسائيــي "الشــاباك" عامــي أيالــون، أمــس، 
املحتلتــني  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  أن  مــن 
خطــري  أمنــي  تصعيــد  إىل  تتجهــان  خاصــة 
وأوسع من الوضع الحايل، مشريا إىل مفاقمة 
عمليــة التفجــري املزدوجة يف القدس األربعاء 
فشــل  عقــب  ســيام  وال  األمــور،  املــايض 

"الشاباك" يف منعها.
وعد أيالون يف حديث إلذاعة 103 العرية أن 
مؤسسات االحتالل األمنية والعسكرية تواجه 
حالــة تصعيــد "وينبغي أن ندرك االتجاه، وأننا 
ا، وال أعلم إذا كان  نتجــه إىل تصعيــد كبــري جــدًّ
ينبغي تسمية ذلك انتفاضة، فاالنتفاضة هي 
هبــة شــعبية، وهــي ليســت عنًفــا بــال خلفيــة. 

ا". والوضع ليس بهذا الشكل حاليًّ
وليــس  رأســه،  يرفــع  "الجميــع  وأضــاف: 
ونحــن  فقــط،  الفلســطينية  التنظيــامت 
طاقــة  فيــه  توجــد  واقــع  يف  موجــودون 
بالنســبة  األقــى  واملســجد  قوميــة،  دينيــة 

وجبــل  القــدس  مثــل  متاًمــا  للفلســطينيني 
الهيكل بالنسبة لنا، إذ مل يعد رمزا دينيا فقط، 

وإمنا رمز ديني قومي" عىل حد تعبريه.
وتابــع: "ال أعلــم إذا مــا ســتكون هــذه تنظيامت 
مثــل حركــة حــامس، ولكــن مــن الجهــة األخــرى 
يف  ســميناها  التــي  أخــرى  تنظيــامت  هنــاك 
املــايض بالعمليــات الكبــرية"، معتــرا أنــه يف 
تصعيــد كهــذا "ســيموت أشــخاص وســيصاب 
إىل  نتجــه  لكنــا  عددهــم،  أعــرف  ال  آخــرون، 
هنــاك. لــن يحــدث هــذا غــدا، وال أعــرف متــى 
ســيحدث  هــذا  أن  مــن  متأكــد  لكننــي  بدقــة، 
الفقــر،  مــن  تتغــذى  املوجــودة  الطاقــة  ألن 
انعــدام األمــل، وزد عــىل ذلــك انعــدام القيــادة 

املطلقة".
الســلطة  يف  اليــوم  يوجــد  "ال  وأردف: 
الفلســطينية قيــادة قــادرة عــىل لجــم الشــعب 
الفلســطيني، ألنــه تــم تحطيــم قيادتــه بالكامل، 
والسياســة اإلرسائيليــة التــي أراهــا اليــوم التــي 
ليــس  القريــب،  املــدى  يف  تكــون  أن  أتوقــع 
يف  ذلــك  إىل  ينضــم  أبــدا،  ملجومــة  قيــادة 

الجانــب الفلســطيني الفقر ومجموعات كبرية 
تشعر بالذل".

ســيعود  االحتــالل  أن  الواضــح  أن  إىل  ولفــت 
إىل تنفيــذ العدوانــات الواســعة واالغتيــاالت، 
واســعة  عدوانــات  تنفيــذ  إمكانيــة  متوقعــا 
وكبــرية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، "وهــذا 
الهــدوء،  مــن  ا  نســبيًّ قصــرية  أوقاًتــا  ســيمنحنا 
االتجــاه  تغــري  ولــن  املشــكلة  تحــل  لــن  لكنهــا 

أبًدا".
عمليــة  منــع  يف  "الشــاباك"  إخفــاق  وحــول 
القــدس املزدوجــة، عــد أيالون عدم إحباط أيٍّ 
من العمليات "فشاًل"، معتقًدا أن "الشاباك" 
يــدرك ذلــك أفضــل من أي أحد آخر، "وينبغي 
التمييــز بــني عمليــات أفــراد ال ميكــن إحباطهــا 
وبــني عمليــات منظمــة، فعمليــة القــدس ليــس 

عملية أفراد بل عملية نفذها تنظيم".
الــذي  َمــن  مهــامًّ  "ليــس  العمليــة  إن  وقــال: 
أي  أو  اإلســالمي  الجهــاد  أو  حــامس  نفذهــا؛ 
تنظيــام  هنــاك  أن  الواضــح  لكــن  آخــر،  تنظيــم 

وتخطيطا وتنسيقا ومواد متفجرة".

النارصة/ فلسطني:
صحيفــة  نرشتــه  تقريــر  كشــف 
أن  أمــس  العريــة  "هآرتــس" 
اإلرسائيــي  االحتــالل  مجتمــع 
وتقبــال  تطرفــا  أكــر  بــات 
عــىل  االعتــداءات  لتصعيــد 
يف  الفلســطيني  الشــعب 
بــاألرايض  وجــوده  أماكــن  كل 
مــن  املزيــد  وإنشــاء  املحتلــة، 

املستوطنات.
مــؤرشات  أن  التقريــر  وذكــر 
االحتــالل  انتخابــات  نتائــج 
األخــرية وفــوز اليمــني املتطــرف 
واضحــة  برســائل  تبعــث  فيهــا 

وناشــطي  حــركات  إىل 
يف  خاصــة  املتطــرف  اليمــني 
إىل  وكذلــك  املســتوطنات، 
قوات جيش االحتالل ورشطته، 
االعتــداءات  تصعيــد  باتجــاه 

عىل الفلسطينيني.
"القــوة  حــزب  رئيــس  وتعهــد 
غفــري،  بــن  إيتــامر  اليهوديــة" 
األمــن  حقيبــة  ســيتوىل  الــذي 
الداخــي مــع صالحيــات أوســع 
مــن املــايض، بتغيــري تعليــامت 
إطالق النار بحيث تســهل عىل 
الجنود وأفراد الرشطة وتعفيهم 
دعــام  ومتنحهــم  عقوبــات،  مــن 

واسعا.
لــن  أنــه  إىل  التقريــر  ولفــت 
كهــذه  تعليــامت  إرســاء  يتــم 
بالــرضورة،  القانــون  خــالل  مــن 
"لكــن روح القائــد ســترتجم إىل 
سياسة يف مكانني: يف أوساط 
امليــداين  القيــادي  املســتوى 
املتــدين ولــدى أجهــزة التحقيق 
وقســم  العســكرية  والنيابــة 
التحقيقات مع أفراد الرشطة".

الوضــع  هــذا  أن  إىل  وأشــار 
لــدى  خصبــة  بــأرض  يلتقــي 
اإلرسائيــي،  الجمهــور 
اســتطالع  مــن  يتبــني  حســبام 
اإلرسائيــي  "املعهــد  أجــراه 
يف  وســينرش  للدميقراطيــة" 
"األمــن  حــول  الســنوي  مؤمتــره 
هــذا  والدميقراطيــة"  القومــي 

األسبوع.
عينــة  بــني  االســتطالع  وأجــري 
مؤلفة من 800 شخص ميثلون 
يف  فقــط  اليهــود  اإلرسائيليــني 
فلســطني املحتلــة عــام 1948، 
تطــرف  زيــادة  نتائجــه  وبينــت 
حيــال  اإلرسائيــي  املجتمــع 
مامرســة القــوة العســكرية ضــد 
بنتائــج  قياًســا  الفلســطينيني، 
اســتطالع مشــابه أجــراه املعهــد 

عام 2018.
يعتقــد  االســتطالع،  وبحســب 
إعــدام  يجــب  أنــه   71%

بقتــل  أدينــوا  فلســطينيني 
كانــت  حــني  يف  إرسائيليــني، 
يف   63% النســبة  هــذه 
أربــع  قبــل  الســابق  االســتطالع 

سنوات.
فلســطيني  إعــدام   55% وأيــد 
نفذ عملية وبعد إصابته بجروح 
شــّلت حركتــه وال يشــكل خطــًرا 
بـــ%37 يف  مقارنــة  أحــد،  عــىل 
ويؤيــد  الســابق.  االســتطالع 
بشــكل  النــار  إطــالق   45.5%

مكثف باتجاه تجمعات ســكانية 
فلســطينية "لــيك وعــي فصائــل 
فلسطينية تتحدى )إرسائيل("، 

 27.5% النســبة  هــذه  وكانــت 
يف االستطالع السابق.

االســتطالع  يف   80% وأيــد 
أثنــاء  "يف  أنــه  مقولــة  الســابق 
عســكرية،  لعمليــة  التخطيــط 
مــن  التأكــد  الجيــش  عــىل 
القوانــني  تنتهــك  ال  أنهــا 
وتراجعــت  للحــرب"،  الدوليــة 
يف   63% إىل  النســبة  هــذه 

االستطالع الحايل.
قضيــة  إىل  التقريــر  وأشــار 
الجنــدي القاتــل "إليئــور أزاريــا" 
الذي أعدم الشاب الفلسطيني 
رغــم  الرشيــف  الفتــاح  عبــد 
حرجــة  بجــروح  مصابــا  كان  أنــه 
يف  حركــة،  أي  عــىل  يقــوى  وال 
الضفــة  جنــويب  الخليــل  مدينــة 
 ،2016 عــام  املحتلــة  الغربيــة 
أركان  رئيــس  أرص  حينــه  ويف 
جيش االحتالل غادي آيزنكوت 
القاتــل  الجنــدي  إدانــة  عــىل 
التــزم  حــني  يف  ومحاكمتــه، 
رئيــس الحكومــة حينهــا بنيامــني 
مــوازاة  يف  الصمــت  نتنياهــو 

مواقف اليمني ضد آيزنكوت.
رئيــس  أن  التقريــر  وأضــاف 
االحتــالل  جيــش  أركان 
أكــر  كوخــايف  أفيــف  الحــايل 
سياســية  قضايــا  حيــال  حــذرا 
اعتــداءات  وبعــد  مشــحونة، 
الخليــل  يف  املســتوطنني 
وأمالكهــم  الفلســطينيني  عــىل 
ويف  املــايض،  الســبت 
يف  متكــررة  أخــرى  اعتــداءات 
الفــرتة املاضيــة، نــدد كوخــايف 
باعتــداءات املســتوطنني عــىل 
عــن  التعبــري  عــن  وامتنــع  جنــود 
موقــف حيــال االعتــداءات عــىل 

الفلسطينيني.
وعد التقرير أن التحدي سيكون 
جيــش  أركان  رئيــس  أمــام  أشــد 
هريتــي  القــادم  االحتــالل 
عليفــي، يف ظل حكومة ميينية 
األجــواء  ظــل  ويف  متطرفــة، 

العامة األكر تطرفا.
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تقدير موقف

د. عدنان أبو عامر

تشاؤم إسرائيلي إزاء 
تصاعد التهديدات األمنية

العســكرية  والتحديــات  األمنيــة  التهديــدات  تصاعــد  مــع 
حــول االحتــال، زادت أوســاطه االســتخبارية مــن تقديراتهــا 
رأســها  وعــى  املخــاوف،  هــذه  تصاعــد  بشــأن  املتشــامئة 
الربنامــج النــووي إليــران الــذي ميــي قدًمــا، ولكــن دون إثــارة 
غضــب املجتمــع الــدويل، عــى حــن تبيــع مئــات الطائــرات 
ــا  أمريكيًّ صمًتــا  ه  تعــدُّ مــا  الرغــم  عــى  لروســيا،  طيــار  دون 
تجــاه ســلوكها يف املنطقــة، مــا يدفــع دولــة االحتــال للعمــل 
مبفردهــا، وتتخــذ قــرارات تتعلــق بأمنهــا، صحيــح أن هنــاك 
صمــت  تســميته  ميكــن  ــا،  فعليًّ ليــس  لكنــه  ــا،  أمريكيًّ دعــًا 

املوافقة.
االســتخبارات  جهــاز  رئيــس  أصدرهــا  التقديــرات  هــذه  آخــر 
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل أهارون حاليفا، الذي أشار 
إىل الجبهة الشــالية، والعاقة بن حزب الله وإيران، ودعم 
األخــرة لروســيا يف حــرب أوكرانيــا، والتخــوف اإلرسائيــيل من 
تأثر ذلك يف زيادة نشاطها العدواين يف سوريا، فضًا عن 
تصاعد التوترات األمنية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

مــن الواضــح أن التوقعــات الــذي كشــفها حاليفــا تعــد مقلقــة 
بخطــوات  تتقــدم  إيــران  أن  صحيــح  اإلرسائيليــة،  لألوســاط 
صغــرة ورسيعــة نحــو األســلحة النوويــة، لكــن مصــدر قلقه أن 
العــامل الــرايض يقبــل بهــذا، وهــو أمــر مفــروغ منــه، مــا يجعــل 
دولــة االحتــال الوحيــدة املســتعدة للتحــرك تجاههــا، وهــي 
بصــدد إقنــاع الواليــات املتحــدة باالنضــام إليهــا، وال ســيا 
أن طهــران عــززت حــزب اللــه بالصواريــخ اســتعداًدا ملواجهــة 

محتملة.
هــذه الصــورة املقلقــة للتهديــدات املحيطــة باالحتــال يف 
لكــن  يجهــل وجودهــا،  اإلرسائيــيل  الجمهــور  لعــل  املنطقــة، 
ألمريــكا  املــوايل  الغــريب  املعســكر  أن  حقيقــة  يقلقــه  مــا 
واألمريكين أنفسهم، الذين يدركون تقدم إيران يف املجال 
النــووي، ونشــاطها اإلقليمــي والعاملــي، ال يفعلــون شــيًئا، مع 
املتحــدة  للواليــات  كوخــايف  أفيــف  الجيــش  قائــد  زيــارة  أن 

جاءت يف توقيت حرج ال مثيل له.
هذه الصورة املتشــامئة ال تعني أن الوقت لعملية عســكرية 
ضــد إيــران قــد حــان بعــد، لكــن مــن الــروري التحضــر لهــا، 
املتحــدة  الواليــات  وإقنــاع  اإلرسائيليــة،  التوجهــات  وفــق 
باملشــاركة فيهــا، أو مســاعدتها بقــدر مــا تســتطيع، خاصــة أن 
إيران تسارع يف شحن األسلحة من سوريا للحزب يك تكون 

ذخرة بحوزته إذا قرر الترصف بقوة ضد االحتال.

ضمن مرشوع دعم السيادة الغذائية لسكان قطاع غزة من خال الزراعة املحمية 
يف املناطق صعبة الوصول، تعلن جمعية الزكاة االسامية – لجنة زكاة غزة 
وبتمويل كريم من هيومن أبيل-مكتب فلسطن عن طرح املناقصة التالية:

واســتصاح  تأهيــل  إعــادة  عطــاء  طــرح  عــن  االســامية  الــزكاة  جمعيــة  تعلــن 
ضمــن  للمزارعــن  الزراعيــة  املدخــات  توفــر  خــال  مــن  الزراعيــة  االرايض 
)مــرشوع دعــم الســيادة الغذائيــة لســكان قطــاع غزة من خــال الزراعة املحمية 
يف املناطق مقيدة الوصول(، فعى الراغبن بالتقدم مراعاة الرشوط التالية: 
1. يجــب أن يكــون قــادر عــى اصــدار فواتــر رضيبيــة وشــهادة اســتقطاع مــن 

رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية.
2. أن يكون لدى املتقدم خربة يف أعال مشابهة.

3. أن تتوفر لديه القدرة عى توفر كافة املواد والكميات املطلوبة لتنفيذ أعال العطاء.

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

5. يجب أن تكون االسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن )120( يوًما من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
6. العطاء  يتكون من ثاث مجوعات وقابل للتجزئة، كا يحق للرشكات باملشاركة 

يف جميع املجموعات او مجموعة واحدة وال ميكن تجزئة املجموعة الواحدة.
7. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 سارية املفعول ملدة 120 يوًما 

مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر من 
أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية، بإســم جمعيــة الــزكاة 

االسامية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
8. تســليم العطــاءات يف مقــر جمعيــة الــزكاة اإلســامية  الكائــن يف  " غــزة، 

الرمــال، ش أحمــد عبــد العزيــز، بــرج ديانــا مقابــل مكتبــة انعيــم، الطابــق الثاين، 
ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.

9. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية ملن يرغب الحضور من الرشكات 

الخميــس  يــوم  مــن  ظهــرا   12:30 الســاعة  فقــط  ســعر  بعــرض  املتقدمــة 
2022/12/01 يف مقر الجمعية.

10. مثن نسخة العطاء غر مسرتدة.

11. رسوم االعان عى من يرسو عليه العطاء ملدة يومن.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية الزكاة االســامية – لجنة زكاة غزة – 

دائرة املشرتيات خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2820300(.
13. أوقات استقبال الرشكات: يوميا عدا الجمعة من الساعة   8:00صباحًا 

حتى الساعة 01:30   مساًء.

إعالن عطاء 
GZ-2022 -016 رقم

إعالن تلزيم سوق السمك لبلدية دير البلح بالمزاد
 بطريقة الظرف المختوم للعام2023

تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها يف تلزيم سوق السمك وذلك عن طريق املزاد 
بالظرف املختوم للفرتة من2023/1/1 وحتى يوم  31/ 2023/12 وذلك وفقا 
لكراسة الرشوط واملواصفات املوضحة يف الئحة املزايدة التي ميكن الحصول 
عليهــا خــال الــدوام الرســمي لبلديــة ديــر البلــح  وعــيل مــن يرغــب دخــول املــزاد 

التقيد بالرشوط املدونة بائحة رشوط التلزيم باإلضافة إىل الرشوط التالية:- 
1. اســتام الئحة رشوط الدخول يف املزاد من دائرة الشــؤون القانونية ببلدية 

الســبت املوافــق  يــوم  مــن  اعتبــارًا  الرســمي  الــدوام  أثنــاء ســاعات  البلــح  ديــر 
2022/11/26 مقابل رسم غر مسرتد قدره 100 شيكل لكل الئحة مزايدة .

2. مــدة التلزيــم ســنة مياديــة كاملــة تبــدأ مــن 2023/1/1 وتنتهي يف نهاية 

يوم 2023/12/31 .
3. يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )100000 شيكل ( مائة آلف شيكل 

نقدًا أو بشيك بني داخل الظرف املختوم. 
4. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد للبلديــة بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــدًا وكامــا 

خال 48 ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع 
خــال املــدة املذكــورة يتــم مصــادرة التأمــن مــع مطالبــة الــرايس عليــه املزاد 

بالتعويض عن كل عطل أو رضر يلحق البلدية .
5. أن يقوم املزايد بإيداع ووضع ظرف املزايدة  بالظرف املختوم يف صندوق 

العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــرش ظهرًا من يــوم الخميس 
املوافــق 2022/12/1 لــدى الدائــرة القانونيــة ببلديــة ديــر البلــح، ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
 2022/12/1 املوافــق  الخميــس  يــوم  املزايــدة  مظاريــف  فتــح  ســيتم   .6

الساعة الثانية عرش ظهرًا بالدائرة القانونية مبقر بلدية دير البلح. 
7. عدم التزام البلدية بأعى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 

8. يحــق للبلديــة إلغــاء املزايــدة وإعادتهــا دون إبــداء األســباب وتحويلها اىل 

جلسة مزاد علني.
ســر  حســن  شــهادة  إحضــار  للمــزاد  يف  الدخــول  يرغــب  مــن  كل  يلتــزم   .9

وسلوك وخلو طرف رضيبي من الجهات املختصة.
10. يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نرش اإلعان يف الصحف . 

بلدية دير البلح 

دولــــة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

  بلدية دير البلح  

       تعلــن بلديــة عبســان الكبــرة عــن رغبتهــا بإجــراء مزايــدة بالظــرف املختــوم لتلزيــم 
موقف ســيارات )خانيونس – غزة -األورويب( والواقع ضمن نفوذ بلدية عبســان الكبرة 
وذلك خال املدة التي تبدأ بتاريخ: 2023/01/01م وحتى تاريخ:2023/12/31م 
وذلــك وفقــًا لــرشوط املزايــدة املعتمــدة والتي ميكن الحصول عليها من الدائرة املالية 

خال ساعات الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفقا للرشوط التالية:
1.  مدة التلزيم تبدأ بتاريخ: 2023/01/01م وتنتهى يف نهاية يوم األحد 

املوافق :2023/12/31م .
2. اســتام الئحــة املــزاد ورشوطهــا مــن الدائــرة املاليــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام 

الرســمي اعتبــارا مــن يــوم الســبت املوافــق: 2022/11/26م مقابــل رســم 
وقدره 100شيكل أي مائة شيكل غر مسرتدة .

 ( بقيمــة  ابتدائيــًا  نقديــًا  تأمينــا  املزايــدة  بدخــول  يرغــب  مــن  كل  يرفــق   .3

1000شــيكل ( أي ألــف شــيكل مســرتدة وفقــًا للقانــون مبوجــب شــيك بنــي 

مصــدق أو مبلــغ نقــدي يوضــع يف صنــدوق البلديــة أو كفالــة بنكيــة علــًا بــأن 
آخــر موعــد لتســليم التأمــن املطلــوب حســب رشوط املزايــدة يف موعــد 

أقصاه الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق:2022/12/04م .
4. تقدم العروض بظرف مغلق بعد تعبئتها من قبل صاحب العرض وتودع يف الصندوق

املخصص لذلك يف الدائرة املالية يف املبنى الرئييس لبلدية عبسان الكبرة.
5. آخــر موعــد لتســليم العــروض بالظــرف املختــوم قبــل الســاعة العــارشة مــن 

صباح يوم االحد املوافق: 2022/12/04م وذلك يف الصندوق املخصص 
لذلــك يف مكتــب / الدائــرة املاليــة ، ولــن يســمح ألى شــخص تقديــم الظــرف 

الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
6. ســيتم فتــح مظاريــف العــروض يف قاعــة البلديــة ويف نفــس موعــد انتهــاء 

التســليم يف جلســة علنيــة بحضــور أصحــاب العاقــة مــن املتقدمــن وذلــك 
يــوم االحــد املوافــق:2022/12/04م الســاعة الثانيــة عــرش، مــع العلــم بــأن 

فتح العروض وإعانها ال يعترب إحالة أو موافقة عى أي من املتقدمن  .
7. يحق للبلدية إلغاء املزاد وإعادة االعان عنه مره أخرى دون إبداء االسباب 

ودون أي اســتحقاق للغــر يف حالــة مــا إذا كانــت األســعار مجحفــة بحــق البلديــة 
ودون الحق للمتقدمن باملزاد الرجوع عى البلدية بطلب أية تعويضات .

8. ميكــن معاينــة الكــراج الخــاص بالســيارات ابتــداء مــن تاريــخ اإلعــان يف 

الصحف حتى انتهاء موعد تسليم العروض.
الــرشوط موقعــة حســب  تســليم  املــزاد  باالشــرتاك يف  الراغبــن  عــى  يجــب   .9

االصول قبل االشرتاك يف املزاد مرفق معها خلو طرف من بلدية عبسان الكبرة .
10. لاطــاع عــى  رشوط املــزاد ولطلــب أي استفســارات ميكــن مراجعــة 

بلدية عبسان الكبرة -الدائرة املالية وذلك خال ساعات الدوام الرسمي.
11. يلتــزم مــن ترســو عليــه املزايــدة بدفــع مبلــغ املــزاد خــال 48 ســاعة مــن 

تاريــخ إشــعاره بإحالــة  ) املــزاد ( عليــه وىف حالــة عــدم الدفــع خــال املــدة 
الــرايس عليــه املــزاد  التأمــن مــع مطالبــة  املذكــورة يحــق للبلديــة مصــادرة 

بالتعويض عن العطل والرر الناتج من جراء ذلك .
             د. أنور محمد أبو ظريفة/ رئيس بلدية عبسان الكبرة

إعالن مزايدة بالظرف املختوم
 لتلزيم موقف سيارات 

)غزة– خانيونس– األورويب  ( 

         إعالن تلزيم السوق املركزي
     لبلدية عبسان الكبرية 

) السوق األســبوعي واملوسمي وسوق الجملة "الخان" 
وسوق املوايش والطيور  ( بطريق الظرف املختوم

          تعلن بلدية عبسان الكبرة عن تلزيم السوق املركزي واملعروف بسوق 
األحــد  والســوق املوســمي وســوق املــوايش والطيــور لبلــدة عبســان الكبــرة 
بطريــق الظــرف املختــوم وذلــك خــال الفــرتة مــن تاريــخ : 2023/01/01م 
لكراســة  وفقــا  وذلــك  املوافــق:2023/12/31م  األحــد  يــوم  نهايــة  وحتــى 
الرشوط واملواصفات املوضحة يف الئحة العطاء التي ميكن الحصول عليها 

خال الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفقا للرشوط التالية :
1. مــدة التلزيــم تبــدأ مــن تاريــخ: 01 /2023/01م وتنتهــى ىف نهايــة يــوم 

األحد املوافق :2023/12/31م .
2. اســتام الئحــة العطــاء ورشوطهــا مــن الدائــرة املاليــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام 

الرســمي اعتبــارا مــن يــوم الســبت املوافــق: 2022/11/26م مقابــل رســم 
وقدره مئتا شيكل غر مسرتدة.

3. يلتزم كل شخص متقدم للعطاء بأن يقوم باختيار سوقن عى األقل من 

ضمــن األســواق املطروحــة للعطــاء عــى أنــه يف حــال قيــام املتقــدم للعطــاء 
باختيار السوق املوسمي فيكون ملزمًا باختيار سوق الجملة "الخان" .

4. يرفق كل من يرغب بدخول العطاء تأمينا ابتدائيا نقدًا بقيمة ) 20000شيكل (

لألسواق األربعة أي ما يعادل 5000 شيكل لكل سوق داخل الظرف املختوم .
5. يتــم تقديــم العطــاء بعــد تعبئتــه مــن قبــل صاحــب العطــاء اىل صنــدوق 

العطاءات بالبلدية مشتمًا عى خلو من بلدية عبسان الكبرة.
6. يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بدفــع مبلــغ الضــان خــال 48 ســاعة مــن 

املــدة  خــال  الدفــع  عــدم  حالــة  وىف  عليــه  العطــاء  بإحالــة  إشــعاره  تاريــخ 
املذكــورة يحــق للبلديــة مصــادرة التأمــن مــع مطالبــة الــرايس عليــه العطــاء 

بالتعويض عن العطل والرر الناتج من جراء ذلك .
7. أن يقــوم بوضــع الظــرف املختــوم للعطــاء قبــل الســاعة العــارشة مــن صبــاح 

العطــاءات  صنــدوق  يف  وذلــك  2022/12/04م   املوافــق:  االحــد  يــوم 
املخصص لذلك يف مكتب / الدائرة املالية  ولن يسمح ألى شخص تقديم 

الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه .
8. يحــق للبلديــة إلغــاء العطــاء وإعــادة االعــان عنــه ثانيــا دون إبــداء االســباب 

ودون أي اســتحقاق للغــر يف حالــة مــا اذا كانــت قيمــة العطــاء أو العطــاءات 
أقل من املبلغ املتوقع من قبل البلدية.

9. ســيتم فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق:04 /2022/12م الســاعة 

الثانية عرش مبكتب الدائرة املالية .
10. يف حالــة مخالفــة املتقــدم للعطــاء لــرشط مــن رشوط اإلعــان فإنــه يتــم 

إلغاء العطاء املقدم من قبله. 
11. يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بدفــع تكاليــف رســوم نــرش االعــان يف 

الصحف الرسمية بالغ ما بلغت .
           د. أنور محمد أبو ظريفة/ رئيس بلدية عبسان الكبرة

اآلالف يلّبون "فجر الحشد العظيم" في "األقصى" و"اإلبراهيمي"
الشيخ نواهضة: القدس مفتاح السلم والحرب وسيشرق نصرها قريًبا

القدس املحتلة-الخليل/ فلسطن:
أكــد خطيــب املســجد األقــى املبــارك 
أن  أمــس،  نواهضــة  إســاعيل  الشــيخ 
الحــرب  مفتــاح  ســتبقى  القــدس  مدينــة 

والسلم.
وقــال نواهضــة، خــال خطبة الجمعة: "إن 
الفئــة الباقيــة عــى الحــق ســتبقى مرابطــة 
املقــدس،  وبيــت  األقــى  املســجد  يف 
وكل مــكان إىل يــوم القيامــة صابريــن عى 

ما يصيبهم من شدائد".
خالــدة  ســتبقى  "القــدس  أن  وأضــاف 
بذكــرى اإلرساء واملعــراج، وســيبقى عطــر 
الطيبــة  رباهــا  مــن  فواًحــا  البرشيــة  ســيد 

ومكانتها العظيمة".
وشــدد نواهضــة عــى أن "شــمس القــدس 
ســترشق من جديد، وســتبدد ظلمة ليلها 
عا قريب ويفرح املؤمنون بنرص الله".

وأدى عــرشات اآلالف صــاة الجمعــة يف 
املســجد األقــى أمــس، رغــم اإلجــراءات 
فرضتهــا  التــي  املشــددة  العســكرية 
ســلطات االحتــال عــى أبــواب املســجد 

ومداخل البلدة القدمية يف القدس.
وقدرت دائرة األوقاف اإلسامية بالقدس 
أدوا صــاة  ُمصــلٍّ  ألــف  نحــو خمســن  أن 
الجمعــة يف رحــاب األقــى مــن القــدس، 
والضفــة   ،1948 عــام  أرايض  وداخــل 

االحتــال  قــوات  وضيقــت  الغربيــة.  
الوصــول  حاولــوا  الذيــن  املواطنــن  عــى 
لألقــى، يف وقــت أدى فيــه مســتوطنون 
طقوســًا تلموديــة أمــام بــاب األســباط أحد 

أبواب املسجد األقى.
كــا أوقفت قــوات االحتال مجموعة من 
الشــبان وفتشــتهم عند باب األسباط، يف 
وقــت ضيقــت فيــه طواقم بلدية االحتال 
بحــق  غرامــات  وفرضــت  املصلــن  عــى 

األقــى  املســجد  بجانــب  مركباتهــم 
املبارك.

وســبق أن لبــى آالف املصلــن نداء الفجر 
األقــى  املســجد  يف  أمــس،  العظيــم، 
واملســجد اإلبراهيمي يف الخليل، تحت 

عنوان "فجر الحشد العظيم".
املصلــن  مــن  كبــرة  أعــداد  وأّمــت 
القــدس،  وبلــدات  قــرى  مــن  القادمــن 
والضفــة  املحتــل  الفلســطيني  والداخــل 

املســجد  ومصليــات  باحــات  الغربيــة، 
األقى الذين أحيوا "الفجر العظيم".

املصلــون  واصــل  الفجــر  صــاة  وعقــب 
الربــاط يف األقــى بحلقات الذكر وقراءة 
يف  جاعيــًا  فطــورًا  تناولــوا  كــا  القــرآن، 

باحاته املباركة.
ويف الخليــل شــهد املســجد اإلبراهيمــي 
بــأن  تأكيــدًا  للمصلــن،  واســًعا  حضــوًرا 
خاصــه  إىل  الطريــق  هــو  فيــه  الربــاط 

االحتــال  ومخططــات  التهويــد  مــن 
االستيطانية.

يف  والعائــات  العشــائر  وشــاركت 
الفجــر  حشــد  يف  الخليــل  مدينــة 
يف  الجمعــة  فجــر  صــاة  وأداء  العظيــم 
تدنيــس  عــى  ا  ردًّ اإلبراهيمــي،  املســجد 
االحتــال  ومخططــات  املســتوطنن 

املتواصلة الستهداف اإلبراهيمي.
بدورهــا، أكدت الناشــطة السياســية ســمر 
حمــد، رضورة تكثيــف املزيــد مــن الجهود 

للدفاع عن املسجد األقى وحايته.
"إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  حمــد  وقالــت 
رســالة  يوصــل  الفلســطيني  الشــعب 
لاحتال أن املقدســات اإلســامية خطر 
حايــة  عــى  ومصمــم  عــازم  وأنــه  أحمــر، 

املسجد األقى من االحتال".
االحتــال  "مخططــات  أن  وأضافــت 
التهويدية يف املســجد األقى مصرها 
الفشــل والــزوال"، مشــددة عــى "رضورة 
للشــعب  واملســاندة  الدعــم  وجــود 
الفلســطيني من أجل دفاعه عن املســجد 

األقى".
وتابعــت: "سنشــهد يف املراحــل القادمة 
مزيــدًا مــن االنتهــاكات وتنفيــذ مخططــات 
نذيــر  وهــذا  األقــى  للمســجد  االحتــال 

بالخطر الشديد".

ين  18 عاًما على استشهاد القساميَّ
مراد القواسمي وعمر الهيموني

الخليل/ فلسطن:
الـــ18  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
كتائــب  يف  املقاومــن  الستشــهاد 
وعمــر  القواســمي  مــراد  القســام 
األســر  رفيقهــا  وإصابــة  الهيمــوين 
إياد أبو شخيدم، بعد اشتباك مسلح 
حــارصت  التــي  االحتــال  قــوات  مــع 

منزاًل تحصنوا فيه مبدينة الخليل.
القواســمي  عــيل  مــراد  الشــهيد  ولــد 
يف 20/6/1979 وتزوج عام 2000 
قــوات  واعتقلتــه  وآالء،  بأحمــد  ورزق 
ســنة  ملــدة   2003 عــام  االحتــال 

ونصف بتهمة تنظيم خايا قّسامية.
خــرج بعــد اعتقالــه وأرشف مــع رفــاق 
دربــه عــى عــدة عمليات استشــهادية 
مــن بينهــا عمليــة باص "مــرتودان" يف 
عــى  للــرد  جــاءت  والتــي  الســبع  بــر 

اغتيال الشيخ أحمد ياسن.

عمر الهيموني
يف  الهيمــوين  عمــر  الشــهيد  ولــد 
األردنيــة  العاصمــة  2/11/1982يف 

الشــهادة  يف  كرفيقــه  ودرس  عــان، 
يف  االبتدائيــة  القواســمي،  مــراد 
واصــل  ثــم  خالــد،  امللــك  مدرســة 
فيهــا دراســته حتــى التوجيهــي، واتجه 
حتــى  والــده  مــع  التجــارة  يف  للعمــل 
ثــاين  الشــهيد  ويعتــرب  استشــهاده، 

إخوانه السبعة، وله شقيقتان.
بدأت مطاردته يف مطلع شهر رمضان 
مداهمــة  متــت  حيــث   2004 عــام 
منــزل عائلتــه يف حــي وادي أبو اكتيله 
أشــقائه  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
ومــكان  عنــه  معهــم  وحققــت  الثاثــة 
أنهــم ال يعرفــون عنــه  فأكــدوا  وجــوده 
استشــهاده  حــان موعــد  شــيئا، حتــى 

مع رفاقه الشهداء.

لحظة الشهادة
مبحــارصة  االحتــال  قــوات  بــدأت 
فيــه  يتواجــد  كان  الــذي  املنــزل 
أبــو  واألســر  والهيمــوين  القواســمي 

اشخيدم.
أنفســهم،  تســليم  رفضــوا  أن  وبعــد 
بقصــف  االحتــال  قــوات  بــارشت 
الرصــاص  وإطــاق  بالقذائــف  البيــت 
لهــدم  جرافــة  حــرت  ثــم  عليــه، 
تــم  ذلــك  وبعــد  البيــت،  مــن  جــزء 
بالديناميــت  بالكامــل  تدمــر املنــزل 

واملتفجرات.
عــادت جرافــة االحتــال لتبحــث بــن 

فوجئــت  لكنهــا  أشــاء؛  عــن  الــركام 
تنهــال عليهــا،  الرصــاص  مــن  بزخــات 
عــادت  حتــى  لحظــات  إال  هــي  ومــا 
االحتــال  قناصــة  وأخــذ  الجرافــة 
مواقعهــم وبــدؤوا بإطــاق النــار عــى 

املكان الذي أطلقت منه النران.
إيــاد  وهــو  املقاومــن  أحــد  أن  تبــن 
أبــو اشــخيدم حــي؛ لكنــه مصــاب يف 
يــده التــي كان يحمــل فيهــا الســاح، 
فتــم اعتقالــه. اســتمرت املعركــة مــن 
الســاعة العــارشة مســاء األربعاء حتى 
الخميــس  ظهــر  مــن  عــرشة  الثانيــة 

.25/11/2004

االحتالل يعزز حماية 
مسؤوليه في الخارج 

خشية اغتيالهم
النارصة/ فلسطن:

املســؤولن  حــول  األمنيــة  اإلجــراءات  اإلرسائيــيل  االحتــال  عــزز 
األمنين والسياســين املقيمن يف الخارج، خشــية اســتهدافهم 

من تنظيات وكيانات مقاِومة.
ووفــق قنــاة "مــكان" العربيــة، فــإن أجهــزة االحتــال األمنيــة عــززت 
املقيمــن  اإلرسائيليــن  املســؤولن  حــول  األمــن  إجــراءات  مــن 
"املوســاد"  االســتخبارات  جهــاز  عنــارص  وخاصــة  الخــارج،  يف 

السابقن.
مبعلومــات  بريطانيــا  تزويــده  املــايض  االثنــن  االحتــال  وزعــم 

استخباراتية ساعدت يف إحباط عمليات اغتيال.

) فلسطين( مصلون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى المبارك   
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خالل وقفة جماهيرية نظمتها حماس بغزة نصرًة للمقدسات والمقاومين

حمادة: "سيف القدس" لن ُيغمد حتى تحرير القدس واألقصى
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  شــدد 
أن  عــى  حــادة  محمــد  القــدس  مدينــة  عــن  حــاس 
القــدس  تحريــر  حتــى  يغمــد  لــن  القــدس"  "ســيف 
واملســجد األقــى من دنــس االحتال اإلرسائييل، وأن 
الفلســطيني ســيواصل مقاومتــه حتــى دحــره  الشــعب 

عن األرض الفلسطينية.
حركــة  نظمتهــا  وقفــة  خــال  لــه  كلمــة  يف  ذلــك  جــاء 
حــاس عقــب صــاة الجمعــة بغــزة، إســناًدا ألهلنــا يف 
الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلتــني ونــرًة للمقاومني 

واملقدسات، شارك فيها جاهري غفرية.
وقــال حــادة إن االحتــال ميعــن يف إجرامــه وعدوانــه 
أن  إال  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  يف  شــعبنا  عــى 
انتفاضــة شــعبنا املتجــددة وثبــات املرابطــني أحبطــت 

محاوالته اإلجرامية.
وأضاف "كل التحية والفخر للمرابطني واملقاومني يف 
الضفــة والقــدس. ثــورة شــعبنا تنبــت األبطــال، وجرائــم 

االحتال لن تكرس إرادة شعبنا".
وتصاعدت عمليات املقاومة بكل أشــكالها يف الضفة 
الغربية والقدس خال أكتوبر/ ترشين األول املايض، 
حيــث رصــد مركز معلومات فلســطني "معطى" 1999 
عمــًا مقاوًمــا يف الضفــة والقــدس؛ أســفرت عــن مقتــل 
جنديني ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة.

منظمات حقوقية تطالب واشنطن 
باإلفراج عن فلسطينيين من سجونها

واشنطن/ فلسطني:
رساح  بإطــاق  حقوقــي  ائتــاف  طالــب 
وهــم  املقدســة"،  األرض  "خمســة 
مــن  األمريكيــني  الرجــال  مــن  مجموعــة 
بـ"متويــل  زوًرا  أُدينــوا  فلســطينية  أصــول 

اإلرهاب".
وتقول املنظات املدافعة عن الحريات 
منــوذج  اعتقالهــم  مواصلــة  إن  املدنيــة 
لاســتهداف غــري املتكافــئ للجمعيــات 
أحــداث  بعــد  مــا  املســلمة،  الخرييــة 

الحادي عرش من سبتمرب/ أيلول.
وبحســب مــا نــرش موقــع "ميــدل إيســت 
آي"، تأيت الحملة التي أطلقتها مجموعة 
"يف حياتنــا" وائتــاف الحريــات املدنيــة 
صامديــن"،  ســجناء  "شــبكة  ومجموعــة 
أول من أمس بالتزامن مع تنظيم عائات 
الســنوية  الذكــرى  يف  وقفــة  املتهمــني 

إلدانتهم.
وجــاء يف بيــان صــادر عــن مجموعــة "يف 
فلســطينيون:  يقودهــا  التــي  حياتنــا" 
نوفمــرب/  مــن  والعرشيــن  الرابــع  "يف 
الســنوية  الذكــرى  متــر  الثــاين،  ترشيــن 
الرابعــة عــرش منــذ أن أديــن وســجن ظلــا 
األرض  خمســة  املتحــدة  الواليــات  يف 
الطعــام  إرســال  لجرميــة  املقدســة، 

والدواء لأليتام يف فلسطني".
ال  منهــم  "ثاثــة  املجموعــة:  وأضافــت 
يزالــون مســجونني حتــى اليــوم، وآن لهــم 

أن يعادوا إىل بيوتهم".

وألقــي القبــض عى الرجال الخمســة عام 
األرض  "مؤسســة  متويــل  بتهمــة   2004
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  املقدســة" 
حــاس، التــي صنفتهــا واشــنطن "منظمة 
قوبــل  مــا  وهــو   ،1995 عــام  إرهابيــة" 

بغضب فلسطيني.
وبينا انتهت املحاكمة األوىل إىل عدم 
وصول هيئة املحلفني إىل قرار، أفضت 
عقوبــات  إصــدار  إىل  الثانيــة  املحاكمــة 
ســجن مطولــة بحــق كل واحــد منهــم، بعد 
إدانتهــم بتقديم الدعم املادي للمقاومة 

الفلسطينية.
معاناة الزنازين

أفــراد  أربعــة  ومعــه  بكــر،  أبــو  شــكري 
هــم:  فلســطينية،  أصــول  مــن  أمريكيــني 
العــي،  وغســان  القــادر،  عبــد  مفيــد 
عــودة،  الرحمــن  وعبــد  مزيــن،  ومحمــد 
األرض  "خمســة  باســم  يعرفــون  أصبحــوا 

املقدسة".
ابنــة شــكري، يف  بكــر،  أبــو  نــدى  وقالــت 
"كانــت  آي":  إيســت  لـ"ميــدل  حديــث 
األعــوام األربعــة عــرشة املاضيــة يف غاية 
القســوة بالنســبة لعائلتــي. أمــا هــو فقــد 
اضطــر ملعانــاة ذلــك وحيــدا يف زنزانتــه 
داخــل الســجن، بــا حــول وال قــوة. تــويف 
أفراد يف عائلتنا وولد آخرون، وكل ذلك 

دون أن يكون حارضا معنا".
وتعتقل واشنطن أبو بكر حاليا يف سجن 
"بيمونــت" األمريــي، وهــو ســجن تحــت 

الحراســة املشــددة يف تكســاس، حيــث 
تندلــع مــن حــني آلخــر أعــال عنــف بــني 
العــام، وأودت  النــزالء، كان آخرهــا هــذا 

بحياة العديد من السجناء.
أســابيع  بضعــة  قبــل  بكــر  أبــو  وأصيــب 
املســيل  الغــاز  الحــراس  أطلــق  عندمــا 
للدموع داخل السجن، يف أثناء مشاجرة 
اندلعــت بــني العديــد مــن النــزالء، حيــث 
تــررت رئتــاه وســقط مغشــيا عليــه، ثــم 

نقل عى عجل إىل املستشفى.
توضــح ابنتــه: "كاد أن ميــوت هــذه املرة، 
ال أريــد لذلــك أن يتكــرر، لــن أنتظــر حتــى 

ميوت والدي".
أبــو  عــى  األمريكيــة  املحاكــم  وحكمــت 
بكــر، والعــي، بالســجن 65 عامــا، وعبد 
القــادر 20 عامــا، ومزيــن، وعــودة، فــكان 
وأفــرج  عامــا،   15 منهــا  كل  نصيــب 

عنها بعد قضاء محكوميتيها.
وتقــول مجموعــات الدفــاع عــن الحريــات 
مــن  جــزءا  كانــت  القضيــة  إن  املدنيــة 
الخرييــة  للجمعيــات  االســتهداف 
كانــت  التهــم  أن  خاصــة  املســلمة، 
للفقــراء  املســاعدات  بتقديــم  تتعلــق 

الفلسطينيني عرب لجان الزكاة.
للحريــات  األمريــي  االتحــاد  ويقــول 
األرض  "مؤسســة  قضيــة  إن  املدنيــة 
منــط  مــن  جــزءا  كانــت  املقدســة" 
انتهجتــه الحكومة يف أمريكا الســتهداف 
الجمعيات الخريية القامئة عى االنتاء 

الدينــي "بنــاء عــى تهم غري مثبتة وبدون 
اإلجــراءات  عــادة  توفرهــا  التــي  الحايــة 

القانونية السليمة".
الــزكاة  لجــان  مــن  أي  اســم  يــرد  ومل 
أي  ضمــن  االتهــام  الئحــة  يف  املذكــورة 
قامئــة مــن "قوائــم تصنيــف اإلرهــاب" يف 
الواليات املتحدة، إضافة إىل أن الوكالة 
الحكوميــة األمريكيــة "يو إس إيد" كانت 
تلــك،  نفســها  الــزكاة  لجــان  مــع  تعمــل 
واســتمرت يف العمــل معهــا بعــد إغــاق 

"مؤسسة األرض املقدسة".
تقــول نــدى أبــو بكــر: "نــود أن نعلــن عــى 
املــأل، حتــى يعلــم النــاس أن مثــة أبريــاء 
داخــل الســجن ال بــد مــن إطــاق رساحهم 
األول  كانــون  ديســمرب/   18 ويف  اآلن". 
األرض  "مؤسســة  ســُتمنح  املقبــل، 
فانزيتــي  ســاكو–  جائــزة  املقدســة" 
للعدالة االجتاعية من كنيسة املجتمع 

يف بوسطن.
آي"،  إيســت  لـ"ميــدل  تريــح  ويف 
قــال الناشــط الحقوقــي ميكــو بيليــد: "ال 
يقتــر األمــر عــى أنهــم مل يقومــوا بــأي 
فعــل خاطــئ، بــل نحــن نتكلــم عــن ثلة من 
أطيــب النــاس لــن تقابل يف حياتك أكرم 
منهم. إنه إخفاق مريع للعدالة، ال ميكن 
للمــرء أن يصــدق ذلــك. يجــب أن يخــى 
ســبيل هؤالء الناس، بل ويجب أن تدفع 
لهــم تعويضــات عــى مــا ارتكــب بحقهــم 

من جور رهيب".

) فلسطني ( جانب من الفعالية   

بعد قرار االحتالل مْنَعه السفر
الخطيب: لن أتوقف عن خدمة شعبي ونصرة األقصى

األسير "العيساوي" ينتزع حقه من
ق إضرابه إدارة السجون ويعلِّ

النارصة/ فلسطني:
قــال رئيــس لجنــة الحريــات يف أرايض الـــ 48، الشــيخ 
مْنَعــه  االحتــال  ســلطات  قــرار  إن  الخطيــب:  كــال 
السفر شهًرا قابًا للتجديد، لن يصده عن االستمرار 
يف خدمة شعبه ونرة املسجد األقى املبارك.

وأضاف الخطيب يف تريح صحفي: "إن الفرمانات 
يف  اســتمراري  دون  تحــول  لــن  الظاملــة  الحكوميــة 
ويف  ومقدســايت  دينــي  ونــرة  شــعبي  خدمــة 

مقدمتها املسجد األقى املبارك".
وأفــاد بــأن رشطــة االحتــال ســلمته، أول مــن أمــس، 
"قــراًرا ظامًلــا" مُينــع مبوجبــه مــن الســفر ملــدة شــهر، 

قابلة للتجديد لستة أشهر.

مــن  أســبوع  بعــد  "يــأيت  القــرار  هــذا  أن  إىل  وأشــار 
الذكــرى الســابعة لقــرار ظــامل آخــر هــو حظــر الحركــة 
اإلســامية وإخراجها خارج القانون والذي صدر يوم 

."17/11/2015
وأفــاد بــأن االحتــال يّدعــي أن منعــه مــن الســفر جــاء 
يعمــل  بأنــه  تفيــد  اســتخبارية  معلومــات  بســبب 
عــى تحقيــق مصالــح للحركــة اإلســامية املحظــورة، 
متابعــا: "مل يكــن يف نيتــي وليــس هناك مخطط ألي 

سفر قريب وال بعيد".
وســبق أن منعــت رشطــة االحتــال الشــيخ الخطيــب 
مــن الســفر أكــر مــن مــرة، تزامنــا مــع قــرارات أخــرى 

طالت شخصيات فلسطينية يف أرايض الـ48.

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــن  إرضابــه  أمــس  العيســاوي  ســامر  األســري  ــق  علَّ
الطعام عقب انتزاع حقه من إدارة سجون االحتال 

اإلرسائييل باستجابتها ملطالبه.
وأفادت هيئة شــؤون األرسى واملحررين بأن األســري 
"العيســاوي" علــق إرضابــه عــن الطعام الذي اســتمر 
ملطلبــه  الســجون  إدارة  اســتجابة  عقــب  يوًمــا   27

بنقله من زنازين "رميون" إىل سجن "النقب".
"العيســاوي"  أن  لهــا إىل  بيــان  الهيئــة يف  وأشــارت 
املحتجــزة  الشــهداء  ذوي  مــع  تضامًنــا  إرضابــه  بــدأ 
نقلتــه  ذلــك  إثــر  وعــى  االحتــال،  لــدى  جثامينهــم 
يف  االنفــرادي  العــزل  إىل  تعســًفا  الســجون  إدارة 

سجن "رميون" بعد رفضه فك إرضابه.
والعيساوي من بلدة العيسوية شال رشق القدس 
املحتلــة، كان قــد اعتقــل عــام 2003 وحكــم عليــه 
ثــم أفــرج عنــه مبوجــب صفقــة  30 عامــا،  بالســجن 

أعــاد  االحتــال  أن  إال   ،2011 عــام  األحــرار"  "وفــاء 
اعتقالــه يف يوليــو/ متــوز 2012، إذ بــدأ إرضابــا عــن 
الطعــام ملــدة 9 أشــهر، وهــو بذلــك يكــون صاحــب 
يف  حريتــه  وانتــزع  الطعــام،  عــن  إرضاب  أطــول 
لُيعــاد اعتقالــه يف   ،2013 ديســمرب/ كانــون األول 

يونيو/ حزيران 2014.

االتحــاد األوروبـــي 
يدين هدم االحتالل مدرسة بمسافر يطا

الخليل/ فلسطني:
االحتــال  جيــش  هــدم  األورويب  االتحــاد  أدان 
اإلرسائييل مدرســة "إصفي األساســية املختلطة" 
جنــوب  يطــا  مســافر  يف  املانحــني  مــن  املمولــة 

الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وأكــد االتحــاد األورويب يف بيــان لــه أمــس أن جرائم 
الــدويل"،  القانــون  مبوجــب  قانونيــة  "غــري  الهــدم 

داعيا إىل احرتام حق األطفال يف التعليم.
وقال إن هذا التطور غري املقبول يأيت يف الوقت 
الذي ال يزال فيه 1200 فلسطيني يف مسافر يطا 
يواجهون خطر التهجري القرسي، بعد قرار محكمة 
إىل  إضافــة  املــايض،  أيــار  مايــو/  يف  االحتــال 

القيــود املفروضــة عــى تنقلهــم وتنقــل املعلمــني 
وطواقم املساعدات اإلنسانية.

ودعــا االتحــاد األورويب )إرسائيــل( إىل وقف جميع 
جرائــم الهــدم والتهجــري القرسي، التي لن تؤدي إال 
إىل تفاقــم معانــاة الفلســطينيني وزيــادة التصعيــد 

يف بيئة متوترة أصا.
األربعــاء  هدمــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
الفوقــا"،  "إصفــي  قريــة  يف  املدرســة  املــايض 
وهــي إحــدى مــدارس التحــدي والصمــود، وتخــدم 
أهمهــا؛  يطــا  مســافر  قــرى  مــن  التاميــذ  عــرشات 
الفوقــا، وإصفــي  العبيــد، وطوبــا، وإصفــي  مغايــر 

التحتا.

4 شهداء ومقتل مستوطن في 
224 عماًل مقاوًما بالضفة األسبوع الماضي

االحتالل يشتري عاجاًل مركبات مصفحة
 لقمع مواجهات الضفة

رام الله/ فلسطني:
وأصيــب  وُقتــل مســتوطن  فلســطينيني،   4 استشــهد 
66 آخرون، يف 224 عمًا مقاِوًما يف الضفة الغربية 

والقدس، خال األسبوع املايض.
ووثــق مركــز املعلومــات الفلســطيني "معطــى" 224 
عمًا مقاومًا منها عملية تفجري مزدوجة يف القدس، 
و20 عمليــة إطــاق نــار، وعمليــة دهــس، و13 عمليــة 

إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

ورصــد "معطــى" 66 عمليــة إلقــاء حجــارة، و31 صــد 
العتداءات املستوطنني، و84 نقطة مواجهة، إضافة 
عســكرية  ومعــدات  مركبــات  تحطيــم  عمليــات   4 لـــ 
األســبوع  خــال  ارتقــوا  الذيــن  والشــهداء  لاحتــال. 
املايض هم املقاوم محمد أحمد حرز الله 30 عاما، 
ومحمــود عبــد الجليــل الســعدي 18 عامــا مــن مخيــم 
مــن  عاًمــا(   22( كشــك  أبــو  هشــام  ومحمــد  جنــني، 

نابلس، وأحمد أمجد شحادة )16 عامًا( من نابلس.

النارصة/ صفا:
أعلــن مســؤول املشــرتيات يف جيــش االحتــال اإلرسائيــيل 
لاســتخدام  وذلــك  املصفحــة،  املركبــات  عــرشات  رشاء 

العاجل لقمع املواجهات يف الضفة الغربية املحتلة.
وذكــر نائــب املديــر العــام ومســؤول شــعبة املشــرتيات يف 
وزارة الجيــش آيف ددون أنــه تقــرر رشاء 50 مركبــة عســكرية 
التــي  ساســا"  "بيلســان  رشكــة  مــن  عاجــل  بشــكل  مصفحــة 
تعتمــد  كات"  "ســاند  تســمى  مصفحــة  مركبــات  تصنــع 
عــى طــراز )فــورد F-550(. ويعــاين جيــش االحتــال نقصــا 
تســارع  ظــل  يف  وذلــك  مؤخــرا،  املصفحــة  املركبــات  يف 

اقتحاماتــه اليوميــة يف الضفــة الغربيــة، وتــرر عــدد كبــري 
منهــا بفعــل تفجــري العبــوات وإطــاق النــار مــن املقاومــني. 
ومطلع الشهر الجاري، قرر جيش االحتال التزود بالوسائل 
القتاليــة والجيبــات املصفحــة الحديثــة ملواجهــة األحــداث 
مئــات  بقيمــة  عــرب صفقــة  الغربيــة  الضفــة  املتصاعــدة يف 
التــزود  االحتــال  جيــش  قــرر  كــا  الشــواقل.  مــن  املايــني 
وذلــك  لجنــوده،  الرصــاص  ضــد  واقيــة  ســرتة   2500 بنحــو 
يف ختــام جلســة تقييــم لألوضــاع األمنيــة ويف ظــل اســتمرار 
تعرض قواته للنريان خال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة 

الغربية والقدس املحتلتني.

غزة/ فلسطني:
طالبــت رئيــس لجنــة الرقابــة وحقوق اإلنســان يف املجلس 
الــدويل،  املجتمــع  نعيــم،  هــدى  النائــب  الترشيعــي 
مبحاســبة االحتــال اإلرسائيــيل عــى ارتكابــه كل أشــكال 
العنف بحق املرأة الفلسطينية، من قتل واعتقال وتهجري 

وحصار وتعذيب وحرمان.
ودعت النائب نعيم يف تريح لها أمس، مبناسبة اليوم 
 25 املوافــق  املــرأة  ضــد  العنــف  عــى  للقضــاء  الــدويل 
نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين مــن كل عــام، املنظــات الدوليــة 

املتحــدة،  األمــم  وخصوًصــا  املــرأة  بحقــوق  تنــادي  التــي 
للعمــل عــى حايــة النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات 
عمليــة  خطــوات  واتخــاذ  بحقهــن،  املمنهجــة  االحتــال 
لضان حريتهن وحصولهن عى حقوقهن الكاملة وفق ما 

نصت عليه القوانني واملواثيق الدولية.
وشددت عى رضورة تحرك الربملانيني والربملانيات يف 
العــامل لفضــح جرائــم االحتــال بحــق املــرأة الفلســطينية، 
اإلقليميــة  املحافــل  مختلــف  يف  عزلــه  عــى  والعمــل 

والدولية.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
النائب "نعيم" تطالب بمحاسبة االحتـــالل 
على جرائمـــه بحق المـرأة الفلسطينيــة
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الدوحة/ )أ ف ب(:
ال يكــرث رجــل األعــال القطــري يوســف الطاهــر كثــرًا بنتائــج منتخــب 
بالفعــل  "فائــزة"  بــاده  أن  بفخــر  قائــًا  العــامل،  غــادر كأس  الــذي  بــاده 

ملجرد استضافتها البطولة "بنجاح".
وقال الطاهر )53 عاما( بتحٍد "بغض النظر عن النتيجة، الفوز الحقيقي 
كلــه  العــامل  أّن  اليــوم  بنجــاح. يكفــي فخــرًا  العــامل  اســتضافة كأس  هــو 

يشاهدنا".
ويف منطقــة الجميليــة عــى بعــد 40 كلــم شــال غــرب الدوحــة، جمــع 
الطاهر عرشة من اصدقائه يف مزرعته التي يحيط بها النخيل واألشجار 

وسط الصحراء ملشاهدة اللقاء الحاسم أمام السنغال.
وتزّيــن مبنــى املجلــس الفســيح امللحق باملزرعــة بعلم كبر لقطر، فيا 
تراصت حوله أعام أصغر حجا للربازيل وفرنسا والسعودية ومختلف 
الــدول املشــاركة. وبالداخــل، رُّصــت مقاعــد فاخــرة يف صفــوف متتالية 
متــور  أطبــاق  عليهــا  صغــرة  مناضــد  بينهــا  وضــع  املدرجــات  تحــايك 

وكؤوس القهوة العربية والشاي.
وتابع الطاهر الذي ارتدى الثوب األبيض والعقال التقليدي "املنتخب 

يشارك ألول مرة عى هذا املستوى ونحن فخورون إن فاز أو مل يفز".
وأضــاف "يــا لهــا مــن فرصــة أن نســتضيف العــامل أجمــع"، يف إشــارة إىل 
توافــد مئــات آالف مــن املشــجعني األجانــب عــى بــاده، البالــغ عــدد 

سكانها نحو 3 مايني نسمه، أكرث من ثلثيهم من األجانب.
وقــال ضيفــه املــؤرخ الريــايض ســلطان الجاســم "قطــر أصبحــت محــط 

أنظار العامل. قدميًا كان نصف العامل ال يعرف أين تقع قطر".
وتابــع الرجــل البالــغ 59 عامــًا وعينــاه شــاخصتان تجــاه شاشــة التلفزيــون 
هــذه  باســتضافة  العــامل  يف  دولــة  أشــهر  قطــر  صــارت  "اآلن،  الكبــرة 

البطولة".
• انتصار سياسي

وخــر منتخــب قطــر، بطــل كأس آســيا قبــل 3 ســنوات، مباراتيــه أمــام 
لكــن  الســنغال،  ثــم  البطولــة،  افتتــاح  يف  نظيفــني  بهدفــني  اإلكــوادور 

العنايب قّدم أداًء أفضل مقارنة باللقاء األول املخيب لآلمال.
وبــني شــوطّي املبــاراة ومــع تأخــر قطــر بهــدف، أدى الطاهــر وأصدقــاؤه 
صــاة املغــرب مــع عــال املزرعــة يف مســجد صغــر ملحــق باملــكان، 

وتبادل الجميع األمنيات بإحراز هدف لتعديل النتيجة.

للعــرب،  الجيــدة  النتائــج  مبواصلــة  النفــس  ميّنــون  القطريــون  وكان 
عــى  الســعودية  لجارتهــم  واملــدوي  التاريخــي  االنتصــار  مــع  خصوصــا 

األرجنتني بهدفني لهدف.
الســنغال  تســجيل  بعــد  املجلــس  عــى  وجيــز  لوقــت  الصمــت  وخّيــم 
بطلــة افريقيــا هدفــا ثانيــا، لكــّن منســوب الحــاس ارتفــع ومعــه صيحات 
التشــجيع مــع إحــراز قطــر هــدف تقليــص الفــارق برأســية رائعــة ملحمــد 

مونتاري.
وتاىش األمل رسيعا يف التعديل مع إحراز فريق املدرب أليو سيسيه 

هدفا ثالثا حاسا. 
رغــم  العــام  رضــاه  عــن  يوســف،  شــقيق  نــارص،  الدبلومــايس  وأعــرب 
الخسارة. قال الرجل البالغ 63 عاما بحاس "ال ننتظر انتصارًا رياضيًا، 

فلقد حققنا بالفعل انتصارًا سياسيًا واجتاعيًا واقتصاديًا".
وتابع أّن البطولة "وضعت قطر عى خارطة العامل".

فائزون رغم الخسارة
اســتضافة  حــق  عــى  حصلــت  عندمــا  عامــًا   12 منــذ  قطــر  وتواجــه 
املونديــال، حملــة انتقــادات رشســة مــن بعــض الــدول األوروبيــة، لكــن 

املســؤولني القطريــني يــردون عــى ذلك بــأن بادهم عرضة "للعنرصية" 
و"املعاير املزدوجة".

ورأى الطاهر أن "االنتقاد يشء محفز ودافع لاستمرار قدما. بالعكس، 
من الطبيعي والصحي أن نجد انتقادات ومن بعدها نعّدل املسار".

الجاسم قال إّن االستعداد للبطولة غّر من شكل باده.
وأشــار فيــا يــرصخ مطالبــا بركلــة جــزاء لفريقــه، اىل أن بــاده شــهدت 
"انتفاضــة يف قطاعــات البنــاء والطــرق والقطارات. انــا كقطري ُأفاجأ كل 

يوم بيشء جديد".
وتابع "كأس العامل طّورت من إمكانيات بادنا".

ورغــم اعتبــار البطولــة تقــام يف مدينة واحدة تقريبًا بحكم صغر مســاحة 
الباد، مل تسجل حتى اآلن مشكات يف النقل والتنظيم بعد مرور نحو 

اسبوع عى البطولة.
وخّيم اإلحباط وخيبة األمل عى الحضور مع انتهاء اللقاء بخسارة قطر 

مجددا.
وحــاول الطاهــر تحفيــز ضيوفــه قائــا بحــاس "رشف التنظيــم تاج وكأس 

لنا. نحن فائزون رغم الخسارة".

فائزون فائزون 
رغم رغم 

الخسارةالخسارة

الدوحة/ )أ ف ب(:
"أود أن أشــكركم ألن اليــوم والــديت ســتحرض 
تشــاهد  مل  وهــي  املدرجــات  يف  املبــاراة 
كأس عــامل قــط يف حياتهــا". بهــذه الكلــات 
رونــار  هرفيــه  الفرنــي  املــدرّب  اســتنهض 
همم العبي املنتخب السعودي، قبيل مباراة 
الفوز التاريخي عى األرجنتني )1-2(، ضمن 

منافسات مونديال قطر 2022.
نــرش املنتخــب  لــروي خفايــا هــذه املبــاراة، 
فيديــو  تويــر  عــى  حســابه  عــرب  الســعودي 
بعنــوان "يــوم ال ُينــى"، وّثــق فيــه اللحظــات 

الحاسمة قبل املباراة وخالها وبعدها.
تبــدأ الروايــة بجمــل قصــرة ُتســمع هنا وهناك 
عــن توقعــات املبــاراة قبيل بدايتها: "منتخب 
األرجنتــني ممكــن يفــوز. اللــه يعــني املنتخــب 
الســعودي. كل مباريــات االفتتــاح إحنــا )نحن( 

خرانني".
مل يكــن رهانــًا، بــل منطقًا كرويًا عندما تواترت 
املنتخــب  يخــر  أال  الدعــاء  عــن  األحاديــث 
السعودي بنتيجة كبرة. ستة أهداف؟ عرشة 
غالبيــة  كانــت  هكــذا  يســر!  اللــه  مليــي؟ 

التعليقات قبيل املباراة.
ريــاح  كــرت  الســعودية  اإلرادة  ســفن  لكــن 
املخاوف يف نهاية املطاف، للمنتخب الذي 
أمــره ويل العهــد الســعودي محمــد بــن ســلان 

املعروف بحزمه، بأن "استمتعوا".
ال ضغــوط "ملكّيــة" إذًا. ومعنويــات أولّيــة مــن 
يــارس  القــدم  لكــرة  الســعودي  االتحــاد  رئيــس 
املبــاراة  قبيــل  لاعبــني  قــال  الــذي  املســحل 
"ســنلعب ضــد منتخــب كبــر، لكن أنتــم أيضًا 

لديكــم  أنتــم العبــون مميــزون  كبــر.  منتخــب 
مهارات ولديكم إمكانيات كبرة جدًا".

الحاســية  محارضتــه  الفرنــي  بــدأ  بعدهــا 
"أنظــر  قائــًا  املنصتــني  لاعبيــه  والعاطفيــة 
هــذه  يف  جــوارك  إىل  الــذي  الشــخص  إىل 
املحــارضة، هــل تثــق بــه؟ هــل يثــق بــك؟ نعم. 
ألنــك تعلــم أنــه ســيفعل كل يشء مــن أجلــك 

وأنت ستفعل كل يشء من أجله".
بعضنــا  مــع  التضامــن  نريــد  "لذلــك  وأضــاف 
دامئــًا، أن نثــق ببعضنــا. ليــس مــن الســهل أن 
تبــدأ عــى دكــة االحتيــاط، لكــن دقائــق قليلــة 
ميكــن أن تحــدث فارقــًا كبــرًا. كونــوا جاهزين، 
أساســيني،  ســيبدأون  الذيــن  بالاعبــني  ثقــوا 
ثقــوا بالاعــب الــذي ســيدخل بديــًا. عليكــم 
غرفــة  يف  باملــرآة  وجوهكــم  يف  تنظــروا  أن 
وأن  امللعــب  إىل  الدخــول  قبــل  املابــس 
تنظروا إىل بعضكم البعض وأن تقول لزميلك 

أنك تثق به حتى يعلم أنك تثق به".
• االستسالم؟ مستحيل

اســتفّز "الثعلــب" رونــار الــذي اســتلم تدريب 
"األخــرض" يف متوز/يوليــو 2019 بعــد تجربــة 
املغــريب ومشــاركة  الفنــي  الجهــاز  عــى رأس 
يف مونديال روسيا خرج فيه من الدور األول، 

عاطفة العبيه.
وقــال "نحــن نعــرف بعضنــا البعــض اآلن بشــكل 
ســتتذكرون كأس  ســنة  بعــد عرشيــن  ممتــاز، 
يف  أحدهــم  ســتلتقي  ورمبــا  هــذه،  العــامل 
املبــاراة  هــذه  أذكــر  +أنــا  لــك  ويقــول  الشــارع 
املبــاراة  هــذه  نعــم  رائعــة+  مبــاراة  وكانــت 
أمامنا، مباراة اليوم. )...( هذه فرصة حياتكم 

بعد ذلك سيفوت األوان".
مليــون   35 هنــاك  الصبــاح  "هــذا  وأضــاف 
تعلمــون  وأنتــم  أجلكــم  مــن  يصّلــون  ســعودي 
اليــوم  ســيكونون  عائاتكــم  مــن  بعــض  ذلــك، 
يف املدرجــات، وبعضهــم خلــف الشاشــات، 
الســعودية،  يف  اليــوم  ســتتوقف  الحيــاة  ألن 
املبــاراة(  )وقــت  ظهــرًا  الواحــد  الســاعة 
ســتتوقف. وســركزون عليكــم، هــل تتخيلــون 
هــذا  رؤوســنا لألســفل ونستســلم؟  نحنــي  أن 

مستحيل!".
غاضبًا ورشسًا يف الكلات السابقة، استعاد 
رونــار بعــد ذلك عاطفته بنفســه عندما شــارك 
عــى  واضحــًا  تأثــره  كان  شــعورًا  الاعبــني 

وجهه.
مــع  ســنوات  ثــاث  "أمضينــا  الفرنــي  قــال 
اليــوم  ألن  أشــكركم  أن  أود  البعــض،  بعضنــا 
والــديت ســتحرض املبــاراة يف املدرجــات. مل 
تشاهد كأس عامل قط يف حياتها، عمرها 80 

عامًا وبسببكم هي هنا".
املنتخــب  لقائــد  كان  امللعــب،  دخــول  قبــل 
ســلان الفرج دوره يف الحديث مع الاعبني 
قائــًا بنــربة حاســمة "خــّي النتيجة عى جنب 

هذه يف علم الغيب".
يف  ونحــن  اآلتيــة  النــاس  إىل  "أنظــر  وأضــاف 
البــاص. كل الدنيــا خــرضاء. جــاؤوا ليســوا مــن 
أجلكــم بــل مــن أجــل البلــد، ونحــن نلعــب مــن 
أجل شعارنا وبلدنا. نحن نلعب ضد 11 العبًا 
وليــس العبــًا واحــدًا )...( إنجــوي )اســتمتعوا( 
يّش،  كل  بعــد  مســؤولية  إنجــوي.  عيــال  يــا 

مسؤولية باللعب".

روناررونار استحضر والدته لشحذ  استحضر والدته لشحذ 
همم "األخضر" أمام األرجنتينهمم "األخضر" أمام األرجنتين

الشمراني: الشمراني: خطة خطة 
رونار فاجأت الجميعرونار فاجأت الجميع

القطريون فخورون ببالدهم التي أبهرت العالم بتنظيم المونديالالقطريون فخورون ببالدهم التي أبهرت العالم بتنظيم المونديال

الدوحة/ )أ ف ب(:
نــارص  مــرات  خمــس  الســعودي  الــدوري  هــداف  عــرّب 
الفرنــي  املــدرب  جــرأة  ازاء  دهشــته  عــن  الشــمراين 
األرجنتــني  عــى  التاريخــي  الفــوز  خــال  رونــار  هرفيــه 
1-2 يف مونديــال قطــر 2022 يف كــرة القــدم، وينظــر 
للنقــاط  "األخــرض"  حصــد  رضورة  إىل  األهميــة  بعــني 

الثاث يف مواجهة بولندا اليوم.
وكانــت الســعودية حققــت واحــدة مــن أكــرب املفاجــآت 
بتاريــخ املونديــال، بفوزهــا عى أرجنتني ليونيل ميي 
بولنــدا  عــى  فوزهــا  وبحــال  لوســيل،  اســتاد  يف   2-1
ونجمهــا روبــرت ليفاندوفســي، التــواق لتســجيل هدفه 
األول يف املونديــال، عــى اســتاد املدينــة التعليميــة، 
ســتضمن حســابيًا التأهل إىل مثن النهايئ للمرة الثانية 

يف تاريخها بعد 1994.
عــّوض "الصقــور الخــرض" تخلفهــم بهــدف مبكر لليونيل 
ميــي مــن ركلــة جــزاء، وســجلوا ثنائيــة مطلــع الشــوط 
الثانيــة يف غضــون خمــس دقائــق عــرب صالــح الشــهري 

وسامل الدورسي.
توقــف "الزلــزال"، كــا كانت تلقبه الجاهر، بإســهاب 
يرســم  املــدرب  أن  "صحيــٌح  رونــار  دور  عــن  للحديــث 
األدوار الفنيــة ويضــع الخطــط، وهــو مــا أجــاد بــه رونــار، 
لكن الجانب النفي كان األهم. عرف كيف ُيخرج من 

الاعبني كل ما لديهم من طاقة".
• خطة الثمانينيات

تكتيكيــًا، رأى الشــمراين )39 عامــًا( أن براعــة املــدرب 
تجّلــت عنــد نجاحــه بإدارتــه منظومــة الفريــق رغم خروج 
قائد املنتخب ســلان الفرج، مصابًا يف نهاية الشــوط 
نهايــة  مــع  الشــهراين  يــارس  األيــر  الظهــر  ثــم  األول، 
املبــاراة "مل نــر أن الفريــق تأثــر، بــل عــى العكــس، كان 

لتعليات رونار مفعول السحر عى الاعبني". 
الشــمراين  أكــد  املــدرّب،  بهــا  التــي متيــز  الجــرأة  وعــن 
)19 هدفًا يف 78 مباراة دولية( أن "رونار فاجأنا وفاجأ 

الجميع عى مستوى العامل يف خطة اللعب". 
يوجــد  ال  بجــدارة.  الثــاث  النقــاط  "يســتحق  أضــاف 
مــدرب يغامــر ويلعــب بطريقــة خــط واحــد. مل نــر مثــل 
املنتخــب  أن  علــًا  الثانينيــات"،  منــذ  الخطــة  هــذه 
الســعودي نجح بايقاع العبي األرجنتني يف فخ التســلل 

باستمرار خال املواجهة الجاهرية.
• خطوة خطوة

يف  مــّر  والــذي   ،2014 آســيا  يف  العــب  أفضــل  ورأى 
مسرته عى أقوى األندية السعودية، من الشباب إىل 
االتحاد مرورًا بالهال، أن املنتخب يســر وفق سياســة 
عــى حــدة حتــى  مبــاراة  بــكل  "خطــوة خطــوة"، ويفكــر 

تحقيق الهدف بالتأهل إىل دور الـ16.

ويف رد عــى ســؤال حــول رس التفــوق عــى األرجنتــني، 
خمــس  الســعودي  الــدوري  هــداف  الشــمراين،  اعتــرب 
مرات سابقًا، أن أبرز عوامل النجاح يف املباراة تبلورت 
يف "الــروح والعزميــة واللعــب مبنظومــة عمــل جاعيــة 

متاسكة، ما أدى إىل تجسر الفوارق".
الثانيــة  املبــاراة  عــن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  نــارص  يقــول 
املرتقبة أمام بولندا " إذا مل نفز، أمتنى أال نخر. عى 

األقل نحصد نقطة إيجابية".
• تفّوقنا في الجري والتكنيك

مــرات،   3 الســعودي  الــدوري  بطــل  الشــمراين،  رفــض 
أن  تخصيــص العــب دون آخــر يف اإلشــادة، الفتــًا إىل 
التفــوق الــذي أظهرتــه املجموعــة ككل تّظهر يف األرقام 
والتكنيــك  الجــري  منتخبنــا يف  "تفــّوق  واالحصائيــات، 

)التقنية(". 
للعــني  أيضــًا  لعــب  الــذي  الشــمراين،  يضيــف 
الســعودية،  خــارج  البحرينــي  والحــد  اإلمــارايت 
أن"معدل الركض عند العبينا وصل إىل 10 كلم 

لكل العب يف املباراة" . 
يســتبعد الشــمراين أن تؤثــر اإلصابــات عــى املنتخــب، 
وســامي  الربيــك  محمــد  إىل  رونــار  يلجــأ  أن  متوقعــًا 
وســلان  الشــهراين  يــارس  غيــاب  لتعويــض  النجعــي 

الفرج.
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أول المودعيـــــــن وتنافــس ثـــــــــــالثي على بطاقتي المجموعة األولى

تسقط في فخ التعادل
أمام الواليات المتحدة إنجلترا

لكرة رأسية السامعيل محمد من مسافة 3 امتار )67(.
ونجــح املنتخــب القطــري يف تقليــص الفــارق عــر البديــل مونتــاري بعــد نزولــه بأربع 
دقائــق بــداًل مــن قائــد املنتخــب حســن الهيــدوس بكرة رأســية قوية عانقت الشــباك 

.)78(

لكــن الكلمــة األخــرة كانــت للســنغال التــي أضافت عــر البديل بامبــا ديينغ الثالث 
قبل نهاية الوقت األصيل للمباراة بست دقائق مستغاًل كرة عرضية )84(.

 -  االكوادور تقارع هولندا - 
وعــى اســتاد خليفــة، افتتــح كودي خاكبو التســجيل لهولندا للمبــاراة الثانية تواليًا، 
بعد كرة فشــلت االكوادور يف التعامل معها لتصل إىل كالســن ومنها إىل مهاجم 

أيندهوفن فتوغل يف منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليرسى يف الشباك )6(.
وهــو الهــدف االول يهــز شــباك االكــوادور منــذ هــدف األرجنتينــي خوليــان ألفاريــس 
يف أذار/مارس املايض، ضمن سلسلة من 7 مباريات يف مختلف املسابقات )3 

انتصارات و4 تعادالت(.
وتصــدى الحــارس الهولنــدي أندريــس نوبــرت لتســديدة اينــر فالنســيا )32(، فيــام 
اعتقــد املدافــع برفيــس اســتوبينيان انــه ادرك التعــادل لالكــوادور بتســديدة هــزت 
الشــباك أاّل أّن حكم التامس رفع راية التســلل عى نظره جاكســون بوروســو لحجبه 

مسار الكرة عن الحارس نوبرت )45+3(.
 -  فالنسيا يسّجل ويخرج مصابًا  - 

ومع انطالق الشوط الثاين، فرض فالنسيا يف ثالث أهدافه يف املونديال ليتصدر 
ترتيب الهدافني والســادس تواليًا بعد مشــاركته يف مونديال الرازيل 2014 )3(، 
التعادل بعدما تابع تسديدة من ستوبينيان صدها الحارس نوبرت وعادت ملهاجم 

فرنبهتشه الرتيك أودعها املرمى )49(.
وصــّدت العارضــة تســديدة االكــوادوري غونســالو بالتــا )59(، قبــل أن تتلقــى رضبــة 

معنوية باصابة هدافها فالنسيا وخروجه باكيًا من امللعب عى حاملة )90(. 
وهو اللقاء الثالث بني املنتخبني، ففازت هولندا 1 - صفر يف آذار/مارس 2006، 

يف حني تعادال 1 - 1 يف أيار/مايو 2014.
وتابــع منتحــب "الطواحــني" سلســلة نتائجــه الجيــدة يف نهائيــات كأس العــامل اذ مل 
يــذق طعــم الخســارة ســوى مرتــني يف مبارياتــه الـــ 15 األخــرة أمــام منتخبــات قــارة 

أمركا الجنوبية )8 انتصارات مقابل 5 تعادالت(.
الفــوز عــى منتخبــات أوروبيــة ســوى مرتــني )أمــام  وبدورهــا، مل تحقــق االكــوادور 
كرواتيــا 2002 وبولنــدا 2006( يف 8 مواجهــات يف كأس العــامل، مقابــل تعادلــني 

و4 هزائم.

الدوحة/ )أ ف ب(:
عقدتهــا  فــك  يف  األخــرة  النســخة  رابعــة  إنجلــرتا  فشــلت 
األمركية وحسم تأهلها املبكر إىل مثن النهايئ، بسقوطها يف 
فــخ التعــادل الســلبي الجمعــة عــى اســتاد البيــت يف الخــور يف 
الجولــة الثانيــة مــن منافســات املجموعــة الثانية ضمــن مونديال 

قطر لكرة القدم.
وكانت إنكلرتا بحاجة إىل الفوز لتكون أول املتأهلني إىل مثن 
النهــايئ بعــد فوزهــا الكبــر عــى إيــران 2-6 اإلثنني املايض يف 
الجولــة األوىل، لكنهــا عجــزت عــن هــز شــباك الواليــات املتحدة 

وفرطت يف الفرصة.
عــى  الفــوز  إنكلــرتا يف  فيهــا  تفشــل  التــي  الثالثــة  املــرة  وهــي 
الواليــات املتحــدة يف املونديــال يف ثــالث مواجهــات حيــث 
 1950 عــام  املجموعــات  دور  يف  صفــر1-  أمامهــا  خــرست 

وتعادلتا 1-1 يف الدور ذاته يف 2010.
وعززت انكلرتا موقعها يف صدارة املجموعة برصيد أربع نقاط 
بفــارق نقطــة واحــدة أمــام إيــران التــي تغلبت عــى ويلز -2صفر 

اليوم أيضا ضمن املجموعة عينها.
بعــد  البطولــة  الثانيــة يف  نقطتهــا  املتحــدة  الواليــات  وكســبت 
االوىل امــام ويلــز 1-1 يف الجولــة االوىل، فيــام تجمــد رصيــد 

األخرة عند نقطة واحدة.
وباتت إنكلرتا بحاجة اىل التعادل فقط لبلوغ مثن النهايئ وهي 
ستالقي ويلز يف دريب بريطاين يف الجولة الثالثة االخرة، فيام 

تلعب الواليات املتحدة مع غرميتها إيران الثالثاء املقبل.
أمــا االمــريك وســتون ماكينــي، فــرأى "أعتقــد اننــا كنــا نســتحق 
افضل من هذه النقطة. نحن فخورون بانفســنا. قال البعض ان 
انكلــرتا ســتفوز 0-4 لكننــا أظهرنــا قدرتنا باللعب، وكام الحظتم 

لقد سيطرتنا، وكان ينقصنا وضع الكرة يف الشباك
وجّدد مدرب إنلرتا غاريث ساوثغيت يف التشكيلة األساسية 
التــي خاضــت املبــاراة األوىل بينهــم القائــد هــاري كايــن الــذي 
تعــرض الصابــة يف الكاحــل األميــن خاللهــا، فيــام أجــرى مــدرب 
الواليــات املتحــدة غريــغ برهالــرت تبديــال واحــدا عندمــا أرشك 
مهاجم أنطاليا سبور الرتيك حجي رايت مكان مهاجم نوريتش 

سيتي اإلنكليزي جوش سرجنت.
المباراة في سطور

• املباراة: إنجلرتا - الواليات املتحدة صفر-صفر
• امللعب: البيت يف الخور
• الجمهور: 68463 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثانية

• الحكم: الفنزوييل خيسوس فالنسويال 

• التشكيلتان:
هــاري  لــوك شــو، جــون ســتونز،  بيكفــورد،  انجلــرتا: جــوردان   *
ماغواير، كران تريبييه - ديكالن رايس، مايسون ماونت، جود 
بيلينغهــام )جــوردان هندرســون ،68(، رحيــم ســترلينغ )جــاك 
غريليــش، 68(، بوكايــو ســاكا )ماركــوس راشــفورد، 77( وهــاري 

كاين.
- المدرب: غاريث ساوثغيت

* الواليــات املتحــدة: مــات تورنــر - ســرجينيو ديســت )شــاكيل 
مــور، 77(، ووكــر زميرمــان، تيــم ريــم، أنتــوين روبنســون - تايلــر 
أدامــس، يونــس مــوىس، وســتون ماكينــي )برانــدون آرونســون، 
77(- كريستيان بوليسيك، تيمويث وياه )جيوفاين رينا، 83(، 

حجي رايت )جوش سرجنت، 83(.
- املدرب: غريغ برهالرت
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

معنويات الفلسطينيني ودفع مزيد من الخاليا لتوجيه هجامت مامثلة، 
يتعــرض  الــذي  الصهيــوين  واألمنــي  الســيايس  املســتوى  عــن  وتخفيًفــا 
لحالــة لــوم وانتقــاد شــديدة طــوال املرحلــة املاضيــة نتيجــة اإلخفــاق يف 
مواجهــة العمليــات والفشــل الذريــع يف وضــع حلــول مناســبة الســتعادة 

الردع وفرض األمن.
صحيــح أن هــذه العمليــة أوقعــت عــدًدا من الخســائر يف صفــوف الجنود 
ودقتهــا  العمليــة"  "نوعيــة  هــو  األهــم  لكــن  مهــم،  وهــذا  واملســتوطنني 
ونجــاح املنفذيــن يف الوصــول إىل األهــداف بــكل ســهولة، والتمكــن مــن 
زرع العبــوات ومغــادرة املــكان دون اكتشــاف أمرهــم، واختيــار الوقــت 
املناسب لتفجري العبوات، وهذا ما أصاب العدو بالجنون، إذ إنه يعيش 
ذروة اســتعداده ويرفــع حالــة التأهــب إىل أعــى مســتوى ويضع عرشات 
الحواجز واملوانع العســكرية ويفعل عرشات منظومات املراقبة، إال أنه 
مل يســتِطع تلقــي أي إنــذارات بخصــوص عمليــة التفجــري ومل يفلــح يف 
تأمني هذه املناطق بالشكل األمثل، وأكرث من ذلك يف أنه مل يفلح يف 
معرفة هوية املنفذين أو الجهة التي تقف خلفهم، ليس هذا فحسب، 
بــل عجــزه عــن معرفــة األماكن التي تصنع فيها هذه العبوات التي جهزت 

لهذه العملية من إحدى خاليا املقاومة.
وهــذا بحــد ذاتــه تطــور غري مســبوق يبــني أن املقاومة أدخلــت املواجهة 
يف "مرحلة مختلفة وجديدة" من تاريخ الرصاع بعد أن توقفت عمليات 
التفجــري منــذ ســنوات، األمــر الــذي أشــعر العــدو بحالــة مــن الرعــب بعــد 
جنــوده  عقــل  يف  املقاومــة  غرســتها  التــي  املؤملــة(  )الذكريــات  عــودة 
الكيــان  داخــل  األماكــن  مختلــف  تســتهدف  كانــت  حــني  ومســتوطنيه 
بعمليات تفجري يف املطاعم واملتاجر واملواقع واملحطات وغريها من 
األماكــن الحيويــة، وتوقــع أعــداًدا كبــرية مــن القتــى والجرحــى، يف أكــر 
تحــدٍّ فرضتــه املقاومــة واســتنزفت فيــه االحتــالل بــكل أذرعــه، وجعلتــه 
يســتنجد بــل يســتغيث بــكل األطــراف لوقــف هــذا النــوع مــن العمليــات، 
بعــد أن انهــارت جبهتــه الداخليــة وتهشــمت منظومتــه األمنيــة ومرغــت 

مجــدًدا عــادت املقاومــة الفلســطينية لتوجــه رضبــات نوعيــة لالحتــالل، 
ُبعــد  ِمــن  فيهــا  والتحكــم  )املتفجــرات(  اســتخدام  عــر  املــرة  لكــن هــذه 
يف قلــب القــدس املحتلــة "بعمليــة مزدوجــة" اســُتخِدمت فيهــا عبوتــان 
رتا يف محطات الباصات املركزية، األمر الذي أوقع عدًدا من القتى  ُفجِّ
واإلصابــات، إذ أعلــن العــدو جــزًءا مــن الخســائر وتكتــم عــى الجــزء اآلخــر 
خشــية مــن إثــارة الجبهــة الداخليــة، وخوًفــا مــن أن يــؤدي ذلــك إىل رفــع 

مــا  لهــا  ــا  وخارجيًّ ــا  داخليًّ الظفــر  طقــوس  وســط  نتنياهــو  بنيامــني  عــودة 
يســوغها. وميكــن القــول إن الســيايس اليمينــي الــذي أمــى يف منصــب 
رئيــس وزراء )إرسائيــل( أطــول مــدة، يبــدو هــذه املــرّة أكــرث ارتياًحــا مــن 
كل املــّرات التــي تــرأس فيهــا الحكومــة، رغــم أنــه يواجــه اتهاماٍت بالفســاد 
والرشــوة واالحتيــال وإســاءة األمانــة. ويف وقــٍت كانــت أغلبيــة التقديرات 
تــرى أنــه لــن يتمّكــن مــن تأمــني أكرثيــٍة للحكم من جديد، فهــو لديه أغلبية 
يف الكنيســت تؤهلــه ليحكــم واليــة كاملــة مــن دون عقبــات، وليــس هناك 
خــوف مــن أن يفــرّط عقــد التحالــف الــذي التّف حوله، ألنــه "أبرز" من يعّر 
عــن نهــج اليمــني املتطــرّف يف )إرسائيــل( بخصــوص االســتيطان وتهجــري 
الفلســطينيني ومواصلــة سياســة القتــل وتشــكيل الحكومــة األكــرث ميينيــًة 
يف تاريــخ )إرسائيــل(، مــا يثــري مخــاوف كثــرية داخلًيــا وخارجًيــا، ولكنهــا 
مخــاوُف ال ميكــن ترجمتهــا إىل أفعــال ومواقــف عــى أرض الواقــع. ويبــدو 
مــن بعــض الســجاالت داخــل ائتــالف نتنياهــو أن االهتــامم األســايس لهــا 
الضفــة  يف  االســتيطان  يف  مهمــة  نقلــة  إحــداث  عــى  ــا  منصبًّ ســيكون 
الغربية ومامرســة سياســات متشــّددة تجاه فلسطينيي 1948. وبالنسبة 
قضايــا  عــى  بقــوة  العمــل  ســيجري  الداخــي،  اإلرسائيــي  الوضــع  إىل 
تتعلــق بالجهــاز القضــايئ واملحكمــة العليــا، ومســائل الديــن و"الدولــة"، 
الصهيونيــة  أحــزاب  قــوة  يعــّزز  مبــا  الحريديــة،  للمــدارس  وامليزانيــات 

الدينية.
هنــاك جــو دويل مالئــم متاًمــا لنتنياهــو لــي ينّفــذ مشــاريعه ومخّططاته، 

تيــار الصهيونيــة الدينيــة إىل متريــر مخططاتــه االســتيطانية والسياســية 
فيها.

ويبــدو أن ملــف "اإلدارة املدنيــة"، الــذي يتوقــع أن يحصــل عليــه، هــو 
مــا أراده ســموتريتش مــن حقيبــة األمــن، ألن بقيــة امللفــات املتعلقــة 
بالحــرب والعســكر واألســلحة التقليديــة وغــري التقليديــة هــي مســائل ال 

تعني له شيئا وهو الذي مل يؤدِّ الخدمة العسكرية أصاًل.
)ج(  واملناطــق  الغربيــة  الضفــة  لحكــم  يســعى  ســموتريتش  كان  وإذا 
فــإن  املدنيــة"،  "اإلدارة  ملــف  عــى  الســيطرة  بواســطة  خــاص  بشــكل 
"األمــن  بواســطة حقيبــة  والنقــب  الجليــل  يســعى إىل حكــم  بــن غفــري 
الداخي" املوسعة، التي سيحصل من خاللها الوزير عى صالحيات 
واســعة بعــد اقتطــاع مهــام تنفيذيــة مــن وظيفة املفتش العــام للرشطة، 
لهــذه املناطــق  وذلــك تحــت ســتار غيــاب الحكومــة وإعــادة الســيطرة 

العربية التي سبق لنتنياهو أن وصفها بأنها دولة يف قلب "الدولة".
ومــن هــذا البــاب، فــإن نتنياهــو عــى اســتعداد إلعطــاء هــذه الحقائــب 
لنب غفري وسموتريتش راضيا مرضيا، ألنهام ميرران سياسته املتعلقة 
"الســيادة"  تســمى  مــا  وبســط  املناطــق،  هــذه  يف  بالفلســطينيني 
اإلرسائيلية عى فلسطني كاملة من النهر إىل البحر، وإن كان مؤسس 
الــراف كــوك، قــد اعتقــد يف حينــه أن الصهاينــة  الصهيونيــة الدينيــة، 

وزرعهــا  األرض  ومصــادرة  البيــوت  وهــدم  االقتــالع  مخططــات  ومتريــر 
باملســتوطنات وتنفيــذ سياســة القمــع والحصــار وإذالل الســكان وفرض 

والية "السيد اليهودي" عليهم.
وبــدون شــك، فــإن مطلب ســموتريتش بتويل حقيبــة األمن )الذي حال 
دون تحقيقــه معارضــة دوليــة ومحليــة( ومطلب بن غفري الذي ســيتوىل 
حقيبة األمن الداخي، يعكس رغبة مشرتكة يف "حكم" الفلسطينيني 
خارج وداخل "الخط األخرض" بواسطة السيطرة وتفعيل وتعزيز أدوات 
بعصــا  والتلويــح  والرشطــة،  الجيــش  بقــوات  املتمثلــة  الرســمية  القــوة 

القمع فوق رؤوسهم.
وبعــد أن فشــل ســموتريتش يف الحصــول عــى حقيبــة األمــن يحــاول 
بنجــاح، عــى مــا يبــدو، إخــراج ملــف "اإلدارة املدنيــة" منهــا وضمــه إىل 
األرجــح  عــى  الدينيــة،  الصهيونيــة  ستشــغلها  التــي  الــوزارات  إحــدى 
أن تكــون وزارة املاليــة التــي ســيتوالها هــو، وذلــك لتحقيــق هدفــه يف 
حكــم الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة والتحكــم يف تفاصيــل حياتهــم 
واســتباحة أرضهم، علاًم بأن "اإلدارة املدنية" التي أسســتها )إرسائيل( 
عــام 1981 لتخلــف الحكــم العســكري يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
هــي مــن يديــر سياســات االحتــالل تجــاه شــؤون الســكان الفلســطينيني 
يف كل الضفــة الغربيــة وبشــكل خــاص يف املناطــق )ج( التــي يســعى 

ألعابــه يف منطقتنــا وعــى أرضنــا  مل يتمكــن املونديــال رغــم "وقــوع" 
العربية هذه املرة، من التغطية عى األحداث الفلسطينية املتالحقة 
والساخنة، عمليات وقتى يف القدس واقتحامات وشهداء يف جنني 
ونابلــس وتصاعــد نوعــي يف الفعــل امليــداين املقــاوم، فيــام يبــدو أنــه 
رد فعــل عــى الخطــاب العنــرصي الفــايش الطاغــي يف حكومــة نتنياهــو 

السادسة التي تهيمن عليها الصهيونية الدينية.
حــول  يتمحــور  اإلرسائيــي  املجتمــع  داخــل  النقــاش  كان  أن  فبعــد 
االنفصــال عــن الفلســطينيني مــن خــالل اتفــاق "ســالم"/ استســالم أو 
انفصــال أحــادي الجانــب، الــذي ميــز فــرتة انقســام هــذا املجتمــع بــني 
معســكري العمــل والليكــود، تحــول اليــوم إىل انقســام ونقــاش حــول من 
األكــرث قــدرة عــى حكــم الفلســطينيني عــى جانبــي "الخــط األخــرض" 

كرامته يف الرتاب.
هــا هــي اليــوم تســجل املقاومــة عــدًدا مــن النقاط ملصلحتهــا وهي تقول 
للعــدو مــن خــالل العمليــة إن املســاس بالقــدس واألقــى وبقيــة األرض 
الفلســطينية لــن ميــر مــرور الكــرام، وإن العــدوان والتصعيــد املســتمر لــه 
مثن غري متوقع، وإن رفع وترية الجرائم بحق الفلســطينيني فرض إدخال 
تهديــدات  وإن  املواجهــة،  يف  فاعليــة  وأكــرث  جديــدة  ووســائل  أدوات 
الحكومــة الصهيونيــة الجديــدة )األكــرث تطرًفــا( ال ميكــن أن تــردع املقاومة 
أو أن تخيفهــا، بــل ســتكون ســبًبا يف تصعيــد املواجهــة وتكثيــف العمــل 
الفلســطينيني  عــى  جديــد  واقــع  لفــرض  محــاوالت  أي  وإن  الفــدايئ، 
مــن  النــوع  هــذا  لعــودة  حتــاًم  ســيؤدي  واألقــى  القــدس  يف  تحديــًدا 
العمليات ولكن بصورة أكر وأشد قوة، فإن كانت اليوم العبوات تحمل 
مــن املتفجــرات  أكــر  تحمــل كميــات  غــًدا رمبــا  فإنهــا  أوزاًنــا متواضعــة 
وتــؤدي إليقــاع عــدد أكــر مــن القتــى والجرحــى، ليــس هــذا فحســب بــل 

رمبا يتم اختيار أهداف أكرث خطورة وحساسية.
العــدو اليــوم يف وضــع ال يحســد عليــه ويعاين حالة ارتباك غري مســبوقة 
عى خلفية هذه العملية ويحاول ترميم صورته واستعادة الردع وطأمنة 
مســتوطنيه بعــد أن فرضــت عمليــة التفجــري املزدوجــة الرعــب ونــرشت 
الخــوف داخــل الكيــان وألقــت بظاللهــا الكارثيــة عــى جبهتــه الداخليــة، 
وقــد ظهــر ذلــك مــن خــالل ردود األفعــال مــن مســتوطنيه الذيــن أرســلوا 
عرشات اإلنذارات والرســائل واالتصاالت حول وجود أجســام مشــبوهة، 
تعنيــه  مــا  بــكل  حقيقيــة  رعــب  حالــة  يعيشــون  هــؤالء  أن  يؤكــد  وهــذا 
الكلمــة مــن معنــى، فضــاًل عــن أن كثرييــن منهــم يطلبــون الدعــم النفــي 
وآخريــن يخشــون الصعــود يف الحافــالت أو التجــوال يف املرافق العامة، 
العتقادهــم بــأن عمليــات تفجــري أخــرى ميكــن أن تقــع قريًبــا، وهــذا بحــد 
ذاتــه "نــرص إضــايف للمقاومــة" التي اختارت التوقيــت واملكان واألدوات 
بعناية يك تهز أركان العدو وهو عى أعتاب تشــكيل حكومة تســتعرض 

يف برنامجها وأهدافها عنواًنا عريًضا وهو فرض األمن وردع املقاومة.

خصوًصــا أنــه متّكــن مــن تهميــش الســلطة الفلســطينية، وجعلهــا بــال دور 
أو حضــور يف الداخــل والخــارج، وترجــم هــذا األمــر بإنهــاء العمــل باتفــاق 
أوســلو، وتحويلــه إىل اتفــاق أمنــي فقــط، هدفــه التنســيق مــن أجــل أمــن 
)إرسائيل(. ويف الســابق، كان يجد من بني األوروبيني من ال يوافق عى 
هــذه السياســة، ويدعــم "حــل الدولتــني"، ولكــن يف أوروبــا ال يوجــد اليوم 
مــن هــو عــى اســتعداد لالختالف معــه. وبالتايل، باتــت الطريق مفتوحة 
أمــام نتنياهــو إلقصــاء الســلطة الفلســطينية مــن املشــهد نهائًيــا، واألخطــر 
املشاريع االستيطانية وتشديد سياسات القتل. وهذا أمر كان يجد من 
يستنكره ويدعو إىل وقفه، ولكن اليوم، يف ظل صعود اليمني املتطرّف 
إىل حكومــات وبرملانــات دول أوروبيــة، مثــل فرنســا وإيطاليــا وبريطانيــا، 
لــن يكــون هنــاك مــن يعــرتض عــى سياســات نتنياهــو، وطاملــا هــو يّدعي 
مواجهة "اإلرهاب والتطرّف" عى حد زعمه، سيجد من يتعاطف ويقف 
معــه ويغّطيــه سياســًيا، وهــذه فرصــة ذهبيــة للقيــام بــكل مــا عجــز عنــه يف 
الســابق. وعلينــا أن ننتظــر مرحلــة مختلفــة كلًيــا يف )إرسائيــل( وعالقتهــا 
نتنياهــو  بيــد  ورقــة  وهــذه  والحــرب،  التصعيــد  قوامــه  بالفلســطينيني، 

سيلعبها بقوة، ما دامت الرياح الدولية تهّب يف اتجاهه.
ويف األحوال كافة، ال يبدو أن الفلســطينيني لقمة ســهلة الهضم، وتقّدم 
للشــارع  األولويــة  أن  تبــنّي  فقــد  مهمــة،  األخــرية صــورة  األشــهر  تطــّورات 
الفلســطيني هــي املقاومــة، وهــي خيــار وحيــد للدفــاع عــن النفــس أمــام 
ســالًحا  وســتصبح  واملســتوطنني،  اإلرسائيليــة  األمنيــة  األجهــزة  عنــف 

فعــااًل ميكــن أن يغــري يف موازيــن القــوى، إذا وّحدت نفســها باتجاه هدف 
التصــدي لالحتــالل، كــام حصــل مــع "عريــن األســود" الذيــن هــم نخبــة من 
الجيل الشــاب، الذي ينتمي إىل فصائل وحساســيات سياســية مختلفة، 
عصــب  وشــّد  املعنويــات  مــن  ورفــع  اإليجــايب  أثــره  تــرك  مظهــٌر  وهــذا 
الشــارع، وهو أمر رضوري جًدا يف أي انتفاضة قادمة. وتتحّمل الســلطة 
الفلسطينية مسؤولية أساسية يف مواجهة املرحلة املقبلة، فهي مطالبٌة 
بــأن تتبّنــى خيــار الشــارع، وأاّل تبقــى تنتظــر من اإلرسائيليــني أوهام العودة 
تأديــة  الســلطة  تســتطيع  التــي  املهمــة  القضايــا  ومــن  املفاوضــات.  إىل 
دور فيهــا، مســألة اتفاقــات التطبيــع مــع دول عربيــة، التــي يعدهــا نتنياهو 
الــرصاع مــع الفلســطينيني، وعليهــا أن تضــع اســرتاتيجية  مقدمــة إلنهــاء 
العــريب  العــامل  )إرسائيــل(  اخــرتاق  دون  للحيلولــة  األمــر  هــذا  ملواجهــة 

والقفز عى حقوق الشعب الفلسطيني.

مجــيء  وتقريــب  "الخــالص"  لتحقيــق  الــرّب"  "أداة  هــم  العلامنيــني 
"املخلص" من خالل تجديد االستيطان يف "أرض" )إرسائيل(، مدعيا 
معرفتهــم  عــدم  رغــم  الــرب،  مــن  موّجهــة  العلامنيــني  هــؤالء  أفعــال  أن 
بذلــك، فــإن نتنياهــو يعتقــد أن هــؤالء الصهاينــة املتدينــني اليــوم، هــم 
أداة االســتعامر االســتيطاين الصهيــوين يف مرحلتــه الثانيــة واســتكامله 

وبسط هيمنته عى كل فلسطني.
إال أن مــا يغيــظ نتنياهــو، رمبــا، هــو طمــع ســموتريتش وبــن غفــري الــذي 
عــر عنــه ياريــف ليفــني بقولــه إن "الصهيونيــة الدينيــة" تريــد تفكيــك 
مطالبــة  عــن  كاشــفا  الحكومــة"،  نصــف  عــى  و"االســتيالء  الــوزارات 
جهــود  إلدارة  الخارجيــة،  وزارة  يف  حرصيــة  بصالحيــات  ســموتريتش 
الحكومــة اإلرسائيليــة يف محاربــة حــركات املقاطعــة ونــزع الرشعيــة عــن 
)إرسائيــل(، وبصالحيــات واســعة يف معاهــد التعليــم التــورايت والجهــة 
املســؤولة عــن التهويــد التــي تتبــع مكتــب رئيــس الحكومــة، إضافــة إىل 

رئاسة أربع لجان يف الكنيست من أصل 11 تابعة لالئتالف.
ويبــدو أن هــذا الطمــوح املبالــغ فيــه عند ســموتريتش وبن غفري يتجاوز 
طمــوح بينيــت وشــاكيد، اللذيــن شــكال نســخة مطــورة مــن هــذا التيــار 
وكان لطموحهــام ولنتنياهــو أيضــا دور حاســم يف إخراجهــام مــن الحيــاة 

السياسية.

عملية القدس الفدائية.. وعودة رعب التفجريات

فــــــــي عــــــــــودة نتنياهــــــو

سموتريتــــش وبـــن غفيـــــر والسيطــــرة 
علــــــــــى أدوات القمـــــــــع الرسميــــــــة
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عملية القدس 
المزدوجة والفشل 

األمين لالحتالل
رضبة جديدة ملنظومة األمن وجهتها املقاومة الفلسطينية لالحتالل 
اإلرسائيــي، عــر عمليــة مزدوجــة وســط مدينــة القــدس املحتلة، بعد 
أيام قليلة من عملية مستوطنة أرئيل املقامة عى أرايض املواطنني 

يف سلفيت.
عمليــة القــدس املزدوجــة مثلــت تحــواًل مهــامًّ يف أكــرث مــن اتجــاه مــن 
حيــث املــكان والزمــان والنتائــج، إذ وقعــت يف مدينــة القــدس التــي 
تشهد إجراءات أمنية غري مسبوقة من قبل االحتالل وأجهزته األمنية، 
نتيجــة إنــذارات قــال إنهــا ســاخنة تلقاهــا عــن نيــة فلســطينيني تنفيــذ 

عمليات ضد االحتالل.
مــر مــا يزيــد عــى ثالثــة أيــام عــى تنفيــذ العمليــة ومل يصــل االحتــالل 
إىل أي خيــط عــن املنفذيــن الذيــن اســتخدموا أدوات وآليات جديدة 
الكامــريات  تعطــل  وكذلــك  بعــد،  عــن  عبــوات  تفجــري  عــى  تعتمــد 
يف محيــط املنطقــة، والحًقــا، اتضــح أنــه كانــت هنــاك كامــريات لكــن 
الحاســوب  أجهــزة  اخــرتاق  مــن  ســاير  اخــرتاق  مجموعــات  متكنــت 
التابعــة لالحتــالل والســيطرة عليهــا، ومســحها مــن أجهــزة االحتــالل، 

وقامت املجموعة بنرش فيديوهات العملية دون تفاصيل.
ــا وكشــفت عــن  كل ذلــك يعنــي أن العمليــة فضحــت االحتــالل أمنيًّ
ثغــرات كبــرية داخــل األجهــزة األمنية من حيث عدم القدرة عن منعها 
القــدرة عــى الوصــول إىل  مســبًقا، أو الكشــف عنهــا، والحًقــا بعــدم 

الفاعلني، ثم غياب املعلومات.
معلومــات  نــرش  عــر  حــدث  مــا  اســتدراك  جاهــًدا  االحتــالل  حــاول 
مضللــة، وإعــالن نجاحــات هنــا أو هناك، ملحاولــة امتصاص الغضب 
الداخــي، وحالــة اإلربــاك التي يعيشــها، ومحاولة الحصول معلومات 

أمنية واستخباراتية ملعرفة كيف وقعت العملية. 
بالنســبة  عمــل  هــو  ُبعــد  عــن  العمليــة  تنفيــذ  عــى  الفاعلــني  قــدرة 
األيــام  خــالل  مامثلــة  عمليــات  ونشــهد  يتكــرر  وقــد  مزعــج  لالحتــالل 
القادمة، وظهر حجم اإلرباك من خالل إقبال اآلالف من املستوطنني 
عــى حمــل الســالح لفقــدان األمــن الشــخيص، وهــو أخطــر مــا يواجــه 
االحتــالل، ويشــري إىل فقــدان الثقــة باألجهــزة العســكرية واألمنيــة مــن 

أجل حاميته.
عملية القدس التي جاءت بعد عملية ســلفيت التي نفذها الشــهيد 
يتوقــع  ومل  وجنــود،  مســتوطنني  ثالثــة  فيهــا  وقتــل  صــوف  محمــد 
االحتــالل حدوثهــا، وقبلهــا عمليــات عدي التميمي الــذي قتل الجنود 
11 يوًمــا، والقيــام  ثــم متكــن مــن االختفــاء ملــدة  النقطــة صفــر،  مــن 
بعمليــة أخــرى، متكــن خاللهــا من كشــف عورة األمــن اإلرسائيي الذي 
كان يف ذروة االســتنفار يف البحــث عــن الشــهيد عــدي، لكنــه فشــل 

يف الوصول إليه.
يتجــدد الفشــل يف منظومــة االحتــالل، وينجــح الشــباب الفلســطيني 
يف تسديد الرضبات املتوالية لالحتالل، الذي يعجز عن مواجهتهم 
وأن التهديــدات التــي يصدرهــا قــادة االحتــالل هــي حــر مــن ورق، وأن 
قدوم املتطرف بن غفري لرئاسة وزارة األمن لن يحقق شيًئا، وسيقود 
نحــو مزيــد مــن العمــل املقاوم الذي ســيؤدي حتاًم لنهايته كام حدث 
قــادة  مــن  وغريهــم  وليرمــان  والبيــد  وغينتــس  بينــت  الغابريــن  مــع 
اإلرهــاب، وأن العمليــة الفدائيــة القادمــة مجــرد وقــت قصــري قــد يكون 

ساعات أو أياًما قليلة فقط.

اليوم تسجل المقاومة عدًدا من 
النقاط لمصلحتها وهي تقول للعدو 
من خالل العملية إن المساس بالقدس 
واألقصى وبقية األرض الفلسطينية لن 
يمر مرور الكرام، وإن العدوان والتصعيد 
المستمر له ثمن غير متوقع، وإن رفع 
وتيرة الجرائم بحق الفلسطينيين فرض 
إدخال أدوات ووسائل جديدة وأكثر 
فاعلية في المواجهة.
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بسبب "تعنت" اتحاد المعلمين
توقعات بعودة االحتجاجات النقابية لمدارس الضفة

االستثمارات الفلسطينية بالخارج تفوق الداخل بنحو ملياري دوالر
توصيات بتقديم رزمة حوافز وتعديالت قانونية لجذب االستثمار نحو الداخل

رام الله- غزة/ رامي رمانة:
الخــاص  القطــاع  يف  مســؤولون  أوىص 
التنميــة  أطــراف  اقتصاديــون،  ومراقبــون 
الحكومــة  يف  املتمثلــة  االقتصاديــة، 
املــدين،  واملجتمــع  الخــاص  والقطــاع 
لالســتثامرات  بيئــة جاذبــة  وخلــق  بتهيئــة 
الطــرد  قــوى  وتقليــص  فلســطني،  يف 
لهــا، وذلــك مــن خــالل تقديــم تســهيالت 
قانونيــة،  تعديــالت  وإجــراء  وحوافــر، 
ميكــن  التــي  والربامــج  املشــاريع  وترويــج 

االستثامر بها داخل فلسطني.
لصحيفــة  منفصلــة  أحاديــث  يف  وبينــوا 
االســتثامر  معــدل  زيــادة  أن  "فلســطني" 
الفلســطيني يف الخــارج، يحــرم االقتصــاد 
الوطني من فرصة رفع معدالت التشغيل، 
املحــي،  الناتــج  معــدل  مــن  ويخفــض 
ويســبب يف عدم تطوير الصناعة والبنية 

التحتية.
املركــزي  للجهــاز  مســح  أحــدث  وأظهــر 
اســتثامرات  أن  النقــد  وســلطة  لإلحصــاء 
املقيمني داخل فلسطني، بالخارج تفوق 

فلســطني  داخــل  األجنبيــة  االســتثامرات 
عــام  نهايــة  يف  دوالر،  مليــاري  بنحــو 

 .2021
رصيــد  إجــاميل  بلــغ  النتائــج  وبحســب 
اســتثامرات املؤسســات املقيمــة داخــل 
حــوايل  الخــارج  يف  )األصــول(  فلســطني 
8.980 مليار دوالر يف نهاية عام 2021، 
منهــا 70 % نقــد أجنبــي يف املؤسســات 
تلــك  وودائــع  فلســطني  يف  املقيمــة 
املؤسســات يف البنــوك الخارجيــة، كــام 
بلغ إجاميل رصيد االســتثامرات األجنبية 
فلســطني  يف  املقيمــة  املؤسســات  يف 
)الخصوم( حوايل 3.709 مليارات دوالر 
 %  53.3 منهــا   2021 عــام  نهايــة  يف 

استثامر أجنبي مبارش.
الفلســطيني  التجــارة  مركــز  مديــر  وُيؤكــد 
بغزة )بال تريد( محمد ســكيك، أن زيادة 
املفهــوم  يف  الفلســطيني  االســتثامر 
كانخفــاض  ســلبي  تأثــر  لــه  االقتصــادي 
الفــرص  وضيــاع  التشــغيل  معــدالت 
وانخفــاض  الصاعــدة،  األجيــال  عــى 

تطــور  وعــدم  اإلجــاميل،  املحــي  الناتــج 
الصناعات وإدخال التكنولوجيا إليها.

البيئــة  اســتقرار  عــدم  أن  ســكيك  وبــني 
السياسية واالقتصادية لدى املستثمرين 
دخــول  نفــور  عــى  مــؤرش  الحاليــني 
لذلــك  ســيكون  مــام  جــدد،  مســتثمرين 

تأثر يف دوران رأس املال.
املســتثمرين  تشــجيع  أن  إىل  وأشــار 
يحتاج إىل رزمة تحفيزية منها، خلق بيئة 
مواتيــة لبيئــة العمــل، وبيئــة قانونية ناظمة 
وإنشــاء  املعقــدة،  القوانــني  وتعديــل 
قاعدة بيانات لالســتدالل بها يف املجال 

االستثامري.
ونبه ســكيك إىل رضورة توفر تســهيالت 
ماليــة، وإفســاح املجــال إلمكانية الوصول 
إىل  الالزمــة،  واملعــدات  اآلالت  إىل 
جانــب تقديم تســهيالت عــى اإلجراءات 

الرضيبة والجمركية.
اإلحصــاء  وجهــاز  النقــد  ســلطة  وحســب 
الخــارج  يف  االســتثامرات  رصيــد  إن 
فلســطني  يف  املقيمــة  للمؤسســات 

تــوزع   ،2021 عــام  نهايــة  )األصــول( 
قيمتهــا  بلغــت  أخــرى  اســتثامرات  بــني 
6.364 مليــار دوالر أي مــا نســبته 70.9 
 1,397 بقيمــة  واســتثامرات حافظــة   ،%
 ،15.5% نســبته  مــا  أي  دوالر  مليــون 
النقــد  بســلطة  خاصــة  احتياطيــة  وأصــول 
نســبته  مــا  أي  دوالر  مليــون   873 بقيمــة 
9.7 %، يف حني بلغ االســتثامر األجنبي 
املبــارش 346 مليــون دوالر أي مــا نســبته 
مــن إجــاميل رصيــد األصــول يف   % 3.9

نهاية عام 2021.
مــن جهتــه قــال االختصــايص االقتصــادي 
القمعيــة  اإلجــراءات  إن  حلــس  رائــد  د. 
اإلرسائيــي يف  االحتــالل  التــي ميارســها 
الضفة الغربية والقدس املحتلة تسببت 
بيئــة جاذبــة لالســتثامر،  عــدم وجــود  يف 
إىل جانــب ذلــك الحصــار عــى قطــاع غــزة 
والحــروب املتواليــة التــي شــنها االحتــالل 
تدمــر  يف  كلــه  ذلــك  تســبب  حيــث 
املنشــآت االقتصاديــة والتجاريــة وهــروب 
بيئــة  عــن  بحثــًا  للخــارج  األمــوال  رؤوس 

مستقرة.
ورغــم تلــك املســببات، إال أن االقتصادي 
بقــاء املــال الفلســطيني  حلــس يؤكــد أن 
مســتثمرًا يف الخــارج، يزيــد مــن اختــالل 
االقتصاديــة  العنــارص  وتشــوه  هيكليــة 

الفلسطينية.
أطــراف  وبخاصــة  األطــراف  كل  ودعــا 
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  التنميــة 
واملجتمع املدين إىل دراسة أبعاد تزايد 
الخــارج  يف  الفلســطينيني  اســتثامرات 
بيئــة  وخلــق  تهيئــة  عــى  جديــًا  والعمــل 
استثامرية جاذبة لالستثامرات الخارجية 

وتقليص قوى الطرد لها.
وحــث حلــس املســتثمرين للوقــوف أمــام 
مســؤولياتهم الوطنيــة ودورهــم املحــوري 
يف دعــم االقتصــاد مــن خــالل االســتثامر 
نفســه  الوقــت  يف  منبهــًا  وطنهــم،  يف 
إىل رضورة تقديــم تســهيالت وإعفــاءات 
األعــامل  رجــال  لتشــجيع  رضيبيــة 
األرايض  يف  لالســتثامر  واملســتثمرين 

الفلسطيني.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
املعلمــني  وقــف  عــى  كامــل  عــام  بعــد 
يوًمــا مبــدارس الضفــة   50 إرضاب اســتمر 
الغربية استجابة ملبادرات حقوقية وأهلية 
يواصل اتحاد املعلمني التنصل من تنفيذ 
شــخصيات  بحســب  االتفــاق،  بنــود  أهــم 

ذات صلة باألمر.
ويرفــض االتحــاد الســامح بإجــراء انتخابــات 
باختيــار  للمعلمــني  تســمح  دميقراطيــة 
الرتبيــة  ووزارة  الحكومــة  أمــام  مــن ميثلهــم 
والتعليــم، وهــو مــا قــد يجعــل األمــور تعــود 
ودخــول  جديــد،  مــن  الصفــر  مرحلــة  إىل 
نقابيــة تصعيديــة  إجــراءات  املعلمــني يف 

تطال مدارس الضفة من جديد.
وأكدت الهيئة املســتقلة لحقوق اإلنســان، 
أنهــا  اإلرضاب،  وقــف  اتفــاق  رعــت  التــي 
رصــدت تباطــًؤا يف تنفيــذ البنــد املتعلــق 
للمعلمــني  النقــايب  التمثيــل  بدمقرطــة 
الحكوميــني مــن االتحــاد، وال يوجــد لديهــا 
أي معلومة حول طبيعة الخطوات والربامج 
للمعلمــني  العــام  االتحــاد  اعتمدهــا  التــي 
لتطبيق ما ورد يف ورقة التصور املذكورة.

وقالــت الهيئــة: إن "التباطــؤ يف تنفيــذ مــا 
تــم االتفــاق عليــه، وبخاصــة البنــد املتعلــق 
واملعلــامت  للمعلمــني  النقــايب  بالتمثيــل 
يف االتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إىل 
طريق مسدود"، عاّدة ذلك تنصاًل من قبل 

اإلتحاد ملا تم التوافق عليه.
ويقــول عضــو التجّمع الوطنــي الدميقراطي 
عمــر عســاف: "إن اتحــاد املعلمــني أوصــل 
مــن  مســدود  طريــق  إىل  املعلمــني  قضيــة 
خــالل عــدم تعاونــه مــع املبــادرة املطروحــة 
من الهيئة املستقلة وشخصيات أكادميية 

وحقوقية".
يف  املشــاركني  أحــد  عســاف،  ويضيــف 

وســتترضر نتيجــة أي انتخابــات حــرة ونزيهــة 
تحصل".

جهــة  "ليــس  بأنــه  املعلمــني  اتحــاد  ويتهــم 
املعلمــني  مــن  والكثــر  حياديــة،  نقابيــة 
متثلهــم  نقابــة  بتمثيــل  بحقهــم  يطالبــون 
اتحــاد  خــالل  مــن  وليــس  حقيقــي،  بشــكل 

مفروض عليهم"، كام يقول.
حــراك  يف  الناشــط  يؤكــد  جانبــه،  مــن 

لـ"فلســطني":  حديــث  يف  املبــادرة 
"دمقرطة االتحاد مربوطة باستجابة االتحاد 
مــع املبــادرة، وعــدم تنفيذهــا يعنــي تنصاًل 
مــن االتفــاق، ويعنــي أن املشــكلة ســتبقى 

موجودة طيلة العام".
هنــاك  بــأن  يحصــل  "مــا  أن  إىل  ويشــر 
مصالح داخل االتحاد لعدم إجراء أي تغير 
مصالحهــم  ميــس  التغيــر  ألن  بنيتــه  عــى 

اتحــاد  أن  شــبيطة،  خالــد  املعلمــني، 
الهيئــة  مطالــب  بــأن  يزعــم  املعلمــني 
املستقلة لحقوق اإلنسان، تم تعديل جزء 
منهــا ســابًقا، وباقــي املطالــب تحتــاج إىل 

مؤمتر عام.
لـ"فلســطني":  ويقــول شــبيطة يف حديــث 
"املعلمــون واملشــاركون يف املبــادرة التي 
تدخلــت إليقــاف إرضاب العــام املــايض، 
يرفضــون ادعــاءات اتحــاد املعلمــني حــول 

رفض تنفيذ مطالب املبادرة".
إىل  "بحاجــة  املعلمــني  أن  عــى  ويشــدد 
مؤسســة مســتقلة ليــس لهــا عالقــة مبنظمــة 
التحريــر أو األحــزاب، وإمنــا نقابة تدافع عن 

حقوقهم النقابية".
ويلفت االنتباه إىل أن حركة "فتح" تسيطر 
الغربيــة،  بالضفــة  املعلمــني  اتحــاد  عــى 
وهــو مــا أثر عــى حقوق املعلمني، وغياب 
الــرأي اآلخــر، وعــدم وجــود أي جهــة أخــرى 

تقود االتحاد.
دميقراطيــة  انتخابــات  "آخــر  أن  ويبــني 
 ،2008 كانــت  املعلمــني  اتحــاد  شــهدها 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  أصبــح  ذلــك  وبعــد 

االتحاد يتم تعيينهم من قبل فتح".
بإنهــاء  يطالبــون  املعلمــني  أن  إىل  ويشــر 
النقابــة،  عــى  والحكومــة  الســلطة  ســيطرة 
املعلمــني،  التحــاد  انتخابــات  وبإجــراء 

إضافة إىل رصف عالوة غالء املعيشة.

مساحة حرة
د. عصام شاور

برلمانيون يطالبون برفع 
الحصار عن قطاع غزة

طالبــت الهيئــة التنفيذيــة لرابطــة برملانيــون ألجــل القــدس خــالل 
الربملانــات  إســطنبول  يف  الرابطــة  مقــر  يف  الــدوري  اجتامعهــا 
الدوليــة بالتحــرك العاجــل للعمــل مــن أجــل رفــع الحصــار الظــامل 
املفروض عى قطاع غزة، منذ 16 عاًما، كام أعلنت أنها بصدد 
إطالق حملة برملانية للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة لكونه 
تدهــور  يف  وأســهم  اإلنســانية  وضــد  الدوليــة  للقوانــني  مخالًفــا 

األوضاع املعيشية يف غزة.
رابطــة برملانيــون ألجــل القــدس تضــم أكــر مــن 1500 برملــاين 
مــن جميــع أنحــاء العــامل ممــن يهتمــون ألمــر القضيــة الفلســطينية 
عموًما والقدس خاصة. شعرت بسعادة بالغة ملا قررته الرابطة، 
ألن غــزة يــراد لهــا أن تصبــح طــي النســيان، ومثــل هــذه املطالبات 
تســلط الضوء عى أكر من مليوين إنســان فلســطيني يعيشــون 
يف أســوأ الظــروف ال لــيء إال ألنهــم رفضــوا الــذل واالستســالم 
العربيــة  األمــة  رشف  عــن  دافعــوا  وألنهــم  اإلرسائيــي  للمحتــل 
مــن  اإلرسائيــي  للمحتــل  املانعــة  الجبهــة  هــي  غــزة  فأصبحــت 
التوســع والتمــدد داخــل الوطــن العريب، فمن ال يســتطيع إخضاع 
منطقــة جغرافيــة بحجــم غــزة، لــن يفكــر يف احتــالل مناطــق عربية 
جديــدة، وأصبحــت مقولــة "حــدود )إرسائيــل( مــن الفــرات إىل 
النيــل" مقولــة باطلــة يخجــل قــادة االحتــالل مــن ترديدهــا كام يف 
السابق. وهنا قد يقول قائل إن )إرسائيل( اخرتقت أنظمة عربية 
النيــل، ولكــن ردي أن تطبيــع األنظمــة ال ميثــل  الفــرات إىل  مــن 
الشــعوب العربيــة، وقــد رأينــا كيــف كانــت محصلــة التطبيــع مــع 
الشــعوب العربيــة "صفــر كبــر" عندمــا تجــول مراســل إرسائيــي 
بني الجامهر العربية الحارضة يف مونديال قطر فلم يجد سوى 

االستنكار والغضب والكثر من الشتائم.
ا  إن موقف رابطة برملانيون من أجل القدس تجاه غزة متقدم جدًّ
وبشــكل ال يقــارن مــع موقــف األمني العام لجامعــة الدول العربية 
الســيد أحمــد أبــو الغيــط، إذ تنــاىس حصــار قطــاع غــزة ومعانــاة 
الضفــة  يف  يحــدث  مــا  عــى  بالتعليــق  واكتفــى  هنــاك  شــعبنا 
الغربيــة، قائــاًل: "االنتهــاكات اإلرسائيليــة يف األرض الفلســطينية 
املحتلــة تتصاعــد عــى نحــو ينــذر بانفجار األوضاع، تحت ســمع 
وبــر املجتمــع الــدويل الــذي يبدو أنه تخى عن مســؤوليته يف 
تحقيــق رؤيــة حــل الدولتــني عــرب التفــاوض"، وهــذا كالم يــرتدد 
منــذ عــرات الســنني عــى املأل ولكن ما يتــم يف الخفاء مؤامرة 
عى الشــعب الفلســطيني وقضيته، مؤامرة تشــارك فيها أنظمة 
عربية متعددة، وبذلك تكون نداءات أبو الغيط ال معنى لها وال 
أثــر عــى أرض الواقــع. ومــن ينظــر إىل تريحاته يجــد أنه يحاول 
إنقــاذ )إرسائيــل( مــن مأزقهــا ألنــه يخىش من حــدوث انفجار، وما 
هــو االنفجــار ســوى ثــورة فلســطينية شــاملة؟ ولــو كان االنفجــار 
عدوانــا جديــدا عــى شــعبنا يف قطــاع غــزة  ملــا ســمعنا مثــل هذا 
الــكالم إال عندمــا يعلــو رصاخ االحتــالل ويحتــاج إىل مــن ينقــذه 

بوقف الحرب.

سلطة األراضي تحذر 
الشراكت من التعامل 

مع المتعدين على 
األراضي الحكومية

غزة/ فلسطني:
الباطــون  رشكات  أصحــاب  بغــزة  األرايض  ســلطة  حــذرت 
و"الكباشــات" مــن التعامــل أو تقديــم مســاعدة ألي شــخص يقوم 

بالتعدي أو البناء أو إقامة أي أشغال عى األرايض الحكومية.
وأوضحــت ســلطة األرايض يف بيــان لهــا أمس أنها ضمن جهودها 
املتواصلــة ملنــع التعديــات عــى األرايض الحكوميــة ومنــع البنــاء 
فيهــا والحــد مــن التعديــات الســكنية ومحــارصة كل العوامــل التي 
الباطــون  رشكات  أصحــاب  ُتحــذر  التعديــات،  زيــادة  إىل  تــؤدي 
عــى  املعتديــن  مــع  كان  شــكل  بــأي  التعامــل  مــن  والكباشــات 

األرايض الحكومية.
التعــاون  إىل  والكباشــات  الباطــون  مصانــع  أصحــاب  ودعــت 
االعتبــار،  بعــني  منهــا  الصــادرة  التحذيــرات  وأخــذ  مــع طواقمهــا، 
والتوقــف عــن بيع وتوريد الباطون ومســتلزمات البناء للمتعدين، 
للمســاءلة  نفســه  ســيعرض  ذلــك  يخالــف  مــن  أن  عــى  مشــددة 
واملالحقــة القانونيــة ومصــادرة أدواتــه عنــد وجودهــا يف املــكان 

املتعدى عليه.
بــدوره، أكــد رئيــس ســلطة األرايض املستشــار د. عــامد البــاز، أن 
هذه الخطوة تأيت ملنع وتوقيف أي بناء عى األرايض الحكومية، 

ومنع العوامل املؤدية إلقامة املباين السكنية.
وشــدد البــاز عــى أن أي رشكــة ســتضبط وهــي تعمل يف األرايض 
الحكوميــة ســتعرض نفســها وعاملهــا للمالحقــة حســب مــا ينــص 
عليــه قانــون تجريــم التعديــات رقم 5/2017 إضافة إىل الخســائر 

املالية التي ستتحملها هذه الركات أو أصحاب الكباشات.

4 أشهر على محاولة اغتياله
الشاعــــر: لن أفـــرط بحقــي في معاقبة المعتديــــن

نابلس/ فلسطني:
أكــد نائــب رئيــس الــوزراء الســابق الدكتــور نــارص 
املطالبــة  عــن  يتوقــف  لــن  أنــه  الشــاعر،  الديــن 
بجلــب املعتديــن عليــه للعدالــة وســاحة القضاء 
ملعاقبتهم ولردع كل من تسول له نفسه االعتداء 

عى أرواح البر وكرامتهم.
صفحتــه  عــى  تريــح  يف  الشــاعر  وقــال 
أرواح  "إن  أمــس:  "فيســبوك"،  يف  الشــخصية 
النــاس وحقوقهــم ال ُتقــى بفنجــاٍن مــن القهــوة، 
يف  ســائًدا  والعــدوان  العنــف  مسلســُل  ليبقــى 

مجتمعنا".
"ُعــدُت  املواطنــني:  مخاطًبــا  الشــاعر  وأضــاف 
االغتيــال  محاولــة  مــن  أشــهر  أربعــة  بعــد  إليكــم 
اآلمثــة التــي تعرضــُت لهــا لُنــريت للحــق وأهله، 
الشــاق  العــالج  مــن  أُخــرى  ملــدٍة  حاجتــي  رغــم 

للتعايف من آثار الجرمية النكراء".
وأشــار إىل أنــه "بــدأت الحيــاة بالعــودة يل بروحها 
اللــه  بفضــل  فشــيًئا  شــيًئا  املتدفــق  ونشــاطها 
تعــاىل وبفضــل دعواتكم الطيبــة، ليفرَح الطيبون 

أنفســهم  بســالمتنا، ولراجــع املعتــدون األرشاُر 
وَمسلكهم".

وشدد الشاعر عى أنه "ال ُتقلقه النوايا الريرة 
وال ترهبه الرصاصات الغادرة، مؤكًدا: "ونحن لن 
نحيــد عــن الحــق ولــن نرتدد يف ُنــرة املظلومني 

والوقوف إىل جانبهم". 
وتابــع: "لــن نغــادر خط التوســط واالعتــدال الذي 
نريــد للجميــع أن يلتقــوا عليــه مهــام كلفنــا ذلــك 

من مثن، ُدمتم بخٍر، ودام الوطن ُحرًّا عزيًزا".
الدكتــور  عــى  النــار  أطلقــوا  مســلحني  أن  يذكــر 
الشــاعر يــوم الجمعــة املوافــق 22/07/2022، 
مــا أدى إىل إصابتــه يف قدميــه بعــدة رصاصــات، 
وُنِقل عى إثرها إىل املستشفى لتلقي العالج.

لعمليتــني  إصابتــه  بدايــة  يف  الشــاعر  وخضــع 
جراحيتني طويلتني ومعقدتني، يف حني كانت 
إحدى الرصاصات الســبع التي اخرتقت جســده 
عميقــة يف فخــده اليمنــى، بعد أن هشــمت بقية 

الرصاص عظام ساقه وركبته.
وعاد الشاعر، قبل أسابيع، إىل أرض الوطن بعد 

رحلة عالج اســتمرت عدة أســابيع يف أملانيا يف 
إثــر إصابتــه يف محاولــة االغتيــال التــي تعــرض لها 

قبل 4 شهور.
ورغــم مــرور أشــهر عــى جرميــة محاولــة اغتيــال 
الشاعر وإصابة الجريح عبد الفتاح، مل تحاسب 

نارص الدين الشاعر 

) أرشيف ( إرضاب املعلمني يف الضفة الغربية   

السلطة يف رام الله الفاعلني أو تحاكمهم.
ويف 20 نوفمــرب الجــاري، جــدد رئيــس املكتــب 
هنيــة،  إســامعيل  حــامس،  لحركــة  الســيايس 
تأكيده "املطلب العادل لجميع مكونات شعبنا 
برضورة أن يأخذ القانون مجراه يف الذين ارتكبوا 
الدكتــور  اغتيــال  ومحاولــة  النــار  إطــالق  جرميــة 

نارص الدين الشاعر".
األكادمييــة  الشــخصيات  إحــدى  الشــاعر  ويعــد 
البارزة يف املجتمع الفلسطيني ويعمل محارًضا 

يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس.
الــوزراء  رئيــس  نائــب  منصــب  الشــاعر  وتــوىل 
إســامعيل  برئاســة  الفلســطينية  الحكومــة  يف 
هنّيــة، عقــب فــوز حركــة حــامس يف االنتخابــات 

التريعّية يف 2006.
مــّرات  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  واعتقلتــه 
و2012،   2006 عامــي  بــني  ســجونها  يف  عــّدة 
يف إطــار مالحقتهــا لنــواب حــامس يف املجلــس 
التريعي الفلسطيني والوزراء التابعني للحركة 

يف الضفة الغربية.
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تتمة مقال تقدير موقف  ... 

وقفة احتجاجية يف يافا  ... 

أمطار غزيرة وأجواء  ... 

إصابات مبواجهات يف نابلس ... 

خالد نوابيت وأطفاله.. فرحة  ... 

األفقي:
1 -من فصول السنة األربعة + أتوبيس  

2 -عاصمة عربية – جب 
3 -يشتاق – توفري 

4 -نصف رامي – ممثل بلده يف دولة أخرى + عرب 
5 -صوت المريض – غري ناضج 

6 -يعمر – بواب معكوسة 
7 -اسم موصول – نرتك – حرف جزم 
8 -قابل للتشكيل + قاتل معكوسة 

9 -أصفر قارات العالم 

العمودي:
1 -من أسماء هللا 

الحسىن + للتفسري + 
شعوب معكوسة 

2 -نبتة عطرية – وهم 
معكوسة 

3 -يدق الجرس – نصف 
ينوي – عرشة باالنجلزيية 

معكوسة 
4 -من األسماء الخمسة 

يف الفم + ييضء 
5 -تفاح مبعرثة – اقرتب 

6 -ملة + كحة 
7 - مختلفان + صوت 

الماء – ثلثا جيم 
8 - اعوج معكوسة – 

للتعريف 
9 - حرف + أحرف 

متشابهة – صغري 
الخروف 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

الطائر الذي يضع أكرب بيضة 
يتكون من 7 حروف 

العصفور – الكينار – الغراب – السلحفاة – الغزال 
– البطريق – األرنب – الزرافة – األسد – الطنان – 

القرد – نرس – فيل – دجاجة – صفر – جمل – كلب 
– قط – د – و 

حل الكلمة الضائعة 

النعامة

إعداد/ وفاء المهتدي

استراحةاستراحة

االحتجاجيــة  الفعاليــات  تكثيــف  إىل  املشــاركون  ودعــا  العنــري. 
األرايض،  عــى  واالســتيالء  القــري  التهجــر  للتصــدي ملخططــات 
وتســليط الضــوء عــى نظــام الفصــل العنــري الــذي تســعى حكومــة 

االحتالل إىل ترسيخه.

إيــران إلمــداد الحــزب باألســلحة والصواريــخ تقابلــه  كــا أن مســارعة 
إرصار إرسائيــي عــى تدمــر جــزء كبــر منهــا كجــزء مــن إســراتيجية 
، ومفاده  "املعركة بني الحروب"، مع اســتدراك إرسائيي يبدو مهاًّ
أنــه يف حــال نشــوب مواجهــة عســكرية يف املنطقــة، فــإن االحتالل لن 

يتلقى مساعدات عسكرية من الدول املطّبعة.
الخالصــة اإلرسائيليــة أنهــا تتوقــع رصاًعــا مســتمرًّا يف عــدة ســاحات 
يف نفــس الوقــت يف املســتقبل القريــب، لكــن هــذا الــراع ســيكون 
منخفض الشدة، وليس حرًبا شاملة، بعبارة أخرى، استمرار الهجات 
يف الضفــة الغربيــة، وأحياًنــا إطــالق صواريخ من غزة، واندالع توتر من 
حــني آلخــر يف ســوريا ولبنــان، ورمبــا يف إيــران نفســها، وهــي توقعــات 

من شأنها تحدي الحكومة اإلرسائيلية القادمة.

ُتــارس بحــق العائلــة مــن الســلطة واالحتــالل منــذ عام 
.2011

يف وقــٍت كانــت تنتظــر العائلــة اتصــاال مــن املشــفى 
إلجــراء عمليــة قلــب مفتــوح لـ"نوابيــت" بعدما ســاءت 
مخابــرات  عنــارص  اعتــداء  أثــر  يف  الصحيــة  حالتــه 
الســلطة عليــه يف ســجن "مســلخ أريحــا"، أفاقــت فجر 
أمــس عــى صــوت طرقــات جنــود االحتــالل واقتحــام 
زوجتــه  تاركــني  للســجن،  واقتيــاده  وتكبيلــه  البيــت، 
تتجــرع مــرارة االعتقــال والحــرة، بينا راقــب أطفالها 

والدهم من نافذة املنزل بدموع عيونهم.
تفاصيل االعتقال

تــروي زوجتــه "أم يحيــى" لصحيفة "فلســطني" بصوٍت 
قــرع  عــى صــوت  "اســتيقظنا  القصــة:  القهــر  يســكنه 
جنــود  بــني  مشــادات  حدثــت  ثــم  بقــوة،  األبــواب 
االحتــالل وزوجــي، ارتعب أطفايل وبكوا، لكن الجنود 
اســتمروا يف إشــهار األســلحة يف وجوهنــا مــع ســحب 
الطلقــة يف بيــت النــار لتخويــف أطفــايل"، واصفــًة مــا 

جرى بأنه "مشهد مرعب".
ويحتــاج  قلــب  مريــض  أنــه  زوجــي  "أخربهــم  تكمــل: 
اعتقالــه  عــى  أرصوا  لكنهــم  مفتــوح،  قلــب  لعمليــة 

وهــو يرتــدي مالبــس النــوم، لــوال إرصارنــا عــى تبديــل 
منطقتنــا  يف  طويلــة  مســافة  بــه  ســاروا  ثــم  مالبســه، 

الرابية رغم وضعه الصحي الصعب".
تســتنكر االعتقــال قائلــًة: "هــذا ظلــم، كظلــم اعتقالــه 
منجــرة  وقضيــة  يشء،  عليــه  يكــن  مل  الســلطة،  لــدى 
مطالبــًة  وبهتانــا"،  وتأليفــا  تلفيقــا  كانــت  بيتونيــا 
إلنقــاذ  بالتدخــل  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 

حياته.
تــرح عــن وضعــه الصحــي "كان متعًبــا خــالل اعتقاله 
لــدى الســلطة قبــل إرضابــه مبســلخ أريحــا، بدايــًة مــن 
نوعية الطعام املقدم ومعظمه معلبات وأندومي غر 
صحي، ثم دخل يف إرضاب ملدة 37 يوًما، اكتشفوا 

خالله أن صام القلب لديه ضعيف".
اعتداء من عنارص مخابرات الســلطة عى زوجها كان 
ســببا مبــارشا يف ضعــف صــام قلبــه، تطفــو تفاصيــل 
االعتداء عى حديثها: "رضبه أحد عنارص املخابرات 
بقبضــة يــده ســت مــرات متتاليــة، مــا أثــر عــى وضعــه 
الصحي وضاعف مشكلة القلب لديه"، مضيفة "بدأ 
يلهــث بعــد أي مجهــود، وبــدأ أحــد الرايــني بتهريب 

الدم، وهذا كله بسبب االعتداء".

قريــة  يف  منزلــه  عــن  "نوابيــت"  غــاب  جديــد  مــن 
الغربيــة املحتلــة،  الضفــة  اللــه وســط  رام  برقــة قضــاء 
أهلهــا  عــى  ويشــنون  املســتوطنون  يحارصهــا  التــي 
منــذ  الثالثــة  األســابيع  تكــِف  متتاليــة، ومل  اعتــداءات 
تحــرره مــن ســجن الســلطة الســتكال بنــاء ســور املنزل 
الــذي انتقلــوا إليــه قبــل اعتقاله، فرك املنزل بال ســور 
األمــن  غيــاب  شــعور  ليتجــدد  خارجــي،  وبــاب  حايــة 
الظــالم  جنــاح  تحــت  املســتوطنني  تســلل  وهواجــس 
مــن جديــد. يف بعــض األحيــان وخــالل اعتقالــه لــدى 
السلطة مل تستطع زوجته وأطفاله النوم، تردف: "اآلن 
ســيتجدد هــذا الشــعور ألن املســتوطنني املتطرفــني 
يحيطون بنا من كل اتجاه، وطوال اعتقال زوجي لدى 

السلطة كنت أنام بنصف عني خوفا من أي غدر".
كان "نوابيــت" يخطــط لتعويــض أطفالــه وزوجتــه عــن 
الفــرة التــي غيبتــه فيهــا ســجون الســلطة التــي مكــث 
شــهًرا،   27 االحتــالل  ســجون  يف  أشــهر  بســتة  قبلهــا 
ضمــن ســبع ســنوات قضاهــا يف ســجون األخــر بــدأت 

منذ عام 2011.
والســلطة  االحتــالل  معــه  اتبــع  املــدة  تلــك  وطــوال 
اعتقالــه،  عــى  التنــاوب  الــدوار" يف  "البــاب  سياســة 

وبــني هــذه املناوبــة، ذاق أطفالــه ويــالت الحرمــان مــن 
دفء والدهــم، وتحملــت زوجتــه مســؤولية مضاعفــة 
فــوق كاهلهــا. ولــدى نوابيــت أربعــة أطفــال هــم يحيــى 
)15 عاًما( وسا )13 عاًما( وجنى )11 عاًما( ومحيي 

الدين )6 أعوام(.
الباب الدوار

قهــر يف حلقهــا:  تعلــق غصــة  اعتقالــه،  تتأمــل رحلــة 
لــدى  اعتقالــه  فتذكــرت  نفــي  مــع  اليــوم  "جلســت 
وقــايئ الســلطة ملــدة أربعــة أشــهر عــام 2011، وبعــد 
أشــهر مــن تحــرره اعتقلــه االحتــالل أربــع ســنوات، ثــم 
تحرر ومل ميض عام ونصف معنا حتى أعاد االحتالل 
اعتقاله عامني ونصف، ثم بعد ستة أشهر من التحرر 
اعتقلــه االحتــالل ملــدة شــهر، ثــم اعتقلتــه مخابــرات 
االحتــالل  يعــود  أن  قبــل  أشــهر،  لخمســة  الســلطة 

العتقاله الحايل".
أجرهــا  تحتســب  الصــرب  عــكاز  عــى  صوتهــا  يتكــئ 
للــه: "ال يوجــد اســتقرار وال أمــان، مل يحــر معنــا أي 
مناســبة، نغصــوا حياتنــا، لكننــا نصــرب "فاالعتقــال لــن 
اعتقــال يزيدنــا إرصاًرا وتحدًيــا  يهــدم عزميتنــا، وكل 

وكربياء".

مصحــوب بكتلــة هوائيــة بــاردة اليوم، لذا 
يكــون الجــو غامًئــا إىل غائــم جــزيئ، مــع 
مــع  الحــرارة  درجــات  عــى  ارتفــاع  طــروء 
العــام  أقــل مــن معدلهــا الســنوي  بقائهــا 

بحدود 4 درجات مئوية.
متفرقــة  زخــات  أن  إىل  الدائــرة  ولفتــت 
مــن األمطــار ستســقط اليــوم بــني الحــني 
بعواصــف  مصحوبــة  تكــون  قــد  واآلخــر، 
رعديــة أحيانــا، وتضعــف فرصــة الهطــول 
خــالل ســاعات املســاء والليــل، مشــرة 
إىل أن الرياح ستكون غربية معتدلة إىل 
نشــطة الرعــة، والبحــر متوســط ارتفــاع 
املــوج. وغــًدا، تنبــأت الدائــرة بــأن يكــون 
الجــو غامئــا جزئيــا إىل غائــم ومغــربا، مــع 
مــع  الحــرارة  درجــات  عــى  ارتفــاع  طــروء 
العــام  أقــل مــن معدلهــا الســنوي  بقائهــا 
والريــاح  مئويتــني،  درجتــني  بحــدود 
إىل  إىل رشقيــة خفيفــة  جنوبيــة رشقيــة 
معتدلــة الرعــة تنشــط أحيانــا، والبحــر 

خفيف ارتفاع املوج.
وبعــد غــد، يكــون الجــو غامئــا جزئيــا إىل 
غائــم ومغــربا، ويطرأ ارتفاع عى درجات 
الســنوي  معدلهــا  حــول  لتصبــح  الحــرارة 
العام، والرياح جنوبية رشقية إىل رشقية 
تنشــط  الرعــة  معتدلــة  إىل  خفيفــة 

أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع املوج.
وحــذرت دائــرة األرصاد املواطنني خالل 
فــرة تأثــر املنخفــض الجــوي مــن خطــر 
واملناطــق  األوديــة  يف  الســيول  تشــكل 
عــى  التزحلــق  خطــر  ومــن  املنخفضــة، 
الرؤيــة  مــدى  تــدين  ومــن  الطرقــات، 

األفقية.

غزة/ فلسطني:
أطلقــت بلديــة غــزة إشــارة البدء يف 
لألعــوام  التنمويــة  خطتهــا  إعــداد 
 2026  –  2023 القادمــة  الثالثــة 
ضمــن سياســة تعزيــز منهجيــة عمــل 
البلديــة وفــق خطــة تنمويــة واضحــة 
مبشــاركة  االحتياجــات  تحــدد 
وأصحــاب  واملواطنــني  املختصــني 

الخربات.
توجيهــي  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
مركــز  يف  أمــس،  البلديــة  عقدتــه 
إســعاد الطفولــة التابــع لهــا مبشــاركة 
رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الراج، 
وعــدد من مدراء الدوائر والوحدات 
يف  ومختصــني  البلديــة،  يف 

مجاالت التنمية وإعداد الخطط.
وقــال الــراج: إن بلديــة غــزة تتطلــع 
يف خطتها الجديدة إليجاد مساحة 
املجتمعيــة  للمشــاركة  أوســع 
واملؤسســات العاملــة يف املدينــة 
ورشائح املجتمع املختلفة لتحديد 
األولويــات واألهــداف مبــا يتناســب 

مع تطلعات سكان املدينة.
الخطــة  شــمول  أهميــة  وأكــد 
الحكــم  مبــادئ  عــى  وارتكازهــا 
املشــاركة  يتضمــن  والــذي  الرشــيد 
والبعــد  واملســاءلة  والشــفافية 
والفعاليــة  والكفــاءة  االســراتيجي 
لتحقيــق نتائــج ايجابيــة تحقــق نتائــج 

أفضل للمواطنني واملدينة.
مديــر  الخطــة  منســق  قــال  بــدوره؛ 
يف  واالســتثار  التخطيــط  وحــدة 
البلديــة ماهــر ســامل: إن بلديــة غــزة 
تتطلــع إلعــداد خطــة تنمويــة للفــرة 
للتغــرات  لالســتجابة  املذكــورة 
املدينــة  تواجــه  التــي  والتحديــات 
مثــل الزيــادة الســكانية واالقتصادية 
الســيا  واالجتاعيــة  والبيئيــة 
املســتوى  عــى  منهــا  امللموســة 
التغــرات  إىل  باإلضافــة  املحــي، 
املناخيــة وأثرهــا عــى املدينــة يف 

موسمي الصيف والشتاء.
وبــنّي أن البلديــة ســتعقد مــع بدايــة 
املجتمعــي  اللقــاء  القــادم  الشــهر 
رشائــح  مــن  واســعة  مبشــاركة  األول 
يف  مختلفــة  وقطاعــات  مجتمعيــة 

املدينة وجهات االختصاص.
تتضمــن  التنمويــة  الخطــة  أن  يذكــر 
املدينــة  احتياجــات  ترتيــب 
البلديــة  خدمــات  مــن  واملواطنــني 
وفًقــا  والخدمــات  املشــاريع  مــن 
أفضــل يف  نتائــج  لتحقيــق  لألولويــة 

تحسني الخدمات.
يف الســياق ناقــش رئيــس بلدية غزة 
املجلــس  وأعضــاء  الــراج،  يحيــى 
صحفيــني  مــع  أمــس،  البلــدي، 
املواطنــني  تهــم  وإعالميــني قضايــا 

واملدينة.
جــاء ذلــك خالل لقــاء حواري نظمته 
وحدة العالقات العامة واإلعالم يف 
البلدية مبركز رشاد الشوا الثقايف، 

مــع  التواصــل  تعزيــز  جهــود  ضمــن 
املجتمــع املحــي ووســائل اإلعــالم 
بحســب  الشــفافية،  مبــدأ  وتعزيــز 

بيان لبلدية غزة.
قولــه،  الــراج  عــن  البيــان  ونقــل 
منــذ  الحــايل  البلــدي  املجلــس  إن 
تســلمه مهامه أعلن خطته للنهوض 
خــالل  مــن  واملدينــة  بالبلديــة 
ترتيــب  وهــي  رئيســة  محــاور  أربعــة 
واقــع  وتحســني  الداخــي،  البيــت 
والنهــوض  املقدمــة،  الخدمــات 
باملراكــز الثقافيــة، واســتثار مرافق 
ومــوارد البلديــة لتحســني الخدمات 

للمواطنني.
خطــوات  تحقيــق  تــم  أنــه  وأضــاف 
هــذه  يف  متفاوتــة  وبنســب  هامــة 
املحــاور األربعــة أهمهــا اســتحداث 
للبلديــة،  جديــد  تنظيمــي  هيــكل 
والبــدء بتطبيــق خطــة إصــالح مــايل 
نســبي  وتحســني  للبلديــة،  وإداري 

يف واقع الخدمات.
وبــني الــراج أن البلديــة اعتمــدت 
مكافــأة  وهــي  جديــدة  سياســة 
الخدمــات  فاتــورة  بســداد  امللتــزم 
تشــجيع  يف  وتتمثــل  الشــهرية 
رســوم  تســديد  عــى  املواطنــني 
نســبة  ارتفعــت  حيــث  الخدمــات، 
االلتــزام بعــد هــذه السياســة مــن 9 
% قبل ثالث ســنوات، إىل نحو 25 
% حالًيــا، مشــًرا إىل وجــود مســاٍع 
الخدمــات  واقــع  لتحســني  لزيادتهــا 

للمواطنني.

ناقشت مع صحفيني قضايا تهم المواطنني يف المدينة

بلديـــة غــزة تبــدأ فــي إعــداد خطتهـــا 
التنمويـــــــة لألعـــــــوام القادمــــــــــة

حفـــل تأبيـــــن للشهيـــد محمـــــد دعـــدس 
فــــــــــــي مخيــــــــــــــم عسكــــــــــــــر الجديـــــد

نابلس/ فلسطني:
محمــد  الطفــل  للشــهيد  تأبــني  حفــل  أقيــم 
أمجــد دعــدس، مبخيــم عســكر الجديــد يف 
الذكــرى  يف  أمــس،  مســاء  نابلــس،  مدينــة 

السنوية األوىل الرتقائه.
أن  عامــا(   15( دعــدس  الطفــل  واستشــهد 
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  اســتهدفته 

خالل مواجهات يف قرية دير الحطب رشق 
نوفمــرب   5 يف  بطنــه  يف  برصاصــة  نابلــس، 
حفــل  الشــهيد  عائلــة  ونظمــت   .2021

وأقاربــه  ذويــه  مــن  املئــات  وحــره  التأبــني 
وأهــايل مخيــم عســكر الجديــد، ومــن بينهــم 

شخصيات اعتبارية وذوو شهداء.
ورفــع الحــارضون العلــم الفلســطيني وشــهد 

حفــل التأبــني هتافــات وشــعارات وخطابــات 
عــى  االحتــالل  محاكمــة  بــرورة  تطالــب 

جرمية قتل الطفل دعدس.
الشــهداء  درب  عــى  املــي  أكــدوا  كــا 
التــي  االحتــالل  لقــوات  االستســالم  وعــدم 
عــى  ومخياتهــا  نابلــس  مدينــة  تســتهدف 

وجه التحديد بحثا عن مقاومني مطلوبني.

نابلــس  رشق  دجــن  بيــت  قريــة  وشــهدت 
أســبوعية  مســرة  انطــالق  بعــد  مواجهــات، 
بعــد  البلــدة  أرض  عــى  لالســتيطان  مناهضــة 
ضــد  املســرة  وتوجهــت  الجمعــة.  صــالة  أداء 
بيــت  قريــة  أمــام مدخــل  والحصــار  االســتيطان 
دجــن رشق نابلــس، الــذي ُيغلقــه االحتــالل منذ 

عملية "إيتار" البطولية عام 2015.
قــوات  مــع  مواجهــات  اندلعــت  قلقيليــة،  ويف 
قــدوم  كفــر  مســرة  انطــالق  عقــب  االحتــالل 
والتــي  لالســتيطان،  املناهضــة  األســبوعية 
الخطــاب وســط  بــن  مــن مســجد عمــر  خرجــت 

القرية بعد صالة الجمعة.
املعــدين  الرصــاص  االحتــالل  جنــود  وأطلــق 
والغــاز  الصــوت  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف 

السام، ما أدى إلصابة العرات باالختناق.
املطاطيــة  اإلطــارات  الثائــر  الشــباب  وأشــعل 
حيــث  بالحجــارة،  االحتــالل  جنــود  ورشــقت 
البلــدة  أرجــاء  يف  االحتــالل  قــوات  انتــرت 

واعتلت عدًدا من املنازل.
الغربيــة  الضفــة  يف  متفرقــة  مناطــق  وتشــهد 

مناهضــة  أســبوعية  فعاليــات  والقــدس 
قــوات  مــع  مواجهــات  يتخللهــا  لالســتيطان، 
االحتالل التي تطلق الرصاص الحي واملطاطي 

وقنابل الغاز السام صوب املواطنني.
مــن جانــب آخــر، أحــرق عنــارص من مســتوطنون 
مــن عصابــة "تدفيــع الثمن" عــدًدا من املركبات 
وخطــوا شــعارات عنريــة معاديــة للعــرب عى 
جــدران يف قريتــي أبــو غــوش وعــني نقوبــا، يف 

محافظة القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محلية، بأن االعتداء العنري 
أبــو  منطقــة  يف  ســيارات   4 إحــراق  عــن  أســفر 
غــوش شــال غــرب مدينــة القــدس املحتلة و4 

أخرى يف عني نقوبا الواقعة غرب املدينة.
خطــوا  املتطرفــني  أن  املصــادر  واضافــت 
عبــارات عنريــة معادية للعــرب عى الجدران 

يف القريتني.
مقاومة مستمرة

 26 فلســطيني  تقريــر  رصــد  آخــر،  ســياق  يف 
جنــود  فلســطينيون ضــد  نفذهــا  مقاوًمــا  عمــاًل 
يف  الغربيــة  بالضفــة  واملســتوطنني  االحتــالل 

آخر 24 ساعة.
وســجل التقريــر الصــادر عــن مركــز املعلومــات 
الفلســطيني "معطي"، تنوع عمليات املقاومة 
مــا بــني إطــالق نــار، وعبــوات ناســفة، وزجاجات 
حارقــة ومفرقعــات نارية، وتصٍد للمســتوطنني، 
ومواجهــات  مســتوطنني،  مركبــات  وتحطيــم 
وإلقــاء حجــارة. ووثــق "معطــي" عمليتــي إطالق 
نــار، وإلقــاء عبوة ناســفة، وأربــع زجاجات حارقة 
تصــدي  عمليــات  وثــالث  ناريــة،  ومفرقعــات 
تحطيــم  تخللهــا  املســتوطنني  العتــداءات 
عمليــات  أن  وأضــاف  مســتوطنني.  مركبتــي 
املقاومــة شــهدت 14 نقطــة مواجهــة مــع قــوات 

االحتالل، يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأســفرت أعــال املقاومــة عــن وقــوع إصابتــني، 
االحتــالل،  وجنــود  املســتوطنني  صفــوف  يف 
بحســب التقريــر. وذكــرت مصــادر إرسائيليــة أن 
مســتوطًنا أصيب بجروح يف ظهره، بعد رشــقه 
بالحجــارة، قــرب مســتوطنة "عطــرت" املقامــة 
وتــم  اللــه،  رام  عــى أرايض املواطنــني شــال 

نقله للمستشفى لتلقي العالج.




