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رحيل االعالمي سعيد عياد متأثرا بالكورونا
الجديــدة-  الحيــاة  لحــم-  بيــت 

أسامة العيســة- نعت المؤسسات 

الرسمية، والثقافية، واألكاديمية، 

الدكتور ســعيد عياد، رئيس دائرة 

اللغة العربية في جامعة بيت لحم، 

الــذي رحل أمــس، بعــد معاناته، 

من مضاعفــات اإلصابة بفيروس 

كورونا.

وقالت ابنته اإلعالمية ضحى عياد، 

إن والدها كان في العناية المكثفة، 

منذ يوم السبت الماضي، في وضع 

خطر، وانتكست حالته يوم االثنين، 

ثم عادت لالستقرار والتحسن بعد 

ساعات».

وأعلنــت وفاة عيــاد، صباح امس، 

تاركــة صدمة لدى معارفه، الذين 

فوجئــوا بخبر رحيله. بينما طالبت 

ابنته ضحى بتشكيل لجنة تحقيق 

في ظروف وفاته.

ونعــت جامعــة بيت لحــم، بكافة 

واإلداريــة  األكاديميــة  كوادرهــا 

والفنيــة الدكتور ســعيد إبراهيم 

عياد، رئيس دائرة اللغة العربية.

مدرســي  نقابــة  نعتــه  وكذلــك 

لحــم،  بيــت  جامعــة  وموظفــي 

وأســرة محافظة بيــت لحم ممثلة 

باللــواء كامــل حميــد، والديــوان 

الثقافي الساحوري، ونادي األسير 

األســيرة  والحركــة  الفلســطيني 

فــي ســجون االحتــالل واألســرى 

المحررون. وقال عبد اهللا الزغاري 

مدير نادي األســير: «قبل أســبوع 

تحدثت مع الدكتور سعيد من اجل 

أن يقــدم قــراءة في روايــة عين 

الجبــل لألســير محمــد الطــوس، 

فأبلغنــي أنه مصــاب كورونا وأنه 

ســيتعافى يوم الســبت وســيأتي 

لتقديــم الروايــة».  ونعــت وزارة 

اإلعالم بحزن وأسى فقيد الصحافة 

الفلســطينية، واألكاديمي البارع، 

ونائب نقيب الصحافيين الســابق 

د. ســعيد عيــاد. واعتبــرت رحيله 

خسارة للبيت اإلعالمي الفلسطيني 

ا  الذي فقــد صحافيا وطنيا محنكً

وبارعــا، عمل وعلّم بــكل اقتدار 

وجهد ومهنية وإخالص.

و نعــت نقابــة الصحفيين، عضو 

األســبق  وتقدمت  النقابة  مجلس 

النقابة من عائلته وابنته الصحفية 

ضحى عيــاد، واألســرة الصحفية 

عمومــا بأحر التعازي والمواســاة، 

داعية اهللا أن يتغمده بواسع رحمته.

وفد من «النضال» يبحث مع فصائل 
المنظمة في مخيم جرمانا آخر المستجدات 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحث وفد من 

النضــال الشــعبي فــي مخيــم جرمانا مع 

فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية 

اخر المســتجدات السياســية واالوضاع في 

المخيــم، ويأتــي ذلك فــي ســياق تعزيز 

التعاون والعمل الوطني، وضم وفد الجبهة 

أعضاء اللجنة المركزية ســامر ســويد ابو 

عــرب وعائدة عم علي، والرفيق عامر تيم 

سكرتير فرع المخيمات الجنوبية، ابو خالد 

وابو مازن اعضاء اللجنة التنظيمية.

وبحث اللقــاء مخرجات المؤتمــر الـ12 لما 

يحمله مــن أهمية في مواجهــة التحديات 

التــي تعصــف بقضيتنا الوطنيــة والعمل 

على انهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية 

في مواجهة سياســة االحتالل الصهيوني 

واجراءاته العنصرية.

كما تناول النقاش تعميق شكل ومضمون 

الوحــدة الوطنية الفلســطينية فــي اطار 

منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل 

الشــرعي والوحيــد لشــعبنا والعمل على 

تفعيــل مؤسســاتها وأطرهــا باعتبارهــا 

القيادة السياسية العليا في اماكن تواجده.

كما ركز اللقاء على اعطاء األولوية للشباب 

في الهيئــات الحزبية وهو ما يشــكل قوة 

تنظيمية في كل أماكن تواجد التحالف في 

كافة ساحات الوطن وخارجه. 

مدرسة ياسوف اسكاكا الثانوية 
المختلطة تحيي يوم المسن العالمي

ســلفيت- الحياة الجديدة- نادر زهد- أحيا 

طلبــة مدرســة ياســوف اســكاك الثانوية 

المختلطــة أمــس، يــوم المســن العالمي 

الذي يصادف األول من شهر تشرين األول 

مــن كل عام باحتفال حاشــد، شــارك فيه 

عشرات المسنين والمسنات من دار الرفاه 

للمسنين في مدينة سلفيت، ومسنو قرية 

ياسوف واسكاكا، وذلك بالتعاون مع مركز 

الرفاة لرعاية المسنين في محافظة سلفيت 

وبالتنســيق مع مديريــة التربية والتعليم 

في سلفيت. 

وحضر االحتفال، مدير دار الرفاه للمسنين 

في سلفيت سائد ياســين، ومير المدرسة 

والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة وأعضاء 

مــن مجلس أوليــاء األمور في المدرســة، 

وعشرات المسنين.

حيــث بدأ االحتفــال بالترحيب بالمســنين 

والضيوف من قبل مدير المدرسة االستاذ 

احمد علــي، ثم كلمة لمديــر مركز الوفاء 

لرعاية المسنين في سلفيت سائد ياسين 

الــذي شــكر ادارة المدرســة والمعلميــن 

والطلبــة علــى هــذه الفعالية التــي تعبر 

احتــرام وتدير المدرســة والطلبــة البائنا 

واجدادنا وتعــزز تواصل االجيال، ثم اجاب 

على اسئلة واستفسارات الطلبة.

وتخلل الحفل فقــرات فنية بقيادة معلم 

الموســيقى االســتاذ جابر حميدان، حيث 

قــدم الطلبة فقرة دبكة شــعبية واغاني 

تراثيــة اندمج فيها الطلبة مع المســنين 

والحضور. 

خوري يلتقي سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضرة الفاتيكان
رومــا -وفــا- التقــى رئيس 

اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة 

شؤون الكنائس في فلسطين 

ســفير  مــع  رمــزي خــوري، 

جمهورية أرمينيا لدى حاضـرة 

الفاتيــكان غريــن نازريــان، 

امس.  وتنــاول اللقاء أهمية 

الثنائيــة  العالقــات  تطويــر 

ودولة  أرمينيا  جمهورية  بين 

المشترك  والعمل  فلسطين، 

من أجل تعزيــز حضور أبناء 

الرعية األرمنية الفلسطينية، 

باعتبارهم جزءا من النسيج 

الوطني الفلسطيني.

أهميــة  اللقــاء  تنــاول  كمــا 

الحفاظ علــى الحي األرمني 

فــي قلــب البلــدة القديمــة 

المحتلــة،  القــدس  بمدينــة 

والــذي حافظت عليه األجيال 

والقيــادات الروحيــة الدينية 

األرمنية منذ القرن الخامس، 

كذلــك تطــرق النقاش حول 

لشـــعب  ا و مينيــا  ر أ ر  و د

األرمني فــي المهجر لتعزيز 

هذا الوجــود األصيــــل أمام 

مدينــة  لتهويــد  التحديــات 

القدس، ومنها الحي األرمني 

تغيير  ومحــاوالت  التاريخــي 

مالمحه.

إصابات باالختناق خالل 
مواجهات مع االحتالل في بلدة بدو

القدس المحتلة- وفا- أصيب عشرات المواطنين باالختناق، 

امس الجمعة، نتيجة استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع، 

خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلســرائيلي، في 

بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن جيش االحتالل اقتحم منطقة الكرم في 

البلدة، وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 

الغاز المســيل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات باالختناق، 

عولجوا ميدانيا.

«فتح»: المسجد األقصى عقيدتنا 
وهويتنا والمساس به لعب بالنار

رام اهللا- وفــا- حذرت حركة التحرير الوطني الفلســطيني 

(فتــح)، مــن العبث بالمســجد األقصى المبــارك، وتحويله 

لساحة للصلوات التلمودية اليهودية.

وأكدت الحركة على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث 

الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان، امس الجمعة، 

أن األقصــى بــكل ســاحاته وباحاته إســالمي خالص، وال 

يمكن السماح بتقسيمه زمانيا وال مكانيا، وال يمكن القبول 

بصلوات يهودية فيه صامتة كانت أو غيرها.

 وقــال القواســمي «إن االحتالل اإلســرائيلي يلعب بالنار، 

ويفجر األوضاع برمتها، وأن شــعبنا الفلسطيني يموت وال 

يقبل بإهانة مقدساته اإلسالمية والمسيحية وعلى رأسها 

المســجد األقصى المبارك»، مضيفا «أنه ال يوجد حسابات 

سياســية عند المســاس بأقصانا، قبلة المسلمين األولى، 

وثاني المســجدين وثالــث الحرمين، ومســرى النبي عليه 

السالم».

 وأكد أن شعبنا موحد خلف قضية القدس بما فيها األقصى، 

وأن نضالنا مستمر ضد االحتالل اإلسرائيلي الذي يستبيح 

أرضنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية بكل أطيافها وأشكالها. 

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول انتهاك 
إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في القدس

نيويورك-  وفا- بعث المندوب الدائم 

لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، 

رســائل  ثــالث  منصــور،  ريــاض 

متطابقة إلى كل من األمين العام 

لألمــم المتحدة، ورئيــس مجلس 

األمن لهذا الشــهر (كينيا)، ورئيس 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة، 

بشــأن خطورة الحالــة في األرض 

الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم 

التــي ال حصــر لهــا التــي تواصل 

إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، 

ارتكابها في فلسطين المحتلة.

وأشار إلى انتهاكها الصارخ للوضع 

التاريخــي والقانونــي القائم في 

المدينة المقدســة مــن خالل منح 

محكمــة إســرائيلية للمتطرفيــن 

اليهــود ما يســمى بـــ «الحق» في 

دخول المســجد األقصــى والحرم 

قــوات  حراســة  تحــت  الشــريف 

االحتالل وممارسة الصالة الصامتة 

هنــاك، ودعــا مجلس األمــن إلى 

تحمل مسؤولياته إزاء هذا االنتهاك 

للقانون الدولــي وقرارات مجلس 

األمــن ذات الصلــة، بمــا في ذلك 

القرارات 476 و478 و2334.

كما أشــار منصــور إلــى مواصلة 

االســتيطانية  حملتهــا  إســرائيل 

غيــر القانونيــة فــي جميــع أنحاء 

فلســطين المحتلــة، منوهــا إلى 

قرارها األسبوع الماضي باستئناف 

سكنية  بناء 10,000 وحدة  خطط 

للمســتوطنين في منطقة قلنديا 

شــمال القدس المحتلــة، هذا الى 

جانب التدمير المستمر شبه اليومي 

لمنازل الفلســطينيين والتشــريد 

القســري للعائالت الفلســطينية، 

العائــالت  مئــات  تتعــرض  حيــث 

في  الطــرد  لخطــر  الفلســطينية 

حملــة تطهير عرقــي صارخة في 

القدس الشرقية المحتلة.

كما بيــن منصور في رســائله أن 

سياسة إطالق قوات االحتالل النار 

المدنييــن أصبحت  على الســكان 

ممارســة ممنهجة لالحتالل ترقى 

الــى مســتوى جرائم الحــرب ضد 

الســكان المدنييــن، منوهــا إلــى 

 60 عــن  يقــل  ال  مــا  استشــهاد 

فلســطيني فــي الضفــة الغربية 

المحتلــة وحدهــا، باإلضافــة إلى 

استشهاد أكثر من 260 فلسطيني، 

من بينهم 66 طفل و41 امرأة، في 

غــزة، حتى اآلن خالل هــذا العام، 

الــى جانــب إصابــة آالف آخريــن، 

وذلك وفقــا لتقريــر مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

(أوتشا). ونوه إلى استشهاد الشاب 

الفلســطيني، محمد أبو عمار، 41 

عام، من مخيــم البريج في قطاع 

غــزة المحاصر، في 30 ســبتمبر، 

أثناء صيد الطيور بالشــباك خالل 

موسم هجرة الطيور، والتي تعتبر 

مصــدرا مؤقتــا للغــذاء والدخــل، 

خاصــة ألولئك الذيــن يعانون من 

حصــار إســرائيل الوحشــي وغير 

القانوني لقطــاع غزة، ونوه أيضا 

إلى استشــهاد إسراء خزايمية، 30 

عــام، بدم بــارد على أيــدي قوات 

االحتالل اإلســرائيلي تحت ذريعة 

تنفيذ هجوم مزعوم، واستشــهاد 

عــالء زيــود، 22 عامــاً، فــي بلدة 

برقيــن قرب جنين، داعيا المجتمع 

الدولــي، وال ســيما مجلس األمن، 

إلــى التحــرك الفــوري لوضع حد 

لقتل االحتالل بدم بارد للمدنيين 

العنــف  وسياســة  الفلســطينيين 

التــي ينتهجها منذ عقود، واحتجاز 

جثث الشــهداء التي تنتهك كرامة 

الموتى، وتعتبر عقاب جماعي حيث 

يحظر على العائالت دفن أحبائهم 

وفقا للطقوس الثقافية والدينية.

 كما لفت منصــور االنتباه العاجل 

إلى محنة المعتقلين السياســيين 

المضربيــن عن الطعــام احتجاجا 

على اعتقالهم بــدون تهمة، ومن 

بينهم كايد فسفوس منذ 84 يوما؛ 

ومقداد القواســمة منــذ 78 يوما، 

وعالء الراج منذ 58 يوما، وهشام 

أبــو حــواش منذ 51 يومــا، ورايق 

بشــارات منذ 45 يوما، وشادي أبو 

عكر منذ 42 يوما، مشــيرا إلى أن 

هناك خطر كبير على حياتهم، وذكر 

أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة 

باالحتالل، مسؤولة عن حياة ورفاه 

األسرى الفلسطينيين سواء كانوا 

محتجزين في السجون اإلسرائيلية 

في األراضي الفلسطينية المحتلة 

أو في إسرائيل، األمر الذي ينتهك 

حظر اتفاقيــة جنيف الرابعة على 

نقل األســرى إلى خــارج األراضي 

المحتلة.

وفي الختــام، شــدد منصور على 

ضرورة أن ال تكــون أي دولة فوق 

القانــون، مؤكدا ضــرورة خضوع 

إســرائيل لنفس المعايير الدولية 

مثلها مثل كل الــدول، منوها الى 

أن التقاعــس عــن العمــل وعدم 

المســاءلة، على الرغــم من وفرة 

األدوات لضمــان ذلك، بما في ذلك 

األحــكام المنصــوص عليهــا في 

قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 

فضــال عن اآلليــات الدبلوماســية 

والسياســية والقانونيــة األخــرى 

المتاحة على نطاق واســع للدول، 

باالحتالل  القائمــة  للقــوة  ســمح 

بجنــي الثمــار خالل الــدوس على 

علــى  منصــور  وشــدد  القانــون. 

ضرورة معالجة األســباب الجذرية 

لهذا الظلم التاريخي والقيام بذلك 

وفقا للمبادئ العالمية المنصوص 

عليها في القانون الدولي.

«اللجنة التنفيذية» تحذر سلطات االحتالل 
من خطورة قرارها بحق المسجد األقصى

رام اهللا - وفــا- حــذرت اللجنــة التنفيذية 

لمنظمــة التحرير الفلســطينية، ســلطات 

االحتــالل اإلســرائيلي مــن مغبــة النتائج 

المترتبــة علــى قرارها بمنــح اليهود حق 

الصــالة فــي باحــات المســجد األقصــى 

المبارك، وذلك في انتهاك صارخ للمقدسات 

اإلســالمية والمســجد األقصى، والذي هو 

مــكان عبادة خاص بالمســلمين وحدهم، 

وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 

والذي أســري إليه رسول اهللا محمد صلى 

اهللا عليه وسلم من المسجد الحرام.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، 

امس  الجمعة، إن تمادي الســلطة القائمة 

باالحتــالل فــي خطواتهــا تجــاه المســجد 

األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

في تحد لكل الشــعوب، وتمهيــدا لتحويل 

الصراع إلى صراع ديني، وذلك بفعل شعور 

إســرائيل أنها فوق القانون الدولي، إضافة 

إلــى تردد أطراف المجتمــع الدولي والقوى 

الفاعلة فيه في مواقفهم تجاه تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية، 

كل ذلــك جعل القــوى اليهودية المتطرفة 

وقطعان المستوطنين وحكومتهم اليمينية 

تتمــادى فــي تنفيــذ برامجهــا التوســعية 

االســتعمارية، وإنــكار الحقــوق الوطنيــة 

الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير 

المصير بنفســه، وإنهاء االحتــالل وإقامة 

دولته المستقلة ذات السيادة». ودعت اللجنة 

التنفيذيــة، األمتيــن العربية واإلســالمية 

بمكوناتها الرســمية والشــعبية إلى تحمل 

مسؤوليتهم في التصدي لغطرسة االحتالل 

اإلسرائيلي، والكف عن الخطوات التطبيعية 

واالعتراف بالكيــان الغاصب خالفا لمبادرة 

السالم العربية، والتي جعلت دولة االحتالل 

تتمــادى فــي تصرفاتها أكثر مــن أي وقت 

مضى.

كمــا دعــت «التنفيذية»، أبناء شــعبنا في 

الداخل والخارج بــكل مكوناتهم وقواهم 

إلــى االلتفاف حول أبناء شــعبنا في مدينة 

القدس عاصمتنــا األبدية، وهم يتصدون 

المســتوطنين  لقطعــان  وعنــاد  ببســالة 

والمتطرفين اليهود وجيش احتاللهم.

ولفتت إلى أن هذه القرارات االحتاللية بحق 

المســجد األقصى تأتي تزامنا مع الذكرى 

الـ31 عاما لمجزرة المسجد األقصى األولى، 

الــذي تصادف الثامــن من تشــرين األول 

1990، والتي استشهد فيها 21 فلسطينيا، 

وأصيــب 150 آخــرون، واعتقلت ســلطات 

االحتالل خاللها 270 فلسطينيا.

وقالت «التنفيذية»، إن التصرفات االحتاللية 

العنجهيــة التي تتزامن مــع الذكرى الـ 31 

لمجزرة األقصى األولى، تؤكد أن سياســة 

االحتــالل وأطراف العنصرية اإلســرائيلية 

بحق القدس والمســجد األقصى ممنهجة 

ومبرمجة، في محاولة منها لتحويل الصراع 

إلى صراع ديني.

الخارجية التركية تدين قرار محكمة إسرائيلية 
ا بالصالة في األقصى يمنح اليهود حقً

انقــرة- وفــا- أدانــت وزارة الخارجيــة 

التركيــة، القرار الــذي اتخذته محكمة 

في إســرائيل، والذي يزعــم أن لليهود 

الحق في العبادة بـ»صمت» في المسجد 

األقصى.

ورأت الخارجية التركية، في بيان صحفي، 

أن القــرار المذكــر يشــجع أكثر األواســط 

المتعصبــة التــي تحاول تقويــض الوضع 

الراهــن في المســجد األقصى وســيفتح 

الطريق أما توترات جديدة.

ودعت الخارجية التركيــة المجتمع الدولي 

إلــى الرفض الشــديد لهذا القــار الخاطئ 

وغيــر القانونــي والخطيــر، وكذلك جميع 

االستفزازات ضد المسجد األقصى. 

رئيس ديوان الرقابة اإلدارية والمالية ونظيره البولندي يوقّعان اتفاقية تعاون
وارســو- وفا- وقّع رئيــس ديوان 

الرقابة اإلدارية والمالية المستشار 

إياد تيم مع نظيره البولندي ماريان 

بانــاش، اتفاقية لتعزيــز التعاون 

المشترك وتبادل الخبرات في مجال 

االرتقاء بمنظومة األداء الوظيفي، 

فلســطين  بحضــور ســفير دولة 

لدى بولنــدا محمود خليفة. وجرت 

مراســم التوقيــع في مقــر هيئة 

الرقابة العليا البولندية، في ختام 

زيــارة قام بها وفــد ديوان الرقابة 

اإلدارية والمالية برئاسة المستشار 

تيم اســتمرت خمســة أيام، تلبية 

لدعــوة نظيــره البولنــدي، اطلــع 

خاللهــا الوفــد الفلســطيني على 

آليات عمل هيئة الرقابة البولندية 

والقوانين الناظمة لعملها.

كما زار الوفد الفلسطيني مقر البرلمان 

البولنــدي، والتقى مجموعــة الصداقة 

الفلســطينية،  البولنديــة  البرلمانيــة 

واســتمع منهم حــول دور البرلمان في 

تعزيــز الشــفافية في العمــل وإصدار 

القوانين الناظمة، ودور اللجنة البرلمانية 

بتعزيــز العالقــات الثنائيــة البولنديــة 

الفلسطينية. وقال تيم إن التعاون بين 

الهيئات الرقابيــة في البلدين متواصل 

ــذ الهيئة في  منــذ نحو عام، حيــث تنفّ

البلدين مشروعا مشتركا بدعم أوروبي 

في فلسطين، يهدف لتبادل الخبرات بين 

الجانبين وفق معايير المنظمة الدولية 

ألجهزة الرقابة (االنتوســاي)، ويســتمر 

هذا المشروع حتى عام 2023.


