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عامن- رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  طرحــت 
اســتيطانية  وحــدة   1,355 نحــو  لبنــاء  مناقصــات 
جديدة يف الضفة الغربية. وبحسب ما نقلته وسائل 
االســتيطانية  الوحــدات  ســتقام  إرسائيليــة  إعــام 

الجديدة، يف مستوطنات: "بيت إيل" )346 وحدة 
و"الكانــا"   ،)729( و"أريئيــل"  جديــدة(،  اســتيطانية 
و"عامنوئيــل"   ،)96( بنيامــني"  و"غيفــع   ،)102(
و"بيتــار عيليــت"   ،)22( )57(، و"كارين شــومرون" 
)1(. وتعتــزم حكومــة االحتــال، التصديــق عــى بنــاء 

األسري "العارضة" يعيش أوضاًعا 
مأساوية يف عزله االنفرادي

تأجيل جلسة محاكمة 
أرسى "نفق الحرية" و5 

آخرين إىل الشهر المقبل
رام الله-غزة/ محمد املنرياوي- وكاالت:

أّجلــت محكمــة االحتــال محاكمة "األرسى الســتة" أبطال 
عمليــة "نفــق الحريــة" الذيــن انتزعــوا حريتهــم مــن ســجن 
"جلبــوع" اإلرسائيــي، و5 أرسى آخريــن، إىل 8 نوفمــر/ 
 6 الســتة" يف  "األرسى  املقبــل. ومتّكــن  الثــاين  ترشيــن 
سبتمر/ أيلول املايض، من تحرير أنفسهم عر نفق من سجن 

عزام: اعتقال 
السلطة خلية 

للجهاد اإلسالمي 
"خطوة مؤلمة 
وغري مفهومة"

غزة/ محمد أبو شحمة:
الســيايس  املكتــب  عضــو  عــّد 
لحركــة الجهــاد اإلســامي، نافــذ 
األمنيــة  األجهــزة  اعتقــال  عــزام، 
تابعــة  خليــًة  للســلطة  التابعــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  للحركــة 

قرص-غزة/ نور الدين صالح:
الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  رئيــس املؤمتــر  عــّد 
أنيس قاسم السلطة برام الله متواطئًة مع االحتال 
مطالًبــا  الفلســطينية،  القضيــة  ضــد  اإلرسائيــي 
برضورة محاكمة قيادتها بتهمة "الخيانة والتواطؤ". 

وقــال قاســم يف حــوار خــاص بصحيفــة "فلســطني" 
أمــس: إن قيــادة الســلطة تتحمــل مســؤولية تاريخية 
ويجب محاكمتها بتهمة التواطؤ مع االحتال، كام 

آخريــن  ألشــخاص  املجــال  تفســح  مل  أنهــا 
فشــلها  إثــر  الوطنــي،  املــرشوع  لقيــادة 

غزة/ أدهم الرشيف:
يــرى اختصاصيــان أن التســهيات التــي أعلنــت 
للســائقني  تقدميهــا  واملواصــات  النقــل  وزارة 
يف مؤمتر صحفي، أمس، محاولة للتخفيف عن 
املواطنــني ولتحســني جــودة الســامة املروريــة 

وتعزيز الحرص عليها من الجميع.
ا تســهيات وزارة النقــل  ــني عــدَّ لكــن االختصاصيَّ
واملواصــات وإن كانــت تشــكل مبــادرة تكاملية 

مــع الســائقني وأصحــاب املركبــات، إال 
حاســمة  إجــراءات  يتطلــب  نجاحهــا  أن 

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي- وكاالت:
أعلنــت الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى حركة 
عــرشات  أن  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 
األرسى يســتعدون لخــوض معركــة اإلرضاب 

ومســاندة  نــرة  الطعــام  عــن  املفتــوح 
رفًضــا  الطعــام  عــن  املرضبــني  لزمائهــم 
مــن  تحذيــرات  وســط  اإلداري،  لاعتقــال 
إىل  نظــرا  مفاجئــة،  بصفــة  منهــم  أي  ارتقــاء 

تدهور حالتهم الصحية.
واألرسى املرضبــون هــم: كايــد الفســفوس 
ومقــداد  أيــام،   103 منــذ  املــرضب 
األعــرج  وعــاء  يوًمــا،   96 منــذ  القواســمي 

منــذ 79 يوًمــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 70 
يوًما، وشادي أبو عكر منذ 62 يوما، وعياد 

ورأفــت  يوًمــا،   33 منــذ  الهرميــي 
أبــو ربيــع منــذ 9 أيــام. ونقــل مكتــب 

عامن/ فلسطني:
نيابيــة حركــة  ناشــدت عائــات أرسى أردنيــني وشــخصيات 
األردنيــني  األرسى  بوضــع  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 

والعــرب عــى قامئــة صفقــة التبــادل املرتقبــة مــع االحتــال 
اإلرسائيــي، عاّديــن أن املقاومة الفلســطينية "نفق 
الحريــة لــأرسى" يف ظــل تخــاذل األنظمــة العربيــة. 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعد 7 سنوات من إباغ االحتال اإلرسائيي عائات 
حي "بطن الهوى" يف مدينة القدس املحتلة بإخاء 
منازلهــم وتهجريهــم قــًرا، ترتقــب 86 عائلــة تســكن 

جنني/ فلسطني:
نّظمــت عائــات الشــهداء يف جنــني، مســاء أمــس، 
يونــس  كريــم  األرسى  عميــد  ميــدان  يف  اعتصاًمــا 
بجنــني شــامل الضفــة الغربيــة، للمطالبــة باســرتداد 
جثامني أبنائهم املحتجزة لدى سلطات االحتال .

بتهجريهــم  العليــا  محكمتــه  مــن  نهائًيــا  قــراًرا  الحــي 
قــرار  املهــددة  العائــات  وتنتظــر  القــرار.  تأجيــل  أو 

محكمــة االحتــال العليــا النهــايئ للــرد عــى 
الدويــك  عائلــة  قدمتــه  الــذي  االســتئناف 

الوطنــي  العمــل  فصائــل  االعتصــام  يف  وشــارك 
واإلسامي، وفعاليات جنني ومخيمها، ومحررون.

ورفــع املشــاركون يف الوقفــة الافتــات التــي دعــت 
إىل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
أخــذ دورهــا والتحــرك، وكافــة املؤسســات 

وسط تنديد فلسطيين وأردين 

االحتالل يطرح مناقصات لبناء 1355 
وحدة استيطانية جديدة يف الضفة 

رئيس المؤتمر الشعيب لفلسطينيي الخارج أنيس فوزي قاسم لـ"               ":

السلطة متواطئة مع االحتالل ضد القضية 
الفلسطينية.. واجتماعات منظمتها بال جدوى

االحتالل يقتحم قسم
)21( يف سجن "عوفر" 

ويهــــــــدد األســـــرى
رام الله/ فلسطني:

أّكــد نــادي األســري، أّن قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون 
االحتال، اقتحمت أمس، قسم )21( يف سجن "عوفر"، 

وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه.
وأضاف نادي األسري يف بيان، أن مواجهة جرت بني أحد 

اتهامات للمحكمة بالمماطلة

عائلة بنات تديل بشهادتها 
يف جريمة قتل نزار  والمتهمون 

يلزتمـــــــــون الصمـــــــت
رام الله/ فلسطني:

املعــارض  عائلــة  مــن  للشــهود  اســتامع  جلســة  أمــس  ُعقــدت 
الســيايس املغــدور نــزار بنــات يف املحكمــة العســكرية مبدينة رام 
اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة. وقــال محامــي الدفــاع غانــدي 
الربعي عقب انتهاء الجلســة األوىل إن: "املحكمة اســتمعت إىل 
شــهادة عــم الضحيــة، وكانــت يف غايــة األهميــة". وذكــر أنــه "أثبــت 
مــن خــال أقوالــه أنــه كان ُيحــرِض بنات إىل مقر جهاز األمن الوقايئ 

تهدف للتخفيف عن السائقني وإلزام الجميع إجراءات السالمة

تسهيالت المواصالت.. مبادرة تكاملية 
يتطلب نجاحها إجراءات مرورية حاسمة 

يف رسالة بمناسبة يوم األمم المتحدة
ل  بحر يطالب األمم المتحدة بتحمُّ
مسؤولياتها لوقف جرائم االحتالل

غزة/ فلسطني:
أمــس،  بحــر،  أحمــد  د.  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  طالــب 
األمــم املتحــدة بتحمــل مســؤولياتها القانونيــة والسياســية واألخاقيــة 

واإلنسانية، لوقف جرائم االحتال بحق الشعب الفلسطيني. 
لأمــم  العــام  األمــني  إىل  بحــر  وجههــا  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 

دعوات إلسنادهم يف وجه جرائم االحتالل

أهايل "بطن الهوى" المقديس يخوضون 
معركة قاسية ضد قرارات التهجري القرسي

اعتصام يف جنني للمطالبة باسرتداد 
جثامني الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

األسري "القواسمي" يف وضع صحي خِطر 

عرشات األرسى يستعدون لإلرضاب عن الطعام 
نصـــرًة للمرضبيـــن ضـــد اعتقالهــــم اإلداري

يف يوم األسري األردين

مناشـــــدات للمقاومـــــة بتضميـــــن األســــرى 
العـــــرب فـــــي أي صفقـــــة تبـــــادل قادمـــــة
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هنية ُيجري اتصاالت دولية لإلفراج 
عن معتقيل حماس يف السعودية

الدوحة/ فلسطني:
أجرى رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، إسامعيل هنية، اتصاالت مكثفة 
خــال األيــام املاضيــة مــع العديد مــن دول اإلقليم للتدخل من أجل إطاق رساح 
معتقــي الحركــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وعــى رأســهم ممثــل الحركــة 

السابق الدكتور محمد الخرضي.
وأفــادت حــامس يف بيــان صحفــي وصــل إىل "فلســطني" نســخة عنــه، أمــس، بــأن 
هــذه االتصــاالت شــملت مــر وقطــر وتركيــا واألمــم املتحــدة، وكذلــك اإلمــارات 

العربيــة عــر بعــض األصدقــاء. وزّود هنيــة األمــني العــام لأمــم املتحــدة 
بكشــف يتضمــن أســامء املعتقلــني كافــة، واملعلومــات املتعلقــة بهــم، 

10 وفيات و270 إصابة جديدة 
بكورونا يف الضفة والقطاع

غزة- رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا 
و1117 حالة تعاٍف يف الضفة الغربية وقطاع غزة، خال الـ24 ساعة األخرية.

 7 أن  فلســطني،  يف  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
حاالت وفاة سجلت يف قطاع غزة، و3 حاالت يف جنني.

وأضافت أن اإلصابات الجديدة سجلت عى النحو التايل: "طوباس 8، أريحا 
واألغــوار 9، الخليــل 46، جنــني 17، بيــت لحــم 10، قلقيليــة 3، طولكــرم 7، 

نابلــس 16، ضواحــي القــدس 3، ســلفيت 2، رام اللــه والبــرية 10، 
15قطــاع غــزة 139". وأشــارت إىل أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت  15

الخليل/ عبد الله التركماني:
 ُأصيــب عشــرات المواطنيــن أمس، بجــراح وحاالت اختناق، خــالل مواجهات مع 
قوات االحتالل التي اعتدت على مســيرة خرجت في مدينة الخليل تضامًنا مع 
األســرى المضربيــن عــن الطعــام وللمطالبة باإلفــراج عنهم.  وشــهدت مدينة 
الخليل عدًدا من المسيرات والوقفات التي جابت شوارع الخليل وأمام جامعتها 
تضامًنا مع األســـــرى المضربين عن الطعام. وحمل المشــاركون في المســيرة 
األعــالم الفلســطينية وصور األســرى المضربين عــن الطعــام، ورددوا هتافات 
تطالب باإلفراج عنهم رفًضا العتقالهم اإلداري، ودعم األســرى والوقوف إلى 
جانب الحركة األســيرة في وجه االحتالل وإدارة ســجونه.ووصلت المسيرة إلى 

المدخل الشمالي لمدينة الخليل، حيث كانت توجد قوة من جيش االحتالل

إخطار مواطَننْي بوقف البناء بمزنليهما يف مسافر يطا

إصابات بمواجهات مع االحتالل بعد 
مسريات داعمة لألرسى المرضبني

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتحم مدينة الخليل المحتلة عقب مسيرات داعمة لألسرى أمس     ) األناضول(
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رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 41/ 2021

غيــار صيانــة  الخاصــة: شــراء قطــع 
أجهزة سيرفر

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

املوافــق   االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/08 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/08 املوافــق   االثنــن   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنن 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 200 شيكـــل فقط 

) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 42/ 2021

 Cisco Nexus Switch الخاصة: شراء
لزوم مركز المعلومات

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

املوافــق   االربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/10 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/10 املوافــق   االربعــاء   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة 
الرئيــيس بغــزة شــارع جــامل عبــد النارص " الثاثينــي " اعتبارًا من يوم االثنن 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 43/ 2021
UPS 6 KVA الخاصة: شراء أجهزة

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

املوافــق   الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/04 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم  الخميــس  املوافــق  2021/11/04 
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنن 
املـوافـق  2021/10/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط 

) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة  3 % مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين  •

•موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 44/ 2021

الخاصة: تراخيص 
Fortigate لجدار الحماية

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

املوافــق   األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/07 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/07 املوافــق   األحــد   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنن 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط 

) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

في رسالة بمناسبة يوم األمم المتحدة
ل مسؤولياتها لوقف جرائم االحتالل بحر يطالب األمم املتحدة بتحمُّ

"السلطة تقف موقف المتفرج"
عصفور: االحتالل يلتهم األرض 
دون رقيب وال رادع له إال القوة

حامس: ترصيحات قائد سالح املشاة 
اإلرسائييل "إقرار جديد بالهزمية"

غزة/ صفا:
عّدت حركة املقاومة اإلسامية حامس، أمس، إقرار قائد ساح املشاة 
اإلرسائيــي "يــوؤال ســرتيك" بــأن املجتمــع اإلرسائيــي مل يعــد يحتمــل 

خسائر الحرب، أنه يعكس حجم هزميته.
إن  املحليــة:  "صفــا"  لوكالــة  برهــوم  فــوزي  حــامس  باســم  الناطــق  وقــال 
باملجتمــع  لحقــت  التــي  واملعنويــة  املاديــة  بالهزميــة  اعــرتاف  "اإلقــرار 
اإلرسائيــي وقياداتــه أمــام صمــود وثبــات ورضبات املقاومة الفلســطينية 

وتحديًدا خال معركة "سيف القدس".
وأكد أن هذه الترصيحات تأكيد لصوابية ونجاح برنامج املقاومة بخوض 
املعــارك مــع االحتــال اإلرسائيــي وحســمها لصالــح شــعبنا الفلســطيني 
املقاومــة  أن  برهــوم  وبــن  االحتــال.  معــادالت  وكــر  حقوقــه  وانتــزاع 
الباســلة التــي ســجلت االنتصــارات عــىل "إرسائيــل" لقــادرة عــىل إلحــاق 

مزيد من الهزائم به حتى دحره واسرتداد حقوق شعبنا املسلوبة.
وكان "ســرتيك" قــال إن طبيعــة الحــروب مل تتغــري يف الســنوات األخــرية، 

لكن املجتمع اإلرسائيي هو الذي تغري.
أن  العربيــة،   "13" القنــاة  مــع  مقابلــة  يف  اإلرسائيــي  الضابــط  وأضــاف 
وخاصــة  الحــروب  يف  الخســائر  يحتمــل  يعــد  مل  اإلرسائيــي  املجتمــع 

البرشية منها.

املطران حنا: االحتالل يسعى لـ "سلخ" القدس عن محيطها الفلسطيني والعريب

غزة/ فلسطن:
أحمــد  د.  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  طالــب 
مســؤولياتها  بتحمــل  املتحــدة  األمــم  أمــس،  بحــر، 
لوقــف  واإلنســانية،  واألخاقيــة  والسياســية  القانونيــة 

جرائم االحتال بحق الشعب الفلسطيني.
العــام  األمــن  إىل  بحــر  وجههــا  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، هنأه فيها مبناسبة 
يــوم األمــم املتحــدة الــذي يوافــق الـــ24 ترشيــن أول/

أكتوبر سنويا.
بحــق  االحتــال  النتهــاكات  رســالته  يف  بحــر  وتطــرق 
القــدس واملقدســات  الشــعب الفلســطيني، ومدينــة 
واألرسى،  والاجئــن  واملســيحية،  اإلســامية 
تهجــري  خاصــة  الغربيــة  الضفــة  يف  االحتــال  وجرائــم 

الفلسطينين، واستمرار االستيطان.
القضيــة  بهــا  متــر  التــي  الحرجــة  املرحلــة  إىل  وأشــار 
الفلســطينية العادلــة وتحديــات كــربى أمــام سياســات 
بتهويــد  وجرامئــه  التعســفية  اإلرسائيــي  االحتــال 
القــدس وابتــاع األرض باالســتيطان واســتهداف الحــق 
انتهــاك خطــري  أرضــه يف  عــىل  الفلســطيني  والوجــود 

لكل القرارات واملواثيق الدولية.
حمــات  يواصــل  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  بحــر  وبــن 
طمــس  إىل  والراميــة  القــدس  يف  املمنهجــة  التهويــد 
هويتها العربية واإلسامية واملسيحية، وطرد وتهجري 
ســكانها يف حــي الشــيخ جــراح والبســتان وبطــن الهوى، 
وميــارس االقتحــام اليومــي للمســجد األقــى، ويعمــد 
إىل هــدم البيــوت ويشــدد الخنــاق عــىل املقدســين 

عرب إجراءات قمعية وتعسفية متواصلة.
وأشار إىل أن االحتال يواصل رسقة األرض يف الضفة 
الغربية عرب حمات االستيطان املسعورة التي طالت 

بشــكل  الضفــة  أرايض  معظــم 
القــرارات  مــع  ويتنــاىف  ينتهــك 
واإلنســانية،  الدوليــة  والقوانــن 
وال يتــواىن يف مصــادرة أرايض 
الفلســطينين واالعتــداء عليهــا 
وإحــراق  أشــجارهم  واقتــاع 

مزروعاتهم.
ســلطات  أن  إىل  بحــر  ولفــت 
فصــل  جــدار  أقامــت  االحتــال 
الفلســطينين  لحــرش  عنــرصي 
ومعــازل  "كانتونــات"  يف 
جغرافية ضيقة، وسيطرت عىل 

موارد املياه.
غــزة املتمثلــة  قطــاع  بحــق  االحتــال  ونبــه إىل جرميــة 
15 ســنة، وآثــاره  بالحصــار املفــروض عليــه منــذ نحــو 
الكارثيــة يف جميــع الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة 
مليــوين  مــن  أكــر  بحــق  "جرميــة  وهــو  واإلنســانية، 
االعتــداءات  عــن  عــدا  القطــاع،  يف  فلســطيني" 
يف  يعــاين  غــزة  قطــاع  "إن  بحــر:  وقــال  املتواصلــة. 
الوقت الراهن وضعا إنسانيا خطريا يف ظل سياسات 
االحتــال، ووفــق التقريــر الــذي صــدر مؤخــرًا عــن األمم 
املتحدة والبنك الدويل واالتحاد األورويب فإن سكان 
قطــاع غــزة يعانــون أوضاعــا معيشــية مرتديــة للغايــة من 

جراء الحصار اإلرسائيي".
وأضــاف أن %62 مــن الغزيــن يعانــون انعــدام األمــن 
الغــذايئ، وأن معــدل البطالــة بلــغ نحــو %50، ويعيــش 
أكــر مــن نصــف الغزيــن يف فقــر شــديد، وأكــر مــن 
1500 وحدة سكنية دمرها االحتال تدمريًا كامًا يف 

العــدوان األخــري، الفتــا إىل أن "من شــأن ذلك أن يؤدي 

مــا  كــربى،  إنســانية  كارثــة  إىل 
يســتوجب تحــركًا دوليــًا عاجــًا 
عــن  واملعانــاة  الحصــار  إلنهــاء 

قطاع غزة".
ولفــت بحــر إىل معانــاة األرسى 
وجرامئــه  االحتــال  ســجون  يف 
بحقهم، خاصة أن بينهم مرىض 
ونســاء وأطفــاال، مشــريًا إىل أن 
 10 يختطــف  يــزال  ال  االحتــال 
االحتــال  أن  موضحــا  نــواب، 
جســيمة  انتهــاكات  يرتكــب 
بحــق القانــون الــدويل والقانــون 

الدويل اإلنساين.
وأوضــح أن هنــاك نحــو خمســة آالف أســري فلســطيني 
مريــض،  و700  طفــًا  و160  امــرأة   ٤٠ بينهــم  مــن 
يعانــون الظلــم والقهــر واملعانــاة يف ســجون االحتــال، 
ويتعرضــون إىل أبشــع صنــوف األذى واالعتــداء البدين 
إىل  أدى  الــذي  املتعمــد  الطبــي  واإلهــامل  والنفــيس 
الســجون،  داخــل  فلســطينيًا  أســريًا   226 استشــهاد 
فيــه  يتــم  الــذي  اإلداري  االعتقــال  سياســة  عــن  فضــًا 
للسياســة  تكريــس  يف  محاكمــة،  أي  دون  االعتقــال 
مــن حقوقهــم  األدىن  الحــد  األرسى  وحرمــان  القمعيــة 
اإلنســانية. ودعــا بحــر األمــن العام لألمــم املتحدة إىل 
مامرســة الضغــط لإلفــراج عــن األرسى ونواب املجلس 
ســجون  يف  املختطفــن  الفلســطيني  الترشيعــي 

االحتال.
ســبعة  مــن  أكــر  ومعانــاة  الاجئــن  لقضيــة  وتطــرق 
مايــن الجــئ فلســطيني رّشدهــم وهّجرهــم االحتــال 
عامي 1948 و1967 إىل مخيامت اللجوء والشتات، 

التــي  وقراهــم  ومدنهــم  بيوتهــم  إىل  العــودة  ويحرمهــم 
ُهّجروا ورُشّدوا منها، بل وينسج املخططات السياسية 
لتصفية قضيتهم عرب مشاريع التوطن يف الخارج مبا 
يخالــف أبســط مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
مــع كل األعــراف واملواثيــق والقــرارات  ومبــا يتناقــض 

والقوانن الدولية واإلنسانية.
الاجئــن  حقــوق  لحاميــة  املتحــدة  األمــم  ودعــا 
والتصــدي  وطنهــم،  إىل  العــودة  يف  الفلســطينين 
للهجمــة عــىل الفلســطينين داخــل األرايض املحتلــة 
عدوانــه  وقــف  عــىل  االحتــال  وإجبــار   ،1948 ســنة 

املتواصل.
وأكد بحر أن االحتال يواصل خنق أهلنا وأبناء شعبنا 
أســاس  عــىل  معهــم  ويتعاطــى  الـــ48"  "أرايض  يف 
القوانــن  ويصــدر  حياتهــم،  مناحــي  كل  يف  عنــرصي 

العنرصية والترشيعات الباطلة بحقهم.
وأشار إىل أنه يف الوقت الذي احتفل فيه العامل بيوم 
األمم املتحدة ودورها يف الدفاع عن حقوق االنسان، 
أصدر االحتال قرارًا بتصنيف ست منظامت حقوقية 
فلسطينية ضمن ما يسمى "اإلرهاب"، بهدف إسكات 
بحــق  جرامئــه  يفضــح  الــذي  عملهــا  ووقــف  صوتهــا 

الشعب الفلسطيني.
املجلــس  "إن  باإلنابــة:  "الترشيعــي"  رئيــس  وقــال 
جــادة  وقفــة  املتحــدة  األمــم  مــن  ينتظــر  الترشيعــي 
الدوليــة إلنصــاف  ومواقــف حقيقيــة يف كل املحافــل 
االحتــال  تحــت  الفلســطيني  الشــعب  مظلوميــة 
والسياســات  االحتــال  لجرائــم  والتصــدي  والحصــار، 
واملخططــات العنرصيــة تجاه مدينة القدس واالعتداء 
واالســتيطان  األقــى،  املســجد  عــىل  املتواصــل 

والفصل العنرصي يف الضفة الغربية".

رام الله/ فلسطن:
للــروم  سبســطية  أســاقفة  رئيــس  حــذر 
القــدس  مدينــة  يف  األرثوذكــس، 
مــن  حنــا،  اللــه  عطــا  املطــران  املحتلــة، 
ســعي االحتــال اإلرسائيــي إىل "ســلخ" 
مدينــة القــدس عن محيطها الفلســطيني 
الفلســطينين  وتحويــل  والعــريب، 
يف  أقليــة  إىل  ومســيحين  مســلمن 

املدينة.
بهــا  أدىل  ترصيحــات  يف  ذلــك،  جــاء 
املطــران حنــا، خــال لقــاء مفتــوح عقــده 
مــن  أول  مســاء  كنعــان"،  "أرض  نــادي 
"كلــوب  تطبيــق  وعــرب  ُبعــد،  عــن  أمــس، 
الفلســطينية  "األزمــة  بعنــوان  هــاوس" 
أســبابها وحلولهــا"، مبشــاركة العديد من 

السياسين واملفكرين الفلسطينين.
القــدس  مــن  "أخاطبكــم  حنــا:  وقــال 
املدينــة التــي تحتضــن أهــم املقدســات 
ونعتربهــا  واملســيحية  اإلســامية 

مضيفــًا:  والوطنيــة"،  الروحيــة  عاصمتنــا 
"ال نتحــدث عــن فلســطن وحقنــا دون أن 
نؤكــد أن القــدس عاصمتنــا وحــق العــودة 

الذي ال يسقط بالتقادم".
التــي  االحتــال  "ســلطات  أن  وبــّن 
وأوقافنــا  مقدســاتنا  عــىل  تعتــدي 
بــن  متيــز  ال  واملســيحية  اإلســامية 
مســلم ومســيحي"، مشــريا إىل "أننا نحن 
أن  لنــا  وُيــراد  الفلســطينين مســتهدفون 
أقليــة يف مدينتنــا  نتحــول إىل  أو  نرحــل 

املقدسة".
وأضــاف: "مــن واجبنــا نحــن املســيحين 
واملســلمن أن نعمــل مــن أجــل تكريــس 
والتعــاون  والتاقــي  األخــّوة  ثقافــة 

والتفاعل من أجل قضيتنا وشعبنا".
وأكــد حنــا أن ســلطات االحتــال تســعى 
إىل "ســلخ مدينــة القــدس عــن محيطهــا 

الفلسطيني والعريب".
وأكد أن لب املشكلة يكمن يف االحتال 

مــن  تبعــه  ومــا  لفلســطن،  اإلرسائيــي 
رسقــة لــألرض والذاكــرة والهويــة وترشيــد 
الشــعب الفلســطيني واســتهداف أبنائــه 

يف القدس ويف فلسطن كلها.
كل  مــن  "بالرغــم  أنــه  إىل  حنــا،  وأشــار 

القضيــة  لهــا  تتعــرض  التــي  املؤامــرات 
الفلسطينية من وعد بلفور مرورا 

بالـــ 48 و67، فــإن الشــعب الفلســطيني 
متمســك بثوابته وانتامئه لوطنه وقضيته 

العادلة، ولن يرفع راية االستسام".
وحــذر مــن خطــورة اللــويب الصهيــوين يف 
الواليــات املتحــدة، "فهــو يحــرض علينــا 
إرهابيــن،  ويعتربنــا  لقضيتنــا  ويــيسء 
هــو  الحقيقــي  اإلرهــاب  أن  حــن  يف 
الــذي يحتــل الفلســطيني ويقتله ويحرمه 

العودَة إىل وطنه".
البيــت  ترتيــب  رضورة  عــىل  وشــدد 
وأن  الصــف،  ووحــدة  الفلســطيني 
فئاتهــم  مبختلــف  الفلســطينيون  يكــون 
القضيــة  عــن  دفاعــًا  واحــد  خنــدق  يف 

الفلسطينية.
وقــال: "لــن ينجــح املتآمــرون يف تصفيــة 
قضيــة  هــي  التــي  الفلســطينية  القضيــة 
قــوة  أي  تتمكــن  ولــن  حــي،  شــعب 

الشــعب  وجــود  إلغــاء  مــن  األرض  عــىل 
الفلسطيني وشطب حقوقه".

ســت  اعتبــار  االحتــال  قــرار  وبشــأن 
عــن  حنــا  عــرّب  "إرهابيــة"،  مؤسســات 
مؤكــدا  االحتــال،  حكومــة  قــرار  رفضــه 
القــرار  يثنيهــا  لــن  أن هــذه املؤسســات، 
يف  ومســتمرة  باقيــة  وهــي  اإلرسائيــي، 
حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  رســالتها  تأديــة 

الشعب الفلسطيني "حتى آخر رمق".
الداخليــة،  الفلســطينية  األوضــاع  وحــول 
أكــد حنــا رضورة إصــاح منظمــة التحريــر 
حضــور  فيهــا  يكــون  وأن  الفلســطينية، 

ومتثيل لكل الفصائل الفلسطينية.
وفيــام يتعلــق بتطبيــع دول عربيــة، اعتــرب 
حنــا أن ذلــك ينــدرج يف إطــار التآمر عىل 
أن  إىل  مشــريًا  الفلســطينية،  القضيــة 
الشعب الفلسطيني مل يقطع عاقته مع 
الشــعوب الحــرة التــي وقفــت إىل جانبــه 

وساندته يف الدفاع عن مقدساته.

الخليل/ فلسطن:
أكد املرشــح عن قامئة القدس موعدنا 
الضفــة  جنــوب  الخليــل  مدينــة  يف 
االحتــال  أن  عصفــور  أرشف  الغربيــة 
املجتمــع  عــىل  يتحايــل  اإلرسائيــي 
الفلســطينية  األرض  ويلتهــم  الــدويل 
لــه  رادع  وال  رقيــب،  أو  محاســب  دون 

سوى قوة توقف عدوانه.
صحفــي  ترصيــح  يف  عصفــور  وقــال 
 122 االحتــال  تخصيــص  إن  أمــس: 
دومنا والسامح لفريق بتنفيذ مخططن 
استيطانين عىل أرايض الخليل وبيت 
لحــم بــدأ أساســا عندمــا رشع االحتــال 
العنــرصي  الفصــل  جــدار  بنــاء  يف 
عــىل  مســتوليًا  الثانيــة  االنتفاضــة  بعــد 
األرايض  مــن  شاســعة  مســاحات 
الفلســطينية ومنــع األهــايل واملواطنن 
مــن الدخــول إليهــا والتــرصف بهــا والبناء 

عليها واالستثامر فيها.
أن  معلومــا  "أصبــح  عصفــور:  وأضــاف 
األرض  تهويــد  يف  مــاٍض  االحتــال 
املصــادرة  رسطــان  وأن  الفلســطينية 
وتوســيع  االســتيطانية  البــؤر  وبنــاء 
القامئــة ال يتوقــف"، مؤكــًدا أنــه "ال رادع 
لــه ســوى قــوة توقــف هــذا العــدوان كــام 
الشــيخ  تجــاه  الهبــة األخــرية  حــدث يف 

جراح".
يســتغل  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 

يف  االســتيطاين  التوســع  يف  الوقــت 
الوقــت الــذي تقف فيه الســلطة موقف 
املتفرج، ويغّيب الشــارع الفلســطيني 
عــن حقيقــة هذه املصــادرات التي تقع 

تحت ما يسمى األمر العسكري.
يقــوم  االحتــال  أن  عصفــور  وأوضــح 
مبرحيــة املصــادرة مــرة أخــرى إلنشــاء 
لوائــح  نــرش  بعــد  اســتيطانية  مشــاريع 
األوامــر  هــذه  عــىل  االعــرتاض  تتيــح 
تاريــخ  مــن  يومــا   30 خــال  العســكرية 

نرش اإلعان.
ونبــه عصفــور إىل أن ذلــك يــأيت لُيظهــر 
أعاملــه  أن  الغــريب  للعــامل  االحتــال 
قانونيــة وأنــه ال ميــارس عــدوان املحتــل 
الفلســطيني،  والشــعب  لــألرض 
مســتغًا صمــت وضعف الســلطة التي 
عــدوان  للجــم  ضغــط  أدوات  ال متلــك 

هذا املحتل.
 وشدد عصفور عىل رضورة أن تتحمل 
واملســؤولن  اللــه  رام  يف  الحكومــة 
االحتــال  جرائــم  فضــح  مســؤولية 
واستغال كل طريقة متاح لوقف هذه 

املصادرات واالنتهاكات.
وأكــد أن املســؤولية تقــع عــىل األهــايل 
الوســائل  كل  باتخــاذ  واملواطنــن 
املرشوعــة لوقــف عــدوان هــذا املحتــل 
والخروج من حالة الصمت التي تجعل 

االحتال يتغول يف عدوانه.



3محليات االثنين 18 ربيع األول 1443هـ 25 أكتوبر/ تشرين األول 
Monday 25 October 2021

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االحتالل اإلرهايب.. 
"رمتني بدائها وانسلَّت"

مل يكــن مفاجًئــا أن يقــدم االحتــال اإلرسائيــي عــى تصنيــف ســتة مــن 
املؤسســات الحقوقيــة اإلنســانية الفلســطينية بأنهــا "إرهابيــة"، بزعــم 
ارتباطهــا مبنظــات فلســطينية مســلحة، مــع العلــم أن هــذا االحتــال 
اإلرهايب ُتصنَّف مارساته لدى العديد من مواثيق الدول واملنظات 
الدولية بأنها أحد أشكال اإلرهاب، بل إرهاب الدولة، ألنها تهدف إىل 
اقتاع شــعب من أرضه، وإحال آخرين محله يف وضح النهار، وعى 

مرأى ومسمع من العامل أجمع.
الحقوقيــة  املؤسســات  لهــذه  اإلرسائيــي  التصنيــف  هــذا  إن 
الفلســطينية، فضــًا عــن كونــه مجافًيــا للحقائــق، ومنافًيــا للواقــع عــى 
األرض، لكنــه يهــدف باألســاس لكتــم كل صــوت يســعى لفضــح جرائــم 
االحتــال، ونرشهــا حــول العــامل، وكشــفه عــى حقيقتــه، ال ســيا أن 
هذه املؤسسات تنشط باألساس يف رصد انتهاكاته، وإصدار تقارير 
موثقة بذلك، وتوزيعها عى املنظات الدولية والسفارات األجنبية، 
وهــو مــا يســهم بصــورة كبــرة يف نــرش املظلوميــة الفلســطينية حــول 

العامل، بعكس ما يريده االحتال.
هذه واحدة، أما الثانية فهي محاولة إرسائيلية ال تخطئها العني لحرمان 
الفلســطينيني مــن أي تواصــل مــع العــامل الخارجي، ســواء عرب االتصال 
الســيايس واإلعامــي والحقوقــي، أو الحصــول عــى الدعــم والتمويــل 
الــازم لعمــل هــذه املؤسســات الحقوقيــة، وحرص هــذه االتصاالت يف 
االحتــال وحــده، مــن أجل تعميم روايته الزائفة، وإســاع العامل صوته 

الحرصي فقط، والتعتيم عى ما يعيشه الفلسطينيون ويعانونه.
مــن املتوقــع أن يواصــل االحتــال سياســته القمعيــة بحــق كل صــوت 
يعارضه، ويندد به، ويســعى لرفع الغطاء الدويل عنه، رغم ما تســبب 
بــه القــرار مــن أزمــة بني تل أبيب وواشــنطن وعواصــم االتحاد األورويب، 
أن املؤسســات  اليقــني  علــم  تعلــم  للقــرار، ألنهــا  تــَر وجاهــة  التــي مل 
الفلســطينية مــن اإلجــراء التعســفي اإلرسائيــي ناشــطة باألســاس يف 

املجال الحقوقي القانوين، وليس لها أنشطة سياسية البتة.
يف الوقت ذاته، فإن املواقف الصادرة عن املجتمع الدويل ضد هذا 
القــرار اإلرسائيــي تعــربِّ عن ضجــر عاملي من هذا االحتال "اإلرهايب" 
التــي متــارس عملهــا يف وضــح  الحقوقيــة  الــذي ياحــق املؤسســات 

النهار، وتحت إرشاف ورعاية ومراقبة الدول املانحة.
إن اتخــاذ مزيــد مــن املواقــف والفعاليــات املناهضــة لقــرار االحتــال 
ضــد املؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية، كفيلــة بــردع هــذا االحتــال 
عن امليض قدًما مبزيد من اإلجراءات القمعية، وإن كان األمر بحاجة 
إىل عمــل دؤوب، وأكــر تنظيــًا، يك يــؤيت أكلــه، صحيــح أن االحتــال 
سيســعى لتشــغيل آلتــه الدعائيــة التهــام هــذه املؤسســات مبزيــد مــن 
األكاذيــب والتهــم الباطلــة، لكــن األكيــد أن صوته مل يعد الوحيد الذي 
ُيســمع يف املحافــل الدوليــة، مــا يوفــر للفلســطينيني فرصــة مناســبة 
إلســاع صوتهــم، ونقــل مظلوميتهــم، ورد االعتبــار لهــذه املؤسســات 

التي تحوز تاريًخا طويًا من العمل الحقوقي واإلنساين.

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   االثنــني  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/01 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/01 املوافــق   االثنــني   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  

2021/10/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.

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

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن اعادة مناقصة رقم 2021/35
A3 الخاصة: شراء طابعات ملونة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 36/ 2021

حاســوب  أجهــزة  شــراء  الخاصــة: 
UPS وأجهزة

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

املوافــق   األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/03 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

 2021/11/03 املوافــق   االربعــاء   يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 02:00 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  

2021/10/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.

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

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن خارجي
 صادر عن بلدية غزة

تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل        وظيفة "مفتش صحة" 
للعمل  بقسم البيطرة واملسلخ بدائرة الصحة والبيئة 

وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-
أواًل: رشوط الرتشح:-

1. أن يكون حاصًا عى شهادة الدبلوم يف تخصص )صناعات غذائية( من 

كلية أو جامعة معرف بها . 
2.  أن يكون لديه خربة ال تقل عن )3( سنوات يف مجال العمل.

3. أن يكون عمر املرشح أقل من )35( عام.

4. يجب أن يكون حاصًا عى رخصة قيادة )تجاري( سارية املفعول.

5. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

ثانيًا: املهام واملسئوليات:-
• الرقابــة عــي املــواد الغذائيــة يف أماكــن تصنيعهــا ومبيعهــا والتأكــد مــن 

سامتها لحاية املستهلك.
• إتاف املواد الغذائية غر الصالحة لاستهاك اآلدمي.

• متابعة الرشوط الصحية للحرف التي تتعلق باملواد الغذائية.
• الرقابة الصحية عى محات الجزارة واللحوم والذبح الخارجي.

• قيادة سيارة التفتيش الخارجي التابعة للقسم.
• املشاركة يف اللجان وورشات العمل املتعلقة بالعمل.

• إعداد التقارير اليومية والشهرية ورفعها للمسئول.
ثالثًا: املهارات املطلوبة:-

مهارات فنية:-
وبرامــج  الحاســوب،  اســتخدام  يف  جيــدة  مهــارات  لديــه  يكــون  أن   •

ميكروسوفتMicrosoft Office  واإلنرنت والربيد اإللكروين.
• معرفة بأنظمة العمل الخاصة مبفتيش الصحة يف بلدية غزة.

• املعرفة التامة برشوط صاحية املواد الغذائية وأماكن تصنيعها.
• مهارة التوثيق والتسجيل. 

مهارات شخصية:-
• أن ميتــاز باملظهــر العــام الائــق والقــدرة عــى االتصــال والتواصــل الفعــال 
لباقــة  بــكل  والخاصــة  العامــة  واملؤسســات  واملواطنــني  املوظفــني  مــع 

ودبلوماسية، وبناء شبكة عاقات جيدة مع األطراف ذات العاقة.
• تحمل العمل يف أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة عى العمل تحت 

الضغط والعمل بروح الفريق.
• القدرة عى تحليل املشاكل وايجاد حلول إبداعية.

فعــى الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاه تقديــم طلــب توظيــف 
)عى موقع بلدية غزة اإللكروين( مرفقًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات 
أكادمييــة ومهنيــة وخــربات وأي وثائــق ذات عاقــة لتعزيــز الطلــب املقــدم، 
وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/11/07م.                                                                                                                         
بلديـــة غـــزة

إعالن بيع مركبة                                                             
يعلن املجلس الفلسطيني لإلسكان –غزة عن رغبته

 ببيع مركبة نوع )سكودا( اوكتافيا 
موديل )2011( زرقاء اللون بحالة جيدة

 بطريقة المزاد وبالظرف المختوم .
مواصفات املركبة : سكودا اوكتافيا صالون 

املوديل:2011
اللون : زرقاء

الحالــة :جيدة مرخصة حتى تاريــخ 2022/6/17 ، مؤمنة طرف 
ثالث حتى تاريخ 2021/12/26

طريقة البيع: باملزاد وبالظرف املختوم
تســلم الوثائــق يف مقــر املجلــس الكائــن يف شــارع الجاء عــارة طموح قرب 
معرض رشكة جوال.  هاتف رقم :2823280 جوال رقم :0592823280
كفالة دخول املزايدة 3 % من قيمة العرض املقدم )شيك بنيك او نقدًا(

يدفع املشاركني رسومًا )150 $( غر مسردة .
فرة التقديم : من تاريخ اإلعان حتى تاريخ 2021/11/4

بإمكان املشارك معاينة السيارة بالكامل سواء من ناحية الهيكل أو املحرك 
بالتنســيق مع املجلس الفلســطيني لاســكان خال فرة العمل من الســاعة 

8:30 ص حتى 3:00 م.

التنســيق األمنــي بعــد مرور 6 أشــهر عى 
إعان تجميده".

ونبه إىل أن عباس لن يستطيع االنفكاك 
عــن التنســيق األمنــي، وأنــه يخــى تركــه 
الراحــل  الرئيــس  كــا  بــه  الحــال  وانتهــاء 
يــزال  ال  أنــه  إىل  الفًتــا  عرفــات،  يــارس 
لعــودة املفاوضــات  االســتجداء  يواصــل 
األمريكيــة،  اإلدارة  برعايــة  االحتــال  مــع 
الــذي  املطلــق"  "اإلفــاس  مبــدأ  ضمــن 

تعانيه السلطة.
ورأى أن اســتمرار رهان الســلطة ورئيســها 
حالــة  عــن  يعــربِّ  املفاوضــات  عــى 
استســام ملتطلبات االحتال، مســتنكًرا 
بقيــادة  األمريكيــة  اإلدارة  عــى  الرهــان 
لسياســة  اســتمراًرا  كونهــا  بايــدن،  جــو 
ترامــب،  دونالــد  الســباق  الرئيــس  إدارة 

قربص-غزة/ نور الدين صالح:
عّد رئيس املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي 
اللــه  بــرام  الســلطة  قاســم  أنيــس  الخــارج 
ضــد  اإلرسائيــي  االحتــال  مــع  متواطئــًة 
أرايض  واســتباحة  الفلســطينية  القضيــة 
املحتلتــني،  والقــدس  الغربيــة  الضفــة 
مطالًبــا  فيهــا،  االســتيطان  وتوســيع 
بــرضورة محاكمــة قيادتها بتهمــة "الخيانة 

والتواطؤ".
بصحيفــة  خــاص  حــوار  يف  قاســم  وقــال 
الســلطة  قيــادة  إن  أمــس:  "فلســطني" 
ويجــب  تاريخيــة  مســؤولية  تتحمــل 
محاكمتهــا بتهمــة التواطــؤ مــع االحتــال، 
ألشــخاص  املجــال  تفســح  مل  أنهــا  كــا 
إثــر  الوطنــي،  املــرشوع  لقيــادة  آخريــن 
أكــر  مــدار  عــى  الســيايس  فشــلها 
ال  الســلطة  أن  مؤكــًدا  عاًمــا،   30 مــن 
واقــع  يف  تغيــر  أي  إحــداث  تســتطيع 
أصبحــت  بعدمــا  الفلســطيني،  الشــعب 
قادتهــا أرسى للتنســيق األمنــي واتفاقيــة 

"أوسلو".
ملرتبــة  يرقــى  الســلطة  بقــاء  أن  واعتــرب 
القضيــة  ضــد  االحتــال  مــع  "الخيانــة" 
عــى  عملــت  لكونهــا  الفلســطينية، 
وتفريــق  الفلســطيني  شــعبنا  تشــتيت 
شــمله بــداًل مــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
املحتــل  مواجهــة  يف  الجهــود  وتكريــس 

ومخططاته التصفوية.
وأضــاف أن قــادة الســلطة باتــت ال تشــعر 
باملهمــة التاريخية، وهي إفســاح املجال 
إجــراء  بــرضورة  مطالًبــا  جديــدة،  لقيــادة 
وطنــي  ملجلــس  دميقراطيــة  انتخابــات 
جديــدة،  تنفيذيــة  لجنــة  يفــرز  جديــد 

بعيدة عن عباءة "أوسلو".
خلــع  إىل  الفلســطينية  النخــب  ودعــا 
فشــلها  بســبب  الحاليــة  الســلطة  قيــادة 
الحفــاظ  منهــا يف  املطلوبــة  املهــام  يف 
والثوابــت  الفلســطينية  املصالــح  عــى 
الوطنية، مردًفا "30 عاًما من االســتيطان 
االحتــال  واســتباحة  املتســارع 
ضــد  القتــل  جرائــم  واســتمرار  الضفــة، 
لهــم،  العرقــي  والتطهــر  الفلســطينيني، 

عى مرأى السلطة".
اجتماعات بال جدوى

قيــادة  رحيــل  رضورة  عــى  وشــدد 
الســلطة الحاليــة التــي اعتادت استنســاخ 
اجتاعــات منظمــة التحريــر التي تســيطر 
قراراتهــا  مــن  أي  تطبيــق  دون  عليهــا، 
عــى األرض، بــل اقتصارهــا عــى بيانــات 

االستنكار واإلدانة الفارغة.
وبنّي أن التنســيق األمني بالنســبة لرئيس 
الســلطة محمــود عبــاس مقــدس ال ميكنه 
التنــازل عنــه أو التخلــص منــه، فهــو جعــل 
نفســه رهينــة لاحتــال، يف حــني أصبــح 
أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
قــرارات  أن  إىل  مشــًرا  موظفــني،  مجــرد 
االجتــاع الــذي عقــده عبــاس أمــس -كا 
االجتاعــات الســابقة- لــن تحــرّك ســاكًنا 

وحققت "صفًرا كبًرا".
واســتبعد قاســم تطبيــق الســلطة قــرارات 
املجلســني "املركــزي" و"الوطنــي"، التي 
إذ  الســابقة،  اجتاعاتهــا  خــال  أعلنتهــا 
إنهــا وضعتهــا "حبيســة األدراج"، مضيًفــا 
حيــز  إىل  تخــرج  لــن  القــرارات  تلــك  أن 
التنفيــذ "ألن عبــاس بصــق عليهــا وعــى 
وأعــاد  أيضــا،  فتــح  وقيــادة  املجلســني 

الســلطة  تجــاه  تتغــر  مل  فسياســاتها 
الشــعب  أن  إىل  مشــًرا  واالحتــال، 
رســمية  قيــادة  إىل  يفتقــر  الفلســطيني 
جريئــة ذات مواقــف صلبة، ال تنصاع ألي 

رشوط إرسائيلية وأمريكية.
التطبيعيــة  اللقــاءات  اســتمرار  واســتنكر 
بــني مســؤولني يف الســلطة وشــخصيات 
مــع  "تواطــًؤا  إياهــا  معتــرًبا  إرسائيليــة، 

االحتال".
والتقى عضو اللجنة املركزية لحركة فتح 
شــخصية  بـــ20  أيــام  قبــل  زيك،  عبــاس 
رام  يف  الســلطة  رئاســة  مبقــر  إرسائيليــة 
اللــه، بتنظيــم ما ُتعرف بـ"لجنة التواصل 
مع املجتمع اإلرسائيي" التابعة ملنظمة 
التحريــر، بحضــور عدد من أعضاء اللجنة 

املركزية لحركة فتح.
محكمــة  إقامــة  "يجــب  القاســم:  وقــال 
ثوريــة ملحاكمــة كل مســؤول فلســطيني 
يتواصــل مــع االحتــال، وميــد األجــل يف 
املســتوطنني  بذلــك مينــح  ألنــه  أوســلو، 
الزمــن لبنــاء مســتوطنات أكر واالســتياء 

عى أراٍض أكر".
تصنيــف  االحتــال  بقــرار  يتعلــق  وفيــا 
فلســطينية  حقوقيــة  مؤسســات   6
اإلجــراء  قاســم  اعتــرب  "إرهابيــة"،  بأنهــا 
"التنســيق  ضمــن  ينــدرج  اإلرسائيــي 
األمنــي الــذي متارســه قيــادة أوســلو مــع 
الســلطتني  أن  إىل  مشــًرا  االحتــال"، 
الفلسطينية واإلرسائيلية ضاقتا ذرًعا من 
هــذه املنظــات وتحركاتهــا التــي ســببت 
لهــا حرًجــا كبــًرا، مــا جعلــه يتخــذ هــذه 

اإلجراءات.
ووصف ما صدر عن الســلطة من إدانات 

واســتنكار لقــرار االحتــال بأنــه مجــرد "ذر 
للرماد يف العيون".

فساد السلطة
الرقابــة  ديــوان  بتقريــر  يتعلــق  وفيــا 
املاليــة واإلداريــة الــذي كشــف عن فســاد 
الســلطة، قــال: إن هــذا النهــج هــو الــذي 
الســنوات  الســلطة طــوال  اعتــادت عليــه 

املاضية.
تلقاهــا  التــي  الشــكاوى  مجمــوع  وبلــغ 
 )147( املــايض  العــام  عــن  الديــوان 
شــكوى وباًغــا، وأظهــر التقريــر تجــاوزات 
امللفــات،  مــن  كثــر  يف  وفســاًدا 
بتوزيــع  الخــاص  عــز  وقفــة  ملــف  أبرزهــا 
كورونــا،  جائحــة  خــال  املســاعدات 
وملــف  بالخــارج،  العــاج  تحويــل  وملــف 

الحج، وتجاوزات يف وزارة املالية.
وصلــت  الســلطة  قيــادة  أن  قاســم  وبــنّي 
إىل مرحلــة "الوقاحــة والرسقــة العلنيــة"، 
القاعــدة  بــل  اســتثناًء،  ليــس  وفســادها 

األساسية والرضورية لتطبيق "أوسلو".
والعقــارات  األرايض  ترسيــب  وبشــأن 
عــّد  للمســتوطنني،  املقدســية  وخاصــة 
الســلطة  فســاد  مــن  "جــزًءا  ذلــك  قاســم 
بالتعــاون مــع ســلطات االحتــال"، متهــًا 
إياها بالتواطؤ يف هذه الجرمية "فهي ال 
ترصــد أي ميزانيــة لدعــم القدس وصمود 
مــن   33% قرابــة  تذهــب  إمنــا  أهلهــا، 

ميزانيتها ألجهزة أمنها".
واعتــرب الشــقق الســكنية التــي أقــدم عى 
بنائهــا رجــل األعال بشــار املرصي خارج 
القــدس، قــرب مخيــم قلنديــا "أحــد أوجــه 
الفســاد والتواطــؤ، بهــدف تفريــغ القدس 

من أهلها وإبقائها للمستوطنني".

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــال  إبــاغ  مــن  ســنوات   7 بعــد 
اإلرسائيي عائات حي "بطن الهوى" يف 
مدينــة القــدس املحتلــة بإخــاء منازلهــم 
عائلــة   86 ترقــب  قــرًسا،  وتهجرهــم 
محكمتــه  مــن  نهائًيــا  قــراًرا  الحــي  تســكن 

العليا بتهجرهم أو تأجيل القرار.
وتنتظــر العائــات املهــددة قــرار محكمــة 
عــى  للــرد  النهــايئ  العليــا  االحتــال 
االســتئناف الــذي قدمتــه عائلــة الدويــك 
عــى قــرار إخائهــا مــن الحي قــرسا لصالح 
الجمعيــات االســتيطانية بزعــم أن منزلهــا 

يعود ملستوطنني.
ويعــد حــي أو جبل "بطــن الهوى" امتداًدا 
لجبــل الزيتــون، ويقــع يف الزاوية الرشقية 
للقــدس، ويفصلــه عنها واد ســلوان الذي 

يتصل بواد قدرون يف النقطة نفسها.
لجرميــة  االحتــال  ســلطات  وتخطــط 

حــي  يف  النطــاق  واســعة  عرقــي  تهجــر 
حيــث  ســلوان،  لتهويــد  الهــوى"  "بطــن 
العائــات  بتهجــر  قــرار  إصــدار  تنــوي 

الفلسطينية.
وأكــد رئيــس لجنة حي "بطن الهوى" زهر 
الرجبي أن القضية تدور حول قطعة أرض 
الحــي،  يف  دومنــات   5 مســاحتها  تبلــغ 
يزعم االحتال أن ســكان الباد األصليني 
بنوا عليها، وقد جاءت أول أوامر التهجر 

القرسي عام 2015 لـ86 عائلة.
لصحيفــة  حديــث  يف  الرجبــي  وقــال 
املهــددة  العائــات  إن  "فلســطني": 
منــذ  االحتــال  محاكــم  إىل  توجهــت 
صــدرت  حينهــا  ومــن  قراراتــه،  وصــول 
مــن  عائــات  لـــ7  نهــايئ  لتهجــر  قــرارات 
الحــي، منهــم عائلــة الدويــك التــي متلــك 
منهــا،  عائــات متفرعــة   7 تســكنها  بنايــة 

تحتوي 60 شخًصا.

وأضــاف الرجبــي أن قرار محكمة االحتال 
سيصدر لعائلة الدويك فقط، ويف حالة 
صــدوره لتهجــر العائلة قرًسا، ســينعكس 
ذلــك عــى عــرشات العائــات املهــددة، 
أهــايل  دعــت  العائــات  أن  إىل  منبهــا 
الفلســطيني  والشــعب  القــدس  مدينــة 
إىل املشــاركة يف وقفــة احتجاجيــة أمــام 
قــرار  اليــوم، لرفــض أي  املحكمــة العليــا، 

لتهجر أهايل حي بطن الهوى.
وأفــاد أحمــد الشــوبيك، أحــد ســكان حــي 
االحتــال  ســلطات  بــأن  الهــوى"،  "بطــن 
أبلغته عرب قرار رســمي بتهجره قرًسا من 
بيتــه، بزعــم أنــه يعــود ليهــود اليمــن، لكنــه 
مــع  قانونيــة  معركــة  ودخــل  القــرار  رفــض 

االحتال عرب محاكمه.
حديثــه  يف  الشــوبيك  ويقــول 
طلبــات   3 "قدمــت  لـ"فلســطني": 
اســتئناف ملحاكــم االحتــال، وكل طلب 

قــرار  لوقــف  شــيقل  ألــف   30 كلفنــي 
التهجر، ورغم ذلك لن أترك بيت جدي 
وأيب لليهود، وســأبقى فيه حتى لو صدر 
قــرار بإخائــه"، مضيًفــا: "اليــوم )اإلثنــني( 
يف  القضــايئ  املستشــار  قــرار  نرقــب 
محكمــة االحتــال العليــا للبــت يف قــرار 
القــرار،  وقــف  أو  الدويــك  عائلــة  تهجــر 
العــارشة  الســاعة  الجلســة  وســتكون 
تحديــد  ســيتم  خالهــا  ومــن  والنصــف، 

مصر حي بطن الهوى بأكمله".
أحــد  صاحــب  رمــوز،  أبــو  رشــدي  وبــنّي 
املهــددة  الهــوى"  "بطــن  حــي  بيــوت 
بالتهجــر القــرسي، أن ســلطات االحتال 
أخربتــه عــرب محكمتهــا بإخــاء منزلــه يف 
الحــي، بزعــم أنــه يعــود ليهــود منــذ مئــات 

السنني.
ويقول أبو رموز يف حديثه لـ"فلســطني": 
ــا عــن جــد، ولدينــا  "هــذا البيــت ورثتــه أبًّ

صحــة  تثبــت  التــي  الرســمية  األوراق 
رمــوز  أبــو  لعائلــة  يعــود  إنــه  إذ  نقــول،  مــا 
أي  يوجــد  وال  الفلســطينية،  املقدســية 

حق لليهود فيه كبقية فلسطني".
اســتيطانية  جمعيــات  أن  إىل  ونبــه 
يف  ُأصــدرت  التــي  القــرارات  وراء  تقــف 
أهــايل  لتهجــر  اإلرسائيليــة  املحاكــم 
الحي، ومبساندة من حكومات االحتال 
وشــخصيات  "الكنيســيت"  يف  وأعضــاء 

سياسية يف دولة االحتال.
يشــار إىل أن ســلطات االحتــال أصــدرت 
بالهــدم  أمــًرا   )1012( املــايض  العــام 
والتهجــر  والرميــم،  البنــاء  ووقــف 
القرسي، شــملت بيوًتا ومنشــآت تجارية 
وســياحية  وخدميــة  وحيوانيــة  وزراعيــة 
عــام  عــن   45% بزيــادة  تحتيــة،  وبنيــة 
2019، وفًقــا ملركــز عبــد اللــه الحــوراين 

للدراسات والتوثيق.

رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس فوزي قاسم لـ"فلسطين":
السلطة متواطئة مع االحتالل ضد القضية الفلسطينية.. واجتامعات منظمتها بال جدوى

عبــاس رهينــة "التنسيـــق األمنـــي" وال يستطيـــع االنفكـــاك عنـــه

دعوات إلسنادهم في وجه جرائم االحتالل
أهايل "بطن الهوى" املقديس يخوضون معركة قاسية ضد قرارات التهجري القرسي

 أنيس القاسم
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إعالن عطاء استقطاب شركة سياحة وسفر 
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2021/53 
والخــاص باســتقطاب رشكــة ســياحة و ســفر اىل دولــة مــر ضمــن مــروع 
إرشاك الرجــال والفتيــان يف مناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعي 

   KTK ضد النساء والفتيات يف قطاع غزة بتمويل
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيث ســيكون االســتالم بدءًا من يوم االثنني املوافق 25.10.2021 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 

• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

• رســوم اإلعالن ملدة يومني متتالني عى من يرســو عليه العطاء. يف حال 
التجزئة عى أكرث من مورد فيتم احتساب املبلغ عى كل مورد. 

• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلــق واملختوم يــوم األحد املوافق 

31.10.2021 الساعة  11:30صباحا .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم االحد¬ املوافق 31.10.2021الساعة  
إدارة الجمعية 12:00 مساء

طرح عطاء رقم 2021/3
توريد نايلون مطبوع لزوم مخابز الشام 

تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عــن طــرح عطــاء رقــم 2021/3م. توريــد 
نايلــون مطبــوع لــزوم مخابــز الشــام ، فعــى الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعــة 
قســم املشــرتيات مبقــر الجمعيــة– شــارع أهــل الســنة- محافظــة خــان يونــس، 
 25 االثنــني  يــوم  مــن  ابتــدءا  العطــاء،  الســتالم كراســة املواصفــات ورشوط 
أكتوبــر 2021م. مــن الســاعة الثامنــة صباحــا حتى الســاعة الواحــدة والنصف 
ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقــدره "200" شــيكل، علــاًم بــأن االجتــامع التمهيــدي يــوم 
الخميس 28 أكتوبر 2021م. الساعة الحادية عر صباحًا مع العلم بأن آخر 
موعد لتسليم كراسة العطاء بالظرف املختوم يوم االثنني املوافق 1 نوفمرب 
2021م. الســاعة العارشة صباحًا، عى أن تفتح املظاريف الســاعة الحادية 

عر صباحًا يف نفس اليوم.
لالستفســار هاتف/ 2053150 جوال/ 0599188014/0599995756 

.www.facebook.com/daralsunna :او متابعة صفحة الجمعية
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره 2 % مــن قيمــة 

العطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول 
ملدة 90 يوماً.

جمعيــة الفـــالح الخرييــــة
إعالن طرح عطاء 

توريد طرود غذائية 
تعلن جمعية الفالح الخريية– شــامل قطاع غزة عن طرح عطاء لتوريد طرود 
غذائية لتوزيعها عى األرس الفقرية  واملحتاجة ، حيث ميكن الحصول عى 
كراســة العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف شــامل قطــاع غــزة خلــف الدفــاع 
املــدين ، وذلــك اعتبــارا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2021/10/24 م أثنــاء 
الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة مســاًء, 
مقابل رسم مايل غري مسرتد بقيمة 100 شيكل فقط وفق الروط التالية :- 
- الركات املشاركة: يجب عى الركات املتقدمة أن تكون مسجلة لدى 
جهــات االختصــاص و مســجلة رســميا لــدى دوائــر الرضيبــة وتقدم خلو طرف 

رضيبي وسجل تجاري.
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية و سندات قبض .

- كفالــة دخــول العطــاء : يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5 % مــن 
قيمة العطاء و تكون عى شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق و تكون 

سارية املفعول لفرتة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
-  تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالثاء املوافق 
يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف  ظهــرا  الواحــدة  الســاعة  م   2021/11/02

محافظــة شــامل غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة – خلف الدفــاع املدين ولن ينظر 
يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والربــع ظهــرا مــن يوم 
الثالثاء املوافق 2021/11/02 م يف مقر الجمعية  و بحضور املتقدمني أو مندوبيهم.
- يكون التوريد فوري وبأقىص حد مدة يومني من تاريخ الرتسية واستالم أمر التوريد.

- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــى أكــرث مــن مــورد , كــام أن الجمعيــة غــري 
ملزمة بأقل األسعار .

- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .
* لالستفسار واملراجعة - هاتف : 2474454 فاكس : 2474453  جوال : 0599404014 
                       أ / محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"

  رئيس جمعية الفالح الخريية - غزة – فلسطني 

إعــالن عطــاء توريد)جهاز فحص المــواد المخدرة عن 
 )EEG طريق البول و جهاز مخططة كهربائية الدماغ
جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغب جمعية عايشه لحامية املرأة والطفل بطرح عطاء رقم 2021/51 والخاص بتوريد(

جهــاز فحــص املــواد املخــدرة  الفــوري عــن طريــق البــول و جهــاز مخططــة كهربائيــة الدمــاغ 
EEG( ضمــن مــروع تعزيــز حاميــة واعــادة دمــج الفئــات املرتوكــة مــن النســاء والفتيــات 

 UN WOMEN SHAML ضحايا العنف يف فلسطني والناجيات منه املمول من
فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، حيث سيكون 
االســتالم بــدءًا مــن يــوم األثنــني املوافــق 25.10.2021 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي 
مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بنايــة رقــم 

2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :

• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• رسوم اإلعالن ملدة يومني متتالني عى من يرسو عليه العطاء. يف حال 

التجزئة عى أكرث من مورد فيتم احتساب املبلغ عى كل مورد. 
• يجب عى الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلق واملختــوم يوم األحد املوافق 

31.10.2021 الساعة  12:30مساًء .

• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األحد¬ املوافق 31.10.2021الساعة  
إدارة الجمعية 01:00 مساء      

إعالن بيع سيارة بالظرف المختوم
تعلن بلدية الفخاري عن بيع سيارة

 مرسيدس باص عدد )1( بالظرف المختوم
 فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة مراجعــة قســم املشــرتيات بالبلديــة خــالل 
ســاعات الدوام الرســمي من اجل الحصول عى وثائق العطاء عى أن يرفق 
صاحــب العطــاء تأمــني دخــول العطــاء كفالــة بنكيــة او شــيك بنــيك مصــدق 

بواقع )1000 شيكل( أو نقدا مسرتدة كتأمني دخول العطاء.
بالظــرف  للمــزاد  والتقــدم  املــزاد  كراســة  عــى  لالطــالع  موعــد  اخــر   -
2021/11/4م  املوافــق  الخميــس  يــوم  البلديــة  مقــر  يف  املختــوم 

الساعة 12 يف مبنى البلدية.
م. سليم سليامن العمور
رئيس البلدية

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية الفخاري

عزام: اعتقال السلطة خلية 
للجهاد اإلسالمي "خطوة 

مؤملة وغري مفهومة"
غزة/ محمد أبو شحمة:

عــّد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد اإلســالمي، نافذ عــزام، قيام 
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة باعتقــال خليــة تابعــة للحركــة يف الضفــة 
االحتــالل،  ضــد  مقاومــة  عمليــات  لتنفيــذ  خططــت  املحتلــة،  الغربيــة 
"خطوة مؤملة وغري مفهومة". وقال عزام لصحيفة "فلســطني" أمس: إن 
"اعتقال الســلطة خلية لحركة الجهاد اإلســالمي، إجراء ال يعود بأي نتائج 
إيجابية عى الشعب الفلسطيني أو عى السلطة، ولن يرىض االحتالل 

اإلرسائييل عى أداء السلطة نفسها".
وأضــاف: "اعتقــال الســلطة خليــة املقاومــة يبعــث عــى الحــزن واألىس، 
لذلــك فالســلطة مطالبــة بالتوقــف عــن هــذه السياســات، وأن تكــون داعاًم 
العــدوان واالحتــالل  الغربيــة مبواجهــة  ا لكفــاح أهلنــا يف الضفــة  أساســيًّ

وسياسية التنكيل والقمع التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني".
مواجهــة  يف  موحــًدا  يكــون  أن  يجــب  الفلســطيني  "الشــعب  وتابــع: 
االحتــالل، وإجراءاتــه بحــق األرسى، خاصــة بعــد عملية انتــزاع الحرية التي 
قــام بهــا األرسى الســتة يف ســجن "جلبــوع"، وإرضابهــم األخــري يف ســجون 

االحتالل".
وشــدد عــزام عــى رضورة أن تتخــذ الســلطة املواقــف التــي تعــزز وحــدة 
الشعب وصموده وتصديه لالحتالل والعدوان، خاصة أن الضفة الغربية 

تواجه ظروًفا قاسية ومعقدة".
وأشار إىل أن أجهزة أمن السلطة تواصل االعتقاالت السياسية ضد أبناء 
حركتــي الجهــاد اإلســالمي وحــامس، بتهــم مقاومــة االحتــالل، خاصــة يف 

ظل استمرار )إرسائيل( يف مالحقة الفلسطينيني.
مــن جانــب آخــر، عــّد عــزام أن انتصــار أرسى حركــة الجهــاد اإلســالمي يف 

معركة اإلرضاب عن الطعام، إنجاز يحسب للحركة الوطنية األسرية.
حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  سلســلة  إىل  يضــاف  اإلنجــاز  هــذا  أن  وأوضــح 
الحركة األسرية عى مدى سنوات وعقود الراع واملواجهة مع االحتالل 
الــذي يحــاول دومــًا التنكيــل بــاألرسى، ودفعهــم للرضــوخ للعقوبــات التــي 
ُتفــرض عليهــم. ولفــت إىل أن "أرسى الجهــاد اإلســالمي خاضــوا اإلرضاب 
مبرحلتــه األوىل بدعــم وإســناد مــن كل األرسى، ويف املراحــل األخــرى 
حســب الربنامــج، كان ســيضم أرسى آخــرون مــن كل االتجاهــات واألطــر 

املوجودة يف سجون االحتالل".

اتهامات للمحكمة بالمماطلة
عائلــة بنـــات تدلـــي بشهادتهـــا يف جرميـــة 

قتـــل نـــزار واملتهمـــون يلتزمـــون الصمـــت

ر من عقد املؤمتر الثامن لحركة فتح قيادي يف التيار اإلصالحي يحذِّ
الخليل- غزة/ أدهم الريف:

التيــار  يف  القيــادي  شــاهني  حاتــم  ر  حــذَّ
اللجنــة  عضــو  يتزعمــه  الــذي  اإلصالحــي 
املركزيــة املفصــول مــن حركــة فتــح محمــد 
املؤمتــر  عقــد  عــى  اإلقــدام  مــن  دحــالن، 

الثامن لحركة فتح يف املرحلة الحالية.
مــع  حديثــه  خــالل  شــاهني  حــّذر  كــام 
الطريقــة  اتبــاع  مــن  أمــس،  "فلســطني"، 
املؤمتــر  بهــام  عقــد  اللذيــن  واألســلوب 
الســابع لفتــح، بتاريــخ 29 نوفمــرب/ تريــن 
الثاين 2016، واستمر خمسة أيام حينها.

وبنيَّ أن اللجنة التحضريية للمؤمتر السابع 
التــي  الشــخصيات  اختــارت  قــد  كانــت 
ســتنتخب، مبعنــى أنهــا حــددت الناخبــني، 
وذلــك لحســم نتيجــة االنتخابات قبل دخول 

املؤمتر.
الثامــن  املؤمتــر  عقــد  فتــح  حركــة  وتنــوي 
لحركــة فتــح يف مــارس/ آذار املقبــل، كــام 
أعلــن رئيــس اللجنــة املركزيــة لفتــح ورئيــس 
السلطة محمود عباس؛ وهو املؤمتر الذي 
يناط به إفراز لجنة مركزية جديدة، ومجلس 

ثوري جديد لحركة فتح خلًفا للسابق الذي 
أفرزه املؤمتر السابع للحركة.

رئاســة  عــى  األوىل  أن  شــاهني  وأكــد 
ومعالجتهــا  القيــام مبراجعــات  فتــح،  حركــة 
والتحضــري جيــًدا قبــل عقد املؤمتر الثامن، 
مشــرًيا إىل رضورة الحديث مع أطر الحركة 
فتــح  وتوحيــد  الســيايس  املــروع  عــن 
بــأي  البــدء  قبــل  بهــا  الجمهــور  ثقــة  وإعــادة 

خطوة أخرى.
املؤمتــر  يكــون  أال  رضورة  عــى  د  وشــدَّ
ــا يشــمل مشــاركة أشــخاص مؤيديــن  متثيليًّ
لرئيــس الحركــة، منبًهــا إىل أهميــة مشــاركة 
جميــع قيــادات وكــوادر الحركــة كاســتحقاق 
مامرســة  عــدم  بضــامن  املؤمتــر  يف 
تفــرد  إىل  إشــارة  يف  أحــد؛  ضــد  اإلقصــاء 
واتخــاذه  املركزيــة  اللجنــة  بقــرارات  عبــاس 
قــرار فصــل ضــد قيــادات بــارزة منهــا محمــد 

دحالن، ونارص القدوة.
العــام  املؤمتــر  أن  عــى  شــاهني  د  وشــدَّ
الوحيــدة  هــي  مركزيــة؛  لجنــة  مــن  ونتائجــه 
التــي تقــرر فصــل أحــد مــن الحركــة، وهنــاك 

شخصيات ُأقصيت من الحركة دون الرجوع 
ألحــد، وإمنــا بقــرار مــن شــخصيات تســيطر 

عى اللجنة املركزية.
حالًيــا  املوجــودة  الحركــة  "أقاليــم  أن  وبــنيَّ 
معــروف  وهــذا  الفتحــاوي،  الــكل  متثــل  ال 
للجميــع، كــام أن النتائــج التــي ســتخرج عــن 
املؤمتــر  واقــع  ســتحايك  الثامــن  املؤمتــر 
الحقيقــي  الوضــع  تحــايك  ولــن  الســابع، 

لفتح".
الســابع  املؤمتــر  أن  إىل  تقاريــر  وتشــري 
كل  مــن  دحــالن  عــى  املحســوبني  أخــرج 
حــني  يف  الحركــة،  يف  القياديــة  مواقعهــم 
املقبــل  املؤمتــر  أن  التقديــرات  تؤكــد 
عبــاس  قبضــة  لتعزيــز  محــاوالت  سيشــهد 
وجــه  يف  فأكــرث  أكــرث  معــه،  واملتحالفــني 
يف  بــرزوا  الذيــن  السياســيني  الخصــوم 

السنوات األخرية.
التيــار  قيــادة  أي  فــإن  ذلــك  رغــم  لكــن 
املركــزي لحركــة فتــح برئاســة عبــاس، بــال 
ســواء  دحــالن  تيــار  مــع  ســتتعامل  شــك 
كان األخري داخل مركزية فتح أو خارجها، 

وفق قول شاهني.
عــى  الثامــن  املؤمتــر  عقــد  "إذا  وأضــاف: 
الطريقــة نفســها، فــإن املــؤرشات تشــري إىل 
عــن  جديــدة  نســخة  ســتكون  مخرجاتــه  أن 
املؤمتــر الســابع، ولــن تختلــف النتائــج، ولــن 
تشــمل ضــخ دمــاء جديــدة يف حركــة فتــح، 
ولــن يكــون هنــاك أصــوات للــرأي املخالــف 

لرئيس الحركة".
الثامــن  املؤمتــر  ســيجري يف  مــا  أن  ورجــح 

عبارة عن "فوز بالتنسيق".
مؤمترهــا  لعقــد  فتــح  حاجــة  مــدى  وبشــأن 
 5 كل  عقــده  أن  "رغــم  قــال:  الجديــد، 
أمــًرا  يعــد  التجديــد  عمليــة  ســنوات ضمــن 
طبيعًيــا، فإنــه يف املرحلــة الراهنــة األفضــل 
كــوادر  إدراج  بهــدف  تأجيــل عقــد املؤمتــر 
وقيــادات فتــح جميعهــم ليكونــوا مشــاركني 
فيــه، وإنهــاء اإلشــكاالت داخــل أطرها، حتى 
مصــري  تقريــر  عــى  قــادًرا  املؤمتــر  يكــون 
الحركــة، وليــس مــن يقــرر املصــري أشــخاص 
يطــردون ويقصــون مــن يشــاؤون ويبقــون من 

يشاؤون".

وأضاف أن فتح ليست ملًكا لشخص واحد 
حتى ُيقيص من يريد ويبقي من يريد، كام 
قــرارات  يعكــس  الــذي  الحــايل  الواقــع  هــو 
املركزيــة  واللجنــة  عبــاس،  الحركــة  رئيــس 

التي تصّدق عى قراراته دون نقاش.
ويف يونيــو/ حزيــران 2011، قــررت مركزيــة 
دحــالن  محمــد  فيهــا  العضــو  فصــل  فتــح 
وإنهــاء  التريعــي،  املجلــس  يف  النائــب 

عالقته بالحركة.
مــن  العديــد  فصــل  عبــاس  قــرر  والحًقــا 
قيــادات فتــح بســبب عالقاتهــم مــع دحــالن، 
التريعــي،  املجلــس  يف  النائبــان  ومنهــم 
وعضــوا  الشــيخ،  ونعيمــة  بكــر،  أبــو  نجــاة 
عــديل  الســابق  الســفري  الثــوري،  املجلــس 

صادق، وتوفيق أبو خوصة.
عبــاس  قــرر  املــايض،  آذار  مــارس/  ويف 
فصــل عضــو اللجنــة املركزية نــارص القدوة، 
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة يارس عرفات، 
بســبب قــراره خوض االنتخابــات التريعية 
بقامئــة منفصلــة عــن قامئــة حركــة فتــح التــي 

يتزعمها عباس.

رام الله/ فلسطني:
عائلــة  مــن  للشــهود  اســتامع  جلســة  أمــس  ُعقــدت 
يف  بنــات  نــزار  املغــدور  الســيايس  املعــارض 
املحكمــة العســكرية مبدينــة رام اللــه وســط الضفــة 

الغربية املحتلة.
وقــال محامــي الدفــاع غانــدي الربعــي عقــب انتهــاء 
إىل  اســتمعت  "املحكمــة  إن:  األوىل  الجلســة 

شهادة عم الضحية، وكانت يف غاية األهمية".
وذكــر أنــه "أثبــت مــن خــالل أقوالــه أنــه كان ُيحــرِض 
كل  عنــد  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  مقــر  إىل  بنــات 
بنــات  عــم  بــني  تربــط  نظــًرا إىل عالقــات  اســتدعاء، 

ونائب مدير الجهاز".
نــزار  َيســتدَع  مل  املــرة  هــذه  "أن  الربعــي:  وأوضــح 
يتصــل  ومل  تتــم،  أن  املفــروض  القانونيــة  بالطــرق 
بــه أو بعمــه أحــد، ومل يتســلم مذكــرة تبليــغ حســب 

القانون".
وأشار إىل أن "نزار ذهب إىل بيت عمه بعد إطالق 
لدرجــة  وترويعهــم  وأطفالــه  منزلــه  عــى  الرصــاص 

املوت، حفاظا عى أطفاله وزوجته".
الذيــن  عــر  األربعــة  الشــهود  أن  الربعــي  وأوضــح 
شــاركوا بقتــل بنــات التزمــوا الصمــت عنــد الســؤال 
الروايــة  أن  إىل  الفتــا  بالقتــل،  األمــر  أعطــى  عمــن 
منقطعــة. وتوقــع إصــدار أحــكام بحقهــم نهايــة العــام 

أو بداية العام القادم.
مــن جانبــه، غســان بنــات شــقيق املغــدور نــزار، قــال 
الفلســطيني،  للشــعب  ابنــا  نــزار  تعتــرب  العائلــة  إن 
ولــذا كان لزامــا عليهــا تقديــم جميــع مــا لديهــا مــن 
أن  رغــم  للمحاكمــة،  وشــهادات  ووثائــق  معلومــات 
وكل  القاتــل  ألن  جديــدا  شــيئا  تقــدم  لــن  الشــهادة 

التفاصيل معروفان.  

وأضــاف: "أتينــا عــى الرغــم مــن حمــالت الرتهيــب، 
وإكراما للتاريخ وللشعب الفلسطيني جئنا لتقديم 
روايتنا من خالل شهود العائلة األربعة، الذين كانوا 

برفقة الشهيد نزار قبيل اغتياله".
وجــدد غســان بنــات أن "لــدى العائلــة قناعــة راســخة 
أن املحاكمــة مجــزوءة ومنقوصــة، لكننــا نتعامــل مــع 
نــزار عــى أنــه ابن الشــعب الفلســطيني، لذلك جئنا 

لتقديم كل ما لدينا من وثائق".
واســتدرك: "يســتخدمون معنــا أســلوب الرتغيــب، 
حيث إنه حتى ليلة البارحة ُعرِض علينا عدم اإلدالء 
الرتهيــب،  أســلوب  أو  أمــوال.  مقابــل  بالشــهادة 
لبيوتنــا  الفلســطيني  األمــن  اقتحامــات  زالــت  فــام 
دهــم  عمليــة   11 أحصينــا  أمــس  وحتــى  مســتمرة، 
لبيوتنــا يف عــرة أيــام، بعــد الحصــول عــى تنســيق 

أمني من االحتالل اإلرسائييل".
ملــف  ألن  مســاواة،  بــأي  نقبــل  "لــن  بقولــه:  وختــم 
الحيــة  وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  بيــد  بــات  نــزار 

وفصائله، والقرار خرج من يدنا نحن العائلة".
حقوقيــون  نظــم  املحكمــة،  جلســة  عقــد  وخــالل 
العســكرية،  املحكمــة  مقــر  أمــام  وقفــة  ونشــطاء 
مطالبــني بتحقيــق العدالــة لبنــات. واعتــرب حقوقيون 
أن مــا يجــري هــو مامطلــة وتأخــري وعمليــة مدروســة 

وممنهجة يف عرقلة إنجاز العدالة يف القضية.
خــالل  عســاف  عمــر  الوطنــي  التجمــع  عضــو  وقــال 
الوقفــة: "لســنا راضــني عــن ســري املحكمــة، وهنــاك 
نوع من املامطلة واإلطالة، وباألســاس نرفض شــكل 

املحكمة ألنها أقيمت من جهة واحدة".
وأضــاف عســاف: "نحــن نريــد لجنــة تحقيــق وطنيــة 
حقوقيــة"،  مؤسســات  فيهــا  تشــارك  مســتقلة 
مشــرًيا إىل أن الســلطة مــا زالــت تراهــن عــى الحــل 
العشائري ودفع أموال بعيًدا عن العدالة الحقيقية.

كل  إىل  الحقيقــة  تصــل  أن  رضورة  عــى  وشــدد 
املستويات املسؤولة، وأال يقدم املنفذين أكباش 

فداء.

أنفاسهم باتت معدودة
حمد تدعو الفلسطينيني 

لالنتفاض وإنقاذ حياة 
األرسى املرضبني

رام الله/ فلسطني:
حمــد  ســمر  الناشــطة  دعــت   
القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة 
الفلســطينية  الجامهــري  موعدنــا، 
أماكــن  كل  يف  لالنتفــاض 
بفعاليــات  والخــروج  وجودهــم 
املرضبــني  األرسى  مــع  تضامنيــة 
حياتهــم  إلنقــاذ  الطعــام  عــن 
وإيصال صوتهم إىل أنحاء العامل 

كافة.
 وقالــت حمــد يف تريــح لهــا أمــس: إن الواجــب عــى كل مؤسســاتنا 
وتفعيــل  العــامل،  ومخاطبــة  االنتفــاض  اإلعالميــة  وأذرعهــا  الحقوقيــة 

قضيتهم عى كل األصعدة إقليميا ودوليا.
 وطالبــت بتنظيــم فعاليــات تضامنيــة يف كل الســاحات للضغــط عــى 
يســتطيع  مــن  كل  داعيــة  املرضبــني،  األرسى  عــن  باإلفــراج  االحتــالل 

زيارتهم يف املشايف إىل أن يسارعوا بالتضامن معهم ومع أهلهم.
 وتابعــت:" املرضبــون اليــوم أنفاســهم باتــت معــدودة وقلبهــم ال يــكاد 
ينبــض، واالحتــالل يــر عــى كــر هــذه اإلرادة، فهــل نرتكهــم؟ إننــا 
نؤكد أن شعبنا لن يرتكهم وسيقف بكل ما أويت من عزم خلفهم حتى 
الفلســطيني  الشــعب  أن  إن ظــن  واهــم  نيــل حريتهــم، وإن االحتــالل 
ســيبقى متفرجا عى أبنائه وهم ميوتون، لن يرتكهم، وإننا عى يقني 
أن الحريــة باتــت قــاب قوســني أو أدىن".  وأضافــت: "اليــوم علينــا أن 
نقــف وقفــة واحــدة نظهــر رفضنــا القاطــع لــرتك أبنائنــا الســاعني للحرية 
وحدهم، أرواحنا دونهم، التضامن اآلن واجب جامعي عى كل فرد".

حمــد:  قالــت  القواســمي،  مقــداد  املــرضب  األســري  معانــاة  وبشــأن 
يــوم  اليــوم يقــرتب مــن ١٠٠  ابــن عائلــة مضحيــة مجاهــدة،  "املقــداد 
يتجــرع اآلالم، وغايتــه الحريــة، الحريــة التــي ُحرِمها بال قضية وال تهمة، 
إمنــا هــو ملــف رسي يلفقــه الشــاباك ليقتــل أعــامر الشــباب ولُيســِكت 

وُيغيِّب صوت املؤثرين من أبناء الشعب".
 وأكملت حمد: "100 يوم متر كل لحظة فيها كالجبال عى املقداد، 
يفقــد حواســه تدريجيــا ويفقــد النطــق، ومل يعــد لهــذا الجســد النحيــل 
إال إعالن الشهادة ليتحرر بعيدا عن ظلم السجن والسجان، فهو قصة 
الوطــن، يدافــع بأمعائــه الخاويــة وبصحتــه عــن حريتــه، وشــعبنا يدافــع 

بالقليل لنيل الحرية".
 وأكــدت أن املقــداد وكل األرسى املرضبــني "يخوضــون إرضابــا صعبــا 
أنــواع  شــاقا مــع عــدو تقــوده حكومــة عنريــة متطرفــة متــارس أبشــع 
التنكيــل والهمجيــة، ال تراعــي أي حقــوق لإلنســان، بــل تســعى لتصفيــة 

كل حر يرفع شعار فلسطني".

وقفة أمام املحكمة للمطالبة بتطبيق العدالة
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

طريق الظالم
حــرُت مؤمتــر هيئــة القضــاء العســكري الــذي أُعلنــت خاللــه 
ُجملــٌة مــن األحــكام القضائيــة وصلــت إىل حــد اإلعــدام بحــق 
عــدد مــن كبــار تجــار املخــدرات ومروجيهــا يف قطــاع غــزة، يف 

قضايا كانت منظورة لديها خالل الفرتة املاضية.
كــا أعلنــت الهيئــة بالتعــاون مــع رشطــة مكافحــة املخــدرات 
املخــدرة  املــواد  مــن  كبــرة  كميــات  إتــالَف  الصحــة  ووزارة 

بأنواعها املختلفة.
مــا أثــار فضــويل كميــة املخــدرات الكبرة التــي صودرت خالل 
عــام واحــد والتــي متّثــل عرشيــن يف املئــة مــا يدخــل القطــاع 
حســب بعض ضباط املكافحة، وهنا ال بد من تســجيل كلمة 
شــكر ألولئــك األبطــال العاملني يف رشطــة مكافحة املخدرات 
أجــل  مــن  بالنهــار  الليــل  يصلــون  الذيــن  العســكري  والقضــاء 

املحافظة عىل شعبنا وشبابنا من هذه السموم املهلكة.
ا أمام هذه اآلفة، ومن هو املستفيد  كا ال بد من الوقوف مليًّ
األول مــن إدخالهــا إىل قطــاع غــزة املحــارص لتدمــر مســتقبل 
الصهيــوين وأجهــزة مخابراتــه  بالتأكيــد هــو االحتــالل  شــبابنا، 
التي تعمل عىل تسهيل وصول املخدرات بأنواعها املختلفة 
أن  ثبــت  حيــث  الزائلــة،  الحــدود  عــر  النفــوس  ضعــاف  إىل 
عديــدة  بطــرق  االحتــالل  عــر  تــأيت  املخــدرات  هــذه  معظــم 
ونوايــا خبيثــة، ســواء يعلــم الذيــن يتاجــرون بهــا ويروجــون لها، 

أو يطمعون بأرباح كبرة عىل حساب دينهم ووطنهم.
املخــدرات  عــىل  اإلدمــان  أن  ثبــت  املتابعــة  خــالل  ومــن 
عــدا  العــدو،  براثــن  يف  األمنــي  للســقوط  الطــرق  أقــرب  هــو 
اســتدرجتهم  العمــالء  مــن  فالكثــر  األخالقــي،  الســقوط  عــن 
شــعبهم  ليبيعــوا  املخــدرات  عــر  الصهيونيــة  املخابــرات 
بعدمــا  املشــنقة  حبــل  إىل  املطــاف  بهــم  وينتهــي  ووطنهــم 
خدمــوا املحتــل وخانــوا أبنــاء جلدتهم، وعند انكشــاف أمرهم 
وحدهــم،  مصرهــم  يواجهــون  ليرتكهــم  العــدو  عنهــم  تخــىل 
لتتبخــر وعــود مخابــرات العــدو الوهميــة بحايتهــم وتأمينهــم 

خالل فرتة خدمتهم.
عــدا عــن الحالــة التــي يصل إليها مدمــن املخدرات من العزلة 
االجتاعيــة واألمــراض النفســية والبدنيــة، والديون املرتاكمة 
والفقــر الــذي وصــل ببعضهــم إىل بيــع كل مــا ميلــك مــن أجــل 
الحصــول عــىل هــذه الســموم، ثــم بيــع أثــاث البيــت وأدوات 
املطبــخ، ليصــل بــه الحــال إىل الرسقــة وبيــع نفســه وعرضه يف 

بعض األحيان من أجل هذه اآلفات.
لــذا ال بــد مــن الــرب بيــد مــن حديد لكل من تســّول له نفســه 
شــعب  فنحــن  شــبابنا،  ومســتقبل  مجتمعنــا  بأمــن  العبــث 
مــن  أرضــه  تحريــر  أجــل  مــن  يســعى  عادلــة  قضيــة  صاحــب 
املحتــل الصهيــوين الغــادر، وال مجــال أو مــكان لهــذه الســموم 

بيننا.

جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي
إعالن طرح عطاء رقم 2021/04

الرعايــة  ومقدمــي  الســن  كبــار  لدعــم  الطارئــة  )االســتجابة  مــرشوع  ضمــن 
للتغلب عىل العواقب النفســية واالجتاعية الناتجة كوفيد19- والعدوان 
االرسائيــي األخــر عــىل غــزة( بتمويــل مــن الهيئــة الدوليــة لرعايــة كبــار الســن 
HelpAge International تعلن )جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي( عن

 طرح عطاء لتوريد
 طرود غذائية للفئات المستهدفة

فعــىل  املختــوم،  الظــرف  بطريقــة  غــزة  قطــاع  محافظــات  كافــة  يف  وذلــك   
الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:

. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 120 يــوم مــن 
تاريخ تسليم العطاء.

. رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
( مئتي شيقل. . مثن كراس العطاء مبلغ مايل غر مسرتد قدره )200 

. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب.
. للجمعية الحق يف تجزئة أو إلغاء أو إعادة طرح العطاء.

فعــىل الراغبــني بالتقــدم للعطــاء من ذوي االختصــاص التوجه ملقر الجمعية 
مبدينة غزة – تل الهوا – مقابل محطة فارس للبرتول, الستالم وثائق العطاء 
خالل ســاعات الدوام الرســمية من الســاعة التاســعة والنصف صباحًا وحتى 
الثانيــة ظهــرًا ابتــداًء مــن يــوم اإلثنــني 2021/10/25 وحتــى يــوم الخميــس 
املوافق 2021/10/28, علًا بأن آخر موعد لتسليم العطاء باليد يف مقر 

الجمعية يوم الثالثاء املوافق 2021/11/02 الساعة 01:30 ظهرًا.
 ولن يتم النظر ألي عطاء بعد املوعد املحدد والتاريخ املذكور أعاله.
لالستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية رقم : 08.2641955

جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي
إعالن طرح عطاء رقم 2021/03

الرعايــة  ومقدمــي  الســن  كبــار  لدعــم  الطارئــة  )االســتجابة  مــرشوع  ضمــن 
للتغلــب عــىل العواقــب النفســية واالجتاعية الناتجة كوفيــد19- والعدوان 
االرسائيــي األخــر عــىل غــزة( بتمويــل مــن الهيئــة الدوليــة لرعايــة كبــار الســن 
HelpAge International تعلن )جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي( عن 

طرح عطاء لتوريد
 طرود تعقيمية للفئات المستهدفة

فعــىل  املختــوم،  الظــرف  بطريقــة  غــزة  قطــاع  محافظــات  كافــة  يف  وذلــك   
الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:

- يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 120 يــوم مــن 
تاريخ تسليم العطاء.

- رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
( مئتي شيقل. - مثن كراس العطاء مبلغ مايل غر مسرتد قدره )200 

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب.
- للجمعية الحق يف تجزئة أو إلغاء أو إعادة طرح العطاء.

فعــىل الراغبــني بالتقــدم للعطــاء من ذوي االختصــاص التوجه ملقر الجمعية 
مبدينة غزة – تل الهوا – مقابل محطة فارس للبرتول, الستالم وثائق العطاء 
خالل ســاعات الدوام الرســمية من الســاعة التاســعة والنصف صباحًا وحتى 
الثانيــة ظهــرًا ابتــداًء مــن يــوم اإلثنــني 2021/10/25 وحتــى يــوم الخميــس 
املوافق 2021/10/28, علًا بأن آخر موعد لتسليم العطاء باليد يف مقر 

الجمعية يوم الثالثاء املوافق 2021/11/02 الساعة 01:30 ظهرًا.
 ولن يتم النظر ألي عطاء بعد املوعد املحدد والتاريخ املذكور أعاله.
لالستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية رقم : 08.2641955

إعــــــــــــالن طرح مزايدة 
رقم )م 2021/02م(
 تأجير مكتبة الطالب

      تعلن إدارة كلية فلسطني التقنية ـ دير البلح عن رغبتها يف تأجر مكتبة 
أثنــاء  الطالــب، فعــىل الراغبــني باســتئجار مكتبــة الطالــب الحضــور للكليــة 
الدوام الرســمي الســتالم طلب اســتئجار )مكتبة الطالب(  مقابل )خمســون 
شــيكل غــر مســرتدة(  ابتــداًء مــن صباح يوم االثنــني 2021/10/25 ، وآخر 
          2021/11/01 االثنــني  يــوم  املظاريــف  وفتــح  الطلبــات  لتقديــم  موعــد 

الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا  يف مبنى الكلية .
مالحظــة : 

1. تكلفة  إعالنات الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة .

2. يجب إحضار كفالة بنكية سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ فتح 

املظاريف ، أو شــيك بنيك مصدق أو مبلغ نقدي بالشــيكل بنســبة %5 من 
قيمة املبلغ املقرتح كتأمني ابتدايئ لدخول املزايدة.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل
 هاتف رقم )2531172/2531171( .

إدارة الكلية

إعــــــــــــالن طرح مزايدة 
رقم )م 2021/01م(

 تلزيم مقصف الكلية ـ دير البلح 
ـ ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف تلزيــم        تعلــن إدارة كليــة فلســطني التقنيــة 
مقصف الكلية ، فعىل الراغبني باستئجار )املقصف( الحضور للكلية أثناء 
الدوام الرســمي الســتالم طلب اســتئجار املقصف مقابل )خمســون شــيكل 
غــر مســرتدة(  ابتــداًء مــن صبــاح يــوم االثنــني 2021/10/25 ، وآخــر موعد 
الســاعة   2021/11/01 االثنــني  يــوم  املظاريــف  وفتــح  الطلبــات  لتقديــم 

الثانية عرشة ظهرًا  يف مبنى الكلية .
مالحظــة : 

1. تكلفة  إعالنات الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة .

2. يجب إحضار كفالة بنكية سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ فتح 

املظاريــف ، أو شــيك بنــيك مصــدق ، أو مبلــغ نقــدي بالشــيكل بنســبة 5 % 
من قيمة املبلغ املقرتح كتأمني ابتدايئ لدخول املزايدة.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل
 هاتف رقم )2531172/2531171( .

إدارة الكلية

دولة فلسطين
وزارة األوقــــــــــــــــاف

والــشئــــــــــــون الــــديــــنـــــيـــــة
إعالن العطاء رقم )2021/18(

الخاصة / بصيانة سقف مبنى عقار رقم 642  - غزة
لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية

تعلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طرح عطاء مرشوع/ صيانة سقف مبنى حلس 
والعرير- غزة لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية، وذلك وفق الرشوط التالية:

- العطاء مفتوح للمقاولني املحليني املصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية 
يف مجــال األبنيــة والذيــن يحملــون شــهادة تصنيــف ســارية املفعــول، وميكــن 
رشاء وثائــق العطــاء مــن اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة – دائــرة املشــرتيات 
مبقر الوزارة مبدينة غزة – أنصار – بجوار مســجد الكتيبة، وذلك اعتبارًا من 
يوم االحد، املوافق:2021/10/24 وحتى نهاية دوام يوم االحد، املوافق: 
2021/10/31 وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100 شيكل( غر مسرتدة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرشة صباحا، يوم االثنني، املوافق: 2021/11/1.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )200 دوالر( لحســاب وزارة األوقــاف 
والشــئون الدينيــة، وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة) 60 يومــا( مــن تاريــخ 
تقديم العطاء وصادرة من بنك الريد أوالبنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج.

- ســوف يعقــد اجتــاع متهيــدي للمتناقصــني يف مقــر دائرة الهندســة واإلنشــاءات 
الخميــس،  يــوم  الخامــس،  الطابــق  أنصــار-  الدينيــة-  والشــئون  األوقــاف  بــوزارة 
املوافق: 2021/10/28 الساعة العارشة والنصف صباحا، تتبعها زيارة املوقع.

- يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الريبــة وعليــه أن يقوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الريبية سارية املفعول.

- الوزارة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
- أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

- ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل الرقم 2623116
اإلدارة العامة للشئون المالية - وزارة األوقاف والشئون الدينية

في يوم األسير األردني
مناشدات للمقاومة بتضمني األرسى العرب يف أي صفقة تبادل قادمة

جبارين: االحتالل سيخضع لرشوط املقاومة بعودة كل أسري إىل أهله

تثبيت أمر "اإلداري" لألسير المضرب "أبو عكر"
عرشات األرسى يستعدون لإلرضاب عن الطعام نرصًة للمرضبني ضد اعتقالهم اإلداري

األسري "القواسمي" يف وضع صحي خِطر وسط تحذيرات من وفاة أي ُمرضب بصفة مفاجئة

عان/ فلسطني:
ناشــدت عائــالت أرسى أردنيــني وشــخصيات 
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  نيابيــة 
عــىل  والعــرب  األردنيــني  األرسى  بوضــع 
قامئــة صفقــة التبــادل املرتقبــة مــع االحتــالل 
اإلرسائيــي، عاّديــن أن املقاومــة الفلســطينية 
"نفق الحرية لألرسى" يف ظل تخاذل األنظمة 

العربية.
جــاء حديــث العائــالت عــىل هامــش مهرجــان 
أقامتــه اللجنــة الوطنيــة لــألرسى واملفقوديــن 
أمــس،  مــن  أول  يف ســجون االحتــالل، مســاء 
شــعار  تحــت  األردين،  األســر  يــوم  مبناســبة 

"من عني النفق النرص تألق".
أبــو  مرعــي  األردين  األســر  والــدة  وطالبــت 
ســعيدة حركــة حــاس بــأن يكــون نجلهــا ضمــن 
"مل  لـ"عــريب21":  قائلــًة  املرتقبــة،  الصفقــة 
أَر ابنــي منــذ 15 عامــا، والــده تــويف ومل يــرَه، 

أناشــد حــاس أن تفــرج عــن ابنــي واألردنيــني 
اللــه  عبــد  يكفــي،  ألنــه  االحتــالل  ســجون  يف 
يبلــغ 51 عامــا، مل يعــد يف العمــر بقيــة، أريــد 

أن أراه".
أمــا األردين املحــرر مــن ســجون االحتــالل ثائــر 
شــعفوط، فقــال: "رســالتنا وصلــت إىل قــادة 
حاس من خالل أحرار حاس، وجاء الرد من 
رئيــس املكتــب الســيايس للحركــة إســاعيل 
هنيــة أن الحركــة لــن تنــى األردنيــني يف هــذه 
الصفقة، لكننا اليوم نجدد مطالبنا للحركة بأاّل 

تنى أرسانا من أي صفقة قادمة".
ســجون  يف  األردنيــني  األرسى  عــدد  ويبلــغ 
األردنيــة  اللجنــة  أرقــام  حســب  االحتــالل 
يقــي  أســًرا،   18 واملفقوديــن،  لــألرسى 
بعضهم أحكاما تصل إىل عرشات املؤبدات، 
 1948 حــريب  منــذ  مفقــودا   30 جانــب  إىل 

و1967.

مــن  "نأمــل  الوطنيــة:  اللجنــة  مقــرر  وقــال 
املقاومــة، إذا كانــت هنــاك صفقــة تبــادل، أن 
يكــون األرسى األردنيــون ضمــن هــذه القامئــة، 

ونحن عىل ثقة أنهم يف أعني املقاومة".
بــدوره، أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 
والشــهداء  األرسى  مكتــب  ومســؤول  حــاس 
زاهر جبارين، أن املقاومة قطعت عهدا عىل 
نفســها بأن يعود كل أســر غائب إىل أحضان 
أهلــه ومحبيــه، مضيفــا أن "املقاومــة أوصلــت 
القــدس  ســيف  معركــة  عــر  للعــامل  رســالة 
بــأن النــرص يعقبــه نــرص، وســتفرض املقاومــة 
مــن  وســتطرده  املحتــل،  هــذا  عــىل  رشوطهــا 

األرض املحتلة".
وتابــع جباريــن يف كلمــة لــه خــالل املهرجــان: 
أســر  أم  كل  تعيشــه  الــذي  الوجــع  "نقــدر 
واحتضانــه،  العــودة  بلحظــة  وتحلــم  ومفقــود 
مــرور  املقاومــة  عليــه  متــر  لــن  الوجــع  هــذا 

الكــرام، فقــد قطعت عهدا عىل نفســها بكرس 
قيد األرسى".

األرسى  ألهــايل  اطمئنــان  رســالة  وأرســل 
وأن  املقاومــة،  عــني  "يف  بأنهــم  األردنيــني 
كتائــب  قيــادة  إىل  وصلــت  ذويهــم  رســالة 
القســام )الجنــاح العســكري لحركــة حــاس("، 
األردنيــني  واملفقوديــن  األرسى  ذوي  داعيــا 
للتحــي بالصــر ورفــع رؤوســهم عاليــا، والفخر 

بأبنائهم ألنهم أثخنوا يف االحتالل وأوجعوه.
أحمــر ال ميكــن  أن األرسى خــط  عــىل  وشــدد 
حاولــت  املقاومــة  أن  إىل  الفتــا  تجــاوزه، 
حتــى  االحتــالل  جنــود  أرس  املــرات  عــرشات 
نجحت أخرا وتوجت بصفقة "وفاء األحرار".

 وأكــد أن "الشــعب األردين عــىل مــدى عقــود 
مــع  ملتحــم  واحــد  جســد  أنــه  أثبــت  مضــت 
الوحــدة  لوحــة  ورســم  الفلســطينية،  القضيــة 
نحــن  نريــده  الــذي  الواحــد  والهــم  الحقيقيــة 

واإلســالمية  العربيــة  األمــة  مــن  الفلســطينيني 
يك ال يتمكــن عدونــا مــن االســتفراد بنــا عــىل 
الشــعب  أن  مردفــا  يريــده"،  الــذي  النحــو 
بــأن  املطبعــني  لــكل  درســا  أعطــى  األردين 
الشــعوب ال تــرىض بأقــل مــن النــرص حــال وال 
بنهايــة  األقــى محــررا  الوقــوف يف  مــن  أقــل 

مرشفة.
الــدول وشــعوبها عــىل اتخــاذ  وحــث جباريــن 
وقفتــه  يف  وقــدوة  نهجــا  األردين  الشــعب 
مبينــا  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  وتضامنــه 
يف  جميلــة  لوحــة  رســم  األردين  الشــعب  أن 

التضامن مع شعبنا.
يف  يزالــون  ال  إرسائيليــني  أرسى   4 أن  وذكــر 
قبضــة املقاومــة، وســيكون مقابلهــم عمليــات 
وحركــة  املقاومــة  أن  مؤكــدا  مرشفــة،  تبــادل 
وفلســطيني،  أردين  بــني  تفــرق  ال  حــاس 

واملسجد األقى بوصلتنا.

رام الله-غزة/ محمد املنراوي- وكاالت:
املقاومــة  حركــة  ألرسى  العليــا  القياديــة  الهيئــة  أعلنــت 
اإلسالمية حاس، أن عرشات األرسى يستعدون لخوض 
ومســاندة  نــرصة  الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  معركــة 
لزمالئهــم املربــني عــن الطعــام رفًضا لالعتقــال اإلداري، 
وســط تحذيــرات مــن ارتقــاء أي منهــم بصفــة مفاجئة، نظرا 

إىل تدهور حالتهم الصحية.
واألرسى املربــون هــم: كايــد الفســفوس املــرب منــذ 
وعــالء  يوًمــا،   96 منــذ  القواســمي  ومقــداد  أيــام،   103

األعــرج منــذ 79 يوًمــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 70 يوًمــا، 
وشــادي أبــو عكــر منــذ 62 يومــا، وعيــاد الهرميــي منــذ 33 

يوًما، ورأفت أبو ربيع منذ 9 أيام.
أمــس،  بيــان  الهيئــة يف  ونقــل مكتــب إعــالم األرسى عــن 
تحميلها االحتالل املســؤولية الكاملة عن حياة األســرين 
األرسى  وبقيــة  القواســمي،  ومقــداد  الفســفوس،  كايــد 
مــا  ظــل  يف  الصمــت  ميكننــا  "ال  مضيفــة:  املربــني، 
يتعرض له املربون عن الطعام، ولن نرتكهم وحدهم".

وطالبت الهيئة املؤسسات القانونية واملنظات الدولية 
والتحــرك  مســؤولياتها  عنــد  بالوقــوف  اإلنســان  لحقــوق 
إلنهــاء جرائــم االحتــالل بحــق األرسى، مردفــة: "آن األوان 
لجرميــة  حــد  لوضــع  الجميــع  مــن  ورسيــع  عاجــل  لتحــرك 

االعتقال اإلداري التي يعانيها أبناء شعبنا منذ عقود".
االحتــالل  محكمــة  ثبتــت  عكــر"،  "أبــو  األســر  وبشــأن 
العســكرية يف "عوفــر" أمــر االعتقــال اإلداري بحقــه ملــدة 

6 أشهر.
قضــاء  أن  بولــس  جــواد  األســر  نــادي  محامــي  وأوضــح 
االعتقــال  إللغــاء  ســبب  أي  يجــد  مل  أنــه  زعــم  االحتــالل 
اإلداري لألســر "أبــو عكــر"، مضيفــا أنــه سيســتأنف عــىل 

قرار التثبيت.
عيــادة  ســجن  يف  يقبــع  عكــر  أبــو  األســر  أن  إىل  وأشــار 

الرملة، وتعمل إدارة السجن عىل نقله إىل املستشفيات 
وإعادتــه إىل الســجن، مــع كل تدهــور يطــرأ عــىل حالتــه، 
وتقيــًؤا،  النظــر،  يف  مشــكالت  يعــاين  أصبــح  أنــه  علــا 
ا، وبطًئــا يف الــكالم والحركــة، وأوجاًعــا يف  وضعًفــا جســديًّ

كل أنحاء جسده.
واألســر أبــو عكــر )37 عامــا( مــن مخيــم عايــدة يف بيــت 
أعــاد  أســر ســابق،  الغربيــة املحتلــة، وهــو  بالضفــة  لحــم 
االحتــالل اعتقالــه يف أكتوبــر/ ترشيــن األول 2020، وهــو 
متــزوج وأب لطفلــني، وأمــى ســابقا 10 ســنوات تواليــا، 
وأفــرج عنــه عــام 2012، والحقــا أعــاد االحتــالل اعتقالــه 3 

مرات إداريا.
وضع صحي خِطر

أمــا بشــأن األســر القواســمي، فقــد وصــف نــادي األســر 
وضعــه الصحــي بالخِطــر جــدا، محــذرا مــن استشــهاد أي 

أسر مرب عن الطعام يف أي لحظة.
وحّمــل النــادي يف بيــان لــه، االحتــالل املســؤولية الكاملــة 
عــن كل مــا يجــري لــألرسى املربني الذيــن يدافعون عن 
ال  االحتــالل  منظومــة  أن  مؤكــدا  األمــة،  وكرامــة  كرامتهــم 
تــزال متعــن يف إعــدام املربــني ببــطء، يف ظل الصمت 
العريب والدويل والحقوقي تجاه قضية األرسى اإلنســانية 

التي أصبحت قضية عاملية.
تقــل  ال  الصحيــة  األرسى املربــني  أوضــاع  أن  إىل  ونبــه 
أن  إىل  منبهــا  القواســمي،  األســر  حالــة  عــن  خطــورة 

االحتالل يسعى بكل الطرق لعدم االستجابة ملطالبهم.
وأوضــح أن األرسى املربــني عــن الطعــام يواجهون خطًرا 
مضاعًفا مع مرور كل ساعة، فجميعهم وصلوا إىل مرحلة 
االحتــالل  يــزال  ال  النــداءات  كل  ورغــم  الشــديد،  الخطــر 
ماضًيــا يف تعنتــه، األمــر الــذي يعنــي أن هنــاك نيــة لقتــل 
أحدهــم بتواطــؤ مــن محاكمــه، فلــم يعد يكتفــي بإيصالهم 
ملرحلــة صحيــة خِطــرة تســتنزف أجســادهم وتســبب لهــم 

مخاطر صحية يصعب عالجها الحًقا.
مــن جهتهــا، اعتــرت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن 
االحتــالل  يســتخدمها  وســيلة  أصبــح  اإلداري  االعتقــال 
لالنتقــام مــن األرسى وتعذيبهــم، وقتلهــم ببطء، مســتنكرة 
املجتمــع  مؤسســات  تبديهــا  التــي  والالمبــاالة  التجاهــل 
الدويل إزاء إرضاب األرسى منذ عرشات األيام ووصولهم 
إىل مرحلــة املــوت، وعــدم التحــرك للجــم هــذه الجرميــة 

اإلرسائيلية بحق املربني.
الــذي  األرسى  إن  أمــس  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
االعتقــال  لقانــون  الرافضــة  اإلرضابــات  معــارك  يخوضــون 
اإلداري يكشــفون بأمعائهــم الخاويــة مــدى زيــف قانونيــة 
دولة االحتالل وســوء اســتخدامها هذا القانون بصفة غر 

منطقية ومهنية وأخالقية.
وحــذرت مــن إمكانيــة وفــاة أي أســر مــرب عــن الطعــام 
يف أي وقــت؛ مــا يضــع املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
املحلية والعربية والدولية يف حالة اختبار حقيقي ملدى 
مصداقيتهــا بتطبيــق القانــون الــدويل بتفرعاتــه ونصوصــه 
الكاملة بالضغط عىل االحتالل لوقف االعتقال اإلداري.

إنهاء معاناة األسرى
وأكد القيادي يف حركة حاس خالد الحاج أهمية إيجاد 
معانــاة  إلنهــاء  واســع  ورســمي  وفصائــي  شــعبي  تحــرك 
األرسى املربــني عــن الطعــام، وأن الخطــر الــذي يتهــدد 
فعليا حياة أكرث من أسر يف سجون االحتالل يستوجب 
يتجرعهــا  التــي  واآلالم  اآلهــات  تلــك  تناســب  حــراكات 

هؤالء األرسى.
شــعبنا  جاهــر  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  الحــاج  ودعــا 
إلنقــاذ  الضغــوط  كل  مارســة  إىل  والســلطة  والفصائــل 
مثنــا  حياتهــم  يدفعــون  الذيــن  املربــني  األرسى  حيــاة 
للكرامــة والحريــة، وكذلــك الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى 
حاس للضغط عىل إدارة السجون وأجهزتها إلنقاذ حياة 

األســر "القواســمي" التــي تتعــرض لخطر حقيقــي، وإنقاذ 
بقية املربني.

وعــّد تعريــض االحتــالل حيــاة األرسى املربــني للخطــر، 
ومواصلتــه  األقــى  املســجد  يف  جرامئــه  مــع  تزامنــا 
عــىل  واالعتــداءات  االســتيطانية،  الوحــدات  آالف  بنــاء 
املزارعــني، مبنزلــة صواعــق تفجر للمنطقة ســترتك أثرها 

عىل الجميع.
ودعــا املرشــحان عــن قامئــة "القدس موعدنــا" ملى خاطر 
وفرحان علقم إىل تصعيد الحراك امليداين والجاهري 
مع األسر املرب "القواسمي" يف ظل التدهور الخِطر 

لوضعه الصحي.
وقالــت خاطــر: "بعــد مــرور كل هــذه األيــام عــىل إرضاب 
القواسمي وتردي صحته كثًرا، ال بد من تصاعد الحراك 
امليداين املســاند له، والضاغط عىل االحتالل"، مؤكدة 
أن معركــة أي مــرب عــن الطعــام ال تكــون قصــرة ومنِجــزة 
الفاعــل  الجاهــري  بالحــراك  مســنودة  كانــت  إن  إال 

واملستمر.
وأضافــت أن الحضــور الجاهــري يف الفعاليــات يجــب 
أن يكون كثيفا ومتواصال، وقرب نقاط التاس، لتشكيل 

ضغط عىل االحتالل.
من جانبه، شدد علقم عىل أن دخول األسر "القواسمي" 
يف هــذه املرحلــة مــن الخطر الشــديد عــىل حياته توجب 
الذيــن  املربــني  وإخوانــه  معــه  الوقــوف  شــعبنا  عــىل 
يؤسســون لحريتنــا بأمعائهــم الخاويــة، معتــرا أن األرسى 

ركن أصيل من أركان قضيتنا الفلسطينية.
وقال علقم إن األرسى طليعة هذا الشعب ورأس حربته، 
الطعــام  عــن  املربــني  وخاصــة  املرحلــة  هــذه  وعنــوان 
االحتــالل  إرادة  لكــرس  املعركــة  هــذه  يخوضــون  الذيــن 
وردعه عن االســتمرار يف التادي عىل حرية أبناء شــعبنا 

وتغييبهم يف سجونه لسنوات.
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إعالن طرح عطاء
مرشوع االنعاش االقتصادي من خالل توفري العمل الكريم يف قطاع غزة
عطاء رقم GCDG.N.09 توريد مستهلكات طبية 
تعلــن جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافة والتنمية بتمويــل من الحكومة الرنويجية 
و بــارشاف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ: UNDP/PAPP،ضمــن مــرشوع 
االنعاش االقتصادي من خالل توفري العمل الكريم يف قطاع غزة، طرح عطاء 
)توريــد مســتهلكات طبيــة( حيــث ميكــن للــرشكات ذات الخــرة واالختصاص 
واملسجلة رسميا الحصول عىل وثائق العطاء ابتداًء من يوم اإلثنني املوافق 
2021/10/28مقابــل  املوافــق   الخميــس  يــوم  وحتــى  م   2021/10/25
رســم مــايل ال يــرد مقــداره )100 دوالر أمريــي(، وذلــك مــن مقــر  الجمعيــة 

الكائن يف غزة عمر املختار _مبنى السامر  وذلك وفق الرشوط التالية:
1. األسعار: يجب أن تقدم عروض األسعار بالدوالر األمريي فقط، ويحق 

للجمعية عدم النظر يف أي عطاء مقدم بأي عملة غري الدوالر األمريي.
2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني 
أوىل بنســبة %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء بالــدوالر أمريــي، وذلــك عــىل 
شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن أي بنــك معتمــد لــدي ســلطة النقــد 
الفلسطينية وعىل أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 يوم 
عمل من تاريخ اإلقفال، ولن تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
3. احضار عينة عن كل صنف مدرج يف وثائق العطاء عند تسليم كراس العطاء.

4. تجزئــة العطــاء: يحــق إلدارة الجمعيــة تجزئــة العطــاء ألي عــدد مــن العطــاءات، أو 
الغاء العطاء دون ابداء األسباب. كا يحق للجمعية إعادة طرح املناقصة بشكلها 

الحايل او بإضافة اي تعديل كا تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمني. 
5. جمعيــة مجموعــة غــزة للثقافــة والتنميــة غــري ملزمــة بالرتســية عــىل أقــل 

األسعار وبدون إبداء األسباب.
حــد  ال ا 6. تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم  
املوافــق 2021/10/31 م وذلــك الســاعة 00: 1 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة 

ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
7. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 1 :00 ظهــراً  يف نفــس اليــوم املحــدد 
أعــاله لتســليم العطــاءات يف نفــس املــكان وبجلســة علنيــة ملــن يرغــب يف 

الحضور من الرشكات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 
8. رسوم اإلعالن: عىل من يرسو عليه العطاء ملدة يوم واحد وتدفع لحظة 
توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفــع قيمــة اإلعــالن مــن قبــل الفائزيــن 

بحيث يكون متناسب مع قيمة الرتسية عىل كل مورد فائز. 
9. املــرشوع معفــي مــن الرضيبــة وعــىل مــن يرســو عليــه العطــاء أن يلتــزم 

بتقديم فاتورة صفرية.
ملزيــد مــن االستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــرتيات عــىل األرقــام التاليــة: 
جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية ت: 082830014 جوال: 0599306379

عطاء رقم )2021/24(
جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

إعالن مناقصة لصالح مرشوع “صيانة محطة تحلية 
وتوريد ثالجات مياه لصالح الجامعة اإلسالمية بغزة “
Maintenance of the desalination plant and supply of 
stainless-steel water cooler of the Islamic University of Gaza

تعلن جمعية غزي دســتك – مكتب قطاع غزة – وبدعم من مؤسســة فيفا فلســطني- 
ماليزيــا، عــن طــرح عطــاء لصالــح مــرشوع " صيانــة محطــة تحليــة وتوريــد ثالجــات ميــاه 
لصالــح الجامعــة اإلســالمية بغــزة “وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراســة ووثائــق العطــاء. فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي 
ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن 
مبدينــة غــزة – مفــرتق الزهارنــة – عــارة أبــو حليمة – الطابــق الخامس؛ للحصول عىل 
كراسة العطاء، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الساعة الثالثة مساًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكــون الرشكــة حاصلــة عــىل شــهادة تســجيل وفقــًا ألحــكام قانــون اتحاد 

املقاولني درجة ثالثة كهرو ميكانيك عىل األقل.
3. أن تكون الرشكة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 
من الجهات ذات العالقة وإال يتم استثناء الرشكة من املنافسة عىل العطاء.

4. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 
ُمصدق من أحد البنوك املعتمدة بنسبة %5 من قيمة العطاء، وترفق ضمن 

وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــًا مــن آخر موعد 

لتسليم العطاء.
6. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 

طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية.
7. رسوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء. 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحــه، إلغــاؤه، تجزئــة العطــاء دون 

إبداء األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لالستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عىل 
جوال رقم 0592590031 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة  

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة عبسان الكبرية

 )MDPIII( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
التمويل اإلضايف لالستجابة لجائحة كورونا

اسم املرشوع: توريد مواد لزوم قسم الصحة 
ملواجهة تفيش فايروس كورونا

MDPIIIW6 -1523122 -09:رقم املرشوع
1. حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية 
44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني )البنــك  عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة 
الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض 
 )MDPIII( الهيئات املحلية- يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العالــة لتحســني الخدمات األساســية للبلديــات والتي 
تخــدم أكــر عــدد مــن الســكان. وقــد حصلــت بلدية عبســان الكبــرية عىل منحة 
للمنحــة(  )املتلقيــة  املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن  فرعيــة 
لتنفيــذ توريــد مــواد لــزوم قســم الصحة ملواجهة تفيش فايــروس كورونا وتنوي 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد 
رقم )MDPIIIW6 -1523122 -09( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

بلديــة  مــن  الالزمــة  عــىل املعلومــات  الحصــول  املــوردون املعنيــون ميكنهــم   .2
عبسان الكبرية الدائرة املالية – قسم املشاريع السيد/ م. أحمد أبوعودة هاتف: 
2073505 فاكس: 2073066 وذلك ابتداًء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 

الثانية عرش ظهرًا من تاريخ 2021/10/25 وحتى تاريخ 2021/11/04
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2021/11/04 الساعة الثانية عرش ظهرًا، 
4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة 

بلديـة عبسان الكبرية 

إعالن طرح عطاء  
مزود خدمة مالي   

DKH- PAEEP (1A) 2021

ضمــن مــرشوع " تعزيــز الوصــول إىل االحتياجــات األساســية وســبل العيــش 
لــأرس املتــرضرة مــن الــراع يف قطــاع غــزة" املمــول مــن مؤسســة الدياكــوين 
األملانيــة لإلغاثــة الطارئــة تعلــن جمعيــة بيئتــي عــن طــرح عطــاء "مــزود خدمــة 
مايل" من اجل تسهيل تقديم مبالغ نقدية  لعدد 170 ارسة مستفيدة ملدة 
10 شــهور ، وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة 
بجدول املناقصة، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: 

• العطاء يقتر عىل البنوك فقط .
• عىل البنك املقدم أن يكون مسجال رسميا يف صندوق النقد .

• يجب أن تكون األسعار بالشيقل االرسائييل .
• كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة 
مــن العطــاء عــىل العنــوان التايل ) غزة_شــارع عمرو بــن العاص_الرمال مقابل 
مدرســة صــالح الديــن االعداديــة لالجئــني- خلــف ملعــب فلســطني( بــدون 
مقابــل  بــدءا مــن يــوم االثنــني املوافــق  10/25/ 2021 حتــى يــوم األربعــاء 
املوافــق 2021/10/27وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي )مــن الســاعة 

التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءا(.
املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيــدي  اجتــاع  محــرض  عقــد  يتــم  ســوف   •

2021/10/28  الساعة الثانية عرش ظهرا.
• آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عرش ظهر يوم االحد  املوافق 

2021/10/31 ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
• يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا حســب العنــوان املذكــور 
أعــاله وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب من املتقدمــني للعطاء يف 

يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان
• رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء

• ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية فلسطني الرتبوية لحاية البيئة 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف: 2829773.

 مالحظات هامة
• يحق لجمعية بيئتي إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• جمعية بيئتي غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب

نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

تركيا.. دعم مبدأي 
للنضال الوطني 

ال شــك أن نجــاح "حــزب العدالــة والتنميــة" يف االنتخابــات عــام 
ــا فارًقــا  2002م يف إدارة الشــأن العــام الــرتيك أحــدث تحــّواًل نوعيًّ
يف املوقف الرسمي الرتيك تجاه القضية الفلسطينية والحقوق 

غري القابلة للترُّف للشعب الفلسطيني.
األوىل  اللحظــات  ومنــذ  الرتكيــة  الخارجيــة  وزارة  حــددت  لقــد 
مرتكــزات هــذه السياســة تجــاه النضــال الوطنــي الفلســطيني عىل 
نحــو جــيل، مــا أحــدث صدمــة فاجعــة طــرأت مبــارشة عــىل ردود 
فعــل دولــة العــدو، وكذلــك عــىل "ســيدة الكــون األوىل" الواليــات 

املتحدة األمريكية. 
غــري  ويف  أبيــب  لتــل  مفاجًئــا  الدرامــي  التغيــري  هــذا  جــاء  لقــد 
البلديــن  بــني  وحميــًا  طويــاًل  تاريًخــا  هنــاك  وأن  خاصــة  أوانــه 
ُمعّمــًدا باتفاقــات كثــرية ومتعــددة الحقــول عــىل الصعــد األمنيــة 
تحالفــي  بعــد  ذات  وهــي  والثقافيــة،  واالقتصاديــة  والعســكرية 
إســرتاتيجي تجــىّل دوًمــا خــالل اللحظــات الحرجــة يف عدواناتهــا 
النضــال  إرهاصــات  مواجهــة  ويف  مشــرتكني  عــرب  حلفــاء  ضــد 
الوطنــي الفلســطيني منــذ البدايــات ومحــاوالت العــدو الصهيوين 

إلنهاء كل ما يتصل بالثوابت الفلسطينية. 
عــىل  املتغــري  هــذا  مــن  رًشا  توجســت  جانبهــا  مــن  واشــنطن 
سياســات أنقــرة وهــي وضعــت ومل تــزل عالمــات اســتفهام كــرى 
الــرتيك  الــدور  وعــىل  البلديــن  بــني  العالقــات  مســتقبل  عــىل 
اإلقليمــي والــدويل وتأثرياتــه الســلبية عــىل النفــوذ األمريــي بــل 

وتوقعات تناقضه مع ذلك.   
قــد  والتنميــة"  "العدالــة  حــزب  وصــول  أن  واشــنطن  قــدرت  كــا 
يــرتك آثــاًرا عميقــة عــىل مســتقبل ومهــام "حلــف الناتــو" وقاعــدة 
"أنجرليــك العســكرية" يف تركيــا، ومل يكــن ذلــك مجافًيــا للحقيقــة 
ــل الحلــف أو  حــني رفضــت تركيــا عــام 2003م، رفًضــا قاطًعــا تدخُّ
قاعدتــه يف دعــم القــوات األمريكيــة الغازيــة للعــراق، مــا ُاضطــر 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل االكتفــاء بقواعدهــا العســكرية 
يف بعــض دول الخليــج العــريب وأســاطيلها فيــه، وقــد تــرك ذلــك 
ارتدادات فعلية عىل بؤر الراع اإلســرتاتيجية مع إيران وروســيا 
مخاطــر  بــدأت  التــي  الصينــي  التنــني  امراطوريــة  إىل  وامتــداًدا 

تنافسه االقتصادي مع االقتصاد األمريي بادية للعيان. 
لقد شــكلت تركيا الجديدة بربانها الطموح رجب طيب أردوغان 
التطــور  يلمــس  بــدأ  الــذي  الــرتيك  للشــعب  واعــًدا  أمــاًل  وحزبــه 
االقتصــادي الفلــي وكذلــك املوقــع املرمــوق الــذي تتبــوأه عــىل 

املستوى الكوين. 
تركيــا  خطــاب  كان  فقــد  الفلســطيني  املســتوى  وعــىل  أنــه  كــا 
الســيايس واضًحــا بــل صاخًبــا يف إســناده للقضيــة الفلســطينية، 

غيــاب  ومنــذ  داعــم  عــريب  قطــب  غيــاب  يف  خاصــة 
1515الزمــن النــارصي واألفــكار القوميــة العربيــة التــي كانــت 

حامس تدعو 
لحضور حفل 

تأبني شهداء 
القوة البحرية 

بغزة 
غزة/ فلسطني:

وكتائــب  حــاس  حركــة  دعــت 
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد 
شــهداء  تأبــني  حفــل  لحضــور 
كتيبــة  يف  البحريــة  القــوة 

)الصرة وتل اإلسالم(.
يف  القســام  كتائــب  وحــددت 
أمــس،  نرشتــه  فيديــو  رشيــط 
 2021 أكتوبــر   26 الثالثــاء 
الحفــل،  هــذا  لتنظيــم  موعــًدا 
العشــاء  صــالة  بعــد  وذلــك 
الفرقــان  مســجد  رشق  مبــارشة 
غــرب  الســاحيل  الخــط  عــىل 

مدينة غزة.

وفد من حماس يتضامن مع المؤسسات المستهدفة 
ا العبادسة: وصم االحتالل مؤسسات حقوقية بـ"اإلرهاب" خطوة خطرية جدًّ

تهدف للتخفيف عن السائقين وإلزام الجميع إجراءات السالمة
تسهيالت املواصالت.. مبادرة تكاملية يتطلب نجاحها إجراءات مرورية حاسمة

غزة/ أدهم الرشيف:
يــرى اختصاصيــان أن التســهيالت 
النقــل  وزارة  أعلنــت  التــي 
واملواصــالت تقدميهــا للســائقني 
أمــس،  صحفــي،  مؤمتــر  يف 
محاولــة للتخفيــف عــن املواطنــني 
الســالمة  جــودة  ولتحســني 
عليهــا  الحــرص  وتعزيــز  املروريــة 

من الجميع.
ا تسهيالت  لكن االختصاصيَّني عدَّ
وإن  واملواصــالت  النقــل  وزارة 
كانــت تشــكل مبــادرة تكامليــة مــع 
املركبــات،  وأصحــاب  الســائقني 
إجــراءات  يتطلــب  نجاحهــا  أن  إال 

حاسمة من رشطة املرور.
وأكــدت وزارة النقــل واملواصالت 

مــن  املعَلنــة،  التســهيالت  أن 
شــأنها مســاعدة السائقني لتوفيق 
وإيجــاد  القانونيــة،  أوضاعهــم 
للفحــص  تخضــع  آمنــة  مركبــات 
فصــل  قــرب  مــع  خاصــة  الفنــي، 
الشــتاء الــذي يحتــاج إىل كثــري من 
الضوابط لتجّنب حوادث السري.

تخفيضــات  التســهيالت  وتشــمل 
رســوم  ترخيــص  رســوم  عــىل 
باملئــة،   50 بنســبة  املركبــات 
وكذلك تخفيض %50 من رسوم 
رســوم  وتوحيــد  القيــادة،  رخصــة 
مــع  الديــزل  املــاليك  املركبــات 
قــوة  حســب  البنزيــن،  مركبــات 
وغــري  اإلنتــاج،  وســنة  املحــرك 
ذلــك من التســهيالت الهادفة إىل 

التخفيف عن السائقني.
املواصــالت  وزارة  وكيــل  وكان 
خــالل  أكــد  قــد  أبــو رشخ،  صــالح 
الــوزارة  املؤمتــر أن أهــم أولويــات 
الســالمة  مــن  قــدر  أعــىل  تحقيــق 
حــوادث  مــن  والحــد  املروريــة، 
الســري، وتخفيــض أعــداد الوفيات 
واإلصابات الناجمة عنها، وكذلك 
باملركبــات  املاديــة  الخســائر 

ومكونات الطريق.
املجلــس  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
الطــرق  حــوادث  ملنــع  األهــيل 
"الــوزارة  إن  مشــتهى:  نــارص  بغــزة 
أعلنــت التســهيالت ضمــن تقديم 
وأعلنــت  للســائقني،  املســاعدة 
تخفيضات عىل رخص السائقني، 
وعــىل رخــص املركبــات، ويشــمل 
كل مــا هــو قديــم، وكذلــك يشــمل 
الرتاكــات  أصحــاب  األشــخاص 

املالية القدمية لصالح الوزارة".
جــاء  مــا  أن  أبــو رشخ  أكــد  وبينــا 

ســينعكس  الــوزارة  تســهيالت  يف 
أشــار  الســائقني،  عــىل  ــا  إيجابيًّ
البنزيــن  مركبــات  رخــص  أن  إىل 
قيمتــه  تخفيــض  عــىل  حصلــت 
30 باملئــة فقــط وليــس 50 باملئــة 
ألن  نظــًرا  الديــزل،  مركبــات  مثــل 
مركبات البنزين ترخيصها أقل من 
ترخيــص الديــزل الــذي كان ســابًقا 
يصل إىل 3 آالف شيقل، ومن ثم 
انخفــض لـــ 2500، أمــا مــع بدايــة 
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شيقل.
أبــو رشخ  أكــد  ذلــك،  يف غضــون 
املروريــة  الحالــة  يضبــط  "مــا  أن 
وإمنــا رشطــة  التخفيضــات،  ليــس 
تكــون  ولــن  وإجراءاتهــا،  املــرور 
التخفيضات املعلنة مرًرا لضبط 
الحركة املرورية، خاصة أن هناك 
وضعهــم  بالحــوادث  متســببني 
القانــوين صائــب ورخصهــم فعالــة 

والتأمني كذلك".

رشطــة  متابعــة  رضورة  وأكــد 
للطــرق  جيــًدا  متابعــة  املــرور 
والتشــديد يف اإلجراءات املتبعة 
يرتكبهــا  التــي  املخالفــات  ورصــد 
العقــاب  أمــن  مــن  الســائقون، ألن 

أساء األدب.
وقال: إن تخفيض الرســوم يشــّجع 
املرتاكمــة  الرتاخيــص  أصحــاب 
عــىل الذهــاب إىل الرتخيــص، ألن 
ذمــًا  تبقــى  عليهــم  املرتاكــات 
يف  يســاهم  وســدادها  ماليــة، 
تشــكيل حالــة مروريــة أفضــل مــن 

الناحية القانونية.
استهتار بأرواح الناس

جمعيــة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
أصحــاب مــدارس تعليــم الســياقة 
لصحيفــة  الســاعايت  رائــد  بغــزة 
"الحــوادث  إن  "فلســطني": 
موجودة يف كل دول العامل، لكننا 
نجــد بغــزة أن أغلــب الحــوادث من 
ســائقني ليس لديهم رخص قيادة 

بــأرواح  اســتهتار  وهــذا  تأمــني،  أو 
الناس".

يكــون  أن  يجــب  ذلــك  ومقابــل 
هناك حزم يف التعامل من رشطة 
املــرور، مبــا يضمــن الــردع وتطبيق 
وفــق  ســيادته،  وفــرض  القانــون 

الساعايت.
متلكهــا  مركبــات  أن  إىل  وأشــار 
تســري  بغــزة  وفصائــل  تنظيــات 
بــدون لوحــات أرقــام، وهــذا األمــر 
بالعــامل  مــكان  أي  يف  يحــدث  ال 
عــىل  مشــدًدا  غــزة،  يف  إال 
املركبــات  مشــكلة  عــالج  رضورة 
مــن  والتخفيــف  املجهولــة، 
الشــوارع  بعــض  يف  الرسعــات 

وخاصة شارع الرشيد غرب غزة.
الــوزارة  تســهيالت  أن  ورأى 
مــن  التخفيــف  يف  ستســاهم 
الســالمة  وتحســني  الحــوادث 
الســائقني  ومســاعدة  املروريــة، 

يف تصويب وضعهم القانوين.

غزة- رام الله/ محمد األيويب:
عــّد النائــب عــن كتلة التغيــري واإلصالح 
يحيــى  الترشيعــي،  املجلــس  يف 
العبادســة، وصــم االحتــالل اإلرسائيــيل 
مؤسســات حقوقيــة بـ"اإلرهــاب" خطــوة 
"خطــرية جــدًا" يريــد مــن خاللهــا وصــف 
كل من يفضح جرامئه ويقاوم انتهاكاته 

بأنه إرهايب.
صحفــي:  تريــح  يف  العبادســة  وقــال 
يتعلــق  مــا  كل  يصــف  االحتــالل  "إن 
مبعارضتــه ومقاومتــه مبعــاداة الســامية 
واضحــة  عمليــة  وهــي  اإلرهــاب،  أو 
يف  تعمــل  مؤسســات  إخــراج  ملحاولــة 
وحقــوق  شــعبنا  حقــوق  عــىل  الحفــاظ 
اإلنســان وإيقــاف أي مؤسســات تفضــح 

جرامئه".
وأضــاف: "وصــف االحتالل ملؤسســات 
حقوقيــة باإلرهــاب خطــوة خطــرية جــدًا 
كل  جعــل  خاللهــا  مــن  االحتــالل  يريــد 
عــن  خارجــا  الفلســطيني  الشــعب 
هــذا  يقــاوم  عندمــا  إرهابيــا  أو  القانــون 
لــه  كفلــه  الــذي  الحــق  وهــو  االحتــالل، 

القانون الدويل".

وأوضــح أن االحتــالل هــو الراعــي األول 
لإلرهــاب يف العــامل بانتهاكــه القوانــني 
الدولية، ومصدر كل الرشور فهو يقتل 
رشوره  مــن  ويعــاين  واألطفــال  الشــيوخ 
أن  إىل  مشــريًا  الســجون،  يف  األرسى 
تقريــر غولدســتون وتقريــر مخيــم جنــني 
لإلرهــاب  الحقيقــي  الوجــه  يكشــفان 

الصهيوين.
وأشــار إىل أن املطلــوب اآلن هــو حركــة 
مقاومة شــعبية فلسطينية شاملة تأخذ 
املســريات  خــالل  مــن  االتجاهــات  كل 
وتأخــذ كل الطــرق القانونيــة للدفــاع عــن 

شعبنا الفلسطيني.
ودعــا العبادســة املؤسســات الحقوقيــة 
الشــعب  وأصدقــاء  العــامل  وأحــرار 
االحتــالل  قــرارات  لرفــض  الفلســطيني 
الفضــاء  واســتخدام  جرامئــه  وفضــح 
املؤسســات  إلســناد  اإللكــرتوين 
الحقوقيــة التــي تعمــل مــن أجــل حايــة 

حقوق اإلنسان وحقوق شعبنا.
ويف السياق، زار وفد من حركة حاس 
الضمــري  مؤسســة  أمــس،  اللــه  رام  يف 
التــي  لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، 

أخــرى  مؤسســات  خمــس  مــع  تتعــرض 
االحتــالل،  قبــل  مــن  لالســتهداف 
وصمهــا  بعــد  إغالقهــا  ومحاولــة 

باإلرهاب.
ضــم  الــذي  الوفــد  اســتقبال  يف  وكان 
القيادي الشيخ حسن يوسف والقيادي 
حسني أبو كويك، مدير مؤسسة الحق 
شــعوان جباريــن وعــدد مــن الحقوقيــني 
العاملــني يف املؤسســات  واملحامــني 

املستهدفة.
حــاس  تضامــن  عــن  الوفــد  وعــر 
الحقوقيــة  املؤسســات  مــع  الكامــل 
املستهدفة من االحتالل، مؤكدًا رفض 
بحــق  االحتــالل  لقــرار  القاطــع  الحركــة 

املؤسسات الحقوقية.
مكانــة  عــن  يوســف  القيــادي  وتحــدث   
هذه املؤسســات وأهمية الخدمة التي 
تقدمهــا للشــعب الفلســطيني وخاصــة 

لأرسى يف سجون االحتالل.
تاريــخ  يوســف  الشــيخ  اســتعرض  كــا 
االعتداء عىل املؤسسات الفلسطينية 
وخاصــة التابعــة لحركــة حــاس ومــا قــام 
به االحتالل وأجهزة الســلطة من اعتداء 

ومصــادرة  املؤسســات  هــذه  عــىل 
أموالها طوال السنوات املاضية.

وكانــت ســلطات االحتــالل أعلنــت قبل 
حقوقيــة  مؤسســات   6 تصنيــف  أيــام 
إرهابيــة"  "منظــات  بأنهــا  فلســطينية 

حسب وصف االحتالل.
واملؤسسات هي بحسب قامئة نرشتها 
اإلرسائيليــة:  القضــاء  وزارة  تســمى  مــا 
األســري  لرعايــة  الضمــري  )مؤسســة 
العامليــة  والحركــة  اإلنســان،  وحقــوق 
فلســطني،   – األطفــال  عــن  للدفــاع 
ومؤسســة الحــق، واتحــاد لجــان العمــل 
الزراعــي، واتحــاد لجــان املــرأة العربيــة، 

ومركز بيسان للبحوث واإلمناء(.
واعترت املؤسسات القرار اإلرسائييل 
تطــوًرا خِطــًرا يعكــس غضــب االحتــالل، 
هــذه  إليقــاف  ضغــط  وســيلة  وهــي 

املؤسسة، وتجفيف مواردها املالية.
وأكــدت املؤسســات أن دولــة االحتــالل 
يقتــر  عملهــا  وأن  اإلرهابيــة،  هــي 
عــىل تســليط الضــوء عــىل االنتهــاكات 
اآلليــات  كل  باســتخدام  اإلرسائيليــة 

الدولية.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســتخصص الحكومة مبلغ 90 مليون شــيقل، وســُتوّجه امليزانيات لتعزيز البنية 
الدولــة  خزينــة  ســتمول  كــا  املســتوطنات،  يف  واالجتاعيــة  املاديــة  التحتيــة 
تكاليــف تطويــر األرض ألولئــك الذيــن يســتولون عــى األرض للبنــاء يف تجمعات 

غور األردن.
إســراتيجية  أهميــة  ذات  منطقــة  باعتبــاره  األردن  غــور  إىل  )إرسائيــل(  تنظــر 
وحيويــة ألمــن الدولــة العربيــة ومســتقبلها، وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن رؤيــة املرشوع 
الصهيوين، وترى أن الســيطرة عى غور األردن يعد أمرًا رضوريًا ملنع قيام دولة 

فلسطينية يف املستقبل.
األغــوار يف  االســتيطاين يف منطقــة  الوجــود  االحتــال ملضاعفــة  إن مســاعي   
الضفــة الغربيــة، تشــكل  اســتمرارًا للعــدوان عــى األرض واإلنســان الفلســطيني، 
وتستهدف الوجود والهوية الفلسطينية، كا أنها تأيت يف إطار حربها املفتوحة 
عــى منطقــة األغــوار املحتلــة، يف محاولــة لتفريغهــا من مواطنيها الفلســطينيني 
ا ملرشوعهــا  هــا عمًقــا إســراتيجيًّ أصحــاب األرض، وتهويدهــا وتخصيصهــا بعدِّ

االستيطاين التوسعي الذي ال توقفه حدود.
وجــود  أي  بالقــوة  متنــع  االحتــال  دولــة  أن  إىل  الرســمية  اإلحصائيــات  تشــر 
فلسطيني فيا يزيد عى ٪85 من مساحة األغوار، وتحظر عليهم استخدامها 
ســواء للبنــاء أو للزراعــة أو للرعــي أو أي أنشــطة حياتيــة أخــرى؛ مــا يجعــل الحيــاة 

الفلسطينية فيها مستحيلة.
تســارع االســتيطان يف األغــوار مبــارشًة بعــد حــرب 1967 بســبب موقعهــا عــى 

الواليــات املتحــدة عقبــة مركزيــة يف طريــق املســاعي السياســية للتوصل إىل حل 
للنــزاع الفلســطيني-اإلرسائييل، وهــذه النقــاط قــد تــؤدي ألن تصبــح العاقات أقل 
دفئــا، وقــد تشــهد فتــورًا مــع الحــزب الدميقراطــي واســتمرارًا بالوتــرة الســابقة مــع 
الحــزب الجمهــوري والجاليــة اليهوديــة يف الواليــات املتحــدة. هنــاك خشــية لــدى 
دولــة االحتــال مــن أن انســحاب اإلدارة األمريكيــة وانشــغالها يف مواجهــة الصــني 
وروسيا خال الفرة املقبلة سيؤدي إىل تراجع االهتام بـ )إرسائيل( وقضاياها؛ 
إيــران يف  واســتمرار  املنطقــة  املقاومــة يف  محــور  نفــوذ  تقويــة  إىل  ســيؤدي  مــا 
متوضعها حول )إرسائيل(؛ ما ســيؤدي إىل تعرض دولة االحتال للخطر وإمكانية 
تعرضهــا لهجــوم أو كــر لحالــة الــردع التي تدار بهــا حالتها األمنية املحيطة بها يف 
إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن وقطــاع غزة. أيًضا هنــاك تخوفات لدى دولة 
االحتــال مــن تطــور الحالــة التــي حدثــت خــال معركــة ســيف القدس يف واشــنطن 
العســكرية  لألعــال  املنتقــدة  الدميقراطيــني  النــواب  أصــوات  أضحــت  عندمــا 
اإلرسائيليــة أكــر صخًبــا مــن أي وقــت مــى، وربطــت القضيــة مبناقشــات العدالة 
العرقيــة واالجتاعيــة يف أمريــكا، واحتــدم الخطر عندمــا تجاوزت الجناح التقدمي 
يف الحــزب الدميقراطــي لتصــل إىل الســيناتور بــوب مينينديــز، أحــد أقــوى حلفــاء 
التــي شــنتها  الــذي أدان بحــدة الرضبــات الصاروخيــة  )إرسائيــل( الدميقراطيــني، 
)إرسائيــل( عــى غــزة. يف حــني أظهــرت تقديــم التقدميــني يف الكونغــرس قــرارًا 
يعــارض بيــع )إرسائيــل( أســلحة بقيمــة 735 مليــون دوالر لـ)إرسائيــل( وافقت عليه 
إدارة بايــدن، وعرقلــة إعــادة دعــم القبــة الحديديــة مؤخــرًا شــكًا متناميــًا للمعضلــة 

داخل أمريكا تجاه )إرسائيل(.
العمق اإلستراتيجي

العمــق  مشــكلة  رأســها  عــى  تتمركــز  التــي  الداخليــة،  املعضــات  إىل  وبالنظــر 
اإلســراتيجي، تعاين دولة االحتال مشــكلة العمق اإلســراتيجي، وهو ما يجعلها 
دامئــا تخــاف مــن املواجهــات العســكرية، إذ إن عــرض فلســطني مــن نهــر األردن 

يف ظل سعي دولة االحتال للميض قدما يف توسيع قاعدة اتفاقيات أبراهام؛ 
وضــم دول جديــدة إىل حظــرة التطبيــع، ويف ظــل صمــت الســلطة، ُتســابق دولــة 
االحتــال الزمــن يف اســتكال تنفيــذ مرشوعهــا االســتيطاين القائــم عــى التهــام 
تســعى  التــي  واألغــوار  الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية  األرايض  مــن  املزيــد 

لضمها.
فقــد أعلــن اإلعــام العــربي مؤخرا خطة اســتيطانية جديدة مُلضاعفة االســتيطان 
يف غــور األردن، ووفقــا للخطــة، ســُيزاد العــدد إىل 3000 مســتوطن يف غضــون 
وســيع  ســيتم  حيــث  شــاب،  بجيــل  امُلســتوطنات  تجديــد  بزعــم   ســنوات   4

امُلستوطنات.
قالــه  مــا  وفــق  الحــايل  العــام  نهايــة  قبــل  الحكومــة  إىل  القــرار  مــرشوع  م  ســُيقدَّ
مســؤولون لصحيفــة )إرسائيــل اليــوم( التــي أشــارت إىل أن مكتــب رئيــس الــوزراء 
املــرشوع، حيــث  هــم رشكاء يف  وإيليــت شــاكيد  ليربمــان  أفيغــدور  والــوزراء: 

متــر دولــة االحتــال منــذ نشــأتها مبجموعــة مــن نقــاط الضعــف التــي تــؤرق الخــرباء 
وصانعي القرار الذين يحاولون طيلة ســنوات إيجاد حلول لها، تتمثل يف مشــكلة 
تراجــع الــدور األمريــي يف املنطقــة والتحــول مــن حالة القطبيــة الواحدة إىل ثناية 
أو ثاثيــة القطبيــة يف العــامل مــن جديــد، أمــا عــى املســتوى الداخــيل فمشــكلة 
العمــق اإلســراتيجي ال تــزال حــارضة، إضافــة إىل النزاعــات الداخليــة، والفجــوات 

االجتاعية.
التراجع األمريكي

تســتمر مكانــة الواليــات املتحــدة يف الــرشق األوســط بالراجــع يف ضــوء موقــف 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن الــذي بــدا متحفظًا عى اســتخدام التدخل العســكري يف 
املنطقــة، وبــدأ يف االنســحاب مــن أفغانســتان ويرغب يف ترتيــب القوة األمريكية 
الرغبــة  التــي تســتند إىل  ))إرسائيــل((  يؤثــر يف تطلعــات  مــا  يف املنطقــة، وهــو 
األمريكيــة الدامئــة بتعزيــز مكانــة واشــنطن وعظمتها واالســتعداد الســتخدام القوة 

املكثفة ضد خصومها يف العامل عامة والرشق األوسط خاصة.
يف املقابــل، تشــكل العاقــات املميــزة بــني دولــة االحتــال والواليــات املتحــدة 
فــإن  وعليــه  والردعيــة.  العســكرية  ))إرسائيــل((  قــوة  يف  الهامــة  املرّكبــات  أحــد 
صــورة الواليــات املتحــدة الواهنــة، إىل جانــب إمكانيــة أن يكــون هنــاك توتــر يف 
عاقــات الحكومــة ال)إرسائيل(يــة مــع الواليات املتحدة نتيجــة الراجع األمريي؛ 
ا عــى )إرسائيــل(. االتصــاالت بــني دولــة االحتــال والواليــات  مــا ســينعكس ســلبيًّ
املتحــدة بشــأن اتفاقيــة املعونــات األمنيــة للســنوات العــرش املقبلــة، جّســدت، 
مــن جهــة، االلتــزام األســايس الراســخ الــذي ال يــزال قامئــا يف الواليــات املتحــدة 
تجــاه أمــن )إرسائيــل( ويحظــى بدعــم عابــر لألحــزاب، ومــن املرجــح أال يحصــل أي 
بــني اإلدارة  بايــدن. يوجــد عــدد مــن نقــاط الخــاف  تغيــر يف ذلــك خــال إدارة 
ز، تتمثل يف طريقة التعاطي  األمريكية واالحتال ما زالت قامئة، وميكن أن ُتتعزَّ
األمريكية مع امللف اإليراين، وأيضا سياسة االستيطان اإلرسائيلية التي تعتربها 

امتــداد أطــول جبهــة عربيــة مــع )إرسائيــل( بهــدف فــرض أمــر واقــع لرســم الحــدود 
الرشقية "لدولة )إرسائيل( ومنع أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية مرابطة.

أفضليــة  ذات  جعلتهــا  لألغــوار،  واملائيــة  واالقتصاديــة  اإلســراتيجية  األهميــة 
قوميــة بالنســبة للحكومــات اإلرسائيليــة، وشــكلت عامــا مهــا يف رســم الحدود 

مع أي دولة ستقام مستقبا بالضفة الغربية.
البحــر امليــت  1.6 مليــون دونــم، شــايّل  عــى مســاحة  األغــوار  متتــد منطقــة 
ل ما يقارب 30 % من مســاحة الضفة الغربية،  مبحاذاة الحدود األردنية، وتشــكّ

وغالبية سكانها من الفلسطينيني.
مــن خــال ترصيحــات عــدٍد مــن املســؤولني، فإن )إرسائيل( تؤمــن بأهمية اإلبقاء 
عى الوجود العسكري اإلرسائييل يف غور األردن ألجيال قادمة، كا أنها تؤمن 
بأنه ال ميكن القيام بذلك دون وجود التجمعات السكنية اليهودية، التي تشكل 

عمقا إسراتيجيا للكيان.
رئيس حكومة االحتال نفتايل بينيت الذي يعترب من أهم الراعني لاستيطان، 
يردد مرارا وتكرارا أنه ســيواصل عملية االســتيطان، ولن يســمح بدولة فلســطينية 

عى بعد بضعة دقائق من بيته.
وزيــر البيئــة اإلرسائيــيل زئيــف الكــني يقــول: "بعــد خطــة مضاعفــة االســتيطان يف 
الجوالن، يأيت اآلن دور غور األردن، وســنعمل عى مضاعفة عدد الســكان. إىل 

جانب تعزيز البنية التحتية الازمة وتطويرها وبنائها".
عمليــات االســتيطان املوســعة واملســتمرة تضاعفــت مئــات املــرات بعــد اتفــاق 

أوســلو املشــؤوم، والتهمــت معظــم أرايض الضفــة وفصلــت جنــوب الضفــة عــن 
شالها، وأصبحت التجمعات الفلسطينية عبارة عن كانتونات وجزر منعزلة.

إن مواجهــة االســتيطان تتطلــب فتــح جبهــة مواجهــة شــعبية شــاملة يف الضفــة 
والقــدس، مبــا يــؤدي إىل حركــة حصــار فلســطينية عامــة لدولــة الكيــان مــن جهــة، 
مرشوعهــا  متريــر  عــى  االحتــال  دولــة  شــجعت  التــي  االنقســام  حالــة  وإنهــاء 
التهويــدي يف الضفــة والقــدس، وعــزل قطــاع غــزة ومحارصتــه ليبقــى يــراوح بــني 

الحياة واملوت.
فصائــل املقاومــة التــي متتلــك حضــورا شــعبيا وتســليحيا يف الضفــة والقــدس، 
ميكنهــا أن تصنــع جبهــة مواجهــة مــع دولــة االحتــال يف القــدس واألغــوار ومــدن 

الضفة بغض النظر عن سيف التنسيق األمني أو إجراءات السلطة.
إن األردن وبحكــم وصايتــه عــى األرايض الفلســطينية يف الضفــة واألغــوار قبــل 
االحتــال عــام 1967، مطالــب بالتحــرك بفاعليــة لــدى املجتمع الــدويل والقيام 
بخطــوات ضاغطــة لوقــف رسطــان االســتيطان الــذي التهــم غالبيــة مســاحة الضفة 
يوميــة  بصفــة  فيهــا  الحاصلــة  العرقــي  التطهــر  عمليــات  ووقــف  األردن،  وغــور 

وممنهجة.
مــن  املزيــد  والتــادي يف رسقــة  االســتيطان  االحتــال جرميــة  دولــة  ســتواصل 
األرض الفلســطينية يف ظــل حالــة الرهــل العــريب وحالــة االنقســام الفلســطيني 
ويف ظــل هرولــة العــرب للتطبيــع مــع هــذا الكيان الرطاين وســيبقى أمل شــعبنا 
مبقاومته وصموده عى هذه األرض وانتهاء هذا االحتال طال الزمن أم قرص.

حتــى البحــر يعــد مســاحة غــر كافيــة للدفــاع أمام هجــوم بري من أي جهــة معادية، 
يف حــني ميثــل الفلســطينيون يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة أكــرب خــرق للعمــق 

االسراتيجي لـ)إرسائيل(؛ ما يجعله مهدًدا دامًئا رغم محاوالت السيطرة عليه.
وبرغــم تطويــر الجيــش اإلرسائيــيل لقــدرات غــر مألوفــة لتدمــر أعــداد كبــرة مــن 
األهــداف املتنقلــة والثابتــة يف آمــاد كبــرة وبدقــة عاليــة كحــل ملشــكلة العمــق 
االســراتيجي، إال أن حروبــًا قــد تشــنها قــوات ال دوالنيــة تتحــرك بتقنيــات تخــفٍّ 

متطورة ميكنها أن تعيد الدولة لذات املعضلة التي كانت يف البداية.
باتــت  ســنوات  منــذ  )إرسائيــل(  أن  يف  اإلســراتيجي  العمــق  معضلــة  وتتلخــص 
ال تســتطيع اســتخدام اســراتيجيات املعــارك عــى أرض العــدو كحــل ملشــكلة 
الجغرافيــا الضيقــة، وهــو مــا يعنــي تضاعًفــا يف املخاطــر األمنيــة، وقــدرة أعــداء 
)إرسائيــل( عــى التأثــر يف الحيــاة واالقتصــاد بـ)إرسائيــل(؛ مــا ميثــل معضلــة أمنية 

اقتصادية مركبة.
الديموغرافيا

تتعاظــم مخــاوف االحتــال مــن تعاظــم الوعــي القومــي املتنامــي لــدى فلســطينيي 
48 باإلضافــة الرتفــاع معــدالت الخصوبــة لــدى الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، وفشــل الحكومــات املتعاقبــة يف تحقيــق التــوازن الدميوغــرايف عــى 
الرغم من اإلغراءات التي تقدمها الحكومة والوكالة اليهودية لزيادة عدد الوالدات 

ولجلب مهاجرين جدد، بل إن عدد الراغبني يف الهجرة املعاكسة قد تزايد.
مــا  بوضــوح  الفلســطينيني  عــدد  ارتفــاع  التخوفــات اإلرسائيليــة يف ظــل  وتتنامــى 
وزيــادة الكثافــة الســكانية يف األرايض املحتلــة، األمــر الذي قد يؤدي إىل تغرات 

عى املستوى السيايس الداخيل أو الصدام الدائم مع الفلسطينيني.
ضــوء  يف  االحتــال  دولــة  يف  الداخليــة  الخافــات  تتعاظــم  الداخليــة  النزاعــات 
الداخليــة  فالحالــة  والحكومــة،  السياســة  عــى  تتصــارع  التــي  األحــزاب  عــرشات 
اإلرسائيلية مقلقة للمفكرين اإلرسائيليني الذين يرون أنها تعاين انقسامات حادة 

عــى صعيــد الواقــع الســيايس مــا بني ميني ووســط ويســار ومتديــن وعلاين، يف 
ضــوء تقلــص القضايــا املركزيــة التــي ميكــن أن يجتمــع عليهــا مختلــف األطراف؛ ما 
يشكل تهديدًا قد يدخل الدولة مجددًا يف دوامة االنتخابات املتكررة دون وجود 
حكومة قوية قادرة عى اتخاذ خطوات اسراتيجية. ومن أبرز مشكات النزاعات 
الداخلية يف )إرسائيل( حالة عدم االستقرار السيايس داخل الحكومة واملركزية 
املفرطــة، وال ســيا الحكومــة املركزيــة مبواجهــة الحكومــة املحليــة، وانعدام الثقة 

بني املنتخبني واملهنيني، والتعاون غر املريض بني الوزارات الحكومية.
الفجوات االجتماعية

برغم االقتصاد القوي يف )إرسائيل( الذي صمد يف ظل أزمات اقتصادية عاملية 
تحتل املرتبة األوىل من حيث عدد الفقراء باملقارنة مع الدول املتقدمة، وذلك 
يعــود الرتفــاع تكلفــة الســكن وغــاء املعيشــة؛ األمــر الــذي خلــق فجــوة اجتاعيــة 
الفجــوات  تقليــص  الحاليــة  الحكومــة  أولويــات  أهــم  جعــل  مختلفــة  طبقــات  يف 
االجتاعيــة، ومــا زال الغربيــون يســيطرون عــى الدولــة، ومل يتــوّل رشقــي رئاســة 
الــوزراء أو الشــاباك أو املوســاد، يف حــني تنخفــض أجــور الرشقيــني عــن الغربيــني 
بنســبة 20 %. وال تــزال الفجــوات االجتاعيــة متجــذرة، ألن الحريديــم %10 مــن 
السكان ال يعملون ومن ثم يتلقون املساعدة من الدولة ويبقون تحت خط الفقر 
ويســتنزف الدولــة، يف حــني يعتــرب فلســطينيو الداخــل عــام 1948 هم األكر فقرا 

يف دولة االحتال.

خطة استيطانية تمهيًدا لضم األغوار

نقاط الضعف يف البيئة اإلسرتاتيجية لدولة االحتالل

سمري حمتو 
كاتب ومحلل سيايس

أيمن الرفايت

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد مستلزمات طبية 

)MED/35/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
مســتلزمات طبيــة بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " االســتجابة 
لكوفيــد - 19 " وبتمويــل مــن مؤسســة CAFOD ومؤسســة CA، فعــيل مــن 
يرغب يف املشاركة من الرشكات والصيدليات الطبية املرخصة واملصنفة 
حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف 
الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس، لرشاء  وثائق العطــاء خال 
سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، 
وذلــك ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 2021/10/24م وحتــى نهايــة دوام 
يوم الثاثاء املوافق 2021/11/2م، وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر 

مسردة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصف صباحا من يوم 
األربعاء 2021/11/03م يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــني املوافــق 
2021/11/08م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/11/08م  املوافــق  االثنــني  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بني أو كفالة بنكية من 
قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 
- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أدوية وفيتامينات 

)MED/33/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
" حايــة  مــرشوع  مــن خــال  وذلــك  بالظــرف املختــوم،  أدويــة وفيتامينــات 
ومتكني النساء للعمل معًا من أجل التغير" )التدخل الطارئ( وبتمويل من 
مؤسســة MAP، فعيل من يرغب يف املشــاركة من الرشكات والصيدليات 
الجمعيــة  مقــر  إىل  التوجــه  األصــول،  حســب  واملصنفــة  املرخصــة  الطبيــة 
الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان 
يونــس، لــرشاء  وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات الــدوام مــن الساعــــة التاســعة 
صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 
2021/10/24م وحتــى نهايــة دوام يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/11/1م، 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر مسردة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحادية عــرش والنصف صباحا من يوم 
الثاثاء 2021/11/02م يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األحــد املوافــق 
2021/11/07م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا مبقر الجمعية .

- ســيتم فتــح املظاريــف يــوم األحــد املوافــق 2021/11/07م الســاعة الثانيــة 
عرش والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 
- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بني أو كفالة بنكية من 

قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.
- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 

- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -

2075929 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
توريد أجهزة طبية للمختبر

)EQ/34/2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
أجهــزة طبيــة للمختــرب بالظــرف املختــوم، وذلــك مــن خــال مــرشوع " حايــة 
ومتكــني النســاء للعمــل معــًا مــن أجــل التغيــر" )التدخــل الطــارئ( وبتمويــل 
مــن مؤسســة MAP، فعــيل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات الطبيــة 
املرخصــة واملصنفــة حســب األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف 
حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينة خـــان يونس، لرشاء  
التاســعة صبــاحـــا حتــى  الساعــــة  مــن  الــدوام  خــال سـاعـــات  العطــــاء  وثائــق 
الساعة الثانية ظهرا ، وذلك ابتداء من يوم األحد املوافق 2021/10/24م 
وحتــى نهايــة دوام يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/11/1م، وذلــك مقابل 300 

شيكل رسوم غر مسردة  ، مع العلم بأن : 
يــوم  مــن  والنصــف ظهــرا  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  التمهيــدي  االجتــاع  - موعــد 
الثاثاء 2021/11/02م يف مقر مركز صحة املرأة – الربيج – دوار الشهداء.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األحــد املوافــق 
2021/11/07م الساعة الثانية ظهرا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/11/07م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الثانية ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 
بنكية سارية املفعول .

- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بني أو كفالة بنكية من 
قيمة اجايل العطاء من من يرسو عليها العطاء.

- ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 
األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط .
-  للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار 
- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -
2075929 2051299 جوال رقم:0599176954.

جمعية السالمة الخيرية
إعــالن مناقصة توفير اإلحتياجــات الطبية للجرحى 

ذوي اإلعاقة الحركية في محافظات قطاع غزة
مرشوع رقم 232729

الطبيــة  الســامة الخريــة عــن طــرح عطــاء توفــر االحتياجــات  تعلــن جمعيــة 
للجرحــى ذوي اإلعاقــة الحركيــة يف محافظــات قطــاع غــزة، فعــى الراغبــني يف 
رشاء كراسة العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة غزة – خلف 
بــرج الظافــر 9 , عــارة الربيــع الطابــق االول، للحصــول عــى رزمة العطاء وذلك 

خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات للمتقدمين/

- ان يكون مؤهًا حسب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة.
- ان يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 

املفعول حسب املحدد يف العطاء.
هــذا  يف  االختصــاص  ذوي  الجهــات  لجميــع  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  ان   -

املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.
- يجب عى الرشكات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية بقيمــة 5 % من قيمة 

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

- رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
- مثن كراس العطاء )100( دوالر غر مسردة.

- يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
- لاستفسار: مراجعة قسم املشريات جمعية السامة الخرية عى جوال 

رقم )0594444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

جمعية السامة الخرية
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات أن رشكة/ محمد سعيد خرض ورشكاه للتجارة العامة 
واملقــاوالت ذ.م.م وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ احمــد خالــد أبــو 
عــايص واملســجلة لدينــا كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة لدينــا تحــت رقــم 
563463876 بتاريــخ 2001/7/8م تقدمــت بطلــب لتغيــر اســم الرشكــة 
بنــاء عــى محــرض الجمعيــة العامــة للــرشكاء املحــرر 2021/10/17 ليصبــح 
اسم الرشكة )رشكة بال أفنيو للمقاوالت العامة( ذات مسؤولية محدودة لذا 
من لديه اعرتاض عى تغير اسم الرشكة التقدم بكتاب مسبب إىل اإلدارة 
العامــة للــرشكات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي غــزة النــر- أبــراج املقــويس- 

خالل أسبوع من تاريخ نرش اإلعالن. تحريرا يف 2021/10/24م.
مراقب الرشكات

املســتدعية/ هبــة حســام محمــد الحلو- غــزة مفــرتق الســامر بجــوار محطة 
محمــد  املحامــون/  وكالؤهــا   –  803313659 رقــم/  هويــة  للبــرتول  شــعت 
مهنــا وهبــة حجــازي ومهنــد طافــش ومــراد وايف ومحمــد الســقا "مــرشوع العــون 

القانوين"
املستدعى ضده/ رامي محمد ربحي السوافري – مجهول محل اإلقامة

نوع الدعوى: مطالبة مالية
قيمة الدعوى: 2464 دينار أردين + 3450 شيكل

مذكرة حضور القضية رقم 665 / 2020
أن  مبــا  اإلقامــة  محــل  واملجهــول  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا بقيمة مصاغهــا الذهبي 
وقيمــة متــاع منــزيل واســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك 
نســخة عنهــا يف قلــم محكمــة صلــح غــزة، لذلك يقتــي عليك أن تحرض إىل 
هــذه املحكمــة للــرد عــى االدعــاء املعــني النظــر لــه جلســة 2021/11/28م 
كــا يقتــي عليــك أن تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خالل 
15 يــوم مــن تاريــخ تبلغــك هــذا اإلعــالن وان ترســل نســخة إىل املســتدعي 
أنــه إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز  حســب عنوانــه، وليكــن معلــوم لديــك 
للمســتدعي أن يســر يف القضيــة ويجــوز للمحكمــة اصــدار الحكــم بحقــك 

عى اعتبار أنك حارضًا. تحريرًا 2021/10/24م
رئيس قلم محكمة صلح غزة
 أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه/ إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــا ًلتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك أو باألمرين معًا.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 2139 / 2021
يف القضية رقم 665/ 2020

املســتدعية/ ختام صــالح محمــد املدهــون- غــزة الرمــال نقابة املهندســني 
هوية رقم/ 802483453 وكالؤها املحامون/ محمد مهنا وهبة حجازي ومهند 

طافش ومراد وايف ومحمد السقا »مرشوع نقابة املحامني الفلسطينيني«
املســتدعى ضده/ مــازن مــوىس محمــد الخزنــدار – غــزة الجــالء عارة 

الحبيب محمد خلف مخبز الرشق الجديد مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى: مصاغ ذهبي

قيمة الدعوى: 2388 دينار أردين )ألفان وثالمثائة ومثانية ومثانون دينار أردين(
مذكرة حضور القضية رقم 654 / 2020

إىل املســتدعى ضده املذكور أعاله والذي مجهول محل اإلقامة حاليًا، مبا 
أن املستدعية قد أقامت عليك قضية تطالبك فيها مصاغ ذهبي واستنادًا 
ملا تدعيه يف الئحة دعواها املحفوظ لك نسخة عنه يف قلم محكمة صلح 
غــزة، لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرض إىل هــذه املحكمــة للــرد عــى االدعــاء 
املعــني النظــر لــه جلســة 2021/11/11م كــا يقتــي عليك أن تودع لدى 
قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ تبلغــك هــذا 
اإلعــالن وان ترســل نســخة إىل املســتدعي حســب عنوانــه، وليكــن معلــوم 
لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمســتدعي أن يســر يف القضية 

ويجوز للمحكمة اصدار الحكم بحقك عى اعتبار أنك حارضًا.
تحريرًا 2021/10/24م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
 أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه/ إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــا ًلتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك أو باألمرين معًا.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة صلح غزة

يف الطلب رقم 2188 / 2021
يف القضية رقم 645 / 2020

تبليغات رشعية / اعالم حكم غيايب
واملقيــم  الســبع  مــن  جــزر  أبــو  احمــد  محمــد  عــاد   / عليــه  املدعــى  إىل 
بتاريــخ  لقــد حكــم عليــك  فيهــا.  اإلقامــة  اليونــان ومجهــول محــل  حاليــا يف 
2021/10/11م يف الدعوى أساس 2021/98 وموضوعها تفريق للرضر 
مــن الغيــاب واملقامــة عليــك من قبل زوجتك صمود موىس حســن االخرس 
من وادي حنني وسكان رفح بتطليقها منك بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى 
وعليهــا العــدة الرشعيــة اعتبــارا مــن تاريــخ الحكــم بعــد اكتســاب هــذا الحكــم 
االســتئناف  محكمــة  تصديــق  عــى  النفــاذ  موقــوف  وهــو  القطعيــة  الدرجــة 
القانونيــة  واملروفــات  الرســوم  املحكمــة  وضمنتــك  لــه  وتابعــا  الرشعيــة 
واالســتئناف  لالعــرتاض  قابــال  بحقــك  غيابيــا  بحقــك حكــا  غيابيــا  وحكــا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول.  وحرر يف 2021/10/24
                                                                      قايض رفح الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 443 / 2017

يف الطلب رقم 1638 / 2021 
يف الطلب رقم 2025 / 2021 

املستدعي/ رياض العبد عبد الله قنيطة – من سكان غزة الرمال خلف 
مستشــفى الشــفاء شــارع أبــو حصــرة ويحمــل هويــة رقــم 931082515 – 

وكيله/ خميس فوزي عصفور املحامي.
املســتدعى ضــده/ عبــد اللــه زيــدان عبــد قنيطــة بصفتــه الشــخصية 
وباإلضافــة لورثــة والــده املرحــوم/ زيــدان عبــد عبــد اللــه قنيطــة – مــن غــزة 
الرمــال شــارع أبــو حصــرة مقابــل بوابــة مستشــفى الشــفاء البوابــة الشــالية 

)سوبر ماركت قنيطة(.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا ان املســتدعي املذكــور أعــاله قــد 
اقام عليك الطلب رقم 1638 / 2021 متفرع عن القضية رقم 443 / 2017 
محكمــة بدايــة غــزة وذلــك اســتنادا ملا يدعيه يف الئحــة الطلب لذلك يقتي 
عليــك ان تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق الثالثــاء بتاريــخ 2021/11/9 
الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النرش وليكــن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف الطلب باعتبارك حارضا. حرر يف: 2021/10/20م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ: عار قنديل 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية شال غزة .... املوقرة
يف القضية رقم 2019/243
يف الطلب يف 2021/476

املستدعي )املدعي( /  محمد عيل محمد العطار - من سكان بيت 
الهيا -السيفا- قرب مسجد التوحيد هوية رقم )957464373( 

وكيله املحامي عالء العطار.
املستدعى ضده/ خالد عوين محمد حبوش - من سكان بيت الهيا - 

العطاطرة - بالقرب من محطة غاز أبو جهل - مجهول محل اإلقامة.
)) مذكرة حضور بالنرش املستبدل ((

يف القضية املدنية رقم 243 / 2019
يف الطلب رقم 2021/476

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
بدايــة شــال غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة 
دعــواه ونظــرًا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة )خــارج البــالد( وحســب اختصــاص 
محكمــة بدايــة شــال غــزة يف نظــر هــذا الطلب وعماًل باملــادة 20 من قانون 
أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار 
 2021/476 رقــم  الطلــب  يف  مــرة  شــال  بدايــة  محكمــة  قــايض  الســيد 
بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك 
أن تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم ) الثالثــاء ( بتاريــخ 23 / 11 / 2021 كــا 
يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة عرش يوما مــن تاريخ 
النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلك ســينظر يف القضية 

والطلب باعتبارك حارضا . حرر يف 2021/10/21
رئيس قلم محكمة بداية شال غزة

إعــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــزة
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم)31( 

)املعروف بشارع العزبة(
منطقة تنظيم: بيت حانون

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
رقــم  بجلســتها  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
التفصيــيل  املخطــط  إيــداع  عــن   2021/4/28 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/13
ملسار الشارع رقم )31( )املعروف بشارع العزبة( بعرض )20( مرت بدون ارتداد 
املحصــور بــني الشــارع رقــم )4( واملــار بالقســيمة )7( مــن القطعــة رقــم )575( 
والقسائم رقم )71-70-72-73-44-29-40( من القطعة رقم )577( والقسائم 
رقــم )7-9-10-11-12-13-24( مــن القطعــة رقــم )1769( والقســائم رقــم )26-

19-18( من القطعة رقم )1778( والقسيمة رقم )8( من القطعة رقم )575(
لالعرتاض خالل مدة ستني يوم من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع اإلطالع عى خارطة املرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية شال غزة ... املوقرة
يف القضية رقم 2020/195 
يف الطلب رقم 2021/469

املســتدعية )املدعيــة(/ نجــوی محمــد فــؤاد ديــب الســلطان - مــن 
سكان جباليا - دوار الصفطاوي هوية رقم )931675094(

وكيلها املحامي / رمضان السلطان.
املســتدعى ضده/ ماهــر عصــام مصطفى ابــو وردة - مــن ســكان جباليا 
شــارع البحــر قــرب مســجد الفــوز  شــارع القصــاص - مجهــول محــل اإلقامــة 

)خارج البالد حاليا(.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية املدنية رقم 2020/195

يف الطلب رقم 2021/469
إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعية املذكــورة قــد تقدمــت لــدى محكمــة 
بداية شال غزة بالقضية املرقومة أعاله استنادًا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها 
ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة )خارج البالد( وحسب اختصاص محكمة بداية 
شــال غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملادة 20 من قانــون أصول املحاكات 
املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة 
بدايــة شــال غــزة يف الطلــب رقــم 2021/469 بالســاح لنــا بتبليغــك عن طريق 
النرش املســتبدل لذلك يقتي عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم ) الخميس 
التحريــري خــالل  إيــداع جوابــك  كــا يقتــي عليــك   2021/11/18 بتاريــخ   )
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 
ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضا. حرر يف 2021/10/24م.

رئيس قلم محكمة بداية شال غزة 
 محمد مطر

غزة/ صفاء عاشور:
أعلــن وكيــل وزارة النقــل واملواصــالت اللــواء 
صــالح الديــن أبــو رشخ ُجملــًة مــن اإلجــراءات 
مســاعدة  شــأنها  مــن  التــي  والتســهيالت، 
القانونيــة،  أوضاعهــم  لتوفيــق  الســائقني 
وإيجاد مركبات آمنة تخضع للفحص الفني، 

خاصة مع اقرتاب فصل الشتاء.
وقــال أبــو رشخ خــالل مؤمتــر صحفــي عقــده، 
يف فندق الكومودور غرب مدينة غزة، صباح 
األمــس، بحضــور مديــر إدارة املــرور والنجــدة 
وعــدد  شــحادة،  تامــر  العميــد  الرشطــة  يف 
االعتباريــة:  والشــخصيات  املســؤولني  مــن 
%50 مــن رســوم  الــوزارة أقــرّت تخفيــض  إن 
ترخيص املركبات بجميع أنواعها، وتخفيض 

%50 من رسوم رخصة القيادة باإلجال.
وأضاف: "سنوّحد رسوم املركبات املاليك 
قــوة  حســب  البنزيــن  مركبــات  مــع  الديــزل 
مــا  ُيخصــم  بحيــث  اإلنتــاج،  وســنة  املحــرك 
مركبــات  ترخيــص  رســوم  مــن   30% نســبته 
البنزين املاليك، و%50 من رسوم ترخيص 
رســوم  مــن  و50%  العمومــي،  مركبــات 

ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.
مــن   50% نســبته  مــا  ســُيخصم  كــا  وتابــع: 
رســوم رخصــة القيــادة، و%50 مــن رضيبَتــْي 
جميــع  عــى  املضافــة  والقيمــة  الدخــل 

املركبات.
اإلجــراءات  هــذه  أن  رشخ  أبــو  وأوضــح 
والتسهيالت تشمل الرسوم املرتاكمة مها 

بلغت، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة.
الحد من حوادث السير

يف  وزارتــه  أولويــات  مــن  أن  رشخ  أبــو  وأكــد 
مــن  قــدر  أعــى  تحقيــق  املرحلــة،  هــذه 
حــوادث  مــن  والحــد  املروريــة  الســالمة 
السر، وتخفيض أعداد الوفيات واإلصابات 
املاديــة  الخســائر  وتقليــل  عنهــا،  الناجمــة 

باملركبات ومكونات الطرق وغرها.
الســائقني  بعــض  ســلوكيات  أن  إىل  ونبــه 
املخالفة للقانون ُتفي إىل وقوع الحوادث؛ 
كقيــادة املركبــة دون رخصــة قيــادة، والرسعة 
الزائــدة، والدخــول املعاكس، وقطع اإلشــارة 
الضوئية الحمراء، والتجاوز الخطر، والوقوف 

يف املمنوع وغرها.
وشدد وكيل الوزارة، عى أن هذه املخالفات 
ال مربر لها، لذلك فإن التوجيهات الحكومية 
اإلجــراءات  تشــديد  هــي  املــرور  لرشطــة 
وضبــط  املخالفــني  متابعــة  يف  امليدانيــة 
الحالة املرورية إىل أقىص حد، حفاًظا عى 

أرواح املواطنني.
قواعــد  بالتــزام  الســائقني  أبــو رشخ  وطالــب 
الســر اآلمــن عــى الطريــق، واتبــاع إجــراءات 
اتخــاذ  يف  التــواين  وعــدم  التامــة  الســالمة 
املخالفــني،  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات 
مشــدًدا أن األوان قــد حــان أن يقــف الجميــع 

عند مسؤولياته.
70 ألف مركبة

وأشار إىل أن وجود 70 ألف مركبة يف بقعة 
صغــرة ومكتظــة بالســكان )قطــاع غــزة( تحتم 
عــى الجميــع مضاعفــة الشــعور باملســؤولية 
تعليــم  مبــدارس  مــروًرا  الســائق  مــن  بــدًءا 
ووصــواًل  الفحــص  ومؤسســات  الســياقة 
عابــري  وجميــع  امليــدان  يف  الرشطــي  إىل 

الطريق.
أشــار  املتهالكــة،  الســيارات  بخصــوص  أمــا 
إدخــال  عــى  االنفتــاح  مــع  أن  أبــو رشخ إىل 
ســيارات حديثــة مــن الجانــب املــري ومــن 
جانــب االحتــالل اإلرسائيــيل، قــررت الــوزارة 
ســيارة  كل  مقابــل  بأنــه  للتجــار  الســاح 
حديثة تدخل إىل القطاع يتم إهالك سيارة 
مــن  التدريجــي  للتخلــص  وذلــك  قدميــة، 

السيارات القدمية.

تحديــد  أيًضــا  قــررت  الــوزارة  أن  إىل  ولفــت 
ال  بحيــث  الحديثــة  الســيارات  إصــدار  ســنة 
تقل عن خمس سنوات فقط، أي أن موديل 
أن  يجــب  للقطــاع  تدخــل  التــي  الســيارات 

تكون من عام 2017 فا فوق.
وفيــا يتعلــق بقطــع غيار الدراجــات النارية، 
والجانــب  اإلرسائيــيل  االحتــالل  أن  بــني 
املــري يرفضــان إدخالهــا إىل غــزة، مشــًرا 
إىل صعوبــات يف إدخــال الــرادارات الخاصة 
بقياس الرسعة يف الشوارع، معرّبًا عن أمله 
يف الســاح بإدخالهــا خــالل الفــرتة القادمــة 
يجنيهــا  التــي  التســهيالت  سلســلة  ضمــن 

قطاع غزة عى الصعيد االقتصادي.
تكثيف اإلجراءات

والنجــدة  املــرور  إدارة  مديــر  أوضــح  بــدوره، 
أقرتهــا  التــي  التخفيضــات  أن  الرشطــة  يف 
مســاهمة  تــأيت  واملواصــالت  النقــل  وزارة 
من الحكومة للمواطنني والســائقني لتســوية 
أمورهــم، عــى أن يتــم منــح الســائقني مهلــة 
بعــد  وســيتبعها  أوضاعهــم  تســوية  حتــى 
األوضــاع  ملتابعــة  مشــددة  إجــراءات  ذلــك 

املرورية.
املؤمتــر  خــالل  شــحادة  العميــد  وقــال 
املــرور ســتذهب إىل  "إدارة  إن  الصحفــي: 
املواطنــني  عــى  التســهيل  هــدف  تحقيــق 
أرواحهــم  وحايــة  املواطــن  أمــان  وحفــظ 
املــرور  رشطــة  أن  إىل  الفًتــا  وممتلكاتهــم"، 
الجهــود  بــذل  أجــل  مــن  األولويــة  تعطــي 

لتثقيف املواطنني بالسالمة املرورية.
ســُتكثف  املــرور  رشطــة  أن  شــحادة  وأكــد 
الســالمة  تحقيــق  يف  امليدانيــة  إجراءاتهــا 
املركبــات  باســتمرار  تســمح  ولــن  املروريــة، 
التــي تســر خــارج إطــار القانــون، كــا ســيتم 
امللتزمــني  غــر  الســائقني  مــع  التعامــل 

بقواعد السر حسب النظام والقانون.

غزة- رام الله/ رامي رمانة- صفا:
ُيثر االرتفاع املتصاعد يف أســعار الســلع التموينية 
والبضائــع قلــق املســتهلكني، خاصــة مــع محدوديــة 
الدخــل وتــردي الوضــع االقتصــادي، وطالبــوا الجهات 
يف  التالعــب  لوقــف  العاجــل  بالتدخــل  املســؤولة 
األســعار واحتــكار الســلع، فيــا عــزت وزارة االقتصــاد 
الوطنــي األمــر لالرتفــاع العاملــي يف أســعار العنــارص 
النقــل والشــحن  اإلنتاجيــة والطاقــة وارتفــاع تكاليــف 

الداخيل والخارجي.
املأكــوالت  لبيــع  محــل  صاحــب  ســمر،  إيــاد  وذكــر 
يواجــه  أنــه  غــزة،  قطــاع  جنــوب  رفــح  يف  الشــعبية 
مشكلة مع ارتفاع أسعار مدخالت العملية اإلنتاجية 

املستوردة.
مدخالت أساسية

املــواد  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  ســمر  وأوضــح   
شــهر  منــذ  متواصــل  ارتفــاع  عليهــا  طــرأ  األساســية 
ونصــف تقريًبــا، مــا جعلــه أمــام تحــٍد كبــر، إمــا البقاء 
والبيــع بســعر مرتفــع ال يناســب وضــع املســتهلك، 

وإما إغالق منشأته.
وأشــار ســمر الــذي يبيــع الفــول والفالفــل والحمــص، 
أن ســعر جالون زيت الطهي قفز من 60 شــيًقال إىل 
95 شــيقاًل، وشــوال البازيــالء الصغــر ارتفــع مــن 50 

شيقاًل إىل 75 شيقاًل.
ودعــا وزارة االقتصــاد الوطنــي إىل توضيــح األســباب 
وحايتهــم  لدعمهــم  والتدخــل  لالرتفــاع،  الحقيقيــة 
يف  واالرتفــاع  الحاجــة  اســتغلوا  تجــار  مــن  خاصــة 

احتكار األسعار.
االرتفــاع  أن  التمــراز  بــالل  التاجــر  أوضــح  جهتــه  مــن 
األساســية  الســلع  عــى  يقتــر  مل  األســعار،  يف 

والتموينية وحسب بل طال سلًعا أخرى.
التمــراز لصحيفــة "فلســطني" أن ســعر حاويــة  وبــنّي 
قطع غيار املركبات والزيوت املســتوردة من الخارج 
ارتفع من 3 آالف إىل 13 ألف دوالر، واصًفا االرتفاع 

بـ"الجنوين".
 )6%( فــرض رضيبــة  بــدأ االحتــالل يف  إذا  أنــه  ونبــه 
عــى البضائــع الــواردة عــرب موانئــه، فــإن ذلــك ســيزيد 
ســعر البضائــع املســتوردة، ســواء املوجهــة للســوق 
أصــدر  أنــه  إىل  مشــرا  اإلرسائيــيل،  أو  الفلســطيني 
قــراًرا بتطبيــق هــذه الرضيبــة قبــل عامــني، لكنــه أّجلــه 

بسبب تفيش جائحة كورونا.

مؤمتــر  خــالل  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  عــزت  فيــا 
صحفــي عقدتــه أمــام مقرهــا يف مدينــة غــزة، أمــس، 
ارتفــاع أســعار بعــض الســلع يف القطــاع إىل االرتفــاع 
تســعى  أنهــا  إىل  مشــرًة  العامليــة،  األســواق  يف 

ملالحقة املحتكرين واملتالعبني يف األسعار.
أســامة  بالــوزارة  للدراســات  العــام  املديــر  وأوضــح 
نوفــل أن ارتفــاع األســعار مل يقتــر عــى قطــاع غــزة 
فقــط، إمنــا العــامل يشــهد ارتفاًعــا يف بعــض الســلع 

األساسية.
هامــش  عــى  "فلســطني"  لصحيفــة  نوفــل  وبــنّي 
العــام  املســتوى  يف  االرتفــاع  معــدل  أن  املؤمتــر، 
لألســعار ارتفــع بنســبة )%16( خــالل النصــف األول 
مــن العــام الجــاري، وكان لــه تداعياتــه الســلبية عــى 
الســلع الغذائيــة األساســية كالطحــني واألرز والســكر 
والزيــوت النباتيــة واألجبــان، كــا بلــغ معــدل االرتفــاع 

يف السلع األساسية والغذائية ما نسبته )10%(.
كورونــا  جائحــة  تداعيــات  إىل  االرتفــاع  نوفــل  وعــزا 
عــى االقتصــاد العاملــي، وصعوبــة إمــدادات الغــذاء 
الشــحن  أســعار  وارتفــاع  النمــو،  معــدل  وانخفــاض 
التوريــد العاملــي، وارتفــاع أســعار  وتعطــل سالســل 
الطاقــة، عــالوة عــى ذلــك التغــرات املناخيــة التــي 
وأهمهــا  للغــذاء  املنتجــة  الــدول  إنتــاج  عــى  تؤثــر 

روسيا والواليات املتحدة األمريكية.
وأشــار إىل أن ما نســبته )%80( من اســتهالك قطاع 
مــن  االســتراد  مصــدره  األساســية  الســلع  مــن  غــزة 

الخارجي.
سياسة داعمة

العــام  املديــر  مــوىس  أبــو  الفتــاح  عبــد  قــال  بــدوره 
لإلدارة العامة للمكاتب الفرعية وحاية املستهلك 
يف وزارة االقتصــاد الوطنــي: إن الــوزرة أحالــت ثالثــة 
تجــار للنيابــة العامــة لرفعهــم أســعار املــواد الغذائيــة 
والســلع األساســية، وحررت )30( محرض ضبط بحق 
تجــار آخريــن، موضًحــا أن التجــار الذيــن أُحيلــوا إىل 

النيابة العامة سُتتخذ بحقهم اإلجراءات القانونية.
أنهــم  الصحفــي  املؤمتــر  خــالل  مــوىس  أبــو  وأكــد 
التجــار  كل  بحــق  العقوبــات  أقــىص  ســيتخذون 
املتالعبــني ومحتكــري األســعار ومســتغيل الظــروف 
التــي ميــر بهــا القطــاع مــن اإلغــالق والحصــار املشــدد 

وحاجة املواطنني لهذه السلع واملواد.
وحــّذر التجــار مــن رفــع ســعر أي ســلعة دون الرجــوع 

إىل وزارة االقتصاد وتقديم املربرات الالزمة، مشًرا 
العديــد  نظمــت  املســتهلك  أن طواقــم حايــة  إىل 
املحــال  عــى  والتفتيشــية  امليدانيــة  الجــوالت  مــن 

التجارية ملراقبة األسعار.
ارتفاع 6 أضعاف

مــن جهتهــا قالــت وزارة االقتصــاد بــرام اللــه، إنهــا لــن 
األساســية يف  الســلع  أســعار  عــى  بالتغــّول  تســمح 
األسواق يف ظل ارتفاع أسعارها عاملًيا، مشرة إىل 
أنهــا مل ترصــد أي مخالفــات أو ارتفاعات مجحفة يف 

الوقت الراهن لهذه السلع.
وأكــد املديــر العــام إلدارة حايــة املســتهلك بــوزارة 
االرتفــاع  أن  القــايض،  إبراهيــم  اللــه  بــرام  االقتصــاد 
الــذي تســمح بهــا وزارتــه هــو االرتفــاع املقبــول الــذي 
يتناســب مــع ارتفــاع الســلعة عاملًيــا باإلضافــة لســعر 
 6 لـــ  باملناســبة  ارتفــع  والــذي  العاملــي،  الشــحن 

أضعاف قبل جائحة كورونا.
بــدأ مطلــع يونيــو  القــايض أن هــذا االرتفــاع  وأوضــح 
املايض، الفًتا إىل أنه وحتى اللحظة هناك استقرار 

عى أسعار السلع الرئيسة.
باألســعار  تبيــع  والــرشكات  التجــار  أن  إىل  وأشــار 
القدميــة الســابقة، مؤكــًدا أن االرتفــاع ســيكون عــى 

السلع التي تم استرادها شهر سبتمرب.
وجــود  أن  املســتهلك،  حايــة  دائــرة  مديــر  وأكــد 

السلعة هو األهم يف هذه املرحلة لدى الوزارة.
تجــار  عــى  بالتأكيــد  حاليــا  األهميــة  تكمــن  وقــال" 
الســلع األساســية واملوردين وتشــجيعهم لالســتمرار 
املحــيل،  للســوق  وتوفرهــا  الســلع  هــذه  باســتراد 
بعــض  وتخــوف  العاملــي  ارتفاعهــا  مــن  الرغــم  عــى 

الرشكات والتجار".
واملورديــن  التجــار  هــؤالء  توجيــه  "نحــاول  وأضــاف 
باالســتراد مــن مصــادر أقــل كلفــة مــن ناحيــة اإلنتــاج 
والشــحن، فمثــال بــدال مــن اســتراد األرز مــن أمريــكا 
وأسرتاليا ممكن استراده بأقل كلفة من الربتغال".

يف  تأثــرا  األقــل  هــي  الفلســطيني  الســوق  أن  وأكــد 
الســوق  حجــم  لصغــر  نظــرا  اإلقليمــي،  املحيــط 
التــي  املحيطــة  لألســواق  بالنســبة  الفلســطيني 
مخــازن  "وألن  للضعــف،  األســعار  فيهــا  ارتفعــت 
الرئيســية  بالســلع  كانــت ممتلئــة  والــرشكات  التجــار 
لذلك مل نتأثر باملوجة العاملية كا الدول املحيطة 

واألسعار مستقرة نسبيا".

ضمن جملة تسهيالت للسائقين
"النقل والمواصالت" تعلــن تخفيــض

رســـوم رخــص القيــادة والمركبـــات

إحالة تجار إلى النيابة العامة بسبب االحتكار ومخالفتهم القوانين
ارتفاع أسعار السلع يقلق المستهلكين 

واالقتصاد تعزوه لالرتفاع العالمي
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املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/598(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد:  
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  الخالــدي  العزيــز  عبــد  يونــس  العزيــز  عبــد 

936388867 بصفته وكيال عن: سليم محمد إسامعيل أبو شنب 

مبوجب وكالة رقم: 2009/2566 صادرة عن الدوحة قطر 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 

القطعة 978 القسيمة 112 املدينة جباليا 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/10/24م 
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/597(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد:

 أســامة عيــاده منصــور بربــخ مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 937096980 بصفتــه 
وكيال عن: ماجد ومازن وهاله وماهر ومرفت ومحسن/ أوالد رفيق رجب خلف 
الوكالــة  رقــم   + فلوريــدا  عــن  صــادرة   2007/331 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

2006/38960 عن جدة + رقم الوكالة 2006/216 عن الرياض 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 
القطعة 1809 القسيمة 8 املدينة جباليا 

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/10/24م
مسجل أرايض غزة /  أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/593(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 
وليــد محمــود خليــل لبــد مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 901680504 بصفتــه 

وكيال عن: هشام أسعد شعبان أبو شعبان 
مبوجب وكالة رقم: 10204 / 2021 صادرة عن غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 
القطعة 671 القسيمة 12 املدينة غزة الدرج 

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/10/24م
مسجل أرايض غزة 
  أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/599(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 931553275 أنــور ســليم الشــيخ خليــل مــن ســكان غــزة هويــة رقــم  فريــد 

بصفته وكيال عن: أنور سليم ابراهيم الشيخ خليل 
مبوجب وكالة رقم: 11569 / 2021 صادرة عن القاهرة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف 
القطعة 627 القسيمة 22 املدينة غزة الزيتون 

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/10/24م
مسجل أرايض غزة    
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خانيونس

يف الطلب رقم 2021/629
يف القضية رقم 2020/299

املدعي/ محمد خليل خضري أبو دقـــة– ســــكان عبسان الكبرية-هـ )930158241(.
املدعى عليهم/ 1. سامر محيي الدين إسامعيل أبو دقة- باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباقي ورثة املرحومة والدته/ فلة سليامن شحدة أبو دقة - سكان عبسان 
الكبــرية - حــارة الدقــات - الشــحايدة "ســابقًا  املقيــم حاليــًا خــارج البــالد.2.  طــارق 
إبراهيم سليامن أبو دقة- باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة املرحوم/ إبراهيم 
ســليامن شــحدة أبو دقة - ســكان عبســان الكبرية – حارة الدقات - الشــحايدة ســابقًا 
- املقيــم حاليــًا خــارج البــالد. 3. امتســال ســليامن شــحادة أبــو دقــة - ســكان عبســان 
الكبــرية - حــارة الدقــات ســابقًا - املقيمــة حاليــا خــارج البــالد.4. عصمــت شــحادة أبــو 

دقة - سكان عبسان الكبرية - حارة الدقات "سابقًا - املقيمة حاليًا خارج البالد. 
5. أحمد إبراهيم نرص أبو دراز – سكان عبسان الكبرية حارة أبو دراز "سابقًا - املقيم 

حاليًا خارج البالد.6. زهدية إبراهيم نرص أبو دراز - ســكان عبســان الكبرية  حارة أبو 
دراز "ســابقًا - املقيمــة حاليــًا خــارج البــالد. 7. صفيــة أحمــد إبراهيــم نــرص أبــو دراز - 
ســكان عبســان الكبرية - حارة أبو دراز ســابقًا - املقيمة حاليًا خارج البالد.8. إســحق 
أحمــد خضــري أبــو دقــة - ســكان عبســان الكبــرية حــارة الدقــات "ســابقًا - املقيــم حاليــًا 
خــارج البــالد.9. آســيا أحمــد خضــري أبــو دقــة - ســكان عبســان الكبــرية - حــارة الدقات 
"سابقًا - املقيمة حاليا خارج البالد. 10. فوزي أحمد خضري أبو دقة - سكان عبسان 
الكبرية - حارة الدقات سابقا - املقيم حاليًا خارج البالد. 11. يوسف أحمد خضري 

أبو دقة- سكان عبسان الكبرية حارة الدقات "سابقًا - املقيم حاليًا خارج البالد .
12. سفيان إبراهيم سامل أبو دقة - باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 

املرحومــة والدتــه/ رشيفــة خضــري أحمــد فلة أبو دقة- ســكان عبســان الكبرية 
- حارة الدقات - سابقًا - املقيم حاليا خارج البالد.

نوع الدعوى / إلغاء تسجيل للحيلة والغش والخداع وإعادة قيد.
قيمة الدعوى / تزيد عن عرشة آالف دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الدعوى رقم 2020/299

إىل املدعى عليهم املذكورين بعاليه مبا أن املدعي قد أقام عليكم دعوى 
)الغاء تســجيل للحيلة و الغش والخداع وإعادة قيد( اســتنادا إىل ما يدعي 
يف الئحــة دعــواه املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمة 
لذلــك يقتــى عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خالل خمســة عرش يوما 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكرة كام يقتيض أن تودعوا قلم هذه املحكمة 
ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة 
علــاًم أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم األربعــاء 2021/11/24م لنظر الدعوى 
وليكن معلوما لديك أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 

يف دعواه حسب األصول. تحريرا يف 2021/10
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس/  أ. شادي سويدان

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء للرشعي 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية 

إعالن وراثة صادر عن محكمة الشيخ رضوان 
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعة مــن مختار عائلة حمودة بغزة مؤرخة 
يف 2021/10/24 تتضمــن أن: محمــد محمــود ســامل القرشــي – مــن غــزة 
وســكان النــرص ويحمــل هويــة رقــم 925931412 تــويف لرحمــة اللــه تعــاىل 
بتاريــخ 1986/5/17م وانحــرص ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه زينــب 
وهــم/  منهــا  أوالده  ويف  القرشــي  املشــهورة  رشيب  أبــو  ســليامن  ســلامن 
محمــود وحســن وحســن وحجــازي وعمــر ويوســف ويف االنــاث وهــن/ دالل 
وجميلــة وفاطمــة فقــط وانــه ال وارث للمتــوىف محمــد املذكور ســوى من ذكر 
وليــس لــه وصيــة واجبــة أو اختياريــة وال أوالد توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة 
ســوى مــن ذكــر وألجــل تســجيل حجــة وراثــة تبــن نصيــب كل وارث رشعــا 
وانتقــاال أعطيــت هــذه املضبطــة موقعــة منــي حســب األصــول فمــن لــه حــق 
الشــيخ رضــوان الرشعيــة  االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة 

خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش. وحرر يف: 2021/10/24م
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية

اعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2013/7258 
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

يف القضية التنفيذية رقم 2013/7258 واملتكونة فيام بن: 
طالب التنفيذ/ عبد القادر أحمد عبد القادر املرصي 

واملنفذ ضده/ اســعد احمــد عبد القــادر املــرصي، قطعــة االرض والبالغ 
مساحتها 230م2 من أرايض بيت الهيا ارض فتح الله حيث يحدها من جهة 
الــرشق عبــد القــادر احمــد املــرصي ومن جهة الغــرب رزق احمد املرصي ومن 
جهة الجنوب صباح عبد احمد املرصي ومن جهة الشامل شارع فتح الله وهو 
بعــرض 6م وحيــث ان األرض فضــاء وال يوجــد بهــا أي زراعــة او بنــاء فعــىل مــن 
يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمة بداية غزة يف 
أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع 10 % من 
قيمــة التخمــن وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة املشــرتي علــام بــان 
املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس 2021/11/25م. 

حرر يف : 2021/10/24م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

الخرطوم/ وكاالت:
جــر  فتــح  الســودانية  الرشطــة  أعــادت   
"املــك منــر" الرابــط بــن وســط الخرطــوم 
مــن  وعــدد  بحــري،  الخرطــوم  ومدينــة 
بعــد  العاصمــة،  يف  الرئيســية  الشــوارع 
مــن  مجموعــات  لســاعات  أغلقتهــا  أن 

املعتصمن قرب القرص الجمهوري.
واستخدمت الرشطة قنابل الغاز املسيل 
فــوق  املعتصمــن  لتفريــق  للدمــوع 
الجــر، قبــل أن تتمكــن مــن إعــادة فتحــه 
تدريجيــا  لالنســياب  الســري  وتعــود حركــة 
عــره، وكذلــك عــر معظــم الشــوارع التــي 

تم إغالقها صباح أمس.
ففــي خطــوة تصعيديــة جديــدة، أغلقــت 
مجموعــات مــن املعتصمــن أمــام القــرص 
أمــس  صبــاح  الخرطــوم  يف  الجمهــوري 
عــددا مــن الطــرق الرئيســية والجســور يف 

العاصمة.
لقــاء  مــن  يــوم  بعــد  التصعيــد  ويــأيت 
للقــرن  الخــاص  األمــرييك  املبعــوث 
األفريقــي جيفــري فيلتامن رشكاء املرحلة 
بيانــات  وصــدور  البــالد،  يف  االنتقاليــة 
متضاربة عكســت عدم التوافق عىل حل 
املعتصمــن  وأغلــق  املســتمرة.  لألزمــة 
مــن أنصــار تحالــف قــوى الحريــة والتغيــري-

مجموعــة امليثاق الوطنــي الذين يطالبون 

املعتصمون أغلقوا عدًدا من الطرق الرئيسية يف الخرطوم 

يف  املشــاركة  وتوســيع  الحكومــة  بحــل 
ترتيبــات الفــرتة االنتقاليــة، شــوارع القــرص 
والجامعــة والنيــل كليــا أو جزئيــا، وهي من 

أهم الطرق يف الخرطوم.

لقاءات فيلتمان
رئيــس  لقائــه  خــالل  فيلتــامن  وطالــب 
الفتــاح  عبــد  االنتقــايل  الســيادة  مجلــس 
اللــه  عبــد  الــوزراء  ورئيــس  الرهــان 

شــديد  ازدحــام  إىل  الطــرق  إغــالق  وأدى 
شــوارع  أغلــب  يف  الســيارات  حركــة  يف 
الرئيســية  الطــرق  يف  خاصــة  العاصمــة، 

املؤدية إىل وسط الخرطوم.

العبــور  أجــل  مــن  معــًا  بالعمــل  حمــدوك، 
ودعــا  غاياتهــا.  نحــو  االنتقاليــة  باملرحلــة 
أطــراف  مــن  طــرف  أي  إقصــاء  عــدم  إىل 
العمليــة السياســية يف الســودان، وذلــك 
وفــق بيــان أصــدره مجلــس الســيادة حــول 

اللقاء.
تــم  الــذي  اللقــاء  خــالل  فيلتــامن  وقــال 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  نائــب  بحضــور 
محمد حمدان حميديت إن التباينات يف 
الســبب  هــي  السياســية،  القــوى  مواقــف 
الترشيعــي  املجلــس  تشــكيل  تأخــري  يف 
ومفوضيــة  الدســتورية  واملحكمــة 
االنتقاليــة  العدالــة  وهيــاكل  االنتخابــات 
ومجلــس القضــاء العــايل. وأكــد املبعوث 
األمــرييك أن االنتقــال لــن يتــم بصــورة آمنة 
مــن  املؤسســات.  هــذه  إنشــاء  دون  مــن 
جانبــه، أكــد الرهــان -وفقــًا للبيــان- عــىل 
قــوى  تأســيس  العــودة إىل منصــة  رضورة 
للوثيقــة  واالحتــكام  والتغيــري،  الحريــة 
الدســتورية واتفاقيــة جوبــا. ودعــا الرهــان 
السياســية  املشــاركة  توســيع  إىل رضورة 
لكل القوى الوطنية ما عدا حزب املؤمتر 
ميكــن  ال  إنــه  وقــال  املحلــول،  الوطنــي 
بواســطة  التنفيذيــة  الحكومــة  احتــكار 
أطيــاف  كل  متثــل  ال  بعينهــا  أحــزاب 

الشعب السوداين، وفقا للبيان.

جنيف/ وكاالت:
لألمــم  التابعــة  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة  قالــت 
مينــي  ماليــن   4 مــن  أكــر  إن  أمــس،  املتحــدة، 
أجــِروا عــىل الهــروب مــن العنــف مــرات عديــدة، 
يف حن وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الوضع اإلنساين يف مأرب باملعقد واملأساوي.

تويــرت-  عــىل  تغريــدة  -يف  املنظمــة  وأضافــت 
عــىل  يعتمــدون  أشــخاص   3 كل  مــن  اثنــن  أن 
 32 حــوايل  أن  مؤكــدة  اإلنســانية،  املســاعدات 
ألــف مهاجــر عالقــون يف اليمــن، ويواجهــون خطــر 

االستغالل واإلساءة.
كــام أعلنــت إدارة مخيــامت النازحــن يف اليمــن 
أن نحــو 20 ألــف نــازح وصلــوا إىل محافظة مأرب، 

نتيجة القتال بن القوات الحكومية والحوثين.
مــع  صعبــة،  إنســانية  ظروفــا  النازحــون  ويعــاين 

ضعــف اســتجابة املنظــامت الدوليــة العاملــة يف 
البالد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وقــال املتحــدث باســم اللجنــة الدوليــة للصليــب 
املنظــامت  إن  عمــر،  بشــري  اليمــن  يف  األحمــر 
حاجــات  تلبيــة  يف  تحديــات  تواجــه  اإلنســانية 
صنعــاء،  العاصمــة  رشق  مــأرب  يف  النازحــن 
والتحديــات  للنازحــن،  الكبــرية  األعــداد  بســبب 
مناطــق  إىل  أحيانــا  وصولهــا  تعيــق  التــي  األمنيــة 

النزوح.
الوضــع  أن  صحفيــة،  ترصيحــات  يف  وأضــاف 
بســبب  ومأســاوي  معقــد  مــأرب  يف  اإلنســاين 
العمليات القتالية، وأن املنظمة تحاور "األطراف 
كافة للسامح لفرقها بالوصول إىل مناطق النزاع، 
مؤكــدا أن "التحديــات واالحتياجــات تفــوق قــدرة 

املنظامت عىل االستجابة".

طرابلس/ األناضول:
عــامد  الليبيــة  لالنتخابــات  العليــا  املفوضيــة  رئيــس  قــال 
الرتشــح  بــاب  لفتــح  يخططــون  إنهــم  أمــس،  الســايح، 
مــن  األول  النصــف  يف  والرملانيــة  الرئاســية  لالنتخابــات 
مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء  املقبــل.  الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/ 
حــول  طرابلــس،  بالعاصمــة  الســايح  عقــده  صحفــي، 
اســتعدادات إجــراء االنتخابــات الليبيــة يف 24 ديســمر/

كانون األول املقبل.
بإجــراء  تقــيض  املفوضيــة  خطــة  أن  الســايح  أوضــح  و 
االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة، بشــكل متزامــن، وكذلــك 
إعــالن نتائجهــا. بينــام أقــر الرملــان الليبــي يف 5 أكتوبــر/

ترشيــن أول الجــاري إجــراء االنتخابــات الرملانيــة بعــد 30 
يومــا مــن انتخــاب رئيــس للبــالد، رغــم أن خارطــة الطريــق 
إجرائهــام  عــىل  نصــت  املتحــدة،  األمــم  ترعاهــا  التــي 

بالتزامن يف 24 ديسمر/كانون أول املقبل.
وأضاف السايح خالل املؤمتر: "سيتم اليوم )األحد( نرش 
منــاذج قوائــم التزكيــة التــي اشــرتطتها قوانــن االنتخابــات 

عىل املرتشــحن لالنتخابات الرئاســية والرملانية"، دون 
تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشــار إىل أنه "ســتنطلق اإلثنن عملية اســتباقية تتضمن 
أن  عــىل  مشــددا  املســجلن"،  الناخبــن  قوائــم  نــرش 
انتخابــات  بتنفيــذ  التزاماتهــا  عــن  تحيــد  لــن  "املفوضيــة 
حــرة ونزيهــة، ولــن تتســاهل مــع أي محاولــة للتعــدي عــىل 
صالحياتها". ولفت السايح إىل أن "الجهاز القضايئ هو 
الــذي ُيحتكــم إليــه يف الخالفــات، وأن الفرصة متاحة أمام 
الجميــع للطعــن أمــام القضــاء عــىل أي نــص قانــوين"، يف 
إشــارة إىل خالفــات راهنــة حــول قانــوين االنتخابــات بــن 
للدولــة  األعــىل  واملجلــس  جانــب،  مــن  النــواب  مجلــس 
)نيــايب استشــاري( وحكومــة الوحــدة واملجلــس الرئــايس 
انفراجــا  ليبيــا  شــهدت  شــهور،  وقبــل  آخــر.  جانــب  مــن 
سياســيا، ففي 16 مارس/آذار املايض، تســلمت ســلطة 
انتقاليــة منتخبــة، تضــم حكومــة وحــدة ومجلســا رئاســيا، 
األمــم  برعايــة  االنتخابــات،  إىل  البــالد  لقيــادة  مهامهــا 

املتحدة، قبل أن تتجدد التوترات يف البالد.

السييس: نتطلع
إىل التوصل التفاقية 
بشأن "سد النهضة" 

يف أقرب وقت
القاهرة / األناضول:

قــال الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســييس، أمــس، إن بــالده 
"النهضــة"  ســد  بشــأن  ملزمــة  التفاقيــة  التوصــل  إىل  تتطلــع 
املــوارد  إلدارة  اســرتاتيجية  معلنــا  وقــت،  أقــرب  يف  اإلثيــويب 

املائية بتكلفة 50 مليار دوالر.
جــاء ذلــك خــالل كلمتــه أمــام "الــدورة الرابعــة ألســبوع القاهــرة 

للمياه 2021"، أوردتها صحيفة "األهرام" املرصية.
دون  وقــت  أقــرب  يف  التوصــل  إىل  "نتطلــع  الســييس:  وقــال 
إبطاء التفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة، اتساقا 
)أيلــول(  ســبتمر  األمــن يف  مجلــس  أصــدره  الــذي  البيــان  مــع 

املايض".
ومنتصــف ســبتمر املــايض، اعتمــد مجلس األمن الدويل بيانا 
عــىل  والســودان  وإثيوبيــا  مــرص  "يشــجع  دولــة(   15( باإلجــامع 
اإلفريقــي  االتحــاد  رئيــس  مــن  بدعــوة  املفاوضــات  اســتئناف 
لالنتهــاء عــىل وجــه الرعــة مــن نــص اتفــاق ملزم ومقبول بشــأن 

ملء وتشغيل السد خالل فرتة زمنية معقولة".
وأوضــح قائــال: "مــرص وضعــت خطــة اســرتاتيجية إلدارة املــوارد 
املائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية 50 مليار دوالر، وقد 

تتضاعف نتيجة معدالت التنفيذ الحالية".
وأضــاف: "نتفهــم أهــداف إثيوبيــا التنمويــة لكن دون أن يســبب 
االحــرتام  مــن  أســاس  وعــىل  والســودان،  ملــرص  رضًرا  الســد 

لقواعد القانون الدويل".
وشــدد عــىل "أهميــة إعــالء مبــادئ التعــاون والتضامــن الــدويل 
مبــا ميكــن الشــعوب مــن مواجهــة التحديــات العامليــة الراهنــة، 
التناحــر  براثــن  يف  الوقــوع  ولنتفــادى  امليــاه  بقضيــة  اتصــاال 

حولها".
الدوليــة  التحديــات  أبــرز  مــن  أصبحــت  امليــاه  "أزمــة  وتابــع: 
امللحــة، بســبب زيــادة ســكان العــامل مــع ثبــات مصــادر امليــاه 
العذبــة والتدهــور البيئــي وتغــري املنــاخ والســلوك البــرشي غــري 

الرشيد من خالل إنشاء مرشوعات مائية غري مدروسة".
العاطــي،  عبــد  محمــد  املــرصي،  الــري  وزيــر  قــال  والســبت، 
مفاوضــات  إىل  للعــودة  جاهــزة  بــالده  إن  متلفــز،  ترصيــح  يف 
"النهضــة"، متمنيــا أال يحــدث للســد اإلثيــويب انهيــار كام تشــري 

دراسة شارك فيها.
الخارجيــة  وزيــر  قــال  الجــاري،  أول  ترشيــن  أكتوبــر/   1 ويف 
املــرصي، ســامح شــكري، يف ترصيحــات متلفــزة، إن "هنــاك 
)لالتحــاد  الكونغوليــة  الرئاســة  مســتوى  عــىل  تتــم  اتصــاالت 
ســد  مفاوضــات  اســتئناف  بشــأن  الــرؤى  لطــرح  اإلفريقــي( 
النهضــة" املتعــرة منــذ شــهور. وتتبــادل مــرص والســودان مــع 
إثيوبيا اتهامات باملسؤولية عن تعر مفاوضات السد، بسبب 

خالفات حول التشييد والتشغيل وجدولة امللء.

معتصمو القرص الجمهوري يغلقون جسورًا وطرًقا رئيسة بالخرطوم 

عدد النازحين تجاوز 4 ماليين
منظمات دولية تصف الوضع اإلنساين 

يف اليمن بـ"المعقد والمأساوي"

ليبيا تخطط لفتح باب الرتشح النتخابات 
الرئاسة والربلمان يف نوفمرب
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من النساء إلى النساء.. "عونة" من النساء إلى النساء.. "عونة" 
تدعم الدور النضالي للفلسطينياتتدعم الدور النضالي للفلسطينيات

مهرجان السينما المتنقلة.. مهرجان السينما المتنقلة.. 
أفالم تشق الطريق في فلسطينأفالم تشق الطريق في فلسطين

انطلقت من جنين وامتدت لمحافظات أخرى

نابلس-غزة/ مريم الشوبيك:
تســتيقظ آمــال بنــي شمســة باكــرا كل يــوم جمعة تشــري املــواد التموينية، ويف 
املطبــخ تنتظرهــا 20 ســيدة مــن أجــل صنــع وجبــة غــداء لحــراس جبــل صبيــح يف 
قرية بيتا واملتضامنني معهم يف هذا اليوم الجامع، وهن مستمرات عىل هذه 

الحال منذ أكرث من 85 يوما.
ومــع بلــوغ صــاة الظهــر تكــون آمــال ورفيقاتهــا "حارســات الجبــل" قــد انتهــني من 

إعداد عرشات الوجبات، وهن متطوعات ضمن مبادرة "عونة".
بــدأت املبــادرة مــن أجــل دعــم صمــود "حــراس الجبــل"، يقدمــن الوجبــات لهــم 
مــع زجاجــات امليــاه، إلعانتهــم عــىل مواصلــة الدفــاع عــن "صبيــح" يف عمليــات 

اإلرباك اللييل التي تهدف إىل دحر املستوطنني عنه.
والحًقا امتدت املبادرة مبشاركة نساء من جنني ورام الله والقدس، وبات دعم 
أمهــات وأخــوات وزوجــات الشــهداء واألرسى والجرحــى يف القريــة هدًفــا جديــًدا 
لهــن. تقــع قريــة بيتــا )17 ألــف نســمة( بــني مرتفعــات جبليــة عدة جنــوب نابلس، 
بينهــا جبــل صبيــح الــذي أقيمــت عليــه البــؤرة االســتيطانية، وتســكنها قرابــة 50 

عائلة إرسائيلية، منذ مايو/أيار املايض.
ومنــذ ذلــك الحــني، ينظــم الفلســطينيون بشــكل شــبه يومــي احتجاجــات ليليــة 
تســتمر أحيانــا حتــى الصبــاح، ويطلقــون خالهــا هتافــات "اللــه أكرب"، وينشــدون 
أغاين فلسطينية، ويشعلون اإلطارات، ويطلقون أشعة الليزر ويسلطونها عىل 

كرفانات املستوطنني عىل الجبل، ليقضوا مضاجعهم.
تبــني منســقة املبــادرة آمــال أن النســوة أطلقــن مــع بدايــة األحــداث مبــادرة "أقــل 
واجــب"، ثــم جــاءت مبــادرة "عونــة" مدًدا لهن من نســاء جنــني ورام الله والقدس 
"عونــة"  نســاء  أن  لـ"فلســطني"  املبــادرة  منســقة  وتوضــح  أســبوعني.  نحــو  منــذ 
يجمعــن التربعــات مــن أجل أهايل الشــهداء والجرحى واملعتقلني، وهي مبادرة 

تقدم الدعم من النساء إىل النساء وتشمل كل نقاط التامس يف فلسطني.
وتؤكــد أن املبــادرات تعطــي صــورة جميلــة عــن التاحــم يف فلســطني، وتظهــر 

فاعلية املرأة يف مساندة الرجل، وقادرة عىل قيادة عمل منظم.
وبالعــودة إىل الحديــث عــن املبــادرة األم "أقــل واجــب"، تقــول آمــال: "املبــادرة 

انطلقــت بشــكل عشــوايئ وفــردي حينــام أطلقــت مــع مجموعــة مــن الســيدات 
نــداء عــرب الفيســبوك لتوفــر مياه وطعام للرجال املرابطــني عىل الجبل، وأبدينا 
اســتعدادنا بتســلمه وتوصليــه، خاصــة مــع تصاعــد األحــداث وســقوط شــهداء 

وجرحى يف املواجهات".
وتــردف: "ارتأينــا أن ُنســمي املبــادرة أقــل واجــب، باعتبــار ذلــك أقــل مــا ميكــن 
تقدميــه، وتــم اختيــار مــكان إلعــداد الوجبــات، ووصلــت بنــا الحــال إىل إعــداد 

3500 عروســة لحمــة يف األيــام العاديــة، أمــا يف أيــام اإلربــاك الليــيل فُنعــد نحو 
150 وجبة إفطار، ومثلها عىل الغداء".

نساء تدعم نساء
القــدس عبــر  الناشــطة يف املقاومــة الشــعبية يف  وعــن مبــادرة "عونــة" تقــول 
الدعــم  النســوة  تقــدم  مــن جنــني حيــث  انطلقــت  قاســم: "هــي مبــادرة نســوية 
لعائات أرسى ســجن جلبوع الســتة، ومن ثم توســعت لتقديم دعم لنســاء قرية 

بيتا، مبشاركة نساء من رام الله والقدس".
وتابعــت املحاميــة يف هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان لـ"فلســطني: "حينــام 
اتســعت املبــادرة أطلقنــا عليهــا مــن زاد بيتــك لــزاد بيتــا، وتحمــل رقــم )6( رمزيــة 
ألرسى ســجن جلبوع، واخرنا هذا الرقم لنســتمد منه الدافع املعنوي والوطني 
والنفيس، لنثبت أننا نســتطيع الحفر يف الصخر لدعم النســاء األخريات الايت 

يعانني االحتال وهمجيته".
وتضيــف: "رقــم )6( يعطينــا دافعــا لاســتمرار، إذ إن أرسى يف ســجن يخضعــون 
ألقــوى حراســة أمنيــة اســتطاعوا حفــر نفــق مبعلقــة وعانقــوا الشــمس، فــام بالــك 
بنســاء يعشــن يف ســجن أكــرب محــاط باملســتوطنات والجــدار، وبــأراٍض مهــددة 
باملصــادرة، وُيقتــل أوالدهــن أمــام أعينهــن، ويعتقلــون أيضــا؟ مــن هنــا فكرنــا أن 

نعيد للمرأة عملها امليداين لدعم النساء األخريات".
وتبــني قاســم أن يف كل محافظــة ســت منســقات مــن النســاء يعملــن ســكرتاريا 
تنفيذية لـ"عونة"، ويسعني بعملهن للتعبر عن تقديرهن للدور النضايل الذي 

متارسه املرأة يف املقاومة الشعبية".
وتوضح أن أهايل بيتا أبدعوا يف املقاومة الشعبية رفًضا ملصادرة جبل صبيح، 
الرجــال خــروا تصاريــح  وبعــض  أســايس يف دعمهــم،  لهــن دور  كان  والنســاء 
العمــل، ووجودهــم الدائــم عــىل الجبــل زعزع الوضع االقتصادي لهم، إضافة إىل 
وجــود عائــات أرسى، وجرحــى، وشــهداء، "لــذا كان لزاًمــا علينــا مســاندة هــذه 
األرس". وتشــدد عــىل أن املبــادرة ليســت فصائليــة، وتضــم جميــع التنظيــامت، 

ومؤسسات املجتمع املدين، والتجار.
وتنبــه قاســم إىل أن الحملــة تهــدف للتأكيــد أن املــرأة ركــن أســايس يف الصمــود 
واملحافظة عىل هذه األرض، "وهي محتاجة للعون والثبات من جانب، وأيًضا 

تربز معاناة النساء األخريات من االحتال وهمجيته".
وتلفت إىل أن "عونة" مستمرة وستتوجه للمناطق املهمشة كاألغوار وطوباس، 
والنســاء البدويــات الــايت منعــن التمــدد االســتيطاين، والعائــات داخــل جــدار 
الفصــل العنــري، والنســاء الــايت يعانــني التمييــز العنــري بســبب االحتــال، 

مبينة أنها ستضم نساء من أريحا ونابلس وبيت لحم.

رام الله/ وكاالت:
العــروض  بــدء  قبيــل  مطفــأة  أضــواء  وال  بوشــار  علــب  ال 
أهــايل املناطــق املهمشــة  بأجوائهــا  قــد ينعــم  الســينامئية 
االحتــال  يــد  عــىل  واملحــارصة  بالرحيــل  واملهــددة 
اإلرسائييل، يف الضفة الغربية وقطاع غزة. لذا قرر القامئون 
عــىل مهرجــان الســينام املتنقلــة يف فلســطني، واملتواصل 
للســنة الرابعة عىل التوايل، حمل شاشــة الســينام الخاصة 
بأفامهــم، والتنقــل بهــا مــن أرض إىل أُخــرى؛ فجميــع هــذه 

األرايض تفتقر لدور السينام.
بدأ العرض األول ملهرجان السينام املتنقلة لهذا العام يف 
الســادس مــن أكتوبــر/ ترشيــن األول الحايل، ويســتمر حتى 

السادس والعرشين منه. 
الفلســطينية  واملخرجــة  املنتجــة  املهرجــان،  رئيســة  تقــول 
املتنقلــة،  الســينام  "عندمــا أسســت مهرجــان  عــودة:  مــي 
لبعــض  األفــام  بعــض  اختبــار  مســألة  بدايــة  استشــعرت 
يك  االجتامعيــة،  طبيعتهــا  مــع  تنســجم  التــي  املناطــق، 
تلــك  تكــون  أنهــا غريبــة عنهــم. فكــرت أن  النــاس  ال يشــعر 
ســينامئية  صناعــة  بجــودة  لكــن  للنــاس،  قريبــة  األفــام 
عــىل  الركيــز  املهرجــان  يف  اخرنــا  العــام  وهــذا  عاليــة، 
املتنقلــة  الســينام  مهرجــان  مينــح  الفلســطينية".  األفــام 
املهــددة  واملناطــق  القــرى  أهــايل  وهــم  املشــاهدين، 
باالســتيطان، فرصــة مشــاهدة الســينام ألول مــرة، مــا يقــرن 
تجربــة معرفــة الســينام لــدى األهــايل، بتجربــة املــرة األوىل 
الســينام  حــر  معيــار  ويســقط  مناطقهــم،  يف  للســينام 
بكــريس مرتــب يف صالــة أنيقــة يدخلهــا النــاس عــرب شــباك 

التذاكر.

صناعــة  يف  "واجبنــا  الجديــد":  لـ"العــريب  عــودة  تقــول 
غالبــًا  وهــم  املــدن،  مراكــز  خــارج  جمهــور  خلــق  الســينام 
عــرب  الســيناميئ  العــرض  ميســه  الــذي  الحقيقــي  الجمهــور 
عــرب  وفرناهــا  حالــة  فالســينام  املتنقلــة،  الســينام  مهرجــان 
الشاشــة واملــكان وجمهــور دافــئ، وهــذا يضيــف أيضــًا لــكل 

فيلم نعرضه شيئًا ما".
200 متر

يف مســاء الثــاين عــرش مــن الشــهر الحــايل، قــرر القامئــون 
 200" فيلــم  يعيــش  أن  املتنقلــة  الســينام  مهرجــان  عــىل 
مــر"، الــذي حصــد حتــى اللحظــة 26 جائــزة عربيــة ودوليــة، 
وهــي  للعــامل،  الــذي حــى قصتــه  املــكان  البطــل يف  دور 
مدينــة طولكــرم. عندمــا بــدأ فنيو املهرجان تثبيت الشاشــة 
مدينــة  وســط  والفنــون  للثقافــة  قنديــل  دار  حائــط  عــىل 
بــدأت  والفنــي،  الثقــايف  اإلغنــاء  مــن  املحرومــة  طولكــرم، 
ســامء املدينــة ببــادرة مطر، لتخــرج منتجة فيلم "200 مر" 
كــراس باســتيكية يف  الجالــس عــىل  للجمهــور  عــودة  مــي 
حديقــة ترابيــة لــدار قنديل مبتســمة بالقول: "هينا جبنالكم 

الخر يا أهل طولكرم". 
عــىل  يدهــا  لتضــع  أيضــًا،  بالفيلــم  لهــم  جــاءت  عــودة  لكــن 
قلبهــا، وتقــف جانبــًا هي ومخرج الفيلم وابن مدينة طولكرم 
أمــني نايفــة، مرقبــني ردة فعل النــاس حول حياتهم اليومية 
الســينام  جــدار  عــىل  املــرة  هــذه  لكــن  الجــدار،  بســبب 

املتنقلة.
توقــف املطــر وبــدأ العــرض بصــورة بطــل الفيلــم الفنــان عيل 
ســليامن ينفــث ســيجارته ويشــتيك مــن أمل أســفل ظهــره، 
وينظــر لبيــت زوجتــه وأطفالــه مقابــل بيتــه، هــو عــىل حــدود 

مدينة طولكرم، وهم عىل حدود بلدة الخضرة يف الداخل 
املحتــل، يفصــل بينهــام جــدار الفصــل العنري الــذي بناه 

االحتال وفرق مئات العائات الفلسطينية.
تعطــي فكــرة تنقــل الســينام للجمهــور حريــة التــرف أثنــاء 
آخــر  ينفــث  فيــام  ســاقيه،  مشــاهد  فرخــي  املشــاهدة، 
ســيجارته يف الهــواء الطلــق، وتتبادل النســاء الحديث حول 

تفاصيل الفيلم.
قفز عن الجدار

يقــول مديــر دار قنديــل للثقافــة والفنــون يف طولكــرم الفنان 
عــاء أبــو صــاع: "من الصعــب أن يذهب الناس إىل عروض 
ســينامئية منظمــة بشــكل تقليــدي كــام قبــل، وحتــى أننــا يف 
فلســطني مل تعــد لدينــا دور عــرض ســينام، ومــن الجميل أن 
فكــرة الســينام املتنقلــة تنســجم مــع املــكان؛ مثــة حديقــة 
تطغــى  وال  املــكان  يف  الســينام  تجلــس  إذ  قديــم،  وبيــت 

عليه، بل عىل العكس ستكون جزءًا منه".
مــن عــني املشــاهد  التفاصيــل  بعــض  لكــن، هــل ســتفلت 
املتنقلــة؟  الســينام  يف  للعــرض  املفتــوح  املــكان  بفعــل 
يكمل أبو صاع أن ذلك يعود للمخرج وكاتب العمل، وإىل 

درجة ذكائه يف ربط املشاهد.
يقــول أبــو صــاع لـ"العــريب الجديد"، إن املدخل ألي فيلم هو 
الســينامئية،  عنــارصه  واكتــامل  نفســه،  العمــل  جــودة  درجــة 
كــام أن جــدة بعــض التفاصيــل لبعــض املناطــق، وإن تشــابه 
معــه  النــاس  معانــاة  شــكل  أو  طبيعــة  واختــاف  االحتــال، 
مــن منطقــة ألُخــرى، تلعــب دورهــا يف لفــت نظــر املشــاهد 
أو توقفــه عندهــا". ويوضــح أن األطفــال يف منطقــة فــروش 
تفاصيــل  يعرفــون  ال  الشــاملية،  األغــوار  يف  دجــن،  بيــت 

"املعرب"، لكن اســرعت انتباههم محاولة عيل ســليامن مع 
باقــي املمثلــني القفــز عــن الجــدار، كــام انشــغلوا بتفاصيــل 
باللغتــني  املمثلــون  خالهــا  يتحــاور  التــي  املشــاهد  بعــض 
مــع صبايــا طولكــرم  مــا حصــل  وهــذا  والعربيــة".  اإلنكليزيــة 
اللــوايت شــاهدن فيلــم "200 مــر" عــرب الســينام املتنقلــة، 
حيث تقول نرمني زين، التي تعيش مع عائلتها يف املكان 
نفسه، لـ"العريب الجديد": "سأفكر لو كنت أكره املسافات 
مــكان  نفــيس  وضعــت  لــو  املواصــات،  خــال  الطويلــة 
الفلســطيني الــذي ســيقطع مســافة طويلــة للقفز عــن الجدار 
عــرب التهريــب، للوصــول لعائلتــه خلــف الجــدار، أو ســيقيض 
التــي  األغــوار  ســرة  الحواجز".وعــىل  عــىل  يومــه  نصــف 
ُتعــد إحــدى املناطــق األكــرث حساســية بســبب املامحكــة 
واملواجهــة مــع االحتــال، مــا يخلــق أجــواًء نفســية صعبــة 

يف حيــاة األهــايل، لقــد خلقــت الســينام املتنقلــة هامشــًا 
للتعبــر أمــام أهايل هــذه املناطق، وفرصة لتعزيز الصحة 
والناشــط  األغــوار  املهرجــان يف  منســق  يقــول  النفســية. 
فيهــا حمــزة زبيــدات: "لقــد ملســنا خــال العــروض األوىل 
للمهرجــان هــذا العــام، أن املشــاهدين انتقلــوا مــن مرحلة 
املشــاهدة فقــط، إىل مرحلــة اســتدعاء مــا بدواخلهــم مــن 
أفــكار وقصــص مــن معاناتهــم اليوميــة بســبب االحتــال، 
ابــن تلــك املناطــق  وتحويلهــا إىل فيلــم ســيناميئ، وكأن 

يشــاهد  ال  بأنــه  يخربنــا 
فقــط بــل يتفاعــل وقــد 
إذ  مقرحــًا،  يقــدم 
لديــه قصــة يرغــب يف 

إسامعها للعامل".

مشهد من فيلم مشهد من فيلم 200200 متر الذي حصل حتى اللحظة على  متر الذي حصل حتى اللحظة على 2626 جائزة عربية ودولية جائزة عربية ودولية
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
داخل محل الصياد محمد أبو حصيرة في حسبة السمك غرب 
مدينة غزة، يفرز العاملون أصناًفا عديدة من األسماك كالًّ على 
حــدة، يضعونها فــي صناديق زرقاء مملــوءة بالثلج المجروش، 
بعضهــا لضخهــا فــي الســوق المحلــي وأخــرى لتســويقها في 

الضفــة الغربيــة يومــي األحــد واألربعــاء مــن كل أســبوع؛ مــا 
يثيــر تســاؤالت عــن دواعــي ذلك في ظــل الحاجــة إلى تغطية 
احتياجات المواطنين بما ينعكس على أســعار البيع تحت وقع 

الضائقة االقتصادية التي يعيشها القطاع.

يراقب أبو حصيرة وهو يجلس على كرسي بالستيكي حركة الزبائن 
»الضعيفة« على الحســبة، يعرض أمامه أنواًعا وكميات متعددة 
مــن األســماك وبأوزان مختلفة، منها أســماك الجــرع، والجمبري، 

واللوقس، والغزالن، والسويسي، مليطا، وسلطعون البحر.

غزة/ األناضول:
على مدى ســنوات، اعتاد صياد األســماك الفلســطيني 
ناصر بكر )59 عاما(، تناول ســمكة »األرنب«، على الرغم 
من معرفته باحتوائها على »سم قاتل«، دون أن تتسبب 

له بأي خطر.
فقــد كان بكــر يمتلك، بحســب ما يقــول، الدراية الكافية 

بطريقة تنظيفها ونزع السموم منها، قبل طهيها.

لكّن المحظور حدث، في 12 أكتوبر/ تشرين األول الجاري، 
بعد أن اعتمد بكر على زوجته في تنظيف وطهي سمكة 

»أرنب« وقعت في شباكه.

"تسويق األسماك""تسويق األسماك" في الضفة متنفس رزق لصيادي غزة في الضفة متنفس رزق لصيادي غزة

"أرنب" بحري كاد يفتك بعائلة في غزة"أرنب" بحري كاد يفتك بعائلة في غزة

وتســبب األمــر، يف تســمم بكــر، وســبعة مــن أفــراد عائلتــه، ودخولهــم 
إىل غرفة العناية املركزة، التي مكثوا فيها مدة أسبوع كامل.

ويقــول الصيــاد: "اعتدنــا أكل ســمكة األرنــب، لكــن هــذه املــرة أصبنا 
بتســمم شــديد، وكان وضعنــا الصحــي خطــرا؛ أُدخلنــا غرفــة العنايــة 

املكثفة يف املستشفى ملدة أسبوع، ونجونا من املوت".
ســمكة  وبيــع  صيــد  غــزة،  قطــاع  يف  املســؤولة  الــوزارات  وتحظــر 
"األرنب"، لسّميتها العالية، وهو ما يدفع الصيادين إىل تناولها يف 

منازلهم، بعد تنظيفها بطريقة محددة.
ويضيــف بكــر: "ال نبيــع هــذه األنــواع مــن الســمك للمواطنــن، لكــن 
عنــد اصطيادهــا نأخذهــا لنأكلهــا يف البيــت، كونهــا ذات طعم لذيذ 

ومميز".
ويوضــح أنــه كان يحــرص عــى تنظيفهــا بنفســه؛ لكنــه يف هــذه املــرة 

اعتمد عى زوجته يف تجهيزها للطهي.
الســموم  مــن  تنظيفهــا  كيفيــة  جيــًدا  تــدرك  أنهــا مل  "يبــدو  ويتابــع: 

املتمركزة يف أماكن معينة يف جسمها".

ويوضــح أن الســموم ترتكــز يف تلــك الســمكة داخــل األمعــاء والكبــد 
والجلد والخياشيم.

وذكر أن حالة أفراد عائلته الصحية يف الوقت الحايل "جيدة"، بعد 
أن خرجوا من املستشفى.

سمكة محظورة
بــدوره، يقــول زكريــا بكــر، املختــص يف "قطــاع الصيــد البحــري": إن 
صيــد وبيــع ســمكة األرنــب، محظــور منــذ عــدة ســنوات، مضيفــا "أي 
صياد يتم الكشف أنه يسّوق سمكة األرنب، تتم مقاضاته قانونيا".

ويلفــت إىل أن "أســواق القطــاع تخلــو مــن تلــك األســاك، كونهــا 
سامة وقد تودي بحياة آكليها، لكنه الكثر من الصيادين الذين تقع 
الســمكة يف شــباكهم، يتناولونهــا ألنهــم غــر قادريــن عــى بيعهــا يف 

األسواق".
من أخطر أسماك العالم

من جانبه، يقول عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية يف قسم 
بغــزة، إن ســمكة األرنــب مــن "أخطــر  بالجامعــة اإلســامية  األحيــاء، 

األســاك يف العــامل الحتوائهــا عــى ســم قاتــل، كونهــا تتغــذى عــى 
الطحالب السامة".

ويضيــف: "هــذا النــوع مــن األســاك قــادم مــن املحيــط الهنــدي عرب 
البحر األحمر وقناة السويس للبحر املتوسط، قبل أن ينترش فيه".

ويوضح أن السمكة التي تعرف أيضا باسم "فوغو" و"القراض"، يتم 
تناولها يف اليابان.

ويســتدرك: "لكنهــم )ســكان اليابــان( يتعاملــون معهــا بحــذر شــديد، 
عرب مختصن، كونها تحتوي سموما قاتلة".

ويذكــر أن الكثــر مــن دول العامل وفلســطن، ســجلت حاالت تســمم 
ووفاة، بعد تناول تلك السمكة.

ويبــّن أن أعــراض التســمم لــدى اإلنســان تختلــف مــن شــخص آلخــر، 
بحسب قوة مناعة الجسم، أو كمية السم الذي تناوله.

أكتوبــر  توفيــت يف  غــزة،  مــن  فلســطينية  ســيدة  أن  اإلشــارة  تجــدر 
2019، عقــب تناولهــا ســمكة األرنــب، بعــد أن مكثــت 10 أيــام يف 

غرفة العناية املركزة.

غالية الثمن
األســبوع  ســوقت  رشكتــه  إن  حصــرة:  أبــو  يقــول 
املــايض ثاثــة أطنــان مــن األســاك، وهــي واحدة من 
أربــع رشكات غزيــة تصــدر األســاك إىل الضفــة، لكنه 
يؤكد أن هذه الكميات ال تؤثر يف احتياجات الســوق 

املحيل.
بـ"نســبة  تتــم  تســوق  التــي  الكميــة  أن  إىل  ويشــر 
وتناســب" حســب مــا يجــود بــه البحــر، وتــؤدي وزارعــة 

الزراعة دوًرا رئيًسا يف هذا الجانب.
ويوضــح أن التصديــر يتطلــب مــن أصحــاب الــرشكات 
الحصــول عليــه  وقبــل  الــوزارة،  إذن  الســمكية إحضــار 
تحديــد  الســمكية  للــروة  العامــة  اإلدارة  عــى  يجــب 
الكميــة املســموح بهــا مبــا ال يؤثــر يف الســوق، فمثــا 
يســمح  ال  الــذي  الشــعبي  النــوع  وهــو  الرسديــن، 

بتصديره إال إذا كان فيه فائًضا.
45 عامــًا يعتاشــون مــن  وُتشــّغل رشكــة أبــو حصــرة 
العمــل البحــري والتوزيــع، ويف املحــال واملطعم، يف 
حــن يقــدر عــدد الصياديــن الذيــن يعملــون بالتصدير 
فقط عى القوارب الصغرة بنحو 400 صياد، إضافة 

للقوارب الكبرة.
أوقفــت  إن  "فلســطن"  ســؤال  عــى  رده  يختــر 
الجهــات املختصــة التســويق، بلهجــة عاميــة: "بتكــون 
جنيــت عــى الصياديــن، إحنــا بالكاد نســدد مصاريف 
العــال والوقــود )..( زمــان كانــت األمــور ماشــية، ومــا 

كنا نسأل عى التصدير".
صيــاد شــاب –رفــض الكشــف عــن اســمه– يعمــل يف 
الحسبة، بدا غاًضا وهو يعرب عن رفضه تصدير معظم 
الصيــد البحــري إىل أســواق الضفــة، معلــًا رفضــه بــأن 
ذلــك يرفــع الســعر إىل الضعــف وأحياًنــا ضعفــن يف 

بعض األنواع.
عرشيــن  اليــوم  الغــزال  ســمك  كيلــو  "ســعر  يقــول: 
شــيقا، وعندما يكون هناك ســحب للتســويق يصبح 
ســعره 40 شــيقا، وكذلــك املليطــا وغرهــا، وعليه ال 

يستطيع املواطن يف غزة رشاءها".
ويعتقد الصياد ذاته أن ســعر ســمك ســلطان إبراهيم 
الــذي يبــاع يف أســواق غــزة بســعر 50 شــيقا للكيلــو، 
ســينخفض إىل 30 شــيقا إذا مــا أوقــف تصديــره إىل 

أسواق الضفة.

تحقيق مصلحة المهنة
املتحــدث باســم وزارة االقتصــاد عبــد الفتــاح مــوىس، 
غــر  األنــواع  مــن  هــي  املصــدرة  األســاك  إن  يقــول 
الشــعبية وبكميــات محــدودة متفــق عليهــا بــن لجنــة 
ومباحــث  والزراعــة  االقتصــاد  وزاريت  تضــم  مشــرتكة 
مصلحــة  يحقــق  التســويق  أن  مؤكــًدا  التمويــن، 
للعاملــن يف القطــاع البحــري ويعينهــم عــى تحســن 

أحوالهم املعيشية.
وضعــت  وزارتــه  إن  "فلســطن"،  لصحيفــة  ويقــول 
سياسة للتصدير بحيث يخصص فقط لألنواع مرتفعة 
الثمــن مــع توفــر كميــات منهــا لألســواق املحليــة، أمــا 
األنــواع الشــعبية مثــل الرسديــن، والســكمبلة، والبوري 
وغرهــا فيســمح بتصديرهــا إذا توفــرت كميــات كبــرة 

منها تحقق االكتفاء يف السوق.
ويشــدد عــى أن الضوابــط والسياســات التي وضعتها 
الوزارة تراقب اللجنة املشــرتكة تنفيذها يف الســوق، 

"وال تؤثر يف سعر األساك يف غزة".

كانــت  الســوق،  واقــع  يشــخص  الصيــاد  كان  وبينــا 
بيــع  محــال  بــن  تتنقــل  منصــور  غســان  أم  الحاجــة 
األســاك داخــل الحســبة، تحــاول مفاصلــة البائعــن 
الــذي  ذاتــه  بالســعر  "جربيــدي"  ســمك  كيلــو  لــرشاء 
حصلت عليه قبل أسبوع، وقد فشلت يف ذلك أمام 

مترتس البائعن عند سعٍر موحد.
تقول: "اشــرتيته األســبوع املايض بـ 15 شــيقا، اآلن 

بدهم بالكيلو 25 شيقا مش راضين يتنازلوا".
الحاجــة  تداهــم  ذلــك؟  قبــل  جمــربي  اشــرتيت  هــل 
ابتســامة تهكــم وهــي تفــرد ذراعيهــا: "من قــادر يقرب 
عليــه.. الوضــع معــدوم"، وتــرى أن تصديــر األســاك 
الدخــل  أصحــاب  مــن  املواطنــن  فرصــة  يقلــص 
محــددة  ويجعلهــا  األنــواع،  بعــض  عــى  املحــدود 

باملواطنن الذين ميتلكون قدرة رشائية مرتفعة.
لكن املختص يف الشأن االقتصادي د. معن رجب، 
ينظــر إىل األمــر مــن زاويــة مختلفــة عــا قالــه الصيــاد 
يجــد  أن  رضورة  عــى  يشــدد  إذ  منصــور،  والحاجــة 
الوقــت  ويف  مناســب،  بســعر  الســلعة  املســتهلك 
نفسه مراعاة الصيادين الذين يبذلون جهًدا يف صيد 
األســاك مــن أجــل تعويــض املخاطــر واملخارس التي 
يواجهونهــا بفعــل ســيطرة االحتــال عــى البحــر، إىل 

جانب النفقات العالية للصيد".
سببان للتسويق

يحــدد  الصياديــن،  شــؤون  يف  مختــص  بكــر  زكريــا 
ســببن لتســويق األســاك للضفة، األول لرفع أســعار 
للمحروقــات،  "ضئيــًا"  تعويًضــا  والثــاين  األســاك، 
وتحقيًقــا لهامــش ربــح معقــول، منبًهــا إىل أن األصناف 

ر ال يستطيع املواطن رشاؤها. التي ُتصدَّ
ويبن بكر يف حديثه لـ"فلسطن" أن هناك توازًنا بن 
تســويق األســاك إىل الضفــة وبــن مــا يــرتك ألســواق 
تصطــاد  التــي  الكميــات  عــى  ذلــك  ويتوقــف  غــزة، 
ا قرابة  ووقت الصيد، فمثًا الجمربي يبلغ سعره حاليًّ
 140 إىل  يصــل  الشــتاء  أربعينيــة  ويف  شــيقا،   50

شيقًا.
االقتصاديــة  العجلــة  يحــرك  التســويق  أن  ويعتقــد 
واملاليــة يف قطــاع غــزة ويشــغل املئــات مــن األيــدي 
العاملة، ويحســن من الوضع املعييش للصياد الذي 

ال يزيد دخله عى 20 شيقا يومًيا.

بــوزارة  مســؤولن  عــن  صــادرة  معطيــات  بحســب 
الزراعــة، أنتــج قطــاع غــزة العــام املــايض نحــو )4662( 

طنًا من األساك، و)3650( طنًا يف عام 2019.
معايير ومحددات

للــروة  العامــة  اإلدارة  يف  الخدمــات  دائــرة  مديــر 
نظامــا  هنــاك  أن  يوضــح  صــاح  جهــاد  الســمكية، 
ومحددات لعملية التســويق يف الضفة، فـ"األســاك 
االقتصاديــة" التــي يزيــد ســعر الكيلــو منهــا عــى 50 
تكــون  فلــن  املحــيل  الســوق  تركــت يف  "لــو  شــيقًا، 

مبتناول جميع املواطنن مها تدىن سعرها".
ويشــر صــاح لصحيفــة "فلســطن" إىل أنــه أُعطيــت 
األنــواع  مــن  مفتوحــة  كميــات  لتصديــر  موافقــة 
االقتصاديــة، يف حــن ال تزيــد نســبة تصدير األنصاف 
أفضــل حاالتــه  اإلنتــاج يف  مــن   10% عــى  الشــعبية 

)100 كيلو لكل طن(. 
وبشــأن آليــة ضبــط النســبة املعلنــة، يوضــح أن التجــار 
بالكميــات  منوذًجــا  ميلــؤون  األربعــة  املســوقن 

املســموح بتســويقها قبــل يــوم مــن التصديــر، حيــث 
يعمــل مندوبــو وزارة الزراعــة ومباحــث التمويــن عــى 

تدقيق الكميات وفق النموذج.
هــذه السياســة بنيــت عــى مرتكزين، يقــول: "بصفتنا 
مســؤولن عــن قطــاع الصيــد واجبنــا ومهمتنــا تحقيــق 
عائد مجٍد للصياد، لذا يجب بيع بعض األنواع بسعر 
مرتفــع لتغطيــة نفقــات الصيــد وجــرب الــرر، وواجــب 
آخــر بتوفــر املنتــج الســميك بســعر متعــدل يف ســوق 

غزة".
يصطاد الصيادون 150 صنًفا من األساك، منها 15 

صنًفا هي األنواع االقتصادية، بحسب صاح.
ويبلــغ معــدل تســويق األســاك للضفــة، وفــق إفــادة 
املســؤول بالروة الســمكية، 10 أطنان أســبوعًيا منها 
6-5 أطنان من سمك "الدنيس" التي تنتجها املزارع 

أن  إىل  مشــًرا  القطــاع،  يف  االســتثارية  الســمكية 
املــزارع تصــدر %60 مــن إنتاجهــا إىل الضفــة وتبقــى 

و%40 لغزة.
أمــا إجــايل إنتــاج الصيــد البحــري فيبلــغ شــهرًيا قرابــة 
الضفــة  إىل  منهــا  طًنــا   40 يذهــب  طــن،   200-300

بــدء إعــادة ســاح االحتــال بتســويق األســاك  منــذ 
منذ ثاث سنوات.

املختصــة  الــوزارات  ســاح  "ســبب  صــاح:  ويقــول 
الكبــرة  الخســائر  مــن  الصياديــن  بالتصديــر، شــكاوى 
عــن  بتوقفهــم  وتهــدد  تعويضهــا  يســتطيعون  ال  التــي 

العمل".
مزايا كبيرة

رجــب  د.  يؤكــد  االقتصــادي،  الخبــر  إىل  وبالعــودة 
أن تســويق األســاك يف الضفــة ال يؤثــر يف الســوق 
املحــيل رغــم حاجــة غــزة إىل كميات أكرب من املنتجة 
لتعويــض  املجمــد  الســمك  ُيســتورد  إذ  شــهريا، 

األصناف وتحقيق التوازن السوقي.
ويضيف رجب لصحيفة "فلســطن": "األصل أننا يف 
وطــن واحــد وضمــن ســوق واحــد، ولكننــا أمــام حواجــز 
وقيــود إرسائيليــة تحــول دون تدفــق الســلعة لشــطري 
الوطــن، مــا يجعــل تســويق األســاك كأننا أمــام عاقة 
تجاريــة بــن إقليمــن، إضافــة إىل ذلــك ال ميكــن ألي 
اقتصاد أن ينغلق عى نفسه، وإال سيرتك الصيادون 

البحر إذا مل يعد عليهم مبنافع اقتصادية".

صياد: كميات وفيرة تذهب إلى 
أسواق الضفة والسعر يرتفع ضعفين

بكر: األسماك االقتصادية تفوق 
القدرات الشرائية للمواطنين في غزة 

شركة »أبو حصيرة«: بالكاد نغطي 
مصاريف العمال والوقود

ا.. فماذا عن األسعار في القطاع؟ ا ترسل شهريًّ 40 طنًّ
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غزة/ وائل الحلبي:
بدأ اتحاد كرة القدم التواصل مع نادي "آروكا" الربتغايل مبكرًا من 
أجل ضامن تواجد املحرتف الفلسطيني عدي دباغ برفقة الفدايئ 
يف بطولــة كأس العــرب، امُلقــررة يف العاصمــة القطريــة الدوحــة يف 

نهايئ شهر نوفمرب القادم.

وتــأيت هــذه االتصــاالت خاصــة وأن الدبــاغ يعــد أحــد أهــم العنــارص 
عــن  غيابــه  تأثــر  واضحــًا  وكان  الفنــي،  الجهــاز  عليهــا  يعــول  التــي 
يف  الوديتــن  وبنغــادش  قرغيزســتان  مبــارايت  يف  املنتخــب 
سبتمرب املايض بعدما اعتذر عنهام نظرًا النشغاله مع ناديه الذي 

كان يستعد النطاق الدوري الربتغايل.

غزة/ وائل الحلبي:
عقدت دائرة شئون الاعبن باتحاد كرة القدم، ورشة عمل ملناقشة 
الريــايض  املوســم  لائحــة  املحــددة  والــروط  الســنوي  التعميــم 

2022-2021، والتي جرت مبقر نادي األقىص، أمس.
وشــهدت الورشــة حضــور وجــدي جــودة رئيــس دائــرة شــؤون الاعبــن 
نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  الطويــل  وعدنــان  اللجنــة  وأعضــاء 

األقىص باإلضافة ملندويب أندية فرع الوسطى والجنوب.
وأكــد جــودة عــى أهميــة الورشــة والتــي شــهدت نقاشــًا موســعًا حــول 
بعــض التعديــات، والتــي ســتعود بالفائــدة عــى األنديــة واإلداريــن 

للحفاظ عى حقوق الاعبن والفرق لتفادي الوقوع يف األخطاء.
والتعليــامت  اللوائــح  لدراســة  األنديــة  منــدويب  كافــة  جــودة  ودعــا 
الصادرة عن االتحاد بشــكل دقيق، خاصة وأن معرفة املســؤولن عن 
األنديــة وفهمهــم لهــذه اللوائــح سيســاعد بشــكل كبر عــى تفادي أي 

مشكات يف املرحلة القادمة.

وقــدم فايــق البســوس أمــن رس لجنــة شــئون الاعبــن رشحــًا موســعًا 
للتعميم السنوي الخاص بالاعبن، موضحًا البنود التي تم تعديلها 

باإلضافة للبنود األخرى التي تم استحداثها.
وأشــار البســوس إىل أن اللجنة ســتقوم بإصدار منوذج عقد اختياري 
لتنظيــم العاقــة بــن األنديــة والاعبــن، والــذي ســيكون معتمــدًا مــن 

االتحاد.
واســتعرض البســوس أهــم البنــود املســتحدثة يف الائحــة والتــي كان 
أبرزهــا الــزام جميــع األندية بتطعيم الاعبن واألجهزة الفنية واإلدارية 
مــدريب  مســتوى  تحديــد  قــرار  جانــب  إىل  كورونــا،  فــروس  بلقــاح 
الدرجتــن  فــرق  بإلــزام  والقــايض  واألوىل،  املمتــازة  الدرجتــن  فــرق 
بالتعاقــد مــع مدربــن ممــن حصلــوا عــى شــهادة التدريب املســتوى 
الثاين "B"، فيام ُيســمح للمدربن الحاصلن عى شــهادة التدريب 
املستوى األول "C"، إىل جانب السامح بتنقل الاعبن بن مختلف 

الدرجات خال االنتقاالت الشتوية.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ج فريــق خدمــات النصــرات بطــًا لــدوري "جــوال" لكــرة اليــد، عقــب تعادلــه مــع  ُتــوِّ
فريق اتحاد دير البلح )29/29(، يف اللقاء قبل الختامي ملباريات دوري "الباي 

أوف"، عى صالة الشهيد سعد صايل غرب مدينة غزة.
وبــدأ النصــرات صاحــب التاريــخ الكبــر والعريــق يف لعبــة كــرة اليــد قويــًا محــاواًل 
الســيطرة عــى مجريــات اللقــاء، فــرب بقــوة وحاول التقدم أكرث مــن مرة، معتمدًا 
عــى خــربة ورسعــة ومهــارة العبيــه يف إنهــاء الهجــامت، إال أن العبــي اتحــاد الديــر 
الطامحــن، اســتفاقوا وعــادوا ألجــواء اللقــاء، فبــدأت اإلثــارة حــارضة بــن الطرفــن، 
فأصبحــت النتيجــة هــدف هنــا وهــدف هنــاك، مــع تفــوق بســيط للنصــرات الــذي 

استطاع أن يخرج الشوط األول منترصًا بنتيجة 13-11.
يف الشوط الثاين حاول النصرات زيادة الفارق وهو ما تحقق إيل أن وصل لثاثة 

أهداف, لكن أبناء اتحاد دير البلح عادل النتيجة وتقدم بفارق هدف.

توتــرت أعصــاب أبنــاء النصــرات, عقــب تقــدم فريــق اتحــاد الديــر أكــرث مــن مــرة, 
وشــعورهم بهروب اللقب منهم, وتواصلت املباراة ســجااًل إيل أن انتهت املباراة 
النقطــة  عــى  بعــد حصولــه  بطــًا  النصــرات  ويتــوج   ,)29/29( بنتيجــة  بالتعــادل 

الخامسة, بينام ضمن اتحاد الدير البلح املركز الرابع برصيد نقطتن فقط.
أدار اللقــاء تحكيميــًا: للســاحة إيــاد برهــوم وعمــر الســلوت، ومســجل أحمــد بدوان، 

وميقايت عيل طه.
ويتواجــه فريقــا جمعيــة الصــاح وخدمــات الربيــج يــوم الثاثــاء القــادم عــى صالــة 

سعد صايل, لتحديد املركزين الثاين والثالث.
مــن جهتــه، هنــأ عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــن عــام املجلــس األعــى للشــباب 
والرياضــة، نــادي خدمــات النصــرات فوزه باللقــب، وأعلن عن تقديم مكافأة مالية 
بقيمــة عــرة آالف شــيكل، عــى أن يتــم حفــل التتويــج خــال األســبوع الجــاري يف 

مقر النادي.

اتحاد الكرة اتحاد الكرة 
يتواصل مع يتواصل مع 

نادي "آروكا" نادي "آروكا" 
البرتغاليالبرتغالي

لجنة شؤون الالعبين تعقد ورشة عمل لمناقشة التعميم السنويلجنة شؤون الالعبين تعقد ورشة عمل لمناقشة التعميم السنوي

خدمات النصيراتخدمات النصيرات
ج بلقـب دوري "جوال" لكرة اليد ج بلقـب دوري "جوال" لكرة اليديتوَّ يتوَّ

 ينضم لغزة الرياضي  ينضم لغزة الرياضي 
على سبيل اإلعارةعلى سبيل اإلعارة أبو ديابأبو دياب لضمان مشاركة عدي 

دباغ في كأس العرب

غزة/ وائل الحلبي:
توصــل نــادي غــزة الريــايض التفــاق مــع نظــره 
ســبيل  عــى  األخــر  حــارس  لضــم  الهــال 
لتعزيــز  العميــد  مســاعي  إطــار  يف  اإلعــارة، 
صفوفــه تحضــرًا النطــاق منافســات الــدوري 

املمتاز يوم 4 من شهر ديسمرب املقبل.
الهــال لضــم  الريــايض اتفاقــه مــع  وأتــم غــزة 
اإلعــارة  ســبيل  عــى  ديــاب  أبــو  إيــاد  حارســه 
مجلــس  محــاوالت  ظــل  يف  واحــد،  ملوســم 
إدارة النادي الجديد لتجهيز كافة احتياجات 
الفريــق قبــل بدايــة مشــواره بالدرجــة املمتــازة 

التي عاد لها قادمًا من الدرجة األوىل.
وميثــل انتقــال أبــو ديــاب للعميــد إضافة قوية 
للريايض يف ظل وجود إسامعيل املدهون، 
حيــث ميتلــك إمكانيــات وخــربة كبرة، حيث 
الصعــود  لبطاقــة  األهــيل  حصــد  يف  ســاهم 
لــدوري الدرجــة املمتــاز بفضــل تألقــه الافت 
مــع الفريــق، وســبق لــه اللعــب برفقــة شــباب 
جباليــا يف املوســم قبــل املــايض معــارًا مــن 

الهال.
حارســه  مــع  التفــاق  التوصــل  الهــال  وحــاول 
للعودة إىل صفوف الفريق من جديد، إال أن 
وجهــات نظــر الطرفــن مل تكــن متوافقــة ليقــرر 
اإلعــارة  لخــوض  ثالثــة  فرصــة  منحــه  النــادي 

لعميد أندية فلسطن.
ويعــد أبــو ديــاب ســادس الوافدين الجدد إىل 
الريــايض بعدمــا ســبق لــه التعاقــد مع محمود 
النــرب ومحمــد أبــو عــودة مــن خدمــات رفــح 
وإبراهيــم وشــاح مــن خدمــات الربيــج ومحمــد 
بــارود مــن خدمــات ديــر البلــح وعمــر حمــد من 

خدمات جباليا.
رحيــل  تعويــض  عــى  الريــايض  غــزة  ويعمــل 
الثنايئ محمد أبو شاملة وعدي الغلبان عى 
أمــل التعاقــد مــع العــب وســط ارتــكاز، بعدمــا 

أنهى ملف حراسة املرمى.

غزة/ عاء شاميل: 
اختــار اتحــاد كــرة الطائــرة، نــادي الصداقــة كممثــل أول لفلســطن يف 
البطولــة العربيــة الـــ)40( لألنديــة لفئــة الرجال، التي ســتقام يف تونس 

يف منتصف شهر فرباير 2022.
وينتظــر االتحــاد انتهــاء دوري الضفــة الغربيــة لتحديــد الفريــق الثــاين 
الــذي ســُيمثل فلســطن يف البطولــة ذاتهــا، حيــث جــاء ترشــيح فريــق 
الصداقة من غزة بصفته حاما للقب دوري "جوال" ملوسم 2021.

يشــار إىل أن فريقــي خدمــات جباليــا وســنجل آخــر من مثا فلســطن 
يف البطولة العربية العام املايض بجمهورية مرص العربية.

يشــار إىل أن آخــر بطولــة عربيــة شــارك فيها نــادي الصداقة كانت عام 
2012 يف العاصمة اللبنانية بروت.

الصداقة وبطل الضفةالصداقة وبطل الضفة
يمثالن فلسطين في البطولة 

العربية لكرة الطائرة بتونس
غزة/ عاء شاميل: 

حدد اتحاد كرة السلة مواعيد مبارايت نهايئ دوري "جوال" للموسم الحايل 
وخدمــات  الربيــج  خدمــات  فريقــي  بتأهــل  الختاميــة  املحطــة  وصولــه  بعــد 

املغازي. 
وحــددت لجنــة املســابقات يــوم 27 مــن الشــهر الجــاري موعــدًا إلقامــة مبــاراة 
الذهــاب املقبــل الســاعة السادســة مســاًء عــى صالة ســعد صايــل، فيام يوم 

30 من نفس الشهر موعدًا إلقامة مباراة اإلياب يف نفس الزمان واملكان. 
وقال اتحاد الســلة إن النهايئ إذا ذهب ملباراة ثالثة ســتقام يوم 3 من شــهر 

ديسمرب القادم الساعة السادسة مساًء عى صالة سعد صايل. 
وعقــد اتحــاد كــرة الســلة اجتامعــًا بحضــور جهاز الرطــة وإدارة النادين وقرر 

السامح لـ)500( شخص من الجمهور مناصفة بن الفريقن.

تحديد مواعيد تحديد مواعيد 
مباريات نهائي دوري مباريات نهائي دوري 

كرة السلةكرة السلة
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مدريد/ )أ ف ب(:
موقعــة  وحســم  مجــددًا  مدريــد  ريــال  فعلهــا 
الـ"كالســيكو" للمــرة الرابعــة تواليــًا بفــوزه عــى غرميــه 
برشلونة يف معقله "كامب نو" بنتيجة 1-2 أمس يف 

املرحلة العارشة من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
الهولنــدي  املــدرب  موقــف  صعوبــة  مــن  ريــال  وزاد 
رونالد كومان بإسقاطه النادي الكاتالوين بهدفني من 

هجمتني مرتدتني رسيعتني بدأها من منطقته.
ويديــن النــادي امللــي بالعــودة منتــرًا مــن ملعــب 
غرميــه الكاتالــوين مرتــني عــى التــوايل للمــرة الثالثــة 
و1930   1929 عامــي  )األوىل  تاريخــه  يف  فقــط 
مــرات  ثــالث  فــاز  حــني  و1965   1963 بــني  والثانيــة 
الجديــد  الوافــد  اىل  غرميــه(،  ملعــب  يف  متتاليــة 
النمســوي دافيــد أالبــا الــذي ســجل الهــدف األول يف 
الدقيقــة 32 ولــوكاس فاســكيز الــذي ســجل الثاين يف 

الوقت بدل الضائع )4+90(.
وقلــص الوافــد الجديــد البديــل األرجنتينــي ســرخيو 
الهزميــة  مينــع  أن  دون  مــن   )7+90( الفــارق  أغويــرو 
موقعــة  يخــوض  كان  الــذي  الكاتالــوين  النــادي  عــن 
األرجنتينــي  النجــم  رحيــل  منــذ  األوىل  الـ"كالســيكو" 

ليونيل مييس اىل باريس سان جرمان الفرنيس.
وبخســارته الثالثة يف الـ"كالســيكو"، بات كومان ثاين 
مــدرب فقــط يف تاريــخ النــادي الكاتالــوين يخــر أول 
ثــالث مباريــات ضــد الغريــم امللــي بعــد اإليرلنــدي 

حقــق  فيــا  و1940،   1935 بــني  أكونيــل  باتريــك 
ريــال أفضــل سلســلة انتصــارات لــه ضــد غرميــه منــذ 
عــام 1965 حــني حقــق انتصــاره الســابع تواليــًا عــى 
1965 يف سلســلة تضمنــت حينهــا  "بالوغرانا"عــام 

فوزًا يف مسابقة الكأس وستة يف الدوري.
ويجــد برشــلونة نفســه قابعــًا يف املركــز الثامــن برصيد 
15 نقطــة مــع مبــاراة مؤجلــة ضــد إشــبيلية، فيــا نجــح 
فريــق املــدرب اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت بهــذا الفــوز 
أمــام  بــه خســارته يف املرحلــة الســابقة  الــذي عــوض 
ملعــب  يف   1-2 إســبانيول  اآلخــر  كاتالونيــا  قطــب 

األخر، يف الرتبع عى الصدارة مؤقتا.
"ســعاديت  عــن  أنشــيلويت  أعــرب  االنتصــار،  وبعــد 
بالفــوز لكنهــا ليســت ســوى ثــالث نقاط. خضنــا مباراة 
براغاتية، بذكاء كبر. دفاعيًا، كنا حيدين جدًا..."، 
مشــددًا عــى "رضورة االســتفادة مــن إمكانيــات هــذا 
نعــم،  بإمكاننــا منافســة أي كان.  أنــه  الفريــق. أعتقــد 

الفريق صلب جدًا".
وكنــا  "عــاىن،  فريقــه  أن  الفــذ  اإليطــايل  املــدرب  ورأى 
قادريــن عــى التعامــل مــع املعانــاة. حتى مــن دون كرة، 
مل نفقد السيطرة عى املباراة. وهذه نقطة قوة أيضًا".

فيهــا  يفشــل  التــي  تواليــًا  الخامســة  املبــاراة  وهــي 
سلســلة  يف  غرميــه  أمــام  منتــرًا  بالخــروج  برشــلونة 
بدأت بتعادل ســلبي عى أرضه يف ديســمرب 2019، 
فيا يعود فوزه األخر يف "كامب نو" اىل 28 أكتوبر 

2018 عندما أكرم وفادة غرميه 5-1.
وتضــاف هــذه الهزميــة اىل معانــاة الفريــق الكاتالــوين 
فــوزه  حقــق  حيــث  أيضــًا  أوروبــا  أبطــال  دوري  يف 
االول األربعــاء املــايض عــى حســاب دينامــو كييــف 
مذلتــني  خســارتني  بعــد  -1صفــر  بصعوبــة  االوكــراين 
امــام بايــرن ميونيــخ االملاين وبنفيــكا الربتغايل بنتيجة 

واحدة صفر3-.
ومــن هجمــة مرتــدة رسيعــة بــدأت مــن مشــارف منطقة 
النــادي امللــي، نجــح رجــال أنشــيلويت يف الوصــول 
اىل الشــباك يف الدقيقــة 32 بهــدف رائــع ألالبــا الــذي 
بهــا  فتقــدم  رودريغــو،  الربازيــي  مــن  الكــرة  وصلتــه 
وأطلقهــا مــن مشــارف املنطقــة اىل ســقف الشــباك، 
ليجد ظهر بايرن ميونيخ األملاين الســابق طريقه اىل 

املرمى يف أول ظهور له يف الكالسيكو.
ورغــم بعــض الفــرص مــن قبل الطرفــني، بقيت النتيجة 
بــدل  الوقــت  مــن  الرابعــة  الدقيقــة  عــى حالهــا حتــى 
الضائع حني خطف ريال الهدف الثاين بهجمة مرتدة 
رسيعــة بــدأت مــن منطقته ووصلــت الكرة اىل البديل 
ماركــو أسينســيو الــذي تقــدم وســدد يف تــر شــتيغن 
يف  فأطلقهــا  فاســكيس  أمــام  ســقطت  الكــرة  لكــن 

الشباك )4+90(.
وعندمــا كان الحكــم يســتعد الطــالق صافــرة النهايــة، 
نجح أغويرو الذي دخل يف الدقيقة 74، يف تقليص 

الفارق بتمريرة من ديست )7+90(.

ريال مدريد يفعلها مجدًدا ويحسم الـ"كالسيكو" للمرة الرابعة توالًيا

ليفربول يكتسح يونايتد في معقله وثالثية تاريخية لصالح

قمة سلبية بين سان جرمان 
ومرسيليا في الدوري الفرنسي

روما يوقف انتصارات نابولي 
وديباال ينقذ يوفنتوس أمام إنتر

الدوري اإلسباني

الدوري اإلنجليزي

مانشسرت/ )أ ف ب(:
ثالثيــة  صــالح  محمــد  املــري  الــدويل  ســجل 
"هاتريــك" تاريخيــة ليقــود ليفربــول اىل فوز كبر 
يونايتــد  مانشســرت  األزيل  غرميــه  عــى  -5صفــر 

ترافــورد" يف املرحلــة  "أولــد  يف معقلــه ملعــب 
لكــرة  املمتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري  مــن  التاســعة 
الرنوجــي  املــدرب  مصــر  ليضــع  أمــس،  القــدم 
أويل غونــار سولشــاير عــى املحــك ويقربــه مــن 

اإلقالة.
وبــات صــالح أول العــب عــى اإلطــالق يف تاريــخ 
الـ"برمرليغ" يســجل "هاتريك" يف ملعب "أولد 
ترافــورد" وأول العــب يف تاريــخ ليفربــول يســجل 
ضــد  الديــار  خــارج  متتاليــة  مباريــات  ثــالث  يف 

يونايتد.
وقام الضيوف بانطالقة نارية مفتتحني التسجيل 
كيتــا،  نــايب  الغينــي  عــرب  الخامســة  الدقيقــة  يف 
وأضاف الربتغايل ديوغو جوتا الثاين )13(، قبل 

أن يحقق صالح ثالثيته )38، 5+45 و50(.
خاضــوا  بعدمــا  االرض  أصحــاب  محــن  وزادت 
نصف الساعة األخر بعرشة العبني لطرد البديل 

الفرنيس بول بوغبا.

وحافــظ ليفربــول عــى ســجله الخــايل مــن الهزائــم 
توالًيــا يف  عــرشة  التاســعة  للمبــاراة  الــدوري  يف 
سلســلة بــدأت يف أبريــل مــن املوســم الفائــت، 
رافًعــا رصيــده اىل 21 نقطــة يف الوصافــة خلــف 
تشــليس )22(، فيــا فشــل يونايتــد يف تحقيــق 
الفــوز للمبــاراة الرابعــة توالًيــا يف الــدوري )ثــالث 
هزائــم وتعــادل( ليتجمــد رصيــده عنــد 14 نقطــة 

يف املركز السابع.
منصــب  اىل  وصــل  الــذي  سولشــاير  وفشــل 
املديــر الفنــي ليونايتد يف ديســمرب 2018 خلًفا 
للربتغــايل جوزيــه مورينيــو، يف الفــوز عى نظره 
الــدوري  منافســات  يف  كلــوب  يورغــن  االملــاين 
ومثلهــا  تعــادالت  )ثالثــة  السادســة  للمبــاراة 

هزائم(.
ودخل صالح الذي أصبح أول العب يف ليفربول 
أيًضــا  التاريــخ  توالًيــا،  العــارشة  للمبــاراة  يســجل 
بإحصائيــة أخــرى وانفــرد بفضــل ثالثيتــه بصــدارة 
الــدوري  يف  األفارقــة  الالعبــني  هدافــني  ترتيــب 
املمتــاز رافًعــا رصيده اىل 107 أهداف، متقدًما 
عــى العاجــي ديدييــه دروغبــا أســطورة تشــليس 

.)104(

وكانــت هــذه الثالثيــة االوىل لالعــب يف ملعــب 
"أولــد ترافــورد" منــذ رونالــدو الربازيــي مــع ريــال 
عــام  أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  اإلســباين  مدريــد 

.2003

يف  أهــداف  عــرشة  اىل  رصيــده  صــالح  ورفــع 
الــدوري يف صــدارة ترتيب الهدافني بفارق ثالثة 
عــن جاميــي فــاردي نجــم ليســرت ســيتي، واىل 15 
املســابقات  مختلــف  يف  مبــاراة   12 يف  هدًفــا 

هذا املوسم.
ودخــل يونايتــد اىل املواجهــة بعدمــا أفلــت 
مــن خســارة أمــام أتاالنتــا اإليطــايل يف الجولــة 
أبطــال  لــدوري  املجموعــات  دور  مــن  الثالثــة 
بهدفــني يف  تأخــره  وعــّوض  األربعــاء،  أوروبــا 
بفضــل   3-2 مثــر  فــوز  اىل  االول  الشــوط 
نجمــه الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو صاحب 

الهدف القاتل.
أما ليفربول، فحقق الثالثاء املايض فوزه الثالث 
يف دوري االبطــال هــذا املوســم ليبقــى بالعالمــة 
مدريــد  أتلتيكــو  عــى   3-2 بتفوقــه  الكاملــة، 
اإلســباين يف عقر دار األخر بفضل صالح الذي 

سجل له هدفني. 

باريس/ )أ ف ب(:
انتهى كالسيكو الكرة الفرنسية بالتعادل السلبي بني باريس سان جرمان املتصدر 
ومضيفه مرســيليا الذي فشــل يف االفادة من النقص العددي للضيوف يف نصف 
الساعة االخر عى ملعب "فيلودروم"، بعد طرد املغريب أرشف حكيمي يف قمة 

املرحلة الحادية عرشة من الدوري املحي أمس.
وهذا التعادل االول لفريق العاصمة هذا املوسم مقابل تسعة انتصارات وهزمية، 
لرفع رصيده اىل 28 نقطة بفارق سبع نقاط عن لنس أقرب مطارديه، فيا يحتل 

مرسيليا املركز الرابع عى بعد 10 نقاط من الصدارة.
ويف أول كالســيكو فرنــيس يخوضــه االرجنتينــي ليونيــل ميــيس منــذ وصولــه اىل 
يف  برشــلونة  الســابق  فريقــه  ســقوط  مــن  ســاعات  بعــد  املوســم،  مطلــع  باريــس 
كالســيكو الكــرة االســبانية ضــد غرميــه ريــال مدريــد 1-2 عــى ملعــب كامــب نــو، 
فشــل يف افتتــاح غلتــه التهديفيــة يف الــدوري الفرنــيس وال يــزال يبحــث عن هدفه 

االول.
وأخفق مرسيليا يف تحقيق فوزه االول عى باريس سان جرمان مبلعب "فيلودروم" 
منــذ نوفمــرب 2011، علــًا بأنــه تغلــب عــى النــادي الباريــيس يف عقــر داره "بــارك 
دي برانــس" مطلــع املوســم املــايض )-1صفــر(، وهــو الفــوز الوحيــد له عى غرميه 

يف العقد األخر ويف املباريات الـ24 األخرة يف مختلف املسابقات.
ودخــل فريــق املــدرب االرجنتينــي ماوريســيو بوتشــيتينو املواجهــة بعــد فــوزه عــى 
اليبزيــغ االملــاين يف دوري ابطــال أوروبــا 2-3 بثنائيــة مليــيس ليحافظ عى صدارة 
الــدوري  مســابقة  يف  توالًيــا  الثالــث  بتعادلــه  مرســيليا  اكتفــى  فيــا  مجموعتــه، 

االورويب "يوروبا ليغ" كان امام التسيو اإليطايل.

روما/ )أ ف ب(:
أنهــى رومــا السلســلة التاريخيــة لضيفــه نابــويل ووضــع حــدًا ملسلســل 
انتصاراتــه املتتاليــة عنــد مثــاين مباريات، وذلك بإجباره عى التعادل 
السلبي أمس يف املرحلة التاسعة من الدوري اإليطايل التي شهدت 
1-1 بعدمــا اهتــزت  إنــرت حامــل اللقــب مــع ضيفــه يوفنتــوس  تعــادل 
باولــو  للبديــل األرجنتينــي  مــن ركلــة جــزاء  القاتــل  الوقــت  شــباكه يف 

ديباال.
ودخــل نابــويل بقيــادة مــدرب رومــا الســابق لوتشــيانو ســباليتي اللقــاء 
معاداًل أطول سلســلة انتصارات له يف مســتهل املوســم، بعدما خرج 
فائزًا من مبارياته الثاين األوىل )حقق هذا األمر أيضًا موسم -2017

2018(، لكــن نــادي العاصمــة حرمــه مــن مواصلــة مســعاه للوصول اىل 
ما حققه بني أبريل وأكتوبر 2017 حني حقق 12 فوزًا متتاليًا.

ورغــم هــذا التعــر وفشــله يف تحقيــق فــوزه الرابــع تواليــًا عــى رومــا، 
اســتعاد نابــويل الصــدارة بـــ25 نقطــة لكــن هــذه املــرة بفــارق األهــداف 

فقط عن ميالن الفائز أول أمس خارج ملعبه عى بولونيا 4-2.
ورفع روما رصيده اىل 16 نقطة يف املركز الرابع بفارق نقطتني خلف 
إنرت الذي اكتفى بالتعادل عى أرضه مع غرميه يوفنتوس بعدما كان 
متقدمــًا حتــى الدقيقــة 89 قبــل أن تهتــز شــباكه مــن ركلــة جــزاء نفذهــا 
البديــل ديبــاال الــذي منــح فريقــه نقطتــه الـــ15 لكــن مسلســل انتصارات 
"الســيدة العجــوز" توقــف عنــد 6 مباريــات متتاليــة عــى الصعيديــن 

املحي والقاري.
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 - بالد الرافدين – ضمير 

للغائبين 
2 - شجر عشبي معترش 

ويعرف بالعليق – من 
الفواكه 

3 - حيوان بري + أحد الوالدين 
– من األوزان معكوسة 

4 - ضجة + طيش وتشرُّع
5 - سمين – أنت باالنجليزية 

+ من األزهار معكوسة 
6 - نستخرج منه السكر + 

ثالثة أرباع ناوي 
7 - حيوان مفترس + يوضح 

+ للتحسر 
8 - الَبر + نصف وجود 

9 -يقدم يد العون + جواب
 

العمودي:
1 - للتعريف + حزين 

وزعالن + للتفسير 
2 - يستخدم سماد 

عضوي لزراعة معكوسة 
+ حب – درج معكوسة 
3 - ع + عكس مؤمن 
معكوسة  + يعترف + 

للنداء 
4 -صغير النعامة + 

امتثال وخضوع 
5 - عزة وكرامة – أحرف 

متشابهة + د 
6 - قوي + ُيفرح 

7 - ذل + مختلفان 
8 - عاصمة والية هاواي 

9 -غير معتدل – عثر 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

شركة معروفة اشترت تطبيق 
واتساب عام 2014 ب19 مليار دوالر 

تتكون من 6 أحرف 

واتساب – تلفاز – رسائل فورية – فيديوهات 
-ماسنجر – جهات اتصال – خصوصية – محادثات 
– مجموعات – تلجرام – صور – مذياع – مشرف 

-فيلم – قصة – لغز - ل

حل الكلمة الضائعة

فيسبوك

 

مزارعون يجمعون الزهور من أحد الحقول يف المكسيك                        ) أ ف ب ( استخدام األجهزة 
اإللكرتونية يرض بنوم 
األطفال والمراهقني

برلني/ وكاالت:
قال باحثون دمناركيون يف مراجعة منهجية لدراسات سابقة، إن استخدام األطفال واملراهقني 
لألجهــزة اإللكرتونيــة ذات الشاشــات، يــؤدي عمومــا إىل قلــة نومهــم، كــا يــؤدي يف الكثــر مــن 

الحاالت إىل عدم النوم.
واســتخدم الباحثــون األربعــة الذيــن ينتمــون للمعهــد الوطنــي الدمنــاريك للصحــة العامــة يف 
جامعــة جنــوب الدمنــارك بكوبنهاغــن، 49 دراســة أجريــت خــال الفــرتة بــني عــام 2009 وعــام 

2019، يف مراجعتهم التي نرشت يف مجلة الصحة العامة "يب إم يس بابليك هيلث".

ويــرتاوح عــدد األطفــال واملراهقــني الذيــن شــملتهم الدراســات، والذيــن يصــل عمرهــم إىل 15 
عاما، إىل ما يقرب من 370 ألفا.

ونقلــت وكالــة األنبــاء األملانيــة نقــا عــن عــامل نفيس مقيــم يف أملانيا، أن نتائــج املراجعة تؤكد 
عىل أهمية إبقاء أجهزة الوسائط اإللكرتونية بعيدة عن غرف نوم األطفال.

وكتب الباحثون يف املراجعة، أن النوم له تأثر كبر عىل صحة وسامة األطفال واملراهقني.
وأشــاروا إىل أنــه أمــر حيــوي بالنســبة لتطورهــم وقدرتهــم عىل التعلم، وأنه مــن املمكن أن يكون 

للنوم غر الكايف لفرتة طويلة، آثار صحية عىل املدى الطويل.
وإىل جانــب التغــرات الجســدية والنفســية خــال فــرتيت الطفولــة والشــباب، فقــد تتســبب 

العوامل الخارجية يف قلة النوم، أو الزيادة من حدته، بحسب الباحثني.
وقــد أظهــرت الدراســات الســابقة أن اســتخدام الهواتــف املحمولــة وأجهــزة الكومبيوتــر اللوحيــة 

وغرها من األجهزة ذات الشاشات، يعد من بني تلك العوامل.
ويقول الباحثون إن الدليل عىل وجود صلة بني استخدام الوسائط اإللكرتونية والنوم لفرتات 
أقرص، أقوى بني األطفال الذين ترتاوح أعارهم بني 6 أعوام و15 عاما، باملقارنة مع األطفال 

الذين يبلغون من العمر 5 أعوام وأقل.
واســتخدم األطفــال األكــر ســنا مجموعــة أوســع مــن األجهــزة اإللكرتونيــة، تتضمن أجهــزة ألعاب 
الفيديو، والهواتف املحمولة وأجهزة الكومبيوتر. أما بالنســبة لألطفال الذين ترتاوح أعارهم 
بني 6 أعوام و12 عاما، فقد ارتبط استخدام الوسائط اإللكرتونية لديهم بتأخر أوقات نومهم، 
ونومهــم بــدون عمــق. وبالنســبة لألطفــال الذيــن ترتاوح أعارهم بــني 13 و15 عاما، فقد ارتبط 
ارتبــط  كــا  النــوم،  بحــدوث مشــاكل يف  الشاشــات،  اإللكرتونيــة ذات  اســتخدامهم لألجهــزة 

استخدام وسائل التواصل االجتاعي مبعانتهم من النوم السيئ.

صلصة طماطم تتسبب 
بكارثة مرورية غريب تركيا

باليكسر/ األناضول:
لقــي شــخص مرصعــه وأصيــب 10 آخــرون، إثــر تصــادم 18 مركبــة، بســبب انســكاب صلصــة 

طاطم عىل إحدى الطرق الرسيعة غريب تركيا.
وذكرت وسائل إعام محلية أن اصطدام متسلسل لـ18 سيارة وشاحنة حدث بسبب صلصة 

طاطم منسكبة من إحدى الشاحنات عىل إحدى الطرق بوالية باليكسر غريب الباد.
وأشارت إىل أن شخصا واحدا لقي مرصعه يف الحادث، بينا ُأصيب 10 آخرون

عالج محتمل اللتهاب 
خِطــر يصيـــــب 

العمــود الفقري
تورنتو/ وكاالت:

توصل فريق بحثي من معهد رشودر اللتهاب املفاصل، وهو جزء من شــبكة الصحة الجامعية 
يف تورونتــو بكنــدا، إىل اكتشــاف ميكــن أن يــؤدي إىل عاجــات جديــدة ألخطــر أنــواع التهابــات 
املفاصل، وهو التهاب املفاصل الفقاري املحوري )SpA(، وهو مرض مؤمل، يسبب التهاب 

يف العمود الفقري واملفاصل والعينني واألمعاء والجلد. 
ورغــم املوافقــة عــىل العديــد مــن العاجــات مبــا يف ذلــك العقاقــر البيولوجيــة لعــاج التهــاب 
املفاصــل الفقــاري املحــور )SpA( فــإن 40 إىل %50 مــن املــرىض ال يســتجيبون ألي عاجات 

ويصابون بأمل شديد، لذلك، هناك حاجة ماسة إليجاد عاجات جديدة فعالة.
ويف ورقة بحثية نرشت بالعدد األخر من دورية "ساينس ترانسليشن ميدسني"، أعلن باحثون 
يف معهــد رشودر اللتهــاب املفاصــل، عــن اكتشــاف جديــد قــد يقــود لعــاج فعــال للمــرض، 
حيث ركزوا يف دراســتهم عىل دور العامل املثبط لهجرة الباعم والذي يعمل كروتني يحفز 
االســتجابة االلتهابيــة أو املناعيــة يف الجســم، ولكــن الــدور الــذي يلعبــه هــذا العامــل يف تطــور 

املرض مل يكن معروفا.
ويف هذه الدراسة، الحظ الباحثون أن تعبر هذا العامل ومستقبله، يزداد يف الدم واألنسجة 
يف الناذج ما قبل الرسيرية، ووجدوا أيضًا أن العدالت البرشية )نوع من خايا الدم البيضاء 
التــي تحفــز اســتجابة الجهــاز املناعــي( مــن مــرىض التهــاب املفاصــل الفقــاري املحــوري تفــرز 
تركيزات أعىل من هذا العامل، مقارنة باألفراد األصحاء، وهذا بدوره يدفع الخايا األخرى إىل 

التسبب يف مزيد من االلتهابات.

وفاة 3 أشخاص بحريق يف 
مطعم بالعاصمة األردنية

عان/ وكاالت:
لقــي ثاثــة أشــخاص، مرصعهــم، يف إثــر حريــق شــب بأحــد مطاعــم العاصمــة األردنيــة 

عان.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "اململكة" نقا عن مديرية األمن العام التي أن "فرق إطفاء 
وإســعاف الدفــاع املــدين تعاملــت مــع حريــق شــب داخل مطعــم قرب الجامعــة األردنية 

)..( نتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص".
وأضافت: "عملت فرق اإلسعاف عىل نقل الوفيات إىل مستشفى الجامعة األردنية".
وأفــادت بــأن وفــاة األشــخاص )مل تحــدد هوياتهــم(، ناتجــة عــن تعرضهم لحــروق بالغة يف 

مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات املنبعثة من الحريق.
وأعلنت عن فتح تحقيق ملعرفة أسباب الحريق، وفق املصدر ذاته.
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10 وفيات  ... تتمة مقال نقاط وحروف  ... 

تأجيل جلسة   ... 

االحتالل يقتحم قسم   ... 

إصابات مبواجهات   ... 

االحتالل يطرح  ... 

اعتصام يف جنني ... 

هنية ُيجري   ... 

إعالن فقد شيك
رقــم:  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  رزق  رزق  ربيــع  محمــد  اللــه  عبــد  أنــا/  أعلــن 
قيمتــه   )30000027( الرقــم  الــذي يحمــل  الشــيك  فقــد  عــن   801706441

)2500 شــيكل( املســتحق بتاريخ 2021/9/25 الصادر من حســاب الســيد/ 

محمد نافذ رباح سكيك لدى بنك اإلنتاج الفلسطيني حساب رقم 1042571 
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل 
إعالن بشأن مختار عائلة حمدان )بيت حانون(

تعلن دائرة شؤون املخاتري يف وزارة الحكم املحيل مبحافظات غزة بأن 
الســيد/ جميل يوسف احمد حمدان قد تقدم لشــغل منصب مختار 
لعائلــة حمــدان )بيــت حانــون( عــى من يرغب يف االعرتاض التوجه اىل الدائرة 

يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

علــن أنــا املواطــن / عبداللــه ابراهيم عبد الجليل رضوان عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم ٤١٢٦٢٧١٤٣  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  عاشــور   ارويعــي  أحمــد  عطــا  أنــا/  أعلــن 
400625141  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تغريــد حســام محمــد عبــد العــال عــن فقــد هويتي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803787431 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  هليــل  ابراهيــم  محمــد  روحيــة  أنــا/  أعلــن 
411075948 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  برهومــة  احمــد  انيــس محمــد  أنــا/   أعلــن 
400690855 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ امريه وديع خليل ابو حمد عن فقد هويتي وتحمل 
803094564  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

تبليغات رشعية
إىل املدعى عليه/ عبد الله أحمد عبد الكريم أبو محارب من السبع وسكان 
رفح سابقا وحاليا يف جمهورية مرص ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن يقتيض 
 8/12/2021 املوافــق  األربعــاء  يــوم  الرشعيــة  رفــح  حضــورك إىل محكمــة 
 208/2021 أســاس  الدعــوى  يف  للنظــر  وذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة 
الغيــاب" املقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك  للــرر مــن  وموضوعهــا تفريــق 
املدعية: أسامء كامل يوسف أبو جزر من السبع وسكان رفح. وإن مل تحر 
يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي 

غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2021/10/24.
                                                               قايض رفح الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

أعلــن أنــا املواطــن / دينــا انور شــكري محمد عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    909094583 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   احمد محمد عى كامل ابو عمشة  عن 
فقــد هويتــي وتحمل  الرقــم٨٠٠٧١٥٨١٥ الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    احمد فايز سعيد هنية عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم     803752575     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   وســيم نبيــل محمــد الســامن عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  400229282    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   جهاد حسني خليل الحامرنه   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم400691416 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  نفــني نبيــل محمــد محيســن عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  410575690    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن تسجيل مركبة
هويــة  واحمــل  رفــح  ســكان  مــن  مــايض  أبــو  أحمــد  يوســف  والء   / أنــا  أعلــن 
 )3255801( رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )801756552( رقــم 
رقــم    شــايص  وتحمــل   )2002( موديــل   ) كليــك  هونــداي   ( نــوع  مــن 
KMHBU51HP2U013728( ( محــرك رقــم ) 2212031 (  واملســجلة 

رقــم  هويــة  ويحمــل  الرتتــوري  طلعــت  محمــد  املواطــن/  باســم  ســابقًا 
ســابقًا  املركبــة  اشــرتيت  إننــي  حيــث  اإلقامــة  مجهــول   )  410912448(

وأرغــب بتســجيلها عــى أســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة فمــن لديــه اعــرتاض 
عــى ذلــك عليــه أن يســجل اعرتاضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة 

النقل واملواصالت الفلسطينية خالل عرشة أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

أعلن أنا املواطن /   شاكر محمود محمد املرصي  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   907047187    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســارة أحمــد عــودة أبــو منديــل   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  421086166      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عــالء فايــق محمــد الصفــدي  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   971198627   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اميــان اســحاق محمــد الصفــدي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   931515399    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــور الديــن ايــاد رشــيد الجمــل  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    400639852    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    كرم عبدالخالق  عابد ابو خوصة     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401095088    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ ممتــاز عبــد الغنــي ســعيد عــيل حســن مــن ســكان غــزة هويــة رقــم: 
802101717 عــن فقــد الشــيكني الذيــن يحمــالن الرقمــني )20001848( 

 15203.52( بنــك فلســطني املحــدود والبالغــة قيمتــه  واملســحوب عــى 
بنــك  عــى  واملســحوب   )20001847( رقــم  والشــيك  أمريــي(  دوالر 
تــم  قــد  أمريــي(  دوالر   15630.24( قيمتــه  البالغــة  املحــدود  فلســطني 
2019/3/4م فأرجــو ممــن يجــده أن  بتاريــخ  الدفــع  فقدانهــام ومســتحقان 

يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

أعلــن أنــا املواطــن /  كــامل عبداللــه عبدالســالم عبدالســالم   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    965022098     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ختــام خالــد احمــد ابــو شــيحه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   400260113   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   هدى مصباح يوســف فيصل   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  964604557   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  نعــامن حمــدي ســعدي ابــودالل    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     800362378    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســعيد احمــد يحيــى زايــدة     عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    405971193   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   انــور محمــد عاشــور عفانــه   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   903183754  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

تتغنــى مبركزيــة قضيــة فلســطني ومــا كان مفاجًئــا فيــام انتهــت إليــه 
تلــك الحقبــة بهزميــة 5 حزيــران والتــي مل تكــن هزميــة فقــط للفكــرة 
النارصيــة وإمنــا أليديولوجيــة الفكــر القومي العريب كمخلص لهموم 

ومعضالت عاملنا العريب ويف القلب منه شعبنا الفلسطيني. 
   لقــد ذهــب عبــد النــارص وقــد فقدت مرص دورها التقليدي املؤثر 

واحُتل قطاع غزة وسيناء وانفصلت السودان عن توأمها مرص! 
 صحيح أن رجب طيب وحزبه يولون أهمية فائقة لسياسة "تصفري" 
الخالفات مع دول الجوار اإلقليمي وغريها ولكل خصومها السابقني 
حيــث كان ذلــك ممكًنــا، متامــا كــام جــاءت تركيا يف موعدها ســنًدا 
ومبارًِكا لكفاح شــعب فلســطني وهي التي مل تُصغ سياســاتها عى 
الجــوار  يف  املحتدمــة  الــرصاع  قضايــا  بخصــوص  مبادئهــا  حســاب 

واإلقليم والعامل. 
لدعــم شــعبي  والتنميــة" أساًســا صلًبــا  العدالــة  لقــد أرىس "حــزب 
تريك راسخ للحقوق الوطنية واملرشوعة للشعب الفلسطيني ويف 
دعم الجمعيات الخريية واألهلية لعديد املشــاريع ويف مظاهرات 
الدعــم التــي ال تتوقــف تضامًنــا يف وجــه العدوانــات الدمويــة عــى 
الشــعب الفلســطيني وتحركــه الــدؤوب لكــر الحصــار الظــامل عــى 
قطاع غزة وسيبقى أسطول الحرية وسفينة مرمرة والشهداء األتراك 
كــر  مــن  واحــد  أمنــوذج  وهــي  فلســطني  ســامء  يف  خالــدة  أيقونــة 

عطاءات الشعب الرتيك والتي تستمر فصولها حتى الغد. 
أما عى املستوى الرسمي فإن لرتكيا أيادي بيضاء وهي التي تعترب 
القضيــة الفلســطينية واحــدة مــن همومهــا الفعليــة حتــى أن أردوغان 
ويف غــري مناســبة يؤكــد دوًمــا أن الهمجيــة العدوانيــة لتــل أبيــب هــي 
تحــٍد مبــارش لرتكيــا وهــو الــذي يعلــم يقيًنــا أن القــدس وأرض الربــاط 

هام قضية عقدية دينية يف عقل وقلب الشعب الرتيك. 
كل  وعــى  ودامئــة  مكثفــة  دبلوماســية  بحملــة  تركيــا  تقــوم  كــام 
املستويات مع أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ويف اجتامعات 
منظمة التعاون اإلســالمي والجمعية العامة لألمم املتحدة ولعبت 
ــا حــني كانــت عضــًوا يف مجلــس األمــن انتصــاًرا للقضيــة  دوًرا محوريًّ

الفلسطينية العادلة. 
ا عميًقا يرتبط بالحقبة العثامنية حني  وال شك أن لرتكيا بعًدا تاريخيًّ
كانت فلسطني جزًءا منها وكيف حاربت تركيا طموحات الصهاينة 
وكيــف وقفــت ســًدا منيًعــا يف مواجهتهــا ويؤكــد املؤرخــون أن مــن 
أهــداف مــرشوع اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــام 1916 لتقســيم عاملنــا 
العــريب كان إنشــاء وطــن قومــي للغربــاء املســتوطنني الصهاينــة يف 
تــم التآمــر عــى الدولــة  فلســطني ومــا كان لهــذا أن يجــري إال بعــد 

العثامنية وتقسيمها. 
لقــد أدانــت تركيــا وبأشــد العبــارات كل محــاوالت وإجــراءات العــدو 
القــدس  ويف  الوطنــي  الــرتاب  عــى  والدميوغرافيــة  االســتيطانية 
الــري  والحبــل  لفلســطني  املوحــدة  الواحــدة  األبديــة  العاصمــة 

ملسلمي الدنيا ويف مقدمهم الشعب الرتيك الشقيق. 
إن التحــول الجــذري للسياســة الخارجيــة الرتكيــة تجــاه فلســطني إمنا 
لتســليط منهجــي  بتوظيفــه  تقــوم  هدفــت إىل صياغــة دور جديــد 
للضــوء عــى مجريــات األحــداث دعام لنضال الشــعب الفلســطيني 

املرابط الصامد حتى إنهاء آخر احتالل عرفته البرشية. 
لقــد أثبتــت تركيــا ويف أدق الظــروف أنهــا حليــف يعتــد بــه، ولهــذا 
فــإن فصائــل املقاومــة الفلســطينية تقيــم معهــا أوثــق الروابــط ويف 
تحريــر  حتــى  "حــامس"  اإلســالمية  املقاومــة  منهــا حركــة  املقدمــة 
األرض واإلنســان وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا 

القدس. 

"جلبوع" األشد تحصيًنا، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعني.
وأوضــح محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن رســالن محاجنــة أن محكمــة 
االحتــالل عقــدت أمــس جلســة لتمديــد اعتقــال أرسى "نفــق الحريــة"، وقــراءة 
الئحــة االتهــام املوّجهــة ضدهــم، مشــرًيا إىل حضــور الـــ11 أســرًيا إىل املحكمة 

يف مدينة النارصة باألرايض املحتلة عام 1948.
ولفــت محاجنــة إىل أن األرسى الذيــن جــرى متديــد توقيفهــم، هــم: محمــود 
العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، 
ويعقوب قادري، إضافة إىل متديد توقيف خمسة أرسى آخرين هم: محمود 

أبو ارشين، وقيص مرعي، وعيل أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.
عزل انفرادي

وكشــفت املحاميــة جنــان عبــده أن األســري محمــود العارضــة، يعيــش أوضاًعــا 
مأساوية وتفاصيل مؤملة يف عزله االنفرادي بسجون االحتالل.

بالداخــل  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  نظمتهــا  خاصــة  نــدوة  يف  عبــده  وقالــت 
العارضــة،  األســري  عــن  يشء  كل  متنــع  االحتــالل  ســجون  إدارة  إن  املحتــل، 
كالراديــو والــورق واألقــالم والتلفــاز وكل األجهزة الكهربائية والكتب، والزيارات 
وإدخــال املالبــس، والشــاي والقهــوة، وتقــدم لــه طعامــا ســيئا جــدا. وذكرت أن 
األســري العارضــة يرتــدي بلــوزة قصــرية ومالبــس الســجن البنيــة، وال يوجــد لديه 
أي غيــار ملالبســه، وينــام عــى فــراش ســيئ جــدا بــدون وســادة، وال يــرى النور، 
وزنزانته مغلقة بدون نوافذ أو تهوية، يتحدث مع خياله ويف وجدانه، وممنوع 

من الفورة و)الكنتينا(. 
وأضافــت أن جنــود االحتــالل يقتحمــون زنزانتــه يوميــا بــني الســاعة 2:30 و4 
التفتيــش، وعنــد ســؤاله عــن معنوياتــه يجيــب:  أثنــاء عمليــة  ليــال، ويقيــدوه 
"معنويــايت عاليــة جــدا". واألســري العارضــة مــن عرابــة قضــاء جنــني يف الضفــة 
الغربية املحتلة، اعتقل يف 25 يناير/ كانون الثاين 1992، ومحكوم بالسجن 
املؤبــد و15 عامــا، وهــو أعــزب، وأحــد كوادر حركة الجهاد اإلســالمي. وتعرض 
األســري العارضــة خــالل فــرتة اعتقالــه الطويلة للكثري مــن العقوبات والتضييق، 
إذ تم عزله يف 19 يونيو/ حزيران 2011، وبعد 4 أشــهر من العزل عقدت له 
محكمة داخلية وجددت له العزل ملدة 60 يوما دون ذكر األسباب. وعاودت 
إدارة ســجون االحتــالل عزلــه يف 11 يونيــو 2014، عــى خلفيــة اكتشــاف نفــق 
يف ســجن "شــطة" معــد لتحريــر األرسى أنفســهم، وأمــى يف العــزل مــا يزيــد 

عن عام. 
وذكــر موقــع "والــال" العــربي أن األســري الزبيــدي اشــتىك أمــس أثنــاء مثوله أمام 
محكمة االحتالل من سوء ظروف اعتقاله، قائاًل إنه ينتقل من عزل إىل آخر "ال 
مقصف وال كهرباء وال أي يشء، ال أرى النور ال أعرف متى يأيت الطعام الذي 
ال يطاق". وبحسب املوقع العربي، طالب املحامي يف التامس تقدم به إىل 
محكمــة االحتــالل، بإخــراج الزبيــدي مــن العزل، والســامح بحصوله عى بطانية 

ووسائد ونظارات وخدمات املقصف وزيارة عائلته. 
حالــة  املحكمــة  جلســة  شــهدت  وقــادري  الزبيــدي  األســريين  وصــول  وخــالل 
مــن الضجــة واملشــادة الكالميــة بــني األســريين ووحــدة "نحشــون" اإلرسائيليــة 
كامــريات  عــن  بإخفائهــام  تعليــامت  لهــا  صــدرت  بعدمــا  بالحراســة،  املكلفــة 

اإلعالم.

معرًبــا عــن أملــه أن تنتهــي هــذه القضيــة وُيَفــّك قيــد جميــع املعتقلــني، وأال 
يســتمر الســجن واملرض يف النيل من أجســاد املعتقلني. ونبه إىل أوضاعهم 
الصحية الصعبة، مشرًيا إىل أنه ال أحد يتمنى أن يفقد أي من أبطال الشعب 
الفلســطيني حياتــه داخــل الســجن يف اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة. 
وذكــر البيــان أن هنيــة تلقــى وعــوًدا بالتحــرك مــن هــذه الــدول، والعمــل عــى 
ســيواصلون  الحركــة  قيــادة  يف  وإخوانــه  أنــه  مؤكــًدا  القضيــة،  هــذه  معالجــة 
حراكهــم الســيايس والدبلومــايس مــن أجــل تأمــني اإلفــراج عــن املعتقلني لدى 
اململكــة وإغــالق هــذا امللــف نهائًيــا. ويف ســياق متصــل، أشــار البيــان إىل أن 
قيادة الحركة تواصل مساعيها من أجل اإلفراج عن معتقيل حامس يف ليبيا، 
ويف مقدمتهــم ممثــل الحركــة يف ليبيــا مــروان األشــقر. ومتنــى هنيــة أن يغلــق 
هــذا امللــف املــؤمل الــذي مــى عليه أكر من مثاين ســنوات مبــا يتناقض مع 

تاريخ ليبيا وشعبها األصيل يف دعم القضية الفلسطينية وشعبنا املجاهد.

حســب التــايل: "طوبــاس 11، أريحــا واألغــوار 14، الخليــل 46، جنــني 27، بيــت 
لحــم 17، قلقيليــة 7، طولكــرم 8، نابلــس 44، ضواحــي القــدس 12، ســلفيت 8، 
رام الله والبرية 23، قطاع غزة 900". وبينت الوزارة أن نسبة التعايف من كورونا 
يف فلســطني بلغت 97.1 %، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 1.9 %، 
ونسبة الوفيات 1 % من مجمل اإلصابات. ولفتت إىل وجود 63 مصابا يف غرف 
العناية املكثفة، يف حني يعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات يف 

الضفة 110 مصابني، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

األرسى وســجان، وعى خلفية ذلك هددت إدارة الســجن بإعادة اقتحام 
القســم وعــزل األســري والتنكيــل بــه، األمــر الذي رفضــه األرسى، وتم إغالق 
الســجن بالكامــل، كــام أرجعــوا وجبــات الطعــام كخطــوة احتجاجيــة، ومــا 

تزال حالة من التوتر تسود أقسام األرسى.
ومن الجدير ذكره أن األرسى يف سجن "عوفر" يواجهون عمليات اقتحام 
متكــررة، فمنــذ مطلــع هــذا العــام ُســجلت العديــد مــن االقتحامــات التــي 
تنفذهــا وحــدات القمــع بهــدف التنكيل باألرسى، وإبقائهم يف حالة عدم 

"استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.
ُيشــار إىل أن وحــدات القمــع كانــت قــد نّفــذت عمليــة اقتحــام واســعة يف 
واعتــدت  بــاألرسى  ونّكلــت  يومــني  قبــل  "جلبــوع"  ســجن  )1( يف  قســم 

عليهم ليكون هذا االقتحام الثاين الذي ُيسجل خالل أيام.

3,144 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف الضفــة، وذلــك خــالل جلســة ســتنعقد 

يــوم األربعــاء املقبــل. وســتتوّزع الوحــدات االســتيطانية عــى 30 مســتوطنة 
وبــؤرة اســتيطانية يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القدس، أكربها يف مســتوطنتي 
"رفافا" )399 وحدة استيطانية( و"كدوميم" )380( و"كفار عتصيون" )292( 
و"هــار براخــا" )286( وحــدة اســتيطانية. وتــأيت عطــاءات البنــاء يف محاولة من 
حكومــة االحتــالل لفــرض مزيــد مــن الوقائــع عــى األرض، حيــث ســعت دولــة 
املســتويات  خــالل  مــن  واقًعــا  أمــًرا  "الضــم"،  مخطــط  جعــل  إىل  االحتــالل، 
العاليــة مــن املوافقــات عــى بنــاء الوحــدات االســتيطانية، بهــدف "ضــم" نحــو 
ثلث مســاحة الضفة الغربية. وأدانت الســلطة الفلســطينية واألردن يف بيانني 
اســتيطانية جديــدة  وحــدات  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  بنــاء  منفصلــني، 
يف الضفــة. وقالــت وزارة الخارجيــة: "إن طــرح هــذه املناقصــات هــو صفعــة 
واســتهتار  أوســطية،  الــرشق  األمريكيــة وسياســتها  لــإدارة  إرسائيليــة جديــدة 
صــارخ باملناشــدات واملطالبــات األمريكيــة لدولــة االحتــالل بوقــف اإلجــراءات 

أحادية الجانب مبا فيها العمليات االستيطانية".
وأكــدت الــوزارة أن "القــرار يكشــف أن اإلدارة األمريكيــة تعتمــد صيًغــا سياســية 
شــكلية، ليــس لهــا أي أثــر أو وزن مــن شــأنه إجبــار إرسائيــل عــى وقــف عمليــات 
تعميــق وتوســيع االســتيطان، وبالتــايل فــإن املوقــف األمريــي املعلــن بشــأن 
حــل الدولتــني يفقــد مصداقيتــه ويتــآكل بالتدريــج". وحّملــت الــوزارة حكومــة 
االحتــالل "املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عــن نتائــج قرارهــا االســتيطاين هــذا، 
اإلرسائيــيل  لالنقــالب  وامتــداًدا  الحمــراء،  الخطــوط  لجميــع  تجــاوًزا  بصفتــه 
الرسمي عى جميع االتفاقيات املوقعة، وإمعاًنا يف التنكر لوجود االحتالل، 
وتنكًرا ممنهًجا ومقصوًدا لوجود رشيك فلسطيني للسالم" بحسب تعبريها. 
ســلطات  األردنيــة،  املغرتبــني  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  حــّذرت  جهتهــا،  مــن 
األرايض  يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدات  بنــاء  مــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الفلســطينية. وأكــد الناطــق الرســمي باســم الــوزارة الســفري هيثــم أبــو الفــول، 
أن املــيض قدًمــا بالتصديــق عــى تنفيــذ خطــة لبنــاء 3 آالف وحــدة اســتيطانية 
جديــدة خطــوة مرفوضــة ومتثــل خرًقــا للقانــون الــدويل وقــرارات مجلــس األمــن 
ذات الصلــة. وشــدد عــى أن سياســة االســتيطان يف األرايض الفلســطينية، 
بنــاء املســتوطنات أو توســعتها أو االســتيالء عــى األرايض أو تهجــري  ســواء 
التهدئــة  جهــود  "تقــوض  قانونيــة،  وال  رشعيــة  ال  سياســة  هــي  الفلســطينيني، 

وفرص حل الدولتني وتحقيق السالم الشامل والعادل" بحسب البيان.

 وأغلقت املدخل الشاميل، ما أدى الندالع مواجهات وصفت بالعنيفة.
واعتــدى جنــود االحتــالل عــى املســرية عــرب إطــالق الرصــاص املعــدين 
بالحجــارة،  االعتــداء  لهــذا  تصــدوا  الذيــن  األهــايل،  تجــاه  الغــاز  وقنابــل 

وأشعلوا النار يف اإلطارات مطاطية.
 ويواصل سبعة أرسى إرضابهم املفتوح عن الطعام يف سجون االحتالل، 
رفًضا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األســري كايد الفســفوس املرب منذ 

102 يوم.

واألرسى املربــون إىل جانــب الفســفوس، هــم: مقــداد القواســمي منذ 
)96 يوًمــا(، وعــالء األعــرج منــذ )78 يومــا(، وهشــام أبــو هــواش منــذ )69 

يومــا(، وشــادي أبــو عكــر يخــوض إرضابــه منــذ )62 يوما(، وعيــاد الهرميي 
منذ )33 يوما(، وآخرهم األسري رأفت أبو ربيع املرب منذ نحو أسبوع.

لــه أمــس: إّن احتامليــة ارتقــاء شــهداء بــني  نــادي األســري يف بيــان  وقــال 
صفــوف املعتقلــني املربــني عــن الطعــام تتصاعــد، يف ظــل اســتمرار 
اعتقالهــم  وإنهــاء  عنهــم  اإلفــراج  ورفضهــا  تعنتهــا  االحتــالل يف  ســلطات 

اإلدارّي.
وأخطرت قوات االحتالل أمس، مواطَنني بوقف البناء مبنزليهام يف قرية 

التواين مبسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية ملقاومة الجدار واالستيطان راتب 
جبور لوكالة "وفا": إن قوات االحتالل سلَّمت إخطاَرْين للمواطَننْي فؤاد 
العمــور، الــذي يتكــون منزلــه مــن طابــق مبســاحة 100 مــرت مربــع، وغانــم 
عيــى الهريــن املكــون منزلــه مــن طابقــني مبســاحة كليــة 300 مرت مربع، 
مشــرًيا إىل أن هذيــن املنزلــني مأهــوالن، وتقــوم قــوات االحتالل مبنعهام 

من عمليات البناء والتوسيع.
أن  إال  للقريــة،  الهيــكيل  املخطــط  ضمــن  يقعــان  املنزلــني  أن  وأضــاف 
مــن  لرتحيلهــم  وممتلكاتهــم  املواطنــني  اســتهدافه  يواصــل  االحتــالل 

املنطقة، واالستيالء عى األرايض لصالح االستيطان.

املحتجــزة  الشــهداء  وصــور  الشــهداء،  جثامــني  الســتعادة  الحقوقيــة 
جثامينهــم لــدى االحتــالل، وقوائم كتب عليها أســامء الشــهداء يف مقابر 
وعــى  الدوليــة  املؤسســات  كافــة  الشــهداء  أمهــات  وطالبــت  األرقــام. 
رأســهم الصليــب األحمــر، بالضغــط عــى ســلطات االحتــالل، الســرتداد 

جثامني أبنائهم، لدفنهم مبا يليق بهم.
وأكــد املشــاركون يف الوقفــة االســتمرار يف التضامــن مــع ذوي الشــهداء 
وثالجــات  األرقــام  مقابــر  يف  شــهدائنا  كافــة  جثامــني  اســرتداد  حتــى 
االحتــالل، واإلفــراج عــن جميــع األرسى، مشــيدين بصمــود أرسى الحريــة 
خاصــة  والجســدي  النفــي  التعذيــب  أنــواع  لشــتى  يتعرضــون  الذيــن 

األرسى املربني عن الطعام.

النائب "قفيشة" يتنسم الحرية 
بعد 6 أشهر من االعتقال اإلداري

الخليل/ فلسطني:
أفرجت قوات االحتالل، أمس، عن النائب باملجلس الترشيعي حاتم قفيشة 

من الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري استمر ستة أشهر.
ويف 21 يوليو/متــوز جــددت محاكــم االحتــالل العســكرية، االعتقــال اإلداري 

بحق قفيشة، ألربعة أشهر للمرة الثانية تواليا.
واعتقلــت قــوات االحتــالل قفيشــة، مطلــع أبريل/نيســان، بعــد دهــم وتفتيــش 
منزلــه يف الخليــل، واعتقــل يف حينــه ثالثة من قادة حركة املقاومة اإلســالمية 
ســجون  يف  ســنة   12 عــى  يزيــد  مــا  قفيشــة  وأمــى  املدينــة.  يف  حــامس 

االحتالل عى عدة فرتات اعتقالية معظمها يف االعتقال اإلداري.
واستدعت قوات االحتالل قفيشة ملقابلة مخابراته أكر من مرة، كان آخرها 

يف سبتمرب/أيلول 2019.
ويعاين قفيشة ظروفا صحية مرتدية وهو مصاب بعدة أمراض منها ارتفاع يف 

ضغط الدم ومرض السكر املزمن.
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االحتجاز التعسفي 
بني النقد والحّل

املعتقلــن  خــط  عــى  تدخــل  املتحــدة  األمــم  مــن  هيئــات 
الفلســطينين بالســعودية. الدخــول األممــي هــذا جيــد، وينبغــي أن 
يكون أوســع وأكرث ضغًطا. هيئات األمم املتحدة ليســت مسيســة، 
وال عالقــة لهــا بحــاس أو غريهــا، هــي هيئــات تنظــر يف القضايــا من 
زوايا قانونية وإنسانية، يف ضوء املفهوم العاملي لحقوق اإلنسان.

لألمــم  التابعــة  العمــل  )مجموعــة  األمميــة:  الهيئــات  هــذه  ومــن 
املتحدة املعنية باالحتجاز التعسفي(، حيث أصدرت هذه الهيئة 
الـــ٩١ تقــول فيــه: إن الحقــوق اإلنســانية  تقريــًرا يف أعقــاب دورتهــا 
للمعتقلن الفلســطينين يف الســجون الســعودية قد انُتهكت، وأن 
العالج املناسب هو اإلفراج عنهم فوًرا، ومنحهم حًقا واجب النفاذ 
يف التعويضــات األخــرى. وجــاء يف التقريــر أن احتجــاز املعتقلــن 

الفلسطينين يف السعودية تعّسفي لثالثة أسباب: 
قانــوين  أســاس  وضــع  يف  فشــلت  الســعودية  الحكومــة  أن  أواًل- 
العتقــال واحتجــاز محمــد صالــح الخــري وهــاين محمــد الخــري، 

وبالتايل فإن احتجازها تعسفي من الفئة األوىل.
ثانًيــا- إن انتهــاكات الحــق يف محاكمة عادلة يضفي عى اعتقالها 

ا. طابًعا تعسفيًّ
أســاس  عــى  اســُتهدفوا  بأنهــم  يوحــي  الخــري  آل  احتجــاز  ثالًثــا- 

وضعهم كمواطنن فلسطينين مقيمن يف اململكة السعودية.
 ويف الختام قالت الهيئة يف التقرير: إن قضية الخري تثري قلقها 
الشــديد بشــأن مشــكلة )منهجيــة تتعلــق باالحتجــاز التعســفي يف 
اململكة( والتي ترقى إىل انتهاك خِطر للقانون الدويل. واستندت 
أن  ومنهــا  عديــدة،  ووقائــع  معلومــات  إىل  التقريــر  صاحبــة  الهيئــة 
منظمــة العفــو الدوليــة وصفــت احتجازهــا بحملــة )قمــع أوســع مــن 
السلطات السعودية ضد الفلسطينين املقيمن يف السعودية(. 
وأقــول تعقيًبــا عــى التقريــر: إن مــا جــاء فيــه عن آل الخــري ينطبق 
عــى غريهــم وعددهــم يزيــد عى الســتن فلســطينًيا. وأقــول يجدر 
بقيادة اململكة أاّل تجعل من هذه القضية مدخاًل النتقادات واسعة 
مــن هيئــات حقوقيــة أمميــة، وبإمــكان اململكــة أن تصــدر عفــًوا عــن 
املعتقلــن الفلســطينين، وتحفــظ األحــكام، وتعيد املعتقلن إىل 
وطنهــم وديارهــم التــي جــاءوا منهــا الرتحيــل، وبذلك ُتغلــق القضية، 
ال ســيا أنهــا قضيــة ال تتعلــق مبســائل ســعودية. وإن جمــع املــال 
العــدوان اإلرسائيــي، وحتــى للمقاومــة،  للفقــراء واملترريــن مــن 
ال جرميــة فيــه، بــل إن الرشيعــة اإلســالمية تحثنــا عــى فعلــه، ومــن 
املعلــوم أن الســعودية دولــة رشيعــة، وهــذه القضيــة ال تتعــارض مــع 
الرشيعــة اإلســالمية. وإن إغاظــة اليهــود رشيعــة وســنة نبويــة، ويف 
إطالق رساح املعتقلن ما يغيظ اليهود، وهذا فيه كفاية ملن كان 

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

"التعليم" تطلق مبادرة 
"سفراء حول العالم"

غزة/ فلسطن:
أطلقــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مبــادرة ســفراء حــول العــامل، 
لتخريج سفراء قادرين عى نقل معاناة الشعب الفلسطيني للعامل، 
وكشــف الوجــه القبيــح والبشــع لالحتــالل ومارســاته اإلجراميــة بحــق 
شعبنا. وحر اللقاء األول مع الطلبة املشاركن يف برنامج املبادرة 

التعليمي، املدير العام لإلرشاف الرتبوي 
د. محمــود مطــر، واملديــر العــام للعالقــات العامــة والتعــاون الــدويل 
أحمــد النجــار، ومديــر دائــرة املرحلة األساســية حاتم شــحادة، ومدير 
دائــرة املباحــث التعليميــة د. رميــا الخطيــب، ومحمــد الجديــي مــن 
اإلرشاف الرتبــوي، ومــرشف اللغــة اإلنجليزيــة أرشف كحيــل، ومــدرب 

الدورة معتز إساعيل.
وبن النجار أن املبادرة تهدف إىل صقل مهارات املشاركن واالرتقاء 
بقدراتهم لتحقيق هدف ســاٍم، وهو خدمة قضيتنا ووطنا فلســطن، 
الــكايف مــن املتحدثــن والســفراء  العــدد  مــا زلنــا نفتقــر إىل  حيــث 
الذيــن ميتلكــون املقــدرة عــى الدفــاع عــن قضيتهم وعرضهــا للعامل. 
وأضــاف النجــار: "نحتــاج مــن طلبتنــا اهتامــًا أكــرث بقضيتهــم ليكونــوا 
بالفعــل ســفراء لهــا، وليوعــوا مــن حولهــم وأصدقاءهــم وزمالءهم، وأن 
نهــم مــن نقــاش خصومهــم ودحــض الروايــة  يضيفــوا ألنفســهم مــا ميكِّ
املشــوهة  واملعلومــات  املغلوطــة  املفاهيــم  وتصحيــح  الصهيونيــة 
التــي يروجــون لهــا حــول العــامل". مــن جانبــه قــال مطــر: إن املشــاركة 
يف هــذه املبــادرة تجربــة رائعــة وهدف نبيل يجعل من الطلبة ســفراء 
لنقــل كل تفاصيــل وجوانــب القضيــة الفلســطينية، مبينــًا أن الطلبــة 
نهــم مــن تغيري الواقــع ليكون  قــادرون عــى أن يكــون لهــم أثــر كبــري ميكِّ

أفضل بكثري.
مــن الجديــر ذكــره أن برنامــج املبادرة يتكون من عدد من املحارضات 
كيفيــة  تتنــاول  التــي  املختلفــة  املوضوعــات  مــن  بجملــة  املتعلقــة 
التعامــل مــع الثقافــات املختلفــة، واملصطلحــات السياســية، وأهــم 
ُيِلــمَّ بهــا املدافعــون عــن  اإلحصائيــات واملعلومــات التــي يجــب أن 

القضية الفلسطينية.

معرض القاهرة للكتاب 
يعلن فتح باب االشرتاك 

للنارشين إلكرتونيًّا
القاهرة/ وكاالت:

الــدورة  إقامــة  الدايــم  عبــد  إينــاس  املرصيــة  الثقافــة  وزيــرة  أكــدت 
53 مــن معــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب يف الفــرتة مــن 26 كانــون 
األول/ ينايــر اىل 6 شــباط/ فربايــر 2022 يف مركــز مــرص للمعــارض 

واملؤمترات الدولية.
وتحّل اليونان ضيف رشف املعرض يف دورته املقبلة، عى أن ُيفتح 
24 ترشيــن  بــاب االشــرتاك للنارشيــن الكرتونًيــا اعتبــارًا مــن االحــد 

األول/ أكتوبر الجاري وحتى 18 ترشين الثاين/ نوفمرب املقبل.
وأضافــت عبــد الدايــم انــه ســيتم اســتيعاب كافــة النارشيــن الراغبــن 
باملشــاركة يف هــذه الــدورة، وأنــه ســيتّم للمــرّة األوىل تخصيــص قاعة 
لكتــب األطفــال وأنشــطتهم، تضــم كافــة النارشيــن يف هــذا املجــال 
والوســائل التعليميــة والكتــاب التعليمــي املــدريس، فضــاًل عــن كافة 

االنشطة الفنية والثقافية والفكرية واالبداعية يف مجال الطفل.
أن  للكتــاب،  العامــة  املرصيــة  الهيئــة  رئيــس  الحــاج،  هيثــم  ورّصح 
التقديــم متــاح مــن خــالل املنصــة اإللكرتونيــة، ولــن تقبــل الطلبــات 
املســّلمة باليــد، وأوضــح ان املعــرض سيشــهد التوســع يف قاعــات 

العرض والبيع لتصل إىل خمس صاالت. 
وســتخصص الصالتــن األوىل والثانيــة للنارشيــن املرصين، والثالثة 
بجانــب  واألجانــب،  العــرب  والنارشيــن  الرئيســة  العــرض  هــي صالــة 
املرصين املتخصصن يف الكتاب األجنبي والرابعة لنارشين كتب 
الــرتاث واملؤسســات الثقافيــة ومكتبــات ســور األزبكيــة، إىل جانــب 

الصالة الخامسة املخصصة ملعرض كتاب وأنشطة الطفل.

بة  معلومات كشفتها ُمرسِّ
وثائق داخلية لفيسبوك 

تواصل إغراق الرشكة
سان فرانسيسكو/ وكاالت:

كشــفت وثائــق داخليــة لرشكــة فيســبوك رّسبتهــا امُلبّلغــة فرانســيس 
هاوغن وحصلت عليها صحف أمريكية عدة، أن فيسبوك كانت عى 
علــم بتطــرّف عــدد كبــري مــن مســتخدمي موقعهــا وبانتشــار كــّم هائــل 
مــن املعلومــات املضّللــة املرتبطــة باالنتخابــات الرئاســية األمريكيــة 
عــام 2020. وهــذه أحــدث معلومــات ُتكشــف ضمــن سلســلة طويلــة 
منــذ موجــة تحقيقــات أوىل نرشتهــا صحيفــة "وول ســرتيت جورنــال" 
يف أيلول/ســبتمرب بنــاء عــى تقاريــر داخليــة رّسبتهــا هــذه املوّظفــة 
الســابقة يف الرشكــة. وتحدثــت مقــاالت نرشتهــا صحيفتــا "نيويــورك 
تاميز" و"واشنطن بوست" وقناة "ان يب يس" عن دور فيسبوك يف 

االستقطاب الكثيف للحياة السياسية يف الواليات املتحدة.
مطلع أكتوبر/ ترشين ثاين، بعد أيام من عملية االقرتاع، أبلغ محّلل 
عــى ســبيل املثــال زمــالءه أن %10 مــن املحتويــات السياســية التــي 
شــاهدها املســتخدمون األمريكيــون للمنّصــة كانــت رســائل تؤكــد أن 

االنتخابات مزّورة، بحسب صحيفة نيويورك تاميز.
وغّذت هذه الشائعة التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ومل 
يقّدم أي دليل إلثباتها، غضب عدد كبري من املحافظن واملؤمنن 
بنظريــة املؤامــرة، الــذي بلــغ ذروتــه مــع أعــال الشــغب التــي ارتكبت 

أثناء الهجوم عى الكابيتول يف السادس من كانون الثاين/يناير.

افتتاح لوحة الفسيفساء 
المتصلة األكرب عالميًّا 

يف مدينة أريحا
أريحا/فلسطن:

األثــري  هشــام  قــرص  يف  الفلســطينية،  واآلثــار  الســياحة  وزارة  افتتحــت 
يف مدينــة أريحــا، يف الضفــة الغربيــة، إحــدى أكــرب لوحــات الفسيفســاء 
)املوزاييــك( يف العــامل أمــام الجمهــور، بعــد خمــس ســنوات مــن العمــل 

يف املوقع.
وقــال مديــر عــام وزارة الســياحة واآلثــار يف محافظــة أريحــا، إيــاد حمــدان: 
""تــم االنتهــاء مــن كافــة أعــال الحفــر والرتميــم، وإقامــة مظلــة عــى أكــرب 
مربعــًا  مــرتًا   827 مســاحتها  تبلــغ  العــامل  يف  متصلــة  فسيفســاء  لوحــة 

شّكلت جزءًا من أرضية قرص هشام".
وأضــاف "تتشــكل األرضيــة مــن 38 ســجادة تشــكل معــًا الســجادة الكبــرية 
بألــوان  والنباتــات  الهندســية  األشــكال  مــن  العديــد  فيهــا  تظهــر  التــي 
عنهــا  والكشــف  األرضيــة  ترميــم  مــرشوع  أّن  حمــدان  وأوضــح  متعــددة". 
وعمــل مظلــة لهــا تــم بتمويــل مــن حكومــة اليابــان، وفــق أحــدث األنظمــة 
أرضيــة  عــى  للحفــاظ  مناســبة  ورطوبــة  حــرارة  درجــة  عــى  تحافــظ  التــي 

الفسيفساء، وعدم إلحاق أي رضر بها نتيجة العوامل البيئية.
وقــال: "تــم عمــل ممــرات معلقــة بحيــث متكــن الــزوار مــن التمتــع بجــال 

هذه اللوحة الفنية من دون الدوس عليها".
متثــل  فسيفســاء  لوحــة  مشــاهدة  مــن  القــرص  زوار  "ســيتمّكن  وأضــاف: 
شجرة الحياة فيها غزاالن يعيشان بسالم عى أطراف هذه الشجرة وأسد 
يفرتس غزااًل عى الطرف اآلخر، والتي تشري إىل الحياة بخريها ورشها". 
وذكــرت وزارة الســياحة واآلثــار يف وقــت ســابق أن تكلفــة املرشوع بلغت 

12 مليون دوالر أمرييك.
بعــد  عــى  يقــع  الــذي  هشــام  قــرص  يف  الفسيفســاء  أرضيــة  وبقيــت 
كيلومرتيــن إىل الشــال مــن مركــز مدينــة أريحــا التــي تعرف أيضــًا مبدينة 
القمــر مغطــاة باألتربــة للحفــاظ عليها من العوامــل الخارجية. وميتد قرص 
الخليفــة هشــام عــى مســاحة عــدة دومنــات. ويشــري كتيــب حــول املوقع 
إىل أّن اسم القرص يعود للخليفة األموي هشام بن عبد امللك، استنادًا 
"منظمــة  وأدرجــت  املوقــع.  يف  املوجــودة  الكتابيــة  الدالئــل  بعــض  إىل 
العامل اإلســالمي للرتبية والثقافة والعلوم" )إيسيســكو(، يف أغســطس/
آب املــايض، قــرص هشــام عــى قامئــة الــرتاث التابعــة لهــا. وتســعى وزارة 

السياحة واآلثار إلدراج مدينة أريحا عى قامئة الرتاث العاملي.

فرجينيا/ وكاالت:
بجامعــة  الطــب  كليــة  يف  باحثــون  اكتشــف 
فريجينيــا األمريكيــة، كيــف أن وجــود خلــل يف 
الدوائــر الدقيقــة القرشيــة يف الدمــاغ، ميكــن 
أن يؤدي إىل نوبات رصع؟ وهو سبب جديد 

يتم اكتشافه ألول مرة. 
العصبيــة  الخاليــا  هــذه  أن  عــادة  ويعتقــد 
مــن  الداخليــة تعمــل كنظــام مكابــح للحايــة 
النشــاط املفــرط يف الدمــاغ ومنــع النوبــات؛ 
يكــون  أنــه عندمــا  البحثــي وجــد  الفريــق  لكــن 
هنــاك خلــل وظيفــي بهــا، فــإن هرمــون يســمى 
نشــاط  زيــادة  يــؤدي إىل  "السوماتوســتاتن" 

الدماغ والنوبات.
وفحــص الباحثــون، خــالل الدراســة املنشــورة 
يف العدد األخري من دورية "علم األعصاب"، 
دور "السوماتوســتاتن" الداخــي كجــزء مــن 
أبحاثهــم حــول حالــة عصبيــة نــادرة مــن الــرصع 
تســمى )SCN8A( وهــي الحالــة التــي تشــري 
االســم،  نفــس  يحمــل  جــن  يف  طفــرة  إىل 

ويسبب هذه الحالة. 
بهــذا  املصابــون  األطفــال  يعــاين  مــا  وغالبــًا 

النــوع مــن نوبــات رصع متكــررة ال تســتجيب 
لألدويــة، وكذلــك مــن تأخــر شــديد يف النمــو 
واضطرابــات يف الحركــة، كــا أنهــم معرّضــون 
غــري  املفاجــئ  املــوت  لخطــر  كبــري  بشــكل 
املتوقــع، وهــو الســبب األول للوفــاة املرتبطة 

بالرصع.
يف  الدمــاغ  اعتــالل  يف  يحــدث  مــا  ولفهــم 
طــّور  أفضــل،  بشــكل  الــرصع  مــن  النــوع  هــذا 
الباحثــون منــاذج الفــران الثنــن مــن طفــرات 
الجــن )SCN8A( املكتشــفة يف املــرىض، 
وســمحت لهــم هــذه الناذج بتحديــد الخاليا 
الخلــل  إحــداث  عــن  املســؤولة  العصبيــة 

الوظيفي العصبي.
ووجــد الباحثــون أن "كلتــا الطفرتــن تســببت 
الصوديــوم  قنــوات  يف  ضــارة  تغيــريات  يف 
الداخليــة  العصبونــات  جعلــت  بطريقــة 
تتــالىش  )السوماتوســتاتن(  عــن  املســؤولة 
وتتوقــف عــن العمــل عندما تكون عادة نشــطة 

للغاية". 
املــخ  أســتاذ  وينجــرت،  إيريــك  ويقــول 
واألعصــاب بجامعــة فريجينيا، يف تقرير نرشه 

املوقــع اإللكــرتوين للجامعــة، إنهــا "تشــبه يف 
هــذه الحالــة ســيارة مرسعــة مــع نظــام فرامــل 
معطــل ال ميكــن أن يبطئهــا، فالدمــاغ الــذي ال 
يعمــل فيه )السوماتوســتاتن( بشــكل صحيح 
لتثبيط نشاط الدماغ ينتهي باإلثارة الجامحة، 

التي ميكن أن تؤدي إىل نوبة رصع".
وبنــاًء عــى النتائــج التي توصلــوا إليها، يعتقد 
العلاء أنه قد يكون من املمكن عالج الرصع 
مــن النــوع )SCN8A( عــن طريــق تطويــر طــرق 
إلصالح األعصاب الداخلية املهتزة، ويقولون 
إن »النتائــج تســاعدنا أيضــًا عــى فهــم الــرصع 

عى نطاق أوسع".
العمــل  هــذا  أن  "رغــم  وينجــرت:  ويضيــف 
نتائجنــا  فــإن   )SCN8A( رصع  عــى  يركــز 
عــن  املســؤولة  الداخليــة  العصبونــات  تحــدد 
)السوماتوســتاتن( كمســاهم عــام يف نوبــات 
الرصع، وإذا متكنا من تحديد طرق الستعادة 
األداء الســليم لهــذه الخاليــا، فقــد تكــون هــذه 
األســاليب مفيــدة يف توفــري عالجــات أفضــل 
يعانــون  الذيــن  للمــرىض  النوبــات  ملكافحــة 

أنواعًا مختلفة من الرصع".

بريوت/ فلسطن:
يف  الفلســطينية  املخيــات  ألهــايل  منهــا  وفــاء 
حملتهــا  األوروبيــة  الوفــاء  حملــة  تواصــل  لبنــان، 
اإلغاثيــة الداعمــة لالجئــن الفلســطينين، والتــي 
أوروبــا  مــن  وإخــاء  "وفــاء  عنــوان  تحــت  أطلقتهــا 
إىل مخيــات لبنــان". ويشــارك يف هــذه الحملــة 
عدد من املؤسســات الفلســطينية واألوروبية من 
والدمنــارك  وبلجيكيــا  والنمســا  وهولنــدا  أملانيــا 
والســويد وإيطاليــا، وشــخصيات برملانيــة أوروبية 
وفلســطينية. وتتضمن الحملة تقديم مســاعدات 
دعــم  إىل  باإلضافــة  عاجلــة،  وإغاثيــة  إنســانية 
املخيــات  يف  املجتمعيــة  املبــادرات  بعــض 

الفلسطينية بلبنان.
ثالثة مسارات 

رئيــس مؤمتــر "فلســطينيو أوروبــا" أمــن أبو راشــد 
تهــدف  الحملــة  إن  بــرس":  "قــدس  لوكالــة  قــال 
ظــل  يف  الفلســطينين،  الالجئــن  مســاندة  إىل 
الظــروف اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــونها مــن 

ارتفاع األسعار وجائحة كورونا.
عــى  العمــل  الحملــة  هــذه  عــرب  "نريــد  وأضــاف 
املسار السيايس، من خالل الزيارات واللقاءات 
والفلســطينين  اللبنانيــن  املســؤولن  مــع 
والدوليــن، لــرشح معانــاة الشــعب الفلســطيني، 
لتســليط  اإلعالمــي  املســار  إىل  باإلضافــة 
الضــوء عــى الحقــوق املدنيــة والقانونيــة لالجــئ 
اإلنســانية  وأوضاعــه  لبنــان،  يف  الفلســطيني 
املســار  جانــب  إىل  الصعبــة،  واالقتصاديــة 

األسايس وهو املسار اإلغايث".

جميــع  ستشــمل  الحملــة  أن  راشــد  أبــو  وأوضــح 
لبنــان،  الفلســطينية يف  املخيــات والتجمعــات 
والتعليمــي.  والطبــي  اإلغــايث  الدعــم  لتقديــم 
وقال: انطلقنا من أنحاء أوروبا لنثبت أن الشعب 
الفلســطيني يقــف صفــًا واحــدًا فيــا بينــه، وأننــا 
شــعب واحــد نتحمــل جراحنــا ونتقاســم همومنــا 
معــًا. ويقــول أبــو راشــد: "إن عــى امتــداد ثالثــن 
ســنة مضت، اعتدُت القيام بجوالت منتظمة يف 
هــذه املخيــات، ملعاينــة أوجــاع النــاس ومحاولة 
التخفيــف مــن األثقــال عن كواهلهم، واملســاهمة 
التــي  الوجــوه  إىل  املفقــودة  البســمة  إعــادة  يف 

أنهكتها األوضاع الصعبة".
ذاتــه يف كل  "يتكــّرر املشــهد  راشــد  أبــو  ويتابــع 
مــرة، وتســتمّر املعانــاة عينها التــي تقّض مضاجع 
باألمــل  متشــبِّثن  ظّلــوا  وإن  املخيــات،  أهــايل 

واإلرادة".
هــي  املخيــات  أن  بــه  م  امُلســلَّ "مــن  ويضيــف 
عنــوان اللجــوء املريــر واإلرصار عــى العــودة جياًل 
بعــد جيــل، رغــم تفاُقــم مظاهــر البــؤس والشــقاء 

املاثلة للعيان فيها".
ليست األولى

ملنــارصة  الخرييــة  "الجمعيــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
محمــد  إيطاليــا"  يف  الفلســطيني  الشــعب 
أننــا  مفادهــا  رســالة  نحمــل  اليــوم  "جئنــا  حنــون: 
ســنبقى األوفيــاء مــع املظلومــن يف كل مــكان، 
وســنبقى مــع الفقــراء واأليتــام واملحتاجــن بــكل 
التــي  االســتثنائية  الظــروف  وهــذه  نســتطيع،  مــا 
مير بها لبنان، تتطلب منا جميعًا جهدًا وتنسيقًا 

عــى كافــة املســتويات مــن أجــل خدمــة وإغاثــة 
شــعبنا الفلســطيني يف املخيــات والتجمعــات 

الفلسطينية عى هذه البالد".
وشــّدد حنــون عــى أنهــم لــن يتوقفــوا عــن إســناد 
وســيبقون  لبنــان،  يف  الفلســطينين  الالجئــن 
إىل جانــب الالجئــن حتــى عودتهــم إىل ديارهــم. 
تكــون  ولــن  األوىل  ليســت  "الحملــة  أن  مؤكــدًا 
عــى  الثــاين  لليــوم  الحملــة  وتواصــل  األخــرية". 
حيــث  لبنــان،  يف  اإلغاثيــة  حملتهــا  التــوايل، 
يف  مجانيــًا  طبيــًا  يومــًا  أمــس  مــن  أول  افتتحــت 
مخيــم البــص مبدينــة صــور جنــوب لبنــان، وأجــرت 
الالجئــن  مــن  ألعــداد  مختلفــة  طبيــة  فحوصــًا 

الفلسطينين، وقدمت لهم األدوية.
للعائــالت  غذائيــة  طــرودًا  الحملــة  وزعــت  كــا 
الــربج  مخيــات  يف  املحتاجــة  الفلســطينية 

الشايل والرشيدية والبص.
يف  الفلســطينية  العائــالت  مــن  مجموعــة  وزارت 
املخيــات، واســتمعت إىل أوضاعهــم ومطالبهم 

وقدمت لهم مساعدات مالية.
وزارت الحملة مجموعة من مدارس "األونروا" يف 
املخيــات بصــور، وهــي الطنطــورة وديــر ياســن 
إىل  باإلضافــة  املــرشق،  والغــد  األقــى  وثانويــة 
للطــالب  الحملــة  روضــة اإلميــان، حيــث قدمــت 
عــددًا  الكتــب املدرســية والقرطاســية، ودفعــت 

من األقساط املالية للطلبة.
ويبلغ عدد الالجئن الفلسطينين يف لبنان نحو 
174 ألفــًا، يعيشــون يف 12 مخيــًا، إضافــة إىل 

تجمعات ومناطق لبنانية.

باحثون: خلل الدوائر القرشية 
يف الدماغ يتسبب بنوبات الرصع

"وفاء وإخاء من أوروبا إىل مخيمات لبنان".. 
حملة إغاثية لدعم الالجئني الفلسطينيني


