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بحث مع وزير الخارجية الماليزي تطورات األوضاع الفلسطينية

اختيار هنية ضمن قائمة الشخصيات 
اإلسالمية الـ50 األكثر تأثيًرا في العالم

الدوحة/ فلسطني:
اختــار املركــز امللــي للبحــوث والدراســات رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
قامئــة  هنيــة، ضمــن  إســاعيل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
الشــخصيات اإلســامية الخمســني األكــر تأثــًرا يف العــامل، 
املركــز  يف  هنيــة  وجــاء  والسياســيني.  الحــكام  فئــة  عــن 
ومقــره  املركــز،  أعدهــا  التــي  بالقامئــة  العرشيــن 

وشــملت  عــّان،  األردنيــة  العاصمــة 
عــرشات القــادة والزعاء املســلمني 

خبراء األمم المتحدة يدينون تصنيف 
االحتالل مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

غزة -عواصم/ فلسطني:
دان خرباء حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بشدة وبشكل قاطع، قرار االحتال 
واملجتمــع  اإلنســان  لحقــوق  فلســطينية  ســت مؤسســات  تصنيــف  اإلرسائيــي 

املدين بأنها "منظات إرهابية".
وقــال الخــرباء األمميــون يف بيانهم،أمــس: "هــذا التصنيــف هــو هجــوم مبــارش 
عــى حركــة حقــوق اإلنســان الفلســطينية، وعــى حقــوق اإلنســان يف كل مــكان، 
مــا ســتفعله دميقراطيــة ملتزمــة بحقــوق اإلنســان  ليــس  وإن إســكات أصواتهــم 

واملعاير اإلنسانية املقبولة جيًدا، ندعو املجتمع الدويل للدفاع عن 
املدافعــني". وتابــع البيــان: "إن ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب مصممــة 

8 وفيات و438 
إصابة بـ"كورونا" 
في غزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
 8 تســجيل  أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت 
بفــروس  جديــدة  إصابــة  و438  وفيــات، 
كورونا، إضافة لـ1095 حالة تعاٍف، يف قطاع 
وأوضحــت  املحتلــة.  الغربيــة  والضفــة  غــزة 
الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة، 

أن 5 وفيات ُسجلت يف قطاع غزة، 
و3 وفيات يف الضفة الغربية.

حمـــاس: اعتداء االحتـالل على 
المقبرة اليوسفية "جريمة بشعة"

القدس املحتلة/ فلسطني:
اعتــداءات  تواصــل  إن  حــاس:  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  قالــت 

االحتــال اإلرسائيــي عــى حرمــات املقابــر، ومــا يجــري اليــوم 
هــو  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  اليوســفية  املقــربة  يف 

شخصيات مقدسية: 
االحتالل يسابق الزمن للسيطرة 

على القـــدس واألقصـــى
غزة/ نور الدين صالح:

اإلرسائيــي  االحتــال  إجــراءات  مــن  مقدســية،  شــخصيات  حــذرت 
العنرصيــة يف القــدس املحتلــة، التــي تهــدف إىل تهويدهــا 
ــا، داعيــة إىل رضورة  ــا ومكانيًّ وتقســيم املســجد األقــى زمانيًّ

مع تحذير من خطورة أوضاعهم

وقفات في الضفة دعًما 
لألســــــــرى المضربيـــــن 

محافظات-القاهرة/ عبد الله الرتكاين:
شارك مواطنون يف وقفات بجنني والخليل وبيت لحم، أمس، تضامًنا 

مــع األرسى املرضبــني عــن الطعــام، وســط تحذيــرات من ارتقاء 
شــهداء بينهم، لخطورة أوضاعهم الصحية، مع تواصل إرضاب 

الرشـــــق: "اإلرهــــاب" 
اإلسرائيلي متــــوقع 

في كل زمــــان ومكان
الدوحة/ فلسطني:

أكــد عضــو املكتــب الســيايس يف حركــة حــاس، عــزت الرشــق، أن 
الخليــة التابعــة لجهــاز األمــن الخارجــي يف دولــة االحتــال "املوســاد"، 

التــي أعلنــت أنقــرة ضبطهــا مؤخــًرا "كانــت تســتهدف تركيــا، 
وتســتهدف رصــد ومتابعــة الفعاليــات والنشــاطات السياســية 

بدران: جهــود حمــــاس 
ترتكز على تفعيل المقاومة 

في المياديـــن كافـــــــــة
رام الله/ فلسطني:

يف  الوطنيــة  العاقــات  ملــف  ومســؤول  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
حاس، حســام بدران، متســك حركته باملقاومة بأشــكالها كافة والوحدة 

الوطنية بصفتها طريًقا للتحرير وكنس االحتال اإلرسائيي.
جــاء ذلــك يف كلمــة لبــدران خــال مشــاركته يف مهرجــان بعنوان 

المبعوث األممي: جميع 
المستوطنات غير قانونية 

وتشكل عقبة أمام "االتسوية"
نيويورك/ فلسطني:

تــور  األوســط  الــرشق  يف  التســوية  لعمليــة  األممــي  املبعــوث  عــد 
وينســاند، املســتوطنات اإلرسائيليــة غــر قانونية، وأنها تشــكل عقبة 

كبرة أمام "التسوية"، معرًبا عن بالغ قلقه إزاء إعان حكومة 
االحتــال طــرح مناقصــات لبنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة 

خبير: دور السلطة في 
مواجهة االستيطان دون 

المستوى المطلــــوب
رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:

هيئــة  مــن  املتقاعــد  املستشــار  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــر  رأى   
برئاســة  الســلطة  دور  أن  إليــاس  محمــد  واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة 

محمود عباس، يف مواجهة االســتيطان اإلرسائيي باألرايض 
الفلسطينية املحتلة؛ مل يصل إىل املستوى املطلوب.

غزة/ جال غيث:
غــزة  قطــاع  أرسى  أهــايل  بــال  عــن  يِغــب  مل 
اإلداريــون  املعتقلــون  معهــم،  ومتضامنــني 
الخاويــة"  "األمعــاء  الذيــن يخوضــون معركــة 

رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وسياســة التنكيــل 
االحتــال  ســجون  إدارة  تتبعهــا  التــي 

اإلرسائيي بحقهم.
املقامــة  األرسى  مــع  التضامــن  خيمــة  ويف 

أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
املعتقلــني  صــور  املشــاركون  رفــع  بغــزة، 

والفتــات  الطعــام،  عــن  املرضبــني 
كتب عليها "أرسانا يف خطر"، "أين 

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
أكــدت عائلــة الناشــط واملعــارض الســيايس 
نــزار بنــات الــذي اغتالتــه أجهــزة أمــن الســلطة 
يف يونيو/ حزيران املايض، مبدينة الخليل 

جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلة، أن محاكمة 
تتطلــع  وأنهــا  ومنقوصــة،  مشــبوهة  قتلتــه 
يف  الســلطة  وماحقــة  قضيتــه  تدويــل  إىل 
العائلــة  تطلعــات  وتــأيت  الدوليــة.  املحافــل 

شــهود  شــهادات  لســاع  جلســة  عقــد  بعــد 
املحكمــة  يف  ابنهــا  قتلــة  ضــد  بنــات  عائلــة 

العسكرية مبدينة رام الله، أول من 
أمــس، وعــدم حصــول العائلــة عــى 

 طهران/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وفــد  اختتــم 
مكتــب  رئيــس  ترأســه  الــذي  "حــاس" 
الحركــة  يف  واإلســامية  العربيــة  العاقــات 
وضــم  إيــران.  إىل  زيارتــه  الحيــة،  خليــل  د. 

أحمــد  وأبــو  حمــدان،  أســامة  حــاس:  وفــد 
خالــد  د.  إيــران  يف  الحركــة  وممثــل  جــال، 
القدومــي. وشــارك وفــد الحركــة يف مؤمتــر 
املجمــع  نظمــه  الــذي  اإلســامية  الوحــدة 
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسامية 

مبناســبة املولــد النبــوي الرشيــف.  وبــدأت 
أعــال املؤمتــر هــذا العام الثاثاء املايض، 
واملفكريــن  العلــاء  مــن  عــدد  مبشــاركة 

مــن  اإلســامية  والشــخصيات 
عــدة دول. ودعــا الحيــة يف كلمتــه 

القدس املحتلة/ األناضول:
"عــاء"،  ابنهــا  قــرب  شــاِهد  نبابتــة  عــا  احتضنــت 
القــدس  مدينــة  يف  اليوســفية  باملقــربة  أمــس، 
حــاول  وعندمــا  بالبــكاء.  تجهــش  وهــي  املحتلــة، 
عنــارص مــن رشطة االحتــال، إبعادها، ألقت نبابتة 

)54 عاًمــا(، بجســدها عــى األرض قــرب 
قرب ابنها، وقالت: "ادفنوين هنا".

المقدسية نبابتة المقدسية نبابتة 
تحتضن شاهد قبر تحتضن شاهد قبر 
ابنها: لن يجرفوه ابنها: لن يجرفوه 
2إال علـى جثتـــيإال علـى جثتـــي
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محروم من زيارته منذ نحو 5 أعوام

األسير "عويضة".. مصيره 
المجهول كابوس يالحق والده

غزة/ جال غيث:
يعتــرص األمل والحــزن قلــب جــواد عويضــة عــى نجلــه "مجــد" األســر 

أو  مصــره  معرفــة  دون  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  يف 
مــكان احتجــازه، وملــا يعانيــه األرسى مــن جرائم متارســها إدارة 
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أهالي أسرى غزة يساندون المضربين 
عن الطعـــــام فـــي سجــــون االحتالل

عائلة بنات: محاكمة قتلة "نزار" 
منقوصة ونتطلع لتدويل قضيته

منتدى اإلعالميين يدعو للتحرك العاجل لمحاسبة االحتالل

مختص لـ "فلسطين": االعتراف 
اإلسرائيلي بشأن تدمير برج الجالء 
"ال يضفي أخالقية على االحتالل"

غزة/ نور الدين صالح:
رأى املختــص يف الشــأن اإلرسائيــي د. صالــح النعامــي، أن اعــرتاف جرنال ســابق يف جيش 
االحتــال، بــأن تدمــر بــرج الجــاء يف مدينــة غــزة خطــأ جســيم، "ال ُيضفــي أخاقيــة عــى 

الجانب اإلرسائيي الذي اعتاد العنرصية".
وأوضــح النعامــي خــال حديــث مــع "فلســطني"، أن هــذه الترصيحــات ال تــدل عــى نــدم 

الــربج، إمنــا لكونــه تســبب مبشــكات دبلوماســية  جيــش االحتــال عــى قصــف 
لدولة االحتال. وكان الجرنال يف جيش االحتال الســابق "نيتســان ألون" وصف 

التقى بعدد من المسؤولين

وفد قيادة حماس يختتم زيارته إلى إيران

وقفة نّظمتها لجنة األسرى نصرة لهم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة أمس  ) تصوير / محمود أبو حصيرة (

المقدسية "نبابتة" تحتضن قبر ابنها بالمقبرة اليوسفية في القدس محاِولًة منع االحتالل تجريفه أمس   ) األناضول ( المقدسية "نبابتة" تحتضن قبر ابنها بالمقبرة اليوسفية في القدس محاِولًة منع االحتالل تجريفه أمس   ) األناضول ( 

أخطر بوقف بناء 12 منزاًل 
جنوب نابلس.. ومستوطنون 
يعتدون على قاطفي الزيتون

االحتالل يواصل 
تجريف المقبرة 

اليوسفية ويجبر 
مـواطًنــا علــى 
هــدم منـــــزله 
فــي القـــــدس

محافظات/ محمد األيويب:
اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  اســتأنفت 
أمــس، أعــال التجريــف يف مقربة اليوســفية 
الرحمــة  بــاب  ملقــربة  امتــداًدا  تشــكل  التــي 
األقــى  املســجد  لســور  واملاصقــة 
املبــارك، يف مدينــة القــدس املحتلــة، يف 
الجــوز  مــن حــي وادي  حــني أجــربت مواطًنــا 

عى هدم منزله ذاتًيا.
وقــال مصطفــى أبــو زهــرة، رئيــس لجنــة رعايــة 

القــدس  يف  اإلســامية  املقابــر 
لوكالة األناضول: إن بلدية االحتال 
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رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 37/ 2021

الخـــاصة: شـراء ماكينات عد وفحص 
نقود ورقية

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

املوافــق   الثاثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/11/02 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

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

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

2021/10/26  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- 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 يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري 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

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
38/ADM/2021 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها
 لتوريد رافعة شوكية ديزل

 لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة .
التوجــه ملقــر  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــى 
الثاثــاء املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  لــرشاء كراســات  الجمعيــة يف غــزة  
2021/10/26 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم االثنني املوافق 

2021/11/1 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ، للموردين املؤهلني 

و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــراك ، علــاًم بــأن آخر موعد 
لتقديم العروض هو يوم االثنني املوافق 2021/11/8 حتى الساعة الواحدة 
ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
39/ADM/2021 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها
 لصيانة و ترميم الحاممت التابعة 

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
الجمعيــة  التوجــه ملقــر  باملشــاركة  والراغبــة  املســجلة  و  املتخصصــة  الــرشكات  فعــى 
يف غــزة  لــرشاء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/10/26 مــن 
الساعة الثامنة و النصف صباحًا حتى يوم االثنني املوافق 2021/11/1 حتى الساعة 
الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط 
الحــق يف االشــراك ، علــاًم بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم االثنــني املوافــق 
2021/11/8 حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود 

يف دائرة املشريات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر امرييك غري مسردة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5  من قيمة العطاء

3. االجتامع التمهيدي يوم الثاثاء املوافق 2021/11/2  يف مقر الجمعية بخانيونس .

4. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

5. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني
 عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906 

 داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
إعالن طرح عطاء
40/ADM/2021 

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها
 لتقديم خدمات تدريبية )عقد دورات تدريبية صحية( .

تنــوي جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني – غــزة الحصــول عــى الخدمــات 
التدريبيــة الازمــة لعقــد دورات تدريبيــة صحيــة ، حيــث ســتقوم الجمعيــة 
الخدمــات  لتقديــم  املســجلة  االستشــارية  املكاتــب  أحــد  مــع  بالتعاقــد 
التدريبية املطلوبة و ميكن للمكاتب االستشارية الراغبة يف االشراك يف 
تقديــم الخدمــات املطلوبــة الحضــور الســتام نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن 
جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني – غــزة تــل الهــوى – إدارة املشــريات 
و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2021/10/26 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء 
النصــف صباحــًا و حتــى يــوم االثنــني املوافــق 2021/11/1 حتــى الســاعة 

الثانية و النصف مساءًا.
1. مثن رشاء كراسة العطاء 100 شيكل غري مسردة .

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. يجب أن تتوفر يف الراغبني باملشاركة الرشوط اآلتية :-

أ ( أن يكون للمكتب خربة سابقة و موثقة يف هذا املجال
ب ( يجب أن يشمل العرض املقدم من االستشاري عرض فني و عرض مايل

ت ( الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار
4. سيتم عقد اجتامع متهيدي للمكاتب االستشارية املشاركة و ذلك يف 

مقر الجمعية بغزة – تل الهوى و ذلك يوم الثاثاء املوافق 2021/11/2.
5. آخــر موعــد لتســليم العــروض يف مظاريــف مغلقــة يف مقــر الجمعيــة يــوم 

االثنني املوافق 2021/11/8
6. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555– 08-2641906 

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
 إعالن طرح عطاء
 41/ADM/2021

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها
 لتقديم خدمات تدريبية )عقد دورات تدريبية لبناء 

قدرات موظفي و عاميل الجمعية( .
تنوي جمعية الهال األحمر الفلسطيني – غزة الحصول عى الخدمات التدريبية 
الازمــة لعقــد دورات تدريبيــة لبنــاء قــدرات موظفــي و عامــيل الجمعيــة ، حيــث 
لتقديــم  املســجلة  االستشــارية  املكاتــب  أحــد  مــع  بالتعاقــد  الجمعيــة  ســتقوم 
الخدمات التدريبية املطلوبة و ميكن للمكاتب االستشارية الراغبة يف االشراك 
يف تقديــم الخدمــات املطلوبــة الحضــور الســتام نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن 
جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني – غــزة تــل الهــوى – إدارة املشــريات ابتــداء 
مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/10/26 مــن الســاعة الثامنــة و النصف صباحًا و 

حتى يوم االثنني املوافق 2021/11/1 حتى الساعة الثانية و النصف مساءًا.
1. مثن رشاء كراسة العطاء 100 شيكل غري مسردة .

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. يجب أن تتوفر يف الراغبني باملشاركة الرشوط اآلتية :-

أ ( أن يكون للمكتب خربة سابقة و موثقة يف هذا املجال
ب ( يجب أن يشمل العرض املقدم من االستشاري عرض فني و عرض مايل

ت ( الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار
4. سيتم عقد اجتامع متهيدي للمكاتب االستشارية املشاركة و ذلك يف 

مقر الجمعية بغزة – تل الهوى و ذلك يوم الثاثاء املوافق 2021/11/2.
5. آخــر موعــد لتســليم العــروض يف مظاريــف مغلقــة يف مقــر الجمعيــة يــوم 

االثنني املوافق 2021/11/8
6. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

لاستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهال األحمر الفلسطيني
 عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555– 08-2641906

 داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

بدران: جهود حماس
ترتكز عىل تفعيل المقاومة 

يف الميادين كافة
رام الله/ فلسطني:

أكــد عضــو املكتب الســيايس ومســؤول ملف العاقــات الوطنية 
يف حــامس، حســام بــدران، متســك حركتــه باملقاومــة بأشــكالها 
كافــة والوحــدة الوطنيــة بصفتهــا طريًقــا للتحريــر وكنــس االحتــال 

اإلرسائييل.
جــاء ذلــك يف كلمــة لبــدران خــال مشــاركته يف مهرجــان بعنــوان 
"ســيف القــدس" نظمتــه الكتلــة اإلســامية يف جامعــة بريزيــت، 

أمس.
وأشــار بــدران إىل أن أهــداف ومســاعي حــامس يف هــذه الفــرة 
منصبة عى تفعيل املقاومة بأشكالها كافة ويف كل امليادين.

وتابــع: "نتــرشف يف حركــة حــامس أن نتصــدر ميــدان املقاومــة، 
يف  مياديــن  صاحبــة  الخصــوص  وجــه  عــى  الغربيــة  فالضفــة 
مــن املواقــف  لهــا  باملقاومــني، وبريزيــت  املقاومــة وهــي والدة 

الدالة عى ذلك".
وشدد عى أن حامس تسعى إىل ترسيخ الوحدة وإنهاء االنقسام 

حقيقة ال شعاًرا، حتى يتفرغ الجميع ملقاومة االحتال.
وصفهــا  التــي  بريزيــت  ولجامعــة  للطلبــة  التحيــة  بــدران  ووجــه 
بصاحبــة البصمــة املميــزة يف العمــل النقــايب والوطنــي والطــايب 

والتعليمي.
بــدران الطلبــة عــى اإلبــداع يف مياديــن العمــل الطــايب  وحــث 

والعلمي لبلوغ التفوق والتميز محلًيا وعاملًيا.
وقــال مخاطبــا الطلبــة: "أنتــم األمــل يف ميــدان مقاومــة االحتــال 
العمــل  مياديــن  يف  تبــدع  التــي  اإلســامية  الكتلــة  وخصوصــا 

الطايب متاما كام ميادين املقاومة".
كــام حــث الطلبــة عى االقتداء بالشــهيد املهندس يحيى عياش 
ابــن جامعــة بريزيــت "الــذي كان مثــاال للطالــب الهــادئ بالجامعة 

الثائر املقاوم يف مواجهة االحتال".

القدس املحتلة/ األناضول:
احتضنت عا نبابتة شــاِهد قرب ابنها "عاء"، 
أمــس، باملقــربة اليوســفية يف مدينــة القــدس 

املحتلة، وهي تجهش بالبكاء.
وعندمــا حــاول عنــارص مــن رشطــة االحتــال، 
إبعادهــا، ألقــت نبابتــة )54 عاًمــا(، بجســدها 
عى األرض قرب قرب ابنها، وقالت: "ادفنوين 

هنا".
ووصلــت نبابتــة إىل املقــربة اليوســفية، بعــد 
أن علمــت أن طواقــم إرسائيليــة، وصلوا إليها، 

لنبش القبور.
الــذي  ابنهــا،  قــرب  إىل  طريقهــا  نبابتــة  ت  شــقَّ
مــن  عــدد  بــني  بقــوة   ،2017 عــام  يف  تــويف 
عنــارص رشطــة االحتــال، الذيــن حاولــوا دون 

جدوى، منعها من املرور.
كانــت الدمــوع تنهمــر بغــزارة مــن املــرأة، التــي 

ارتدت حجابا وجلبابا أسوَدين.
وقالــت نبابتــة: "قــرب ابنــي هنــا.. عــى جثتــي 

فقط سيجرفونه".
"أنــا هنــا يوميــا،  وأضافــت لوكالــة األناضــول: 
الوصــول، وهجمــْت  مــن  واآلن حاولــوا منعــي 
اللــه  اإلرسائيلية...حســبي  الرشطيــة  عــيلَّ 

ونعم الوكيل عى هذا االحتال الغاشم".
قــرب  "هــذا  الســابقة:  مقولتهــا  نبابتــة  وكــررت 
عــى  ولــو  يجرفــوه  بــأن  لهــم  أســمح  لــن  ابنــي، 

جثتي".
وكانــت طواقــم بلديــة االحتــال يف القــدس، 
اإلرسائيليــة  الطبيعــة"  بـ"ســلطة  تســمى  ومــا 
أعــامل تجريــف يف جــزء  أمــس،  قــد جــددوا، 
مــن املقــربة اليوســفية إلقامــة حديقــة قوميــة 

يهودية.
مــن املواطنــني  العديــد  الفــور، وصــل  وعــى 
الذيــن لهــم مقابــر يف الجــزء الجــاري تجريفــه 
مــن املقــربة، التــي يعــود تاريخهــا إىل مئــات 

السنوات.
"ســلطة  وال  االحتــال،  بلديــة  ُتعّقــب  وال 
الطبيعــة"، عــى أعــامل التجريــف يف واحــدة 

من أكرب املقابر اإلسامية يف القدس.
ولكــن املواطنــني يخشــون مــن أن يتــم تجريف 
اكتشــاف  مؤخــرا  تــم  أن  بعــد  أقاربهــم،  قبــور 

عظام لرفات أموات، دفنوا باملقربة.
ويف حينــه، أعــاد املواطنــون دفــن العظــام مــن 

جديد يف املقربة، بعد أداء الصاة عليها.
املرافقــة  التجريــف  أعــامل  تجــُدد  ولكــّن 
ُيثــري  إقامــة ســياج حديــدي يف املقــربة،  مــع 

مخاوف املواطنني.
تاحــق  االحتــال،  إن ســلطات  نبابتــة  وتقــول 
املقدســيني يف املدينــة "ســواء أكانــوا أحيــاء 

أم أمواتا".
ال  نرتــاح،  "ال  ابنهــا:  إىل  إشــارة  يف  وقالــت 
وهــو عــى قيــد الحيــاة وال وهــو ميــت، عندمــا 
كانــوا عــى قيــد الحيــاة كانــوا معتقلــني )لــدى 
االحتال( وعندما ميوتون ياحقون جثثهم".

وتساءلت: "هنا مدفننا، أين ندفنهم؟".
ومنــذ  ســنوات   4 قبــل  ابنــي  "تــويف  وقالــت: 
ذلــك الحــني ونحــن يف معانــاة دامئــة، إذ إنهــم 
كانــوا يهــددون بتجريــف القــرب، ولكــن الخطــر 

ازداد يف الشهرين املاضيني".
وأضافــت: "كل يــوم نــأيت إىل هنــا، نخىش أن 
يتــم تجريــف القــرب، واليــوم وصلــوا إىل قــرب 
قــرب ابنــي، ولكــن، عــى جثتــي، لــن أســمح لهــم 

بتجريف قربه".
وحشــية،  هكــذا  أَر  "مل  نبابتــة:  وتابعــت 
نســمع عــن الوحشــية ولكننــا نشــاهدها هنــا، 
قبــور  جــرف  إىل  األمــور  بهــم  وصلــت  هــل 
قمــة  هــذه  القــدس؟  ســكان  الفلســطينيني 

الوحشية".
ســتتواجد  أنهــا  املقدســية  الســيدة  وذكــرت 
عــى مــدار الســاعة، عنــد قــرب ابنهــا، مضيفــة: 

"لن أغادره حتى لو قتلوين".
تكــون  أن  تعتقــد  مــاذا  كأّم،  "أنــا  وقالــت: 
مشاعري وأنا أشاهدهم يحاولون تجريف قرب 

ابني؟ أمل ووجع وحرسة!".
وكان رئيس لجنة رعاية املقابر اإلســامية يف 
القدس، مصطفى أبو زهرة، قد قال يف وقت 
ســابق، أمــس، لوكالــة "األناضــول": إن بلديــة 
االحتــال يف القــدس "أدخلــت جرافــات إىل 
املقــربة اليوســفية ورشعــت يف تجريــف جــزء 

من أرضها".

متهيــدا  معــدات  أدخلــوا  "لقــد  وأضــاف: 
إىل  وتحويلهــا  املقــربة،  مــن  جــزء  لطمــس 

حديقة توراتية".
يزعــم  أماكــن  هــي  التوراتيــة،  والحدائــق 
االحتــال اإلرسائيــيل، أن وجــودا يهوديــا كان 

يف مكانها، يف األزمان القدمية.
وكانــت بلديــة االحتــال يف القــدس و"ســلطة 
العــام  رشعتــا  قــد  اإلرسائيليــة  الطبيعــة" 
املــايض يف إجــراءات إلقامــة حديقــة توراتيــة 
عى جزء من املقربة اليوسفية، التي تعد من 

كربى املقابر اإلسامية يف املدينة.
اإلســامية يف  لجنــة رعايــة املقابــر  وقدمــت 
االحتــال  محاكــم  إىل  اعراضــات  القــدس، 
قبــل  آخرهــا  كان  التجريــف  أعــامل  لوقــف 

أسبوع، إىل محكمة االحتال املركزية.
أبــو زهــرة أضــاف: "كنــا قــد قدمنــا طلبــا  لكــن 
لوقــف  املركزيــة  املحكمــة  إىل  مســتعجا 
رفضــت  املحكمــة  أن  إال  التجريــف  أعــامل 
أعــامل  باســتمرار  وســمحت  الطلــب، 

التجريف".
التجريــف  أعــامل  أن  إىل  زهــرة  أبــو  وأشــار 
"تتضمن نبش قبور لشهداء وموىت مسلمني، 

ويجب وقفها فورا".
وأضــاف: "نريــد من ســلطات االحتال احرام 
أعــامل  ووقــف  والشــهداء  املــوىت  حرمــة 

التجريف للقبور".
أبــو زهــرة، إىل أن "املقــربة هــي أرض  ولفــت 
وقف إسامي، ويجب وقف االعتداء عليها".

وقــال أبــو زهــرة إن ســلطات االحتــال منعتــه، 
أمــس، مــن دخــول الجــزء الــذي يجــري تجريفــه 

باملقربة.

المبعوث األممي: جميع 
المستوطنات غري قانونية 

وتشكل عقبة أمام "التسوية"
نيويورك/ فلسطني:

وينســاند،  تــور  األوســط  الــرشق  يف  التســوية  لعمليــة  األممــي  املبعــوث  عــد 
املســتوطنات اإلرسائيلية غري قانونية، وأنها تشــكل عقبة كبرية أمام "التســوية"، 
معرًبــا عــن بالــغ قلقــه إزاء إعــان حكومــة االحتــال طــرح مناقصــات لبنــاء وحــدات 

استيطانية جديدة يف الضفة الغربية املحتلة.
وحــدة   1300 نحــو  لبنــاء  مناقصــات  طــرح  عــى  االحتــال  حكومــة  ووافقــت 

استيطانية جديدة يف الضفة الغربية.
عــن  اإلعــان  إزاء  القلــق  عــن  نعــرب  أمــس:  صحفــي  بيــان  يف  وينســاند  وقــال 
االســتيطاين  التوســع  واســتمرار  جديــدة،  اســتيطانية  وحــدات  لبنــاء  مناقصــات 
يف الضفــة مبــا يف ذلــك رشقــي القــدس، مضيًفــا: "أكــرر أن جميــع املســتوطنات 
غــري قانونيــة مبوجــب القانــون الــدويل، وال تــزال تشــكل عقبــة كبــرية أمام الســام، 

ويجب أن تتوقف عى الفور".
وتشــري بيانــات حركــة "الســام اآلن" الحقوقيــة اإلرسائيليــة إىل وجــود نحــو 666 
ألــف مســتوطن و145 مســتوطنة كبــرية و140 بــؤرة اســتيطانية عشــوائية بالضفــة 

الغربية، مبا فيها رشقي القدس.

حماس: اعتداء االحتالل عىل 
المقربة اليوسفية "جريمة بشعة"

القدس املحتلة/ فلسطني:
االحتــال  اعتــداءات  تواصــل  إن  حــامس:  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  قالــت 
اليوســفية يف  اليــوم يف املقــربة  اإلرسائيــيل عــى حرمــات املقابــر، ومــا يجــري 
مدينــة القــدس املحتلــة، هــو "جرميــة بشــعة". وأوضــح الناطــق باســم الحركــة عــن 
هــذه  أن  أمــس،  حــامدة، يف ترصيــح صحفــي،  املحتلــة محمــد  القــدس  مدينــة 
تجريــف  تشــمل  القــدس  مقابــر  ضــد  الجرائــم  سلســلة  ضمــن  تــأيت  االعتــداءات 
القبور ونبشــها، وإقامة حدائق يهودية، إضافة إىل عمليات تزييف وإنشــاء مقابر 
يهوديــة "وهميــة" ال أســاس لهــا. وأضــاف حــامدة: "إن هــذه الجرميــة الصهيونيــة 
دليــل صــارخ عــى وحشــية االحتــال الــذي طالت اعتداءاته األحيــاء واألموات من 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، يف ســبيل تهويــد القــدس والســيطرة عــى املســجد 

األقىص املبارك.
ودعــا أبنــاء شــعبنا إىل االنتفــاض يف وجــه االحتــال ردًا عى التغول املتزايد ضد 
القــدس واألقــىص، كــام دعــا أبنــاء القــدس إىل االحتشــاد عنــد املقــربة اليوســفية 
أبنــاء  حــامدة  عــن مواصلــة جرميتــه. وحــث  االحتــال  وردع  التجريــف،  ملجابهــة 
القــدس خاصــة، وشــعبنا الفلســطيني عامــة، عــى مســاندة أهلنــا يف حــي بطــن 
الهوى يف وجه املخطط اإلرسائييل الرامي إىل تهجريهم واقتاعهم من بيوتهم.

د.بحر يهاتف رئيس لجنة الصداقة 
الفلسطينية يف الربلمان النيجريي

غزة/ فلسطني:
هاتف النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي د. أحمد بحر، أمس، رئيس لجنة 
الصداقة الفلسطينية النيجريية يف الربملان النيجريي النائب د. يونس أبو بكر، 

والذي يرأس أيًضا منطقة إفريقيا يف رابطة برملانيون ألجل القدس.
ومثن بحر يف أثناء املكاملة دور نيجرييا يف دعم القضية الفلسطينية مستذكًرا 
املواقــف السياســية واإلنســانية للدولــة النيجرييــة وخاصــة تلــك املتعلقــة بدعــم 

الشعب والقضية الفلسطينية عى مدار عقود من الزمن.
ودعا بحر النائب أبو بكر لزيارة فلسطني وغزة خصوًصا، مرحًبا بالجهود اإلفريقية 
مراقــب يف  االحتــال كعضــو  دولــة  قبــول  رفــض  نيجرييــا يف  بينهــا جهــود  ومــن 
االتحــاد اإلفريقــي. بــدوره شــكر أبــو بكــر مبــادرة بحــر باالتصــال والتواصــل، وشــدد 
عــى مواصلــة الجهــود الربملانيــة النيجرييــة يف دعــم ومنــارص الشــعب والقضيــة 
الفلســطينية يف املحافــل الدوليــة واملنتديــات اإلفريقية والدولية، شــاكًرا دعوته 
لزيــارة فلســطني ومنبًهــا إىل عزمــه تشــكيل وفــد برملــاين نيجــريي لزيــارة قطــاع غزة 
قريًبــا.  الجديــر ذكــره أن الربملــان النيجــريي كان قــد أعلــن مؤخــًرا تشــكيل لجنــة 

الصداقة مع فلسطني.

المقدسية نبابتة تحتضن شاهد 
قرب ابنها: لن يجرفوه إال عىل جثيت

المقدسية نبابتة تجلس بجوار قبر ابنها بالمقبرة اليوسفية في القدس المحتلة  ) األناضول(
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دالالت كشف تركيا خلية 
الموساد التجسسية

كشــفت األوســاط األمنية الرتكية يف األيام واألســابيع األخرية شــبكة تجســس 
إرسائيلية تعمل داخل بعض املدن الرتكية، ما يشــري إىل اجتهاد املؤسســة 
التجســس،  خاليــا  تفعيــل  يف  املوســاد  بجهــاز  متمثلــة  اإلرسائيليــة  األمنيــة 
بتجنيــد العمــالء والجواســيس لهــا يف دولــة مهمــة مثــل تركيــا، مــع أنهــا تســعى 
إىل ترميــم عالقاتهــا الثنائيــة معهــا، منــذ القطيعــة التــي وقعــت مــع أحــداث 

سفينة مرمرة أواسط 2010.
معلومــات  مــن  األخــرية  األيــام  يف  الرتكيــة  اإلعــالم  وســائل  عنــه  كشــفت  مــا 
األهــداف  مــن  سلســلة  إىل  تشــري  املوســاد  تجســس  شــبكة  عــن  تفصيليــة 
الخفيــة واملعلنــة، رمبــا يبــدو متوقًعــا وضعهــا عــى أجنــدة املوســاد، أهمهــا 
جمــع املعلومــات األمنيــة واالســتخبارية عــن تركيــا، ال ســيام تنقــالت حامــي 
الجنســيات األجنبيــة فيهــا، وتزعــم )إرسائيــل( أنهــم قــد يشــكلون خطــًرا عليهــا 
مســتقباًل، وإمداد أجهزتها األمنية بكل معلومات تفصيلية عن دولة صاعدة 
وحركــة  واالســتثامرية،  االقتصاديــة  ومنهــا:  املجــاالت،  كل  يف  تركيــا،  مثــل 
بعــض  تخــص  عــى معلومــات  والحصــول  املاليــة،  األوراق  وتــداول  البورصــة 

الشخصيات.
التــي يفــرتض أن تركيــا تكتمــت عــى  بعيــًدا عــن تفاصيــل شــبكة التجســس 
املزيــد مــن مهامهــا الخاصــة العتبــارات أمنيــة بحتــة، وكشــفت فقــط عــن قمــة 
جبــل الجليــد منهــا؛ شــكل التجســس لـ)إرسائيــل( ومــا زال سياســة ثابتــة تجــاه 
جريانهــا، ذلــك أن املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة تعتقد أن التجســس ســيبقى 
ا لسياستها الخارجية، انطالًقا من محددات ال ميكن أن تختفي  عنواًنا أساسيًّ

بني يوم وآخر.
لعــل أهــم هــذه املحــددات الجانــب العســكري، يف ضــوء تزايــد احتــامالت 
الــراع املســلح بــني )إرسائيــل( وعــدد مــن األطــراف املجــاورة لهــا، وتلويحهــا 
بشــن حــرب إقليميــة، وتنامــي االهتــامم الرتيك بحيازة قدرات عســكرية الفتة، 
شــعرت )إرسائيــل( أنهــا قــد تكــر التــوازن القائــم يف املنطقــة، ال ســيام مــع 
حالــة الفتــور الــذي أصــاب عالقتهــام، وتخــوف )إرسائيــل(، وتحفظهــا الشــديد 
مــن التوســع الــرتيك الحاصــل يف املنطقــة، واضطالعهــا األخــري يف الــراع 

األرمني األذري.
 هنــاك نظــرة إســرتاتيجية إرسائيليــة مســتقبلية تجــاه تركيــا، ورغبــة بــأن تكــون 
عــى متابعــة مكثفــة وحثيثــة دامئــة ملــا يــدور يف ذلــك البلــد، ال ســيام أنهــا 
تــدرك جيــًدا أن الداخــل الــرتيك يف عمومــه معــاٍد لهــا، مــع بعــض الفروقــات 
داخــل هــذا التيــار أو ذاك، وبالتــايل ال تريــد تحقــق مــا تعــده كابوًســا يتمثــل 
باتســاع رقعــة العــداء الــرتيك لهــا، وتزامنــه مــع زيــادة عالقــات تركيــا الخارجيــة 

بعيًدا عن )إرسائيل(. 
لهذا كله كان متوقًعا أن تسعى )إرسائيل( -ولن توقف مساعيها- إىل تفعيل 
املزيــد مــن خاليــا التجســس ملعرفــة كل مــا يحصــل داخــل تركيــا، مــا يعنــي أن 
حــرب جواسيســها مســتمرة مــع أنهــا مل تطلــق خاللهــا رصاصــة واحــدة حتــى 
اآلن، ومل تشغل فيها قنبلة، بل هي حرب مراوغة تنجح فيها )إرسائيل( حيًنا 
بفضــل نجاحهــا يف جمــع معلومــات عــن الطرف اآلخر، ال ســيام الدول العربية 

املجاورة، وتفشل أحياًنا حني تتنبه لها القوى الحية، كام حصل يف تركيا.

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 حاصاًل عى شهادة الدبلوم يف تخصص )صناعات غذائية( من 

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

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

4. يجب أن يكون حاصاًل 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 

سالمتها لحامية املستهلك.
• إتالف املواد الغذائية غري الصالحة لالستهالك اآلدمي.

• متابعة الرشوط الصحية للحرف التي تتعلق باملواد الغذائية.
• الرقابة الصحية عى محالت 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  واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين.
• معرفة بأنظمة العمل الخاصة مبفتيش الصحة يف بلدية غزة.

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

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

ودبلوماسية، وبناء شبكة عالقات جيدة مع األطراف ذات العالقة.
• 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 أعــاله تقديــم طلــب توظيــف 
)عى موقع بلدية غزة اإللكرتوين( مرفقًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات 
أكادمييــة ومهنيــة وخــربات وأي وثائــق ذات عالقــة لتعزيــز الطلــب املقــدم، 
وذلك يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2021/11/07م.                                                                                                                         
بلديـــة غـــزة

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

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

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

2021/11/01 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات باســم )وزارة الصحة( مببلغ 
5 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وتكــون الكفالــة 

باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخل /الرضيبة املضافة/

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
لالطالع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات – غزة

إعالن صادر عن/ الجمعية اإلسالمية – خان يونس
يعلن مجلس إدارة الجمعية اإلسالمية – خان يونس عن عزمه إجراء انتخابات 
مجلــس االدارة  لــدورة 2024/2021، وذلــك يف اجتــامع الجمعيــة العموميــة 
العادي الذي سيعقد يوم السبت املوافق 2021/11/06م الساعة 3:30 م 

يف مقر الجمعية الكائن  يف حي األمل – بجوار مسجد الرحمة.
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  يف  الجمعيــة  مقــر  يف  اآليت  اســتكامل  بعــد 
الساعة: 08:00 ص إىل    الساعة: 02:00 م.

1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021م( وذلك حتى تاريخ: 2021/10/27م.
2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك ملدة 3 أيام من تاريخ: 

2021/10/28م حتى تاريخ: 2021/10/30م.

3. فتح باب الطعن واالنسحاب واالعرتاض عى املرشحني وذلك ملدة 3 

أيام من تاريخ: 2021/10/31م حتى تاريخ: 2021/11/02م.
4. الرد عى االعرتاضات: 2021/11/04م.

ومع فائق االحرتام والتقدير،،،            مجلس إدارة الجمعية

إعالن صادر عن
 جمعية األمهات الفلسطينية لرعاية األسرة

عقــد  عــن  األرسة  لرعايــة  الفلســطينية  األمهــات  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
االجتــامع العــادي للجمعيــة العموميــة للعــام )2021( وذلــك يــوم الثالثاء املوافق: 
2021/11/9 الســاعة 1 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي النــر- بجــوار 

جامعة القدس وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح    .1

)2021( وذلك من تاريخ: 2021/10/26 إىل تاريخ 2021/10/31.
2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2021/11/1 

إىل تاريخ 2021/11/3.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2021/11/4 حتى تاريخ 2021/11/8.
4. تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ: 2021/10/26 إىل تاريــخ 

2021/11/9 يف مقــر الجمعيــة املذكــور أعــاله مــن الســاعة 9 صباحًا حتى 

الساعة 14 ظهرًا.
للتواصل عى جوال رقم 0599091456.

مجلس إدارة الجمعية  

إعالن عن اجتماع 
جمعية عمومية عادي 

للجمعيــة  )العــادي(  االجتــامع  عقــد  عــن  برفــح  اإلســالمية  الجمعيــة  تعلــن 
العمومية عن العام )2021( وذلك يوم األربعاء املوافق 10 / 11 / 2021م 
الســاعة 06:00 )مســاًء(، يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظــة رفــح " دوار 

الدخني – العاموي " وذلك ملناقشة )جدول األعامل( التايل:
1. انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  يف  التاليــة  اإلجــراءات  اســتكامل  بعــد  وذلــك 
الساعة 8:00 صباحًا إىل الساعة  01:30 مساًء.

1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة 

عن العام )2021( وذك حتى تاريخ 28 / 10 / 2021م.
2. فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك ملــدة ثــالث أيــام مــن 

تاريخ 30 / 10 / 2021م       وحتى تاريخ 01 / 11 / 2021م.
3. فتــح بــاب االعــرتاض والطعــون لعضويــة مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة 

وذلك ملدة 3 أيام من تاريخ 02 /2021/11م وحتى تاريخ  2021/11/04م.
4. الرد عى االعرتاض والطعون يوم 07 / 11 / 2021م .

5. فتح باب االنسحاب ملدة يوم واحد بتاريخ  08 / 11 / 2021م.

ومع فائق االحرتام والتقدير
مجلس إدارة الجمعية

إعالن للعموم
يعلن السيد/ مراقب الرشكات بغزة انه تقدم السيد/ مصطفى عدنان دلول 

لتسمية رشكة باسم )رشكة دلول التجارية(
 لــذا مــن لديــه اعــرتاض أن يتقــدم لــإدارة العامة للرشكات باعرتاض مســبب 

خالل أسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن.
يف مكتب اإلدارة العامة للرشكات بغزة- النر أبراج املقويس.

تحريرا يف 2021/10/24م.
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

 طهران/ فلسطني:
الــذي  "حــامس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وفــد  اختتــم 
يف  واإلســالمية  العربيــة  العالقــات  مكتــب  رئيــس  ترأســه 

الحركة د. خليل الحية، زيارته إىل إيران.
وأبــو أحمــد جــامل،  أســامة حمــدان،  وضــم وفــد حــامس: 

وممثل الحركة يف إيران د. خالد القدومي.
وشــارك وفــد الحركــة يف مؤمتــر الوحــدة اإلســالمية الــذي 
نظمه املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 

مبناسبة املولد النبوي الرشيف. 
املــايض،  الثالثــاء  العــام  هــذا  املؤمتــر  أعــامل  وبــدأت 
والشــخصيات  واملفكريــن  العلــامء  مــن  عــدد  مبشــاركة 

اإلسالمية من عدة دول.
ودعا الحية يف كلمته خالل املؤمتر أبناء األمة اإلسالمية 
من مختلف الطوائف واملذاهب إىل الوحدة يف مواجهة 
التحديــات املشــرتكة، ويف مقدمتهــا االحتــالل الصهيوين 
واالســتعامر األمريــي، مؤكــدا أن األمــة اإلســالمية متتلك 

عوامل الوحدة ومقوماتها. 
وأشار الحية إىل جرائم الكيان الصهيوين بحق املقدسات 
تهويــد  يف  ميعــن  "االحتــالل  أن  إىل  الفًتــا  اإلســالمية، 
يف  الواقــع  األمــر  تثبيــت  محــاوالت  مــن  ويزيــد  القــدس، 

املسجد األقىص بالصالة فيه وتقسيمه".
ودعا الحية األمتني العربية واإلسالمية إىل دعم املقاومة 
عنــوان  متثــل  فلســطني  قضيــة  أن  مؤكــدا  الفلســطينية، 

وحدة األمة.
عدة لقاءات

عــى  القامئــني  مــع  لقــاءات  عــدة  حــامس  وفــد  وأجــرى 
املؤمتــر، ويف مقدمتهــم الشــيخ حميــد شــهرياري، األمــني 

مــع  أخــرى  لقــاءات  أجــرى  كــام  التقريــب،  ملجمــع  العــام 
املســؤولني اإليرانيــني والضيــوف املشــاركني يف املؤمتــر 

من دول أخرى.
الحيــة  اســتعرض  شــهرياري،  الشــيخ  مــع  اللقــاء  وخــالل 
التــي  الهجمــة  ظــل  يف  الفلســطينية  القضيــة  تطــورات 
يتعــرض لهــا املســجد األقــىص ومدينــة القــدس وأحياؤها، 
كذلــك  االحتــالل،  ســجون  يف  األرسى  لــه  يتعــرض  ومــا 
وجرائــم  الضفــة،  يف  االســتيطاين  التغــول  اســتعرض 
االحتــالل ضــد شــعبنا وحصــاره قطــاع غــزة. كــام قــدم وفــد 
التهــاين للشــيخ شــهرياري بنجــاح مؤمتــر الوحــدة  الحركــة 

اإلسالمية الخامس والثالثني.
بــدوره أكــد الشــيخ شــهرياري املوقــف الثابــت مــن القضية 
عــى  مشــدًدا  الفلســطيني،  الحــق  ودعــم  الفلســطينية، 

سعيه املستمر نحو وحدة األمة اإلسالمية.

كــام زار وفــد حــامس برئاســة الحيــة، مقــر جامعــة الدعــوة 
واإلصــالح التــي تعمــل يف أوســاط أبنــاء الســنة يف إيــران 

وتحظى باحرتام الجميع.
كام أجرى وفد الحركة مباحثات مع األمني العام للجامعة 

د. عبد الرحمن برياين، وقيادات أخرى.
ويف اللقــاء، تحــدث بــرياين عــن نشــاطات جامعــة الدعــوة 
مشــيدا  اإلســالمية،  األمــة  وواقــع  وإنجازاتهــا،  واإلصــالح 
باملقاومــة الفلســطينية يف مواجهــة االحتــالل اإلرسائيي، 
داعيــا الشــعوب والــدول اإلســالمية إىل توحيــد الصفــوف 

للتصدي لهذا االحتالل.
كــام قــدم رئيــس مكتــب العالقــات العربيــة واإلســالمية يف 
الحركــة رشحــا مفصــال عــن آخــر أوضــاع فلســطني، ومعانــاة 
الشــعب الفلســطيني اليومية بســبب مامرســات االحتالل 
التعســفية، مؤكــدا أن "حــامس" ســتواصل املقاومــة حتــى 

تحرير فلسطني وإعادتها إىل أهلها.
ودعــا الحيــة أبنــاء األمــة اإلســالمية إىل نبــذ الخالفات ومنع 
تحولها إىل رصاعات، وتعزيز التواصل بني جميع مكونات 
األمة، مضيفا أن رّس قوة األمة يف وحدتها، ومن دونها من 

الصعب مبكان مواجهة األخطار والتهديدات.
كلمة قائد الثورة

وشــارك وفــد الحركــة يف اللقــاء مــع قائــد الثــورة اإلســالمية 
يف إيــران آيــة اللــه عــي خامنئــي، الــذي اســتقبل الوفــود 
املســلمني  اتحــاد  أن  وأكــد  املؤمتــر،  يف  املشــاركة 
أن  مضيفــا  شــكل،  بأفضــل  الفلســطينية  القضيــة  ســيحل 
"القضية الفلســطينية تشــكل معيارا أساســيا لوحدة األمة 

اإلسالمية".
وشــدد خامنئــي عــى أن موضــوع الوحــدة اإلســالمية ليــس 
ورضورة  رشعــي  واجــب  هــو  بــل  مؤقتــة  تكتيكيــة  مســألة 
ملحــة. وأكــد البيــان الختامــي ملؤمتــر الوحــدة اإلســالمية 
باعتبارهــا  الفلســطينية،  القضيــة  مكانــة  الـــ35،  الــدويل 
القضيــة املحوريــة عــى الســاحتني الدوليــة واإلســالمية، 
مشــددا عــى أن "الســالم واألمــن واالســتقرار يف املنطقــة 
بــل يف العــامل ال ميكــن أن يســتتب إال بإزالــة بــؤر األزمــات 

املتمثلة بالصهيونية العاملية.
بعــض  إليــه  تســارعت  الــذي  "التطبيــع  أن  البيــان  وأضــاف 
البلــدان يشــجع االحتــالل عــى التــامدي يف غّيــه وبطشــه 
يف  النظــر  إعــادة  إىل  البلــدان  تلــك  داعيــا  وعدوانــه"، 

مواقفها.
وحّيــا املشــاركون يف املؤمتــر فصائــل املقاومــة الصامــدة 
اإلســالمي  العــامل  بلــدان  مطالبــني  االحتــالل،  وجــه  يف 

مساندتها ومساعدتها.

التقى بعدد من المسؤولني

وفـــــــد قيــــــــــادة حمــــــاس يختتــــــــــم زيارتـــــــه إلــــــــــى إيـــــران

جانب من اللقاء

الدوحة/ فلسطني:
والدراســات  للبحــوث  امللــي  املركــز  اختــار 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس 
ضمــن  هنيــة،  إســامعيل  حــامس  اإلســالمية 
قامئة الشخصيات اإلسالمية الخمسني األكرث 
تأثرًيا يف العامل، عن فئة الحكام والسياسيني.
وجــاء هنيــة يف املركــز العرشيــن بالقامئــة التــي 
أعدهــا املركــز، ومقره العاصمة األردنية عاّمن، 
وشــملت عــرشات القــادة والزعــامء املســلمني 
والعــرب، تصدرهــم أمــري قطــر الشــيخ متيــم بــن 
حمــد، والعاهــل الســعودي امللــك ســلامن بــن 

عبد العزيز.
الســيايس  للمكتــب  رئيًســا  هنيــة  وانُتخــب 
لحركــة حــامس، للمــرة الثانيــة، يف أغســطس/ 

آب 2021.
كانــون  ديســمرب/  يف  تــرأس  قــد  هنيــة  وكان 
التــي  واإلصــالح  التغيــري  قامئــة   2005 األول 
الترشيعيــة  االنتخابــات  يف  باألغلبيــة  فــازت 
منصــب  فشــغل   ،2006 عــام  الفلســطينية 

رئيــس وزراء الحكومــة العــارشة قبــل أن ينقلــب 
نتائــج  عــى  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 

االنتخابات يف يونيو/ حزيران 2007.
وولــد هنيــة يف 23 ينايــر/ كانون الثاين 1963 
الفلســطينيني  لالجئــني  الشــاطئ  مخيــم  يف 
غــرب مدينــة غــزة، وهــو مــن قريــة الجــورة قضــاء 
 1987 عــام  ويف  املحتلــة،  عســقالن  مدينــة 
حصولــه  بعــد  اإلســالمية  الجامعــة  مــن  تخــرج 

عى إجازة يف األدب العريب.
 3 ملــدة   1989 عــام  هنيــة  االحتــالل  وســجن 
ســنوات، ثم نفاه إىل مرج الزهور عى الحدود 
اللبنانيــة الفلســطينية مــع ثلــة مــن قــادة حامس 
إذ قــى عامــا كامــال  الفلســطيني،  والشــعب 
يف اإلبعــاد، عــام 1992، ثــم عــاد إىل غزة، وتم 

تعيينه عميدا يف الجامعة اإلسالمية.
ويف عام 1997 تم تعيني هنية رئيسا ملكتب 
لحركــة  الروحــي  الزعيــم  ياســني  أحمــد  الشــيخ 

حامس، بعد إطالق رساحه.
ويف عام 2003، استهدفت طائرات االحتالل 

الشــيخ  رأســها  وعــى  حــامس  حركــة  قيــادة 
املؤســس أحمد ياســني، وأصيب يف إثر ذلك 

هنية يف يده، ونجا من محاولة االغتيال.
ويف 28 يوليو/ متوز 2014، ويف أثناء معركة 
"العصــف املأكــول" قصفت طائــرات االحتالل 
منزلــه يف مخيــم الشــاطئ بعــدة صواريــخ، مــا 

أدى إىل تدمريه كليا.
"لــن  خطاباتــه:  يف  هنيــة  أقــوال  أشــهر  ومــن 
نعــرتف، لــن نعــرتف، لــن نعــرتف بـ)إرسائيــل("، 
و"لن تسقط القالع، ولن ُتخرتق الحصون، ولن 
َيرقــوا منــا املواقــف"، "أنــا شــخصيا بصفتــي 
حركــة  إىل  باالنتــامء  أتــرشف  للــوزراء  رئيســا 
املقاومــة اإلسالميـــة حــامس"، "بصفتي رئيًســا 
الشــاطئ  مخيــم  يف  بالعيــش  أتــرشف  للــوزراء 

لالجئني".
وزيــر  أمــس،  هنيــة،  هاتــف  آخــر،  جانــب  مــن 
اللــه،  عبــد  الديــن  ســيف  املاليــزي  الخارجيــة 
حيــث أّكــد خــالل االتصــال، العالقــات الثنائيــة 
مشــيًدا  تطويرهــا،  عــى  والعمــل  القويــة 

باملوقــف املاليــزي الداعــم للحــق الفلســطيني 
والرافض للتطبيع مع االحتالل.

ووضع هنية وزير الخارجية املاليزي يف صورة 
يف  يجــري  مــا  وخاصــة  القضايــا،  مــن  العديــد 
مدينــة القــدس املحتلــة مــن عــدوان إرسائيــي 
متواصل عى شــعبنا الفلســطيني، وانتهاكات 
بحق املقدســات واملســجد األقىص املبارك، 
ومنــع  ــا،  ومكانيًّ ــا  زمانيًّ تقســيمه  ومحــاوالت 

الفلسطينيني من الوصول إليه.
بنــاء  يف  االحتــالل  اســتمرار  إىل  وأشــار 
األرايض  ورسقــة  وتوســيعها،  املســتوطنات 
عــن  فضــاًل  ومصادرتهــا،  الفلســطينية 
االعتــداءات اليوميــة للمســتوطنني ضــد أهلنــا 
وشــعبنا يف الضفــة، وكذلــك مــا يعانيه األرسى 
وإجــراءات  ظلــم  مــن  االحتــالل  ســجون  يف 
رضورة  مؤكــًدا  بحقهــم،  صهيونيــة  عنريــة 
توفــري الحيــاة الكرميــة لهــم، وبــذل كل الجهــود 
مــن أجــل إطــالق رساحهــم باعتبارهــم مناضــي 

حرية.

يف  الجاريــة  التطــورات  هنيــة  اســتعرض  كــام 
أو  الحصــار  مســتوى  عــى  ســواء  غــزة،  قطــاع 
مــا هدمــه االحتــالل ســواء  إعــامر  إعــادة  ملــف 
يف الحــرب األخــرية أو الحــروب التــي ســبقت، 
مشــدًدا عى رضورة إنهاء الحصار وتقديم كل 
أهلنــا يف  وإغاثــة  اإلعــامر  التســهيالت إلعــادة 

القطاع.
وأشار أيضا إىل أوضاع الالجئني الفلسطينيني 
يف دول الشــتات، والعمــل املطلــوب مــن أجــل 
توفــري حيــاة كرمية وتحقيــق العودة إىل بيوتهم 

وديارهم التي هجروا منها.
إىل  بــالده  وقــوف  اللــه  عبــد  أكــد  جانبــه  مــن 
ماليزيــا  إن  وقــال:  الفلســطيني،  الحــق  جانــب 
كل  يف  فلســطني  جانــب  إىل  تقــف  دوًمــا 
املحافــل واملحطــات، وترفــض بشــدة التطبيــع 
أنهــا  عــى  مشــدًدا  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع 
ســواء  القضايــا  هــذه  يف  العمــل  ســتواصل 
الفلســطينيني،  أوضــاع  أو  األرسى  أو  القــدس 

وتساندهم فيها جميًعا.

بحث مع وزير الخارجية المالزيي تطورات األوضاع الفلسطينية

اختيار هنية ضمن قائمة الشخصيات اإلسالمية الـ50 األكرث تأثريًا يف العالم



الثالثاء 19 ربيع األول 1443هـ 26 أكتوبر/ تشرين األول محليات
Tuesday 26 October 2021

FELESTEENONLINE

4

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

CONSULTANCY TO CONDUCT A VALUE CHAIN ANALYSIS IN THE GAZA STRIP, PALESTINE.

< PI-GZ-01909>

Action Against Hunger (AAH) is an international humanitarian organization founded in 1979 with 

the aim of combating hunger. AAH has been working in the occupied Palestinian territory since 

2002 - currently with operational offices in Jerusalem, Gaza City, and Hebron. In Gaza, AAH - 
implements programs in the sectors of Water, Sanitation and Hygiene Promotion (WASH), Food 
Security and Livelihoods (FSL responses. Through its interventions, AAH aims to protect lives, 
promote capacities of Palestinian communities, and transform system to influence decision making.
The "Resilience and Economic Growth in Gaza Strip in the Agricultural Sector 20202023-" 
project aims to Improve the livelihoods of youth and farmers in the Gaza Strip through enhancing 
their chances to access to market. Where the project is specifically aiming to consolidate the 
productive activities in Gaza by shifting towards a market approach and sustainable employment 
opportunities. Where the intervention will be executed in all governorates of the Gaza Strip. 
Through the project Theory of Change, the project is aiming at its first stages to assess the 
agriculture labour market needs through conducting labour market study. This study will be 
the basis for different activities that will be implemented based on the study recommendations
Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award an external consultant 
to develop a value chain’s study to identify profitable business opportunity linked to the agriculture 
and livestock sectors. The study aims to analyze the dynamics of a Palm Value Chain to identify 
opportunities and constraints for upgrading. This analysis should review the full range of activities, 
services, and actors (suppliers, producers, processors, buyers, services providers, etc.) involved in 
all the activities needed to bring a product or service to the end market. The findings resulting from 
this analysis will provide the baseline for the design of the action plan or development strategies
* Gaza bidders: eligible consultants must have Bachelor or Master’s degree in economic analysis/ 
market analysis, economics, markets and agriculture, public policy or sociology with at least 10 
years’ experience/expertise in the following areas: marketing or business-related assignments, 
humanitarian affairs and rural market development, have proven technical experience in consultancy 
and Market studies and CaLP Level 2, demonstrated experience in leading Value chain analysis and 
writing high quality reports, have a valid career license and to be able to provide a VAT invoice. 
Documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna  -  Logistics Officer - Phone:  0594799970
E-mail: <aabuzaanouna@pt.acfspain.org> 

The deadline for submission of offers is 7th of November 2021 at 12:00 PM (Gaza time)
Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.
The winning service provider should pay the advertisement fees in the newspaper and on the website. 

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
عطاء رقم )2021/26(

إعالن مناقصة لصالح مرشوع “حفر آبار وتركيب 
محطات تحلية مياه يف قطاع غزة "

The Project of Drilling Wells and installing Water 
Desalination Plants in Gaza Strip

لصالــح  عطــاء  طــرح  عــن  غــزة،  قطــاع  مكتــب  غــزي دســتك –  تعلــن جمعيــة 
مــروع " حفــر آبــار وتركيــب محطــات تحليــة ميــاه يف قطــاع غــزة " وذلك تبعًا 
للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء. فعىل الركات 
ذات االختصاص واملســجلة رســميًا والتي ترغب باملشــاركة يف هذا العطاء 
مراجعة جمعية غزي دستك يف مقرها الكائن مبدينة غزة – مفرتق الزهارنة 
– عامرة أبو حليمة – الطابق الخامس؛ للحصول عىل كراسة العطاء، وذلك 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة 

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

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الركة من املنافسة عىل العطاء.
3. 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.

4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــًا مــن آخــر موعــد 
لتسليم العطاء.

5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 
طرف رضيبي وأن تكون الركة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية.

6. رسوم اإلعانات يف الصحف (ملدة يومني) عىل من يرسو عليه العطاء. 

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

إبداء األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لاستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عىل 
جوال رقم 0598822655 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات  جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة  

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
املستشــار  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  رأى   
املتقاعــد مــن هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان 
محمــود  برئاســة  الســلطة  دور  أن  إليــاس  محمــد 
اإلرسائيــي  االســتيطان  مواجهــة  يف  عبــاس، 
إىل  يصــل  مل  املحتلــة؛  الفلســطينية  بــاألرايض 

املستوى املطلوب.
إليــاس يف حديــث إىل "فلســطني" أن  كــام رأى 
االســتيطان  مواجهــة  يف  املطلــوب  املســتوى 
يعني القطع الكامل من السلطة مع االحتال يف 
لكــن  ومعاهــدات،  اتفاقيــات  مــن  التفاصيــل  كل 

ذلك مل يحصل بعد.
الشــعبي  العمــل  بتنظيــم  الســلطة  وطالــب 
شــكاوى  ورفــع  االســتيطان،  مواجهــة  يف  ودعمــه 
التوســع  عــن  الدوليــة  القانونيــة  املحافــل  يف 
املســتوى  عــىل  والتحــرك  االســتيطاين، 
الهادفــة  االحتــال  مشــاريع  ضــد  الدبلومــايس 
املحتلــة  األرايض  مــن  املزيــد  عــىل  للســيطرة 

وإحال املستوطنني فيها.
إال  خًطــا  يــرتك  مل  "االحتــال  إليــاس:  وأضــاف 
وأعتقــد  وانتهكــه،  إال  محرًمــا  يــرتك  ومل  تجــاوزه 
يتناســب  مبوقــف  مطالبــون  الفلســطينيني  أننــا 
يرتكبهــا  التــي  والجرائــم  االنتهــاكات  وحجــم  هــو 
يتطلــب  وهــذا  املحتلــة،  األرايض  يف  االحتــال 
رفــع حــدة االشــتباك، مهــام كانــت النتائج، ووضع 
مــا  مــع  األمنــي  التنســيق  أمــام  وضوابــط  كوابــح 

ترتكبه (إرسائيل) من جرائم".
بحاجــة  االحتــال  مــع  الــراع  أن  إليــاس  وبــني 

إىل تكثيــف الجهــد وتحشــيده وتركزيــه لتشــكيل 
ضغــط عــىل االحتــال بطريقة مؤثــرة يف املحافل 
الدولية، رافًضا بشدة تعليق السلطة اآلمال عىل 
شــخصيات إرسائيليــة يف أعقــاب إزاحــة بنيامــني 
نتنياهــو رئيــس حكومــة االحتــال الســابق، أو عىل 

إدارة الرئيس األمريي جو بايدن.
تختلــف  ال  الحاليــة  االحتــال  حكومــة  أن  وأكــد 
األرايض  اســتهداف  حيــث  مــن  ســابقتها  عــن 
االســتيطاين،  للمــروع  اســتكاماًل  الفلســطينية 
مــع العمــل الحثيــث عــىل اســتجاب املزيــد مــن 

املستوطنني لاستيطان بالضفة الغربية.
يســري  ال  االســتيطان  أن  إليــاس  يعتقــد  وبينــام 
بالطريقــة التــي تطمــح إليهــا (إرسائيــل)، أشــار إىل 
أن تصاعد الوجود االستيطاين يف الضفة الغربية 

مل يعد بالوترية السابقة ذاتها، بل يف تراجع.
وأضــاف: "ولذلــك لجأ االحتال إىل مروع البؤر 
الزراعيــة لزيــادة أعداد املســتوطنني، وهذا يعني 
سيطرة جهات استيطانية تتبع املجالس اإلقليمية 
عىل أراٍض فلســطينية وزراعتها وتكديســها بعدد 
مــن املســتوطنني، وتوفــري األمــوال ومســاعدتهم 
عــىل االســتقرار يف املناطــق املســتهدفة أعــىل 
رؤوس التــال والجبــال، بحجــة رعي األغنام والبقر 
والخيــول، لكــن الهــدف األســايس مــن وراء ذلــك 
هو السيطرة عىل مساحات شاسعة من األرايض 

الفلسطينية".
مــن  أكــر  أقــام  االحتــال  أن  إىل  إليــاس  وأشــار 
مجموعــة  مــن  تتكــون  زراعيــة،  مســتوطنة   40
آالف  ميتــد  ســيطرتها  محيــط  لكــن  "كرفانــات"، 

الدومنــات، وهــذا األمــر موجــود يف عــدة مناطــق 
قضــاء  نعمــة  وكفــر  املغــري  قــرى  ومنهــا  بالضفــة، 
ومدينــة طوبــاس،  األغــوار  وكذلــك يف  اللــه،  رام 

شاميل الضفة.
وتابــع: "البــؤر االســتيطانية الزراعيــة تســيطر عــىل 
مســاحات واســعة مــن األرايض املحتلــة، ومينــع 
لهــا"،  الوصــول  مــن  الفلســطينيون  أصحابهــا 
الــذي  ســنوات  قبــل  االحتــال  قــرار  إىل  مشــرًيا 
يســمح للرعــاة بالبنــاء يف األرايض بحجــة الحفــاظ 
عــىل أراٍض يعدهــا "أرايض دولــة"، "وهــي أصــًا 
فلسطينية خاصة، وال يوجد مستوطنون يف هذه 

املنطقة".
الزراعيــة،  البــؤر  فكــرة  االحتــال  ابتــدع  ولذلــك 
للســيطرة  أغنــام  قطعــان  مــع  مســتوطنني  ونقــل 
عــىل هــذه املســاحات الشاســعة، "وهــذا يحمــل 
يف طياتــه اعتــداءات واضحــة عــىل الفلســطينيني 
يف  حقهــم  وعــىل  وممتلكاتهــم،  ومزروعاتهــم 

الوصول إىل أراضيهم"، كام قال إلياس.
التواصــل  قطــع  عــىل  يعمــل  االحتــال  أن  وبــني 
قــد  فلســطينية  دولــة  أي  أوصــال  بــني  الجغــرايف 
املوضــوع  هــذا  أن  إىل  مشــرًيا  مســتقبًا،  تقــوم 
وكذلــك  الحاليــة،  األمريكيــة  اإلدارة  رفــض  يلقــى 

دول االتحاد األورويب.
ا من مشاريع استيطانية  ه إىل أن ما ينفذ حاليًّ ونبَّ
الغربيــة،  الضفــة  تقطيــع  اســتكامل  عــن  عبــارة 
وضــم القــدس ومحيطهــا بشــكل نهــايئ، ما يضمن 
دولــة  أي  قيــام  دون  دون  الحيلولــة  لاحتــال 

فلسطينية متصلة.

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
الســيايس  واملعــارض  الناشــط  عائلــة  أكــدت 
نــزار بنــات الــذي اغتالتــه أجهــزة أمــن الســلطة 
يف يونيــو/ حزيــران املــايض، مبدينــة الخليــل 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، أن محاكمــة 
قتلتــه مشــبوهة ومنقوصــة، وأنهــا تتطلــع إىل 
تدويل قضيته وماحقة الســلطة يف املحافل 

الدولية.
وتأيت تطلعات العائلة بعد عقد جلسة لسامع 
ابنهــا  بنــات ضــد قتلــة  شــهادات شــهود عائلــة 
يف املحكمــة العســكرية مبدينــة رام اللــه، أول 
مــن أمــس، وعــدم حصــول العائلــة عــىل حقهــا 
الكامــل يف مقاضــاة قتلتــه يف إطــار الجلســات 
الحاصلة باملحكمة العسكرية، ما يدفعها إىل 

العمل بشــكل جدي عىل تدويل قضيته، وفق 
ما يقول عامر بنات، ابن عم الشهيد.

وترفــض عائلــة بنــات وفــق قــول عــامر لصحيفــة 
االغتيــال  اختــزال جرميــة  أمــس،  "فلســطني"، 
األمــن  جهــاز  وعنــارص  ضبــاط  مــن  فــردا  بـــ14 
يف  مبــارش  بشــكل  املشــاركني  الوقــايئ 
ُيبقــي العدالــة للشــهيد  الجرميــة، كــون ذلــك 
بــرضورة  مطالًبــا  ومنقوصــة،  مختزلــة  نــزار 
محاســبة الــذي خطــط الغتيالــه وأصــدر األوامر 

بذلك.
بنــات محاكمــة  عائلــة  تريــده  مــا  عــىل  وشــدد 
جميــع املتورطــني يف اغتيــال نــزار، بــدًءا مبــن 
أطلق النار عىل منزله، وصواًل إىل املحرضني 
عــىل اغتيالــه، ومــن أمر وخطط ونفذ الجرمية، 

ودون ذلك سُيبقي قضيته مفتوحة.
وأشار إىل أن أجهزة أمن السلطة متارس شتى 
بحــق  واملاحقــة  والوعيــد  التهديــد  أســاليب 
عــدد مــن أفــراد عائلــة بنــات، ومنهــم الشــهود 
أصبحــوا  إذ  اغتيالــه،  جرميــة  عــىل  األربعــة 
جميعهــم مطلوبــني لألجهــزة، وقــد وصلــوا إىل 
بأعجوبــة  اللــه  رام  يف  العســكرية  املحكمــة 
نتيجــة ماحقــة األمــن لهم، وهو ما أثار غضب 

عنارص وضباط األمن عند املحاكمة.
ونبــه إىل أن عائلــة بنــات تتخــوف بشــدة عــىل 
حياة ابنها غسان، شقيق الشهيد نزار، خاصة 
أنه وكيل ملف الشهيد ويتابعه بشكل حثيث 
مــع األطــراف املعنيــة، يف إطــار ماحقــة قتلــة 

املعارض السيايس.

تريعــات  "إن  البيــان:  وتابــع 
لغــرض  مصممــة  اإلرهــاب  مكافحــة 
محــدد ومقّيــد، ويجب أال تســتخدم 
بشــكل  الحريــات املدنيــة  لتقويــض 
العمــل  مــن  للحــد  أو  مــرر  غــري 
حقــوق  ملنظــامت  املــروع 
األمــن  إن مجلــس  اإلنســان، وقالــوا: 
والجمعيــة  املتحــدة  لألمــم  التابــع 
اإلنســان  حقــوق  ومجلــس  العامــة 
كانوا جميًعا واضحني بشأن مطلب 
اإلرهــاب  مكافحــة  تدابــري  تطبيــق 
بطريقة تتفق مع القانون الدويل وال 
تنتهك االلتزامات الدولية للدول".

اســتخدام  "ســوء  إن  الخــراء  وقــال 
إلجــراءات  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
الطريقــة  بهــذه  اإلرهــاب  مكافحــة 
يجــب  الجميــع،  أمــن  يقــوض 
الجمعيــات  تكويــن  حريــة  احــرتام 
أجــل  مــن  كامــل  بشــكل  والتعبــري 
أداء  مــن  املــدين  املجتمــع  متكــني 
عملــه الــذي ال غنــى عنــه، وال ميكــن 
تقويضها من خال سوء االستخدام 
الفاضــح الواضــح ملكافحــة اإلرهــاب 

والتريعات األمنية".
وأكد املوقعون أن هذه املؤسسات 
اإلنســان  حقــوق  لغــة  تتحــدث 
العامليــة، وإنهــم يســتخدمون نهًجــا 
عملهــم،  يف  الحقــوق  عــىل  قامًئــا 
الجنســاين،  التحليــل  ذلــك  مبــا يف 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  لتوثيــق 
مبــا  فلســطني،  يف  أنواعهــا  بجميــع 
يف ذلــك انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

املتعلقة باألعامل التجارية".

هــذا  شــأن  مــن  أنــه  عــىل  وشــددوا 
عمــل  فعلًيــا  يحظــر  أن  التصنيــف 
حقــوق  عــن  املدافعــني  هــؤالء 
اإلنســان، ويســمح لجيــش االحتــال 
وإغــاق  موظفيهــم،  باعتقــال 
مكاتبهــم، ومصادرة أصولهم، وحظر 
أنشــطتهم وعملهم يف مجال حقوق 
مــن  قلقهــم  عــن  معريــن  اإلنســان، 
أن هــذا القــرار، عــىل األقــل بالنســبة 
إلحــدى هــذه املنظامت، رمبا يكون 
أشــكال  مــن  اتخــاذه كشــكل  تــم  قــد 
كيانــات  مــع  التعــاون  مــن  االنتقــام 

األمم املتحدة.
اســتهدف  "لقــد  الخــراء:  وقــال 
وتكــراًرا  مــراًرا  اإلرسائيــي  الجيــش 
اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني 
تعمــق  مــع  األخــرية،  الســنوات  يف 
احتالــه، واســتمرار تحديــه للقانــون 
انتهــاكات  ســجل  وتفاقــم  الــدويل، 
واجهــت  بينــام  اإلنســان،  حقــوق 
الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  منظــامت 
شــديدة  انتقــادات  واإلرسائيليــة 
عمليــات  وحتــى  تريعيــة  وقيــوًدا 
املدافعــون  وواجــه  ترحيــل، 
اإلنســان  حقــوق  عــن  الفلســطينيون 

دامًئا أشد القيود".
ودعا خراء حقوق اإلنسان املجتمع 
مجموعــة  اســتخدام  إىل  الــدويل 
السياســية  األدوات  مــن  كاملــة 
(إرسائيــل)  ملطالبــة  والدبلوماســية 

مبراجعة وعكس هذا القرار".
األمــم  منســقة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
املتحــدة املقيمــة، منســقة الشــؤون 
عــن  هاســتينغز،  لــني  اإلنســانية، 
اإلرسائيــي  التصنيــف  بشــأن  قلقهــا 
لـــ 6 منظــامت باملجتمــع املدين يف 
بأنهــا  األرض الفلســطينية املحتلــة، 

إرهابية.
لهــا،  بيــان  يف  هاســتينغر  وقالــت 
مساء أمس، "يساورين القلق بشأن 
التصنيــف الــذي وضعتــه (إرسائيــل) 
حقوقيــة  منظــامت  لســت  مؤخــًرا 
وإنســانية فلســطينية مبوجب قانون 
 2016 لســنة  اإلرهــاب  مكافحــة 

وحسب املزاعم املتعلقة بها".
يلقــي  "التصنيــف  "أن  وأضافــت: 
كاهــل  عــىل  الضغــوط  مــن  املزيــد 
يف  املــدين  املجتمــع  منظــامت 
الفلســطينية  األرض  أرجــاء  شــتى 
وينطــوي  أعــّم،  نحــو  عــىل  املحتلــة 
يف  عملهــا  تقويــض  إمكانيــة  عــىل 
ومياديــن  اإلنســانية  املجــاالت 
التنميــة وحقــوق اإلنســان عــىل نحــو 

خطري".

وتابعــت: "ملعالجة هذه املشــكلة، 
الســلطات  مــع  تواُصــل  عــىل  فأنــا 
اإلرسائيليــة ألعــرف املزيــد عــن هذه 

املزاعم".
حملة ممنهجة

ويف الســياق، اســتنكر قطــاع املــرأة 
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  يف 
جيــش  وزيــر  قــرار  الفلســطينية 
إعــان  غانتــس  بينــي  االحتــال 
أنهــا  أهليــة  منظــامت   6 تصنيــف 
ا ذلك اعتداًء صارًخا  "إرهابية"، عادًّ

عىل مبادئ حقوق اإلنسان. 
اجتامعــه  خــال  املــرأة  قطــاع  ورأى 
أمــس،  غــزة  مبدينــة  الشــبكة  مبقــر 
جــاء  اإلرسائيــي  التصنيــف  قــرار  أن 
يقودهــا  ممنهجــة  حملــة  إطــار  يف 
االحتــال منــذ مــدة طويلــة للضغــط 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  عــىل 
باســتخدام  عملهــا  متــارس  التــي 
والقانــون  اإلنســان  حقــوق  أدوات 
الدويل لحقوق اإلنســان، يف الدفاع 
الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  عــن 
مواجهــة  يف  صمــوده  وتعزيــز 

االنتهاكات اإلرسائيلية املتواصلة.

الجهــود  تكاتــف  رضورة  وأكــد 
وتداعياتــه  االحتــال  قــرار  ملواجهــة 
عىل كل املستويات، إذ إنه ال ميس 
املنظامت األهلية الســت فقط، بل 
جميــع قطاعــات املجتمــع املــدين، 
مشــددا عــىل أن املنظــامت األهليــة 
تعمل يف إطار القانون الفلســطيني 
لتعزيز صمود املواطن الفلســطيني 

والدفاع عن حقوقه.
املجتمــع  املــرأة  قطــاع  وطالــب 
برفــض  املتحــدة  واألمــم  الــدويل 
وتفعيــل  العنريــة  القــرارات  هــذه 
توفــري  شــأنها  مــن  التــي  السياســات 
األهليــة  للمنظــامت  الحاميــة 
الرضــوخ  وعــدم  الفلســطينية، 
اإلرسائيليــة  التحريــض  لسياســة 
التــي تهــدف إىل إرهــاب مؤسســاتنا 
الوطنيــة والدولية املنارصة للحقوق 

الفلسطينية، وإسكات صوتها.
كام أدان اتحاد الجاليات واملؤسسات 
أوروبــا،  يف  الفلســطينية  والفعاليــات 

ســت  بتصنيــف  االحتــال،  قــرار 
فلســطينية  حكوميــة  غــري  منظــامت 
جميعهــا  تشــكل  إذ  بـ(اإلرهــاب)، 

منظامت حقوقية أهلية.
أمــس،  بيــان  يف  االتحــاد  ووصــف 
بالطريقــة املنهجيــة  هــذا األســلوب 
يف  الفلســطيني  الصــوت  إلســكات 
الدفــاع عــن شــعبنا وحقوقــه الوطنيــة 
ومحاولــة االلتفــاف حول مســؤوليتها 
الــدويل  القانــون  انتهــاكات  عــن 
القيــم  ألبســط  ورضب  واإلنســاين، 
قــرارات  كفلتهــا  التــي  واألعــراف 
الرعيــة الدوليــة ومنظــامت حقــوق 

اإلنسان.
وطالــب ممثــل االتحــاد يف الرنويــج 
أبــو  الســيد  اإلداريــة  الهيئــة  عضــو 
حيــط، كل املنظامت واملؤسســات 
األهليــة األوروبيــة لرفــع صوتهــا عالًيا 
وبعــث رســائل احتجــاج وإدانة لهذه 
يف  (إرسائيــل)  لســفارات  الخطــوة 

العواصم األوروبية.
والرملــان  األوروبيــة  الــدول  ودعــا 
عــن  التخــي  لعــدم  األورويب 
القانــون  حاميــة  يف  مســؤوليتها 
واتخــاذ  واإلنســاين  الــدويل 
موقــف املتفــرج أمــام هــذا القــرار 
املجحــف بحــق مؤسســات أهليــة 
يريــد  مــن  لــكل  وظيفتهــا واضحــة 

رؤية ذلك.
األمانــة  أعربــت  الســياق،  ويف 
العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي، 
االحتــال  ســلطات  قــرار  اســتنكارها 
اإلرسائيي التعسفي وغري القانوين، 
مجتمــع  منظــامت  ســت  تصنيــف 
"منظــامت  أنهــا  فلســطينية  مــدين 
انتهــاكا  ذلــك  عــادة  إرهابيــة"، 
اإلنســاين  الــدويل  للقانــون  صارخــا 
تضمــن  التــي  الدوليــة  واملعاهــدات 
ومامرســة  الجمعيــات  تكويــن  حــق 
العمل اإلنســاين والحقوقي، كام أنه 

ال يخدم عملية السام.
أمــس،  بيــان  يف  املنظمــة  وأكــدت 
لحــق  الكامــل  االحــرتام  رضورة 
مامرســة  يف  املنظــامت  هــذه 
الفلســطيني  القانــون  وفــق  دورهــا، 
دوليــة،  مؤسســات  مــع  بالراكــة 
مــن أجــل رصــد وتوثيــق االنتهــاكات 
عــن  اإلرسائيليــة وفضحهــا، والدفــاع 
الخدمــات  اإلنســان وتقديــم  حقــوق 
االجتامعية واإلنســانية يف املجتمع 
األطــراف  داعيــة  الفلســطيني، 
عــىل  الضغــط  الفاعلــة إىل  الدوليــة 
االحتــال للرتاجــع عــن هــذا اإلجــراء 

غري املرر.

خبيــــــر: دور السلطـــــــة فــــــــي مواجهـــــــة 
االستيطــــــــان دون المستـــــوى المطلــوب

عائلة بنات: محاكمة قتلة "نزار" منقوصة ونتطلع لتدويل قضيته

اتحاد الجاليات يف أوروبا يستنكر .. و"التعاون اإلسالمي" تعده انتهاًكا للقانون الدويل 

خرباء األمم المتحدة يدينون تصنيف 
االحتالل مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

منسقة أممية: 
القرار يقوض 

عمل منظمات 
المجتمع المدين 

عىل نحو خِطر

غزة -عواصم/ فلسطين:
األمــم  فــي  اإلنســان  حقــوق  خبــراء  دان 
المتحدة بشدة وبشكل قاطع، قرار االحتالل 
مؤسســات  ســت  تصنيــف  اإلســرائيلي 
والمجتمــع  اإلنســان  لحقــوق  فلســطينية 

المدني كـ"منظمات إرهابية".
وقــال الخبــراء األمميــون فــي بيانهم،أمــس: 

"هــذا التصنيف هو هجوم مباشــر على حركة 
حقوق اإلنســان الفلســطينية، وعلى حقوق 
اإلنسان في كل مكان، وإن إسكات أصواتهم 
ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق 
المقبولــة  اإلنســانية  والمعاييــر  اإلنســان 
جيــًدا، ندعــو المجتمــع الدولــي للدفــاع عــن 

المدافعين".
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ماذا لو ارتضى الفلسطينيون 
العيش في كنف االحتالل؟

هــل يقبــل االحتــال اإلرسائيــي لنــا نحــن الفلســطينيني أن نعيش 
يف كنفــه، ننــزف عرقنــا وطاقتنــا يف مصانعه، ونقدم له الخدمات 
األمنية التي يشتهي، ليلقي لنا رغيف الخبز، ونحن نسبِّح بحمده 

صباح مساء؟
ال أظــن ذلــك، لــن يقبــل االحتــال اإلرسائيــي مجــرد وجود شــعب 
فلسطيني عىل هذه األرض، فمنذ وطئت قدم أول غاٍز صهيوين 
أرض فلســطني، وهم يرددون مقولة رئيس وزراء بريطانيا الســابق 
اليهــودي بنيامــني دزرائيــي )أرض بــا شــعب، لشــعب بــا أرض( 
وخري شاهد عىل ذلك اتفاقية أوسلو، التي اعرتفت لـ)إرسائيل( 
بإلقــاء  الفلســطيني  الشــعب  وطالبــت  فلســطني،  أرض  مبعظــم 
الســاح، والتعايــش مــع املحتلــني ملــدة أربــع ســنوات انتقاليــة، 

تسمح بعد ذلك بقيام دولة فلسطينية.
فهــل قبــل اإلرسائيليــون معادلــة عيش الفلســطينيني تحت ظال 

االحتال؟
بــل حرصــوا عــىل  بهــذه املعادلــة،  يقبلــوا  كا، اإلرسائيليــون مل 
اســتثامر اتفاقيــة أوســلو لصالــح التوســع االســتيطاين، والتضييــق 
املعيــي عــىل الفلســطينيني، لذلك انفجــرت أوىل املواجهات 
يف الخليــل، ثــم يف جبــل أبــو غنيــم ســنة 1998، حــني اســتوىل 
املستوطنون عىل الجبل االسرتاتيجي شامل بيت لحم، وحولوه 
إىل مستوطنة باسم "هار حوماه"، ومل تقف األطامع اإلرسائيلية 
عنــد هــذا الحــد، وهــم يتنصلــون من اتفاقية أوســلو، ومن اتفاقية 

الخليل، واتفاقية واي ريفر.
كانــت انتفاضــة األقــى متــردًا فلســطينيًا عــىل فكــرة التعايــش 
تحــت ظــال االحتــال، وكان الــرد اإلرسائيــي مزيــدًا مــن القتــل 
يف  شــارون  نجــح  الوقــت  ذلــك  يف  والتآمــر،  والذبــح  والقمــع 
اصطيــاد أيب عــامر يف املقاطعــة، وفــرض عليه الســجن اإلجباري 
تحــت ســمع وبــر كل القــادة الفلســطينيني، الــذي يبكــون اليــوم 
عىل أيب عامر، ويذرفون الدمع عىل ســرية الرجل. ظل أبو عامر 
حبيس املقاطعة، يف الوقت الذي كانت تتحرك فيه بقية قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية، ويتنقلون عرب الحواجز اإلرسائيلية، 
ويعربون من غزة إىل الضفة، ومن الضفة إىل األردن، وقد شارك 
 ،2002 بــريوت  العربيــة يف  القمــة  القدومــي يف مؤمتــر  فــاروق 
يف الوقــت الــذي مل يســمح فيــه قــادة العــرب أليب عامر بأن يلقي 

كلمة فلسطني من داخل املقاطعة، حيث حارصه شارون.
ومتــت تصفيــة أيب عــامر ســجينًا، يف حــني زمــاؤه، وأصدقــاؤه، 
نائبــه ورئيــس وزرائــه  بــل اجتمــع  يتنقلــون هنــا وهنــاك،  وورثتــه، 
محمــود عبــاس مــع شــارون يف يونيــه 2003 يف العقبــة، وتوصــل 
االنتفاضــة،  إنهــاء  اتفاقيــة  بــوش إىل  األمريــي  الرئيــس  بحضــور 
والرضا بالعيش تحت ظال االحتال، وعىل ذلك متت تصفية 
انتفاضة األقى، وصار التنسيق والتعاون األمني مقدسًا، ولكن 
ذلــك كلــه مل يــرِض اإلرسائيليــني، ومل يؤســس لدولــة فلســطينية، 
ومل يوقــف القتــل واالقتحــام والتضييق عىل حياة الفلســطينيني، 
النفــوذ  تحــت  الغربيــة  الضفــة  أرض  مــن   %  60 صــارت  حتــى 
مدنهــم  داخــل  الفلســطينيون  وانكفــأ  بالكامــل،  اإلرسائيــي 
ومخيامتهم وقراهم، ال حول لهم وال قوة تدافع عن مقدساتهم.

فهل رىض اإلرسائيليون بهذه املعادلة؟ وهل كفت قيادتهم 
عن التآمر عىل الوجود الفلسطيني نفسه داخل مدن الضفة 
الغربيــة املحــارصة باملســتوطنات والطــرق االلتفافيــة؟ وهــل 

اإلنســانية،  الفلســطينيني  بحقــوق  يومــًا  ســيعرتفون 
بعد أن تنكروا لحقوقهم السياسية؟

إعالن عطاء 
استقطاب شركة خدمات استشارية  

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 2021/55 
والخاص باســتقطاب رشكة خدمات استشارية لتقديم خدمات  
تشمل  ) إعداد وتطوير دليل , تدريب , مسح أسايس , دراسات (

فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث سيكون االستام بدءًا من يوم االثاثاء املوافق 26.10.2021 خال 
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 للرشوط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 

• عىل الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . 
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

• رسوم اإلعان ملدة يومني متتالني عىل من يرسو عليه العطاء. 
• يجب عىل الرشكات 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 

بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 

03.11.2021 الساعة  12:30مساًء .

املوافــق03.11.2021  االربعــاء  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •
الساعة  01:00 مساء

إدارة الجمعية

إعالن عطاء
 تقديم خدمات صحية  

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 2021/54 
والخاص بتقديم خدمات صحية شاملة   

كــراس  الســتام  الجمعيــة  مقــر  إىل  الحضــور  العطــاء  بــرشاء  يرغــب  فمــن 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون  حيــث  العســطاء، 
26.10.2021 خــال 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 للرشوط التالية :

• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة 
• عىل الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع .

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
• رسوم اعان العطاء عىل من يرسو عليه العطاء 

تقديــم كفالــة دخــول  العطــاء  الــرشكات املشــرتكة يف  عــىل  يجــب   •
عطــاء بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة 
والطفل وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ 
إصــدار الكفالــة أو شــيك بنــي مصــدق وال تقبــل الشــيكات الشــخصية 

أو املبالغ النقدية. 
الثاثــاء   يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر    •

املوافق 02.11.2021 الساعة  11:30صباحا .
• ســيتم فتــح مظاريــف العطــاءات يــوم الثاثــاء¬ املوافــق 02.11.2021 

الساعة  12:00 مساء
إدارة الجمعية 

إعالن طرح عطاء
مرشوع تحسني املستوى التعليمي والصحي 
ملستفيدي "مستقبيل"- السنة 13 عطاء رقم "1"

توريد أزياء مدرسية وأحذية 
تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة و بتمويــل وارشاف مــن مؤسســة 
التعاون ، ضمن برنامج رعاية األيتام - مرشوع تحسني املستوى التعليمي 
والصحي ملســتفيدي "مســتقبي"-  الســنة "13"، عن طرح )عطاء توريد 
أزيــاء مدرســية وأحذيــة( مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 $ " دوالر 
الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  وثائــق  عــىل  الحصــول  وميكــن  أمريــي 
  2021/11/07 املوافــق  االحــد  يــوم  وحتــى   2021/10/26 املوافــق 

وذلك من مقر الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني / الرشكات / واملؤسسات املصنفني 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني، علــام بــان آخــر موعــد لتســليم الوثائق 
والعينات وفتح املظاريف هو الســاعة 12:30 ظهرا من يوم االحد املوافق 
2021/11/07 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تل الهوا _شــارع 

"8" مبنى االدارة.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارها 5% 
من قيمة العطاء وذلك عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفرتة 120 يــوم من تاريخ 

إغاق العطاء.
ســيتم عقــد الجلســة التمهيديــة يف مقــر الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة 

وذلك يوم االحد املوافق 2021/10/31 الساعة 11:30 صباحا.
ماحظة / رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املرشوع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخي : 644  , جوال : 0599346820

إعالن طرح عطاء
مرشوع تحسني املستوى التعليمي والصحي 
ملستفيدي "مستقبيل"-  السنة 13 عطاء رقم "2"

توريد حقائب وقرطاسية 
تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة و بتمويــل وارشاف مــن مؤسســة 
التعاون ، ضمن برنامج رعاية األيتام - مرشوع تحســني املســتوى التعليمي 
والصحــي ملســتفيدي "مســتقبي"-  الســنة "13"، عــن طــرح )عطــاء توريــد 
دوالر   "  $  50" مقــداره  يــرد  ال  مــايل  رســم  مقابــل  وقرطاســية(  حقائــب 
أمريــي وميكــن الحصــول عــىل وثائق العطاء ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 
2021/10/26 وحتى يوم االحد املوافق 2021/11/07  وذلك من مقر 

الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني / الرشكات / واملؤسسات املصنفني 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني، علــام بــان آخــر موعد لتســليم الوثائق 
والعينات وفتح املظاريف هو الســاعة 12:30 ظهرا من يوم االحد املوافق 
2021/11/07 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تل الهوا _شــارع 

"8" مبنى االدارة.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارها 5% 
من قيمة العطاء وذلك عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 120 يوم من تاريخ 

إغاق العطاء.
ســيتم عقــد الجلســة التمهيديــة يف مقــر الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة 

وذلك يوم االحد املوافق 2021/10/31 الساعة 11:30 صباحا.
ماحظة / رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املرشوع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخي : 644  , جوال : 0599346820
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محافظات-القاهرة/ عبد الله الرتكامين:
شــارك مواطنــون يف وقفــات بجنــني والخليــل وبيــت 
عــن  املرضبــني  األرسى  مــع  تضامًنــا  أمــس،  لحــم، 
الطعــام، وســط تحذيــرات مــن ارتقــاء شــهداء بينهم، 
إرضاب  تواصــل  مــع  الصحيــة،  أوضاعهــم  لخطــورة 

بعضهم لنحو 100 يوم.
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  العــرشات  واحتشــد 
جامعــة  أمــام  ومثلهــم  جنــني  يف  األحمــر  للصليــب 
الخليــل، رافعــني صــور األرسى املرضبــني والفتــات 

تطالب بالحرية لهم.
الوقفــات عــىل رفــض  وشــدد املشــاركون يف هــذه 
سياســة القمــع والتنكيــل التــي يتعــرض لهــا األرسى، 
رفاقهــم  مــن   6 بعــد متكــن  التــي تصاعــدت حّدتهــا 
مــن انتــزاع حريتهــم مؤقتــا مــن ســجن "جلبــوع" يف 6 

أيلول سبتمرب املايض.
وطالبــوا املجتمــع الــدويل واملؤسســات الحقوقيــة، 
بالضغــط  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  خاصــة 
ضــد  انتهاكاتهــا  لوقــف  االحتــال  ســلطات  عــىل 

األرسى، وتحقيق مطالبهم العادلة.
الشــعب  التحــام  رضورة  ذاتــه  الوقــت  يف  وأكــدوا 
الفعاليــات  وتوســيع  األرسى  مــع  الفلســطيني 

لقضيتهــم  الداعمــة  التضامنيــة  والشــعبية  الرســمية 
عىل كل األصعدة.

ويواصــل ســتة أرسى يف ســجون االحتــال اإلرضاب 
املفتــوح عــن الطعــام رفًضــا لاعتقــال اإلداري، يف 

أوضاع صحية خطرية.
واألرسى املرضبــون هــم: كايــد الفســفوس مــرضب 
منــذ )103( أيــام، ومقــداد القواســمي مــرضب منــذ 
)96( يوًمــا، وعــاء األعــرج مــرضب منــذ )79( يوًمــا، 
وهشــام أبو هواش مرضب منذ )70( يوًما، وشــادي 
أبــو عكــر مــرضب منــذ )62( يوًمــا، وعّيــاد الهرميــي 

مرضب منذ )33( يوًما.
دعــم  وقفــة  يف  املواطنــني  عــرشات  شــارك  كــام 
وإسناد لألرسى أمام مقر الصليب األحمر يف بيت 

لحم.
وقــال محافــظ بيــت لحــم كامــل حميــد، إن األرسى 
خاصــة  خطــرية،  مبرحلــة  ميــرون  الفلســطينيني 
الــدويل  املجتمــع  مطالبــا  الطعــام،  عــن  املرضبــني 

برضورة التدخل إلنهاء معاناة األرسى.
بــدوره بــني رئيــس املكتبــة الوطنية عيــى قراقع، أن 
وقفات الدعم واإلسناد لألرسى األسبوعية تعرب عن 
الدعــم الكامــل لــألرسى الذيــن دخلــوا حالــة الخطــر، 

واملجتمــع  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  مناشــدا 
الــدويل رضورة التدخــل لوقــف القتــل البطــيء بحــق 

األرسى الذي تنتهجه سلطات االحتال.
مــن جانبــه قــال املديــر العــام لنادي األســري عبد الله 
زغــاري، إن وضــع األرسى املرضبــني صعــب جــدا، 
عــىل  األحمــر  الصليــب  أن يضغــط  بــرضورة  مطالبــا 

االحتال لزيارة األرسى املرضبني.
لجامعــة  العامــة  األمانــة  حــذرت  الســياق،  ويف 
الســتمرار  الخطــرة  التداعيــات  مــن  العربيــة  الــدول 
تحمــل  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  تعنــت 
واملعايــري  الحيــاة  يف  الحــق  باحــرتام  مســؤولياتها 
املرضبــني  بــاألرسى  الخاصــة  اإلنســانية  القانونيــة 
عــن الطعــام، ورفضهــا اإلفراج عنهم وإنهــاء اعتقالهم 

اإلداري التعسفي.
وأشــارت الجامعــة يف بيــان صــادر عنهــا أمــس، إىل 
مواصلة تجاهل سلطات االحتال املتعمد للوضع 
الخطر لصحة األرسى املرضبني عن الطعام، خاصة 
ومقــداد  الفســفوس  كايــد  املناضلــني  األســريين 

القواسمة.
وحملت الجامعة ســلطات االحتال كل املســؤولية 

عن حياتهم وبقية األرسى املرضبني.

ودعــت األمانــة العامــة للجامعــة العربية املنظامت، 
مبــا فيهــا األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن ملامرســة 
االحتــال،  ســلطات  عــىل  الضغــوط  مــن  املزيــد 
واملعاهــدات  املواثيــق  جميــع  مــن  تتنصــل  التــي 
الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان، واتفاقيــة جنيــف 
املتعلقــة مبعاملــة أرسى الحــرب، واتفاقيــة جنيــف 
وذلــك  الحــرب،  وقــت  املدنيــني  بحاميــة  املتعلقــة 
يف اســتهداف واضح ومبارش يهدف للقتل البطيء 
العدالــة  إنفــاذ  إىل  وصــوال  الفلســطينيني،  لــألرسى 

الدولية.
بالــغ  بقلــق  تتابــع  العامــة  األمانــة  إن  البيــان  وقــال 
الصحيــة  الحالــة  تشــهده  الــذي  الخطــر  التدهــور 
يواصلــون  الذيــن  الفلســطينيني  األرسى  مــن  لســتة 
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام يف ســجون االحتــال 
اإلرسائيي، رفضا العتقالهم اإلداري، مؤكدا رضورة 
قيــام املنظــامت والهيئــات واملؤسســات الحقوقيــة 
مبضاعفــة جهودهــا وتحركاتهــا إلنقــاذ حياتهــم قبــل 
والقانــوين  االنســاين  بدورهــا  بقيامهــا  األوان  فــوات 
االعتقــال  لجرميــة  حــد  ولوضــع  األرسى  لحاميــة 
اإلداري التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني منذ 

عقود.

مع تحذير من خطورة أوضاعهم

وقفـــات فـــي الضفـــة دعًمـــا لألســرى المرضبيــن 

غزة/ جامل غيث:
قطــاع  أرسى  أهــايل  بــال  عــن  يِغــب  مل 
املعتقلــون  معهــم،  ومتضامنــني  غــزة 
معركــة  يخوضــون  الذيــن  اإلداريــون 
العتقالهــم  رفًضــا  الخاويــة"  "األمعــاء 
اإلداري، وسياســة التنكيــل التــي تتبعها 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  إدارة 

بحقهم.
ويف خيمة التضامن مع األرسى املقامة 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام 
صــوًرا  املشــاركون  رفــع  بغــزة،  األحمــر 
الطعــام،  عــن  املرضبــني  املعتقلــني 
يف  "أرسانــا  عليهــا  كتــب  والفتــات 
خطــر"، "أيــن أنتــم مــن معانــاة أرسانا؟"، 
مرددين هتافات داعمة ومساندة لهم.

ــا  إداريًّ معتقلــني  ســبعة  ويواصــل 
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، وهــم: 
كايــد الفســفوس املرضب منــذ )105( 
 )98( منــذ  القواســمي  ومقــداد  أيــام، 
يوًمــا،   )80( منــذ  األعــرج  وعــاء  يوًمــا، 
يوًمــا،   )71( منــذ  هــواش  أبــو  وهشــام 
وشادي أبو عكر منذ )64( يوًما، وعياد 
أبــو  الهرميــي منــذ )35( يوًمــا، ورأفــت 

ربيع منذ )10( أيام.
يف مشــاركتها األوىل باالعتصــام، بعــد 
تحررهــا مــن ســجون االحتــال والســامح 
أكــدت  القطــاع،  إىل  بالوصــول  لهــا 
املحررة نرسين أبو كميل أن املرضبني 
عــن الطعــام ســينترون عــىل الســجان 

أن  إىل  منبهــة  حريتهــم،  وســينتزعون 
أنــواع  شــتى  متــارس  الســجون  إدارة 
ا،  الجرائم بحق األرسى، كعزلهم انفراديًّ
والزيــارة،  محاميهــم  لقــاء  مــن  ومنعهــم 
إرادتهــم  لكــرس  عليهــم،  واالعتــداء 

وإرضابهم.
وحثت أبو كميل، يف حديث لصحيفة 
عــىل  الفلســطيني  الــكل  "فلســطني"، 
مســاندة األرسى خاصــة املرضبــني مــن 

الوقوف إىل جانب األرسى، واملشاركة 
لصمودهــم،  الداعمــة  الفعاليــات  يف 

وإنهاء معاناتهم.
وطالبت يف حديث لـ"فلسطني" أحرار 
جانــب  إىل  بالوقــوف  العــامل  ورشفــاء 
عــن  واملرضبــني  اإلداريــني  املعتقلــني 
الطعــام، وفضــح جرائم االحتال بحقهم 
إىل حــني االســتجابة ملطالبهــم العادلــة 

بإنهاء اعتقالهم اإلداري با رجعة.

الطعــام، منبهــة إىل أنهــم يف الســجون 
معهــم،  التضامــن  فعاليــات  يتابعــون 
عــرب مــا يتوفــر مــن معلومــات مــن أجهــزة 
اإلذاعيــة  املحطــات  وبعــض  التلفــاز 
بالفخــر  ويشــعرون  لهــم،  املســموحة 
كلــام  الســجان  تحــدي  عــىل  واإلرصار 

زادت الفعاليات.
األســري  والــدة  شــاميل،  نجــاح  ودعــت 
أحمــد شــاميل، الــكل الفلســطيني إىل 

مــن  املحرومــة  شــاميل،  وحــذرت 
منــذ  "نفحــة"  ســجن  يف  نجلهــا  زيــارة 
استشــهاد  ُيعلــن  أن  أعــوام،  أربعــة 
وتنقلــب  الطعــام  عــن  املرضبــني  أحــد 
جــراء  مــن  عقــب  عــىل  رأًســا  الســجون 
االســتجابة  وعــدم  االحتــال  تعنــت 

ملطالب املرضبني.
املحــرر  والــد  البابــا،  رمضــان  ودعــا 
شــادي البابا املبعد إىل مدينة الخليل 
عــام  تحــرره  عقــب  الغربيــة  بالضفــة 
الحقوقيــة  ومؤسســاته  العــامل   ،2016

عــن  املرضبــني  جانــب  إىل  بالوقــوف 
األحمــر"  "الصليــب  مطالًبــا  الطعــام، 
وإجــراء  األرسى  أوضــاع  عــىل  باالطــاع 
الفحوصــات الطبيــة لهــم، ومنــع الجرائــم 
عــىل  والضغــط  بحقهــم،  املامرســة 

االحتال إلطاق رساحهم.
يف  املشــاركة  عــىل  البابــا  ويحــرص 
املقامــة  واالعتصامــات  الفعاليــات 
نــرًة لــألرسى، يف محاولــة منه إليصال 
رســالتهم إىل العــامل، إلطــاق رساحهــم 

وتدويل قضاياهم العادلة. 
حبــس  قــرار  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
تقــره  تهمــة،  أو  محاكمــة  دون  مــن 
مخابرات االحتال بالتنســيق مع القائد 
ملــدة  الغربيــة،  الضفــة  يف  العســكري 
بنــاء  وُيقــرَّ  أشــهر،  و6  شــهر  إىل  تصــل 
بحــق  أمنيــة"  رسيــة  "معلومــات  عــىل 

املعتقل حسب زعم االحتال.

أهايل أرسى غزة يساندون المرضبني عن الطعام يف سجون االحتالل

وقفة تضامنية مع األسرى بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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ا عىل ســؤال  قــال نائــب رئيــس حركــة فتــح الســيد محمود العالول ردًّ
يتعلق برتتيب البيت الداخيل يف ظل انعدام األفق السيايس مع 
االحتالل إنَّ "القيادة" ستشكل لجنة للحوار مع املجتمع املدين، 
وأخرى للحوار الداخيل مع قوى وفصائل منظمة التحرير، ومن ثم 

االنطالق بحوارات تشمل الكلَّ الفلسطيني.
أعتقــد أننــي وألول مــرة أتفــق مــع الســيد عــزام األحمــد عــىل جملــة 
قالهــا بخصــوص الحــوار الداخــيل مــن أجــل إنهاء االنقســام، وهو أنه 
مل يعد هناك أي مجال لحوارات جديدة بل لتطبيق ما اتُّفق عليه، 
فالوضــع الفلســطيني برمتــه ال ميكــن أن يتعلــق بحالــة املفاوضــات 
بني منظمة التحرير الفلسطينية والعدو اإلرسائييل، فإن تحسنت 
العالقــة وضعــت املصالحــة والوحدة وتطلعات شــعبنا عىل الرف، 
اســتحضار  يتــم  الحــال  هــي  كــا  املفاوضــات  حالــة  ســاءت  وإن 
الحــوارات الداخليــة واالنفتــاح عــىل حركــة حــاس ليــس أكــر مــن 
ورقــة اســُتخدمت مــرات عديــدة مــن أجــل الضغــط عــىل الجانــب 

اإلرسائييل، وهذه حقيقة مل تعد خافية عىل أحد.
ال شــك أن الحــوار بــني فتــح وحــاس يتأثــر مبــا ميلكــه كل 

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 مــروع " صيانــة محطــة تحليــة وتوريــد ثالجــات ميــاه 
لصالــح الجامعــة اإلســالمية بغــزة “وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراســة ووثائــق العطــاء. فعــىل الــركات 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 للروط اآلتية:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

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

املقاولني درجة ثالثة كهرو ميكانيك عىل األقل.
3. أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك 

من الجهات ذات العالقة وإال يتم استثناء الركة 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 الركة 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  

إعالن طرح عطاء  
مزود خدمة مالي   

DKH- PAEEP (1A) 2021

ضمــن مــروع " 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 والــروط العامــة 

بجدول املناقصة، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط 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 عر ظهرا.

• آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عر 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

طرح عطاء رقم )15/-2021ف(
توريد وتركيب خطوط ناقلة فرعية
Supply and Install Submain Carrier Lines

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
لصالح مروع " املســاهمة يف تحســني صمود املجتمعات الريفية املعرضة للخطر 
يف نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إىل الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة" 
واملمــول مــن التعــاون األســباين مــن خــالل املؤسســة األســبانيةFPS واملنفــذ من قبل 
جمعيــة التنميــة الزراعيــةPARC( ( وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 

كراس العطاء، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
موقع العمل: محافظة خانيونس – القرارة.

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات 

املعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة 
وشهادة تصنيف من اتحاد املقاولني مياه ومجاري كحد أدين درجة خامسة.
2. عــىل املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عىل نســخة مــن العطاء أن يحرض 

50 يــورو تــودع يف الحســاب  معــه قســيمة إيــداع غــري مســرتد مببلــغ قــدره 
البني رقم )612961( البنك العقاري املري العريب. 

3. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو € وغــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة 

مع احضار فواتري صفرية.مع تقديم شهادة خصم املنبع.
5. عــىل املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء 

املوافــق 2021/10/26 وحتــى يــوم اإلثنــني املوافــق 2021/11/08 مــن الســاعة 09:00 
صباحًا وحتى الساعة 00:03 ظهرًا وذلك يف مقر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.

6. سيتم عقد جلسة متهيدية مع إدارة املروع وذلك يوم األحد املوافق 

2021/11/07 عــىل أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــني بالحضــور يف مقــر 

اإلغاثة الزراعية الساعة 11:00 ص ليتم عقد الجلسة التمهيدية.
قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

املتقدمني يف موعد أقصاه يوم األربعاء املوافق 2021/11/10، الساعة 
الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

8. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة تأمني )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5 % 

من القيمة االجالية للعطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بني مصدق من سلطة 
النقــد الفلســطينية وســاريًا ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن آخر موعد الســتالم 

العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
11. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم رقم )2021/324)
تنفيذ جلسات االشراف المهني وادارة الضغوط

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكومية غــري هادفة للربح 
تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، واعداد 
برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع املحيل 
وكــا تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان. ترغب الجمعية 
يف طــرح مناقصــة ايجــار قاعــة لتنفيــذ جلســات االرشاف املهنــي وادارة الضغــوط 
ضمــن "مــروع تقديــم خدمــات الصحــة النفســية املتخصصــة للفتيــان والفتيــات 
مــن االزمــات  مــن ذوى اإلعاقــة وغــري ذوى اإلعاقــة واملترضريــن  والنســاء والرجــال 
املســتمرة يف قطــاع غــزة" واملمــول مــن الصنــدوق اإلنســاين لــأرض الفلســطينية 
املحتلــة. ميكــن للــركات ذات االختصــاص والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصــول 
عــىل وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 
2021/10/26 مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تل الهوا شــارع -8 رشق 

مدرسة راهبات الوردية.  آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم يوم األحد 
12:00 ظهــرًا وكــا ســيتم فتــح املظاريــف يف  2021/10/31 الســاعة  املوافــق 

نفس اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة. 
  رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالدوالر األمريي.

• يلتزم املورد بتقديم فاتورة معفاة من الرضيبة وشهادة خصم من املنبع.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 

• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفــة اإلعــالن ملــدة يومــني يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة 

من قبل الركات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة: 
2641511-2641512                        جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

غزة/ جال غيث:
جــواد  قلــب  والحــزن  األمل  يعتــر 
األســري  "مجــد"  نجلــه  عــىل  عويضــة 
يف سجون االحتالل اإلرسائييل، دون 
معرفــة مصــرية أو مــكان احتجازه، وملا 
متارســها  جرائــم  مــن  األرسى  يعانيــه 

إدارة السجون بحقهم.
االطمئنــان  جاهــًدا  عويضــة  ويحــاول 
عاًمــا( وظــروف   23( نجلــه مجــد  عــىل 
اعتقالــه، لعلــه يطفــئ نار شــوقه وخوفه 
مــن  محــروم  فهــو  جــدوى،  دون  لكــن 
بذريعــة  أعــوام   5 نحــو  منــذ  الزيــارة 
"املنع األمني" الذي ميارسه االحتالل 

كإجراء لعقاب األرسى وذويهم.
واعتقــل عويضــة، الــذي يعمــل مديــًرا 
يف  الفلســطينية،  املواهــب  لنــادي 
يف  وهــو   ،2016 شــباط  فرايــر/ 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  إىل  طريقــه 
)إيريــز(  حانــون  بيــت  حاجــز  عــر 
شــايل القطــاع، للمشــاركة يف برنامج 

املواهب.
عويضــة  األســري  االحتــالل  ويتهــم 
باخــرتاق وتشــويش منظومــة الطائرات 

عــدوان  إبــان  اإلرسائيليــة  واملطــارات 
2014 عــىل غــزة، وإحــداث حالــه مــن 

اإلرباك لجيشــه ومنظومته العســكرية 
وآليــات عدوانــه، وهــو ما نفتــه عائلته، 

إال أنه ُحكم بالسجن 9 أعوام.
عقوبات وعزل

ورفاقــه  مجــد  يــزال  ال  والــده:  ويقــول 
األرسى يف العزل االنفرادي، ويعانون 
االحتــالل  سياســة  بفعــل  األمريــن 
الظاملــة بحقهــم، فلــم يعــد باســتطاعة 
عوائلهــم الصمــت تجــاه مــا يتعرضــون 
وحرمانهــم  الســجون  أســوار  خلــف  لــه 
مــن زيارتهــم واالطمئنــان عليهــم أكــر 

من ذلك.
يحرمــه  يــزال  ال  االحتــالل  أن  ويؤكــد 
منــذ مــا يزيــد عــىل خمســة أعــوام مــن 
عليــه  االطمئنــان  ويحــاول  ابنــه،  زيــارة 
عنهــم،  املفــرج  األرسى  خــالل  مــن 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  داعًيــا 
األحمــر إىل مارســة دورهــا بالضغــط 
لأهــايل  للســاح  االحتــالل  عــىل 
خــوف  ويــزداد  أبنائهــم.  بزيــارة 
علمــه  لعــدم  نجلــه  عــىل  عويضــة 

بعــد  هــو معتقــل، خاصــة  بــأي ســجن 
ونقــل  وعــزل  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 
الســجون،  بــني  وتوزيعهــم  األرسى 
التــي  إنجازاتهــم  عــىل  واالســتيالء 
وينبــع  املاضيــة.  الســنوات  حققوهــا 
لكونــه  نجلــه،  عــىل  عويضــة  خــوف 
يف  أعــوام   5 أمــى  ســابًقا  أســرًيا 
الســجون وأفــرج عنــه قبل توقيع اتفاق 
النتــزاع  تجربــة  وصاحــب  "أوســلو"، 
نهايــة  "النقــب"  ســجن  مــن  حريتــه 
مثانينيــات القــرن املــايض، منبًهــا إىل 
أن االحتالل ميارسه بحق أرسى "نفق 
جرائــم  معهــم  واملتضامنــني  الحريــة" 
وحرمانهــم  انفراديــا  بعزلهــم  عــدة، 
عليهــم  واالعتــداء  واألكل،  النــوم  مــن 
بالــرضب، ومنــع تواصلهــم مع زمالئهم 

يف السجن والعامل الخارجي.
اعتقالــه  فــرتة  عــن  عويضــة  ويضيــف 
الســجن  إدارة  كشــفت  "بعدمــا  بأنــه 
اعتــدت  حريتــي،  النتــزاع  محاولتــي 
يــدي  كــرت  أن  إىل  بالــرضب  عــيّل 
ورجيل اليمني، وتركتني نحو 3 أشهر 
مــارس  أن  إىل  االنفــرادي،  العــزل  يف 
ضغوًطــا  األحمــر  والصليــب  األرسى 

عىل االحتالل إلنهاء عزيل".
لــه يف الســجن  وأوضــح أن مــا تعــرض 
يجعلــه يف حالــة قلق وتخوف مســتمر 
حول مصري ابنه ورفاقه األرسى، داعًيا 

إىل تشكيل حالة ضغط مستمرة عىل 
االحتــالل وإدارة ســجونه ملنــع تغولهم 

عىل املعتقلني.
مخالفة دولية

واعتــر جرائــم االحتــالل ضــد األرسى 
لأعــراف  مخالفــة  الســجون  يف 
والقوانــني الدوليــة، متســائال بغضب: 
الخارجيــة  ووزارة  الســلطة  دور  "أيــن 
مــا يتعــرض له األرسى يف الســجون؟ 
وأيــن املؤسســات الدوليــة واإلنســانية 
مــا  تجــاه  األرسى  بقضايــا  املعنيــة 

يتعرض له أبناؤنا خلف القضبان؟".
كل  إىل  بحاجــة  األرسى  أن  وتابــع 
تضحية، وحراك قوي يشارك به الكل 
املحــيل  الصعيــد  عــىل  الفلســطيني 
تضحياتهــم  ملســتوى  يرقــى  والــدويل 

ونضالهم يف السجون.
وال يتــواىن عويضــة عــن املشــاركة يف 
الفعاليــات التــي تنظــم لدعــم وإســناد 
رساحهــم  إلطــالق  والدعــوة  األرسى، 
ووقف جرائم االحتالل بحقهم، وحث 
واملؤسســات  األحمــر"  "الصليــب 

الدولية والحقوقية عىل حايتهم.
وطالب عويضة املقاومة الفلسطينية 
أســوة  مرفــة  تبــادل  صفقــة  إلنجــاز 
بـ"وفــاء األحــرار" تنهــي معانــاة األرسى 
الفلســطيني  الــكل  وكذلــك  وذويهــم، 

بااللتفاف حول قضاياهم.

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 أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

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

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

- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الركة 
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 200 شيكـــل فقط 

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

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الروط 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 أعــاله 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 الركة 
الرئيــيس بغــزة شــارع جــال عبــد النارص " الثالثينــي " اعتبارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

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

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الروط 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 أعــاله 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 الركة 
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني 
املـوافـق  2021/10/25  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط 

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

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الروط 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 أعــاله 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 الركة 
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2021/10/25  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط 

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

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

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

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

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
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محروم من زيارته منذ نحو 5 أعوام

ر من فقدان األسري "عويضة".. مصريه المجهول كابوس يالحق والده الربغويث ُتحذِّ
أرسى مرضبني حياتهم

رام الله/ فلسطني:
حــّذرت املرشــحة عــن قامئــة "القدس موعدنــا" االنتخابية، 
فاديــة الرغــويث، مــن فقــدان أرسى مرضبــني عــن الطعــام 
يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل حياتهم، داعية الجاهري 

الفلسطينية إىل إسنادهم.
وقالــت الرغــويث يف تريــح صحفــي، أمــس: "إن هنالــك 
أرسى سيفقدون حياتهم، وإن حصل ذلك سنفقد جميًعا 

جزًءا من عزتنا واحرتامنا لذواتنا".
الفلســطيني  الشــعب  يســارع  أن  وجــوب  عــىل  وشــددت 
وتأبينهــم،  استشــهادهم  انتظــار  مــن  بــداًل  حياتهــم  إلنقــاذ 
ورفــض  الشــوارع  إىل  بالنــزول  دعمهــم  خــالل  مــن  وذلــك 

استمرار الحياة االعتيادية يف الضفة الغربية.
بالــكالم،  لــأرسى  اإلســناد  مرحلــة  "انتهــت  وقالــت: 
التــي  املســريات  حشــد  كافــة  الفلســطينية  املــدن  وعــىل 
القريــب  وبصمــت  بالقيــد  املكبلــني  هــؤالء  ببطولــة  تليــق 

والغريب".
وتابعــت أن كل صمــت اليــوم هــو صمــت معيــب، ســواء 
والقــوى  والشــباب،  الشــيوخ  ومــن  شــعبًيا،  أو  رســمًيا 

والتنظيات ومؤسسات حقوق اإلنسان.
هــو  بــه األرسى املرضبــون  يقــوم  مــا  إن  الرغــويث  وقالــت 
االحتــالل  ميارســه  جائــر  عســكري  حكــم  إســقاط  محاولــة 

اإلرسائييل عىل أحرار شعبنا منذ عرات سنوات.
االحتــالل  دولــة  جــروت  "يجابهــون  هــؤالء  أن  وأضافــت 
بأمعائهم رفًضا لظلم واقع عليهم وعىل غريهم، وسيستمر 
الصمــت  دام  مــا  اإلداري"  "االعتقــال  املســمى  القهــر 

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

التهويــد  مخططــات  تنفيــذ  عــى  املتعاقبــة  الصهيونيــة  الحكومــات  دأبــت 
االســتفزازية  الفعاليــات  مــن  سلســلة  عــر  األقــى،  واملســجد  للقــدس 
للمسلمني والعرب عامة واملرابطني يف فلسطني والقدس خاصة، وذلك يف 
ســبيل فــرض واقــع جديــد يعــزز مــن الوجــود الصهيوين داخل باحات املســجد 
األقى املبارك عى حســاب الحق الفلســطيني األصيل، وصواًل إىل تحقيق 
هــدف التقســيم الزمــاين واملــكاين للمســجد األقــى -عــى غــرار مــا هــو واقع 
يف الحــرم اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل- إيذاًنــا بإقامــة الهيكل املزعوم عى 
أنقــاض املســجد األقــى املبــارك، لكــن املرابطــني يف القــدس كانــوا لتلــك 
املحاوالت الخبيثة باملرصاد، ونجحوا يف إفشال الكثري منها، كام حدث يف 
معركة البوابات اإللكرتونية وهبة باب الرحمة ومسرية األعالم يف 28 رمضان 

املايض، وغريها.
العائــالت  وتهجــري  املقدســية  األحيــاء  وهــدم  اليوميــة  االقتحــام  عمليــات 
البلــدة  يف  العقــارات  لــراء  وااللتفــاف  االحتيــال  وعمليــات  الفلســطينية، 
القدميــة بالقــدس تصاعــدت بشــكل الفــت عــى األرض يف اآلونــة األخــرية، 
نحــو  والهرولــة  الرســمية  العربيــة  السياســية  الــردة  حالــة  مبــوازاة  ذلــك  يــأيت 
التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين املحتــل، التــي تعــّدت التطبيــع الســيايس إىل 
تعزيــز االســتثامر االقتصــادي والتبــادل التجــاري وتشــجيع الســياحة املتبادلة، 
يف محــاوالت "صهيوعربيــة" بائســة لتوجيــه رضبــة نجــالء للوعــي الجمعــي يف 
األمــة بشــأن خطــورة املــروع الصهيوين، ما شــّجع االحتــالل عى اتخاذ مزيد 
من اإلجراءات التهويدية لرتســيخ الوجود اليهودي داخل الحرم القديس أمًرا 

واقًعا.
الجديــد هــذه املــرة يف اإلجــراءات الصهيونيــة امليدانيــة يف القــدس املحتلــة 
املســجد  باحــات  داخــل  صامتــة"  تلموديــة  "صلــوات  بإقامــة  الســامح  هــو 
قطعــان  عــى  ومحرّمــة  ممنوعــة  الطقــوس  هــذه  كانــت  أن  بعــد  األقــى، 
بـ"الزيــارات"  الســامح  عــى  واالقتصــار  لألقــى،  املقتحمــني  املغتصبــني 
واالقتحامات اليومية بأعداد قليلة عى أن تزاد تدريًجا، وهذا ما يحصل يف 
هذه األيام تحديًدا؛ علاًم أن هذا املنع لـ"الصلوات الصامتة" مل يكن مرتبًطا 

بأحــكام قضائيــة أو لوائــح قانونيــة صهيونيــة، وإمنــا اســتجابة لتقديــرات أمنيــة 
تقّدمهــا رشطــة االحتــالل للجهــات الرســمية باحتامليــة اشــتعال مواجهات بني 
املرابطــني املقدســيني ومجموعــات املغتصبــني وقوات الرطــة الصهيونية، 
ا عــى تلــك الطقــوس املســتفزة للمشــاعر الدينيــة للفلســطينيني والعــرب  ردًّ

واملسلمني.
قاضيــة "محكمــة الصلــح الصهيونيــة" يف القــدس كانــت قــد قضــت يف بدايــة 
"ال ميكــن  األقــى  الصامتــة يف املســجد  الصــالة  بــأّن  الحــايل  أكتوبــر  شــهر 
تفســريها عــى أنهــا عمــل إجرامــي"، وأنه ليس هناك مــا مينع "الحق الطبيعي 
لليهــود بالصــالة يف جبــل املعبــد" حســب تعبري املحكمة، لكن تلك األحكام 
والتفســريات القانونيــة مل يكــن لهــا أي أثــر ميــداين عــى أرض الواقــع، بســبب 
رفــض رشطــة االحتــالل إقامــة تلــك الصلــوات مــن حيــث التوقيــت، وتحذيرهــا 
أنهــا قــد تزيــد مــن فــرص انفجار األوضاع يف القدس والضفــة الغربية والداخل 
املحتــل، حتــى غــزة التــي خاضــت يف مايــو املــايض معركــة ســيف القــدس، 
ا عــى محــاوالت تهجــري أهــايل حــي الشــيخ جــراح، ومتريــر مســرية األعــالم  ردًّ

الصهيونية.
إًذا واقع الحال ييش بخطورة املرحلة القادمة عى الوضع القائم يف القدس 
املحتلة، إذ يسعى االحتالل الصهيوين إىل إحداث عالمة فارقة يف مسلسل 
الســامح  يتمثــل يف  نوعــي  إنجــاز  تحقيــق  عــر  املقدســة،  للمدينــة  التهويــد 
بــأداء "الصلــوات الصامتــة" وبتأييــد ومباركــة مــن "محكمــة الصلــح الصهيونيــة" 
هــذه املــرة، بعــد أن كان لليهــود "حــق الزيــارة" للمــكان فقــط دون أداء طقــوس 
توراتية، ما يعني أننا أمام مرحلة خطرة عنوانها السامح لقطعان املستوطنني 
بــأداء صلواتهــم "لكــن صامتــة"، وأن موضــوع التقســيم الزمــاين واملــكاين بــات 
قاب قوسني أو أدىن يف حال نجح العدو بتمرير هذا املخطط الخبيث عى 

العرب واملسلمني.
مــا يؤيــد التخّوفــات والتوقعــات بســعي االحتــالل إلحــداث تغيــري جوهــري يف 
الوضــع القائــم بالقــدس املحتلــة ملصلحــة املخططــات التهويديــة هــو تحذيــر 
جهــاز الشــاباك )األمــن الداخــي( الصهيــوين مــن تفّجــر األوضــاع مــن جديــد 

يف القــدس املحتلــة، ال ســيام يف أعقــاب الحكــم الصــادر عــن محكمــة الصلــح 
التابعــة لالحتــالل يف القــدس، إلغــاء قــرار إبعــاد أحــد اليهــود املتطرفــني عــن 
األقى بعدما أدى الصالة "علًنا" يف الحرم القديس، إذ يخىش "الشــاباك" 
إقــدام مجموعــة كبــرية مــن اليهــود عــى محاولــة منظمــة ألداء الصــالة "علًنــا" 
داخــل املســجد األقــى، مــا يســاهم يف تأجيــج الــراع مــن جديــد وإعــادة 

االعتبار لقضية القدس يف الوعي العريب واإلسالمي.
صحيفة "هآرتس" العرية كانت قد نرت تحقيًقا سابًقا أظهر أن مجموعات 
مــن اليهــود املتدينــني والعلامنيــني عــى حــدٍّ ســواء يؤيــدون ويدفعــون باتجاه 
إقامة صلوات "علنية" داخل املســجد األقى، اســتعجااًل يف حرق املراحل 
لتكريــس مخطــط  تســعى  التــي  الرســمية،  الصهيونيــة  للمخططــات  واســتباًقا 
إقامــة  يف  يتمثــل  جديــد  واقــع  بفــرض  ابتــداًء،  واملــكاين  الزمــاين  التقســيم 
"الصلــوات الصامتــة"، فالعلنيــة يف مرحلــة الحقــة، وصــواًل إىل بنــاء وتدشــني 
"الهيكل" عى أنقاض املسجد األقى األسري، وهذا ما يؤكد خطورة إقامة 
هذه الصلوات يف ساحات األقى وأمام أبوابه، وهو ما يفّس رغبة الشاباك 
يف متريــر هــذا املخطــط بهــدوء ودون إحــداث فعاليــات اســتفزازية من شــأنها 

تفجري الراع من جديد.
القــدس  يف  اإلســالمية  األوقــاف  إدارة  إليــه  ُيعهــد  الــذي  األردين  الجانــب 
املحتلــة مل يصــدر عنــه أي رد فعــل يتناســب وحجــم الجرميــة الصهيونيــة عى 
إجــازة "الصــالة الصامتــة"، ســوى البيــان الــذي أصدرتــه الخارجيــة األردنيــة يف 
الــذي جــاء فيــه أن "القــرار باطــل وُمنعــدم األثــر القانــوين  6 أكتوبــر الجــاري، 
حســب القانــون الــدويل الــذي ال يعــرتف بســلطة القضــاء "اإلرسائيــي" عــى 
األرايض املحتلــة عــام 1967 وفيهــا "رشقــي القــدس"، وأنه يعــد خرًقا فاضًحا 
لقــرارات الرعيــة الدوليــة املتعقلــة بالقــدس"، لُيضــاف إىل جانــب املواقــف 
والتريحــات االســتهالكية التــي مل تغــرّي أي يشء مــن حقيقــة وواقــع التغــّول 

الصهيوين عى األوقاف اإلسالمية يف القدس واألقى.
مثــة مخــاوف حقيقيــة أمــام هذا الســعار يف اإلجــراءات التهويدية املتصاعدة 
التــي تنّفذهــا حكومــة "بينيــت - البيــد" التــي ُوصفــت بالضعيفــة والهزيلــة؛ إذ 

"الصلوات الصهيونية الصامتة".. الحتواء بدًل من المواجهة
أحمد قنيطة

كاتب وباحث سيايس

ما يؤيد التخّوفات والتوقعات بسعي االحتالل 
إلحداث تغيير جوهري في الوضع القائم بالقدس 

المحتلة لمصلحة المخططات التهويدية هو تحذير 
جهاز الشاباك )األمن الداخلي( الصهيوني من 
تفّجر األوضاع من جديد في القدس المحتلة.

مــا يفعلــه ليــس صحيًحــا، وأنــه ال يوافــق الدين اإلســالمي؟! ليس من أحد 
ســواه يســتطيع ذلك، فهو الذي يشــغل منصب شــيخ اإلســالم يف الدولة 
الــذي يوشــك أن يقــع،  العثامنيــة، وعليــه تقــع مهمــة إزالــة هــذا املنكــر 
لبس جبته وتوجه إىل قر الســلطان، واســتأذن يف الدخول عليه، فأذن 
لــه، فقــال للســلطان: "ســمعت أيهــا الســلطان أنــك تريــد أن تكــره جميــع 
األقليــات غــري املســلمة عــى اعتنــاق الديــن اإلســالمي، كان الســلطان ال 
ا، فقال: أجل، إن ما سمعته صحيح، وماذا يف ذلك؟"، فقال  يزال محتدًّ
شــيخ اإلســالم: "أيهــا الســلطان إن هــذا مخالــف للــرع، إذ ال إكــراه يف 
الديــن، ثــم إن جدكــم )محمــد الفاتــح( عندمــا فتح مدينة )إســطنبول( اتبع 
الرع اإلسالمي، فلم يكره أحًدا عى اعتناق اإلسالم، بل أعطى الجميع 
حرية العقيدة، فعليك اتباع الرع الحنيف، واتباع عهد جدكم )محمد 
الفاتــح("، قــال الســلطان ســليم وحدتــه تتصاعــد: "يــا عــي أفنــدي، لقــد 
بدأت تتدخل يف أمور الدولة، أال تخرين متى سينتهي تدخلك هذا؟!"

األمــر  يف  بوظيفتــي  أقــوم  الســلطان-  -أيهــا  "إننــي  الشــيخ:  فيجيــب 
باملعــروف، والنهــي عــن املنكــر، وليــس يل مــن غــرض آخــر، وإذا مل ينتــِه 

أجي، فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي".
 فيقول الســلطان: "دع هذه األمور يل يا شــيخ اإلســالم"، فيقول الشــيخ: 
"كال أيهــا الســلطان، إن مــن واجبــي أن أرعــى شــؤون آخرتــك أيًضــا، وأن 
أجنبك كل ما يفســد حياتك األخروية، وإن اضطررت إىل ســلوك طريق 

آخر"، فيسأل السلطان: "ماذا تعني؟".
الســلطان،  أيهــا  بخلعــك  فتــوى  إصــدار  إىل  "ســأضطر  الشــيخ:  فيقــول   

ال نعــرف مــن تاريخنــا الحقيقــي إال القليــل، فقــد تعهــدت مناهجنــا التــي 
األمــر  يتعلــق  حــني  خاصــة  الجمعيــة،  ذاكرتنــا  بتشــويه  لطالبنــا  ندرســها 
بتاريخ العثامنيني، الذين تصورهم مســتعمرين وظلمة ومتخلفني، ألنها 
تركز عى أواخر الدولة العثامنية، حينام بدأت الهجمة عليها من الداخل 
والخــارج، ثــم جــاء أتاتــورك وجمهــرة العلامنيــني إلكــامل مســرية التشــويه، 
العلامنيــة،  مــن "األســلمة" داعًيــا إىل  النــاس  مــن يخــوف  ثــم  مــن  ورأينــا 
نقيًضا للدولة الدينية، وهو تشــويه مقصود ملفهوم الدولة يف اإلســالم، 

وهي دولة مدنية ال ثيوقراطية مستبدة. 
مــن املواقــف البالغــة الداللــة عــى عظــم هــذه الدولــة "املدنية" مــا يذكره 
العثــامين،  التاريــخ  مــن  اللطيــف: روائــع  أورخــان محمــد عــي يف كتابــه 
حــني علــم الســلطان )ســليم األول( أن األقليــات غــري املســلمة املوجــودة 
بعــض  بــدأت تتســبب يف  مــن األرمــن والــروم واليهــود،  يف )إســطنبول( 
املشــاكل للدولــة العثامنيــة، ويف إثــارة بعــض القالقــل، فغضــب لذلــك 
غــري املســلمة  األقليــات  هــذه  عــى  بــأن  قــراراه  وأعطــى  غضًبــا شــديًدا، 
اعتناق الدين اإلسالمي، ومن يرفض ذلك يرضب عنقه، وبلغ هذا الخر 
شــيخ اإلســالم )زمبيــي عــي مــايل أفنــدي(، وكان مــن كبار علــامء عره، 
ا، ذلــك ألن إكــراه غــري املســلمني عــى اعتنــاق اإلســالم  فســاءه ذلــك جــدًّ
يخالف تعاليم اإلســالم، الذي يرفع شــعار }ال إكراه يف الدين{، وال يجوز 
أن يخالــف أحــد هــذه القاعــدة الرعيــة، وإن كان الســلطان نفســه، ولكــن 
من يســتطيع أن يقف أمام هذا الســلطان، الذي يرتجف أمامه الجميع؟! 
مــن يســتطيع أن يقــف أمــام هــذا الســلطان، ذي الطبــع الحــاد، فيبلغــه بــأن 

الــرع الحنيــف، إن أقدمــت عــى هــذا األمــر"، وهنــا  بســبب مخالفتــك 
يذعــن الســلطان )ســليم( لرغبــة شــيخ اإلســالم، فقــد كان يحــرتم العلــامء، 
ويجلهم، وبقيت األقليات غري املسلمة حرة يف عقائدها، ويف عباداتها، 

ويف محاكمها، ومل ميد أحد أصبع سوء إليها.
وال أزيــد، بــل أتــرك التعليــق للقــارئ العزيــز، ولكننــي أذّكــره فقــط مبــا فعلــه 
علامنيو تركيا ممن ورثوا الخالفة العثامنية مع الرئيس املنتخب مندريس، 
حينــام حكمــوا عليــه باإلعــدام شــنًقا ألنــه أعــاد األذان باللغــة العربيــة وأدى 

ا، والتهمة كانت: السعي إلنشاء دولة دينية! فريضة الحج رسًّ
وقل مثل ذلك عن محاوالت الداخل والخارج يف محاوالت تقويض النظام 
الــرتيك الحــايل، فقــط ألنــه يحــاول أن يعيــد للبــالد كرامتهــا التــي أهدرتهــا 

حقبة العلمنة والتغريب.
وقــل أيًضــا الكثــري اليــوم عــن علــامء الســالطني الذيــن ال يجــدون غضاضــة 
يف مــامألة ســادتهم، ولــو كان عــى حســاب دينهــم ودنياهــم أيًضــا، ولهــم 
ولنا يف شــيخ اإلســالم زمبيي املثل الطيب، القادم ذكره من عمق الدولة 
العثامنية التي "ثار" العربان عليها بالتعاون مع اإلنجليز والفرنسيني، جرًيا 
وراء حلــم "اململكــة العربيــة" التــي مســخت، فولــدت عــى يــدي ســايكس 
وبيكــو مشــيخات ودويــالت وإمــارات، أجلــس عــى كرايس الحكــم فيها من 

ال يرعى يف األمة إالًّ وال ذمة. 
ترى لو طبقنا معيار شيخ اإلسالم العثامين عى والة أمر املسلمني اليوم، 

فكم من السالطني سيحال إىل "التقاعد"؟!
hilmias@gmail.com

فتوى بخلع السلطان
حلمي األسمر

كاتب صحفي أردين

الكثير اليوم عن علماء السالطين الذين ال يجدون 
غضاضة في مماألة سادتهم، ولو كان على 

حساب دينهم ودنياهم أيًضا، ولهم ولنا في شيخ 
اإلسالم زمبيلي المثل الطيب.

املدعـــي/ حوريـه محمــد جمعـه/ محمــد نر - من جباليا البلد/ 
برئ النجعة- مسجد الزهراء 800259335  

وكيلها / لينة غنيم وسوزان السلطان.. املحاميات.
املدعى عليهم/ 

مجدي محمد محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.
عبد الرؤوف صادق محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.

رجب صادق محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.
سعود صادق محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.
خرضة صادق محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.
هدى صادق محمد نر- من جباليا البلد/ بري النجعة- مسجد الزهراء.

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة.
قيمة الدعوى: تزيد عن عرة آالف دينار أردين.

مذكرة حضور ///  دعوى حقوق رقم 2021/869
مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك دعــوى يطالبــك فيهــا مبــا يدعيــه يف الئحــة 
دعــواه املرفقــة اســتنادا اىل البــاب الثالــث الفصــل األول م 52و 53 مــن قانون 
ومــا يدعيــه يف   2001 لســنة   2 رقــم  والتجاريــة  أصــول املحاكــامت املدنيــة 
الئحــة دعــواه املرفقــة نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا بهذه املذكــرة لذلك يقتيض 
عليــك ان تحــرض اىل هــذه املحكمــة للــرد عى دعواه يف يوم الثالثاء املوافق 
2021/11/23م ســنة 2021 الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا كــام يقتــيض 

عليك ان تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عر يومًا من 
تاريــخ تبليغــك الئحــة الدعــوى ومرفقاتهــا وان ترســل نســخة اىل املدعــي عى 
عنوانــه حســب األصــول طبقــا لنــص املــادة 62 وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا 
تخلفت عن ذلك رغم التبليغ بالئحة الدعوى لشخصكم نص املادة 63 يجوز 
للمدعي أن يسري يف دعواه واعتبار الحكم الصادر بحقكم حضوريًا م2/85.
رئيس قلم املحكمة

دولة فلسطني
لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة

يف القضية 2021/869
إعــالن عطــاء توريد)جهاز فحص المــواد المخدرة عن يف الطلب 2021/732

 )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 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 نوفمر 
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.

تتجــرأ عــى متريــر مــا عجــزت عنــه حكومــة نتنياهــو اليمنيــة املتطرفــة -وكلهــم 
متطرفــون- عــر سياســة "القضــم الناعــم" للوضــع القائــم يف القــدس املحتلة، 
واعتــامد سياســة االحتــواء بــداًل مــن املواجهــة املبــارشة، مــا يضــع جمــوع األمة 
وجامهــري الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة أمــام مســؤولية كبــرية يف 
التصــدي لهــذا العــدوان الســافر، كــام حــدث يف معركة "ســيف القــدس" التي 
حــني  خطــر،  ودبلومــايس  وســيايس  عســكري  مــأزق  يف  االحتــالل  وضعــت 
وتجاوبــت  أماكــن وجودهــا،  كل  الفلســطينية يف  الجامهــري  معهــا  تفاعلــت 
معهــا الجامهــري العربيــة واإلســالمية حتــى األوروبيــة، انســجاًما مــع املعادلــة 
التــي حفرتهــا املقاومــة الفلســطينية يف الوعــي الجمعــي بــأن غــزة وســالحها ال 

ميكن أن يتأخرا عن الدفاع عن القدس واألقى.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/601(
 يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن  ســعادة  أبــو  ســليامن  طــال  منصــور 
919956664 بصفتــه وكيــا عــن: بســمة محمــد حمــد أبــو ســعادة وجميــل 

وثائر واحمد وضحى ورانية ومريم أبناء سليامن طال أبو سعادة 
مبوجب وكالة رقم: 2021/4993 صادرة عن خان يونس 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 
القطعة 216 القسيمة 17 املدينة بني سهيا

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبني إشــكاليات يف الوكالة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.   التاريخ:  2021/10/25م
مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

املوضوع/ تبليغات رشعية
إىل املدعــى عليــه/ وائــل نعيــم إســامعيل أبــو أمونــة مــن يبنــا وســكان خــان 
يونس جورة العقاد بالقرب من مسجد الهدي سابًقا واملجهول محل اإلقامة 
اآلن يف قطــاع غــزة – يقتــي حضــورك إىل محكمــة خــان يونــس الرشعيــة 
يــوم الثاثــاء الواقــع يف 2021/11/30 الســاعة الثامنــة صباًحــا النظــر يف 
الدعــوى أســاس 2021/1017 وموضوعهــا نفقــة أوالد واملقامــة عليــك من 
قبل زوجتك بصحيح العقد الرشعي املدعية أمل أحمد ســلامن الفقعاوي 
من يافا وســكان خانيونس وإن مل تحرض يف الوقت املعني أو ترســل وكيًا 
عنــك يجــِر بحقــك املقتــي الرشعــي لذلــك ســار تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 18 من ربيع األول لسنة 1443 وفق 2021/10/25م.
قايض خانيونس الرشعي
فريد محمد بركة

دولـة فلسـطني
 السلطة القضائية

 املجلس األعىل للقضاء الرشعي
 محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ صــاح فريــح ديــب املــري مــن بيــت الهيــا وســكانها 
ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غــزة اآلن يف تركيــا لقــد حكــم 
2021/495/458م  أســاس  القضايــا  املحكمــة يف  هــذه  قبــل  مــن  عليــك 
وموضوعهــام نفقــة زوجــة ونفقة أوالد بتاريــخ 2021/10/18 املقامة عليك 
من قبل زوجتك املدعية/ ألفت محمد كامل أحمد املري من بيت الهيا 
وســكانها نفقــة زوجــة قدرهــا ســتون دينــارًا أردنيــًا شــهريًا ونفقــة األوالد ثاثون 
دينارًا أردنيًا شهريًا أو ما يعادلها بالنقد املتداول لسائر حوائجهام الرضورية 
الرشعيــة مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن اعتبــارًا مــن تاريــخ الطلــب الواقــع 
يف 2021/6/13 وتضمينك الرســوم واملروفات القانونية حكاًم وجاهيًا 
بحــق املدعيــة قابــًا لاســتئناف غيابيــًا بحقــك قابــًا لاعــرتاض واالســتئناف 

لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر يف 2021/10/24م
قايض شامل غزة الرشعية
 محمود خليل الحليمي

دولـة فلسـطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ صــاح فريــح ديــب املــري مــن بيــت الهيــا وســكانها، 
ومجهول محل اإلقامة اآلن يف تركيا، لقد حكم عليك من قبل هذه املحكمة 
نفقــة  2021/8/29، وموضوعهــا  بتاريــخ   2021/498 أســاس  القضيــة  يف 
بنــت البنتــك املدعيــة إرساء صــاح فريــح املــري مــن بيــت الهيــا وســكانها 
لســائر  املتــداول  بالنقــد  يعادلهــا  مــا  أو  ا  ــا شــهريًّ أردنيًّ دينــاًرا  وقدرهــا ســتون 
حوائجها الرضورية الرشعية مبا يف ذلك الكسوة واملسكن اعتباًرا من تاريخ 
الطلب الواقع يف 2021/6/13، وتضمينك الرسوم واملروفات القانونية 
ا بحقــك قابًا لاعرتاض  ــا بحــق املدعيــة قابــًا لاســتئناف غيابيًّ حكــاًم وجاهيًّ
واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/10/24.
قايض شامل غزة الرشعية
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/592(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عبد اللطيف صادق منصور العيله من سكان غزة هوية رقم 975862152 

بصفته وكيا عن: عبد املعطي صالح محمد الجرجاوي 
مبوجب وكالة رقم: 2006/8367 صادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف:
القطعة 881 القسيمة 32+33 املدينة غزة الزيتون 

فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. 
 التاريخ:  2021/10/24م

مسجل أرايض غزة      
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولـة فلسـطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

بيــت  مــن دمــرة وســكان  يونــس عكاشــة  عــامد محمــد  إىل املدعــى عليــه/ 
الضفــة  يف  غــزة  قطــاع  خــارج  ــا  حاليًّ اإلقامــة  محــل  ومجهــول  ســابًقا  الهيــا 
الغربيــة، يقتــي حضــورك لهــذه املحكمــة يــوم األحــد 28 املوافــق لتاريــخ 
القضايــا  يف  للنظــر  وذلــك  صباًحــا،  التاســعة  الســاعة   2021/11/28
 2021/863/862 أســاس  تحــت  أوالد  ونفقــة  زوجــة  نفقــة  وموضوعهــا 
محمــود  حســني  تيســر  أمــل  املدعيــة  زوجتــك  قبــل  مــن  عليــك  املقامــة 
املشــهورة عكاشــة مــن كوكبــة وســكان بيــت الهيــا، وإن مل تحرض يف الوقت 
حســب  تبليغــك  جــرى  لذلــك  الرشعــي،  املقتــى  بحقــك  يجــر  املعــني 

األصول وحرر يف 2021/10/24م.
قايض شامل غرة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/585(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
هنديه موىس خليل العيلة من ســكان غزة الدرج هوية رقم 801168584 

بصفته وكيا عن: مريم موىس خليل العيلة ونجوى موىس خليل العيلة 
مبوجــب وكالــة رقــم: 2020/12457 صــادرة عــن القنصليــة العامــة لدولــة 

فلسطني ديب – االمارات العربية املتحدة 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن يف: 

القطعة 666 القسيمة 32+33+34+35+36+37 املدينة غزة الدرج 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبني إشــكاليات يف الوكالة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. التاريخ:  2021/10/25م
مسجل أرايض غزة      
أ . عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية/ اعالم حكم غيايب
إىل املدعــي عليــه /وحيــد عطيــة محيســن عرفــات من يافا وســكان رفح ســابقا 
واملجهــول محــل اإلقامــة حاليــا يف الضفــة الغربيــة - قلقيليــة لقــد حكم عليك 
بتاريخ 17/10/2021 يف الدعوى اساس 1031/2021  وموضوعها »نفقة 
زوجة«  لزوجتك ماك بنت خالد بن محمود نجم من عاقر وسكان رفح هوية 
رقــم 409124922 قدرهــا 60 دينــارا أردنيــا شــهريا أو مبــا يعادل ذلك بالنقد 
املتداول لســائر حوائجها الرضورية الرشعية مبا يف ذلك الكســوة واملســكن 
وذلك اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع يف 1/9/2021م وتضمينك الرســوم 
واالســتئناف  لاعــرتاض  قابــا  بحقــك  غيابيــا  حكــام  القانونيــة  واملروفــات 

لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2021/09/15.
                                                               قايض رفح الرشعي

 فضيلة الشيخ الدكتور/أمين خميس حامد 

غزة/ رامي رمانة:
أكــد مســؤولون يف القطــاع الخــاص واقتصاديــون، 
أن خفــض العجــز يف امليــزان التجاري الفلســطيني 
للمنتــج  ــا  حقيقيًّ دعــاًم  يتطلــب  االحتــال،  مــع 
الوطني، وسياسة حامئية من املستورد، والضغط 
عــىل ســلطات االحتــال لرفــع قيودهــا عــن إدخــال 
مســتلزمات العمليــة اإلنتاجيــة، والســامح بتصديــر 

املنتج الفلسطيني دون قيود أو رشوط.
 وحســب جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني، قفــز عجــز 
امليزان التجاري، الفلسطيني مع االحتال )الفرق 
بــني قيمــة الصــادرات والــواردات( بنســبة )5.8 %( 
شــهري،  أســاس  عــىل  املــايض  أغســطس  خــال 
مــع  الفلســطيني  التجــاري  العجــز  قيمــة  وبلغــت 
مليــون   )179( املــايض  أغســطس  يف  االحتــال 
دوالر صعودًا من )169.2( مليون دوالر يف يوليو 

السابق له.
وشدد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، 
عــي الحايــك، عــىل أن اســتمرار العجــز التجــاري 
والعــامل  جانــب  مــن  واالحتــال  فلســطني  بــني 
ل فلســطني إىل  ُيحــوِّ آخــر،  مــن جانــب  الخارجــي 
ويــرض  الخارجيــة،  للمنتجــات  اســتهايك  ســوق 

باملنتج الوطني.
وأضــاف الحايــك لصحيفــة "فلســطني" أمــس، أن 
االحتــال اإلرسائيــي يتحمــل املســؤولية الكاملــة 

أمــام زيــادة هــذه الفجــوة، إذ إنــه مســتمر يف وضــع 
عراقيلــه أمــام الصــادرات الفلســطينية أو التبــادل 

التجاري بني قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكــد الحايــك أن املنشــآت االقتصاديــة يف قطــاع 
غــزة، تواجــه أوضاعــًا اقتصاديــة صعبــة جــدًا، وأنــه 
عزلتهــا،  مــن  الخــروج  عــىل  مســاعدتها  يتطلــب 

واستعادة نهضتها.
ودعــا الحايــك املؤسســات الدوليــة املانحــة إىل 
نفســها  عــىل  قطعتهــا  التــي  بالتعهــدات  اإليفــاء 
التــي  والصناعيــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات  وتعويــض 

ترضرت يف العدوان األخر والحروب السابقة.
كــام حــث الحايك املصارف الوطنية عىل تقديم 
برامج تنموية مســاندة ملســاعدة القطاع الخاص، 
إعفــاءات  تقديــم  عــىل  الحكومــة  حــث  حــني  يف 
رضيبية وجمركية عىل املواد الخام املدخلة عرب 
املعابر يف إطار دعم ومساندة الصناعة الوطنية.

بــدوره قــال مديــر برامــج مركــز التجــارة الفلســطيني 
"بــال تريــد" يف غــزة محمــد ســكيك: إن الصناعــة 
يف فلسطني تواجه جملة من التحديات، أبرزها: 
وعــدم  الصناعيــة،  واآلالت  املاكينــات  اهــرتاء 
إغــاق  بســبب  التكنولوجــي  التطــور  مواكبتهــا 
املعابــر ومنــع الســفر، خاصــة يف قطــاع غــزة، وهــو 
مــا يجعــل االرتقــاء يف اإلنتــاج الصناعــي محــدوًدا 

ا. جدًّ

وأضــاف ســكيك لصحيفــة "فلســطني" أنــه ينبغــي 
ن الحكومة الصناع من فتح أسواق جديدة  أن ُتكِّ
يف الدول املجاورة والخارج، وأن تأخذ السفارات 

الفلسطينية حول العامل هذا الدور.
إىل  الداعيــة  الحمــات  تفعيــل  أهميــة  وأكــد 
املنتجــات  ومقاطعــة  الوطنــي،  املنتــج  تشــجيع 
اإلرسائيليــة التــي حولــت الســوق الفلســطيني إىل 

مكب للبضائع اإلرسائيلية.
العجــز  ارتفــاع  يــأيت  اإلحصــاء،  جهــاز  وحســب 
مدفوعــًا  االحتــال  مــع  الفلســطيني  التجــاري 
الــواردات الفلســطينية مــع االحتــال إىل  بارتفــاع 
)308( مايــني دوالر خــال أغســطس، مقارنــة مع 

)273.2( مليون دوالر يف يوليو.
وشــكلت الــواردات الفلســطينية مــن االحتــال مــا 
نســبته )%55( مــن مجمــل الــواردات الفلســطينية 

خال أغسطس، والبالغة )560( مليون دوالر.
 ويف املقابــل، ارتفعــت الصــادرات الفلســطينية 
لتســجل  أغســطس  خــال  االحتــال  دولــة  إىل 
)129( مليــون دوالر، صعــودًا مــن )109( مايــني 

دوالر يف الشهر السابق له.
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. وليــد 
ملصلحــة  ســيظل  التجــاري  العجــز  أن  الجــدي، 
االحتــال مــا دام يفتقــر صانــع القــرار الفلســطيني 
باإلنتــاج  االرتقــاء  تســتهدف  ممنهجــة  خطــة  إىل 

مــن  وحاميتــه  لــه  ميكــن  مــا  كل  وتقديــم  الوطنــي 
املســتورد. وبــني الجــدي لصحيفــة "فلســطني" أن 
عىل السلطة أن تخصص جزًءا من املوازنة العامة 
تنشــئ  وأن  الوطنــي،  اإلنتــاج  تدعيــم  ملصلحــة 
مناطــق صناعيــة وتنظــم القامئــة وتدعمهــا جميعــًا 
ببنية تحتية وشــبكة كهرباء، وإعطاء إنتاجها حصة 

كبرة يف السوق املحي.
الجــدي تنفيــذ املانحــني مشــاريع إغاثيــة  وانتقــد 
أن  حــني  مؤقتــة، يف  تشــغيل  مشــاريع  أو  طارئيــه 
هــذه  إىل  الحاجــة  بأمــس  الفلســطيني  املجتمــع 
الســوق  احتيــاج  لتغطيــة  مصانــع  إلقامــة  األمــوال 
باالحتيــاج، وتوفــر فــرص عمــل للحــد مــن معدالت 

البطالة.
ومع ذلك شدد الجدي عىل رضورة إلزام املصانع 
املعتمــدة،  واملقاييــس  املواصفــات  املحليــة 
وذلك بتفعيل املؤسســة الخاصة بذلك وتزوديها 

باألجهزة واملعدات الازمة لعملها.
الصــادرات  شــكلت  اإلحصــاء  بيانــات  ووفــق 
الفلسطينية إىل دولة االحتال )%93( من مجمل 
الصــادرات الفلســطينية خال أغســطس، والبالغة 

قيمتها اإلجاملية )138.7( مليون دوالر.
مــع  الفلســطيني  التجــاري  العجــز  قيمــة  وبلغــت 
دوالر،  مليــون   )421.3( أغســطس  خــال  العــامل 
مقارنة مع )397( مليون دوالر يف يوليو املايض.

غزة/ رامي رمانة:
غــزة،  قطــاع  يف  الزراعــة  وزارة  أعلنــت 
إىل  الطــازج  الدجــاج  بيــع  أســعار  عــودة 
االســتقرار يف األســواق املحليــة، وذلــك 
أجــزاء  بإدخــال  للتجــار  ســامحها  بعــد 
مــن  الدجــاج املجمــدة والدجــاج املــربد 
األســواق الخارجيــة، مفصحــة يف الوقت 
قطــاع  لتنظيــم  ســنوية  خطــة  عــن  نفســه 

الدواجن.
وأوضــح مديــر دائــرة اإلنتــاج الحيواين يف 
وزارة الزراعــة عايــش الشــنطي، أن ســعر 
للمســتهلك  الطــازج  الدجــاج  كليــو  بيــع 
املحليــة  األســواق  يف  اليــوم  يســجل 
عــن  منخفضــًا  شــيقًا،   )11.5  11-(

)13.5-13( شيقًا.
"فلســطني"  لصحيفــة  الشــنطي  وبــني 
أمــس، أن ســبب االنخفــاض هــو ســامح 
املــربد  الدجــاج  بإدخــال  الزراعــة  وزارة 
الغربيــة  الضفــة  أســواق  مــن  واملجمــد 
ارتفــاع  حــدة  لكــر  املحتــل  والداخــل 

األسعار.
إىل  حديثــه  يف  الشــنطي  وتطــرّق 
ارتفــاع  يف  ســاهمت  التــي  العوامــل 
أســعار الدواجــن الطازجــة يف األســواق، 
البيــض  كميــة  انخفــاض  أهمهــا،  ومــن 
الاحــم  للدجــاج  املخصــص  املخصــب 
الــوارد إىل قطــاع غــزة يف شــهر أغســطس 

املايض.
أن  الجانــب  هــذا  يف  الشــنطي  وأوضــح 
أغســطس  يف  املســتورد  البيــض  حجــم 
و100  مليــون   2 يتخــطَّ  مل  املــايض 
الفعــي  االحتيــاج  أن  بيــد  بيضــة،  ألــف 
لقطــاع غــزة مــن )3.5-3( مليــون بيضــة، 
وسبب شح الكميات مصادرها األم نظرًا 
إىل صعوبــة حركــة املاحــة الجويــة بــني 
الــدول بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، 
عــىل  العــامل  حــول  املتزايــد  واإلقبــال 

البيض املخصب.
وأضاف أن نصف كمية البيض املخصب 
ُيجَلــب مــن الســوق اإلرسائيــي، والبقيــة 

واليونــان  كإســبانيا  أوروبيــة  دول  مــن 
واملجر، إذ إن هذه املناطق تعاين أيضًا 

شحَّ البيض حاليا.
وأشــار الشــنطي إىل أن شــح البيــض رفــع 
ســعر الصوص محليًا، إذ قفز الســعر من 
)2.5( شــيقًا إىل )4-3.5( شــيقًا؛ مــا 
أدى إىل ارتفــاع أســعار الدجــاج الطــازج 

يف السوق املحي أيضًا.
عامــًا  حديثــه  يف  الشــنطي  أرفــق  كــام 
وراء ارتفــاع أســعار الدواجــن يف الســوق 
مدخــوالت  ارتفــاع  وهــو  بغــزة،  املحــي 
األعــاف،  وأهمهــا  اإلنتاجيــة  العمليــة 
مــن  الواحــد  الطــن  ســعر  قفــز  حيــث 

)-2200 3000( شيقًا.
الشــنطي  أوضــح  صلــة،  ذي  ســياق  ويف 
لــدى  تغــرت  االســتهاكية  الثقافــة  أن 
اقتنــاء  بــات يفضــل  املســتهلك، حيــث 

لحوم الحبش بجوار الدجاج.
وبــني الشــنطي أن اســتراد قطــاع غــزة من 
مــن  ارتفــع  للحبــش  املخصــص  البيــض 

)400( ألف بيضة 
-قبــل خمــس ســنوات- إىل مليون و400 

ألف بيضة باليوم.
الزراعــة  وزارة  أن  إىل  الشــنطي  ونّبــه 
حــددت خطــة ســنوية لتنظيــم قطــاع تربية 
الدواجــن الاحمــة، التــي تهــدف بدرجــة 
بكميــات  الدواجــن  توفــر  إىل  أساســية 
التــوازن  كافيــة للمســتهلكني، وأن يكــون 
قائم بني الكميات املستوردة واالحتياج.

 )1600( وجــود  إىل  الشــنطي  وأشــار 
مزرعــة دواجــن إلنتــاج الدجــاج الاحم يف 

قطاع غزة.
 مــن جانــب آخــر أهــاب الشــنطي مبــريّب 
الدواجــن إىل اتبــاع اإلرشــادات الصــادرة 
الرتبيــة  أعــامل  بشــأن  الزراعــة  وزارة  عــن 
حــدوث  لتفــادي  الشــتاء  فصــل  خــال 
خســائر، منهــا التأكــد مــن تغطيــة املزرعة 
بالنايلون وشوادر باستيك ملنع ترب 
تهويــة  وتوفــر  الداخــل،  إىل  امليــاه 
عــىل  واملواظبــة  مامئتــني،  وتدفئــة 

تقديــم الفيتامينــات والتقــاوي املطلوبــة 
للدجاج يف فصل الشتاء.

املســتهلكني  الشــنطي  طــأن  كــام 
يف  الحمــراء  اللحــوم  أســعار  باســتقرار 
اســتقرار  أن  مبينــًا  املحــي،  الســوق 
باســتقرار  مرتبــط  املحليــة  األســعار 
األسعار يف السوق اإلرسائيي واألسواق 

الدولية.
الزراعــي  القطــاع  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
يف قطــاع غــزة تعــرض لخســائر فادحــة يف 
عــدوان االحتال اإلرسائيي عىل القطاع 
يف مايــو املنــرم، إذ ســجلت الخســائر 
وخــال  دوالر،  مايــني   )204( بنحــو 
اســتهداف  االحتــال  تعمــد  العــدوان 
الحمــراء والبيضــاء،  اللحــوم  تربيــة  مــزارع 
زراعيــة  وطــرق  زراعيــة،  دفيئــات  وتدمــر 
بوقــف  ذلــك  أتبــع  ثــم  ميــاه،  آبــار  وردم 
الازمــة  اإلنتاجيــة  املدخــات  إدخــال 
للزراعــة ومنــع الصــادرات قبــل أن يعــدل 

عن ذلك القرار.

الزراعة تعلن استقرار أسعار الدواجن وتطلق خطة سنوية لتنظيم سوقها

قيمة العجز مع االحتالل قرابة 179 مليون دوالر
خفض العجز التجاري يتطلب دعًما للمنتج الوطني وتسهيالت جمركية

"االقتصاد" تنفي رفع 
أسعار الخبز في القطاع

غزة/ فلسطني: 
نفــى الناطــق باســم وزارة االقتصــاد الوطنــي عبــد الفتاح أبو موىس، 
األخبــار التــي تتحــدث عــن التوجه لرفع ســعر ربطــة الخبز، أو تقليل 

وزنها للمستهلك، خال الفرتة الحالية.
وأكــد أبــو مــوىس لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة أمــس، عــدم وجــود أي 
قرار برفع األسعار حتى اآلن، مشرًا إىل وجود مداوالت ودراسات 

بشأن ذلك من قبل الوزارة، بسبب الغاء العاملي يف األسعار.
وكان رئيــس جمعيــة أصحــاب املخابــز بغــزة عبــد النــارص العجرمي، 
قــال يف تريحــات صحفيــة، إنــه تــم تقديــم طلب لــوزارة االقتصاد 

بالعمل عىل وضع تسعرة جديدة للدقيق والخبز.
وأشــار إىل أنــه خــال الفــرتة الســابقة كان ســعر الدقيــق قرابــة -70

100 شــيقل، الفتــًا إىل  75 شــيقًا، واآلن اقــرتب ألن يكــون نحــو 
أنهم أبلغوا وزارة االقتصاد بأن املخابز تخر كثرًا يف ظل ارتفاع 

سعر الدقيق.
آليــة  الجــاري ســتكون هنــاك  نهايــة األســبوع  قبــل  أنــه  ولفــت إىل 

لتحديد أسعار الدقيق والخبز.

الدعليس يتفقد سير 
العمل بوزارة المالية

غزة/ فلسطني: 
أكــد رئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي عصــام الدعليــس، 
دعمه الكامل لكل الجهود التي تخدم املواطنني، مثمنًا جهود 
وزارة املالية وامللحوظة يف الحفاظ عىل املال العام وتحسني 

اإليرادات ورصفها ضمن أوجه الرف بكل نزاهة وشفافية.
يف  وكان  املاليــة،  وزارَة  الدعليــس،  زيــارة  خــال  ذلــك  جــاء 
الــوكاء  وبحضــور  الباشــا  عــوين  املاليــة  وزارة  وكيــل  اســتقباله 
ســر  عــىل  االطــاع  بهــدف  العامــني،  واملديريــن  املســاعدين 
العمل يف الوزارة ومقارها املنترشة يف كل محافظات القطاع.

وشــدد الدعليــس عــىل أن وزارة املاليــة مؤسســة ســيادية ولهــا 
دور كبر وأسايس يف العمل الحكومي، مؤكًدا حرص الحكومة 
املــايل  الواقــع  وتحســني  املجتمــع  عــىل  االنفتــاح  عــىل  التــام 
األساســية  املتطلبــات  كل  وتلبيــة  للمواطنــني،  واالقتصــادي 
والخدمــات  األداء  تحســني  يف  تســاهم  والتــي  الــوزارة،  لعمــل 

املقدمة للجمهور.
ودعــا الدعليــس وزارة املاليــة لتقديم اقرتاحاتها لتعزيز مصادر 
اإليــرادات ورفــع كفــاءة تحصيــل املــال العــام، وتطبيــق آليــات 
الــوزارة  الشــفافية والنزاهــة، إضافــة إىل رضورة حوســبة برامــج 
وصــواًل إىل الحكومــة اإللكرتونيــة، وفتــح قنــوات تواصــل مبــارشة 
مع املؤسسات املحلية األخرى، وإيجاد وسائل للتخفيف عن 

موظفي الحكومة وتطوير الكوادر البرشية ورفع كفاءاتها.
التــي اتبعتهــا  الباشــا أن السياســات املاليــة  بــني  مــن جهتــه، 
الــوزارة، عملــت عــىل تعزيــز اإليــرادات مقابــل أوجــه اإلنفــاق 
كل  تخــدم  الــوزارة  إدارات  أن  إىل  الفتــًا  واملتزايــدة،  الكثــرة 
عــىل  وتحافــظ  األخــرى،  الحكوميــة  واملؤسســات  الــوزارات 
املــال العــام لتحقيــق أفضل خدمــة حكومية وأبهى صورة أمام 

الرأي العام.
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دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع املخطط التفصييل للحي )D(  لالعرتاض
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيـــة وتنظـــيم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
بجلســتها رقــم 2021/22 املنعقـــدة بتاريــخ 2021/8/4 إيـــداع املخطـــط 
للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  أعدتــه  الــذي  لالعــراض   )D( للحــي  التفصــــــييل 
والتنظيــم يف بلديــة ديــر البلــح والــذي يشــتمل القســائم )49-48-47-46( 

من القطعة رقم )138(
وذلك وفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.

وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانون فإنــه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهذا املرشوع أو 
بأي مرشوع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى 
االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية دير البلح خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعراضــات عليــه خــالل مــدة ســتني يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

                                              اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
                                                  مبحافظة غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــــــــــــزة
)27C( باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم

منطقة تنظيم -بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2021/27 املنعقــدة بتاريــخ 2021/9/8 التصديــق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل ملســار الشــارع رقــم )27C( بعــرض )20( 
مــر وارتــداد )3( مــر واملحصــور بــني الشــارع رقــم )A( والشــارع رقــم )10( 
واملــار بالقســائم )146-18-19-12( مــن القطعــة )1776( والقســائم رقــم 

)3-25( من القطعة رقم )1746(.
اللجنــة املركزيــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  إيداعــه لالعــراض مبوجــب  الســابق 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2021/1/29م.
كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة 
عرش يوًما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني 

محليتني أيهام أقرب وذلك وفًقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــزة
إيداع املخطط التفصييل لجزء من شارع رقم )12015(

منطقة تنظيم: خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
2021/16 املنعقــدة بتاريــخ 2021/6/9 عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
ملســار الشــارع رقــم )12015( بعــرض )14( مــر دون ارتــداد واملحصــور بــني 
الشــارع رقم )12118( والشــارع رقم )10( واملار بالقســائم )13-8-7-5-3( 

من القطعة رقم )45(.
لالعراض خالل مدة ستني يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عى خارطــة املرشوع مجاًنا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــــــــــــــزة
إيداع املخطط التفصييل لشبكة شوارع املنطقة رقم )6(

منطقة تنظيم/ القرارة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنها قد قررت بجلستها رقم 2021/2 املنعقدة بتاريخ 2021/1/20 إيداع 
املخطــط التفصيــيل لشــبكة شــوارع املنطقــة )6( واملــار بالقســائم )جــزء مــن 
القســائم 2-3-20( مــن القطعــة رقــم )89( وجــزء مــن القســائم رقــم )5-4( من 
التنظيــم  القطعــة رقــم )2356( -وذلــك طبًقــا للمخطــط املــودع مبقــر لجنــة 
املحليــة تطبيًقــا لنــص املــادة السادســة عــرشة مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم 

)28( لسنة 1936 وتعديالته.
وعليــه واســتناًدا لنــص املــادة الســابعة عــرشة مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز 
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألمالك واالبنية املشمولة بهذا املرشوع 
أو بأي مرشوع آخر أودع مبقتىض املادة السادسة عرشة سواء بصفتهم من 
أصحــاب األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عى املخطط املــودع وتقديم 
اعراضاتهــم عليــه إىل مكتــب اللجنــة املحليــة لبلديــة القــرارة خالل ســاعات 

الدوام الرسمي وملدة ستني يوًما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع املخطط التفصييل للحي )E(  لالعرتاض
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيـــة وتنظـــيم املدن مبحافظات غــزة أنها قد قررت 
بجلســتها رقــم 2021/22 املنعقـــدة بتاريــخ 2021/8/4 إيـــداع املخطـــط 
للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  أعدتــه  الــذي  لالعــراض   )E( للحــي  التفصــــــييل 
والتنظيم يف بلدية دير البلح والذي يشتمل عى القطع والقسائم التالية:-

رقم القسيمةرقم القطعة
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من القســيمة رقم )1( إىل القســيمة رقم )7( من القســيمة 
رقــم )11( إىل القســيمة رقــم )17( والقســائم رقــم )19-

)25-24-23-22-20
من القسيمة رقم )2( إىل القسيمة رقم )45(138

 وذلك وفقًا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع 
أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفة 
أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة 
للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة ديــر البلــح خالل ســاعات الدوام الرســمي 
وتقديم االعراضات عليه خالل مدة ستني يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.
 ))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((. 

 اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظة غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــــــــــــزة

)13C( إيداع مخطط تفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم: القرارة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
املخطــط  مجــدد  إيــداع  عــن   2021/6/16 بتاريــخ  املنعقــدة   2021/17
ارتــداد  بــدون  مــًرا   )20( بعــرض   )13C( رقــم  الشــارع  ملســار  التفصيــيل 
واملحصــور بــني الشــارع رقــم )63( والشــارع رقــم )16( واملــار بالقســائم )5-4-
7-8-10-13-18-21-22-23-24-33-34-35-36( من القطعة رقم )97(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يوًما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عى خارطــة املرشوع مجاًنا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية القرارة.
)ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــزة

إيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )1(
منطقة تنظيم: القرارة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
بجلســتها  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن   
رقــم 2021/2 املنعقــدة بتاريــخ 2021/1/20 عــن إيــداع مجــدد املخطــط 
التفصييل ملسار الشارع رقم )1( بعرض )18( مًرا بدون ارتداد واملحصور 
بــني الشــارع رقــم )2( والشــارع رقــم )3( واملــار بالقســائم )أرايض ســبع( مــن 

القطعة رقم )أرايض سبع(.
لالعرتاض خالل مدة ستني يوًما من تاريخ هذا االعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عى خارطــة املرشوع مجاًنا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية القرارة.
)ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

املســتدعيان/ )1(. نــادر ســعيد طــه الزنــط – غــزة شــارع حميــد بجــوار 
صيدليــة الزنــط هويــة/ 931235964. )2(. فــواز مــوىس إبراهيــم قنديــل – 

غزة شارع حميد بجوار صيدلية الزنط ويحمل هوية/ 916266117 . 
وكيلهام املحامي/ محمد عبد العاطي – غزة الرمال الشاميل

املســتدعى ضده/ إبراهيــم وليــم إبراهيــم عيــى فــرح- باألصالــة عن 
نفســه وباإلضافــة إىل باقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم/ وليــم إبراهيم عيى 
فــرح مــن ســكان غــزة شــارع الوحــدة بجــوار مخبــز الشــنطي ســابقًا – مجهــول 

محل اإلقامة حاليًا
املوضوع/ تبليغ املستدعى ضده بالقضية الحقوقية 

املرقومة أعاله عن طريق النرش املستبدل
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده/ إبراهيــم وليــم إبراهيــم عيــى فــرح مــن ســكان غــزة 
شارع الوحدة بجوار مخبز الشنطي سابقًا مجهول محل اإلقامة حاليًا، مبا أن 
املستدعَينْي قد أقاما عليك القضية الحقوقية وتحمل الرقم 383 / 2019 
وموضوعهــا اثبــات صحــة عقــود بيــع ونفاذهــا لذلــك يقتــي عليكــم الحضور 
إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
كــام يقتــي أن تــودع قلــم هــذه املحكمة ردك التحريري خالل خمســة عرش 
يوًما من تاريخ هذه املذكرة، علاًم أنه قد تحدد لها جلســة 2021/12/8م 
الساعة التاسعة صباحًا لنظر القضية، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي السري بالقضية بحقك حسب األصول.
تحريرًا يف: 2021/10/25م

رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عامر قنديل

دولة فلسطني
محكمة بداية غزة املوقرة

يف القضية الحقوقية رقم 383 / 2019
يف الطلب رقم 1805 / 2020

"شــارع  يف  مظاهــرات  خرجــت  كــام 
منــذ  درمــان  أم  مبدينــة  األربعــني" 

ساعات الصباح األوىل.
الجيــش  مــن  قــوات  انتــرشت  وقــد 
والدعــم الرسيــع ومــا تعــرف بحــركات 
الطــرق  وأغلقــت  املســلح،  الكفــاح 
العامــة  القيــادة  مقــر  إىل  املؤديــة 

للقوات املسلحة السودانية.
شــبكات  عــى  ناشــطون  نــرش  وقــد 
التواصــل االجتامعي صورا ملصابني 
قالــوا إنهــم تعرّضــوا إلطــالق الرصــاص 

يف محيط القيادة العامة.
وقــال متظاهــرون يف محيــط القيــادة 
العامــة إن عنــارص من الجيش أطلقوا 
مــن  اقربــوا  متظاهريــن  عــى  النــار 

أسوار القيادة.
املختــص  رادار  فاليــت  موقــع  وقــال 
يف تتبــع حركــة الطائــرات إن رحــالت 
وإليــه  الخرطــوم  مطــار  مــن  دوليــة 
يف  التصعيــد  بســبب  توقفــت 

السودان.
تداولهــا  فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
التواصــل  موقــع  عــى  نشــطاء 
احتشــاد  فيســبوك،  االجتامعــي 
املطــار  محيــط  يف  املتظاهريــن 
التــي  االعتقــاالت  عــى  احتجاجــا 
نفذتهــا القــوات األمنيــة فجــر اليــوم، 
كثيفــا  انتشــارا  املنطقــة  وشــهدت 

لقوات الجيش.
ودعــا "تجمــع املهنيني الســودانيني" 
بحشــود  الطــوارئ  حالــة  كــرس  إىل 
وفعاليــات مســائية، رّدا عــى قــرارات 

الربهان.
وقــال التجمــع -يف بيــان- إن الربهــان 
أن  اآلن  وعليــه  بيــده،  نهايتــه  كتــب 
ثــورة  حررتــه  شــعب  غضبــة  يواجــه 

ديسمرب من الخوف.
املقاومــة،  لجــان  البيــان  دعــا  كــام 
والنقابيــة  املهنيــة  الثوريــة  والقــوى 
الوحــدة  إىل  والشــعبية،  واملطلبيــة 

ومقاومة االنقالب.
ودعــا القيــادي يف "تجمــع املهنيــني 
األصــم  ناجــي  محمــد  الســودانيني" 
ســامه  ملــا  الســلمية  املقاومــة  إىل 
االنقــالب يف الســودان. وقــال األصــم 
التواصــل  مواقــع  عــرب  بــث  -يف 
االجتامعــي- إن مــن واجــب الجميــع 
العســكري  االنقــالب  هــذا  مقاومــة 
إىل  بالســودان  العــودة  يريــد  الــذي 

عرص الدكتاتورية، بحسب وصفه.
النظــام  تفكيــك  "لجنــة  عضــو  ودعــا 
ســامهم  مــن  منــاع  صــالح  املعــزول" 
الشــعب  قــوات  يف  "الرشفــاء 
املســلحة الســودانية"، إىل االنحيــاز 
وإىل  ونضالــه  وتاريخــه  للشــعب 

مدنية الدولة.
وأضــاف منــاع -يف تغريدة- أن الثورة 
مســتمرة والردة مســتحيلة، مؤكدا أن 
الثوار عادوا إىل املكان الذي أسقط 
البشــري،  عمــر(  الســابق  )الرئيــس 
واليــوم ســوف يســقط الربهــان، عــى 

حد تعبريه.
الســيادة  مجلــس  عضــو  قــال  كــام 
التعايــي  الســوداين محمــد حســن 

إن مــا يحصــل يف الســودان انقــالب 
تســجيل  -يف  وأضــاف  عســكري، 
صــويت- أن عــى الشــعب الســوداين 

مقاومة االنقالب بالطرق السلمية.
مــن جهتــه، قــال مكتب رئيــس الوزراء 
السوداين إن قوة عسكرية اختطفت 
حمــدوك  اللــه  عبــد  الــوزراء  رئيــس 
غــري  جهــة  إىل  واقتادتهــام  وزوجتــه، 

معلومة.
أن  بيــان-  -يف  املكتــب  وأوضــح 
القــوات األمنيــة اعتقلــت عــددا مــن 
والــوزراء،  الســيادة،  مجلــس  أعضــاء 

وقادة سياسيني.
ودعــا مكتــب رئيــس الــوزراء الشــعب 
الســوداين إىل التظاهــر، واســتخدام 
ثورتــه  الســتعادة  الســلمية  الوســائل 
مــا  ووصــف  مختِطــف،  أي  مــن 
للوثيقــة  متزيقــا  ميثــل  بأنــه  حــدث 
عــى  مكتمــال  وانقالبــا  الدســتورية، 

مكتسبات الثورة.
وقــال البيــان إن حمــدوك هــو القائــد 
الذي قّدمته الثورة عى رأس الجهاز 
أن يضحــي  وأهــون عليــه  التنفيــذي، 
بحياتــه عــى أن يضحي بالثورة وبثقة 

الشعب السوداين.
كــام قــال فاتــح عرمــان، شــقيق يــارس 
الــوزراء  رئيــس  مستشــار  عرمــان 
السوداين، إن قوة عسكرية اعتقلت 
-يف  وأضــاف  منزلــه.  مــن  شــقيقه 
منشــور عــى صفحتــه بفيســبوك- أن 
يارس عرمان اقتيد إىل جهة مجهولة.
ونرشت ابنة وزير الصناعة السوداين 

لحظــة  تظهــر  صــورا  الشــيخ  إبراهيــم 
اعتقال والدها من قبل قوة عسكرية 
فجــر  منزلــه  اقتحمــت  مشــركة، 
غــري  جهــة  إىل  واقتادتــه  االثنــني، 

معلومة.
الســيادة  مجلــس  رئيــس  أعلــن  وقــد 
الطــوارئ  الربهــان حالــة  الفتــاح  عبــد 
ببعــض  العمــل  وتعليــق  البــالد  يف 
مــواد الوثيقــة الدســتورية، يف خطــوة 
اعتقــال  شــملت  إجــراءات  تلــت 
الــوزراء وأعضــاء يف حكومتــه  رئيــس 
ووصفتهــا  آخريــن،  ومســؤولني 
العســكري  بـ"االنقــالب  اإلعــالم  وزارة 

املتكامل األركان".
الرســمي  التلفزيــون  بثــه  بيــان  ويف 
أمــس، أعلــن الفريــق أول عبــد الفتــاح 
الســيادة  مجلــس  حــل  الربهــان 
وإعفــاء  الــوزراء  ومجلــس  االنتقــايل 

جميع الوالة ووكالء الوزارات.
إزالــة  لجنــة  تجميــد عمــل  أعلــن  كــام 
التمكــني إىل حــني مراجعــة أعاملهــا، 
جوبــا  باتفــاق  التمســك  إىل  مشــريا 

للسالم املوقع عام 2020.
الســيادة  مجلــس  رئيــس  وتعهــد 
بالتــزام القــوات املســلحة بـ"االنتقــال 
الحكــم  تســليم  حتــى  الدميقراطــي" 
للمدنيــني من خــالل انتخابات عامة، 
كــام تعّهــد بتشــكيل حكومــة كفاءات 
وطنيــة مســتقلة تســتمر مهامها حتى 
موعد إجراء االنتخابات يف 2023.

وقــد دان "حــزب األمــة القومــي" يف 
طالــت  التــي  االعتقــاالت  الســودان 

مسؤولني حكوميني، وقال إن الحزب 
التــي  باالنقالبــات  وصفهــا  مــا  يديــن 

تشكل انتهاكا للوثيقة الدستورية.
البعــث  "حــزب  أعلــن  جانبــه،  مــن 
الســوداين" اعتقال قادة يف الحزب، 
ضمــن حملة االعتقاالت التي نفذتها 

القوات األمنية فجر أمس.
كــام دان "حــزب املؤمتــر الســوداين" 
حملــة االعتقــاالت التــي طالــت وزراء 
يف الحكومــة، وقــادة يف قوى الحرية 

والتغيري.
الســودان  أطبــاء  نقابــة  وأعلنــت 
املستشــفيات،  يف  العــام  اإلرضاب 
باستثناء الحاالت الطارئة، بعد حملة 
مســؤولني  طالــت  التــي  االعتقــاالت 

سودانيني.
مــن جانبــه، أعلــن "تجمــع املرصفيني 
الســودانيني" دخــول موظفــي القطــاع 
يف إرضاب وعصيــان مــدين مفتــوح؛ 

احتجاجا عى االعتقاالت.
واإلعــالم  الثقافــة  وزارة  وقالــت 
الســودانية إن قــوة عســكرية مشــركة 
والتلفزيــون  اإلذاعــة  مقــّر  اقتحمــت 

يف أم درمان، واحتجزت موظفني.
وأعلنــت وزارة اإلعــالم الســودانية أن 
اســتيالء عــى  الربهــان ميثــل  إعــالن 

السلطة بانقالب عسكري.
ودعــت الــوزارة إىل رفــض ما وصفتها 

إطــالق  وإىل  االنقالبيــة،  باملحاولــة 
رساح املعتقلني.

ويف الســياق، دعــت األمــم املتحــدة 
عــن  الفــوري  اإلفــراج  إىل  أمــس، 
اللــه  عبــد  الســوداين  الــوزراء  رئيــس 
الحكوميــني  واملســؤولني  حمــدوك 
اعتقالهــم،  تــم  الذيــن  والسياســيني 
وحثــت جميــع األطــراف عــى ضبــط 
النفس والعودة فورا للحوار من أجل 

استعادة النظام الدستوري.
وقــال فولكــر بريتس املمثل الخاص 
املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــني 
بالســودان  غوترييــش  أنطونيــو 
األمــن  قــوات  "أدعــو  بيــان-  -يف 
إىل اإلفــراج الفــوري عــن الذيــن تــّم 
أو  قانــوين  غــري  بشــكل  اعتقالهــم 
وضعهم رهن اإلقامة الجربية، وتقع 
عــى عاتــق هــذه القــوات مســؤولية 
األشــخاص  وســالمة  أمــن  ضــامن 

املحتجزين لديها".
يف  األمريكيــة  الســفارة  ودانــت 
الخرطوم ما سمتها اإلجراءات التي 
يف  الدميقراطــي  االنتقــال  تقــّوض 

السودان.
ســمتهم  مــن  الســفارة  ودعــت 
انتقــال  يعطلــون  الذيــن  الفاعلــني 
والســامح  التنحــي،  إىل  الســودان 
-بقيــادة  االنتقاليــة  للحكومــة 

املدنيــني- مبواصلــة عملهــا املهــم 
لتحقيق أهداف الثورة.

شــعوره  عــن  األبيــض  البيــت  وعــرب 
عــن  التقاريــر  مــن  عميــق"  "بقلــق 
استيالء العسكر يف السودان عى 
وقــال  االنتقاليــة،  الحكومــة  ســلطة 
وندعــو  الجيــش  ترصفــات  "نرفــض 
لإلفــراج الفــوري عــن رئيــس الــوزراء 
اإلقامــة  رهــن  وضعــوا  مــن  وكل 

الجربية".
الواليــات  مكتــب  أبــدى  كــام 
قلقــه  األفريقيــة  للشــؤون  املتحــدة 
إزاء التقارير القادمة من السودان.

إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  ودان 
وأكــد  االنقــالب،  محاولــة  ماكــرون 
الســودانية  للحكومــة  دعمــه 
االنتقالية. ودعت مفوضية االتحاد 
إطــالق رساح جميــع  األفريقــي إىل 
إىل  والعــودة  السياســيني،  القــادة 

الحوار.
ودعــا مفــوض السياســات الخارجية 
جوزيــب  األورويب  االتحــاد  يف 
الــرشكاء والــدول اإلقليميــة،  بوريــل 
يف  االنتقاليــة  العمليــة  إلعــادة 

السودان إىل مسارها.
الربيطانيــة  الخارجيــة  واعتــربت 
الحتــامل  متزايــدا  خطــرا  هنــاك  أن 
الخرطــوم  يف  األوضــاع  تدهــور 

وزيــر  وقــال  أخــرى.  ومناطــق 
الخارجيــة األملــاين إنــه يجــب إنهــاء 
االنقــالب عــى  مــا ســامها محاولــة 

الفور.
أنهــا  الركيــة  الخارجيــة  وأعلنــت 
تتطلــع إىل متســك األطــراف كافــة 
يف الســودان بااللتزامــات التي نّص 
وعــدم  الدســتوري،  اإلعــالن  عليهــا 

قطع املسار االنتقايل.
القطريــة  للخارجيــة  بيــاٍن  وجــاء يف 
أن دولــة قطــر تتطلــع لــرورة إعــادة 
املســار  إىل  السياســية  العمليــة 
لتطلعــات  تحقيقــا  الصحيــح، 

الشعب السوداين.
ودعــت الريــاض إىل رضورة ضبــط 
التصعيــد  وعــدم  والتهدئــة  النفــس 
أصدرتــه  بيــان  وفــق  الســودان،  يف 

وزارة الخارجية السعودية.
وقالــت مــرص إنهــا تتابــع عــن كثــب 
جمهوريــة  يف  األخــرية  التطــورات 
أهميــة  عــى  مؤكــدًة  الســودان، 
تحقيــق االســتقرار واألمــن للشــعب 
الســوداين والحفــاظ عــى مقدراتــه 
الراهنــة  التحديــات  مــع  والتعامــل 
بالشــكل الــذي يضمــن ســالمة هــذا 
أمــن  أن  كذلــك  ومؤكــدًة  البلــد، 
يتجــزء  ال  جــزء  الســودان  واســتقرار 

من أمن واستقرار مرص واملنطقة.

مطالبات دولية باإلفراج عن حمدوك ووزراء وسياسيين

سقوط ضحايا بمظاهرات رافضة لتحرك المكون العسكري في السودان
الخرطوم-عواصم/ وكاالت: 

أعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية أمس، قتل شــخصين 
في إطالق نار، وإصابة أكثر من 80 في المظاهرات الشعبية 
التي تشــهدها العاصمة الســودانية الخرطــوم في مناطق 
عــدة رفًضــا لتحــرك المكــّون العســكري ضــد المدنيين، في 

حين أعلن رئيس مجلس الســيادة في الســودان عبد الفتاح 
البرهــان حالــة الطــوارئ فــي البــالد، وتعليــق العمل ببعض 
مواد الوثيقة الدســتورية، في خطوة تلت إجراءات شــملت 
اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته 
ومســؤولين آخريــن، ووصفتهــا وزارة اإلعــالم بـ"االنقــالب 

العســكري المتكامــل األركان". ففــي حــي "جبــرة" خرجــت 
مظاهــرات رافضة لحملة االعتقاالت التي قام بها الجيش، 
انطلقــت  الخرطــوم-  -جنوبــي  "الكالكلــة"  وفــي منطقــة 
مواكب )مظاهرات( رافضة لما يسميه المتظاهرون انقالبا 

عسكريا.
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صحيفــة  الدامئــة  الورقيــة  ورفيقتــه  الشــاي  كأس  مــن  يخلــو  ال  صباحــه 
"فلســطني" منذ ســنوات طويلة، فال ميكن أن مييض الصباح لديه دون أن 
يكــون قــد مــر عــى صفحاتهــا؛ فشــمس "فلســطني" مــا زالــت تــرق مع كل 

يوم جديد عى مدرس مادة األحياء لـ36 عاًما.
بعــد أن يصــل بائــع الجرائــد إىل املنــزل عــى دراجــٍة ناريــٍة، يــرك الصحيفــة 
يف فناء البيت املفتوح عى السامء، يأيت إليه ابنه أو أحد أحفاده يحمل 
"فلســطني" مطويــة ومعقــودة بخيــٍط حتــى تصــل إليــه ســليمًة بــال خــدوش، 
يستقبلها بحفاوة وشغف شديد، فرائحة األوراق لها وقع خاص يف نفسه.

متثل الصحيفة للعم عطية بوابته عى العامل، فهو ال يفضل سامع األخبار 
عــر الراديــو وال "يســتمتع بذلــك"، كذلــك ال ميلــك هاتًفــا محمــواًل ذكًيــا، 
يعيــش "الدقــة القدميــة" كــام يحلــو لجيــل األلفيــة الجديــدة أن يســمي كبار 
مصــدره  الصحيفــة  فبقيــت  التكنولوجيــا،  مواكبــة  يرفضــون  الذيــن  الســن 

الوحيد لألخبار واملعلومات والثقافة والرياضة وحتى اللعب.
البــارزة،  السياســية  األحــداث  أبــرز  عــى  يتعــرف  صفحاتهــا  خــالل  فمــن 
واعتــداءات االحتــالل عــى الفلســطينيني، يتوقــف كثــًرا عنــد الصفحــات 

االجتامعية والرياضية التي تستهويه من بني الصفحات األخرى.
بعــد نظــرٍة عامــة عــى الجريــدة، يبــدأ العــم عطيــة يف حــل لعبتــه الحســابية 

املفضلــة "ســودوكو"، يجــد فيهــا رياضــة العقــل تتناغــم مــع حبــه لألرقــام، 
وخــالل عريــن دقيقــة يكــون قــد حلهــا عــى ورقــة بيضــاء )A4(، ثــم ينقــل 
اإلجابة النهائية عى ورقة الجريدة، ومن ثم يضعها ضمن أرشيفه الخاص.

"فلسطين" تبادر بالزيارة
جراحيــة  عمليــة  تطلبــت  صحيــة  لوعكــة  عطيــة  العــم  تعــرض  أســبوٍع  منــذ 
املــرض  أبعــده  الطبــي،  الشــفاء  مجمــع  يف  القولــون  مــن  جــزء  الســتئصال 
أســبوًعا عــن منزلــه لكنــه مل يكــن بعيــًدا عــن رفيقتــه الورقيــة، إذ يأتيــه أبنــاؤه 

بها إىل املشفى.
وتقديًرا لـ"قارئها املخلص"، عادت "فلســطني" بوفٍد تقدمه مديرها العام 
هيثم الســك، ومدير تحريرها مفيد أبو شــاملة، ومســؤول العالقات العامة 

عديل النديم، العم عطية يف املشفى.
الزيارة فاجأت العم عطية، وأعادته إىل سنوات ارتباطه األوىل مع صفحات 
"فلســطني"، فيقــول مرحًبــا بالوفــد عــن قصــة حبــه: "بــدأت الحكايــة عندمــا 

عــن الجريــدة، وإن مل تُكــن قــد وصلــت، يعــاود الســؤال مــرة واثنتــني، وقــد 
تســتغرب أنــه يف فصــل الشــتاء يخــرج النتظــار مــوزع الصحيفــة تحــت مظلة 

البيت".
لكــن مل تقتــر األمــور هنــا، نبيــل ينقــل جانًبــا ثانًيــا مــن هــذا االرتبــاط: "أيب 
صديق مخلص للصحيفة، فإن تعذر وصولها بسبب األعياد، أو أي ظروف 

ا عر هواتفنا". أخرى نقوم بفتحها له إلكرونيًّ

تقاعــدت مــن التعليــم عــام 2013 وفضلتهــا عــن بقيــة الوســائل اإلعالميــة 
اليــوم- يف حــل لعبــة "ســودوكو" وقــراءة الصفحــات  ألين أســتمتع -حتــى 

الرياضية لكوين أحب اللعبة ومارستها يف طفولتي وشبايب".
العــم عطيــة، يخرنــا  قلــب  تأخــذ مســاحة كبــرة يف  "الكاريكاتــر"  صــورة 
عــن عالقتــه برســام الكاريكاتــر د. عــالء اللقطــة بنــرة بفخــٍر واعتــزاٍز: "كان 
طالًبــا لــدي، مجتهــًدا ومؤدًبــا، فخــور بــأين درســته يف يــوم مــن األيــام )...( 
أفتقــد مقــال كاريــكالم الــذي كان يكتبــه ويتحدث فيــه عن الحياة يف مخيم 

الشاطئ االجتامعية عموًما".
تنهــد العــم عطيــة وهــو يجلــس عــى رسيــر الشــفاء يف الطابــق الثالــث مــن 

املشفى، قائاًل: "هاد الكالم يعيدين ستني عاًما للوراء".
مل تخــف كاممــة يرتديهــا ابنــه نبيــل صــوت ضحكتــه وهــو يعرفنــا أكــر عــى 
تعلــق والــده بـ"فلســطني" قائــال: "بعــد إجــراء العمليــة وتحســن حالتــه ســأل 
عن الجريدة فأحرضناها له، وعندما يســتيقظ من النوم يف البيت، يســأل 

القدس-غزة/ مريم الشوبيك:
19 عاًمــا،  ُأرِس الشــاب املقــديس أرشف زغــر قبــل نحــو 
ولكن االحتالل اإلرسائييل مل يســتِطع ســجن ودفن موهبته 
أزيــاًء  وحولــت  الحريــة  إىل  تصاميمــه  ســبقته  بــل  الفنيــة، 

لبستها النسوة بفخر.
أحــدث  مبتابعــة  عاًمــا(   42( أرشف  شــغف  يخفــت  مل 
ومحطــات  الجرائــد،  مــن  يطالعهــا  بــل  املوضــة،  صيحــات 
كانــت  التــي  فيهــا  رانيــا  الكــرى  أختــه  ويناقــش  التلفــاز، 
تندهــش مــن معلوماتــه املحدثــة عــن املوضــة وترجمتهــا 
بـ"اسكتشــات" عى ورق يطلعها عليها يف كل زيارة، وقد 

أدخل عليها الخط العريب الذي تعلمه يف سجنه.
األول  أكتوبر/تريــن   14 يف  أرشف  االحتــالل  اعتقــل 
الــذي  2002، وهــو عــى رأس عملــه يف مصنــع األلبســة 
القــدس  شــاميل  عقــب  كفــر  ببلــدة  مبنزلــه  لعائلتــه  يعــود 
املحتلــة، وحكــم عليــه بالســجن املؤبــد ســت مــرات بتهمــة 
نقل مقاومني واالنتامء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، 
وبني الزنازين حصل عى درجة "املاجستر" يف االقتصاد 

والعلوم السياسية.
تقول رانيا التي تشاطر أرشف املوهبة ذاتها: "كان أرشف 
شابا نشيطا موهوبا يحب الحياة، والفنون القتالية ويحمل 
الحزام األسود يف الكاراتيه، ويهوى منذ طفولته الرسم".

وتوضح أن أرشف رســام يف األســاس ولديه شــغف تصميم 
بيــت  بلــدة  والنســيج يف  األزيــاء  والتحــق مبعهــد  األزيــاء، 
ساحور جنويب القدس املحتلة من أجل هذا الشغف، وبه 
اســتطاع صقــل موهبتــه وتنميتهــا بالعلــم، "لــذا كان مميــزا 
للغايــة يف مهنتــه، وكان عــى مشــارف منحــة إلكــامل ذات 

التخصص يف فرنسا".
تتابع رانيا لـ"فلسطني": "كان أرشف وهو صغر يرفض أن 
يلبــس أي لبســة دون أن يضــع بصمتــه عليهــا، فــكان يعيــد 
حياكتهــا، وحينــام كــر أصبــح يصمــم مالبســه بنفســه، هــو 
أنيــق للغايــة حتــى بعــد ســجنه رغم تعقيدات إدارة الســجن 

وفرض ألوان وخياطة معينة".
مبوهبتــه،  أرشف  وســجاين  العــامل  تبهــر  أن  رانيــا  أحبــت 
رافضــة أن تبقــى تصاميمــه بــني جــدران الســجن، فخطــت 
خطــوة لألمــام يف عــام 2009م باالتفاق مع ابنة عمها التي 
متتلــك محــال للمالبــس، ونظمتــا عــرض أزيــاء يف رام اللــه 
لـــ16 موديــال مــن تصاميــم شــقيقها، وتــم العــرض مبشــاركة 

زمالئه املصممني ورفقائه يف املعهد.
بســبب  الريــد  عــر  تصميامتــه  إخــراج  أرشف  اســتطاع 
وتــم  الســجن،  مــن  إخراجهــا  وعرقلتــه  االحتــالل  مامطلــة 
االســتعانة بتصاميمــه القدميــة قبــل اعتقالــه، والتــي أبهــرت 
الحضــور بالعــرض ومــن شــاهدها عــر الفضائيــات، وعــى 

إثرها طلبت عدد من املذيعات قطًعا من تلك الفساتني 
التي أدخل عليها الخط العريب.

الخــط العــريب أرعــب االحتــالل، تتحــدث رانيــا عــن ذلــك: 
"أعتقــد أن أخــي كان مــن أوائــل الــذي أدخلــوا الخط العريب 
إىل تصميــم العبــاءات النســائية، فاألمــر مل يكــن دارًجــا أبًدا 
عــام 2009، حتــى إن وســائل إعــالم عريــة تهافتــت إلجــراء 
مقابــالت معنــا، وأســئلة صحفييهــا كانــت تركــز عــى تلــك 
الحروف املبعرة عام إذا كانت تحمل شيفرة يريد أرشف 

إيصالها لنا".
وحتــى اليــوم مــا يــزال أرشف يحول مــا يجول يف خاطره إىل 
تصاميم عى الورق، ولعدم توفر األلوان يحاول استنباطها 

من الطعام: كالقهوة، وامللفوف األحمر، والكركم.
حديث أرشف مع رانيا عن تطورات املوضة يف العامل مل 
ينقطع يف أثناء زيارتها له يف سجنه، "يرقص قلب أرشف 
حينــام نتحــدث معــه عــن األزيــاء، يحدثنــي عــن طموحاتــه 
وأمنياتــه بإنشــاء خــط أزيــاء يحمــل بصمتــه بعــد تحــرره مــن 

السجن".
60 تصميــاًم  اليــوم  أنــه أصبــح يف جعبتهــا  رانيــا  وتكشــف 
معــرض  بهــا  ســتنظم  محبســه،  داخــل  مــن  أنتجهــا  ألرشف 
يف القــدس، لكــن دون تحويلهــا إىل أزيــاء بســبب اضطــرار 

العائلة إىل إغالق املصنع.

غزة/ فلسطني:
الثامنــة  الــدورة  إلطــالق  فلســطني"  الب  "فيلــم  مؤسســة  تســتعد 
ملهرجان "أيام فلسطني السينامئية" الدويل 2021، يف الثالث من 

نوفمر/ ترين الثاين املقبل.
زاخــر  وبرنامــج  متكاملــة  بنســخة  الحاليــة  دورتــه  يف  املهرجــان  يــأيت 
القــدس  يف:  تعــرض  التــي  والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة  باألفــالم 
اللــه، وبيــت لحــم، وغــزة، وحيفــا. وذلــك بعــد دورة  العاصمــة، ورام 
جائحــة  فرضتهــا  التــي  الظــروف  مــع  تزامنــت  التــي  املــايض  العــام 
"كورونــا" وتداعياتهــا عــى القطــاع الثقــايف يف العــامل بشــكل عــام، 

ويف فلسطني عى وجه الخصوص.
ومديــر  فلســطني"  الب  لـ"فيلــم  الفنــي  واملديــر  املؤســس  وقــال 
املهرجــان، حنــا عطــا اللــه: إن الــدورة الثامنــة مــن املهرجــان تهــدف 
إىل تعزيز الثقافة الســينامئية يف فلســطني من خالل توفر مســاحة 
مثاليــة إلنتــاج وعــرض األفــالم، وتبــادل الخــرات والتعلــم واملشــاركة 

واإللهام.
يف  وحيويــة  منتجــة  ســينامئية  صناعــة  إىل  للوصــول  يســعى  كــام 
بنيــة  وخلــق  ومبدعــني،  مهنيــني  أفــالم  صّنــاع  عــى  قامئــة  فلســطني 

تحتية تدعم وجود صناعة سينام محلّية ذات استمرارّية عالية.
ولفت عطا الله إىل أن ريع عروض األفالم يف مدينة القدس املحتلة 
ســيذهب إىل مــرح "الحكــوايت"، كمســاهمة رمزيــة مــن "فيلــم الب 
فلســطني" لدعــم صمــود املــرح كــرح ثقــايف مهــم يف القــدس، 
يف ظــل الظــروف املاليــة الصعبــة التــي يعيشــها والتــي باتــت تهــدد 

استمراريته.
الروائيــة  األفــالم  مــن  مجموعــة  الثامنــة،  الــدورة  برنامــج  ويتضمــن 
والوثائقيــة املحليــة والعربيــة والعامليــة، الطويلــة والقصــرة، والتــي 
باألطفــال  أفــالم خاصــة  مــرة يف فلســطني، إضافــة إىل  تعــرض ألول 
والعائلــة بهــدف نــر وتعزيــز ثقافــة الســينام وأهميتهــا لــدى األجيــال 

القادمة.
جسر للتواصل

مــن جهتهــا، أوضحــت املديــرة الفنيــة ليــى عبــاس أن إدارة املهرجان 
الســينامئية  اإلنتاجــات  أحــدث  اســتقطاب  عــى  عــام  كل  تحــرص 
الجمهــور  أمــام  الفرصــة  إلتاحــة  والعامليــة،  والعربيــة  املحليــة 
الفلســطيني لالطالع عى مجموعة من األفالم التي تعكس التجارب 
الثقافيــة الغنيــة، مــا يســاعد يف بنــاء جســور التواصــل الثقــايف الفنــي 
واإلنســاين، ويخلق فرًصا للتعاون والتبادل الســيناميئ بني فلســطني 
والعــامل، مشــرة إىل أن األفــالم التــي ســتعرض يف املهرجــان ال تتوفــر 

عى منصات عروض الفيديو التقليدية.
عــال  فلســطني"  الب  "فيلــم  ملؤسســة  التنفيذيــة  املديــرة  وأشــارت 
سالمة، إىل أن املهرجان ينظم يف خمس مدن عى رأسها العاصمة 
القــدس، ورام اللــه، وبيــت لحــم، وحيفــا، وغــزة، إذ تتــوزع العــروض 
عى 14 موقًعا من ضمنها مدينة النارصة التي تستضيف عدًدا من 

العروض، للوصول إىل أكر عدد ممكن من الجمهور.
الوحيــد  املهرجــان  هــو  الســينامئية"  فلســطني  "أيــام  أن  وأضافــت 
يف العــامل الــذي ينظــم بصــورة متزامنــة يف عــدة مــدن ومواقــع، نظــًرا 
للواقع الصعب الذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني تحت االحتالل، 
بــني  أو  الغربيــة،  الضفــة  داخــل  املحافظــات  بــني  التنقــل  وصعوبــة 

الضفة الغربية وقطاع غزة، بفعل الحواجز االحتالل.
مسابقة "طائر الشمس"

ويشــهد املهرجــان هــذا العــام النســخة السادســة مــن مســابقة "طائــر 
الشمس" لألفالم القصرة والوثائقية ولإلنتاج السيناميئ.

ويشــارك يف املســابقة نخبــة مــن األفالم القصــرة والوثائقية الطويلة 
بفلســطني،  موضوعهــا  يتعلــق  ألفــالم  أو  فلســطينيني  أفــالم  لصّنــاع 
الرمــوك  مخيــم  واقــع  يرصــد  الــذي  الصغــرى"  "فلســطني  كفيلــم 

الدمشقي يف أثناء سنوات الحصار والقصف. 
وســترف لجنة فنية متخصصة تضم فنانني ومخرجني فلســطينيني 
وفًقــا  للمســابقة  املتقدمــة  األفــالم  مراجعــة  عــى  وأجانــب،  وعربــًا 
للمعايــر املطلوبــة، ومنــح جائــزة ألفضــل فيلم قصــر، وأخرى ألفضل 

فيلم وثائقي طويل.
تبلــغ  والتــي  لإلنتــاج،  الشــمس"  "طائــر  جائــزة  اللجنــة  ســتمنح  كــام 
قيمتهــا 10 آالف دوالر، لدعــم إنتــاج أفــالم روائيــة قصرة لصّناع أفالم 
فلســطينيني أو أفــالم يتعلــق موضوعهــا بفلســطني. وتوفــر مؤسســة 
"فيلــم الب فلســطني" دعــاًم عينًيــا لهــذه األفــالم مــن أجهــزة ومعــدات 

تصوير وصوت وخدمات ما بعد اإلنتاج.
تنظمــه  الــدويل،  الســينامئية"  فلســطني  "أيــام  مهرجــان  أن  يذكــر 
تقليــًدا  أصبــح  إذ   2014 عــام  منــذ  "فيلــم الب فلســطني"  مؤسســة 

سنوًيا منذ ذلك الحني. 
األفــالم  بعــروض  الســينامئية  الثقافــة  تنميــة  املهرجــان إىل  ويهــدف 

املــدن  يف  والدوليــة  املحليــة 
جانــب  إىل  الفلســطينية، 
وورش  نقــاش،  حلقــات 
متخصصــة  وبرامــج  احرافيــة، 

للجيل القادم.

إدارة الصحيفة تعود "قارئها المخلص" بمستشفى الشفاء    

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الساعة السابعة.. ضوء الصباح يتسلل 
من النافذة وثمة تيارات باردة تنبعث 

من البحر القريب من منزله بمخيم 
الشاطئ غرب مدينة غزة، إذ ينتظر 
العم عطية حمد الذي يقف على 
عتبة العقد السابع من عمره، بائع 

الجرائد.

جريدة "فلسطين" نافذة "العم عطية""العم عطية" اليومية على العالم

يحلم بخط يحمل بصمته..
 أزياء أشرف أزياء أشرف تسبقه إلى الحرية

60 تصميًما أنتجها
 في سجنه ستعرض 

في القدس

يستعد لالنطالق في الثالث من نوفمبر المقبل

"أيام فلسطين السينمائية".."أيام فلسطين السينمائية"..
 مساحة للتواصل الثقافي الفني واإلنساني

) تصوير / رمضان األغا ( ) تصوير / رمضان األغا (صحيفة فلسطين تزور العم عطية في أثناء وجوده في المستشفى   صحيفة فلسطين تزور العم عطية في أثناء وجوده في المستشفى  
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نتيجــة  تحــدث  نفســية  حالــة  املتالزمــة  هــذه  تعــد 
الالمباالة أو اإلهامل أو هجر الوالدين للطفل، وميكن 
أن تســبب عواقب وتبعات تســتمر مدى الحياة، وفًقا 

ملختصني يف علم النفس االجتامعي.
ويوضــح االختصــايص د. إبراهيــم التوم املتالزمة أكرث 
شيوًعا بني األطفال وتجعل الطفل يرغب يف التواري 
عــن األنظــار وعــدم لفــت االنتبــاه مــن قبــل أي شــخٍص 
مبــا يف ذلــك املعلمــون واألطفال اآلخــرون، "وعادة ما 
يكون هذا السلوك نتيجة اإلهامل وسوء املعاملة من 
قبل األهل أو حتى املرشفني عىل تربيته وتعليمه، إذ 

يشعر الطفل بأنه محارص وغري قادر عىل الهروب".
املتالزمــة  بــأن  "فلســطني"  لصحيفــة  التــوم  ويوضــح 
تصيــب يف الغالــب األطفــال يف ســن الثالثــة، وميكــن 

أن تظهر أعراضها يف أيِّ وقٍت يف مرحلة الطفولة.
ويقــول: "يطــّور الطفــل املصــاب هــذه املتالزمــة يف 
مرحلــة الطفولــة املبكــرة، اعتقــاًدا بأنــه قــوّي مبــا يكفــي 
إللقاء اللوم عىل نفسه يف مشاكل أرسته، ويشعر أنه 
يريــد تحقيــق الكثــري ولكــن ال مــكان لــه يف األرسة وال 

حتى يف املجتمع والحياة".
يف متالزمــة الطفــل غــري املــريئ يتعّلــم باكــًرا أن يكــون 
هادًئا، ويقيض وقته يف أحالم اليقظة والتخيل وخلق 
عــوامل يف ذهنــه، يكــون فيهــا أكــرث ســعادة مــن عاملــه 

الحقيقي، كام يوضح التوم.
وللتغّلــب عــىل املتالزمــة، يلفــت إىل أنــه ليــس باألمــر 
السهل أن يتخطى الطفل لإلهامل واإلساءة يف مرحلة 
مبســاعدة  ــا  طبيًّ تدخــاًل  األمــر  يتطلــب  إذ  الطفولــة، 

األهدل ويستغرق الكثري من الوقت والجهد.
زيــارة  هــي  واألهــّم  األوىل  "الخطــوة  حديثــه:  ويتابــع 
األخصــايئ النفــي يف البدايــة، ســتكون العالقة التي 
يشــكلها الطفــل الــذي يعــاين هــذه املتالزمــة ســطحية 
مــع  ولكــن  الكثــري،  يكشــف  لــن  أنــه  يعنــي  مــا  للغايــة، 
زيــارات، ميكــن أن يشــعر الطفــل  الوقــت وبعــد عــدة 
فُيطلعــه  ثقتــه  النفــي  األخصــايئ  ويكســب  بالراحــة 
الواقــع  تــراوده، يف  التــي  َثــم عــىل كلِّ املخــاوف  مــن 
إن العــالج اإلدرايك الســلويك ميكــن أن يســاعد عــىل 
تحديد أسباب املشكلة ويعّلم الطفل كيفية التعامل 

معها".
أّمــا بالنســبة للخطــوة الثانيــة، فمــن الــروري أن يفهــم 
األهــل معانــاة طفلهــم مــن اإلهــامل العاطفــي والوحــدة 
لــه  واهتاممهــم  حّبهــم  وإظهــار  لالحتــواء،  وحاجتــه 
كطريقة للتقليل من أعراض هذه املشكلة النفسية.

يــؤدي التقصــري العاطفــي  وتبًعــا للدراســة اإلســبانية، 
مــع الطفــل إىل ميلــه إىل العزلــة، لكن األخطر من ذلك 
أنــه يجعلــه يشــعر بالذنــب ويعتقــد أنــه يســتحق ذلــك 

اإلهامل من والديه.
وتلفت إىل احتاملية تطور املتالزمة مع تقدم الطفل 
يف الســن، بحيــث يظهــر ميــاًل للتمــرد وتحــدي ســلطة 
بهــذه  املصــاب  الطفــل  يكــون  مــا  "وعــادة  الوالديــن، 
أقرانــه،  مــع  التعامــل  عنــد  الغضــب  رسيــع  املتالزمــة 
املســتمر  والشــعور  الــذات  يف  الثقــة  عــدم  بســبب 
التجــارب  مــن  الكثــري  إىل  ذلــك  ويقــوده  بالذنــب، 

االجتامعية املؤملة".
تأثيرات اجتماعية

مــن جهتــه، يقــول االختصــايص النفــي زهــري مالخــة: 
تتســلل  الســلبية  املشــاعر  مــن  املتالزمــة خليــط  "إن 
إىل الطفــل نتيجــة شــعوره باإلهامل والالمباالة، وتظهر 
عــن  وعــزوف  األرسة  عــن  واغــراب  حــزن  صــورة  يف 

املشاركات الطفولية".
أن املتالزمــة  لـ"فلســطني"  يف املقابــل يؤكــد مالخــة 
يتعــزز  إذ  املراهقــة،  مرحلــة  يف  وضوًحــا  أكــرث  تظهــر 
شــعور املراهق بعدم تقدير الذات واإلحســاس بعدم 

األمان يف البيئة االجتامعية.
وينبــه إىل أن التأخــر يف االحتــواء يضاعــف األعــراض 
املراهقــة،  ســن  يف  الطفــل  يدخــل  عندمــا  وتــزداد 
ــا والتوتــر حــارًضا بقــوة يف التعامــل مــع  ويصبــح عصبيًّ
بالــذات  زمالئــه ومحيطــه، وتبــدأ معــامل ضعــف الثقــة 

ــا عــن ذاتــه،  ا، وحتــى يف تعبــريه لفظيًّ حــارضة ســلوكيًّ
لــه أعــراض الشــعور بالدونيــة والنقــص مــع  كــام تظهــر 

أقرانه.
ويبــني مالخــة أن املتالزمــة تقــود إىل ضعف املهارات 
القــدرات  يف  وقصــور  والوجدانيــة،  االجتامعيــة 
النفــس  جوانــب  تعويــض  ومحــاوالت  الشــخصية، 
أو  العدوانيــة  أو  كالتنمــر  ســلبية  دفاعيــة  بســلوكيات 
حتــى مامرســة بعــض اآلفــات أو محاولــة تقليــد بعــض 

املظاهر املفرطة وغري املتزنة.
تجعــل  قــد  املشــاعر  بتلــك  االســتمرار  أن  ويوضــح 
ــا مــن الحــزن إىل  صاحبهــا يجــد نفســه ينتقــل تدريجيًّ
األمل ومــن ثــم إىل االضطــراب واملــرض، ويصبــح األمــر 
وعالجــي  نفــي  تدخــل  إىل  ويحتــاج  أكــرث،  معقــًدا 

وسلويك.
حســن  بإظهــار  األطفــال  حاميــة  أهميــة  عــىل  ويشــدد 
املعاملــة ومشــاعر الحــب والقبول واالهتامم، وحســن 

املعايشة والرفق والود والرحمة والصحبة.
وينصــح مالخــة األهــل بأن تبقى املالحظة حارضة فإذا 
مــا شــعروا بوجــود أي مظهــر أو تــرف يشــري إىل حــزن 
أو أمل أو تقصري، فيجب املتابعة واملعالجة أواًل بأول 
حتــى نحفــظ عــىل أبنائهم وأجيالهم بالســالمة والصحة 

والعافية.

الصعــاب  مــن  كثــرًيا  ذلــال  جــارف،  حــبٌّ  بينهــام  "ربــط 
ليجتمعــا تحــت ســقف واحــد، ولكــن مل ميــِض كثــري مــن 
الوقــت قبــل أن يبــدأ بريــق الحب بالخفوت شــيًئا فشــيًئا 
حتــى خبــا متاًمــا، لتعــمَّ الخالفــات والشــجارات بينهــام.. 
الزوجــة  اضطــرت  ُيطــاق..  ال  جحيــم  إىل  البيــت  تحــول 
مــن  ليبــدأ شــوط جديــد  أهلهــا،  بيــت  الرحيــل إىل  إىل 
والدتهــم  مــع  مــرَّة  الطفلتــني،  حضانــة  عــىل  الخالفــات 
والدهــام،  إىل  حضانتهــام  فانتقلــت  تزوجــت  التــي 
ثــم إىل جدتهــام بعــد وفــاة الوالــد يف حــادث طــرق، ثــم 
إىل العمــة ضعيفــة البــر والســمع بعــد مــرض الجــدة.. 
عاشــت الطفلتــان حيــاة غايــة يف القســوة، ينعــدم فيهــا 
االســتقرار، أمــا الحــب فغائــب عن األفــق، محاق ال يظهر 

إال كام يظهر هالل أول يوم يف الشهر!".
هــل ميكــن للحــب أن يأفــل؟ هــل هــو شــمس تغيــب عــن 
نواظرنــا فــال تــرك خلفهــا أثــًرا يــدل عليها؟ هل يســتطيع 
الحــب أن ميكــث داخــل أرسة تغلــب عليهــا الشــجارات 
الدامئــة والخالفــات التــي ال تهــدأ؟ أم تــراه يســتمر بــني 
العقــي  والحــوار  اإليجــايب  التواصــل  يفتقــدان  زوجــني 
بينهــام..  فيــام  مشــركة  واألشــياء  ــاء  البنَّ والعاطفــي 
فلــكل منهــام اعتقاداتــه وطريقتــه املختلفــة يف التفكــري 
معــه  يتــامىش  أو  يتفــق  ال  الــذي  العيــش  يف  وأســلوبه 

الطرف اآلخر؟ 
أم قــد يــدوم يف بيــت يتغيــب فيــه رب األرسة باســتمرار، 
فهــو قليــل الحضــور، وإن حــر فحــارض جســدًيا غائــب 
عاطفًيــا وفكرًيــا عــن أرستــه ومــا تتعــرض له من مشــكالت 

يكــون  وقــت  يف  طريقهــا،  تعــرض  وعقبــات  يوميــة 
مبقــدوره أن يكــون الصــدر الحاين الذي يحتضن الصغار 
ويأنــس إىل أرستــه يهتــم باهتامماتهــم ويحــرص عىل كل 
يخصهم؟ أم يكون مبقدور الحب أن يستمر يانًعا فياًضا 
الوالديــن  انفصــال  حــال  أفرادهــا يف  وبــني  داخــل أرسة 
ورحيل أحدهام وبقاء األطفال مع اآلخر؟ وكيف للطفل 
أن يحيــا حيــاة طبيعيــة مثــل كل البــرش يف مــكان عليه أن 
يــن أحالهــام أشــد مــرارة مــن العلقــم:  يختــار فيــه بــني أمرَّ
ــل  الرحيــل مــع أمــه، أو البقــاء مــع أبيــه؟ وكيــف لــه أن ُيفضِّ
واحــًدا منهــام، فيقبــل البقــاء مع أحدهــام مقابل التخي 

عن اآلخر؟ 
أركانهــا  ويدمــر  برشاســة  األرسة  يهــدم  معــول  مــن  مــا 
داخلهــا،  الحــب  نبــع  جفــاف  مثــل  مقتــل  يف  ويطعنهــا 
الوالديــن ملنــح  اســتعداد  عــدم  الــذي يظهــر يف صــورة 

الحب واستقباله.
الحــب مقــرون بتضحيــة الوالدين واســتعدادهام لتحمل 
مــن  كل  واســتيعاب  ومســؤولياتهم..  األبنــاء  أعبــاء 
الزوجني لآلخر واحتامل بكل حسناتها وسيئاتها، واألمر 

ذاته ينطبق عىل الزوج أيًضا.
والحــب أيًضــا متعلــق بالتســامح واملغفرة، فال يقف رب 
األرسة املحب ألرسته ليحسب كل صغرية وكبرية، وكل 
هفوة وسقطة ويحاسب ويعاقب عليها أشد العقاب.. 
ورصاخ  وعنــف،  ورضب  شــديد،  وتقريــع  لــوم  بــني  فــام 
وشــتم.. ليصبــح البيــت جحيــاًم ال ُيطــاق يســوده التوتــر 
والــراع، ويصبــح إخفــاء كل يشء مهــام كان حجمــه عن 

األب أو األم غــري املتســامح أو حتــى كالهــام هدًفا يبذل 
األبناء أو اآلباء فيام بينهم كل مجهود لتحقيقه.

يجتمــع أفــراد األرسة تحــت ســقف واحــد، داخــل جــدران 
تفصلهــا عــن الخــارج، ولكــن يغلــب عليهــا عالقــات باردة 
مفككــة، يســود الحــد األدىن مــن العالقــات فيــام بينهــم، 
فتبــادل العواطــف ضعيــف، والتواصــل فيــام بينهــم ذابــل 
ال يرقــى إىل ذلــك النــوع الــذي يحفــظ الروابــط األرسيــة 
هــم  األبنــاء  ويكــون  أفرادهــا.  بــني  الطبيعيــة  والعواطــف 

الخارس األول دوًما، ومن يدفع مثًنا باهًظا.
يالحــظ أحــد الطرفــني منــذ بــدء العالقــة أن اآلخر يختلف 
التقــاء.. ولكنــه  فيــه إىل نقطــة  لــن يتوصــال  عنــه بشــكل 
يســتمر معــه ُمعتقــًدا أنــه ســيؤثر فيــه بشــكل يحــدو إىل 
.. ولكــن علينــا أن نكون واقعيني ونعرف ألنفســنا  التغــريُّ
عــىل  كثــرًيا  الشــخص  يعــول  وأالَّ  صعــب،  التغيــري  أن 

التغيري.. فام من ضامنات تؤكد أنه سيحدث فعاًل.
وبداًل من إنهاء عالقة يبدو من البداية أن االستمرار فيها 
درب من املجازفة، يستمر الطرفان وكل منها يعوِّل عىل 
تخمينــات ال نــدري مــا ســيأيت بعدهــا.. فتكــون النتيجــة 
عهــا، ونضــوب  يف حــال االســتمرار تفــكك األرسة وتصدُّ

الحب... ثم االنفصال يف النهاية.
البدايــات  منــذ  جيــًدا  أنفســكم  راجعــوا  أقــول..  لــذا 
اآلخــر  مــع  االســتمرار  ستســتطيعون  هــل  وتأكــدوا: 
وســتحافظون عــىل الــدفء والحب نابًضــا بالحياة؟ حتى 
ال يضطر األطفال دفع مثن عالقة ليسوا هم السبب يف 

دمارها.

هكــذا كان اســمه، اســم غريــب ومــراوغ، منــذ فتحــت 
عينــّي عــىل الدنيــا كان اســمه بــاب الطــراء، باب خشــبي 
عتيق، ثقيل وعريض، ُيحدث رصيًرا كلام هزته الريح.

هذا الباب، هذا الرير، هذه التكتكة املستفزة، هذا 
االســم الغريب املراوغ، هو املكان الذي شــكل وعيي 
األول، ذائقتــي وحكايــايت وإرشاقــة خيــايل، وأنــا أقطــع 
بخطى رسيعة ومرتبكة، املسافة التي حسبتها طويلة، 
ألغدو يف عامل الكبار. تركت طفولتي ورايئ، ترقد يف 
حــرز غــامم غائــم، ارحــل إىل أمكنــة بــال أبــواب موصــدة، 
مريحــة ومضيئــة، يداهمنــي الذعــر أال أُمنــح مكانــا فيها، 

بأبعاد كاملة.
كنــت وأنــا أرسع الخطــى نحــو فضــايئ الواســع، أنتمــي 
وأنحــاز بقــوة للحيــاة، لكــن مل أســتطع أبــًدا أن أتخلــص 
مــن طغيــان املــكان األول، فعــىل ضفــة القلــب، تربــع 
ســحره الخــاص، عالمــات فارقة اإليقــاع، التحدي األول، 
الخطــر الــريء، الضحــك والنحيــب، الخطــى الهامســة 
املــرددة، األخيــاالت املبهمــة، صــوت الليــل، حفيــف 
الريح، الكائنات النورانية، الذكريات التي دفنت بدون 

أن متوت.
كثريا ما وقعت تحت تأثري نوستالجيا غامضة، عصف 
حلــم  األول،  املــكان  إللفــة  كي  انجــذاب  مباغــت، 
طويــل، أتوغــل يف تلــك األمكنــة الخبيئــة، مطوقــة مبــا 
يشبه اللحن أو الشعر أو الحلم، تضج من خالله الوجوه 
الحقيقــة،  مــن  الكثــري  األليفــة، طريــة ومشــاغبة، متنــح 
لخياالت عاطفية تشــكلت عىل مهل، وأنا منخرطة يف 
هنــاءة طفولــة المباليــة، أنصــت بدهشــة لــذاك الريــر 
الــذي يصــدره بــاب خشــبي عتيــق، ُيفتــح عــىل الداخــل 
والخــارج، أدفعــه قليــال، أواجــه جنينــة خلفيــة واســعة، 
محميــة بســياح مــن شــجر كثيــف، تســمق ذؤاباتــه عاليــا 
متايلــت  كلــام  مموســقا  حفيفــا  تحــدث  الفضــاء،  يف 
مــع النســيم، تــرح ومتــرح يف وســطها، أشــجار الرمــان 
واإلجــاص والتــني والجــوز، وخامئــل العنــب، وكثــري مــن 
املقمــرة،  الشــتاء  ليــايل  ففــي  الخــوف،  أجــل  الخــوف 
يتناهــى إىل  يزمجــر غاضبــا،  الريــح  وحــني كان صــوت 
ســمعي يف مرقــدي الدافــئ، صــوت بــاب الطــراء، يــّر 
وئيــًدا وئيــًدا، إىل األمــام والخلــف، بإيقــاع رتيب، يأتني 
صــوت أخــي هامًســا، يف اذين محــذرا، الجن غاضبون، 
يعزفون نشيدهم الخاص، يرقصون رقصة الليل. كنت 
أرتعد خوفا، أغطي وجهي باللحاف الثقيل، وأحاول أن 

أغمض عينّي ألنام، ومل أكن أنام.
ويف ليايل الصيف، حني يســكن صوت الريح، يتناهى 
يل صــوت بــاب الطــراء، يــّر خافًتــا، غامًضــا، متوتــًرا، 
أضع رأيس عىل وساديت، تراءى يل حكايات معجونة 
ومتــرح  تــرح  نورانيــة،  كائنــات  الســاحرات،  بأنفــاس 
يف أرجــاء الجنينــة الواســعة، مــن خلــف جــذوع الشــجر، 

حكايا يحيكها عقي الصغري بلغة التحدي والخوف
يــا لتلــك الحكايــات. تورطــت مــرة يف  نعــم تحــد! إيــه 
يف  العمومــة،  ابنــاء  ســخرية  اســتفزتني  مخيــف،  تحــد 
أن أعــر الجنينــة يف منتصــف الليــل، كنــت يف نوســان 
والقلــق،  بالتوتــر  املشــحون  الخــوف  بــني  مــا  مدهــش 
والرغبــة يف ولــوج بوابــة التجربــة، والتــورط يف مغامــرة 
عجيبــة مــع أشــباح الليــل، ويف ليــل أســود الجناحــني، 
ومحــذرا،  خافتــا  رّص  تــأن،  عــىل  الطــراء،  بــاب  فتحــت 
انطلقــت  الفضــاء،  ســامق يف  والشــجر  ســاكن،  الليــل 
أعــدو مغمضــة العينــني، حافيــة القدمــني، ال ألوي عىل 
عيــون  ترمقنــي  وخيــاالت،  أشــباح  تســتوقفني  يشء، 
الجنيــات الراعشــة مــن ثنايــا جــذوع الشــجر، تالمســني 
املفجــع،  نحيبهــا  أذين  يف  يشــهق  الطويلــة،  أذرعهــا 
أقطــع مســاحة الجنينــة الكبــرية يف دقائــق بــدت طويلــة 
كدهر، أتعرث وأقع وأقف، أتجاهل خدويش ودموعي، 
وضحــكات اخــويت وأبنــاء عمــي، وغضــب أمــي، أنتــي 

مبغامريت، كانت انتصاري األول.
صفــة  منحهــا  الصــور،  هــذه  تحييــد  املمكــن  مــن  هــل 
وغــري  ناقًصــا  التأكيــد،  عــىل  هــذا  ســيبدو  الالمبــاالة؟ 
صــور  الهنــي،  املشــهد  هــذا  تجتــاح  حــني  مكتمــل، 
كابوســية، وجــوه حياديــة، وأكــرث األحيــان عدائيــة، يف 
مــكان جديــد وبعيــد، معــاد وغاضب، أنت فيه مخذول 
ومنفي وغريب، يسيطر عليك شعور مستمر وعميق، 
أنك وحيد ومدان بذنب مل تقرفه، يتوجب عليك أن 

تقدم صك براءتك دامًئا.
مشهد يصدمك بقدرته عىل معاكستك عىل الدوام، 
يســتلب منــك لــذة االســتجابة لــذاك الــدفء العــي، 
أن مينح نفســه بســخاء، الســتعادة حالوة االســتامع إىل 
موســيقى، يعزفهــا بــاب طــراء عتيــق، ينفتح عــىل األمام 
والخلــف، بريــر مجــروح بالتخيــالت، كان يصفــق يف 

سامء ليل حر.

باب الطراءباب الطراء
شادية األندلسي

كاتبة سورية

تظهر أكثر وضوًحا في المراهقة

متالزمة الطفل غير المرئي..متالزمة الطفل غير المرئي..
 هكذا تؤثر في الحياة االجتماعية والنفسية

غزة/ هدى الدلو:
نشرت مجلة "المنتي 

إس مارافيوسا" 
اإلسبانية تقريًرا تقول 

فيه إن الطفل الذي 
ال يحظى باالهتمام 

الكافي من والديه على 
المستوى العاطفي، 

يتعزز لديه بمرور الوقت 
شعور بأنه غير موجود 
أو غير مرئي، ومن هنا 
جاءت تسمية متالزمة 

الطفل غير المرئي.

ع اأُلْسرة وُأفول الحب" ع اأُلْسرة وُأفول الحب""تصدُّ "تصدُّ

د. زهرة خدرج
كاتبة وروائية فلسطينية
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تعلــن جمعيــة الخدمــة العامــة _ غــزة عــن رغبتهــا بيــع ســيارة إســعاف نــوع 
هوينداي موديل 2015 للمعاينة السيارة مبقر الجمعية الرئييس خلف 

محطة الحلو للبرتول من ٩ صباحا حتى الثالثة
تقــدم العــروض بظــرف مغلــق ابتــداء مــن الثالثــاء ٢٦ /١٠ حتــى الســاعة 
الثانية من يوم الخميس  ٢٨/ ١٠ سيتم فتح املظاريف يف مكتب اإلدارة 

بعد انتهاء التقديم مبارشة  
إدارة الخدمة العامة

إعالن بيع سيارة إسعاف بالظرف المغلق

االحتــالل  جيــش  يف  الجــرال  وكان 
وصــف  ألــون"  "نيتســان  الســابق 
بــرج الجــالء خــالل العــدوان  اســتهداف 
بأنــه  املــايض،  أيــار  مايــو/  اإلرسائيــي 
أن  إىل  الفتــًا  التدمــر،  ذاتيــة  عمليــة 
فــاق  االســتهداف  مــن  الدعــايئ  الــرر 

بأضعاف الفائدة العملياتية.
وقــال الجــرال الــذي شــغل ســابقًا عــدة 
مناصــب قياديــة من بينها قائد املنطقة 
التخطيــط يف  شــعبة  ورئيــس  الوســطى 
الــذي  الــرج  اســتهداف  بــأن  الجيــش، 
ومــن  إعــالم عامليــة  فيــه وســائل  توجــد 
أرّضت  عمليــًة  كان   ،AP وكالــة  بينهــا 
كثــًرا بـ)إرسائيــل(، منبهــًا إىل أن الــرر 
االســتهداف  مــن  العــامل  يف  الدعــايئ 

فاق بأضعاف فوائد االستهداف.
مــسَّ  الــرج  قصــف  أن  النعامــي  وبــّن 
الصعيــد  عــى  )إرسائيــل(  بصــورة 
الــدويل، خاصــة أنــه يضم مقــاّر لوكاالت 
هــذا  أن  إىل  مشــرًا  عامليــة،  إعالميــة 
الهــدف "ذايت" ســجلته )إرسائيــل( يف 

مرماها.

وأشــار إىل أن الترصيح أظهر أن الفائدة 
مــن قصــف الــرج أقــل بكثــر مــن الــرر 
الــذي لحــق بصــورة )إرسائيل( وردة فعل 

املجتمع الدويل.
هــذه  فــإن  النعامــي،  وبحســب 
الترصيحات مل تلَق تأييدًا من كل قادة 
جيش االحتالل، "لذلك لن يكون تأثره 
كبــرًا، ألن املجتمــع اإلرسائيــي مريــض 

بالعنرصية".
عــن  االحتــالل  يتوقــف  أن  واســتبعد 
اســتهدافه األبــراج واألهــداف املدنيــة، 
صــد  يســتطيعون  ال  "عندمــا  قائــاًل: 
إىل  يلجــؤون  غــزة  يف  املقــاوم  الفعــل 

استهداف املقار املدنية".
ودعا النعامي املؤسسات الفلسطينية 
عــى  الرتكيــز  رضورة  إىل  املختصــة 
تجريــم قصــف الــرج، بغــض النظــر عــن 

ترصيحات االحتالل.
أيــار املــايض أطلقــت  15 مايــو/  ويف 
طائــرات االحتــالل خــالل معركــة "ســيف 
الجــالء  بــرج  4 صواريــخ عــى  القــدس" 
يف حي الرمال مبدينة غزة؛ ما أدى إىل 

املعنيــة بحاميــة الصحفيــن واملدافعــة 
جيــش  ملحاســبة  اإلنســان  حقــوق  عــن 
باســتهداف  جرامئــه  عــى  االحتــالل 
إعالميــة  مؤسســة   50 مــن  أكــر  مقــار 
فلســطينية ودوليــة خــالل عدوانــه عــى 

ملحاســبة  والفــوري  العاجــل  والتحــرك 
جيــش االحتــالل يف مختلــف املحافــل 
الدوليــة عــى جرامئــه ضــد املؤسســات 

اإلعالمية والصحفين الفلسطينين.
طــوال  ذلــك  عــن  التقاعــس  أن  واعتــر 
العــدوان  توقــف  منــذ  املاضيــة  األشــهر 
عــى قطــاع غــزة يغــري جيــش االحتــالل 
عــى  أدل  وليــس  جرميتــه،  بتكــرار 
العريــة مؤخــًرا  القنــاة  تبجــح  مــن  ذلــك 
لبنــك  هــدف جديــد  وإشــارتها إلضافــة 
قنــاة  افتتــاح  إثــر  االحتــالل يف  أهــداف 

األقىص مقرها الجديد.
واملواثيــق  القوانــن  ترجمــة  إىل  ودعــا 
لحاميــة  املؤكــدة  واإلنســانية  الدوليــة 
الصحفيــة  واملؤسســات  الصحفيــن 
عــى أرض الواقــع، وأال تبقــى مجــرد حر 
مسلســل  اســتمرار  ظــل  يف  ورق  عــى 
املتعمــد  اإلرسائيــي  االســتهداف 
يف  اإلعــالم  ووســائل  للصحفيــن 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
قــرار  إىل  ذاتــه،  الســياق  يف  وأشــار 
الــذي  الــدويل  األمــن  ملجلــس   1738

تدمره بالكامل.
ضرورة المحاسبة

الفلســطينين  عــّر منتــدى اإلعالميــن 
عــن أســفه البالــغ لعــدم تحــرك االتحــاد 
الدويل للصحفين واملنظامت الدولية 

غزة خالل مايو املايض.
بيــان  يف  اإلعالميــن  منتــدى  وأكــد 
صحفــي أمــس، أن ترصيحــات الجــرال 
إدانــة جديــد ضــد جيــش  دليــل  "ألــون" 
االحتالل، يستدعي رضورة االستدراك 

املتعمــدة  الهجــامت  إدانــة  عــى  نــص 
وســائل  وموظفــي  الصحفيــن  ضــد 
يف  بهــم  املرتبطــن  واألفــراد  اإلعــالم 
أثناء النزاعات املســلحة، وأكد مســاواة 
ووســائل  الصحفيــن  وأمــن  ســالمة 
اإلعــالم واألطقــم املســاعدة يف مناطــق 
املدنيــن  بحاميــة  املســلحة  النزاعــات 
املنشــآت  اعتبــار  ورضورة  هنــاك، 
اإلعــالم  بوســائل  الخاصــة  واملعــدات 
أعياًنا مدنية ال يجوز أن تكون هدفًا ألي 

هجامت أو أعامل انتقامية.
فخــره  عــن  اإلعالميــن  منتــدى  وعــر 
اإلعــالم  فرســان  بــدور  واعتــزازه 
الفلســطيني، إذ أقر الجرال اإلرسائيي 
خــالل كلمتــه بــأن "نجــاح الجيــش عــى 
املستوى الدعايئ العام كان جزئًيا إىل 
حد كبر، وأعتقد بأننا ضعفاء جًدا يف 
القدرة عى التأثر يف الرأي العام بغزة 
خــالل القتــال". ورأى املنتدى يف ذلك 
يف  الفلســطيني  اإلعــالم  بنجــاح  إقــراًرا 
حاميــة الجبهــة الداخليــة ومجابهة رواية 

االحتالل عى املستوى الدويل.

غزة/ صفاء عاشور:
ســادت  واالرتيــاح  الرضــا  مــن  حالــة 
والســائقن  املواطنــن  أوســاط 
صبــاح  ســاعات  توجهــوا  الذيــن 
أمــس، لعــدد مــن مراكــز الرتخيــص 
املنتــرة يف محافظــات قطــاع غزة 
إلمتــام إجــراءات الرتخيص الخاصة 

للمركبات بكل أنواعها.
وكان إقبــال املواطنــن عــى مركــز 
يف  الرئيــس  املركبــات  ترخيــص 
أجــل  مــن  ملحوًظــا،  غــزة  مدينــة 

االســتفادة مــن التســهيالت املاليــة 
وزارة  قدمتهــا  التــي  والتخفيضــات 
حملتهــا  يف  واملواصــالت  النقــل 
التــي أعلنتهــا أول مــن أمــس، والتــي 
كاهــل  عــن  التخفيــف  إىل  تهــدف 

املواطنن وأصحاب املركبات.
يف  الســائقن  مــن  عــدد  وأعــرب 
"فلســطن"  مــع صحيفــة  حديثهــم 
قــرار  إزاء  وارتياحهــم  رضاهــم  عــن 
وزارة املواصــالت الــذي مــن شــأنه 
التخفيــف عــن كاهلهــم الكثــر مــن 

االلتزامات.
مراعاة للظروف

عبــد  أحمــد  الخمســيني  املواطــن 
بهــذه  ســعادته  عــن  عــر  املعطــي 
وقــت  يف  جــاءت  التــي  الحملــة 
عنــه  التخفيــف  أجــل  مــن  مناســب 
املرتاكمــة  املخالفــات  ســداد  يف 
عليه منذ عدة سنوات وال يستطيع 
سدادها، وذلك بعد أن توقف عن 

العمل يف الداخل املحتل.
وبــن أنــه كان يعمــل ســائق ســيارة 
العمــل  عــن  توقــف  ولكنــه  أجــرة 
الســياقة  رخصــة  انتهــاء  بعــد 
يتمكــن  مل  مبخالفتــن  وتغرميــه 
من ســدادهام يف املدة املاضية، 
الفًتا إىل أن هذه الحملة مكنته من 

دفع نصف املبلغ املرتاكم عليه.
قيمــة  أن  املعطــي  عبــد  وذكــر 
شــيقاًل   130 تبلــغ  املخالفتــن 
باهًظــا  يعــد  ال  املبلــغ  أن  ورغــم 
ســداده  باســتطاعته  يكــن  مل  لكنــه 
االقتصــادي  وضعــه  بســبب 
يومــن  "قبــل  وأضــاف:  املــرتدي، 

توفــر  عــى  قادريــن  يكونــوا  مل 
مــن  ينتــج  مــا  وأن  الرتخيــص  أجــرة 
بالــكاد يكفيــه  الســيارة  عملــه عــى 
وأرستــه،  هــو  للعيــش  مصاريــف 
ســيكون  الحملــة  هــذه  بعــد  ولكــن 
الحصــول  أجــل  مــن  مجــال  هنــاك 

عليه بكل سهولة".
تخفيضات جيدة

أمــا عبــد الجــواد الداعــور الذي جاء 
رخصــة  تجديــد  إجــراءات  إلمتــام 
ميتلكهــا،  التــي  الســكودا  ســيارة 
أوضــح أن التخفيــض الــذي أعلنتنــه 
وجــاء  "ممتــاز"  املواصــالت  وزارة 
النــاس  سيســاعد  ألنــه  وقتــه،  يف 
الخاصــة  معامالتهــا  إمتــام  عــى 

بقطاع املرور بشكل قانوين.
أن  عــيَّ  املفــروض  "كان  وقــال: 
ســنة  كل  شــيقل   1500 أدفــع 
التــي  املــاليك  الســيارة  لرتخيــص 
ســأدفع  واآلن  الديــزل  عــى  تعمــل 
القــرار  أن  مبيًنــا  شــيقاًل"،   750

كان يتــم تداولــه يف الشــارع الغــزي 
منــذ عــدة أســابيع وكان يف انتظــار 

الوضــع  ظــل  يف  خاصــة  كبــًرا 
االقتصــادي الصعــب الــذي مــر بــه 
قطاع غزة يف املدة املاضية، وأنه 
ميكن باملبلغ املخصوم أن يشغل 

عاماًل جديًدا لديه.
مبالغ متراكمة

من جهته، قال محمد خرة الذي 
يعمــل ســائق ســيارة أجــرة: "كانــت 
الســائقن  مــن  مطالبــات  هنــاك 
وســائل  عــر  املواصــالت  لــوزارة 
يف  املحليــة  واإلذاعــات  اإلعــالم 
بهــذه  تقــوم  أن  املاضيــة  الفــرتة 
مشــكورة  فاســتجابت  الحملــة، 

لها".
وأضاف خرة: "إن تجديد رخصة 
مركبتــي يحتــاج لدفــع مبلــغ 5500 
عــيَّ  مرتاكــم  مبلــغ  وهــو  شــيقل 
منذ ثالث سنوات، ولكن أنا قمت 
ودفعــت  القيــادة  رخصــة  بتجديــد 
نصــف  وهــي  شــيقل   100 عليهــا 
يف  أدفعــه  كنــت  الــذي  املبلــغ 
تتســهل  أن  انتظــار  ويف  الســابق، 
األمــور وأوفــر قيمة املعاملة الثانية 

كنــت أقلــب يف أوراقــي ووجــدت 
أن رخصــة الســياقة قــد انتهــت منذ 
عــام ونصــف وكانــت هــذه الحملــة 
املفاجئــة فرصــة لتجديدهــا ودفــع 

املخالفات التي عّي".
املواطــن  أوضــح  جانبــه،  مــن 
العــويض أن الحملــة جيــدة  حســن 
يعكســه  مــا  وهــذا  للســائقن 
عــى  امللحوظــة  اإلقبــال  حالــة 
بســبب  وذلــك  الرتخيــص  مركــز 
إىل  وصلــت  التــي  التخفيضــات 
النصف عى العديد من الخدمات 

املقدمة من الوزارة.
جميــع  راعــت  "الحملــة  وقــال: 
املســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة 
وكان القــرار صائًبــا رغــم أنــه متأخــر 
عــى  انفراجــة  سيســبب  ولكنــه 
خاصــة  عــام  بشــكل  املواطنــن 
الســائقن،  املركبــات،  أصحــاب 
ســيارات  لديهــا  التــي  الــركات 

وغرها من الفئات".
الســائقن  "إن  العــويض:  وأضــاف 
األجــرة  ســيارات  عــى  العاملــن 

رخصــة  تجديــد  أجــل  مــن  صــدوره 
السيارة.

أمــا املواطــن حاتــم رصصــور الــذي 
منــذ  الرتخيــص  مركــز  إىل  قــدم 
إلمتــام  الباكــر  الصبــاح  ســاعات 
برتخيــص  تتعلقــان  معاملتــن 
أن  ذكــر  القيــادة،  ورخصــة  ســيارته 
التخفيــض وصــل إىل النصــف وهو 
كان  الــذي  املبلــغ  عنــه  خفــف  مــا 
يدفعــه ســابًقا، منبًهــا إىل أنــه كان 
يدفع قبل التخفيض 1150 ولكنه 

دفع 550 شيقاًل فقط.
وأشــار إىل أن رخصــة القيــادة التــي 
كان يدفع عليها 215 شــيقاًل دفع 
فقــط،  شــيقل   100 الخصــم  بعــد 
معًرا عن أمله يف أن تســتمر هذه 
الثالثــة  مــن  أطــول  ملــدة  الحملــة 
حتــى  الــوزارة  أعلنتهــا  التــي  أشــهر 
املواطنــن  جميــع  منهــا  يســتفيد 

يف قطاع غزة.
ولفــت رصصــور الــذي يعمــل تاجــر 
الــذي  التخفيــض  أن  إىل  خضــار 
أعلنتــه الــوزارة ســيوفر عليــه مبلًغــا 

الخاصة بتجديد رخصة املركبة".
التــي  املاضيــة  الفــرتة  أن  وبــن 
التــي  اإلغالقــات  مــع  تزامنــت 
جائحــة  بســبب  القطــاع  شــهدها 
الســائقن  حــال  أوقــف  كورونــا 
مــن  املــال  توفــر  وأصبــح  كثــًرا، 
أجــل ترخيــص املركبــات أو رخــص 
عــدم  أمــًرا صعًبــا بســبب  الســياقة 

توفر املال لقلة العمل".
النقــل واملواصــالت  وكانــت وزارة 
قــررت تخفيــض 50 % مــن رســوم 
ترخيــص املركبات بجميع أنواعها، 
وتخفيض 50 % من رســوم رخصة 
القيــادة، إضافــة إىل توحيــد رســوم 
مــع  الديــزل  املــاليك  املركبــات 
قــوة  حســب  البنزيــن  مركبــات 
وخصــم  اإلنتــاج،  وســنة  املحــرك 
30 % من رســوم ترخيص مركبات 

البنزين املاليك، وخصم 
 50 % من رسوم ترخيص مركبات 

العمومي، وخصم نســبة %50 من 
التجــاري  مركبــات  ترخيــص  رســوم 

بجميع أنواعها.

منتدى اإلعالميين يدعو للتحرك العاجل لمحاسبة االحتالل

مختص لـ "فلسطني": االعتـــراف اإلرسائييل بشــــأن
تدميـــر بــــرج الجالء "ال يضفي أخالقيـــة عىل االحتـــالل"

غزة/ نور الدين صالح:
مــن  مقدســية،  شــخصيات  حــذرت 
اإلرسائيــي  االحتــالل  إجــراءات 
املحتلــة،  القــدس  يف  العنرصيــة 
التــي تهــدف إىل تهويدهــا وتقســيم 
ــا،  ومكانيًّ ــا  زمانيًّ األقــىص  املســجد 
العــريب  التدخــل  رضورة  إىل  داعيــة 
والدويل لحامية املدينة املقدسة.

وقــال عضــو الهيئــة اإلســالمية العليــا 
أبــو  مصطفــى  القــدس  مدينــة  يف 
زهــرة: إن االحتــالل يســابق الزمن يف 
تهويــد املعــامل اإلســالمية والرتاثيــة 
أن  مــن  محــذرًا  القــدس،  يف مدينــة 
تهويد املدينة ومحاوالت تقســيمها 

تجري عى قدم وساق.
وعــّد أبــو زهــرة يف حديــث لصحيفــة 
كنيــس  ترميــم  مــروع  "فلســطن"، 
يهــودي عــى بعــد 200 مــرت جنــوب 

من األحياء واملدن.
وبحســب أبو زهرة، فإن املقدســين 
املامرســات  هــذه  يرفضــون 
إىل  يدفعهــم  مــا  وهــو  العنرصيــة، 
املتاحــة  الوســائل  بــكل  التصــدي 
لديهــم، داعيــًا إىل مزيد من التحرك 
املســجد  لحاميــة  والــدويل  العــريب 

األقىص واملقدسات اإلسالمية.
تغيير مالمح األقصى

بــدوره، حــذر املفتــي العــام للقــدس 
خطيــب  الفلســطينية  والديــار 
محمــد  الشــيخ  األقــىص  املســجد 
االحتــالل  محــاوالت  مــن  حســن 
تغيــر مالمــح املســجد األقــىص عر 
وترميــم  لــه،  املتكــررة  االقتحامــات 
باســم  املعــروف  اليهــودي  الكنيــس 
املســجد،  غــرب  إرسائيــل(،  )فخــر 
محيطــه  يف  املســتمرة  والحفريــات 

عليــه، ويحســب ألــف مــرة كل خطوة 
وأي انتهاك يهدف إىل تغير الواقع 

يف األرض املقدسة.
وطالب عطون يف ترصيح أمس كل 
القــدس  إىل  الوصــول  يســتطيع  مــن 
للتصــدي لالحتــالل، وتعزيــز صمــود 
املقدســين للحفاظ عــى املدينة، 

ملا متثله من عقيدة أمة بكاملها.
الرســمي  النظــام  قــرص  "إذا  وقــال: 
والنخــب  الشــعوب  دور  فأيــن 
الجامعيــن  والطــالب  والرملانيــن 
والشــعبي؟  الرســمي  واإلعــالم 
مــع  لكــن  حساســة،  قضيــة  القــدس 
األســف ال تــزال االنتهــاكات مســتمرة 
بحــق القــدس ومقدســاتها وحرماتهــا 

اإلسالمية". 
عــى  االحتــالل  إرصار  أن  وأوضــح 
املقــرة  عــى  ســيطرته  فــرض 

حلقــات  "أحــد  األقــىص  املســجد 
إىل  مشــًرا  املمنهــج"،  التهويــد 
عــى  تغولــه  مــن  كثــف  االحتــالل  أن 

مدينة القدس يف اآلونة األخرة.
يف  مســتمر  االحتــالل  أن  وبــّن 
وآخرهــا  األقــىص  معــامل  تدنيــس 
ُطِمســت  التــي  الشــهداء  مقــرة 
إىل  لتحويلهــا  متهيــدًا  بالــرتاب 
جــدار  ووضــع  توراتيــة،  حديقــة 
حديــدي عليهــا مــن الجهــة الجنوبيــة 

تفصلها عن مقرة اليوسفية.
كــام عــّد اقتحــام جرافــات االحتــالل 
لكونهــا  خِطــرًا"،  "انتهــاكًا  للمقــرة 
أحــد شــواهد مدينــة القــدس ومعلــم 
إىل  الفتــًا  اإلســالمية،  معاملهــا  مــن 
أن بلــدات القــدس تتعــرض للتهويــد 
مثــل  ســكانها  وطــرد  واالســتيطان 
العيســوية وحــي بطن الهــوى وغرها 

لتهويــد املنظــر اإلســالمي العــام يف 
القدس القدمية بشواهد عرية.

يهوديــة  جامعــات  بإعــالن  ونــدد 
الشــتاء  اقتحامــات  متطرفــة 
عــدد  برعايــة  األقــىص،  للمســجد 
املتطرفــن  اليهــود  الحاخامــات  مــن 
يســمى  مــا  إىل  ينتمــون  الذيــن 
الهيــكل" املزعــوم، مثــل  "جامعــات 
لتثبيــت  وغــره،  فيجلــن  موشــيه 
الصــالة" يف جبــل  "حــق  أســموه  مــا 
الهيــكل حســب زعمهــم، منبًهــا إىل 
إقدام املقتحمن بتصوير طقوسهم 
التلموديــة وبثهــا عر املوقع الخاص 
بتلك الجامعات، يف خطوة خِطرة.

النائــب املقــديس  مــن جانبــه، دعــا 
اللــه  رام  إىل  املبعــد  عطــون  أحمــد 
لرورة وجود حراك شعبي ورسمي 
يــردع االحتــالل، ليعلــم بوجود رقيب 

يف  أرضاًرا  أحــدث  مــا  وأســفله؛ 
أروقته وجدرانه.

صحفــي  ترصيــح  يف  حســن  وقــال 
أمس: إن ســلطات االحتالل رشعت 
عــى  يهــودي  كنيــس  ترميــم  بإعــادة 
املســجد  غــريب  مــرتا   250 بعــد 
األقــىص، بعــد عقود من إقامته عى 
الــرف"  أراٍض إســالمية يف "حــارة 
بالقدس القدمية، يف محاولة خِطرة 
املبــارك  املســجد  فضــاء  إلغــالق 

ومحاكاة قبابه اإلسالمية.
وأضاف أن األقىص وحارات القدس 
وأحياءها تشهد هجمة إرسائيلية مل 
تتوقــف، وزيــادة محــاوالت تهويدهــا 
لتعزيــز الســيطرة اإلرسائيليــة الكاملة 
املســجد  فضــاء  وإغــالق  عليهــا، 
مســتحدثة  مبعــامل  وتطويقــه 
يهوديــة،  دالالت  ذات  ومســتجدة 

عامــا   20 مــن  أكــر  منــذ  اليوســفية 
الواقــع،  األمــر  فــرض  إىل  يهــدف 
مبحــاذاة  توراتيــة  حدائــق  وإنشــاء 
امتــداد  وعــى  األقــىص  املســجد 
عــى  كالســوار  لتحيــط  ســلوان، 
املعصــم بالبلــدة القدميــة، لتثبيــت 
مغلفــة  إرسائيليــة  احتالليــة  روايــة 
وقائــع  لفــرض  تــورايت  دينــي  بغــالف 

عى املدينة املقدسة لتهويدها.
وأشار عطون إىل أن االحتالل يحاول 
إســرتاتيجية  ولــه  التاريــخ،  تزويــر 
خاصــة فيام يتعلــق مبدينة القدس، 
مــن خــالل فــرض أكر كــم من الوقائع 

التهويدية عى املدينة.
ونبــه إىل أن مــا يشــجع االحتــالل هــو 
ونشــط  جــاد  حــراك  أي  عــدم وجــود 
االحتــالل  لجــم  إىل  يهــدف  وفاعــل 

وكبح جامحه.

شخصيات مقدسية: االحتالل يسابق الزمن للسيطرة عىل القدس واألقىص

بعد إقرار وزارة المواصالت تخفيضات تصل إلى 50 %

ارتياح كبيـــر يســود أوســـاط أصحــاب المركبـــات يف قطاع غـــزة

غزة/ نور الدين صالح:
رأى المختص في الشأن اإلسرائيلي د. صالح 

النعامي، أن اعتراف جنرال سابق في جيش االحتالل، 

بأن تدمير برج الجالء في مدينة غزة خطأ جسيم، 
"ال ُيضفي أخالقية على الجانب اإلسرائيلي الذي 

اعتاد العنصرية". وأوضح النعامي خالل حديث مع 

"فلسطين"، أن هذه التصريحات ال تدل على ندم 
جيش االحتالل على قصف البرج، إنما لكونه تسبب 

بمشكالت دبلوماسية لدولة االحتالل.

صورة  أرشيفية لقصف برج الجالء صورة  أرشيفية لقصف برج الجالء 
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غزة/ وائل الحلبي:
يف  النظــر  تأجيــل  الرياضيــة  املحكمــة  هيئــة  قــررت 
الدعــوة املرفوعــة مــن نــادي خدمــات رفــح ضــد قــرار 
العبــه  بقيــد  القــدم  كــرة  باتحــاد  االســتئناف  لجنــة 

السابق عامد فحجان عىل قيود شباب رفح.
بعــد  خامســة  جلســة  بعقــد  املحكمــة  قــرار  وجــاء 
يف  طلــب  والــذي  الالعــب  ملحامــي  االســتامع 
البينــات،  بعــض  لتقديــم  مهلــة  املاضيــة  الجلســة 

حيث شهدت الحلسة حضور والد الالعب الدكتور 
نرص فحجان.

ومن املقرر أن تعقد املحكمة جلســتها يوم االثنني 
حاســمة  ســتكون  والتــي   ،1/11/2021 القــادم 
بشــكل كبري يف مصري القضية خاصة وأنه ســيعقبها 
الجلســة النهائيــة والتــي ســتعلن فيهــا هيئة املحكمة 
ُملزمــًا  ســيكون  والــذي  القضيــة  يف  النهــايئ  قرارهــا 

لجميع األطراف.

وتــرأس الدكتــور أرشف ملحــم الجلســة التــي ُعقــدت 
املحكمــة  هيئــة  عضــوي  وبحضــور  أمــس،  مســاء 
الدكتــور محمــد أبــو دف والدكتــور محمــد صعابنــة، 
رفــح ومحامــي  نــادي خدمــات  إىل جانــب محاميــي 

عامد فحجان.
وطلــب ملحــم رئيــس املحكمــة مــن الطرفــني تقديــم 
كافــة البينــات، مــن أجــل الوصــول للقــرار النهــايئ يف 

القضية واإلعالن عنه بشكل رسمي.

لهيئــة املحكمــة يف  الالعــب فحجــان  والــد  وأوضــح 
جلســة امــس، أن العقــد الــذي تــم بينه وبني خدمات 
رفــح يف ذلــك الوقــت كان لفرتة محددة وهي رحلته 
ببنــود  التــزم  نجلــه  أن  مبينــًا  عــام 2019،  تركيــا  إىل 
غــزة  إىل  وصولــه  عنــد  للفريــق  فــورًا  وعــاد  العقــد 
وأن االتفــاق أصبــح الغيــًا ومل يتــم تســجيل أو إبــرام 
املرصيــة  نــادي  إىل  نجلــه  انتقــال  عنــد  آخــر  عقــد 

لالتصاالت.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
يبــدو أن الالعــب محمــود النــريب نجــم فريــق نــادي غــزة الريــايض الجديد 
نجحــت  بعدمــا  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  املحرتفــني  لــدوري  ســينتقل 

جهوده يف تغيريه مكان عنوانه من مدينة رفح إىل مدينة رام الله.
وبــات النــريب بإمكانــه االنتقــال للضفة الغربية من خالل الحصول ترصيح 

للدخول عرب حاجز بيت حانون أو عن طريق األردن.
ومــن املتوقــع أن يغــادر النــريب غــزة خالل الفــرتة القادمة بعد االنتهاء من 
ترتيب كافة أوراقه عىل أن يدرس بعدها كافة العروض التي ســتقدم له 

من فرق أندية دوري املحرتفني.
وانتقــل النــريب "32" عامــًا, لصفــوف غزة الريايض مؤخرًا قادمًا من نادي 

خدمات رفح عىل سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم النقاب عن بدء 
ترتيباتها اســتعدادًا للموســم الريايض الجديد -2021

.2022
املحافظــة  يف  عمــل  ورشــتي  لعقــد  اللجنــة  وتســتعد 
الوسطي نهاية الشهر الحايل، يتبعها إقامة االختبارات 
اختبــارات  يف  ُيشــاركوا  مل  الذيــن  للحــكام  البدنيــة 
الــدوري.  بطولــة  انطــالق  قبــل  الدوليــة  للشــارة  الرتشــح 
لصقــل  الحــكام  لجنــة  مــن  ســعيًا  الورشــة  هــذه  وتــأيت 
تــرح  نظريــة  محــارضات  خــالل  مــن  الحــكام  وتأهيــل 

إىل  القانــون،  وتعديــالت  مســتجدات  كل  خاللهــا  مــن 
جانــب املحــارضات العمليــة، مبشــاركة جميــع الحــكام 

واملقيمني
املركزيــة  الحــكام  لجنــة  نظمــت  منفصــل،  ســياق  ويف 
الــزوم  تقنيــة  عــرب  املحــارض  إعــداد  دورة  الكــرة  باتحــاد 
مبشــاركة )10( حكام ســاحة و)10( مقيمني من الضفة 
الغربية وغزة. وحارض يف الدورة املحارضين اإلنجليزي 
راي أوليفــري، والــذي تحــدث عــن كيفية إلقــاء املحارضة 
عــىل الحــكام والطــرق واألســاليب إليصــال املعلومة من 

حيث املشاركة من قبل الدارسني.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن صــادق لولــو قائــد فريــق التفــاح اعتزالــه اللعب بشــكل 
املوســم  يف  فريقــه  برفقــة  التدريــب  ملجــال  ليتجــه  نهــايئ 
القــادم، ليوقــف مســريته يف املالعــب التــي اســتمرت لـــ20 

عامًا.
املــدرب املســاعد يف  لولــو مهمــة  يتــوىل  أن  ومــن املقــرر 
الجهاز الفني للتفاح الذي يقوده الكابنت جهاد السدودي.

وشــارك قائــد التفــاح يف دورة املدربــني املســتوى الثالــث 
)C(، التي أقيمت يف شهر سبتمرب املايض.

وســاهم لولــو يف عــودة الفريــق إىل دوري الدرجــة املمتــاز 

موســم  يف  عامــًا،   15 مــن  ألكــر  اســتمر  غيــاب  بعــد 
الفريــق  صعــود  يف  دوره  يتجــدد  أن  قبــل   ،2016/2017
للدرجــة املمتــازة مــرة ثانيــة يف املوســم قبــل املــايض، إال 
أن الفريق عاد للدرجة األوىل يف ختام املوسم املنقيض.

وجمع لولو بني مهمتي التدريب واللعب يف الفرتة األخرية 
مع التفاح، حيث شغل منصب املدرب املساعد للكابنت 
توفيــق الهنــدي مــدرب الفريــق الســابق، ولعــب دورًا هامــًا 
للهــرب  القويــة  املنافســة  أن  إال  الفريــق  أوراق  ترتيــب  يف 
مــن الهبــوط جعلــت موقــف الفريــق صعبــًا للغايــة يف تأمني 

البقاء بالدرجة املمتازة.

تأجيل النظر في قضية خدمات تأجيل النظر في قضية خدمات 
رفح وفحجان لجلسة خامسةرفح وفحجان لجلسة خامسة

النيربالنيرب
 في طريقه للعب  في طريقه للعب 

في دوري المحترفينفي دوري المحترفين

غزة/ مؤمن الكحلوت:
رســمي  بطلــب  تقدمــه  عــن  النقــاب  تشــامبيونز  نــادي  كشــف 
التحــاد كــرة القــدم لالنضــامم لجمعيتــه العموميــة، واملشــاركة 

يف كافة البطوالت الرسمية التي ينظمها وُيرف عليها.
نــادي تشــامبيونز أنــه طلــب مــن االتحــاد الحصــول عــىل  وأكــد 
حيــث  الثالثــة،  الدرجــة  دوري  بطولــة  يف  للمشــاركة  املوافقــة 
دخــل ضمــن األنديــة يف قامئــة االنتظــار حســب مــا هــو معمــول 

به يف لوائح االتحاد.
وينــص القانــون عــىل تجميــد الفريق صاحــب املركز األخري يف 
دوري الدرجة الثالثة لفرعي غزة والشــامل والوســطى والجنوب 
مــن املشــاركة يف البطولــة للموســم التــايل، عــىل أن يتــم ترفيــع 
أحــد الفــرق املتواجــدة يف قامئــة االنتظــار أو إعــادة تفعيل أحد 

األندية التي سبق لها التجميد.
وتأسس نادي تشامبيونز قبل عدة سنوات, واقترصت أنشطته 
كــام  والناشــئني،  األكادمييــات  بطــوالت  يف  املشــاركة  عــىل 

شارك يف بطولة "دونتيس" الدولية يف اململكة اإلسبانية.

تشامبيونز 
يطلب االنضمام  
التحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:
وصــل وفــد املنتخــب األوملبــي إىل العاصمة 
اســتعدادًا  أمــس،  ظهــر  عــامن  األردنيــة 
لبطولــة  املؤهلــة  التصفيــات  يف  للمشــاركة 
إطــار  يف  ســنة،   23 تحــت  آســيا  كأس 

منافسات املجموعة السادسة.
ويتواجــد املنتخــب األوملبــي يف املجموعــة 
امُلضيــف  األردن  منتخبــي  جانــب  إىل 
منافســاتها  انطلقــت  والتــي  وتركامنســتان، 
منتخــب  فيهــا  فــاز  التــي  املبــاراة  يف  أمــس 

النشامى بهدف دون رد لرتكامنستان.
ويخــوض املنتخــب األوملبــي مباراتــه األوىل 
الجــاري  الشــهر  مــن  يــوم 28  يف املجموعــة 
مــن   31 يــوم  ويختتمهــا  تركامنســتان،  أمــام 

نفس الشهر أمام األردن.
وحصل العبي املنتخب األوملبي عىل راحة 
من التدريبات عىل أن يخوض مرانه الرئييس 
اليــوم، والــذي ســيضع فيــه الكابــنت إيهاب أبو 
جزر مدرب املنتخب اللمســات األخرية قبل 

مواجهة تركامنستان بعد غدًا الخميس.
وأنهى األوملبي معسكره الختامي للتصفيات 

بالســعودية،  الدمــام  مدينــة  يف  أقيــم  الــذي 
بعــد أيــام مــن مشــاركته يف بطولــة غــرب آســيا 
تحقيــق  شــهدت  والتــي  ســنة،   23 تحــت 
املنتخــب فوزيــن عــىل لبنان واإلمارات، فيام 

خرس مباراته االفتتاحية أمام العراق.
اســتثامر  عــىل  الفنــي  الجهــاز  وســيعمل 
الحالــة املعنويــة القوية التي يعيشــها العبي 
مشــاركتهم  انتهــاء  بعــد  األوملبــي  الفــدايئ 
يف بطولــة غــرب آســيا والتــي كان قريبــًا فيهــا 
لوائــح  أن  إال  النهــايئ،  لنصــف  الصعــود  مــن 
املنتخــب  صالــح  يف  صبــت  املســابقة 

األوملبي السوري.
وتضم قامئة املنتخب 23 العبًا هم: محمد 
زيــد  وريــدات،  عــي  بــركات،  ليــام  عــزت، 
قنــرب، وجــدي محمــد، بشــار شــوبيك، أحمــد 
الطويــل، فــادي قطميــش، أمري قطاوي، أنس 
بنــي عــودة، محمد ديريــة، وليد قنرب، صادق 
النربيــص،  خالــد  صوافطــة،  عميــد  عبيــد، 
أحمــد ُكالب، محمــد الرتامــيس، أحمــد أبــو 
حســنني، بــدر مــوىس، وســام ســالمة، حامد 

حمدان، جامل حمد، ليث حسون.

تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

األولمبياألولمبي
 يصل إلى عّمان لمواجهة 

تركمانستان يوم 28 نوفمبر

لجنة الحكام
 تعقد ورشة عمل  الشهر الحالي

يعتزل اللعب ويتجه للتدريب 
صادق لولو صادق لولو 
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كلمات 
متقاطعة 
إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- أصابع + تستخدم 

للخياطة معكوسة 
2-  علم مذكر – عكس 

سري 
3-  آالء + من أشكال 

القمر 
4- أحد الوالدين – 

استعمار 
5- وسائد – عندي 
6- من الفواكه – 

تشجيع 
7- حيوان ذكي + فقر 

8- مختلفان – 
متشابهان + الرجوع 
الى الكفر بعد اإلسالم 

9-من البرمائيات – 
جمع رسول معكوسة 

العمودي:
1- أغصان – َدين 

2- أملس + عكس 
منكر 

3- دام مبعثرة – اقترب 
معكوسة 

4- خليل اهلل معكوسة 
5- فك معكوسة + 

قاتم مبعثرة 
6- مكتملة معكوسة 

– مباح 
7- ثلثا رعب + أحرف 
متشابهة + شجاع 

8- لالستدراك – نصف 
ادخر +يستطيع + 

حرف 
9-اللغة التي يتكلمها 

االستراليون

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعةالكلمة الضائعة

أصلب مادة في جسم اإلنسان
 تتكون من 7 أحرف 

التراقي – الترائب – النخاع – األمعاء – الشرايين 
– األوردة – البطين – العينان – البنكرياس – مخ-  
الكبد – المعدة – ركبة – مفصل – رجل – يد – أنف 

حل الكلمة الضائعة

األسنان

 

) APA ( تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة غزة أمس     
بيع 11 لوحة لبيكاسو بأكثر 

من 100 مليون دوالر
لندن/ وكاالت:

مقابــل أكــر مــن 100 مليــون دوالر، بيعــت 11 لوحــة وأعــال أخــرى لبيكاســو ســاعدت يف 
تحويل الس فيغاس إىل وجهة استثنائية للفن. 

وكانــت دار »ســوذبيز« للمــزادات قــد أقامــت هــذا املــزاد يف فنــدق بياجيــو بــاس فيغاس، 
حيث كانت األعال معروضة منذ سنوات.

كان املزاد قد ُأقيم قبل يومني من الذكرى رقم 140 ملياد الفنان اإلسباين يف 25 أكتوبر/
ترشين األول. 

وخمــس مــن هــذه اللوحــات كانــت معلقــة عــى جــدران مطعــم بيكاســو الفاخــر يف بياجيــو. 
وسيستمر املطعم يف عرض 12 عمًا آخر لبيكاسو. 

وكان أعــى ســعر مــن نصيــب لوحــة »املــرأة ذات القبعــة الحمــراء والربتقاليــة« التــي رســمها 
بيكاســو يف 1938 ملحبوبتــه ومصــدر إلهامــه ماري-ترييــز والــر، والتــي بيعــت مقابــل 40.5 

مليون دوالر، بزيادة عرشة مايني دوالر عن سقف تقديرات ما قبل البيع. 
وبيعــت اللوحتــان الكبريتــان »الرجــل والطفــل« و«جــذع رجــل« مقابــل 24.4 مليــون دوالر 
و9.5 مليــون دوالر عــى الرتيــب، يف حــني بيعــت أعــال أصغــر مثــل »غداء عى عشــب« 
مقابل 2.1 مليون دوالر، أي ما يقدر بثاثة أو أربعة أضعاف سعرها املقدر قبل البيع. ومل 

يتم الكشف عن أساء املشرين.

قطاع الموسيقى يخطو 
بخجل نحو البيئة

باريس/ وكاالت:
ترتفــع األصــوات يف القطــاع املوســيقي لإلعــراب عــن شــواغل بيئيــة، مــع تكاثــر 
اتخــاذ تدابــري  إيليــش، إىل  بيــي  التوعويــة مــن جانــب نجــوم مثــل  املبــادرات 
أقــراص  عــى  إليهــا  ال حاجــة  كتفــادي وضــع ملصقــات  للبيئــة  مراعيــة  بســيطة 

الفينيل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمــع »إم دي إي« التــي أبــرت النــور يف بريطانيــا ســنة 2019 تحــت رايتهــا 
رصــوا  الذيــن  املوســيقية  واملجموعــات  واالختصاصيــني  الفنانــني  مــن  عــدًدا 
صيتهــا  ذاع  مــا  ورسعــان  وإيكولوجيــة.  بيئيــة  طــوارئ  حالــة  إلعــان  الصفــوف 
إيليــش وماســيف  بيــي  مثــل  أعضــاء مشــهورين يف صفوفهــا  مــع  اإلعــام  يف 
أتــاك. وعــى موقعهــا اإللكــروين صــورة مثــًا للموســيقى الربيطــاين برايــن إنــو 
يرتــدي قميًصــا كتــب عليــه »ال موســيقى عــى كوكــب ميــت«. وتقــي الفكــرة 
بـ«االســتفادة مــن صــوت الفنانــني الــذي قــد يؤثــر أكــر عــى الجمهــور مــن تقريــر 
لهيئــة األمــم املتحــدة للمنــاخ، فجمهورنــا هــو أينــا كان، ومــن النــادر أال يســتمع 
أشــخاص إىل املوســيقى«، عــى حــد قــول كليانــس مونييــه. وأكــدت األخــرية 
أن هيئــات مثــل »إم دي آي« تســعى إىل »توعيــة الجمهــور واالختصاصيــني«، 
عــى حــد ســواء، بشــأن مســائل مثــل النقــل، فوســائل النقــل هــي »أول مصــدر 
النبعاثــات غــازات الدفيئــة يف مجــال العــروض الحيــة«، عــى مــا قالــت خــال 
مهرجان »ماما« ســولفيغ باربييه، التي ســاهمت يف تأســيس جمعية »أرفيفا« 

املتخصصة يف الفنون الحية والفنون املستدامة سنة 2020.

فيلم صومالي يفوز بالجائزة الكبرى 
في المهرجان اإلفريقي للسينما

واغادوغو/ وكاالت:
خــر  الصومــايل  الفنلنــدي  واملخــرج  للكاتــب  القبــور"  حفــار  "زوجــة  الصومــايل  الفيلــم  فــاز 
عيــدروس أحمــد بالجائــزة الكــربى الرفيعــة "حصــان ينينجــا الذهبــي" ألفضــل فيلــم يف املهرجــان 

األفريقي للسينا يف واغادوغو ببوركينا فاسو.
وتدور أحداث الفيلم الدرامي املؤثر حول حفار قبور يكافح لجمع املال من أجل دفع تكاليف 
جراحــة لزوجتــه، وحصــل عــى جائــزة 20 مليون فرنــك أفريقي )35714 دوالرا( ومتثال الحصان 

الذهبي.
وُعــرض الفيلــم، وهــو أول مشــاركة رســمية للصومــال يف فئــة أفضــل فيلــم روايئ طويــل دويل يف 

جوائز األوسكار يف 2021، ألول مرة يف مهرجان كان السينايئ يف يوليو/ متوز.
وقــال أحمــد، الــذي مل يكــن يف واغادوغــو لتســلم جائزتــه، يف وقــت ســابق إن الفيلــم مســتوحى 

من وقائع حدثت لعائلته.
من جانبه، قال املخرج الســينايئ املوريتاين عبد الرحمن سيســاكو الذي رأس لجنة التحكيم 
التي اســتعرضت 17 فيلا روائيا طويا يف املســابقة: إنه فيلم شــجاع من بلد ال يصنع الكثري 

من األفام. "لذلك عندما يكون لدينا فيلم مثل هذا من هناك، يجب تشجيعه.
واملهرجــان األفريقــي للســينا والتلفزيــون يف واغادوغــو هــو أكــرب تجمــع نصف ســنوي للســينا 
األفريقيــة؛ إذ يســتقطب العاملــني يف الســينا والتلفزيــون دوليــا وأفريقيــا ســواء داخل القارة أو 

خارجها إىل عاصمة بوركينا فاسو.
وتأجلــت هــذه النســخة الســابعة والعرشيــن ملــا يقــرب مــن مثانيــة أشــهر إىل الفــرة مــن 16 إىل 
23 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2021 بســبب جائحــة كوفيــد19- والتحديــات األمنيــة التــي تواجههــا 

الباد.

ض اشتراك متجرها إلى  "غوغل" تخفِّ
رين الناشئين النصف بهدف تشجيع المطوِّ

كاليفورنيا/ وكاالت:
أعلنــت "غوغــل" تخفيــض الرســوم املفروضــة عــى مالــي الّتطبيقــات لقــاء حضورهــم عــى متجــر 
"باي ستور" بنسبة 15 %، بعد أن كانت النسبة %30، وذلك إثر انتقادات طاولت "غوغل" من 
رشكات مثــل "ســبوتيفاي". وقالــت "غوغــل" يف مدّونــة إنهــا "تبّســط األمور عى الرشكات الناشــئة 

يك تستطيع االشراك واالستفادة من هذا الّسعر املنخفض".
وسيرسي القرار اعتباًرا من شهر يناير/ كانون ثاين من العام املقبل، حني ُيصبح من املحتمل أن 

يشّجع التخفيض املطّورين عى االشراك بداًل من آلّية الّدفع ملرة واحدة.
معظــم  تســتخدم  التــي  املوســيقى،  بــّث  وخدمــات  اإللكرونّيــة  الكتــب  رشكات  بإمــكان  وأصبــح 

ضة تصل إىل 10%. مبيعاتها لدفع تكاليف املحتوى، االستفادة من رسوم مخفَّ
وكانــت "غوغــل" قالــت ســابًقا يف شــهر مــارس/ آذار إّنهــا ســتخّفض رســوم الخدمــة التــي تفرضهــا 
عى املطّورين يف متجر التطبيقات الخاص بها مبقدار النصف عى أول مليون دوالر يجنونها من 

اإليرادات، يف خطوة ماثلة لرشكة "آبل" املصّنعة ألجهزة "أيفون".
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االحتالل يواصل  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

تتمة مقال مساحة حرة  ... 

الرشق... 

8 وفيات... 

أعلن أنا املواطن /   عدنان ابراهيم يوســف ابو مشــايخ  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   969070887       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /      أحمد عز الدين سامل شلط     عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     400007399   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  عبد الله عبد الكريم محمد علوان     عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    804468379   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    مروة حســن محســن حســونه    عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    405895731    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عودة رمضان محمد العواودة   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    903504173 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــال فــؤاد محمــد هنــا   عــن فقد هويتي 
أن  ممــن يجدهــا  الرجــاء    801700535 الرقــم     وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فــراس محمد عبدالعزيز فرج الله عن فقد هويتي 
404766354 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عايــدة عبــد الرحمــن محمــد جابــر عــن فقــد هويتي 
932079643  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ روان امين صبحى الحداد عن فقد هويتي وتحمل 
407006808 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  الحــداد  اميــن صبحــى  هيلــن  أنــا/  أعلــن 
402910517  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها  وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  يوســف احمــد االســطل عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
404154908 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رهــف محمــد خليــل االغــا عن فقــد هويتي وتحمل  
408726958  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    يوســف ســمري محمد عويص  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   ٨٠٢٢٢١٣٢٥  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أمرية محمد محمد  عيد  عن فقد هويتي وتحمل  
901956920  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حمــزة ممتــاز ابــو جــراد  عن فقد هويتي 
407664887    الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل  الرقــم   

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    هيــا محمدجميــل فريــز حوســو    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800030041    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     راســم مجــدي نوفــل قحــان  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   802610071    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    خولة اساعيل عيل فرج الله  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   803548106     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطن
 السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية 

إعالن وراثة صادر عن محكمة الشيخ رضوان 
قدمت لهذه املحكمة مضبطة موقعة من مختار: عائلة حمودة بغزة مؤرخة 
يف: 2021/10/24م تتضمــن ان: أن زينــب ســلان ســليان القرشــيل – 
مــن غــزة وســكان النــر – وتحمــل هوية رقــم/ 966651721 توفيت لرحمة 
اللــه تعــاىل بتاريــخ: 2013/5/12م وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف 
قبلهــا/ محمــد محمــود ســامل  املتــوىف  زوجهــا  مــن  لهــا  املتولديــن  أوالدهــا 
القرشيل وهم الذكور/ حسن و حسن وحجازي وعمر ويوسف ويف االناث 
وهن/ دالل وجميلة ويف أوالد ابنها املتويف قبلها محمود املتولدين له من 
زوجته/ فاطمة محمد محمد سعد املشهورة القرشيل وهم الذكور/ سهيل 
وناجــي وســمري ونبيــل ويف االنــاث/ نجــوى وســهيلة ونجــاة وســامية وســمرية 
فاطمــة  قبلهــا  املتوفــاة  ابنتهــا  أوالد  ونبيلــة وســاهر وصابريــن ويف  ونفــن 
املتولديــن لهــا مــن زوجهــا املتــويف قبلهــا/ ديــب احمــد ســلان الرسســاوي 

وهم الذكور/ عادل ويف االناث/ ملية وسمية وهدى فقط.
وأنــه ال وارث للمتوفــاة زينــب املذكــورة ســوى مــن ذكــر وليس لــه وصية واجبة 
او اختياريــة وال أوالد توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة ســوى مــن ذكــر، وألجــل 
هــذه  أعطيــت  وانتقــااًل  تبــن نصيــب كل وارث رشعــًا  وارثــة  تســجيل حجــة 
املضبطــة موقعــة منــي حســب األصــول فمــن لــه حــق االعــراض عــىل هــذه 
املضبطــة مراجعــة محكمــة الشــيخ رضــوان الرشعيــة خــالل خمســة عــرش يوما 

من تاريخ النرش. وحرر يف: 2021/10/24م 
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
رأفت جمعة بارود

الــذي صــار يدركــه القــايص والــداين هــو أن االحتــالل اإلرسائيــيل  الجــواب 
يريــد األرض دون اإلنســان، حتــى ولــو قبــل هــذا اإلنســان أن يعيــش يف غــزة 
والضفــة الغربيــة يف تجمعــات ســكنية كــا حــدث مــع إخوانهــم فلســطينيي 
48، فــإن االحتــالل لــن يقبــل بهــذه املعادلــة، ولــن يعطــي للفلســطينين أي 

مســاواة يف الحقوق اإلنســانية، وهذا ما أوجع أهلنا فلســطينيي 48، الذين 
وجــدوا أنفســهم بعــد ســبعن ســنة مــن محاولــة التعايــش مــع اإلرسائيليــن، 
ميضغون املهانة ويلوكون التفرقة العنرية. األيام مدرسٌة، ومن مل يتعلم 
من تجارب الشعوب يظل تلميذًا فاشاًل يف املرحلة االبتدائية من التنسيق 

والتعاون األمني، يفتش عن أحالمه بن ركام أخطائه.

تــردد حركــة فتــح وال حركــة حــاس يف اســتغالل أوراق  طــرف مــن أوراق، وال 
الضغــط، وأقــول ذلــك دون تحيــز ألي طــرف، حــاس قبــل معركــة ســيف القــدس 
عامــة  انتخابــات  إجــراء  عــىل  التوافــق  تــم  حتــى  التنــازالت  مــن  الكثــري  قدمــت 
بالــرشوط التــي طلبتهــا حركــة فتــح وبقيــة فصائــل منظمــة التحريــر ومــع ذلــك تــم 
إلغاؤهــا، ولكــن بعــد انتصــار املقاومــة يف معركــة ســيف القــدس تغــري موقفهــا 
مــن الحــوار الداخــيل بشــكل جــذري، حيــث أعلنــت أكــر مــن مــرة أن إصــالح 
البيت الداخيل ال بد أن يبدأ من إعادة تأهيل منظمة التحرير وليس من إجراء 
االنتخابــات العامــة ألنهــا مل تعــد تثــق بإمكانيــة حدوثهــا أو مــا قــد يحــدث بعدها 
إن حصلــت، فهــي إذن تريــد حســم أمــر منظمــة التحريــر باالنتخابــات أو بالتوافق 
خطوة أوىل، ألن قيادة املنظمة هي التي تتحكم مبجريات األمور وتعد نفسها 

املرجعية األوىل لكل السلطات الفلسطينية ومنها السلطة الترشيعية. 
قــوة حــاس التفاوضيــة حاليــا تنبــع مــن الواقــع الجديــد الــذي فرضتــه املقاومــة 
عــىل االحتــالل اإلرسائيــيل، وبعــد املعادلــة الجديــدة التــي فرضتهــا عليــه يف 
القــدس والضفــة ويف كل املناطــق، وهــذا يعنــي أن املقاومــة مل تعــد حبيســة 
قطــاع غــزة املحــارص، ومل تعــد تنفــع مقولــة: "الــيل عنــد أهلــه عــىل مهلــه"، أي 
أن دولــة االحتــالل أصبحــت ملزمــة بإنهــاء الحصــار وكــف يدهــا عــن املقدســات 
واملقدسين، وكذلك كف بطشها عن الضفة واملناطق املحتلة عام 48 وعن 
الفلســطينين يف ســجونها، وهــذا يعنــي أن حركــة حــاس وفصائــل املقاومــة 
يف غــزة لديهــم القــدرة عــىل تغيــري الواقــع دون مصالحــة ودون توافق مع منظمة 
التحريــر، ولذلــك تصبــح املصالحــة مطلًبــا داخليــا لرتيــب البيــت الفلســطيني 
وليــس مــن أجــل اســتمرار املقاومــة التي متيض بها ودونهــا. أما بخصوص قيادة 
منظمــة التحريــر فــال أعلــم أي أوراق ضغــط متلكهــا حاليــا للضغــط عــىل حــاس 
أو حتى عىل العدو اإلرسائييل، وأنا أنصحها باستئناف عملية االنتخابات التي 
تعطلت -يف حال قبلت حاس- ألن الوقت ال يلعب لصالحها عىل اإلطالق.

وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ُســجلت يف: "طوبــاس 14، وجنــن 23، 
وضواحــي القــدس 7، والخليــل 33، وبيــت لحــم 10، ورام اللــه والبــرية 17، 

وطولكرم 4، ونابلس 12، وقلقيلية 2، أريحا واألغوار 2، وقطاع غزة 314".
وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: "طوباس 8، وجنن 13، 
وضواحــي القــدس 8، والخليــل 15، وبيــت لحــم 17، ورام اللــه والبــرية 29، 
وطولكــرم 8، ونابلــس 48، وقلقيليــة 4، وأريحــا واألغــوار 17، وســلفيت 3، 

وقطاع غزة 883".
وبينت وزارة الصحة أن نسبة التعايف من فريوس كورونا يف فلسطن بلغت 
97.2 % يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 1.8 %، ونســبة الوفيــات 

1 % من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 61 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، ويعالــج يف مراكــز 
وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة 99 مريضــا، بينهــم 14 مريضــا 

عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

الداعمة لفلسطن".
 وأضــاف الرشــق يف تريحــات لوكالــة "قدس بــرس" أن "إرهاب االحتالل 

متوقــع يف كل زمــان ومــكان.. إنهــم ال يقيمــون بــااًل لســيادة أي دولــة يف 
مقابل تنفيذ جرامئهم" وفق تعبريه، مشــريا إىل أن جهاز األمن الخارجي 
والشــخصيات  وقياداتهــا  املقاومــة  باســتمراٍر  "يســتهدف  اإلرسائيــيل 
الوطنية الفلســطينية". وأشــاد الرشــق بكفاءة أجهزة االستخبارات الركية 
ونجاحها يف كشــف خلية املوســاد "بكل فاعلية واقتدار"،  مشــددا عىل 
أن "مواقــف تركيــا والرئيــس أردوغــان تجــاه الشــعب الفلســطيني متقدمــة 

وداعمة إىل أبعد حد للحقوق املرشوعة لشعبنا".
تعزيــز  "إىل  املوســاد  خليــة  عــن  الكشــف  يــؤدي  أن  توقعــه  عــن   وأعــرب 

"جرائــم  أن  إىل  وأشــار  الفلســطينية"،  القضيــة  تجــاه  الركيــة  املواقــف 
حــاس،  يف  القيــادي  وكشــف  األطــراف".   جميــع  مــن  مدانــة  املوســاد 
أبنــاء شــعبنا هــو وجــود  "بــن  الركيــة  الســاحة  أن وجــود حركتــه يف  عــن 
مصــادر  أن  إىل  وصفــه.  يشــار  حــد  عــىل  طبيعــي"  وإعالمــي  ســيايس 
إعالميــة كشــفت الخميــس املــايض، عــن أن االســتخبارات الركيــة ألقت 
القبــض عــىل 15 شــخصًا يحملــون جنســيات عربيــة، بتهمــة العمل لصالح 
جهــاز املوســاد اإلرسائيــيل، بعــد تتبعهــم لنحــو عــام كامــل.  وأضافــت أن 
املعتقلــن كانــوا يجمعــون معلومــات حــول الطلبــة األتراك الــذي ينتجون 
مشــاريع للصناعــات الدفاعيــة الركيــة، وعــن الفلســطينين املناهضــن 
الركيــة املمنوحــة  التســهيالت  عــن  كــا قدمــوا معلومــات  لـ)إرسائيــل(، 

للفلسطينين، وعن جمعيات ومنظات عديدة تنشط يف تركيا.

أمــس،  أدخلــت،  القــدس  يف 
اليوســفية  املقــرة  إىل  جرافــات 
مــن  جــزء  تجريــف  يف  ورشعــت 

أرضها.
معــدات  أدخلــوا  "لقــد  وأضــاف: 
متهيــًدا لطمــس جــزء مــن املقــرة، 

وتحويلها إىل حديقة توراتية".
أماكــن  هــي  التوراتيــة،  والحدائــق 
ا  تزعــم )إرسائيــل(، أن وجوًدا يهوديًّ
األزمــان  يف  مكانهــا،  يف  كان 
القدميــة. وكانــت بلديــة االحتــالل 
"ســلطة  تســمى  ومــا  القــدس  يف 
رشعتــا  قــد  اإلرسائيليــة،  الطبيعــة" 
إجــراءات  يف  املــايض  العــام 
جــزء  عــىل  توراتيــة  حديقــة  إلقامــة 
مــن املقــرة اليوســفية، التــي تعــد 
يف  اإلســالمية  املقابــر  كــرى  مــن 
رعايــة  لجنــة  وقدمــت  املدينــة. 
القــدس،  يف  اإلســالمية  املقابــر 
االحتــالل  محاكــم  إىل  اعراضــات 
كان  التجريــف،  أعــال  لوقــف 
محكمــة  إىل  أســبوع،  قبــل  آخرهــا 

االحتالل املركزية.
قــد  "كنــا  أضــاف:  زهــرة  أبــو  لكــن 
إىل  مســتعجاًل  طلًبــا  قدمنــا 
أعــال  لوقــف  املركزيــة  املحكمــة 
التجريــف إال أن املحكمــة رفضــت 

املقدســين  منــازل  اســتهداف 
ومنشــآتهم، وال تســمح لهــم بالبنــاء 
أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم 
عــىل تراخيــص منها، مع العلم أنها 
كــا  بســهولة،  إياهــا  ُتعطيهــم  ال 
مئــات آالف  لدفــع  أنهــم يضطــرون 

الشواقل للحصول عليها.
منزلــه،  املقــديس  يبنــي  أن  وبعــد 
تالحقــه بلديــة االحتــالل مــن خــالل 
أو  البنــاء،  عــىل  مخالفــات  فــرض 
إجبــاره عــىل الهــدم ذاتًيــا، أو تنفــذ 
الهــدم بآلياتهــا مقابــل غرامــة ماليــة 

باهظة تفرضها عليه.
اقتحــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
املســجد  أمــس،  مســتوطنون، 
األقــى، بحايــة رشطــة االحتالل، 
مــن  مشــددة  أمنيــة  حراســة  وســط 

رشطة االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية 
مســتوطنا   148 بــأن  القــدس،  يف 
اقتحمــوا باحــات املســجد األقى 
ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
وأدوا  فيهــا،  اســتفزازية  جــوالت 
طقوسا تلمودية، قبل أن ينسحبوا 

من باب السلسلة.
إخطارات

ثانيــة، أخطــرت ســلطات  مــن جهــة 
 12 بنــاء  بوقــف  أمــس،  االحتــالل، 
منزال يف قرية دوما جنوب نابلس، 

شال الضفة الغربية املحتلة.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
شــال الضفــة، غســان دغلــس: إن 
البلــدة  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
وســلمت 12 إخطارا بوقف العمل 
أنهــا  بحجــة  اإلنشــاء،  قيــد  مبنــازل 

مقامة يف مناطق مصنفة )ج(.
فــرق  أجــرت  الحــق،  وقــت  ويف 
لالحتــالل،  تابعــة  هندســية 

وجبــال  يطــا  مبســافر  والصمــود 
إن  العمــور:  فــؤاد  الخليــل  جنــوب 
خيمــة  هدمــت  االحتــالل  قــوات 
هيئــة  أقامتهــا  التــي  التضامــن 
واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة 
يف  والصمــود  الحايــة  ولجــان 
لتعزيــز  يطــا،  رشق  املفقــرة  قريــة 

صمودهم.
اعتداءات المستوطنين

هاجــم  آخــر،  جانــب  مــن 
قاطفــي  أمــس،  مســتوطنون، 
الزيتــون عــىل الطريــق الواصــل بن 

عقربا ويانون جنوب نابلس.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
دغلــس:  غســان  الضفــة،  شــال 
مســتوطني  مــن  مجموعــة  إن 
"ايتــار" هاجمــوا قاطفــي الزيتــون 
للطريــق  املحاذيــة  األرايض  يف 
ويانــون،  عقربــا  بــن  الواصــل 
عامــا   20 مــن  أكــر  منــذ  واملغلــق 

ومينع عىل املواطنن سلوكه.
املســتوطنن  أن  وأضــاف 
بالغــاز،  املواطنــن  اســتهدفوا 
بحايــة مــن جنــود االحتــالل، عــرف 

منهم عائلة فيصل عزيز.
املســتوطنن  أن  دغلــس  وأكــد 
مــن  الزيتــون  مثــار  برسقــة  رشعــوا 
االعتــداء  بعــد  املواطنــن  أرايض 
األوضــاع  أن  موضحــا  عليهــم، 
ظــل  يف  الخطــورة  غايــة  يف 
املســتوطنن  هجــات  تصاعــد 
املواطنــن  واســتهدافهم 
موســم  بدايــة  مــع  وممتلكاتهــم، 

قطاف الزيتون.
أمــس،  مســتوطنون،  رسق  كــا 
معــدات زراعية خاصة بقطف مثار 
جالــود،  بلــدة  أرايض  مــن  الزيتــون 

جنوب نابلس.

باســتمرار  وســمحت  الطلــب، 
أعال التجريف".

أعــال  أن  إىل  زهــرة  أبــو  وأشــار 
قبــور  نبــش  "تتضمــن  التجريــف 
لشــهداء ومــوىت مســلمن، ويجب 

وقفها فوًرا".
يف  أعــادوا  قــد  مقدســيون  وكان 
الجــاري،  الشــهر  مــن  ســابق  وقــت 
يف  ومــوىت،  شــهداء  رفــات  دفــن 
عظامهــم  ظهــور  إثــر  يف  املقــرة، 

بعد أعال التجريف.
مقدســيون  أدى  أمــس،  ومســاء 
املقــرة  أمــام  املغــرب  صــالة 
أعــال  عــىل  ردًا  اليوســفية، 
التجريــف التــي تقــوم بهــا ســلطات 
مكثــف  انتشــار  وســط  االحتــالل، 

لعنارص الرشطة.
هدم منزل

يف غضــون ذلــك، أجرت ســلطات 
املواطــن  أمــس،  االحتــالل، 
وادي  حــي  مــن  إســاعيل عرامــن 
الجوز شال القدس املحتلة عىل 
ا، تفادًيا للغرامات  هدم منزله ذاتيًّ
الباهظــة التــي ســيدفعها يف حــال 
قيــام قــوات االحتــالل بهدمــه بحجة 

البناء دون ترخيص.
االحتــالل  بلديــة  وتواصــل 

وتصويــر  مســح  عمليــات  أمــس، 
جابــر،  عــارف  املواطــن  أرض  يف 
مســتوطنة  مقابــل  البقعــة  مبنطقــة 

"خارضينا" رشق مدينة الخليل.
االحتــالل  قــوات  إن  جابــر  وقــال 
املدنيــة"  "اإلدارة  تســمى  ومــا 
دهمــت أرضــه التي تبلغ مســاحتها 
عمليــات  وأجــرت  دومنــا،   25

مســح وتصويــر لهــا، وهــو مــا ينــذر 
باالستيالء عليها.

تجمــع  مــن  نشــطاء  أن  وأضــاف 
اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــن 
ونشــطاء املقاومــة الشــعبية، هّبــوا 
ملساندته عدة مرات خالل األشهر 
املســتوطنن  وطــردوا  املاضيــة، 
عليهــا  االســتيالء  حاولــوا  الذيــن 

بالقوة.
يف األثنــاء، جرفت قوات االحتالل 
قــرى  تربــط  وطريقــا  ميــاه  خــط 

مبسافر يطا، جنوب الخليل.
الشــعبية  اللجــان  منســق  وأكــد 
الجــدار  ملقاومــة  والوطنيــة 
واالســتيطان جنــوب الخليــل راتــب 
الجبــور، أن قــوات االحتــالل جرفت 
أنابيــب ميــاه وطريقــا ترابيــة،  خــط 
تربــط خلــة الضبــع بقريــة الفخيــت 

ومنها إىل مسافر يطا.
وأضــاف أن قــوات االحتالل جرفت 
الطريــق عــدة مــرات ســابقا، بهــدف 
الســكان  عــىل  الخنــاق  تضييــق 
ورواد املســافر، لكــن هيئــة مقاومة 
أعــادت  واالســتيطان  الجــدار 
تأهيلها بالتعاون مع مجلس قروي 

التوانة واملسافر.
االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــا 
أمس، خيمة رشق بلدة يطا جنوب 

الخليل، واستولت عليها.
الحايــة  لجــان  منســق  وقــال 

اعتقاالت
واعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
13 مواطنــا مــن مناطــق متفرقــة من 

ومريــض  طفــالن  بينهــم  الضفــة، 
بالرسطان.

قــوات  اعتقلــت  جنــن،  ففــي 
عدنــان  أنــس  الشــابن  االحتــالل 
بعــد  محــرر،  وهــو  حارشــة، 
االعتــداء عليــه بالــرب، ومصعب 

بالل حرز الله.
قــوات  اعتقلــت  ســلفيت،  ومــن 
الزاويــة،  بلــدة  مــن  االحتــالل 
شــقري،  عرفــات  يــارس  الطفلــن: 
كالهــا  قــادوس،  نعيــم  ويــزن 
أعــوام،   10 العمــر  مــن  يبلغــان 
ذويهــا  منــزيل  دهمــت  أن  بعــد 

وفتشتها.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
صــالح  أحمــد  املواطــن  االحتــالل، 
األمعــري،  مخيــم  مــن  عــذاب،  أبــو 
واملعلــم عبــد الباســط معطان، من 
مدينــة البــرية، رغــم خطــورة وضعــه 
مــرض  يعــاين  لكونــه  الصحــي، 

الرسطان.
قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ومــن 
االحتــالل ثالثــة مواطنن، من بلدة 
شمســة،  بنــي  صــالح  وهــم:  بيتــا، 

وإياد ذياب، ويحيى ذياب.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
االحتــالل، الشــاب نــادر رمــزي نــادر 
زاهدة يف العرشينيات من العمر، 
يف  البلديــة،  إســكان  ضاحيــة  مــن 

مدينة الخليل.
قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ويف 
بلــدة  مــن  شــبان  ثالثــة  االحتــالل 
إبراهيــم  ســيف  وهــم:  ســلوان، 
سمرين، ويحيى زياد رشف، وأمري 

الكريك.

أمن السلطة 
يواصل اعتقال 
مجموعة من 

الناشطين بالضفة
رام الله/ فلسطن:

قالــت لجنــة أهــايل املعتقلــن السياســين 
يف  الفلســطينية  الســلطة  أمــن  أجهــزة  إن 
الضفــة الغربيــة تواصل اعتقــال مجموعة من 
وهــم:  الضفــة،  يف  السياســين  الناشــطن 
صبــاح،  عيــى  ومحمــد  دويــكات،  )جــارس 

وعزت أقطش، ومعتصم رمضان(.
وذكــرت اللجنــة أمــس، يف تريحات أمس، 
يف  للســلطة  التابــع  املخابــرات  جهــاز  أن 
الخليــل يواصــل اعتقــال الطالــب يف جامعــة 
أبــو ديــس رائــد حاليقة، لليــوم الخامس عىل 
مــن  تحــرره  عــىل  ميــِض  مل  الــذي  التــوايل، 

سجون االحتالل سوى شهرين فقط.
التابــع  وأشــارت إىل أن جهــاز االســتخبارات 
اختطــاف  يواصــل  جنــن  يف  للســلطة 
املواطــن محمــد العزمــي لليــوم الـــ 13 عــىل 
مخابــرات  أن  اللجنــة  وأكــدت  التــوايل. 
الســلطة يف قلقيليــة تواصــل اعتقال املحرر 

محمود زغلول لليوم الـ20 عىل التوايل.

سطو مسلح على 
"بنك فلسطين" 

جنوب جنين
جنن/ فلسطن:

نفــذ ملثمــون مســلحون، أمــس، ســطًوا مســلًحا 
جنــوب  يعبــد  بلــدة  يف  فلســطن  بنــك  عــىل 
محافظة جنن، شال الضفة الغربية املحتلة.

وقالــت مصــادر محليــة: إن "مســلحن أطلقــوا 
النــار يف محيــط البنــك، ثــم اقتحمــوه وأطلقــوا 
الرصــاص داخــل البنــك ورسقوا مبلًغا من املال 

والذوا بالفرار".
وتحدث رئيس بلدية "يعبد" سامر أبو بكر، يف 
تريحــات صحفيــة عــن رسقــة نحــو 100 ألــف 

شيقل من صندوق البنك.
اســتخدموا  املســلحن  أن  بكــر"  "أبــو  وأضــاف 
ســيارة غــري قانونيــة واقتحمــوا البنــك، وأطلقــوا 
النــار داخــل البنــك؛ مــا أســفر عــن إصابــة أحــد 
املوجودين بجراٍح طفيفة، مشرًيا أن السطو مل 

يستغرق أكر من دقيقتن.
من جانبه، ذكر املتحدث باسم الرشطة يف رام 
اللــه لــؤي ارزيقــات أن الرشطــة واألجهــزة األمنية 
متكنت من ضبط املركبة التي استخدمت يف 
الســطو، وتبــن أن اللصــوص رسقــوا مركبــة ثانية 

استخدمت للهرب.

االحتالل ُيفرج عن 
ْين أسيَرْين مقدسيَّ

القدس املحتلة/ فلسطن:
أفرجت ســلطات االحتالل اإلرسائييل يف ســجن "النقب" 
أنهيــا  أســريين مقدســين بعدمــا  عــن  أمــس،  الصحــراوي، 

مديت محكوميتيها داخل السجون.
أبــو  أمجــد  أهــايل األرسى املقدســين  لجنــة  رئيــس  وذكــر 
االحتــالل  ســلطات  أن  أمــس،  نــرش  تريــح  يف  عصــب 
قريــة  مــن  درويــش  محمــد  رشــيد  األســري  عــن  أفرجــت 
العيســاوية شــال رشق القــدس، بعــد أن أمــى خمســة 

أشهر رهن االعتقال اإلداري.
وأضــاف أن االحتــالل أفــرج أيًضــا عــن األســري محمــد خالــد 
عويســات مــن بلــدة جبــل املكــر جنــوب القــدس، بعــد أن 

أمى أربعة أشهر رهن االعتقال اإلداري.
ويف الســياق، دخــل األســري املقــديس مجــد ماهر رشــدي 
كــريك )28 عاًمــا( مــن بلــدة الطــور اليــوم، عامــه االعتقــايل 

الثامن عىل التوايل )واألخري( داخل سجون االحتالل.
وتعــرض   ،25/10/2014 بتاريــخ  اعتقــل  كــريك  وكان 
حينهــا لتحقيــق مطــول لــدى جهــاز مخابــرات االحتــالل يف 
عــدة  يف  باملشــاركة  املحكمــة  وأدانتــه  "املســكوبية"، 
نشاطات داخل املسجد األقى املبارك، وحكمت عليه 
بالسجن ملدة مثاين سنوات. وتعرض للعقاب عدة مرات 
عــىل يــد إدارة ســجون االحتــالل بســبب مشــاركته األرسى 
يف الفعاليــات النضاليــة داخــل الســجون، وقــد تنقــل يف 

عدة سجون، ويقبع حالًيا يف سجن "نفحة" الصحراوي.

اعتقال 1300 
مقدسي خالل 

النصف األول من 2021
القدس املحتلة/ فلسطن:

اعتقــاالت  يف  كبــرًيا  تصاعــًدا  األرسى  إعــالم  مكتــب  رصــد 
قوات االحتالل بحق املقدســين خالل العام الجاري، والتي 
طالــت مــا يزيــد عىل )1300( مقديس من كل الفئات خالل 

النصف األول من العام مع الركيز عىل فئة األطفال.
وتركزت االعتقاالت يف شهري مايو ويونيو تزامًنا مع االعتداء 
عىل أهايل الشيخ جراح، ومحاولة طرد السكان من منازلهم.
وأوضح إعالم األرسى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل الربع 
الثالــث مــن العــام )متــوز وأغســطس وأيلــول( مــا يزيــد عــىل 
ا، أي مــا نســبته 41 % مــن إجــايل االعتقــاالت  525 مقدســيًّ

التي شهدتها األرايض الفلسطينية خالل تلك الفرة.
وبلغت أعداد املعتقلن يف األشهر الثالثة املذكورة حوايل 
والتــي  ا،  مقدســيًّ طفــاًل   130 منهــم  اعتقــال،  حالــة   1280

80 % مــن إجــايل اعتقــاالت األطفــال خــالل  تشــكل نســبة 
الشــهور الثالثــة، أصغرهــم الطفــالن املقدســيان "محمــود أبــو 
جمعــة" و"محمــد رجــايئ خويص" اللذان ال تتجاوز أعارها 

11 عاًما، إضافة اىل اعتقال 21 امرأة وفتاة مقدسية.

عضــو  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  األرسى  إعــالم  وأفــاد 
املجلس الترشيعي الفلســطيني عن القدس الشــيخ "محمد 
محمود أبو طري"، )71 عاًما(، وهو مبعد عن القدس منذ 11 

عاًما، وأمى يف سجون االحتالل ما يزيد عىل 36 عاًما.
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"تويتر" يتيح خياًرا جديًدا 
لمستخدمي خدمة الرسائل 

اإلخبارية المباشرة
كاليفورنيا/ وكاالت:

خاللهــا  مــن  االشــراك  لألشــخاص  ميكــن  جيــدة  طريقــة  "تويــر"  طــرح 
يف خدمــة الرســائل اإلخباريــة مبــارشة مــن التغريــدات، فعندمــا يشــارك 
شــخص مــا النــرة اإلخباريــة مــن رشكــة "ريفــو"، ســتتضمن التغريــدة زر 

اشراك.
ووفًقا ملوقع "إن غادجت"، إذا نقر املستخدم عىل رابط نرة إخبارية 
معينة، فســرى خياًرا لالشــراك عند العودة إىل موجز "توير" الخاص 
أنظمــة  عــىل  وســتتوافر  اآلن،  الويــب  عــىل  موجــودة  امليــزة  وهــذه  بــه، 

تشغيل أي أو إس وأندرويد قريًبا.
باإلضافــة إىل ذلــك، إذا كان حســاب "تويــر" الخــاص بــك مرتبًطا بعنوان 
بريد إلكروين، فيمكنك التســجيل لتلقي تحديثات الرســائل اإلخبارية 
بنقــرة واحــدة، لــن تحتــاج إىل تأكيــد اشــراكك من خــالل صندوق الربيد 

اإللكروين الخاص بك.
األشــخاص  عــىل  التحديــث  يســهل  أن  يجــب  أنــه  إىل  املوقــع  ولفــت 
تحويــل متابعــي "تويــر" إىل مشــركني يف الرســائل اإلخباريــة، إذ إنهــا 
ميــزة كبــرة لركــة "ريفــو" مثــل منصــة "سبســتاك" وخدمــات الرســائل 
اإلخبارية األخرى، حيث يتعني عىل الكتاب عىل هذه املنصات توجيه 

املشركني املحتملني من خالل عملية اشراك أطول قلياًل.
النــرة  يف  التســجيل  أزرار  أضــاف  "تويــر"  أن  غادجــت"  "إن  وأوضــح 
اإلخباريــة "ريفــو" إىل امللفــات الشــخصية عــىل الويــب وأنظمة تشــغيل 
أي أو إس وأندرويد، وقد اشرت "توير" رشكة "ريفو" يف يناير/ كانون 
ثاين حيث استمر النظام البيئي للرسائل اإلخبارية يف اكتساب زخمه.

موسكو/ وكاالت:
طــور فريــق مــن الباحثــني مــن كليــة 
األعــال  إلدارة  إي"  إس  "إتــش 
يف روســيا وســيلة جديــدة للتنبــؤ 
باســتخدام  الــركات  بإفــالس 

تقنيات الذكاء الصناعي. 
زيلينــوف  يــوري  الباحثــان  ويــرى 
التنبــؤ  أن  فولودارســي،  ونيكيتــا 
بإفــالس الــركات ينــدرج يف إطــار 
عملية تصنيف، أي تحديد، ما إذا 
لديــه  تتحقــق  معــني  مــروع  كان 
اشــراطات النجاح واالســتمرار يف 

العمل خالل فرة معينة أو ال.
نرتهــا  التــي  الدراســة  إطــار  ويف 
"إكســربت  العلميــة  الدوريــة 

قــام  أبليكيشــن"،  ويــز  سيســتمز 
الفريــق البحثــي بتحميــل مجموعــة 
التــي  التاريخيــة  الســجالت  مــن 
تتعلق بعدد من الركات الناجحة 
منظومــة  تدريــب  مــع  والفاشــلة، 
اســتخدام  عــىل  الصناعــي  الــذكاء 
سلســلة من مؤرشات األداء لقراءة 
هذه السجالت واستنباط النتائج، 
يف  نفســها  املعايــر  تطبيــق  ثــم 
أجــل  مــن  أي رشكــة جديــدة  حالــة 

التنبؤ مبسارها يف املستقبل.
"تيــك  اإللكــروين  املوقــع  ونقــل 
يــوري  الباحــث  عــن  إكســبلور" 
زيلينســي، قولــه: "لقــد اســتطعنا 
ابتــكار معادلــة خوارزميــة وتدريبها 

بنــاء عــىل بيانــات غــر متوازنــة مــن 
أجــل القيــام بتنبــؤات أكــر دقة من 
بهــا  التقليديــة املعمــول  الوســائل 

حالًيا".
تعتمــد  التقنيــة  هــذه  أن  وأضــاف 
املاليــة  املــؤرشات  عــىل  ــا  حرصيًّ
املمكــن  مــن  ويظــل  للــركات، 
يف  حتــى  نتائجهــا  عــىل  االعتــاد 
جائحــة  مثــل  العصيبــة  الظــروف 

)كورونا( عىل سبيل املثال.
اعتقــاده  عــن  زيلينســي  وأعــرب 
الجديــدة  املنظومــة  هــذه  أن 
بــداًل  املســتقبل  يف  تحــل  ســوف 
ــا  حاليًّ بهــا  املعمــول  الوســائل  مــن 

لتقييم أداء الركات.

وأكــد أن الطريقــة الجديــدة ال تركــز 
بــل  الــركات،  إفــالس  فقــط عــىل 
ميكن اســتخدامها لتنفيذ مختلف 

أنواع التقييات االقتصادية.
حــول  االقتصــاد  خــرباء  أن  يذكــر 
أســباب  بفهــم  يهتمــون  العــامل 
إفــالس الــركات، وتركــز أبحاثهــم 
عــىل  عــادة  املجــال  هــذا  يف 
دراســات نظريــة وتجريبية، ملعرفة 
مســببات عــدم نجــاح املروع من 
املشــكالت  لهــذه  التصــدي  أجــل 
يف مرحلة مبكرة، كا يستخدمون 
األداء  مبــؤرشات  تتعلــق  بيانــات 
لتطويــر  محاولــة  يف  االقتصــادي 

آليات جديدة للتنبؤ.

دراسة: عادات نوم الرضيع 
تؤثر في صحته مستقبًل

نيويورك/ وكاالت:
التــي  نــوم الطفــل وعــدد الســاعات  أكــدت دراســة جديــدة أن عــادات 
كثــًرا يف صحتــه يف  تؤثــر  أن  ــا ميكــن  يوميًّ راحــة  عــىل  فيهــا  يحصــل 

املستقبل.
ووفًقــا لصحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة، فقــد وجدت الدراســة أن حصول 
األطفال عىل نوم جيد يف األشــهر الســتة األوىل من حياتهم يقلل من 

خطر إصابتهم بالسمنة يف الكرب.
ومستشــفى  بريغهــام  ملستشــفى  التابعــون  الباحثــون  وراقــب 
لـــ298  النــوم ومــؤرشات كتلــة الجســم  العــام عــادات  ماساتشوســتس 

طفاًل ولدوا يف الفرة ما بني عامي 2016 و2018.
ووجد الباحثون أن ساعة واحدة إضافية من النوم تقلل من خطر زيادة 
الوزن بنسبة 26 %. وباملثل، لوحظ أن األطفال حديثي الوالدة الذين 

يستيقظون قلياًل يف الليل أقل عرضة لزيادة الوزن بشكل ملحوظ.
ووفًقــا للفريــق، فــإن الســبب الدقيــق لهــذه العالقــة بــني انتظــام النــوم 
والحفــاظ عــىل الــوزن يف املســتقبل غــر واضــح، لكنهــم يعتقــدون أن 
الحصــول عــىل مزيــد مــن النــوم قــد يعــزز مارســات التغذيــة الروتينية، 

ما يوقف اإلفراط يف تناول الطعام.
وقالت عاملة األوبئة وخبرة النوم ســوزان ريدالين، والتي قادت فريق 
الدراسة: "يف حني أن االرتباط بني عدم كفاية النوم وزيادة الوزن أمر 
معــروف لــدى البالغــني واألطفــال األكــرب ســًنا، فإن هــذا االرتباط مل يتم 

التعرف عليه مسبًقا عند الرضع".
وأضافت: "يجب عىل اآلباء استشارة األطباء حول أفضل املارسات 
لتعزيز النوم الصحي ألطفالهم، مثل الحفاظ عىل جداول نوم متسقة، 

وتوفر مساحة مظلمة وهادئة للنوم".

دراسة: البدانة تزيد 
من حدة أعراض »كورونا«

لوس أنجلوس/ وكاالت:
توصلت دراســة جديدة إىل أن زيادة الوزن أو الســمنة ميكن أن تزيد 
مــن احتاليــة تطويــر الشــخص ألعــراض خطــرة لفــروس كورونــا بعــد 

اإلصابة به.
مــن  باحثــون  جمــع  فقــد  الربيطانيــة،  ميــل"  "ديــي  لصحيفــة  ووفًقــا 
مشــارًكا،   552 مــن  بيانــات  أنجليــس  لــوس  يف  األطفــال  مستشــفى 

ثبتت إصابتهم بـ"كورونا".
وتــم حســاب مــؤرش كتلــة الجســم لــكل مشــارك، وتــم تصنيفهــم عــىل 
أنهم إما يعانون من نقص الوزن أو زيادة الوزن أو السمنة أو يتمتعون 

بوزن طبيعي.
ووجد املشــاركون أنه من بني املشــاركني الذين تراوح أعارهم بني 
12 و17 عاًمــا، فــإن مــا مجموعــه %34.2 مــن مــرىض "كورونا" الذين 

ال يعانون من زيادة الوزن طوروا أعراًضا شديدة للفروس.
أما املرىض الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فقد طور 66.7 
% منهــم )الثلثــني تقريًبــا( أعراًضــا خاصــة بالفــروس، كانــت معظمهــا 
بشــكل  عرضــة  أكــر  املجموعــة  هــذه  كانــت  وقــد  شــديدة،  أعراًضــا 

ملحوظ لإلصابة بضيق أو صعوبة يف التنفس.
عــىل  الشــديدة متاًمــا  الفــروس  أعــراض  تظهــر  للدراســة، مل  ووفًقــا 

املشاركني الذين يعانون من نقص الوزن.
هــذه  ظهــرت  فقــد  طبيعــي  بــوزن  يتمتعــون  الذيــن  األشــخاص  أمــا 

األعراض عىل 48 % منهم.
وقــال الدكتــور ديفيــد كاتــز، الذي شــارك يف الدراســة: "نتائجنا تظهر 
أن الســمنة وزيــادة الــوزن قــد تجعــل وبــاء كورونــا أصعــب بكثــر مــا 
يجب أن يكون، وتزيد من فرص تطور أعراضه الخطرة بشكل كبر".

وأكــد كاتــز عــىل رضورة بــذل الحكومــات املزيــد مــن الجهــد لتعزيــز 
الصحة العامة مبا يف ذلك الوزن الصحي للسكان بشكل عام، وذلك 

ضمن خططها للتصدي لتهديدات األوبئة.

"بالون كهربائي بحجم 
حبة العنب".. ابتكار جديد 

لتنظيم ضربات القلب
لندن/ وكاالت:

ابتكــر مجموعــة مــن العلــاء بالوًنــا كهربائًيــا بحجــم حبــة العنــب قــد 
يساعد يف تنظيم رضبات القلب لدى املرىض املصابني بالرجفان 

األذيني، عن طريق إعادة النشاط الكهربايئ للعضو يف ثواٍن.
عيــادات  يف  قريًبــا  االبتــكار  هــذا  اســتخدام  يتــم  أن  املتوقــع  ومــن 
إعجــاب  نــال  أن  بعــد  املتحــدة  اململكــة  أنحــاء  جميــع  يف  القلــب 
مســؤويل هيئــة الخدمــات الصحية الوطنيــة، وفًقا ملا ذكرته صحيفة 

"ديي ميل" الربيطانية.
ويعتمــد االبتــكار الجديــد عــىل إدخــال بالــون مــزود بعــرة أقطــاب 
كهربائية إىل رشيان يف الفخذ، حيث يتحرك البالون بالداخل حتى 
يصل إىل األوردة الرئوية -التي تنقل الدم املحمل باألكســجني إىل 

القلب وحيث توجد األعصاب التالفة عادًة.
األقطــاب  وتشــغيل  البالــون  بنفــخ  الجراحــون  يقــوم  ذلــك،  وبعــد 
الكهربائية املوجودة به لتوصيل دفعات دقيقة من الحرارة الشديدة 
التي تنظم رضبات القلب ومتنع النبضات غر الطبيعية، وذلك يف 

غضون عر ثواٍن فقط.
ويتــم هــذا اإلجــراء تحــت تأثــر التخديــر املوضعــي، تبًعــا ملــا قالــه 
الدكتور مالكومل فيني، استشاري أمراض القلب يف مركز "بارتس 

للقلب" يف لندن.
وأضــاف: "هــذا االبتــكار هــو ثــورة جديــدة يف عــالج القلــب. هــذه 
التقنيــة رسيعــة للغايــة ودقيقــة بشــكل ال يصــدق. وهــذا يعنــي أن 
املــرىض يتعافــون بشــكل أرسع وميكــن أن يخرجــوا مــن املستشــفى 

بعد يوم واحد من دخولهم إليه".
ويعاين أكر من 33 مليون شخص حول العامل من الرجفان األذيني، 

وهي حالة تصيب القلب وتتسبب يف عدم انتظام رضباته.
الــدم  تجمــع  إىل  الحالــة  هــذه  تــؤدي  أن  ميكــن  الوقــت  ومبــرور 
بســكتة  الشــخص  قــد تصيــب  القلــب، وأحياًنــا  والتجلطــات داخــل 

دماغية مهددة للحياة.

لندن/ وكاالت:
عــىل األرض تســمى الهيــاكل القدميــة التــي تنتمــي 
لحيوانات عاشت قبل ماليني السنني بـ"األحافر"، 
ومل يجــد علــاء الفلــك أفضــل مــن هــذا املصطلــح 
لوصــف نجــم غــر عــادي للغايــة يعتقــدون أنــه مــن 
بقايــا أحــد النجــوم األوىل يف الكــون، وتــم اإلعــالن 
عن ذلك يف العدد األخر من دورية "رسائل مجلة 

الفيزياء الفلكية".
مجــرة  يف   )AS0039( املســمى  النجــم،  ويقــع 
ألــف ســنة   290 نحــو  بعــد  القزمــة" عــىل  "النحــات 
ضوئيــة مــن النظــام الشــميس، ويحتــوي عــىل أقــل 
تركيــز مــن املعــدن، وخصوًصا الحديد، من أي نجم 

يتم قياسه خارج مجرة درب التبانة.
البقيــة  أن  عــىل  دليــل  هــذا  أن  الباحثــون  ويعتقــد 

هــي ســليل مبــارش ألحــد أقــدم النجــوم يف الكــون، 
ووجدوا أن النجم األصي كان من املمكن أن يكون 
نحــو 20 كتلــة شمســية، ومــن املحتمل أن يكون قد 
مات يف "الهايربنوفا"، وهو انفجار نجمي أقوى من 

10 إىل 100 مرة من املستعر األعظم العادي.
بجامعــة  الفلــك  عــامل  إرويــن،  مايــك  ويقــول 
كامربيدج يف إنجلرا واملؤلف املشارك بالدراسة 
يف تقرير نره موقع "اليف ساينس": "قد يكشف 
هذا االكتشاف عن معلومات جديدة حول النجوم 

األوىل للكون".
ويتــم تصنيــف جميــع النجــوم إىل ثــالث مجموعــات 
متميــزة، بنــاًء عــىل الركيــب الكيميــايئ أو الفلزيــة، 
ومعظــم  الشــمس  مثــل  األوىل  املجموعــة  ونجــوم 
عــىل  تحتــوي  املــريئ،  الكــون  يف  األخــرى  النجــوم 

نسبة عالية من املعادن، وخصوًصا الحديد.
 )AS0039( مثــل  الثانيــة،  املجموعــة  نجــوم  أمــا 
فهــي أكــر نــدرة، وهذه النجوم فقــرة باملعادن، أما 
نجوم املجموعة الثالثة فهي خالية متاًما تقريًبا من 

املعادن.
ويقول إروين إنه رغم أن نجوم املجموعة الثالثة مل 
يتــم اكتشــافها مطلًقــا، فــإن علــاء الفلــك يعرفــون 
أن النجــوم األوىل التــي ولــدت يف الكــون كان مــن 

املمكن أن تكون نجوم املجموعة الثالثة.
ويضيــف: "عندمــا وجدنــا AS0039، اندهشــنا من 
مــدى فقــره باملعــادن، حتــى باملقارنــة مــع النجــوم 
األخــرى يف املجموعــة الثانيــة، حيــث يحتــوي عــىل 
أقــل تركيــز للمعــادن مقارنــة بــأي نجــم متــت دراســته 

خارج مجرتنا".

غزة/ فلسطني:
الكريــم  القــرآن  دار  أفــادت 
عــىل  غــزة  قطــاع  بــأن  والســنة، 
موعــد مــع تخريــج 1000 حافــظ 
غــًدا  الكريــم،  للقــرآن  وحافظــة 
مــروع  ضمــن  القــادم،  واألحــد 

"مخيم املتميزين".
العالقــات  دائــرة  مديــر  وأوضــح 
د.  الــدار  يف  واإلعــالم  العامــة 
ترصيــح  يف  عامــر،  إســاعيل 
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة 
العــام  هــذا  عقــدت  الجمعيــة 
مخيــم املتميزيــن الــذي انضــم لــه 
1500 طالب وطالبة أمتوا حفظ 

القرآن الكريم يف فرة 6 أشهر.
وأشار عامر إىل أن 1000 حافظ 
منهــم ســُيكرمون خــالل  وحافظــة 
قاعــة  يف  ســُيقام  كبــر  حفــل 
بالجامعــة  الكــربى  املؤمتــرات 
برعايــة   وذلــك  اإلســالمية، 

إعالمية من صحيفة فلسطني.
وذكــر أن 500 حافــظ ســُيكرمون 
غــًدا األربعــاء، يف حــني ســُتكرَّم 
500 حافظــة لكتــاب اللــه األحــد 

القــادم عــىل مســتوى محافظــات 
قطاع غزة الخمس.

وأكد أن هؤالء الطلبة املتميزين 
أمتوا حفظ القرآن، رغم الظروف 
الصعبــة التــي يعيشــها قطــاع غزة 

اإلرسائيــي  الحصــار  بــدء  منــذ 
وصــواًل  ســنة،   14 منــذ  املمتــد 

إىل جائحة كورونا.
وبــنّي عامــر أن الحفــل ســيتضمن 
وكلــات  متعــددة  فقــرات 

للطلبــة املتميزيــن، واســتعراض 
القــرآن،  حفــظ  يف  مســرتهم 
الجمعيــة  أبــواب  أن  مؤكــدًا 
حفــظ  يريــد  مــن  لــكل  مّرعــة 

كتاب الله.

فريق بحثي روسي يطور وسيلة جديدة للتنبؤ بإفلس الشركات

رسل الفيزياء الفلكية يكشفون عن بقايا نجم ينتمي لبدايات الكون

برعاية إعالمية من صحيفة فلسطين
غزة على موعد مع تخريج 1000 حافظ 

وحـافظـة للقـرآن الكـريـم

حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يف أحد مساجد غزة          )فلسطني(

لماذا يقف االتحاد 
عند البيان الورقي؟

عقبــة  وتشــكل  الــدويل،  القانــون  قانونيــة مبوجــب  غــر  "املســتوطنات 
رئيســة أمــام تحقيــق حــّل الدولتــني، والســالم العــادل والدائــم والشــامل 
بــني الطرفــني. ولطاملــا أكــد االتحــاد األوريب أنــه لــن يعرف بــأي تغيرات 
عىل حدود ما قبل عام ١٩٦٧م مبا يف ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف 
تلــك التــي يتفــق عليهــا الطرفــان".. هــذا جــزء مــن بيــان االتحــاد األوريب 
الــذي أدىل بــه الناطــق الرســمي باســم االتحــاد األوريب، ونرتــه وســائل 
اإلعــالم يف ٢٠٢١/١٠/٢٥م، وقــد جــاء البيان بعد طرح حكومة االحتالل 
مناقصات لبناء أكر من )١٣٠٠( وحدة استيطانية يف الضفة، ومناقصة 
ثانيــة لبنــاء )٨٣( وحــدة يف مســتوطنة )جفعــات هاماتــوس( يف القــدس 

الرقية.
كيــف ينظــر الفلســطيني إىل هــذا البيــان وألمثالــه ما يصــدر عن االتحاد 
األوريب، وعــن البيــت األبيــض أحيانــا؟ النظــر يف هــذا البيــان وأمثالــه لــه 

زوايا متعددة الرؤية:
األوريب  االتحــاد  عــن  يصــدر  وأن  جيــد،  بيــان  إنــه  تقــول  األوىل  الزاويــة 
تجــري  التــي  بالتغــرات  يعــرف  االتحــاد ال  أن  ا، وأن يتضمــن  جيــد جــدًّ
يف األرايض املحتلــة عــام ١٩٦٧م مــن طــرف واحــد، هــو إعــادة تجديــد 
للموقــف األورويب التاريخــي منــذ عــام ١٩٦٧م، وفيــه تأكيــد رســمي أن 
املســتوطنات عمــل غــر مــروع بحســب القانــون الــدويل، ومــن هــذه 

الزاوية ميكن للفلسطيني أن يثني عىل هذا البيان، وأن يرحب به.
ومــن زاويــة ثانيــة ميكــن للفلســطيني أن يتعجــب ســاخرا مــن هــذا البيــان 
وأمثالــه، ألن الجهــات التــي أصدرتــه مل تقــم بــيء عمــي يرجــم هــذا 
املوقــف، فلــم يتخــذ االتحــاد األوريب أدىن عقوبــة عــىل حكومة االحتالل 
ال عــىل املســتوى الســيايس، وال عــىل املســتوى االقتصــادي، ومــا زالت 
الــرق  يف  األوريب  لالتحــاد  اقتصــادي  رشيــك  أكــرب  االحتــالل  دولــة 

األوسط. 
مــا أود قولــه إن االتحــاد األوريب يكيــل مبكيالــني يف السياســة الخارجيــة، 
فحــني انتقــد االتحــاد الحالــة اإليرانيــة، ووصــف إيــران مبخالفــة القانــون 
الــدويل، ترجــم موقفــه الســيايس لعقوبــات قاســية ضد إيــران، وهو حني 
املســتوطنات  ببنــاء  الــدويل،  للقانــون  االحتــالل  دولــة  مخالفــة  ينتقــد 
عــىل األرايض الفلســطينية، يقــف عنــد البيــان، وال يذهــب إىل ترجمتــه 
الورقيــة،  بالبيانــات  تتأثــر  لــن  االحتــالل  حكومــة  فــإن  وعليــه  لعقوبــات، 

وستميض قدما يف تنفيذ مشاريع االستيطان الجديدة.
مــن ينظــر مــن هــذه الزاويــة، وهــي زاويــة محرمة وذات مغــزى، ال يلتفت 
كثــًرا لبيــان االتحــاد، ويــراه واحــًدا مــن البيانــات الورقيــة املراكمــة، التــي 
ال تزيــد وال تنقــص، وهــذا الوضــع الســلبي يقــول إنــه مثــة مشــكلة. وهــذه 

املشكلة ترجع يف نظرنا ألمرين:
األول ضعــف األداء الفلســطيني يف مواجهــة االســتيطان مواجهــة فعليــة 
جادة وذات مغزى، عىل نحو يحرك العامل املنتقد لالستيطان. والثاين 
أن )إرسائيــل( هــي االبــن املدلــل عنــد االتحــاد األوريب والبيــت األبيــض، 
ومــن ثــم فالبيــان الورقــي يف نظــر االتحــاد كاٍف وكثــر، إذ مــن العــرب مــن 
ال يصــدر حتــى بيانــا ورقيــا، ويكتفــي بالصمــت. ولــن يكــون االتحــاد ملــكا 

أكر من امللك!


