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FELESTEENO NLINE

"قرارات االحتالل مرفوضة وسندافع عن منازلنا"

أهالـــي "وادي ياصـــول" يصارعـــون كابـــوس الهـــدم "مـــن أجـــل البقـــاء"

القدس املحتلة-غزة /نور الدين صالح:
أيــام صعبــة وقاســية ممزوجــة بالقلــق والتوتر
تعيشها عائلة املقديس خالد شوييك (42
عامــا) الــذي يقطــن يف حــي وادي ياصــول
ببلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى،
يف أعقــاب إصــدار محكمــة بلديــة االحتــال
اإلرسائيي قرارا بهدم منزله ،قبل أيام.
كـ"الصاعقــة" وقــع القــرار اإلرسائيــي عــىل
قلــب "شــوييك" ،فمنزلــه يســاوي الحيــاة
بالنســبة لــه وعائلتــه املكونــة مــن  9أفــراد،
حيــث يقطــن فيــه منــذ عــام  ،1990بعدمــا
ورثه عن آبائه وأجداده.
"اإلخطــار مبنزلــة توقــف رشيــان الحيــاة"..
بهــذه الكلــامت وصــف شــوييك لحظــات
تلقيــه قــرار الهــدم ،يصمــت قليــا ثــم يــردد
"تخيــل أننــي بعــد  18عامــا مــن الــزواج
ســأصبح أنــا وعائلتــي يف الشــارع ،بفعــل
إجرام االحتال ،فهذا قمة القهر".
ولفــت يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن"
إىل أن االحتــال دامئــا يتــذرع بــأن البنــاء

وادي ياص ــول

(أرشيف)

غــر مرخــص ،علــام أنــه يرفــض منحنــا أي
تراخيص ،عدا عن وضع الروط التعجيزية
لهــا ،ثــم يفــرض غرامــات ماليــة باهظــة عــىل
األهايل.
ويوضــح أن االحتــال يفــرض عليــه غرامــات
مالية طيلة ســنوات مكوثه يف البيت ،بزعم
البنــاء "املخالــف" وغــر املرخــص ،ويتــذرع
بأكاذيــب وروايــات تاريخيــة مزيفــة يف
محاولة منه إلثبات ملكيته األرض.
وقال" :لدينا كل األوراق الثبوتية التي تؤكد

بحر يهنئ النائب األردين

الظهراوي بإعادة انتخابه
رئيس ًا للجنة فلسطني النيابية

غزة /فلسطن:
هاتــف رئيــس املجلــس التريعــي باإلنابــة د.أحمــد بحــر ،رئيــس
لجنــة فلســطن يف الربملــان األردين النائــب محمــد الظهــراوي،
مهنئــا إيــاه بتجديــد الربملــان األردين الثقــة لــه يف رئاســة لجنــة
فلسطن النيابية.
وأشــاد بحــر خــال االتصــال ،بالظهــراوي ومواقفــه الداعمــة للقضية
الفلســطينية يف شــتى املحافــل العربيــة والدوليــة ،داعيــا إيــاه
للمزيد من خدمة لقضية فلسطن العادلة.
وعـ ّـرب عــن اعتــزازه وفخــره بالدعــم األردين مــن امللــك والحكومــة
والربملــان والشــعب لفلســطن ،مشــدد ًا عــىل أهميــة تظافــر
الجهــود والتنســيق املشــرتك بــن الربملانيــن والشــعبن األردين
والفلسطيني ،خدمة لقضية فلسطن وإفشال مخططات وأدها.
من جهته؛ شكر الظهراوي رئيس املجلس التريعي الفلسطيني
باإلنابة عىل اتصاله وتهنئته ،مؤكدا استمرار عمل اللجنة يف دعم
قضية وشعب فلسطن.

إعادة إعالن طرح
عطاء رقم ()2021/08

ملكيتنــا هــذا البيــت ،لكن االحتال الغاشــم
ـرا
اعتــاد تزييــف التاريــخ الفلســطيني" ،مشـ ً
إىل أنه قد يقدم عىل هدمه يف أي لحظة.
وبــن أن االحتــال يهــدف مــن خــال
هــذه السياســات إىل تهجــر املواطنــن
قــرا وتفريــغ القــدس مــن أهلهــا ومنحهــا
للمســتوطنن ،مردفــا "يظــن أنــه ســينجح
بتهجرنــا كــام فعــل عــام  ،1948لكــن هــذا
األمر لن يحدث".
ورغــم اآلالم واألوجــاع التــي تكتــي

"شــوييك" إال أنــه يقــول بصــوت مــيء
بالتحــدي والصمــود" :ال نعــرتف بقــرارات
محاكــم االحتــال الظــامل ،ولــن نخــرج أنــا
وعائلتــي مــن بيتنــا ولــو كلفنــا ذلــك دماءنــا"،
مجــددا تأكيــده أنــه وعائلتــه ســيواصلون
تحركاتهــم القانونيــة وإيصــال رســائلهم إىل
العــامل واملجتمــع الــدويل ،لفضــح جرائــم
االحتال وإظهار وجهه البشع الحقيقي.
والجمعة املاضية ،أعطت محكمة االحتال
الضــوء األخــر لبلديتــه بهــدم  58منــزال يف

املقاومة الشعبية تجابه غول االستيطان بالضفة والقدس ..والسلطة "غائبة"
القدس املحتلة-غزة /فاطمة الزهراء العويني:
مــع غيــاب الــدور الرســمي للســلطة بــرام
اللــه عــن مجابهــة االســتيطان اإلرسائيــي
بالضفــة الغربيــة والقــدس املحتلتــن ،فــإن
أبنــاء الشــعب الفلســطيني فيهــام يجــدون
أنفســهم وحيديــن يف مواجهــة مخــرز
االحتال اإلرسائيي الذي يلتهم أراضيهم،
وهــم ال يوجــد بحوزتهــم إال إرادتهــم
وصمودهــم ومقارعــة املحتــل بفعاليــات
مقاومــة شــعبية ،تلفــت نظــر العــامل إىل مــا
يتعرضون له من ظلم وجرائم.
ومــن النــامذج التــي تشــهد املقاومــة
الشعبية فيها تطورا ملحوظا ،قرية "فروش
بيــت دجــن" رشق مدينــة نابلــس ،التــي
تتواصــل فيهــا املقاومــة منــذ عــام ونصــف
العام ضد بؤرة استيطانية.
يقــول الناشــط يف املقاومــة الشــعبية
بالقريــة محمــد أبــو ثابــت إنــه منــذ اليــوم
األول إلنشاء البؤرة تم تشكيل لجنة شعبية

للدفــاع عــن األرايض ،مــن كل الفصائــل
والقــوى الوطنيــة مبشــاركة قويــة مــن حركــة
حامس التي لها حضورها القوي يف القرية
مبشاركة كل نشطائها يف الفعاليات.
وبن أبو ثابت يف حديث لـ"فلســطن" أن
فعاليــات املقاومــة الشــعبية تــزداد حضــورا
يف أوساط املواطنن بالقرية حتى تحقيق
الهدف املنشود ،بإزالة البؤرة االستيطانية
ودحر املستوطنن "وقد ُأبلغنا مؤخرا بنية
االحتــال إزالتهــا ،باعتبــار أن هــذه األرايض
مناطــق رمايــة عســكرية لجيشــه ،وهــو
يخىش عىل حياة مستوطنيه".
وأكــد رفــض املواطنــن منطــق االحتــال،
إذ يريــدون اندحــاره ومســتوطنيه مــن البؤرة
بشكل كامل ،وإقراره بأن هذه األرض ألهل
القريــة ،والتوقــف عــن أي جرائم اســتيطانية
أو عســكرية فيهــا" ،ففعالياتنــا متواصلــة
يوميــا وخاصــة يوم الجمعة ،حيث شــهدت
الجمعــة املاضيــة مواجهــات عنيفــة بــن

املواطنــن والقــوات التــي اســتخدمت
القوة املفرطة ضدهم".
ولفــت إىل أن املواطنــن يواجهــون بطــش
االحتــال باإلرصار عــىل مواصلة فعالياتهم
وماحقــة دورياتــه بالحجــارة والزجاجــات
الحارقــة الفارغــة "فــا يعقــل اســتياء عائلة
واحــدة مــن املســتوطنن ومواشــيها عــىل
 500دونم من أرايض القرية".
ونبــه أبــو ثابــت إىل أن البــؤرة االســتيطانية
املقامــة عــىل جبــل "املرحــان واملصيــف"
تحــول دون وصــول املواطنــن إىل  25ألــف
دونــم مــن أراضيهــم ،وتفصــل القريــة عــن
امتدادهــا العائــي يف قريــة بيــت دجن ،ما
يعنــي فصــل األغــوار الوســطى عــن مدينــة
نابلس.
واعتــرب ادعــاء االحتــال أن املنطقــة
مصنفــة (ج) وفــق اتفــاق أوســلو ال يعنــي
للمواطنــن شــيئا ،فهــم يدركــون أن هــذه
أرضهم التي سيناضلون حتى الرمق األخر

الســرتدادها ،حتــى لــو كلفهــم ذلــك مزيــدا
من اإلصابات واملعتقلن والشهداء.
ويف القــدس املحتلــة ،التــي تعــاين
تغــوال إرسائيليــا متســارعا لتهويدهــا ،فــإن
املقاومة الشــعبية ال يزال لها دور كبر يف
الوقوف بوجه املخططات اإلرسائيلية ،كام
يؤكــد رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة
التهويد نارص الهدمي.
وأوضــح الهدمــي لـ"فلســطن" أن إدراك
املقدسين بعد فرتة من الزمن أن السلطة
وأجهــزة أمنهــا بــرام اللــه مل تـ ِ
ـأت لحاميــة
املــروع الوطنــي والشــعب الفلســطيني،
بــل عــىل العكــس ،ـجـاءت لحاميــة
االســتيطان وتســهيل مهمــة االحتــال يف
بنــاء مزيــد مــن املســتوطنات وقضــم مزيــد
مــن األرض جعلهــم يســتعيدون زمــام
املبادرة بأيديهم.
وأضاف أن املقدسين أدركوا أن االحتال
ميعن يف جرامئه ،وأن االســتيطان ينتعش

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي
بلدية النصرات

بتمويل كريم من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي
مرشوع دعم التعليم املهني لاليتام رقم 18ed/14

إعالن عن طرح عطاء رقم ()2021/02

تعلــن جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام – غــزة عــن طــرح عطــاء مــروع "دعــم التعليــم
املهنــي لايتــام عطــاء مــروع "دعــم التعليــم املهنــي لايتــام " بتمويــل كريم من
الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتامعي يف إطار دعم صمود الشــعب
الفلســطيني منحــة رقــم  ،ED18 14-حيــث ســيتم توريــد مــواد تنظيــف ملــدة
عام ،حيث ميكن للراغبن باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل نسخة وثائق
العطــاء مــن مقــر الجمعيــة يف غــزة عــىل العنــوان التــايل :غــزة – الوحــدة– بالقرب
مــن عيــادة الرمــال – هاتــف ,2836883–2861434/وذلــك خــال ســاعات
الــدوام الرســمي ,ابتــدا ًء مــن صبــاح يــوم االثنن املوافــق 2021/12/06م ،حتى
الساعة الحادي عر صباح ًا من يوم االثنن املوافق 2021/12/13م.
الرشوط املطلوبة:
 .1عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسج ً
ا من ذوي االختصاص.
 .2أن يرفق املتقدم يف العرض الفني شهادة خلو طرف من دائريت رضيبة الدخل
و القيمة املضافة وشهادة مشتغل مرخص بالخصوص سارية املفعول ،وخافه.
 .3يجــب عــىل املتقــدم لتنفيــذ العطــاء إرفــاق شــيك بنــيك مصــدق أو كفالة
بنكية بنسبة  % 5من العطاء ساري املفعول ملدة  60يوم.
 .4مثن رشاء كراسة العطاء  200شيكل فقط غر مسرتدة.
مالحظات هامة:
 االسعار غر شاملة رضيبة القيمة املضافة رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. جمعية معهد األمل لأليتام غر ملزمة باقل االسعار ،ولها الحق يف تجزئةالعطاء دون إبداء األسباب.
 آخــر موعــد لتســليم العطــاءات مختوم ـ ًة يــوم الخميــس املوافــق 2021/12/16يف متــام الســاعة الحــادي عــر ظهــر ًا مبقــر جمعيــة معهــد
األمل لأليتام غزة –ش الوحدة– بالقرب من عيادة الرمال.
 ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن ممثــي الركات املشــاركةيف العطــاء أو مــن ينــوب عنهــم يــوم الخميــس املوافــق  2021/12/16يف
متام الساعة الثانية عر والنصف ظهر ًا مبقر جمعية معهد األمل لأليتام.
لالستفسار :معهد االمل لأليتام -غزة – هاتف 2861434

مشــروع "تطويــر قســم النســاء والــوالدة فــي
مستشفى الكويت التخصصي في غزة-فلسطين"

توريد مواد تنظيف

"وادي ياصــول" وتريــد أكــر مــن 600
مقديس من منازلهم.
سياسات عنصرية
ـرا لــدى املقــديس
ال يختلــف الحــال كثـ ً
وهيــب الــددو ( 54عامــا) الذي يعيش حالة
مــن القلــق والتوتــر مــع عائلتــه ،يف أعقــاب
قرار محكمة االحتال بهدم منزله.
ومل يســتطع الــددو خــال حديثــه مــع
"فلســطن" إخفــاء املــأزق الــذي ميــر بــه
حاليــا ،قائــا" :اآلن نعيــش يف قلــق ألن
االحتــال قــد ُيقــدم عــىل هــدم منزلنــا يف
أي وقــت" ،متســائا بقلــب يجتاحه الحرة
واألمل" :كيــف ســيكون مصرنــا بعــد الهــدم،
هــل س ـنُكمل حياتنــا يف الخيــام أم ســيتم
نقلنــا مــن هــذا املــكان الــذي يشــكل لنــا
الحياة؟".
ويقطــن الــددو مــع عائلتــه املكونــة مــن 9
عاما،
أفــراد يف حــي "ياصــول" منــذ نحــو ً 24
ويتعــرض للتهديــد املســتمر مــن بلديــة
االحتــال ،وقــد دفــع غرامــات ماليــة باهظ ـ ًة

يف ســبيل بقائــه يف منزلــه ،عــدا عــن تعرضــه
للهدم مرتن سابقا.
ويتــذرع االحتــال ،وفــق الــددو ،بأنــه
يقطــن يف أرض مخالفــة وغــر مرخصــة،
يصنفهــا "األرض الخــراء" املخصصــة
لبنــاء املتنزهــات الخاصــة باملســتوطنن،
وهــو مــا رفضــه الرجــل املقــديس جملــة
وتفصيــا "فهــذه أرضنــا وورثناهــا عــن آبائنــا
وأجدادنا".
ويؤكــد أن االحتــال يســعى إىل تهجــر
الفلســطينين قــرا مــن األحياء املقدســية
وتفريغهــا ،مــن أجــل منحهــا للمســتوطنن
عــىل "طبــق مــن ذهــب" ضمــن سياســاته
العنرصية.
ومؤخرا ،رفضت محكمة االحتال املركزية
يف القــدس االســتئناف املقــدم مــن أهــايل
"وادي ياصول" ،الذي طالبت فيه بتجميد
قرارات الهدم الصادرة بحق  84بناية ،منها
 56تواجه خطر الهدم الفوري.
ومنذ عام  2004وأهايل حي وادي ياصول

يخوضــون رصاعــا مــع بلديــة االحتــال يف
القــدس يف محاكمــه املختلفــة ،ضمــن
محاوالتهــم الراميــة للحصــول عــىل تصاريــح
تراخيص بناء ،تجنبا للهدم.
ووادي ياصــول ،حــي ريفــي يقــع يف
املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لبلــدة ســلوان
جنــوب املســجد األقــى ،كان ميــر مــن
خالــه ضيــوف املســجد قدميــا عــرب بوابــة
شــيدت عــىل أحــد أطرافــه ،يقطنــه 750
نســمة ،ويتهــدد أكــر مــن  80بيتــا فيــه
خطــر الهــدم ،جــزء منهــا مســجلة يف الطابــو
الــرتيك ،ويعيــش أصحابهــا حالــة مــن القلق
وعدم االستقرار هذه األيام.
وأفــاد تقريــر ملكتــب األمــم املتحــدة
لتنســيق الشــؤون اإلنســانية "أوتشــا"،
بارتفــاع معــدل الهــدم واالســتياء عــىل
منــازل الفلســطينين يف األرايض املحتلــة
منــذ عــام  ،1967بنســبة  21%يف األشــهر
التســعة األوىل مــن العــام الجــاري ،مقارنــة
باملدة نفسها من عام .2020

متويل وارشاف  /جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية  -الكويت
تنفيذ  /لجنة زكاة الدرج

تعلــن لجنــة زكاة الــدرج مــن خــال مقرهــا الرئيــي الكائــن يف غــزة شــارع
الصحابــة عــن طــرح عطــاء رقــم( )2021/02توريد أجهــزة طبية ضمن مروع
تطويــر قســم النســاء والــوالدة يف مستشــفى الكويــت التخصــي " وفقــا
للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعــىل الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا وترغب باملشــاركة يف
هــذا العطــاء مراجعــة مقــر اللجنــة للحصول عىل كراســة العطاء ،وذلك خال
ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة (9:00ص-2:00م) اعتبــار ًا مــن يــوم
(االثنــن  – 2021/12/06الخميــس 2021/12/16م) وذلــك مقابل مبلغ
وقدره  150شيكل فقط ال غر  ،غر مسرتدة ،وفق ًا للروط اآلتية:
 .1األسعار بالدوالر األمرييك.
 .2األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن  90يوم من تاريخ تسليم العطاء.
 .3أن تكون الركة قادرة عىل توفر فواتر رضيبية ملن يرسو عليه العطاء.
 .4ميكن للركات الراغبة باالشــرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل نســخة
مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر لجنــة زكاة الــدرج حســب العنــوان التــايل :غــزة:
الدرج ،شارع الصحابة ،مبنى لجنة زكاة الدرج ،بالقرب من مخبز اليازجي.
 .5ســيتم فتــح مظاريــف العطــاء يف مقــر لجنــة زكاة الــدرج بحضــور من يرغب
مــن ممثــي الــركات املتقدمــة للعطــاء يف نفــس موعــد تســليم العطــاء
الساعة الثانية والنصف مساء يوم الخميس (2021/12/16م).
مالحظات هامة:
• العطاء قابل للتجزئة
• رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
• يحق للجنة زكاة الدرج إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• لجنة زكاة الدرج غر ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
لاستفسار :ميكنكم االتصال هاتف08 2834046 :
او عىل اإلمييل info@zakah-daraj.ps:

إعالن تلزيم حسبة السمك بالنصيرات
بالمزاد بطريق الظرف المختوم
للفترة من  2022/1/1ولغاية 2022/12/31

تعلــن بلديــة النصــرات عــن رغبتهــا يف تلزيــم حســبة الســمك بالنصــرات
وذلــك عــن طريــق املــزاد بالظــرف املختــوم للفــرتة مــن  2022/1/1وحتــى نهايــة
يــوم 2022/12/31وذلــك وفقــا لكراســة الروط واملواصفــات املوضحة يف الئحة
املــزاودة التــي ميكــن الحصــول عليهــا خال الدوام الرســمي للبلدية وعي من يرغب
دخول املزاودة التقيد بالروط املدونة بائحة املزاودة باإلضافة للروط التالية -:
 .1مدة التلزيم سنة كاملة تبدأ من  2022/1/1وتنتهي يف نهاية يوم . 2022/12/31
 .2اســتام الئحــة املزايــدة ورشوطهــا مــن مركــز الجبايــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام
الرسمي اعتبارا من يوم األحد املوافق  2021/12/05مجان ًا.
 .3اعــامل حســبة الســمك تشــمل جميــع انــواع االســامك املســتخرجة مــن
بحــر النصــرات باإلضافــة ايل االســامك التــي تدخــل ايل نفــوذ النصــرات من
محافظــات اخــرى باإلضافــة ايل املحــات التجاريــة التــي تتاجــر باألســامك و
بسطات السمك داخل السوق وداخل نفوذ النصرات .
 .4يرفــق كل مــزاود تأمــن ابتــدايئ نقــدا بقيمــة ثاثــن ألــف شــيكل داخــل
الظرف املختوم.
 .5يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد لبلديــة النصــرات بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــد ًا
وكام ً
ا خال  48ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املزاد عليه ويف حالة عدم
الدفع خال املدة املذكورة يحق للبلدية مصادرة التأمن واحالته ملن يليه
يف الرتتيب او اعادة االعان حسب ما تراه البلدية .
 .6يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظرف املزاودة بالظرف املختوم يف صندوق
العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الحاديــة عــرة صباح ـ ًا مــن يــوم
االربعاء املوافق  2021/12/08لدي البلدية.
 .7ســيتم فتــح مظاريــف املــزاودة يــوم االربعــاء املوافــق 2021/12/08
الساعة الثانية عرة ظهر ًا بصالة االجتامعات مبقر البلدية .
 .8البلدية غر ملزمة بأعىل األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب .
 .9للبلدية الحق يف إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب ودون أي إستحقاق للغر.
 .10يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد بدفــع تكاليــف رســوم نــر اإلعانــات يف
الصحف بالغ ما بلغت حتى لو تم التلزيم عرب التفاوض املبارش.
رئيس بلدية النصرات /د .إياد أحمد مغاري

ويتوســع يف األرض الفلســطينية يف
فــرتات الهــدوء ،مــا جعلهــم يقظــن ألي
محاولــة اللتهــام أرضهــم ،بينــام يف أوقــات
الهبــات الشــعبية التــي قامــوا بهــا كــام يف
بــاب العمــود وســلوان وغرهــا اســتطاعوا
ردع االحتــال وإجبــاره عــىل الرتاجــع أو
تأخر تنفيذ مخططاته.
وأكــد أن املقاومــة الشــعبية ووحــدة
الشــارع املقــديس وتوجيــه البوصلــة
باالتجــاه الصحيــح كانــت الــرادع األســاس
لاحتــال وجرامئــه ،كــام تجــىل ذلــك يف
مواجهــات رمضــان املــايض التــي أدت
لتدخــل املقاومــة يف غــزة مبعركــة "ســيف
القــدس" ،وأضافــت بعدا عســكريا للرصاع
مع االحتال يف املدينة.
وقال" :لوال املقاومة الشعبية يف مواجهة
االحتــال ،ودعــم املقاومــة املســلحة كــام
يف ســيف القدس ،ملا التفت الرأي العام
الدويل للمدينة وجرائم االحتال فيها".
دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي
بلدية النصرات

إعالن تلزيم مواقف السيارات (الكراج) بالنصيرات
بالمزاد بطريق الظرف المختوم
للفرتة من  2022/1/1ولغاية 2022/12/31

تعلــن بلديــة النصــرات عــن رغبتهــا يف تلزيــم املواقــف التاليــة وذلــك عــن طريــق
املزاد بالظرف املختوم للفرتة من  2022/1/1وحتى نهاية يوم2022/12/31
وذلــك وفقــا لكراســة الــروط واملواصفــات املوضحــة يف الئحــة املــزاودة التــي
ميكــن الحصــول عليهــا خــال الــدوام الرســمي للبلديــة وعــي مــن يرغــب دخــول
املزاودة التقيد بالروط املدونة بائحة املزاودة باإلضافة للروط التالية -:
 .1مدة التلزيم سنة كاملة تبدأ من  2022/1/1وتنتهي يف نهاية يوم . 2022/12/31
 .2اســتام الئحــة املزايــدة ورشوطهــا مــن مركــز الجبايــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام
الرسمي اعتبارا من يوم االحد املوافق  2021/12/05مجان ًا.
 .3املواقــف هــي (مواقــف ســيارات األجــرة مــن كــراج الســيارات املخصــص
للمنطقة الجنوبية ومدينة الزهراء ومدينة غزة والخطوط الداخلية بالنصرات) .
 .4يرفــق كل مــزاود تأمــن ابتــدايئ نقــدا بقيمــة ثاثــن ألــف شــيكل داخــل
الظرف املختوم.
 .5يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد لبلديــة النصــرات بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــد ًا
وكام ـ ً
ا خــال  48ســاعة مــن تاريــخ إشــعاره برســو املزاد عليــه ويف حالة عدم
الدفع خال املدة املذكورة يحق للبلدية مصادرة التأمن واحالته ملن يليه
يف الرتتيب او اعادة االعان حسب ما تراه البلدية .
 .6يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظرف املــزاودة بالظرف املختوم يف صندوق
العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا مــن يــوم االربعــاء
املوافق  2021/12/08لدي البلدية.
 .7ســيتم فتــح مظاريــف املــزاودة يــوم االربعــاء املوافــق 2021/12/08
الساعة العارشة صباح ًا بصالة االجتامعات مبقر البلدية .
 .8البلدية غر ملزمة بأعىل األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب .
 .9للبلدية الحق يف إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب ودون أي إستحقاق للغر.
 .10يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد إحضــار شــهادة حســن ســر وســلوك مــن
الجهات املختصة .
 11يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد بدفــع تكاليــف رســوم نــر اإلعانــات يفالصحف بالغ ما بلغت وحتى لو تم التلزيم عرب التفاوض املبارش.
رئيس بلدية النصرات /د .إياد أحمد مغاري
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F E L E S T E E N O N LI N E

خصصت موازنته لتعزيز صمود شعبنا

حامس تعلن بدء فعاليات انطالقتها الـ  34وتلغي املهرجان املركزي

غزة /جامل غيث:
أعلنــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس ،أمس ،انطاق
فعاليــات االحتفــال بالذكــرى الرابعــة والثاثــني النطاقتهــا
تحت عنوان "حامس ..درع القدس وطريق التحرير".
وقــال الناطــق باســم الحركــة فــوزي برهــوم ،خــال مؤمتــر
صحفــي أمــام منــزل مؤسســها الشــيخ الشــهيد أحمــد
ياســني ،بحــي الصــرة وســط مدينــة غــزة ،أمــس :إنهــا ويف
ـوم الوفــا ِء لشــعبِنا وللشــهدا ِء وللجرحــى ولــأرسى ،ونظـ ًـرا
يـ ِ
ِ
ِ
ـكلٍ
ـام،
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ب
ـطني
ـ
س
فل
ـا
ـ
ه
ب
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ـ
مت
ـي
ـ
ت
ال
ة
ـ
ب
الصع
ـروف
ـ
للظ
ُ
ُ
ٍ
َ
ـارص بشــكلٍ
نعلن إلغــا َء املهرجانِ
ٍ
ـ
ح
امل
ة
ـز
ـ
غ
ـاع
ـ
ط
خاصُ ،
وق ُ
ُ
ـتخصص الحركةُ
ـزي لهــذ ِه االنطاقةِ ،وسـ
ُ
ـري املركـ ِ
الجامهـ ِ
ـاملِ
ـاريع التطوعي ـةِ ،وخدم ـ ِة أبنــا ِء
ـ
ش
وامل
ـ
ع
لأ
موازنا ِتــه
ِ
شعبِنا ،وتعزي ِز صمودِهم".
خت َّ
كل معاين الجها ِد
رس ْ
وأضاف برهوم أن هذه الذكرى ّ
ر مــن ثاث ـ ِة عقــو ٍد مــن
والنضــالِ واملقاوم ـ ِة عــى مــدى أك ـ ِ
ـتهداف اإلرسائيــيل املتواصــلِ ِ
ِ
ألرضنا
الزمــنِ يف وج ـ ِه االسـ
وشعبِنا ومقدساتِنا.
وأكــد أن حــامس ،واجهــت بثبا ِتهــا وتضحيـ ِ
ـات وصمــو ِد
ـكري
قيادا ِتهــا ورجا ِلهــا وشــبابِها ونســائِها وجها ِزهــا العسـ ِّ
كتائب ع ِز الدينِ
الفلسطيني أعتى
شعبنا
ِ
القسامَ ،
ومعها ُ
ِ
ُ
َ
َ
ٍ
واألرض
ـان
ـ
س
اإلن
ت
ف
ـتهد
ـ
س
ا
ـة،
ـ
ي
إرسائيل
ة
ـ
م
هج
وأرشس
َ
َ
َ
ِ
واملقدسات.
والتاريخ
والهوي َة
وأضــاف" :نجــد ُد العهـ َـد مـ َـع الشــهدا ِء والجرحــى واألرسى،
ِ
وأرضنــا وقدسِ ــنا ،وشــعبِنا يف كلِ مــكانٍ  ،يف الداخــلِ
والشـ ِ
ـدس والداخــلِ
ـتات ،ويف غــز َة والضف ـ ِة والقـ ِ
ـطيني املحتــلِ يف وج ـ ِه االحتــالِ وكلِ مشــاريع ِه
الفلسـ ِ

وفد من حامس يزور منزل الشهيد أحمد ياسني
الصامدين يف املنايف والشـ ِ
ـتات،
ومخططات ـهِ ،ومـ َـع أهلِنا
َ
أننا مستمرون يف برنامج املقاومة".
أيضــا مـ َـع ِّ
وتابــع" :نجــدد العهــد ً
كل أبنــا ِء أم ِتنــا العربي ـ ِة
ـامل ومحبــي القضي ـ ِة
واإلســاميةِ ،ومـ َـع كلِ أحــرا ِر العـ ِ
ـني عنهــا وعــن مقاوم ِتنــا ،أننــا
الفلســطيني ِة واملدافعـ َ
ـتمرون يف هــذا الطريــقِ والنهـ ِـج وبرنامـ ِـج املقاوم ـةِ،
مسـ
َ
وبأشــكالِها وأدوا ِتهــا كاف ـ ًة ،ويف مقدم ِتهــا املقاوم ـ ُة
املســلح ُة ،حتــى تحري ـ ِر ِ
ـزاع حقوقِ
أرضنــا ومقدســاتِنا ،وانتـ ِ
شعبِنا كامل ًة مهام َ
ُ
التضحيات".
مت
بلغ
الثمن وعظ ْ
ُ
ُ
وأكــد برهــوم أن حــامس ،لــن ترتاجع عن ثوابتها وال مبادئها
ولــنْ تتنـ َ
أي حــقٍ مــنْ حقــوقِ شــعبِنا ،وال عــنْ ذر ِة
ـازل عــنْ ِّ
ُ
ـراب مــنْ ِ
ـطني لنــا مــنْ رش ِقهــا
تـ ٍ
ـطني كل فلسـ َ
أرضنــا ،ففلسـ ُ

(تصوير /محمود أبو حصرة)
إىل غربِها ،ومنْ بحرِها إىل نهرِها.
أي اتفاقـ ٍ
ـص مــن حقــوقِ شــعبِنا لــنْ
وأردف أن َّ
ـات تنتقـ ُ
ُ
ِ
ـاريع التســوي ِة والتطبيـ ِـع
ـ
ش
م
وكل
ًا،
ئ
ـي
ـ
ش
ة
ـ
ق
الحقي
ـر مــن
تغـ َ
ِ
ِّ
ومحـ ِ
ودمج االحتالِ
ـاوالت يك الوعـ ِـي وشــيطن ِة املقاوم ـةِ،
ِ
إىل زوالٍ .
وذكــر برهــوم ،أن إميا َننــا بحتمي ـ ِة االنتصــا ِر راســخٌ يف
وإن
ـروس يف وجدا ِننــا ،ثابـ ٌ
ـت يف إراد ِتنــاَّ ،
عقيد ِتنــا ،مغـ ٌ
ر متواصل ـ ٌة وال
معرك ـ َة إعدا ِدنــا وتجهي ِزنــا لانتصــا ِر الكب ـ ِ
ُ
ودحر االحتالِ ســوى مســأل ِة
ـطني
تتوقف ،وما
تحرير فلسـ َ
ُ
ُ
ٍ
قادم ال محالة.
وقت ،وه َو ٌ
وهنــأ برهــوم ،الشــعب الفلســطيني واألمــة وأحــرار العــامل
بهذ ِه الذكرى العظيم ِة التي ّ
َ
جميعا يف
"األمل لنا
لت
شك ْ
ً

"الديمقراطية" تدعو قيادة السلطة إلعادة النظر في «رهاناتها الفاشلة»

"العدل" تدين جرمية إعدام االحتالل للشاب «سليمة» يف القدس

غزة /محمد األيويب:
نــددت وزارة العــدل يف قطــاع غــزة،
بجرميــة اإلعــدام التــي ارتكبهــا جنــود
االحتــال اإلرسائيــيل بحــق شــاب
فلســطيني مــن القــدس املحتلــة بقتلــه
من مسافة الصفر.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا ،أمــس:
إن "قتــل االحتــال الشــاب محمــد
عامــا بالقــرب
شــوكت ســليمة "ً "25
من باب العمود بالقدس املحتلة وهو
دمــا ،جرميــة واضحــة وتســتحق
ينــزف ً
املاحقــة القانونيــة الرسيعــة وتقديــم
الجنــاة إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة
فو ًرا ودون مامطلة واجرتار كافة جرائم
اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون التــي
يرتكبهــا االحتــال عــى أبــواب املدينة
املقدسة".
وأكــدت أن املاحقــة التــي يقــوم بهــا
االحتــال لــذوي الشــهداء والتضييــق
عليهــم وتفجــر منازلهــم هــي سياســة
عقــاب جامعــي تســتوجب الحاميــة
الدولية ألبناء الشعب الفلسطيني.
كــام أدان مركــز اإلنســان للدميقراطيــة
والحقوق-غــزة ،جرميــة اإلعــدام التــي
قامــت بهــا قــوات االحتــال بحــق
الشــاب "ســليمة" ،يف جرميــة حــرب
متكاملــة األركان وعــى العلــن ،توجب

محاسبة مرتكبها.
وقالــت املركــز يف بيــان صحفــي :إن
"جرائــم القتــل التــي يرتكبهــا االحتــال
بحــق الفلســطينيني ،والتــي زادت
وترتهــا خــال العــام الجــاري ،تــأيت
ضمــن سياســة القــوة املميتــة التــي
يســتخدمها ضــد الفلســطينيني،
لتهديــد حياتهــم واســتقرارهم
ويجعلهــم يف خطــر دون مأمــن مــن
عنرصية االحتال".
وأضــاف :أن جرميــة القتــل التــي
قامــت بهــا قــوات االحتــال خــارج
نطــاق القانــون ،وجرميــة حرب متكاملة
األركان ،وانتهــاك ألســمى حــق كفلتــه
القوانــني الدوليــة واألعــراف "الحــق
يف الحيــاة" ،األمــر الــذي يســتوجب
تدخــل لوضــع حــد النتهــاكات
االحتــال اإلرسائيــيل ،وضــامن حقــوق
الفلسطينيني.
وحمــل املركــز الحقوقــي ،االحتــال
ّ
كامــل املســؤولية عــن تلــك الجرميــة،
مطالبــا األمــم املتحــدة ومكتــب
ً
املفــوض الســامي التابــع لهــا يف
األرايض الفلســطينية ومجلــس حقوق
اإلنســان ،مبتابعــة الجرميــة وفتــح
تحقيــق فيهــا والعمــل عــى محاســبة
االحتال.

إعالن طرح عطاء
رقم العطاء/6( :ل)2022-2021/
لتوريد رسائل جوال قصيرة SMS
بالجامعة اإلسالمية  -غزة

تعلــن دائــرة اللــوازم واملشــرتيات بالجامعــة اإلســامية بغــزة عــن طــرح عطــاء
(لتوريــد رســائل جــوال قصــرة  .)SMSفعــى الراغبــني باالشــرتاك مراجعــة
دائــرة اللــوازم واملشــرتيات الســتام كــراس املواصفــات ،ورشوط العطــاء
ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق2021/12/06 :م ،مقابــل مبلغ قدره 50$
(خمسون دوالر) غر مسرتدة ،تدفع يف الدائرة املالية بالجامعة اإلسامية.
⃣ آخــر موعــد لتســليم العــروض الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــر يــوم األربعــاء
•
املوافق  2021/12/15مـ.
⃣ تفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة والنصف ظهر نفس اليوم.
•
⃣ لاستفســار يرجــى مراجعــة دائــرة اللــوازم واملشــرتيات ،هاتــف رقــم
•
.08 - 2641416
⃣ ميكنكــم مراجعــة عــرض الســعر ورشوط العطــاء عــر صفحــة الجامعــة عــى
•
العنوان www.iugaza.edu.ps
⃣ رسوم اإلعان يف الصحف املحلية عى من يرسو عليه العطاء.
•
والله ويل التوفيق،،،
دائرة اللوازم واملشرتيات
الجامعة اإلسامية بغزة

يف ســياق متصــل ،قالــت الجبهــة
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني :إن
جرمية اغتيال قوات االحتال للشــاب
واقعــا يعمــل
"ســليمة" ،تــأيت لتؤكــد ً
االحتــال عــى فرضــه عــى شــعبنا،
بحيــث تبــدو جرائــم االحتــال يف
دفاعــا عــن الــذات
إعــدام أبنــاء شــعبنا ً
ضــد "اإلرهــاب" الفلســطيني ،تدعمها
يف ذلــك اإلدارة األمركيــة التــي
أخلفــت كل وعودهــا لقيــادة الســلطة،
يف الرتاجــع عــن تطبيقــات "صفقــة
القــرن" وإجــراءات الرئيــس الســابق
دونالد ترامب.
وأضافــت الجبهــة يف بيان ،أمس أن ما
يشـ ّـجع دولــة االحتــال عــى الذهــاب
أكــر فأكــر يف سياســة اإلعــدام بالــدم
البارد ألبناء شــعبنا ،هو تخ ّلف القيادة
الرســمية عــن توفــر الحاميــة ألبنــاء
شــعبنا ضــد حمــات االعتقــال اليوميــة
التي تشــن يف أنحاء الضفة ،ومصادرة
األرايض وهــدم املنــازل ،إىل جانــب
اقتحــام األقــىص وإعــدام املواطنــني
وتركهم ينزفون حتى املوت.
وأكــدت أن عــودة قيــادة الســلطة

إىل االلتــزام باتفاقــات أوســلو
 ،17/11/2020والرتاجــع عــن
التوافقــات الوطنيــة ،هــو الــذي أســهم
يف فتــح البــاب أمام ســلطات االحتال
للتغ ـ ّول يف ارتــكاب جرامئهــا ،وفتــح
البــاب أمــام قطعــان املســتوطنني
لتتغــول هــي األخــرى يف نهــب
األرض ،والتعــدي عــى املزارعــني
الفلســطينيني واقتحــام املســجد
األقىص بشــكل يومــي ،وتكريس أجزاء
منــه بقــوة األمــر الواقــع مكا ًنــا للصــاة
التلمودية.
ودعــت الجبهــة قيــادة الســلطة إلعــادة
النظــر برهاناتهــا الفاشــلة ،والتوقــف
عــن اعتبــار الرباعيــة الدوليــة هــي حبــل
اإلنقــاذ ،مؤكــدة أن حبــل النجــاة ،هــو
يف الدعــوة إىل حــوار وطنــي جــاد وذي
مغــزى يرتأســه الرئيــس محمود عباس،
يضــع جــدول أعــامل يغطــي القضايــا
امللحــة ،مبــا ميكــن مــن إعــادة
الوطنيــة
ّ
بناء إسرتاتيجية كفاحية تتوحد حولها
القــوى الفلســطينية ،تشــكل بدي ـ ًا
لخيارات أوســلو ،وتستجيب لخيارات
شعبنا يف مقاومته لاحتال.

زمــنِ التطبيـ ِـع والرتاجـ ِـع والـ ِّ
مؤكدا
ـذل واملهان ِة والخــذالنِ "،
ً
ـرشوع الجهــا ِد واملقاوم ـةِ،
ـ
مل
لت رافع ـ ًة
أن انطاقتهــا شـ ّـك ْ
ِ
أروع األمثل ـ ِة يف التضحي ـ ِة والفــدا ِء والصمــو ِد
ورض َبـ ْ
ـت َ
والعطاءِ.
وبــني أن فعاليــات االنطاقــة املختلف ـ ُة واملمتــد ُة ســتنطلقُ
ـات ،يف كافــة املناطــقِ  ،وتشــمل األعـ ُ
يف هــذ ِه اللحظـ ِ
ـامل
ـارات أرسِ الشــهدا ِء والجرحــى واألرسى،
التطوعي ـ ُة ،وزيـ ُ
لكتائب الشهيدِ ع ِّز الدينِ القسام،
واملناورات العسكري ُة
ُ
ِ
والفعاليات امليداني ُة واإلعامي ُة.
واألنشط ُة
ُ
(درع القـ ِ
ـدس  -وطريــقُ التحريــر)
ـم
ـ
س
ا
ـامس
ـ
ح
وأطلقــت
ُ
َ
تتويجــا النتصـ ِ
ـارات
ـام ،والتــي تــأيت
ً
عــى انطاق ـ ِة هــذا العـ ِ
ِ
كتائب القســام
ـا
ـ
ه
ت
مقدم
ويف
ِ،
ة
ـر
شــعبِنا ومقاومت ـ ِه املظفـ
ُ
ـدد ْت وهـ َـم جيـ ِ
ـش االحتــال اإلرسائيــيل وقيادا ِت ـ ِه
التــي "بـ َ
َ
َ
وهزم ْت منظومتَه
الجبانةِ ،وكشــفت زيف كيا ِن ِه
املزعومَ ،
ِ
األمني ـ َة والعســكري َة والسياســي َة ،ومــا سـ ُ
ـيف القـ ِ
ـدس عنــا
ببعيدٍ ".
نؤكد مجد ًدا متسـ ّـكنَا
وأكــدت أن هــذه االنطاقــة تــأيت يك َ
حريصني عى تجسيدِ ِّ
كل معاين الوحد ِة
بثوابِت شعبِنا،
َ
واألخوةِ ،والرشاك ِة واستعاد ِة البعدِ
االسرتاتيجي ملحيطِ نا
ِ
ِ
ـرشوع
ـ
م
و
ة
ـطيني
ـ
س
الفل
ـامي لقضي ِتنــا
ِ
ـريب واإلسـ ِ
العـ ِ
املقاوم ـةِ ،مؤكــدة أن حــامس عــى العهــد باقيــة ،وأنهــا
ـرب بــإذنِ الل ـ ِه عــز
للنــرصِ والتحري ـ ِر وتحقيــقِ وعــدِ اآلخــر ِة أقـ ُ
وجل.
َ
َ
ِ
وأهــدت حــامس ،هــذه االنطاق ـة املبارك ـة لشــعبِنا
ـطيني يف املنــايف والشـ ِ
ـتات ،وألم ِتنــا العربي ـ ِة
الفلسـ ِ
ِ
العامل.
ر
وألحرا
ِ،
واإلسامية
ِ

إطالق حملة إغاثية

يف مخيم برج الرباجنة

بروت /فلسطني:
أطلقــت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــامس" ،أمــس ،أوىل فعاليــات الحملــة
اإلغاثيــة "حــامس حــدك  ..يـ ٌـد تقــاوم ويـ ٌـد تغيــث" ،يف مخيــم بــرج الراجنــة يف
العاصمة اللبنانية بروت ،بحضور شخصيات سياسية وشعبية وأهلية.
وأعلــن رئيــس العمــل الجامهــري يف حركــة "حــامس" ،رأفــت مــرة ،بــدء الحملــة
اإلغاثيــة انطا ًقــا مــن مخيــم بــرج الراجنــة ،إذ ستشــمل جميــع املخيــامت
والتجمعــات الفلســطينية يف لبنــان ،مؤكـ ًـدا اســتمرار حركتــه يف تقديــم مــا
وعد مرة دعم الاجئني الفلسطينيني
بوسعها لاجئني الفلسطينيني يف لبنانّ .
مؤكدا أن الواقع االقتصادي واالجتامعي الصعب
ومتكينهم "جهادا ومقاومة"،
ً
"يفرض عى الكل الفلســطيني العمل الدؤوب لحامية الاجئني الفلســطيني"،
داعيــا "األونــروا" إىل تحمــل مســؤولياتها والقيــام بواجبهــا تجــاه الاجئــني
ً
الفلســطينيني .بــدوره أكــد املســؤول الســيايس لحركــة "حــامس" يف بــروت،
أبــو خليــل قاســم ،أن "هــذه الحملــة لدعــم العائــات املتعففــة يف مخيــم بــرج
الراجنة وكل املخيامت الفلسطينية" ،وأوضح أن "الحملة ستمتد طيلة الشهر
الجاري ،وتشمل طرودا غذائية وإنارة منزلية ومواد تنظيف منزلية" .وقال قاسم
إن "الحملــة تــأيت يف ســياق رؤيــة حــامس لتبنــي همــوم الاجئني وإســناد دورهم
الوطنــي يف القضيــة الفلســطينية عــى مــدار عقــود مــن الزمــن" ،مؤكـ ًـدا "حــق
الاجئــني الفلســطينيني يف لبنــان بالحصــول عــى حقوقهــم املدنيــة واإلنســانية
قرسا بفعل اإلجرام الصهيوين".
لحني العودة إىل قراهم التي هجروا منها ً

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

قلق إرسائييل من الوضع
بني فلسطينيي الـ()48

جنائ ًّيا وأمن ًّيا

مــا زالــت األوضــاع الداخليــة يف مــدن فلســطني املحتلــة عــام 48
تحظــى مبتابعــة أمنيــة وسياســية حثيثــة مــن دوائــر االحتــال ،مــع
مــا تشــهده مــن تفــي ظاهــرة الجرميــة والعنــف بــني املواطنــني
الفلســطينيني أنفســهم مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى تنامــي املشــاعر
الوطنيــة والقوميــة لديهــم ،خاصــة بعــد انخراطهــم املفاجــئ يف هبــة
مايو خال التضامن مع القدس واألقىص والشيخ جراح وغزة.
رسا أن االحتــال أجهزتــه األمنيــة ورشطتــه وحــرس حــدوده
مل يعــد ًّ
متواطئ من أذنيه حتى أخمص قدميه يف الظاهرة املؤسفة األوىل،
وهــي الجرميــة وحــاالت القتــل والثــأر ،بتســاهله يف التعامــل مــع
املجرمــني الذيــن تثبــت إدانتهــم بارتــكاب هــذه الجرائــم ،فضـ ًـا عــن
كونه "يســهل" أحيا ًنا وصول بعض األســلحة إىل أيديهم ،ألنه مقتنع
بالكامــل أن هــذه األســلحة لــن تتحــول يف يــوم مــن األيــام إىل صــدور
جنوده ومستوطنيه ،ما دفعه ملزيد من اإلمعان يف التعامل بأريحية
ً
تطبيقــا ملبــدأ اســتعامري قديــم جديــد عنوانــه:
إزاء هــذه الظاهــرة
"فرق تسد".
بــدأت تطــال هــذه الظاهــرة الخطــرة رمــو ًزا وشــخصيات فلســطينية
عربيــة ذات وزن ثقيــل بــني فلســطينيي ال ــ ،48مــن مســئولني ووجهــاء
وأكادمييني ،األمر الذي قد مينح مصداقية ووجاهة لاتهام املوجه
لاحتــال بأنــه رمبــا "ينتقــي" الضحايا ،رغبة بتفريــغ الجبهة الداخلية
الفلســطينية مــن هــذه القامــات ،ويف الوقــت ذاتــه إعفــاء ســاحته من
االتهــام بارتــكاب الجرميــة ،ألن الدالئــل والبينــات تشــر إىل منفذيــن
فلســطينيني وعــرب ،والخلفيــة جنائيــة ،تخيلــوا معــي يف هــذه الحالة
كم عصفور اصطاد هذا االحتال الخبيث!
يف الوقت ذاته تزداد الحمات األمنية التي تقودها قوات االحتال
ضد ما تسميها ظاهرة "تجارة األسلحة" ،والخشية أن تصل إىل "أيدٍ
معادية" ،ال سيام قوى املقاومة يف الضفة الغربية ،وهذه األسلحة
إمــا يحصــل عليهــا بالســطو عــى قواعــد جيــش االحتــال ومقــاره
العسكرية ،أو التهريب من خارج الحدود ،ال سيام الرشقية منها.
ـودا حثيثــة ملاحقة هذه
تبــذل قــوات االحتــال وأجهزتهــا األمنيــة جهـ ً
ـطينيا،
الظاهــرة ،ورفعــت لوائــح اتهــام بتهريــب أســلحة ضــد  52فلسـ ًّ
ارتفاعا
اعتقلــوا ضمــن أكــر عمليــة اعتقال لتجار األســلحة ،ورصدت
ً
ـادا يف محــاوالت تهريــب الســاح إليهــم ،خاصة مــن األردن ولبنان،
حـ ًّ
مسدســا و 20بندقيــة
ومنــذ مطلــع  2021صــادرت الرشطــة 140
ً
هجومية ،ونفذت يف النقب مداهامت عى أهداف لضبط أسلحة
ومخــدرات ،وهــي العمليــة الثالثــة خــال  6أســابيع ،شــملت اعتقــال
 ،255و 245عملية بحث يف املواقع املختلفة ،وضبط  56وسائل
قتالية.
من الواضح أن الوضع األمني بني فلســطينيي الـ ،48بشــقيه الجنايئ
والوطني ،مصدر قلق دائم لكيان االحتال ،عى اعتبار أن الحديث
يدور عن خارصته الضعيفة ،وأي خلل أمني قد يحصل يعني تكبده
خسائر أمنية وبرشية كبرة ،وسط عجز واضح يف القدرة عى وضع
اليد عى مختلف تفاصيل هذا الوضع القائم.

إعالن طرح عطاء

بترع كريم من فاعيل الخر ،تعلن
جمعية قوافل الخر عن طرح عطاء رقم
( )QAW-T01 /2021والخاص مبرشوع "حفر وإنشاء ثالث آبار مياه "
وذلك حسب الرشوط واملواصفات وجدول الكميات املوضح يف وثائق العطاء.

وظيفة شاغرة
مطلوب للعمل في البنك الوطني اإلسالمي
مبرمج ودعم فني
وفق البيانات التالية:

إعــــــالن طرح عطاء المرة الثانية
رقم G/05/ 2021- MCH
توريد أجهزة حاسوب

تعلــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة حاســوب

فعــى الراغبــني بالتقــدم للعطــاء التوجــه إىل مكتــب نائــب الرئيــس – تــل
الهــوى مقابــل مبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون الســتام وثائــق العطــاء ابتــداء
مــن يــوم االثنــني املوافــق  2021/12/06وحتــى يــوم االثنــني املوافــق
 2021/12/13من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الساعة الواحدة ظهر ًا.
وفق الرشوط التالية -:
 .1آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/12/14
الساعة الواحدة ظهر ًا.
 .2إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك صادر من بنك معتمد بقيمة  % 5من
قيمة العطاء كتأمني دخول العطاء سارية املفعول ملدة  90يوم ًا.
 .3األسعار بالدوالر األمرييك شاملة رضيبة القيمة املضافة.
 .4الجامعة غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.
 .5للجامعة الحق يف تجزئة العطاء.
 .6مثن كراس العطاء (  150شيكل ) غر مسرتدة.
 .7رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
 .8من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
 .9لاستفســار أو املرا جعــة االتصــال عــى تليفا كــس 2629777
أو جوال .0598880885
جــامعـة القــدس املفتوح ــة
دائرة اللوازم واملشرتيات -قطاع غزة

فعى الرشكات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نسخة
منــه مــن مقــر جمعيــة قوافــل الخــر خــال أوقــات الــدوام الرســمي ،وفيــام يــيل
الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
 .1ميكــن فقــط للــرشكات التــي يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة،
ولديهــا خــرة جيــدة بهــذا النــوع مــن األعــامل ،وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــى
التنفيذ حسب الرشوط ،وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وسامة الوضع املايل،
ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسمي ًا لدى دوائر الرضيبة.
 .2يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة.
 .3يجــب عــى املتقــدم أن يكــون قــادر ًا عى إصدار فواتر رضيبية وشــهادة
خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
 .4يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن  90يومــا مــن
تاريخ تقديم العطاء.
 .5كفالــة دخــول العطــاء :يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة
( )$ 1,500أو ما يعادلها بعملة الشيكل إما بكفالة بنكية أو بشيك بنيك مصدق من
البنك الوطني االسامي باسم جمعية قوافل الخر ساري املفعول ملدة ال تقل عن
 90يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 .6يتــم تســليم العطــاء يف مقــر جمعيــة قوافــل الخــر ،ولــن يتــم النظــر يف العطــاءات
املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املذكور يف الجدول ،وسيتم فتح املظاريف
يف نفس يوم تسليم العطاء بحضور من يرغب من الرشكات املتقدمة للعطاء.
 .7رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 .8ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى جوال رقم ()0599285429
خال أوقات الدوام الرسمي.
أوقــات الــدوام الرســمي :مــن األحــد إىل الخميــس ،مــن الســاعة 09:00
صباحا إىل الساعة  03:00مساء.
جمعية قوافل الخر

املؤهالت والخربات
م .الوظيفة
 شهادة بكالوريوس يف هندسةالحاسوب او تكنلوجيا املعلومات
 خربة ال تقل عن سنة يف لغة . C# خربة ال تقل عن سنة يف التعاملمع قواعد بيانات االوراكل.
 القــدرة عىل التفكــر والتحليل .1مربمج املنطقي وحل املشاكل.
 لغة انجليزية تقنية متميز. تحمل ضغط العمل و الرغبة يفالتطوير املستمر.
 املعرفــة بالتقنيــات الحديثــةاملستخدمة يف الربمجة.
 -ال يزيد العمر عن  27عام.

املهارات

 العمل ضمنفريق والقدرة
عــىل تحمــل
ضغط العمل.

فعــى الراغبــني بالتقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاه  ،وتتوفــر فيهــم
الرشوط املبينة  ،تعبئة طلب التوظيف اإللكرتوين من خال الرابط
 http://inb.ps/jobsعى املوقع اإللكرتوين للبنك الوطني اإلســامي
 ،عل ً
ام بأن آخر موعد الســتقبال طلبات التوظيف هو يوم الخميس املوافق
2021/12/09م  ،الساعة الواحدة ظهر ًا.
مالحظات :
ِ
تستوف الرشوط املطلوبة.
• لن يتم النظر يف الطلبات التي مل
• ســيتم النظــر فقــط يف الطلبــات املرســلة عــر الرابــط املخصــص للوظيفــة
ويف املوعد املحدد ,ولن ينظر لغرها.
• سيتم االتصال بقامئة املرشحني للمقابات
غزة – الرمال -تقاطع شارع الثورة مع شارع الجاء
فاكس+ 970 8 2885887 :
تلفون + 970 8 2885886 :
بريد الكرتوين  E-mail:info@inb.ps:املوقع اإللكرتوين www.inb.ps :
البنك الوطني اإلسامي

4

محليات

االثنين  2جمادى األولى 1443هـ  6ديسمبر /كانون األول
Monday 6 December 2021

FELESTEENO NLINE

مسؤول في جامعة بيرزيت :التدهور بجامعات الضفة نتيجة تغول أمن السلطة

مواجهات مع أمن السلطة
استنكارا لقتله
وحرق إطارات
ً

دفن القتيل "خليلية" اليوم
بعد تحديد القاتل ومسرية

مسلحة تجوب جنني

جنن /فلسطن -صفا:
أعلــن ممثــل لجــان اإلصــالح يف جنــن فخــري الرتكــامن مســاء أمــس أن
قاتل املغدور مهران خليلية معروف وســيتم إعالن رســمي بعد الدفن
رسميا واقعة الدم ،يف حن شهدت
اليوم عن اسمه لتحميله وعائلته
ً
مناطــق مختلفــة يف جنــن شــامل الضفــة أمــس ،مواجهــات متفرقــة مــع
قوى أمن السلطة عىل خلفية محاولة األمن منع تداعيات قتل الشاب
خليلية يف الجامعة العربية األمريكية.
وكان إعــالن هويــة قاتــل بشــكل محــدد ورســمي وتبنــي عائلتــه لذلــك
أحــد رشوط عائــالت جبــع يف جنــن شــامل الضفــة الغربيــة املحتلة من
أجــل دفــن ابنهــم وتســلم جثامنــه حتــى تســري القضيــة بشــكلها القانــوين
والعشائري بعد ذلك.
وقــال تركــامن يف لقــاء لجنــة اإلصــالح بأهــايل جبــع الليلــة مــن أجــل أخذ
العطــوة العشــائرية وإقنــاع األهــل بالدفــن غـ ًـدا بعــد صــالة الظهــر :إن
"القاتــل معــروف وســنعلن اســمه هنــا غـ ًـدا ،ونريــد عطــوة ثالثــة أيــام،
ونحن معكم نطالب بإعدامه وإيقاع القصاص الرعي به".
توترا منذ
وجابت بعد ذلك مســرية مســلحة شــوارع جنن التي تشــهد ً
أمس عىل خلفية الحادثة طالب فيها املشاركون بإعدام القاتل.
يف حــن شــهدت مناطــق مختلفــة يف جنــن شــامل الضفــة أمــس،
مواجهــات متفرقــة مــع قــوى أمــن الســلطة عــىل خلفيــة محاولــة األمــن
منــع تداعيــات مقتــل الشــاب مهــران خليليــة أول مــن أمــس يف الجامعة
العربية األمريكية.
وقالــت مصــادر محليــة لوكالــة "صفا" :إن املواجهات تجددت أكرث من
مــرة لــدى قيــام األمــن بفتــح شــارع جنن–نابلس يف جبع ،ومنع الشــبان
من إغالق الشارع باإلطارات وعرقلة حركة املواطنن.
وأشــارت إىل مشــادات ومواجهــات ورشــق بالحجــارة مــن قبــل نســوة
وشــبان لــدى انتشــار األمــن يف البلــدة ومحيطهــا ،يف الوقــت الــذي
تشهد فيه البلدة حالة من الغضب ملقتل خليلية.

فصائـــل املقاومـــة :تواصل اعتـــداءات أجهـــزة السلطـــة
واستمـــرار الفلتـــان س ُيشعـــالن فتيـــل الثـــورة
رام الله-غزة /عبد الله الرتكامين:
قالــت فصائــل املقاومــة الفلســطينية:
إن االعتــداءات والقمــع املتواصــل الــذي
ّ
ّ
تنفــذه أجهــزة األمــن يف الضفــة الغربيــة
ضــد املواطنــن "ستشــعل فتيــل الثــورة
عىل الظلم والقهر الحاصل يف الضفة".
وحملــت فصائــل املقاومــة يف بيــان لهــا
صــدر أمــس ،الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة
كامــل املســؤولية عــن حالــة الفلتــان
األمني يف الضفة الغربية.
وقالــت إن االعتــداءات التــي وصفتهــا
باآلمثة عىل الطالب يف محيط الجامعة
العربيــة األمريكيــة يف جنــن وأدت إىل
قتــل أحــد الطــالب هــي أفعــال الأخالقيــة
والوطنيــة تنــم عــن عقليــة همجيــة يف
التعامل مع اآلخرين.
كام دعت الفصائل إىل رضورة محاسبة
الفاعلن املجرمن ومن أعطاهم األوامر
باالعتــداء عــىل الطــالب وتقدميهــم إىل
محاكمة عادلة يف محاكم نزيهة.
وقــال عضــو الهيئــة اإلداريــة لنقابــة
موظفــي جامعــة بريزيت ســامح أبو عواد
إن مــا يحــدث يف الجامعــات يف الضفــة
الغربيــة ومــا حــدث مــن قتــل طالــب
جامعــي يف محيــط الجامعــة العربيــة
األمريكيــة بجنــن هــو نتيجــة طبيعيــة
لتغــول املؤسســة األمنيــة يف املجتمــع
وعىل كل مناحي الحياة.
وذكر أبو عواد أن األزمة قد بدأت لديهم

أمن السلطة يقمع تظاهرة منددة بقتل الناشط نزار بنات يف رام الله
يف جامعــة بريزيــت بعــد قضيــة اغتيــال
الشــهيد نــزار بنــات ،واملواقــف التــي
بنيت عىل ذلك من الكتل الطالبية.
وطالــب بوقــف هــذا املسلســل وبشــكل
عاجل ،وكف أيدي التدخالت الخارجية
سواء فصائلية أو أمنية أو أي جهة كانت
عــن الحركــة الطالبيــة واألطــر الطالبيــة
والتدخــل يف شــؤون الجامعــات ،وتــرك
األطــر الطالبيــة تأخــذ شــؤونها بيدهــا بنا ًء
عىل مصلحة جامعاتها.
ونبه أبو عواد إىل أن الحركة الطالبية هي
امتــداد للفصائــل ،وكانــت يف الســابق
هــي مــن توجــه البوصلــة الوطنيــة ،وتقــود

(أرشيف)

املجتمع والقضية الفلسطينية.
ولفــت إىل أن الحركــة الطالبيــة الواعيــة
تدفع الثمن اعتقاال ومواجهة واستهدافا
وإصابة واستشهادا ،ويراد لها أن تنحرف
عن دورها الوطني.
وحــول اتهــام إدارة الجامعــات بالصمــت
حيــال األحــداث فيهــا ،أشــار أبــو عــواد
إىل وجــود إدارات تعطــي حصانــة
لبعــض األطــراف بســبب وجــود داعمــن
سياســين لهــم ،وبالتــايل ترفــض
املحاســبة بالرغــم مــن وجــود إثباتــات،
مــا جعــل البعــض يســتمر يف انتهــاك
القوانن واألنظمة.

وطالب بإنزال أقىص العقوبات لكل من
يخالــف مواثيــق الــرف يف الجامعــات
ويقــود خطــاب الكراهيــة واالعتــداءات
عىل بقية األطراف يف الجامعات.
وناقــش مجلــس عمــداء شــؤون الطلبــة
يف الجامعــات الفلســطينية ،أمــس ،مــا
يحــدث يف بعــض الجامعــات ،وآخرهــا
مــا حــدث يف الجامعــة العربية األمريكية
يف مدينــة جنــن ،شــامل الضفــة الغربيــة
املحتلة.
وعــر املجلــس خالل اجتامع طارئ ،عن
ـتنكرا
تضامنــه مــع الجامعــة العربيــة ،مسـ ً
مــا يحــدث مــن عنــف داخــل الجامعــات

حفل غنايئ يف جامعة الخليل يثري استياء وغضب وجهاء املدينة وأهاليها
الخليل-غزة /جامل غيث:
أثــار حفــل غنــايئ صاخــب يف جامعــة
الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة قبــل
وغضبــا واســعن بــن
أيــام ،اســتيا ًء
ً
الوجهــاء واملخاتــري وأهــايل املدينــة،
وســط دعــوات لتحييــد الجامعــات
الفلســطينية والحفــاظ عليهــا وعــدم
تغيــري دورهــا واألهــداف التــي أنشــئت
من أجلها.
وانتــرت مشــاهد مصــو ّرة مــن جامعــة
ً
الخليــل ،تظهــر حف ـ ً
مختلطــا ،حــره
ال
عــدد كبــري مــن الشــبان والفتيــات
وشاركن بالرقص ،عىل أنغام هابطة.
وأدان الشــيخ جريــل رساحنــة ،أحــد

وجهــاء مدينــة الخليــل ،إقامــة حفــالت
مؤكدا
رقص وغناء يف جامعة الخليل،
ً
أنهــا تغايــر الهــدف الذي أنشــئت ألجله
وهي توعية وتدريس شبابنا.
ودعا رساحنة يف حديث لـ"فلسطن"،
لتحييــد الجامعــات الفلســطينية
والحفــاظ عليهــا وعــدم تغيــري دورهــا
واألهداف التي أنشئت من أجلها.
وقــال" :أنشــئت الجامعــات لرتبيــة
األجيــال الصاعــدة عــىل األخــالق
الحميــدة ولخدمــة املجتمــع ،ومل
تنشــأ مــن أجــل الرقــص واملجــون
وتفكيــك املجتمــع ،مؤكـ ًـدا أن تلــك
الحفــالت ســتقود مجتمعنا إىل الهاوية

واالنحــراف والرذيلــة ونــر الفســاد،
داعيــا قــادة الشــعب الفلســطيني
ً
والوجهــاء ليكونــوا عىل قدر املســؤولية
لحامية طالبنا.
ـددا مــن وجهــاء وأهــايل
وبــن أن عـ ً
الخليــل نظمــوا وقفــة رافضــة يف وقــت
ســابق ،أمــام جامعــة الخليــل ومقــر
احتجاجــا
رشكــة جــوال يف املحافظــة،
ً
عــىل الحفــل الغنــايئ املختلــط الــذي
أقامتــه الركــة يف الجامعــة ،والــذي
تخللــه رقــص ومشــاهد خادشــة للحياء،
والهــادف لتغييــب الشــباب عــن
قضاياهم الوطنية.
وأكــد رساحنــة ،أن مدينــة الخليــل

إصابة حرجة لشاب طع ًنا بالخليل
عىل خلفية شجار قديم

الخليل /صفا:
أصيــب شــاب أمــس ،بجــروح بعــد تعرضــه للطعــن
عىل خلفية شجار عائيل قديم يف بلدة الظاهرية
جنويب الخليل بالضفة الغربية املحتلة.
وأفــاد رئيــس بلديــة الظاهريــة راتــب صبــار لوكالــة
"صفا" بتعرض الشاب صفوان النجار ( 23عام ًا)
للطعن ،يف إثر خالف عائيل قديم.
ووصفــت الحالــة الصحيــة للشــاب بـ"الحرجــة"،
ُ

بعــد تعرضــه لعــدة طعنــات يف ظهــره وجســده،
و ُنقل إىل املشــفى األهيل يف الخليل ،الفت ًا إىل
أن الرطة ألقت القبض عىل املعتدي.
وحــذر نشــطاء وحقوقيــون مــن حالــة الفــوىض
والفلتــان األمنــي التــي تشــهدها مــدن الضفــة،
التــي كان آخرهــا مقتل الشــاب مهران خليلية يف
محيــط الجامعــة األمريكيــة بجنــن بعــد تعرضــه
للطعن.

مقصــودة؛ لنــر الفســاد يف صفــوف
أبنائهــا وخاصــة فئــة الشــباب إلشــغالهم
عــن حامية املقدســات وإتاحــة الفرصة
لالحتــالل لســلب أرايض ومســاجد
أهلها.
وبــن أن وجهــاء ومخاتــري الخليــل
ســيتصدون لــكل محــاوالت النيــل مــن
املجتمــع وتدمــري وتغييــب أبنائهــا،
داعيا إىل الرجوع إىل الحق والفضيلة،
ً
وإلغــاء كل األنشــطة املســيئة لقيمنــا
وأخالقنــا وديننــا ،ولحاميــة الطلبة وأبناء
الجامعات.
مــن جانبــه ،عــر مختــار قريــة العيســوية
درويش درويش ،عن غضبه واستنكاره

إلقامــة مهرجــان غنــايئ يف جامعــة
الخليل.
وأكــد درويــش لصحيفــة "فلســطن"
أن منظمــي الحفــل يحاولــون زعزعــة
قيــم املجتمــع الفلســطيني املســلم
املحافــظ وأخالقــه ،وطعنــه يف هويتــه
اإلسالمية املحافظة.
وقــال" :لألســف الشــديد منــر بأيــام
صعبــة جـ ًـدا ملــا نشــهده مــن انحــالل
أخالقي يســود مجتمعنا يف ظل غياب
الــوازع الدينــي ودور الســلطة لتوفــري
البيئــة املناســبة لحاميــة املجتمــع
وتوعيــة الشــباب ،متسـ ً
ـائال" :أال يخجــل
مســؤولو الســلطة مــن نــر الرذيلــة يف

وتحديدا يف جامعاتنا؟!".
املجتمع
ً
وأضاف :يقود املجتمع فئة خارجة عن
الديــن والقانــون وتعمل ً
وفقا ألهوائهم،
فــال يوجــد قائــد حكيــم يحمــي الشــعب
ـريا إىل
مــن الوقــوع يف الرذيلــة" ،مشـ ً
أن تلــك الحالــة تقــود املجتمــع إىل
العصبيــة والرذيلــة ووقــع الجرميــة
والعنف.
وأوضــح أن الحفــالت التــي تقــام مــن
قبــل بعــض الــركات تهــدف إلســقاط
املجتمــع توصلــه إىل االنحــالل ولنــر
جرائــم القتــل واســتراء الفســاد
باملجتمــع وبــن الطلبــة والتــي كان
آخرهــا قتــل الطالــب مهــران خليليــة

ويف جوارهــا ،مرتحـ ًـام عــىل روح شــهيد
الجامعة.
وناشــد املجلــس رئيــس الســلطة محمــود
عبــاس وكل أصحــاب العالقــة بــرورة
العمــل وتكاتــف الجهــود للحفــاظ عــىل
أمــن مؤسســاتنا التعليميــة واســتقرارها،
وتوفــري بيئــة آمنــة يف محيــط هــذه
املؤسســات وداخلهــا ،مبــا يضمــن
الحفــاظ عــىل مقــدرات وإنجــازات
دوما منارات علم
جامعاتنا ،التي مثلت ً
ونضال وبناء بطلبتها والعاملن فيها.
وتسبب شجار بن مجموعة من الطالب
ظهــر أول مــن أمــس ،مبقتــل الطالــب
مهــران خليليــة وإصابة آخرين يف محيط
الجامعة األمريكية بجنن.
وتصاعــدت يف اآلونــة األخــري ظاهــرة
الفلتــان وانتشــار املشــاجرات يف
جامعــات الضفــة الغربيــة ،والتــي تتزامــن
مــع حملــة تشــنها أجهــزة أمــن الســلطة
تســتهدف العمــل الطــاليب الوطنــي
وفعاليــات األطــر الطالبيــة التــي تخــدم
طلبة الجامعات.
وكشــف تقريــر صــدر يف يونيــو املايض،
أن معدل جرمية القتل ارتفع يف الضفة
الغربية والقدس بنســبة  ،69٪يف حن
ارتفعت الجرمية ومظاهر العنف بنســبة
 ٪ 40منــذ بدايــة عــام  2021حتــى
يونيــو /حزيــران مقارنــة مــع الفرتة نفســها
من عام .2020

أول مــن أمــس أمــام الجامعــة العربيــة
األمريكية.
وشدد عىل رضورة حامية الطلبة ،فهم
داعيــا الســلطة لتحمل
عــامد املجتمــع،
ً
مســؤولياتها وتوفــري األمــن للطلبة ومنع
إقامــة حفــالت هابطــة تقــود املجتمــع
إىل الرذيلة.
وشــهدت الضفــة الغربيــة خــالل الفــرتة
املاضيــة إقامــة حفــالت غنائيــة ماجنــة
ومختلطــة يف الجامعــات ،واألماكــن
الدينيــة والتاريخيــة كقريــة أرطــاس
جنــويب غــرب بيــت لحــم ،ومقــام النبــي
مــوىس جنــوب مدينــة أريحــا بالضفــة
الغربية املحتلة.

الفلتان األمني يف جامعات الضفة ..خطر يهدد
التعليــم العالــي تتحملــه السلطـــة

رام الله -غزة /محمد أبو شحمة:
كحــال شــوارع مــدن الضفــة الغربيــة
املحتلة وصلت حالة الفوىض والفلتان
األمنــي وجرائــم القتــل إىل الجامعــات
التعليميــة ،وســط غيــاب واضــح لألجهزة
األمنيــة التابعــة الســلطة ،األمــر الــذي
يهــدد الحيــاة التعليميــة ملئــات اآلالف
من الطلبة.
وكانــت آخــر أحــداث الفلتــان التــي
شــهدتها املؤسســات التعليميــة يف
مــدن الضفــة الغربيــة ،ق ْتــل الطالــب
مهــران وليــد خليليــة ،بعــد أن طعنــه
ممثــل الشــبيبة الفتحاوية ،وإصابة ثالثة
آخريــن يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة
يف جنن.
كــام شــهدت جامعــة بريزيــت ،شــجا ًرا
داخليــا بــن عنــارص كتلة الشــبيبة الذراع
ً
تهجــم
الطــاليب لحركــة "فتــح" ،حيــث
ّ
عــرات العنارص عــىل بعضهم بالرب
والــراخ والشــتائم ،وهــو مــا تســبب يف
تعليق الدراسة يف الجامعة.
وكشــف تقريــر صــدر الرطــة يف يونيــو
املــايض ،أن معــدل جرميــة القتــل ارتفع

يف الضفة الغربية والقدس املحتلتن،
بنســبة  ،69%وارتفعــت الجرميــة
ومظاهــر العنــف بنســبة  40%منذ بداية
عــام  2021حتــى يونيــو /حزيــران مقارنة
مع املدة نفسها من عام .2020
ويؤكــد مديــر مركــز "شــمس" لحقــوق
اإلنســان عمــر رحــال ،أن اإلشــكاليات
يف املؤسســات التعليميــة ليســت
بالجديــد ،حيــث كانــت أعــامل العنــف
بن الحركات الطالبية ألســباب تنظيمية
وسياســية ،ولكــن األيــام الحاليــة بدأنــا
ً
اجتامعيــا ،داخــل
وعنفــا
نشــهد انفال ًتــا
ً
مؤسسات التعليمي الجامعي.
وقــال رحــال لصحيفــة "فلســطن":
"تراجع دور الحركة الطالبية الفلسطينية
ُ
ـلبيا عــىل
ـ
س
ـس
ـ
ك
انع
ـلو
ـ
س
أو
ـاق
ـ
ف
ات
بعــد
ً
ســلوك وقيــم النــاس ،حيــث بالســابق
كانــت الحركــة الطالبيــة رافـ ًـدا للحركــة
الوطنيــة واإلســالمية ،ولكــن يبــدو هنــاك
توجه إلفراغ الحالة الطالبية من دورها".
وأضــاف" :األزمــة األخالقيــة والقيميــة
التــي نشــهدها يف املجتمــع بشــكل عــام
وبــن الشــباب بشــكل خــاص ،وهنــاك

تهــاون مــن إدارة الجامعــات التخــاذ
إجــراءات صارمــة تجاه بعــض الكتل التي
لهم خطابات كراهية وعنف".
وأوضــح أن أحــد األســباب األساســية
لوصــول الفلتــان األمنــي ملؤسســات
التعليــم العــايل ،هــو غيــاب ســيادة
القانوين ،مبعنى أن الجامعات أصبحت
انعكاس للواقع االجتامعي.
ولفــت رحــال إىل أن الســلطة تتحمــل
مســؤولية مــا يجــري داخــل الجامعــات،
بشــكل مبــارش ،ممثلــة يف وزارة
الداخليــة ،واملحافــظ ،بســبب عــدم
بســط ســيادة األمن ،وغيابه ،والتلكؤ يف
ـددا عــىل
تنفيــذ النظــام والقانــون ،مشـ ً
أن الســلطة مطلــوب منهــا حاميــة األمــن
خارج أسوار الجامعات.
مــن جانبــه ،أكــد القيــادي يف حركــة
الجهــاد اإلســالمي ،خــر عدنــان ،أنــه
مــن املؤســف انتقــال حالــة التجاذبــات
والعنف إىل الجامعات الفلسطينية.
وقــال عدنــان لصحيفــة "فلســطن:
"وصــول العنــف إىل الجامعــات يؤثــر
عــىل املســرية التعليميــة ،خاصــة أن

الجامعــات يجــب أن تكــون منــارات
للجهــاد واملقاومــة ،ومنطلــق للفعــل
الثــوري ،واالنتفاضــة ضــد االحتــالل،
دومــا رافضــة لنضــال الشــعب
وكانــت
ً
الفلســطيني ،وخرجــت العــرات مــن
القادة واملجاهدين".
وأضــاف" :تراجــع العمــل الطــاليب
الفلســطيني ،كــام تزايــدت القبضــة
األمنيــة للســلطة ،والتدخــل يف
الجامعات وإداراتها وشؤون الطلبة ،وما
ـخصيا مــن منــع دخــويل
حــدث معــي شـ
ً
جامعــة النجــاح ،والجامعــة العربيــة
األمريكيــة نفســها عــام  ،2017كان
هدفــه التأثري والتحريض ضد االحتالل،
والتشبيك مع القسم الطاليب".
يتحمــل املســؤولية،
وبـ ّـن عدنــان أن مــن
ّ
هــو زيــادة مشــاهد التســلح العشــائري،
إضافــة إىل أن هنــاك طلبــة يتأخــر
تخرجهــم لســنوات عديــدة ،ويشــغلون
مناصــب مهمــة يف الحركــة الطالبيــة،
وكأن العمــل الطــاليب بــات وظيفــة أكــرث
منــه عمــل نقــايب ،وهنــا نلمــس تدخــالت
خارجية يف الجامعات.

محليات
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وتمسكهم بحريتهم
حماس :أسرانا أثبتوا قدرتهم على كسر إرادة السجان
ّ

"الفسفوس" بعد اإلفراج عنه :كرست جربوت االحتالل بأمعايئ الخاوية

الخليل-غزة /محمد املنراوي:
أفرجــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل ،ظهــر أمــس ،عــن
ـام ونصــف
األســر كايــد الفســفوس ( 32عامــا) بعــد عـ ٍ
مفتوحــا عــن الطعــام
مــن االعتقــال ،خــاض خالــه إرضا ًبــا
ً
يومــا ً
ـرا أنــه "كــر
ـ
ت
مع
اإلداري،
رفضــا العتقالــه
دام ً 131
ً
جروت املحتل وسجانه بأمعائه الخاوية".
وأطلق االحتال رساح الفسفوس من مستشفى "برزالي"
اإلرسائيــيل يف عســقان ،عــى حاجــز الظاهريــة جنــوب
مدينة الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وقال يف تريح صحفي فور وصوله الجانب الفلسطيني
إنه استطاع كر جروت االحتال ،وانتزاع حريته ،مضيفا
"دخلــت الســجن بعزميــة وخرجــت بالعزميــة ذاتهــا ،مل
يســتطع االحتــال كــري ،فقــد اســتخدم كل الوســائل
لكــر إراديت ،لكنــه فشــل ،وقــد كــرت جروتــه بأمعــايئ
الخاوية وحققت انتصا ًرا عليه".
و ُنقل الفسفوس مبركبة إسعاف إلجراء بعض الفحوصات

مواطنون يستقبلون املحرر كايد الفسفوس

(األناضول)

الطبيــة يف مستشــفى الخليــل ،قبــل نقلــه إىل منزلــه يف
بلدة دورا ،وسط استقبال كبر من أهايل بلدته.
والفســفوس أســر ســابق ،تعــرض لاعتقــال عــدة مــرات،
أمــى فيهــا نحــو  7ســنوات يف األرس ،وســبق أن خــاض

مناشدات لتقديم العالج الالزم لألسرى المرضى

مركز :االعتقاالت ذراع االحتالل الغليظة

ْ
نقل األسري املصاب بالرسطان "أبو حميد"

للمستشفى بوضع صحي سيئ
رام الله /فلسطن:
نقلــت إدارة ســجون االحتــال األســر
املريــض بالرطــان نــارص أبــو حميــد
إىل مستشــفى "بــرزالي" اإلرسائيــيل
يف عسقان ،بوضع صحي سيئ.
وأوضــح نــادي األســر يف بيــان لــه أمــس،
أن األســر أبــو حميــد يعــاين مــن تبعــات
عمليــة اســتئصال لــورم رسطــاين عــى
الرئة خضع لها يف أكتوبر /ترشين األول
املــايض ،إذ جــرى زراعــة أنبــوب لتفريــغ
الهــواء مــن مــكان العمليــة ،لكــن تبــن
الحقــا بــأن طبيبــا غــر مختص قــام بزراعة
األنبــوب يف غــر مكانــه املناســب.
وأضــاف أنــه كان مــن املقــرر بــدء األســر
أبــو حميــد جلســات العــاج الكيميــايئ
األســبوع املــايض ،إال أن ذلــك مل يتــم،
مشــرا إىل أن الوضــع الصحــي لــه بــدأ
يتدهــور بشــكل واضــح منــذ أغســطس/
آب املــايض ،إذ بــدأ يعــاين مــن آالم يف
صــدره إىل أن تبــن بأنــه مصــاب بــورم
عــى الرئــة ،ومتــت إزالتــه ونحــو  10ســم
مــن محيــط الــورم ،ليعــاد نقلــه إىل ســجن
"عسقان" قبل متاثله للشفاء.
وأوضــح نــادي األســر أن ماطلــة إدارة
الســجون يف نقلــه إىل املستشــفى
أدت إىل تفاقــم وضعــه الصحــي
والكشف املتأخر عن إصابته باملرض،
علــا أن نقلــه إىل املستشــفى جــاء
بعــد ضغوطــات واحتجاجــات نفذهــا
األرسى .واألســر أبــو حميــد ( 49عاما)
مــن مخيــم األمعــري يف رام اللــه وســط
الضفــة الغربيــة املحتلــة ،وهــو مــن بــن
خمســة أشــقاء اعتقلــوا عــام ،2002

هــم :نــر ونــارص ورشيــف ومحمــد،
وحكــم عليهــم االحتــال بالســجن مــدى
الحيــاة ،يف حــن اعتقــل شــقيقهم
الســادس إســام عــام  ،2018ولهــم
شقيق سابع شهيد هو عبد املنعم.
وتعرضــت بقيــة العائلــة لاعتقــال
وحرمــت والدتهــم مــن زيارتهــم
لســنوات ،وفقــدوا والدهــم خــال
ســنوات اعتقالهــم ،كــا تعــرض منــزل
العائلــة للهــدم خمــس مــرات ،كان
آخرها عام .2019
أخطر الحاالت المرضية
يف ســياق متصــل ،أفــادت هيئة شــؤون
األرسى واملحرريــن بــأن تدهــورا خطــرا
طــرأ عــى الوضــع الصحــي لألســر
ريــاض العمــور ( 52عامــا) مــن بيــت
لحــم ،الفتــة إىل أنــه مــن أخطــر الحــاالت
املرضية الصعبة بســجون االحتال ،إذ
تعــرض لجلطــة قلبيــة قبــل  5أيــام ،بعــد
أن شــعر بــآالم شــديدة ،ووعكــة صحيــة
مفاجئــة .وأشــارت الهيئــة يف بيــان
أمــس ،إىل أن األســر العمــور يعــاين
مــن مشــاكل صعبــة يف القلــب ،حيــث
يوجــد يف صــدره جهــاز منظــم لرضبات
القلــب ،ويحتــاج إىل تغيــر كل 9
ســنوات حســب مــا تــم إباغــه ،وال تزال
إدارة السجون متاطل يف تغيره.
وحملــت االحتــال كامــل املســؤولية
عــن حيــاة األرسى املــرىض ،مطالبــة
املؤسســات واملنظــات الدوليــة
واإلنســانية و"الصليــب األحمــر"
بالتدخــل الفــوري والعاجــل إلنقــاذ
حياتهــم .كــا طالبــت عائلــة األســر
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إرضا ًبا عن الطعام رفضا لاعتقال اإلداري عام .2019
ويف آخــر اعتقــال لــه يف يوليــو /متــوز  ،2020خــاض
إرضابــا مفتوحــا عــن الطعــام رفضــا العتقالــه اإلداري ،قبــل
أن يوافــق عــى تعليــق إرضابــه مقابــل إفــراج االحتال عنه.

وهو متزوج وأب لطفلة .ويواصل األسر هشام أبو هواش
احتجاجــا
تواليــا،
ً
إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام لليــوم ً 111
عــى اعتقالــه اإلداري ،وســط تدهــور خطــر عــى صحتــه،
ومخاوف حقيقية عى حياته.
واالعتقــال اإلداري ،قــرار حبــس بأمــر عســكري إرسائيــيل
بزعــم "وجــود تهديــد أمنــي" ،دون توجيــه الئحــة اتهــام،
ويجدد لـ 6أشهر قابلة للتمديد.
وهنــأت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس "الفســفوس"
باإلفــراج عنــه ،مؤكــدة أن األرسى أثبتــوا قدرتهــم عــى كر
إرادة السجان ومتسكهم بحريتهم.
وقالــت الحركــة عــى لســان املتحدث باســمها حازم قاســم
عر صفحته عى "تويرت" :إن الفسفوس انتزع حريته بعد
معركــة إرضابــه عــن الطعــام وكــر إرادة الســجان ،وتجميــد
قرار االعتقال اإلداري بحقه.
وأضافت "يثبت أرسانا عى الدوام قدرتهم عى التحدي
وكر إرادة السجان ومتسكهم باألمل بالحرية الكاملة".

لقمع الشعب الفلسطيني

فــاروق الخطيــب مــن قريــة أبــو شــخيدم
قضــاء رام اللــه املؤسســات الدوليــة
واإلنســانية بالتدخــل إلنقــاذ حيــاة
نجلهــا ،وتوفــر العــاج الــازم لــه قبــل
فوات األوان ،وإطاق رساحه.
وأوضحــت العائلــة أن قــوات االحتــال
اعتقلــت نجلهــا يف  16ينايــر /كانــون
الثــاين  ،2019بعــد مداهمــه منزله يف
قرية أبو شــخيدم ،ونقلته إىل التحقيق
يف "عوفــر" ،وعــرض عــى املحكمــة
أكــر مــن  14مــرة ،قبــل صــدور بحقــه
حكــم بالســجن الفعــيل  4ســنوات ،ومل
يكن حينها يعاين من أي أمراض.
ولفتــت إىل أنــه نتيجة ظــروف االعتقال
الســيئة واإلهــال الطبــي املتعمــد،
بــدأ ابنهــا األســر منــذ عــام يعــاين مــن
تراجــع يف وضعــه الصحــي ،حيــث نقل
إىل املستشــفى وتبــن أنــه يعــاين مــن
ضعــف يف عضــات القلــب وتباطــئ
يف دقاتــه ،األمــر الــذي يشــكل خطــورة
عــى حياتــه ،وخاصــه أنــه مل يتلــق أي
عاج مناسب أو رعاية طبية حقيقية.
وحملــت االحتــال املســئولية عــن
حيــاة نجلهــا األســر بعــد تــردى وضعــه
الصحــي ،مؤكــدة أنــه يتعــرض للقتــل
البطــيء يف الســجون ،وحالتــه الصحيــة
يف تراجع مستمر.

غزة /فلسطن:
أكد مركز فلســطن لدراســات األرسى أن االحتال
اإلرسائيــيل يســتخدم سياســة االعتقــاالت كســاح
وأداة مــن أدوات القمــع التــي يحــارب بهــا الوجــود
الفلســطيني بهــدف إخضاعــه وتخويفــه وإرغامــه
عــى التســليم برشعيــة االحتــال ،وكذلــك وســيلة
مــن وســائل العقــاب الجاعــي الســتنزاف طاقاتــه
وتحطيم إرادته.
وقــال املركــز يف بيــان ،أمــس :إن االعتقــاالت التــي
ينفذهــا االحتــال بحــق الفلســطينين مل تتوقــف
يوم ـ ًا مــن األيــام ،منــذ عــام  ،1948ولكنها تتصاعد
أو ترتاجع يف بعض األوقات تبع ًا لتطورات الوضع
امليــداين وقواعــد االشــتباك مــع االحتــال ،حتــى
أضحــت االعتقــاالت عمليــة "اســتنزاف بــرشى"
للشــعب الفلســطيني وجــز ًءا مــن حياتــه اليوميــة،
حيث ال يكاد مييض يوم إال و ُتسجل فيه اعتقاالت
ولو حالة واحدة.
وأضــاف أن عمليــات االعتقــال املســتمرة جعلــت
كل بيــت فلســطيني قــد ذاق مــرارة األرس ،حيــث
وصلــت إىل مــا يقــارب مليــون حالــة اعتقال طالت
كافــة فئاتــه ورشائحــه واآلالف منهــم اعتقــل ألكــر
مــن مــرة ،بــل إن هناك عائات بأكملها تم اعتقالها
ولفرتات طويلة.
وذكــر أنــه مــع انــدالع انتفاضة األقــى عام ،2000
مل يكــن يف ســجون االحتــال ســوى  700أســر
فقــط ،يف حــن بلغــت حــاالت االعتقــال منــذ
االنتفاضــة وحتــى اليــوم ( )131ألــف حالة اعتقال،
أي مبــا يزيــد عــى  6آالف حالــة اعتقــال يف العــام

الواحد.
ولفــت إىل أن عــدد األرسى يف ســجون االحتــال
وصــل عــام  2008إىل  12ألــف أســر ،وتراجــع يف
الســنوات التاليــة ،حيــث يقبــع اآلن مــا يقــارب مــن
 4500ألــف أســر موزعــن عــى ســجنن ومركــز
توقيف.
وأشــار إىل أن االعتقــاالت طالــت كافــة رشائــح
املجتمــع الفلســطيني مبــا فيهــا األطفــال والنســاء
واملحرريــن ،واملــرىض ،واملعاقــن ،وكبــار الســن،
والناشطن الحقوقين ،واإلعامين ،والصيادين،
ونــواب املجلــس الترشيعــي وقــادة الفصائــل
وغرهــم ،ومنــذ بدايــة العــام الجــاري  2021تــم
تسجيل ما يقارب من  7500حالة اعتقال.
واعتــر املركــز أن عمليــات االعتقــال اليوميــة التــي
تنفذهــا قــوات االحتــال بحــق الفلســطينين،
انتهــاك ًا صارخ ـ ًا لقواعــد القانــون الدويل اإلنســاين،
ألنهــا تتــم بطــرق غــر قانونيــة ،ودون مــرر مقنــع،
وأصبحــت جــز ًءا مــن العقــاب الجاعــي للشــعب
الفلســطيني ،وتخالــف القواعــد والضانــات التــي
أقرهــا القانــون الــدويل لحايــة الســكان املدنيــن
حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالــب املؤسســات الدوليــة بالتدخــل لوقــف
التعــدي عــى نصــوص القوانــن اإلنســانية التــي
يخرقهــا االحتــال بشــكل مســتمر مــن خــال
االعتقــاالت العشــوائية ،وحايــة الشــعب
الفلســطيني مــن تلــك السياســة التــي تخطــت كل
الحــدود وأصبحــت ســيف ًا مســلط ًا عى رقبتــه وأداة
من أدوات التنكيل والقمع اليومي.

ما قل ودل
د .وائل المناعمة

مل يأخذوا العربة

إن املراقــب مــا يجــري يف الضفــة الفلســطينية املحتلــة مــن فلتــان
أمنــي وهجمــة غــر مســبوقة تقــوم بها األجهــزة األمنية التابعة للســلطة
الفلســطينية عــى أبنــاء ومنــارصي حركــة حــاس ،وعــى جميــع
املقاومــن مــن مختلــف الفصائــل؛ ليــدرك مســتوى االنحــدار الــذي
وصلــت إليــه هــذه األجهــزة ،التــي باتــت تنســق مــع قــوات االحتــال
الصهيــوين بشــكل فاضــح مل نشــهد لــه مثيـ ًـا ،حتــى يف أثنــاء ســيطرة
هــذه األجهــزة عــى قطــاع غــزة بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية يف إثــر
اتفاق أوسلو يف عام 1993م.
ويبقــى ســؤال قا ً
مئــا يف هــذا الجانــب ،وهــو :مــا هــدف هــذه الحملــة
الرشســة التــي تقــوم بهــا تلــك األجهــزة عــى فصائــل املقاومــة؟ مــن
الوهلــة األوىل كــا يــرح بعــض قــادة أجهــزة األمــن يف الضفــة أنهــم
يســعون إىل القضــاء عــى حركــة حــاس وإنهــاء وجودهــا يف الضفــة،
قانونيــا ،ثــم بــدأت الحملــة يف إغــاق الجمعيــات
بعــد حظرهــا
ًّ
واملؤسســات اإلســامية :جمعيــات اإلغاثــة وجمعيــات رعايــة األيتــام
والفقــراء ،حتــى املؤسســات التعليميــة ،ومنهــا تعليــم أحــكام القــرآن
الكريم.
ثــم ذهبــت إىل اعتقــال القامئــن عليهــا ،واعتقــال العــرشات مــن
أمئــة وخطبــاء املســاجد ،ومــدريس الجامعــات والطلبــة ،وغرهــم مــن
املحســوبن عــى فصائــل املقاومــة ،ثــم فصــل غرهــم مــن املوظفن
يف مختلــف الدوائــر الحكوميــة بحجــة تأييدهــم حركــة حــاس ،فضـ ًـا
عــن التعذيــب الوحــي الــذي ميــارس عى مــدار الســاعة بحق هؤالء
األفــراد دون أي جرميــة اقرتفوهــا ضــد الســلطة أو أجهزتهــا يف الضفة،
حتــى تطــور األمــر بعــد ذلــك ليصــل إىل اعتقــال النســاء وتعذيبهــن
داخل أقبية التحقيق.
إن هذه األفعال واملارسات التي تقوم بها أجهزة الضفة ال ميكن أن
تصل إال إىل يشء واحد فقط ،وهو إنهاء وجود هذه األجهزة وسلطتها
عــى الضفــة الغربيــة ،ويف املقابــل تزايــد شــعبية وجاهريــة حركــة
حــاس ،وهــذا مــا رصح بــه بعــض العقــاء مــن قــادة حركــة فتــح حينــا
أكــدوا أن مــا تقــوم بــه هذه األجهزة تحت رعاية ووصاية إرسائيلية لهو
أمر ييسء لحركة فتح ويصب يف مصلحة حركة حاس.
ونقــول إن هــذه األجهــزة قادتهــا وأفرادهــا يبــدو أنهــم مل يأخــذوا العــرة
ـددا
مــا حــدث يف قطــاع غــزة ،فاألجهــزة يف قطــاع غــزة كانــت أكــر عـ ً
ً
ً
ومتويا من مثياتها يف الضفة ،لكنها انهارت كحبات
وتنظيا
وعدة
َ
العقــد املنفــرط بســبب مارســاتها التــي مل يــرض عنهــا الشــعب
الفلســطيني صاحــب الحــق املســلوب ،فخــرت احــرتام وتأييــد
الشــارع الــذي مل يقبــل لهــذه األجهــزة االســتمرار يف عملهــا الــذي
يتعارض مع ثوابت ومصالح وطموح الشعب الفلسطيني.
فاســتمرار هــذه األعــال واملارســات بحــق املقاومــن يف الضفــة
ســيعجل زوال هذه األجهزة ومن يقف وراءها ،وحينها لن ينفعها من
يحرضهــا عــى أعالهــا مــن اليهــود ومواليهــم ،وســيتخلون عنكــم كــا
تخلوا عنكم يف قطاع غزة.
دولة فلسطني
وزارة الحكم املحىل
بلدية عبسان الكبرية

إعالن تلزيم السوق املركزي لبلدية عبسان الكبرية
( السوق األسبوعي واملوسمي وسوق الجملة "الخان"
وسوق املوايش والطيور ) بطريق الظرف املختوم

جمعية الوئام الخيرية

إعالن طرح عطاء رقم ()2021/T12
مشروع ترميم بيوت األسر المتعففة
في محافظة شمال غزة

تعلــن جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة عــن طرح عطــاء لتنفيذ مرشوع معونة شــتاء
و الذي يحتوي عى (دفايات كهربائية  +قسيمة مابس  +توريد فرشات  +توريد
حرامات) تبع ًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء ،فعى الرشكات
ذات االختصاص واملســجلة رســمي ًا وترغب يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة
جمعية سواعد خال أوقات الدوام الرسمي من الساعة  9:00صباح ًا حتى 3:00
من أجل الحصول عى كراس العطاء مقابل دفع مبلغ ( )100شيكل غر مسرتدة.
 - 1يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  % 5من قيمة العطاء إما
بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق بأســم جمعيــة ســواعد لإلغاثــة والتنميــة ملدة
ال تقــل عــن  60يومــا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وال تقبــل الشــيكات الشــخصية أو
املبالغ النقدية ،تلتزم الرشكة التي تحال عليها العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ
بقيمة  % 10من قيمة التوريد سارية املفعول ملدة  90يوم من تاريخ اإلحالة .
 - 2عيل املورد ارفاق خلوات طرف رضيبية ( الدخل و املضافة ) و الســجل
التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة
 - 3رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
 - 4السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .
 - 5يحق للجمعية تجزأه العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه .
 - 6السعر أحد معاير الرتسية و ليس الوحيد و ستخضع املناقصة للتقييم
الفني و املايل.

تدعو جمعية الوئام الخرية الرشكات ذوي االختصاص واملسجلن لدى الدوائر
الرســمية إىل التقــدم بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة لتنفيــذ مــرشوع
ترميم بيوت األرس املتعففة يف محافظة شال غزة وذلك ضمن الرشوط التالية:
 .1يجــب عــى الــرشكات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر
الرســمية ومصنفــة لــدى اتحــاد املقاولــن الفلســطينين يف مجــال املبــاين
وصيانة املباين ،وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.
 .2األســعار بعملــة الــدوالر وشــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــى املــورد
تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
 .3يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  90يوم ًا من تسليم العطاء.
 .4عى املتقدمن للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمن ابتدايئ (كفالة دخول
العطاء) بقيمة  % 5كم قيمة العطاء بكفالة بنكية أو شيك بني ساري ملدة
 90يوم ًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .
 .5ميكــن الحصــول عــى وثائــق وكــراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخرية
– بيت الهيا-خلف مديرية الرتبية والتعليم شال القطاع ،مقابل رسوم غر
مسرتدة قدرها  100شيكل.
 .6الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار ،كــا يحــق لهــا تجزئــة العطــاء أو
رفض أي عطاء أو إلغاء العطاءات كام ً
ا دون تحمل أية مسؤولية.
 .7رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
 .8أجندة العطاء:

• لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارتنا في مقر الجمعية الكائن في
( غزة  ,الشعف  ,شارع نيلسون مانديال بالقرب من مدرسة شعبان الريس )
أو االتصال على هاتف رقم 2811311 :

 .9ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االتصــال عــى  ،08 /2496228أو جــوال
رقم 059 3600768

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة

عطاء رقم ()2021/32

إعالن مناقصة لصالح مرشوع “ترميم بيوت األرس املتعففة "

تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة ،عن طرح عطاء لصالح مرشوع " ترميم
بيــوت األرس املتعففــة " وذلــك تبع ـ ًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة
ووثائــق العطــاء .فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا والتــي ترغــب
باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن مبدينــة
غــزة – مفــرتق الزهارنــة – عــارة أبــو حليمــة – الطابــق الخامس؛ للحصول عى كراســة
العطــاء ،وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباح ـ ًا وحتــى
الساعة الثالثة مسا ًء طيلة أيام األسبوع عدا يوم الجمعة ،وفق ًا للرشوط اآلتية:
 .1أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية
املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
 .2أن تكون الرشكة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت صحة ذلك
من الجهات ذات العاقة وإال يتم استثناء الرشكة من املنافسة عى العطاء.
 .3أن يكــون تصنيــف الرشكــة بحــد أدىن درجــة رابعــة مباين وأن تكون الرشكة
قد نفذت مشاريع ترميم مشابهة مع ارفاق ما يثبت ذلك.
 .4يجب عى الرشكات تقديم كفالة بنكية (دخول عطاء) أو شيك بني ُمصدق
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة و هــي  2500دوالر كقيمــة ثابتــة لدخــول العطــاء،
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 .5يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة  120يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .6يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر ،مــع إرفــاق شــهادة خلــو
طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عى توفر فواتر رضيبية وخصم منبع .
 .7رســوم اإلعانــات يف الصحــف (ملــدة يومــن) عــى مــن يرســو عليــه
العطاء .ومثن رشاء كراسة العطاء ( 200شيكل) غر مسرتدة.
 .8يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء ،إعــادة طرحــه ،إلغــاؤه ،تجزئــة العطــاء دون
إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

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

تعلن بلدية عبسان الكبرة عن تلزيم السوق املركزي واملعروف بسوق االحد والسوق
املوسمي وسوق املوايش والطيور لبلدة عبسان الكبرة بطريق الظرف املختوم وذلك خال
الفــرتة مــن تاريــخ2022/01/01 :م وحتــى نهايــة يــوم الســبت املوافــق2022/12/31:م
وذلــك وفقــا لكراســة الــرشوط واملواصفــات املوضحة يف الئحة العطــاء التي ميكن الحصول
عليها خال الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفقا للرشوط التالية :
 .1مــدة التلزيــم تبــدأ مــن تاريــخ2022/01/01:م وتنتهــي يف نهايــة يــوم
السبت املوافق 2022/12/31:م.
 .2اســتام الئحــة العطــاء ورشوطهــا مــن الدائــرة املاليــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام
الرســمي اعتبــارا مــن يــوم االثنــن املوافــق2021/12/06 :م مقابــل رســم
وقدره مئتان شيكل غر مسرتدة.
 .3يلتزم كل شخص متقدم للعطاء بأن يقوم باختيار سوقن عى األقل من
ضمــن األســواق املطروحــة للعطــاء عــى أنــه يف حــال قيــام املتقــدم للعطــاء
باختيار السوق املوسمي فيكون ملزم ًا باختيار سوق الجملة "الخان".
 .4يرفق كل من يرغب بدخول العطاء تأمينا ابتدائيا نقد ًا بقيمة (20000شيكل)
لألسواق األربعة أي ما يعادل  5000شيكل لكل سوق داخل الظرف املختوم .
 .5يتم تقديم العطاء بعد تعبئته من قبل صاحب العطاء اىل صندوق العطاءات بالبلدية.
 .6يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بدفــع مبلــغ الضــان خــال  48ســاعة مــن
تاريــخ إشــعاره بإحالــة العطــاء عليــه وىف حالــة عــدم الدفــع خــال املــدة
املذكــورة يحــق للبلديــة مصــادرة التأمــن مــع مطالبــة الــرايس عليــه العطــاء
بالتعويض عن العطل والرضر الناتج من جراء ذلك.
 .7أن يقــوم بوضــع الظــرف املختــوم للعطــاء قبــل الســاعة الثانيــة عــرش
مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق2021/12/16 :م وذلــك يف صنــدوق
العطــاءات املخصــص لذلــك يف مكتــب  /الدائــرة املاليــة ولــن يســمح ألى
شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه .
 .8يحــق للبلديــة إلغــاء العطــاء وإعــادة االعــان عنــه ثانيا دون إبداء االســباب
ودون أي اســتحقاق للغــر يف حالــة مــا أذا كانــت قيمــة العطــاء أو العطــاءات
أقل من املبلغ املتوقع من قبل البلدية.
 .9ســيتم فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق2021/12/16:م الســاعة
الثانية عرش مبكتب الدائرة املالية .
 .10يف حالــة مخالفــة املتقــدم للعطــاء لــرشط مــن رشوط اإلعــان فإنــه يتــم
إلغاء العطاء املقدم من قبله.
 .11يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بدفــع تكاليــف رســوم نــرش االعــان يف
الصحف الرسمية بالغ ما بلغت.
د .أنور محمد أبو ظريفة /رئيس بلدية عبسان الكبرة
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محليات

االثنين  2جمادى األولى 1443هـ  6ديسمبر /كانون األول
Monday 6 December 2021

FELESTEENO NLINE

عابدين لـ"فلسطني" :دعوة اشتية للجنائية الدولية "تفتقر للمنهجية واألهمية"

نقاط وحروف
د .محمود العجرمي

أما آن األوان إلسقاط

حصان طروادة؟!

نقلت العديد من وسائل اإلعالم العربية والفلسطينية وأخرى
نقـ ًـال عــن مصــادر باملقاومــة الفلســطينية قولهــا" :إن سلســلة
عــروض وإغــراءات قدمــت لحركــة حــامس يف أعقــاب معركــة
سيف القدس ،يف أيار (مايو) املايض".
وصحيح أن هذا مؤرش عىل صدقية ما أكدته فصائل املقاومة
درســا
الفلســطينية أنهــا لقنــت العــدو الصهيــوين املتغطــرس ً
جديـ ًـدا ،كــام أكــدت ذلــك تقاريــر لجنــة التحقيــق الســتخباراته
التي أشــارت إىل أن جيش االحتالل مني بخســائر فادحة ،وأنه
مل يحقــق جــل أهدافــه التــي حددهــا ،بــل كان يقاتــل طواحــني
الهواء ً
قتاال أعمى.
وعــىل أي حــال ،مل يكــن ذلــك جديـ ًـدا ،ففــي كل املعارك التي
خاضتهــا املقاومــة -ويف مقدمتهــا كتائــب الشــهيد عــز الديــن
القســام -عــدة وعديــد وفعــل يف امليــدان ،ومــع كل الخيبــات
املســتجدة "لجيشــهم الجرار" كان العدو يبحث عرب الوســطاء
املعتمدين لديه تقديم تلك اإلغراءات التي تروج اليوم.
دوما لها رشوطها بح ًثا عن ضامنات
ولكن حركة حامس كانت ً
وازنــة ،دون أن ميــس ذلــك أن مــا يجــري هــو نتــاج ملــا أنجــزه
امليدان العسكري ،وأن هذا هو حصاده السيايس ،بهدنة هي
اســرتاحة املحــارب بــني معركتــني عــىل طريــق جهــاد مســتديم
حتى إنجاز األهداف الوطنية واملرشوعة العليا غري منقوصة.
وحامس تعلم أن معاركنا مع العدو النازي الكولونيايل ال تنجز
بالربــة القاضيــة كــام هــي حــروب الــدول ،فنحــن حركــة تحريــر
وطنية فلسطينية ننترص مبراكمة النقاط حتى إحداث التحول
النوعــي يف حــرب إرادات تســتنزف قــوى العــدو يف املياديــن
ً
مكلفــا وال طاقــة للعــدو الحتــامل
كافــة ،يصبــح فيهــا االحتــالل
اســتمرارها حتــى اللحظــة الفارقــة التــي يســقط فيهــا العــدو
كــام جــرى مــع دول عظمــى ،كفرنســا يف الجزائــر عــام ،1962
وأمريــكا يف فيتنــام عــام  ،1975حــني تهــاوت اإلمرباطوريتــان
أمام شــعوب علمت كيف تجيد القتال بســالح اإلرادة والوعي
والصرب والرباط فتنترص.
والعــدو يعلــم أنــه ينــاور ،ويعلــم أن أهدافــه خبيثــة وواضحــة
للطــرف اآلخــر ،وهــي الســتثامر الزمــن ً
أيضــا ،ولكنــه مــع ذلــك
يحــاول ،فهــو مل يصــل إىل لحظــة الحقيقــة املــرة والوحيــدة أنــه
مهزوم وأن تجارب التاريخ لالستدالل ال حرص لها.
لقــد قــدم العــدو عــىل مــدار الســنوات املاضيــة الكثــري مــن
الخطــط والربامــج ،وقــد أســمى بعضهــا "تســهيالت" ،حتــى
الكثــري مــن اتفاقــات التهدئــة أو وقــف إطــالق النــار ،عــى أن
تنجــح ويصــل إىل مبتغــاه الجوهــري ،وهــو هدنــة طويلــة األمد،
ولكن دون جدوى.
ويقينًا إن هذا األسلوب املنحدر واملكشوف ً
أيضا ،واملعنون
بسياســة "العصــا والجــزرة" لــن ميــر هــذه املــرة ً
أيضــا ،خاصــة
أنــه يعلــم أن مــن يقــف عــىل خــط املواجهــة هــذه املــرة فصيــل
وطني جهادي مؤمن بربه وبشــعبه ،يرى بأم العني كيف يدس
"الســم يف الدســم" ،ومنــاذج ذلــك كثــرية ،وليــس فقط ما جرى
ميــا ،بــل لننظــر إىل النمــوذج املحــيل الــذي يتآمــر كل يــوم
قد ً
بــني ظهرانينــا عــىل ثوابتنــا الوطنية يف مقاطعــة عار التخابر مع
العدو ،مدشنًا بصك إذعان أوسلو الخياين.
لقــد فعــل ذلــك عبــاس وزمرتــه املتآمــرة بليــل ومــن
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات
مراقب الرشكات

إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات  -أن رشكة ماكس برودکشن لتكنولوجيا املعلومات
ذ.م.م وميثلها السيد /فادي فريد أبو شباب رئيس هيئة املديرين ووكيله
املحامي األستاذ /يحيى أبو مشعل واملسجلة لدينا تحت 563150028
بتاريخ  2011/01/31تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس

من (خانيونس  -البلد -برج الفرا  -ط)5

إىل (الوسطى  -النصريات  -مقابل املدخل الرئييس للربيج )
تحریر ًا يف  2021/ 12 /05م
مراقب الرشكات
دولة فلسطني
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

املوضوع /تبليغات رشعية

اىل املدعــى عليــه /محمــد هشــام ســعيد أبــو خــامش مــن الســبع وســكان
رفح سابقا واملقيم حاليا يف جمهورية مرص العربية ومجهول محل اإلقامة
فيهــا االن -يقتــي حضــورك اىل محكمــة خانيونــس الرشعيــة يوم الخميس
املوافــق 2022/1/6م الســاعة الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر يف الدعــوى
أســاس  2021/1023وموضوعهــا نفقــة أوالد واملقامــة عليــك مــن قبــل
زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الرشعي املدعية /تحرير خضري خليل
صقــر مــن خانيونــس وســكانها وان مل تحــر يف الوقــت املعــني او ترســل
وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى تبليغــك حســب
األصول وحرر يف 2021/12/2م.
قايض خانيونس الرشعي
فريد محمد بركة

غزة /أدهم الرشيف:
عـ َّـد رئيــس وحــدة املنــارصة املحليــة
واإلقليميــة يف مؤسســة الحــق لحقــوق
اإلنســان عصــام عابديــن ،دعــو َة رئيــس
وزراء الحكومــة يف رام اللــه محمــد
اشــتية الجنائي ـ َة الدولي ـ َة إلضافــة ملــف
إعــدام رشطــة االحتــالل الشــهيد محمــد
ســليمة ،أول مــن أمــس ،إىل ملفــات
جرائــم (إرسائيــل) بحــق أبنــاء الشــعب
الفلســطيني "تفتقــر للمنهجيــة واألهميــة
واإلملام".
وأكــد عابديــن يف ترصيحــات ل ـ
"فلســطني" ،أن دعــوة اشــتية مل تكــن

ســوى ترصيحات إعالميــة تفتقر لالطالع
عــىل كيفيــة عمــل نظــام املحكمــة
الجنايئ.
ووثــق مقطــع فيديــو نــرش عــىل مواقــع
التواصــل االجتامعــي لحظــة إعــدام
الشــهيد محمد ســليمة عند باب العمود
يف القــدس املحتلــة ،عــىل الرغــم من أنه
كان عىل قيد الحياة بعد إصابته برصاص
أحــد عنــارص مــا تعــرف بفرقــة "حــرس
الحدود" التابعة لرشطة االحتالل.
وتوالــت الترصيحــات اإلرسائيليــة بعــد
إعــدام ســليمة ،التــي تؤيــد وتبــارك مــا
قــام بــه اثنــان من عنارص رشطة االحتالل.

بمشاركة  50مؤسسة من  28دولة

انطالق أعامل ملتقى
مؤسسات العلامء نرصة
للقدس وفلسطني

إسطنبول /فلسطني:
انطلقــت يف مدينــة إســطنبول الرتكيــة ،أمــس،
أعــامل ملتقــى مؤسســات العلــامء نــرصة للقــدس
وفلســطني مبشــاركة  50مؤسســة علامئيــة مــن 28
دولة بهدف نرصة القدس وفلسطني ،يستمر ثالثة
أيام.
وشــهد حفــل االفتتــاح كلــامت مؤثــرة لنخبــة مــن
الدعــاة والعلــامء املمثلــني ملختلــف الشــعوب
والبــالد ،ثــم نــدوة حــول وقائع ومســتجدات القضية
الفلســطينية ،وورشــة عمــل عــن خطــط مؤسســات
العلــامء لنــرصة القــدس وفلســطني ،ثم ورشــة عمل
عن الخطة املشرتكة ألسبوع القدس العاملي.
وســتتحدث كل مؤسســة اليــوم عــن خرباتهــا
ونصائحهــا التــي اســتخلصتها مــن أعاملهــا لنــرصة
القضيــة الفلســطينية؛ بحيــث يســتفيد الــكل مــن
خــربات الجميــع ،وتتو ّثــق ِ
صــالت املؤسســات
وتتكامــل يف األعــامل القادمــة املشــرتكة لنــرصة
بيت املقدس وأهله ،يف حني ستُع َلن النتائج يف
مؤمتر صحفي مشرتك.

ً
والحقــا قــال رئيــس حكومــة االحتــالل
نفتــايل بينيــت :إن "العنرصيــن ترصفــا
بحــزم ورسعــة يف مواجهــة شــخص حــاول
قتــل إرسائيــيل ،ويجــب منحهــام الدعــم
الكامل".
وشـ َّـدد عابديــن عــىل أن دعــوة اشــتية
ال تعكــس جهــدا وطنيــا حقيقيــا تجــاه
محاســبة ومســاءلة قــادة ومســؤويل
االحتالل عىل جرامئه بحق الفلسطينيني
يف الجنايات الدولية.
وأضــاف" :ال أعتقــد أن هنــاك أداء مهنيــا
مــن الجانــب الرســمي الفلســطيني يف
موضــوع مالحقــة االحتــالل ،ومــا يصــدر

عنهــا مجــرد ترصيحــات لالســتهالك
اإلعالمي".
وتــأيت دعــوة رئيــس حكومــة رام اللــه
بعــد ســنوات مــن ســحب الســلطة تقريــر
"غولدســتون" الصــادر عــن لجنــة أمميــة
حققــت يف جرائــم جيــش االحتــالل بعــد
العــدوان عــىل غــزة نهايــة  2008ومطلــع
 ،2009وأثــارت فعلــة الســلطة حينهــا
غضبا وإدانة فلسطينيني واسعني.
ً
وشـ َّـدد عــىل رضورة توفــري الســلطة
وحكومــة رام اللــه ،آليــات قــادرة عــىل
القيــام مبهمــة مالحقــة جيــش االحتــالل
ردا عــىل
وقادتــه يف املحافــل الدوليــة ً

منعا لألذان يف اإلبراهيمي الشهر املنرصم
ازدياد أعداد مقتحمي األقىص وً 47
القدس املحتلة /فلسطني:
أظهــرت معطيــات جامعــات اســتيطانية
إرسائيليــة ازديــاد أعــداد املســتوطنني
املقتحمــني للمســجد األقــى مبدينــة
القــدس املحتلــة خــالل الشــهر املنرصم،
بالتزامــن مــع منــع ســلطات االحتــالل
األذان  47مــر ًة يف املســجد اإلبراهيمــي
بالخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة ،خــالل
الفرتة ذاتها.
ونقــل موقــع "مفــزاك اليــف" العــربي
عــن مســؤولني يف جامعــات ومنظــامت
"الهيكل" املزعوم ،أنه تم تســجيل زيادة
بنسبة  37%يف عدد املقتحمني اليهود
للمســجد األقى خالل نوفمرب /ترشين
الثــاين املنــرصم ،إذ بلــغ عددهــم 2918
مســتوطنًا ،مقارن ـ ًة ب ــ 2133مســتوطنًا،
خالل املدة ذاتها من العام املايض ،يف
حــني اقتحــم  11268مســتوطنا يهوديــا
املسجد منذ بداية العام الجاري.
وأشــار إىل أن مــن بــني املقتحمــني
عــرشات الحاخامــات وعــدد مــن قــادة
املســتوطنني ونــواب يف "الكنيســت"
اإلرسائييل.

مستوطنون يقتحمون باحات األقى أمس
ويكثــف املســتوطنون جرائــم اقتحاماتهم
للمســجد األقــى وإقامــة الطقــوس
ـعيا لتطبيــق التقســيم
التلموديــة فيــه ،سـ ً
الزماين واملكاين يف الحرم القديس.
ووثقــت وزارة األوقــاف بحكومــة رام اللــه
اقتحاما إرسائيليا للمسجد األقى،
22
ً
منعــا لــألذان باملســجد اإلبراهيمي،
وً 47
وتدنيــس رئيــس دولــة االحتــالل إســحاق
هرتســوغ وعــدد مــن أروقتــه محتفلــني

بإضــاءة "الشــمعدان" التهويــدي ،الشــهر
املايض.
وأشــارت يف بيــان لهــا إىل إطــالق لجنــة
التعليــم يف "الكنيســت" دعــوات إلدراج
املســجد األقــى ،كموقــع إلزامــي عــىل
جــدول زيــارات املــدارس اإلرسائيليــة،
وعقــد جامعــات الهيــكل املزعــوم لقــا ًء
تشاوريا موسعا مع وزير األديان بحكومة
االحتالل متان كهانا ،عرضت فيه منظمة

خالد يرحب بقرار الكويت منع دخول السفن املحملة
بالبضائع من (إرسائيل) وإليها
رام الله /فلسطني:
رحــب تيســري خالــد ،عضــو اللجنــة
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر،
وعضــو املكتــب الســيايس للجبهــة
الدميقراطيــة ،بقرار وزيرة األشــغال
العامة يف دولة الكويت رنا الفارس
حظر دخول جميع الســفن التجارية
املحملــة بالبضائــع مــن االحتــالل
اإلرسائييل وإليه.
وقال خالد يف بيان صحفي ،أمس:
إن هــذا القــرار يــأيت يف الســياق

الســيايس املناســب ليلقــي الضــوء
عــىل سياســة دولــة ال تقيــم وزنــا
للقانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة
الدوليــة ،وإن الــرد املناســب عــىل
هــذه السياســة هــو العقوبــات
وفــرض املقاطعــة وليــس املعارضــة
اللفظيــة والشــكلية ،التــي تشــجع
االحتــالل عــىل مواصلــة انتهاكاتــه
لحقوق الفلسطينيني".
ورأى أن هذا القرار الكويتي الجريء
ضــوء يف نفــق اتفاقيــات التطبيــع

دولة فلسطني
لدى محكمة االستئناف بغرة ..املوقرة
يف االستئناف رقم 2021/697
يف الطلب رقـم 2021/510

مذكرة حضـور

املســتأنف /احســان ابراهيــم محمــد الخطيــب من ســكان خان يونــس القرارة
الغربية غرب مركز الرشطة هوية رقم . 939878542
وكياله املحاميان /عيل الدن ومروان عثامن.
املســتأنف ضــده /ســمري ابراهيــم محمــد الخطيــب مــن ســكان غــزة شــارع
الصناعــة بالقــرب مــن وزارة االرسى عــامرة حبيــب الطابق الســادس هوية رقم
(  ( ) 962375555مجهول محل اإلقامة حاليا ).

( مذكرة تبليغ بالنشـر املستبـدل )
يف االستئناف رقم 2021/697
يف الطلب رقم 2021/510

الجرائــم اإلرسائيليــة بحــق الشــعب
الفلســطيني املســتمرة ،مبي ًنــا أن
املحكمــة الجنائيــة بحاجــة إىل العمــل
املهنــي إلثبــات جرائــم االحتــالل ،وهــذا
يتطلــب توافــر جهــاز رصــد مســؤول عــن
توثيــق جميــع جرائــم االحتــالل ،وإرســال
ملفــات كاملــة متكاملــة إىل الجنائيــة
الدولية.
وأشــار إىل عــدم وجــود جهــاز رصــد
وطني ،وعدم تشــكيل فريق رســمي يؤثر
ـلبيا يف الحالــة الفلســطينية ،ويــؤدي
سـ ًّ
إىل مزيــد مــن اإلحبــاط ،ويتيــح الفرصــة
لالحتالل الرتكاب جرائم جديدة.

إىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى
محكمــة االســتئناف بغــزة باالســتئناف املرقــوم أعــاله اســتنادا إىل مــا يدعيــه
يف الئحــة اســتئنافه ونظــرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص
محكمــة االســتئناف بغــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة  20مــن قانون
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقم  20لســنة  2001وبناءا عىل قرار
الســيد قــايض االســتئناف بغــزة يف الطلــب رقــم  2021/510بالســامح لنــا
بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكم ــة ي ــوم األربعــاء بتاريــخ
 2021/12/29الســاعة التاســعة صباحا كام يقتي عليك إيداع جوابك
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك
انك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف االستئناف واعتبارك حارض ًا.
صدر يف 2021/12/2
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
األستاذة :هناء مايض

املظلمــة ،التــي بارشتهــا دول عربيــة
مع االحتالل اإلرسائييل بضغط من
اإلدارة األمريكية كاتفاقيات أبراهام
وغريهــا ،وجــاء يعكــس الوجــه
العــرويب لسياســة اإلخــوة األشــقاء
ـريا وحكومــة
يف دولــة الكويــت ،أمـ ً
ـعبا ،الذيــن يواصلــون
وبرملانــا وشـ ً
مبواقفهم تقديم النموذج يف نرصة
فلســطني وكفــاح شــعبها يف جميــع
املحافــل السياســية والدبلوماســية
والربملانية
ودعــا خالــد جميــع الــدول التــي
وقعــت اتفاقيــات تطبيــع مخجلــة
مــع االحتــالل إىل مراجعــة مواقفهــا
والعــودة اىل قــرارات اإلجــامع

العربيــة التــي تدعــو إىل فــرض
املقاطعة عىل هذه الدولة املارقة
التي ال تكتفي باحتالل أرايض دول
عربيــة بــل وتتعامــل معهــا باعتبارها
فضــاء ملشــاريع االســتيطان
والتطهري العرقي الصامت.
وأكــد أن الــدول العربية واإلســالمية
والصديقــة مدعــوة كذلــك
ملحــارصة االحتــالل ومنــع دخــول
الســفن املحملــة ببضائــع مــن وإىل
االحتــالل ملوانئــه البحريــة يف
الوقــت الــذي تواصــل فيــه جرامئــه
ضــد املواطنــني الفلســطينيني
ويواصــل رسقــة أراضيهــم واالعتداء
عىل مقدساتهم.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/9444

إىل املنفذ ضده /عيادة غايل عثامن حجي
طبق ـ ًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية
يف االســتئناف املــدين رقــم  2020/644والصــادر بتاريــخ 2021/3/31
والقايض بقبول االستئناف شكال ويف املوضوع بتعديل الحكم املستأنف
ليصبــح الزامــك والــزام املســتأنف ضــده الثــاين /ماجــد مصبــاح غايل حجي
متضامنــني متكافلــني بدفــع مبلــغ وقدره  22230شــيكل لصالح املســتانف
ضــده األول (طالــب التنفيــذ) /أرشف مــروان محمــد كلــوب مــع تضمــني كل
طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة .
و عليــه تــم ايقــاع الحجــز التحفظــي عــىل حســاباتك وأموالــك لــدى بنــك
فلســطني املحــدود وجميــع البنــوك لصالــح طالــب التنفيــذ /ارشف مــروان
محمــد كلــوب ،وبتاريــخ  2021/10/17قــرر قــايض التنفيــذ تحويــل الحجز
التحفظي الواقع عىل حســاباتك وأموالك إىل حجز تنفيذي وســيتم رصف
املبالغ املحجوزة لصالح طالب التنفيذ.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني واذا مل تحر
خــالل املــدة املذكــورة فانــك تعد ممتنع ًا عن التنفيذ ومن ثم تباشــري دائرة
التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي .حرر يف 2021/12/2م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

"بيدينــو" االســتيطانية مقرتحــات ،أبرزهــا
فتــح األقــى لليهــود خــالل شــهر رمضــان
دون إغالقــه يف أي يــوم ،مبــا ميهــد
الحتفالهــم بـ"عيــد الفصــح العــربي" فيــه،
يف األســبوع الثالــث مــن شــهر رمضــان
املقبل.
واقرتحــت املنظمــة زيــادة عــدد أبــواب
األقــى املخصصــة لالقتحامــات،
وطلبــت إزالــة الالفتــة التــي وضعتهــا
تثبــت موقفهــا
الحاخاميــة الرســمية التــي ّ
التقليــدي الــذي يحظــر دخــول اليهــود
لألقى "لحني تحقيق الرشوط الالزمة".
كــام اقرتحــت املنظمــة تعديــل "قانــون
األماكــن املقدســة" الصهيــوين ليشــمل
األقــى باعتبــاره معلــام دينيــا يهوديــا،
إىل جانــب حائــط الــرباق ،يف حــني
طالبــت منظمــة "نســاء الهيــكل" بزيــادة
أوقــات االقتحامــات خــالل فــرتة مــا بعــد
الظهــر ،وإغــالق األقــى أمام املســلمني
يف األعياد اليهودية ،وفتحه لالقتحامات
يف أيــام الســبت ،وتغيــري اســم بــاب
املغاربة بشكل رسمي إىل "بوابة هليل"
وتوسعته.

النائب نعيم :ذوو اإلعاقة ركن
مهم يف املجتمع وسنواصل
تحصيل حقوقهم

غزة /فلسطني:
أكــدت رئيســة لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان يف املجلــس الترشيعــي النائــب
هــدى نعيــم أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يشــكلون ركنــا مهــام يف املجتمــع
الفلســطيني ،وأن املجلــس يحــرص عــىل تكريــس إنصافهــا ومنحهــا حقوقهــا
كاملــة .وأضافــت نعيــم يف لقــاء مــع ذوي اإلعاقــة أمــس ،أن قــوة املجتمعــات
وتقدمها يقاســان مبدى ما تقدمه للفئات األكرث ضعفا وتهميشــا ،وأن حضور
ذوي اإلعاقــة يف خطــط وبرامــج أي دولــة يف العــامل يعــد رشطــا أساســيا لدعــم
حقوق اإلنســان وتحقيق التنمية املســتدامة ،بل ودعم وإحالل الســالم واألمن
يف املجتمــع .ولفتــت إىل أن اتخــاذ تدابــري جديــة وفعالة لحامية حقوق هؤالء
األشــخاص وضــامن دمجهــم يف مجتمعنــا ليــس مجــرد رفاهيــة ،بل هــو حق لهم
وواجــب عــىل الحكومــة ،ليــس مــن بــاب قيامهــا بواجباتهــا تجــاه هــذه الفئــة مــن
مواطنيها وحسب ،بل من باب جديتها يف تحقيق التنمية الشاملة وبناء نظام
الحكم الرشــيد ودمج كل املواطنني ،مبن فيهم ذوو اإلعاقة ،يف عملية البناء
والتحرير التي ال ميكن أن تتحقق إال مبشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني
دون استثناء.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

إع ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غ ـ ـ ـ ــزة

إيداع تغيري هدف استخدام ارض من زراعي إىل
مرافق عامة إلقامة مدرسة

منطقة التنظيم :أم النرص
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم أنها
قــد قــررت بجلســتها رقــم  2021/34املنعقــدة بتاريــخ  2021/10/28م إيــداع
مــرشوع تغيــري هــدف اســتخدام ارض مــن زراعــي إىل مرافــق عامــة إلقامة مدرســة
الواقعــة يف جــزء مــن القســيمة رقــم ( )113مــن القطعــة رقــم ( - )1777وذلــك
طبقــا للمخطــط املــودع مبقــر لجنــة التنظيــم بلديــة أم النــرص تطبيق ـ ًا لنــص املــادة
السادسة عرش من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة  1936وتعديالته .
وعليه واستنادا لنص املادة السابعة عرش من ذات القانون فانه يجوز لجميع
ذوي الحقــوق يف األرايض واألمــالك واألبنيــة املشــمولة بهــذا املــرشوع أو
بــأي مــرشوع آخــر أودع مبقتــى املــادة السادســة عــرش ســواء بصفتهــم مــن
أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى االطــالع عــىل املخطط املــودع وتقديم
اعرتاضاتهم عليه إىل مكتب اللجنة املحلية ببلدية أم النرص خالل ساعات
الدوام الرسمي وملدة ستني يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن
(( وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد التاريخ املحدد ))
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة
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عن العار المـــألوف
لمى خاطر

إن في اإلشادة بفعل إحراق سيارة
ً
إشارة إلى حجم
المستوطنين الفارغة
الهوان الذي أنتجته سياسات هذه
السلطة في واقعنا ،وإلى العار المتمثل
في فعلها ،ألنها ال تبرع إال في حماية
عدوها ،فهي تكرم المستوطن وتهين
ّ
الفلسطيني،

كغــريه مــن املشــاهد والحــاالت املتشــابهة واملتكــررة ،مـ ّـر حــدث تأمــي
ـتوطني اللذيــن دخــا مدينــة رام اللــه قبــل بضعــة أيــام،
أجهــزة الســلطة املسـ
ْ
مــرور الكــرام ،فخــال دقائــق حمــت تلــك األجهــزة املســتوطني مــن غضبــة
الشــبان الفلســطينيي عــىل دوار املنــارة ،وأعادتهــا بســام إىل أيــدي
الجيــش اإلرسائيــي ،الــذي كان يتوعــد املدينــة بتصعيــد عــالٍ يف حــال لحــق
باملستوطني أذى.
مل يكــن هــذا بطبيعــة الحــال أول حــدث مــن هــذا الطــراز ،فقــد ســبقته حــوادث
ماثلة كثرية ،وكلها شــهدت أدا ًء رفيع املســتوى من ناحية الدقة واالنضباط
ألجهــزة الســلطة ،وهــي تعيــد لإلرسائيليــي كل مــن ضـ ّـل منهــم طريقــه يف
شوارع الضفة ،ودخل (عن طريق الخطأ) مناطق السلطة ،ولذلك بدا الحدث
وطبيعيــا ،وعكســه هــو الفعــل الجنــوين ،أي أن تتغــاىض
متوقعــا ومتفهـ ًـا
ً
ً
أجهــزة الســلطة عــن املســتوطني وترتكهــا ملصريهــا ،وفــق مــا ميكــن أن
ترتجمه اإلرادة الفلسطينية الغاضبة ،أو أن يبلغ الجنون مداه بالسلطة فتقرر
االحتفــاظ باملســتوطني ،واملطالبــة مببادلتهــا بــأرسى فلســطينيي أو حتــى
أسري واحد!
ـتوعبا بطبيعــة الحــال وال متوقعــا ،حتــى
هــذا املســتوى مــن الجنــون ليــس مسـ ً
لــدى مــن أشــادوا بالفعــل البطــويل للشــبان واحتفــوا بــه ،عندمــا أحرقــوا ســيارة
املســتوطني وســط رام اللــه ،غــري مبالــي باملاحقــة املتوقعــة لهــم من أجهزة

الســلطة واالحتــال ،التــي لــن متــرر حادثــة الحــرق ولــن تنســيها إياهــا ســام ُة
ـتوطني ،صحيــح أن نــكات سياســية عديــدة أطلقــت يف فضــاء مواقــع
املسـ
ْ
التواصــل حــول ســلوك الســلطة ،لكـ ّـن أحـ ًـدا مل يطــرح مطالبــة جديــة أو سـ ً
ـؤاال
فحواه :ملاذا مل تحتفظوا (بالغنيمة) التي وصلت إىل عمق مناطق السلطة؟
جنونيــا حــي ُيطلــق يف الفضــاء الــذي
جميعــا
هــذا الطــرح الــذي يبــدو لنــا
ً
ً
تحكمــه الســلطة ،أي الضفــة الغربيــة ،هــو ذاتــه ســلوك طبيعــي يف غزة ،حيث
تغيــب تلــك الســلطة ،وحــدث مــرا ًرا رغــم الرضيبــة التــي ترتبــت عليــه ،يف
األرواح واملمتلــكات ،بعــد كل عمليــات أرس جنــود االحتــال يف غزة ،ثم صار
جيــش االحتــال يحســب ألــف حســاب ألي عمليــة ّ
توغل داخل القطاع ،ســواء
اجتياحــا بر ًيــا يف أيــام الحــرب ،أم عمليــة أمنية محــدودة لغرض اغتيال
أكانــت
ً
أو اختطــاف ،كــا حــدث يف نوفمــر  2018حينــا أفشــل جنــود القســام يف
ً
ضابطا
خانيونــس عمليــة تســلل الوحــدة اإلرسائيليــة (ســيريت متــكال) ،وقتلــوا
فيهــا وأصابــوا آخريــن ،فيــا تكبـ ّـدت كتائــب القســام ســبعة مــن جنودها ،عىل
رأسهم القائد فيها (نور بركة) رحمهم الله.
ّ
تلقائيا عىل توقع الفعل العايل من
املعنى هنا ،أن الوعي الجمعي قد ترمج
ً
الجبهات التي ال تهيمن عليها السلطة ،وتو ّقع املواقف الرخيصة أو الصغرية
مــن مجــاالت ســيطرتها ،ولذلــك مل يطــرح ذلــك الســؤال الجــدي ،يف جوهــره
ومعنــاه :ملــاذا مل تحتفظــوا باملســتوطني؟ وبــدا أن تســليمهم (عــي العقــل)

لتجنيــب الضفــة الغربيــة أثــر غضبــة صهيونيــة ،مشــابهة ملــا حــدث عندمــا تــم
أرس ثاثــة مســتوطني شــال الخليــل عــام  ،2014أو عندمــا ُقتــل جنديــان
صهيونيان يف املكان ذاته يف رام الله مطلع انتفاضة األقىص عام .2000
واملعنــى كذلــك ،أن يف اإلشــادة بفعــل إحــراق ســيارة املســتوطني الفارغــة
إشــار ًة إىل حجــم الهــوان الــذي أنتجتــه سياســات هــذه الســلطة يف واقعنــا،
وإىل العــار املتمثــل يف فعلهــا ،ألنهــا ال تــرع إال يف حايــة عد ّوها ،فهي تكرم
وخصوصــا
عمومــا بعجزهــا عــن الدفــاع عنــه،
املســتوطن وتهــي الفلســطيني،
ً
ً
مباحقــة صاحــب املوقــف والــرأي والنشــاط والفعــل الوطنــي واملقــاوم ،وال
ـريا محر ًرا لتوه من ســجون االحتال ،تعتدي عىل
يســلم منها حتى لو كان أسـ ً
موكبه لتجرده من مظاهر احتفاله!
ثم بعد ّ
كل هذا هل ألحد أن يتساءل ،وهل لهذه السلطة أن تنزعج من هتاف
النــاس (للضيــف) يف شــوارع رام اللــه ،بينــا كانــت ألســنة النــار تلتهــم ســيارة
متجيدا للعنوان الذي حفظ كرامة
املستوطني؟ فا كان ذلك الهتاف فقط
ً
الفلســطيني حــي دفــع الــدم واألعــار واحتمــل الحصــار ليصنــع جبهــة عنيــدة
مقاتلــة ،بــل كان يف الهتــاف ً
أيضــا إهانــة وازدرا ًء لصانعــي العــار يف زماننــا
الفلســطيني هــذا ،حتــى وهــم يحملــون البنــادق وميارســون طقــوس الســيادة
الزائفــة ،لكــن قلــوب وعقــول الفلســطينيي مــا عادت تلتفت نحوهــم ،أو ترجو
منهم مثقال ذرة من خري.

كيان يدخل مرحلة التدهور ..ما معالم ذلك؟
كلــا تحدثنــا عــن مظاهــر التدهــور يف املجتمــع اإلرسائيــي خــرج مــن يخــرك مبــا
هــو أســوأ يف الفضــاء العــريب (الرســمي غالبــا) ،كأن ذلــك ينفــي الحقيقــة األوىل،
وأهميتهــا لجهــة مســتقبل الكيــان ،ال ســيا أن الوضــع العــريب الــذي انتــر عليــه
الصهاينــة يف النكبتــي ( 48و )67كان أســوأ بكثــري مــن الوضــع الراهــن ،فضــا عــن
حقيقــة أن القــوة الغربيــة التــي أســندتهم مــا زالــت تعيــش تراجعــا متواصــا ،أخــذ
يتبدى عىل نحو أكرث وضوحا خال السنوات األخرية.
كا هي عادة الدول التي تقوم عىل أسس عقائدية؛ تبدأ مبرحلة الروح ثم العقل
وصوال إىل الغريزة كا ذهب املفكر الجزائري املعروف مالك بن نبي؛ يف قراءته
لصعــود الحضــارات وهبوطهــا .وال شــك أن الكيــان الصهيــوين يصيبــه مــا أصــاب
ســواه ،وها إنه يتدحرج بالتدريج نحو مرحلة الغريزة رغم كل محاوالت لجم ذلك
عر مختلف الوسائل املتاحة.
وجهتهــا امرأتــان،
مؤخــرا انشــغلت وســائل اإلعــام يف الكيــان باتهامــات جنســية ّ
ألحــد أهــم رمــوز الكيــان (شــمعون بــريس) ،وهــي ليســت املــرة األوىل التــي تطــارد
فيهــا قــادة الكيــان قصــص مــن هــذا النــوع ،إذ ســبقتها خــال العقد املــايض قضايا
فساد كثرية جدا ،ومن ألوان شتى؛ تو ّرط فيها رؤساء وزارات ورؤساء دولة ووزراء
وقــادة أحــزاب ،ومحاكمــة نتنياهــو مل تنتــه فصولهــا بعــد ،فيــا ال يبـ ّـرش خلفه بنمط
مختلــف (مؤخــرا طالــب اإلرسائيليــي بعــدم الســفر "بســبب أوميكــرون" ثــم أرســل
عائلته يف إجازة خارجية!!).
والحــال أن مــن ال يعرفــون تاريــخ الكيــان قــد ال يجــدون يف كل تلــك القصــص شــيئا
مذكــورا ،وبالطبــع قياســا بأوضــاع عربيــة و"عاملثالثيــة" أســوأ بكثــري؛ مــا يدفــع إىل
عــرض مقارنــة أجراهــا بعــض الكتــاب الصهاينــة ،وكثــريا مــا يجرونهــا؛ ملــا كان الحال
البعــد األخاقــي
عليــه قدميــا ،ومــا وصــل إليــه اآلن ،مــع التذكــري بأننــا نتحــدث عــن ُ
خص الكيان داخليا ،وليس فيا يتعلق بالتعامل مع األعداء ،ويف مقدمتهم
فيا ّ

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
مناقصة رقم ( - )2021/326توريد ألعاب ترفيهية

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة
للربح تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعي بخدماتها،
واعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع
املحي وكا تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان .ترغب
الجمعيــة يف طــرح مناقصــة توريــد ألعــاب ترفيهية ضمن مــرشوع "الدعم النفي
واألنشــطة الرتفيهية لألطفال األكرث هشاشًــة يف قطاع غزة" ميكن للرشكات ذات
االختصاص والخرة يف أعال مشابهة الحصول عىل وثائق املناقصة ابتدا ًء من
الســاعة  10:30مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق  2021/12/5مــن مقــر الجمعيــة
الكائــن يف مدينــة غــزة  -تــل الهــوا شــارع  8-رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل
رسم مايل غري مسرتد وقدره  100شيكل "مائة شيكل الغري".
آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق
 2021/12/08الســاعة  12:00ظهــر ًا وكــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس
اليوم واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة:
• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــي أويل ( 5%مــن قيمــة
املناقصة) وذلك بتقديم كفالة بنكية أو شيك بني مصدق من بنك معرتف
بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــي ســارية
املفعول لفرتة  3شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بعملة الشيكل اإلرسائيي.
• يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية.
• يلتزم املورد بتقديم شهادة 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 املناقصــة مرة
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها.
• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــي يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املناقصــة
من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة:
2641512-2641511
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

الفلسطينيون ،حيث تغيب األخاق متاما ،بل رمبا كان الوضع أسوأ يف املايض
تبعــا ملعطيــات الوضــع الــدويل وســطوة اإلعــام هــذه األيــام ،والتــي تلجــم الكيــان
بدرجة أكر.
قبــل ســنوات؛ ويف صحيفــة "معاريــف" ،كتــب "جدعــون رايخــر" يقــول" :يف تلك
األيــام (القدميــة يقصــد) كان الوالــدان يثــوران ضــد أي كلمــة بذيئــة ويهمســان:
ليــس جيــدا أن نتكلــم هكــذا أمــام األوالد .اليــوم كل طفل وكل صبي يف بادنا يقرأ
ويسمع عن زعاء يل ّقب أحدهم اآلخر بألقاب وعبارات حفظ الله أساعنا منها.
هو يسمع عن قادة يسلبون أموال الجمهور ،يكذبون ويقذف واحدهم اآلخر".
أمــا إســحق ليئــور ،فكتــب يف "هآرتــس" بعنــوان "ديودوردنــت الطهــارة" ،ســاخرا
مــن بــؤس األخــاق يف الداخــل ،مقابــل غيابهــا يف التعامــل مــع الفلســطينيي،
لكنــه يذكــر قصصــا جديــرة بالتوقــف عــن الفــارق بــي زعــاء املــايض ،وأمثالهم يف
الحارض .يروي "ليئور" عدة قصص قدمية كالتايل" :قصة من سنوات الخمسي:
دخــل صحفــي يف إحــدى الليــايل املاطــرة ملقابلــة رئيــس الدولــة يتســحاك بــن
تســايب يف مقــر الرئاســة ،جلــس يف غرفــة االنتظــار رشطــي يحتــي الشــاي" .أيــن
الرئيــس؟" ،ســأله الصحفــي ،أشــار الرشطــي مــن خــال النافــذة إىل رئيــس الدولــة
الجالــس يف كشــك الحراســة يف الخــارج ،يف الــرد ،وقــد حــل مــكان الرشطــي إىل
أن ينهي رشب الشاي".
ثــم "قصــة مــن ســنوات الســتي :بينــا كان وزيــر االقتصاد (بنحاس ســابري) متوجها
نحــو إيــات ،توقــف يف "يتباتــا" ،وســأل بعــض األصدقــاء عــن مشــكلة املحلبــة
الجديــدة ،أجابــوه كــذا وكــذا ،واصــل طريقــه نحــو "إيــات" للتحكيــم يف نــزاع
عمــل .يف طريــق عودتــه ،دفــع مــا جنــاه مــن بــدل التحكيــم مــا يكفــي مــن املــال
إلصــاح املحلبــة .هــل نشــري إىل ســنوات الســبعي؟ لدينــا مناحيــم بيغــن وشــقته
املتواضعــة" .يضيــف" :قصــة أخــرى ذات صلــة :أعضــاء الكنيســت الشــيوعيون،

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم
مناقصة رقم ()2021/327
توريد أدوية لصالح صيدليات مراكز
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة للربــح
تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعي بخدماتها ،كا تقوم
بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم وإجــراء الدراســات واألبحــاث التــي تخــدم
املجتمــع املحــي وكــا تعنــى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنســان.
ترغــب الجمعيــة يف طــرح مناقصــة توريــد أدويــة لصالــح صيدليــات مراكــز الجمعيــة،
ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــىل وثائــق
املناقصة ابتدا ًء من الساعة  10:30من صباح يوم األحد املوافق  2021/12/5من
مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة  -تل الهوا شارع  8-رشق مدرسة راهبات الوردية
مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره  100شيكل "مائة شيكل الغري".
 آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/8الســاعة  12:00ظهــر ًا كــا ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس
اليوم واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
شروط خاصة:
• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــي أويل ( % 5مــن قيمــة
املناقصــة) وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــىل أن تكــون مــدة التأمــي
سارية املفعول لفرتة  3شهور عىل األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائيي شاملة رضيبة القيمة املضافة (يلتزم املورد
بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع).
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أي أصنــاف جديــدة ،ومل يســبق تجربتهــا ملــدة
ثاثة شهور عىل األقل يف الجمعية.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها.
• تكلفة اإلعان ملدة يومي يف الصحف عىل من يرسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.
• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــىل األرقــام التاليــة:
2641512-2641511
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

حتــى نهايــة ســنوات الثانينــات ،ترعــوا برواتبهــم لصنــدوق الحــزب ،وحصلــوا
باملقابل من الحزب عىل الدخل املتوسط لعال املصانع".
ثــم ســأل بعــد ذلــك" :مــا هــو املشــرتك بــي هــذه القصــص؟" ،فأجــاب الــروح
املفقــودة كليــا" .ثــم يتحــدث عــن "االرتفــاع املضطــرد لرواتــب أعضاء الكنيســت،
ورشوط التقاعد الفضائحية الخاصة بهم".
ال يتوقــف األمــر عنــد السياســيي ،وهــو ال ميكــن أن يتوقــف أصــا ،فالســمكة
تفســد مــن رأســها ،إذ أن املجتمــع برمتــه يفقــد مبدئيتــه ،ودليــل ذلــك ال ينحــر
يف معــدالت الجرميــة التــي تــزداد اتســاعا (الجرائــم الجنســية زادت بنســبة 30٪
خال الســنوات الخمس األخرية) ،والروح االســتهاكية التي تســيطر عليه ،بل يف
الــروح املعنويــة للجنــود الــذي يقاتلــون يف امليــدان ،والتــي تكشــفت نفســيتهم
املتدهورة يف حرب متوز  ،2006ويف حروب املقاومة يف غزة بعد ذلك.
وإذا أضفــت إىل ذلــك مــا ذكرنــاه ســابقا حــول تغـ ّـري موازيــن القــوى الدوليــة يف
غــري صالــح الكيــان (تراجــع الغــرب) ،والتطــورات املثــرية يف ميــدان التســلح ،والتي
تهمــش تف ـ ّوق الطــريان ،مثــل الصواريخ بعيدة املدى والطائرات املسـ ّـرية ،بجانب
ّ
تح ـ ّوالت الــرأي العــام العاملــي ضــد االحتــال وسياســاته ،والتــي تشــغل اإلعــام
الصهيــوين عــىل نحــو واضــح ،فســندرك أنــه كيــان يدخــل منحنــى الرتاجــع ،والــذي
يعــرف الجميــع نهايتــه .يف املقابــل إن املجتمــع الفلســطيني يــزداد إقبــاال عــىل
املقاومــة واالستشــهاد ،ولــوال قيــادة بائســة تعشــق التنســيق األمنــي ،وتدمــن عــىل
املفاوضات ،لكان الوضع مختل ًفا إىل حد كبري (دعك من فسادها ،فتلك حكاية
بؤس أخرى) ،لكن ذلك مؤقت ،وسيجد الشعب طريقه نحو مسار يوجع الغزاة،
ً
وصوال إىل دحرهم بالكامل.
ويفرض عليهم الرتاجع،
ال ننــى بــؤس الوضــع العــريب الرســمي ،لكــن ذلــك مل يكــن ليتجـ ّـرأ عــىل هــذا
مررا كافيا.
املستوى من االنحدار ،لو مل يجد ما تفعله سلطة رام الله ّ

Call for Tender by Sealed
)Envelope No. (328/ 2021
Supplying Laptops
GCMHP wishes to issue a tender for Supplying Laptops for
GCMH’s centers in the Gaza strip within the project: "Enhancing
the accessibility and availability of Mental Health Services in Gaza
Strip", the project is implemented by GCMHP in cooperation with
)Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
GmbH funded by The German Federal Foreign Office. Interested
companies with experience in such field may obtain the tender
documents starting from 10:30 am, on Sunday 5/ 12/ 2021,
from the GCMHP headquarter in Tal El Hawa, Street Number 8,
eastern the Rosary Sisters School in Gaza City. Final date for
submission is Wednesday 8/ 12/ 2021 at 12:00 pm, all tenders
will be opened on the same date and place.
Special Conditions:
- All tenders shall be accompanied by an initial insurance of (5 %
of the tender value) through providing a bank guarantee or a bank
check authorized by a bank accredited by the Palestinian Monetary
Authority. The insurance shall be valid for a minimum period of 3
months from the time of opening the tenders.
- Prices shall be provided in Dollar, includes VAT.
- The Company shall submit the certificate of deduction from the source.
- GCMHP shall not be committed to awarding the tender for
the lowest price offer.
- GCMHP shall not be responsible for any cash amount
attached to the tender.
- GCMHP may cancel all of the submitted offers and reissue the
tender either in its current form or upon making amendments to it.
- The cost of the announcement for two days in the newspaper
shall be paid by the company which the tender will be awarded to.
For further enquiries, please call on the following numbers:
2641511, 2641512.
Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

" تعبر عن رأي أصحابها
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في المقابل إن المجتمع الفلسطيني
يزداد إقباال على المقاومة واالستشهاد،
ولوال قيادة بائسة تعشق التنسيق
األمني ،وتدمن على المفاوضات ،لكان
ً
مختلفا إلى حد كبير (دعك من
الوضع
فسادها ،فتلك حكاية بؤس أخرى) ،لكن
ذلك مؤقت ،وسيجد الشعب طريقه
نحو مسار يوجع الغزاة ،ويفرض عليهم
ً
وصوال إلى دحرهم بالكامل.
التراجع،

إعالن عطاء رقم 2021/3
مشروع توريد مستلزمات
شتوية لعام 2022-2021

(جرار غاز  +رأس تدفئة  +حرامات شتوية)

تعلــن جمعيــة بشــائر الخــري يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم
لتوريــد جــرار غــاز  +راس تدفئــة  +حرامــات شــتوية ،وذلــك حســب الكميــات
واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعىل الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسمي ًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا
العطــاء ،التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة ،تــل الهــوا  -شــارع جامعــة الــدول العربيــة
جنــوب مستشــفى القــدس ،للحصــول عــىل كــراس العطــاء خــال ســاعات الــدوام
الرسمي من الساعة  9:00صباح ًا وحتى الساعة  2:30مسا ًء وفق ًا للرشوط التالية:
• أن تكــون الرشكــة املشــاركة مؤهلــة ومســجلة لــدى جهــات االختصــاص
ومسجلة رسمي ًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار بالشيكل او ما يعادله بالدوالر األمريي ،وسارية املفعول ملدة
 30يوم من تاريخ تسليم العطاء.
• يجب عىل من يرســو عليه العطاء تقديم فواتري رضيبية ،وشــهادة خصم
منبع رضيبة سارية املفعول عن فرتة التوريد.
• يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة  % 10مــن قيمــة العرض املقدم
ســارية املفعــول ملــدة  60يوم ـ ًا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل
كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصـ َّـدق ولــن ُتقبــل الشــيكات الشــخصية أو
الكفالة النقدية.
• مثن كراسة العطاء ( 150شيكل) غري مسرتدة.
• قيمة رسوم اإلعان يف الجريدة ملدة يومي عىل من يرسو عليه العطاء.
• يتم اســتام كراس العطاء يف مقر الجمعية ابتدا ًء من يوم االحد املوافق
 2021/12/5حتــى يــوم الثاثــاء املوافــق  2021/12/7خــال أوقــات
الدوام الرسمي.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء الســاعة  11:00صباحــا مــن يــوم الثاثــاء
املوافق .2021/12/7
• سيتم فتح املظاريف الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثاثاء 2021/12/7
يف مقر الجمعية بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
• ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة بشــائر الخري خال ســاعات
الــدوام الرســمي أو االتصــال عــىل هاتــف رقــم ( )082625998او جــوال رقم
(.)0592876665
جمعية بشائر الخري
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انخفاض الرقم القيايس
لكميات اإلنتاج الصناعي
يف أكتوبر

رام الله /فلسطني:
أعلــن الجهــاز املركــزي لإحصــاء ،انخفــاض الرقــم القيــايس لكميــات
اإلنتــاج الصناعــي خال شــهر أكتوبــر /ترشين األول ،مبقدار ،1.95%
مقارنة بالشهر الذي سبقه ،إذ انخفض الرقم القيايس لكميات اإلنتاج
الصناعــي إىل  ،107.56مقارنــة ب ـ  109.71خــال شــهر شــهر /أيلــول
( 2021سنة األساس .)100 = 2019
وأوضح اإلحصاء يف بيان صحفي ،أمس ،أن أنشطة إمدادات الكهرباء
والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء ســجلت انخفاض ـ ًا مقــداره ،12.02%
والتي تشكل أهميتها النسبية  7.38%من إجايل أنشطة الصناعة.
كــا ســجلت أنشــطة الصناعــات التحويليــة انخفاض ـ ًا مقــداره 1.20%
خال ترشين أول  2021مقارنة بالشهر السابق ،التي تشكل أهميتها
النسبية  87.89%من إجايل أنشطة الصناعة.
أمــا عــىل صعيــد األنشــطة الفرعيــة والتــي لهــا تأثــر نســبي كبــر عــىل
مجمــل الرقــم القيــايس ،فقــد ســجلت بعــض أنشــطة الصناعــات
التحويليــة انخفاض ـ ًا خــال ترشيــن أول  2021مقارنــة بشــهر أيلــول
 2021أهمها صناعة املنتجات الصيدالنية األساسية ومستحرضاتها،
وصناعة منتجات املعادن الافلزية األخرى "الباطون ،الحجر والرخام،
واإلســفلت" ،وصناعــة الخشــب ومنتجــات الخشــب ،وصناعــة الــورق
ومنتجات الورق ،وصناعة منتجات املطاط واللدائن ،ونشاط الطباعة
واستنساخ وسائط األعام املسجلة ،وصناعة الجلد واملنتجات ذات
الصلة ،وصناعة املرشوبات.
مــن ناحيــة أخــرى ،ســجل الرقــم القيــايس لكميــات اإلنتــاج الصناعــي
ارتفاع ـ ًا يف بعــض أنشــطة الصناعــات التحويليــة منهــا صناعــة منتجات
املعــادن املشــكلة عــدا املاكنــات واملعــدات "األملنيــوم" ،وصناعــة
املنتجات الغذائية ،وصناعة األثاث ،وصناعة املنسوجات.
يف حــني ســجلت أنشــطة إمــدادات امليــاه وأنشــطة الــرف الصحــي
وإدارة النفايــات ومعالجتهــا ارتفاع ـ ًا نســبته  4.61%والتــي تشــكل
أهميتها النسبية  1.84%من إجايل أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة التعدين واستغال املحاجر ارتفاع ًا نسبته 2.00%
والتي تشكل أهميتها النسبية  2.89%من إجايل أنشطة الصناعة.

ً
طنا بضائع
ضبط 41.5
منتهية الصالحية يف
الضفة خالل نوفمرب

رام الله /فلسطني:
ضبــط جهــاز الضابطــة الجمركيــة  41.5ط ًنــا بضائع منتهية الصاحية
بالتعــاون مــع الجهــات الرشيكــة خــال شــهر نوفمــرب /ترشيــن الثــاين
املــايض .وأوضــح تقريــر صــادر عــن "الضابطــة الجمركيــة" ،أمــس،
أنــه تعامــل خــال ترشيــن الثــاين املــايض مــع  638قضيــة بالتعــاون
مــع الجهــات الرشيكــة املدنيــة واألجهــزة األمنيــة املختصــة ،وذلــك
يف إطــار مكافحــة ظاهــرة التهريــب بكافــة أشــكاله وحايــة االقتصــاد
الوطنــي ،ونفــذ جــوالت تفقديــة عــىل املحــال واملنشــآت التجاريــة
والصحيــة والخدماتيــة للتأكــد مــن تطبيقهــا للربوتوكــوالت الصحيــة
الخاصة مبنع انتشار فروس كورونا.
وأشــار التقريــر إىل أن القضايــا كانــت موزعــة مــا بــني قضايــا رضيبيــة
وجمركيــة ،باإلضافــة إىل القضايــا املختصــة باملجــال االقتصــادي
والصحي والزراعي ،والسامة العامة.
وجــاء يف تفاصيــل التقريــر بــأن الجهــاز تعامــل مــع 445 :قضيــة
بالتعاون مع وزارة املالية ،ومع  77قضية بالتعاون مع وزارة االقتصاد
منعا النتشار البضائع الفاسدة واملزورة وبضائع املستوطنات ،ومع
 70قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفر األمن الغذايئ والصحي،
و 32قضيــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ودعــا للقطــاع الزراعــي
وتشــجيع املنتــج املحــيل ،و 10قضايــا يف مجال االتصاالت مخالفة
للقانــون بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،و4
قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2021/727

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
محمــد أحمــد محمــد عقيــان مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 970945572
بصفته وكيا عن1- :خالد أحمد محمد عقيان هوية رقم900273921 /
2جميلــة أحمــد محمــد عقيــان هويــة رقــم3- 970945549 /صالــح أحمدمحمــد عقيــان هويــة رقــم4- 970945556 /زهــر أحمــد محمــد عقيــان
هويــة رقــم5- 970945531 /أســاء أحمــد محمــد عقيــان هويــة رقــم/
6- 970945580فاطمة حسن حمزة عقيان هوية رقم970945523 /
مبوجــب وكالــة رقــم 2021 / 14783 :صــادرة عــن القنصليــة العامــة لدولــة
فلســطني – ديب االمــارات العربيــة املتحــدة  2021 / 14801 +القنصليــة
العامــة لدولــة فلســطني – ديب االمــارات العربيــة املتحــدة 2021 / 295 +
سفارة دولة فلسطني الرياض
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف:
القطعة  725القسيمة  199املدينة غزة الدرج
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشــكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2021/12/5 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

هل ينجح تطبيق قرار رفع الحد
األدىن لألجور بمحافظات الضفة؟
رام الله-غزة  /رامي رمانة:
أثــار قــرار وزارة العمــل يف حكومــة رام اللــه
بــدء تطبيــق رفــع الحــد األدىن لأجــور مطلــع
ردودا متناقضــة؛ فقــد دعــت
العــام املقبــل،
ً
منشــآت عاملــة يف القطــاع الخــاص إىل تأجيــل
القــرار لحــني تحســن أوضاعهــم االقتصاديــة
املنهكــة بســبب تداعيــات "كورونــا" ،يف حــني
أكــد نقابيــون رضورة البــدء بتنفيــذ القــرار الــذي
تأخــر عــدة ســنوات مــن أجــل توفــر حيــاة كرمية
للعال وأرسهم.
وقــال نــري أبــو جيــش وزيــر العمــل يف حكومة
رام اللــه :إن قــرار رفــع الحــد األدىن لأجــور
سيطبق مع بداية العام الجديد ،حيث ستقوم
طواقــم التفتيــش التابعــة للــوزارة بتطبيــق القــرار
عىل املنشآت كافة.
وأشــار إىل أن قــرار مجلــس الــوزراء الــذي صــدر
قبــل شــهور كان برفــع الحــد األدىن لأجــور إىل
مبلغ  1880شيقل.
وأضــاف أن طواقــم الــوزارة ســتنفذ حملــة توعيــة
يف املنشآت االقتصادية كافة يف أول  3شهور
مــن العــام ،والحق ـ ًا ســتتخذ إجــراءات إللــزام
أصحاب العمل لدفع الحد األدىن من األجور.
ودعــا نــور الديــن جــرادات رئيــس غرفــة تجــارة
وصناعــة شــال الخليــل إىل الرتيث يف تطبيق
القرار لحني تحسن األوضاع االقتصادية ألرباب
العمل والجهات املشغلة.

وبني جرادات لصحيفة "فلسطني" ،أن العامني
املاضيــني تســببا يف خســائر ماليــة كبــرة
للجهــات املشــغلة بســبب كورونــا ،وأن هنــاك
تخوفــات مــن العــودة إىل اإلغــاق مجــدد ًا يف
أعقاب تطور الفروس.
وتابــع" :املشــغل اليــوم غــر قــادر عــىل التــزام
دفــع األجــر املتفــق عليــه مــع املشــغل؛ وليــس
من املنطق أن يطلب زيادة األجور".
بدوره قال حسام الزغل رئيس اتحاد الصناعات
الجلدية واألحذية ،إن من حق العامل الحصول
عىل األجر الكايف.
وأضــاف ":نأمــل أن يتــم التطبيــق بصــورة تخــدم
العامــل" ،محــذر ًا مــن الــرشوع يف إرضابــات عن
العمل واألنشطة عند بداية تطبيق الحد األدىن
لأجور ،مبا يرض باملصلحة العامة.
وأشــار الزغــل إىل أن املشــكلة التــي تواجههــم
كأربــاب عمــل يف الضفــة الغربيــة ،هــو نقــص
األيــدي العاملــة وانتقــال غالبيتهــا للعمــل يف
الداخل املحتل ،طلب ًا لأجر املرتفع ،الفت ًا إىل
أهمية إدخال األيدي العاملة من قطاع غزة إىل
الضفــة .مــن جهتــه أكد ســامة أبــو زعيرت ،عضو
األمانــة العامــة يف االتحــاد العــام لنقابات عال
فلســطني ،أن قــرار تطبيــق الحــد األدىن لأجــور
يشــكل مدخــا قانونيــا لوقــف كافــة االنتهــاكات
باألجــور وتدنيهــا وخاصة لدى الفئات الضعيفة
واملهمشــة التــي تتعــرض لابتــزاز باألجــور يف

ظل ارتفاع معدالت البطالة.
وقــال أبــو زعيــرت لصحيفــة "فلســطني" ،مــن
الصعــب الحديــث عــن تنميــة يف ظــل تــدىن
األجــور وعــدم تلبيتهــا الحاجــات األساســية
للعــال وخاصــة أن خــط الفقــر املدقــع يزيــد
عــىل  2250شـ ً
ـيقا وخــط الفقــر العــام 2750
ً
شيقا ،وهو أدىن مستوى للمعيشة.
وأضــاف" :زيــادة الحــد األدىن لأجــور هــو
إجــراء طبيعــي بعــد مــي مــا يقــارب عــن عــرش
سنوات مضت منذ إقراره عام  ،2012وهو أمر
يستدعي ربطه بجدول غاء املعيشة".
وبني أن األجور هي جزء من العجلة االقتصادية
والــدورة املاليــة وهــي مــا تســاهم يف تحريــك
االقتصاد وتنميته.
ونبــه أبــو زعيــرت إىل أن األصــل أن ننظــر لأجــور
العادلــة كحــق لإنســان يجــب توفــره بطريقــة
تضمــن للعامــات والعــال الدخــل املناســب
والكريــم ال أن نحمــل العــال الظــروف بتــدين
األجــور والتــي ترتجــم احتياجــات ومتطلبــات
اإلعالــة واإلعاشــة ألرسهــم "فكلــا تــدىن األجــر
وفقرا وفاقة".
واجهوا حرمانا ومعاناة
ً
وأشــار إىل أن تطبيــق القــرار مــن بدايــة عــام
 2022تــأيت يف ســياق تنظيــم ســوق العمــل
وحايــة األجــور ،داعي ـ ًا إىل أن يكــون هنــاك
مناذج حية اللتزام القانون وتطبيق الحد األدىن
لأجور وخاصة من الحكومة والقطاع الخاص.

انتهاء شهر العسل بني وول سرتيت
ورشكات التكنولوجيا الصينية
بكني /وكاالت:
يســدل إعــان مجموعــة "ديــدي تشوتشــينغ" التــي
تعتــرب "أوبــر الصينية" انســحابها مــن بورصة نيويورك
الســتار عــىل العاقــة الوديــة بــني وول ســرتيت
ومجموعــات التكنولوجيــا الصينيــة ،املحــارصة مــن
الســلطات يف بكــني والجهــات الناظمــة يف الواليــات
املتحــدة .ومل ميــر ســوى خمســة شــهور بــني طــرح
"ديــدي" أســهمها يف نيويــورك يف حزيران/يونيــو،
وإعانهــا الجمعــة بأنهــا تســتعد إلدراجهــا يف بورصــة
هونــغ كونــغ .وخــال هــذه الفــرتة ،تراجعــت قيمتهــا
السوقية بنسبة  63يف املئة.
وتــأيت خطــوة "ديــدي" غــداة حملــة واســعة ن ّفذتهــا
الهيئة الناظمة الصينية قصقصت فيها أجنحة كربى
رشكات اإلنرتنــت األكــر تأثــرا عــىل املســتهلكني،
مبا يف ذلك "عيل بابا" و"تنسنت".
وبعــد إعــان الجمعــة ،تراجعــت أســهم الــرشكات
الصينيــة لتجــارة التجزئــة عــىل اإلنرتنــت التــي يتــم
تــداول أســهمها يف بورصــة نيويــورك مثــل "عيل بابا"
و"جــي دي دوت كــوم  "JD.comو"بنديوديــو"،
بشكل كبر.
وتراجعــت أســهم "عــيل بابــا"  --التــي دفــع وصولهــا
إىل وول ســرتيت عــام  2014العديــد مــن الــرشكات
الصينيــة إلدراج أســهمها يف نيويــورك  --إىل أدىن
مستوى لها منذ خمس سنوات فيا رست شائعات
بــأن "عــيل بابــا" قــد تــرتك بورصــة نيويــورك بعــد
"ديدي".
وعمليــا ،ميكــن لحملــة أســهم "ديــدي تشوتشــينغ"
يف بورصــة نيويــورك االحتفــاظ باألســهم حتــى
بعــد انتقالهــا إىل هونــغ كونــغ ،وبالتــايل لــن تختفــي
استثاراتهم بكل بساطة.
وقــال مديــر املحافــظ املاليــة لــدى  EMQQكيفــن

كارتر إن "الناس يشعرون بخوف شديد من القواعد
(الجديدة) والحكومة الصينية ..وأ ّثر ذلك حقا عىل
ثقة (املستثمرين) .الناس يشعرون بالخوف".
يف األثنــاء ،أعلنــت الهيئــات الناظمــة ألســواق املــال
يف الواليــات املتحــدة الخميــس تبنــي قاعــدة تســمح
بشــطب الرشكات األجنبية من البورصة حال فشــلها
يف تقديم البيانات إىل مراجعي الحسابات.
وتســتهدف الخطــوة بشــكل أســايس الــرشكات
الصينيــة وتتطلــب منهــا كشــف إن كانت "مملوكة أو
خاضعة لسيطرة" الحكومة.
وأفــاد رئيــس هيئــة األوراق املاليــة والبورصــات
األمركيــة غــاري غنســلر أنــه "بينــا بذلــت أكــر مــن
 50منطقــة اختصــاص قضــايئ جهــودا ..للســاح
لعمليــات التفتيــش املطلوبــة ،فــإن منطقتــني هــا
هونــغ كونــغ والصــني مل تقومــا بذلــك عــىل مــدار
تاريخها".
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ّ
مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي ،القانــون األمــريك
الجديد يف مقال رأي الجمعة.
وأفــادت يف املقــال الــذي ُنــرش مــن دون توقيــع "إذا
فرضــت الواليــات املتحــدة رشوطــا غــر متســاوية
عــىل األمــن القومــي يف إطــار املنافســة بــني البلدين
عــرب مطالبــة الــرشكات الصينيــة املدرجــة تســليم
املراجعــات الحســابية للتدقيــق فيهــا مــن أجــل
التجســس عــىل الوضــع الداخــيل الصينــي وتخزيــن
كميــات ضخمــة مــن البيانــات الحساســة املوجــود
بحوزة الرشكات الصينية ،فلن تقبل الصني بذلك".
ويذكــر أن معظــم هــذه األســهم املدرجــة يف بورصــة
نيويورك مملوكة من قبل مؤسسات ال مواطنني.
وأفاد رئيس مجموعة "ميسخارت" للخدمات املالية
غريغــوري فولوكــني "ميكــن أن تكــون لــدى بعــض

الصناديــق أســها يجــري تداولهــا فقــط يف األســواق
األمركية" .وأضاف "هذا ما يضغط عىل األسهم".
وبالنســبة للعديــد مــن مراقبــي األســواق ،لــن تكــون
"ديــدي" آخــر مجموعــة صينيــة عماقة تغــادر بورصة
نيويورك.
وقــال فولوكــني "األمــر ال يقتــر عــىل ديــدي إذ أننــا
شــاهدنا عــىل مــدى شــهور الحــزب الشــيوعي يعــزز
قبضته عىل الرشكات".
وبعــد وقــت قصــر مــن طــرح "ديــدي" أســهمها يف
نيويــورك ،أجــرت هيئــة رقابــة األمــن اإللكــرتوين
الصينية تحقيقا بشــأن منصة الحجوزات "فول تراك
أالينس" وموقع "كانجون" للبحث عن الوظائف.
كــا شــددت الحكومــة الصينيــة القواعــد بالنســبة
للــرشكات التــي توفــر خدمــة تعليم خــاص للعائات.
وأحــدث األمــر أرضارا للــرشكات املدرجــة يف
نيويورك.
وتفيــد أرقــام حكوميــة أمركيــة تعــود إىل أيار/مايــو
بــأن هنــاك  248رشكــة صينيــة مدرجــة يف الواليــات
املتحــدة ،يبلــغ مجمــوع قيمتهــا الســوقية 2,1
تريليون دوالر.
وأفــاد خبــر االســرتاتيجيات لــدى "رينســانس
كابيتــال" ماثيــو كينيــدي "بعــد بدايــة نشــطة للعــام،
توقفــت معظــم الــرشكات الصينية عن دخول أســواق
املــال األمركيــة منــذ حزيران/يونيــو ،نظــرا للعقبــات
التنظيمية والسياسية يف البلدين".
وعــرب مغادرتهــا الســوق األمــريك ،تتخــىل الــرشكات
الصينيــة عــن قاعــدة اســتثارية ال مثيــل لهــا يف
العــامل ،بوجــود  52,5تريليــون دوالر كأصــول تجــري
إدارتهــا ،مقارنــة ب ــ 7,1تريليــون دوالر يف الصــني،
وفــق دراســة أجرتهــا رشكــة "ماكينــزي آنــد كومبــاين"
االستشارية.

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة

املوضوع /اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2021/728

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2021/729

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد :عاء
مــوىس إبراهيــم أبــو ســلطان مــن ســكان خانيونــس هوية رقــم 920563049
بصفته وكيا عن :وليد عبد الحميد جرب محمد أبو األعور بصفته وكيا عن
والده /عبد الحميد جرب محمد أبو االعور
مبوجب وكالة رقم 2012 / 10599 :صادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف:
القطعة  2348القسيمة  2املدينة النصرات
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشــكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2021/12/5 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
محمــد ســمر طــه صبيــح مــن ســكان غــزة هويــة رقــم  802333294بصفتــه
وكيــا عــن :أســامة نائــل خالــد حــرز هويــة رقــم 402981625 /وعــز الديــن
نائل خالد حرز هوية رقم802304089 /
مبوجب وكالة رقم 2021 / 12039 :صادرة عن عدل غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف :
القطعة  673القسيمة  3املدينة غزة الدرج
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 الوكيــل املســؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2021/12/5 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

رشكة محلية تطلق
مبادرة لدمج الطلبة
يف سوق العمل

غزة /فلسطني:
أطلقــت رشكــة الســقا لأجهزة الكهربائيــة ،أمس ،املرحلة األوىل من
برنامج "ســفراء الســقا" مبناســبة اليوم العاملي للتطوع ،والذي يقوم
عــىل تدريــب وتأهيــل طلبــة الجامعــات ضمــن برنامــج مكثــف حــول
آليات التسويق والبيع وخدمة الزبائن.
يــأيت ذلــك مــن أجــل دمــج الطلبــة يف ســوق العمــل الفلســطيني مــن
خــال التطبيــق العمــيل لدراســتهم النظريــة والتي تهــدف إىل تطوير
الطلبــة الجامعيــني وخلــق تعــاون مشــرتك بــني الرشكــة ومؤسســات
التعليم العايل.
وقــال طــارق الســقا املديــر العــام للرشكــة ،إن فكــرة الربنامــج جــاءت
ضمــن املســؤولية االجتاعيــة للرشكــة يف النهــوض بجيــل قــادر عىل
مواجهــة التحديــات داخــل الوطــن مــن أجــل بنــاء مســتقبل مــرشق
وواعد ألبنائنا وطلبتنا
ودعا السقا إىل رضورة تطبيق الطلبة للمهارات اإلدارية والتسويقية
الازمــة البتــكار وتنفيــذ الحمــات التســويقية ،انطاق ـ ًا مــن أهميــة
تشجيع الطلبة ما له من أثر كبر يف تطور املجتمع ومنوه.

منح رشكتني شهادة ميثاق
الجودة للصناعات الحرفية
التقليدية وأخرى يف األغذية

رام الله /فلسطني:
منحــت مؤسســة املواصفــات واملقاييــس ،أمــس ،شــهادة ميثــاق
الجــودة للصناعــات الحرفيــة لرشكــة الطــارق للخــزف والفخــار ورشكــة
خزف التميمي.
ويعــد هــذا امليثــاق األول مــن نوعــه عــىل مســتوى الوطــن العــريب،
وأدرجــت فيــه الحــرف املســجلة رســميا يف اتحــاد الصناعــات
التقليدية وهي ( )17حرفة.
وقالــت املؤسســة يف بيــان صحفــي ،إنهــا انتهــت مــن إعــداد ســت
مواصفــات ،وهــي :الفخــار والخــزف والتطريــز والفضــة اليدويــة
واإلكسســوار والزجــاج ،والعمــل جــار مــن قبــل طواقم املؤسســة عىل
املواصفــات اإلحــدى عــرشة املتبقيــة ،وذلــك بالتنســيق مــع اتحــاد
الصناعات التقليدية والسياحية وجميع املعنيني يف هذا املجال.
جــاء ذلــك خــال اجتــاع مجلــس الجودة الفلســطيني الحادي عرش،
الذي عقد يف رام الله برئاســة املدير العام للمؤسســة حيدر حجة،
ـددا مــن ملفــات املصانــع الوطنيــة املتقدمــة
والــذي ناقــش فيــه عـ ً
للحصــول عــىل إحــدى شــهادات الجــودة الفلســطينية وهــي :شــهادة
الجــودة ،وشــهادة البــال جــاب ،وشــهادة املنتوجــات األمنة ،وشــهادة
اإلرشاف ،وشهادة الحال ،باإلضافة إىل منح شهادة الجودة ملصنع
الرتكية الفلسطينية للصناعات الغذائية.
الدعوى مقامة يف محاكم أمريكية

"أرامكو" تعلن صدور
حكم لصالحها يف
دعوى بـ  18مليار دوالر

الرياض  /األناضول:
أعلنــت رشكــة "أرامكــو الســعودية" ،أمــس ،صــدور حكــم االســتئناف
لصالحهــا ،برفــض الدعــوى املقامــة مــن قبــل ورثــة خالــد أبــو الوليــد
الهــود القرقنــي ،أمــام املحكمــة الفدراليــة األمريكيــة للمقاطعــة
الجنوبية لوالية تكساس.
وكان قد تم رفض الحكم االبتدايئ يف القضية ذاتها ،خال نوفمرب/
ترشين الثاين من العام املايض.
وقالــت "أرامكــو" التــي تعــد أكــرب رشكــة نفــط يف العــامل يف إفصــاح
للبورصــة املحليــة ،أمــس ،إنــه تــم اســتئناف الورثــة أمــام محكمــة
االستئناف يف الدائرة الفيدرالية الخامسة.
وكانت الرشكة قد ذكرت سابقا ،أن القضية تتعلق مبطالبة املدعني
بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم مببلغ يقارب  18مليار دوالر.
وأضافــت" :يتعلــق موضــوع النــزاع محــل قــرار التحكيــم املزعــوم،
مبدفوعــات إيجــار يزعــم املدعــون اســتحقاقهم لهــا نتيجة اســتخدام
أرامكو السعودية لقطعة أرض يف منطقة رأس تنورة يف السعودية".
و"أرامكو السعودية" أكرب رشكات السعودية ،ومملوكة من الحكومة
السعودية بأكر من  98باملئة.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
لجنة تصحيح األساء

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو

ليكــن معلوم ـ ًا للجميــع بــأن الســيد /هــاين أحمــد حســن الزعانــني مــن ســكان
بيــت حانــون هويــة رقــم 912907151 /قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم/
والده والذي يدعي أنه مسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة

باسم  //أحمد حسن أحمد خليل
القطعة  585القسيمة  37 + 10أرايض

إىل االسم الصحيح له //أحمد حسن أحمد خليل الزعانني

لذلــك فــإن اللجنــة املختصــة تحيــط الجميــع عل ـ ً
ا بهــذا الطلــب فمــن لــه
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة
خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوم ـ ًا مــن تاريــخ اإلعــان وإال فســيتم
التصحيح يف سجات الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ .موفق محمد علوان

عربي ودولي

االثنين  2جمادى األولى 1443هـ  6ديسمبر /كانون األول
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الرشطة الهندية تفتح
النار وتقتل  13مدن ًّيا

نيودلهي /وكاالت:
قتلــت قــوات األمــن الهنديــة  13مدنيــا يف واليــة ناغاالنــد بشــامل رشق
البــالد بعــد أن أطلقــت النــار عــىل شــاحنة ويف وقــت الحــق عــىل حشــد
تجمع احتجاجا عىل الهجوم ،حسبام ذكرت الرطة ،أمس.
وقال الضابط يف رشطة ناغاالند ،سانديب إم تامغادجي ،عن الحادث
الــذي وقــع الســبت بالقــرب مــن الحدود مع بورمــا إن "الوضع يف منطقة
مــون بأكملهــا متوتــر جــدا حاليــا" .وأضــاف أنــه "تأكــد مقتــل  13شــخصا
بينهم عامل من خارج والية ناغاالند".
وأوضــح املصــدر نفســه أن ســتة عــامل قتلــوا يف كمــني نصبتــه قــوات
األمن بينام كانوا عائدين بشاحنة من قرية أوتينغ.
وعــر أقربــاء للضحايــا كانــوا يبحثــون عنهــم ،عــىل الجثــث وتوجهــوا
إىل مقــر قــوات األمــن لطلــب توضيحــات .وقــال املســؤول يف الرطــة
"عندهــا اندلعــت مواجهــة بــني الطرفــني وفتحــت قــوات األمــن النــار
وقتلت سبعة أشخاص آخرين".
وأوضــح الجيــش الهنــدي يف بيــان أنــه تحـ ّـرك عــىل أســاس "معلومــات
تتمتع بالصدقية" وأنه كان يالحق يف الواقع مجموعة متمردين تنشط
يف املنطقــة .وأضــاف أن أحــد عنــارص قــوى األمــن قتل وجــرح عددا من
األشــخاص يف الحــادث ،مؤكــد أن "تحقيقــا يجــري عــىل أعــىل مســتوى
لتحديد سبب هذه الخسارة املؤسفة يف األرواح ،وستتخذ اإلجراءات
املناســبة حســب القانــون".ومل يوضــح البيــان مــا إذا كان مطلقــو النــار
عنارص من الجيش الهندي أو من قوة للرطة أو قوات خاصة أخرى.
ودعــا رئيــس حكومــة ناغاالنــد نيفيــو ريــو إىل الهــدوء وأعلــن هــو أيضــا
عــن تحقيــق يف هــذه الحادثــة "املدانــة بشــدة" .وأشــارت قنــاة "إينديــا
تــوداي" إىل أنــه بحســب أحــد املســؤولني ،فهــم كانــوا مجموعــة مــن
العــامل املياومــني مــن قريــة أوتينــغ عائدين إىل منازلهم من منجم فحم
يف شــاحنة صغــرة عندمــا أطلقــت عليهــم قــوات األمــن النــار .وقالــت
مصــادر محليــة للقنــاة إن "متطوعــني مــن القريــة ذهبــوا للبحــث عنهــم
ألنهم مل يعودوا لعدة ساعات وعروا عىل جثثهم يف الشاحنة".

الحبس  3سنوات لـ 5
موظفني حكوميني
بقضية مستشفى السلط

عامن /وكاالت:
قضت محكمة أردنية ،أمس ،بالحبس  3سنوات مع الغرامة املالية لـ
 5موظفني حكوميني ،وبراءة  8متهمني ،يف قضية نفاد األكسجني
عــن مستشــفى الســلط الحكومــي يف مــارس /آذار املــايض ،مــا أدى
إىل وفاة  10مرىض.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة األنباء الرسمية (برتا) ،دون ذكر مزيد
من التفاصيل.
فيــام أشــار موقــع "هــال أخبــار" ،التابــع للجيــش األردين ،بــأن
أبــرز املوظفــني املحكــوم عليهــم ،املديــر ومســاعده الســابقني
للمستشفى ،عبد الرزاق الخشامن وخالد الخرابشة.
ويعد الحكم الصادر بحق املتهمني قابال لالســتئناف أمام املحاكم
النظامية باململكة.
وكان نائــب عــام عــامن ،حســب العبدالــالت ،قــد أغلــق التحقيــق يف
الحادثــة يف  21مــن مــارس/آذار املــايض ،بعــد توقيــف  13متهــام،
وبدأت جلسات املحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عامن.
وأدت حادثة السلط إىل إقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات من
منصبــه ،بعــد أن أعلــن رئيس الــوزراء بر الخصاونة ،تحمل الحكومة
كامل املسؤولية عن الحادثة.
كام أدت الحادثة إىل خروج احتجاجات شــعبية واســعة يف مختلف
محافظــات اململكــة ،طالبــت بتغيــر النهــج يف إدارة شــؤن البــالد،
ورحيل الحكومة.

"علماء المسلمني" يستنكر الضغوط
الغربية لفرض قبول "الشذوذ الجنيس"
إسطنبول  /األناضول:
اســتنكر االتحاد العاملي لعلامء املســلمني،
أمــس ،تصاعــد الضغــوط الغربيــة لفــرض
القبــول والرتحيــب بالشــذوذ الجنــي،
مؤكــدا إجــامع األديان الســاموية الثالثة عىل
التحريم القاطع له.
جــاء ذلــك يف بيــان ،حمــل توقيــع رئيــس
االتحاد ،أحمد الريســوين ،واألمني العام له،
عيل القره داغي.
وقــال البيــان" :االتحــاد العاملــي لعلــامء
املســلمني يؤكــد إجــامع األديــان الســاموية
الثالثــة (اإلســالم ،واملســيحية ،واليهوديــة)
عىل التحريم القاطع التام للشذوذ الجني
ومخالفتــه للفطــرة الســليمة وبقــاء الجنــس
البــري ،ويســتنكر بشــدة املحــاوالت
االستبدادية لفرضه عىل شعوب العامل".
ولفــت إىل أنــه خــالل الســنوات األخــرة،
"تصاعــدت وتــرة الحمــالت والضغــوط

الغربيــة لفــرض القبــول والرتحيــب بالشــذوذ
الجنــي عــىل مختلــف شــعوب العــامل
وأفــراده ،وجعلــه حقــا أساســيا مــن حقــوق
اإلنســان" .وأضــاف البيــان" :أصبحــت هــذه
الحمــالت متــارس التحقــر والتشــهر مبعظم
شــعوب العــامل ،لكونهــا مــا زالــت تســتهجن
الشذوذ الجني وتعتربه انحرافا أخالقيا".
وأكــد االتحــاد "إفتــاءه" بــأن "العالقــات
الجنسية الشاذة (بني ذكر وذكر ،أو بني أنثى
وأنثــى) محرمــة تحرميــا قطعيــا تامــا ،بالكتاب
والسنة وإجامع العلامء من جميع املذاهب
اإلســالمية" ،وأن "العالقــات الجنســية
الشــاذة قــد ثبــت تحرميهــا واســتنكارها يف
كل الديانــات والرائــع املنزلــة؛ كاليهوديــة
واملسيحية وغرهام".
واعتــرب البيــان أن "االتهامــات وحمــالت
التشــهر" املوجهــة ضــد رافــي الشــذوذ
"تعد انتكاسة مفجعة لحرية الرأي
الجني،
ُّ

والتعبر واالعتقاد ،ومتثل شــكال من أشــكال
التســلط واألنانيــة واالســتبداد والوصايــة،
ميارسه الغرب وأتباعه عىل شعوب العامل".
وكان انتقاد نجم كرة القدم املرصي السابق،
محمــد أبــو تريكــة ،منذ أســبوع ،دعم الدوري
اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم (الربميرليغ)
ملــا يعتربهــا "حقــوق املثليــني جنســيا" ،يف
اســتديو تحليــيل بقنــاة "يب إن ســبورت"
القطرية ،أثار موجة انتقاد واسعة له من قبل
وســائل إعــالم غربيــة ،طالبــت القنــاة بإيقافــه
من الظهور عليها.
ودعــم الــدوري اإلنجليــزي يف مبارياتــه بــني
 27نوفمرب/تريــن الثــاين املــايض و2
ديســمرب/كانون األول الجــاري مــا يعتربهــا
"حقــوق املثليــني" ،مــن خــالل ارتــداء
الالعبــني شــعارات تدعــم املثليــني ،مثــل
ربطــة ذراع ودبابيــس وأربطــة حــذاء بألــوان
"قوس قزح".

طهران تتهم أمريكا بوضع العراقيل أمام
مفاوضات فيينا وواشنطن تتوعدها "بدفع الثمن"
طهران /وكاالت:
اتهمــت الخارجيــة اإليرانيــة واشــنطن بوضــع
العراقيــل أمــام مفاوضــات فيينــا إلحيــاء االتفــاق
النــووي ،يف املقابــل حــذرت الخارجية األمريكية
طهــران مــن دفــع الثمــن إذا مضــت بترسيــع
برنامجهــا النــووي ،يف حــني حثــت (إرسائيــل)
الــدول الغربيــة عــىل تغيــر إســرتاتيجيتها يف
التعامل مع إيران.
وقــال مســؤول يف الخارجيــة اإليرانيــة ،إن
إحيــاء االتفــاق النــووي املوقــع يف  2015رهــن
بإظهــار األوروبيــني إرادة ومرونــة ،مؤكــدا أن
عــدم رغبــة واشــنطن يف الرتاجــع عــن رفــع جميــع
العقوبــات عــن طهــران يعتــرب عقبــة أساســية أمــام
املفاوضات.
واتهــم املســؤول اإليــراين (إرسائيــل) مبحاولــة
التشــويش عــىل املحادثــات ،مــن خــالل شــنها ما
وصفهــا بحــرب نفســية ومــن خــالل نــر األخبــار
الكاذبة ،ليك تؤثر سلبا عىل أجواء التفاوض.
بــدوره أكــد غــالم حســني إســامعييل مديــر
مكتــب الرئيــس اإليــراين أن بــالده جــادة متامــا
يف مفاوضــات فيينــا ،وأن هدفهــا النهــايئ مــن
املفاوضــات هــو إلغــاء العقوبــات مــع الحفــاظ
عىل كرامة البالد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
(إرنــا) أمــس ،عــن إســامعييل القــول إننــا "جــادون
متامــا يف مفاوضــات فيينــا ،وهدفنــا النهــايئ
يف املفاوضــات مــع مجموعــة  4+1هــو إلغــاء
العقوبــات… وقــد كنــا عــىل اســتعداد ملواصلــة
املفاوضــات إال أن األطــراف األخــرى رأت أنهــا
بحاجــة إىل التوجــه إىل عواصمهــا ملناقشــة
القضايا املعروضة".

وتوقفــت املحادثــات غر املبارشة بني الواليات
املتحــدة وإيــران إلحيــاء االتفــاق النــووي اإليــراين
الجمعــة ،وســتتابع األســبوع املقبــل ،وعــرب
مســؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم املطالب
التي تقدمت بها الحكومة اإليرانية.
ومن املقرر أن تبدأ جولة جديدة من املفاوضات
األسبوع املقبل.
وتجــري املفاوضــات بــني إيــران ومجموعــة 4+1
(أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا وروســيا والصــني)،
إىل جانــب منــدوب االتحــاد األورويب .وتشــارك
الواليــات املتحــدة يف املفاوضــات بشــكل غــر
مبــارش ،بهــدف إعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي
اإليــراين ،بعــد تعطلــه إثــر انســحاب الواليــات
املتحــدة منــه يف عهــد الرئيــس الســابق دونالــد
ترامب.
تهديدات أميركية
يف املقابل ،رأى مسؤول يف الخارجية األمركية
أن العودة لالتفاق النووي ممكنة ،لكنها تتطلب
تنازالت من إيران والواليات املتحدة معا.
وقال املسؤول للصحفيني طالبا عدم نر اسمه
إن إيــران تواصــل ترسيــع برنامجهــا النــووي بطــرق
استفزازية ،مشرا إىل أن الصني وروسيا فوجئتا
مبــدى تراجــع إيران يف املقرتحات التي عرضت
مبحادثات األسبوع املايض يف فيينا.
وأضــاف أن إيــران جــاءت مبقرتحــات "مثلــت
تراجعــا عــن أي يشء ،عــن أي حلــول وســط
عرضتهــا إيــران هنــا يف الجــوالت الســت الســابقة
مــن املحادثــات وصــادرت جميــع الحلول الوســط
التــي قدمهــا اآلخــرون والواليــات املتحــدة بشــكل
خاص".
وقال املسؤول األمريك للصحفيني إنه ال يعرف

متــى ستســتأنف الجولة املقبلــة من املحادثات،
التــي قــال مســؤولون آخــرون إنهــا ستســتأنف
األســبوع املقبــل .وشــدد املســؤول عــىل أن
املوعــد أقــل أهميــة مــن أن تكــون إيــران مســتعدة
للتفاوض الجاد.
ووفقــا للمســؤول األمــريك فــإن اســتمرار
العقوبــات يــأيت ضمــن الضغــوط املتواصلــة
عــىل إيــران مــن أجــل دفعهــا للعــودة إىل االتفــاق
النووي.
وحــذر مــن اللجوء إىل وســائل غر الدبلوماســية،
يف حــال مل تبــد إيــران أي حســن نيــة للعــودة إىل
االتفــاق؛ مشــددا عــىل أن هنــاك مثنــا ســتدفعه
إيــران إذا مضــت يف انتهــاك االتفــاق وترسيــع
برنامجها النووي.
ويف وقــت ســابق الســبت ،رفضــت الــدول
األوروبيــة مقرتحــات قدمتهــا إيــران بشــأن العــودة
لالتفــاق النــووي واعتربتهــا مخيبــة لآلمــال،
يف وقــت شــددت فيــه طهــران عــىل أن هــذه
املقرتحــات ترتكــز عــىل املبــادئ املشــرتكة بــني
الجانبني.
تحريض إسرائيلي
ويف ســياق متصــل ،شــدد رئيــس وزراء االحتــالل
اإلرسائيــيل نفتــايل بينيت عىل رضورة "أن تدفع
إيران األمثان لخرقها االتفاق النووي".
ودعا بينيت خالل كلمة يف مســتهل اجتامعات
الحكومــة اإلرسائيليــة أمس ،الدول التي تتفاوض
مع إيران يف فيينا إىل اتباع نهج حازم ضدها.
وحــث مــن وصفهــم بأصدقــاء (إرسائيــل) يف
الواليــات املتحــدة عــىل اســتخدام خيــارات
مختلفــة ملواجهــة االندفــاع اإليــراين يف مجــال
التخصيب.

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إع ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غ ـ ـ ـ ـ ــزة

إع ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة

إعـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة

إيداع مجددا ملخطط شبكة شوارع املربع الفرعي
( )C1-C2-C3لالعرتاض

منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936م
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت
بجلستها رقم  2021/23املنعقدة بتاريخ  2021/8/11ايداع مجددا ملخطط
شــبكة شــوارع املربع الفرعي ( )C1-C2-C3الذي اعدته اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم يف بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القسيمة

رقم القطعة
94

8-7-6-5-3-2-1

93

18-17-13-12-11-10-9-8-6-5-4-3-2-1

89

17-16-15

92

28-27-26-25-5

2
88
وذلك وفقا لنص املادة ( )16من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة .1936
وعليــه ووفق ـ ًا لنــص املــادة ( )17مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحاب
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املــروع
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم مبقرها يف بلدية خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم
االعرتاضــات عليــه خــالل مــدة خمســة عــر يوم ـ ًا مــن تاريخ نر هــذا اإلعالن
يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
(وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجددا ملخطط شبكة شوارع املربع الفرعي
( )A1-A2-A3لالعرتاض

منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936م
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت
بجلستها رقم  2021/23املنعقدة بتاريخ  2021/8/11ايداع مجددا ملخطط
شبكة شوارع املربع الفرعي ( )A1-A2-A3الذي اعدته اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم يف بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القسيمة

رقم القطعة
95

-28-20-18-17-16-14-13-12-17-16-13-15
11-10-8-6-19-36-35-34

89

11-9-6-5-3

-22-21-20-18-19-16-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1
96
36-35-34-25-27-26-24-23
وذلك وفقا لنص املادة ( )16من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة .1936
وعليــه ووفق ـ ًا لنــص املــادة ( )17مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املــروع
أو بــاي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن اصحــاب هــذه األمــالك او بأيــة صفــة
أخرى االطالع مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم مبقرها يف بلدية خانيونس خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم
االعرتاضــات عليــه خــالل مــدة خمســة عــر يوم ـ ًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعالن
يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
(وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجددا ملخطط شبكة شوارع املربع الفرعي
( )B1-B2-B3لالعرتاض

منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936م
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت
بجلستها رقم  2021/23املنعقدة بتاريخ  2021/8/11ايداع مجددا ملخطط
شــبكة شــوارع املربــع الفرعــي (  )B1-B2-B3الــذي اعدتــه اللجنة املحلية للبناء
والتنظيم يف بلدية خانيونس والذي يشمل القطع والقسائم التالية:
رقم القسيمة

رقم القطعة
94

-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-8-1
-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23
39-38-37-35

95

8-7-6-5-4-3-2

15-3
89
وذلك وفقا لنص املادة ( )16من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة .1936
وعليــه ووفق ـ ًا لنــص املــادة ( )17مــن ذات القانــون فإنه يجــوز لجميع أصحاب
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك االخــرى املشــمولة بهــذا املروع أو
باي مروع آخر سواء بصفتهم من اصحاب هذه األمالك او بأية صفة أخرى
االطــالع مجانــا عــىل املــروع املــودع لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء
والتنظيم مبقرها يف بلدية خانيونس خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم
االعرتاضــات عليــه خــالل مــدة خمســة عــر يوم ًا من تاريخ نــر هذا اإلعالن
يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني ايهام أقرب.
(وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

الملك سلمان يدعو أمري
قطر ألول قمة خليجية
منذ انتهاء األزمة

الدوحة /األناضول:
تلقى أمر قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمس ،دعوة من العاهل
الســعودي امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز ،لحضــور القمــة الخليجيــة
الثانية واألربعني يف اململكة ،وهي األوىل منذ املصالحة الخليجية.
وتســلم أمــر قطــر رســالة خطيــة مــن العاهــل الســعودي ،عــرب وزيــر
الخارجيــة الســعودية فيصــل بــن فرحــان ،خالل اســتقبال الشــيخ متيم له
يف مكتبه بالديوان األمري يف العاصمة الدوحة ،بحسب وكالة األنباء
القطرية الرسمية (قنا).
وذكــرت الوكالــة أن الرســالة "تتضمــن دعــوة أمــر دولــة قطــر لحضــور
اجتــامع الــدورة الثانيــة واألربعــني للمجلــس األعــىل ملجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة ،املزمــع عقدهــا يف الســعودية يف ديســمرب/
كانون األول الجاري".
ويف  14ديســمرب الجــاري ،تســتضيف العاصمــة الســعودية الريــاض
القمة الخليجية الثانية واألربعني.
وتتكثــف االتصــاالت والزيــارات املتبادلــة بــني مســؤولني مــن قطــر
والســعودية ،ال ســيام عــىل مســتوى القيــادة ،منــذ انتهــاء أصعــب أزمــة
خليجيــة يف تاريــخ مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي ُأســس
عــام  .1981ففــي  5يناير/كانــون الثــاين املــايض ،جــرى اإلعــالن خالل
قمة خليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أزمة قطعت
خاللها كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومرص عالقاتها مع قطر،
بزعم دعمها لإلرهاب ،وهو ما نفته الدوحة بشدة.

 8قتىل يف رصاع قبيل
بإقليم دارفور غريب السودان

الخرطوم /األناضول:
قتــل  8ســودانيني وأصيــب  20آخــرون ،أمــس ،يف اشــتباكات قبليــة
مبدينة "كرينك" يف والية غرب دارفور غريب السودان.
ونقــل موقــع "دارفــور  "24عــن مصــادر مبدينــة "كرينــك" الواقعــة عــىل
بعد  75كم رشقي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور ،بأن االشتباكات
القبلية تجددت صباح أمس ،بعد اندالعها عرص السبت.
وأضافــت املصــادر بأنــه ســمع دوي أســلحة ثقيلــة وخفيفــة ،فيــام
شــوهدت أعمــدة الدخــان تتصاعــد يف ســامء املدينــة ،نتيجــة انــدالع
الحرائق بعدد من املنازل.
وأوضــح املوقــع نقــال عــن مصــادره ،بــأن عــدد ضحايــا االشــتباكات
املستمرة منذ عرص السبت ،داخل سوق مدينة "كرينك" بلغ  8قتىل
وأكــر مــن  20جريحــا .وحســب مراســل "دارفــور  "24مبدينــة الجنينــة،
فإن رتل سيارات عسكرية تحرك من املدينة صوب "كرينك".
يف األثنــاء ،توجــه حاكــم إقليــم دارفــور ،منــي أركــو منــاوي ،إىل اإلقليــم
يف زيارة عاجلة ،بسبب تصاعد النزاعات القبلية ،حسب تغريدة له.
وقــال منــاوي "وصلنــا قبــل قليــل إىل مدينــة نيــاال (مركــز واليــة جنــوب
دارفــور) حيــث نأمــل وضــع خارطــة طريــق لحــل مشــكلة الــرصاع القبــيل
وترســيخ ثقافــة الســالم" .ومــن آن إىل آخــر ،تشــهد مناطــق عديــدة يف
دارفــور اقتتــاال دمويــا بــني القبائــل العربيــة واإلفريقيــة ،ضمــن رصاعــات
عىل األرض واملوارد ومسارات الرعي.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إع ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـ ـ ـ ـ ــزة
إيداع املخطط الهيكيل ملرشوع تأهيل وادي غزة لعام  2021لالعرتاض
منطقة تنظيم – بلديات ( وادي غزة -النصريات -الربيج -املغراقة -الزهراء)
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد
قــررت بجلســتها رقــم  2021/25املنعقــدة بتاريــخ  2021/8/25إيــداع املخطــط
الهيكيل ملروع تأهيل وادي غزة لعام  2021املتضمن القطع والقسائم التالية:
القسيمة

القطعة
659

41,38,6

664

6,2,12,11

665

9,8,7,6,5,16,15,14,11,10

666

مــن القســيمة رقــم ( )1إىل القســيمة رقــم ( )30مــا عــدا
القسيمة ()26

667

43,38,37,36,35,34,11,10,9,8,7,5,4,3,2,1

668

41,40,39,38,37,36,35,33,31,30,27

2311

5,4,3

2313

1

2314

3,2,1

2315

31,25,21,14,13,3,2

2316

22,21,13,11,10,9,8

23,22,19,1 2317
الذي أعدته اللجنة املحلية للبناء والتنظيم باملنطقة املذكورة لالعرتاض ً
وفقا
ً
ووفقا
لنص املادة( )16من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لســنة  1936وعليه
لنــص املــادة ( )17مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف
األرايض واألبنيــة أو األمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع
آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجا ًنا
عىل املروع املودع مبوجب هذا اإلعالن لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء
والتنظيــم مبقرهــا ببلديــات ( وادي غــزة -الربيــج -النصــرات -املغراقة -الزهراء)
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل مدة ستني يوما
مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف صحيفتينــن يوميتــني
محليتني أيهام أقرب (( .وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ))
اللجنة املركزية لألبنية لتنظيم املدن محافظات غزة

االثنين  2جمادى األولى 1443هـ  6ديسمبر /كانون األول Monday 6 December 2021

الذكاء االصطناعي يضع "مفارجة" على الئحة "كالريفت" العالمية
رام الله-غزة /مريم الشوبكي:
وضعت أعمال د .مجدي مفارجة البحثية في مجال
الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ،على الئحة ()Clarivate
تأثيرا بالعالم في
وتومسون رويترز العالمية للباحثين األكثر
ً
مجال علم الحاسوب.

تطبيق الخبرات
ويشــر إىل أنــه التفــت إىل أهميــة تطبيــق نتائــج البحــث
والخــرات واملهــارات التــي جمعهــا عــر ســنوات ،يف
تطبيقات عملية ،ومن هنا جاءت فكرة رشكة "لوجستكس"
الناشــئة التــي أسســها مــع زميلــه املهنــدس أحمــد مــوىس
ســنة  ،2018وهــي عبــارة عــن نظام إلكــروين إلدارة رشكات
التوصيل والخدمات اللوجستية.
واســتخدام الباحثان تقنيات الذكاء االصطناعي يف ســبيل
تحقيق رضا الزبائن ،وفاعلية قصوى يف مجال التوصيل.
ويلفــت إىل أن الباحثــن ال يتقدمــون للمســابقة ،وإمنــا
تعمــل مؤسســة ( )Clarivate Analyticsعــى إحصــاء
االستشــهادات العلميــة للباحــث بنــاء عــى األبحــاث
املنشــورة وقيمتهــا العلميــة ،ومــدى استشــهاد الباحثــن
اآلخرين بها يف العقد األخر.
وعــن ســبب تخصصــه يف مجــال الــذكاء االصطناعــي؛
يجيــب" :يف العــام الــذي بــدأت فيــه دراســة الدكتــوراة
كان مجــال الــذكاء االصطناعــي مــن أكــر املجــاالت التــي
اهتامــا واسـ ًـعا مــن الباحثــن ،وكذلــك مــن أصحــاب
القــت
ً
الصناعات".

ومتكــن مفارجــة مــن نــر نحــو  80بح ًثــا يف مجــات علميــة
عاملية.
و ُيعنــى معامــل "كاريفــت" للتأثــر مبتوســط عــدد
االستشــهادات العلميــة يف األوراق البحثيــة املنشــورة
للباحــث ،وضمــت القامئــة هــذا العــام  6602باحــث مــن
مختلــف الحقــول بالعــامل ،شــملت فقــط  110باحثــن مــن
تخصص علم الحاسوب.
وأســتاذ الــذكاء االصطناعــي يف جامعــة بــر زيــت هــو أول
باحــث مــن جامعــة فلســطينية يســجل اســمه عــى هــذه
القامئــة ،وهــو ً
أيضــا مــن رياديــي األعــال الفلســطينين
الذيــن اســتطاعوا تصديــر التكنولوجيــا الفلســطينية إىل
أسواق عربية وعاملية.
وعــن إنجــازه العلمــي يقــول مفارجــة لـ"فلســطن"" :بــدأت
العمــل عــى إنتــاج مجموعــة مــن األبحــاث برفقــة مجموعــة
بحثيــة تضــم باحثــن دوليــن ،متخصصــن يف املجــال
نفســه ،ويتمتعــون مبهــارات متنوعــةّ ،
مكنتهــم مــن نــر
العديــد مــن األبحــاث الرصينــة يف املجــات العلميــة
املحكمة ،التي تعد من أبرز املجات يف العامل يف مجال
الذكاء االصطناعي".

بادر بإيصاله
لمشتهيه
في الضفة

ويكمــل" :بــدأت التفكــر بهــذا املجــال يك أســتطيع يف
املســتقبل دمــج العمــل األكادميــي يف العمــل مبجــال
صناعــة الرمجيــات التــي مــن شــأنها حــل مشــكات حقيقيــة
يف العــامل ،ومنــذ ذلــك الحــن أحــاول الحصــول عــى نتائــج
جديــدة يف املجــال البحثــي ،وأبحــث يف مــدى إمكانيــة
تطبيقها يف تطبيقات عملية".
وســبق ملفارجــة أن أدرج ضمــن أفضــل  100ألــف باحــث
عاملي ،ومن أعى  2%من الباحثن يف مجاالتهم الفرعية،
ضمــن قاعــدة بيانــات تقييم اإلنتــاج العلمي للباحثن ،التي
أعدتهــا جامعــة ســتانفورد بالتعــاون مــع مؤسســة النــر
العاملية  Elsevierلعامن متتالين ٢٠٢٠ ،وً ،٢٠٢١
أيضا
حصل عى جائرة الباحث املتميز عى مستوى جامعة بر

زيت يف عام  ،2019وجائزة البنك اإلسامي الفلسطيني
يف عام  2018للتميز يف النر العلمي.
علم العصر
ويصــف مفارجــة الــذكاء االصطناعــي بأنــه علــم العــر،
الــذي يدخــل يف معظــم مناحــي الحيــاة مثــل الطــب
والزراعــة والصناعــة والتجــارة ومجــاالت أخــرى مــن مجــاالت
ـرا إىل تخصصــه يف مجــال التحســن
الحيــاة ،مشـ ً
( )Optimizationالــذي يعنــى بتحســن أداء األعــال يف
املجاالت املتنوعة.
ومتكــن بالخوارزميــات التــي طورهــا مــن تحســن أداء نظــام
إدارة التوصيــل الــذي طورتــه رشكتــه ،وهــذا النظــام يســاعد
عى تقليل املصاريف ،والحصول عى رضا العماء.

يصحو على رائحته ..الكعك المقدسي
"فيزا" رحالت "أبو عيشة" المسرحية

القدس المحتلة -غزة /هدى الدلو:
بعدما تسللت رائحة الكعك المقدسي الشهية
للمستمعين عبر أثير إذاعة محلية في أثناء لقاء مع
الفنان حسام أبو عيشة ،الذي يقع منزله بين أشهر
ثالثة أفران تصنع الكعك في البلدة القديمة ،لتفرض
يوميا على مائدة اإلفطار؛
حاضرا
رائحته أن يكون
ًّ
ً
وصلت إليه أمنيات المستمعين الذين يستحيل
وصولهم إلى المدينة المقدسة بتناولهم الكعك
المقدسي ،لتنطلق منه مبادرة عفوية لتحقيق
رغباتهم بالتعاون مع إذاعة يبوس المحلية.
الفنان املقديس أبو عيشة من مواليد القدس عام ،1959
يقــع منزلــه بــن ثاثــة أفــران للخبــز والكعــك املقــديس يف
البلــدة القدميــة ،تحديـ ًـدا يف حــارة الســعدية التــي تبعــد
 70مرًا فقط عن باب املســجد األقىص املبارك ،و150
مرًا عن كنيسة القيامة.
ردود فعــل املســتمعن التــي وصلــت إليــه دفعتــه إلطــاق
مبــادرة إيصــال الكعــك املقــديس مجا ًنــا ،ملن ال يســتطيع
الوصول إليه من مدن الضفة الغربية املحتلة.
يقــول أبــو عيشــة لصحيفــة "فلســطن"" :نشــأت يف هــذه
البيئــة التــي تعبــق برائحــة الكعــك املقــديس ،وارتبطــت
حيــايت باألفــران الثاثــة ومــا تصنعــه مــن خبــز وكعــك
وصفيحــة بأنــواع مختلفــة والباذنجــان املشــوي ،والصــواين
املحمــرة بأشــكالها ،والكعــك واملعمــول اللذيــن ينشــط
إعدادهــا باألعيــاد ورمضــان ويدفــع النــاس للتوافــد عــى
نوعــا مــن
األفــران ،مــا يخلــق جـ ًّـوا داف ًئــا حميـ ًـا شــكل يل ً
الخمرة".
عــن تلــك العجينــة التــي يكتــي وجههــا بالسمســم
وتكتســب اللــون األحمــر بعــد إدخالهــا للفــرن يتحــدث:
"هــذا الكعــك معروفــة بــه مدينــة القــدس تحديـ ًـدا دون أي
مدينــة أخــرى ،صحيــح موجــود منــه يف رام اللــه وبيت لحم
وغــزة وغرهــا مــن املــدن ،لكنــه يف القــدس يشــكل هويــة
وجــز ًءا مــن الــراث الثقــايف واالجتاعــي املقــديس ،فهــو
الوجبــة الشــعبية األوىل ألهــل القــدس وزوار املدينــة،
والطعام األسايس لوجبة اإلفطار".
ويوضــح أبــو عيشــة أنــه قبــل أزمــة فــروس كورونــا ،وبنــاء
Felesteensociety

جدار الفصل العنري كان
يصطحــب معــه يف جوالتــه
املرسحيــة املختلفــة إىل
نحــو  54دولــة الكعــك يف
ســفره ،يحمــل بيــد حقيبــة
مابــس ،وباألخــرى حقيبــة
متتلــئ بالكعــك ملحبيــه
الذين يفتقدونه.
وخــال تنقلــه يف معظــم
مــدن الضفــة الغربيــة
لتصويــر مسلســل أو أداء
عــرض مرسحــي يصطحــب
معــه الكعــك املقــديس ،ليفطــر مــع الجهــة التــي تنتظــره
ووجهــت الدعــوة إليــه ،فــكان الكعــك ميثــل لــه جــز ًءا مــن
"فيــزا" التحــرك والتنقــل مــن القــدس إىل أي جهــة أخــرى،
ولكن بعد بناء جدار الفصل العنري تشتتت العائات؛
فأصبح املواطن يتوق ألن تطأ قدماه مدينة القدس.
ويشــر أبــو عيشــة إىل أنــه يحــاول أن يركــز يف منشــوراته
وتواصلــه عــر مختلــف مواقــع التواصــل االجتاعــي عــى
ً
وتاريخــا
ـعبا وحضــار ًة وترا ًثــا
القــدس مدين ـ ًة وهوي ـ ًة وشـ ً
وديانــات ،ومــن تفاعــل املتابعــن لــه عــرف مــدى اهتــام
نوعــا من اإلفطــار ،بل لريحته
النــاس بالكعــك ،ليــس لكونــه ً
الشهية التي تشبه املسجد األقىص بكل مكوناته.
يتابــع" :وبعيـ ًـدا عــن السياســة إين أرى أن الكعــك
املقديس من شأنه أن يوحد الشعب الفلسطيني أطيافه

f.Community

كافــة يف األجــواء السياســية املحبطــة التي نعيشــهاً ،
أيضا
هــذا املنتــج املقــديس يســتطيع أن يصمد دون تلف مدة
عرة أيام ،وبذلك هو يعر عن صمود أهل هذه املدينة
يف وجــه كل الظــروف ،ولــه ســمة ورمزيــة مهمــة جـ ًّـدا يف
مدينة القدس".
ـرا مــع هــذه املبــادرة التــي
ـ
ب
ك
ـة
ـ
ف
الض
ـايل
وكان تفاعــل أهـ
ً
تحمــل رســالة بســيطة بإيصــال الكعــك املقــديس لــكل
محبيــه ومشــتهيه" ،أمــا عــى الصعيــد الســيايس فإنهــا
تثبــت أن الفلســطينين شــعب واحــد بينــه عيــش وملــح أو
كعــك ملــح ،فالقــدس أم املــدن ومدينــة الله عى األرض،
وأقــرب نقطــة للســاء ومهبــط األنبيــاء والرســل ،ومــرسى
النبــي محمــد (صــى اللــه عليــه وســلم) ،ومهــد ســيدنا
املســيح ،كل هــذه املعــاين تحملهــا الكعكــة" يختــم أبــو
عيشة حديثه.

وعــن التحديــات التــي واجههــا؛ يذكــر أســتاذ الــذكاء
االصطناعــي أن البحــث يحتــاج إىل عمــل جاعــي ،إذ إنــه
يتطلــب مجموعــة مــن املهــارات التــي يصعــب إيجادهــا
عنــد باحــث منفــرد ،فــكان أبرزهــا يف بدايــة العمــل البحثــي
إيجــاد مجموعــة مــن الباحثــن املتفاهمــن ،الذيــن ميلكون
مجموعــة مــن املهــارات املتكاملــة ،بحيــث تتمكــن هــذه
املجموعــة مــن إنشــاء بحــث متكامــل مــن مرحلــة الفكــرة،
مــرو ًرا برمجتهــا إىل كتابــة البحــث ونــره يف مجلــة ذات
مكانة عالية.
ويشر ً
أيضا إىل عدم َتوافر الدعم املادي الذي ميكنه من
تعيــن مســاعد بحــث ،ورشاء معــدات متطــورة متكنــه مــن
إجــراء التجــارب ،وكذلــك عــدم التفــرغ الــكايف الــذي ّ
ميكنــه
من إعطاء وقت أكر للبحث والركيز يف إنتاج مادة بحثية
مميزة.
ويتطلــع د .مفارجــة إىل تدعيــم املؤسســات التعليميــة
العليا مثل جامعة بر زيت مبخترات بحثية مجهزة بأعى
املعايــرّ ،
متكــن الطــاب مــن تحويــل أفــكار مشــاريعهم
الريادية إىل مشــاريع حقيقية تتاىش مع متطلبات ســوق
إلهام
وعامليا .ويطمح أن تكون تجربته محط
محليا
العمل،
ًّ
ًّ
ٍ
للباحثن الفلســطينين ،وأن ترشــدهم إىل الطريق البحثي
الصحيــح ،الــذي يتطلــب التفكــر خــارج الصنــدوق والخروج
بأفكا ٍر بحثية مميزة ،وكذلك نر ثقافة البحث العلمي يف
الجامعــات الفلســطينية ،وكــذا القطــاع الصناعــي ،إذ يجــب
عى الركات الصناعية أن تســتخدم البحوث العلمية يف
سبيل تطوير إنتاجيتها والخروج بحلول إبداعية.
ويختم حديثه بتوجيه رســالة للباحثن الناشــئن" :إن مثار
البحــث العلمــي ســوف تــأيت ،ولو بعد حــن ،فالطريق ليس
بالسهل ،لكن نتائجه بإذن الله مرقة".

غوغل فاينانس ..كيف يساعدك
على دخول عالم االستثمار؟

كاليفورنيا /وكاالت:
نــر موقــع "إنفيســتد ووليــت" تقريـ ًـرا عــن موقــع "غوغــل فاينانــس" ،قائـ ًـا إنــه تطبيــق ولوحــة تحكــم تتيــح
للمســتخدمن البحــث مــن طريــق رمــز املــؤرش أو اســم الركــة ،ويقــدم أســعار األســهم والســندات واألخبــار
الحاليــة والبيانــات املاليــة ملســاعدتك عــى اســتثار أموالــك ،فــإذا كنت ممن يحبون االســتثار يف أســواق
األوراق املاليــة ،فــإن هــذا املوقــع مــكان رائــع للحصــول عــى جميــع املعلومــات يف مكان واحد بتنســيق قابل
للتخصيص.
وأضــاف" :هــذا تقريــر عــن بدائــل غوغــل فاينانــس ،لكنــه ال يــزال خيــا ًرا جيـ ًـدا إذا كنــت تحتــاج فقــط إىل
ً
بسيطا".
األساسيات وتريد شيئًا
هــذا املوقــع مــن إنشــاء عمــاق التكنولوجيــا غوغــل ،بهــدف تقديــم منصــة تتيــح للمســتخدمن بنــاء محفظــة
مخصصة تتتبع األسهم واألوراق املالية التي تريد معرفة املزيد عنها.
ومــن الســهل إعــداده :ابــدأ بإنشــاء حســاب "غوغــل" ،سيســمح لــك ذلــك بإنشــاء محفظــة واملشــاركة يف
مجموعات املناقشة التي يقدمها "غوغل فاينانس".
ميكنــك بعــد ذلــك تجميــع محفظــة بالتوجــه إىل الصفحــة الرئيســة والنقر عى "إنشــاء محفظة" ،مبجرد إنشــاء
محفظتــك ســتتمكن مــن إضافــة األســهم التــي تختارهــا إىل جانــب أي صناديــق اســتثار مشــركة ،وميكنــك
بعد ذلك عرض محفظتك يف عدد قليل من اإلعدادات املختلفة ،ومن ذلك "نظرة عامة" و"األساسيات".
سيســمح لــك وضــع النظــرة العامــة مبشــاهدة تفاصيــل ســعر كل ســهم إىل جانــب النســبة املئويــة للتغيــرات
ً
ـبوعا حتــى تتمكــن مــن مقارنــة أداء األســهم مبــرور
والحجــم ،ويوفــر وضــع األساســيات
مخططــا مدتــه  52أسـ ً
الوقت.
ويعد املوقع ً
أيضا ميزة رائعة ،فيمكنك مناقشة رشاء أسهم معينة مع مجموعة وجمع معلومات مختلفة.
ّ
ملاذا تريد استخدام غوغل فاينانس؟
السبب الرئيس وراء إعجاب األشخاص به هو أنه مبارش وسهل االستخدام.
تعنــي أداة املحفظــة أنــه ميكنــك بســهولة تتبــع أداء محفظتــك بالكامــل مــع جميــع الكميــات التــي اســتثمرتها
ومعرفة القيمة اإلجالية مبرور الوقت.
حتى إنه ميكنك عرض إجايل النقد يف حساب الوسيط الخاص بك ،وتصدير غوغل فاينانس إىل جدول
بيانات بتنسيقات مختلفة ،وذلك يسهل الدمج يف امليزانية أو أي تتبع مايل آخر قد تقوم به ،كا أن لديه
ميزة مفيدة ،فيمكنك مقارنة محفظتك مبؤرشات مثل ( )S&Pو(.)NASDAQ
عــى الجانــب اآلخــر يتفــق كثــر مــن النــاس عــى أن غوغــل فاينانــس كان يف الســابق أفضــل بكثــر ،ففــي عــام
 2017جدد النظام األسايس وأزيلت العديد من ميزات إعداد التقارير الرئيسة.
مزيدا من التفاصيل عن أســهمهم ،ولكن
وكان مســتخدمو غوغــل فاينانــس مــن املســتثمرين والذيــن يريــدون
ً
جدا الستثار أكر تطو ًرا.
الواجهة اآلن بسيطة ًّ

ليصلك جديدنا ،اشترك في مجموعة فلسطين  -منوعات على واتس آب من خالل الكود
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في ختام الجولة األولى لدوري ooredoo

الشجاعية × الشاطئ ..أول الديربيات القوية في غزة
خدمات رفح × اتحاد خانيونس ..قمة ُمبكرة متشابهة الظروف

غزة /إبراهيم أبو شعر:
تختتــم اليــوم منافســات الجولــة األوىل مــن دوري الدرجــة
املمتــازة ،بلقاءيــن يف قمــة االثــارة ،عندمــا يلتقــي اتحــاد
الشــجاعية وخدمــات الشــاطئ يف ديــريب محافظــة غــزة ،فيــا
ســتكون الجاهــر عــى موعــد مــع قمــة كرويــة أخــرى تجمــع بني
خدمات رفح وضيفه اتحاد خانيونس.
الشجاعية  xالشاطئ
مــع ختــام الجولــة االفتتاحيــة للــدوري املمتــاز تتجــه أنظــار
الجاهــر صــوب ملعــب الرمــوك ،الــذي يحتضــن الديــريب
الشــهر بــني الشــجاعية والشــاطئ ،يف واحــدة مــن أبــرز مباريات
هذه الجولة.
ومــن املؤكــد أن اللقــاء ســيحظى مبتابعــة جاهريــة كبــرة،
يف ظــل مــا ميلكــه الفريقــني مــن قاعــدة جاهريــة األمــر الــذي
سيعطي اللقاء رونق ًا مميز ًا.
الشــجاعية الــذي أنهــى املوســم املــايض يف وصافــة الرتتيــب
بعــد تحقيقــه لرقــم قيــايس بعــر انتصارات متتاليــة ،يتطلع إىل
أن يبــدأ مشــواره مــن حيــث انتهــى يف املوســم املــايض ،خاصة
وأنــه كان قريب ـ ًا مــن خطــف اللقــب مــن شــباب رفــح لــوال أن األخر
صحح مساره وحسم األمور يف الجولة األخرة.

جاهــر "املنطــار" تطمــح إىل أن يكــون فريقهــا هــو املنافــس
األبــرز عــى لقــب الــدوري يف املوســم الحــايل ،وهــذا مــا يجعــل
الفريق أكرث رغبة يف حصد االنتصارات الواحد تلو اآلخر ،عى
الرغــم مــن الــوداع املبكــر لبطولــة النخبــة لألنديــة األبطــال إال أن
هذا األمر لن يؤثر بكل تأكيد عى الفريق.
الشــجاعية ســيكون مطالــب أمــام جاهــره بتحقيــق الفــوز
الــذي ســيوجه بــه رســالة قويــة لبقيــة الفرق املرشــحة للمنافســة،
باإلضافة إىل تأثر الفوز معنوي ًا عى الشاطئ خالل املباريات
القادمة يف البطولة.
وسيحاول املدرب هيثم حجاج تفادي تكرار األخطاء التي ظهر
بهــا الفريــق أمــام شــباب خانيونس يف مبــارايت الذهاب واإلياب
ببطولــة النخبــة ،والعمــل عــى تصحيــح موقفــه يف مشــواره
بالدوري والبداية من أمام البحرية.
بــدوره فــإن الشــاطئ يدخــل املســابقة هــو اآلخــر بنفــس
الطموحــات مــن أجــل اللقــب الذي طال انتظــاره ،عى الرغم من
الفريــق يكــون مــع انطالقــة كل موســم مرشــح ًا للمنافســة ،إال أنــه
رسعان ما يرتاجع يف الرتتيب.
الشــاطئ يعــول بنســبة كبــرة عــى التحضــرات التــي أجراهــا
الفريــق تحــت قيــادة مدربــه ســامي ســامل ،إىل جانــب مواصلــة

املخــرم ســليان العبيــد ملشــواره مــع الفريــق مــع بلوغــه ســن
ال ــ ،40لكــن الحالــة البدنيــة املميــزة للعبيــد تســمح لــه بتقديــم
أفضل ما لديه رفقة البحرية.
وسيكون اللقاء بالنسبة للشاطئ هو مبثابة تحديد مساره حتى
وأن جاء يف وقت مبكر ،إال أن مثل هذه املباريات تعترب هامة
للغاية وتعطي الكثر من املؤرشات عن ما بعدها.
وال يتســلح "البحريــة" بوجــود ســامل يف قيــادة الفريــق والعبيــد
فقــط؛ بــل اســتعاد مهاجمــه املميــز مهنــد أبــو زيــد إىل جانــب
محمــد أبــو توهــة وأحمد أبو حســنني العب املنتخب األوملبي،
األمــر الــذي يجعلــه يضــم مجموعــة مــن أفضــل العنــارص التــي قد
تجعله يزاحم يف املقدمة واملنافسة عى اللقب.
يعــود آخــر فــوز للشــاطئ عــى الشــجاعية ملرحلــة الذهــاب مــن
املوســم املــايض بفــوزه بهدفــني مقابــل هــدف ،وهــي نفــس
النتيجة التي فاز فيها الشجاعية يف مباراة اإلياب التي جمعت
الفريقني.
خدمات رفح  xاتحاد خانيونس
قمــة أخــرى يحتضنهــا ملعــب رفــح البلــدي تجمــع خدمــات رفــح
وضيفــه اتحــاد خانيونــس ،حيث يتطلع أصحاب األرض للحفاظ
عــى تفوقهــم أمــام الضيــوف ودخــول املنافســة مبكــر ًا بفــوز

اعتادت عليه جاهر األخر الرفحي.
خدمــات رفــح الــذي أبــرم العديــد مــن الصفقــات يف مرحلــة
االنتقــاالت املاضيــة ،مل يقــدم املســتوى املنتظر منه يف بطولة
كأس النخبــة خــالل مواجهتــي شــباب رفــح وخرسهــا ذهاب ـ ًا
وإياب ـ ًا ،األمــر الــذي دفــع املــدرب نــادر النمــس لتقديم اســتقالته
وعودة محمود املزين لتدريب الفريق.
وجــود املزيــن عــى رأس االدارة الفنيــة لصاحــب الرقــم القيايس
بعدد مرات الفوز بلقب الدوري املمتاز ،يعطى طأمنينة كبرة
للجاهر عى قدرته بإعادة الفريق ملنصات التتويج ،يف ظل
اســتعادة الفريــق لعــدد مــن العبيــه مثــل هــالل غــواش وأحمــد
اللولحــي وتعاقــده مــع محمــد القــايض والحــارس شــهران نصــار
وغرهم من الالعبني.
األخــر الرفحــي نجــح يف غالبيــة االختبــارات أمــام اتحــاد
خانيونــس ،وهــذا مــا يســعى لتكــراره يف مبــاراة اليــوم مســتغ ًال
الجانــب املعنــوي يف ظــل الحضــور الجاهــر املتوقــع مللعــب
رفــح ،والعمــل عــى تكــرار الفــوز الــذي حدث يف آخــر مواجهتني
جمعا الفريقني.
وســيحاول املزيــن االســتفادة مــن خربتــه يف مواجهــة االتحــاد
الذي سبق له تدريبه قبل موسمني يف فرتة قصرة ،لكنه يدرك

الطريقة املناسبة التي سيلعب بها أمام ضيفه.
تغــر املعطيــات لــدى اتحــاد خانيونــس تجعــل مهمــة خدمــات
رفــح أكــرث صعوبــة ،يف ظــل تــويل إســالم أبــو عريضــة لتدريــب
"الربتقايل" وهو املدرب الذي قاد الفريق الرفحي لحصد لقبي
الــدوري يف املوســمني قبــل املاضيــني ،قبــل أن يرحــل عنــه يف
مرحلة اإلياب من املوسم املايض بعد تراجع النتائج.
وجــود أبــو عريضــة مــع الضيــف ســيكون عام ـ ًال مه ـ ً
ا مــن أجــل
التعامــل مــع املبــاراة ،خاصــة وأنــه يعــرف أرسار خدمــات رفــح
وإمكانيــات العبيــه بشــكل جيــد ،وهــذا مــا ســيمنحه القــدرة عى
التعاطي مع مجريات املباراة والتحضر لها بالشكل املناسب.
ويعتمــد اتحــاد خانيونــس بنســبة كبــرة عــى عــودة نجمــه خالــد
النربيــص مــن مشــاركاته مــع املنتخــب األوملبــي والشــباب،
ووصوله ملرحلة عالية من الجاهزية التي ستعطي قوة كبرة يف
الخط األمامي للفريق ،إىل جانب زمالئه مروان الرتابني وأحمد
كالب .االتحاد سيكون مطالب بكرس حالة التفوق التي مير بها
خدمــات رفــح يف غالبيــة مباريــات الفريقــني ،وســيحاول العــودة
مــن ملعــب رفــح بالنقــاط الثــالث يف ظــل طموحــات الجاهــر
التــي أصبحــت تطالــب بتصحيــح األخطــاء التــي ميــر بهــا الفريــق
يف كل موسم ومواصلة مشوار املنافسة عى لقب الدوري.

دوري الدرجة األولى ألندية غزة
2022-2021

ديربي أهلي وخدمات النصيرات وقمة التفاح والزوايدة اليوم
تعادالن لخانيونس الجنوب وأقصى الوسطى مع بيت حانون وجباليا الشمال

غزة /إبراهيم أبو شعر:
أخفــق فريقــا خدمــات خانيونــس واألقــى مــن اســتثار
عامــي األرض والجمهــور وخرجــا متعادلــني أمام ضيفيها
خدمــات جباليــا وبيــت حانــون األهــي (عــى التــوايل)،
وذلــك يف اللقاءيــن اللذيــن جمعــا الفــرق األربعة يف اليوم
الثــاين ملنافســات الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة األوىل
ألندية غزة ملوسم .2021-2022
• خدمات خانيونس ( )1-1خدمات جباليا
فعــى ملعــب خانيونــس ،تقدم خدمــات خانيونس بهدف
حمــل توقيــع العبــه أحمــد أبــو شــباب عنــد الدقيقــة (،)24
وبــه أنهــى الشــوط األول ،قبــل أن ُيــدرك خدمــات جباليــا
التعــادل عــن طريــق العبــه جربيــل دردونــة عنــد الدقيقــة
( ،)77لتنتهــي املبــاراة بالتعــادل بهــدف لــكل منهــا،
وبالتــايل تقاســا نقطتــي التعــادل يف أول مبــاراة لهــا يف
البطولة.
قــاد املبــاراة طاقــم ُحــكام مكــون مــن :عبــد الســالم أبــو
سليســل ،وســاعده عــى الخطــوط محمــد خطــاب وإســالم
الشخريت ،فيا كنت عالء أبو طه حك ً
ا رابع ًا ،فيا راقبها
الحــكام
ـني
ـ
ي
بتق
ـام
عــن لجنــة املســابقات إيــاد حــاد ،وقـ
ُ
سعيد محسن.

• األقصى ( )0-0بين حانون األهلي
وعى ملعب الشهيد محمد الدرة ،احتكم فريقا األقى
وبيــت حانــون األهــي للتعــادل الســلبي بــدون أهــداف،
ليحصل كل فريق عى نقطة من نقطتي التعادل.
قــاد املبــاراة طاقــم ُحــكام مكــون مــن :حــازم الصــويف
وســاعده عــى الخطــوط مــروان خطــاب ونــادر أبــو هجــرس
وعطــا وايف حك ـ ً
ا رابع ـ ًا ،فيا راقبها عن لجنة املســابقات
نائل أبو زايد وقام بتقييم طاقم الحكام أمين بشر.
• مباريات اليوم
ســتكون جاهــر املحافظــة الوســطى بشــكل عــام ومخيــم
النصــرات بشــكل خــاص عــى موعــد مــع ديــريب متجــدد
يجمــع الجاريــن أهــي وخدمــات النصــرات ،يف ختــام
منافســات الجولــة األوىل مــن دوري الدرجــة األوىل ،والتــي
ستشهد مباراة ال تقل اثارة تجمع التفاح والزوايدة.
يتجــدد الديــريب املثــر بــني األهــي وجــاره خدمــات
النصــرات بعــد غيــاب طويــل بســبب تواجــد األول يف
الدرجــة الثانيــة خــالل املواســم األربعــة املاضيــة ،والــذي
يجمعها اليوم مرة أخرى عى ملعب الدرة.
البدايــة بصاحــب األرض أهــي النصــرات املنتــي
بصعــوده لــدوري الدرجــة األوىل ،بعــد غيــاب طويــل عنهــا

وهــو ميلــك طموحــات كبــرة مــن أجــل االســتمرار يف
املسابقة وتفادي العودة من حيث أىت.
يف املقابــل فــإن جاهــر خدمــات النصــرات فقــدت
صربهــا عــى بقــاء الفريق بالدرجة األوىل للموســم الســابع
عــى التــوايل وعــدم قدرتــه عــى العودة للدرجــة املمتازة،
وهــذا مــا يجعلهــا أكــرث رغبــة مــن أي وقــت مــى لتحقيــق
الحلم والصعود من جديد يف املوسم الحايل.
ويحتضــن ملعــب فلســطني ألول لقــاء يجمــع بــني التفــاح
وضيفــه شــباب الزوايــدة ،ببطولــة دوري الدرجــة األوىل،
حيــث مل يســبق للفريقــني أن لعبــا أي مبــاراة رســمية قبــل
مبــاراة اليــوم .التفــاح يطمــح إىل أن يعــود رسيع ـ ًا للــدوري
املمتــاز الــذي هبــط منــه يف املوســم املــايض ،وهــذا مــا
يدفعــه لدخــول املبــاراة بحث ـ ًا عــن الفــوز دون غــره ،مــن
أجــل بــدء مرحلــة املنافســة عــى الصعــود مــن أمــام أحــد
املرشحني للمنافسة عى بطاقتي الصعود.
نفــس األمــر ينطبــق عــى الزوايدة الذي يعول بنســبة كبرة
عى ما قدمه العبوه يف املوسم املايض من نتائج رائعة،
وتكــرار مــا فعلــه الفريــق مــع معالجــة األخطــاء التــي عــاىن
منها بسبب نقص الخربة ،والبدء من أمام التفاح وتحقيق
الفوز يف أول مباراة رسمية تجمع الفريقني.

الصداقة ُي َت َّوج
ً
بطال لكأس سوبر كرة الطائرة

غزة /مؤمن الكحلوت:
تــوج فريــق نــادي الصداقــة بطــال لــكأس ســوبر كــرة الطائــرة ،بعــد
فــوزه عــى منافســه التقليــدي خدمــات جباليــا بثالثــة أشــواط
مقابل شوطني ،يف اللقاء الذي جمعها أمس عى صالة سعد
صايل مبدينة غزة .وجاءت نتائج األشواط عى النحو التايل:
الشوط األول ( )25-9للصداقة
الشوط الثاين ( )22 25-لخدمات جباليا

الشوط الثالث ( )25-23لخدمات جباليا
الشوط الرابع ( )25-20للصداقة
الشوط الخامس ( )15-8للصداقة
وعقــب نهايــة اللقــاء ،تــوج فريــق الصداقــة باللقــب الســابع،
بحضــور العديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة ،أبرزهــم ســعيد أبــو
ســلطان مديــر عــام املجلــس األعــى للرياضــة ،وإيهــاب كحيــل
عضو اتحاد اللعبة ،ومحمد أبو سلمية رئيس نادي الصداقة.

دوري الدرجة الثالثة

المغراقة والعطاء ُيحققان أول
انتصاراتهما على حساب فلسطين والترابط

غزة/فلسطني:
تواصلــت أمــس منافســات الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة
الثالثــة بفرعيهــا الشــايل والجنــويب ألنديــة غــزة ملوســم
 ،2021-2022بإقامــة لقاءيــن ،أحدهــا يف فــرع الشــال
ومتنكن خالله فريق العطاء من تحقيق فوز مهم عى ُمضيفه
الرتابط يف املباراة التي جمعتها عى ملعب رفح البلدي،
ليحصل العطاء عى أول ثالث نقاط.
وأهــدر العطــاء ركلــة جــزاء عنــد الدقيقــة ( )36وضعهــا خــارج
املرمــى العبــه صالــح بركــة ،ولكنــه نجــح يف تعويــض ذلــك
بتســجيله الهــدف األول عنــد الدقيقــة ( ،)73قبــل أن ُيعــزز
زميلــه محمــد الفقعــاوي النتيجــة بهــدف ثــاين وأخــر مــن ركلــة
الحــكام مكــون
جــزاء عنــد الدقيقــة ( .)83قــاد املبــاراة طاقــم ُ
مــن :يوســف قشــطة (حكــم ســاحة) ،مؤمــن مــايض (مســاعد

أول) ،محمد بدر (مساعد ثان) ،أدم حسان (حكم رابع) ،بالل
(مقيم ُحكام)
رضوان (مراقب) ،سعيد عبد الوهاب ُ
ويف فــرع الشــال ،متكــن فريــق املغراقــة بقيــادة مدربــه
الجديــد عــاد بــارود ،مــن تحقيــق فــوزه مهــم عــى فلســطني
بهدفــني مقابــل هــدف ،يف املبــاراة التــي جمعتهــا عــى
ملعــب بيــت الهيــا .تقــدم فريــق فلســطني بهــدف أول عــن
طريــق العبــه محمــود الكحلــوت عنــد الدقيقــة ( ،)17قبــل أن
ُيــدرك محمــد عيــد عــدوان التعــادل عند الدقيقــة ( ،)19فيا
تكفل جمعة واكد بتسجيل هدف الفوز الغايل عند الدقيقة
( .)90+4قــاد املبــاراة طاقــم ُحــكام مكــون مــن عمــر الكيــالين
(حكــم ســاحة) ،أحمــد زملــط (مســاعد أول) ،محمــد مــي
(مســاعد ثــان) ،عبــد اللــه أبــو عشــيبة (حكــم رابــع) ،شــاهر أبــو
(مقيم ُحكام).
عودة (مراقب) ،سعيد البحطيطي ُ
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العميد يفرض التعادل على شباب جباليا في الوقت القاتل
غزة الرياضي

1

1

شباب جباليا

• بطاقة المباراة:

• الجولة ()1
• امللعب :الريموك
• التاريخ5/12/2021 :
• الفريقان :غزة الريايض  xشباب جباليا
• النتيجة)1-1( :
• أصحاب األهداف:
 غزة الريايض :ثائر أبو عبيدة ()90+6 شباب جباليا :طارق العطار ()2 45+• العقوبات:
• بطاقة صفراء)1( :
 غزة الريايض :أحمد الكحلوت ()90 شباب جباليا :ال يوجد• بطاقة حمراء)0( :
غزة /وائل الحلبي:
فــرض غــزة الريــايض التعــادل اإليجــايب عــى ضيفــه
شــباب جباليــا بهــدف لــكل منها ،يف اطار منافســات
الجولــة األوىل مــن دوري " "ooredooاملمتــاز،
يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عــى ملعــب
الريموك.
غزة الريايض رفض الخســارة يف أول مهمة رســمية له
تحــت قيــادة هــاين املصــدر ونجــح يف انتــزاع التعــادل
يف الدقيقــة السادســة مــن الوقــت بــدل مــن الضائــع،
ليحصــل عــى نقطــة مــن أمــام الثــوار الذيــن خرجــوا من
املبــاراة بخيبــة أمــل بعدمــا كان الفريــق متقدم ـ ًا طــوال
الشوط الثاين.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول
شــباب جباليــا بــدأ املبــاراة مهاج ـ ً
ا مــن أجــل مباغتــة
غــزة الريــايض بهــدف مبكــر يف ظــل تحــركات طــارق
العطــار ومحمــد امللفــوح ،لكن أصحاب األرض نجحوا
يف الــرد مــن خــالل تســديدة كامــل الرتامــيس التــي
حولهــا الدفــاع إىل ركلــة ركنيــة ،قبــل يتصــدى الحــارس
إســاعيل املدهــون لفرصــة خطــرية مــن انفــراد محمــد

• طاقم الحكام واملراقبني
محمد أبو شهال (حكم ساحة)،
حســام الحرازيــن (مســاعد أول) ،محمــد
الســدودي (مســاعد ثــان) عــاد مرجــان
(حكم رابع):
مراقب املباراة :فريد الربيم ..
الحكام :أرشف زملط
ُمقيم ُ
• تشكيلة الفريقني:
* غزة الريايض
إســاعيل املدهــون ،محمــد أبــو عــودة
(محمود النريب  ،)55فادي العراوي ،ثائر
أبو عبيدة ،عمرو رزق ،عز الدين أبو راس،
عمــرو حمــد (عبــد اللــه جــرب  ،)86ربحــي
امللفــوح ،قبــل أن يحــول املدهــون تســديدة أســامة
عيد إىل ركلة ركنية.
الحــت الفرصــة أمــام أحمــد أبــو عبيــد للتقــدم للعميــد
إال أنــه مل يحســن التعامــل مــع الكــرة ،بعدهــا بلحظــات
أهــدر أســامة عيــد أخطــر فــرص اللقــاء وحــرم شــباب
جباليــا مــن التقــدم بعدمــا قــدم لــه وســام ســالمة كــرة
عــى طبــق مــن ذهــب ،لكن عيد ســددها فوق املرمى
بغرابــة ،ووضــع ســالمة كــرة رأســية جانبــت مرمــى غــزة
الريايض بقليل.
اســتمرت األفضلية لصالح الثوار وأرســل امللفوح كرة
عرضيــة مــرت بســالم عــى مرمــى العميــد ،إال ان طارق
العطــار نجــح يف تســجيل واحــد مــن أجمــل األهــداف
بعدمــا انطلــق بالكــرة وتبادلهــا مــع زميلــه أســامة عيــد
ليســددها العطــار بطريقــة رائعــة يف شــباك املدهــون
()45+3
• الشوط الثاني
فــرض غــزة الريــايض أفضلية منذ بداية الشــوط الثاين
بحث ـ ًا عــن تعديــل النتيجــة ،وأهــدر الرتامــيس وأبــو
عبيــد فرصتــني متتاليتــني بســبب ســوء التعامــل يف
اللمســة األخــرية ،باإلضافــة لقــوة دفــاع شــباب جباليــا،

شــتيوي ،أحمــد أبــو عبيــد (محمــد بــارود
 ،)76أحمد الكحلوت ،كامل الرتاميس.
 مدرب الفريق :هاين املصدر قائد الفريق :إساعيل املدهون* شباب جباليا
أحمــد عفانــة ،إبراهيــم أبــو املعــزة ،أحمــد
عمرية ،محمد أبو حســنني ،نائل شــاهني،
فراس األســمر ،أدهم خطاب ،أســامة عيد
(مؤيــد إســاعيل ()64إبراهيــم شــاهني
 ،)88محمــد امللفــوح ،وســام ســالمة،
طارق العطار (مصطفى شاهني .)81
 مدرب الفريق :عاد هاشم قائد الفريق :أدهم خطابالــذي اعتمــد عــى الهجــات املرتــدة مســتغ ًال رسعــة
امللفوح والعطار.
حــاول أحمــد أبــو عبيــد التســديد مــن خــارج الصنــدوق
لكــن إبراهيــم أبــو املعزة حولهــا إىل ركلة ركنية ،ووضع
فادي العراوي كرة رأســية جانبت مرمى الثوار بقليل،
وسدد ربحي شتيوي كرة قوية لكنها جانبت املرمى،
دفــع املــدرب هــاين املصــدر بالعبــه محمــود النــريب
الستغالل الكرات الثابتة التي تحصل عليها الفريق.
طالــب العبــو الريــايض بركلــة جــزاء أثــر ملســة يــد عى
مدافــع شــباب جباليــا لكــن الحكــم أشــار الســتئناف
اللعــب ،وســدد النــريب كــرة قويــة علــت املرمــى
بقليــل ،فيــا أطــاح أبو عبيد بالكــرة خارج اطار املرمى
من رأسية قوية .اندفاع غزة الريايض أسفر عن هدف
التعــادل عــرب ثائــر أبــو عبيــدة الــذي ارتقــى بشــكل رائــع
لكــرة مــن ركلة ثابتة أرســلها محمــود النريب لتصل إىل
أبو عبيدة الذي وضعها برأســه يف الشــباك (،)90+6
حاول شباب جباليا تدارك نفسه يف الوقت املتبقي
وأهــدر البديــل إبراهيــم شــاهني فرصــة محققة لخطف
هدف الفوز ،إال أنه مل يتعامل مع الكرة بشــكل جيد،
لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجايب بهدف لكل منها.

دوري « »ooredooالممتاز 2022 - 2021

اتحاد بيت حانون يخطف نقطة التعادل من شباب خانيونس
• بطاقة المباراة:

• الجولة ()1
• امللعب :بيت حانون
• التاريخ5/12/2021 :
• الفريقان :اتحاد بيت حانون  xشباب خانيونس
• النتيجة)2-2( :
• أصحاب األهداف:
 اتحاد بيت حانون :هيثم أبو عودة " "٢٢وناجي الكفارنة ""٣٠ شــباب خانيونــس :ســليان أبــو عبيــدة " "٤٢وعبــدالكريم نصري "،"٨٨
 العقوبات:• بطاقات صفراء:
 شباب خانيونس)3( :محمــد أبــو مــويس  ٥٧و ســليان أبــو عبيــدة  ٧٨و

غزة/مؤمن الكحلوت:
فــرض فريــق اتحــاد بيــت حانــون التعــادل
اإليجــايب بهدفــني ملثلهــا عــى ضيفــه فريــق
شــباب خانيونــس ،يف اللقــاء الــذي جمعهــا
أمــس عــى ملعــب بيــت حانــون البلــدي،
ضمــن مباريــات الجولــة األويل مــن بطولــة دوري
" "ooredooاملمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة غــزة
ملوســم  .2021-2022وافتتــح هيثــم أبو عودة
التســجيل للنشــامى أوال يف الدقيقــة "،"٢٢
وتعــادل ناجــي الكفارنــة للحوانــني يف الدقيقــة
" ،"٣٠وتقــدم شــباب خانيونــس مــرة أخــري عــرب
ســليان أبــو عبيــدة يف الدقيقــة " ،"٤٢قبــل
أن يقتنــص عبــد الكريــم نصــري الهــدف الثــاين
ألصحــاب األرض يف الدقيقــة " ،"٨٨ويحصــل
كل واحــد منهــا عــى نقطــة واحــدة يف بدايــة
مشوارها يف املسابقة.
 تفاصيل المباراة الشوط األولتقاســم الفريقــان الســيطرة عــى مجريــات
الشــوط األول ،وتنــاوب كل منهــا عــى إهــدار

اساعيل جرب ٩٠
• بطاقات حمراء( :ال يوجد)
• طاقم ُحكام املباراة واملراقبني
حكم ساحة :أمني عويص ،مساعد أول :عبد الرحمن
زقــوت ،مســاعد ثــاين :محمــود الصــواف ،حكــم رابــع:
هاين مسمح
مراقــب مبــاراة :وســام بشــري  ..مقيــم حــكام :عبــد
الفتاح العطار
 تشكيلة الفريقني• اتحاد بيت حانون:
عطايــا جــودة ،عبــد الرحمــن أبــو الطرابيــش ،ناجــي
النحال ،عبد الكريم نصري ،ناجي الكفارنة ،أســامة أبو
قضامــة (عــاد الســاعنة  ،)٥٥محمــود عطيــة ،مؤمــن

الفــرص ،إيل أن جــاءت الدقيقــة "  " ٢٢لتســفر
عــن الهــدف األول للنشــامى من تســديدة هيثم
أبــو عــودة مــن خــارج الصنــدوق ،فشــل الحــارس
عطايا جودة يف إبعادها.
حــاول أصحــاب األرض مدعومــني بهتافــات
جاهريهــم  ،شــن عــدة هجــات لتعديــل
النتيجــة ،وأهــدر محمــد ســلان كــرة رأســية مــن
داخــل الصنــدوق وجدهــا الحــارس شــادي أبــو
العــراج بــني يديــه .ومــن هجمــة جديــدة متكــن
ناجــي الكفارنــة مــن تســجيل هــدف التعــادل من
تســديدة مــن داخــل الصندوق ،ســكنت شــباك
الحارس أبو العراج ،عند الدقيقة "."٣٠
تســديدة قويــة مــن العــب الشــباب إســالم أبــو
عبيــدة ،أبعدهــا الحــارس جــودة بصعوبــة ،رد
عليه عبد الرحمن وشــاح بتســديدة قوية علت
العارضــة بقليــل .ومــن مجهود فــردي رائع متكن
ســليان أبــو عبيــدة مــن تســجيل الهــدف الثاين
للضيــوف عنــد الدقيقــة " "٤٢بعــد مراوغــة عدد
مــن العبــي الحوانــني ووضعهــا بســهولة يف
الشباك.

زيــدان ،عبــد الرحمــن وشــاح (عــالء مهنــا  ،)٩٠محمود
العارضــة (عاهــد أبــو مراحيــل  ،)٥٥محمــد ســلان
(بالل النمنم .)٦٨
 مدرب الفريق :محمد العاوي كابنت الفريق :عبد الرحمن أبو الطرابيش• شباب خانيونس:
شــادي أبــو العــراج ،إســالم ابــو عبيــدة (رفيــق عاشــور
 ،)٦٣معتــز أبــو ســل ،إســاعيل جــرب ،محمــد أبــو
مويس ،عمر ابو عبيدة ،عبدالله الزرايب (خالد القوقا
 ،)٦٣هيثــم أبــو عــودة ،وليــد أبــو مــويس ،ســليان أبــو
عبيدة (رأفت الربدويل  ،)٨٥معاذ عواد.
 مدرب الفريق :محمد أبو حبي -قائد الفريق :محمد أبو موىس

 -الشوط الثاني

دخــل فريــق بيــت حانــون الشــوط الثــاين بحثــا
عــن هــدف التعــادل ،ودفــع املــدرب محمــد
العيــاوي باملهاجــم عاهــد أبــو مراحيــل ،الــذي
أهــدر فرصــة ســهلة وســدد الكــرة بجــوار القائــم،
بينــا مل يحســن زميلــه عبــد الرحمــن وشــاح
التعامل مع الكرة الساقطة داخل الصندوق.
نــوع الحوانــني طرق محــاوالت الوصول للمرمى،
فسدد ناجي النحال كرة علت العارضة بقليل،
بينــا لعــب أبــو مراحيــل كــرة رأســية أمســكها
الحارس أبو العراج بصعوبة.
وأهــدر وشــاح فرصــة جديــدة ،عندمــا ســدد كــرة
قويــة أبعدهــا الحــارس أبــو العــراج ،ومــن دربكــة
داخــل الصنــدوق متكــن عبــد الكريــم نصــري مــن
تســجيل هــدف التعــادل يف الدقيقــة " "٨٨مــن
زمــن اللقــاء .حــاول الضيــوف تنظيــم هجــات
يف الوقــت املتبقــي مــن اللقــاء ،ومــرر البديــل
خالــد القوقــا كــرة لزميلــه رفيــق عاشــور جعلتــه
يف مواجهــة املرمــى لكنــه ســدد الكــرة خــارج
الشباك.

اتحاد بيت حانون
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بعد تحقيق السلطة معه

سلطات االحتالل تستدعي
ُ
المح َّرر عيل شواهنة

قلقيلية /فلسطني:
استدعت سلطات االحتالل اإلرسائيي ،مساء أمس ،املحرر عي شواهنة من قلقيلية
للمقابلة صباح غد .وأفادت مصادر حقوقية بأن استدعاء املحرر شواهنة يأيت ضمن
سياسة الباب الدوار يف االعتقاالت السياسية لدى أمن السلطة واالحتالل.
وسبق أن استدعت مخابرات السلطة يوم األربعاء املايض املحرر شواهنة للتحقيق
معه ،واحتجزته حتى ساعات متأخرة من الليل قبل اإلفراج عنه.
وأفرجــت ســلطات االحتــالل يف  29ســبتمرب املــايض عــن شــواهنة بعــد  19شــهرا
أمضاها تحت نري االعتقال اإلداري .واعتقل شواهنة لدى االحتالل يف 10-3-2020
بعد مداهمة منزله من قرية كفر ثلث يف قلقيلية ،وحطمت محتوياته بزعم التفتيش.
وصــدر بحقــه قــرار اعتقــال إداري ،وتــم التجديــد لــه أربــع مــرات ،وتعــرض خــالل اعتقالــه
املايض للتعذيب الشديد ،والعزل ،وخاض عدة إرضابات عن الطعام.
وتعــرض شــواهنة لــرتدي وضعــه الصحــي ،وظهــور أعــراض مرضيــة جديــدة عليــه يف ظل
إهــامل طبــي مــن إدارة الســجون .وخــالل اعتقالــه عــاىن نقصــا حــادا يف إنتــاج كريــات
الــدم البيضــاء يف نخــاع العظــم ،تســببت بــآالم حادة يف العظــام ،إىل جانب نقص كبري
يف نســبة مخزون الحديد ،والتهابات شــديدة يف املســالك البولية ،وكذلك التهابات
حادة يف املريء.
ويف  ٢٠٢١/٠١/٢٨توفيت والدته الحاجة يرسى محمد شواهنة حيث حرم االحتالل
أسريا من وداعها .يذكر أن املحرر شواهنة أمىض  16عام ًا يف سجون
نجلها حينام كان ً
االحتــالل ،منهــا  14عامــا بشــكل متواصــل ،حيــث اعتقــل بتاريــخ 07/04/2002م،
وأصــدرت محكمــة االحتــالل بحقــه حك ـ ً
ام بالســجن أربعة عرش عام ًا بتهمة املشــاركة يف
عمليــات للمقاومــة ضــد قــوات االحتالل ،وتحرر عــام  .2016وتزوج بعد إطالق رساحه
من الناشطة يف قضايا األرسى أمينة طويل وكان االحتالل أعاد اعتقاله العام املايض
عىل منت حافل ٍة متوجهة نحو املسجد األقى يف القدس املحتلة.

يف ذكرى رحيله الثامنة

مجلــس العالقات :نضال
مانديال ما زال يلهم كفاح
الشعب الفلسطيين

غزة /فلسطني:
قال مجلس العالقات الدولية يف فلســطني :إن بصامت نضال
الراحل املناضل نيلسون مانديال ما زالت تلهم كفاح الشعب
الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية واالستقالل.
وأضــاف املجلــس يف بيــان صــدر عنــه أمــس ،يف ذكــرى رحيــل
مانديــال ،أن تاريــخ مانديــال وكفاحــه رســام طريــق الحريــة لــكل
الشــعوب املضطهــدة حــول العــامل ،التــي مــا زالــت حتــى اليــوم
تســتذكر مســاهمته يف الــرصاع ضــد العنرصيــة واالضطهــاد
واالستعامر.
وشــكر املجلــس يف بيانــه موقــف دولــة جنــوب إفريقيــا الــذي مــا
زال داعـ ًـام للشــعب الفلســطيني عــىل خطــى مانديــال ،مثم ًنــا
املواقــف املتتاليــة الصــادرة مــن جانبهــم ،التــي تؤكــد عمــق
العالقة بني جنوب إفريقيا وفلسطني.
وختــم املجلــس بيانــه بالتذكــري بــأن الشــعب الفلســطيني مل
ولــن ينــىس مقولــة مانديــال التاريخيــة" :إن ثــورة جنــوب إفريقيــا
لــن تكتمــل أهدافهــا قبــل حصــول الشــعب الفلســطيني عــىل
حريته".
ووافقــت أمــس ،الخامــس مــن ديســمرب ،الذكــرى الثامنــة لرحيل
الزعيــم الروحــي واملناضــل ضــد العنرصيــة واالســتبداد يف
جنوب إفريقيا نيلسون مانديال ( ،)1918-2013يف منزله يف
جوهانسربغ ،بعد معاناته من مرض يف الرئة.

 465مستوطنًا يقتحمون ...
صو ًرا يف باحات الحرم القديس ،وتلقوا رشوحات
عــن الهيــكل املزعــوم ،بحراســة مشــددة مــن رشطــة
االحتالل اإلرسائيي.
وتــأيت اقتحامــات املســتوطنني لألقــى تلبيــة
للدعــوات املتطرفــة التــي تطلقهــا جامعــات
"الهيــكل" ،يف اليــوم الثامــن مـ ّـام ُيســمى "عيــد
األنوار العربي الحانوكاه".
ً
وأغلقــت ســلطات االحتــالل أمــس ،طرق ـا وشــوارع
يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقى املبارك.
وقــال مصــدر محــي :إن قــوات االحتــالل اقتحمــت
حيـ ْـي بطــن الهــوى والبســتان يف البلــدة ،وأغلقــت
ّ
عــد ًدا مــن الطــرق ،بهــدف التضييــق عــىل األهــايل
البالغ عددهم نحو  59ألف مقديس.
كــام اقتحمــت تلــك القــوات منــزل املقديس كايد
الرجبــي يف حــي بطــن الهــوى ،وعاثــت فيــه خرابــا،
دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
ّ
ونظــم مئــات املســتوطنني أمــس ،مســرية أعــالم

ضخمة يف مدينتي اللد والرملة بالداخل املحتل؛
وذلــك يف محاولــة الســتفزاز الفلســطينيني ور ًدا
عــىل األحــداث التــي شــهدتها املدينتــان يف شــهر
مايو /أيار املايض خالل معركة "سيف القدس".
ووصــل املســتوطنون إىل مدينــة الرملــة ،وقامــوا
بتنظيــم "رقصــات أعــالم" مــع أغــانٍ تحريضيــة
صاخبة ضد الفلسطينيني.
وشــارك يف املســرية عضــو الكنيســت املتطــرف
إيتــامر بــن غفــري ،الــذي شــارك يف تنظيــم مســرية
األعــالم يف القــدس املحت ّلــة يف العــارش مــن
أيــار املــايض ،والتــي انتهــت فــور إطــالق كتائــب
القسام ،الجناح العسكري لحركة "حامس" ،رشقة
صاروخية باتجاه القدس املحت ّلة.
وشــهدت مدينتا اللد والرملة يف الداخل املحتل
مواجهــات عنيفــة يف أيــار املــايض بالتــزام مــع
العــدوان اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة ،تــرك يف
أعقابهــا املئــات مــن املســتوطنني املدينتــني

االحتالل ُيجرب مواطنًا ...
معظمهــا يف املناطــق املصنفــة "أ" التابعــة
للسيادة الفلسطينية بالكامل.
وهدمــت قــوات االحتــالل أمــس ،كراجــا لتصليــح
املركبــات ،يف مدينــة بيــت جاال ،غــرب بيت لحم،
للمرة الخامسة عىل التوايل.
وأفــاد الناشــط الشــبايب أحمد صــالح لوكالة "وفا"،
بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت املنطقــة ،وهدمــت
الكــراج ،الــذي متلكــه لعائلــة حســني أبــو غليــون.
وفككــت قــوات االحتــالل أمــس ،ثــالث خيــام يف
خربة حمصة باألغوار الشاملية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ،إن االحتالل
اقتحم املنطقة ،وفكك ثالث خيام للمواطن يارس
أبو الكباش ،واستوىل عليها.
يذكــر أن االحتــالل فــكك كل الخيــام الســكنية
وحظائــر املاشــية يف تلــك املنطقــة ســبع مــرات
بشــكل كامــل ،أواخــر العــام املــايض ،ومطلع العام
الجــاري ،يف محاولــة الجتثاث الوجود الفلســطيني
من املنطقة.
وأجــربت قــوات االحتــالل أمــس ،عــدة عائــالت
عــىل مغــادرة مســاكنها يف خربــة ابزيــق باألغــوار

الشاملية ،ملدة عرشة أيام.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قوات االحتالل أجربت
خمــس عائــالت عــىل مغــادرة مســاكنها ،إلجــراء
تدريبات عسكرية يف املنطقة.
وكانــت قــوات االحتــالل أخطــرت يف وقــت ســابق
هذه العائالت بإخالء مساكنها ،إلجراء التدريبات
التــي بــدأت أمــس ،وتســتمر حتــى  15مــن الشــهر
الجاري ،ما يعني أن املواطنني سيبقون يف العراء
مــع أطفالهــم يف ظــل الظــروف الجويــة الصعبــة،
ودرجات الحرارة املتدنية.
ويف إطــار آخــر ،قالــت وســائل إعــالم عربيــة إن
أرضارا جســيمة لحقت مبركبات املســتوطنني من
جــراء رشــقها بالحجــارة عــىل الطريــق االســتيطاين
بــني مســتوطنتي "تفــوح" و"أريئيــل" املقامتــني
عىل أرايض املواطنني شامل سلفيت.
وأوضــح موقــع ( )0404العــربي أن مجموعــة مــن
الشــبان الفلســطينيني رشــقوا مســاء أمــس ،مركبــات
املستوطنني بالحجارة قبل أن ينسحبوا من املنطقة.
ومل يــرش املوقــع العــربي إىل وقــوع إصابــات يف
صفوف املستوطنني لكنه أكد ترضر مركباتهم.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية غزة  -دائرة التنفيذ

إعالن بيع باملزاد العلني
يف القضية رقم 2021/2808

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة
يف القضيــة التنفيذيــة  2021/2808واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/
حامد محمد خليل بلبل واملنفذ ضدهم /أحمد محمد خليل بلبل وآخرون
لبيــع العقــار والكائــن بغــزة حــي التفاح الشــعف قرب مســجد جعفر شــارع ابو
ســمري خاطــر الفرعــي منــزل آل بلبــل والعقــار عبــارة عــن طابــق أريض وســقف
زينكو مبساحة 244م 2وهو قديم البناء.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمة بداية
غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10
 %من قيمة التخمني وأن الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشرتي عل ً
ام بأن
املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباح ًا من يوم الخميس بتاريخ .2022/1/6
حرر يف2021/12/5 :
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

خشية عىل حياتهم.
وأغلقــت رشطــة االحتــالل عــدة طــرق يف اللــد
والرملة للسامح للمستوطنني بإجراء التظاهرة.
واألســبوع املــايض شــهدت مدينــة اللــد تكــرار
اعتداءات ملســتوطنني ،حيث هاجمت مجموعة
منهــم منــزل عائلــة يف املدينــة واعتــدت عــىل
سكانها.
ُيذكــر أن املدينــة ال تــزال تشــهد حملــة اعتقــاالت
واســعة ،ويف وقــت تــم اإلفــراج فيــه عــن عــدد مــن
شــبان الهبــة بقيــود تعجيزيــة ،وال يــزال العــرشات
رهن االعتقال وقدمت لوائح اتهام بحقهم.
وقــال الناطــق باســم حركــة حــامس حــازم قاســم يف
ترصيــح تعقيب ـ ًا عــىل املســرية" :إن تنظيــم قطعــان
املســتوطنني مــا تسـ َّـمى "مســرية األعــالم" يف
والرملــة ،ســلوك عنــرصي وعــدواين
مدينتــي ال ّلــد ّ
ضـ ّـد أصحــاب األرض األصليــني الثابتــني يف
جذورهم من أبناء شعبنا".
اقتحام منزل سليمة
واقتحمــت قــوات االحتــالل أمــس ،منــزل عائلــة
الشــهيد محمــد شــوكت ســليمة ( 25عامــا) يف
مدينة سلفيت ،واعتقلت شقيقه أحمد.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن قــوات االحتــالل داهمــت
منــزل الشــهيد وفتشــته ،وأخضعــت أفــراد عائلتــه
للتحقيق امليداين ،قبل أن تعتقل شقيقه.
وأضافوا أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الصوت
والغاز املسيل للدموع يف محيط املنزل ،دون أن
يبلغ عن إصابات.
يذكــر أن قــوات االحتــالل ،قــد أعدمــت مســاء أول
مــن أمــس ،الشــاب ســليمة ،بعــد أن أطلقــت النــار
عليــه مــن مســافة صفــر ،مبنطقــة بــاب العمــود ،يف
مدينة القدس املحتلة.
واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس ،شــابا مــن مدينــة
طوبــاس ،بعــد اســتدعائه ملقابلــة مخابراتهــا.
وأفــاد مديــر نــادي األســري يف طوبــاس كــامل بنــي
عــودة ،بــأن االحتــالل اعتقــل الشــاب ســامح عــزات
مســلامين  ٢٠عامــا ،بعــد اســتدعائه أمــس ملقابلــة
مخابراته اليوم.

حامس تدعو ...
خلفية الدعم اإلرسائيي لجنود االحتالل الذين أعدموا الشاب
محمد سليمة بدم بارد.
أن مسارعة
وعد الناطق باسم "حامس" حازم قاسم يف ترصيح ّ
َّ
كل أركان املنظومــة اإلرسائيليــة لدعــم قتلــة الشــهيد أبــو ســليمة
" ُيعيد تأكيد تواطؤ كل مكونات النظام الصهيوين يف مامرســة
اإلرهاب ضد شــعبنا" ،مشـ ّـد ًدا عىل أ ّنه كيان قائم عىل ارتكاب
الجرائم.
وو ّثقت الكامريات إعدام جنود االحتالل الشاب محمد سليمة
عاما) ،من مدينة سلفيت ،مساء أول من أمس يف منطقة
(ً 25
باب العمود بالقدس املحتلة.
وأعرب مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
يف األرض الفلسطينية املحتلة عن صدمته ملا وصفه بـ "إعدام
خارج نطاق القانون" للشهيد سليمة.
وقــال املكتــب يف بيــان :إن "مثــل عمليــات القتــل خــارج نطــاق
القانون هذه تعد نتيجة اللجوء املنتظم إىل القوة املميتة ضد
الفلســطينيني مــن قبــل أفــراد األمــن اإلرسائيليــني املدججــني
بالســالح واملحميــني جيــد ًا ،ونتيجــة االفتقــار شــبه الكامــل
للمســاءلة عــن قتــل الفلســطينيني وإصابتهم عــىل أيدي القوات
اإلرسائيلية".
وتســاءل" :هــل ســتكون هنــاك مســاءلة يف هــذه القضيــة؟”،
مشريا إىل أنه سيواصل مراقبة القضية.
ً

وقفة إلكرتونية ألهايل ...

صحــة املعتقلــني ،وقــال" :هنــاك مــن أصيــب بأمــراض الــكىل ،وهناك
ً
أمراضــا مزمنــة شــديدة ،مــا يشــكل
مــن شــلت يــده ،وهنــاك مــن يعــاين
خطر ًا حقيقي ًا عىل صحتهم".
واســتعرض املشــايخ ،خــالل الفعاليــة اإللكرتونيــة التــي تابعتها "قدس
بــرس" ،املحطــات التــي مــرت بهــا قضيــة املعتقلــني ،وأكد أن "أقســاها
محطة كورونا ،والعزل االنفرادي لجميع املعتقلني ،ثم غياب التواصل
بني املعتقلني وأهاليهم".
وأشــار إىل صدمــة األهــايل مــن األحــكام التــي صــدرت بحــق املعتقلني
قبل أربعة أشهر ،وتراوحت بني الرباءة والسجن عرشين سنة.
وأضــاف" :كنــا نأمــل أن تكــون هناك انفراجــة مبلف املعتقلني ،خاصة
أنه مل يسجل عليهم ارتكاب أي جرمية داخل األرايض السعودية".
ووجــه املشــايخ مطالبــة مللــك األردن عبــد الله الثــاين ،وحكومة بالده،
بالعمل لإلفراج عن أبنائهم ،عرب القنوات الدبلوماسية.
وانتقــد أهــايل معتقلــني "تقصــري اإلعــالم املحــي يف التعاطــي مــع
قضية املعتقلني يف السعودية" ،مستنكرين "التزام الحكومة األردنية
الصمت ،يف ظل تدهور األوضاع اإلنسانية للمعتقلني".
وكانــت محكمــة اســتئناف ســعودية قــد قــررت يف  8ترشيــن الثــاين/
نوفمــرب املــايض ،تأجيــل النظــر يف أحــكام صــدرت بحــق موقوفــني
أردنيــني وفلســطينيني ،بينهــم ممثــل حركــة "حــامس" الســابق لــدى
اململكة محمد الخرضي.
ويف  8آب /أغســطس املايض ،قضت املحكمة الجزائية الســعودية،
عاما عىل املمثل السابق لحركة "حامس" لديها ،محمد
بالحبس ً 15
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األحكام بني الرباءة والحبس ً 22
أردنيــا
وأوقفــت الســعودية يف شــباط /فربايــر  ،2019أكــر مــن 60
ً
ـطينيا مــن املقيمــني لديهــا ،بينهــم الخــرضي ،بتهمــة ينفــون
وفلسـ ً
صحتها ،وهي "تقديم الدعم املايل للمقاومة الفلسطينية".
ومنــذ بــدء الحديــث عــن قضيــة هــؤالء املوقوفــني ،مل تصــدر الريــاض
أي تعقيــب بشــأنها ،وعــادة مــا تقــول إن املحاكــم املختصــة تتعامــل
مــع املوقوفــني لديهــا ،وإنهــم "يتمتعــون بكل حقوقهــم التي كفلها لهم
النظام".

( )3وفيات ...
النحو التايل" :طوباس  ،4الخليل  ،77بيت لحم  ،49رام الله والبرية
 ،28جنــني  ،18طولكــرم  ،5ضواحــي القــدس  ،3نابلس  ،21ســلفيت
 ،0قلقيلية  ،0أريحا واألغوار ."2
وأضافــت الــوزارة" :إن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب
التــايل :طوبــاس  ،5الخليــل  ،36بيــت لحــم  ،28رام اللــه والبــرية ،30
جنــني  ،23طولكــرم  ،1ضواحــي القــدس  ،0نابلــس  ،16ســلفيت ،0
قلقيلية  ،2أريحا واألغوار ."3
ً
مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،يف حــني
ولفتــت إىل وجــود 50
ً
مريضا،
يعالج يف مراكز وأقسام كورونا باملستشفيات يف الضفة 84
منهم  5مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ادهــم ابراهيــم حافــظ الدبــايك عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803891662الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد حســني عبدالقــادر الســلول .
الرجــاء
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم ٨٠٠٣٠٨٢٠٧
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /يزيــد ســالمه محمــود ابــو ســويرح عــن
الرجــاء
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 901669226
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عمــرو الحســن عمــر حمــودة عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  ٤٠٤١٣١٢٢٩الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

تتمة مقال نقاط وحروف ...

وراء ظهــر كل الشــعب الفلســطيني وقــواه الوطنيــة املقاومــة ،تحــت شــعارات
زائفة مضللة بأنهم ذاهبون إىل مسرية سالم تحقن الدماء ويعيش يف "ظاللها
الناس يف رغد من العيش".
وقــد جــاءت الوقائــع حيــة وعنيــدة بــأن مــا يجــري هــو تآمــر واضــح ،فــادح وفاضــح
لعصابة باعت نفسها للشيطان فطعنت الشعب ومقدساته يف الظهر ،تحت
الشعارات ذاتها التي تروج لها دوائر العدو وأدواته العميلة.
فمتــى قــدم عــدو محتــل غــري املــوت والنهــب واالنتهــاكات والقتــل للشــعوب
املحتلة؟! فكيف بحركة صهيونية كولونيالية تهدف إىل شطب الوجود املادي
للشعب الفلسطيني عىل أرضه الوطنية؟!
أمــا مــا يــروج مــن "تقدميــات" لحركــة حــامس فمنهــا رفع الحصــار املفروض عىل
عامــا ،وترسيع عملية اإلعامر ملا هدمته دموية وهمجية
غــزة منــذ أكــر مــن ً 15
العــدو يف عدواناتــه املاضيــة وعــىل نحــو خــاص عــدوان أيــار املــايض ،كذلــك
تشــغيل املرافــق العامــة ،كاملرفــأ واملطــار ،ويضيفــون ً
أيضــا بنــاء مــدن صناعيــة
وسياحية لتشغيل اآلالف من العامل وإصدار آالف تصاريح العمل حتى تنتهي
أزمــة البطالــة ،ونعــود مــرة أخــرى لتصديق أكذوبة "ســنغافورة غــزة" ،أو ما روجوه
قبل توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" مع مرص عام ( 1987مطر الدوالرات).
ولكــن مــا مثــن كل ذلــك؟! وملــاذا يقدم العدو صيغ "الكــرم الحامتي" هذه ،مرة
ودفعة واحدة؟!
الثمن معلوم ،وإن غطوه بورقة توت الهدنة الطويلة.
ولكــن االســم الفعــي لهــذا االســم الحــريك للهدنــة الطويلــة هــو رأس املقاومــة
وكل أشكال النضال ،حتى الجامهريي السلمي منها.
هــذا مــا قالــه عبــاس للطيبــني منــا ،ثــم مــا لبــث أن أســفر عــن وجهــه القبيــح ،وبدأ
مينــع حتــى التظاهــرات الســلمية جـ ًّـدا ،ثــم يعتقــل ويقتــل ،ثــم أعلــن جهــا ًرا أن
املقاومة هي اإلرهاب وسقط يف مستنقع تقديس التخابر.
ويعلم كل ذي لب أن صك إذعان أوسلو كان له هدف جوهري ،أضحى اليوم
معلوما للجميع ،وهو التآمر عىل املقاومة أشكالها كلها عنيفة أو سلمية.
ً
لقــد جــرب العــدو بالنــار هــذا التــذايك الفــج وبالســلم حــني اعتقــد أنــه نجــح يف
قريبــا مــن
"اســتدراج" حركــة حــامس للولــوج يف عــوامل االنتخابــات ،وأنــه بــات ً
تطويعها وتطبيعها ،وكان خياله (خباله) القارص قد زين له أن حامس لن تحقق
ســوى أقليــة متواضعــة ،وبذلــك تتحــول إىل معارضــة أليفــة حضاريــة ومعتدلــة،
فتجلــس يف الصفــوف الخلفيــة تحمــل ورقــة وقلـ ًـام وقــد أضاعــت البندقيــة،
لتكتب كل مالحظاتها النقدية الســاخنة أمام كل تفريط بالثوابت ،و"كأنك يا
أبو زيد عمرك ما غزيت" ،بغطاء إسالمي ً
أيضا.
وكان يرى الرجال والنســاء ببصريتهم النفاذة أن الله معهم ،وأن شــعبهم الصابر
معهم ،وأن النتائج يف االنتخابات لن تكون إال لهم.
وقــد انقلــب الســحر عــىل الســاحر يف االنتخابــات ،تلك البلديــة ويف الربملانية
أيضــا يف  25كانــون اآلخــر عــام  ،2006حــني أمســكت حــامس بزمــام األمــور
أمنوذجــا يحتــذى يف إدارة الشــأن العــام املــدين بــكل همومــه ،رغــم كل
لتقــدم
ً
العقبــات املوضوعيــة واملفتعلــة ،ويف ميــدان املقاومــة والتحريــر ،فأبدعــت،
ويف أقــل مــن نصــف عــام كانــت معــارك "الوهم املتبدد" حــني قتل وجرح عدد
مــن جنــود وضبــاط العــدو ،وأرس الجنــدي الصهيــوين غلعــاد شــاليط يف أكــر
مواقــع جيــش العــدو تحصي ًنــا يف جنــوب القطــاع الصامــد ،ثــم لتبــي بــالء حس ـنًا
يف املعــارك التــي تلــت ذلــك لتعمــق مــآزق العــدو واحـ ًـدا تلــو اآلخــر ،فتــأرس
وتقتــل وتدميــه عــدة وعديـ ًـدا ،وتفاقــم مــن تــآكل قدراته الردعيــة ،وتضيف إليها
ً
وابال من توازن الردع.
نفعــا كل محاوالتــه البائســة لاللتفــاف عــىل املقاومــة ،التــي تعلــم
ولــن تجــدي ً
خفايــاه وتدخــل إليــه مــن نقــاط ضعفــه وترصعــه حتــى يف ميادينــه يف عــامل
(السايرب).
وعــىل الجبهــة الداخليــة تقــدم الحركــة مبادراتها الوحدوية األخوية ومشــاوراتها
قبــل املعــارك وإبانهــا ،فأبدعــت يف غرفــة العمليــات العســكرية املشــرتكة،
ويف املنــاورات ،ويف لقــاءات الفصائــل ببــريوت والقاهــرة وإســطنبول وصنعــاء
والدوحــة ،يف الوقــت الــذي تبــدي فيه جاهزيتها لتقديم كل التنازالت املمكنة
نحو وحدة وطنية صلبة راسخة توفر العزيز من الزمن والدماء.
ويف هذا املضامر تنازلت حركة حامس عن حقها الدميقراطي بعد اتفاق مكة
يف تشــكيل حكومــة ،حتــى إنهــا يف الحكومــة العارشة قدمــت كل التنازالت يك
تكــون حكومــة وحــدة وطنيــة ،لكــن كل ذلك كان دون جدوى ،ألن النوايا الخبيثة
طغت لحصار حامس وإفشال تجربتها وطعن الشعب وخياره الدميقراطي.
ـرصا عــىل االســتمرار يف لعــب دور حصــان طروادة ،والتقاســم
ومل يــزل عبــاس مـ ًّ
الوظيفي مع العدو ضد نضال الشعب ومقاومته السرتداد حقوقه املرشوعة.
ومنــذ البــدء أقــال كــرزاي فلســطني (كــام أســامه الشــهيد القائــد املغــدور يــارس
عرفــات) حكومــة الشــعب بشــكل غــري قانوين ،ثم حل صاحــب الوالية املمتدة
بعيدا
املجلس الترشيعي ،وشكل سكرتاريا من مستشاريه ،أسامها حكومةً ،
عــن تصديــق ممثــي الشــعب الــذي حلــه ،وهــو فاقــد الواليــة الدســتورية منــذ
عام .2009
ويســتمر ســاد ًرا يف غيــه فيحــارص قطــاع غــزة ،ويقطــع مرتبــات عائــالت الشــهداء
واألرسى والجرحى واملوظفني من أبناء شعبنا الفلسطيني املرابط الصامد يف
قطاع غزة العزة ،وهم بعرشات اآلالف.
والســؤال اآلن :هــل ميكــن ملــن اعــرتف بكيــان املســتوطنني عــىل أكــر مــن
ثالثــة أربــاع الوطــن األقــدس فلســطني ،وبــاع دون ذرة خجــل قضيــة الالجئــني
الفلســطينيني ،وهــم كذلــك أكــر مــن ثالثــة أربــاع الشــعب الفلســطيني ،وســلم
القــدس مبفاتيحهــا يك تكــون عاصمــة العــدو ،ويســفك الدمــاء األغــىل لشــبابنا
املجاهديــن خدمــة لحلفائــه النازيــني الجــدد؛ هــل ميكــن لهــذا أن يســتمع لنداء
وطنيا يف أي حال من األحوال؟!
ضمري ،أو أن يكون
ًّ
وإىل هنا ،واعلم أن كل شعبنا عدا النفر العميل املحيط بكرزاي هم مع حصاره
جديدا.
قادما
ً
وإسقاط "نظامه" املتآمر ،وعىس أال نجرب املجرب َ
ربع قرن ً

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /احمــد ابراهيــم صــالح الجميــي عــن
الرجــاء
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 925728230
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /يــارس عمــر عبدالســميع كــراز عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 405420985
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /نــداء عمــر محمــد ظاهــر عــن فقــد هويتــي وتحمل
 802104174فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز
رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عزيــز خليــل ابراهيــم القصــاص عــن
الرجــاء
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 800008328
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد احمــد العامــودي عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 802225326
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /هــال جهــاد جمعــة الســمريي عــن فقــد هويتــي
وتحمــل  401245238فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــالء ســلطان ســعيد عابــد عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 908980113
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /سليامن خالد سلامن الديري عن فقد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 804745037
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا /صفاء عبد الفتاح محمود االشقر عن فقد هويتي
وتحمــل  408018091فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

