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Wednesday 8 December 2021 األربعاء 4 جمادى األولى 1443هـ 8 ديسمبر/ كانون األول ثورة على المحتل
انتفاضة الحجارة

Wednesday 8 December 2021 األربعاء 4 جمادى األولى 1443هـ 8 ديسمبر/ كانون األول
ملف صادر عن صحيفة فلسطين في الذكرى الـ 34 النتفاضة الحجارة

وفاة و337 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
سجلت وزارة الصحة، أمس وفاة و337 إصابة بفريوس 
كورونــا، و247 حالــة تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة،  ففــي  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  يف  غــزة، 
سجلت وزارة الصحة وفاة و114 إصابة عقب 

ال تحرك جدي من السلطة

الشجارات العائلية والفلتان يتصاعدان 
بالضفة وسط غياب القانون

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
ارتفعــت وتــرية الشــجارات العائليــة وحالــة الفلتــان األمنــي يف مختلــف 

مــدن الضفــة الغربيــة خــال اآلونــة األخرية، والتــي أودت بحياة 
عــدٍد مــن املواطنــني، يف ظــل غيــاب واضــح لســيادة القانــون 

غضب بني موظفي السلطة بعد خصومات من رواتبهم 
واقتصاديون يحذرون من تأثرياتها يف غزة

منع ترميم "اإلبراهيمي".. وعاين منزل الشهيد "أبو شخيدم" تمهيًدا لهدمه

الحتـالل يهـدم منـزًل ومنشـآت زراعيـة 
فــي القــدس والخليــل وبيــت لحــم

ترحيـــب فلسطينـــي بمبـــادرة الجزائـــر 
لستضافــــة مؤتمـــر للفصائـــل 

المشاركون دعوها إلى إيجاد خطوات حقيقية لمواجهة الفساد

السويطي: السلطة غري معنية 
بمكافحة فسادها ومؤتمرها مخادع

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الســلطة  مؤسســات  يف  مؤخــرا  ُكشــفت  التــي  الفســاد  قضايــا  رغــم 

فيهــا  متنفــذة  شــخصيات  واختــاس  اللــه،  بــرام  املختلفــة 
مايــني الــدوالرات، فــإن تلــك القضايا غابــت عن مؤمتر هيئة 

عدنان لـ "فلسطني": حماس تمتلك 
أدوات كبرية لمواجهة االحتالل 
وهي جزء أصيل من الشعب

غزة/ نور الدين صالح:
أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي الشيخ خرض عدنان، أن حركة 
حــاس شــّكلت إضافــة نوعيــة للعمــل الوطنــي املقــاوم، يف مواجهــة 

مخططــات االحتــال، ومحاوالتهــا اســتعادة الوحدة الوطنية. 
وأوضح عدنان يف ترصيح خاص مع صحيفة "فلسطني"، أن 

أكدت أن الفلتان األمني في الضفة تجاوز خِطر

ل  فصائل المقاومة ُتحمِّ
االحتالل تداعيات المماطلة 

يف رفع الحصار عن غزة
رام الله-غزة/ فلسطني:

عــن  املســؤولية  اإلرسائيــي  االحتــال  الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  لــت  حمَّ
تداعيــات املاطلــة يف رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، والتلكــؤ املتعمد يف ملف 

إعــادة اإلعــار. وطالبــت الفصائــل يف بيــان عقــب اجتاعهــا الدوري 
يف غــزة، أمــس، الوســطاء، بتحمــل مســؤولياتهم قبــل فــوات األوان، 

"سيف القدس" حققت نتائج مشرفة 
لكنها تتعرض إلى محاوالت إلجهاضها

الطاهر: لن يقبل شعبنا 
بتصاعد جرائم االحتالل 

والمقاومة تدرس سبل الرد
دمشق/ فلسطني:

شــدد مســؤول دائــرة العاقــات السياســية يف الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني 
د. ماهــر الطاهــر عــى أن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه لــن يقبلــوا 
األرض  يف  وانتهاكاتــه  جرامئــه  اإلرسائيــي  االحتــال  مبواصلــة 

محكمة يف الهاي 
ترفض طعن عائلة 
فلسطينية وتمنح 
"غانتس" الحصانة

الهاي-غزة/ فلسطني:
أمــس،  االســتئناف يف الهــاي،  رفضــت محكمــة 
ا قدمته عائلة زيادة من سكان مخيم  طعًنا قضائيًّ
الربيــج وســط قطــاع غــزة، ملحاكمــة وزيــر جيــش 
ألركان  رئيًســا  بصفتــه  غانتــس  بينــي  االحتــال 
جيش االحتال يف العدوان اإلرسائيي عى غزة 

2014، والذي أرشف فيها عى مجزرة 
العائلــة.  أفــراد  مــن   6 أدت الستشــهاد 

"مسافر يطا".. الفلسطينيون 
يف مواجهة مستوطنني 
محميني بقوات االحتالل

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الغربيــة  الضفــة  جنــوب  الخليــل  قضــاء  يطــا  مســافر  أهــايل  يتعــرض 
مــن  ترحيلهــم  إىل  تهــدف  يوميــة  إرسائيليــة  العتــداءات  املحتلــة، 

قــوات  مــن  مدعومــني  مســتوطنني  يواجهــون  إذ  أراضيهــم، 
االحتــال اإلرسائيــي بــكل أنواع الدعم العســكري، يف غياب 

االحتالل يمنع 
أعمــال الرتميــم 

والصيانة بالمسجد 
اإلبراهيـــــــــمي

الخليل/ فلسطني: 
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  منعــت 
اســتكال أعــال الرتميــم والصيانــة يف املســجد 
الضفــة  جنــوب  الخليــل،  مبدينــة  اإلبراهيمــي 
الغربيــة املحتلــة. وقــال مديــر املســجد حفظــي 
أبــو ســنينة، يف ترصيحــات صحفيــة: "إن قــوات 

االحتــال منعــت موظفــي لجنة اإلعار 
بالحــرم  الرتميــم  أعــال  اســتكال  مــن 

انتفاضة 
34الحجارة

الُمطاردون.. 
"كرٌّ وفرٌّ" أقضَّ 

مضاجع االحتالل
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

حيــاة  عــى  الغالبــة  الســمة  كانــت  تلــك  وفــر"..  "كــرٌّ 
املقاومــني يف االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، الذين 
كان  وقــٍت  يف  "امُلطارديــن"،  لقــب  عليهــم  أطلــق 
فيــه الحصــول عــى مــكان آمــن يف ظــل وجــود قــوات 
االحتال اإلرسائيي يف شوارع قطاع غزة كالسري يف 
"حقــل ألغــام"، لكــن املطارديــن الذيــن أسســوا الحًقــا 
كتائــب القســام، وجــدوا يف بيوت املواطنني ُمتســًعا 
لهــم، يف خطــوة حملــت بني ثناياها بدايات الحاضنة 

في ذكرى حكاية شــعب انتفض في وجه االحتالل 
المدجج بالسالح وآلة الحرب المدمرة، تفرد صحيفة 
"فلســطين" مســاحًة عــن هبــة شــعبية  بالضفــة 

الغربيــة المحتلة وقطــاع غزة اندلعــت في الثامن 
من ديسمبر/ كانون األول عام 1987، عرفت باسم 
"انتفاضــة الحجــارة"، ليعلنوا عبرها مواجهة أبشــع 

الجرائم اإلسرائيلية من قتل وتدمير واستيالء، وأن 
الفلســطيني يصنــع النصر بيــده ومقالعه، ويجتث 

المحتل من أرضه، وُيلجم عدوانه.

"صحافة الجدران".. 
رشارة اندفاع الشبان 

لمقاومة االحتالل 
يف انتفاضة الحجارة

االنتفاضة األوىل.. 
مشاهد وحكايا 

يف ذاكرة الشعب 

خالل ندوة حوارية في بيروت

مطالبات لـ "أونروا" بتنفيذ الزتامها الدويل 
إغاثَة وتشغيل الالجئني لحني عودتهم

بريوت/ فلسطني:
طالــب مشــاركون يف نــدوة حواريــة وكالــَة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئني 

الفلســطينيني "أونــروا" بتنفيــذ التزامهــا الــدويل إغاثــَة وتشــغيل الاجئــني 
لحــني عودتهــم إىل ديارهــم التــي هجــروا منها عــام 1948. وجاءت الندوة 

رام الله- غزة/ رامي رمانة: 
آثــار رصف حكومــة اشــتية رواتــب املوظفــني 
العموميني منقوصًة، حالة غضب شديدة يف 
مراقبــون  اعتــرب  حــني  املوظفــني، يف  أوســاط 

إدارة  يف  تتخبــط  الحكومــة  أن  اقتصاديــون 
كاهــل  عــى  فشــلها  وتحمــل  املاليــة،  أزمتهــا 
الســلطة  مســاعي  مــن  محذريــن  املوظفــني، 
إىل خفــض معــدل الســيولة النقديــة يف قطــاع 

ورشعــت  سياســية.   أغــراض  لتحقيــق  غــزة 
حكومــة اشــتية، أمــس برصف رواتــب موظفيها 

العموميني يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة، عن شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
منــزال  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  هدمــت 
زراعيــة،  ومنشــآت  ميــاه  وبــر  اســتنادية  وجدرانــا 
وجرفــت 105 دومنــات مــن أرايض املواطنــني، يف 

مدينــة القــدس والخليــل وبيــت لحــم. ففــي القــدس، 
اقتحمــت قــوات االحتــال برفقــة طواقــم بلديتــه حــي 
جدرانــا  وهدمــت  املكــرب،  جبــل  بلــدة  يف  الصلعــة 
كايــد  املقــديس  املواطــن  بــأرض  تحيــط  اســتنادية 

ثــم  شــيقل،  ألــف   100 نحــو  كلفتــه  التــي  فطافطــة، 
جرفــت األرض ودمــرت كل مــا عليهــا مــن مزروعــات. 

شــعفاط  حاجــز  االحتــال  قــوات  وأغلقــت 
أمــام  القــدس  مدينــة  يف  العســكري 

غزة-رام الله/ فلسطني:
رحبــت فصائــل مببادرة الرئيس الجزائري عبد 
للفصائــل  مؤمتــر  الســتضافة  تبــون،  املجيــد 
الفلســطينية يف الجزائــر. وكانــت قناة الجزائر 

إن  أمــس،  مــن  أول  قالــت  الحكوميــة  الدوليــة 
الرئيس الجزائري ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عبــاس، اتفقــا عى اســتضافة الجزائر 

"ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبًا".

الجزائــر،  إىل  عبــاس  زيــارة  خــال  ذلــك  جــاء 
التقــى فيهــا بتبــون، وقــدم فيهــا األخــري لرئيــس 

بقيمــة  ماليــة"  "مســاهمة  الســلطة 
100 مليون دوالر. وتستعد الجزائر 
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"التعليم الشعيب".. 
هكذا أفشل 

الفلسطينيون 
محاوالت تجهيل 

جيل االنتفاضة
غزة/ يحيى اليعقويب:

تحــول منــزل أســتاذ اللغــة العربيــة عبــد اللــه الحواجــري 
إبــان انتفاضــة الحجــارة "األوىل" إىل  مبعســكر جباليــا 
الطــاب  اســتقبال  عــن  تتوقــف  مل  مصغــرة  مدرســٍة 
شــكلت  حينــا  مجموعــات  شــكل  عــى  والطالبــات 

الحجر والمقالع.. 
وسائل مواجهة ضد 

االحتالل ما زالت قائمة 
منذ انتفاضة الـ87

غزة/ أدهم الرشيف:
اســتطاع الفلســطينيون منح الحجر قيمة كبرية عندما 
رجموا جنود االحتال ودورياته إبَّان انتفاضة الحجارة 
أهــم  إحــدى  ل  وشــكَّ  ،1987 عــام  اندلعــت  التــي 
الوســائل يف مواجهة الرتســانة العســكرية اإلرسائيلية 
املتطورة، كا يقول مراقبان. وإذ يؤكد املراقبان يف 
حديثــنْي لـــصحيفة "فلســطني"، أن انتفاضــة الحجــارة 
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قوات االحتالل تهدم غرفًا زراعية في بلدة نحالين قضاء بيت لحم                                   )فلسطين(

االحتالل يشدد حصار غزة 
بإتمام جداره "التحت أريض"

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة جيــش االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، االنتهــاء مــن مــرشوع 
الجدار "التحت أريض" حول قطاع غزة، بعد ثاثة أعوام ونصف العام 

مــن العمــل فيــه، وســبعة أعــوام ونصــف العــام عــى العــدوان 
1919عى غزة عام 2014، ليشدد بذلك الحصار املفروض عى 
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دولة فلسطني 
مجلس القضاء األعىل 

لدى محكمة بداية شامل غزة 
يف القضية رقم 2021/168 
يف الطلب رقم 2021/531 

املدعي: رشيف رمضان فارس أبو رمضان – من سكان غزة الرمال يحمل هوية 
رقم 993237452 – وكياله املحاميان/ محمد خليل الداية واسامة سليم.

املدعــى عليــه: عــديل رأفــت ســليم أبــو رمضــان – مــن ســكان غــزة غــرب دوار 
ا. حيدر برج أبو رمضان سابقا خارج البالد حاليًّ
نوع الدعوى: إثبات صحة عقد ونفاذه ترصف.

قيمة الدعوى: 15000 خمسة عرش ألف دينار أردين 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية رقم 2021/168 
إىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله مجهــول محــل اإلقامــة نحيطــك علــاًم بــأن 
املدعي قد أقام عليك دعوى إثبات صحة عقد ونفاذ ترصف لدى محكمة 
بداية شــامل غزة اســتناًدا إىل ما تعيه يف الئحة القضية ونظًرا ألنك مجهول 
محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بداية شــامل غــزة يف هذا الطلب 
وعمــاًل بنــص املــادة رقــم 20 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية 
رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار قــايض محكمــة بدايــة شــامل غــزة يف 
الطلــب رقــم 2021/531 بالســامح لنــا بتبليغــك بالنــرش املســتبدل لذلــك 
يقتــي عليــك أيهــا املدعــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمة للرد عىل 
دعواهــا يف يــوم االثنــني املوافــق 2022/1/17م الســاعة الثامنــة والنصــف 
صباًحــا كــام يقتــي عليــك أن تــودع هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل 
خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ تبليغك هــذا الطلب وليكــن معلوًما لديك أنه 

إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف دعواها حسب األصول.
رئيس قلم بداية شامل غزة 
أ. محمد مطر

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/740(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: عبــد اللــه 
كامــل بــدوي الصوالحــه مــن ســكان جباليا هوية رقــم 915834667 بصفته وكياًل عن: 
أدهم وحسام وذيب أبناء محمد ذيب منصور ومحمود محمد عبد الرحمن عبد الله.
مبوجب وكالة رقم: 2015/1989 صادرة عن جباليا + 2021/3856 شامل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف
القطعــة 755 القســيمة 43 املدينــة غــزة التفــاح + القطعــة 919 القســيمة 

104 املدينة جباليا النزلة.

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 7 /2021/12م

مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن صادر عن نقابة سائقي األجرة
تعلن الجنة املرشفة عىل انتخابات نقابة سائقي األجرة عن فتح باب االنتساب 
وتجديد العضوية للنقابة من تاريخ 2021/12/08 حتى تاريخ 2021/12/09 

النتخاب مجلس إدارة جديد للدورة االنتخابية )2024-2021(.
فعــىل الراغبــني باالنتســاب التوجــه إىل مقــر النقابــة الكائــن مبحافظــة غــزة 

-حي الصفطاوي من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 2 مساًء علاًم بأنه:
1. سيغلق باب االنتساب مساء يوم الخميس09/12/2021 م.

2. لالطالع عىل جدول االنتخابات مراجعة مقر النقابة.

3. تعقد االنتخابات بتاريخ 20/12/2021م.

اللجنة املرشفة عىل االنتخابات
نقابة سائقي األجرة

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ نارص سعيد خميس حموده من سكان بيت الهيا وأحمل هوية رقم: 
906938956 بأنني فقدت الشيكات الخاصة يب والتي تحمل األرقام التالية: 

+10001110+10001128+10001136+10001163 + 10001063(

1+10001216+10001215+10001214+10001166  10001164+

0001217+10001218+10001219+10001220( واملســحوبات عــىل 

بنك فلسطني، وال يوجد ألي شخص حقوق عىل هذه الشيكات.
فعىل من يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

غزة/ جامل غيث:
تراجــع  إن  سياســيان،  محلــالن  قــال 
التزاماتــه  عــن  اإلرسائيــي  االحتــالل 
برفــع القيــود والحصــار عن قطاع غزة، 
إعــادة  ملشــاريع  بالســامح  والتلكــؤ 
ســيدفع  املدمــرة،  املنــازل  إعــامر 
املقاومــة للتصعيــد إلجبــار االحتالل 

عىل تنفيذ التفاهامت السابقة. 
حركــة  يف  قيــادي  مصــدر  وكان 
"الجزيــرة"  لقنــاة  كشــف  حــامس، 
تــدرس  املقاومــة  أن  الفضائيــة، 
)إرسائيــل(  مــع  التصعيــد  خيــارات 
إعــادة  وتباطــؤ  غــزة  حصــار  ظــل  يف 
ذاتــه،  الوقــت  يف  معــّرا  اإلعــامر، 
ســلوك  مــن  الشــديد  االســتياء  عــن 
الوســيط املرصي وتلكؤه إزاء وعوده 

تجاه غزة.
"االعتــداءات  إن  املصــدر:  وقــال 
اإلرسائيلية عىل األقىص واستهداف 

األرسى ستفجر األوضاع مجدًدا".

متابــع: "فهــذه معادلــة فرضتهــا عــىل 
االحتــالل وبــات يخــى مــن رضبــات 
فصائــل  مــن  مفاجئــة  عســكرية 
واملحلــل  الكاتــب  املقاومة".وتوّقــع 
االحتــالل  يســتجيب  أن  الســيايس 
ملطالــب املقاومــة مــن أجــل الحفــاظ 
مــع  تســود  التــي  الهــدوء  حالــة  عــىل 
غــزة، وتخفيــف بعــض قيــوده، ووقــف 
االستفزازات واالقتحامات يف مدينة 
املســتوطنني  جــامح  وكبــح  القــدس 

"ولو لوقت محدود". 
وقائع جديدة

واملحلــل  الكاتــب  قــال  بــدوره 
إن  ســويرجو:  الفقــار  ذو  الســيايس 
غــزة،  إعــامر  ملــف  التقــّدم يف  عــدم 
اليوميــة  الجرائــم  ارتــكاب  واســتمرار 
اإلعدامــات  وتنفيــذ  شــعبنا  بحــق 
والقــدس  الضفــة  يف  امليدانيــة 
للمقدســات  االقتحامــات  واســتمرار 
مواجهــة  بانــدالع  ينــذر  الدينيــة، 

جديدة مع املقاومة.
لصحيفــة  ســويرجو  وأضــاف 
تعرضــت  غــزة  أن  "فلســطني": 
األشــهر  خــالل  احتيــال"  لـ"عمليــة 
التــي  األطــراف  مــن  املاضيــة  الســتة 
بــني  النــار  إطــالق  لوقــف  تدّخلــت 
وقائــع  بفــرض  واالحتــالل،  املقاومــة 
جديــدة عــىل األرض ومواصلــة قضــم 
واســتمرار  الغربيــة،  الضفــة  أرايض 

تصعيد تدريجي
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
خالــد صــادق: إن جرائــم االحتالل يف 
القدس وتنفيذ اإلعدامات امليدانية 
ــل  عــىل الحواجــز اإلرسائيليــة والتنصُّ
معركــة  اســتحقاقات  تنفيــذ  مــن 
املقاومــة  ســيدفع  القــدس"  "ســيف 

للتصعيد مع جيش االحتالل.
وأضاف صادق لصحيفة "فلسطني"، 
مــن  ــل  والتنصُّ االحتــالل  جرائــم  أن 
"ســيف  معركــة  اســتحقاقات  تنفيــذ 
القــدس" مينــح املقاومــة فرصــة للــرد 

عىل الجرائم اإلرسائيلية.
خيــار  إىل  املقاومــة  تلجــأ  أن  وتوقــع 
االحتــالل  مــع  التدريجــي  التصعيــد 
الحارقــة"  "البالونــات  كإطــالق 
الشــعبية،  املقاومــة  وفعاليــات 

وإرسال رسالة عر الوسطاء.
يحــدد  مــن  هــي  املقاومــة  أن  وأكــد 
الجديــدة،  املعركــة  وتوقيــت  موعــد 

املقدســيني  عــىل  االعتــداءات 
اإلعدامــات  وتنفيــذ  املنــازل  وهــدم 

امليدانية.
رعــت  التــي  األطــراف  أن  إىل  وأشــار 
اتفاق وقف إطالق النار "تلعب عىل 
عامل الوقت ومتارس التســويف يف 
االســتجابة ملطالــب غــزة ومقاومتهــا؛ 
باألمــر  للتســليم  ودفعهــم  إلرهاقهــم 
يعــد  مل  أنــه  عــىل  مشــدًدا  الواقــع"، 

أحد يحتمل ما تقوم به )إرسائيل(.
وبــنّي أن ذلــك يدفــع "املقاومــة أمــام 
مــن  املزيــد  بــأن  واضــح  اســتحقاق 
الوقــت يعنــي املزيــد مــن دفــع الثمن 
من طرف الفلسطينيني دون أن يدفع 
سيســاهم  وهــذا  الثمــن؛  االحتــالل 
وتابــع:  معركــة".  إىل  بالوصــول 
حــال  يف  حتمــي  شــبه  "التصعيــد 
تعنتــه  مبواصلــة  االحتــالل  اســتمرار 
الســتحقاقات  االســتجابة  ورفضــه 

معركة سيف القدس".
املقاومــة  أن  إىل  ســويرجو  وأشــار 
الدوليــة  لأطــراف  رســائلها  أرســلت 
بأنهــا حــارضة يف امليدان وأن الوقت 
بــدأ ينفــذ، وأنها لن ترتدد يف اإلعالن 
دام  مــا  جديــدة  معركــة  خــوض  عــن 
اســتمر االحتــالل بتعّنتــه يف مواصلــة 
القطــاع  عــىل  الجائــر  الحصــار  فــرض 
"ســيف  اســتحقاقات  تنفيــذ  وعــدم 

القدس".

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
جنــوب  الخليــل  قضــاء  يطــا  مســافر  أهــايل  يتعــرض 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، العتــداءات إرسائيليــة يومية 
يواجهــون  إذ  أراضيهــم،  مــن  ترحيلهــم  إىل  تهــدف 
مســتوطنني مدعومني من قوات االحتالل اإلرسائيي 
بــكل أنــواع الدعــم العســكري، يف غيــاب أي دعــم مــن 

السلطة يف رام الله.
االحتــالل  انتهــاكات  وتــرية  ازدادت  طوبــا  خربــة  ففــي 
بحــق املواطنــني يف نهاية شــهر نوفمــر، وفق ما يؤكد 
أحمــد أبــو جنديــة، إذ يقــول: "لقــد بــدأ املواطنــون يف 
حراثــة أراضيهــم وتهيئتهــا للزراعة، وهو ما أثار حفيظة 
طويلــة  ســنوات  منــذ  يعملــون  الذيــن  املســتوطنني 

لالستيالء عىل أراضينا".
أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  جنديــة  أبــو  وأوضــح 
ضــد  رشســة  بهجــامت  ينطلقــون  املســتوطنني 
املواطنــني ملنعهــم مــن فالحة أرضهــم، وذلك بإطالق 
املــوايش والخنازيــر عــىل هــذه األرايض، لتعيــث بهــا 

فسادا وتقلبها رأسًا عىل عقب.
وقــال:  أمــس،  أول  عائلتــه  مــع  حــدث  مــا  إىل  وأشــار 
أحــد  مــن  للطلــب  وأشــقايئ  والــدي  توجــه  "عندمــا 
كان  فــام  أراضينــا،  عــن  أغنامــه  بإبعــاد  املســتوطنني 
منــه إال أن ادعــى أنهــم اعتــدوا عليه، واســتدعى رشطة 
االحتــالل التــي اعتقلــت والــدي ليــوم كامــل ومل تفــرج 

عنه إال بكفالة مالية".
قــوات  اقتحمــت  عندمــا  أمــس  يــوم  االعتــداء  وتكــرر 
كبــرية مــن رشطــة االحتــالل الخربــة واعتقلــت شــقيقه 
وابــن عمــه وأحــد جريانــه واصطحبتهــم لجهــة مجهولــة، 
وأضــاف: "لقــد أصبحنــا يف ســجن خــاص بعــد أْن أقــام 
بــؤرة اســتيطانية جديــدة  العــام املــايض  مســتوطنون 
أغنامنــا يف  رعــي  مــن  أراضينــا، ومنعونــا  مــن  بالقــرب 
املنطقــة، فكلــام رأوا أحــدًا منا نزل بأغنامه يســتدعون 
رشطة االحتالل العتقاله". ولفت إىل أن املستوطنني 
يف البؤرة الجديدة سيطروا عىل مساحة تفوق األلف 
دونــم بــني مســتوطنتْي "ماعــون" و"كرمئيــل"؛ ما جعل 

حيــاة أهــايل الخربــة مأســاوية، إضافــة إىل االعتداءات 
التــي يتعــرض لهــا طــالب املدارس مــن الخربة من قبل 
املستوطنني عند توجههم لقرية "التواين" للدراسة.
بــدوره، أكــد رئيــس مجلس قروي خشــم الدرج إبراهيم 
هذالــني أن األمــور تذهــب يف اتجــاه خِطــر يف مســافر 
يطا، حيث أطلقت حكومة االحتالل يد املستوطنني 

لالعتداء عىل املواطنني حتى يرتكوا أراضيهم.
ودلل عىل ذلك مبا حدث يف قرية أم الخري أول أمس 
عندمــا تصــدى املواطنــون لجرافــة ألحد املســتوطنني 
وطالبــوه  أراضيهــم  مــن  جــزء  يف  تجــرف  كانــت 
االحتــالل  جيــش  قــوات  جــاءت  "وفــورًا  باالنســحاب، 
لحاميتــه وأخرهــم ضابــط اإلدارة املدنيــة بــأن األرض 

ُمصادرة واملستوطن يعمل بشكل قانوين".
يرتافــق ذلــك -وفــق هذالــني- مع اعتداءات ما تســمى 
حيــث  املواطنــني،  عــىل  املتكــررة  املدنيــة(  )اإلدارة 
هدمت مؤخرًا مجموعة من الركسات تؤوي عرشات 
األرس، وقــال: "الــرصاع هنــا بــني طــرف محمــي بقــوات 
كبرية من جيش االحتالل وهو املستوطن، واملواطن 
الفلســطيني األعزل الذي تغيب عنه قيادته الرســمية 

فلســطيني  رســمي  صمــت  "هنــاك  وتابــع:  متامــًا". 
مرعــب عــن أرس تعيــش ظروفــًا معيشــية بالغة الســوء، 
وفقــًرا مدقًعــا يف ســبيل الحفــاظ عــىل أراضيهــا، يف 
الخدمــات  بتوفــري  رســمي  فعــل  أي  يوجــد  ال  حــني 
قضيتهــم  تفعيــل  حتــى  أو  لهــم  الصمــود  ومقومــات 
مكبــل  املواطــن  أن  إىل  هذالــني  ولفــت  قانونيــًا". 
اليديــن ولقــاء دفاعــه عــن أرضــه يف وجــه املســتوطنني 
يكــون مصــريه إمــا االعتقــال وإمــا الغرامــة وإمــا الطــرد 
مــن األرض وهــدم الركســات، مشــريًا إىل أن االحتالل 
يســتهدف باالســتيطان مســاحة شاســعة مــن األرايض 
البدويــة رشق  والقــرى  ويطــا  والســموع  الظاهريــة  يف 
يف  امليــت  البحــر  وحتــى  نعيــم  بنــي  ومســافر  يطــا 

مساحة تبلغ ربع الوطن الفلسطيني.
مبرتبــة  القــدس  يســتهدف  "االســتيطان  وأضــاف: 
أوىل ثــم األغــوار ثــم جنــوب الضفــة الغربيــة، حتــى إن 
لرفــض  اإلرسائيليــة  للمحاكــم  توجهــوا  املســتوطنني 
إقامــة جــدار بينهــم وبــني الجنــوب الفلســطيني بحجــة 
أن هــذا ســيرتك مســاحة  شاســعة مــن األرض بأيــدي 

الفلسطينيني وكان لهم ما أرادوا".

قلق نيايب كوييت من 
تسلل مجنسني إرسائيليني 
بجنسيات خليجية إىل البالد

الكويت/ فلسطني: 
النائــب يف الرملــان الكويتــي، أســامة الشــاهني، ســؤاال  وجــه 
للحكومة عن اإلجراءات التي "تعتزم اتخاذها ملنع اإلرسائيليني 
املتجنســني بجنســيات خليجيــة أو غريهــا مــن دخــول األرايض 

الكويتية".
وكانــت وســائل إعــالم دوليــة، تناقلــت أنبــاء عــن ســامح إحــدى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بتجنيــس إرسائيليــني. يشــار 
مــع  تســوية وتطبيــع  اتفاقيــة  وقعــا  والبحريــن  اإلمــارات  أن  إىل 

)إرسائيل(.
وقال الشاهني، يف بيان صحفي، أمس: "انطالقا من اهتاممي 
الدائــم بالقضيــة الفلســطينية والقــدس، وجهت أســئلة برملانية 
لـــ 15 وزيــرًا ووزيــرة، بشــأن إجــراءات الحكومــة مبقاطعــة الكيــان 

الصهيوين".
وأشــاد مبوقــف حكومــة بــالده تجــاه رفــض التطبيــع مــع االحتالل 
اإلرسائيــي، كــام أثنــى عــىل اإلفادات التــي تلقاها من 33 جهة 
حكوميــة مختلفــة، وقــال، "كانــت اإلجابــات مطمئنة وتدل عىل 

اهتامم املسؤولني مبقاطعة التعامل مع الكيان الصهيوين".
دخــول  "حظــر  الكويتــي،  الــوزاري  بالقــرار  الشــاهني  ورحــب 
أي ســفن كانــت قــد اتجهــت إىل موانــئ الكيــان الصهيــوين أو 

خرجت منها".
ويف وقــت ســابق، أصــدرت وزيــرة األشــغال العامــة الكويتيــة رنا 
الفارس، قرارًا بحظر مرور السفن التجارية املحملة ببضائع من 

"إرسائيل" وإليها عر املياه اإلقليمية الكويتية.
أيــار  مايــو/   31 يف  وافــق  قــد  الكويتــي  األمــة  مجلــس  وكان 
يف  )إرسائيــل("،  ملقاطعــة  املوحــد  "القانــون  عــىل   ،1964

أعقاب املرسوم الصادر يف 26 مايو 1957 عن أمري الكويت 
الراحــل عبــد اللــه الســامل الصبــاح، والذي يفــرض عقوبات عىل 

من "يتعامل ماليا مع )إرسائيل(".
وتتخــذ الكويــت موقفــا معارضا للتطبيــع مع )إرسائيل(، ويؤكد 
القضيــة  جانــب  إىل  وقوفهــم  ترصيحاتهــم  يف  مســؤولوها 

الفلسطينية.

"يديعوت" تنرش تفاصيل 
مثرية عن اشتباك برقني: 
بطله قائد خلية للقسام

النارصة/ صفا:
كشــفت صحيفــة عريــة النقــاب عــن تفاصيــل جديــدة بشــأن 
إصابــة جنديــني إرسائيليــني مــن وحــدة املســتعربني يف قريــة 
ــة نهاية شــهر  برقــني قضــاء جنــني شــامل الضفــة الغربيــة املحتلَّ
أحــد  العتقــال  عســكرية  عمليــة  أثنــاء  يف  املــايض،  ســبتمر 

نشطاء حركة حامس.
عــن  أمــس،  العريــة،  أحرونــوت"  ونقلــت صحيفــة "يديعــوت 
ضابطــة اإلســعاف اإلرسائيليــة التــي عالجــت جنــود االحتــالل 
بعــد إصابتهــم يف االشــتباك عــىل مدخل منزل األســري محمد 
يف  ضاريــة  "اشــتباكات  أصــوات  ســمعت  أّنهــا  الحســن  أبــو 

املكان".
وقالت: "اعتقدت مبارشة أّن هنالك إصابات، إذ سمع بعدها 

نداء عر الالسليك بوجود إصابتني خطريتني يف املكان".
وجــاء يف التهــم اإلرسائيليــة املوجهة لأســري "أبو الحســن" أّنه 
كان عــىل رأس خليــة تابعــة لكتائــب القســام وارتباطهــا بخليــة 
املحتّلــة،  القــدس  شــاميل  بــدو  منطقــة  يف  لحــامس  كبــرية 

وكانت مهمته تصنيع املتفجرات.
وزعم االحتالل أّن "أبو الحسن" علم مسبًقا بنية اقتحام منزله 
العتقاله، فتزود بسالح من طراز "إم 16" بتمويل من حامس، 

وكمن عىل مدار 3 أيام يف فناء املنزل.
ويف فجر يوم 26 سبتمر/أيلول املايض سمع "أبو الحسن" 
رصاخ زوجتــه مــن املنــزل بعــد اقتحام جنــود االحتالل للمكان، 
فنهض من تحت إحدى األشــجار واســتّل ســالحه وأطلق النار 
تجاه قوة إرسائيلية خاصة كانت بساحة منزله واشتبك معهم 

إىل أن تعّطل سالحه فحاول االنسحاب من املكان.
ووفقــا للتفاصيــل التي نرشتها "يديعوت" فإن جنود االحتالل 
فهمــوا بعدهــا أّنهــم وقعــوا بفــخ أعــّده "أبــو الحســن"، ومتّكنــوا 
من الوصول إليه واعتقاله، موضحة أّن الجنديني أصيبا بنريان 

"أبو الحسن" ورفاقهم من القوة الخاصة.
وأظهرت أّن األسري كان يحتفظ يف مكان كمينه خارج املنزل 
خمس رايات لـ"حامس"؛ ليكون انتامؤه واضًحا حال استشهد 

يف االشتباك.
واّدعــت أّن "أبــو الحســن" صنــع عــدة كيلوغرامــات مــن مــادة 
"أم العبد" املتفّجرة لصالح خلية عســكرية لحامس، واشــرتى 
قطعــة ســالح اشــتبك فيهــا مــع جنــود االحتــالل مببلــغ 15 ألف 

دوالر.

ترحيب فلسطيين 
بمبادرة الجزائر الستضافة 

مؤتمر للفصـــائل 
غزة-رام الله/ فلسطني:

رحبــت فصائــل مببــادرة الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون، 
الستضافة مؤمتر للفصائل الفلسطينية يف الجزائر.

وكانــت قنــاة الجزائــر الدوليــة الحكوميــة قالــت أول مــن أمــس، 
محمــود  الفلســطينية  الســلطة  ورئيــس  الجزائــري  الرئيــس  إن 
عبــاس، اتفقــا عــىل اســتضافة الجزائــر "نــدوة جامعــة للفصائــل 

الفلسطينية قريبًا".
جــاء ذلــك خــالل زيــارة عبــاس إىل الجزائــر، التقــى فيهــا بتبــون، 
وقدم فيها األخري لرئيس السلطة "مساهمة مالية" بقيمة 100 

مليون دوالر.
وتستعد الجزائر الحتضان قمة جامعة الدول العربية يف آذار/ 
مــارس 2022، وهــي تســعى "لوضــع القضيــة الفلســطينية يف 

ُصلب أولويات هذا الحدث املهم" وفق الرئيس تبون.
الرئيــس  بدعــوة  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ورحبــت 

الجزائري، إىل عقد لقاء للفصائل الفلسطينية يف الجزائر.
التزامهــا موقفهــا  وأكــدت حــامس يف ترصيــح صحفــي أمــس، 
وسياستها الثابتة بالرتحيب بكل جهد عريب وإسالمي ووطني 

لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء االنقسام.
وعرت الحركة عن تقديرها عاليًا لـ"املوقف التاريخي للجزائر، 
حكومًة وشعبًا، يف دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 

وحقه يف املقاومة والتحرير".
ورحــب تيســري خالــد، عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير 
الفلســطينية، عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة الدميقراطيــة 
مببادرة الجزائر باستضافة حوار وطني فلسطيني يضم الجميع 
للبحــث يف كل مــا مــن شــأنه أن يعــزز وحــدة الجبهــة الداخليــة 

الفلسطينية ويطوي صفحة االنقسام.
وأكــد خالــد يف ترصيــح أمــس، أن هــذه املبــادرة تشــكل فرصــة 
مثينــة أمــام جميــع القــوى السياســية واملجتمعيــة الفلســطينية 
ألنها تأيت يف وقتها، حيث يواجه الشــعب الفلســطيني تحت 
االحتالل مامرسات غري مسبوقة من التطرف والقمع واإلرهاب 
عــىل يــد ائتــالف حكومــي يختلــف يف كل يشء ويتفــق عــىل 
حــوار  يف  الفلســطيني  الجانــب  مــع  الدخــول  مجــرد  اســتبعاد 
يتجاوز التنسيق األمني بني الطرفني وتحسني مستوى معيشة 

الفلسطينيني تحت االحتالل.
يف حــني قــال عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح عــزام األحمــد 
إنه من املبكر الحديث عن تفاصيل مبادرة الجزائر الســتضافة 

مؤمتر للفصائل.
أمــس:  "صفــا"  لوكالــة  خــاص  ترصيــح  يف  األحمــد  وأضــاف 
"نحــن نرحــب مبوقــف الجزائــر ومــع أي جهــد صــادق، والجزائــر 
أصــدق الصادقــني، ونحــن مــع هــذا الجهــد التــي ســتبذله إلنهــاء 

االنقسام".

ل االحتالل من الزتاماته يدفع غزة نحو التصعيد تحليل: تنصُّ

"مسافر يطا".. الفلسطينيون يف مواجهة 
مستوطنني محميني بقوات االحتالل

مستوطنون بحماية قوات االحتالل يعتدون على أهالي مسافر يطا        ) أرشيف ( 
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كيان يتجسس عىل حلفائه
صحيــح أن مــن أبجديــات العمــل األمنــي أال يســتثني أحــدا مــن 
املتابعــة واملراقبــة، ولــو كان مــن الدائــرة الضيقــة، ســواء لحفظ 
عــى  خشــية  أو  خارجــي،  اخــراق  أي  مــن  الداخليــة  الجبهــة 
العنارص املوثوقة من أي انزالق يف حبائل "العدو"، فضال عن 
التعــرف إىل مــا تعيشــه الدائــرة املقربة مــن األصدقاء والحلفاء 
مــن تطــورات وأحــداث، قــد تلقــي بظاللها الســلبية أو اإليجابية 
بديهيــات  وهــذه  العالقــة،  لصاحــب  الداخــي  الوضــع  عــى 

معروفة لكل من ينخرط يف العمل األمني.
بالفضيحــة  تتعلــق  نوعهــا  مــن  فريــدة  حالــة  أمــام  اليــوم  لكننــا 
التــي مــا زالــت تطــارد كيــان االحتــالل وأجهزتــه األمنيــة، عقــب 
الكشــف عــن تــورط رشكاتــه العاملــة يف مجــال االتصاالت وعرب 
تطبيقاتهــا التقنيــة يف التجســس عــى عدد من الدول الحليفة 
والصديقة، مبا فيها، بل وعى رأسها الواليات املتحدة، التي 
تفتــح صفحــات أجهزتهــا االســتخبارية أمــام املوســاد، بقــدر مــا 

يتطلب األمر، ودون اإلرضار باألمن القومي األمرييك.
التــي  الــدول  عــرات  عــن  يــدور  الحديــث  أن  العلــم  مــع 
وتبيعــه  تســتخدمه  الــذي  التطبيــق  هــذا  "ضحيــة"  وقعــت 
والصحفيــن  الكتــاب  مئــات  عــن  فضــال  اإلرسائيليــة،  الركــة 
مــا  قــرار،  وزراء ورؤســاء وصنــاع  مــن  السياســية  والشــخصيات 
مــن  الكبــر  الكــم  هــذا  إخضــاع  االحتــالل ضليــع يف  أن  يعنــي 
األفــراد واملؤسســات والــدول للتجســس والتنصــت واملالحقــة 
بصــورة  لــه  مفيــدة  املعلومــات  هــذه  كانــت  ســواء  واملراقبــة، 
مــن  أو  لــه،  املعاديــة  الجهــات  مــن  كانــوا  إن  مبــارشة، الســيام 
خــالل بيــع هــذه املعلومات لدول وجهات أخرى، تخىش عى 

أوضاعها الداخلية من الزعزعة وعدم االستقرار.
ضجــة كبــرة ثــارت حول العامل بســبب التورط اإلرسائيي بهذا 
االحتــالل  راعيــة  املتحــدة،  الواليــات  دفــع  املشــهود،  الجــرم 
اإلرسائيليــة  الــركات  هــذه  وضــع  عــن  تعلــن  أن  إىل  األوىل، 
املتورطــة يف قامئتهــا الســوداء ألنهــا تــر باألمــن القومــي لهــا، 
األمر الذي أسفر عن تخوفات إرسائيلية من تعميم هذا القرار 
عــى دول أوروبيــة وغربيــة أخــرى، مــا يتســبب بخســائر ماليــة 
هائلــة، فضــال عــن األرضار السياســية والدبلوماســية واألمنيــة 

األخرى.
هــذه  صفحــة  تطــوى  وملــا  بعــد،  الطريــق  بدايــة  يف  زلنــا  مــا 
مــا  واالســتخبارية  األمنيــة  تبعاتهــا  الفضيحــة اإلرسائيليــة، ألن 
العامليــة  والقانونيــة  الحقوقيــة  واملنظــامت  متفاعلــة،  زالــت 
تواصل ترا إصدار بياناتها ومواقفها التي تدين االحتالل عى 
هــذه الفعلــة الشــنيعة، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه منحــت العــامل 
فرصــة للتعــرف عــن قــرب عــى هــذا الكيــان الــذي ال يثــق بأحد، 

وال يعرف مبواثيق الصداقة والتحالف واملصالح املشركة.
مثــل هــذا الســلوك املشــن الذي ارتكبته دولــة االحتالل مينح 
الفلســطينين، ودون أن يبذلــوا جهــدا يذكــر، منصــة إعالميــة 
وسياســية واســعة لتعريــف العــامل، كل العــامل، بحقيقــة هــذا 
الكيان الذي يحيص عليهم أنفاسهم، ويعد عليهم خطواتهم، 
يف خرق فاضح لخصوصياتهم، وهو اليوم يعمم هذه السياسة 

عى حلفائه وأصدقائه، فأي ثقة به بعد اليوم من قبلهم؟!

إعالن عن طرح عرض مناقصة توريد مركبة 
قرى األطفال SOS فلسطن ، فرع منظمة دولية إنسانية واجتامعية تتواجد يف اكرث 
مــن 137 دولــة وتعمــل عــى مســاعدة األطفال فاقدي الرعايــة األرسية و العائالت و 
تقويــة ومتكــن العائــالت الفقــرة  كــام توفــر الفرصــة لإلطفــال إلقامــة عالقــات دامئــة 
داخل إطار ارسي و متكنهم  من العيش وفق ديانتهم وثقافة مجتمعهم وتساعدهم 
عى التعرف عى مواهبهم وقدراتهم الفردية والتعبر عن اهتامماتهم  وتسهم يف 

إرشاكهم يف املجتمع من خالل برامج الرعاية املتنوعة والشاملة.
تعلن قرى األطفال SOS فلسطني عن طرح مناقصة 
توريد مركبة من نوع هيونداي توسان موديل 2019

فعى من يرغب باملشاركة مراعاة الروط التالية: 
• مواعيــد اســتالم كراســة العطــاء هــي الثالثــاء، األربعــاءو االحــد املوافقــة 7، 
8 و13 كانــون األول 2021، بــن الســاعة العــارشة و حتــى الثانيــة عــرًا مــن 

مكتب برنامج قرية األطفال SOS، رفح تل السطان بجانب برئ كندا.
• يعترب آخر موعد لتسيلم مذكرة العطاء هو يوم األربعاء املوافق 15 كانون 

أول ، 2021 حتى الساعة 1 ظهرًا.
• تتكفــل الركــة أو الشــخص بإنهــاء عمليــة التوريــد يف مــدة أقصاهــا 5 يــوم 

عمل من تاريخ الرسية.
• يتم دفع قيمة السيارة مبارشة بحوالة بنكية بعد توقيع العقد وفور التسليم .

إلمتــام  غــزة  مدينــة  يف  الســيارة  توفــر  بالعــرض  املتقــدم  عــى  يتوجــب   •
املعاينة من اللجنة الفنية.

• يلــزم املتقــدم بالعــرض بإجــراء الفحــص الفنــي للســيارة عــى نفقتــه بعــد 
الرســية و يف حــال وجــود اختــالف بــن مــا تــم تقدميــه فــإن املنظمــة تتحفــظ 

عى حقها بعدم إمتام الراء
ألية مالحظات  يرجى االتصال عى هاتف  082150280

مالحظة: رسوم إعالن املناقصة يف الصحف  ليومن عى من يرسو عليه العرض

لتوريــد  املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  للصــم  أطفالنــا  جمعيــة  تعلــن   
مســتلزمات التطريــز ضمــن مــروع "خلــق فــرص للتعليــم التقنــي والتدريــب 
املهنــي مــن أجــل تحقيــق فــرص اجتامعيــة واقتصاديــة مســتدامة لألشــخاص 
الوكالــة  مــن  واملمــول   UNDP/PAPP مــن  بتمويــل  الســمعية  اإلعاقــة  ذوي 

السويرسية للتنمية والتعاون )SDC( وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم.
فعــى الــركات الراغبــة باملشــاركة يف العطــاء التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا 
م  للصــم الكائــن يف غــزة 72 شــارع فلســطن مقابــل مســجد فلســطن لتســلُّ
نســخة مــن وثائــق العطــاء مقابــل رســم مــايل غــر مســرد وقــدره 200 شــيكل، 
وذلك ابتداًء من يوم األربعاء املوافق لـ8 ديسمرب 2021 وحتى يوم االثنن 
املوافــق لـــ13 ديســمرب 2021 مــن الســاعة التاســعة صباًحــا وحتــى الواحــدة 

بعد الظهر، وذلك حسب الروط التالية:
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
• تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك.

• األسعار ال تشمل قيمة الريبة املضافة.
• تقديم فاتورة معفاة.

• إرفاق شهادة خصم منبع.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء.
• تكلفة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• ســوف يعقــد اجتــامع متهيــدي يــوم االثنــن املوافــق لـــ13 ديســمرب 2021 
الساعة 11:00 صباًحا يف مقر الجمعية.

• املوعــد النهــايئ لتســليم املظاريــف املختومــة الخاصة بالعطــاء يف مقر الجمعية 
حتــى الســاعة 1 ظهــًرا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 15 ديســمرب 2021، وســيتم فتــح 

العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمن للعطاء أو ممثليهم.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمن دخول عطاء مقداره %5 من 
إجــاميل قيمــة العطــاء عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق باملبلــغ 

املطلوب ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى هاتف الجمعية 2865468 أو 2828495

جمعية أطفالنا للصم – غزة 
إعالن طرح عطاء رقم 2021/14

عطاء رقم )2021/8( 
إعالن مزايدة بيع محطات تحلية

محطــة  األوىل  تحليــة  محطــات  بيــع  مزايــدة  طــرح  عــن  الجمعيــة  دار  تعلــن 
الراغبــن يف  الشــعف فعــى  الهدايــة يس ووتــر/ محطــة تحليــة زمــزم غــزة 
الشــأن  بهــذا  املختصــة  الــركات  مــن  أعــاله  املذكــور  بالعطــاء  االشــراك 
مراجعــة الجمعيــة، يف مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر -صالــة النخيــل، 
للحصول عى رزمة العطاء وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة 

الثامنة وحتى الواحدة ظهًرا.
مالحظات/

 - لالستفسار نرجو مراجعة قسم املشريات بالجمعية عى جوال رقم )0597484005(.
- رشاء العطاء ابتداء من يوم األربعاء 2021/12/8م.

الثالثــاء  يــوم  علنيــة  جلســة  يف  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  تســليم   -
2021/12/14م الساعة العارشة والنصف صباًحا.

- رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
- السعر بالشيكل.

- التنازل خالل أسبوعن من تاريخ البيع.
- الجمعية غر ملزمة بالرسية يف حال أن األسعار غر مقنعة وغر حقيقية.

- رشاء العطاء مببلغ 100 شيكل غر مسردة.
- إرفاق مبلغ نقدي 1000 دوالر ضامنة.

جمعية الصالح اإلسالمية
 مدير قسم املشريات

دمشق/ فلسطن:
شــدد مســؤول دائــرة العالقــات السياســية يف الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطن د. ماهــر الطاهــر عــى أن 
الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه لــن يقبلــوا مبواصلــة 
األرض  يف  وانتهاكاتــه  جرامئــه  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املحتلــة، محــذًرا مــن أن الوضــع فيهــا أصبــح يف غايــة 
الخطــورة، "ألننــا أمــام كيــاٍن عــدواين عنــري مُيــارس 
واإلعدامــات  واالعتقــاالت  اإلرهــاب  يــوم سياســة  كل 

وكل أشكال القتل ضد شعبنا".
وقــال الطاهــر عــرب قنــاة املياديــن الفضائيــة أمــس: إن 
بشــكل  تــدرس  املســلحة  وكتائبهــا  املقاومــة  فصائــل 
ولــن تصمــت  القادمــة،  املرحلــة  جــدي خياراتهــا يف 
معركــة  أن  إىل  الفتــا  اإلرسائيليــة،  االنتهــاكات  أمــام 
"سيف القدس" أكدت وحدة األرض واملصر، لكنها 
تتعرض إىل محاوالت إلجهاض نتائجها املرفة، "أما 

حن اندلعت وانهالت الصواريخ عى كيان االحتالل 
بدأت الوساطات تنهال من كل حدٍب وصوب".

ولفــت إىل أن االحتــالل أراد مــع انــدالع معركــة "ســيف 
القــدس" تهدئــًة يف قطــاع غــزة وســحب الصاعــق مــن 
بــدأت  الصواريــخ  هــدأت  وعندمــا  املوقوتــة،  قنبلتــه 
محــاوالت إعــادة األمــور باتجــاه التســهيل االقتصــادي 
والهدنــة طويلــة األمــد، إال أن االحتالل بعدما وضعت 
الحرب أوزارها كثف مامرســاته بشــكل أكرث عدوانية، 
الوطنيــة  الحقــوق  النتــزاع  حلــول جديــة  أي  واختفــت 
لشــعبنا، "بــل يريــدون منــا االستســالم والقبــول بحكــم 

إداري ذايت تحت سيطرة االحتالل".
وأكــد الطاهــر أنــه مل يعــد أمــام شــعبنا خيــارات كثــرة، 
ُيســمى  نقــول كفــى رهاًنــا عــى األوهــام ومــا  "لذلــك 
كالًمــا  وأصبــح  انتهــى  الدولتــن  فحــل  باملفاوضــات، 
واإلرسائيــي،  األمريــيك  املوقــف  هــو  وهــذا  فارًغــا، 

لذلك يجب قلب الطاولة عى هذا الخيار العقيم".
وأشــار إىل أن إعادة إعامر قطاع غزة مرتبطة مبوضوع 
جديــدا  منحــى  تأخــذ  بــدأت  األمــور  أن  إال  التهدئــة، 
شــعبنا  إن  حيــث  االحتــالل،  انتهــاكات  اســتمرار  مــع 
هــذا  مــع  الشــاملة  املقاومــة  خيــار  إســقاط  ميكنــه  ال 

املحتل، للحصول عى حقوقه كاملة.
وشــدد عــى أن فصائــل املقاومــة ال ميكــن أن تبقــى 
صامتــة وتقــف موقــف املتفــرج أمــام جرائــم االحتــالل 
وحصاره لغزة "فالتصعيد قادم مبختلف أشــكاله، مبا 
يف ذلك الخيار العسكري، حتى يدفع االحتالل مثن 

مامرساته اإلرهابية ضد أبناء شعبنا".
وأردف أن "قناعــة شــعبنا وقــوى املقاومــة تشــدد عى 
أنــه ال خيــار النتــزاع حقوقنــا ســوى املقاومــة، ومــا دون 

ذلك مضيعة للوقت".
ميكــن  ال  أنــه  الطاهــر  أكــد  الوطنيــة،  الوحــدة  وبشــأن 
بنــاء وحــدة فلســطينية حقيقيــة بنــاء عــى مــا يســمى 
مــر  عــى  شــعبنا  خذلــت  التــي  الدوليــة"  "الرعيــة 
التاريــخ، خاصــة أن شــعبنا يذبــح اليــوم مــن الوريــد إىل 
الوريــد يف ظــل تطبيــع عــريب وصــل إىل حــد توقيــع 

االتفاقات العسكرية مع االحتالل.

أكدت أن الفلتان األمين يف الضفة تجاوز خِطر
ل  فصائل المقاومة ُتحمِّ

االحتالل تداعيات المماطلة 
يف رفع الحصار عن غزة

رام الله-غزة/ فلسطن:
لت فصائل املقاومة الفلســطينية االحتالل اإلرسائيي املســؤولية  حمَّ
والتلكــؤ  غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار  رفــع  يف  املامطلــة  تداعيــات  عــن 

املتعمد يف ملف إعادة اإلعامر.
وطالبــت الفصائــل يف بيــان عقــب اجتامعهــا الــدوري يف غــزة، أمــس، 
أن  إىل  مشــرة  األوان،  فــوات  قبــل  مســؤولياتهم  بتحمــل  الوســطاء، 

"التسويف واملامطلة سيؤديان إىل ما ال يتمناه االحتالل".
وأكــدت متســكها بخيــار املقاومــة خيــارا إســراتيجيا لحاميــة الثوابــت 

والحقوق الوطنية.
وأشــادت بالعمليــات البطوليــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، داعيــة إىل 
أقــدام  تحــت  لهيبــًا  األرض  وإشــعال  العمليــات،  وتصعيــد  "اســتمرار 

االحتالل الذي ال يردعه إال صوت االنتفاضة واملقاومة".
الفصائــل  أكــدت  الضفــة،  يف  الســيايس  االعتقــال  عمليــات  وبشــأن 
رفضهــا وإدانتنــا ملــا ترتكبــه الســلطة يف الضفــة املحتلــة مــن اعتقــال 
وطنيــة،  اعتباريــة  وشــخصيات  كــوادر  ضــد  الحريــات  وقمــع  ســيايس 
وتكميــم  للظلــم  الرافضــة  واملســرات  الفعاليــات  تصعيــد  إىل  داعيــة 
األفواه يف الضفة. وعدت ما تشهده محافظات الضفة من فلتان أمني 
وقتل الطالب يف الجامعات واالعتداء عى جنازات الشهداء وتكسر 
رايــات الفصائــل الفلســطينية، تجــاوزا خطــرا لــكل الخطــوط الحمــراء، 
"فهــذه أفعــال ال وطنيــة وال أخالقيــة، تتحمــل الســلطة وأذرعهــا األمنيــة 

املسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها".
االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  قضيــة  وإســناد  دعــم  عــى  وشــددت 
وباألخــص منهــم األرسى اإلداريــن الذيــن ما زالــوا مربن عن الطعام، 

داعية لتصاعد الفعاليات الشعبية والجامهرية لنرتهم.
ونــددت بشــدة باللقــاءات التطبيعيــة التــي وصفتهــا بـ"الخيانيــة" التــي 
تقــوم بهــا "لجنــة التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيــي" مبنظمــة التحريــر 
ويف مقــر املقاطعــة بــرام اللــه، مؤكــدة أن هــذا العمــل املشــبوه يشــجع 

بعض األنظمة للتطبيع مع االحتالل.
االتفاقيــات  لتوقيــع  املخــزي  العــريب  "التهافــت  الفصائــل  واســتنكرت 
التطبيعيــة مــع املحتــل الغاصــب واســتقبال القــادة اإلرسائيليــن عــى 
األرايض العربيــة"، عــادة أن "املطبعــن الذيــن فرطــوا بتضحيــات األمــة 
الشــعب  عــى  املســتمر  عدوانــه  يف  االحتــالل  رشكاء  هــم  والشــعب 

الفلسطيني وقضيته".

الهاي-غزة/ فلسطن:
رفضــت محكمــة االســتئناف يف الهــاي، أمــس، 
ا قدمته عائلة زيادة من سكان مخيم  طعًنا قضائيًّ
الربيــج وســط قطــاع غــزة، ملحاكمــة وزيــر جيــش 
ألركان  رئيًســا  بصفتــه  غانتــس  بينــي  االحتــالل 
عــى  العــدوان اإلرسائيــي  االحتــالل يف  جيــش 
غزة 2014، والذي أرشف فيها عى مجزرة أدت 

الستشهاد 6 من أفراد العائلة.
وقدم ممثل العائلة إسامعيل زيادة، قضية أمام 
"غانتــس"  ضــد  الهــاي  يف  االبتدائيــة  املحكمــة 
وقائــد ســالح الجــو الســابق واملديــر العــام لــوزارة 
ا أمر إيشل إال أن املحكمة  جيش االحتالل حاليًّ
تقديــم  إىل  "زيــادة"  دفــع  مــا  القضيــة،  رفضــت 
طعــن أمــام محكمــة االســتئناف التي رفضت هي 

بدورها أيًضا الطعن.
وكانت املحكمة عقدت جلسة االستامع األوىل 
للنظر يف الطعن يوم 23 سبتمرب/ أيلول 2021 

وقررت النطق بالحكم أمس.
وتسعى عائلة زيادة ملحاسبة املتهمن بإصدار 

منــزل  لــه  تعــرض  الــذي  املتعمــد  القصــف  قــرار 
متــوز/   20 بتاريــخ  الربيــج  مخيــم  يف  العائلــة 
استشــهاد  عــن  القصــف  وأســفر   ،2014 يوليــو 
والدة إســامعيل )70 عاًما( وثالثة أشــقاء وزوجة 
شــقيقه وابــن أخيــه البالــغ مــن العمــر )12 عاًمــا( 

إضافة إىل أحد ضيوف العائلة.
وأكــد زيــادة وفريقــه القانــوين أن القصــف يشــكل 
اإلنســاين  الــدويل  للقانــون  صارًخــا  انتهــاًكا 
وملبادئ حقوق اإلنسان املتعارف عليها دولًيا.

يذكر أن عائلة زيادة رُفعت الدعوى يف املحاكم 
مــن  كثــر  ومثلــه  إســامعيل  ألن  الهولنديــة، 
للعدالــة  الوصــول  يســتطيعون  ال  الفلســطينين 
التمييزيــة  املامرســات  نتيجــة  )إرسائيــل(  يف 
التي يواجهها الفلســطينيون الســاعون ملحاســبة 
مرتكبــي جرائــم الحــرب بحقهــم، بحســب مــا جــاء 

يف بيان لحملة "العدالة من أجل فلسطن".
وكانــت املحكمــة االبتدائيــة يف الهــاي أصــدرت 
2020 قرارهــا  ينايــر  الثــاين/  29 كانــون  بتاريــخ 
بــأن "غانتــس" و"إيشــل" يتمتعــان بالحصانــة مــن 

الهولنديــة  املحاكــم  أمــام  القضائيــة  املالحقــة 
وأن مــا قــام بــه املدعــى عليهــام قــد تــم يف أثنــاء 

قيامهام مبهامهام الرسمية.
ورد "زيــادة" يف طلــب االســتئناف بــأن املحكمــة 
أخطــأت يف قرارهــا االعتداد بـــالحصانة الوظيفية 
للمتهمــن، مشــدًدا عــى أن الحصانــة الوظيفيــة 
ال مُتنح للمتهمن بارتكاب جرائم حرب وأن هذا 
يف  الشــهداء  عائلــة  لحــق  انتهــاًكا  ميثــل  القــرار 
الوصول إىل العدالة ويساهم يف تعزيز سياسة 

اإلفالت من العقاب.
وقــدم "زيــادة" الدعــوى وفًقا للقانــون الهولندي، 
الدوليــة يف  القضائيــة  الواليــة  يقــر مبــدأ  والــذي 
القضايــا املدنيــة املتعلقــة بأفــراد ال يســتطيعون 

الوصول للعدالة يف مكان آخر.
وتعــد هــذه القضيــة فريدة من حيث كونها املرة 
رفــع  مــن  فلســطيني  فيهــا  يتمكــن  التــي  األوىل 
حــرب  بجرائــم  تتعلــق  قضيــة  يف  مدنيــة  دعــوى 
للوصــول إىل العدالــة عــى أســاس مبــدأ الواليــة 

القضائية الدولية.

رقم قيايس يف اقتحامات 
المستوطنني لـ"األقىص" 

األسبوع المايض
النارصة/ فلسطن:

كشــفت مصــادر عربيــة، أمــس، أن 1559 مســتوطنا اقتحمــوا املســجد 
األقــى خــالل األيــام الثامنيــة املاضيــة، تزامًنا مع ما يســمى عيد األنوار 
العــربي )حانــوكا( الــذي انتهــى أول مــن أمــس، مقارنــة مع 884 مســتوطًنا 

اقتحموا املسجد يف نفس الفرة من العام املايض.
ونقلــت القنــاة العربيــة الســابعة، عــن جامعــات الهيــكل املتطرفــة قولهــا، 
إنه تم تسجيل رقم قيايس يومي يف عدد املقتحمن للمسجد األقى 

أمس األول األحد، حيث شارك يف عملية االقتحام 411 مستوطًنا.
وإقامــة  األقــى  اقتحــام املســجد  مــن عمليــات  ويكثــف املســتوطنون 
الصلــوات التلموديــة فيــه، ســعًيا لتطبيــق التقســيم الزمــاين واملكاين يف 

الحرم القديس.
ــا  دينيًّ مكاًنــا  جعلــه  للمســجد،  واملــكاين  الزمــاين  بالتقســيم  ويقصــد 

مشرًكا للمسلمن واليهود، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشدة.
وتطالــب جامعــات ومنظــامت "الهيــكل" املزعــوم، بتخصيــص "أوقــات" 

و"أماكن"، لليهود، ألداء طقوسهم داخل حرم املسجد.
ويحــذر الفلســطينيون مــن أن االحتــالل اإلرسائيــي يعمــل عــى تحقيــق 
هذا التقسيم، بشكل تدريجي، وبدأته من خالل السامح للمستوطنن 
باقتحام املسجد، خالل أوقات محددة، هي يف فرة الصباح، وما بعد 
صــالة الظهــر. nوقــررت رشطــة االحتــالل بشــكل أحــادي يف عــام 2003، 
الســامح لليهــود باقتحــام املســجد األقــى بحراســتها، رغــم احتجاجــات 

دائرة األوقاف اإلسالمية.

"سيف القدس" حققت نتائج مرشفة لكنها تتعرض إىل محاوالت إلجهاضها

الطاهر: لن يقبل شعبنا بتصاعد جرائم االحتالل والمقاومة تدرس سبل الرد

الخليل/ فلسطن: 
االحتــالل  ســلطات  منعــت 
اســتكامل  أمــس،  اإلرسائيــي، 
يف  والصيانــة  الرميــم  أعــامل 
مبدينــة  اإلبراهيمــي  املســجد 
الغربيــة  الضفــة  جنــوب  الخليــل، 

املحتلة.
أبــو  حفظــي  املســجد  مديــر  وقــال 
صحفيــة:  تريحــات  يف  ســنينة، 
منعــت  االحتــالل  قــوات  "إن 
موظفي لجنة اإلعامر من استكامل 
أعــامل الرميــم بالحرم التي تشــمل 
ســطحه  عــى  ترميــامت  إجــراء 
أحجــاره  وتنظيــف  جدرانــه،  وطــالء 
والنقوشــات اإلســالمية التاريخيــة، 

وغرها من األعامل الفنية".

"الشــمعدان"  رفــع  مــع  بالتزامــن 
الجــدران  عــى  االحتــالل  وأعــالم 
الخارجيــة للمســجد، ناهيــك مبنــع 
عــرات  مآذنــه  عــى  األذان  رفــع 
الواحــد،  الشــهر  يف  األوقــات 
واملوظفــن  املصلــن  وتفتيــش 

وعرقلة دخولهم إىل الحرم يومًيا.
يف  اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 
البلدة القدمية من مدينة الخليل، 
باملنطقة التي يسيطر عليها جيش 
ويســكنها  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
نحو 400 مســتوطن يحرســهم نحو 

1500 جندي إرسائيي.

وأكــد أبــو ســنينة، يف هــذا الصدد، 
املســجد  داخــل  العمــل  أن 
صالحيــات  مــن  اإلبراهيمــي 
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 

بالتنسيق مع لجنة اإلعامر.
"اإلجــراءات  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
التعســفية تــأيت يف إطار محاوالت 
فــرض  ومســتوطنيه  االحتــالل 
ســيطرتهم وإحــكام هيمنتهــم عــى 

الحرم الريف".
"اإلبراهيمــي"  مديــر  وكشــف 
عمليــات  االحتــالل  مواصلــة  عــن 
والتنقيــب  والحفــر  التجريــف 
املســجد  ســاحات  يف  اآلثــار  عــن 

الخارجية.
تــأيت  اإلجــراءات  تلــك  أن  وبــّن 

أحقيتهــم  املســتوطنون  ويدعــي 
يف العديــد مــن األماكــن التاريخيــة 
حــن  عــى  بالضفــة،  اإلســالمية 
تنفي الدراسات واألبحاث العلمية 
تلــك  التاريخيــة  والدراســات 

املزاعم.
العاملــي  الــراث  لجنــة  أن  ُيذكــر 
املتحــدة  األمــم  ملنظمــة  التابعــة 
والعلــوم  والثقافــة  للربيــة 
 2017 عــام  أدرجــت  "اليونســـكو" 
والبلــدة  اإلبراهيمــي،  املســجد 
الئحــة  علـــى  الخليــل  يف  القدميـــة 

الراث العاملي.

االحتالل يمنع أعمال الرتميم والصيانة بالمسجد اإلبراهيمي

محكمة يف الهاي ترفض طعن عائلة 
فلسطينية وتمنح "غانتس" الحصانة

ماهر الطاهرماهر الطاهر
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة
يف االستئناف رقم 2018/686

أمــام الســادة املستشــارين: 1. أحمــد النويــري رئيًســا وعضويــة كل مــن/ أ. 
أرشف أبو الحميدان وأ. توفيق جرب. ، وسكرتارية/ أمين كامل الرتي.

املستأنف/1. شبیب محسن حسن أبو حميد -غزة الدرج شارع بورسعيد.
2. شــهم محســن حســن أبــو حميــد -غــزة الــدرج شــارع بورســعيد ، 3. موفــق 
محســن حســن أبــو حميــد -غــزة الــدرج شــارع بورســعيد ،  4. مديــن محســن 
حسن أبو حميد -غزة الدرج شارع بورسعيد ، 5. مشهور محسن حسن أبو 
حميد – غزة الدرج شارع بورسعيد ، 6. معتصم محسن حسن أبو حميد –

غزة الدرج شــارع بورســعيد ، 7. محمد محســن حســن أبو حميد -غزة الدرج 
شــارع بورســعيد ، 8. محمد محســن حســن أبو حميد -غزة الدرج شــارع بور 
ســعيد ، 8. إبراهيــم محســن حســن أبــو حميــد -غــزة الــدرج شــارع بورســعيد، 
وكيلهــم املحامــي/ وليــد افطيمــه. املســتأنف ضدهــم : 1. محســن حســن 

عيل أبو حميد غزة الدرج شارع بورسعيد بجوار منجرة العيش.
2. جيهــان رجــب أحمــد أبــو كميــل باألصالة عن نفســها وباإلضافة لباقي ورثة 
زوجها املرحوم/ عقيل صالح مطر أبو کمیل غزة الرمال مقابل سلطة املياه.
3. عمــر فــؤاد إســامعيل الدجــاين باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثة وتركة 
والدته املرحومة/ فائقة فهمي عبد الحي الحسيني مقيم يف الخارج وآخر عنوان 

له غزة الصربة شارع عيل بن أيب طالب منزل املستشارة سعادة الدجاين.
الحكــم املســتأنف: الصــادر مــن محكمــة بدايــة غــزة بتاريــخ 2018/7/2 يف 
القضية املدنية رقم 2014/246 والقايض برد الدعوى وتضمني املدعني 

ما أدوه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة
تاريخ اإليداع : 2018/7/26 ، جلسة يوم: 2021/11/14.

الحضور: حرض وكيل املستأنفني ومل يحرض املستأنف ضده األول لسبق السري بحقه 
ا. ا ومل يحرض املستأنف ضدها الثانية والثالث لسبق السري بحقهام اعتباريًّ اعتباريًّ

باسم الله
ثم باسم الشعب العريب الفلسطيني

الحكم
حكمــت املحكمــة بقبــول االســتئناف شــكاًل ويف املوضــوع بإلغاء الحكم املســتأنف وتنفيذ 
عقــد االتفــاق عــىل بيــع املــؤرخ يف 2012/3/5 وذلــك بشــطب مــا مســاحته 899م2 مــن 
أرض القسيمة رقم )23( من القطعة 697 أرايض غزة املشهورة بيارة قرقش عن اسم فائقة 

فهمي عبد الحي الحسيني وتسجيلها بأسامء املستأنفني عىل النحو التايل:
أبــو  2. شــهم محســن حســن  أبــو حميــد )26.7م2(.،  1. شــبيب محســن حســن 
حميد )116.8م2( ، 3. موفق محســن حســن أبو حميد )112.37م2(،4. مدين 
محســن حســن أبــو حميــد )107.88م2( ، 5. مشــهور محســن حســن أبــو حميــد 
)98.89م2(، 6. معتصم محسن حسن أبو حميد )71.92م2(.7. محمد محسن 

حسن أبو حميد )71.92م2(، 8. إبراهيم محسن حسن أبو حميد )49.44م2(.
لدى دائرة الطابو وإشعار سلطة األرايض بذلك.

حكم صدر وأفهم علًنا يف 2021/11/14م.
       عضو             عضو      رئيس الهيئة

أ. إرشف أبو حميدان  أ. أحمد النويري أ . توفيق أبو جرب  
وكيلهــم  وآخــرون  حميــد  أبــو  حســن  محســن  شــبيب   .1 التبليــغ:  طالبــوا 

املحامي/ وليد رضوان افطيمه.
املطلــوب تبليغهــم: 1. محســن حســن عــيل أبــو حميــد- غــزة الــدرج شــارع 

بورسعيد بجوار منجرة العيش.
2. جيهــان رجــب أحمــد أبــو كميــل باألصالــة عــن نفســها وباإلضافــة لباقــي ورثــة 
زوجها املرحوم/ عقيل صالح مطر أبو كميل -غزة الرمال مقابل سلطة املياه.

3. عمــر فــؤاد إســامعيل الدجــاين باألصالة عن نفســه وباإلضافــة لباقي ورثة وتركة 
والدته املرحومة فائقة فهمي عبد الحي الحسيني مقيم يف الخارج وآخـر عنـوان 

لـه غزة الصربة شارع عيل بن أيب طالب منزل املستشارة سعادة الدجاين.
األوراق املطلــوب تبليغهــا: بنــاء عــىل القــرار الصــادر بتاريــخ 2021/11/28 عىل 
صفحات الطلب رقم 2021/497 اســتئناف غزة نبلغك أيها املســتأنف ضدهم 

بالحكم الصادر يف االستئناف رقم 2018/686 استئناف غزة واملذكور أعاله.
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة /أ. هناء مايض

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مؤخــرا  ُكشــفت  التــي  الفســاد  قضايــا  رغــم 
اللــه،  بــرام  املختلفــة  الســلطة  مؤسســات  يف 
ماليــني  فيهــا  متنفــذة  شــخصيات  واختــالس 
الدوالرات، فإن تلك القضايا غابت عن مؤمتر 
أمــس  عقدتــه  الــذي  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 

برعاية رئيس السلطة محمود عباس.
وتركــزت فعاليــات املؤمتــر الــذي عقــد يف رام 
الله، مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد، 
عــىل مبــادئ الحوكمة ومعايري الرقابة ومكافحة 
دون  والخــاص،  العــام  القطاعــني،  يف  الفســاد 
ُكِشــفت  التــي  األخــرية  القضايــا  عــن  الحديــث 
وتسببت يف هدر املال العام، أو حتى التطرق 

لنية معالجتها.
بالضفــة  الفســاد  مكافحــة  يف  الناشــط  ورأى 
الغربية املحتلة فايز السويطي أن ممثل رئيس 
الســلطة، زيــاد عمــرو، مارس الكــذب والتضليل 

خالل كلمته يف املؤمتر.
وأكد السويطي يف حديثه لصحيفة "فلسطني" 
أنه كان يجب عىل الســلطة قبل املشــاركة يف 
مؤمتــرات كاذبــة حــول مكافحــة الفســاد، إقــرار 
القوانــني التــي متنــع الفســاد، وتوقفــه، كقانــون 
حــق الحصــول عــىل املعلومــات، ومــن أيــن لــك 
واملناصــب  الرتقيــات  معايــري  وقانــون  هــذا، 

العليا.
مفاصــل  يف  موجــود  الفســاد  أن  وأضــاف 
ومكشــوفة،  معروفــة  قضايــا  وهنــاك  الســلطة، 
أو  فيهــا،  ملكافحتــه  إجــراءات  أي  َخــذ  ُتتَّ ومل 
محاســبة الفاســدين مــن قبــل الهيئــة أو القيــادة 
السياسية، الفتا إىل أن السلطة متارس الخداع 
عــىل أبنــاء الشــعب الفلســطيني عــرب قولها إنها 

أي خطــوات  تتخــذ  لكنهــا مل  الفســاد،  تحــارب 
ملكافحته.

وخــالل املؤمتــر، شــدد مشــاركون عــىل رضورة 
إعــداد وإقــرار مجموعــة مــن السياســات الفعالة 
تعــزز  للفســاد  طــاردة  وقائيــة  تدابــري  تتضمــن 
مــن الــردع االســتباقي وســيادة القانــون وحســن 
إدارة املــال والشــأن العــام، ووضــع خطة شــاملة 
للتنفيذ تضمن تحقيق النتائج املرجوة، خاصة 
يف مجاالت إصالح الوظيفة العامة، مبا يشمل 
املاليــة  واألنظمــة  والتقاعــد،  والرتقيــة  التعيــني 
وتحقيــق  العــام  والــراء  الســلوك  ومدونــات 

الرقابة الفعالة عليها.
التدابــري  ووضــع  الفســاد  تشــخيص  أن  وأكــدوا 
الكفيلة مبنع وقوعه لن يكون مجديا دون برامج 
امتثال توضع قيد التطبيق واملتابعة والتقييم، 
إضافــة إىل أهميــة تفعيــل وتقويــة املؤسســات 
كأحــد  توصياتهــا،  وتنفيــذ  الرقابيــة  واألجســام 
أدوات التعبــري الحقيقــي عــن اإلرادة السياســية 

الداعمة لجهودها.
الــدول  تقدمهــا  التــي  الحاميــة  إن  وقالــوا: 
وقائــع  عــىل  الشــهود  أو  املبلغــني  ملواطنيهــا 
وأفعــال الفســاد تعــد إحــدى األدوات واآلليــات 
التــي تشــجع عــىل اإلبــالغ، وهي بذلــك تتطلب 
والتطويــر مبــا  التمحيــص  مــن  بالــرضورة مزيــدا 
ا عىل واقع  يحقق فعالية أكرث لها وتأثرًيا إيجابيًّ

اإلبالغ عن الفساد.
ونبه املشاركون إىل أهمية العمل عىل تدعيم 
الوظائــف  وتقلــد  التعيــني  منظومــة  وتحصــني 
مــن  باملزيــد  منهــا،  العليــا  ســيام  وال  العامــة 
تكفــل  التــي  والضامنــات  واملعايــري  الضوابــط 
إعــاماًل حقيقًيــا ملبــدأ تكافؤ الفرص يف إشــغال 

التدويــر  مبــدأ  بانتهــاج  والتوجيــه  الوظائــف، 
الوظيفــي ملوظفــي الدوائــر الحكوميــة شــاغيل 
عــىل  تنطــوي  التــي  وتلــك  العليــا،  الوظائــف 
حيثــام  الحكوميــة  الدوائــر  بــني  فيــام  مخاطــر 
أمكــن، إىل جانــب التوجيه باالســتخدام األمثل 

للموارد البرية املتاحة.
وأضافوا أن محاربة الفساد االنطباعي والصورة 
أذهــان  يف  ترســخت  التــي  القامتــة  الذهنيــة 
املواطنــني تتطلــب إقــرار سياســات وإجــراءات 
عــىل أرض الواقــع يلمســونها قامئة عىل مبادئ 
يف  النــاس  كرامــة  واحــرتام  واإلنصــاف  العــدل 
مبــدأ إرشاك  أن  احتياجاتهــم، مؤكديــن  تلبيــة 
أصحــاب املصالــح واملواطنــني عــىل حــٍد ســواء 
يف اقرتاح ووضع السياســات ملكافحة الفســاد 
عامــل مهــم مــن عوامــل نجــاح الــدول يف تطبيق 
التبنــي  مــن  مــن خــالل خلــق حالــة  السياســات 

املسبق لها.
واإلداريــة،  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر  وكان 
املــايض  األول  تريــن  أكتوبــر/  يف  كشــف 
هيئــة  عمــل  يف  وخروقــات  تجــاوزات  عــن 
اللــه،  بــرام  للســلطة  التابعــة  الفســاد  مكافحــة 
التــي مــن املفــرتض أن تراقــب عمــل الــوزارات 

واملؤسسات الحكومية.
وأكــد التقريــر وجــود مخالفات وتجــاوزات مالية 
وإدارية خطرية، تصل لشــبهة الفســاد والتعدي 

عىل املال العام.
كام كشف التقرير عن تجاوزات خطرية وقضايا 
فساد يف عدة ملفات منها الحج، والتحويالت 
الطبيــة، وصنــدوق "وقفــة عــز"، وعمــل "اللجنــة 
الوطنية عاصمة دامئة للثقافة العربية"، إضافة 

إىل تجاوزات لدى وزارة املالية برام الله.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
ارتفعــت وتــرية الشــجارات العائلية 
وحالــة الفلتــان األمنــي يف مختلــف 
مــدن الضفــة الغربيــة خــالل اآلونــة 
األخــرية، والتــي أودت بحيــاة عــدٍد 
غيــاب  ظــل  يف  املواطنــني،  مــن 
واضــح لســيادة القانون واألســاليب 

الرادعة بحق مرتكبيها.
عــىل  الظاهــرة  هــذه  وانعكســت 
بــات  الــذي  الضفــة  يف  املواطــن 
ظــل  يف  واألمــان  األمــن  يفتقــد 
وظواهــر  الســالح  فــوىض  تفــيش 
آخــر ضحاياهــا  والتــي كان  القتــل، 
العربيــة  الجامعــة  يف  الطالــب 

األمريكية بجنني مهران خليلية.
ومن الشواهد األخرى عىل الفلتان 
والفــوىض، أطلــق مجهولــون أمــس، 
النــار عــىل مركبــات مجلــس قــروي 
قريــة الكــوم يف بلــدة دورا جنــويب 
انطــالق  قبيــل  بالضفــة  الخليــل 
املجتــزأة  القرويــة  االنتخابــات 
املقــررة يف 11 ديســمرب الجــاري، 
مــا يهــدد بحصــد مزيد من الضحايا 

يف املرحلة القادمة.
املســتقلة  للهيئــة  تقريــر  وقــال 
فــوىض  بشــأن  اإلنســان  لحقــوق 
اآلونــة  "يف  الضفــة:  يف  الســالح 
األخــرية، أخــذ الحديــث عــن ظاهرة 
اســتخدامه  الســالح وســوء  انتشــار 
يتصاعد بدرجة كبرية يف املجتمع 

إىل  وصلــت  والتــي  والفــوىض 
املؤسسات التعليمية.

إدارة  يف  الســلطة  أداء  وانتقــد 
املجتمــع وعــدم حرصهــا عــىل حــل 
الفــوىض،  حالــة  وإنهــاء  النزاعــات 
والتــي خلقــت حالــة مــن التعصــب 
عــدم  عــن  عــدا  والحــزيب،  الفئــوي 
توفــري فرص عمل للشــباب، واصًفا 
بــدأت  بأنهــا "ثقافــة خطــرية"  ذلــك 

تسود يف املجتمع.
ودق حمــدان، ناقــوس الخطــر أمــام 
املجتمــع  يعيشــها  التــي  الحالــة 
الفلســطيني، يف ظــل عــدم تحــرك 
مســببات  عــىل  للقضــاء  رســمي 
الفلتان األمني، "إذا مل يكن هناك 
رادع حقيقــي ملنع الجرائم ســتزداد 

يف األيام القادمة"، وفق قوله.
هــذه  اســتمرار  أن  عــىل  وشــدد 
الحالــة لــه انعكاســات خطــرية عــىل 
تجاهــل  ظــل  يف  املواطنــني، 
مرتكبــي  معاقبــة  املعنيــة  الجهــات 
القانونيــة  بالطريقــة  الجرائــم 
الصلــح  عــىل  واالعتــامد  الســليمة، 

العشائري.
ولفــت حمــدان إىل أن أجهــزة أمــن 
مــع  التعامــل  يف  تتخبــط  الســلطة 
حالــة الفلتــان، مســتدالًّ عــىل ذلــك 
بتفاقم املشكالت وارتفاع وتريتها.
الفلتــان  وتــرية  اســتمرار  ــع  وتوقَّ
اســتمرار  حــال  يف  والشــجارات 
الرادعــة  القوانــني  تطبيــق  ضعــف 
الجهــات  مطالًبــا  املجرمــني،  ضــد 
املختصــة بالتحــرك الفــوري إلنهــاء 

الفلسطيني".
"مالحظــة  إىل  التقريــر  ويشــري 
بــني  بكثافــة  الســالح  انتشــار 
املواطنــني مجــدًدا، واســتخدامهم 
له بالشجارات العائلية واملناسبات 
االجتامعيــة والفصائليــة، حتــى بتنا 
نشــاهد مــا ميكــن تســميته بســباق 
والعائــالت  املواطنــني  بــني  تســلح 

والعشائر بفلسطني".
أسباب متعددة

يــرى الناشــط الســيايس د. غســان 
حمدان، أن ارتفاع وترية الشجارات 
أســباب  لــه  األمنــي  والفلتــان 
اليــأس  حالــة  أبرزهــا  متعــددة، 
يف  الشــباب  إليهــا  وصــل  التــي 
املجتمع الفلسطيني، نتيجة تردي 
واالقتصاديــة  السياســية  األوضــاع 

واالجتامعية.
مــع  حديثــه  يف  حمــدان  وأوضــح 
الســبب  أن  "فلســطني"،  صحيفــة 
ســيادة  غيــاب  يف  يكمــن  اآلخــر 
الرادعــة  واألســاليب  القانــون 
أن  إىل  الفًتــا  الجرائــم،  ملرتكبــي 
انسداد األفق يف الحالة السياسية 
للشــعب الفلســطيني هــي أســاس 

مشكالت الفلسطينيني بالضفة.
وبنّي أن حالة الفساد التي تعيشها 
إدارة  عــن  وعجزهــا  الســلطة  قيــادة 
صحيحــة،  بطريقــة  املجتمــع 
الفلتــان  مظاهــر  بزيــادة  تســببت 

االحتــالل  وجــود  يف  الظاهــرة، 
األرايض  مصــادرة  ميــارس  الــذي 

واالستيطان وقتل الفلسطينيني.
واملحلــل  الكاتــب  أكــد  بــدوره، 
الســيايس عادل شــديد، أن الضفة 
شــهدت ارتفاًعــا ملحوًظــا يف حالــة 
العائليــة  والشــجارات  الفلتــان 
مــن  وغريهــا  القتــل  وعمليــات 

املامرسات.
مــع  حديثــه  خــالل  شــديد  وعــزا 
تراجــع  إىل  ذلــك  "فلســطني"، 
منظومــة القيــم الوطنيــة واألخالقيــة 
مــن  رشائــح  لــدى  واالجتامعيــة 
املجتمــع وغيــاب الحلــول الجذريــة 
أو  القضائيــة  أو  القانونيــة  ســواء 

العشائرية.
انعكســت  الحالــة  هــذه  أن  وبــنيَّ 
ســلًبا عــىل املواطنــني وأّثــرت عــىل 
االجتامعيــة  الحيــاة  مناحــي  كل 
والنفسية واالقتصادية يف مختلف 
مدن الضفة، مشرًيا إىل أن األجهزة 
األمــن  توفــري  يف  فشــلت  األمنيــة 

للمواطنني حتى اللحظة.
ولفت شديد إىل أن الضفة الغربية 
باتــت منطقــة مفككــة، وعليــه فــإن 
إىل  تحتــاج  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
تنســيق وموافقــة إرسائيليــة للتنقل 

بحرية والدخول ملناطق أخرى.
وبحسب قوله، فإنه ال يوجد هناك 
أي بــوادر لتهدئــة األوضــاع بالضفــة 
يف الوقــت الراهــن، مطالًبا برضورة 
إلنهــاء  الرادعــة  الحلــول  إيجــاد 

االنهيار الخطري الحاصل.

المعلم "أبو الحج".. 
القضاء يربئه وأمن 

السلطة يغيبه
بيت لحم- غزة/ صفاء عاشور:

مل يكــن يعلــم أســتاذ اللغــة العربيــة حســني أبو الحــج )28 عامًا( الذي يعمل 
يف إحــدى مــدارس مدينــة بيــت لحــم جنوب الضفة الغربيــة، أن تفريقه بني 
علــم فلســطني ورايــة رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم قــد تــؤدي بــه إىل 

االعتقال يف سجون السلطة بتهمة ازدراء العلم الفلسطيني.
فــام إن خــرج أبــو الحــج مــن املدرســة يف اليــوم التــايل حتــى فوجــئ بقــوة من 

"األمن الوقايئ" يف بيت لحم تعتقله وتوجه له تهمة ازدراء العلم.
مــر يومــان عــىل االعتقــال، لتصــدر محكمــة قــرارًا باإلفــراج عنــه بســبب عــدم 
ُيــرِض األجهــزة األمنيــة التــي أعــادت  ثبــوت التهمــة، إال أن قــرار القضــاء مل 
اعتقالــه مــرة ثانيــة وفتحــت ملفــا قدميــا لــه يف املحكمــة يتعلــق مبشــاجرة 

سابقة.
نــال أبــو الحــج عــىل التهمــة الجديــدة قــرارًا آخــر باإلفــراج مــن قبــل محكمــة 
فلســطينية، ليفاَجأ وهو يجهز نفســه ملغادرة قســم الرطة، بقوة أمنية من 

مخابرات السلطة تعتقله وتخفي أي أثر له عن محاميه وعائلته.
املحامي محمد قطوش الذي يتوىل الدفاع عن أبو الحج أكد أن ما يتعرض 
لــه موكلــه أمــر غــري قانوين، فاعتقاله منذ الســابع عــر من نوفمرب املايض، 
وتوجيه تهمة ازدراء العلم الوطني أمر غري مقبول وهذا ما أكده قرار قايض 
محكمــة الصلــح الــذي أصــدر قــرارا باإلفــراج عنــه يف الســادس مــن ديســمرب ، 

وهو القرار الذي مل ينفذ.
وأوضــح يف حديــث لـ"فلســطني" أن األمــن الوقــايئ مل يــرق لــه قــرار اإلفــراج 
ليتواصــل مــع جهــاز املخابــرات الــذي أعــاد اعتقالــه مــن داخــل مقــر الرطــة 
االحتــالل  ينفذهــا  التــي  الــدوار  البــاب  وتنفيــذ سياســة  لــأدوار  تبــادل  يف 

اإلرسائييل مع األرسى الفلسطينيني.
وقــال قطــوش: "منــذ اعتقــال أبــو الحــج وحتــى اآلن مل نعــرف عنــه أي يشء، 
ويرفــض جهــاز املخابــرات توفــري أي معلومــات عنــه، ســواء لعائلتــه أو يل 
بصفتــي محامــي العائلــة"، الفتــًا إىل أن اإلخفــاء القــري لحســني أمــر غــري 
قانــوين. وأضــاف: "إن األجهــزة األمنيــة حاولــت توجيــه أي تهمــة ألبــو الحــج 
اإلفــراج  وقــرارات  التهــم،  هــذه  القضــاء  رفــض  بعــد  ولكــن  اعتقالــه،  لتربيــر 
عنــه، قــررت اعتقالــه وإخفــاءه عــن الجميــع، ويف هــذا مخالفــة لــكل القوانني 

والرائع املحلية والدولية".
وبــني قطــوش أن أبــو الحــج مفــرج عنــه مــن الناحيــة القانونيــة، ولكنــه معتقــل 
سيايس ودون أي وجه حق. ونبه إىل أن اعتقال أبو الحج تم دون أي مذكرة 
قانونيــة أو شــكوى مقدمــة ضــده، وعليــه فإن كل اإلجراءات املامرســة بحقه 
غري قانونية ومتثل جرمية بحق القانون، وهو أمر مرفوض جملة وتفصياًل.

الحــج إىل مؤسســات حقــوق  أبــو  مــع عائلــة  توجــه  أنــه  وأشــار قطــوش إىل 
اإلنســان واألمــم املتحــدة يف بيــت لحــم، للنظــر يف هذه القضية التي متثل 

انتهاكًا صارخًا لحقوق اإلنسان يف التعبري عن الرأي.
وشــدد عــىل أن الحالــة النفســية لأســتاذ أبــو الحــج تدهــورت بعــد الحصــول 
عــىل قــرار اإلفــراج عنــه ورفــض األجهزة األمنية تنفيــذ القرار، وأن جميع أفراد 
عائلتــه متخوفــون عــىل صحتــه يف ظــل الغيــاب القري له وعــدم معرفة أي 

خرب عنه يف اآلونة األخرية.

المشاركون دعوها إىل إيجاد خطوات حقيقية لمواجهة الفساد

السويطي: السلطة غري معنية 
بمكافحة فسادها ومؤتمرها مخادع

ال تحرك جدي من السلطة

الشجارات العائلية والفلتان 
يتصاعدان بالضفة وسط غياب القانون



5محليات األربعاء 4 جمادى األولى 1443هـ 8 ديسمبر/ كانون األول 
Wednesday 8 December 2021

FELESTEENONLINE

إعــالن طرح عطاء توريد وتركيب 
نظام املراقبة بورشة النقل الحكومي

تعلــن وزارة النقــل واملواصــات عــن طرح عطاء توريد وتركيب نظام املراقبة 
بورشــة النقــل الحكومــي تبًعــا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة 
وثائــق العطــاء فعــي الراغبــن يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
النقــل واملواصــات -تــل الهــوا بجــوار وزارة املاليــة يف غــزة، خــال أوقــات 

الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
اعتبــاًرا مــن بدايــة دوام يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/08 وحتــى نهايــة 

دوام يوم األربعاء املوافق 2021/12/15.

دولة فلسطني 
وزارة

 النقل واملواصالت 

إعـــــــــالن طرح عطـــاء رقم )2021/08(
لرشاء وتوريد أجهزة مخترب تحليل أغذية 

بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  البلــح  -ديــر  التقنيــة  فلســطن  كليــة  إدارة  تعلــن 
للمواصفــات  طبًقــا  أغذيــة  تحليــل  مختــر  أجهــزة  وتوريــد  لــراء  املختــوم 
يف  باالشــراك  الراغبــن  فعــىل  العطــاء،  وثائــق  يف  املذكــورة  والــروط 
كراســة  عــىل  للحصــول  الكليــة  يف  املحاســبة  قســم  إىل  التوجــه  العطــاء 
املواصفــات والــروط مقابــل )100( شــيكل غــر مســردة تدفع ابتداًء من 
م  صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/08، علــًا بــأن آخر موعد لتســلُّ
م املظاريف وفتحهــا يوم األربعاء  الوثائــق والــروط الخاصــة بالعطــاء وتســلُّ

املوافق 2021/12/15 الساعة الثانية عرة ظهًرا.
ماحظــة:

1. تكلفة إعانات الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إحضار كفالة بنكية أو شيك مصدق بنسبة %5 من قيمة العطاء 

كتأمــن لدخــول العطــاء ســاري املفعــول ملــدة )30( يوًمــا مــن تاريــخ فتــح 
املظاريف، ولن يقبل أي مظروف ال يحتوي عىل كفالة دخول العطاء. 

3. جميع املواد املوردة ستكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة. 

4. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــىل هاتــف رقــم )2531171 

/2531172( القسم األكادميي بالكلية.

إدارة الكلية

دعوة لالشرتاك يف عطاء
عطاء تزويد مبنى املركز التشخييص باملستشفى األهيل 

العريب بنظام توليد كهرباء من الطاقة الشمسية
ضمن مرشوع دعم جهوزية مزودي الخدمات الصحية 

ملواجهة األوبئة والطوارئ يف فلسطني
مــن  وبتمويــل  التعــاون  مؤسســة  وبــإرشاف  العــريب(  األهــي  )املستشــفى  تعلــن 
)املكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مؤسسة القلب 
الكبر -الشارقة( ضمن مروع )دعم جهوزية مزودي الخدمات الصحية ملواجهة 
نظــام طاقــة  وتركيــب  )توريــد  طــرح عطــاء  عــن  فلســطن(،  والطــوارئ يف  األوبئــة 
شمســية للمركــز التشــخييص( حيــث ميكــن للراغبــن باالشــراك يف هــذا العطــاء 
الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2021/12/08 
مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "200" شيكل وذلك من مقر املستشفى األهي 

العريب -غزة –شارع املستشفى األهي العريب قرب ميدان فلسطن. 
إن هذه املناقصة مفتوحة للركات العاملة واملرخصة يف فلسطن والتي متتلك 
خرة سابقة يف مجال تنفيذ مشاريع مشابهة، علًا بأن آخر موعد لبيع الكراسات 
هــو يــوم الســبت املوافــق 2021/12/18 الســاعة 12 ظهــًرا عــىل أن يكــون آخــر 
موعد لتســليم كراســات العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2021/12/22 الـــــساعة 
12 ظهًرا يف مكتب إدارة املســـتشفى األهي العريب ، وسيتم فتح العطاءات يف 

نفس اليوم األربعاء املوافق 2021/12/22 يف متام الساعة 12 ظهًرا يف جلسة 
علنية ملن يرغب بالحضور من الركات التي تقدمت للعطاء فقط.

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )%5( مــن 
إجــايل األســعار املقدمــة، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة مــن أحــد 
البنوك املعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وال تقبل الشــيكات البنكية 
أو الشــخصية عــىل أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاري املفعــول لفــرة 

120 يوًما من تاريخ موعد فتح العطاء.

رشوط خاصة:
 2021/12/18 املوافــق  الســبت  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع  عقــد  ســيتم   -

الساعة العارشة صباًحا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة.
- املستشفى غر ملزم بأقل األسعار دون إبداء األسباب، كا يحق له قبول 
أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــًا أو تجزئتــه دون تحمــل أي 

مسؤولية أو إبداء األسباب.
- مدة التنفيذ هي 4 شهور اعتباًرا من تاريخ أمر التوريد.

- تكلفة اإلعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
–شــارع  غــزة  العــريب  األهــي  املستشــفى  مراجعــة  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد   -
املستشفى األهي العريب قرب ميدان فلسطن هاتف: 401/2 2818400 – 08.

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتأجري الكافترييا وامللعب املعشب )UNDP تل 

السلطان( -برفح بنظام الظرف املختوم ملدة سنة
 تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بنظام الظرف املختــوم لتأجر الكافتريا 
وامللعــب املعشــب )UNDP تــل الســلطان( ملــدة ســنة واحــدة فقــط مــن 

الفرة 2022/01/01 حتى 2022/12/31 بنظام الظرف املختوم.
وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والروط التالية:

1.دفع مبلغ300 دوالر رسوم تأمن ملن يدخل املزاد عىل تأجر الكافتريا وامللعب 

املعشب )UNDP( يف صندوق البلدية قبل انتهاء موعد تسليم املظاريف.
2. يدفع كامل قيمة التلزيم نقًدا عىل من يرسو عليه املزاد.

3. يف حالــة انســحاب مــن يرســو عليــه املــزاد يفقــد حقــه يف اســرداد مبلــغ 

تأمن دخول املزاد.
4. البلدية غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

5. يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدى صنــدوق البلدية لحن اعتاد الرســية 

واملصادقة عليها حسب األصول.
6. مينع نقل تأمن أي ظرف إىل آخر.

7. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمة والقوانــن املعمول بها بالبلدية وكافة 

التعليات املنظمة للعمل يف الكافتريا وامللعب املعشب ومبا يخص تحصيل الرسوم.
8. يكون املوعد النهايئ لتسليم املظاريف يوم الثاثاء بتاريخ 2021/12/14م 

الساعة العارشة صباًحا يف مقر بلدية رفح -ملكتب مدير الدائرة القانونية ويكون 
فتح املظاريف بعد ساعتن من انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

9. ال يقبل أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

10. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.

تحريًرا يف: 2021/12/06م
 د. أحمد عودة الصويف
 رئيس بلدية رفح

دولة فلسطيــن 
 وزارة الحكم املحي 

 بلـدية رفــح 

إعالن للعموم
وميثلهــا  ذ.م.م  املنــارة  اســتوديوهات  رشكــة  -أن  الــركات  مراقــب  يعلــن 
الســيد/ أحمد يوســف اللداوي املدير العام ووكيلتها املحامية األســتاذة/ 
أساء السبع واملسجلة لدينا تحت 563143338 بتاريخ 2007/3/28م 
تقدمت بطلب لتغير مركز الركة الرئيس من )غزة- الرمال برج وطن( إىل 

)غزة- شارع الثاثيني مقابل مبنى وكالة الغوث- عارة اللد(.
تحريًرا يف 2021/12/2م.

مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم 

يعلن الســيد مراقب الركات بغزة أن الســيد/ خميس محمد ضبان تقدم 
زيــد عزيــز  هــوم(. وكيــاه املحاميــان/  باســم )ضبــان  لتســجيل ســمة  إلينــا 
ومصطفى أبو موىس، لذا من لديه اعراض عىل تسمية هذا االسم يتقدم 
لإلدارة العامة لتســجيل الركات باعراض مســبب خال أســبوع من بداية 
نر هذا اإلعان يف مكتب مراقب الركات بغزة النرص أبراج املقويس.

تحريًرا يف: 2021/12/6م
مراقب الركات

غزة/ أدهم الريف:
تحتفــظ حركــة حــاس بعاقــات قوية 
األرايض  يف  باملســيحين  تربطهــا 
تشــهد  التــي  املحتلــة  الفلســطينية 
)إرسائيــل(  النتهــاكات  تصاعــًدا 
اإلســامية  املقدســات  مســتهدفًة 
مدينــة  أكــر  يف  مًعــا،  واملســيحية 
فلســطينية، وال ســيا القــدس ومــدن 

الضفة الغربية.
حــاس  حركــة  أن  متحدثــون  ويؤكــد 
تنطلــق يف عاقتهــا باملســيحين يف 
فلســطن، باعتبــار أنهــم جــزء ال يتجــزأ 
واألمــة  الفلســطيني  الشــعب  مــن 

العربية وهويتها الحضارية.
اإلســامية  الهيئــة  عضــو  يؤثر فيه كرجل مسيحي".ويشــدد 

حــاس  تعــرض  عنــد  أنــه  إىل  وأشــار 
ألي تهديــد بنــاًء عــىل تبنيهــا مــروع 
املقاومــة ضــد االحتــال، يجــب عىل 
الحربــة  رأس  يكــون  أن  املســيحي 
ومروعهــا  حــاس  عــن  الدفــاع  يف 

الوطني املقاوم.
الريطــاين  القــرار  مســلم  ورفــض 
إرهابيــة"،  "منظمــة  حــاس  باعتبــار 
الحركــة  لــه  تتعــرض  مــا  إن  وقــال: 
وغرهــا  وأســراليا  بريطانيــا  مــن 
"ظلــم"، وهــي ليســت "إرهابيــة"، بــل 
عــىل جميــع  تحــرر وطنــي  إنهــا حركــة 
الفلسطينين حايتها من أي اعتداء 
سيايس أو اقتصادي أو علمي أو غر 

ذلك.
عندمــا  حــاس  حركــة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
عــىل  االحتــال  لعــدوان  تتصــدى 
واملقدســات،  واألرايض  املواطنــن 

ال تفرق بن مسيحي ومسلم.
العلــوم  أســتاذ  يؤكــد  جهتــه  مــن 

مؤامرات الغرب وغزواته.
وذكــر أن بياًنــا صــدر عن حركة حاس 
 ،1990 األول  كانــون  ديســمر/  يف 
احرامهــا  عــن  حــاس  فيــه  عــرت 
للمســيحين وأعيادهــم. وقالــت فيــه 
املســيح  ميــاد  عيــد  "أيــام  حينهــا: 
عليــه الســام أيام تتوافــد فيها جموع 
املســيحين  بيــوت  عــىل  املســلمن 
مهنئــن بالعيــد مباركــن وحــدة أبنــاء 
جســد  قــد  وكان  وتاحمهــم،  شــعبنا 
الشــيخ  ذلــك مؤســس حركــة حــاس 
العمليــة  الناحيــة  مــن  ياســن  أحمــد 
الحركــة  قيــادات  برفقــة  قــام  عندمــا 
اإلســامية لتقديــم واجــب العــزاء آلل 
يــد  عــىل  نجلهــم  باستشــهاد  طــرزي 
الشــاب  االرسائيــي  االحتــال  قــوات 

املسيحي خرض طرزي".

األب  املقدســات  لنــرصة  املســيحية 
مانويــل مســلم، عــىل أن حــاس جــزء 
الفلســطيني  الشــعب  مــن  أســايس 

املناضل واملقاوم.
"فلســطن"،  لصحيفــة  مســلم  وقــال 
أنه عندما كان يســكن بغزة كان دامًئا 
يشــعر باألهلية واملحبة، وكذلك يف 
فيهــا  لإلقامــة  انتقــل  عندمــا  الضفــة 
ا أن "حاس تعمل  قبل ســنوات، عادًّ
عــىل الحفــاظ عــىل مســتقبله وحياتــه 

ومستقبل أبنائه املسيحين".
بــن  أعيــش  أننــي  "أشــعر  وأضــاف: 
أمــة ماجــدة عربيــة فلســطينية، ترتبــط 
بقضايــا  عاقــة  لهــا  كثــرة  بأهــداف 
أن وطنيــة، مؤكــًدا أن مــا يؤثر يف حاس  الدجنــي،  حســام  د.  السياســية 

موقفهــا  عــن  عــرت  حــاس  حركــة 
حمــل  كتيــب  يف  والفعــل  بالقــول 
آالم  بــن  حــاس  "حركــة  عنــوان 
وجــاء  املســتقبل"،  وآمــال  الواقــع 
الطــرح،  جاهريــة  حــاس  أن  فيــه 
أبنــاء  كل  تســتغرق  حركــة  فهــي 
أبنــاء  نظــًرا ألن  الفلســطيني  الشــعب 
مســلمون،  أغلبهــم  الشــعب  هــذا 
وينســحب  حضــارة،  وإمــا  تديًنــا  إمــا 
غــر املســلمن  عــىل  هــذا املفهــوم 
عــىل  عاشــوا  الذيــن  كاملســيحين 
هــذه األرض جنًبــا إىل جنــب مــع بقية 

أبناء الشعب املسلم.
ويشر الدجني لصحيفة "فلسطن"، 
إىل أن مســيحيي فلســطن ال ينتمون 
تاريخهــم  يف  الغــرب  مســيحيي  إىل 
وأطــوار حياتهــم، ومعــامل حضارتهــم، 
وإن كانــوا يشــركون معهــم يف الديــن 
مســيحيو  تعــرض  فقــد  واملعتقــد، 
فلســطن كا تعرض املســلمون إىل 

حركــة  ألغــت  أخــرى،  مناســبة  ويف 
قــد  كانــت  شــامًا  إرضاًبــا  حــاس 
كانــون  ديســمر/   25 بتاريــخ  أعلنتــه 
الثــاين 1989، يف ذكــرى استشــهاد 
عبد الله عزام ألنه يوافق عيد لبعض 

الطوائف املسيحية.
األردين  واألكادميــي  الكاتــب  ويــرى 
أن  الحــروب،  خالــد  الفلســطيني 
املبــادئ األساســية لعاقــات حــاس 
أن  إىل  ترتكــز  املســيحين،  مــع 
يتجــزأ  ال  جــزًءا  فلســطن  مســيحيي 
وهويتــه،  الفلســطيني  الشــعب  مــن 
مــا  املدنيــة  الحقــوق  مــن  لهــم  وأن 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  لبقيــة 
واألمــة العربيــة، مــع رضورة ارتباطهــم 
مبقدســاتهم وأرضهــم مــن منطلقــات 
دينيــة ووطنيــة، وإرشاكهــم يف الحياة 
للشــعب  والكفاحيــة  السياســية 
الفلســطيني يف فــرة االحتــال وبعــد 
اســتقطابهم  عــىل  والعمــل  التحريــر، 

يف العمل واملؤسسات الوطنية.
الرئيــس  ترصيحــات  ذلــك  ويثبــت 
لحركــة  الســيايس  للمكتــب  الســابق 
قــال:  عندمــا  مشــعل  خالــد  حــاس 
"نحن نتعامل مع اإلخوة املســيحين 
مكونــات  مــن  أســايس  كمكــون 
فاعــل يف  وكجــزء  والوطــن،  الشــعب 
معركــة النضــال ضــد االحتــال، بعيًدا 
وهــذا  مســلم  هــذا  أن  عــن حســابات 
الوطــن،  يف  رشكاء  نحــن  مســيحي. 

والجميع له حقوق وعليه واجبات".

عدنان لـ "فلسطني": 
حماس تمتلك أدوات 

كبرية لمواجهة االحتالل 
وهي جزء أصيل من الشعب

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد القيــادي يف حركــة الجهــاد 
اإلســامي الشــيخ خرض عدنان، 
أن حركــة حــاس شــّكلت إضافة 
نوعيــة للعمــل الوطنــي املقــاوم، 
يف مواجهة مخططات االحتال 
الوحــدة  اســتعادة  ومحاوالتهــا 

الوطنية.
ترصيــح  يف  عدنــان  وأوضــح 
خــاص مــع صحيفــة "فلســطن"، 

أن حــاس وذراعهــا العســكري كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام قدمت 
ا كبًرا طوال فرة مســرتها منذ انطاقتها وحتى اآلن، إذ ال  منوذًجا بطوليًّ

يزال القسام يسطر أروع معاين البطولة والتضحية.
وأشــار إىل أن حــاس هــي مكــون أســايس وأصيــل مــن مكونــات الشــعب 
الفلسطيني، الفًتا إىل أنها إضافة نوعية للحركة األسرة أيًضا يف مواجهة 
الســجان، وذلك عر اســتمرار محاوالت إلطاق رساح أعداد منهم، والتي 

تكللت آخرها بصفقة وفاء األحرار.
غــزة  واحــد يف  رجــل  قلــب  عــىل  املقاومــة  وفصائــل  "حــاس  إن  وقــال: 
والضفــة والخــارج، إذ متتلــك مــن القــدرات واألدوات ملواجهــة االحتــال 
املقاومــة  وســائل  كل  غــزة  يف  وّفــرت  حــاس  أن  موضحــا  ومخططاتــه"، 
املفقودة يف الضفة نتيجة ظروفها األمنية واستمرار التنسيق األمني بن 

السلطة واالحتال.
أن  مؤكــًدا  والثاثــن،  الرابعــة  انطاقتهــا  بذكــرى  حــاس  عدنــان،  وهنــأ 
"حــاس والجهــاد إخــوة يف الــدم والســاح ويجمعهــا أمــور عظيمــة يف 

طريق الجهاد واملقاومة".
وتحيي حاس ذكرى انطاقتها الرابعة والثاثن يف 14 ديسمر الجاري، 
والتــي تحمــل هــذا العــام عنــوان "حاس.. درع القــدس وطريق التحرير". 
وأعلنت حاس عن إلغاء املهرجان الجاهري املركزي لهذه االنطاقة، 

حيث ستخصص الحركة ميزانيته لألعال واملشاريع التطوعية.

نقاط وحروف
محمود العجرمي

الفلتان األمين.. 
المنشأ والمآالت

ال متلــك ســلطة املتخابريــن يف مقاطعــة رام اللــه املحتلــة وعىل 
مــدار لهاثهــا املاراثــوين يف الرمــال املتحركــة للتفــاوض العبثــي، 
ســوى الهــرب إىل األمــام، ودومــا تتقافــز من الدلــف إىل املزراب، 
واالرمتاء أكر فأكر يف مستنقع العالة اآلسن مع عدو ال يقدم 
لهــذه الفئــة الضالــة حتــى الفتــات، والتــي يحرمها منها بــن الفينة 

واألخرى إمعانا يف إذاللها مع مطلع كل جولة مفاوضات. 
فئة تعرف اليوم جيدا دورها وطبيعة املهام املوكلة إليها، وهي 
التي هندست بكل عار وشنار و"فخر" الدنيا صك إذعان أوسلو 
املعتقلــن  وعذابــات  الشــهداء  دمــاء  جنباتــه  مــن  تقطــر  الــذي 
والجرحــى مــن أبطــال ضفــة القســام والهنــود وبنــات وســليمة وكل 
تلــك األيقونــات التــي تطــرز أســفار الشــعب الفلســطيني العظيم 

وتظلل أرواحهم كل أركان الوطن الطهور.
ورغــم كل الصفعــات والــركات التــي يوجههــا له فرســان الشــعب 
املرابــط الصامــد الصابــر واملتوثــب، فلــم يــزل يعتقــدن أنــه بهــذا 
الفلتــان األمنــي املاجــن ومــا ميارســه الســاقطون مــن هــذا النفــر 
النفــر  هــذا  احتــواء  عــىل  قــادر  أنــه  األمــن،  أجهــزة  مــن  الفاجــر 
الهــادر يف جنــن وجبــع وبيتــا ونعلــن وبيــت دجــن وبيت فوريك 
وخليل الرحمن أيقونة االنتفاضات، ونابلس مدينة نارنا املتقدة 
ومخياتنــا  وقرانــا  مدننــا  مــن  وشــارع  زاويــة  كل  ويف  الدامئــة، 
يف ضفــة تعلــم أن الغــد لهــا وأن الظفــر صنعــه اللــه لهــا ولرجالــه 

املؤمنن.
لقــد دخــل عبــاس وزبانيتــه إىل عــش الدبابــر حــن ولــج قاعنــا 
الجامعيــة يف جنــن ونابلــس وبرزيــت واعتقــد بأضغــاث أحامه 
وفــوىض  االقتتــال  أتــون  األحــرار يف  والنســاء  الرجــال  ســيزج  أنــه 
الساح، وأنه سيستمر يف غيه دون مواجهة تقطع عليه الطريق، 
ســرى  العــدو  مــع  األمنــي  للتعــاون  تقديســه  مســرة  مــأزق  وأن 
الفــرج، ليفاجــأ، ورغــم االجتاعات مع قيــادات العدو الصهيوين 
الغــادر جيشــا ويف الشــاباك، فــإن الشــعب وقياداتــه يف فصائــل 
املقاومــة الباســلة قــد توحــدت يف امليــدان عــىل كلمــة ســواء، 
وقــد رفعــت رايــات حصــار وبــر هــذا الــورم الرسطــاين الخبيــث، 
وقــد أضحــت عــىل مشــارف نرص مؤزر وقريب بإذن الله. شــعب 
فلســطن املحتلــة الــذي اندفــع يحمــل حجارتــه املقدســة يرجــم 
فيهــا الشــياطن املرتديــن عــىل ســوية مواجهــة العــدو مــن بنــي 
جلدتنــا، وعــىل عــدو مل يتعلــم درســا جديــدا واحــدا، ومــا زال 
املقاومــة  مغاويــر  أمــام  املهــن  الســقوط  دوي  رغــم  متغطرســا 

وألكر من عقدين ويزيد.
املجــد  ســاء  تعانــق  التــي  يعبــد  غابــات  ضفــة  ليــوث  وتثبــت 
املقــاوم أنهــا عصيــة عــىل التطبيــع والتطويــع، وأنهــا ماضيــة دومــا 
إىل األمام، وهي تعلم تقاطيع األرض وتفاصيل مامحها الطبية 
التي تنحني وتحتضن أبناءها األخيار، فتخفيهم وتحميهم، وحن 
يستشهدون تغطيهم بكل الحنو وقد قدموا املهج لحايتها من 

دنس الفسدة املارقن وحتى يحن الحن.
هذه األجساد الطاهرة الجسورة تراها اليوم يف الشوارع وبصوت 
واحد موحد تردد رجعة الدنيا أن ال عودة أبدا حتى إســقاط وكر 
العالة يف مقاطعة رام الله املحتلة وردع أسيادهم جنود جيش 

عصابات القتلة.
ومقاومــة غــزة الفخــار، وعنــوان الوثــوب املظفر اآليت، تعد العدة 
لقطع دابر هذا األخطبوط املتغطرس، وهي تدرس اآلن خيارات 
التصعيد، وتعطي مهلة سقفها أيام، وحتى نهاية العام لرعاديد 
جيشه، وَتِعد وهي وفية دوما لعهودها، بأن عندها للنزال رجال 
ســتدك أرتال دباباته وألوية مشــاته وبطاريات مدفعيته ومواقعه 
التــي كانــت حصينــة فيــا مــى مــن زمــن، وســرى مســتوطناته 
صغرها وكبرها لتجمعات كيانهم الزائل ما مل يخروه من قبل، 
وأن القادم واملخفي أعظم وأن غزة الحرة ستحارصهم ويعودون 
أرسى لرعبهــم تحــت األرض، كــا كان حالهــم إبــان معارك ســيف 
القدس املجيدة جرذانا يتلمســون خطاهم مع كل صلية مباركة 
وســط جحيــم هــو قدرهــم املكتــوب عــىل أيــدي شــعب الجبارين 
البواســل، وهــم اليبوســيون أصحــاب هــذه األرض منــذ أكــر مــن 
خمســة آالف عــام، هــذه األرض الكنعانيــة التــي أفنــت العابريــن 

وبقيت وقد لفظت كل الزبد وفلول من دنس تربها.
املقاومــة  أعلنــت  وقــد  فلســطن،  تــاج  جوهــرة  القــدس  وتبقــى 
أنهــا ترقــب مــن كثــب ما يجري من تدنيس وتغول عىل املســجد 
الشــيخ  حــي  يف  العرقــي  التطهــر  ومحــاوالت  املبــارك  األقــى 
الهــوى وســلوان واعتــداءات املســتوطنن يف كل  جــراح وبطــن 
الضفــة الفلســطينية املحتلــة ويف اللــد والرملــة ويافــا وأم الفحــم 
والنــارصة وجنــن، وتعلــن كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام أنها 
تضع اإلصبع عىل الزناد، وقد رأى العدو ما يعنيه  القائد محمد 
الضيــف الــذي يــردد اســمه اليــوم يف القــدس والباحات املطهرة 
ألوىل القبلتــن وثالــث الحرمــن الريفــن وبوابــة الســاء ويف 

اللد والرملة ويافا.
فصائــل املقاومــة وكلمــة الفصــل يف أن يرفــع العــدو حصــاره عــن 
غزة، وبدء تعمر غزة ووقف كل عدوان عىل القدس وكل الوطن 

األقدس فلسطن.
وتؤكــد املقاومــة أن صرهــا بــدأ بالنفــاد، وأن كل الخيــارات باتت 

مفتوحة وقد أعذر من أنذر.

حماس ونظرتها للمسيحيني.. جزء من شعب 
فلسطني ونضالهم دفاع عن هويته الوطنية

خرض عدنان

فعالية لحركة حاس     ) أرشيف (فعالية لحركة حاس     ) أرشيف (



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

رســالة ســام للعــامل، وثالثهــا: أن مكاســب الســام أكــر بكثــر مــن حالــة 
الحرب والعداء.

 حديــث محمــد بــن زايــد يــأيت بعــد أن وصلــت العاقــات بــن الكيــان 
واإلمــارات إىل حــد إجــراء منــاورات عســكرية جويــة مشــركة بــن ســاح 
الجو اإلمارايت وساح الجو الصهيوين، وكذلك تأيت هذه الترصيحات 
يف ظل إرصار شديد عىل رشاء طائرات إف 35 األمريكية وهي األكر 
فتــكًا يف ترســانة الطائــرات األمريكيــة، ولذلــك يبــدو حديــث محمــد بــن 
زايــد النظــري يتناقــض مــع مــا تقــوم بــه اإلمــارات حتــى اآلن عــىل صعيــد 

طبيعة العاقات التي تحكم عملها مع دول املنطقة.
عــىل أي حــال فــإن الــدور الــذي تقــوم بــه اإلمــارات حاليــًا يبــدو أنــه آت 
يف إطــار نفــس األهــداف التــي حاولــت اإلمــارات تحقيقهــا خــال الفــرة 
املاضيــة باســتخدام الوســائل السياســية والعســكرية الخشــنة، وعندمــا 
فشلت فشًا ذريعًا يف ذلك ومع تغر اإلدارة األمريكية التي يبدو أنها 
ســحبت الضــوء األخــر الــذي منحتــه اإلدارة الســابقة لإلمــارات، بــدأت 
اإلمارات يف تغير بعض وســائلها الخشــنة التي أثبتت فشــلها والعمل 
مــن خــال وســائل أكــر نعومــة بعضها اقتصــادي وبعضها له طابع أمني، 
ولكــن تصــب هــذه التحــركات يف اعتقــادي يف تحقيــق ذات األهــداف، 
ولكــن يف إطــار اســراتيجية تقليــل الخســائر التــي نتجــت عــن اســتخدام 
يشء  إىل  تفــِض  ومل  الــدوالرات  مليــارات  اإلمــارات  كلفــت  وســائل 
ملمــوس، وعليــه فــإن تصــور عــودة اإلمــارات إىل انتهــاج سياســة توافقيــة 
كــا كانــت إبــان عهــد الراحــل زايــد غــر واردة يف ظــل القيــادة اإلماراتيــة 
الحاليــة، خاصــة يف ظــل اإلرصار الشــديد مــن القيــادة اإلماراتيــة عــىل 
املــي قدمــًا يف إقامــة عاقــات تتجــاوز "الطبيعيــة" إىل عاقــة حلــف 

الفلســطيني وتذكــره بأهدافــه االســراتيجية، كــا يتواصــل قمع الســلطة 
يف الضفــة واعتقاالتهــا السياســية، وعجزهــا عــن مواجهــة جرائــم العنــف، 
كا رأينا يف جرمية مقتل طالب جامعي يف جنن، وهو ما يشعل أيضا 
الغضب الشعبي، ويجعل الجميع مقتنعًا برورة العمل املقاوم، الذي 
ســيوجه طاقــات الــكل الفلســطيني نحــو العــدو، وهــو مــا ظهــر عمليــًا يف 
الهجــوم عــىل ســيارة املســتوطنن اللذيــن اقتحــا رام اللــه، وقــد هتفــت 

الجاهر -يف حادثة الفتة- لقائد املقاومة محمد الضيف.
كل ذلــك يجعــل كل الســاحات الفلســطينية مهيئــة النفجــار قريــب، أمــا 
عنــد التوجــه لغــزة فســنجد أن األوضــاع يف غايــة الســوء، فــكل مــا يجــري 
هــو نــوع مــن املاطلــة، وتبــادل األدوار، فليــس منطقيــا أبــدًا أن االحتــال 
عاجز عن إدخال األموال لغزة، وأن البنوك ترفض، وأن السلطة معرضة، 
فاالحتــال بإمكاناتــه املاليــة والتكنولوجيــة والديبلوماســية لــن يعجــز عــن 
لكــن الديبلوماســية أن تتحــدث إلخفــاء  لــو أراد،  أمــوال لغــزة  إدخــال أي 
مــا تريــد، فهــو يظهــر كامــًا يف غايــة األناقــة والجــال، لكــن دون أي فعــل 

إيجايب عىل األرض.
وما دخل بعد ماطلة طويلة من أموال لغزة املنهكة اقتصاديا، يتم نزعه 
بطريقــة أخــرى، صحيــح أن املنحــة القطريــة تدخــل، لكــن منحــة الشــؤون 
املوظفــن  لصالــح  دخلــت  أمــوااًل  أن  وصحيــح  إيقافهــا،  تــم  االجتاعيــة 

اإلمــارات  دولــة  بهــا  قامــت  اتجاهــات  ثــاث  يف  دبلوماســية  تحــركات 
العربيــة املتحــدة خــال األيــام املاضيــة، أولهــا زيــارة مــن ويل عهــد أبــو 
ظبي الشيخ محمد بن زايد لركيا، وثانيها زيارة الشيخ طحنون بن زايد 

لطهران، والثالثة دعوة الرئيس اإلرسائييل هرتسوغ لزيارة اإلمارات.
الدبلومــايس عــىل  قــد يظــن املــرء للوهلــة األوىل أن تحــرك اإلمــارات 
مرسح املنطقة ييش بأن اإلمارات تسعى إىل إعادة ترتيب أوراقها يف 
املنطقــة، مبــا يضمــن اســتعادة روح اإلمــارات التوافقية الغائبة منذ فرة 
وتحديــدًا منــذ غيــاب الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه، ويبــدو أن االمــارات 
مــن خــال هــذا التحــرك أيقنــت أن سياســة االســتقطاب الشــديدة التــي 
فــا  أهدافهــا،  تحقيــق  يف  تفلــح  مل  املاضيــة  الفــرة  خــال  مارســتها 
حــرب اليمــن نجحــت يف تحقيــق يشء يذكــر، وال مقاطعــة قطــر أثــرت 
يف قــوة حضــور قطــر االقتصاديــة والسياســية، وال اســتعداء تركيــا جلــب 
أي مصلحــة سياســية أو اقتصاديــة لإلمــارات، ورمبــا كانــت درة تحــرك 
اإلمــارات األخــر هــو زيــارة الشــيخ طحنــون مبــا ميثلــه مــن شــخصية أمنية 
مؤثــرة إىل طهــران ولقائــه الرئيــس اإليــراين إبراهيــم رئيــي وكذلــك عيل 

شمخاين أمن املجلس األعىل لألمن القومي اإليراين.
يف العمل السيايس يقال دامئًا إنه ال توجد عداوات دامئة وال صداقات 
دامئة وإمنا توجد مصالح دامئة، فا املصالح التي تتغنى بها اإلمارات 
مــن خــال هــذا التحــرك ويف هــذا الوقــت بالــذات؟ وهــل هنــاك رغبــة 

أمريكية يف هذا التحرك أم أن األمر ال يعدو نشاطًا سياسيًا إماراتيًا.
حديــث الشــيخ محمــد بــن زايــد يف حديثــه ملعهــد واشــنطن لسياســة 
الرشق األوسط ذكر أن إبرام اتفاقات إبرهام كان له عدة أسباب، أولها: 
أن هــذه االتفاقــات مــن أجــل الفلســطينين أنفســهم، وثانيهــا: إرســال 

انشغل كثرون مبا رصح به مصدر قيادي يف حركة حاس لقناة الجزيرة 
حيــث أكــد أن املقاومــة تــدرس خيــارات التصعيــد مــع االحتــال يف ظــل 
تواصــل الحصــار عــىل غــزة وتباطــؤ اإلعــار، وأن االعتــداءات الصهيونيــة 

عىل األقىص واألرسى سوف تفجر األوضاع مجددا.
فالعدوان عىل األرسى يتصاعد، ســواًء بعد نجاح ســتة أرسى يف التحرر 
مــن ســجن جلبــوع عــر نفــق، أو إرضاب ســتة أرسى بشــكل متزامــن عــن 
الطعام لفرات طويلة، وقد نجح بعضهم يف فرض تحرره عىل االحتال، 
وكل ذلــك ســاهم يف تأجيــج األوضــاع ميدانيــا، وهــو مــا نشــاهد آثــاره يف 
العمليــات الفرديــة التــي نعيشــها خــال األيــام واألســابيع األخــرة، كــا أن 
العــدوان عــىل القــدس واألقــىص يتصاعــد بطريقــة كبــرة، خاصــة ضمــن 
الحــرم  اقتحــام  خالــه  تــم  والــذي  الصهيــوين،  الحانــوكاه  عيــد  طقــوس 
تــم اقتحــام املســجد األقــىص  اإلبراهيمــي مــن قبــل رئيــس الكيــان، كــا 
املبــارك، كذلــك يتواصــل االســتيطان وتجريــف املقابــر، وهــدم البيــوت، 
وهــو مــا أثــار غضبــا شــعبيا واســعًا، وجــد صــداه يف التأييــد املقــديس 

الكبر لعملية الشيخ فادي أبو شخيدم النوعية.
كــا أن الجرميــة والفلتــان يتصاعــدان حاليــا ســواء يف الضفــة الغربيــة أو 
الداخل املحتل، وهو ما يدفع كثر من القطاعات الفلســطينية لاقتناع 
الــكل  بــرورة االشــتباك مــع االحتــال، لكونــه الســبيل األقــرص لتوحيــد 

العــرب  يواجــه  كــا  الفلســطيني  الشــعب  يواجــه  الــذي  األول  التحــدي 
يف  والتحــّرر  العدالــة  أهــل  مــن  نفســه  يعتــر  مــن  وكل  كافــة،  واملســلمن 
العامل، يتمثل يف كل ما ُيِعّد الكيان الصهيوين من مواصلة االعتداء عىل 
املســجد األقــىص كاقتســام الصــاة فيــه، بإقامــة الصــاة اليهوديــة الصامتــة 
"األنــوار"  عيــد  أو كاالحتفــال يف  أجازتهــا محكمــة صهيونيــة مؤخــرًا،  التــي 
اليهــودي، أو كــا إشــعال الشــمعدان )الرمــز الدينــي اليهــودي( يف أرجائــه 

ومن حوله.
هــذا التحــدي يحمــل طابــع الحــرب الدينيــة، بــا لــف أو دوران، كــا يحمــل 
طابع الحرب االقتاعية للشعب الفلسطيني من أرضه وقراه ومدنه، وذلك 
بهدف تهويد القدس واالستياء عىل كل فلسطن. صحيح أن حركة تحرير 
فلســطن ذات طابــع وطنــي تحــّرري وال تشــّن حربــًا دينيــة، ولكــن االنتهاكات 
التــي يتعــرض لهــا املســجد األقــىص والحــرم اإلبراهيمــي يف الخليل، تحمل 
من جانب الكيان الصهيوين طابع الحرب الدينية إىل جانب حرب االقتاع 

واإلبادة، والسيطرة عىل فلسطن.
ولهــذا يجــب أن ُيكشــف هــذا البعــد مــن أجــل ردعــه، ويجــب أن ُيــرّد عليــه 
إىل جانب الرد الوطني التحّرري برّد دفاعي إســامي من املســلمن كافة، 
باعتبــاره عدوانــًا عــىل الديــن، وليــس عــىل األرض واإلنســان فقــط. وهــو مــا 
يجــب أن يضغــط باتجاهــه عربيــًا وإســاميًا، كــا يجــب أن تشــّن الحملــة 
العاملية عىل الكيان الصهيوين ليس باعتباره مغتصبًا لفلسطن وعنرصيًا 
واســتيطانيًا، واحتااًل وخطرًا عىل الســلم واألمن العاملين فحســب، وإمنا 
باعتباره ُمدانًا بشــّن حرٍب دينية ضد املســجد األقىص والحرم اإلبراهيمي، 
ومنتهكًا للمقدسات املسيحية، واإلسامية، كا للراث والهوية والتاريخ.

هــذا التحــدي يعتــر امتــدادًا ملحــاوالت االعتــداء عــىل املســجد األقــىص 
التــي أدت إىل انــدالع االنتفاضــة وحــرب ســيف القــدس يف رمضــان- أيــار/ 
مايو 2021. وسيتجىل هذا التحدي يف رمضان- نيسان/ أبريل القادمن 
يتعظــوا  مل  الصهيــوين  الكيــان  قــادة  أن  يكشــف  الــذي  األمــر   ،2022 يف 

مــن الهزميــة التــي لحقــت بهــم يف حــرب ســيف القــدس، ومــا صحبهــا مــن 
انتفاضــات يف الشــيخ جــراح وبــاب العامــود، ويف الضفــة الغربيــة، ومناطــق 
الشــمعدان،  إلشــعال  اليــوم  مــن  يســتعدون  ملــاذا  يفــرّس  مــا  وهــو  الـــ48. 
واقتحــام األقــىص يف عيــد األنــوار. أي أنهــم مــا زالــوا مصممــن عــىل إعــادة 
الكــرّة مــرّة أخــرى، مــا يوجــب أن يكــون الفلســطينيون والعــرب واملســلمون 
يف  حــدث  كــا  آخــر  درســًا  وتلقينهــم  للمواجهــة،  االســتعداد  أهبــة  عــىل 
رمضان-أيــار/ مايــو املاضيــن. بــل يجــب أن ميتــد ليشــمل دحــر االحتــال 
وتفكيــك املســتوطنات وتحريــر رشقــي القــدس، بــا قيــد أو رشط، وليكــون 
كل ذلــك عــىل طريــق تحريــر فلســطن كل فلســطن مــن النهــر إىل البحــر، 
الــذي ال تراجــع عنــه، وهــو الحــل العــادل والوحيــد  والــذي يشــكل الهــدف 

للقضية الفلسطينية ولحق العودة.
أمــا التحــّدي الثــاين فيتمثــل يف املســاعي التــي راحــت تســتغل املطلــب 
مشــاريع  إىل  لحرفــه  غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار  بكــرس  والعــادل،  املحــق 
تستهدف ساح قطاع غزة ومقاومته. وهو ما تشجعه إدارة بايدن والكيان 
القــدس بجيــش  ألحقتهــا حــرب ســيف  التــي  انتقامــًا للهزميــة  الصهيــوين، 
العــدوان الصهيــوين وحربــه عــىل قطــاع غــزة يف أيــار/ مايــو الفائــت. هــذا 
التحــدي يريــد أن يحقــق مــن خــال رفــع الحصــار، بإعــادة البنــاء والتشــغيل 
والتعويــض عــن الخســائر، مــا مل يحققــه العــدوان اإلجرامــي الهمجــي، وهــو 
يتكــرّس أمــام صواريــخ املقاومــة التــي رضبــت يف كل االتجاهــات، وأمــام 
هّبــة الشــعب الفلســطيني ووحدتــه وانتفاضاتــه ومــا اســُتقبل بــه مــن تأييــد 

عاملي.
مبــارشة،  غــر  بصــورة  أمريــكا،  إليهــا  لجــأت  التــي  الخرقــاء  النظريــة  هــذه 
تشــرى  أن  تســتطيع  أنهــا  ظنــت  التــي  القــرن"  "صفقــة  أوهــام  تســتعيد 
الشــعب الفلســطيني، مبغريات املال واألعال، ليبيع وطنه ويتخىل عن 

حقوقه الثابتة يف فلسطن.
فبــداًل مــن أن تتحــّول تجربــة املواجهــة التــي خاضتهــا املقاومــة يف قطــاع 

العــريب  القومــي  األمــن  عــن  الدفــاع  يف  الطريــق  تحــّدد  تجربــة  إىل  غــزة، 
والفلســطيني، وذلك بتوحيد الصفوف والرد بالقّوة عىل القّوة الصهيونية 
الغاشــمة التــي طاملــا اعتــدت واحتلــت وأذلــت. إن الظــروف الراهنــة يف 
ظــل موازيــن القــوى العامليــة واإلقليمية أثبتت أن يف إمكان الفلســطينين 
والعــرب واملســلمن ليــس فقــط ردع العــدوان الصهيــوين فحســب، وإمنــا 

أيًضا إنزال الهزمية، واملّي للخاص من رّشه نهائيا.
بــداًل مــن ذلــك راح املهرولــون يزيــدون هرولــة، وجعــل الذيــن اعتقــدوا أن 
هــذه  يواصلــون  الصهيــوين،  والكيــان  أمريــكا  مواجهــة  عــىل  لنــا  قــدرة  ال 
النظرية التي ثبت فشلها، وسوء عاقبتها. وراح بعضهم يسعون إىل إغراء 
املقاومــة بالبحــث عــن الهــدوء والهدنــة الطويلــة، يف ظــل العيــش يف عامل 

املغريات عىل املستوين الشخيص والعام.
ولكــن لســوء حظهــم، أو لحســن حظهــم، فــإن الكيــان الصهيــوين نفســه الذي 
عرض التســهيات لتحقيق هذا التحدي؛ راح يف اآلن نفســه يعّد النتهاك 
مشــاريع  وتنفيــذ  االســتيطان،  يف  واإلمعــان  القــدس،  وتهويــد  األقــىص 
االقتــاع. وبهــذا كأنــه يقــول لهــم ال تنخدعــوا، نحــن نريــد املســجد األقــىص 
لنبنــي مكانــه الهيــكل. ونريــد أن نهــّود القدس وفلســطن، ونجعل كنائســها 

ومساجدها كاآلثار الرومانية عندما نهّجر مسيحييها ومسلميها.
إن الكيــان الصهيــوين يريــد بيــٍد أن يقــّدم إغــراءات لقطــاع غــزة، ويريد باليد 
األخــرى أن يصــادر املســجد األقــىص والقــدس وفلســطن كلهــا. ولكنــه ال 
يعلم أن شــعب قطاع غزة ومقاومته، وبإجاٍع وتصميم، يعتران املســجد 
األقىص والحرم اإلبراهيمي والقدس أعّز عليه من نفسه ومن القطاع، ومن 
كل أمــوال الدنيــا. وســيقول لهــم: بــل بئســت الحيــاة بــا املســجد األقــىص 

وبا القدس.
وكذلكم كل الشعب الفلسطيني، وهو ما ستؤكده األشهر القليلة القادمة 
وافلســطيناه،  صارخــة،  األقــىص  املســجد  مــن  الحناجــر  تنطلــق  عندمــا 

واعرباه، وامسلاه، وامقاومتاه، يف قطاع غزة.. واأحرار العامل.

عســكري أمنــي هــو بالــرورة يعمــل ضــد محــور املقاومــة يف املنطقــة، 
ولذلــك تــأيت زيــادة الشــيخ طحنــون مستشــار األمــن القومــي اإلمــارايت 
للواليــات  الســاح  مــن  مرشوعــة  إيرانيــة  مخــاوف  لتهدئــة  رمبــا  إليــران 
لنشــاطات  اإلماراتيــة  األرايض  اســتخدام  مــن  و)إرسائيــل(  املتحــدة 
عســكرية ضــد إيــران، خاصــة يف ظــل التهديــد الصهيــوين األخــر وغــر 
املعهــود بــأن الخيــار العســكري ضــد إيــران خــرج مــن قيــد الدراســة إىل 

واقع الفعل.
األمــر اآلخــر الــذي أدى إىل قيــام اإلمــارات بهــذه الخطــوات هــو الشــعور 
بالعزلة وفقدانها املتزايد لدور إقليمي كانت تسعى للقيام به، ولذلك 
تحــاول اإلمــارات مــن خــال هــذه التحــركات ترميم ما أفســدته سياســتها 
خال الفرة املاضية، ولكن رغم كل هذه التحركات أتصور أن اإلمارات 
لــن تجنــي الثــار التــي ترغــب بهــا، وذلــك ألن اإلمــارات ســتبقى عــىل 
الــدوام أســرًة لطبيعتهــا الحيوسياســية التــي لــن متكنهــا مــن القيــام بــأي 
دور محــوري يف املنطقــة رغــم محاولــة قيادتهــا للظهــور مبظهــر الاعــب 
القوي، فا هي من حيث املساحة أو عدد السكان أو العمق التاريخي 
والثقــايف مؤهلــة للقيــام بذلــك الــدور، وهــذا مــا كان يعيــه الشــيخ زايــد 
متامًا، ولذلك اتســمت سياســته طوال فرة حكمه بالسياســة التوافقية 
التــي تجنــب اإلمــارات الرصاعــات والنزاعــات التــي قــد تؤثــر فيهــا كدولــة 
صغرة ناشئة، ولقد نجحت هذه السياسة أميا نجاح فارتقت باإلمارات 
اســتخدام  خــال  مــن  متطــورة  دولــة حضاريــة  إىل  صحراويــة  دولــة  مــن 
الوفــرة املاليــة الناتجــة عــن تصديــر النفط، هذه السياســة الحكيمة التي 
افتقدهــا قــادة اإلمــارات حاليــًا حينــا ظنوا أن الوفــرة املالية قد متنحهم 

دورًا أكر من إمكانيات الدولة فكانت النتائج وخيمة.

يف غــزة، لكــن موظفــي الســلطة تــم حرمانهــم مــن ربــع رواتبهــم، وصحيــح 
مل  األونــروا  موظفــي  بعــض  لكــن  الداخــل،  يف  للعمــل  دخلــوا  عــااًل  أن 
يتلقوا رواتبهم، وإمنا حصلوا عىل سلفة محدودة، وهكذا تجد أن كمية 
األمــوال التــي تدخــل لغــزة يتــم التحكــم فيهــا إلبقــاء املجتمع تحت ســيف 

اإلنهاك املستمر، يف لعبة ال تكاد تتوقف.
التفاصيــل يف  مــن  يــكاد يعــرف كثــرا  الــذي  الواضــح أن االحتــال  ومــن 
فهــو  الوضــوح،  غايــة  يف  أمــور  رؤيــة  عــن  يعجــز  الفلســطينية  األرايض 
عاجــز فيــا يبــدو عــن قــراءة العقــل الجمعــي الفلســطيني، الــذي ال ميكــن 
أن يستســلم أبــدًا للواقــع الحــايل، فالحصــار بــات مســتحيًا، وستســتمر 
املواجهــة العســكرية مــع االحتــال جولــة بعــد جولــة، حتــى تنتهــي معانــاة 
املواطنن الفلســطينين ســواًء يف قطاع غزة عر الحصار، أو يف الضفة 
عــر االســتيطان واالعتقــاالت، أو يف القــدس عــر التهويــد واالقتحامــات، 

أو يف الداخل املحتل عر تشجيع الجرمية.
املسألة مسألة وقت، إما أن تتوقف جرائم االحتال جذريا، وإما أن كافة 
الســاحات الفلســطينية ســتذهب إىل مواجهة قد تكون غر مســبوقة مع 
االحتــال، ومــا املعركــة الســابقة إال منــوذج مصغــر مــا ينتظــر االحتــال، 
فهــل يــدرك العــدو الــدرس قبــل فــوات األوان، أمــا ســيعلن أنــه فوجــئ مبــا 

جرى، كا أعلن ذلك يف معركة سيف القدس.

هل تسعى اإلمارات لتغيري سياستها يف المنطقة؟

العدو يماطل والمقاومة تدق جدار الخزان

الفلسطينيون أمام تحديني

المستشار/ أسامة سعد

منري شفيق
عريب 21

إن تصور عودة اإلمارات إلى انتهاج سياسة توافقية 
كما كانت إبان عهد الراحل زايد غير واردة في ظل 

القيادة اإلماراتية الحالية، خاصة في ظل اإلصرار 
الشديد من القيادة اإلماراتية على المضي قدمًا 

في إقامة عالقات تتجاوز »الطبيعية« إلى عالقة 
حلف عسكري أمني هو بالضرورة يعمل ضد محور 

المقاومة في المنطقة

إن الظروف الراهنة في ظل موازين القوى 
العالمية واإلقليمية أثبتت أن في إمكان 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين ليس 

فقط ردع العدوان الصهيوني فحسب، وإنما 
أيًضا إنزال الهزيمة، والمضّي للخالص من 

شّره نهائيا.

سليمان سعد أبو ستة

المسألة مسألة وقت، إما أن تتوقف جرائم االحتالل 
جذريا، وإما أن كل الساحات الفلسطينية ستذهب 
إلى مواجهة قد تكون غير مسبوقة مع االحتالل، 
وما المعركة السابقة إال نموذج مصغر مما ينتظر 

االحتالل.
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اقتصادية

الــرف  وأشــار جــال لصحيفــة "فلســطني"، أن نســبة 
إىل  شــيقل   )2600( مــن  راتبــه  قلصــت  الجديــدة 

)1900( شيقل.

ولفت إىل أن )1000( شيقل من راتبه ذهب لتسديد 
مرابحة بنكية، وبقي له )900( شيقل.

نفقاتــه  يغطــي  ال  راتبــه  مــن  املتبقــي  أن  جــال  وأكــد 
عــى احتياجــات أرسته، وتســديد الديون، ودفع رســوم 
جامعيــة، معــرًا عــن خشــيته من اســتمرار نســبة الرف 

الحالية يف األشهر املقبلة.
كان  أنــه  عامــًا   )50( محســن  أحمــد  املوظــف  وأوضــح 
فــرض  قبــل  شــيقل،   )4000( قيمتــه  راتبــًا  يتقــاىض 
السلطة عقوباتها االقتصادية عى غزة يف عام 2017، 
ومــع  شــيقل،   )3000( إىل  تقلــص  الراتــب  أن  مبينــًا 
العــودة مجــددًا لنســبة الــرف )75 %( تلقــى محســن 

)2200( شيقل.

تنــأى  أن  رضورة  "فلســطني"،  لصحيفــة  محســن  وأكــد 

حــل  يف  املوظفــني  برواتــب  املســاس  عــن  الســلطة 
مشــكالتها املاليــة، مبينــًا أن املوظفــني العموميــني يف 
غــزة يواجهــون أوضاعــًا صعبــة، يف ظــل محدودية فرص 
للعــام  فــرض حصــاره  االحتــالل يف  الدخــل، واســتمرار 

.)15(

وأشار إىل إعالته )13( فردًا بينهم طلبة مدارس، إضافة 
إىل والديه املسنني اللذين يحتاجان إىل نفقات طبية 

شهرية.
رصف  اشــتية،  محمــد  اللــه  رام  حكومــة  رئيــس  وبــرر 
أمــوال  مــن  االحتــالل  اقتطــاع  إىل  منقوصــة  الرواتــب 
الشــهر  خــالل  شــيقل  مليــون   )214( بقيمــة  املقاصــة 

الجاري.
هيثــم  د.  االقتصــادي  االختصــايص  ألقــى  جانبــه  مــن 
دراغمــة باللــوم عــى حكومــة اشــتية يف فشــلها بــإدارة 
وقــوع  تنتظــر  الحكومــة  "إن  وقــال:  املاليــة،  أزماتهــا 

املشكلة ثم تبدأ يف البحث عن حلول".

إرباك الموظف
ونبــه دراغمــة يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، إىل أن 
تجزئــة الرواتــب مــن شــأنها أن تربــك املوظــف، وتــؤدي 

إىل ركود يف األسواق.
ورفض أن تسد حكومة اشتية عجزها املايل يف توسيع 
الرضائب والرســوم عى حســاب املواطنني لتداعياتها 

السلبية، داعيًا إىل نظام رضيبي شفاف.
وأشــار إىل تناقض ســلوك حكومة اشــتية املايل، مبينًا 
أنــه يف الوقــت الــذي تتحــدث فيــه الحكومــة عــن أزمــة 
ماليــة، تتخــذ سلســلة ترقيــات وتعيينــات لكبــار موظفي 

السلطة يف رام الله.
االســتفادة  يف  اشــتية  حكومــة  قصــور  دراغمــة  وانتقــد 
الفعلية من املوارد الطبيعية يف الضفة الغربية خاصة 

يف املجالني الزراعي والصناعي.
وُتعــد الرضائــب املجبــاة محليــًا وعــر املقاصة، مصدر 
رســوم  جانــب  إىل  اشــتية  لحكومــة  الرئيــس  الدخــل 
املعامــالت الحكوميــة بنســبة تبلــغ )%90( مــن مجمــل 

الدخل، يف حني تواجه الحكومة تراجعًا يف اإليرادات 
الخارجــي  الدعــم  معظــم  توقــف  عــن  الناجمــة  املاليــة 
أو  األمريــي  ســواء  العامــة،  امليزانيــة  لدعــم  املوجــه 

العريب أو األورويب.
واملقاصــة، هــي أمــوال رضائــب وجــارك عــى الســلع 
االحتــالل  ســلطات  تقــوم  املســتوردة،  الفلســطينية 
خصــم  بعــد  اللــه،  رام  إىل  شــهريا  وتحولهــا  بجبايتهــا، 
جــزء منهــا، بــدل ديــون كهرباء ومشــاٍف وغرامات، وبدل 
واملحرريــن  لــأرسى  الحكومــة  ترفهــا  مخصصــات 

وأهايل الشهداء.
خصومــات  بعــد  املقاصــة  أمــوال  متوســط  ويبلــغ 

االحتالل، متوسط )700( مليون شيقل شهريًا.
مــن جانبــه قــال االختصــايص االقتصــادي أســامة نوفــل: 
لتحقيــق  ماليــة  أزمــة  تفتعــل  اللــه  رام  يف  الســلطة  إن 
هدفــني؛ األول حــث الــدول املانحــة عــى مســاعدتها 
ماليا، والثاين، محاولة تقنني السيولة النقدية يف قطاع 

غــزة. وأشــار نوفــل يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، أن 
التقاريــر األخــرة أظهــرت أن اإليــرادات العامــة لحكومــة 
اشــتية زادت خــالل منتصــف العــام الجــاري بنســبة )6 
أزمــة  )20 %(، أي ال يوجــد  تراجعــت  والنفقــات   ،)%

مالية.
وأضــاف أن الســلطة تــدرك جيــدًا أن رواتــب موظفيهــا 
أحــد مصــادر الســيولة النقديــة يف قطــاع غــزة، ومــن ثــم 
تحــاول أن تســتخدم هــذه الورقــة للضغــط عــى القطــاع 

لتحقيق أغراض سياسية.
ورجــح نوفــل أن ترتاجــع دورة األعــال يف غــزة بســبب 
االســتقطاع الجديــد، بحيــث ينتقــل مــن  )- 47 %( إىل 

.)% 50 -(

ونبه إىل أن السلطة إن أرادت أن تبدأ بتقليص الرواتب 
وأصحــاب  موظفيهــا،  كبــار  برواتــب  تبــدأ  أن  فعليهــا 
صغــار  برواتــب  املســاس  دون  العليــا  الدرجــات 

املوظفني.

غزة/ فلسطني:
األرايض  ســلطة  ناقشــت 
املســاحة  مهنــة  تنظيــم  قانــون 
واملكاتــب املســاحية يف قطــاع 
غــزة، خالل ورشــة عمــل عقدتها 

أمس.
وقال رئيس سلطة األريض عاد 
البــاز لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة: 
إن الورشة تهدف إلصدار قانون 

ينظم العالقة ما بني املســاحني 
واإلدارة  املســاحة  ومكاتــب 
للتســهيل  للمســاحة،  العامــة 
عــى املواطنــني، وحتــى يعــرف 
كل جانــب مــا الصالحيــات التي 

تخصه.
تحديثــًا  جــاء  العمــل  أن  وذكــر 
لقانون املســاحة القديم، حيث 
جــرت تطورات تطلبت التعديل 

جمــع  تــم  لذلــك  القانــون،  عــى 
يف  املختصــة  الخــرات  كل 
بهــدف  القطــاع  يف  املســاحة 

مناقشة ذلك.
االنتهــاء  يتــم  أن  بعــد  أنــه  وبــني 
قانــون  مــروع  مناقشــة  مــن 
تســوية املســاحة، ســيتم إحالتــه 
ملجلس الوزراء ثم إىل املجلس 

التريعي بهدف إقراره.

غضب بين موظفي السلطة بعد خصومات من رواتبهم واقتصاديون يحذرون من تأثيراتها في غزة
رام الله- غزة/ رامي رمانة: 

آثار صرف حكومة اشــتية رواتب الموظفين العموميين 
منقوصًة، حالة غضب شــديدة في أوســاط الموظفين، 
في حين اعتبر مراقبون اقتصاديون أن الحكومة تتخبط 
فــي إدارة أزمتهــا الماليــة، وتحمــل فشــلها علــى كاهل 

الموظفيــن، محذريــن من مســاعي الســلطة إلى خفض 
معدل السيولة النقدية في قطاع غزة لتحقيق أغراض 

سياسية. 
وشــرعت حكومة اشتية، أمس بصرف رواتب موظفيها 
العمومييــن فــي الضفــة الغربية وقطاع غزة، عن شــهر 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بنســبة )75 %(، وبحــد أدنــى 
)1650( شيقاًل. وعبر الموظف محمد جمال )51( عامًا، 

عن اســتيائه الشــديد، لتلقيــه )75 %( من راتبه، مشــيرًا 
إلــى أن الخصــم يضعــه فــي أزمة مالية شــديدة لم يكن 

يتوقعها.

المالية: صرف رواتب 
التشغيل المؤقت 

والمياومة اليوم
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة املاليــة رصف رواتــب التشــغيل املؤقــت واملياومــة 
عن شهر سبتمر/ أيلول املايض، اليوم األربعاء.

وأوضحــت املاليــة يف تريــح، أمــس، أن عمليــة الــرف ســتبدأ 
اليــوم يف فــروع بنــك الريــد كافــة، وفــق اإلجــراءات املتبعــة يف 

مواجهة كورونا.

غزة/ فلسطني: 
أكدت لجنة متابعة ومراقبة عمل الشاليهات التي 
ترأســها وزارة الســياحة واآلثــار، أنهــا عممــت عــى 
أصحــاب الشــاليهات رضورة الحــد مــن اســتخدام 
اســتخدامها  تقنــني  عــى  والعمــل  اآلبــار  ميــاه 
ملعالجــة ميــاه املســابح بالطــرق الصحيــة، للحــد 

من نزف املخزون الجويف لآلبار.
وقال املدير العام لوزارة السياحة د. زكريا الهور 
اإلمــكان  قــدر  تســهل  الــوزارة  إن  أمــس:  بيــان  يف 
معامالت إجراءات الرتخيص الخاص بالشاليهات 
القامئــة، وتصويــب أوضاعهــا القانونيــة واإلدارية، 
عــى  حفاظــًا  العامــة  الســالمة  إجــراءات  وتأكيــد 

حياة وسالمة املواطنني.
بإيعــاز مــن لجنــة  لت  ُشــكِّ الهــور أن اللجنــة  وبــني 
وزارة  برئاســة  بغــزة  الحكومــي  العمــل  متابعــة 
الســياحة وعضويــة وزارة الداخليــة ممثلــة بالدفاع 
املــدين، ووزارة الصحــة، ووزارة الحكــم املحــي 
وسلطة املياه، مستمرة يف عملها ومهامها بزيارة 
كل الشــاليهات يف قطــاع غــزة، التــي يزيد عددها 
عــى )500( شــاليه، وذلــك بهــدف إجــراء عمليــة 
مســح شــاملة وتوثيق، ثم للتأكد من اتخاذها كل 
إجــراءات الســالمة واألمــان للمواطنــني، وكذلــك 
وزارة  لــدى  واإلداريــة  القانونيــة  أوضاعهــا  تســوية 

الســياحة. وأشــار إىل متابعــة تنظيــم هــذا القطــاع 
املهــم، وخاصــة مــع ازديــاد أعداد الشــاليهات يف 
مســتمر،  ارتفــاع  يف  واألعــداد  األخــرة،  األعــوام 
لذلــك نحــن يف حاجــة ملحة إلجراء مســح شــامل، 
وإمتــام كل اإلجــراءات القانونيــة وتطبيــق رشوط 
الســالمة للحفاظ عى ســالمة وحياة املواطنني، 
وقدمت تراخيص لعدد من الشاليهات ومكاتب 
الســياحة وأخطــرت عــددًا منهــا لتســوية أوضاعهــا 

القانونية واإلدارية.
مــن جهــة أخــرى أكــد الهــور ســعي الــوزارة لتطويــر 
واقــع الســياحة الداخليــة والنهــوض بهــا وتطويرها 
والعمل جنبًا إىل جنب مع املؤسسات السياحية 
لدعــم  تعــرتض طريقهــم  التــي  العقبــات  وتذليــل 

االقتصاد املحي.
وبني الهور أن الوزارة خالل الشهر املايض وّقعت 
مذكرة تفاهم مع جمعية وكالء الســياحة والســفر 
املقدمــة  الخدمــات  جــودة  وتحســني  إلســناد 

للمواطنني ومعالجة الركات العشوائية.
املرحلــة  أن  للســياحة،  العــام  املديــر  وأشــار 
لــكل  اإللكــرتوين  التحــول  ستشــهد  القادمــة 
املتابعــة  تصبــح  بحيــث  والطلبــات،  املعامــالت 
العامــة  املصلحــة  خدمــة  بهــدف  محوســبة، 

وتسهيل اإلجراءات والخدمات السياحة.

"اليونيسيف" تطلق أكبر 
نداء تمويلي في تاريخها 

بـ 9.4 مليارات دوالر
نيويورك/ األناضول:

أمــس،  "يونيســف"،  للطفولــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  أطلقــت 
أكــر نــداء متويــي يف تاريخهــا بقيمــة 9.4 مليــار دوالر، لتغطيــة 
أنشــطتها لصالــح األطفــال املتأثريــن بالنزاعــات وتداعيــات جائحــة 

"كورونا"، حتى نهاية عام 2022.
وقالــت املديــرة التنفيذيــة للمنظمــة هرنييتــا فــور، يف بيــان وصــل 
"األناضــول" نســخة منــه، إن "هــذا النــداء الطــارئ للتمويــل، البالــغ 
9.4 مليارات دوالر، يستهدف الوصول إىل أكرث من 327 مليون 

شــخص، مبــن فيهــم 177 مليــون طفــل، مــن املتأثريــن باألزمــات 
اإلنسانية و جائحة كورونا، يف جميع أنحاء العامل".

وأضافــت: "مــع اقــرتاب جائحــة كورونــا مــن عامهــا الثالــث، تــزداد 
محنــة هــؤالء األطفــال، مــع تعــرّث االقتصــادات وتزايــد الفقــر وعــدم 

املساواة".
وتابعــت: "يــأيت نــداء التمويــل هــذا، وهــو األكــر مــن نوعــه عــى 
الــذي  الوقــت  يف   ،)1946 عــام  )ُأسســت  لليونيســف  اإلطــالق 
دفعــت فيــه النزاعــات املتصاعــدة ماليــني األطفــال ومجتمعاتهــم 

إىل حافة الهاوية".
التــي  البلــدان  يف  األطفــال  عــى  "الهجــات  أن  عــى  وشــددت 
تشــهد نزاعــات، مبــا فيهــا الهجــات عــى البنيــة التحتيــة املدنيــة 
الرضوريــة لبقــاء األطفــال عــى قيــد الحياة، مســتمرة مبعــدل ينذر 

بالخطر".
وأفادت بأنه "تم تأكيد قرابة 24 ألف انتهاك جسيم بحق األطفال 

العام املايض، أي مبعدل 72 انتهاكا يف اليوم الواحد".
وأوضحت مديرة "اليونيسف" أن "قيمة النداء سيتم استخدامها 
يف متويــل الرامــج األساســية ألكــرث مــن 177 مليــون طفل محتاج 

يف 145 دولة ومنطقة حتى نهاية عام 2022".
الســتجابة  دوالر  مليــاري  تخصيــص  يشــمل  "النــداء  أن  وأردفــت 
طفــل  مليــون   13 يحتــاج  حيــث  أفغانســتان،  يف  اليونيســف 
ملساعدات إنسانية عاجلة، وبينهم مليون طفل يعانون من سوء 
التغذية الحاد الوخيم، يف وقت النظام الصحي فيه عى وشــك 

االنهيار".
كــا ســيتم تخصيــص مبلــغ إضــايف قدره 933 مليــون دوالر ضمن 
إحــداث  يف  الجائحــة  اســتمرار  مــع  "كورونــا"،  مكافحــة  جهــود 
انتكاســة يف التعليــم والصحــة والتغذيــة ورفاهيــة األطفــال بجميــع 

أنحاء العامل.
وتحتاج "اليونيسف" أيضا إىل "909 مليون دوالر ألزمة الالجئني 
السوريني، و334 مليون دوالر أخرى لأزمة داخل سوريا، و 484 
مليــون دوالر لالســتجابة يف اليمــن، وأكــرث مــن 356 مليــون دوالر 
لدعم برامج يف جمهورية الكونغو الدميقراطية"، بحسب البيان.

الخرطوم / وكاالت:
الســودان،  يف  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  أعلــن 
تباطؤ منو التضخم السنوي خالل أكتوبر/ ترين 
التــوايل،  عــى  الثالــث  للشــهر  املــايض،  األول 

مسجال 350.84 باملئة.
أســعار  أن  إىل  أمــس،  بيــان،  يف  الجهــاز،  وأشــار 
املستهلك يف السودان سجلت 365.82 باملئة 

عى أساس سنوي يف سبتمر/ أيلول املايض.
وتأخــر إصــدار تقرير التضخم يف أكتوبر، للظروف 
السياسية التي عاناها السودان خالل ذلك الشهر 

ويف نوفمر/ ترين الثاين املايض.
ومنــذ 25 أكتوبــر املــايض، يعــاين الســودان أزمــة 
الفتــاح  عبــد  الجيــش  قائــد  أعلــن  حيــث  حــادة، 
الســيادة  مجلــي  وحــل  الطــوارئ  حالــة  الرهــان 
والــوزراء االنتقاليــني، عقب اعتقال قيادات حزبية 
ووزراء ومســؤولني، ما أثار رفضا من قوى سياســية 

واحتجاجات شعبية مستمرة.
يف  املســجل  التضخــم  جــاء  التقريــر،  وبحســب 
أكتوبــر مدفوعــا بشــكل رئيــس بـــ "صعــود مجموعــة 

األغذية واملروبات بنسبة 208.55 باملئة".

ويف يونيــو/ حزيــران املــايض، أعلنــت الحكومــة 
االنتقالية رفع الدعم عن الوقود )البنزين، الديزل( 

نهائيا، ليزيد الضغوط عى أسعار املستهلك.
وتستهدف الحكومة السودانية يف موازنة 2021 

معدل تضخم بحدود 95 باملئة.
الحكومــة  املــايض، عومــت  ويف فرايــر/ شــباط 
جزئيــا عملتهــا الوطنيــة، مــا أدى إىل ارتفــاع ســعر 
جنيهــا   55 مــن  جنيهــا   375 مــن  ألكــرث  الــدوالر 
الســعر الرســمي قبــل التعويــم، يف مســعى لجــر 
الســوق  وأســعار  الرســمي  الســعر  بــني  الفجــوة 

املوازية.
الجمــريك  الــدوالر  ســعر  زيــادة  التعويــم  وتبــع 
للتجــار  املركــزي  البنــك  يبيعــه  الــذي  )الــدوالر 
بغرض استراد السلع( يف مارس/ آذار املايض، 
مــن 15 جنيهــا للــدوالر إىل 28 جنيها، األمر الذي 

أشعل رشارة موجة جديدة من التضخم.
عــن  الدعــم  رفــع  إىل  إضافــة  العملــة،  وتعويــم 
النقــد  لصنــدوق  أساســيان  مطلبــان  الســلع، 
تنفــذه  اقتصــادي  إصــالح  برنامــج  لدعــم  الــدويل؛ 

الحكومة السودانية.

السياحة تؤكد إلزام أصحاب الشاليهات 
تقنيَن استخدام مياه اآلبار

صالدوحة/ األناضول:
ثــاين،  آل  بــن حمــد  قطــر متيــم  أمــر  أقــر 
للدولــة  العامــة  املوازنــة  قانــون  أمــس، 
إنفــاق  بإجــايل   ،2022 املاليــة  للســنة 
مليــار   56.12( ريــال  مليــارات   204.3

موازنــة  عــن  باملئــة   4.9 بزيــادة  دوالر(، 
العام الحايل 2021.

بــن  عــى  القطــري،  املاليــة  وزيــر  وأرجــع 
وكالــة  نقلتــه  بيــان  يف  الكــواري،  أحمــد 
اإلنفــاق  يف  االرتفــاع  القطريــة،  األنبــاء 
املؤقتــة  الزيــادة  إىل  أســايس  بشــكل 
املتعلقــة  التشــغيلية  املروفــات  يف 
 ،2022 العــامل  اســتضافة كأس  بأنشــطة 
والتشــغيل  األمــن  تكاليــف  والتــي تشــمل 

لكافة الفعاليات.
وتقــدر املوازنــة، إجــايل اإليــرادات بنحو 
196 مليــار ريــال )53.85 مليــار دوالر(، 

بزيادة 22.4 باملئة عن ميزانية 2021.
وتقدر املوازنة الجديدة العجز بنحو 8.3 

مليارات ريال )2.28 مليار دوالر(.
وتم إعداد امليزانية عى أساس متوسط 
سعر نفط عند 55 دوالرا للرميل بسبب 
الطاقــة  أســعار  يف  امللحــوظ  االنتعــاش 

العاملية.
ســتعمل  املاليــة  وزارة  إن  الكــواري  وقــال 
األرصــدة  خــالل  مــن  العجــز  تغطيــة  عــى 
الديــن  النقديــة املتاحــة وإصــدار أدوات 
الحاجــة  دعــت  إذا  والخارجيــة،  املحليــة 

لذلك.
وأوضــح، أنــه تــم تخصيص مبلــغ 74 مليار 
للمروعــات  دوالر(  مليــار   20.3( ريــال 
الرئيســية مــن إجــايل مروفات املوازنة 

العامة لعام 2022.
وتخصــص املوازنــة لقطــاع التعليــم 17.8 
دوالر(،  مليــارات   4.89( ريــال  مليــار 
إجــايل  مــن  باملئــة   8.7 بنســبة  أو 

املروفات.
20 مليــار ريــال  تــم تخصيــص مبلــغ  كــا 
الصحــة،  لقطــاع  دوالر(  مليــار   5.49(

املروفــات  مــن  باملئــة   9.8 بنســبة 
اإلجالية.

وحسب بيانات حكومية، سجلت ميزانية 
دوالر  مليــار   1.35 مبقــدار  فائضــا  قطــر 
خالل األشهر الـ9 األوىل من عام 2021، 
مقابــل عجــز بقيمــة 1.13 مليــار دوالر يف 

الفرتة املاثلة من العام السابق.

أمير قطر يقر موازنة 2022 بحجم 
إنفاق 56.12 مليار دوالر تباطؤ نمو التضخم في السودان 

إلى 350 بالمئة في أكتوبر

سلطة األراضي تناقش قانون تنظيم 
مهنة المساحة

جانب من ورشة العمل يف غزة أمس       )فلسطني(



العمــل  مــن  ســنوات  ثــاث  الصــادي  واســتغرق 
التجريبــي البتــكاره، الــذي يعتقــد أنــه ســيحد مــن 
تــرر الخــزان الجــويف الــذي متلحــت %85 مــن 

مياهه نتيجة ترسب مياه البحر إليه.
املشــاريع  قامئــة  الصــادي  مــروع  وتصــدر 
األوســط  الــرق  مســابقة  يف  الفائــزة  الخــراء 
بجائــزة  وتــوج  الثالثــة،  للمــرة  الخــراء  لألبنيــة 
"أفضــل منتــج لألبنية الخــراء للعام 2021 -فئة 
اإلمــارات  مجلــس  يقيمهــا  والتــي  امليــاه"،  إدارة 

ا. لألبنية الخراء سنويًّ
والصادي باحث يف مجال املياه والبيئة، حاصل 
عــى درجــة املاجســتري يف علــوم امليــاه والبيئــة، 
ومدرب ريادة أعامل يف العديد من املؤسسات 

املحلية والدولية.
كــرة مشــكات  إن  يقــول لصحيفــة "فلســطني"، 
امليــاه يف القطــاع دفعتــه لاهتــامم بالبحــث نحــو 

هذا النوع من املشاريع.
ويوضــح أن "الفلــر األزرق" هــو عبــارة عــن مبــادرة 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  خدمــة  إىل  تهــدف 
وتطوير تقنية معالجة املياه سواء كانت للزراعة 
أو الــرب، وذلــك باســتخدام تكنولوجيــا خــراء 
يف  إهــدار  أو  كيميائيــة  إضافــات  أي  مــن  خاليــة 

استخدام الطاقة الكهربائية.
مزيــج  أنــه  يبــني  األزرق"  "الفلــر  ماهيــة  وعــن 
طبيعــي مــن بــذور نباتات متــت معالجتها طبيعًيا 
بطرق جديدة عاملًيا، ويتم توظيف هذا الخليط 
يف تنقيــة امليــاه، الفًتــا إىل أن النــرات هــو أكــر 

ملوث تتم إزالته يف ابتكاره.
وتفيــد معطيــات مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل 
بــأن %3.6 فقــط مــن اآلبــار يف قطــاع غــزة تتوافــق 
مــع معايــري منظمة الصحة العاملية لركيز ماديت 

الكلوريد والنرات.
إىل  امليــاه  يف  الكلوريــد  تركيــز  نســبة  وتصــل 
عــدة  مناطــق  يف  مليغرام/لــر   2000 مــن  أكــر 
مليغرام/لــر،   300 إىل  والنــرات  غــزة،  بقطــاع 
وذلــك بســبب التلــوث الناجــم عــن تــرسب امليــاه 

العادمة واملبيدات الزراعية، يف حني أن النسبة 
املســموح بهــا، وفًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، 
تبلــغ 250 مليغرام/لــر كلوريــد، و40 مليغــرام/

لر نرات.
ويعد عنرص النرات أحد أكر امللوثات صعوبة 
يف اإلزالــة عاملًيــا واألكــر كلفــة، عــدا عــن أرضاره 

يف الصحة بشكل كبري.
تنقية وإعادة تدوير

األزرق"  "الفلــر  فكــرة  أن  إىل  الصــادي  ويشــري 
ستشجع العمل مع القطاع الزراعي بشكل كبري، 
ألن نظام املعالجة يسعى لاستفادة من كل مر 
من األرايض الزراعية، إذ سيتم تجميع املياه يف 
أحــواض أو براميــل إضافــة إىل اســتخدام البــذور 
امليــاه صالحــة  توفــري  الزراعــة يف  مــع  املعالجــة 

للري، وأعاف وسامد من مخلفات املعالجة.
ويــرح الصــادي آليــة عمــل املنتــج، إذ يتــم وضع 
قوالــب الفاتــر يف أحــواض تجميــع امليــاه وإزالــة 
امللوثــات مــن خــال عمليــة النقــع، الفًتــا إىل أنــه 
طريــق  عــن  الخــراء  بالتقنيــة  امليــاه  إدارة  تتــم 

عمليــات  خــال  مــن  ومعالجتهــا  امليــاه  تجميــع 
مــن  الناتجــة  املخلفــات  تدويــر  وإعــادة  النقــع، 

عمليات املعالجة واستخدامها مرة أخرى.
ويقــدم مروعــه عــدة حلول تتمثــل يف الحصول 
واألمــاح  الكلوريــد  بإزالــة  نقيــة  ري  ميــاه  عــى 
املزارعــون  منــه  يســتفيد  طبيعــي  وســامد  منهــا، 
بالزراعــة، ووزارة  الدوليــة املهتمــة  واملؤسســات 

الزراعة، وسلطة املياه.
ويــرى أن اإلبــداع يف فكــرة املــروع يتمثــل يف 
يف  الخــراء  التكنولوجيــا  توظيــف  عــى  قدرتــه 
وميــاه  منخفــض،  بســعر  ســامد  وتوفــري  اإلنتــاج، 
معالجــة للــري، وعــدم وجــود آثار جانبيــة بل منتج 
صديــق للبيئــة، باإلضافــة إىل فحوصــات مســتمرة 
للميــاه والربــة مــن خال ربط التكنولوجيا بشــكل 
مبــارش مــع املــزارع يف أرض امليــدان، ويســعي 
امليــاه  عــن وضــع  إلكــروين  بتطبيــق  ذلــك  لربــط 

ونسب امللوثات.
ويبــني أن املــروع ســيحقق اســتدامة مســتمرة 
يعمــل  إذ  املنتوجــات،  يف  فاقــد  يوجــد  ال  ألنــه 
يف  املــروع  مكونــات  كل  اســتغال  عــى 
تحســني اإلنتاجيــة وتقليــل الــرر البيئــي، مؤكًدا 
لتشــغيل  فلســطينية  رؤيــة  األزرق"  "الفلــر  أن 
والزراعــي،  املــايئ  القطــاع  وتطويــر  الشــباب، 

واإلبداع يف املخرجات الفلسطينية.
خــال  مــن  املــروع  لتطويــر  الصــادي  ويســعى 
والدوليــة  املحليــة  املؤسســات  مــع  التشــبيك 
املعنيــة مبشــكلة ميــاه قطــاع غزة، هادًفــا من وراء 
صديــق  امليــاه  ملعالجــة  نظــام  إنتــاج  إىل  ذلــك 
للبيئــة، وإنشــاء مختــر بحثــي مركــزي يســتقطب 
جميــع الباحثــني وتطويــر أفكارهــم، وتوفــري فــرص 

عمل.
واجهتــه  التــي  والتحديــات  املشــكات  ومــن 
املقــدرة  وعــدم  القطــاع،  لخــارج  الســفر  صعوبــة 
الباحثــني  أعــداد  وقلــة  األجهــزة،  اســترياد  عــى 
املهتمــني يف املجــال لاســتفادة مــن خراتهــم، 

وقلة الدعم املايل.

غزة/ مريم الشوبيك:
بينام تلهو الطفلتان عى األرجوحة املعلقة 
وقاعدتها عجل كاوتشوك، قامت األم بنر 
الغســيل عــى حبــل معلــق يف باحــة املنــزل، 
املطبــخ  نحــو  اتجهــت  حتــى  انتهــت  إن  مــا 
لتصنع قوالب الكيك لزبونة ستتسلمها بعد 

سويعات قليلة.
حيــاة  تزيــني  األم  تحــاول  الحلــوى  بقوالــب 
أبنائهــا، بتوفــري دخــل مــادي يحقــق لهــم حيــاة 
كرمية، وذلك بعد استشهاد والدهم محمد 
الكــرى  العــودة  مســريات  يف  الحواجــري 
مــن   30 يف  انطلقــت  التــي  الحصــار  وكــرس 

مارس/ آذار لعام 2018م يف قطاع غزة.
للمصــور  فيلــم قصــري  هــو ملخــص  مــا ســبق 
مخيــم  مــن  الجــدي،  حســن  الفلســطيني 
يف  بــه  وفــاز  غــزة،  قطــاع  وســط  النصــريات 
مــع  "الحــب  مســابقة  يف  الثــاين  املركــز 
نظمتهــا  التــي  القصــرية  لألفــام  القصــص" 
مؤسســة" )ADARA( يف إندونيســيا حــول 
لصالــح  واألطفــال  للنســاء  اإلنســاين  الوضــع 

طريق الحياة يف تركيا مبشاركة 19 دولة.
الشــهيد  زوجــة  حيــاة  قصــة  الجــدي  اختــار 
الحواجري، وتكبدها عناء الحياة ومصاريفها 
بعــد رحيــل ســندها، وتعلــم صناعــة الكيــك 
عنــوان  لتكــون  أطفالهــا،  عــن  تتخــلَّ  ومل 
كيــك مغلفــة  قوالــب  فهــي  القصــري،  فيلمــه 
بالحب، وضحكات أطفالها تنســيها همومها 

املعيشة املضاعفة.
ويعمــل الجــدي مصــوًرا منــذ أكــر مــن عــر 
ودوليــة،  محليــة  أنبــاء  لــوكاالت  ســنوات، 
وشــارك يف تصويــر الحــروب العدوانيــة التــي 
شــنها االحتــال عــى قطــاع غــزة، ويف توثيــق 
انتهــاكات االحتــال بحق الفلســطينيني عى 
السياج األمني الفاصل رشقي قطاع غزة منذ 

عامني.
يقــول الجــدي لـ"فلســطني": "مــا ميــز فيلمــي 
أين اخرت قصة إنســانية المرأة كافحت من 
أجــل ضامن اســتمرارية حياتهــا برفقة أبنائها، 
ومل تتخــلَّ عنهــم فكانــت لهــم األم واألب يف 
ذات الوقت، يف ظل ظروف معيشية صعبة 

للغاية".
أمــر  دوليــة  مســابقة  يف  "الفــوز  ويضيــف: 
عظيــم بالنســبة يل، وال ســيام أننــي نافســت 
مصورين مخرمني ومحرفني من 19 دولة 

حــول العــامل، واســتطعت أن أوصــل رســالتي 
من خال الفيلم".

ويتابع: "لن يكون الفوز األخري، فهذه الجائزة 
فتحــت يل الطريــق لتوســعة مشــاركايت يف 
لتوصيــل  الدوليــة،  املســابقات  مــن  العديــد 
معاناة الفلسطينيني وال سيام سكان غزة مع 

االحتال اإلرسائييل".
وحــاز الجــدي ثــاث جوائــز عــن أفضــل صــورة 
ســنوات  يف  محليــة  ملســابقات  صحفيــة 

ماضية.
غــزة حققــوا  أن املصوريــن يف  ويلفــت إىل 
نتائــج مرفــة، فالعديد منهم اســتطاع حصد 
جوائــز عامليــة، وهــذا يثبــت أنهــم ميتلكــون 
واقتنــاص  توظيفهــا  ويســتطيعون  املوهبــة 
القصص امللهمة رغم الظروف الصعبة التي 

يعيشونها وضعف اإلمكانات.
املصوريــن  تحقيــق  أن  إىل  ويشــري 

الفلســطينيني نجاًحــا كبــرًيا عــى املســتوى 
يف  فلســطني  اســم  رفــع  يعنــي  الــدويل، 
العــامل  "وتذكــري  عالًيــا،  الدوليــة  املحافــل 
بــأرسه بــأن فلســطني موجودة عــى الخريطة، 
أبســط  ينتهــك  يــزال  ال  احتــااًل  هنــاك  وأن 
الحقوق اإلنسانية، ويواصل القتل، ويحارب 
ينقلــون  ألنهــم  واملصوريــن،  الصحفيــني 

جرامئه للعامل".
التصويــر  غــامر  لخــوض  الجــدي  ويطمــح 
خــارج قطــاع غــزة، وال ســيام يف البــاد التــي 
تعيــش رصاعــات وحــروب الكتســاب خــرات 
ومهــارات جديــدة يف عامل التصوير، وتوثيق 

معاناة الشعوب األخرى أيًضا.
هــي  كــام  الفــرح  تصــدر  غــزة،  هــي  هكــذا 
معتــادة تجــرع األمل، فالفرحــة مغلفــة بالكثــري 
تســتمر  غــزة  الحيــاة يف  ولكــن  اآلهــات،  مــن 

عى الرغم من كل ذلك.

غزة/ يحيى اليعقويب:
كانــت األفــكار تتزاحــم بداخــل الرســامة العرينيــة عطــاف 
أولئــك  عــى  الفــرح  رســم  عنــد  اســتقرت  التــي  النجيــيل، 
ــا كتبــت  األطفــال الذيــن ال يخرجــون مــن مناطقهــم، تلقائيًّ
منشــوًرا عــى صفحتهــا عــى "فيســبوك" تخــر فيــه عزمهــا 
مــن  االســتجابة  فكانــت  التطوعيــة،  "ألــوان"  مبــادرة  تنفيــذ 

الفنانني الذين تطوعوا للمشاركة أكر مام توقعت. 
يف ساحِة املتنزه مبدينة خان يونس، اصطف نحو تسعني 
طفــًا يرتــدون مابــس العيــد أمــام عطــاف التــي بــدأت يف 
تزيني وجوه األطفال برسومات لشخصيات كرتونية محببة 
لديهــم تغمرهــم فرحــة عارمــة، فمــع بســاطة املبــادرة فإنهــا 

تركت أثًرا لدى األطفال.
ويحتفل العامل يف الخامس من ديسمر/ كانون األول من 
كل عــام باليــوم العاملــي للتطــوع، إذ قــررت الجمعية العامة 
لألمــم املتحــدة اختيــار هــذا التاريــخ كيــوم للتطــوع يف 17 

ديسمر/كانون األول من عام 1985.
مبادرة لون

اشــرتها  التــي  واأللــوان  الرســم  أدوات  إن  عطــاف:  تقــول 
بجهود املتطوعني ال تقارن بردة فعل جميلة رسمت عى 
وجــوه األطفــال، وهــذا مــا يشــعرها بالرضا والســعادة خاصة 

أنها تحفز األطفال إىل التطوع عندما يكرون.
وباملبــادرات التطوعيــة التــي شــاركت فيهــا عطــاف، ســلط 

بيئــي  طابــع  ذات  وأخــرى  املهمشــة،  الفئــات  عــى  الضــوء 
كزراعة األشجار وتنظيف شاطئ البحر.

ومــن واقــع تجربتهــا تــرى أن العمــل التطوعــي يف قطــاع غــزة 
ينمي مهارة ويكسب خرة يف التعامل مع األشخاص لكن 
الجانــب الســلبي فيهــا أنهــا تنظــم برامــج بعيــدة عــن اهتــامم 

الشباب.
بــآالف  تدفــع  والحصــار  الصعبــة  الظــروف  أن  إىل  وتشــري 
الشــباب إىل العمــل التطوعــي لتطويــر قدراتهــم واكتســاب 
إليجــاد  منهــم  جــادة  محاولــة  "وهــي  تطبيقيــة،  مهــارات 
فرصــة عمــل، لكــن الكثــري منهــم ميضــون ســنوات طويلة يف 

املؤسسة ذاتها دون الحصول عى فرصة توظيف".
حق مهضوم

ا للعديد من اإلذاعات   إبراهيم أبو مرسة عمل مراسًا إذاعيًّ
ومصوًرا ملؤسسات خاصة تطوع فيها لسنوات عدة. يقول 
لصحيفــة "فلســطني": "بدايــة التطــوع جميلــة تكتســب مــن 
خالهــا خــرات وعاقــات مــع النــاس، لكــن يف النهايــة حــق 
املتطــوع مهضوًمــا، ال يحصــل عــى التقديــر مقابــل التطوع 

والخدمة التي قدمها، ما يجعلك تكره التطوع".
ويلفت إىل تعرضه لاستغال يف سنوات طويلة أمضاها 
أن متــي  "تخيــل  يتمــم ويف صوتــه غصــة:  التطــوع،  يف 
ســبع ســنوات يف التطــوع ويف النهايــة يــأيت شــخص جديــد 

يحصل عى وظيفة ثابتة".

فك الغارمين
ألــف  بنحــو  تعــج  الرطــة  مراكــز  ســجون  كانــت  وقــٍت  يف 
مديــون موقوفــني عــى ذمــم ماليــة زهيــدة تقــدر بنحــو 500 
شــيقل، أطلــق الكاتــب والناشــط د. فهمــي رشاب مبــادرة 

لفك الغارمني.
كان التفاعل مع مبادرته عى صفحة الشخصية عى موقع 
"فيســبوك" كبــرًيا، فعــى مدار العــام املايض جاب رشاب 
20 مركــز توقيــف داخــل املراكــز الرطيــة يف قطــاع غــزة، 

واســتطاع إنهاء حجز 1500 غارم، ويف هذا العام اســتطاع 
مساعدة ألف آخرين.

يقــول رشاب لصحيفــة "فلســطني" عــن دوافعــه نحــو العمــل 
التطوعي: "مل أتجه للعمل التطوعي اإلغايث بقرار مني، بل 
فرضت الظروف نفسها عى كل إنسان قادر عى أن يرسم 
الســعادة عــى وجــوه بعــض األرس املتــررة مــن الحصــار 
وفقــدت وظائفهــا، ثــم انتقلــت للمشــاريع التشــغيلية التــي 
تنقــل اإلنســان مــن طلــب الحاجــة وذل الســؤال إىل العمــل 

الريف والكريم".
إضافــة لذلــك، نفــذ مبــادرة لتوفــري 165 عربــة للمتعطلــني 
عــن العمــل، وكذلــك مبــادرة توفــري 100 آلــة خياطــة لــألرس 
مردًفــا:  اآلالت،  وفقــدت  الخياطــة  متتهــن  كانــت  التــي 
"العمل التطوعي متعب لكون عدد املحتاجني يف تزايد، 

خاصة أن اإلمكانات متواضعة".

فكر بغيرك
عــام 2012، بــدأ املبــادر املجتمعــي الشــاب كامل الهيقي 
وبإمكانــات  محــدود  مســتوى  عــى  بغــريك"  "فكــر  حملتــه 
مســاعدات  لتقديــم  األفــراد  بعــض  حولــه  تجمــع  بســيطة، 
الخواطــر"  وجــر  اإللهــي  "الثــواب  وكان  املتعففــة،  لــألرس 

دافًعا له لاستمرار.
لكن زخم املبادرة بدأ يف عدوان االحتال اإلرسائييل عى 
غــزة عــام 2014م، إذ يقــول الهيقــي لصحيفــة "فلســطني": 
"قدمنــا خالهــا رعايــة للنازحــني مــن طعــام وملبــس ومــأكل 
تنفيــذ  بدأنــا  ثــم  للنازحــني؛  املستشــفيات  يف  ومســكن 
مشــاريع كســوة مابــس وقضــاء حاجــات أرس فقــرية وبنــاء 

بيوت".
خدمــة  يف  إيجابيــة  ســمة  التطوعــي  "العمــل  وأضــاف: 
املجتمــع يحتــاج إىل إيجــاد جهــات تطوعيــة داعمــة بحيــث 
تحتســب ســاعات التطــوع بأجــر أو يكــون مقابلهــا ســاعات 

دراسية".
أمــى الهيقــي عــر ســنوات يف العمــل التطوعــي انضــم 
للمبــادرات التــي نظمهــا، كــام يذكر، نحــو ألف متطوع منهم 
مــن تنفيــذ مبــادرات أخــرى، الفًتــا إىل أن العمــل التطوعــي 
منحــه مكانــة مجتمعيــة، وأصبــح للمبــادرات التطوعيــة دور 
واأليتــام  الفقــراء  حيــاة  عــى  أثــًرا  تــرك  أســايس  مجتمعــي 

واملساكني.

بمبادرة "لون" عطاف النجيلي 
رسمت الفرح على وجوه األطفال
فك الغارمين.. مبادرة أعادت 

االعتبار لـ2500 موقوف 
على ذمم مالية

"فكر بغيرك" حملة جمعت 
حولها ألف متطوع 

ا االعمل التطوعي بغزة.. مبادرات المست هموم الناس وحققت أثًرا مجتمعيًّ العمل التطوعي بغزة.. مبادرات المست هموم الناس وحققت أثًرا مجتمعيًّ

فاز بمسابقة الشرق األوسط لألبنية الخضراء
"الفلتر األزرق" يعالج تلوث المياه بالتكنولوجيا الخضراء

            غزة/ هدى الدلو:
تعد مشــكلة ارتفاع نســبة الملوحة إحدى المشكالت الجسيمة التي يعانيها قطاع غزة، إذ 
ترتفع نسبة النترات إلى مستويات قياسية يظهر أثرها واضًحا على تصحر األراضي الزراعية، 
واعتماد المواطنين بشــكل أساســي على شــراء المياه المحالة عبر حافالت تجوب شــوارع 
القطــاع. ووضــع تلــك المعضلة الباحث صالح الصادي أمام تحدي البحث عن حل مســتدام، 
انتهــى بابتــكار الفلتــر األزرق الــذي يعمل علــى معالجة الميــاه الملوثة بالنترات باســتخدام 

التكنولوجيا الخضراء اعتماًدا على بذور النباتات. 

الحصار والبطالة تدفعان بآالف الشباب نحو التطوع المؤسساتي

الباحث صالح الصادي

"الكفاح بقوالب كيك" يحصد المركز "الكفاح بقوالب كيك" يحصد المركز 
"الثاني" في "الحب مع القصص""الثاني" في "الحب مع القصص"

حسن الجدي
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الحتـالل يهـدم منـزًل  ... 
وفاة و337 إصابة بفريوس   ... 

مطالبات لـ "أونروا" بتنفيذ   ... 

الحتالل يشدد حصار    ... 

أعلــن أنــا/ ياســمني محمــد محمــود دحــالن عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804747475 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ رائدة فواز سلامن أبو دقة عن فقد هويتي وتحمل 
955618335 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن/ شــادي محمــد رمضــان رمضــان عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 931515639 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

فقــد  عــن  إســالم ســعيد خنفــي حجــاج  أنــا املواطــن/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803596550 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  حــراره  وصفــي  حســام  يــارس  املواطــن/  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400922654 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن/ شكري سليامن حسني املقدمة عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 914765169 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن/ عبــد الفتــاح ســليامن محمــد أبــو شــامس 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 903327179 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن/ يوســف يعقــوب محمــود دردونه عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 405265216 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تحريــر عــودة إبراهيــم أبــو رجــال عــن فقــد هويتــي 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800679128 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن/ جهاد محمد شــتيوي أبو يوســف عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802015990 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن/ زهــري عبــد املنعــم نجــم نجــم عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 907860258 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الشــوا  يوســف  ســامي  هنــاء  املواطــن/  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802595538 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن/ جميــل محمــد مــوىس شــبات عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400709309 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إجــراء 961 فحصــا مخربيــا، مشــرية إىل تعــايف 117 حالــة مــن مصايب 
كورونا.

ولفتــت إىل أن اإلجــاميل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف 
مــارس/ آذار 2020 بلــغ 187956 إصابــة، منهــا 1444 حالــة نشــطة، 

و184856 حالة تعاٍف، و1656 حالة وفاة.
وأضافــت أن 68 مصابــا يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف املستشــفيات، 

منهم 42 حالة خطرة وحرجة.
وفيــام يتعلــق بالتطعيــامت، بينــت أن إجــاميل الجرعــات التــي وصلت 
تلقــوا  مواطنــني   515206 وأن  جرعــة،   1606760 بلــغ  غــزة  قطــاع 

اللقاح.
ويف الضفة الغربية، سجلت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة 
223 إصابــة بفــريوس كورونــا، وتعــايف 130 مصابــا، بعد إجراء 4820 

فحصا.
تســجيل  تــم  أنــه  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  الكيلــة يف  وذكــرت 
اإلصابــات يف الخليــل )74(، بيــت لحــم )46(، رام اللــه والبــرية )52(، 
ضواحــي   ،)2( ســلفيت   ،)16( نابلــس   ،)15( جنــني   ،)8( طوبــاس 

القدس )3(، طولكرم )5(، أريحا واألغوار )3(.
وتابعت أن نسبة التعايف من فريوس كورونا يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة بلغت %98.2، ونسبة اإلصابات النشطة %0.8، والوفيات 1% 
مــن مجمــل اإلصابــات، لفتــة إىل وجــود 58 مصابــا يف غــرف العنايــة 
املكثفة، يف حني يعالج يف مراكز وأقســام كورونا يف املستشــفيات 

92 مصابا، منهم 12 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الصطناعي.

لحركــة  الجامهــريي  العمــل  الالجئــني يف  مــن مكتــب شــؤون  بتنظيــم 
بــريوت،  اللبنانيــة  بالعاصمــة  أمــس،  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة 
بعنــوان "أونــروا واملجتمــع الفلســطيني يف لبنــان"، مبشــاركة ممثلــني 
عن فصائل فلسطينية وباحثني ومتخصصني يف الشأن الفلسطيني.

وأكــد رئيــس مجلــس العمــل الجامهــريي يف حركــة حــامس رأفــت مــرة 
أهمية بقاء "أونروا" واســتمرارها يف عملها وتأدية خدماتها األساســية 
ملصلحــة الالجئــني، مطالبــا الوكالة األممية بتنفيذ اللتزام الدويل يف 
إغاثــة وتشــغيل الالجئــني لحــني عودتهــم، وزيــادة الخدمــات للمجتمــع 
الفلســطيني، وإطــالق برنامــج طــوارئ فاعــل خاصــة يف هــذه الظــروف 

التي متر بها املخيامت يف لبنان.
وقــدم ممثــل حركــة حــامس يف لبنــان أحمــد عبــد الهــادي ورقــة تتضمن 
رؤية تحالف القوى الفلسطينية، وأطلق مبادرة لتشكيل لجنة مشرتكة 
فلسطينية لبنانية سياسية اجتامعية، ترشف عىل العالقة مع "أونروا" 

والتأكد من تنفيذها التزاماتها.
واستعرض د. إبراهيم الخطيب يف ورقة له، كلمة املدير العام لوكالة 
"أونروا" يف لبنان كالوديو كوردوين، متحدثا عن الظروف والتحديات 
الوضــع  انهيــار  مــع  تزامنــا  الفلســطينيون  الالجئــون  يواجههــا  التــي 
القتصــادي يف لبنــان، ومــا متــّر بــه الوكالــة األمميــة العــام الجــاري مــن 
ضائقــة ماليــة وصلــت إىل عــدم القــدرة حتــى اآلن عــىل رصف رواتــب 
املوظفــني، األمــر الــذي ينعكــس ســلبيا عــىل الخدمــات التــي تقدمهــا 

"أونروا" يف مجالت التعليم والصحة واإلغاثة.
األمــم  مــن  ميزانيتهــا  لتثبيــت  بالســعي  "أونــروا"  املشــاركون  وطالــب 
إغــايث  برنامــج  وإطــالق  لهــا،  التابعــة  األقســام  بباقــي  أســوة  املتحــدة 
طــارئ يف لبنــان، وإمتــام مــا كان ناقصــا إلطــالق العــام الــدرايس مــن 
تأمــني الكتــب والقرطاســية والــكادر التعليمــي، وإيجــاد حلــول عاجلــة 

ملواصالت الطلبة.
الالجئــني  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 للهيئــة  العــام  املديــر  وســلط 
الفلســطينيني عــي هويــدي، الضــوء عــىل تداعيــات "صفقــة القــرن" 
التصفويــة عــىل الالجئــني الفلســطينيني، معتربا "اتفــاق اإلطار" الذي 
نتائــج الصفقــة، ويــر  وقعتــه "أونــروا" مــع اإلدارة األمريكيــة هــو مــن 

مبصالح املوظفني.

القطاع منذ نحو 15 عاما، برا وبحرا وجوا، وتحت األرض.
الحاجز الذي تم افتتاحه يف حفل بحضور وزير جيش الحتالل وكبار 
أعضــاء املؤسســة العســكرية واألمنيــة، ميتــد عــىل طــول 65 كيلومــرًتا 
ويتضمــن جــداًرا تحــت األرض مــزوًدا بوســائل الكشــف التكنولوجيــة، 

وسوًرا ماديا وحاجًزا بحريا، ونظام كشف وغرف قتال.
وقــال رئيــس قســم الحــدود بجيــش الحتــالل "الربيجاديــر جــرال عريان 
للغايــة،  واملعقــدة  الكبــرية  املشــاريع  أحــد  كان  الجــدار  إن  أوفــري": 
لتــاليف تهديــد وخطــر أنفــاق املقاومــة التــي تعــد الخطــر اإلســرتاتيجي 

علينا.
حركــة  يحــرم  الجــدار  أن  غانتــس  بينــي  الحتــالل  جيــش  وزيــر  وزعــم 
النوعيــة يف تنفيــذ  مــن إحــدى قدراتهــا  املقاومــة اإلســالمية حــامس 

عملياتها، وهي األنفاق.

محكمة االحتالل تبت في قضيته اليوم

"أبو هواش" يواصل إرضابه لليوم 
الـ113 رفًضا العتقاله اإلداري

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
يخــوض األســري هشــام أبــو هــواش إرضابــه املفتوح عن الطعام، داخل ســجون 

الحتالل اإلرسائيي؛ رفًضا لعتقاله اإلداري لليوم الـ113 عىل التوايل.
وأفــاد املتحــدث باســم نــادي األســري عبــد اللــه زغــاري، بــأن محكمــة الحتــالل 
العليــا، قــررت أول مــن أمــس، عــدم البــت يف اللتــامس املقــدم مــن محامــي 

النادي جواد بولس، إلنهاء العتقال اإلداري ألبو هواش.
النــادي  مــن محامــي  أمــس، أن املحكمــة طلبــت  لـ"فلســطني"،  وبــنيَّ زغــاري 
يف بدايــة الجلســة ســحب اللتــامس كــون اإلجــراءات القانونيــة مل تنتــِه بعــد 
يف محكمــة الســتئناف العســكرية، إل أنــه وبعــد اإلرصار عــىل رضورة ســامع 

الدعاءات، قررت املحكمة إبقاء اللتامس معلًقا.
وبــنيَّ أن املحكمــة اإلرسائيليــة حاولــت إظهــار حياديتها وأنها صاحبة إجراءات 
قانونيــة، بإدانتهــا املوجهــة لنيابــة الحتــالل؛ لعــدم إحضار األخــرية تقرير طبي 

طلبته املحكمة يف جلسة سابقة يوضح الحالة الصحية لألسري املرب.
وقــال إنــه بنــاء عــىل ذلــك لجــأت محكمــة الحتــالل إىل تأجيل البــت يف قضية 
أبــو هــواش إىل اليــوم األربعــاء، ومــن املقــرر أن تحــر النيابــة تقرير طبي حول 

حالة األسري.
وعــرب زغــاري عــن أملــه بــأن تقــر املحكمــة إنهــاء العتقــال اإلداري ألبــو هــواش، 

وإطالق رساحه.
وأضــاف أن ذلــك يــأيت بعــد التامســات عديــدة تقــدم بهــا نادي األســري للطعن 
ــا أمــام محكمــة الحتــالل، وكانــت األخــرية ترفــض  يف اعتقــال أبــو هــواش إداريًّ

إنهاء اعتقاله متجاهلة تدهور حالته الصحية. 
وذكــر زغــاري أن أبــو هــواش، تعــرَّض لسلســلة انتهــاكات وجرائــم بحقــه، وهــو 
ميــر بظــروف صحيــة وخطــرية بســبب عــدم اســتجابة الحتــالل ملطلبــه وإنهــاء 

اعتقاله.
وأبــو هــواش، هــو أحــد األرسى الســتة الــذي خاضــوا معركة أمعاء خاويــة تزامًنا 

بعضهم ضد سياسية العتقال اإلداري.
وهــؤلء األرسى إضافــة إىل أبــو هــواش، شــادي أبــو عكــر، كايــد الفســفوس، 

مقداد القواسمة، عالء األعرج، ورايق بشارات.
واســتطاع جميعهــم انتــزاع قــرار بإنهــاء اعتقالهــم اإلداري بعــد مــرور أيــام طويلة 
قضوهــا بــني الحيــاة واملــوت وهــم مربــون عــن الطعــام، مــا عــدا أبــو هــواش 

الذي ما زال مرًبا يف مسعى لنتزاع حريته.

مخابرات السلطة تعتقل محررًا مصاًبا بـ"كورونا" يف الخليل

إدانات حقوقية لحظر االحتالل صحفيني فلسطينيني من السفر

الخليل/ فلسطني:
اعتقل جهاز مخابرات الســلطة صباح أمس، األســري 
ألســباب  الخليــل  مدينــة  يف  ازغــري  صــالح  املحــرر 

سياسية.
مجموعــة  نقلتهــا  إفــادة  يف  ازغــري  عائلــة  وأكــدت 
مصــاب  نجلهــا  أن  العدالــة"،  أجــل  مــن  "محامــون 

بفريوس كورونا ويعاين من أعراض شديدة.
كــام أنــه جريــح ســابق برصــاص قــوات الحتــالل ومل 

ُيشَف من إصابته، عالوة عىل أنه مريض بالقلب.
وكان الجهــاز ذاتــه اعتقــل يف الخليــل الناشــط عامد 

القواسمي بعد استدعائه للمقابلة أول من أمس.
فــإن هــذه الســتدعاء  القواســمي،  وبحســب عائلــة 
هــو الثالــث خــالل فــرتة قصــرية، وأنــه متــت مصــادرة 
مقابلــة  يف  الشــخصية  وهويتــه  املحمــول  هاتفــه 

أجــل  مــن  "محامــون  طالبــت  بدورهــا،  ســابقة. 
العدالة" بضامن حامية وسالمة ازغري والقواسمي، 
إىل  اللــه  رام  يف  العامــة  النيابــة  دعوتهــا  وجــددت 

اإلفراج الفوري عن جميع املعتقلني السياسيني.
تصاعد انتهاكات السلطة

كانت املجموعة الحقوقية ذاتها حذرت مؤخرا من 
مغبــة اســتمرار العتقــالت السياســية غــري القانونيــة 
التــي تنفذهــا أجهــزة الســلطة األمنيــة يف محافظــات 

الضفة الغربية. 
وأكــدت تصاعــد وتــرية حمــالت العتقــال منــذ بداية 
طالــت  والتــي  املنــرم،  األول  أكتوبر/ترشيــن 
مواطنــني ونشــطاء عــىل خلفيــات متعــددة بســبب 
النتامء السيايس أو مامرسة حرية الرأي والتعبري.

وبّينت أن عدد املعتقلني ما بني موقوفني أو مفرج 

عنهــم منــذ منتصــف مايو /أيار املايض تجاوز حتى 
اآلن؛ ما يقارب مئتي حالة اعتقال.

وقالت: إن هذه األرقام هي األسوأ منذ سنوات يف 
ســجل حقــوق اإلنســان يف مناطــق الســيطرة األمنيــة 

للسلطة.
األمنيــة  حملتهــا  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وتواصــل 
املســعورة بحــق نشــطاء وطلبــة الجامعــات الضفــة، 
طالت عدًدا من املواطنني أغلبهم أرسى محررون.

كــام صّعــدت أجهــزة الســلطة مؤخــًرا يف اعتداءاتهــا 
حــامس  حركتــي  أنصــار  وخاصــة  املواطنــني  عــىل 

والجهاد اإلسالمي.
وتضمنــت العتــداءات منــع رفع رايات الفصائل يف 
مواكــب اســتقبال املحرريــن واملناســبات الوطنيــة 
ومالحقة النشطاء عىل خلفية انتامئهم السيايس.

رام الله/ فلسطني:
واملرصــد  حــدود"  بــال  "مراســلون  منظمــة  أدانــت 
ســلطات  حظــر  اإلنســان،  لحقــوق  األورومتوســطي 
الصحفيــني  عــرشات  اإلرسائيــي  الحتــالل 
الغربيــة  الضفــة  مــن  الســفر  مــن  الفلســطينيني 

املحتلة، مطالَبني برفع هذه القيود فوًرا.
مشــرتك  بيــان  يف  واملرصــد  املنظمــة  وذكــرت 
الذيــن  اإلعالميــني  الفاعلــني  بــني  مــن  أن  أمــس، 
جائــزة  الحائــزة  حســونة،  مجدولــني  الحظــر  طالهــم 
الســتقاللية لعــام 2021، وأنــه مبوجــب الحظــر ل 
تســتطيع الســفر لتســلم جائزتها شــخصيا، أو حتى 
العــودة إىل تركيــا، حيــث كانــت تقيــم قبــل أن تجد 
يتحكــم  التــي  الغربيــة  الضفــة  يف  عالقــة  نفســها 

الحتالل يف منافذها.
التــي  الوحيــدة  ليســت  حســونة  أن  البيــان  وأكــد 
عامــني.  منــذ  املســتمر  الوضــع  هــذا  يف  تعيــش 
وبحســب املعلومات التي اســتقتها "مراسلون بال 

حــدود"، فــإن العــدد اإلجــاميل للصحفيــني الذيــن 
طالهم اإلجراء السالب للحرية يفوق 20 صحفيا.

ووفــق البيــان، فإنــه يف العديــد مــن هــذه الحــالت 
م أي أســباب لتفســري قــرارات الحظــر، وتــربر  ل ُتقــدَّ
ســلطات الحتــالل حظــر حســونة بـ"أســباب أمنية"، 

دون مزيد من التفاصيل.
يف  األوســط  الــرشق  مكتــب  مســؤولة  وعــّدت 
"مراســلون بال حدود" صابرين النوي منع ســلطات 
الســفر،  مــن  الفلســطينيني  الصحفيــني  الحتــالل 
انتهاكا واضحا لحريتهم يف التنقل، مشرية إىل أن 
مخابرات الحتالل ومعها ســلطته القضائية تتذرع 
دامًئــا مبــا تســميه "ملفــات رسيــة"، حتــى ل تضطــر 
إىل توضيــح األســباب أو الدوافــع مــن جهة، وإلبقاء 
تلك القيود قامئة إىل أجل غري مســمى يف ســياق 
يبلغ فيه التعسف أقىص تجلياته من جهة أخرى.

املرصــد  يف  اإلعــالم  مســؤولة  وأوضحــت 
نــور علــوان أن الصحفيــني ليســوا  األورومتوســطي 

أطرافا يف الراع، وأن تغطيتهم لألحداث الجارية 
عليهــا،  يعاقبــوا  أن  تســتوجب  جرميــة  ليســت 
مضيفــة أن تطبيــق هــذه السياســات مــن ســلطات 
والعمــل  التعبــري  لحريــة  انتكاســة  ميثــل  الحتــالل 

الصحفي عىل حد سواء.
يذكــر أن الحظــر يطــال العديــد مــن الصحفيــني منذ 
عــدة ســنوات، ويف إثــر ذلــك اضطــر مديــر الربامــج 
العامــة بقنــاة القــدس العــريب نــواف العامــر للبقــاء 
لـ"أســباب   ،1983 عــام  منــذ  الغربيــة  الضفــة  يف 

أمنية" بناًء عىل اعتقال سابق.
وتعــد هــذه القيــود مرهقــة نفســيا للصحفيــني، إذ 
تدفعهم إىل الستقالة يف بعض األحيان، كام هو 
حال ســامي أبو ســامل، فبعد أن تقطعت به الســبل 
يف غزة منذ عام 2016، قدم عدة طلبات للســفر 
اجتامعــات مجلــس  لحضــور  الغربيــة،  الضفــة  إىل 
إدارة وكالتــه اإلخباريــة التــي يعمــل لديهــا، لكن كل 

محاولته باءت بالفشل.

غزة/ فلسطني:
باإلجــامع  الترشيعــي،  املجلــس  ق  صــدَّ
يف  أمــس،  عقدهــا،  التــي  جلســته  خــالل 
مقــره مبدينــة غــزة، عــىل تعيــني د. محمــد 

ا جديدا. النحال نائبا عامًّ
وأكــد املكتــب اإلعالمــي للترشيعــي، يف 
تريــح، أن التصديــق جــاء بنــاء عــىل قــرار 
يف  النظامــي  للقضــاء  األعــىل  املجلــس 

بتاريــخ 2/12/2021   )11( رقــم  جلســته 
بتنســيب املستشــار "النحــال" نائبــا عامــا، 
وذلــك بعــد تثبــت الترشيعــي مــن ســالمة 
الــرشوط  انطبــاق  مــن  والتأكــد  اإلجــراءات 
 )1( القضائيــة  الســلطة  قانــون  الــواردة يف 

لسنة 2002.
وعقــب ذلــك، تســّلم النحــال، مهامــه َخَلًفا 
ضيــاء  املستشــار  الســابق  العــام  للنائــب 

الدين املدهون. 
وأكــد النحــال، خالل كلمتــه، أهمية العمل 
التــي  الســامية  العــدل  ورســالة  النيــايب 
يسعى لتحقيقها من خالل تكاتف الجهود 

وتضافرها مع أركان العدالة وموظفيها. 
وأشاد النحال، خالل كلمته، بجهود سلفه 
مــن النــّواب العاّمــني الســابقني، بدايــًة مــن 
أســس  الــذي  جــرب  إســامعيل  املستشــار 

مسرية العمل النيايب، ثم َخَلفه املستشار 
الــذي واصــل املســري عــىل  محمــد عابــد، 
ضيــاء  باملستشــار  وانتهــاًء  الــدرب،  ذات 
قواعــد  أرىس  الــذي  املدهــون،  الديــن 

العدل والستقرار يف النيابة العامة. 
يف  الدكتــوراه  عــىل  حاصــل  والنحــال، 
يف  مستشــارا  وعمــل  الــدويل،  القانــون 
وزارة الخارجيــة ورئيســا لدائرة املعاهدات 

لقســم  رئيســا  ثــم  الدوليــة،  والتفاقيــات 
ووكيــال  اإلســالمية،  الجامعــة  يف  القانــون 

لوزارة العدل ملدة أربع سنوات.
مالحقــة  لهيئــة  رئيســا  النحــال  عمــل  كــام 
)توثيــق(،  اإلرسائيليــني  الحــرب  مجرمــي 
القانونيــة  األبحــاث  عــرشات  ولديــه 
والحقوقيــة  األكادمييــة  واملشــاركات 

امُلتميزة.

ا »الترشيعي« يصدِّق عىل تعيني »النحال« نائًبا عامًّ

الحافــالت واملواطنــني، مــا تســبب بأزمــة 
خانقــة عطلــت حركتهــم، خاصــة الطلبــة، 
إىل  الذهــاب  عــدم  إىل  اضطرهــم  مــا 
مدارســهم أو معاهدهــم خــارج املنطقــة، 
إىل  الوصــول  مــن  العــامل  متكــن  وعــدم 

أماكن عملهم.
وهــذه املنطقــة تضم أكرب تجمع مقديس 
شــعفاط  مخيــم  تجمعــات  مــن  ســكاين 
وضاحية راس خميس وحي راس شــحادة 

وضاحية السالم وبلدة عناتا.
منزل الشهيد

الشــهيد  منــزل  الحتــالل  قــوات  وعاينــت 
الفــدايئ فــادي أبــو شــخيدم منفــذ عمليــة 
 21 القــدس يف  النــار يف مدينــة  إطــالق 
نوفمرب/ ترشين الثاين املايض، وأخذت 

قياساته متهيًدا لهدمه.
قــوات  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
يف  عناتــا  شــارع  اقتحمــت  الحتــالل 
شــعفاط بأعــداد كبــرية وصــول إىل منــزل 

أبو شخيدم.
قــوات  اقتحمــت  نوفمــرب،   23 ويف 
وأزالــت  شــخيدم  أبــو  منــزل  الحتــالل 
أمــام  املعلقــة  الشــهيد  وصــور  لفتــات 
تقديــرا  الحــي  أهــايل  رفعهــا  التــي  منزلــه، 

لبطولته.
مــن  صنوًفــا  الحتــالل  قــوات  ومتــارس 
العربــدة ضــد عائلــة الشــهيد أبو شــخيدم، 
منذ أن نجح يف تنفيذ عملية إطالق النار 
التــي أســفرت عــن مــرع جنــدي وإصابــة 
3 آخريــن، ومل تــرتك القــوات ومخابراتهــا 
أفراد العائلة بحالهم، إذ تقوم بضغوطات 

نفسية عليهم، كإجراء انتقامي.
محــرر،  أســري  عاًمــا(   42( شــخيدم  وأبــو 
يف  املاجســتري  درجــة  عــىل  حاصــل 
مربيــا  ويعمــل  اإلســالمية،  الرشيعــة 
ومدرســا للرتبيــة اإلســالمية يف املدرســة 

الرشيدية بالقدس.
قــوات  هدمــت  الخليــل،  جنــوب  ويف 
"أبــو خشــبة"  منطقــة  منــزل يف  الحتــالل 
يقيــم فيــه 13 فــردا، وبــر ميــاه، للمواطــن 
 60 جرفــت  حــني  يف  تــريك،  أبــو  عــادل 
مبنطقــة  املواطنــني  أرايض  مــن  دومنــا 
"فاتــح صــدره" يف قريــة أم الخــري مبســافر 
يطــا لعائلــة محمــد، و40 دومنــا يف تجمــع 
قــروي  ملجلــس  التابــع  الزويديــن  بــدوي 
الكعابنــة وأم الــدرج مبســافر يطا، لعائلتي 
والبســايطة، وذلــك عــىل مقربــة  زويديــن 

من مستوطنة "كرمئيل".

5 دومنــات  الحتــالل  قــوات  كــام جرفــت 
ملســتوطنة  املحاذيــة  رصارة  مبنطقــة 
رشق  شــامل  الشــيوخ  بلــدة  يف  "آصفــر" 

الخليل، لعائلة شاللدة.
قــوات  هدمــت  لحــم،  بيــت  غــرب  ويف 
الحتــالل 3 غــرف زراعيــة وأخطــرت بهــدم 
مزرعــة لرتبيــة األبقــار واملــوايش يف بلــدة 

نحالني.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الحتالل 
منطقتــي  يف  الزراعيــة  الغــرف  هدمــت 
"الصليب" و"خلة العدس" رشق وشامل 
عــوض،  محمــد  للمواطنــني  البلــدة، 
ومحمــود شــكارنة، ورشيــف مصطفى، يف 
شــكارنة  محمــود  املواطــن  ســلمت  حــني 
مســاحتها  البالــغ  مزرعتــه  بهــدم  إخطــارا 
500 مــرت مربــع، مبنطقة "النصبة" شــامل 

فيهــا  مــا  إلزالــة  أيــام   3 وأمهلتــه  البلــدة، 
مــن أبقــار ومــواش ومقتنيــات، بزعــم عــدم 

الرتخيص.
تهويد وإصابات

إعــامر  لجنــة  الحتــالل  قــوات  ومنعــت 
الرتميــم  أعــامل  اســتكامل  مــن  الخليــل 
يف  وغريهــا  الكهربائيــة  والصيانــة 

املسجد اإلبراهيمي.

وأوضــح مديــر املســجد ورئيــس ســدنته 
قــوات  أن  ســنينة  أبــو  حفظــي  الشــيخ 
الحتــالل منعــت موظفــي لجنــة اإلعــامر 
من اســتكامل أعامل الرتميم فيه، والتي 
تشــمل أعــامل صيانــة كهربائيــة وغريهــا، 
وطــالء  ســطحه  عــىل  ترميــامت  وإجــراء 
جدرانــه، وتنظيــف أحجــاره والنقوشــات 
مــن  ذلــك  وغــري  التاريخيــة،  اإلســالمية 

األعامل الفنية.
وأكــد أبــو ســنينة يف تريحــات صحفية 
اإلبراهيمــي  املســجد  داخــل  العمــل  أن 
مــن صالحيــات وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلعــامر،  لجنــة  مــع  بالتنســيق  الدينــة 
وأن إجــراءات الحتــالل التعســفية تــأيت 
فــرض  ومســتوطنيه  محاولتــه  إطــار  يف 

سيطرتهم عىل املسجد وتهويده.
عــرشات  أصيــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
جــراء  مــن  بالختنــاق  املواطنــني 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  استنشــاقهم 
خــالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام 
قــوات الحتــالل قريــة ديــر نظــام شــامل 

غرب مدينة رام الله.
وتواصل قوات الحتالل إغالق مدخي 
املدخــل  عــدا  أيــام،   10 منــذ  القريــة 

الشاميل، وتعتدي عىل املواطنني.
األســري  الحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
عامــا(   27( الزهــور  حمــزة  املحــرر 
ويوسف أبو جندية )22 عاما(، ورضوان 
أبو جندية )30 عاما(، وجرب عوض )38 
عامــا( عقــب تفتيــش منازلهــم والعبــث 
إىل  إضافــة  الخليــل،  يف  مبحتوياتهــا 
بيــت  بلــدة  مــن  مســاملة  باســم  الشــاب 
عــىل  الســفر  مــن  عودتــه  أثنــاء  يف  عــوا 

معرب الكرامة.
حواجزهــا  الحتــالل  قــوات  ونصبــت 
مبدينــة  أحيــاء  عــدة  يف  العســكرية 
ســعري  بلــديت  مداخــل  وعــىل  الخليــل، 
وحلحــول، وأوقفــت مركبــات املواطنــني 
وفتشتها ودققت يف بطاقات هوياتهم، 

ما تسبب يف إعاقة مرورهم.
الحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
صــالح،  أبــو  جعفــر  املحرريــن  األرسى 
صــالح،  أبــو  وحســان  حــامد،  وعصــام 
وتفتيشــها،  منازلهــم  مداهمــة  عقــب 
مصعــب  الطالــب  اعتقلــت  حــني  يف 
صبيــح )17 عامــا( يف أثنــاء خروجــه مــن 
املدرســة متجهــا إىل منزلــه، رشق بيــت 

لحم.




