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5 وفيات و402 إصابة بفيروس 
كورونا في الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
بفــروس  5 وفيــات و402 إصابــة جديــدة  أمــس، تســجيل  الصحــة،  أعلنــت وزارة 

كورونا، إضافة إىل 191 حالة تعاٍف، يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي: إن 4 حاالت وفاة نتيجة اإلصابة بـ"كورونا" سجلت 

يف الخليل بالضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة يف قطاع غزة.
 ،18 التــايل: "طوبــاس  النحــو  وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــى 

الخليل 103، بيت لحم 53، نابلس 23، سلفيت 3، جنني 13، رام الله 
والبرة 32، طولكرم 4، قلقيلية 1، أريحا واألغوار 2، قطاع غزة 151".

في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة اإلعمار

مصدر قيادي في حماس: ندرس 
خيارات التصعيد مع االحتالل

غزة/ فلسطني:
أفــاد مصــدر قيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بــأن الحركــة تــدرس 
خيــارات التصعيــد مــع االحتــال اإلرسائيــي يف ظــل حصــار غــزة وتباطــؤ إعــادة 
اإلعــار. وقــال املصــدر لقنــاة "الجزيــرة" الفضائية، مســاء أمــس، إن االعتداءات 
األوضــاع  ســيفجران  األرسى  واســتهداف  األقــى  املســجد  عــى  اإلرسائيليــة 

مجدًدا. وتابع: "لن نسمح باستمرار الوضع الحايل، واملرحلة القادمة 
ســتثبت مصداقيــة مــا نقــول". وأضــاف املصــدر القيــادي: "نعــر عــن 
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محافظات/ محمد األيوبي:
استشــهد فتــى فجــر أمــس، برصــاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، بعدما دهسه أحد جنوده 
قرب حاجز عســكري إســرائيلي يفصل الضفة 
الغربيــة المحتلــة عــن األراضــي الفلســطينية 

المحتلة عام 1948، وفق وسائل إعالم عبرية.
الرســمية،  العبريــة  "كان"  إذاعــة  وذكــرت 
دهــس  عمليــة  تنفيــذ  حــاول  الفتــى  أن 
بمركبــة  واصطدامــه  االحتــالل  قــوات  ضــد 
حاجــز  عنــد  تفتيــش  بنقطــة  يقودهــا  كان 

"جبــارة" العســكري بيــن طولكــرم والطيبــة 
إلــى إصابــة جنــدي  المثلــث، مــا أدى  فــي 
إســرائيلي بجــروح خِطرة في الــرأس والصدر 
واألطراف.وأضافــت أن جنــوًدا آخريــن أطلقوا 
النــار علــى الفتــى، وأصابــوه بجــروح بالغــة 

الخطــورة، وُنقــل إلــى أحــد المشــافي فــي 
أراضــي الـ 48، حيث ُأعِلن استشــهاده الحقا.

وأشــارت إلــى أن الشــهيد هــو الفتــى محمد 
نضــال يونــس )15عاًمــا( مــن مدينة 
الغربيــة. الضفــة  شــمال  نابلــس 

أكدت أن الضفة ماضية إلى 
المواجهة الشاملة عاجاًل أم آجاًل

الفصائل تبارك 
عملية الدعس في 

طولكرم وتدعـــو 
لتصعيد المقاومة

غزة- طولكرم/ عبد الله الرتكاين:
باركــت فصائــل فلســطينية عمليــة الدعــس البطوليــة التــي نفذها الشــهيد 
محمــد نضــال يونــس )16 عاًمــا(، وأصــاب خالهــا جندًيــا إرسائيلًيــا بجراح 
مدينــة  بــني  الفاصــل  العســكري  جبــارة  حاجــز  عنــد  أمــس،  فجــر  خطــرة 

طولكرم شال الضفة والطيبة يف املثلث.
ودعت الفصائل لتصعيد املقاومة يف الضفة الغربية، مؤكدًة أن الضفة 

ماضية إىل املواجهة الشاملة مع االحتال عاجا أم آجًا.
وكان الشــهيد يونــس مــن ســكان نابلــس، قد دعــس مبركبته، فجر 

ا وأصابه بجروح خطرة. أمس، جندًيا إرسائيليًّ

مركز حقوقي يحذر من تصاعد وتيرة 
استيالء االحتالل على األرض الفلسطينية

مخطط إسرائيلي لبناء 
حي استيطاني جديد 

في بيــــت صفافـــا
القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:

لبنــاء حــي  احتــايل  عــن مخطــط  أمــس،  إعــام عريــة   كشــفت وســائل 
استيطاين جديد قرب بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس املحتلة.

والبنــاء"  للتخطيــط  املحليــة  "اللجنــة  تســمى  مــا  أن  وذكــرت 
اإلرسائيليــة يف القــدس املحتلــة ســتناقش إقامــة الحــي، الــذي 

"اإلسالمية المسيحية" تدعو 
األمم المتحدة إلى التحقيق 
في جرائم القتل اإلسرائيلية

القدس املحتلة/ فلسطني:
طالبــت الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرة القــدس واملقدســات األمــم 

يرتكبهــا  التــي  القتــل  جرائــم  يف  فــوري  تحقيــق  بفتــح  املتحــدة 
وقالــت  الفلســطينيني.  بحــق  بــارد  بــدم  اإلرسائيــي  االحتــال 

"أبو علي مصطفى" 
تحــذر االحتالل من مغبة 

استمرار جرائمه بحّق شعبنا
غزة/ فلسطني:

حــذرت كتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــى، الجنــاح العســكري للجبهــة 
حاقاتــه  اســتمرار  مغبــة  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال  الشــعبية، 
اإلجرامية الجبانة واستفزاز شعبنا، "وإال سيكون للمقاومة كلمة 

رام اهلل/ فلسطين:
اعتدى عناصر من إدارة 
سجون االحتالل اإلسرائيلي 
على "األسرى الستة" الذين 
انتزعوا حريتهم من سجن 
"جلبوع" عبر "نفق الحرية"، 
في أثناء جلسة محاكمتهم 
أمس. وأمهلت محكمة 
االحتالل النيابة العامة 
اإلسرائيلية أسبوًعا التخاذ قرار 
بإلغاء لوائح االتهام ضدهم أو 
االستمرار فيها، على أن تعقد 
جلسة المحاكمة المقبلة في 
16 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأغلقت محكمة االحتالل 
أبوابها أمام الطواقم 
الصحفية ومنعتهم من 
توثيق االعتداءات على 
األسرى بالضرب والدفع وهم 

مكبلون باألصفاد.

األسير "أبو هواش" يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم 112 
رغم خطورة وضعه الصحي

الخليل/ فلسطني:
يواصــل األســر هشــام أبــو هــواش )40 عاما( إرضابــه املفتوح عن الطعام 

لليــوم الـــ112 تواليــا، رفضــا العتقالــه اإلداري، رغــم خطورة وضعه 
األرسى  شــؤون  هيئــة  وذكــرت  حرجــة.  مرحلــة  ودخولــه  الصحــي 

حجج إسرائيلية واهية لحرمان أهالي 
أسرى "عوفر" من زيارة أبنائهم

رام الله-غزة/ جال غيث:
عى الدوام ودون انقطاع، تطّبق سلطات االحتال اإلرسائيي سياساتها 

التنكيلية بحق األرسى وعائاتهم، بهدف التضييق عليهم وكرس 
إرادتهم. ومنذ جائحة كورونا، تذرعت ســلطات االحتال بحجج 

سلسلة بشرية ووقفة في بيت لحم 
ونابلس إسناًدا لألسرى واألسيرات

بيت لحم-نابلس/ فلسطني:
برشيــة  سلســلة  يف  أمــس،  أرسى،  وأهــايل  املواطنــني  مئــات  شــارك 

ووقفــة يف بيــت لحــم ونابلــس بالضفــة الغربيــة املحتلــة، إســناًدا 
لــأرسى واألســرات يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي. ففي بيت 

وضع خطة مشتركة لتنفيذها في أسبوع القدس واألقصى

"ملتقـى العلمـــاء" 
يؤكـد التفـاهم مع 

األمة اإلسالمية حول 
المقاومة الفلسطينية

إسطنبول-غزة/ محمد املنراوي:
اإلســامية  األمــة  ومعهــم  التفافهــم  العلــاء  مؤسســات  ملتقــى  أكــد 
حــول "املقاومــة الباســلة عــى أرض فلســطني التــي أذاقــت العدو وبال 
أمــره ومرَّغــت أنفــه يف الــرتاب عــى الرغــم مــن الــذلِّ والهوان، وال ســيا 
امللتقــى خطــة مشــرتكة  ووضــع  األخــرة".  القــدس  ســيف  معركــة  يف 
لتنفيذهــا يف أســبوع القــدس واألقــى الــذي يوافــق األســبوع األخــر 

مــن شــهر رجــب مــن العــام الهجــري الجــاري، وذلــك يف اختتــام 
أعال ملتقاه أمس نرًة للقدس وفلسطني، الذي ُعِقد عى 

تعزية
أرسة ســلطة النقــد الفلســطينية ممثلــًة بامُلحافظ فــراس ملحم، يتقدمون 
زوجهــا  بوفــاة  واملواســاة  التعــازي  بأحــر  القمبــز،  أبــو  ديانــا  زميلتهــم  مــن 

املرحوم بإذن الله
المهندس هشام أبو القمبز "أبو جعفر"

ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ويســكنه فســيح 
جناته ويلهم آله وذويه جميل الصر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بعنوان "جبهة عربية لمقاومة التطبيع والتصفية"

الجبهة الشعبّية تبـــدأ 
فعاليات انطالقتها الـ54 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني أمس، بــدء فعاليات انطاقتها 
التطبيــع  ملقاومــة  عربيــة  "جبهــة  عنــوان  تحــت  والخمســني  الرابعــة 
والتصفيــة". وقالــت الجبهــة يف تريــٍح صحفــي: "يف ظــل مــا يتعــرّض 
لــه شــعبنا مــن حالــة اســتهداف وعــدوان متواصــل، ومــا يكابــده مــن حصار 
وأوضاع معيشــّية واقتصادّية صعبة، ووفاًء لتضحيات الشــهداء، وإســناًدا 

مــن  وانطاًقــا  االحتــال،  ســجون  يف  األبطــال  وأرسانــا  ألســراتنا 
واملجتمعــي،  الوطنــي  وبرنامجهــا  والثوريــة،  الكفاحّيــة  مبادئهــا 

ا بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًّ

استشهاد فتى برصاص قوات االحتالل قرب طولكرم

االعتـداء على أسرى "نفق الحرية" 
فـي أثنــــــاء جلســــــة محاكمتهـــم

جنني/ فلسطني-صفا:
تجــددت الليلــة املاضيــة املواجهــات بــني أجهــزة 
جبــع  بلــدة  يف  غاضبــني  وشــبان  الســلطة  أمــن 
جنــوب جنــني عــى خلفيــة مقتــل الشــاب مهــران 
 3 قبــل  األمريكيــة  العربيــة  الجامعــة  يف  خليليــة 

أيام.

وقالــت مصــادر محليــة لـ"صفــا": إن املواجهــات 
جنــني  طريــق  بفتــح  األمــن  قيــام  عقــب  اندلعــت 

نابلس الذي أغلقه الشبان.
 ويف وقــت الحــق، شــيع أهــايل بلــدة جبــع أمــس، 

جثــان املغــدور مهــران خليليــة، عقــب 
تفاهــات مــع لجنــة اإلصــاح الليلــة قبــل 

غزة/ نور الدين صالح:
أكــدت الجبهتــان الشــعبية والدميقراطيــة لتحريــر 
فلســطني، أن حركة حاس شــّكلت إضافة نوعية 
للنضــال الوطنــي الفلســطيني منــذ انطاقتها قبل 

34 عامًا، وساهمت بخلق تقاربات مع الفصائل 
وهنــأت  الفكــري.  االنحيــاز  عــن  بعيــدًا  األخــرى 

صحيفــة  مــع  تريحــات  يف  الجبهتــان 
"فلســطني"، حــاس بذكــرى انطاقتهــا 

تشييع غاضب لجثمان المغدور خليلية

تجــدد المواجهـات بيــن أجهـــزة 
السلطة والشبان بجبع جنوب جنين

شددتا على ضرورة "السير ُقُدًما نحو طريق المقاومة"

الجبهتان: حماس شّكلت 
إضافة نوعية للنضال الوطني

 وساهمت بتقارب الفصائل
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جنود االحتالل يعتدون على األسرى خالل جلسة المحاكمة أمس    ) األناضول ( 

) APA (                 جرافات االحتالل بحماية الجنود تهدم منزاًل في الخليل أمس
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إعالن عن طرح عرض مناقصة توريد مركبة 
قرى األطفال SOS فلسطني ، فرع منظمة دولية إنسانية واجتامعية تتواجد يف اكرث 
مــن 137 دولــة وتعمــل عــى مســاعدة األطفال فاقدي الرعايــة األرسية و العائالت و 
تقويــة ومتكــني 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 الرشوط التالية: 
• مواعيــد اســتالم كراســة العطــاء هــي الثالثــاء، األربعــاءو االحــد املوافقــة 7، 
8 و13 كانــون األول 2021، بــني 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 الرشكــة أو الشــخص بإنهــاء عمليــة التوريــد يف مــدة أقصاهــا 5 يــوم 

عمل من تاريخ الرتسية.
• 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 
الرتســية و يف حــال وجــود اختــالف بــني مــا تــم تقدميــه فــإن املنظمــة تتحفــظ 

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

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

لــزوم  تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن اســتجالب عــروض أســعار 
اختيار وتعني مدقق حسابات لعام 2021, حسب البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العــروض  تســليم  موعــد   -  
2021/12/12 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم  األحد  املوافق  2021/12/12 الساعة 
02:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عى مستندات العرض من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء 

املـوافـق  2021/12/07  .
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف عرض السعر. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
aarroqi@gedco.ps :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعادة إعالن استجالب عروض أسعار 

H21 /24 رقم
الخاصة: اختيار وتعيني مدقق حسابات 

لرشكة توزيع كهرباء غزة لعام 2021

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
عطاء امتياز إدارة وتشغيل مركز رشاد الشوا الثقافي

تعلــن بلديــة غــزة عــن طــرح عطــاء امتيــاز إدارة وتشــغيل مركــز رشــاد الشــوا 
الثـــقايف ، رقــم  MOG-2021/23و ذلــك وفقــًا للــرشوط املرجعيــة ووثائــق 
التقــدم  املجــال  هــذا  يف  واملختصــة  املهتمــة  الــرشكات  فعــى  العطــاء، 

للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجــب أن يكــون الرشكــة مســجلة يف ســجالت الرضيبــة ولديهــا خــربة يف 

مجال الدعاية واالعالن وتشغيل املرافق العامة.
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
4. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل شاملة جميع الرضائب.

5. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول العطــاء )تأمــني ابتدائـــي( بقيمــة 5000 دوالر 

أمريـــي، يف ظــرف منفصــل عــن املظــروف الفنــي واملــايل امــا عــى شــكل 
كفالة بنكية صالحة ملدة 118يوم او عى شــكل شــيك بني صادر من بند 

معتمد من سلطة النقد. 
مكتــوب  ومــايل،  فنــي  عــرض  عرضــني:  املقــدم  العــرض  يتضمــن  أن  يجــب   .6

عليــه اســم املــرشوع ورقــم العطاء واســم مقــدم العرض واملفــوض والعنوان ورقم 
تليفونات أو الجوال والربيد اإللكرتوين الرسمي للتواصل موقعًا ومختوما عليه.

7. ميكــن للــرشكات املهتمــة و الراغبــة يف املشــاركة يف هذا العطاء االطالع 

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء  مــن مكتــب مدير وحــدة العطاءات 
واملشــرتيات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبــز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2021/12/07 وحتى تاريخ 2021/12/23.
8. ملزيد  من االستفسارات يرجى التواصل مع السيد رئيس قسم العاقات 

العامة م. حسن عودة جوال :  0599815007.
9. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عرش ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/12/23 يف العنــوان املشــار 
لــن  أنــه  اليــه ادنــاه، بحضــور ممثــي الــرشكات املشــاركة بالعطــاء مــع العلــم 
يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجب 
تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية وإيداعــه يف صنــدوق 

املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
10. اجراءات الرتسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة.

11. العنوان املشار اليه أعاله: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــيس بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

                                                                          بلدية غزة  

اعادة إعالن عطاء بالظرف المختوم 
صادر عن بلديات المحافظة الوسطى

) دير البلح – النصرات – الربيج – املغازي – الزوايدة – املصدر – وادي السلقا (
بشــأن تلزيم ســوق المحافظــة الوســطى المركزي 
الموحد للخضار والفواكه وسوق الحالل والمسالخ 
تعلن بلديات )دير البلح – النصرات – الربيج – املغازي – الزوايدة – املصدر – 
وادي السلقا( عن رغبتها بتلزيم سوق املحافظة الوسطى املوحد املركزي للخضار 
والفواكه وكذلك سوق الحالل واملسالخ بطريق الظرف املختوم ملدة سنة ميالدية 
كاملــة للعــام 2022 تبــدأ مــن تاريــخ 2022/1/1 وتنتهــي بتاريــخ 2022/12/31 
وذلــك حســب رشوط الئحــة املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن الحصــول 

عليها من بلدية النصرات خالل ساعات الدوام الرسمي وفقًا للرشوط التالية:
ألــف  مائــة  شــيكل(   100.000( وقــدره  ابتدائيــا  تأمينــا  مــزاود  ُيرفــق كل   .1

شيكل نقدًا أو مبوجب شيك بني أو مبوجب كفالة بنكية سارية املفعول 
ملدة 45 يوم من تاريخ فتح املظاريف.

2. الحد األدىن لدخول املزاد يبدأ مببلغ و قدره ) 700000 شيكل ( سبعامئة 

الف شيكل و لن ُيلتفت ألية عطاءات او مزايدة تبدأ بقيمة أقل من ذلك .
3. يدفــع مــن يرســو عليــه املــزاد قيمــة مبلــغ التلزيــم كاملــة ونقــدًا خــالل 48 

ســاعة مــن تاريــخ إشــعاره برســو املــزاد عليــه، ويف حــال عــدم التســديد خالل 
املــدة املحــددة يحــق ملجلــس اإلدارة املكلــف مصــادرة التأمــني، مــع حــق 
املجلس إعادة طرح العطاء مرة أخرى او اعطائه ملن يليه يف ترتيب املزاد.

4. يتوجــب عــى ملتــزم الســوق التقيــد  بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة 

املزايــدة طبقــًا لنظــام تلزيــم أســواق الجملــة للخضــار و الفواكــه رقــم 3 لســنة  
1998 وتعديالته ونظام املسالخ ونظام سوق الحالل املصدق عام 2018. 

مــن  االنتهــاء  حتــى  املدفــوع  بالتأمــني  املطالبــة  بعــدم  مــزاود  كل  يلتــزم   .5

إجراءات التعاقد عى من يرسو عليه املزاد. 
6. أجــور اإلعــالن بالصحــف عــى مــن يرســو عليــه املــزاد حتــى لــو تــم التلزيــم 

عرب التفاوض املبارش.
الســاعة   2021/12/09 املوافــق  الخميــس   يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .7

الحادية عرشة صباحًا بصالة االجتامعات مبقر البلدية الرئييس ، عى ان تودع 
العطاءات يف صندوق العطاءات قبل الساعة العارشة صباحًا من نفس اليوم. 
8. ميكن الحصول عى كراس الرشوط "الئحة املزايدة" ومنوذج العطاء من مركز الجباية 

يف  بلدية النصرات اعتبارا من صباح يوم الثالثاء املوافق 2021/12/07 مجانًا .
9. عــى كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة وكذلــك النمــوذج املعــد 

للعطاء حسب ما هو مبني ومطلوب بالالئحة.
10.  من حق مجلس اإلدارة املكلف بالسوق إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11.  البلديــات املعلنــة غــر ملزمــة بــأي عــرض ولهــا أن تحيــل الســوق عــى 

أفضل العروض وليس بالرضورة أعالها.
مجلس اإلدارة املكلف لسوق املحافظة الوسطى املركزي املوحد 

مركز حقوقي يحذر من تصاعد وتيرة استيالء االحتالل على األرض الفلسطينية
مخطط إرسائييل لبناء حي استيطاين جديد يف بيت صفافا

أكدت أن الضفة ماضية إلى المواجهة الشاملة عاجاًل أم آجاًل
الفصائل تبارك عملية الدعس يف طولكرم وتدعو لتصعيد املقاومة

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
 كشــفت وســائل إعــالم عربيــة أمــس، عــن مخطــط 
بلــدة  قــرب  اســتيطاين جديــد  حــي  لبنــاء  احتــاليل 

بيت صفافا جنوب مدينة القدس املحتلة.
وذكــرت أن مــا تســمى "اللجنــة املحليــة للتخطيــط 
والبنــاء" اإلرسائيليــة يف القــدس املحتلة ســتناقش 
إقامــة الحــي، الــذي ســيطلق عليــه اســم "جفعــات 
حشــاكيد"، والــذي مــن املقــرر أن يتــم بنــاؤه عــى 

مساحة 38 دومنا من أرايض بيت صفاف.
وسيقام الحي االستيطاين الجديد عى بعد أمتار 
بيــت  بلــدة  يف  الفلســطينيني،  منــازل  مــن  قليلــة 
صفافــا، التــي يعــاين ســكانها مــن قلــة أرايض البنــاء 
يف ظــل مخططــات االحتــالل املســتمرة ملحــارصة 
ســلطات  وتعمــل  االســتيطاين.  بالبنــاء  املنطقــة 
االحتــالل عــى تطويــق بيــت صفافــا مبســتوطنات 
مســتوطنة  إقامــة  مخطــط  أبرزهــا  كان  جديــدة، 
صادرهــا  معظمهــا  أراض  يف  همتــوس"  "غفعــات 
االحتــالل مــن ســكان بيــت صفافــا، حيــث تقلصــت 
بفعــل   1212 إىل  دومنــا   5288 مــن  مســاحتها 
االستيالء املمنهج عى أراضيها منذ عام 1948.

وفــق  قســمني  إىل  قّســمت  القريــة  أن  إىل  يشــار 
معاهدة رودوس عام 1949 بني االحتالل واألردن، 
ومنــذ ذلــك الحــني بدأ االحتالل برسقة أراضيها يف 
مــن  جــزءا  بنــى  حيــث  لســيطرته،  الخاضــع  القســم 
مستوطنة القطمون ومستوطنة بات عى أراضيها، 
مــع اقتطــاع مســاحة مــن الجانــب األردين يف حينــه 

املحاذي للسياج الفاصل واعتباره منطقة هدنة.
حــرب  بعــد  لالحتــالل  بشــقيها  القريــة  وخضعــت 

.1967

يشــار إىل أن االحتــالل اســتوىل عــى العديــد مــن 

أمــالك  بقانــون  الرتاخيــص  مــن  وحرمهــا  األرايض 
الغائبني، كام صادر يف سبعينيات القرن املايض 
نحو 200 دونم لشق طريق "دوف يوسيف" ليصل 
بــني مســتوطنة جيلــو جنوبــا وبــات شــامال، وفصــل 

القرية إىل نصفني: رشقي وغريب.
وصــادر االحتــالل 80 دومنــا مــع بدايــة الثامنينيــات 
القســم  الــذي فصــل  برعــام"  لشــق طريــق "مــويش 
بذلــك  لتصبــح  مركزهــا،  عــن  القريــة  مــن  الشــاميل 

مقسة إىل ثالثة أقسام.
شــامال  بــات"  "يعقــوف  شــارع  بشــق  بعدهــا  وقــام 
وطريــق " روز ماريــن" جنوبــا، مــام أدى إىل مصادرة 

املزيد من أرايض القرية.
ومل يكتــِف االحتــالل اإلرسائيــي بأرايض قرية بيت 
للســيطرة  يخطــط  بــل  ســابقا،  التــي رسقهــا  صفافــا 
عــى مــا تبقــى مــن أراضيهــا مــن خــالل مخططــات 

جديدة.
كــام قســم االحتــالل بيــت صفافا إىل أربعة أقســام، 
فنــادق  إلقامــة  واآلخــر  مســتوطنة،  إلقامــة  أحدهــا 
إرسائيليــة محاذيــة لشــارع الخليــل، وثالــث مســيطر 
مل  ورابــع  الغائبــني،  أمــالك  قانــون  تحــت  عليــه 
عــى  الحصــول  إلمكانيــة  مخططاتــه  عــى  يصــادق 

تراخيص بناء.
للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  حــذر  الســياق،  ويف 
والحقوق -غزة، من تصاعد وترة استيالء االحتالل 
لصالــح  الفلســطينية،  األرض  عــى  اإلرسائيــي 
املشــاريع واملخططــات االســتيطانية، بصــورة غــر 
مسبوقة، لتطبيق "خطة الضم" التي يسعى إليها.

يهــدف  االحتــالل  أن  لــه،  بيــان  يف  املركــز  وأكــد 
األرايض  يف  االســتيطان  جرائــم  زيــادة  وراء  مــن 
املــكان  تغيــر جغرافيــا  الفلســطينية املحتلــة إىل 

يف القــدس والضفــة الغربية املحتلتني، والتضييق 
عى الشعب الفلسطيني وتهجر أبنائه من قراهم 
هويــة  وتغيــر  مدينتهــم  عــن  وفصلهــم  ومدنهــم، 

رشقي القدس.
وشــدد عــى أن حكومــة االحتــالل بتشــجيعها عــى 
االستيطان تخالف القانون الدويل لحقوق اإلنسان 
والقانــون الــدويل اإلنســاين، وتخــل بااللتــزام الواقــع 
اتفاقيــة  مــن  املــادة "49"  لنــص  عليهــا مبخالفتهــا 
جنيف الرابعة، التي نصت عى أنه "ال يجوز لدولة 
االحتــالل ترحيــل أو نقــل جــزء من ســكانها املدنيني 

إىل األرايض التي تحتلها".
وأضــاف املركــز أن حكومــة االحتــالل تخالــف أيًضــا 
مــا أكــده مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ومجلــس 
بنــاء  أن  الدوليــة  العــدل  ومحكمــة  اإلنســان  حقــوق 
األخــرى  واألنشــطة  وتوســيعها  املســتوطنات 
الفلســطينية  األرض  يف  باالســتيطان  املرتبطــة 

املحتلة غر قانونية مبوجب القانون الدويل.
االســتيطانية  االحتــالل  مامرســات  اســتمرار  وأدان 
مــن  تحذيــره  مجــدًدا  االســتيطاين،  والتمــدد 
الشــعب  ضــد  العنريــة  االحتــالل  مامرســات 

الفلسطيني.
املعنيــة  والحقوقيــة  الدوليــة  الجهــات  وطالــب 
مخططــات  مــن  الفلســطينيني  لحاميــة  بالتدخــل 
االحتالل التي يســعى إىل تنفيذها وتحقيق هدفه 
بتطبيــق "خطــة الضم"، داعًيــا املجتمع الدويل إىل 
تحمــل مســؤولياته بالضغــط عــى االحتــالل لوقــف 
مخططاتــه االســتيطانية وتحمــل مســؤولياته بصفتــه 
ســلطة االحتــالل يف األرض الفلســطينية املحتلــة، 
وامللزمة بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 

الدويل اإلنساين.

غزة- طولكرم/ عبد الله الرتكامين:
باركــت فصائــل فلســطينية عمليــة الدعــس البطولية 
 16( يونــس  نضــال  محمــد  الشــهيد  نفذهــا  التــي 
بجــراح  إرسائيلًيــا  جندًيــا  خاللهــا  وأصــاب  عاًمــا(، 
العســكري  جبــارة  حاجــز  عنــد  أمــس،  فجــر  خطــرة 
الفاصــل بــني مدينــة طولكــرم شــامل الضفــة والطيبــة 

يف املثلث.
الضفــة  يف  املقاومــة  لتصعيــد  الفصائــل  ودعــت 
املواجهــة  إىل  ماضيــة  الضفــة  أن  مؤكــدًة  الغربيــة، 
الشاملة مع االحتالل عاجال أم آجاًل. وكان الشهيد 
يونــس مــن ســكان نابلــس، قــد دعــس مبركبتــه، فجــر 

ا وأصابه بجروح خطرة. أمس، جندًيا إرسائيليًّ
الفتــى  إن  الرســمية،  العربيــة  "كان"  إذاعــة  وقالــت 
االحتــالل  قــوات  ضــد  دعــس  عمليــة  تنفيــذ  حــاول 
واصطــدام مبركبــة كان يقودهــا بنقطــة تفتيــش عنــد 
حاجــز "جبــارة" العســكري بــني طولكــرم والطيبــة يف 
املثلث، ما أدى إىل إصابة جندي إرسائيي بجروح 

خطرة يف الرأس والصدر واألطراف.
وأضافــت أن جنــوًدا آخريــن قامــوا بإطــالق النار عى 
الفتــى، وأصابــوه بجــروح بالغــة الخطــورة، وتــم نقلــه 
إىل أحــد املشــايف يف أرايض الـــ48، حيــث أعلــن 
استشهاده الحقًا. ونعت حركة املقاومة اإلسالمية 
حــامس شــهيد فلســطني الفتــى يونــس، وقالــت: إن 
مــن  مباركــة  بعــد سلســلة  جــاءت  البطوليــة  عمليتــه 
العمليــات، والتــي كان آخرهــا عملية األســر املحرر 
والشهيد البطل من سلفيت محمد سليمة يف باب 

العامود بالقدس.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا نــرش أمــس: "إن عربــدة 
االحتالل والجرائم املســتمرة بحق شــعبنا، وتدنيس 
عــى  إرصاًرا  إال  شــعبنا  تزيــد  لــن  مقدســاتنا، 

املقاومة، والعمل عى اسرتجاع حقوقه".
حتــى  تتوقــف  "لــن  املقاومــة  عمليــات  أن  وأكــدت 
دحــر االحتــالل عــن كامــل ترابنــا الفلســطيني، وليس 
لالحتالل لدى شعبنا إال الرحيل يجر أذيال الخيبة، 
وســيخرج لكــم املجاهــدون يف كل زمــان ومــكان من 
حيث ال تحتسبون، يف املدن والبلدات والقرى".

 ودعــت جميــع القــوى إىل تصعيــد أعــامل املقاومة 
تحــدي  تجــاه  البوصلــة  وتوحيــد  أشــكالها،  بــكل 
عليهــم،  الطــرق  وقطــع  ومســتوطنيه،  االحتــالل 

وإشــعالها لهيًبــا مــن تحــت أقدامهــم كــام جــرى يف 
رام الله قبل أيام.

ضفة عصية على االنكسار
حــامس،  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
إىل  ماضيــة  الغربيــة  الضفــة  أن  بــدران،  حســام 
اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  الشــاملة  املواجهــة 
يوًمــا  الضفــة  "إن  بــدران:  وقــال  آجــاًل".  أم  "عاجــال 
بعــد يــوم تخــرج مخزونهــا املقــاوم، وتثبت للمحبني 

والكارهني أنها عصية عى االنكسار".
وأضاف أن كل محاوالت يك الوعي وخلق ما سمي 

بالفلسطيني الجديد قد باءت بالفشل".
وتابــع: "نحــن مقبلــون عــى مرحلــة جديــدة رغــم كل 
الســاحة  عــى  والتعقيــدات  والعقبــات  الصعوبــات 

الفلسطينية".
ونصح بدران جيل الشباب الفلسطيني "بأن يضعوا 
بصمتهــم الخاصــة يف هــذه املرحلة". كام دعا "كل 
مــن يقــف يف وجــه املقاومــة إىل مراجعــة حســاباته 
ألنه يقف يف الخندق الخارس املجانب للصواب".

ببطولــة  لحــامس  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأشــاد 
القمــم  هــم  "الشــهداء  أن  مؤكــدا  يونــس،  الشــهيد 
أكــرب  أفعالهــم  بدمائهــم،  البوصلــة  عــى  يحافظــون 
كثريــن  مــن  أعظــم  وآثارهــم  أعامرهــم،  مــن  بكثــر 

يتصدرون املشهد الفلسطيني".
وباركــت حركــة الجهــاد اإلســالمي العمليــة البطوليــة 
عــى حاجــز جبــارة جنــوب مدينــة طولكــرم، مؤكــدًة 
االحتــالل  إعــدام  عــى  ومــرشوع  طبيعــي  رد  أنهــا 

للشهيد محمد سليمة يف القدس املحتلة.
نــرش أمــس: "إننــا وإذ  لهــا  بيــان  وقالــت الحركــة يف 
ننعــى الشــهيد البطــل محمــد نضــال يونــس مــن بلدة 
جبــارة  حاجــز  عمليــة  منفــذ  نابلــس  يف  قليــل  كفــر 
فــداًء لفلســطني عــى  قــدم روحــه  الــذي  البطوليــة، 
طريــق التحريــر، فإننــا نعتــرب أن مــا قــام بــه الشــهيد 
وســبيل  األصيــل  الثــوار  نهــج  هــو  يونــس  محمــد 

املقاومة األصوب يف الضفة الغربية".
عــى  قــادر  شــعبنا  أن  عــى  الحركــة  وشــددت 
مامرســة حقــه يف املقاومــة والدفــاع عن نفســه أمام 
اإلجــرام الصهيــوين، وردًا عــى االقتحامــات اليوميــة 
للمقدســات، وســنواصل هــذا الحــق املقــدس حتى 

التحرير.
فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  ووصفــت 
بأنــه  بطــل عمليــة طولكــرم،  يونــس،  الفتــى  الشــهيد 
عــى  باتــوا  الذيــن  األصــالء  شــعبنا  أبنــاء  مــن  واحــد 
قناعة أن املقاومة وحدها، هي السبيل إىل التحرر 

من االحتالل وطرد االستيطان.
أدى  "لقــد  أمــس:  نــرش  بيــان  يف  الجبهــة  وقالــت 
مهــاًم  دورًا  الشــجاعة  عمليتــه  يف  البطــل  الشــهيد 
يف رســم مســتقبل شــعبنا، الــذي لــن تصنعــه ســوى 
مــن  الحلــول  الســتجداء  بديــاًل  الوطنيــة،  كرامتــه 

الواليات املتحدة أو غرها من عواصم الغرب". 
وأكــدت الجبهــة أن الحــل الوطنــي لقضيتنــا يصنعــه 
شــعبنا، رجالــه ونســاؤه، وشــبابه وفتيانــه، يف مجــرى 

النضال العام الذي تشكل املقاومة عنوانه البارز.
القدس املحتلة/ فلسطني:

املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  طالبــت 
األمــم  واملقدســات  القــدس  لنــرة 
فــوري  تحقيــق  بفتــح  املتحــدة 
يرتكبهــا  التــي  القتــل  جرائــم  يف 
بحــق  بــارد  بــدم  االرسائيــي  االحتــالل 
الفلســطينيني. وقالــت الهيئة يف بيان 
لهــا أمــس، تعقيًبــا عــى جرميــة القتــل 
محمــد  الشــاب  ضحيتهــا  راح  التــي 
إطــالق  إن  العامــود:  بــاب  يف  ســليمة 
النــار عــى الشــاب وهــو يف حالــة عجــز 
يعتــرب  وتحييــده  عليــه  الســيطرة  بعــد 
وقتــل  األركان،  مكتملــة  قتــل  جرميــة 

وحيش خارج إطار القانون.
وأضافــت الهيئــة أن ســلطات االحتــالل 
ودولــة  الدميقراطيــة  تدعــي  التــي 
الطابــع  جديــد  مــن  تؤكــد  القانــون 
التأييــد  وأن  الدولــة،  لهــذه  الفــايش 
مرتكبــو  بــه  حظــي  الــذي  والدعــم 
الســيايس  املســتويني  مــن  الجرميــة 
والعســكري يف املؤسســة اإلرسائيليــة 
الــذي  اإلجرامــي  النهــج  عــى  يؤكــد 
ميارسه االحتالل بحق الفلسطينيني.

املوثقــة  الجرميــة  هــذه  أن  وأكــدت 
مئــات  إىل  تضــاف  الحيــة  باملشــاهد 
الجرائــم األخــرى التــي توثــق قيام قوات 

بــارد  بــدم  القتــل  مبامرســة  االحتــالل 
دون أدىن مساءلة قانونية.

املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  ودعــت 
عــى  املوقعــة  الســامية  األطــراف 
تحمــل  إىل  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 
واألخالقيــة  القانونيــة  مســؤولياتها 
اتخــاذ تدابــر  الجرائــم وإىل  إزاء هــذه 

وإجــراءات فعالــة باتجــاه مســاءلة دولــة 
االحتالل ومحاسبتها عى جرامئها.

وحــّذرت يف الوقــت نفســه مــن صمت 
الجرائــم  هــذه  عــى  الــدويل  املجتمــع 
مظلــة  مــن  الصمــت  هــذا  يوّفــره  ومــا 
بحــق  جرامئــه  مواصلــة  يف  لالحتــالل 

الشعب الفلسطيني.

"اإلسالمية املسيحية" تدعو األمم املتحدة
إىل التحقيق يف جرائم القتل اإلرسائيلية

شهيد من القسام بانهيار نفق يف غزة
غزة/ فلسطني: 

عنارصهــا  أحــد  استشــهاد  أمــس،  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
إثــر انهيــار نفــق يف غــزة. وأفــادت الكتائــب، يف تريــح مقتضــب، بــأن الشــهيد 
هــاين ســامي صــالح )28عاًمــا( مــن حــي التفــاح رشق غــزة، ارتقــى إىل العــال إثــر 
انهيــار نفــق. وقالــت: "ليمــي إىل ربــه بعــد حيــاٍة مباركــٍة حافلــٍة بالعطــاء والجهاد 
والتضحيــة والربــاط يف ســبيل املــوىل، نحســبه مــن الشــهداء األبــرار األطهــار وال 
نــزيك عــى املــوىل أحــًدا". وســألت املــوىل عزوجل أن يتقبله يف الشــهداء، وأن 

يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصرب وحسن العزاء

مكان تنفيذ العملية
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فضيحة أخالقية 
تهز جيش االحتالل!

قيــادة  أن  مفــاده  أيــام  قبــل  اإلرسائيليــون  تداولــه  الــذي  الخــر 
جيــش االحتــال قــررت تشــكيل فريق لفحــص الخدمة اإللزامية 
عقــب كشــف فضيحــة "القــوادة" يف ســجن جلبــوع، وتعــرض 
مديريــة  رئيــس  وّقــع  فيــا  الجنــي،  للتحــرش  فيــه  ســجانات 
عــى  يانكــو  ميشــيل  الجيــش  واللوجســتيات يف  التكنولوجيــا 
رســالة طرد ضد دان شــاروين مدير أكادميية قيادة املركبات، 
إلدانته بتصوير مجندات رسا يف مواقف "حساسة"، وشهدت 
ضــده 38 جنديــة وضابطــة، بعــد إدانــة ضابــط كبــر باغتصــاب 

امرأة فلسطينية، وابتزازها جنسيا.
الحديــث إذن ال يــدور عــن جنــدي فاســد هنــا، وضابــط منحــل 
بــل عــن منظومــة عســكرية أمنيــة احتاليــة غارقــة يف  هنــاك، 
هــذه االنحرافــات األخاقيــة مــن أخمــص قدميهــا إىل أذنيهــا، 
األخــرة  األشــهر  يف  الجنســية  الفضائــح  عــدد  شــكل  حتــى 
داخــل صفــوف قــادة الجيــش مصــدر إحــراج لهــم، إىل الدرجــة 
التــي دفعــت أحدهــم للقــول أن الجيــش قــد يتعايــش مع فشــل 

عمليايت عسكري، ولكن ليس من ضابط يعد "زير نساء"!
ملكافحــة  جهــودا  تبــذل  االحتــال  جيــش  قيــادة  أن  صحيــح 
التحرش يف صفوفه، لكن الظاهرة ما زالت موجودة، رمبا ألنه 
يتم التغايض عن هذه الجرائم، ما شجع الضباط الفاسدين، 
وكلهم فاســدون، ملواصلة ارتكاب جرامئهم لســنوات عديدة، 
القياديــة  املنظومــة  يف  يكمــن  الفشــل  أن  يؤكــد  الــذي  األمــر 
لجيــش االحتــال، التــي تســعى بالعــادة إلخــاد املســألة منعــًا 
ألي ضوضــاء، مــع أن الخشــية الســائدة داخــل قيــادة الجيــش 
تكمــن مــن إمكانيــة اســتخدام هذه الفضيحة كأداة ضد النســاء 

عى صعيد إقبالهن عى االنخراط يف الخدمة العسكرية.
جنســية  فضائــح  أمــام  لســنا  فنحــن  املوضوعيــة،  مــن  ملزيــد 
مــن  املزيــد  هنــاك  أن  بدليــل  االحتــال،  جيــش  يف  جديــدة 
الشكاوى التي يقدمها ضحايا هذه الجرائم يف الجيش، فضا 
عــن املزيــد مــن لوائــح االتهــام، ويف هــذه املــرة فقــد وافقــت 
املجنــدات عــى إجــراء مقابــات مــع وســائل اإلعــام، ونــرن 

قصصهن عى وسائل التواصل االجتاعي.
ورغــم اعتقــال ذلــك الضابــط املنحــرف الــذي تــم اإلعــان عنــه 
قــادة  لكبــار  فعــل  بــرد  فضيحتــه  وقوبلــت  واســع،  نطــاق  عــى 
الجيش، إال أن العديد من املجندات ال زلن يشعرن أنه ال يتم 
التحقيق يف كل شــكوى بشــكل شــامل، وأن عدد لوائح االتهام 

ال تزال منخفضة.
الفضائــح  سلســلة  نهايتهــا  يف  الســطور  هــذه  تســتحرض 
الجنســية التــي شــهدتها دولــة االحتــال يف الســنوات األخــرة، 
ســواء الرئيــس االســبق موشــيه كاتســاف املــدان باالغتصــاب، 
فضــا  التهمــة،  بــذات  إلدانتــه  الجيــش  يف  جــرال  واســتقالة 
بتهــم  أدينــوا  الرملــان  ونائــب يف  كبــر  عــن مســئول حكومــي 
ماثلــة، صحيــح أنــه ال ميكــن معرفــة األرقــام الدقيقــة املتعلقــة 
واملؤسســات  االحتــال  جيــش  داخــل  الجنســية  باالعتــداءات 
الحكوميــة، لكــن مــن الواضــح أننــا أمام ســوء اســتخدام للســلطة 

يف ارتكاب هذه الجرائم املشينة!

إعالن عن طرح عطاء رقم )2021/02(
متويل وارشاف / جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية - الكويت

تنفيذ / لجنة زكاة الدرج 
فــي  والــوالدة  النســاء  قســم  "تطويــر  مشــروع 
مستشفى الكويت التخصصي في غزة-فلسطين" 
غــزة شــارع  الكائــن يف  الرئيــي  خــال مقرهــا  مــن  الــدرج  زكاة  لجنــة  تعلــن 
الصحابــة عــن طــرح عطــاء رقــم)2021/02( توريد أجهــزة طبية ضمن مروع 
وفقــا   " التخصــي  الكويــت  مستشــفى  يف  والــوالدة  النســاء  قســم  تطويــر 

للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغب باملشــاركة يف 
هــذا العطــاء مراجعــة مقــر اللجنــة للحصول عى كراســة العطاء، وذلك خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة )9:00ص2:00-م( اعتبــارًا مــن يــوم 
)االثنــن 2021/12/06 – الخميــس 2021/12/16م( وذلــك مقابل مبلغ 

وقدره 150  شيكل فقط ال غر ، غر مسرتدة، وفقًا للروط اآلتية: 
1. األسعار بالدوالر األمرييك.

2. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

3. أن تكون الركة قادرة عى توفر فواتر رضيبية ملن يرسو عليه العطاء. 

4. ميكن للركات الراغبة باالشــرتاك يف هذا العطاء الحصول عى نســخة 

مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر لجنــة زكاة الــدرج حســب العنــوان التــايل: غــزة: 
الدرج، شارع الصحابة، مبنى لجنة زكاة الدرج، بالقرب من مخبز اليازجي.

5. ســيتم فتــح مظاريــف العطــاء يف مقــر لجنــة زكاة الــدرج بحضــور من يرغب 

العطــاء  تســليم  موعــد  نفــس  يف  للعطــاء  املتقدمــة  الــركات  ممثــي  مــن 
الساعة الثانية والنصف مساء يوم الخميس )2021/12/16م(.

مالحظات هامة:
• العطاء قابل للتجزئة

• رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
• يحق للجنة زكاة الدرج إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• لجنة زكاة الدرج غر ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
لاستفسار: ميكنكم االتصال هاتف: 2834046 08 

 info@zakah-daraj.ps: او عى اإلمييل

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

)29t-PMRS/OCHA-21G( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء أدوية

الفلســطينية ضمــن مــروع تقديــم خدمــات  الطبيــة  تعلــن جمعيــة اإلغاثــة 
الرعاية الصحية األولية الشاملة للسكان املترضرين يف قطاع غزة

 Providing comprehensive PHC services for affected population in Gaza strip.
OPT-21/DDA-3482 /3RA/HNC/NGO/19163 :كود املروع

و  الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  بــن  بالراكــة  تنفيــذه  يتــم  والــذي 
الصنــدوق اإلنســاين لــأرض الفلســطينية املحتلــة عــن رغبتهــا بــراء أدويــة 
حسب الروط واملواصفات املنصوص عليها يف مستندات العطاء رقم

 )29t-PMRS/OCHA-21G( وتدعــو كافــة الــركات واملوردين املســجلن يف 

محافظات فلسطن للمشاركة يف هذه املناقصة حسب الروط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصا عى رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغا مرخصا.

4. املروع معفي من رضيبة القيمة املضافة وعليه يجب تقديم فاتورة صفرية .

ميكــن اســتام مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مائــة شــيكل فقــط 
الثاثــاء املوافــق  يــوم  مــن صبــاح  التاســعة  الســاعة  مــن  اعتبــارا  غــر مســرتدة 
2021/12/07 وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الخميس 2021/12/09 

مــن مقــر جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية – غــزة تــل الهــوى شــارع جامعــة 
الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.

يرفــق مــع املناقصــة تأمــن أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة 
يبقــى  أن  ويجــب  بنــيك  شــيك  أو  بنــيك  ضــان  خطــاب  صــورة  يف  العطــاء 
هــذا التأمــن صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعد 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ظهــر  مــن  عــر  الثانيــة  الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم 
2021/12/13 يف نفــس املوقــع عــى أن يكــون العطــاء ســاري املفعــول 

لفــرتة 180 يومــا مــن تاريــخ اإلقفــال وســيتم فتــح املظاريــف الســاعة 12:30 
ظهــرًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 2021/12/13 يف مقر الجمعية يف جلســة 
علنية ملن يرغب بالحضور من الركات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

ماحظة: رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

)30t-PMRS/MDM-21G( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء أدوية

 Contribute  : مــروع  ضمــن  الفلســطينية  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  تعلــن 
 to a reduction of mortality and morbidity rates among
 the displaced families affected by the military operation
 "Guardian of the Walls" and affected communities in Gaza
الــروط واملواصفــات املنصــوص  بــراء أدويــة حســب  strip.عــن رغبتهــا 

 )30t-PMRS/MDM-21G( عليها يف مستندات العطاء رقم
فلســطن  محافظــات  يف  املســجلن  واملورديــن  الــركات  كافــة  وتدعــو 

للمشاركة يف هذه املناقصة حسب الروط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصا عى رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغا مرخصا.

ميكــن اســتام مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مائــة شــيكل فقــط 
غــر مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 
2021/12/07 وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم السبت 2021/12/11 

مــن مقــر جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية – غــزة تــل الهــوى شــارع جامعــة 
الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.

يرفــق مــع املناقصــة تأمــن أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة 5 % مــن إجــايل قيمــة 
يبقــى  أن  ويجــب  بنــيك  شــيك  أو  بنــيك  ضــان  خطــاب  صــورة  يف  العطــاء 
هــذا التأمــن صالحــا ملــدة 180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعــد 
املوافــق  االربعــاء  يــوم  ظهــر  مــن  عــر  الثانيــة  الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم 
2021/12/15 يف نفس املوقع عى أن يكون العطاء ساري املفعول لفرتة 

180 يوما من تاريخ اإلقفال وسيتم فتح املظاريف الساعة 12:30 ظهرًا من 

يوم االربعاء املوافق 2021/12/15 يف مقر الجمعية يف جلسة علنية ملن 
يرغب بالحضور من الركات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

ماحظة: رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن عطاء رقم 2021/1
Hyundai H1 توفير مركبة

جمعية آسيا للتنمية والتطوير جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى وزارة الداخلية  
تحــت رقــم تســجيل )7636(، تعمــل مــن أجــل دعــم ومنــارصة الشــباب يف املجتمع 

الفلسطيني، ودعم ومساعدة األرس الفقرة يف جنوب محافظة خانيونس.
ترغــب جمعيــة آســيا للتنميــة والتطويــر عــن حاجتهــا بطــرح عطــاء توفــر مركبــة 
من نوع Hyundai، وذلك حسب املواصفات الفنية املوضحة يف الجدول: 

Hyundai H1نوع املركبة والطراز
2016-2017املوديل/سنة اإلنتاج 

عادي )5( غيارالغيارات
سوالرنوع الوقود

اللون األبيض فقطاللون الخارجي
مستخدم جيدحالة االستخدام

فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيــث ســيكون االســتام بــدءًا مــن يوم األربعاء املوافــق 2021/12/8 خال 
البطــن   – خانيونــس  يف  الكائــن  الجمعيــة  مبقــر  الرســمي  الــدوام  ســاعات 
الســمن – بالقــرب مــن ســوبر ماركــت أبــو فطايــر، مــن الســاعة 9:00 صباحــًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• رسوم رشاء العطاء 200 شيكل مسرتدة.

• رسوم اعان العطاء عى من يرسو عليه العطاء .
• عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع .

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .
• ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي يــوم االحد املوافق 2021/12/12 الســاعة 

01:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

• يجــب عــى الــركات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة آســيا للتنمية والتطويــر، أو كفالة 
بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك بنيك 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
الخميــس  يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق 2021/12/16م الساعة 11:30 ظهرًا.
• سيتم فتح مظاريف العطاء يوم السبت املوافق 2021/12/18 الساعة 12:00 ظهرًا.

•  لاستفسار: 0597600562
  جمعية آسيا للتنمية والتطوير/ محافظة خانيونس

الكويت تؤكد موقفها الثابت يف دعم
 الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

املشرتكة التي تنفذها مؤسسات العلاء 
بشكل جاعي مشرتك لتكون الثار أكرث 
نضًجــا، واألفعــال عــى أرض الواقــع أعمــق 

تأثًرا وأوسع انتشاًرا.
مقدمتهــا  ويف  جمعــاء  "األّمــة  أن  وأكــد 
عــى  املــوىل  بعــد  اآلمــال  تعقــد  العلــاء 
جــذوة  إبقــاء  يف  البطولــة  فلســطن  أهــل 
القضيــة مشــتعلة ودعمهــم غــر املحــدود 

لهذا الشعب املرابط البطل".
االســامية  واألمــة  العلــاء  وأضــاف: 
يلتفون حول املقاومة الباسلة التي بذلها 
الفلســطينيون يف معركة "ســيف القدس" 
األخــر  اإلرسائيــي  للعــدوان  إشــارة  يف 

عى غزة يف مايو/ أيار املايض.

واعتــر أن أصــوات الّنشــاز التــي ترتفــع بن 
املقاومــة  مهاجمــة  يف  واألخــرى  الفينــة 
الفلســطينّية ومحاولــة تشــويهها "أصــوات 
خبيثة تخدم الكيان الّصهيوين وأذنابه من 

املرتزقة" عى حد تعبره.
حــول  األمــة  التفــاف  وجــوب  وأكــدوا 
املقاومة الفلســطينية الباســلة التي متثل 
ا يف صــد العــدوان الصهيــوين  منوذًجــا فــذًّ

وردعه وإهانته.
األقــى  شــيخ  املشــاركون  العلــاء  وحيــا 
كالطــود  "الرابــض  صــاح  رائــد  الشــيخ 
زنازيــن االحتــال"، معتريــن  الشــامخ يف 
اعتقالــه الجائــر جرميــة مــن أبشــع الجرائــم 
الشــعب  وعلــاء  رمــوز  بحــق  الصهيونيــة 

وإخوانــه  يزيــده  لــن  وأنــه  الفلســطيني، 
متابعــة  عــى  وإرصاًرا  عزميــًة  إال  وطابــه 
طريقــه يف الدفــاع عــن املســجد األقــى 

وحايته من رجس االحتال الغاصب.
املســتمرة  االقتحامــات  جرائــم  وأدانــوا 
عــى  واالعتــداء  األقــى،  للمســجد 
مطالبــن  اإلســامية،  واألوقــاف  املقابــر 
يف  والحاكمــة  الفاعلــة  املؤسســات 
بلــدان العــامل اإلســامي بالتحــرك العاجل 
لوقــف جرائــم التهويــد والتقســيم الزمــاين 
عــى  االحتــال  يعمــل  التــي  واملــكاين 

تكريسها يف املسجد املبارك.
رئيــس  اقتحــام  بشــدة  العلــاء  أدان  كــا 
دولة االحتال إســحاق هرتســوغ املســجد 

إسطنبول-غزة/ محمد املنراوي:
أكــد ملتقــى مؤسســات العلــاء التفافهــم 
ومعهــم األمــة اإلســامية حــول "املقاومــة 
الباســلة عــى أرض فلســطن التــي أذاقت 
العــدو وبــال أمــره ومرَّغــت أنفــه يف الرتاب 
عــى الرغــم مــن الــذلِّ والهــوان، وال ســيا 

يف معركة سيف القدس األخرة".
ووضــع امللتقــى خطــة مشــرتكة لتنفيذهــا 
يف أســبوع القــدس واألقــى الــذي يوافق 
األســبوع األخــر مــن شــهر رجــب مــن العام 
الهجري الجاري، وذلك يف اختتام أعال 
وفلســطن،  للقــدس  نــرًة  أمــس  ملتقــاه 
الــذي ُعِقــد عــى مــدار ثاثــة أيــام مبدينــة 

إسطنبول يف تركيا.
 50 عــن  ممثلــون  امللتقــى  وحــرض 
مؤسســة مــن مؤسســات العلــاء والدعاة، 
يف  للتباحــث  دولــة   28 مــن  اجتمعــت 
العلــاء  لقيــام  الفاعلــة  العمليــة  اآلليــات 
ومؤسســاتهم بواجبهــم يف نــرة القــدس 

وفلسطن.
"هيئــة  املشــاركة  املؤسســات  أبــرز  ومــن 
العلــاء  "مجلــس  فلســطن"،  علــاء 
اإلندونيــي"، "االئتــاف العاملــي لنــرة 
علــاء  "رابطــة  وفلســطن"،  القــدس 
واملــدارس  العلــاء  "اتحــاد  املســلمن"، 
علــاء  "هيئــة  تركيــا"،   - اإلســامية 
جنــوب  ودعــاة  علــاء  "رابطــة  الســودان"، 
رشق آســيا"، "رابطــة علــاء أهــل الســّنة"، 

"هيئة علاء املسلمن يف العراق".
وأشــاد العلــاء يف البيــان الختامــي الــذي 
تاه األمن العام لـ"هيئة علاء السودان" 
عبــد الحــي يوســف، بجهود الدولــة الرتكية 

الستضافتها أعال املؤمتر.
تعاهــدت  املؤسســات  إن  البيــان  وقــال 
عى بذل الجهود يف سبيل نرة القدس 
وفلسطن. وأنها وضعت خطة للفعاليات 

عــى  الخليــل، مشــددين  اإلبراهيمــي يف 
أن املســجد كــا ســائر مســاجد فلســطن 
التــي يعيــث فيهــا اليهــود الصهاينة فســاًدا 
وليــس  للمســلمن  خالــص  حــق  وتخريًبــا، 
فيه حق لغرهم، وأن التهويد القرسي لن 

يغر من الحقيقة شيًئا.
إىل  الصامــدة  الخليــل  أهــايل  ودعــوا 
االعتــكاف يف املســجد اإلبراهيمــي عــى 

الرغم من أنف االحتال الغاصب.
التطبيــع  اتفاقيــات  أن  إىل  ولفتــوا 
مــع  السياســية  أو  العســكرية  والتحالفــات 
االحتال، وال سيا التي قامت بها مؤخًرا 
مجموعــة مــن األنظمــة العربيــة، هــي رضب 
مــن رضوب خيانــة الله ورســوله واملؤمنن 
وخيانــة مــرسى رســول الله صى الله عليه 
وســلم ودمــاء الشــهداء، مطالبــن األنظمــة 
بالتوقــف عــن هذه الهرولــة املخزية باتجاه 

االحتال.
وطالبوا دول العامل اإلسامي إىل التوقف 
االحتــال،  مــع  بالتطبيــع  التفكــر  عــن 
إعــداًدا  الشــابة  األجيــال  إىل  وااللتفــات 
والتــي  املحتــل،  مــع  للمعركــة  وتأهيــًا 
ســتكون معركــة فاصلــًة يدخــل فيهــا عبــاد 
مهللــن  األقــى  املســجد  تعــاىل  اللــه 
الّصهيــوين  الباطــل  يهدمــون  مكريــن 

وأوهام املهزومن التطبيعية.
العــامل  دول  الختامــي  البيــان  ودعــا 
الشــابة  األجيــال  "إعــداد  إىل  اإلســامي 
وتأهيلهــا للمعركــة مــع الكيــان الصهيــوين 
يهدمــون  فاصلــة  معركــة  ســتكون  التــي 

خالها الباطل الصهيوين".
اجتاعــات دوريــة  تلتئــم  أن  املقــرر  ومــن 
يف  املشــاركة  املؤسســات  ملمثــي 
بينهــم  فيــا  الخــرات  لتبــادل  امللتقــى 
للعمــل عــى نرة القدس، عى أن يعقد 

اجتاع رسمي سنوي يف كل عام.

وضع خطة مشتركة لتنفيذها في أسبوع القدس واألقصى
»ملتقى العلامء« يؤكد التفاهم مع األمة اإلسالمية حول املقاومة الفلسطينية

جانب من أعال امللتقى

رام الله/ فسطن:
املقيــم  غــر  الكويــت  دولــة  ســفر  أكــد 
عزيــز  الفلســطينية  الســلطة  لــدى 
الديحاين، موقف باده الثابت يف دعم 

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
إلذاعــة  حديــث  يف  الديحــاين  وشــدد 
للســلطة،  التابــع  فلســطن"  "صــوت 
الفلســطينية  القضيــة  أن  عــى  أمــس، 
املواقــف  وأن  العربيــة،  األمــة  قضيــة 

العربيــة دامئــا مــا تتعامــل معهــا كقضيــة 
أساسية وجوهرية.

العمــل  يف  بــاده  اســتمرار  إىل  ولفــت 
باملرســوم األمــري الصــادر عــام 1957، 
الــذي يفــرض مقاطعــة بضائــع االحتــال 
قــرار  مــن  عنــه  انبثــق  ومــا  اإلرسائيــي، 
دخــول  بحظــر  العامــة  األشــغال  لوزيــرة 
الســفن التجاريــة املحملــة بالبضائــع مــن 

وإىل دولة االحتال.

النارصة/ صفا:
جيــش  يف  كبــر  إرسائيــي  ضابــط  حــّذر 
البحريــة  التهديــدات  تعاظــم  مــن  االحتيــاط 
التهديــدات  وخاصــة  بالكيــان،  املحيطــة 
القادمة من قطاع غزة والشال عر حزب الله 

اللبناين.
"تشــيني"،  امللقــب  الســابق  الضابــط  وقــال 
أمــس، إن حركــة حــاس تضــخ بطاقــات كبــرة 
ووســائل قتاليــة مختلفــة يف الجبهــة البحريــة 

سواًء تحت املاء أو فوقه.
هجوميــة  قــدرات  حــاس  "تبلــور  وأضــاف: 
بحريــة طيلــة الوقــت، عــر وســائل تحــت املاء 
أن  إىل  إضافــة  مأهولــة،  غــر  بآليــات  وفوقــه 
للمنشــآت  قامًئــا  يــزال  ال  الصواريــخ  تهديــد 

الغازية يف البحر".
وذكر الضابط اإلرسائيي أن "البحرية السورية 
أو اللبنانيــة تآكلــت ومل تعــد تشــكل أي خطــر 

عى القطع البحرية اإلرسائيلية".

تــزال تركيــا ومــر تشــكان  أنــه ال  وأشــار إىل 
التحــدي األكــر بأســاطيل بحريــة ضخمــة، رغم 
العاقات القوية مع النظام املري الجديد، 
الخاضــع  البحــري  بالروتوكــول  تركيــا  والتــزام 

لتعليات الناتو.
ودعا "تشيني" إلعطاء األولوية لساح البحرية 
بالتطــور الدائم ومواكبة التطورات املتســارعة 
للمنظــات يف غــزة والشــال، إضافة ملواكبة 
التطور العاملي يف القطع البحرية الهجومية.

"حماس تضخ بطاقات ووسائل قتالية مختلفة"
ضابط إرسائييل: تعاظم التهديدات البحرية من غزة ولبنان
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تجدد املواجهات بني
 أجهزة السلطة والشبان 

بجبع جنوب جنني
جنني/ فلسطني-صفا:

تجــددت الليلــة املاضيــة املواجهــات بــني أجهزة أمن الســلطة وشــبان 
غاضبني يف بلدة جبع جنوب جنني عىل خلفية مقتل الشاب مهران 

خليلية يف الجامعة العربية األمريكية قبل 3 أيام.
وقالــت مصــادر محليــة لـ"صفــا": إن املواجهــات اندلعــت عقــب قيام 

األمن بفتح طريق جنني نابلس الذي أغلقه الشبان.
 ويف وقت الحق، شيع أهايل بلدة جبع أمس، جثامن املغدور مهران 

خليلية، عقب تفاهامت مع لجنة اإلصالح الليلة قبل املاضية.
وانطلق موكب التشــييع من مستشــفى خليل ســليامن بجنني وصب 
جبــع، بحضــور رســمي وشــعبي مــن املنطقــة يف ظــل مطالبــات بوضــع 

حد لحالة الفلتان األمني يف املنطقة.
مقــرة  إىل  مســرة  يف  نقلــه  تــم  جبــع  لبلــدة  الجثــامن  وصــول  وفــور 
البلــدة مبشــاركة واســعة مــن املواطنــني الذين هتفوا باإلعــدام للقتلة 

واملحاكامت العادلة والقصاص وفق الرشع اإلسالمي.
وألقيــت عديــد كلــامت يف التشــييع أكــدت جميعهــا رضورة تعزيــز 
الســلم األهــي ومحاكمــة القتلــة وتغليــظ العقوبــات وعــدم التســامح 

مع القتلة.
لجنــة  اتفــاق  وفــق  بالقتــل  املتورطــني  عــن  املغــدور  عائلــة  وأعلنــت 

اإلصالح عىل رشوط املوافقة عىل الدفن.
يذكــر أن العائلــة كانــت حتــى الليلــة قبــل املاضية ترفــض الدفن حتى 
إعــالن واضــح وتحميــل قانــوين وعشــائري للقتلــة، وهــو مــا تعهــدت بــه 

لجنة اإلصالح.

بعنوان "جبهة عربية لمقاومة التطبيع والتصفية"

الجبهة الشعبّية تبدأ 
فعاليات انطالقتها الـ54 

غزة/ فلسطني:
فعاليــات  بــدء  أمــس،  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  أعلنــت 
انطالقتهــا الرابعــة والخمســني تحــت عنــوان "جبهــة عربيــة ملقاومــة 

التطبيع والتصفية".
وقالــت الجبهــة يف ترصيــٍح صحفــي: "يف ظــل مــا يتعــرّض لــه شــعبنا 
حصــار  مــن  يكابــده  ومــا  متواصــل،  وعــدوان  اســتهداف  حالــة  مــن 
الشــهداء،  وأوضــاع معيشــّية واقتصادّيــة صعبــة، ووفــاًء لتضحيــات 
وإســناًدا ألســراتنا وأرسانــا األبطــال يف ســجون االحتــالل، وانطالًقــا 
الوطنــي واملجتمعــي،  وبرنامجهــا  والثوريــة،  الكفاحّيــة  مبادئهــا  مــن 
قــّررت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطني أن ُتحيــي ذكــرى انطالقتهــا 
عناويــن  تحــت  مختلفــة،  بطريقــٍة  العــام  هــذا  والخمســني  الرابعــة 
ورســائل وأهــداف وطنّيــة ومجتمعّيــة ومطلبّيــة ويف املقدمــة منهــا 

قضية األرسى".
ودعت الجبهة منظامتها وعضويتها وجمهورها وحاضنتها الشعبّية 
إىل تنظيــم مجموعــة مــن األعــامل التطوعيــة الهادفة لتخفيف معاناة 
شــعبنا وتعزيــز صمودهــم يف مواجهــة الحصــار واألعبــاء االقتصاديــة 
العائــالت  مــع  االجتامعــي  التكافــل  أوارص  تعزيــز  ومنهــا  الصعبــة، 
واألرس الفقــرة، وتغطيــة أســطح بيــوت الفقــراء يف ظل دخولنا فصل 

الشتاء.
ــدت أّنهــا ســتقوم بتنظيــم سلســلة مــن الزيــارات ألرس الشــهداء  وأكَّ
واألرسى، وفــاًء لهــم ويف إطــار تعزيــز القيم التضحوية، وتأكيًدا عىل 

التمسك باملقاومة والوحدة طريًقا للتحرير والعودة.
يــوم  وقــّررت الجبهــة يف قطــاع غــزّة تنظيــم مســرة مركزّيــة حاشــدة 
االثنــني املوافــق 13/12/2021 الســاعة الحاديــة عــرشة صباًحــا، 
تنطلق من شارع الشهداء وتنتهي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمر يف مدينة غزة، وســيتخللها كلمة للجبهة الشــعبّية ســتتطرق 
خاللهــا إىل آخــر املســتجدات الراهنــة، وســتؤّكد عــىل مجموعــة من 

العناوين السياسّية واملجتمعّية.
وطالبــت جميــع كوادرهــا يف كل أماكــن تواجدهــم بتنظيــم سلســلٍة 
متنوعٍة من األنشطة والفعاليات الجامهرّية يف الساحات والفروع 

املختلفة.

ا" "بحاجة إلى 20 ألف فرصة عمل شهريًّ

الدعليـــس يستعـــرض أزمـــات غـــزة واحتياجاتهــــا العاجلــــة
غزة/ صفا:

الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  اســتعرض 
أمــس،  الدعليــس،  عصــام  غــزة  قطــاع  يف 
بفعــل  غــزة  قطــاع  تــرب  التــي  األزمــات 
الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عــىل القطــاع 
منــذ أكــر مــن 16 عاًمــا، ومــا خّلفــه العــدوان 

األخر يف شهر مايو/ أيار املايض.
وكشــف الدعليــس، خــالل حديثــه يف نــدوة 
وجــود  عــن  "زووم"،  تطبيــق  عــر  سياســية 
ميجــا  بـــ50  غــزة  قطــاع  تزويــد  بإعــادة  وعــود 
وات مــن خطــوط الكهربــاء املرصيــة، ووعــود 

يف  الكهربــاء  توليــد  محطــة  بتحويــل  قطريــة 
مــن  ســيزيد  مــا  الغــاز  إىل  الوقــود  مــن  غــزة 

إنتاجيتها.
لكّنــه اســتدرك بالقــول: إّن "هــذه املشــاريع 
مــا تــزال حبيســة األدراج، وهــي مــن األزمــات 

الضاغطة والخانقة يف قطاع غزة".
القطــاع،  الصحــي يف  الواقــع  وعــىل صعيــد 
قــال: إّن مخــازن وزارة الصحــة يف غــزة تعاين 
نفــاَد 250 صنًفــا مــن األدوية بالكامــل، مبّيًنا 
ة يف مستشــفيات غــزة تبلــغ  أّن نســبة األرِسَّ
نســبة  وهــي  مريــض،  ألــف  لــكل  1.3 رسيــر 

منخفضة جًدا.
وأضاف: "أّما نســبة وفيات مرىض الرسطان 
نســبة  وهــي   9.5% فتبلــغ  غــزة  قطــاع  يف 
مرتفعــة، والســبب يف ذلــك رفــض ســلطات 
والكشــف  الفحــص  أجهــزة  إدخــال  االحتــالل 
الالزمــة"،  األدويــة  وجــود  وعــدم  املبّكــر 
املســح  جهــاز  توفــر  رضورة  عــىل  مشــّدًدا 

الذري إلنقاذ آالف املرىض.
تّرعــت  اإلمــارات  دولــة  أّن  إىل  وأشــار 
مبستشــفى كامــل ملواجهــة جائحة "كورونا" 
يف غــزة، مســتدرًكا بأّنــه مل ُيســتكَمل بعــُد، 

تــزال  مــا  الطبيــة  واملعــدات  األجهــزة  "ألن 
محجوزة يف ميناء نويبع".

ولفــت إىل أّن رصف املنحــة القطريــة لـــ100 
أرسة متعففة يف قطاع غزة ما يزال مســتمًرا 

ويوّزع بشكل منتظم.
متابعــة  رئيــس  قــال  اإلعــامر،  صعيــد  وعــىل 
رفضــت  الســلطة  إّن  الحكومــي:  العمــل 
القطريــة  األمــوال  بتحويــل  للبنــوك  الســامح 
إلعــادة إعــامر 78 بيًتــا يف قطــاع غــزة، مؤّكًدا 
عــدم وجــود أي حديــث مــن األطــراف كافــة 

عن تويل السلطة مسؤولية إعادة اإلعامر.

وذكــر أّن مــرص أعلنــت بنــاء 3 مــدن ســكنية 
مدينــة  وغــرب  ووســطه  القطــاع  شــامل  يف 
غــزة، موضًحــا أّنــه تّم االتفاق عىل أن تتســلم 
وزارة اإلســكان هــذه املــدن وتتــوىل توزيعها 
عــىل الفقــراء واملعوزيــن، مــع االشــراط بــأن 

يتّم بناؤها بأيٍد فلسطينية.
ولفــت إىل تراجــع ملحــوظ للــدور اإلنســاين 

لركيا يف قطاع غزة.
لغــزة  منحــت  التــي  التســهيالت  أّن  وأوضــح 
مؤخًرا تأيت ضمن التفاهامت مع االحتالل، 
ومنها توسيع مساحة الصيد، وفتح املعابر، 

والســامح بدخــول 10 آالف عامــل مــن قطــاع 
غزة، واستمرار تدفق املنحة القطرية لألرس 

املتعففة واملوظفني.
وبــنّي الدعليــس أّن قطــاع غــزة بحاجــة ماســة 
إىل مشــاريع لرميــم بيــوت الفقــراء، وشــقق 
والفقــرة،  البائســة  واألرس  الشــابة،  لــألزواج 
وتدخــل لتعويــض األرضار االقتصاديــة التــي 

لحقت بالقطاع من جّراء العدوان.
برامــج  لتوفــر  امُللّحــة  الحاجــة  أّكــد  كــام 
تشــغيل مؤقــت 20 ألــف فرصة عمل شــهرًيا 

عىل األقل للقضاء عىل البطالة.

"المقاومة الوطنية": صبرنا بدأ بالنفاد وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
"أبو عيل مصطفى" تحذر االحتالل من مغبة استمرار جرامئه بحّق شعبنا

غزة/ فلسطني:
عــي  أبــو  الشــهيد  كتائــب  حــذرت 
للجبهــة  العســكري  الجنــاح  مصطفــى، 
مــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  الشــعبية، 
اإلجراميــة  حامقاتــه  اســتمرار  مغبــة 
الجبانــة واســتفزاز شــعبنا، "وإال ســيكون 
لــن تقبــل  التــي  للمقاومــة كلمــة الفصــل 

بهذا الواقع".
صحفــي،  بيــان  يف  الكتائــب  وقالــت 
مســاء أمــس: "إّنهــا لن تقبل بهــذا الواقع، 
مســؤولية  وحــده  يتحّمــل  االحتــالل  وأّن 

تداعيات جرامئه".

وأّكــدت أّن العمليــات البطوليــة للشــباب 
الثائــر هــي تأكيــد لصوابيــة نهــج املقاومــة 
ضد جرائم االحتالل، مشرًة إىل أّن قيادة 
الكتائــب تتابــع مســتجدات األحداث يف 
تتمثــل  التــي  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
بحــق  واألرس  والتنكيــل  القتــل  بعمليــات 
أبنــاء شــعبنا هنــاك، إضافًة إىل محاوالت 
عــر  باملدينــة  التاريخــي  الواقــع  تغيــر 
سياسة هدم املنازل واالستيطان وإقامة 
بــؤر جديــدة، مــا تعتــره الكتائــب تعديــًا 
واضحــًا وتجاوزًا خطرًا ميارســه االحتالل 

بحق شعبنا ومقدساته.

األبطــال  شــعبنا  أبنــاء  الكتائــب  وحّيــت 
الضفــة  البطوليــة يف  العمليــات  منفــذي 
والقــدس، الذيــن أّكــدوا بدمائهم صوابية 
العــدو  لجــم  عــىل  القــادر  املقاومــة  نهــج 
الفخــر  تحّيــة  موّجهــًة  عدوانــه،  ووقــف 
واالعتــزاز لجامهــر شــعبنا يف كل مــكان 
يف  وتحديــدا  املحتلــة  فلســطني  مــن 
القدس عىل صمودهم وثباتهم يف وجه 

آلة الحرب الصهيونية.
ودعــت جامهــر وأبنــاء شــعبنا لتصعيــد 
املقاومــة بــكل أشــكالها يف وجــه العــدو 
والضغــط عليــه أكــر حتــى لجــم عدوانــه 

وانتــزاع كامــل الحقــوق الفلســطينية منــه 
رغام عن أنفه.

كتائــب  وجهــت  متصــل،  ســياق  ويف 
املقاومــة الوطنيــة )قــوات الشــهيد عمــر 
حكومــة  إىل  تحذيــر  رســالة  القاســم( 
االحتــالل اإلرسائيــي وجيشــه، مؤكدة أن 

كل الخيارات باتت مفتوحة أمامها.
مســاء  ترصيــح،  يف  الكتائــب،  وحــذرت 
يف  االســتمرار  مــن  االحتــالل  أمــس، 
أبنــاء  بحــق  اليوميــة  الجرائــم  ارتــكاب 
شــعبنا، وال ســيام اإلعدامــات امليدانيــة 
والقــدس  الضفــة  يف  للمواطنــني 

املحتلتــني، واعتداءاتــه املتواصلــة عىل 
املقدسات.

كــام حــذرت مــن اســتمرار فــرض االحتالل 
للحصــار عــىل قطــاع غــزة واملامطلــة يف 
إعــادة إعــامر مــا دمــره العــدوان عــىل غــزة 
يف مايــو املــايض، مشــددة عــىل أنهــا لن 
تســمح بالتوغــالت اليوميــة قــرب الســياج 
األمنــي رشقــي القطــاع وشــامله وســتعمل 

عىل التصدي لها.
وقالت: "نحذر االحتالل من مغبة ما قد 
تؤول إليه األمور، فصرنا بدأ بالنفاد وكل 

الخيارات أمامنا مفتوحة".

انطالق الفعاليات التحضريية ملؤمتر "إعالم املقاومة والتكنولوجيا الرقمية"
غزة/ أدهم الرشيف:

يف  واإلعــالم  الصحافــة  قســم  أطلــق 
الجامعة اإلسالمية-غزة، ومركز الدراسات 
الفعاليــات  والتنمويــة،  السياســية 
املقاومــة  "إعــالم  ملؤمتــر  التحضريــة 

والتكنولوجيا الرقمية".
أن  وايف،  د.أمــني  القســم  رئيــس  وأفــاد 
سلســلة  عقــد  يتضمــن  العلمــي  املؤمتــر 
واملواقــف  اآلراء  لحشــد  فعاليــات 
واالتجاهــات مــن خالل التواصل عر ورش 
العمــل واملنصــات اإللكرونيــة مــع العديد 
واملؤسســات  والجهــات  الشــخصيات  مــن 

البحثية املتعارف عليها.
اإلعالميــة  والنخــب  الباحثــني  وايف  ودعــا 
ذات العالقــة إىل املشــاركة يف الجلســات 
 28 يف  تعقــد  التــي  للمؤمتــر  العلميــة 

مــارس/ آذار 2022، مبيًنــا أنهــا ستشــكل 
تظاهرة إعالمية علمية بحثية.

تركيــز  املؤمتــر  مــن  الهــدف  أن  وبــني 
والتعــرف  املقاومــة،  إعــالم  عــىل  الضــوء 
ظــل  يف  املقاومــة  إعــالم  طبيعــة  عــىل 
مصطلــح  وتحديــد  والرقميــة،  التكنولوجيــا 
إعالم املقاومة ومفهومه، وتسليط الضوء 
عــىل تطــور وســائل إعالم فصائــل املقاومة 

يف ظل التكنولوجيا الرقمية.
أيًضــا  وأشــار إىل أن مــن أهــداف املؤمتــر 
والفنــون  الدرامــا  دور  عــىل  الضــوء  إلقــاء 
يف دعــم املقاومــة، وإظهــار دور منصــات 
التواصــل االجتامعــي يف دعــم املقاومــة، 
وتوضيــح مراحــل تطــور الخطــاب اإلعالمــي 
املؤسســات  دور  وتقييــم  املقــاوم، 

اإلعالمية يف معالجة قضايا املقاومة.

مــن  عــدًدا  يتنــاول  املؤمتــر  أن  إىل  ــه  ونبَّ
املقاومــة  أشــكال  تخــدم  التــي  املحــاور 
"إعــالم  منهــا  عناويــن،  عــدة  تحــت  كافــة، 
واملصطلــح،  املفهــوم  جدليــة  املقاومــة: 
)مقاربــات فكريــة("، "تطــور وســائل إعــالم 
الرقميــة"،  التكنولوجيــا  ظــل  املقاومــة يف 
االجتامعــي  التواصــل  منصــات  دور 
دعــم  يف  والكاريكاتــر  والرســومات 
الفلســطينية  املقاومــة  "صــورة  املقاومــة، 
الــدويل"،  الرقمــي  اإلعــالم  ضــوء  يف 
تجــاه  اإلعالميــة  االجتامعيــة  "املســؤولية 
الرقمــي"،  اإلعــالم  يف  املقاومــة  قضايــا 
 – الســينام   – )املــرسح  الدرامــا  "دور 
"الخطــاب  املقاومــة"،  دعــم  يف  التلفــاز( 
اإلعالمــي املقــاوم وانعكاســاته عــىل الــرأي 
العــام العــريب والــدويل"، "إعــالم املقاومــة 

والدعايــة"  النفســية  الحــرب  وقضايــا 
يف  اإلعالميــة  املؤسســات  دور  و"تقييــم 

معالجة قضايا املقاومة".
من جهته، أفاد مدير الدراسات السياسية 
والتنمويــة مفيــد أبــو شــاملية، أن املؤمتــر 
يتضمن العديد من الجلسات املتخصصة 
وعلمًيــا  أكادميًيــا  مــة  ُمحكَّ عمــل  ألوراق 
حــول الوســائل اإلعالميــة املختلفة وأدائها 
اإلعــالم  تجــاه  وكذلــك  املقاومــة،  تجــاه 
املقاومــة،  لفصائــل  التابــع  املتخصــص 
وســبل تطويــره مبــا يخــدم قضيــة فلســطني 

ومرشوع التحرر من االحتالل.
وبــنيَّ أبــو شــاملة لصحيفــة "فلســطني"، أن 
املؤمتــر يفتــح البــاب للباحثــني واملهتمني 
والخراء كذلك لتقديم ملخصات لألوراق 
العلميــة قبــل حلول املوعد النهايئ لذلك 

املوافق 20 ديسمر/ كانون األول الحايل 
ومن ثم عرضها عىل اللجنة العلمية، التي 
والــدول  فلســطني  مــن  أكادمييــني  تضــم 
اعتامدهــا  ثــم  ومــن  الســتكاملها  العربيــة، 
وطرحها يف املؤمتر نهاية مارس املقبل.

التحضريــة  الفعاليــات  أن  إىل  وأشــار 
ودورات  ولقــاءات  عمــل  ورش  تتضمــن 
تدريبيــة ومحــارضات واســتضافات تخــدم 
عــىل  الضــوء  وتســلط  الوطنيــة  القضيــة 
إعــالم املقاومــة، ومتتــد مــن يــوم اإلعــالن 
عقــد  يــوم  إىل  الفعاليــات  إطــالق  عــن 

املؤمتر.
وعدَّ أبو شــاملة أن أهمية املؤمتر واإلعالم 
ســالح  عــىل  أهميــة  تقــل  ال  املقــاوم 
امليدان، ويصاحبه تركيز كبر عىل قضايا 

إعالم املقاومة.

الفوىض والفلتان بالضفة.. معالجات خاطئة وضحايا يتأملون
رام الله/ صفا:

الضفــة  يف  الفلســطيني  املواطــن  شــعور  انخفــض 
الغربيــة املحتلــة باألمن الشــخيص ملســتويات متدنية 
مــع بلــوغ حالــة الفــوىض والفلتــان األمنــي إىل مظاهــر 
مقلقــة بظــل عجــز الســلطة ومؤسســاتها عــن وضــع حــد 

لهذا التدهور ومحاسبة املسئولني عنه.
وشكلت حادثة مقتل الطالب الجامعي مهران خليلية 
يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة مبدينــة جنــني شــاميل 
الضفــة الغربيــة، آخــر األحــداث الداميــة لهــذه الفوىض 

والفلتان، الذي يحصد باستمرار مزيًدا من الضحايا.
وتصاعــدت وتــرة الفلتــان األمنــي والجرائــم يف الضفــة 
الغربيــة، مــع انتشــار فــوىض الســالح وســوء اســتخدامه 
الرسقــات  فــزادت  الفلســطيني،  املجتمــع  يف 
ظاهــرة  ويف  ذلــك  ليتعــدى  العائليــة،  واإلشــكاليات 

خطرة ليصل إىل الجامعات.
فوضى السالح 

اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  للهيئــة  تقريــر  وبحســب 
أخــذ  األخــرة،  اآلونــة  "يف  الســالح:  فــوىض  بشــأن 
الحديث عن ظاهرة انتشــار الســالح وســوء اســتخدامه 

يتصاعد بدرجة كبرة يف املجتمع الفلسطيني".
بــني  الكثيــف  انتشــاره  "مالحظــة  إىل  التقريــر  ويشــر 
بالشــجارات  لــه  واســتخدامهم  مجــدًدا،  املواطنــني 
حتــى  والفصائليــة،  االجتامعيــة  واملناســبات  العائليــة 
بــني  تســلح  بســباق  تســميته  ميكــن  مــا  نشــاهد  بتنــا 

املواطنني والعائالت والعشائر بفلسطني".
ويلفــت التقريــر إىل "ســباق تســلح آخــر بني مســؤولني 
داخــل الحــزب الحاكــم وتصاعــد الخالفــات السياســية 
بينهم، ساهمت جميعها يف الوصول إىل الحالة التي 

نعيشها".
عــامر  املســتقلة  للهيئــة  التنفيــذي  املديــر  وحــذر 
الدويــك مــن تداعيــات الفــوىض والفلتــان، مشــًرا إىل 
أســباب عديــدة حــول ذلــك منها: االحتــالل اإلرسائيي 
مثــاًل معنــي بانتشــار هــذه األســلحة بني أفــراد وعائالت 

املجتمع الفلسطيني، وهو مصدره األول.
وأرجع الدويك ذلك أيضا إىل تشكل الصعوبات التي 
مناطــق  إىل  بالوصــول  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  تواجههــا 
)ج(، وكذلك ضعف ثقة املواطنني مبنظومة العدالة.
القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  مــن  تراخــي  وجــود  إىل  ولفــت 
وحيازتــه  الســالح  بتجــارة  املتورطــني  مالحقــة  يف 
واســتخدامه بشــكل غــر قانــوين، كأحــد أهــم األســباب 
يف  وتوغلهــا  الظاهــرة  هــذه  انتشــار  أنتجــت  التــي 

املجتمع الفلسطيني.
جــادة  سياســية  إرادة  وجــود  رضورة  الدويــك  وأكــد 
اســتخدامه  وســوء  الســالح  انتشــار  ظاهــرة  ملواجهــة 
باإليعــاز بصــورة واضحــة ألجهــزة إنفــاذ القانــون بتفعيــل 
املالحقــة الجنائيــة للمتورطــني مبخالفــة أحــكام قانــون 
الناريــة والذخائــر وإحالتهــم إىل املحاكمــة،  األســلحة 
أو  العائــي  أو  الســيايس  لنفوذهــم  اعتبــار  أي  دومنــا 

التنظيمي.
مسؤولية اجتماعية

مصطفــى  زيــت  بــر  جامعــة  يف  القانــون  أســتاذ  وعــزا 
الســكوت  "إىل  الضفــة  يف  الفــوىض  ســبب  مرعــي 

املجتمعي".
وقــال مرعــي: "حصلــت هــذه الفــوىض عندمــا تراخينــا 

يف الربيــة والضبــط، وقبلنــا أن ننحنــي تحــت ضغــط 
الشارع والتنظيامت والقبائلية، واألجهزة والشللية".

وال يقر الناطق باسم الرشطة لؤي ارزيقات بأن األجهزة 
األمنيــة مقــرصة مبالحقــة متســببي الفــوىض والفلتــان، 
لكنــه يلقــي بالالمئــة عــىل نهــج خاطــئ يعــزز الســلوك 
اإلجرامي، ويقر يف ذلك الوقت بأن ضعف اإلجراءات 

القضائية عامل مهم بضعف معالجة هذا امللف.
وأكــد ارزيقــات أن املشــكلة األساســية تكمــن بضعــف 
القانــون وعــدم اتخــاذ إجــراءات قضائيــة رادعــة، "وليس 
يف املؤسســة األمنيــة التــي تعتقــل الجنــاة وتســلمهم 

للقضاء" حسب تعبره.
وحــذر مــن أن طريقــة التعاطــي مــع الحلــول العشــائرية 
والتسوية الخاطئة للمشاكل والجرائم تتسبب بانتشار 

الفوىض والعنف.
"صمام أمان"

وال يتوافــق أحــد وجهــاء لجــان اإلصــالح فخــري تركــامن 
مــن أن لجــان اإلصــالح العشــائري متســببة يف الفــوىض 
صاممــات  أحــد  إنهــا  بــل  عملهــا،  خــالل  مــن  والعنــف 
األمــان للمجتمــع، وإذا كان هنــاك مامرســات خاطئــة 

مبكان ما فهي تعود عىل من ارتكبها.
مــا  العشــائري عــادة  لجــان اإلصــالح  وقــال تركــامن: إن 
وتطبيــق  العــادل  بالقصــاص  القتــل  بجرائــم  تطالــب 
"الرشع اإلسالمي"، مضيفا: "لو طبق القصاص قضاًء 

باملعتدين لتم ردع الجناة".
وحــذر مــن أن املنظومــة القيميــة واألخالقيــة يف خطــر، 
وســط انتشــار ظاهرة ما اســامها "الشــلليات" وفوىض 
الســالح، مشــددا عــىل أنهــا تتطلــب مــن الجهــات ذات 

العالقة القيام بدورها.

))أرشيفأرشيف((
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األردن بلد النشامى 
واألردن بلد املقاومني

النشــمي هو الشــهم الشــجاع، وهو الرجل الويف صاحب النخوة، 
نظيــف الطبــاع، والنشــمية هــي املــرأة الرشيفــة العفيفــة، وهــذه 
أبنــاء الصحــراء،  العــريب بشــكل عــام، وال ســيام  صفــات اإلنســان 
الذيــن صقلتهــم الشــمس بســيفها، فامتشــقوا قامــة الريــح دفاًعــا 
عــن الحــق، فكانــوا فرســان املعــارك عــى أرض فلســطني، وكانــوا 

الصهيل الذي ميزق صمت املتخاذلني.
كل  إال  فيهــا  يجــادل  ال  حقيقــة  هــذه  النشــامى،  بلــد  األردن 
مدســوس، أو صاحــب أجنــدة حــرف املســار املعــادي للصهاينة، 
تتجــاوز  وهــي  األطــامع اإلرسائيليــة؛  التــي دملتهــا  الجــراح  ونبــش 
عــى  شــاهًدا  كان  الــذي  األردن  نهــر  وتعــر  فلســطني،  حــدود 
العمل الفلسطيني الفدايئ، وهو ينطلق من األردن العريب ذات 

تضحية، فأربك حسابات الصهاينة.
مصــب  ألنــه  الفلســطينية  األحــداث  واجهــة  يف  األردن  ويظــل 
الــذي  األردين  الشــعب  يدركــه  مــا  وهــذا  اإلرسائيليــة،  األطــامع 
ورفــع  واملــاء،  الكهربــاء  عــامن ضــد صفقــة  هتــف يف مظاهــرات 
شــعارات  مــن  ســبق  مــا  وكل  للفــدايئ،  وهتــف  فلســطني،  علــم 
موجــه ضــد العالقــة مــع العــدو اإلرسائيــي، وضــد التطبيــع، وضــد 
تدنيس املقدســات اإلســالمية واملســيحية، وضد رشاء الغاز من 
االحتالل، وضد الظأم للمياه اإلرسائيلية، ويف الوقت نفسه ضد 
التنســيق والتعــاون األمنــي، فرتديــد لفظــة فــدايئ يف مظاهــرات 
عامن تصحيح لشكل العالقة التي يجب أن تقوم بني الفلسطيني 
ومغتصــب أرضــه، وهــي عالقــة الفداء والتضحية، وليســت عالقة 
التبعيــة االقتصاديــة، وحمــل املكنســة وترصيــح العمــل لتنظيــف 

أوساخ العالقات املشبوهة يف شوارع تل أبيب.
إن تلويــح األردنيــني بالعلــم الفلســطيني ال يعنــي اســتخفاًفا بعلــم 
بالعكــس،  القوميــة،  عــى  القطريــة  تغليــب  يعنــي  وال  بالدهــم، 
التلويــح بالعلــم الفلســطيني رد فعــل عريب عى مســرات األعالم 
اإلرسائيلية، وفيه إعالن عشــق أبدي بني العريب وأرض فلســطني 
التــي يرمــز لهــا العلــم الفلســطيني، ونحــن نــراه يرتفــع يف املغــرب 
وُعــامن والكويــت والبحريــن والســودان ومــرص وســوريا، ويف كل 
مناسبة وطنية، بل نرى العلم الفلسطيني يرتفع يف باريس ولندن 
ونيويــورك يف رســائل تضامــن وتعاضــد مع القضية الفلســطينية، 
وكذلــك حــال األردن، فحــني يرفــع الشــعب العــريب األردين علــم 
فلســطني، فــال يعنــي ذلــك إال التأكيــد أن قضيــة فلســطني هــي 

قضية كل الشعب األردين.
مظاهــرات جامــع الحســني وســط عــامن يف يــوم الجمعــة املــايض 
مل تكــن ضــد مــرشوع الكهربــاء مقابــل املــاء الــذي ترعــاه اإلمــارات 
فقــط، مظاهــرات عــامن كانــت ضــد التطبيــع بــكل أشــكاله، وضــد 
قيادة منظمة التحرير التي تقود مرحلة التنسيق والتعاون األمني 
مــع املخابــرات اإلرسائيليــة، وهنــا نصــل إىل الحقيقــة التــي تقــول: 
يف  جنــود  كالهــام  املقــاوم،  والفلســطيني  النشــمي  األردين  إن 
نفــس الخنــدق، وضــد العــدو نفســه، ويرفضــون سياســة التطبيــع، 

ويرفضون سياســة التنســيق والتعاون األمني، وما دون 
هــذا الفهــم، فهــو فتنة، ألن أصل األردين والفلســطيني 

إعالن طرح عطاء
بتمويــل مــن منحــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة، وبــإدارة البنــك اإلســالمي للتنمية-جــدة، تعلــن جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة 
والتنمية–غــزة، وبالتعــاون مــع الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة عــن طــرح عطــاء "اســتكامل توريــد وتركيــب وتجهيــز 
أعــامل خشــبية وأثــاث ملركــز الكويــت للتطويــر والحاضنــة التكنولوجيــة"، وذلك حســب الــرشوط واملواصفات وجدول 

الكميات الخاصة باملرشوع، وحسب التفاصيل التالية:

فعى الرشكات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نسخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
خالل أوقات الدوام الرسمي، وفيام يي الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

1. ميكــن فقــط للــرشكات التــي يتوفــر لديهــا ســجل تجاري، ولديها خــرة جيدة بهذا النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها 

القــدرة عــى التنفيــذ حســب الــرشوط، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة الفنيــة وســالمة الوضــع املــايل، ومســجلة لــدى جهــات 
االختصاص، ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغر شاملة رضيبة القيمة املضافة.

3. يجب عى املتقدم أن يكون قادرا عى إصدار فواتر معفاة وشهادة خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )USD 5,000(، عى هيئة كفالة بنكية من بنك معرتف 

به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، عى أن تكون مدة رسيان الكفالة 90 يوما من 
تاريخ تقديم العطاء، وال ُتقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية أو البنكية.

6. يتــم تســليم العطــاء يف مقــر جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنميــة حســب العنــوان املذكــور أدنــاه، ولــن يتــم النظــر يف 

العطاءات املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املذكور يف الجدول.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غر ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. رسوم اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء. 

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنمية-الشــئون املســاندة، خــالل أوقــات الــدوام 

الرسمي، أو االتصال عى هاتف رقم )2623647( أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة املالية

أوقات الدوام الرسمي: من األحد إىل الخميس، من الساعة 08:00 صباحا إىل الساعة 03:00 مساء
     جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 

إعالن طرح عطاء
بتمويــل مــن منحــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة، وبــإدارة البنــك اإلســالمي للتنمية-جــدة، تعلــن جمعيــة الرحمــة لإلغاثة 
والتنمية–غــزة، وبالتعــاون مــع الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة عــن طــرح عطــاء "اســتكامل توريــد وتركيب وتشــغيل 
الــرشوط واملواصفــات وجــدول  وذلــك حســب  التكنولوجيــة"،  والحاضنــة  للتطويــر  الكويــت  أجهــزة ومعــدات ملركــز 

الكميات الخاصة باملرشوع، وحسب التفاصيل التالية:

فعى الرشكات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نسخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
خالل أوقات الدوام الرسمي، وفيام يي الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

1. ميكن فقط للرشكات التي يتوفر لديها ســجل تجاري، ولديها خرة جيدة بهذا النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها 

القــدرة عــى التنفيــذ حســب الــرشوط، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة الفنيــة وســالمة الوضــع املــايل، ومســجلة لــدى جهــات 
االختصاص، ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغر شاملة رضيبة القيمة املضافة.

3. يجب عى املتقدم أن يكون قادرا عى إصدار فواتر معفاة وشهادة خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )USD 5,000(، عى هيئة كفالة بنكية من بنك معرتف 

به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، عى أن تكون مدة رسيان الكفالة 90 يوما من 
تاريخ تقديم العطاء، وال ُتقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية أو البنكية.

6. يتــم تســليم العطــاء يف مقــر جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنميــة حســب العنــوان املذكــور أدنــاه، ولــن يتــم النظــر يف 

العطاءات املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املذكور يف الجدول.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غر ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. رسوم اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء. 

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنمية-الشــئون املســاندة، خــالل أوقــات الــدوام 

الرسمي، أو االتصال عى هاتف رقم )2623647( أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة املالية

أوقات الدوام الرسمي: من األحد إىل الخميس، من الساعة 08:00 صباحا إىل الساعة 03:00 مساء
     جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 

جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة
عطاء رقم )2021/32(

إعالن مناقصة لصالح مرشوع “ترميم بيوت األرس املتعففة "
تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة، عن طرح عطاء لصالح مرشوع " ترميم 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة  تبعــًا  " وذلــك  بيــوت األرس املتعففــة 
ووثائــق العطــاء. فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب 
باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن مبدينــة 
غــزة – مفــرتق الزهارنــة – عــامرة أبــو حليمــة – الطابــق الخامس؛ للحصول عى كراســة 
العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 

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

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

من الجهات ذات العالقة وإال يتم استثناء الرشكة من املنافسة عى العطاء.
3. أن يكــون تصنيــف الرشكــة بحــد أدىن درجــة رابعــة مباين وأن تكون الرشكة 

قد نفذت مشاريع ترميم مشابهة مع ارفاق ما يثبت ذلك.
4. يجب عى الرشكات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 

مــن أحــد البنــوك املعتمــدة و هــي  2500  دوالر  كقيمــة ثابتــة  لدخــول العطــاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

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

طرف رضيبي وأن تكون الرشكة قادرة عى توفر فواتر رضيبية وخصم منبع .
عليــه  يرســو  مــن  عــى  يومــني(  )ملــدة  الصحــف  يف  اإلعالنــات  رســوم   .7

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

إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

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

1515

غزة/ نور الدين صالح:
أكــدت الجبهتــان الشــعبية والدميقراطيــة 
حــامس  حركــة  أن  فلســطني،  لتحريــر 
الوطنــي  للنضــال  نوعيــة  إضافــة  شــّكلت 
الفلسطيني منذ انطالقتها قبل 34 عامًا، 
الفصائــل  مــع  تقاربــات  بخلــق  وســاهمت 

األخرى بعيدًا عن االنحياز الفكري.
مــع  ترصيحــات  يف  الجبهتــان  وهنــأت 
بذكــرى  حــامس  "فلســطني"،  صحيفــة 
انطالقتهــا الـــ 34، مشــددتني عــى رضورة 
"الســر قدمــًا نحــو طريــق املقاومة وصواًل 

إىل تحرير أرض فلسطني".
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 
انطالقــة  إن  اللــه:  عــوض  إيــاد  الشــعبية 
حــامس هــي مناســبة وطنيــة لكل الشــعب 
تضحيــات  قدمــت  لكونهــا  الفلســطيني، 
يف  عظــام  شــهداء  منهــا  وقــى  كبــرة 

مسرة النضال الوطني.
هــذه  تكــون  أن  رضورة  اللــه  عــوض  وأكــد 
املناسبة محطة مهمة يف طريق استعادة 
الوحــدة الوطنيــة، وتأكيــد خيــار املقاومــة 
بــكل أشــكالها، مشــددًا عــى أن "حــامس 
شكلت "إضافة نوعية للنضال الوطني".

ومــا  كانــت  حــامس  فــإن  قولــه،  وبحســب 
زالــت رافــدًا مهــاًم للمقاومــة، إذ التحمــت 
يف  ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
إطــار تحقيــق املــرشوع الوطنــي ومجابهــة 
اإلرسائيــي  االحتــالل  مشــاريع  كل 

التصفوية.

وبــنّي أن حــامس جــزء أصيــل مــن النضــال 
متمســكة  تــزال  وال  الفلســطيني  الوطنــي 
ســنحقق  "وحتــام  املقاومــة،  بخيــار 
بالثوابــت  تفريــط  دون  معــًا  األهــداف 

الوطنية".
وأضــاف: "انطالقــة حامس مناســبة وطنية 
كام الجبهة وباقي الفصائل الفلســطينية، 
ونؤكــد خاللهــا وحــدة شــعبنا الفلســطيني 
نهرهــا  إىل  بحرهــا  مــن  لنــا  فلســطني  وأن 
تحقيــق  حتــى  الطريــق  يف  وســنبقى 

أهدافنا".
تســر  حــامس  قيــادة  أن  إىل  وأشــار 

بخطــوات ثابتــة يف إطــار الوحــدة الوطنيــة 
واملقاومــة ومنســجمة مــع فصائــل العمــل 
الوطنــي، مجــددًا تأكيــد رضورة اســتعادة 
ومواصلــة  بالثوابــت  والتمســك  الوحــدة 
النضال ومقاومة االحتالل بكل األشكال.

الجبهــة  يف  القيــادي  أكــد  بــدوره، 
الدميقراطيــة طــالل أبــو ظريفــة، أن حركــة 
النضــال  إطــار  يف  مهــم  دور  لهــا  حــامس 
خطــة  وشــّكلت  الفلســطيني،  الوطنــي 
االحتــالل  مواجهــة  يف  وكفاحيــة  نضاليــة 

ومرشوعه االستيطاين.
لعبــت  حــامس  أن  ظريفــة  أبــو  وأوضــح 

دورًا رئيســيًا يف ترســيخ وتعزيــز املقاومــة 
االحتــالل،  مجابهــة  يف  كفاحــي  كخيــار 
األجنحــة  مــع  تســجل  أن  واســتطاعت 
ردع  تــوازن  وخلقــت  بصمــة،  العســكرية 

مهاًم جعل االحتالل يعيد حساباته.
وبــنّي أنهــا ســاهمت يف تحريــر عــدد كبــر 
مــن األرسى عــر عمليــة "الوهــم املتبــدد" 
التــي أفضــت إىل صفقــة "وفــاء األحــرار"، 
وتــم اإلفــراج عــن 1050 أســرًا مــن ســجون 
االحتالل، مشرًا إىل أنها ما زالت تحتفظ 
بعــدد مــن األرسى عــى أمــل تحقيق إنجاز 

جديد يف املرحلة القادمة. 

ولفــت إىل أن حــامس ســاهمت يف خلــق 
تقاربــات مــع الفصائــل الفلســطينية، ومــن 
مــن  انطالقــًا  الدميقراطيــة  الجبهــة  بينهــا 
تقاطعــات سياســية بعيــدًا عــن أي انحيــاز 
الكبــرة  مســاهمتها  إىل  إضافــة  فكــري، 
املشــرتكة  العمليــات  غرفــة  تشــكيل  يف 

الخاصة باملقاومة.
وأشــار إىل أن جبهتــه تربطهــا عالقــة قويــة 
مع حامس يف كل أماكن وجودها، مهنئًا 
موجهــًا   ،34 الـــ  انطالقتهــا  بذكــرى  إياهــا 
التحية ألرواح قادتها العظام الذين ارتقوا 

يف سبيل الله.
تبقــى  بــأن  حــامس  ظريفــة،  أبــو  وعاهــد 
الحريــة  أجــل  مــن  معــًا  تعمــل  جبهتــه 
التحــركات  اســتمرار  مؤكــدًا  والنضــال، 
والحــوارات الراميــة ألن تكون حامس جزءًا 
مــن منظمــة التحريــر عــى قاعــدة الرشاكــة 

الوطنية.
ومّثــن الجهــود التــي تبذلهــا حركــة حــامس 
الوطنيــة  الوحــدة  اســتعادة  ســبيل  يف 
كانــت  حيــث  املصالحــة،  وتحقيــق 
لكونهــا  لهــا  بالنســبة  أساســيًا  مرتكــزًا 
تــدرك أهميتهــا يف تجميــع عوامــل القــوة 

ملواجهة االحتالل.
الــكل  مــع  تســعى  حــامس  أن  إىل  وأشــار 
الحــوار  محطــات  كل  إلنجــاح  الوطنــي 
قاســم  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  الوطنــي 
الوطنيــة  القضايــا  مختلــف  يف  مشــرتك 

والسياسية.

شددتا على ضرورة "السير ُقُدًما نحو طريق المقاومة"
الجبهتان: حامس شّكلت إضافة نوعية للنضال الوطني وساهمت بتقارب الفصائل

حفل انطالقة حركة حامس                )أرشيف(

بمناسبة االنطالقة الـ 34 
حامس بخان يونس تفتتح باكورة أنشطتها بزيارة منزل الراحل حمدان

خان يونس/ فلسطني:
أعلنــت حركــة حــامس بخــان يونــس أمــس، باكــورة 

أنشطتها يف الذكرى الـ34 النطالقتها.
الراحــل  منــزل  بزيــارة  الفعاليــات  تلــك  واســتهلت 
الشــيخ أحمــد منــر حمــدان، تكرمًيــا لســرته العطــرة 

ومسرته الجهادية والدعوية.
وتخلــل فعاليــة الزيــارة إطــالق بالونــات تحمــل صــور 
الشــهداء واألرسى، وتكريــم عائلــة الراحــل حمــدان 

يف ملسة وفاء من الحركة ألحد قادتها البارزين.
الســيايس  املكتــب  عضــو  الزيــارة  يف  وشــارك 
يف  والقيــادي  الردويــل،  صــالح  حــامس  لحركــة 
املجلــس  وعضــو  مســامح،  أبــو  يحيــى  الحركــة 
كــوادر  مــن  ولفيــف  األســطل  يونــس  الترشيعــي 
النســائية  الحركــة  ومشــاركة  باملحافظــة،  الحركــة 
ووجهــاء وأعيــان املحافظة وفصائــل العمل الوطني 

واإلسالمي.
فعاليــات  انطــالق  "إعــالن  إن  الردويــل:  وقــال 
يــأيت  حمــدان،  الراحــل  منــزل  أمــام  مــن  االنطالقــة 

مجابهــة  يف  عمــره  أفنــى  رجــل  ملســرة  تقديــًرا 
حــامس  الســتمرار  وتأكيــدًا  والفاســدين،  الفســدة 
بالحفــاظ  املؤسســني  القــادة  طريــق  عــى  بالســر 

عــى املبــادئ ورفــع كلمــة الحــق عاليــة غــر آبهــني 
باالحتالل وأعوانه".

كل  يف  شــجاًعا  أســًدا  وقــف  حمــدان  أن  وأوضــح 
املياديــن وعــى املنابــر، مل يغــر ومل يبــدل رغــم 
مــا تعــرّض لــه مــن اعتقــال وإبعــاد؛ ُمبيًنــا أن حــامس 
انطلقــت مــن رحــم املعانــاة لتقاتــل الــرش وذيولــه، 

ولتحمي املبادئ والقيم.
وأضــاف الردويــل: "ننطلــق اليــوم مــن هــذا املــكان 
القــادة  خرّجــت  التــي  خانيونــس  محافظــة  ومــن 
وقائــد  الرنتيــي  العزيــز  عبــد  العظــام كاملؤســس 
حســن  واألســر  الضيــف  محمــد  املقاومــة  أركان 
املبــارك  الــوالء  لنعلــن  تطــول،  والقامئــة  ســالمة 
نحتفــل  عنــدم  بأننــا  موضًحــا  وشــعبنا،  لقادتنــا 
بانطالقــة حــامس نحتفــل بانطالقة النــور الذي خرج 

من وسط الظلم واالستبداد".

جانب من الزيارة
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إعالن طرح عطاء
بتمويــل مــن منحــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة، وبــإدارة البنــك اإلســامي للتنمية-جــدة، تعلــن جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة 
والتنمية–غــزة، وبالتعــاون مــع الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة عــن طرح عطــاء "أعامل املرافق والبســتنة حول مبنى 
الخاصــة  الكميــات  الــروط واملواصفــات وجــدول  التكنولوجيــة"، وذلــك حســب  للتطويــر والحاضنــة  الكويــت  مركــز 

باملروع، وحسب التفاصيل التالية:

فعىل الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة منه من مقر جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
خال أوقات الدوام الرسمي، وفيام ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

1. ميكــن فقــط للــركات التــي يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري، ولديها خربة جيدة بهــذا النوع من األعامل، وأن تتوفر لديها 

القــدرة عــىل التنفيــذ حســب الــروط، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة الفنيــة وســامة الوضــع املــايل، ومســجلة لــدى جهــات 
االختصاص، ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغري شاملة رضيبة القيمة املضافة.

3. يجب عىل املتقدم أن يكون قادرا عىل إصدار فواتري معفاة وشهادة خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )USD 3,000(، عىل هيئة كفالة بنكية من بنك معرتف 

به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، عىل أن تكون مدة رسيان الكفالة 90 يوما من 
تاريخ تقديم العطاء، وال ُتقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية أو البنكية.

6. يتــم تســليم العطــاء يف مقــر جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنميــة حســب العنــوان املذكــور أدنــاه، ولــن يتــم النظــر يف 

العطاءات املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املذكور يف الجدول.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. رسوم اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء. 

9. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنمية-الشــئون املســاندة، خــال أوقــات الــدوام 

الرسمي، أو االتصال عىل هاتف رقم )2623647( أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة املالية

أوقات الدوام الرسمي: من األحد إىل الخميس، من الساعة 08:00 صباحا إىل الساعة 03:00 مساء
     جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 

املســتدعیات/ 1. آمنــة خليــل ســليامن أبــو ظريفــة مــن ســكان عبســان الكبرية 
حارة أبو ظريفة هوية رقم )412407272( 2. متام خليل سليامن أبو ظريفة 
مــن ســكان عبســان الكبــرية حــارة أبــو ظريفــة 3. زينــب خليــل أبــو ظريفــة مــن 
ســكان عبســان الكبــرية حــارة أبــو ظريفــة: 4. فاطمــة خليــل ســليامن أبــو ظريفــة 

من سكان عبسان الكبرية حارة أبو ظريفة.
 وكاؤهم املحاميان/ عبد الله خليل الفرا وحسني محمد أبو لطيفة.

املستدعى ضدهم/ 1. أحمد خليل سليامن أبو ظريفة من سكان عبسان الكبرية 
حــارة أبــو ظريفــة باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة والــده مجهــول محــل 
اإلقامة. 2. مروان محمد خليل سليامن أبو ظريفة من سكان عبسان الكبرية حارة 
أبو ظريفة باألصالة عن نفســه وباإلضافة لباقي ورثه والده - مجهول محل اإلقامة.  
3. ريــاض محمــود خليــل ســليامن أبــو ظريفــة مــن ســكان عبســان الكبــرية حــارة أبــو 

ظريفة باألصالة عن نفسه وباالضافة لباقي ورثة والده - مجهول محل اإلقامة.
نوع الدعوى تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة

قيمة الدعوى تزيد عن 1000000 دينار أردين
منكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املســتدعيات قد أقاموا عليكم 
الدعــوى رقــم ) 2021/1497( اســتنادا إىل مــا يدعينــه يف الئحــة دعواهم املرفق 
لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلم املحكمة لذلك يقتــي عليكم الحضور 
إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــًا من تاريخ تبليغكــم هذه املذكرة كام 
يقتي أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خال خمسة عر يومًا من 
تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علاًم أنه قد تحدد لها جلسة األحد 2022/1/30م 
لنظر الدعوى وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعيات 

أن يسريوا يف دعواهم حسب األصول تحريرا يف: 2021/12/6
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس/ أ . صديق عبد الرازق الرقب

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء  
 محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم1185 /2021 
 يف القضية رقم 2021/1497 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية شامل غرة املوفرة
يف القضية رقم )2021/274م(
يف الطلب رقم )2021/557م(

املســتدعون/)1( جــواد جمعــة ســليم الكفارنــة - مــن غزة الصــربة - هوية رقم 
)927200949( )2( مصطفى منر سامة أبو نارص - من غرة الصربة مقابل 

مجمــع أبــو خــرضة - هويــة رقــم )964867329(.)3( عىل محمد محمود أبو 
نــارص - مــن بيــت الهيــا- هوية رقم )927031443(.)4( ســعد فؤاد موســی 
سيســامل - مــن غــزة هويــة رقــم )995224680(. وكيلهــم املحامــي/ زاهــر 
أنيس سامة الدحدوح - من غزة الرسايا عامرة زعرب – ج 0599832022

 املســتدعى ضدهــام/)1( فــوزي عبــد املعطــي ســعيد الغصــني - مــن غــزة 
النــر بالقــرب مــن املشــتل. )2( كاظــم عبــد املعطــي ســعيد الغصــني - مــن 

غزة النر بالقرب من املشتل)مجهولني محل اإلقامة(.
نوع الدعوى: تنفيذ سند اتفاق عىل بيع أرض تنفيذًا عينيًا والغاء تسجيل 
قيمة الدعوى/ )122٫500 دينار أردين( مائة وأثنان وعرون ألف وخمسامئة دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم )2021/274م( - يف الطلب رقم )2021/557م(

 إىل املســتدعى ضدهــام املذكوريــن أعــاه مبــا أن املســتدعني املذكوريــن أعــاه قــد 
أقامــوا القضيــة املرقومــة أعــاه اىل مــا يدعونــه يف الئحــة دعواهم وألنكــم )مجهولني محل 
االقامة( وحسب اختصاص محكمة بداية شامل غزة يف نظر هذه القضية والطلب وعمًا 
باملادة رقم )20( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م 
وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة بداية شــامل غزة يف الطلب رقــم )2021/557م( 

بالسامح لنا بتبليغكم عن طريق النر املستبدل وذلك حسب األصول.
 لذلك يقتي عليكام أن تحرضوا لهذه املحكمة يوم الثاثاء بتاريخ 2021/12/28م 
الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليكــم ايــداع جوابكــم التحريــري خــال خمســة 
عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عن ذلك ســينظر 

يف القضية والطلب باعتباركم حارضين حرر بتاريخ: 2021/12/5م
رئيس قلم محكمة شامل غزة

حجج إرسائيلية واهية لحرمان أهايل أرسى "عوفر" من زيارة أبنائهم

سلسلة برشية ووقفة يف بيت لحم ونابلس إسناًدا لألرسى واألسريات

رام الله-غزة/ جامل غيث:
ســلطات  تطّبــق  انقطــاع،  ودون  الــدوام  عــىل 
االحتال اإلرسائييل سياســاتها التنكيلية بحق 
عليهــم  التضييــق  بهــدف  وعائاتهــم،  األرسى 

وكرس إرادتهم.
ســلطات  تذرعــت  كورونــا،  جائحــة  ومنــذ 
منــع  ســبيل  يف  متعــددة  بحجــج  االحتــال 
منــع  آخرهــا  كان  ذويهــم،  زيــارة  مــن  األرسى 
عــدم  بحجــة  "عوفــر"؛  ســجن  أرسى  أهــايل 
وجود شــهادة تثبت تلقيهم الجرعة الثالثة من 

التطعيم ضد فريوس كورونا.
وبحســب مختصني يف شــؤون األرسى تحدثوا 
فــإن االحتــال مل يبلــغ  لصحيفــة "فلســطني"، 

أهايل األرسى برضورة تلقي الجرعة الثالثة.
ســلطات  بــأن  بيــان،  يف  األســري،  نــادي  وأفــاد 
االحتال حرمت العرات من عائات األرسى 
القابعني يف سجن "عوفر" من الزيارة، بذريعة 
الجرعــة  تلقيهــم  تثبــت  شــهادة  وجــود  عــدم 

الثالثة من التطعيم ضد فريوس كورونا.
سياسة ممنهجة

بــرى  األرسى  شــؤون  يف  املختصــة  وأكــدت 

الطويل، أن سلطات االحتال تستخدم حجًجا 
واهيــة مــن أجــل حرمان أهايل األرسى من زيارة 

أبنائهم داخل السجون.
وعــرّبت الطويــل عــن "اســتهجانها" مــن حرمــان 
أن  إىل  الفتــة  "عوفــر"،  ســجون  أرسى  أهــايل 
االحتال مل يطلب منهم أو من اللجنة الدولية 
مــن  الثالثــة  الجرعــة  أخــذ  األحمــر  للصليــب 

اللقاح.
–التــي  الدوليــة  اللجنــة  عــىل  باللــوم  وألقــت 
تتوىل املســؤولية األوىل عن تنظيم الزيارات- 
داعيــة إياهــا للضغــط عــىل االحتــال للســامح 

لألهايل بالزيارة وعدم التذرع بكورونا.
وقالــت: إن "األهــايل أصيبــوا بصدمــة شــديدة 
والــربد  االنتظــار  مــن  ســاعات  ســت  فبعــد 
الشــديد القــارص أبلغــوا باملنــع"، الفتــة إىل أن 

عدًدا من األهايل أصيبوا بنزالت الربد.
وأضافــت: االحتــال ميــارس سياســة ممنهجــة 
واهيــة،  بحجــج  بأبنائهــم؛  األهــايل  لقــاء  ملنــع 
مــن  بذويهــم  يلتقــون  األرسى  أن  إىل  مشــرية 
خلــف زجــاج عازل ويحرمــون من احتضانهم وال 

يكونوا بذلك عرضة لنقل العدوى.

األرسى  حاميــة  إىل  املحــررة  األســرية  ودعــت 
املتعــددة  باألمــراض  اإلصابــة  مــن  واألســريات 
الصحيــة  الرعايــة  وتوفــري  الســجون  داخــل 

املناسبة لهم.
الدوليــة  اللجنــة  دور  عــىل  وشــددت 
مســؤولياتها  بتحّمــل  املعنيــة  واملؤسســات 
ألهــايل  للســامح  االحتــال  عــىل  والضغــط 
األرسى بالزيــارة ومنــع أي محــاوالت لحرمانهــم 
األعــراف  مبوجــب  املكفــول  حقهــم  مــن 
والقوانــني الدوليــة، خاصة مع تضاعف شــكوى 

أهايل األرسى مبنعهم من الزيارة.
نحــو  "عوفــر"  ســجن  يف  األرسى  عــدد  ويبلــغ 
منهــم  قســاًم   12 عــىل  موزعــني  أســري   800

أشبال.
تضييقات مستمرة

الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  عضــو  وقــال 
إن  مســلامين:  مصطفــى  واإلســامية 
التضييقيات التي يتعرض لها األرسى، محاولة 
إرسائيلية للضغط عىل املقاومة إلبرام صفقة 
تبادل وفًقا لروطها، مشدًدا "وهذا لن يتم".

وأضاف مسلامين أن حرمان االحتال األهايل 

يتزامــن  "عوفــر"  ســجن  يف  أبنائهــم  زيــارة  مــن 
مــع تريــح رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
املقاومــة اإلســامية حــامس إســامعيل هنيــة، 
والــذي جــاء فيــه: "إن أرسى االحتــال لــن يــروا 

الشمس إال بحرّية أرسانا".
وأشــار إىل أن االحتــال يحــاول إرســال رســالة 
واألرسى،  الفلســطيني  وللشــعب  للمقاومــة 
مضيًفــا:  ملقاييســنا،  وفقــا  صفقــة  نريــد  بأننــا 
املامرســات  والتضييقــات  "الضغوطــات 
يكتــب  لــن  واملقاومــة  عــىل أرسانــا  املســتمرة 
موقفهــا  عــىل  تــر  فاملقاومــة  النجــاح،  لهــا 
جرائــم  ميــارس  االحتــال  أن  وأكــد  ورشوطهــا. 
الزيــارة،  كمنعهــم  األرسى  بحــق  مســتمرة 
عليهــم،  الباهظــة  املاليــة  الغرامــات  وفــرض 
ســجن  مــن  ونقلهــم  انفــرادي  بشــكل  وعزلهــم 
آلخــر ومصــادرة اإلنجــازات التــي حققوها طوال 

السنوات املاضية.
لتحمــل  الدوليــة  املنظــامت  مســلامين،  ودعــا 
عــىل  والضغــط  األرسى  لحاميــة  مســؤولياتها 
االحتــال لوقفــة جرائــم بحقهــم والســامح لهــم 

ولذويهم بالزيارة.

بيت لحم-نابلس/ فلسطني:
شــارك مئــات املواطنــني وأهــايل أرسى، أمس، 
يف سلسلة برية ووقفة يف بيت لحم ونابلس 
لــألرسى  إســناًدا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 

واألسريات يف سجون االحتال اإلرسائييل.
ففــي بيــت لحــم، شــارك حشــد مــن املواطنــني 
وأهــايل أرسى يف سلســلة بريــة دعــا لها مركز 
اإلرشاد النفيس واالجتامعي للمرأة، بالراكة 
مع منتدى املنظامت األهلية ملناهضة العنف 
ضــد املــرأة، بالتعــاون مــع مؤسســات األرسى، 
ملناهضــة  يومــا   16 فعاليــات  حملــة  ضمــن 
"األســريات  شــعار  تحــت  املــرأة،  العنــف ضــد 

الفلسطينيات إىل متى".
فلســطني  بنــك  أمــام  مــن  السلســلة  وامتــدت 

الشــاميل  لحــم وصــوال إىل املدخــل  بيــت  يف 
للمدينة عىل شارع القدس- الخليل.

واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  وقــال 
قــدري أبــو بكــر: إن األســريات يتعرضــن ألبشــع 
ســجون  داخــل  واالضطهــاد  التعذيــب  أنــواع 
االحتــال، وإن عــىل املجتمــع الــدويل الوقــوف 
أمــام مســؤولياته تجــاه حكومة االحتال ومنعها 
من مواصلتها سياســتها التعســفية بحق أرسانا 

كافة.
يف  حقهــا  املــرأة  أخــذ  وجــوب  بكــر  أبــو  وأكــد 
املجتمــع، ونيــل حريتهــا مــن ســجون االحتــال، 
مشــريا إىل وجود 32 أســرية، منهن 7 أســريات 
الحركــة  مــن  جــزء  جميعــا  وأنهــن  مريضــات، 

األسرية.

وطالــب املشــاركون املجتمــع الدويل بالتحرك 
فورا إلنقاذ األسريات واألرسى من سياسة إدارة 

سجون االحتال القاسية.
املواطنــني  مــن  حشــد  شــارك  نابلــس،  ويف 
وذوي األرسى يف وقفــة دعــم وإســناد لــألرسى 
اليــوم  مبناســبة  وذلــك  االحتــال،  ســجون  يف 
العاملي لذوي اإلعاقة الذي يوافق 3 ديسمرب/ 

كانون األول من كل عام.
ورفــع املشــاركون مــن ذوي اإلعاقــة ومؤسســات 
دعــت  التــي  الوقفــة  يف  نابلــس  وفعاليــات 
واالتحــاد  األرسى  لدعــم  الوطنيــة  اللجنــة  إليهــا 
املــرىض  األرسى  صــور  اإلعاقــة،  لــذوي  العــام 
التــي  والافتــات  الطعــام،  عــن  واملرضبــني 
تطالــب باإلفــراج عنهــم وتقديــم العــاج الــازم 

لهم.
وقــال أمــني رس اتحــاد ذوي اإلعاقــة يف نابلــس 
%7 مــن املجتمــع مــن ذوي  معاويــة منــى: إن 
بينهــم أرسى يف  ألفــا،   320 اإلعاقــة ويبلغــون 
ســجون االحتــال، مــن حقهــم املــروع العيش 

الكريم والعمل والحق بالحرية من السجون.
وأضاف أن من بني األرسى 1200 أسري مريض 
ذوي  مــن   100 منهــم  مزمنــة،  أمراضــا  يعانــون 
اإلعاقــة، بعضهــم يقبــع يف عيــادة ســجن الرملــة 
منــذ ســنوات، وال يتلقــون إال مســكنات، داعيــا 
املؤسســات الدوليــة إىل تطبيــق ميثــاق جنيــف 
بالتعامــل مــع األرسى باعتبارهــم أرسى حــرب، 
عــن  لإلفــراج  االحتــال  عــىل  الضغــط  ورضورة 
املرىض منهم فورا لتقديم العاج الازم لهم.

االعتداء عىل أرسى "نفق الحرية" 
يف أثناء جلسة محاكمتهم

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســجون  إدارة  مــن  عنــارص  اعتــدى 
اإلرسائيــيل عــىل "األرسى الســتة" الذيــن انتزعــوا 
حريتهــم مــن ســجن "جلبــوع" عــرب "نفــق الحرية"، 

يف أثناء جلسة محاكمتهم أمس.
العامــة  النيابــة  االحتــال  محكمــة  وأمهلــت 
لوائــح  بإلغــاء  قــرار  التخــاذ  أســبوًعا  اإلرسائيليــة 
االتهام ضدهم أو االستمرار فيها، عىل أن تعقد 
جلســة املحاكمــة املقبلــة يف 16 ينايــر/ كانــون 

الثاين املقبل.
وأغلقــت محكمــة االحتــال أبوابهــا أمــام الطواقــم 
الصحفيــة ومنعتهــم مــن توثيــق االعتــداءات عــىل 

األرسى بالرضب والدفع وهم مكبلون باألصفاد.
وتناولت جلسة املحاكمة رد نيابة االحتال عىل 
األرسى  بــأن  األرسى  عــن  الدفــاع  محامــي  ادعــاء 
املواثيــق  وفــق  حــرب"،  "أرسى  يعــدون  الســتة 
واالتفاقيــات الدوليــة، وطالبــوا مبحاكمتهــم وفــق 

هذه املعايري.
يتعرضــون  األرسى  أن  الدفــاع  محامــو  وذكــر 
االنفراديــة،  الزنازيــن  داخــل  والتنكيــل  لانتهــاك 
األساســية،  حقوقهــم  أبســط  مــن  وحرمانهــم 
إضافــة إىل محاكمتهــم مرتــني، األوىل باملحاكــم 
القضائية، واألخرى مبا تسمى املحاكم التأديبية 

يف سجون االحتال.

األرسى يف محكمة االحتال أمس       )األناضول(

رام الله/ فلسطني:
بالرسطــان  املصــاب  األســري  يواجــه 
أبــو حميــد وضعــا صحيــا خطــرا  نــارص 
قســم  داخــل  احتجــاه  يف  ومقلًقــا، 
"بــرزالي"  مبستشــفى  الجراحــة 

اإلرسائييل.
وأوضــح محامــي هيئــة شــؤون األرسى 

بيــان  يف  عجــوة،  كريــم  واملحرريــن 
الحالــة  عــىل  طــرأ  تدهــورا  أن  أمــس، 
الصحيــة لألســري أبــو حميــد الخميــس 
ســجن  يف  تواجــده  أثنــاء  املــايض، 
مــن  يشــتيك  بــدأ  حيــث  "عســقان"، 
مــن  اليــرسى  الجهــة  يف  حــادة  أوجــاع 
صدره وصعوبة يف التنفس، وتم نقله 

عىل إثرها ملستشفى "برزالي".
وأضــاف عجــوة أنــه بعــد إجــراء األســري 
تبــني  طبيــة  فحوصــات  حميــد  أبــو 
معاناتــه مــن تجمــع غري طبيعــي للهواء 
مــا  أو  لصــدره،  اليــرسى  املنطقــة  يف 
وقــد  الصــدري"  بـ"االســرتواح  يســمى 
الهــواء  لتريــف  عمليــة  لــه  أُجريــت 

بإحــداث ثقــب يف الجهــة اليرسى من 
صــدره ووضــع أنبــوب لتفريــغ الســوائل 

وإخراج الهواء.
وحســب إفــادة األســري، تــم زرع أنبوب 
املــايض،  الســبت  الهــواء  لتفريــغ  لــه 
بعــد  مفاجئــة  بأوجــاع  ُأصيــب  لكنــه 
وضــع األنبــوب، ليتبــني بعــد ذلــك أنــه 
تــم زرعــه بطريقــة خاطئــة مــا ســبب لــه 

آالما كبرية.
االحتــال  أطبــاء  أن  حميــد  أبــو  وتابــع 
حاليــا  يقومــون  املستشــفى  داخــل 
بتزويــده مبســكنات ومميــع للــدم عــرب 

صحــي  بوضــع  يــزال  ال  لكنــه  الوريــد، 
صعوبــة  مــن  الرغــم  وعــىل  ســيئ، 
ســلطات  أن  إال  وأوجاعــه  حالتــه 
االحتــال تتعمــد تقييــد يديــه برسيــر 

املستشفى.
يذكر أن األسري أبو حميد أصيب بورم 
رسطــاين يف الرئتــني الشــهر املــايض، 
وخضــع لعمليــة وتــم إزالــة 10 ســم مــن 
ملعتقــل  إعادتــه  وتــم  الــورم،  محيــط 
"عســقان" قبــل متاثلــه للشــفاء، ومن 
لـــ12 جلســة عــاج  املقــرر أن يخضــع 
كيميــايئ، لكــن إدارة الســجون متاطــل 

حتــى اللحظــة يف تحويلــه للبــدء فيها، 
األمــر الــذي فاقــم مــن حالتــه الصحيــة 

بشكل كبري.
مــن  عاًمــا(   49( حميــد  أبــو  واألســري 
اللــه،  رام  مبدينــة  األمعــري  مخيــم 
ومحكــوم   ،2002 عــام  منــذ  معتقــل 
بالســجن 7 مؤبــدات و50 عامــا، وهــو 
يواجهــون  أشــقاء  خمســة  بــني  مــن 
حكــم الســجن مــدى الحيــاة، عــدا عــن 
وهدمــت  إخوتــه.  أحــد  استشــهاد 
مــرات،  قــوات االحتــال منزلهــم عــدة 
لعــدة  زيارتهــم  مــن  والدتهــم  وُحرمــت 

سنوات.
يف سياق متصل، أفادت هيئة شؤون 
ســجن  إدارة  بــأن  واملحرريــن  األرسى 
"النقــب" تســتهدف األرسى املــرىض 
ومربمــج،  مقصــود  بشــكل  والجرحــى 
وعــدم  الصحيــة،  أوضاعهــم  بتجاهــل 
التعامــل معهــا بشــكل جــدي، وجعــل 
أجســادهم  يف  تتفــى  األمــراض 

وتعريض حياتهم للخطر.
ووثقت الهيئة من خال محاميها أبرز 
الحاالت املرضية التي تقبع يف سجن 
النقــب، مــن بينهــا حالــة األســري خالــد 

رضاغمــة )43 عامــا( مــن طوبــاس، إذ 
بشــكل  النظــر  يف  فقــدان  مــن  يعــاين 
عــاج طبــي  أي  تقديــم  مســتمر، دون 
له يحد من تدهور حالته، وهو بحاجة 
ماســة إىل إجــراء عمليــة إلزالــة "املــاء 
بفقــدان  لــه  يتســبب  الــذي  األبيــض" 
بــره تدريجيــا، وهو محكوم بالســجن 

21 عاما.

وأشــارت إىل أن األســري عــيل الحــروب 
)48 عامــا( مــن دورا مبدينــة الخليــل، 

ويعــاين  مقلــق،  صحــي  بوضــع  ميــر 
مــن آالم بالظهــر والصــدر، خاصــة بعــد 
إجــراء عمليــة اســتئصال ورم رسطاين، 
إضافــة إىل بعــض الغــدد تحــت اإلبــط 

األيرس.
بالســجن  محكــوم  الحــروب  واألســري 
أبنــاء،   7 ولــه  متــزوج  وهــو  عامــا،   25

ويشــتيك أيضا من انســداد الرايني، 
اليــرسى،  يــده  يف  بالخــدر  ويشــعر 
خاصــة  مختلفــة  أدويــة  ويتنــاول 
إىل  إضافــة  والضغــط،  بالدهــون 
املميعــات، وهــو بحاجة لتقديم عاج 

ُيناسب وضعه الصحي.
أمــا األســري عبد الكريــم الرمياوي )45 
عاما( من بلدة بيت رميا شــامل غرب 
رام اللــه، القابــع يف ســجن "النقــب"، 
يشــتيك مــن إصابــة ســابقة بالرصــاص 
اليمنــى  قدمــه  يف  "الدمــدم"  الحــي 

والخارصة والبطن.
بالســجن  محكــوم  الرميــاوي  واألســري 
آالم  مــن  يعــاين  يــزال  وال  عامــا،   24

إجــراء  بعــد  تبــني  حيــث  قدمــه،  يف 
بــأن  لــه  الازمــة  الطبيــة  الفحوصــات 
هنــاك عــدة شــظايا متناثــرة ومنتــرة 
يف جميع أنحاء جســده تؤثر بالضغط 
عىل الفقرات والعصب لديه، وأخربه 
الطبيــب بأنــه ال ميكــن إجــراء عمليــة له 
بســبب املضاعفــات التــي تؤثــر عليه، 

كام يعاين من أوجاع يف أسنانه.

إدارة سجن "النقب" تتعمد إهمال الوضع الصحي لألسرى المرضى
ا خِطـــرًا األسيـــر "أبو حميـــد" املصـــاب بالرسطـــان يواجـــه وضــًعا صــحيًّ
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أمن السلطة بعيدة عن طموحات شعبنا الفلسطيني.
العمليــات  مــن  املزيــد  نحــو  االنطــاق  هــو  اليــوم  املطلــوب  وإن 
الجهادية ضد االحتال ومواجهة أدوات االحتال التي تنسق معه 
مبا تســتحقه، لقد وىل اليوم الذي نستســلم فيه ألعوان االحتال 
الذيــن يرســخون وجــوده مــن خــال دورهم الخطــر يف حفظ أمنه، 
وعليــه فــإن التصــدي لهــؤالء ســيؤدي دوًرا حاســًا يف تقصــر عمــر 
االحتــال وزوالــه، وإن تراكــم القــدرات املتواضعــة للمقاومــة يف 
الضفة ميكنها من إحداث تغيرات كبرة، وبقصار الُجمل ميكننا 
ــا  ــا وتحدًيــا مصريًّ القــول إن العمليــات الفرديــة باتــت رعًبــا حقيقيًّ
لاحتــال مــا ميكــن وصفــه بإســراتيجية الخطــر، وهــو جعــل دولــة 
الكيــان الصهيــوين تعيــش يف خطــر دائــم بفعــل العمليــات الفردية 
ووصــول االحتــال وأجهزتــه األمنيــة لحالــة املــوت يســبق املــوت، 
فهــم يجهلــون وقــت العمليــات ومكانهــا وفرســانها، مــا يجعل دولة 
ع هجــرة  يــرِّ مــا  العجــز األمنــي وهــو  مــن  االحتــال تعيــش حالــة 
اليهود ويعزز ثقافة الهرب من دولة االحتال إىل دولهم التي أتوا 

منها حتى ينعموا باألمان املنشود بعيًدا عن فلسطني.
إن الســلطة برام الله مبســاندتها لركب االحتال والتنســيق األمني 
األمنيــة  واألجهــزة  الشــاباك  مــع  وبتحالفهــا  مقدًســا  تعــده  الــذي 
القــرارات  وأن  النهايــة،  يف  لاحتــال  خدمــة  يقــدم  الصهيونيــة 
الوطنيــة  الحالــة  يف  اختــااًل  تحــدث  التحالــف  هــذا  عــن  الناتجــة 
وتهــدد الجبهــة الداخليــة والســلم املجتمعــي لشــعبنا باعتبار هذا 
نظــام  ألعمــدة  الشــخصية  واملكاســب  الربــح  مــن  نابًعــا  الســلوك 

يف ظــل حالــة الفلتــان األمنــي التــي تشــهدها مــدن الضفــة الغربيــة 
والتي كان آخرها مقتل الطالب مهران خليلية يف محيط الجامعة 
العربية األمريكية يف مدينة جنني عىل يد بلطجية مدعومني من 
ســلطة فتــح بــرام اللــه أصبحــت صــورة الضفــة لــدى شــعبنا ضعيفــة 
ــا وغــر قــادرة عــىل حفــظ أمن املواطنــني األبرياء، إضافة  ا أمنيًّ جــدًّ
إىل ســلوكها طريق التنســيق األمني مع االحتال الذي ُيعد نقًصا 
يف الســيادة وتحواًل يف ســلوك ســلطة كان دورها حاية شــعبها، 
حــدث  ومــا  االحتــال،  وجنــود  املســتوطنني  تحمــي  باتــت  واآلن 
يف رام اللــه قبــل أيــام شــاهد عــىل هــذا التحــول عندمــا ســخرت 
الســلطة كل قدراتهــا للدفــاع عــن املســتوطنني اإلرهابيــني اللذين 
واجهتهــا جاهــر شــعبنا الباســلة بــرام اللــه وأحرقــت ســيارتها 
وكانــا عــىل موعــد مــع الهــاك لــوال تدخــل أجهــزة التنســيق األمنــي 
لإلرهــاب  الرافضــة  الجاهــر  قبضــات  بــني  مــن  انتزعتهــا  التــي 
جديــدة  شــكر  شــهادة  حصــد  يف  الســلطة  ونجحــت  الصهيــوين، 
مــن قــادة االحتــال تضعهــا عــىل حائــط العــار إىل جانب شــهادات 
التنسيق األمني التي نالتها بوصف أدق أنها خيانة لدماء الشهداء 

واألرسى وللقضية الوطنية.
ومــن هنــا ينبغــي أالَّ نكــون مهادنــني يف التعامــل مــع الســلطة التــي 
تخدم االحتال، ومطلوب أن نحمي شــعبنا ومصالحه يف الدرجة 
األوىل، فالســلطة مل تعــد وطنيــة ومل تعــد تخــدم املصالــح العليــا 
كــا  املناضلــني  تجــاه  عدوانيــة  نوايــا  لديهــا  ظهــرت  بــل  للوطــن، 
حــدث يف مخيــم جنــني مــن ماحقة املقاومــني، فأصبحت أجهزة 

السلطة بالضفة الغربية.
قــوة املقاومــة الصاعــدة لــن تتســاهل مــع هــذا الســقوط الوطنــي، 
لقــد تكاتفــت جهــود املقاومــة وفصائلهــا مــن أجــل تعزيــز تصاعــد 
العمل املقاوم يف الضفة، ومن أجل تحقيق املزيد من األهداف 
الوطنيــة إمياًنــا منهــا بعدالــة قضيتهــم يف مواجهــة هــذا االحتــال 
اإلرهــايب، وهــذا رد حقيقــة بــأن املقاومــة هــي الطريــق الحقيقــي 

الستعادة حقوقنا املسلوبة.
املشكلة ذكرناها أكرث من مرة، وهي أن السلطة لها الضلع األكرب 
يف تراجــع قضيتنــا الوطنيــة وميكننــا أن نطــرح الحــل أيًضــا وهــو مــا 
ميكــن اعتبــاره خطــة إنقــاذ وطنــي من خال إعادة صياغة املشــهد 
الســيايس الفلســطيني وفــق إســراتيجية وطنيــة يتفــق عليها الكل 
الفلســطيني وهو ما نجده حارًضا يف املبادرة التي أطلقها رئيس 
املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة، التــي ركــزت 
بعدهــا  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  للقضيــة  االعتبــار  إعــادة  عــىل 
العــريب واإلســامي واالتفــاق عــىل الثوابــت وإعــادة بنــاء القيــادة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير بأســس جديدة تضم كل املكونات 
الثوابــت  مــع  تتفــق  وإســراتيجية  ســيايس  برنامــج  الفلســطينية 
الوطنيــة وإذا مــا طبقــت هــذه املبــادرة مــن الفصائــل ففيهــا إحيــاء 
لروح النضال يف املؤسسات الرسمية للسلطة والوقوف يف وجه 
مؤامــرات االحتــال كالجســد الواحــد بعقيــدة أمنيــة وطنية نضالية 
تســتلهم الحــاس الثــوري لقادتنــا األوائــل الذيــن ارتقــوا عىل درب 

التحرير.

السلطة عىل حافة السقوط والمقاومة يف صعود

محمد مصطفى شاهني

ومن هنا ينبغي ألَّ نكون مهادنين في 
التعامل مع السلطة التي تخدم الحتالل، 
ومطلوب أن نحمي شعبنا ومصالحه في 
الدرجة األولى، فالسلطة لم تعد وطنية 

ولم تعد تخدم المصالح العليا للوطن، بل 
ظهرت لديها نوايا عدوانية تجاه المناضلين 

كما حدث في مخيم جنين من مالحقة 
المقاومين، فأصبحت أجهزة أمن السلطة 

بعيدة عن طموحات شعبنا الفلسطيني.

الزيتــون أو تخريبــا لــأرايض الزراعيــة، أو حرقــا كــا حــدث مــع 
عائلــة دوابشــة يف نابلــس و الطفــل الشــهيد محمــد أبــو خضــر 

من القدس املحتلة.
الفعــل الفلســطيني مرتبــط مبــوروث ثورتــه الوطنيــة التي بدأت 
عام ١٨٨٢ عندما دافع الفاحون الفلسطينيون عن أرضهم يف 
قريــة ملبــس بعــد مصادرتهــا ورسقتهــا مــن التجمع االســتيطاين 
التابع لأشــكنازيم يف القدس و أقيمت عليها أول مســتوطنة 
احالية سميت )بيتح تكفا(، ومل يتوقف ذلك النضال الثوري 
حتى يومنا هذا ومر بتجارب عديدة كانت جميعها تتفق عىل 
أن هــذا االحتــال االســتيطاين الصهيــوين عــىل أرض فلســطني 
غــر رشعــي جملــة وتفصيــا، حتــى الذيــن تعاطفــوا زمانيــا مــع 
حكومــات  تصدرهــا  كانــت  التــي  السياســية  املشــاريع  بعــض 
املتعاقبــة،  األمريكيــة  اإلدارات  وبعدهــا  الربيطــاين  االحتــال 
واملشاريع التي طرحها رؤساء حكومات االحتال الصهيوين، 
وقد وثق الباحثون الفلســطينيون يف رســائل علمية بجامعاتنا 
الفلسطينية يف غزة والضفة والقدس املحتلة تلك املشاريع، 
وبعضهــا عــرض ضمــن أبحاث محكمة، ضمن االهتام بالتاريخ 
الفلسطيني املعارص، مل يقبل أولئك املتعاطفون بفكرة حل 
الدولتــني أو عيــش شــعبني عــىل أرض واحــدة، وهنــا مــن املهم 
ذكــره نقــل مــا تحــدث عنــه املــؤرخ الفلســطيني إلياس شــوفاين 
وهــو القيــادي يف حركــة فتــح و عضــو ســابق للجنتهــا املركزيــة  
ذكر يف كتابه )إرسائيل يف خمسني عاما( "إن الكتلة البرشية 
بفعــل  تشــكل  اســتيطاين  تجمــع  هــي  إرسائيــل  يف  اليهوديــة 
تراكمي ألناس تركوا بادهم األصلية و هاجروا إىل فلسطني و 

أقاموا دولة، فهي دولة املستوطنني الصهاينة".
تقدير صورة العمل البطويل والشجاع يضع رؤية وطنية تلتقي 

شــهدت الضفــة املحتلــة حادثــة وطنيــة ثوريــة جديــدة عندمــا 
أقدم شــبان فلســطينيون وســط رام الله بالتصدي ملستوطنني 
القريبــة  املســتوطنات  احــدى  نحــو  مركبتهــا  يقــودان  كانــا 
مــن املدينــة الفلســطينية، وقــد انهــال الشــباب عليهــا بقــذف 
قــوة  تدخــل  ونتيجــة  وحرقهــا،  املســتوطنني  ورضب  الحجــارة 
مــن أمــن الســلطة نجيــا مــن موت محقــق وتم تســليمها لقوات 
االحتــال عــرب مــا يســمى باالرتبــاط العســكري، وكانــا قــد أصيبا 

بجروح متوسطة وطفيفة.
علينــا أن نشــر إىل أن حادثــة تصــدي الشــبان الفلســطينيني 
املقاومــني يف رام اللــه للمركبــة كانــت فعــا عفويــا ومل يكــن 
عما مخططا مسبقا وهذا أهم من الفعل نفسه، نتحدث هنا 
عــن الدافعيــة والتغذيــة العقليــة للصــورة الظاهــرة كيف تعامل 
دهاليــز  يف  هــذا  ويعــد  الثائــر،  الفلســطيني  الشــباب  معهــا 
السياسة فعا ممنهجا ثقافيا ومنطلق من فكرة أن املستوطن 
بذلــك  للشــجر وهــو  قاتــل و حــارق  لــأرض وغريــب و  محتــل 
يستحق املقاومة و الطرد بفعل جرامئه املتتالية عىل شعبنا.
الحديــث عــن الفطــرة الوطنيــة الســليمة للشــباب الفلســطيني 
يف كل أماكــن وجــوده و تفاعلــه مــع أحداثــه الوطنيــة تشــكل 
إثباتــا مهــا أن مــرشوع الجــرال األمريــي كيــث دايتــون وهــو 
إنتــاج الفلســطيني الجديــد يتهــاوى رسيعــا مــع كل فعــل ثــوري 
مقــاوم يف الضفــة املحتلــة ضــد أهــداف عســكرية لاحتــال 
الصهيــوين ســواء كان ذلــك خاصــا باملركبــات العســكرية التــي 
تشن حمات دهم ليلية يف مختلف مدن وقرى الضفة الغربية 
و يواجهها الشبان الغاضبون بالحجارة واملفرقعات النارية، أو 
املســتوطنني الذيــن يشــكلون عنــارص داخــل منظــات ميينيــة 
متطرفــة ويســعون يف املناطــق الخاضعــة للســلطة حرقا لشــجر 

املتمســكني  الفلســطيني  الوطنــي  العمــل  فصائــل  كل  عليهــا 
بخيار املقاومة بكل أشــكالها بدءا بالكلمة وانتهاء بالصاروخ و 

املحددات أو الرسائل ميكن اإلشارة إليها يف التايل:
- الفلســطيني يف كل أماكــن حضــوره هــو مقــاوم ومدافــع عــن 

أرضه ووطنه، ويرفض املستوطن املحتل وكل مكوناته.
- إن خيــار املقاومــة املســلحة يعــد شــعلة ووقــودا الســتمرار 
الفطــرة الوطنيــة الرافضــة لوجــود االحتــال عىل أرض فلســطني 

وهي التوقيع الذي بيننا وبني املحتل.
والقــدس  الضفــة  يف  الفلســطيني  تدجــني  مشــاريع  جميــع   -
وغرهــا ونــزع الــروح الوطنيــة منــه فاشــلة بامتيــاز و أن الحقوق 
ال تســقط بالتقــادم، وال ميكــن ألي مــرشوع ســيايس أن ينجــح 

يف دفع الفلسطيني بالتنازل عن أرضه حتى لو وقع البعض.
- رسالة شباب رام الله من حادثة التصدي ملركبة املستوطنني 
وإحراقها تقول لقيادة املقاومة يف فلسطني نحن منكم وأنتم 
مياديــن  يف  وســتجدوننا  اللــه  عــىل  فتوكلــوا  عزمتــم  وإذا  منــا 

املواجهة وما معركة سيف القدس عنا ببعيد.
- الحادثــة ودالالتهــا وتداعياتهــا تفــرض عىل الكل الفلســطيني 
االجتــاع عــىل رؤيــة وطنيــة فلســطينية خالصــة هدفهــا األكــرب 

تحرير فلسطني وطرد املستوطنني كا طردوا من رام الله.
وخاصــة االمــر: لــن ينجــح رواد املشــاريع السياســية الداعمــة 
تســتطيع  ولــن  اإلرسائيــي،  الفلســطينيني-  التعايــش  لفكــرة 
تغييب الوعي الثوري والوطني للشباب الفلسطيني املقاوم و 
الثائر يف التصدي لاحتال وقواته ووقف عربدة مستوطنيه، 
و إن الضفة الغربية قد حان وقت ثوران بركانها كا تنبأ لذلك 
الشــهيد القســامي القائــد مــازن فقهــاء الــذي انتــزع حريتــه يف 

صفقة وفاء األحرار عام 2011م.  

حادثة رام هللا والفطرة الوطنية السليمة

سامي الشاعر

إن خيار المقاومة المسلحة يعد شعلة 
ووقودا لستمرار الفطرة الوطنية الرافضة 
لوجود الحتالل على أرض فلسطين وهي 

التوقيع الذي بيننا وبين المحتل.

مذكرة حضور 
عبــد  حيــدر  دوار  غــزة  مــن  الثاثينــي-  إســاعيل  زهــر  فــاح  املســتدعي/ 
الشايف بجوار الصليب األحمر هـ/ 801740713 وكيله املحامي/ محمد 

عبد السام داود – غزة الصفطاوي جوال 0599415525 
املستدعى ضده/ أدهم داود سعدو السوافري- من غزة شارع أبو حصرة 

قرب مركز املسحال 
نوع الدعوى: اجراء محاسبة وإلغاء شيكات 

قيمة الدعوى: 118200 شيكل – مائة ومثانية عرش ألف ومائتي شيكل
إىل املدعى عليه مجهول محل اإلقامة

مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك دعــوى يطالــب فيهــا اجــراء محاســبة وإلغــاء 
نســخة  لكــم  املحفــوظ  دعــواه  الئحــة  يف  يدعيــه  مــا  إىل  اســتنادًا  شــيكات 
عنهــا وعــن ملحقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لــذك يقتــي عليــك أن تقدمــوا 
جوابكــم التحريــري بشــأن االدعــاء خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
النــرش، كــا يقتــي عليــك الحضور لدى هذه املحكمة يوم األحد املوافق 
إذا  لديكــم  معلومــًا  وليكــن  صباحــًا،  التاســعة  الســاعة  2021/12/26م 
تخلفت عن الحضور يجوز للمدعي ان يسر يف دعواه وللمحكمة أن تحكم 

يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريًا. غزة 2021/12/2م.
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 2314 / 2021
يف الطلب رقم 2067 / 2021
يف القضية رقم 1044 / 2021  – الكبــرة  عبســان  ســكان   - دقــة  أبــو  خضــر  خلیــل  محمــد  املدعــي/ 

هـ)930158241(  ووكيله املحامي / ركان حمدان - بني سهيا - الطريق العام 
املدعى عليهم/  1. صفية إبراهيم نرص أبو دراز - سكان عبسان الكبرة - حارة 
أبو دراز "سابقا" - املقيمة حاليًا خارج الباد. 2. يوسف خضر أحمد أبو دقة 

- سكان عبسان الكبرة - حارة الدقات "سابقا"- املقيم حاليًا خارج الباد. 
نوع الدعوى / إلغاء تسجيل للحيلة والغش والخداع وإعادة قيد 

قيمة الدعوى / تزيد عن عرشة آالف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية الدعوى رقم )2020/299(
إىل املدعى عليهم املذكورين بعاليه مبا أن املدعي قد أقام عليكم دعوى 
)إلغــاء تســجيل للحيلــة والغــش والخــداع وإعــادة قيد( اســتنادا إىل ما يدعيه 
يف الئحــة دعــواه املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمة 
لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عرش يومًا 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كا يقتي أن تودعوا قلم هذه املحكمة 
ردكــم التحريــري خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة 
علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يوم األربعــاء 2021/12/22م لنظــر الدعوى 
وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســر 

يف دعواه حسب األصول. تحريرا يف:    /2021/11م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خان يونس 

يف الطلب رقم 2021/811 
يف القضية رقم 2020/299 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة... 
يف الطلب رقم )2021/2548( 

يف القضية املدنية رقم )2021/628(
شــارع  ســابقًا(  )برغــوت  نوفــل  الســام  عبــد  محمــود  طالــب   .1 املســتدعون/  
الرمــوك - مقابــل وزارة الداخليــة هـــ )413046988(.  2. فضــل محمــود عبــد 
السام برغوت - غزة تل اإلسام بجوار الدفاع املدين )907577191( باألصالة 
عــن نفســه وبوكالتــه عــن شــقيقه/ عمــر محمــود عبــد الســام برغــوت - مبوجــب 
وكالــة خاصــة رقــم )2013/14871( عــدل غــزة.  3. غــادة طالــب محمــود عبــد 
السام نوفل )برغوت(- شارع الرموك - مقابل الداخلية - هـ )412452674(
وكيلهم / أديب محمد الربعي – املحامي.

املستدعى ضدها/ أساء محمود عبد السام برغوت - غزة شارع الرموك 
- مقابل وزارة الداخلية سابقًا تركيا حاليًا.

 نوع الدعوى / إزالة شيوع.
 قيمة الدعوى / تزيد عىل )10000د.أ( دينار أردين.

مذكرة حضور
املســتدعون  أن  مبــا  حاليــًا  اإلقامــة  محــل  املســتدعى ضدهــا مجهولــة  إىل   
بواسطة وكيلهم / أديب الربعي- املحامي قد أقاموا عليك دعوى يطالبونك 
لقلــم هــذه املحكمــة  )ازالــة شــيوع( لذلــك يقتــي عليــك الحضــور  بـــ  فيهــا 
لتسجيل حضورِك والرد عىل الدعوى حسب األصول ، وليكن معلومًا لديك 
 ،2021/12/29 يــوم األربعــاء املوافــق  أنــه تعــني للنظــر يف هــذه الدعــوى 
وإذا تخلفــِت عــن الحضــور فإنــه يحــق للمســتدعيني )املدعيــني( أن يســروا 

يف دعواهم حال غيابك باعتبارك حارضة.  حرر بتاريخ: 2021/11/21م
رئيس قلم محكمة صلح غزة/ أ . أكرم أبو السبح

املســتدعية/ امينــة إبراهيــم عبــد الكريــم املشــهراوي – الشــيخ رضــوان فــوق 
الجر هوية رقم )903074664(. 

وكاؤها املحامون/ هبه حجازي ومحمد مهنا ومهند طافش ومراد وايف ومحمد السقا.
املستدعى ضده/ رائد عادل عبد القادر املشهراوي – التفاح بجوار مسجد 

شهداء التفاح – عارة أبو رائد املشهراوي – حاليا مسافر خارج الباد.
نوع الدعوى: حقوق )ارجاع مصاغ ذهبي بوزن 109 جرام(

قيمة الدعوى: )2354 د.أ( الفان وثامثائة وأربع وخمسون دينار أردين.
مذكرة حضور 

)القضية رقم 2021/2287(
اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه والــذي يقيــم خــارج البــاد حاليــا مبــا ان 
املســتدعي قــد اقــام عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا مصــاغ ذهبــي واســتنادا ملــا 
تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنــه يف قلــم محكمة صلح غزة 
لذلــك يقتــي عليــك ان تحــر اىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل االدعاء املعني 
هــذه  قلــم  لــدى  تــودع  ان  عليــك  يقتــي  كــا   2022/1/12 جلســة  النظــر 
املحكمــة ردك التحريــري خــال 15 يــوم مــن تاريــخ تبليغــك هــذا اإلعــان وان 
ترســل نســخة اىل املســتدعي حســب عنوانــه وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا 
تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي ان يسر يف القضية ويجوز للمحكمة 

لصدار الحكم بحقك عىل اعتبار انك حارضا. تحريرا يف: 2021/11/29 
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء  

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية رقم )2021/2287( 
يف الطلب رقم )2021/2547( 
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دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

رقم القضية التنفيذية 2021/394 
املوضوع /اخطار تنفيذ حكم نرش مستبدل 

دائرة التنفيذ مبحكمة رفح الرشعية 
اىل املنفذ ضده / احمد سعيد سليامن أبو مرعي، وعنوانه: رفح شارع الحوراين 
عــامرة أبــو مرعــي ســابقا واملوجــود خارج قطاع غزة طبقــا للحكم الصادر ضدك من 
محكمــة رفــح الرشعيــة أســاس تنفيــذي 2021/394 لصالــح طالبــة التنفيــذ: ســحر 
سليامن سعيد الغوطي  بتاريخ 8/10/ 2021 نبلغك بان عليك تنفيذ امر طالبة 
التنفيــذ املذكــورة الصــادر ضــدك وموضوعــة نفقــة أوالد واملتضمــن: قيمــة نفقــة 
األوالد ثالثــون دينــار شــهريا لــكل ولــد مــن تاريــخ الطلــب الواقــع 2020/11/12 
قيمــة رســوم ومرصوفــات قانونيــة  وذلــك خــالل أربعــة عــرشا يومــا مــن نــرش هــذا 

االخطار وبعكسه تجرى بحقك اإلجراءات القانونية  وحرر يف   5/ 12 /2021
مأمور تنفيذ محكمة رفح الرشعية 
عامر عصام النجار 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادرة عن محكمة شامل غرة الرشعية

إىل املدعى عليه/ جامل نعیم حســین عباس من حاممه وســكان بيت الهيا 
ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج قطــاع غــزة يف بلجيــكا حاليــًا لقــد حكــم 
عليك من قبل هذه املحكمة لزوجتك املدعية/ سعدة محمد سعيد عباس
 من حاممة وسكان بيت الهيا يف القضية أساس 2021/497 وموضوعها 
ســعدة  املدعيــة  زوجتــك  وبــني  بينــك  بالتفريــق  والــرر  للغيبــة  تفريــق 
املذكــورة بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــری بعــد الدخــول وعليهــا العــدة 
الرشعيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ الحكم الواقــع يف 2021/11/24م دفعًا للرر 
الحاصــل لهــا مــن غيابــك عنهــا مــدة أكــر من خمســة أعوام بال ســبب رشعي 
وال عــذر مقبــول وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــاًم وجاهيــًا 
بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــًا بحقــك قاباًل لالعرتاض واالســتئناف 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2021/12/5م.
قايض محكمة شامل غزة الرشعي
 الشيخ / محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

رقم القضية التنفيذية 2021/401
املوضوع /اخطار تنفيذ حكم نرش مستبدل 

دائرة التنفيذ مبحكمة رفح الرشعية 
اىل املنفــذ ضــده / إبراهيــم شــحده حســني عصعــوص , وعنوانــه : ومجهول 
محل االقامة فيها االن طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة رفح الرشعية 
أســاس تنفيــذي 2021/401 لصالــح طالبــة التنفيــذ منى اعبيد محمد زنون  
بتاريــخ 2021/8/10نبلغــك بــان عليــك تنفيذ امر طالبــة التنفيذ املذكورة 
زوجــة  نفقــة  قيمــة   : واملتضمــن  زوجــة   نفقــة  وموضوعــة   ضــدك  الصــادر 
ســتون دينــار شــهريا مــن تاريــخ الطلــب الواقــع 2021/5/24 قيمــة رســوم 
ومرصوفــات قانونيــة وذلــك خــالل أربعــة عــرشا يومــا مــن نــرش هــذا االخطــار 

وبعكسه تجرى بحقك اإلجراءات القانونية وحرر يف  28  /   10 /2021
مأمور تنفيذ محكمة رفح الرشعية 
عامر عصام النجار 

اخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إىل السادة ورثة/ عيل عليان محمود املرصي

- مجهول محل اإلقامة
تخــص  التــي  املجــدد  التســجيل  معاملــة  أوراق  عــىل  توقيعكــم  لعــدم  نظــرًا 
ســكان  مــن   801545237 رقــم/  هويــة  الــر  أحمــد  عمــر  طــارق  املواطــن/ 
منطقة خانيونس والبالغ مساحته "100 مرت مربع" يف القسيمة "123" مالية 
)حسب ادعا املواطن( من القطعة "112" مالية )حسب ادعاء املواطن( من 
أرايض خانيونــس – البلــد بصفتكــم ورثــة البائع عيل عليان املرصي للمشــرتي 

يحيى عيل عليان املرصي بعقد البيع املربم بتاريخ 1993/5/18م
نرجــو العلــم أنــه خــالل 15 يــوم إذا مل يتــم حضوركــم للتوقيع عــىل إقرار صحة 
العقد لدى دارة التسوية فإنه سيتم السري يف املعاملة وفق األصول والنظام

تحريرًا يف: 2021/11/30م
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن فقد شيك
رقــم:  غــزة وأحمــل هويــة  مــن ســكان  أنــا / جهــاد محمــد خميــس حمــد  أعلــن 
404272734 بأنني فقدت الشيك رقم 30000060 واملسحوب عىل 

بنك فلسطني واملستحق بتاريخ: 2021/11/24 والبالغ قيمته 1300 شيكل 
واملسجل باسم / محمد ابراهيم شعبان الدحدوح. 

فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلــن للعمــوم ان الســيد/ طــارق عمــر أحمــد الــر قــد تقــدم لتســجيل املال 
غــري املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه تســجيال 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او التعدي 
عىل حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة االرايض 

خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: طارق عمر أحمد الر

2. اسم املدينة او القرية: خانيونس

3. اسم موقع االرض: خانيونس - البلد

4.  رقم القسيمة: 123 "مالية" )حسب ادعاء املواطن( 

رقم القطعة:112 "مالية " )حسب ادعاء املواطن(
املساحة:100 م2  الحصة: كامال  نوع األرض: ملك

5. الحدود مبوجب املخطط:

الرشقي: شارع مبلط بعرض 5 مرت ومن ثم أرض السيد/ عاطف فايز املرصي
الغريب: عصام الدين محمد أبو دقة        الشاميل: طارق عمر أحمد الر

الجنويب: محمد عيل عليان املرصي
6.  كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن يحيــى 

بالــرشاء مــن عــيل عليــان املــرصي  إليــه  آلــت  عــيل عليــان املــرصي والتــي 
واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األمالك بوزارة املالية.

دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

املوضوع/ مذكرة إعالن خصوم 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

مــرص  يف  مقيــم  طاحــون  أبــو  محمــود  عدنــان  مطلــق  عليــه/  املدعــى  إىل 
ومجهول محل االقامة حاليًا يف مرص - يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة 
وذلــك  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  2022/1/3م  يف  الواقــع  االثنــني  يــوم 
بخصــوص القضيــة أســاس 2021/1481م وموضوعهــا دعــوی نفقــة زوجــة 
وكذلك بخصوص القضية أســاس 2021/1483م وموضوعها دعوى نفقة 
بنت املرفوعة عليك من قبل املدعية/ أماين محمود عبد الرحمن االشقر 
وان مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــاًل عنــك ســيجري بحقــك 

املقتىض الرشعي غيابيًا لذلك جرى تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف 2/ جامد أول /1443هـ وفق 2021/12/6م. 

قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
محمد كامل أبو راس 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إىل السيد/ محمد عليان محمود املرصي

- مجهول محل اإلقامة
تخــص  التــي  التســجيل املجــدد  أوراق معاملــة  عــىل  توقيعكــم  لعــدم  نظــرًا 
املواطــن/ طــارق عمــر أحمــد الــر هويــة رقــم/ 801545237 مــن ســكان 
منطقــة خانيونــس والبالــغ مســاحته "100 مــرت مربــع" يف القســيمة "123" 
ادعــاء  ماليــة )حســب   "112" القطعــة  مــن  املواطــن(  ادعــا  ماليــة )حســب 
املواطــن( مــن أرايض خانيونــس – البلــد، وحيــث أنــك جــار لــأرض الخاصــة 

باملواطن املذكور من الجهة الجنوبية
نرجــو العلــم بأنــه إذا كان لديكــم أي اعــرتاض عــىل إمتــام املعاملــة املذكــورة 
أعاله عليكم اثبات اعرتاضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يومًا من 
تاريــخ تبليغكــم اخطارنــا هــذا أو احضار حكم قضايئ بالخصوص خالل تلك 
الفرتة وإال سيتم السري يف املعاملة حسب اإلجراءات املثبتة لدينا قانونًا.

دائرة التسوية تحريرًا يف: 2021/11/30م
اإلدارة العامة للمساحة

غزة/ فلسطني:
الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  وكيــل  التقــى 
برئيــس  أمــس،  الزريعــي،  الفتــاح  عبــد  م. 
االتحــاد العــام للصناعــات الغذائيــة وتجار 

الحبوب واألعالف يف محافظات غزة.
وأكد وكيل الوزارة، رضورة وأهمية حامية 
أحــد  لكونــه  واألعــالف  الحبــوب  منتــج 
املنتجات األساسية وصامم األمان لأمن 

الغذايئ.
وناقش اللقاء الذي شارك فيه إىل جانب 
الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  الــوزارة،  وكيــل 
مــن  وعــدد  الصفــدي  تيســري  الغذائيــة 
تجــار الحبــوب واألعــالف، أســعار الحبوب 

واألعالف.
واملســتوردين  التجــار  الزريعــي  وطالــب 
األســعار  عــن  باإلعــالن  الجملــة  وتجــار 
وعــدم  األســواق،  يف  اســتقرارها  لضــامن 

تغيري األسعار إال بعد الرجوع للوزارة.
مــن  موافقــة  وجــود  الــوزارة  وكيــل  وأعلــن 
الجانب املرصي بدخول القمح عرب معرب 
إجــراءات  ســرُتتَّب  أنــه  مبيًنــا  الــربي،  رفــح 
االســترياد ألي تاجــر يريــد إدخــال القمــح 

إرشاف  وتحــت  املعــرب  عــرب  والحبــوب 
الوزارة.

إدخــال  بوقــف  قــرار  إصــدار  إىل  وأشــار 
لصالــح  بالفائــدة  يعــود  ملــا  النخالــة، 
جانــب  إىل  القمــح،  مطاحــن  أصحــاب 

حامية صناعة العلف.
الحبــوب  تجــار  إن  الصفــدي،  قــال  بــدوره 

وا دوًرا مهــامًّ يف تجــاوز األزمــات التــي  أدَّ
مــر بهــا قطــاع غــزة، مثمًنــا دور الــوزارة يف 
حاميــة املنتــج املحــيل والوقــوف بجانــب 
ومصانــع  املطاحــن  وأصحــاب  التجــار 

املواد الغذائية.
جولة على المصانع

وزارة  مــن  وفــد  تفقــد  اللقــاء  وقبيــل 

االقتصــاد الوطنــي والغرفــة التجاريــة عدًدا 
من مصانع األعالف بالقطاع.

وضــم الوفــد املديــر العــام للصناعــة رائــد 
اللجنــة  رئيــس  العــاوور  ووائــل  الجــزار، 
االقتصاديــة يف غرفــة تجــارة غــزة، وعــدًدا 

من املسؤولني.
وأكــد املديــر العــام للصناعــة، أن الزيــارة 

اإلنتاجيــة  القــدرة  عــىل  للوقــوف  تهــدف 
التزامهــا  ومتابعــة  األعــالف  ملصانــع 
الــرشوط الفنيــة املطلوبة لخطــوط اإلنتاج 
والطاقة اإلنتاجية لها وجودة املواد الخام 

املستخدمة والسعة والقدرة التخزينية.
املحليــة  الوطنيــة  بالصناعــات  وأشــاد 
املنتجــات  منافســة  عــىل  وقدرتهــا 

املستوردة من الخارج.
الزيــارات  أن  العــاوور،  أوضــح  مــن جهتــه، 
للمصانع هي تجسيد لالتفاق مع منتجي 
والزراعــة  االقتصــاد  ووزاريت  األعــالف 
الحاضنــة  الحكومــة  لسياســة  وتطبيــق 
كل  تذليــل  وكذلــك  املحــيل،  للمنتــج 
العقبــات مــن أجــل منتج أجــود وفتح فرص 

عمل جديدة للشباب.
الزراعــة  وزاريت  جهــود  العــاوور  ومثــن 
وتعزيــز  دعــم  يف  ســيام  وال  واالقتصــاد، 
األعــالف  صنــف  مــن  املحــيل  املنتــج 
مصانــع  دعــم  يف  كبــري  أثــر  مــن  لــه  ملــا 
وضــامن  تشــغيلية  فــرص  وإيجــاد  اإلنتــاج 
ووجــود  التوريــد  سلســلة  اســتمرارية 

مخزون إسرتاتيجي يف غزة.

غزة/ رامي رمانة: 
منــذ عامــني وأســامة ســليامن )38 عاًمــا(، دون عمــل، 
بعــد توقــف اإلذاعــة التــي التحــق للعمــل بهــا يف عــام 

2006، واملتخصصة بذوي االحتياجات الخاصة.

الشاب أسامة الذي يعاين إعاقة حركية منذ طفولته، 
أنهــت اإلذاعــة عملــه مــع أكــر مــن 15 شــخًصا، يواجــه 
منزلــه  لــرتك  دفعتــه  صعبــة،  معيشــية  أوضاًعــا  اليــوم 
املستأجر، والعيش يف غرفة واحدة يف منزل والديه 

مع زوجته وطفليه.
ذوي  وتشــغيل  توظيــف  عــدم  مــن  ســليامن  يشــكو 
االحتياجــات الخاصــة حســب نصــوص القانــون، مبيًنــا 
أنــه كان يجــد ضالتــه يف عملــه الســابق، إذ كان يؤمــن 
بقدراته ودوره يف الدفاع عن حقوق املعاقني والدفع 

تجاه املواءمة بينهم وبني األسوياء.
تقــوم  التــي عمــل فيهــا كانــت  وأشــار إىل أن اإلذاعــة 
عىل رعايتها وكالة غوث وتشغيل الالجئني "أونروا"، 
لكــن بعــد أن دخلــت الوكالــة األمميــة يف أزمــات ماليــة 
اضطــرت إىل رفــع يدهــا عــن رصف رواتــب العاملــني، 
فتقلــص عــدد العاملــني حتــى الوصــول إىل قــرار وقــف 

عمل اإلذاعة.

 1999 لســنة   )4( رقــم  الفلســطيني  القانــون  ويعــرِّف 
الشــخص  بأنــه  املعــوق  املعوقــني،  حقــوق  بشــأن 
املصــاب بعجــز كيل أو جــزيئ خلقــي أو غــري خلقــي 
قدراتــه  أو  حواســه  مــن  أي  يف  مســتقر  وبشــكل 
الــذي  املــدى  العقليــة إىل  أو  النفســية  أو  الجســدية 
يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة يف 

ظروف أمثاله من غري املعوقني.
حــق  للمعــوق  أن  القانــون  يف  الثانيــة  املــادة  وتنــص 
والخدمــات  الكريــم  والعيــش  الحــرة  بالحيــاة  التمتــع 
املختلفــة شــأنه شــأن غــريه مــن املواطنــني، لــه نفــس 
الحقوق وعليه واجبات يف حدود ما تسمح به قدراته 
وإمكاناته، وال يجوز أن تكون اإلعاقة ســبًبا يحول دون 

متكن املعوق من الحصول عىل تلك الحقوق.
تطبيق القانون

ويؤكــد الخبــري يف مجــال اإلعاقــة د. باســل عابــد، أن 
فــرص التشــغيل يف قطــاع غــزة صعبــة، وهــو انعكــس 

باملؤكد عىل ذوي االحتياجات الخاصة.
وبني عابد لصحيفة "فلسطني" أن املطلوب أن تتابع 
وزارة العمل والجهات الحكومية األخرى تطبيق قانون 
التوظيــف الــذي أقــر تشــغيل مــا نســبته نســبة 5 % من 

الذيــن يعانــون اعاقــة يف املؤسســات العامــة والقطاع 
الخاص.

الجامعيــة  التخصصــات  مراجعــة  إىل  عابــد  دعــا  كــام 
املتاحــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة للتأكد من مدى 

مطابقتها مع سوق العمل.
وفيام يتعلق مبواءمة أماكن العمل لذوي االحتياجات 
قــال عابــد: إن هنــاك مفهوًمــا خاطًئــا، إذ إن املواءمــة 
تقتــرص فقــط عــىل مــن يعانــون إعاقــة حركيــة، فــال بــد 
ســمعية  إعاقــات  يعانــون  للذيــن  املواءمــة  تكــون  أن 

وبرصية أيًضا.
ذوي  أمــام  عائــق  الطبــي  الفحــص  أن  إىل  وأشــار 
االحتياجــات الخاصــة الراغبــني يف العمــل، مبيًنــا أن 
املعــاق إذا اجتــاز االختبارات التحريرية يف التوظيف 
يصطــدم بالفحــص الطفــي الــذي يصنفــه عــىل أنــه غري 

ا. الئق جسديًّ
معــني  د.  االقتصــادي  االختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
رجــب، رضورة اســتيعاب ذوي االحتياجــات الخاصــة 
يف ســوق العمــل، خاصــة أن نســبة كبــرية منهــم حملــة 

شهادات جامعية ولديهم قدرات تفيد املجتمع.
قانــون  تطبيــق  مــن  التأكــد  أهميــة  إىل  رجــب  وأشــار 

حقــوق املعوقــني الفلســطيني رقــم 4 لســنة 1999م، 
قانــون  الرشيحــة يف  بهــذا  املتعلقــة  املــواد  وتطبيــق 

العمل والخدمة املدنية.
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  قــدرات  أن  إىل  ونبــه 
العلمية والثقافية ليست كام السابق، فهي يف تطور 
دائــم، خاصــة مع اإلضافات التكنولوجية التي ســهلت 

لهم ذلك.
ولفــت رجــب إىل أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعانــون 
ومحاولــة  بحقوقهــم  واالســتهتار  الدونيــة  النظــرة 

استغاللهم وحرمانهم من حقوقهم األساسية.
مــن كل  األول/ ديســمرب  كانــون  مــن  الثالــث  ويوافــق 
إذ  اإلعاقــة،  ذوي  لأشــخاص  العاملــي  اليــوم  عــام، 
عــام  منــذ  املتحــدة  األمــم  مــن  اليــوم  هــذا  خصــص 
لقضايــا  الفهــم  زيــادة  لدعــم املعاقــني، وإىل   1992

اإلعاقة ولضامن حقوق املعاقني. وذلك نظًرا لرورة 
الحيــاة  يف  االعاقــة  ذوي  إدمــاج  بقضايــا  الوعــي  رفــع 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية.
يشــكل  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  معطيــات  ووفــق 
املعاقون يف الضفة الغربية وقطاع غزة )2.1( باملائة 

بحد أدنى 1650 شيقاًلمن مجمل السكان.
حكومة اشتية تصرف رواتب 

الموظفين بنسبة 75 %
رام الله/ فلسطني:

العموميــني  املوظفــني  رواتــب  أن  املاليــة  وزارة  أعلنــت 
ســترصف  الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  شــهر  عــن  واملخصصــات 

اليوم الثالثاء بنسبة 75 % وبحد أدناه 1650 شيقاًل.
وأوضحت الوزارة يف بيان أمس، أنه نتيجة الستمرار )إرسائيل( 
يف االقتطاعــات الضخمــة وغــري القانونية مــن أموال املقاصة، 
جلســته  يف  اشــتية  حكومــة  وزراء  مجلــس  قــرار  عــىل  وبنــاًء 
املنعقــدة أمــس، فســيتم رصف الرواتــب واملخصصــات عــن 
شــهر ترشيــن الثــاين للجميــع اليــوم بنســبة 75 % وبحــد أدنــاه 

1650 شيقاًل".

وأكــدت أن "الفــارق يبقــى ذمــة لصالــح املوظفني ويعاد رصفه 
أول فرصــة  أو عنــد  األمــوال املحتجــزة  عــن  اإلفــراج  بعــد  لهــم 

تتوفر فيها السيولة النقدية".
ويف وقــت ســابق مــن يــوم أمــس، قــال رئيــس حكومــة رام اللــه، 
محمد اشتية، إن استمرار )إرسائيل( يف خصم جزء من أموال 

الرائب "املقاصة" يضع حكومته يف وضع مايل صعب.
اللــه:  رام  خــالل جلســة حكومتــه يف مدينــة  اشــتية  وأضــاف 
"تستمر )إرسائيل( يف خصوماتها من أموالنا املستحقة لنا.. 
بلغــت الخصومــات لهــذا الشــهر 214 مليــون شــيقل )67.5 

مليون دوالر(".
ويبلــغ متوســط أمــوال املقاصــة بعد الخصومــات اإلرسائيلية، 
ا، وتشــكل  700 مليــون شــيقل )220.8 مليــون دوالر(، شــهريًّ

قرابة 63 باملئة من الدخل الشهري لحكومة اشتية.
141 ألــف موظــف  ويبلــغ عــدد املوظفــني العموميــني قرابــة 
مدين وعسكري، مبتوسط فاتورة رواتب شهرية 550 مليون 

شيقل.

التشريعي يعكف على إعداد 
قانون لتحصين أموال الورثة

غزة/ فلسطني:
أنــه يعكــف عــىل إعــداد قانــون  أعلــن املجلــس الترشيعــي، أمــس، 

لتحصني أموال الورثة.
وعقــدت لجنــة صياغــة الترشيعــات يف املجلــس، اجتامًعــا أمــس، 
لبحــث عــدة قضايــا ومشــاريع قوانــني، برئاســة النائــب محمــد فــرج 

الغول.
واســتكملت اللجنــة حســبام ذكــر بيــان املجلــس، مناقشــة مــرشوع 
قانــون هيئــة تصفيــة الــرتكات، املحــال للجنــة مــن اللجنــة القانونيــة 

بالترشيعي للتدقيق والدراسة.
خاصــة  أهميــة  يكتســب  القانــون  مــرشوع  فكــرة  أن  الغــول  وأوضــح 
الــرتكات، واتخــاذ اإلجــراءات  لتقســيم  ــا  إطــاًرا قانونيًّ باعتبــاره يضــع 
الالزمــة لتثمــني أمــوال الرتكــة، ومعاينتهــا وإعطــاء كل ذي حــق حقه، 

استناًدا لحجة حرص اإلرث.
وبــني أن مــرشوع القانــون ينــص عــىل عقوبــات مشــددة عــىل كل مــن 

ميتنع إعطاء أحد الورثة نصيبه من املرياث.
للمجلــس  ســُيحال  إنضاجــه  بعــد  القانــون  مــرشوع  أن  الغــول  وذكــر 

لإلقرار باملناقشة العامة، ومن ثم إقراره وفق األصول.

مطالبات بتوفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة بغزة

في أثناء لقائه اتحاد الصناعات الغذائية بغزة
وكيل وزارة االقتصاد: موافقة مصرية على دخول القمح من معبر رفح

جانب من لقاء وكيل وزارة األشغال رئيس االتحاد العام للصناعات يف غزة أمس   )فلسطني(
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دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل
إعـــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــــزة

إيداع مرشوع تنظيمي عمراين هيكيل لالعرتاض
منطقة تنظيم - املصدر

قانون تنظيم املدن رقم ) 28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2021/11 املنعقــدة بتاريخ 2021/4/14 إيداع 
املرشوع التنظيمي العمراين الهيكيل ملنطقة تنظيم املصدر الذي أعدته 
اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم باملنطقــة املذكــورة لالعــراض وفقــًا لنــص 
املادة ) 16 ( من قانون تنظيم املدن رقم ) 28( لسنة 1936 وعليه ووفقًا 
لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فانــه يجــوز لجميع أصحاب الحقوق يف 
األرايض واألبنية أو األمالك األخرى املشمولة بهذا املرشوع أو بأي مرشوع 
آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع 
مجانــًا عــى املــرشوع املــودع مبوجــب هــذا اإلعــالن لــدى مكتــب اللجنــة 
املحلية للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية املصدر ومكتب سكرتري اللجنة 
املركزيــة يف وزارة الحكــم املحــيل خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم 
االعراضــات عليــه خــالل مــدة ســتني يومــا  مــن تاريـــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف 

الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.
)) وسـوف لن يلتفت ألي اعتـراض يـرد بعــد هـذا التاريــخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غـزة

رقم القضية التنفيذية 2021/397 و 2021/398
املوضوع /اخطار تنفيذ حكم نرش مستبدل

دائرة التنفيذ مبحكمة رفح الرشعية
اىل املنفــذ ضــده / بــالل محمــد خليــل اليــازوري، وعنوانه: رفــح حي الجنينة 
شــارع االســتقامة مســجد االســتقامة ســابقا واملوجــود خــارج قطــاع غــزة االن   
ومجهــول محــل االقامــة طبقــا للحكــم الصادر ضدك من محكمة رفح الرشعية 
مريــم  التنفيــذ  طالبــة  لصالــح   2021/398  2021/397 تنفيــذى  أســاس 
مصطفــى ســلامن أبــو محســن بتاريخ 2021/8/10نبلغــك بان عليك تنفيذ 
امــر طالبــة التنفيــذ املذكــورة الصــادر ضــدك وموضوعــة ونفقــة اوالد ونفقــة 
زوجــة واملتضمــن: قيمــة نفقــة اوالد ثالثــون دينــار اردىن شــهريا لــكل واحــد 
منهــام مــن تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2020/1/9 قيمــة نفقــة زوجــة ســبعون 
دينار شــهريا من تاريخ الطلب الواقع 2020/1/9 قيمة رســوم ومرصوفات 
قانونيــة وذلــك خــالل أربعــة عــرشا يوما من نرش هذا االخطار وبعكســه تجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية وحرر يف 5 / 12 /2021
مأمور تنفيذ محكمة رفح الرشعية 
عامر عصام النجار 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 940 / 2021 
يف الطلب رقم 2361 / 2021

املستدعي/ بنك فلسطني وميثله السيد/ هاشم هاين الشوا رئيس هيئة 
املديرين ويحمل هوية رقم/ 900950650 

وكيله / خميس عصفور املحامي
املســتدعى ضدهــم/1. أمــل إبراهيــم عبــد الغنــي العــي مــن غــزة مســجد 

العباس بالقرب من برج الغالييني عامرة األطبش.
 2. خليل عبد الكريم نظري العي من غزة مسجد العباس بالقرب من برج 

الغالييني عامرة األطبش.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

املذكــور  املســتدعي  أن  مبــا  أعــاله،  املذكــور  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
أعــاله قــد أقــام عليــك القضيــة رقــم 940 / 2021 محكمــة بدايــة غــزة وذلــك 
اســتنادًا ملــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى. لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر 
لهذه املحكمة يوم املوافق األحد بتاريخ 2022/1/16م الســاعة التاســعة 
صباحًا كام يقتي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عرش يوم 
من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر يف 

الطلب باعتبارك حارضًا. حرر يف: 2021/12/6م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ . عامر قنديل

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/734(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أحمــد فــؤاد محمــد هنيــة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 909092108 بصفتــه 

وكيال عن: محمد فؤاد محمد هنية 
مبوجب وكالة رقم: 7538 / 2021 صادرة عن كاتب عدل غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف :
القطعة 609 القسيمة 172 املدينة غزة الدرج

القطعة 727 القسيمة 72 املدينة غزة الدرج
القطعة 978 القسيمة 157 + 158 + 322 املدنية جباليا

القطعة 2305 القسمية 2 املدينة أبو مدين
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
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 الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2021/12/6م                                    

أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/733(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عدنــان محمــد عبــد الرحيــم رايض مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 970338141 

بصفته وكيال عن: أسامة فؤاد محمد هنية 
مبوجب وكالة رقم: 7274 / 2021 صادرة عن اسطنبول

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف :
القطعة 609 القسيمة 172 املدينة غزة الدرج 

القطعة 727 القسيمة 72 املدينة غزة الدرج
القطعة 978 القسيمة  157 + 158 + 322 املدينة جباليا

القطعة 2305 القسيمة 2 املدينة أبو مدين
فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 
الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/12/6م

مسجل أرايض غزة     
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/14011

إىل املنفذ ضدهم/
 1. فؤاد غازي جميل الشوا.

   2. سلمى فؤاد عارف الشوا.
  3. أمرية غازي جميل الشوا.

طبقــا للحكــم الصــادر ضدكــم مــن محكمــة بدايــة غــزة يف القضيــة رقــم 327 
لصالــح  والصــادر   2021/9/8 بتاريــخ  والصــادر  عينــي  تنفيــذ   2021/
العقــد  بتنفيــذ  والقــايض  عفانــة  العزيــز  عبــد  اللــه  عبــد  حســني  املدعــي/ 
واملــدون  أرض(  بيــع ومتليــك قطعــة  عــى  اتفــاق  )عقــد  بعنــوان  املوســوم 
بتاريــخ 2017/9/9 واملرفــق ضمــن طــي حافظــة املســتندات املــؤرش عليــا 
باملــرز م/1 عــدد 5 تنفيــذ عينــي لذلــك عليــك تنفيــذ الحكــم الصــادر يف 

القضية رقم 2021/327.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحر 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجري. حرر يف: 2021/12/6
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ . رامي صلوحة  

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/732(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
أحمــد فــؤاد محمــد هنيــة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 909092108 بصفتــه 

وكيال عن: سعدية محمد محمود هنية
مبوجب وكالة رقم: 11149 / 2021 صادرة عن كاتب عدل غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف :
القطعة 978 القسيمة 322 املدينة جباليا 

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.  التاريخ:  2021/12/6م
مسجل أرايض غزة      
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

قامئة رشوط البيع
القضيــة  ملــف  عــى  االطــالع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاًء 
التنفيذيــة 11635 / 2020 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ محمــد 
خلــف  عايــش  محمــد  عفيــف  ضــده/  واملنفــذ  الحايــك  إبراهيــم  فــاروق 
بتاريــخ  أمريــي  12500 دوالر  بقيمــة  لتنفيــذ ســند عــريف  القضيــة مقامــة 
2020/12/28م تــم اخطــار املنفــذ ضــده باخطــار لتنفيــذ حكــم املحكمــة 
حسب األصول. بتاريخ 2021/2/1م تم إيقاع الحجز التنفيذي عى أرض 
القســيمة رقــم 108 قطعــة رقــم 670 مــن أرايض املغراقــة والبالــغ مســاحتها 
263.5 مــر مربــع والتــي يحدهــا مــن الرشق أرض الســمري ومن الغرب أرض 
أبــو عمــريه ومــن الشــامل أرض املالحــي ومــن الجنــوب شــارع عــرض 16 مــر 
واألرض مقام عليها مبنى مكون من طابقني طابق أريض وطابق أول. بتاريخ 
2021/11/10م تم وضع يد مأمور التنفيذ عى األرض وما عليها من بناء 
تم تثمني سعر العقار بقيمة 29000 دينار أردين وسيتم نظر أي اعراضات 
يف الجلســة املحــددة لذلــك يــوم األحــد املوافــق 2022/1/9م فعــى مــن 
لديــه أي اعــراض عــيل البيــع أن يتقــدم له لدائــرة التنفيذ يف مواعيد الدوام 

الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/1/6م
حرر يف: 2021/12/6م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

الخرطوم/ وكاالت:
الســودان،  أطبــاء  لجنــة  أعلنــت 
أمس، مقتل 48 شــخًصا بالرصاص 
غــرب  بواليــة  قبــيل  نــزاع  يف  الحــي 

دارفور غريب البالد.
أن  بيــان،  يف  اللجنــة،  وذكــرت 
تقاريــر أوليــة تفيــد بوقــوع 48 حالــة 
وفــاة بالرصــاص الحــي وعــدد كبــري 
حــرج،  بعضهــا  اإلصابــات،  مــن 
الدامــي يف منطقــة  الــرصاع  نتيجــة 
كــم رشقــي   75 بعــد  عــى  كرينــك 
مدينــة الجنينــة، عاصمة والية غرب 

دارفور.
ودعــت أهــايل املنطقة إىل تحكيم 
الفرصــة  وتفويــت  العقــل  صــوت 
عــى الســاعني إىل إحــداث فوىض 

يف البالد.
واألحد، ذكرت وسائل إعالم محلية 
 20 8 أشــخاص قتلــوا وأصيــب  أن 
يف  قبليــة  اشــتباكات  يف  آخــرون 
منطقة كرينك.ونقل موقع "دارفور 

24" عن مصادر يف املنطقة قولها 
إن اشتباكات قبلية تجددت صباح 
األحد بعد اندالعها عرص السبت.

مناطــق  تشــهد  آخــر،  إىل  آن  ومــن 
دمويــا  اقتتــاال  دارفــور  يف  عديــدة 
بــني قبائــل عربيــة وإفريقيــة، ضمــن 
واملــوارد  األرض  عــى  رصاعــات 

ومسارات الرعي.
الحكم المدني

الرشطــة  أطلقــت  الخرطــوم،  ويف 
املســيل  الغــاز  أمــس،  الســودانية، 
للدموع قرب القرص الجمهوري يف 
متظاهريــن  عــى  العاصمــة  وســط 
يطالبــون بعــودة الحكومــة املدنيــة، 

عى ما أفاد شهود عيان.
يف  الســودانيني  آالف  وتظاهــر 
العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون 
و"مدنيــة  العســكر"  لحكــم  ال  "ال 

خيار الشعب".
أيًضــا  املتظاهريــن  مئــات  وخــرج 
يف مــدين )186 كيلومــًرا جنــوب 

كيلومــر   600( وكســال  الخرطــوم( 
أوضــح  مــا  عــى  العاصمــة(  رشق 

شهود عيان.
الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  وكان 
الســوداين  الجيــش  قائــد  الرهــان 
األول/  ترشيــن   25 يف  اســتوىل 
الســلطة  عــى  املــايض  أكتوبــر 
واعتقــل عبــد اللــه حمــدوك رئيــس 
الــوزراء وأعضــاء حكومتــه. لكن بعد 
واســعة  وتظاهــرات  دوليــة  إدانــات 
حمــدوك  مــع  اتفاًقــا  ووقــع  تراجــع 

أعاده مبوجبه إىل مكتبه.
منّظــامت  مــن  الكثــري  وُينــّدد 
الذيــن  والــوزراء  املــدين  املجتمــع 
وكذلــك  مناصبهــم،  مــن  أزيحــوا 
ُيواصلــون  الذيــن  املتظاهريــن 
ترشيــن   21 باّتفــاق  التعبئــة، 
همون حمدوك  الثاين/ نوفمر، ويتَّ
بإعــادة  والرهــان  بـ"الخيانــة" 
شــخصّيات مــن النظــام الســابق إىل 

الحكم.

طهران/ وكاالت:
أكــدت إيــران، أمــس، أنها ليســت يف عجلة 
من أمرها بخصوص التفاوض حول االتفاق 
النــووي واتهمــت الغــرب باملامطلــة، فيــام 
أمــام  ينفــد  الوقــت  أن  مــن  برلــني  حــذرت 
طهران ووصفت مقرحاتها بغري املقبولة.

وقــال وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســني أمــري 
بــالده  صالــح  مــن  ليــس  إنــه  اللهيــان  عبــد 
التوصل التفاق مؤقت مع دول "أربعة زائد 

واحد."
وأضاف عبد اللهيان -خالل مؤمتر صحفي 
عقــده يف طهــران مــع نظــريه الســوري- أنــه 
يف حــال كانــت واشــنطن قلقــة مــن برنامــج 
العقوبــات  رفــع  عليهــا  فــإن  النــووي  إيــران 

بشكل فاعل.
الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أمــا 
اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاد، فشــدد عــى 
أن بــالده ليســت متعجلــة ولــن تســمح ألحــد 

بالتالعب بها.
ونقلــت وكالــة "فــارس" اإليرانيــة عنــه قولــه 
بــأن  ألحــد  نســمح  وال  متعجلــني،  "لســنا 
يتالعــب بوقتنــا وجهدنــا، وســيتوجه فريقنا 
إىل فيينــا بعــزم الوصــول إىل اتفــاق جيــد، 

ونأمل أن يأيت الطرف اآلخر بالعزم ذاته".
وأكــد زاده أن بــالده لــن تقبــل باتفاق مؤقت 

أو باتفاق "خطوة مقابل خطوة".
اســتعداد  زداه  أبــدى  الوقــت  ذات  ويف 
طهــران للتفــاوض حــول مقرحــات قدمتهــا 

مؤخرا ورفضتها القوى األوروبية.
وقــال إن "نصوصنــا قابلــة للتفاوض متاما"، 
مضيفــا "شــهدنا بعــض التقاعســات وعــدم 
الوفاء بالتزامات من قبل األطراف األخرى".

وتابــع "نحــن ننتظــر أن نتلقــى رأي الجانــب 
اآلخــر حــول الوثيقتــني اللتــني قدمناهــام"، 
متهــام األطــراف األخــرى بأنهــا "تريــد لعــب 
عــى  املســؤولية  كل  فيهــا  يلقــي  لعبــة 

اآلخر".
خيبة أمل

وكان األوروبيــون أعربــوا الجمعــة عــن "خيبة 
اإليرانيــة.  املطالــب  إزاء  وقلقهــم"  أملهــم 
وقــال دبلوماســيون كبــار مــن فرنســا وأملانيا 
كل  عــن  تراجــع  "طهــران  إن  وبريطانيــا 
التســويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" 

خالل الجولة األوىل من مفاوضات فيينا.
كــام انتقــدت الواليــات املتحــدة الســلطات 
اإليرانيــة، معتــرة أنهــا مل تقــدم "اقراحــات 

بناءة" يف فيينا.
مــن  عائــد  كبــري  أمريــي  مســؤول  وقــال 
املفاوضــات إن إيــران مل تظهــر موقــف بلــد 
اتفــاق  إىل  رسيعــة  عــودة  يف  جديــا  يفكــر 

هــذه  رفــض  زاده  خطيــب  لكــن   .2015
االتهامــات وقــال "نحــن ننتظــر مــن األطــراف 
بشــأن  نظرهــا  وجهــات  تقديــم  األخــرى 
املســتندات  تبــادل  وميكــن  الوثيقتــني، 
الــرورة"،  عنــد  الجديــدة  واملســودات 
أن  ميكــن  املفاوضــات  أن  إىل  مشــريا 

تستأنف "يف نهاية األسبوع".
الــدول  بــني  املــرم  فيينــا  اتفــاق  وينــص 
الســت الكرى )الصني والواليات املتحدة 
وروســيا وفرنســا وبريطانيــا وأملانيــا( وإيــران 
املفروضــة  الدوليــة  العقوبــات  رفــع  عــى 
الحــّد  مقابــل  اإلســالمية  الجمهوريــة  عــى 
النــووي وتوفــري  برنامجهــا  مــن  بشــكل كبــري 
ســالح  لتطويــر  تســعى  ال  أنهــا  ضامنــات 

نووي.
أن  منــذ  باالنهيــار  مهــدد  االتفــاق  أن  إال 
دونالــد  الســابق  األمريــي  الرئيــس  أعلــن 
واحــد  مــن جانــب  منــه  االنســحاب  ترامــب 
عــام 2018، وأعــاد فــرض عقوبات مشــددة 
اإليــراين  االقتصــاد  عــى  ســلبا  انعكســت 

وقيمة العملة املحلية.
نوفمر/ترشيــن   29 يف  واســتؤنفت 
املفاوضــات  فيينــا  يف  املــايض  الثــاين 
غــري املبــارشة بــني واشــنطن وطهــران حــول 
العــودة لالتفــاق النــووي. ويتــوىل الوســاطة 

بينهام االتحاد األورويب.
غري أن املفاوضات توقفت مجددا الجمعة 
لــدرس  عواصمهــا  إىل  الوفــود  وعــادت 
دبلوماســيون  وقــال  إيرانيــة.  مقرحــات 
غربيــون "ليــس مــن الواضــح كيــف ســيكون 
زمنــي  إطــار  يف  الفجــوة  هــذه  ســد  ممكنــا 

واقعي عى أساس املرشوع اإليراين".
موقف ألماني

وزارة  باســم  متحدثــة  قالــت  أمــس،  ويــوم 
التــي  املقرحــات  إن  األملانيــة  الخارجيــة 
قدمتهــا إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي غــري 

مقبولة.
يف  ترغــب  زالــت  مــا  برلــني  أن  وأضافــت   
هــذه  بشــأن  الدبلومــايس  املســار  اتبــاع 

القضية لكن الوقت ينفد.
بعنايــة  املقرحــات  "درســنا  وتابعــت 
وباســتفاضة وخلصنا إىل أن إيران انتهكت 
تقريبــا جميــع التســويات التــي تــم التوصــل 
إليها من قبل خالل شــهور من املفاوضات 

الصعبة".
ال  املقرحــات  أن  املتحدثــة  وذكــرت 
للمحادثــات.  ناجحــة  لنهايــة  أساســا  توفــر 
وأضافــت "ننتظــر أن يعــود الوفــد اإليــراين 
فيينــا  إىل  طهــران  يف  مشــاورات  بعــد 

مبقرحات واقعية".

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري
لجنة سودانية: 48 قتيًل في 

اشتباكات قبلية بوالية غرب دارفور

جانب من مكان وقوع االشتباكات غرب دارفور أمس          )األناضول(

ألمانيا تحذرها من نفاد الوقت
إيران تبدي استعدادها للتفاوض حول مقترحاتها إلحياء االتفاق النووي

تونس/ األناضول:
لحركــة  القانــوين  املكتــب  رئيســة  قالــت 
إن  الراهمــي  زينــب  التونســية  النهضــة 
النهضــة  حركــة  إلقصــاء  إرادة  "هنــاك 
أن  بعــد  االنتخابيــة،  قامئاتنــا  وإســقاط 

فشلوا يف التغلب علينا بالصندوق".
عقدتــه  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
حركــة "النهضــة"، أمــس، مبقرهــا يف تونس 

العاصمة.
إبــرام الحركــة أي عقــود  ونفــت الراهمــي، 
للحركــة  اتهــام  إىل  إشــارة  )يف  لوبيينــغ 

مــع  أمريكيــة(  دعايــة  رشكــة  مــع  بالتعاقــد 
وال  بتوكيــل،  أو  أصليــة  بصفــة  ال  الخــارج 

باسم الحزب أو من قبل قياديني وأنصار.
وقالــت إن "النهضــة مل تتحصــل عــى أيــة 
تنزيــل  أو  تحويــل  عــر  ســواء  ماليــة  مبالــغ 
أو  الداخــل  مــن  حســابها  يف  ماليــة  مبالــغ 
وال  رســمية  بوثائــق  ثابــت  وهــذا  الخــارج، 
عالقــة لهــا ال مــن قريــب أو من بعيد بقضية 

اللوبيينغ"، وفق قولها.
تركيــع  بـ"محــاوالت  الراهمــي  ونــددت 
القضاء والتدخل يف املســار القضايئ من 

قبل رئيس الجمهورية قيس سعّيد".
يقــم  مل  التحقيــق  "قــايض  أن  وشــددت 
بتوجيــه أي تهــم للحــزب بخصــوص مســألة 

التمويل األجنبي" .
قــال  املــايض،  متــوز  يوليــو/   14 ويف 
يف  االبتدائيــة  املحكمــة  باســم  املتحــدث 
إن  لألناضــول،  الــدايل،  محســن  تونــس، 
القضــايئ  القطــب  يف  التحقيــق  قــايض 
قضــايئ  )مجمــع  واملــايل  االقتصــادي 
مختــص بقضايــا الفســاد اإلداري واملــايل( 
فتح تحقيقا بتهمة "تلقي متويل خارجي".

كال  يشــمل  التحقيــق  أن  الــدايل  وأضــاف 
مــن حــزيب "النهضــة" )53 نائبــا مــن 217( 
و"قلب تونس" )28 نائبا( وجمعية "عيش 
تونــي" )ثقافيــة ورياضيــة خاصــة/ نائــب 

واحد بالرملان(.
وأكــدت الراهمــي تعــاون الحركــة "إلثبــات 
الحقيقــة ورفــع كل لبــس، وبعــض األطــراف 
اســتعمل أكــر مــن 33 صفحــة ممولــة مــن 
الخارج خالل حملته االنتخابية" يف إشــارة 
ملــا تضمنــه تقريــر دائــرة املحاســبات حــول 

حملة رئيس الجمهورية.

النهضة التونسية: هناك إرادة إلسقاط قائماتنا االنتخابية
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نابلس-غزة/ مريم الشوبيك:
بــن أحضــان الشــجر وعــى موقــد مــن الحطــب وضعــت 
تهــاين ســليامن قــدًرا مــن محــي ورق العنــب لطهيــه، 
ومن ثم أخذت تحدث النسوة الاليت التففن حولها عن 

تجربتها يف تسجيل وتطويب أرضها.
ورثت سليامن أرضها يف بلدة دير استيا قضاء نابلس، 
عــن والدهــا، وحدثــت النســوة كيــف أنهــا مل تخجــل مــن 
املطالبــة بحقهــا مــن إخوتها، والتوجه مبارشة إىل الطابو 
مــن  نفســها  وتأمــن  حقهــا،  لحفــظ  باســمها  لتســجيلها 

الناحية املادية واالجتامعية.
بــرورة  النســاء  توعيــة  عاتقهــا  عــى  ســليامن  أخــذت 
يف  باســمهن  األرايض  تســجيل  يف  بحقهــن  املطالبــة 
ضمــن  أرض"  "عنــدي  مبــادرة  ضمــن  وذلــك  الطابــو، 
مــروع "دروب" الــذي أطلقتــه مؤسســة "كــر" الرتكيــة، 

ويهدف إىل تعزيز الوضع االقتصادي للنساء.
إىل  عــادت  الجامعــات  يف  أبنــاء  لديهــا  التــي  ســليامن 
مقاعــد الدراســة بعــد أكــر مــن عريــن عاًمــا وتتخذ من 
األرض مصــدر رزق لدفــع مصاريــف دراســتها وأبنائهــا، 

دون أن تطلب من أحد مساعدة مادية.

عى حن تقول وفاء نجم من مدينة نابلس لـ"فلسطن": 
"نســاء املدينــة يخشــن املطالبــة بحقهــن يف املــراث، 
خوًفــا مــن معــاداة إخوتهــن لهــن، أو أن يصبحن علكة يف 

فم الناس ملجرد أنهن طالنب بحقهن الرعي".
وتــروي ليــى بنــي شمســة مــن قريــة بيتــا حادثــة حصلــت 
معها بسبب خطأ ارتكب بحقها هي وأختها من الطابو، 

لت أرضهام باسم جارهام دون أن تدريا. حينام ُسجِّ
تقول بني شمســة لـ"فلســطن": "ورثت أنا وأختي أرًضا 
عــن أيب وســجلناها باســمنا، ولكــن مل نراجــع مــرة ثانيــة، 
قليلــة،  شــهور  بعــد  أخــي  عــى  جارنــا  باتصــال  لنتفاجــأ 
يخــره بــأن أرضنــا مســجلة عــى اســمه بالخطــأ، ومــن هنــا 
بــدأت معاناتنــا يف الــرتدد بــن الطابــو، ودائــرة تســجيل 
األرايض، والبلدية ومؤسسات أخرى، لنقلها مرة أخرى 

عى اسمينا".
أمــا ختــام جاعــوب فتدعــو النســاء إىل املطالبــة بحقهــن 
يف تســجيل أراضيهــن بأســامئهن ســواء التــي ورثنهــا، أو 
التــي قــد اشــرتينها مبالهــن الخــاص، وعــدم الخــوف مــن 
"النظــرة الدونيــة للمــرأة" التــي تســجل أمالكهــا باســمها 
وترفــض تســميتها باســم زوجهــا أو أخيهــا يف حــال كان 

اســتهدفت  أيًضــا  املبــادرة  أن  إىل  الصفــدي  وتشــر 
املجالــس املحليــة مــن بلديات، ومجالــس قروية، ألنهم 
يف  عليهــم  ويعتمــدون  والتســوية  الطابــو  مــع  رشكاء 

تسوية األرايض.
وتلفت إىل أنه سيتم تسجيل حلقات متلفزة تستعرض 
مل  اإلعــالم  ألن  األرايض،  تســجيل  يف  النســاء  تجــارب 

يطرق قضية الطابو وتسوية األرايض كام يجب.
وتنبــه الصفــدي إىل أن املبــادرة تركــز أيًضــا عــى قضيــة 
بحقوقهــن،  املطالبــة  مــن  النســوة  تخجــل  إذ  املــراث، 
"والثقافــة املجتمعيــة تحــد مــن مبــادرة النســاء لتســجيل 
األرايض بأســامئهن، لذا نســعى يف دروب إىل تشــجيع 
اإلرث  حــر  إجــراءات  يف  الترسيــع  عــى  النســاء 

واملطالبة بحقهن يف املواريث".
وتؤكد أن تسوية األرايض وتسجيلها بأسامء النساء، له 
انعكاساته عليها من الناحية االقتصادية، واالجتامعية، 

وتحقيق الذات.
جهل النساء بحقوقهن

ووفــق اختصاصيــن، فــإن جهــل بعــض النســاء بحقوقهنَّ 
والقوانــن، يــؤدي إىل الظلــم. فبعــض النســاء ال ميلكــن 

مراًثا، وفق تعبرها.
النســاء  لـ"فلســطن"  حديثهــا  يف  جاعــوب  وتطالــب 
يف  األمــالك  تســجيل  مــن  والتأكــد  حقوقهــن  بحفــظ 
الطابو، والتأكد بأنفسهن مرة ثانية من صحة التسجيل.

التعليم بالتجربة
وتبن منســقة مبادرة "عندي أرض" ســمية الصفدي أن 
النســاء بتســجيل األرايض  تهــدف إىل توعيــة  املبــادرة 
وتطويبها والتي آلت إليهن باملراث، أو حتى من مالها 

الخاص.
تكــون  أن  مــن  "بــداًل  لـ"فلســطن":  الصفــدي  تقــول 
اللقــاءات توعويــة لنســاء داخــل املؤسســة، اتجهنــا نحــو 
استضافة النسوة الاليت كانت لهن تجارب يف تسجيل 
عــن  ليتحدثــن  أراضيهــن،  داخــل  بأســامئهن  األرايض 
الخطــوات والســبل التــي اتبعتهــا من أجــل تحقيق ذلك، 
واألمور القانونية التي استلزمت ذلك، ومن هنا جاءت 

تسميتها عندي أرض".
وتوضــح أنــه يتــم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات التوعويــة 
املدنيــة،  املجامــع  مؤسســات  مــع  بالراكــة  للنســاء 

لتشجيع النساء عى املطالبة بحقوقهن.

املعلومات الكافية حول حجم الورثة أو طبيعتها.
وتفيد معطيات نرتها وزارة شؤون املرأة الفلسطينية، 
بــأن %3 فقــط مــن النســاء الفلســطينيات حصلــن عــى 
حقهن الرعي والقانوين يف املراث، نتيجة تحديات 

عدة ترتبط بالنسيج االجتامعي.
وكانت مؤسسات نسوية يف الضفة الغربية متخصصة 
بالدفــاع عــن حقــوق املــرأة، قــد طالبــت مــراًرا وتكــراًرا 
بــرورة  املختصــة،  والقضائيــة  القانونيــة  الجهــات 
اإلرساع يف سن أو تعديل القوانن السارية مبا يضمن 
حاميــة املــرأة مــن العنــف االقتصــادي املــامرس عليها، 
عقوبــة  وفــرض  املــراث،  مــن  املــرأة  حرمــان  وتجريــم 
رادعــة ملــن يقــوم بهــذا الجــرم، إضافــة إىل إيجــاد قانون 
ملــزم لحــر أمــوال الرتكــة وتوزيعهــا ضمــن مــدة زمنيــة 

محددة.
املجتمــع  دور  أهميــة  عــى  املؤسســات  هــذه  وتشــدد 
املــدين يف توفــر الوســائل الالزمــة لوصــول املــرأة إىل 
حقهــا يف املــراث، مــن خــالل تكثيــف حمــالت التوعيــة 
الدينيــة والقانونيــة واالجتامعيــة، حول تقديم الخدمات 

واالستشارات القانونية.

غزة/ هدى الدلو:
تقــول رحمــة عبــدو إنهــا وقعــت يف بدايــة مشــوارها الرتبــوي يف 
خطــأ أدركتــه متأخــرة، وهــو الحاميــة املفرطــة ألبنائهــا، إذ كانــت 
هــذه الحاميــة والخــوف يدفعانهــا لعــدم فرض أي مســؤوليات أو 

مهام عليهم، حتى بات أطفالها يرفضون تويل أي مسؤولية.
وتشــر عبــدو )35 عاًمــا( وهــي أم ألربعــة أبنــاء، إىل أنهــا أدركــت 
مــع التجربــة أن التــوازن ســيد املوقــف يف التعامــل مــع الطفــل 
واملطالــب  املهــام  وإيــكال  بنفســه،  وثقتــه  قدراتــه  وتعزيــز 

لتلبيتها.
ونــرت مجلــة "كيــودايت بلــوس" اإلســبانية، تقريــًرا تقــول فيــه، 
إن مبالغــة الوالديــن يف مطالبــة الطفــل بإنجــاز املهــام املختلفة 
ا، وقد يؤدي إىل الشــعور بالتوتر والقلق وتدين  ليس أمًرا صحيًّ
احــرتام الــذات وعــدم الثقــة بالنفــس، وهــو مــا يؤثــر بــدوره يف 

شخصية الطفل عند البلوغ".
يف املقابــل فــإن الكثــر مــن اآلبــاء يدفعــون بأبنائهــم نحــو إنجــاز 
ــا منهــم أنها تنمي قدراتهــم وتعزز ثقتهم  مهــام كبــرة وصعبــة ظنًّ
بأنفســهم، ويف هذا الســياق توضح املجلة أن املبالغة يف رفع 
مســتوى ذلك الســقف ينذر بعواقب وخيمة عليهم، فلذلك ال 
بد من العمل عى تحديد سقف املطالب املتعلقة باألطفال.

وتقــول نــورا جابــر وهــي أم لخمســة أبناء، أمضت ســنوات طويلة 
ا  بعيدة عن أهلها، إنها انتظرت اكتامل منو ونضح أبنائها سلوكيًّ

ا، لتتمكن من إيكال املهام إليهم وتكليفهم بها. وعقليًّ
وتوضــح أن املشــكلة التــي كانــت تقــع فيهــا أنهــا مل تكــن تقــدر 
إنجازهــم ومل تــِع كيفيــة تقييــم ســلوكهم، مــا يشــعرهم أنهــم أقــل 

ثقة بقدراتهم.
المغاالة مرفوضة

االجتامعــي  النفــي  االختصــايص  يتحــدث  اإلطــار  هــذا  ويف 
مــن  أن  الشــوربجي  إيــاد  د. 

مراحــل  يف  الطفــل  مــع  األهــل  فيهــا  يتعامــل  التــي  الخطــوات 
تقويــة  عــى  تســاعد  لكونهــا  لــه  صعبــة  مهــام  إيــكال  تربيتــه، 
شــخصية الطفــل، وتزيــد تقديــره لذاتــه، والطفــل يــرى نفســه يف 
مثــل تلــك املهــام، حتــى لو كانت بســيطة بالنســبة لألهل، فهي 
تعد إنجاًزا للطفل، مثل تكليفه ببعض املهام املنزلية كرتتيب 
غرفته، أو املشاركة يف بعض أعامل املطبخ، أو التسوق ورشاء 

الحاجيات التي تشعره بالفخر وتزيد تقديره لذاته.
ويقــول: "ولكــن أحياًنــا تكليــف الطفــل ببعــض اإلنجــازات املبالغ 
إمكاناتــه وقدراتــه محــدودة،  لكــون  يؤثــر يف شــخصيته،  فيهــا، 
فمطالبــة األهــل الطفــل بأعــامل تفــوق قدراتــه وإمكاناتــه تلحــق 
ا به ألنها تشــعره بالعجز والدونية وتتكون لديه صورة  أذى نفســيًّ
ســلبية عــن ذاتــه، وتضعــف ثقتــه وتقديــره لذاتــه، مــا يتولــد لديه 
بــأي  للقيــام  رغبــة  أي  لديــه  وتنعــدم  والفشــل  باإلحبــاط  شــعور 

نشاط خوًفا من الفشل".
لذلــك ينصــح الشــوربجي األهــل بفهــم خصائــص النمــو الخاصــة 
بــكل مرحلــة حتــى يســتطيع التعامــل مع الطفل وفهم ســلوكياته 
إذا  فمثــاًل  منــه،  تطلــب  أن  التــي ميكــن  واملهــام  فعلــه،  وردود 
توقــع األهــل يف مرحلــة املراهقــة أن الطفــل سيســتجيب لــكل 
مــا يطلــب منــه فهــو رضب مــن الخيــال، ألن مــن خصائــص هــذه 

املرحلة االستقاللية، وحب االعتامد عى ذاته.
ويشر إىل أنه يجب عى األهل تكليف الطفل مبهام يستطيع 
أن يقوم بها، واستخدام عبارات املديح والثناء يف أثناء القيام 
بنفســه،  ثقتــه  تعزيــز  عــى  والعمــل  إنجازهــا،  بعــد  أو  باملهمــة 
وعــدم مطالبتــه بالكــامل يف األعــامل لكــون املطالبــة باملثاليــة 

ستؤثر يف نفسيته سلًبا.
الشخصية االنسحابية

وإزاء تأثــر ذلــك عــى الطفــل يف املراحــل العمريــة املتقدمــة 
كالبلــوغ، يلفــت الشــوربجي إىل أن شــخصيته الطفــل يف الكــر 
هــي نتــاج تربيــة الطفولــة، وخاصــة أســلوب الرتبية يف الســنوات 

الخمس األوىل له تأثر يف شخصيته.
الحاميــة  عليهــا  يغلــب  التــي  "العالقــة  الشــوربجي:  ويضيــف 
الزائــدة أو الــدالل املفــرط وعــدم تحميــل الطفــل املســؤوليات، 
أو العكــس كمطالبتــه باملثاليــة وإنجــاز األعــامل بشــكل كامــل، 
يــرتك أثــره يف الوقــت الحــايل يف الطفــل ويســبب له مشــكالت 
يف املســتقبل ترافقــه طــوال حياتــه، مثــل: الشــعور باإلحبــاط 
والفشــل، وتتولــد لديــه رغبــة يف عــدم خــوض التجــارب خوًفــا 

من اللوم، ما يجعل شخصيته انسحابية وانهزامية".
ويشــر إىل أهميــة أن يخلــق اآلبــاء جــو التحفيــز بــن األبنــاء 
وبن الطفل ونفسه ليتنافس مع ذاته ويطور من شخصيته 
أواًل بأول ويتنافس مع اآلخرين، وعليهم أالَّ يطالبوا الطفل 
بتحقيق الكامل يف األعامل حتى ال يتولد لديه أي شــعور 
ســلبي لعــدم إنجــازه كل املهــام، ومراعــاة الفــروق الفرديــة 

واإلكثار من عبارات املديح والتشجيع.

اللد-غزة/ يحيى اليعقويب:
مل يتأخــر أهــايل مدينــة اللــد عــن النزول إىل الشــوارع 
وااللتفــاف حــول املســجد العمــري الكبــر الــذي يقــع 
العــام  النفــر  دعــوات  أوىل  املدينــة، يف  قلــب  يف 
والنــزول لشــوارع البلــدة القدميــة للتصــدي ملســرة 
األعالم التي نظمها مستوطنون إرسائيليون متطرفون 
مساء أول من أمس، بدعوة من منظامت استيطانية.

الــدرع الــذي شــكله أهــايل اللــد حول البلــدة القدمية 
ومسجدها الكبر، دفع رشطة االحتالل لحرف مسار 
املســتوطنون،  رســمها  التــي  الخطــة  عــن  املســرة 
ليمنــى االحتــالل بفشــٍل جديــد بعــد فشــله يف تنظيم 
املســرة يف مدينــة القــدس يف مايو/أيــار املــايض، 
ويؤكد أهايل اللد قدرة اإلرادة الشعبية عى حامية 

نفسها ومقدراتها والتأثر يف مستقبلها.
مركز تاريخي

ومنــذ عقــود وضــع موقــع املســجد التاريخــي وأهميــة 
املدينــة ذاتهــا، اللد عى مجهر التهويد اإلرسائييل. 
تاريخــي  ومســجد  َمعلــم  الكبــر  العمــري  فاملســجد 
إســالمي، ُبنــي بأمــر مــن الســلطان اململــويك الظاهــر 
بيــرس بعــد اســتعادة اللــد مــن الصليبيــن، واكتمــل 
بنــاؤه يف عــام 1268 ميــالدي، وحمــل اســم الخليفــة 

الثاين عمر بن الخطاب.
وهنــاك كتابــات أثريــة تشــر إىل أن الظاهــر بيــرس 
تــوىلَّ رعايــة هــذا املســجد، إذ نقــش عــى  هــو مــن 
هــذا  بعــامرة  "أمــر  البســملة:  بعــد  املســجد  مدخــل 
الجامــع املبــارك الســلطان امللك الظاهــر ركن الدنيا 
والديــن أبــو فتــح بيــرس الصالح قســيم أمر املؤمنن 
أعــز اللــه أنصــاره بواليــة العبــد الفقر الراجــي عفو ربه 
عــالء الديــن الصالحــي غفــر اللــه لــه يف شــهر رمضــان 

املعظم سنة ستة وستن وستامئة".
ويذكــر املــؤرخ محمــد بــن عمــر الواقــدي أن للمســجد 
قبــة ومئذنــة واحــدة، ويقــوم عــى آبــار كبــرة كانــت 
تستخدم يف القديم لجمع مياه الشتاء، وأشهر هذه 
اآلبار، برئ الطاّلق الذي بناه األغا مصطفى أحد قادة 

الظاهر بيرس.
ويشــر الواقدي إىل أن العهدة العمرية جاءت ألهل 
مدينــة اللــد كالعهــدة العمريــة ألهــايل القــدس. كــام 
اللــد عاصمــة لجنــد  العــاص مدينــة  بــن  اتخــذ عمــرو 

فلسطن.
وكان  اللــد،  مســاجد  أقــدم  الكبــر  املســجد  ويعــد 
قبــل  املدينــة  يف  املســاجد  مــن  اثنــن  مــن  واحــًدا 

احتاللها عى يد العصابات الصهيونية عام 1948م، 
إذ تم احتالل اللد ضمن "عملية داين" التي تعد من 
كــرى العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا بهــا قــوات 
"البلامح"، و"هرئل"، و"يفتاح" وغرهم من وحدات 
جيــش االحتــالل اإلرسائييل املؤلفة من آالف الجنود 

املجهزين باألسلحة والخرة والتدريب.
وصلــت  حــن  أنــه  إىل  التاريخيــة  املراجــع  وتشــر 
)القديــس  الخــر  وكنيســة  الجامــع  إىل  العصابــات 
انتــروا حولهــام يف وحــدات صغــرة،  جرجيــوس( 
األهــايل  منهــا  ويخرجــون  املنطقــة  بيــوت  يدخلــون 
امتــألت  أن  إىل  الجامــع  داخــل  إىل  ويحرونهــم 

ساحته مبئات األهايل.
ويذكــر الشــهود أن الجــو كان خانًقــا وحــرارة الطقــس 
عاليــة، لــذا أغمــي عى الكثرين يف ســاحة املســجد 
عــن  فضــاًل  والعطــش،  والحــرارة  الخــوف  شــدة  مــن 
ذلــك كان الجنــود يطلقــون الرصــاص فــوق رؤوســهم 

لتخويفهم.
الناحيــة املعامريــة املســاجد  مــن  ويشــبه املســجد 
التــي بنيــت يف صــدر اإلســالم، ففيــه مدخــل وســاحة 
مكشوفة يحّدها رواقان من الجهة الرقية والغربية، 
ويشــّكل بيــت الصــالة فيــه الواقع يف الجهــة الجنوبية 

كرى وحدات الجامع.
فلســطن  بعاصمــة  ســابًقا  تســمى  اللــد  وكانــت 
القدمية، ولها أهمية تاريخية فهي تقع عى بعد 38 
كــم شــامل غــرب القدس، أسســها العــرب الكنعانيون 

يف األلف الخامس قبل امليالد.

يف  األول  القطــار  خــط  افتتــح  1892م  عــام  ويف 
والرملــة،  اللــد  عــر  القــدس  إىل  يافــا  مــن  فلســطن 
وقــد ربطــت الســلطات العثامنيــة مدينــة اللــد بســكة 
حديديــة جديــدة مــرت مــن مــرج بــن عامــر جنوًبــا عــر 

جنن وطولكرم.
مركز إستراتيجي

ويقــول الناشــط والصحفــي الفلســطيني يف الداخــل 
موقًعــا  للمســجد  إن  يحيــى:  الحــاج  ضيــاء  املحتــل 
اللــد  حــارات  كل  يجمــع  إذ  ا،  واســرتاتيجيًّ ــا  تاريخيًّ
ا يف عمــق البلــدة القدميــة  ويشــكل مركــًزا إســرتاتيجيًّ

ويقود إىل كل األحياء العربية يف املدينة.
ويوضــح أن املســجد يعــر عــن الهويــة الفلســطينية، 
إذ تقــام فيــه االجتامعــات الشــعبية والوطنيــة، ويعــد 
شــوكة يف حلــق االحتــالل فهــو ليــس مكاًنــا للعبــادة 

فقط بل ملتقى شعبي ووطني.
أن  الحــاج يحيــى لصحيفــة "فلســطن" إىل  ويلفــت 
األهايل سارعوا إىل التواجد املكثف حول املسجد 
منــذ اللحظــات األوىل التي أطلقتها اللجان الشــعبية 
وكان  املســجد،  حــول  وتجمعــوا  الوطنيــة  والقــوى 
مســتوى التفاعــل كبــًرا، مذكــًرا بتفاعــل األهــايل يف 
مايــو/ أيــار املــايض يف إثــر محــاوالت املســتوطنن 
والحــرب  جــراح  الشــيخ  حــي  منــازل  عــى  الســيطرة 

التــي  العدوانيــة 
تعــرض لهــا قطــاع 

غزة.

"عندي أرض".. مبادرة "دروب" لتعزيز الوضع االقتصادي للنساء"عندي أرض".. مبادرة "دروب" لتعزيز الوضع االقتصادي للنساء

مطالبة الطفل بالمثالية.. آثار مطالبة الطفل بالمثالية.. آثار 
مسجد "اللد" الكبير.. مسجد "اللد" الكبير.. نفسية تمتد لمراحل متقدمةنفسية تمتد لمراحل متقدمة

قلب "عاصمة فلسطين" القديمةقلب "عاصمة فلسطين" القديمة

3 % فقط من النساء حصلن على حقهن في الميراث

ا ا ووطنيًّ موقعه اإلستراتيجي جعل ساحته ملتقى شعبيًّ
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الدوحة/ عالء شاميل )املوفد اإلعالمي(:
يبحــث املنتخــب الوطنــي الفلســطيني األول لكــرة القــدم عــن تأهــل تاريخــي 
يف املواجهــة الحاســمة أمــام األردن يف الجولــة الثالثــة األخــرة مــن منافســات 
املجموعــة الثالثــة لــدور املجموعــات يف كأس العــرب املقامــة يف قطــر حتــى 

الثامن عرش من ديسمرب الجاري. 
ويتصــدر املغــرب املجموعــة الثالثــة برصيــد )6( نقــاط، فيــام يليــه األردن ثانيــًا 
برصيــد )3( نقــاط، والســعودية وفلســطني يف املركزيــن الثالــث والرابــع بنقطــة 

واحدة. 
ويتطلــع الفــدايئ لتحقيــق خيــار الفــوز عــى األردن دون ســواه مــن أجــل خطــف 
بطاقــة التأهــل لربــع نهــايئ البطولــة، بــرشط عــدم فــوز الســعودية عــى املغــرب 

صاحب البطاقة األوىل واملتأهل للدور املقبل من الجولة املاضية. 
واختتــم الجهــاز الفنــي تحضراتــه للمبــاراة التــي يحتــاج فيهــا للرتكيــز الذهنــي 
والنفيس واالستمرار بنسق عايل ألداء املنتخب طوال املباراة دون أن يرتاجع 

كام جرى أمام املغرب والسعودية. 
وســعى املديــر الفنــي للفــدايئ مكــرم دبــدوب ملعالجــة بعــض األخطــاء الفرديــة 
التــي تكــررت يف املباراتــني املاضيتــني ومحاولــة إجــراء بعــض التغيــرات عــى 
كانــت  فــرص  عــدة  يســتغل  مل  الــذي  الهجومــي  الشــق  يف  خاصــة  التشــكيلة 

محققة للتسجيل يف مواجهة السعودية التي كان الفدايئ فيها أقرب لتحقيق 
االنتصار. 

األردن  الفــوز  عــى  قــادر  الفــدايئ  إن  صحفيــة  ترصيحــات  يف  دبــدوب  وقــال 
وخطــف تأهــل تاريخــي بعــد محاولــة معالجــة األخطــاء والرتكيــز عــى اســتغالل 

الفرص وتقوية األداء. 
وأشــار دبدوب إىل أن الفدايئ جاهز بشــكل كامل ولديه عزمية كبرة لتحقيق 

تأهل تاريخي ونعترب مواجهة األردن حياة أو موت نسعى الستغاللها.
ويســعى الفــدايئ الســتغالل بعــض الغيابــات التــي رضبــت املنتخــب األردين 
الذي أعلن عن غياب إحسان حداد بعد قرار اللجنة املنظمة للبطولة باإليقاف 
ملباراتني وتأكيد غياب محمد الدمري ويزين النعيامت وبهاء فيصل بسبب 

اإلصابة، وعدم تأكيد مشاركة أحمد ثائر وأحمد رسيوة. 
أبــو وردة  الفنــي للمنتخــب الفلســطيني تأكيــد غيــاب محمــود  الجهــاز  وأعلــن 
بصفــة  باســم  محمــد  مشــاركة  الفنــي  الجهــاز  يؤكــد  مل  فيــام  اإلصابــة  بســبب 

أساسية.
ومن املتوقع أن يتأثر األردن بهذه الغيابات ويبقى األمل للفدايئ باستغاللها 
وتقديــم أداء ونتيجــة قويــة تضمــن لــه التأهــل لربــع نهــايئ بطولــة كأس العــرب 

وتحقيق تأهل تاريخي. 

غزة/ وائل الحلبي:
اختتمــت أمــس، منافســات الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة األوىل ألندية 
غــزة ملوســم 2022-2021، بفوزيــن مهمــني لخدمــات النصــرات عــى 
جــاره األهــي يف "ديــريب املخيــم"، والزوايــدة عــى ُمســتضيفه التفــاح، 
لُيطلقــا صافــرة إنــذار للمنافســني عــى انتــزاع بطاقتــي الصعــود للدرجــة 

املمتازة.
• الخدمات يحسم "ديربي النصيرات"

يف املباراة األوىل، نجح الخدمات يف حسم "ديريب النصرات" عقب 
تحقيقه الفوز عى شــقيقه األهي بهدفني نظيفني، حمال توقيع أحمد 
ملعــب  عــى  أمــس  الــذي جمعهــام  اللقــاء  )39و60(. يف  العمــوايس 

الشهيد محمد الدرة.
وبهــذا الفــوز، يكــون خدمــات النصــرات قــد حصــل عــى أول )3( نقــاط 
يف البطولــة يف انطالقــة قويــة يف مشــواره الطويــل نحــو العــودة للدرجــة 

املمتازة، فيام فشل األهي بالحصول عى أي نقطة.
قويــة  انطالقــة  لتحقيــق  الســاعيان  الفريقــان  هــدف  كان  الفــوز  تحقيــق 
ُتختتــم بتحقيــق الحلــم بالعــودة إىل الدرجــة املمتــازة التي ســبق وأن كان 
مــن بــني فرقهــا قبــل عــدة ســنوات، وهــو مــا جعــل املبــاراة تأخــذ طابعــًا 

خاصًا قبل وأثناء وبعد املباراة.
بدايــة القــاء كانــت قويــة ومثــرة مــن الفريقــني، حيــث حــاول كل منهــام 
املبــادرة بالتســجيل لفــرض ســيطرته عــى مجريــات املبــاراة والفــوز بهــا، 
وافتتــح  فــرض كلمتــه  مــن  الخدمــات  أن متكــن  فتبــاداًل املحــاوالت إىل 
التســجيل عــن طريــق العبــه أحمــد العمــوايس عنــد الدقيقــة )39( وبــه 

انتهى الشوط األول.
ويف الشــوط الثــاين، حــاول أهــي النصــرات العــودة إىل نقطــة الصفــر، 
فيــام حــاول خدمــات النصــرات الحفــاظ عــى تقدمــه بــل وتعزيــز هــذا 
لــه  فكانــت  النتيجــة،  أفضيلــة  يفقــط  يجعلــه  طــارئ  تحيبــًا ألي  التقــدم 

الكلمة األخرة بتسجيل الهدف الثاين عرب صاحب الهدف األول نفسه 
أحمد العموايس عند الدقيقة )60(.

ونجــح الخدمــات يف الحفــاظ عــى تفوقــه وتقدمــه حتــى نهايــة املبــاراة، 
وحصــل عــى أول ثــالث نقطــا يف املســابقة، مــا ســيجعله يذهــب إىل 

الجوالت األخرى مبعنويات عالية عكس األهي.
الخــر،  أبــو  خالــد  ســاحة:  حكــم  مــن:  مكــون  ُحــكام  طاقــم  املبــاراة  قــاد 
مســاعد أول: محمــود الصــواف، مســاعد ثــان: نــادر أبــو هجــرس، حكــم 

رابع: حازم الصويف 
* مراقب املباراة: إياد حامد.. ُمقيم الُحكام: سعيد البحطيطي  

• التفاح )0-2( الزوايدة
ويف املباراة الثانية، اســتهل فريق شــباب الزوايدة مشــواره يف البطولة 
التــي جمعــت  التفــاح، يف املبــاراة  بفــوز صعــب ومثــني عــى مضيفــه 
الفريقني عى ملعب فلســطني، يف ختام منافســات الجولة األوىل من 

املسابقة.
الزوايــدة الطامــح إىل تفــادي مــا حــدث معــه يف املوســم املــايض، نجــح 
يف اختبــاره األول خــارج الديــار أمــام التفــاح، األمــر الــذي منــح الفريــق 

الدفعة املعنوية من أجل مواصلة االنتصارات يف الجوالت القادمة.
وكان الزوايدة قاب قوسني أو أدىن من الصعود لدوري الدرجة املمتازة 
يف املوســم املــايض، إال أن الفريــق فقــد حظوظــه بعدما خرس أمام غزة 

الريايض املنافس املبارش له قبل جولتني من نهاية البطولة.
ويديــن الزوايــدة بهــذا الفــوز لنجمــه محمــد أبــو مــوىس صاحــب هــديف 
اللقــاء، حيــث متكــن مــن التقــدم يف الدقيقــة )25(، قبــل أن يعــزز نفــس 
الالعــب النتيجــة لفريقــه بالهــدف الثــاين )75(، فيام ســجل خالد النجار 

هدف التفاح الوحيد )80(.
الحكام: هالل شــبات )الســاحة( محمد الزعانني )مســاعد أول( مرســيل 

أبو شدق )مساعد ثاين( أمني عويص )رابعًا(

غزة/ وائل الحلبي:
غــرب  بطولــة  يف  مبارياتــه  اليــوم،  للناشــئني  فلســطني  منتخــب  يفتتــح 
آســيا، عندمــا يلتقــي منتخــب اإلمــارات يف اطــار منافســات املجموعــة 
الثانيــة، والتــي ســتجمعهام عــى ســتاد األمــر فهــد بــن ســلامن مبدينــة 

الدمام يف السعودية.
ســوريا  منتخــب  عــى  األوىل  مباراتــه  فــاز يف  االمــارات  منتخــب  وكان 

بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر املجموعة برصيد ثالثة نقاط.
ويتطلــع منتخــب الناشــئني للظهــور بشــكل مميــز وتحقيــق الفــوز لتعزيــز 
حظوظــه يف املنافســة عــى بطاقــة الصعــود لربــع نهــايئ البطولــة، حيــث 
يصعــد متصــدر كل مجموعــة ويرافقهــم صاحــب أفضــل مركــز ثــاين يف 

املجموعات الثالثة.
ويأمل املدرب لؤي الصالحي أن يظهر العبو املنتخب بالصورة الجيدة 

األبيــض اإلمــارايت،  أمــام  مــن  الثــالث  النقــاط  مــن حصــد  التــي متكنهــم 
وتكــرار مــا فعلــه املنتخــب األوملبــي أمام االمارات يف بطولة غرب آســيا 
تحت 23 سنة والتي شهدت فوز املنتخب الفلسطيني بهدف دون رد 

سجله حينها بدر موىس.
وأكــد الصالحــي يف املؤمتــر الصحفــي عــى جاهزيــة منتخــب فلســطني 
محطــة  تعــد  البطولــة  أن  مبينــًا  أجراهــا،  التــي  التحضريــة  الفــرتة  بعــد 
الطويــل لالســتحقاقات  للمنتخبــات يف ظــل االنقطــاع  تنافســية مميــزة 

الخاصة بهذه الفئة العمرية.
وأضاف الصالحي أن الفئة العمرية التي تستهدفها البطولة تعترب ركيزة 
أساســية للبناء وإعداد العبني للمســتقبل، وأن يكونوا رافدًا للمنتخبات 
التــي تســبقهم يف العمــل، وفرصــة الكتشــاف املواهــب وتجربتهــم عــى 

أرض الواقع.

الدوحة/عالء شاميل:
التقــى عبدالســالم هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعــى 
للرياضــة بحســن الــذوادي، األمــني العــام للجنــة العليا للمشــاريع 
العــرب املقامــة يف قطــر  واإلرث، عــى هامــش فعاليــات كأس 

حتى الثامن عرش من ديسمرب الجاري. 
وأشــاد هنيــة بنجــاح العــرس الريــايض العــريب الــذي يســر بخطى 
ثابتــة وبصــورة مبهــرة، وبالتنظيم القوي يف املالعب املونديالية 
التــي تقــام عليهــا مباريــات كأس العــرب تحضــرًا لــكأس العــامل 

.2022
ورحــب الــذوادي بهنيــة والوفد الفلســطيني واالعالمي املتواجد 
يف قطــر، مشــيدًا بالتطــور التدريجــي للرياضــة الفلســطينية عى 

كل املستويات.
وأكد الذوادي أن تنظيم كأس العرب هو رسالة للعامل أن العرب 
قادريــن عــى صناعــة املعجــزات يف تنظيــم البطــوالت العامليــة 

باملواصفات الدولية وعى كل املستويات.
وقدمت قطر صورة مبهرة يف تنظيم كأس العرب وحفل االفتتاح 
الــذي أظهــر الثقافــات العربية وعزف النشــيد الوطني لكل الدول 
املشاركة وحينها انتفض استاد البيت بنشيد " فدايئ فدايئ"

بشرط فوز المغرب أو تعادلها أمام السعودية

يدافع عن أمل التأهل لربع يدافع عن أمل التأهل لربع 
نهائي كأس العرب أمام األردننهائي كأس العرب أمام األردن

المنتخب الفدائيالمنتخب الفدائي

الخدمات يتفوق في ديربي الخدمات يتفوق في ديربي 
"النصيرات" والزوايدة ُيطلق "النصيرات" والزوايدة ُيطلق 

صافرة إنذار للمنافسينصافرة إنذار للمنافسين

في ختام الجولة األولى لدوري الدرجة األولى في ختام الجولة األولى لدوري الدرجة األولى 20212021--20222022

فدائي الناشئينفدائي الناشئين
 يلتقي اإلمارات في غرب آسيا اليوم يلتقي اإلمارات في غرب آسيا اليوم

دوري الدرجة الثالثة: 
السالم يهزم الجزيرة 

وتعادل معن مع 
أهلي البريج 

هنية هنية 
يلتقي الذوادي على يلتقي الذوادي على 
هامش كأس العرب هامش كأس العرب 

في قطرفي قطر غزة/ مؤمن الكحلوت:
اكتســح فريق نادي الســالم نظره الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدف 
واحــد، يف اللقــاء الــذي جمعهــام أمــس، عــى  ملعــب بيــت حانــون 
البلــدي يف ختــام مباريــات الجولــة األوىل لــدوري الدرجــة الثالثــة لفرع 

"غزة والشامل".
عنــد  مرمــاه"  "بالخطــأ يف  فــرج  عــرب ضيــاء  بالتســجيل  الجزيــرة  وبــادر 
"هدفــني"،  الرشيــف  شــادي  برباعيــة  الســالم  عليــه  رد   ،)3( الدقيقــة 
ووحيد عودة، وأحمد شحادة يف الدقائق 59، و62، و84، و92 عى 
التوايل، علاًم أن املباراة شــهدت طرد عبد الرحمن الحلو من الجزيرة 

عند الدقيقة )31( لحصوله عى بطاقة صفراء ثانية.
ورفــع الســالم رصيــده إىل )3( نقــاط احتــل بهــا املركــز األول، وبفــارق 
األهــداف أمــام املغراقــة وشــباب الزيتــون عــى الرتتيــب، بينــام بقــي 

رصيد الجزيرة صفر من النقاط يف املركز السابع واألخر .
ويف فــرع "الوســطى والجنــوب" تعــادل شــباب معــن مــع أهــي الربيــج 
رفــح  ملعــب  عــى  أمــس،  جمعهــام  الــذي  اللقــاء  يف  ملثلــه  بهــدف 
البلــدي. وتقــدم مصطفــى أبــو ربيــع ملعــن عنــد الدقيقــة )13(، قبل أن 

يتعادل حسني املزروع ألهي الربيج عند الدقيقة )76(.
وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق النقطة األوىل يف البطولة، ليتقاسام 
املركز الثالث، علاًم أن الشــافعي يتصدر جدول الرتتيب برصيد )3( 

نقاط، وبفارق األهداف أمام العطاء.
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ر على صخور الشاطئ قاعدة البداية السيئة ر على صخور الشاطئ قاعدة البداية السيئةالشجاعية ُيَكسِّ الشجاعية ُيَكسِّ

اتحاد خانيونس يرد على خدمات رفح بفوز مستحق في عقر دارهاتحاد خانيونس يرد على خدمات رفح بفوز مستحق في عقر داره

خدمات الشاطئاتحاد الشجاعية  0 1

اتحاد خانيونسخدمات رفح  1 0

• بطاقة المباراة:
- الجولة )1(

- التاريخ: 6/12/2021
- الفريقان: الشجاعية x الشاطئ

- امللعب: ملعب الريموك
- النتيجة: )1-0(

- أصحاب األهداف:
* الشجاعية: أحمد حرارة )80(

- العقوبات:
- بطاقة صفراء: )4(

إبراهيــم   "15" فــرج  وســيم  الشــجاعية:   *
النتيل "45"

* الشاطئ: ماجد الترتي "6" بالل النجار "69"         
طاقم الحكام واملراقبني

حكــم ســاحة: فايــز عمــران، مســاعد أول: 
مــروان  ثــاٍن:  مســاعد  الغــول،  محمــد 

خطاب, حكم رابع: محمود أبو مصطفي
ُمقيــم   .. بشــري  وســام  املبــاراة:  مراقــب 

الُحكام: رأفت اسعيفان
- تشكيلة الفريقني:

* الشجاعية:
إبراهيــم  مهــدي،  خــريي  الجــرو،  أحمــد 
مصطفــي   ،)67 الحــداد  )محمــد  النتيــل 
مــويس  مريــش،  محمــد  اللــه،  حســب 
حــرارة، وســيم فــرج )محمــد دهــان 65(، 
محمود ســلمي )عالء عطية 67()مصعب 
مشــتهي 85(، ســامل وادي، عمر العرعري، 

أحمد حرارة.
- مدرب الفريق: هيثم حجاج

- قائد الفريق: سامل وادي
* الشاطئ:

أبــو  أســامة  عامــر،  نــور  الصباحــني،  باســل 
جامــوس، محمــد الــرواغ، محمــد أبــو توهــه 
)أنــس أبــو ســتيتة 82(، أحمــد أبــو الريــش، 
محمــد هــاين أبــو ريالــة، ســليان العبيــد، 
ماجــد التــرتي، أحمــد أبــو حســنني )حادة 
)بــالل  الجيــش  نهــرو   ،)90 حصــرية  أبــو 

النجار 61(.
- مدرب الفريق: سامي سامل

- قائد الفريق: سليان العبيد

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
عــى  الشــجاعية  اتحــاد  نــادي  فريــق  تغلــب 
ضيفــه خدمــات الشــاطئ بهــدف نظيــف، يف 
ملعــب  عــى  أمــس  جمعهــا  الــذي  اللقــاء 
مباريــات  ختــام  يف  غــزة،  مبدينــة  الريمــوك 
 "ooredoo" الجولة األويل من بطولة دوري
ملوســم  غــوزة  ألنديــة  املمتــازة  للدرجــة 

.2021-2022
وبهذا الفوز كرس الشجاعية قاعدة البدايات 
املواســم  افتتــاح  يف  الزمتــه  التــي  الســيئة 
املاضيــة، إىل جانــب تحقيقــه الفــوز الحــادي 
عــر عــى التــوايل بعــد االنتصــارات العــرة 

املتتالية يف املوسم املايض.
وســجل الالعــب أحمــد حــرارة هــدف املباراة 
الوحيــد يف الدقيقــة )80(, ليمنــح فريقه أول 
الشــاطئ  خــرج  بينــا  البطولــة,  يف  نقــاط   3

دون رصيد من النقاط.
- تفاصيل المباراة
- الشوط األول

مجريــات  عــى  الســيطرة  الفريقــان  تقاســم 

الشوط األول، وتناوب كل منها عى إهدار 
الفرص، خاصة عرب ثنايئ الشجاعية محمود 

سلمي وعمر العرعري.
ســدد  بعدمــا  الفــرص،  أويل  أهــدر  ســلمي 
الحــارس الصباحــني، كــا راوغ  أبعدهــا  كــرة 
زميلــه العرعــري أكــر من العب لكنه تباطأ يف 

تسديد الكرة وافتقدها.
مــن  الثــاين  النصــف  يف  األفضليــة  ومالــت 
العبيــد  ســليان  وأهــدر  للبحريــة،  الشــوط 
أخطــر فــرص اللقــاء، عندمــا أهــدر انفــراد تــام 
بحــارس املرمــى أبعدها األخري يف اللحظات 
فــرص  الالعــب  نفــس  أهــدر  كــم  األخــرية، 
أخــرى، عندمــا تلقــى متريــرة مــن زميلــه ماجد 
الترتي داخل الصندوق، لكنه سددها بغرابة 

خارج الشباك.
- الشوط الثاني

الشــوط  يف  ثقلــه  بــكل  الشــجاعية  ضغــط 
الفــوز,  هــدف  اقتنــاص  عــن  بحثــًا  الثــاين, 
الهجــات  عــى  الشــاطئ  اعتمــد  بينــا 
توهــه  أبــو  محمــد  العبيــه  عــرب  املرتــدة 

وسليان العبيد.
بــني  املنطــار  أبنــاء  هجــات  تنوعــت 
اخرتاقــات عمــر العرعــري ومحمــود ســلمي, 
كــرة  وجــاءت  حــرارة,  أحمــد  وتســديدات 

األخري بجانب القائم.
العرعري لعب كرة خادعة, أبعدها الحارس 
مل  حــني  يف  بالغــة,  بصعوبــة  الصباحــني 
إنهــاء  يف  موفــق,  الغــري  العبيــد  ُيحســن 

هجات البحرية إيل أهداف.
البديــل عــالء عطيــة ســدد كــرة قويــة جــاءت 
يف القائــم وظلــت طريقهــا خــارج املرمــى, 
الهجمــة التــي تلتها جــاءت بالهدف الوحيد 
حــرارة  أحمــد  اســتقبل  بعدمــا  للمنطــار 
عرضيــة عمــر العرعــري وســدد الكــرة بقدمــه 
حــاول   ."80" الدقيقــة  عنــد  املرمــى  يف 
وراوغ  النتيجــة,  تعديــل  بعدهــا  الشــاطئ 
محمــد الــرواغ محمــد مريــش وســدد الكــرة 
بــالل  زميلــه  يســتغل  ومل  القائــم,  بجانــب 
النجار فرصة محققة, بعد أفلتت الكرة من 

الحارس لكنه أعادها إيل أحضانه.

• الجولة )1(
• امللعب: رفح

• التاريخ: 6/12/2021
• الفريقان: خدمات رفح x اتحاد خانيونس

• النتيجة: )0-1(
• أصحاب األهداف:

- اتحاد خانيونس: مروان الرتابني )5(
العقوبات:  •

• بطاقة صفراء: )4(
- خدمات رفح: محمود أبو عطوان )39( هالل غواش 

)45+3(

- اتحــاد خانيونــس: محمــود شــيخ العيــد )70( أدهــم 
القايض )90+4(

• بطاقة حمراء:  )0(
• طاقم الحكام واملراقبني

حمدونــة  رشــيد  ســاحة(،  )حكــم  املــري  عاهــد 
ثــان( عبــد  اليازجــي )مســاعد  )مســاعد أول(، محمــد 

الله أبو عشيبة )حكم رابع(: 
الُحــكام:  ُمقيــم   .. زايــد  أبــو  نائــل  املبــاراة:  مراقــب 

محمود الجيش
• تشكيلة الفريقني:

* خدمات رفح
 ،)71 البهــداري  محمــد نصــار، هــالل غــواش) أحمــد 
محمــد عــادل املشــوخي، محمــود أبــو عطــوان، أحمــد 
اللولحــي، محمــد حجــاج )عمــران أبــو بــالل 56(، جهــاد 
أبــو كــوش  أنــس الشــخريت )أحمــد أكــرم  أبــو ريــاش، 

74(، جهــاد أبــو ريــاش، أنــس الشــخريت )أحمــد أبــو 

 ،)53 أبــو عمــران  )محمــد  النحــال  74(، معتــز  كــوش 
محمد القايض، محمد الجرمي )يسار الصباحني 53(.

- مدرب الفريق: محمود املزين
- قائد الفريق: محمد حجاج

* اتحاد خانيونس
مهنــد  بطنــني،  أبــو  باســل  النربيــص،  الرحمــن  عبــد 
املــري، أدهــم القــايض، محمــود شــيخ العيــد، أنــور 
عمــران، عــدي الغلبــان، أحمــد ُكالب، مــروان الرتابــني 
)أحمــد  شكشــك  حــازم   ،)92 عيــادة  أبــو  )محمــد 

العكاوي 90(، خالد النربيص.
- مدرب الفريق: إسالم أبو عريضة

- قائد الفريق: أنور عمران

غزة/ وائل الحلبي: 
عاد اتحاد خانيونس بفوز مثني من أمام مضيفه 
خدمــات رفــح بهــدف دون رد، يف املبــاراة التــي 
البلــدي،  رفــح  ملعــب  عــى  الفريقــني  جمعــت 
 "ooredoo" يف ختــام الجولــة األوىل مــن دوري

املمتاز.
الفــوز الغــايل التحــاد خانيونــس رد اعتبــاره أمــام 
لـــ6  فقدانــه  يف  تســبب  الــذي  الرفحــي  الفريــق 
نقــاط يف املوســم املــايض بعــد فــوز الخدمــات 
طريــق  يف  نقــاط   3 أول  ليحصــد  وإيابــًا،  ذهابــًا 
فيــا  املمتــاز،  الــدوري  لقــب  عــى  املنافســة 
تلقــى خدمــات رفــح الخســارة والتــي تعتــرب املــرة 
األوىل التــي يخــرس فيهــا مباراتــه االفتتاحيــة منــذ 

موسم 2017/2018.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

اتحــاد خانيونــس ظهــر بشــكل الفــت لألنظــار منذ 
اللحظــة األوىل، وهاجــم مرمــى أصحــاب األرض 
مبكــرًا ليتمكــن مــن الوصــول لشــباكه عــرب مــروان 
الغلبــان  عــدي  زميلــه  كــرة  تابــع  الــذي  الرتابــني 

املرتــدة مــن العارضــة ليســكنها الرتابني الشــباك 
االتحــاد يف محاوالتــه وســط حالــة  اســتمر   ،)5(

االرتباك التي ظهر بها خدمات رفح بعد الهدف. 
حــارس خدمــات رفــح أنقــذ مرماه مــن هدف ثاين 
بإبعــاده للكــرة مــن أمــام حــازم شكشــك املنفــرد، 
بدأ بعدها خدمات رفح محاوالت العودة ألجواء 
لالعبــي  املــربر  غــري  الرتاجــع  ظــل  يف  املبــاراة 
اتحــاد خانيونس، وســدد محمــد حجاج كرة قوية 
علــت مرمــى االتحــاد. عاد بعدهــا االتحاد لفرض 
الشــوط  مــن  األخــري  الجــزء  يف  خــاص  أفضليتــه 
األول، مع ظهور بعض الخطورة ألصحاب األرض 
والتــي كان أبرزهــا تســديدة أحمــد اللولحــي التي 
مــن  حالــة  ســادت  فيــا  بقليــل،  املرمــى  علــت 
الشــد العصبــي بــني العبــي الفريقــني قبــل نهايــة 

الشوط، ليطلق الحكم صافرة النهاية.
الشوط الثاين  •

كــرر اتحــاد خانيونــس بدايتــه القويــة مــع انطالقــة 
الوصــول  يف  رغبــة  أكــر  وكان  الثــاين  الشــوط 
يصحــح  مل  رفــح  خدمــات  وأن  خاصــة  للشــباك 
محمــود  املــدرب  ليضطــر  أمــوره،  مــن  الكثــري 

املزين إلجراء تبديالته الهجومية والدفع بيســار 
الصباحــني ومحمــد أبــو عمــران وعمــران أبو بالل. 
تحســن خدمــات رفــح عــى الصعيــد الهجومــي، 
إال أن هــذا األمــر جعــل اتحــاد خانيونــس يســتغل 
املســاحات يف دفــاع األخــر ومحاولــة اقتنــاص 
هــدف ثــاين، لكــن الحــارس محمــد نصــار واصــل 
تألقــه ومنــع شكشــك مــن الوصــول لشــباكه بعــد 
انفــراد األخــري، فيــا وضــع البديــل أبــو بــالل كــرة 
زاحفــة تألــق الحــارس عبــد الرحمــن النربيــص يف 
يؤمــن  أن  كاد  خانيونــس  اتحــاد  لهــا.  التصــدي 
تقدمــه بهــدف ثــاين بعدمــا وضــع مــروان الرتابني 
كــرة قويــة تصــدى لهــا الحــارس نصــار بشــكل رائع 
للغاية، فرض بعدها خدمات رفح ســيطرته عى 
الكــرة إال أنــه مل يفلــح يف اخــرتاق دفاعــات اتحــاد 

خانيونس املتاسكة.
حــاول خدمــات رفــح مــن تشــديد الضغــط عــى 
اللحظــات األخــرية إال أن العبــوه مل  االتحــاد يف 
يفلحــوا يف اســتغالل الفــرص التــي الحــت لهــم 
للتســجيل، فيــا حافــظ الضيــوف عــى تقدمهــم 

حتى صافرة النهاية.

• بطاقة المباراة:
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باريس/ )أ ف ب(:
يتواصــل غيــاب قلــب الدفــاع اإلســباين ســرخيو رامــوس عــن فريقــه الجديــد باريــس 
ســان جرمان الفرنيس، وبالتايل لن يكون بصحبة زمالئه اليوم يف املباراة الهامشــية 
ضد كلوب بروج البلجييك يف دوري أبطال أوروبا بحسب ما أعلن نادي العاصمة.

وجــاء يف البيــان الطبــي أمــس أن قائــد ريــال مدريــد الســابق "يواصــل عمليــة إعــادة 
االندمــاج التدريجــي مــع املجموعــة لأليــام الثالثة املقبلــة"، يف خطوة كان "مخططًا 

لها" بحسب ما أفاد مدربه األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وكشف بوكيتينو أن مشاركة راموس يف عملية اإلحامء أمس مع زمالئه كان مخططًا 

لها "ثم واصل متارينه الفردية يف صالة األلعاب الرياضية. كان مخططًا لذلك".
وخاض اإلسباين، البالغ 35 عامًا والذي أصيب عدة مرات هذا العام مبا يف ذلك 
ربلــة الســاق، أول مبــاراة لــه بقميــص نــادي العاصمــة الفرنســية يف 28 نوفمــر ضــد 
ســانت إتيــان )1-3( يف الــدوري الفرنــيس، لكنــه غــاب عــن اللقاءيــن التاليــن ضــد 
نيس )صفر-صفر( األربعاء ثم لنس )1-1( السبت بسبب "إجهاد عضيل" بحسب 

النادي.

لندن/ وكاالت:
أكــد مــدرب ليفربــول، يورغــن كلــوب، أن فريقــه ســيلجأ للتدويــر بــن الالعبــن خــالل 
آخــر جــوالت دور املجموعــات مــن دوري األبطــال أمــام ميــالن، وهــي املبــاراة ســتؤثر 

نتيجتها عىل موقف أتلتيكو مدريد.
يحتــاج أتلتيكــو مدريــد مــن أجــل التأهــل إىل األدوار اإلقصائيــة، ألن يفــوز عــىل بورتــو 
يف عقــر داره بالرتغــال، وانتظــار مســاعدة ليفربــول، الــذي ضمــن الصــدارة، داخــل 
ملعب امليالن، لكن الليفر قد يدفع بفريق كامل من الالعبن األقل ظهورًا، رغم أن 

أسامء مثل نايب كيتا، وجو غوميز، ال يبدو أنها ستشارك.
وقــال كلــوب: "يجــب أن نــرى، رمبــا يحظــى الالعبــون العائــدون حديثــًا مــن إصابــات 
بدقائــق، هــل ميكننــا الدفــع بهــم؟ أفضــل مــا يف دوري األبطــال هــو أن بوســعنا إجــراء 
خمسة تغيرات، هذا يشء مفيد وسنستغله، لكن من الصعب أن تبدأ املباراة إذا 

مل تكن قادرًا عىل اللعب 45 دقيقة، يجب أن نعتمد التدوير وسنفعل".

روما/ )أ ف ب(:
أعلن نادي ســمبدوريا اإليطايل لكرة القدم أمس أن رئيســه ماســيمو فريرو اســتقال 

من منصبه بعد اعتقاله يف قضية إفالس احتيايل.
وقــال ســمبدوريا يف بيــان نــره عــىل موقعــه "علمنــا مبفاجــأة كبرة اعتقال ماســيمو 
فريرو.. بســبب قضايا إفالس تعود اىل أعوام عدة ماضية. من املهم التوضيح أن 

هذه األمور ال عالقة لها عىل اإلطالق بإدارة" النادي.
وأضاف البيان أنه من أجل حامية مصالح سمبدوريا "بأفضل طريقة، يعتزم )فريرو( 

االستقالة عىل الفور من جميع وظائفه وأن يضع نفسه يف ترصف املحققن".
وبحسب وسائل اإلعالم، ألقي القبض عىل فريرو يف ميالنو )شامل البالد( وأدخل 
السجن يف املدينة، وهو متهم بجانب خمسة أشخاص آخرين ُوِضعوا رهن اإلقامة 

الجرية، بجرائم إفالس احتيايل وجرائم مالية أخرى.
ونقلــت صحيفــة "إل كوريــري ديــال ســرا" عــن محاميــه أن توقيــف فريــرو مرتبــط 

بإفالس بعض الركات التي يقع مقرها الرئييس يف كاالبريا )جنوب البالد(.

يستقيل بعديستقيل بعد
 اعتقاله بقضية احتيال اعتقاله بقضية احتيال

راموسراموس
يواصل غيابه عن سان جرمانيواصل غيابه عن سان جرمان

سنلجأ للتدوير أمام ميالنسنلجأ للتدوير أمام ميالن
كلوب:كلوب:

فيريروفيريرو

الدوحة/ )أ ف ب(:
أطــاح منتخــب قطــر بآمــال املنتخــب العراقــي للتأهــل للــدور ربــع 
النهــايئ يف بطولــة كأس العــرب بعــد فــوزه أمــس بنتيجــة 0-3، يف 
املبــاراة التــي اقيمــت أمــس عــىل ســتاد البيــت، يف الجولــة الثالثــة 

واالخرة من مرحلة املجموعات.
وسجل أهداف املنتخب القطري كل من املعز عيل يف الدقيقة 
81، وأكرم عفيف يف الدقيقة 84، وحسن الهيدوس يف الدقيقة 

.90+3

وبهذا الفوز رفع العنايب رصيده اىل 9 نقاط يف الصدارة بالعالمة 
الكاملــة، فيــام تجمــد رصيــد املنتخــب العراقــي عنــد نقطتــن يف 

املركز الثالث.
وحسم منتخب عامن البطاقة الثانية من املجموعة الثانية، وتأهل 
اىل الــدور ربــع النهــايئ بعــد تغلبه عىل املنتخب البحريني )3-0( 

يف املباراة التي جرت عىل ملعب ستاد حمد بن عيل.
وإســتغل املنتخــب العــامين خســارة املنتخــب العراقــي أمــام قطــر 
يف الجولــة ذاتهــا، ليخطــف املركــز الثــاين مــن العراقــي بعدمــا رفــع 
الربــع  اىل  قطــر  لرافــق  الثــاين  املركــز  نقــاط يف   )4( اىل  رصيــده 

النهايئ.
املركــز  يف  إحتــل  بعدمــا  مبكــرا،  البحرينــي  املنتخــب  ودع  فيــام 

األخر برصيد نقطة واحدة فقط.
الدقيقــة  يف  العلــوي  املنــذر  العــامين  املنتخــب  أهــداف  ســجل 
يف  الهاجــري  وخالــد   ،)49( الدقيقــة  يف  العلــوي  وأرشــد   )40(

الدقيقة )59(.
كام تأهل منتخبا تونس واإلمارات إىل الدور ربع النهايئ من كأس 
العــرب لكــرة القــدم يف قطــر أمــس، بفــوز األول عــىل الثــاين بهــدف 
املجموعــة  منافســات  مــن  واألخــرة  الثالثــة  الجولــة  ضمــن  نظيــف 
الثانيــة، التــي شــهدت خســارة ســوريا أمــام موريتانيــا 2-1 لتودعــا 

البطولة معًا.
وعــىل اســتاد الثاممــة، فــازت تونــس عــىل -1صفــر، بهــدف ســجله 
سيف الدين الجزيري يف الدقيقة العارشة، ليضمن "نسور قرطاج" 
نقــاط وبفــارق األهــداف عــن   6 بذلــك صــدارة املجموعــة برصيــد 
اإلمــارات الثانيــة، مقابــل 3 نقــاط لســوريا الثالثــة ومثلهــا ملوريتانيــا 

التي حصدت أوىل النقاط يف تاريخ مشاركاتها يف البطولة.
األوىل،  املجموعــة  ثــاين  مــع  تونــس  تلعــب  النهــايئ،  ربــع  ويف 

واإلمارات مع قطر التي ضمنت صدارة مجموعتها.
دون  تأهلهــم  لضــامن  الفــوز  إىل  يحتاجــون  قرطــاج"  "نســور  وكان 
الدخــول يف حســابات أخــرى، بينــام احتــاج "األبيــض" إىل الفــوز أو 

التعادل وعدم فوز سوريا.

وأجــرى مــدرب تونــس منــذر الكبــّر تغيــرات عــىل تشــكيلته مقارنة 
بتلك التي خرست أمام سوريا صفر2- يف الجولة املاضية، حيث 
كذلــك  ودفــع  األوىل،  للمــرة  أساســيًا  املســاكني  يوســف  أرشك 
ونعيــم  مصطفــى،  بــن  فــاروق  مــكان  حســن  معــز  املرمــى  بحــارس 
ســليتي واملدافــع األميــن محمــد دراغر الذي وافــق فريقه نوتنغهام 
فورســت اإلنكليــزي عــىل االلتحــاق مبنتخب بــالده بعدما غاب عن 

أول مباراتن.
مــن جهتهــا، افتقــدت االمــارات لهدافهــا التاريخــي عــيل مبخــوت 

بسبب اإلصابة، ولعب بدياًل له سيباستيان تاليابوي.
مــن جهتــه، أســقط املنتخــب املوريتــاين نظره الســوري 1-2 عىل 

استاد الجنوب، وودع معه البطولة من الدور األول.
الطنجــي  حميــة   )50( ســويد  محمــد  موريتانيــا  هــديف  وســجل 

)5+90(، فيام سجل لسوريا محمود البحر )52(.
وهــذا هــو الفــوز األول ملوريتانيــا يف البطولــة بعــد خســارتن أمــام 
ســوريا  منتخــب  فيهــا  منــي  الــذي  الوقــت  يف  واإلمــارات،  تونــس 

بالهزمية الثانية مقابل انتصار وحيد.
 وتســبب خــروج املنتخــب الســوري بصدمــة كبــرة لجامهــره التــي 
كانــت متنــي النفــس بتحقيــق الفــوز بعــد تجــاوز تونــس يف الجولــة 

املاضية لكنه فاجأ الجميع وخرس أمام موريتانيا.

الدوحة/ )أ ف ب(:
تخــوض الجزائــر ومــرص نــزاع الصــدارة يف املجموعــة الرابعــة لبطولــة كأس العــرب بعدمــا حســام 

تأهلهام إىل الدور ربع النهايئ، بفوزهام يف الجولتن األولين.
وفازت الجزائر عىل السودان -4صفر وبهدفن نظيفن عىل لبنان، فيام فازت مرص عىل لبنان 
-1صفــر و-5صفــر عــىل الســودان الــذي رضب فــروس كورونا مدربه الفرنــيس أوبر فيلو والعبه 

أطهر الطاهر قبيل مواجهة مرص.
وفيام يخوض لبنان الذي سيفتقد خدمات قائده نور منصور بسبب اإلصابة، والسودان مباراة 

تحصيل حاصل، تكتيس مباراة الجزائر ومرص طعاًم خاصًا.
وقــال املــدرب الجزائــري مجيــد بوقــرة خــالل مؤمتر صحايف قبل املبــاراة أن "لهذه املباراة طعم 
خــاص ســبق وعشــته عندمــا كنــت العبــًا. أعتقــد أن هــذه املــرة األوىل التــي يلعــب فيهــا هــؤالء 
الالعبــون أمــام مــرص". وأضــاف "نحــن واملرصيــن إخوة، ولكن نكون إذا أمكن القول أعداء ملدة 
90 دقيقــة يف أرض امللعــب". بــدوره، قــال الالعــب الجزائــري يوســف باليــيل "مــرص منتخــب 

كبر، سنقّدم كل ما منلك لنضمن الصدارة".
وتعهد مدرب منتخب مرص، كارلوس كروش، بتقديم مباراة ممتعة أمام الجزائر.

وقال كروش يف مؤمتر صحايف أمس: "متحمس للغاية ملباراة الجزائر، ستكون مباراة ممتعة 
ملحبي كرة القدم واملشجعن، ونحن نتطلع لهذه املباراة، وسنعمل عىل تقديم األفضل مثل 

كل مباراة نخوضها".
وأضــاف: "منلــك فريقــًا جيــدًا أهــم مــا مييــزه الــروح املتواجــدة بــن الالعبــن ســواء القدامــى أو 
الجدد، ســنواجه منتخبًا قويًا، وتأهلنا معًا للدور املقبل، لذلك أتوقع أن تشــهد املباراة عرضًا 

مميزًا لعشاق كرة القدم".
وأضاف: "نخوض كافة املباريات كأنها مباريات نهائية، سواء هذه املباريات كانت يف مرحلة 
املجموعات أو دور الثامنية، أو حتى قبل النهايئ، سنقدم كل ما لدينا مثلام نفعل يف جميع 

املباريات، وجاهزون ملباراة الغد".
وأكــد مــدرب مــرص أن فريقــه لديــه بعــض املشــاكل الصغــرة، منهــا أن العــب الوســط محمــد 
بــه، نظــرًا لوجــود العديــد مــن  %100 للمبــاراة ولــن يغامــر  مجــدي "أفشــة" غــر جاهــز بنســبة 

الالعبن الجاهزين يف مركزه.
التعامــل معــه ألننــا  فهــي طبيعــة أي مهنــة، وعلينــا  لنــا أي مشــكلة،  "الضغــط ال ميثــل  وتابــع: 

محرتفن".

الجزائر ومصر .. 
مواجهة مثيرة  
في كأس العرب

باريس/ )أ ف ب(:
يواجه تشايف هرنانديز أول اختبار حاسم له كمدرب 
عــىل  غــدًا ضيفــا  يحــل  عندمــا  اإلســباين،  لرشــلونة 
بلــوغ  يف  الفشــل  خطــر  مــع  األملــاين  ميونيــخ  بايــرن 
األدوار اإلقصائيــة ملســابقة دوري أبطــال أوروبــا للمــرة 

األوىل منذ عقدين من الزمن.
التعــادل الســلبي عــىل أرضــه أمــام بنفيــكا الرتغــايل 
األخــرة  قبــل  الخامســة  الجولــة  يف  املــايض  الشــهر 
يف أول مبــاراة قاريــة بقيــادة تشــايف، وضــع برشــلونة 
يف وضــع صعــب جــدا رغــم أن مصــره بيــده، وذلــك 
أمــام  أرضــه  خــارج  أكــر صعوبــة  ســتكون  مهمتــه  ألن 
العمالق البافاري بطل املجموعة الخامســة بالعالمة 

الكاملة حتى اآلن.
ويحتــاج النــادي الكاتالــوين إىل الفــوز لضــامن عبــوره 
املبــاراة  نتيجــة  عــن  النظــر  بغــض  النهــايئ  مثــن  إىل 

الثانية بن بنفيكا وضيفه دينامو كييف األوكراين.
وال تختلــف حــال أتلتيكــو مدريــد، بطــل إســبانيا، عــن 
النــادي الكاتالــوين بخصــوص مواجهــة خطــر الخــروج 
فــإن  لرشــلونة  خالفــا  لكنــه  املجموعــات،  دور  مــن 
ونتيجــة  فــوزه  عــىل  يتوقــف  بــل  بيــده  ليــس  مصــره 
ميــالن  بــن  الثانيــة  املجموعــة  يف  الثانيــة  املبــاراة 

اإليطايل وليفربول اإلنجليزي متصدرها وبطلها.
وعّقــد رجــال املــدرب األرجنتينــي دييغــو ســيميوين 
مهمتهــم بتلقــي ثــالث هزائــم متتاليــة ألقــت بهــم إىل 
املركــز الرابــع األخــر وجعلتهــم ضمــن منافســة ثالثيــة 

عىل واحدة من خمس بطاقات متبقية.
ويجد برشلونة نفسه يف حالة تأهب قبل رحلة اليوم 
إىل أملانيا، لكن كان من املمكن أن يكون األمر أسوأ 

مهاجــم  أهدرهــا  التــي  الســانحة  الفرصــة  لــوال  بكثــر 
ســيفروفيتش  هاريــس  الســويرسي  الــدويل  بنفيــكا 

يف الوقت بدل الضائع يف كامب نو.
ويحتــل برشــلونة املركــز الثــاين يف املجموعة برصيد 
الثالــث،  بنفيــكا  أمــام  نقطتــن  بفــارق  نقــاط  ســبع 
وبالتــايل فــإن فــوزه ســيمنحه البطاقــة بغــض النظــر عن 

نتيجة مباراة الفريق الرتغايل.
كام ميلك برشلونة فرصة التأهل يف حال التعادل أو 
الخســارة لكن رشيطة تعر بنفيكا الذي ميلك فرصة 
فــوزه  يف  وتتمثــل  املتأهلــن  بركــب  للحــاق  واحــدة 

وتعر النادي الكاتالوين.
وتتنافــس أنديــة بورتــو وميــالن وأتلتيكــو مدريــد عــىل 

املركز الثاين يف املجموعة الثانية.
ويتفوق بورتو، بطل أوروبا مرتن، بفارق نقطة واحدة 
عــىل منافســيه قبــل اســتضافة أتلتيكــو، فيــام يلعــب 
مدربــه  يلجــأ  أن  املرجــح  ليفربــول  ضيفــه  مــع  ميــالن 
إلراحــة  املــداورة  مبــدأ  إىل  كلــوب  يورغــن  األملــاين 
نجومــه يف أفــق جــدول األعيــاد املزدحــم باملباريــات 

محليا.
عــىل  فــوزه  حــال  يف  الثانيــة  البطاقــة  بورتــو  ويحســم 
أتلتيكــو أو تعادلــه رشط تعــر ميــالن أمــام ليفربــول، 
مــع  بورتــو  وتعــادل  الفــوز  إىل  ميــالن  يحتــاج  فيــام 
أتلتيكــو املطالــب بالفــوز أيضــا مرفوقــا بتعــر الفريــق 

اإليطايل.
يف  )يتســاويان  وأتلتيكــو  ميــالن  فــوز  وبحــال 
املواجهتــن املبارشتــن 1-2 و-1صفر(، يتم اللجوء 
إىل أفضليــة مجمــل فــارق األهــداف )ميــالن 2- حاليــًا 

وأتلتيكو 3-(.

الريال يحل ضيفًا على إنتر ميالن اليوم

برشلونة يواجــــه خطــر 
الخروج أمام بايرن ميونيخ 

بدوري أبطال أوروبا

كأس العرب 2021 في قطر

قطرقطر
 تطيح بالعراق وتأهل  تطيح بالعراق وتأهل 

ُعمان وتونس واإلمارات ُعمان وتونس واإلمارات 
إلى ربع النهائيإلى ربع النهائي
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شبان غزة... رغم اإلعاقة يمارسون حقهم يف اللعب والرتفيه     )تصوير/ يارس فتحي(

األفقي:
1 -عكس ظاهر او معلن – سورة قرآنية معكوسة 

2 -من دول القوقاز + ل
3 -للنهي + وفاق + شك

4 -طيب الطعم – متشابهان 
5 -أحد الوالدين – تمسك برأيه 

6 -طني يابس معكوسة – خاصتنا 
7 -مختلفان + إله - وفاء مبعرثة

8 -نصف حائل + األمر من لعب
9 -الميرس + سأم 

العمودي:
1 -استغفر + استعمار 

معكوسة  
2 -مطر خفيف جدا + من 

أخوات كان 
3 -يسقي + شديد الربد 

معكوسة 
4 -حيوان مفرتس معكوسة 

– عقل + حرف جزم 
5 -ثالثة أرباع ليان – سارق – 

ثلثا ماء 
6 -يعد أويحيص – من 

االمراض الصدرية معكوسة 
7 -مكان يقف فيه من 

استوت حسناتهم وسيئاتهم 
يوم القيامة معكوسة 
8 -لني مبعرثة – نوع + 

لالستفهام 
9 -مدينة تاريخية وأثرية 

أردنية 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

الصحايب الذي يلقب بالسفينة 
يتكون من 3 مقاطع ) 11 حرًفا (

بالل بن رباح – سعيد بن زيد – أبو عبيدة – 
القعقاع – ثابت بن قيس – الزبري – أبو بكر – أبو 

دجانة – حمزة – العباس – عمر – صهيب- 
الفضيل – ل – ن- و

حل الكلمة الضائعة 

مهران بن فروخ

إعداد/ وفاء المهتدي

مئات آالف الدوالرات تتساقط عىل 
سبَّاك يف أثناء صيانة مرحاض كنيسة

هيوسنت/ وكاالت:
فوجئ سّباك خالل أعامل الصيانة ملرحاض يف كنيسة ليكوود، يف مدينة هيوسنت األمريكية، 
بســقوط نحو 500 مغلف من الحائط، تشــتمل عىل شــيكات ومبالغ نقدية، وهو اكتشــاف قد 

يقدم أدلة عىل عملية رسقة يف الكنيسة مل تحل منذ سبع سنوات.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السباك الذي جرى تعريفه باسم "جاسنت" أبلغ برنامًجا 
إذاعًيا صباحًيا يقدمه من هيوســنت املذيع جورج لينديس، الخميس املايض، أنه كان يعمل 
يف الكنيســة الكــرى يف 10 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين عندمــا اكتشــف هــذه األمــوال يف أحــد 
جــدران املرحــاض. وكانــت كنيســة ليكــوود التــي يرعاهــا القس جويل أوســتني وزوجتــه فكتوريا 

قد أبلغت عام 2014 عن فقدان أكرث من 600 ألف دوالر يف عملية سطو.
ومل تذكــر الكنيســة حجــم األمــوال التــي اســُردت مــن جــدار املرحــاض الشــهر املــايض. وأكــد 
مســؤول يف رشطة هيوســنت أن الرشطة عقدت اجتامًعا صباح الجمعة ملناقشــة القضية. ومل 

تتوفر عىل الفور مزيد من التفاصيل.
وقــال متحــدث باســم الرشطــة يف ذلــك الوقــت إنــه تــم اإلبــالغ عــن رسقــة 200 ألــف دوالر نقــًدا، 
وشيكات بقيمة 400 ألف دوالر، بعد أن الحظ موظف يف ليكوود أنها مفقودة، وفًقا لصحيفة 

"هيوسنت كرونيكل".

ثوران مرعب لربكان سيمريو 
بإندونيسيا والسكان يفرون

جاكارتا/ وكاالت:
قتــل 13 شــخصا حتــى اآلن يف جزيــرة جــاوة اإلندونيســية، بعــد أن ثــار بــركان ســيمريو، الســبت، 

وتسبب يف إصابة العرشات، وأطلق سحبا ضخمة من الدخان والرماد.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو نرشهــا مســؤولو الطــوارئ الســكان وهــم يركضــون، بينــام غطــت ســحب 

الدخان والرماد القرى املجاورة يف مقاطعة جاوة الرشقية.
وقال إندا ماسدور، نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة، يف مؤمتر صحفي، إن ثوران الركان 

أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 41 بحروق.
الســتقبال  خيامــا  تقيــم  الســلطات  إن  البــالد  يف  الكــوارث  مبواجهــة  املعنيــة  الوكالــة  وقالــت 

املترضرين. وأضاف رئيسها أن الدخان الكثيف يعرقل عمليات اإلجالء. 

الكشف عن مقربتني تعودان 
للعرص الصاوي يف مرص

القاهرة/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الســياحة واآلثــار املرصيــة عــن كشــف أثــري فريــد مــن نوعــه مبحافظــة املنيــا 

وسط صعيد مرص، تضمن مقرتني يعود تاريخهام إىل مئات السنني. 
وتوصلت البعثة األثرية اإلسبانية العاملة يف منطقة آثار البهنسا مبحافظة املنيا، برئاسة 
مايته ماســكورت وأســر بونس ميالدو والتابعة لجامعة برشــلونة، إىل الكشــف عن مقرتني 

متجاورتني ترجعان إىل العرص الصاوي.
وقال د. مصطفى وزيري، األمني العام للمجلس األعىل لآلثار: إن البعثة عرثت يف إحدى 
هاتني املقرتني عىل رفات لشــخصني مجهولني يف فم كل منهام لســان من الذهب، أما 
داخل املقرة فتم العثور عىل تابوت مصنوع من الحجر الجريي له غطاء عىل هيئة سيدة؛ 

وبجانبه رفات لشخص غري معروف بعد.
وأشــار إىل أن الدراســات األوليــة عــىل املقــرة أثبتــت أنــه تم دخولها مــن قبل خالل العصور 
القدمية. ومن جانبه، أوضح رئيس البعثة مايته ماســكورت أن املقرة الثانية كانت مغلقة 

متاًما، وقامت البعثة بفتحها ألول مره أثناء أعامل الحفائر.
وأشــار األســتاذ بقســم اآلثار اليونانية الرومانية يف كلية اآلثار بجامعة القاهرة ومدير حفائر 
البعثــة حســان عامــر إىل أن البعثــة عــرثت بداخلهــا عــىل تابــوت مــن الحجــر الجــريي بوجــه 
آدمــي يف حالــة جيــدة مــن الحفــظ، باإلضافــة إىل كوتــني توجــد بداخــل كل واحــدة منهــا 
أوان كانوبيــة. كــام تــم العثــور أيًضــا عــىل 402 متثال من األوشــابتي مصنوعــة من الفايانس 

ومجموعة من التامئم الصغرية والخرز أخرض اللون.
اشــتهرت منطقــة البهنســا بوجــود الرديــات املكتوبــة باليونانيــة فيهــا، والتــي تــم نرشهــا يف 
عــرشات املجلــدات يف جامعــة أكســفورد، كــام أنهــا كانــت تتبــع اإلقليــم التاســع عــرش مــن 

أقاليم مرص العليا ولها شهرة كبرية يف العرص القبطي واإلسالمي.

300 مدينة يف حالة 
إجهاد مايئ بسبب 

قلة األمطار
طهران/ وكاالت:

الســنوي  األمطــار  هطــول  متوســط  انخفــاض  مــع 
يف إيــران ودخولهــا يف فــرة الجفــاف التي يعدها 
القــرن  نصــف  طيلــة  مســبوقة  غــري  املســؤولون 
إيــران  يف  مختلفــة  محافظــات  تشــهد  املــايض؛ 
وتشــهار  خوزســتان  ذلــك  يف  مبــا  احتجاجــات، 

محال وبختياري وأصفهان.
وذكــر الرئيــس التنفيــذي لرشكــة امليــاه والــرصف 
300 مدينــة يف  الصحــي حميــد رضــا جانبــاز أن 
إيــران يف حالــة إجهــاد مــايئ بســبب قلــة األمطــار، 
يف وقــت يتــم فيــه توفــري امليــاه إىل 8 آالف قريــة 

عن طريق الصهاريج.
ووفًقــا آلخــر اإلحصــاءات التــي نرشتهــا رشكــة إدارة 
املــوارد املائيــة اإليرانيــة مؤخرا، فــإن كمية هطول 
األمطار حتى نهاية يونيو/حزيران املايض كانت 
األمطــار  هطــول  مبعــدل  مقارنــة   %  36 مــن  أقــل 
خــالل 52 عامــا املاضيــة، كــام أن حجــم احتياطي 
الســدود يف نهايــة أكتوبر/ترشيــن األول املــايض 

يصل إىل نحو 35 % فقط.

بريوت/ فلسطني:
خّلفــت العاصفــة الجوّيــة التــي اجتاحــت لبنــان، 
املخيــامت  مــن  العديــد  يف  أرضارًا  أخــرًيا، 
البنيــة  الفتقادهــا  الفلســطينية،  والتجمعــات 

التحتية.
وأدى تســاقط األمطــار الغزيــرة إىل تجمــع امليــاه 
مخيــم  أحيــاء  أغلــب  يف  املجــاري  وطوفــان 
الرشــيدية )جنــوب لبنــان(، وشــوارعه املالصقــة 

متامًا ملداخل البيوت.
وتسببت انسدادات املصارف يف دخول املياه 
إىل عــرشات املنــازل األرضيــة، إىل جانب انهيار 

أسقف العديد من املنازل من جراء تهالكها.
وأعــاق تجمــع امليــاه حركــة األهــايل، ومنعهــم من 
أرضارا  وألحــق  املنــازل،  مــن  والخــروج  الدخــول 

مادية كبرية يف محتوياتها.
وقالت الالجئة الفلسطينية سامية أحمد لوكالة 
"أبــرز أســباب تجمــع امليــاه،  بــرس": إن  "قــدس 
هــو انســداد املصــارف؛ بســبب هطــول األمطــار 

الغزيرة دفعًة واحدة.

رمــي  إىل  املصــارف  انســداد  "أحمــد"  وعــزت 
الطعــام  ومخّلفــات  املنزليــة  النفايــات  أكيــاس 
ويســّد  األوســاخ،  يراكــم  الــذي  األمــر  داخلهــا، 

شبكات رصف املياه.
وطالبــت املعنيــني بتوفــري حاويــات يف شــوارع 
ومخّلفــات  النفايــات  الســتيعاب  املخيــم، 

الطعام، بداًل من رميها عشوائيًا يف املجاري.
املتــرضرة،  البيــوت  أصحــاب  أحــد  قــال  بــدوره، 
خالــد ريــوف: إن "املعانــاة مــن دخــول املياه إىل 
بســبب  شــتاء،  فصــل  كل  يف  تتجــّدد  املنــازل، 

البنى التحتية املتهالكة".
 وأوضــح ريــوف أن "عــدم توفــر مقومــات الحيــاة 
يف املخيامت، جعل فصل الشتاء ضيفًا ثقياًل، 

عىل الالجئني يف املخيامت".
وأضــاف: "مل أعــد أقــوى عــىل التحّمــل، منــزيل 
طاف باألمطار، ومع كل شــتاء نغرق باألمطار وال 

أحد يسأل فينا".
اليــوم  فجــر  حتــى  "بقــي  أنــه  إىل  ريــوف  وأشــار   
أن  بعــد  منزلــه،  مــن  امليــاه  إخــراج  عــىل  يعمــل 

ألحقت املياه رضرًا كبريًا مبحتوياته".
يف  األهليــة  اللجــان  مســؤول  قــال  جهتــه،  مــن 
املخيامت الفلســطينية بلبنان، محمد الشويل: 
إن "الطوفان يعود إىل غزارة األمطار، التي فاقت 

قدرة قنوات وشبكات املياه عىل استيعابها".
دوريــا،  املجــاري  تنظيــف  إىل  الشــويل  ودعــا   
الغزيــرة  األمطــار  جــرف  بعــد  تأهيلهــا  وإعــادة 
لكميات كبرية من األتربة والنفايات واملخلفات 
املنزليــة، مــا أدى إىل انســداد القنــوات يف كثــري 

من أحياء املخيم.
 وأكــد حاجــة املخيــم إىل إنشــاء قنــوات جديــدة 

إضافية؛ بسبب اهراء وِقَدم القنوات الحالية.
وأشار الشويل إىل أن مشكلة "الرصف الصحي" 
واحــدة مــن املشــكالت التــي ال تعــد وال تحــى 
يف  الفلســطينية  والتجمعــات  املخيــامت  يف 
تنفيذهــا  وعــدم  وعشــوائيتها  لِقدمهــا  لبنــان، 
وفــق املعايــري املناســبة، وافتقارهــا إىل الصيانة 
الدوريــة الالزمــة مــن قبــل وكالــة "أونــروا" املعنيــة 

باالهتامم بها.

لبنان.. لبنان.. 
الشتاء يحل ضيفًا ثقياًل عىل مخيم الرشيدية 
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

مصدر قيادي  ... 

5 وفيات  ... 

استشهاد فتى  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /      خليــل محمــد خليــل لبــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   412488553          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد ســمري محمــد خلــف   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   408398865   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    فاطمه عبد املعطي سليامن فرج الله   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    962166773   الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد عبــد الرحيــم جميــل ابــو العطــا    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   800458176           الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جابــر محمــد جابــر نشــبت        عــن فقــد 
926710112      الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم     

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الرحيــم طــه البلعــاوي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    803455849       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   ريــم جمعــه ابراهيــم كالب عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  931689947          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    بســام غــازي ســعيد عطيــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    800107641        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/ أحمــد فيصــل محمــد العبادلــه عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800460925 وتحمــل 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصطفــى كاظــم خــر محســن عــن فقــد هويتــي 
وتحمل ٤٠١١٩٨٩٢٤ فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد مجدي شــعبان محيســن       عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    405893231      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد محمــود عيــد  عــن فقــد هويتــي 
403750615   الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل  الرقــم    

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   فــادي فــوزي ابراهيــم صيــام      عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    803773175     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   عــال عبــد محيــي الديــن شــملخ  عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   900625237      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    نرسين محمد احمد الدليمي  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    800801177   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    احمد منصور عبد الكريم  سالمة  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  410191175       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     احمــد فــارس شــعبان الغــرة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    800440133         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو حليمــه عــن فقــد  أنــا املواطــن /      عبدللــه رزق  أعلــن 
الرجــاء ممــن         901604991 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   راضيــه حســن احمــد عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم  900788035               الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    سامهر عبد املعطى عبد الجليل ابو حصريه 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    901268466        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

مشــارق  يف  يتنقــل  العــريب  املواطــن  وكان  واحــد،  واللبنــاين  والســوري 
الجنســية  بــن  يفــرق  ســفر  جــواز  وبــال  حواجــز،  بــال  ومغاربهــا  البــالد 
االســتعامر  أراد  مــا  وفــق  واليمنيــة،  والجزائريــة  واألردنيــة  الفلســطينية 
الفرنــي والربيطــاين قبــل مئــة عــام، ووفــق إرادة املحتلــن الجــدد مــن 

أمريكين وإرسائيلين.
يف قطــاع غــزة، وقبــل ســتن عاًمــا، كنــت أســمع جدي يردد كلمة نشــمي، 
وحــن ســألته عــن معناهــا قــال: النشــمي يــا فايــز، هــو الشــهم الشــجاع، 
النشمي هو العريب األصيل أينام كان، فأدركت يومها أن النشمي موجود 
يف بــالد الحجــاز واألردن وليبيــا واملــرأة النشــمية موجودة يف غزة والضفة 
والنشــمي  وموريتانيــا،  واليمــن  الســودان  ويف  والعــراق،  الكويــت  ويف 
الصومــال وقطــر، ويرفــض املذلــة، ويغيــث  الضيــم يف  يــأىب  عــريب  كل 
امللهــوف، ويضحــي بالــروح يف ســبيل الوطــن، وال يســمح للمندســن يف 
بــن  الفلســطينية  القضيــة  بتمزيــق  يســمح  وال  العربيــة،  أصالتنــا  اقتحــام 
اللــه، ونبينــا محمــد، وأرض  نشــمي وفــدايئ ومقــاوم، فنحــن عــرب، ربنــا 
فلسطن تخصنا جميًعا دون استثناء، وواجب مواجهة أعداء األمة أمانة 

يف أعناق كل النشامى والفدائين واملقاومن.

ويف ســياق متصــل، اقتحمــت قــوات االحتــالل صبــاح 
أمس منطقة الحي النمساوي غريب نابلس، وداهمت 

منزل الشهيد يونس.
وذكــرت مصــادر من عائلته أن قوات االحتالل فتشــت 
بــأي  تبلغهــم  أن  دون  مبحتوياتــه،  وعبثــت  املنــزل 

تفاصيل عن حالة ابنهم.
هدم منزل

يف غضــون ذلــك، أجــربت بلديــة االحتــالل يف مدينــة 
القــدس، أمــس، عائلــة زيتــون عــى هــدم منزلهــا يف 
بلــدة ســلوان جنــوب املســجد  أيــوب" يف  "بــر  حــي 

األقىص، بحجة البناء دون ترخيص.
وقــال املقــديس بهــاء زيتــون: إنــه اضطــر لهــدم الطابق 
الثاين من بيت عائلته املقام منذ أربع سنوات، تجنًبا 
لدفــع أجــرة الهــدم يف حــال هدمتــه بلديــة االحتــالل 
التــي أمهلتهــم أســبوًعا ينتهــي اليــوم لتنفيذ أمر الهدم 
الــذايت، وإال ســتنفذ هــي عمليــة الهــدم وتفــرض عــى 

عائلته تكاليف باهظة.
وأضاف زيتون: إن بلدية االحتالل ســلمته قراًرا بهدم 
بقــرار قضــايئ،  أربعــة أشــهر، وجمــد  منزِلــه منــذ نحــِو 
ومنذ نحو أسبوع عادت البلدية وسلمته قراًرا جديًدا 

بالهدم".
بلــدة  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  اقتحمــت  ذلــك،  إىل 
العيســوية شــامل القــدس املحتلــة، وحــررت غرامــات 

مالية ضد عدد من املتاجر.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن طواقــم تابعــة لـ"رضيبــة 
البلــدة  يف  التجاريــة  املحــال  داهمــت  االحتــالل" 
بحاميــة قــوات الجيــش والرشطــة ورشعــت بتفتيشــها 

وفرض غرامات مالية.
وأضافــت أن قــوات االحتــالل برفقة الكالب البوليســية 
ورشعــت  بالبلــدة  محمــود  عائلــة  منــزل  اقتحمــت 

عــن  يبلــغ  أن  دون  العائلــة  واســتجوبت  بتفتيشــه، 
مــن  كثفــت  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر  اعتقــاالت. 
حمالت املداهمة لبلدة العيسوية إضافة إىل بلدات 
وقــرى أخــرى يف القــدس، بهــدف جمــع الرائــب أو 

تحرير مخالفات للمواطنن.
يف األثنــاء، هدمــت آليــات االحتــالل، أمــس، مســكنا 

رشق يطا جنوب محافظة الخليل.
يطــا  مبســافر  والصمــود  الحاميــة  لجــان  منســق  وقــال 
آليــات  إن  العمــور:  فــؤاد  الخليــل  جنــوب  وجبــال 
االحتالل بتعزيزات عسكرية هدمت مسكنا يف قرية 
ارفاعيــة رشق يطــا، تعــود ملكيتــه للمواطــن أبــو صــالح 

الجعربي.
غرفــة  االحتــالل  قــوات  وضعــت  آخــر،  صعيــد  وعــى 
الطريــق  مبحــاذاة  املواطنــن،  أرايض  يف  أســمنتية 
االلتفايف رقم )60(، عى مدخل مخيم الفوار جنوب 

الخليل.
كام فتشت قوات االحتالل، أمس، عددا من املنازل 

يف خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتالل داهمت 
خربــة قلقــس جنــوب املدينــة، وفتشــت عــدة منــازل، 
عــرف مــن أصحابهــا: كــامل زهــدي حســن مــوىس )25 
عامــا(، ونعيــم إســامعيل نعيــم أبــو تــريك )41 عامــا(، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
كــام نصبــت تلــك القــوات عــدة حواجز عســكرية عى 
مدخــل بلــدة الســموع جنوبــا، ومدخــل مخيــم الفــوار، 

وفتشت مركبات املواطنن ودققت يف هوياتهم.
اعتداءات املستوطنن

أمــس،  197 مســتوطنا،  اقتحــم  يف ســياق منفصــل، 
املسجد األقىص املبارك، بحامية مشددة من رشطة 

االحتالل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بأن هؤالء املســتوطنن ومن 
بينهــم طــالب مــن املعاهد اليهوديــة اقتحموا األقىص 
مجموعــات،  شــكل  عــى  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا  تلموديــة،  طقوًســا  وأدوا 
"الهيــكل  عــن  رشوحــات  تلقيهــم  وســط  باحاتــه،  يف 
انتــرشت رشطــة االحتــالل عــى  املزعــوم"، يف حــن 

بوابات املسجد، ويف باحاته، لحامية املقتحمن.
اليــوم  يف  لألقــىص  املســتوطنن  اقتحامــات  وتــأيت 
األخــري مــن "عيــد األنــوار" العــربي، الــذي بــدأ يف 28 
ترشيــن الثــاين املــايض، وتتكثــف خاللــه اقتحامــات 
املســتوطنن االســتفزازية، تلبيــة للدعــوات املتطرفة 

التي تطلقها جامعات "الهيكل".
أمــس،  املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم  ذلــك،  إىل 
مــن  مشــددة  بحراســة  نابلــس،  رشق  يوســف  مقــام 
قــوات االحتــالل. وأفــادت مصادر محلية، بأن عرشات 
املســتوطنن اقتحمــوا املقــام فجــرا، وســط إجــراءات 

عسكرية مشددة، وأدوا طقوسا تلمودية.
كــام اقتحــم عــرشات املســتوطنن، الليلــة املاضيــة، 
موقــع مســتوطنة "حومــش" املخــالة، قرب بلدة ســيلة 

الظهر، جنوب جنن.
وقــال مســؤول ملــف اال تيطــان شــامل الضفــة الغربيــة 
اقتحمــوا  املســتوطنن  عــرشات  إن  دغلــس:  غســان 
املنقطــة املذكــورة، وأدوا طقوســا تلمودية، واحتفلوا 
رئيــس  مبشــاركة  "الحانــوكاة"،  العــربي  األنــوار  بعيــد 
وعضــو  داغــان،  يــويس  املســتوطنات  مجلــس 

الكنيست أوريت شرتوك.
قريــة  مدخــل  عــى  اندلعــت  مواجهــات  أن  وأضــاف 
انســحاب  خــالل  االحتــالل  وقــوات  الشــبان  بــن  برقــة 

املستوطنن، دون أن يبلغ عن إصابات.
حملــة  االحتــالل  قــوات  شــنت  آخــر،  جانــب  مــن 

الضفــة  يف  وتفتيــش  دهــم  عمليــات  يف  اعتقــاالت 
املحتلة.

أربعــة  أمــس،  فجــر  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  فقــد، 
منــازل  بينهــا  املنــازل  مــن  عــددا  وفتشــت  مواطنــن، 
أرسى محررين، خالل حملة اقتحامات واسعة طالت 

عدة بلدات وقرى يف محافظة رام الله والبرية.
اعتقلــت  اللــه،  رام  بلــدة ســلواد شــامل مدينــة  ففــي 
قــوات االحتــالل األســري املحــرر معتــز حامــد، وعبــد 
عبــد  بريزيــت  والطالــب يف جامعــة  فــارس،  الرحمــن 
الغنــي فــارس. كــام اعتقــل جنــود االحتــالل املواطــن 

خالد نوابيت من بلدة برقة شامل مدينة رام الله.
واقتحمت قوات االحتالل بلدات وقرى: نعلن، ودير 
قديــس، وخربثــا بنــي حــارث، وبلعــن، غــرب رام اللــه، 
وفتشت منازل املواطنن وعاثت فيها فسادا، ومنها 
منزل األسري املحرر أحمد حمودة من قرية خربثا بني 

حارث، ومنزل أديب أبو رحمة يف قرية بلعن.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  املحتلــة،  القــدس  ويف 
بعــد  األفغــاين،  وأحمــد  دربــاس،  قاســم  الشــابن 
بلــدة  يف  وفتشــتهام  ذويهــام  منــزيل  داهمــت  أن 

العيساوية.
بكــر  محمــد  الشــاب  االحتــالل  قــوات  ســّلمت  وكــام 
مصطفــى، بالغــا ملراجعــة مخابراتها، بعد أن داهمت 
وفتشــت منــزل ذويــه. ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات 
االحتالل الشــاب كرم عاطف قزاز )18 عاما(، بعد أن 

داهمت منزل ذويه، وفتشته يف بلدة دورا.
عســكرية  حواجــز  االحتــالل،  قــوات  نصبــت  كــام 
ومدخــي  وحلحــول،  ســعري  بلــديت  مدخــي  عــى 
وأوقفــت  والجنــويب،  الشــاميل  الخليــل  مدينــة 
مركبــات املواطنــن وفتشــتها ودققــت يف بطاقاتهــم 

الشخصية، ما تسبب يف إعاقة تنقلهم.

اســتيائنا الشــديد مــن ســلوك الوســيط املــري وتلكئــه إزاء وعــوده تجــاه 
بــه لحــامس وفصائــل  غــزة"، مشــرًيا إىل أن "مــر مل تلتــزم مــا تعهــدت 

املقاومة من إعادة اإلعامر والتخفيف عن غزة".
وأوضــح أن مــر "تواصــل التنغيــص عــى املســافرين الفلســطينين إىل 

قطاع غزة"، متهاًم إياها مبنع اآلالف من السفر من القطاع دون سبب.
عــن  تخلًيــا  يعــدُّ  مــر  إن ســلوك  القيــادي يف حــامس:  وقــال املصــدر 

تعهدها بإلزام )إرسائيل( مقابل التزام املقاومة التهدئَة.

وأضافت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت حسب التايل: "طوباس 3، 
الخليــل 13، بيــت لحــم 21، نابلــس 10، جنــن 13، رام اللــه والبــرية 24، 

طولكرم 3، ضواحي القدس 3، أريحا واألغوار 1، قطاع غزة 100".
وبينــت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا بلغــت %98.2، يف 
حن بلغت نسبة اإلصابات النشطة %0.8، ونسبة الوفيات %1 من مجمل 
اإلصابــات. ولفتــت إىل وجــود 50 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف 
حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف مستشــفيات الضفــة 84 مريضا، 
بينهــم 7 مــرىض عــى أجهــزة التنفس االصطناعــي. وبينت أن 1,454,935 
مواطنــا تلقــوا جرعتــن مــن اللقــاح املضــاد لفريوس كورونــا، يف حن تلقى 

141,437 مواطنا ثالث جرعات من اللقاح يف الضفة وغزة.

منخفض جوي يضرب فلسطين غًدا
رام الله/ فلسطن:

أفــادت دائــرة األرصــاد الجويــة الفلســطينية، مســاء أمــس، بــأن منخفضــا 
جويا مصحوبا بكتلة هوائية باردة سيرب فلسطن غدا.

وقالــت األرصــاد: إن اليــوم الثالثــاء، ســيكون الطقــس غامئــا جزئيــا وبــاردا 
نسبيا نهارا إىل بارد ليال مع ارتفاع درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية 

رشقية معتدلة إىل نشطة الرسعة والبحر خفيف مرتفع األمواج.
األربعــاء املقبــل،  يــوم  البــالد  ــا يصــل إىل  وأضافــت: "إن منخفًضــا جويًّ
مصحوًبــا بكتلــة هوائيــة بــاردة، لذلــك يكــون الطقس غامئــا جزئيا إىل غائم 
وبــاردا ويطــرأ انخفــاض ملمــوس عــى درجــات الحــرارة. ومــن املتوقــع يف 
ســاعات مســاء وليل األربعاء، ســقوط األمطار فوق بعض املناطق خاصة 
أحيانــا،  رعديــة  بعواصــف  ومصحوبــة  غزيــرة  تكــون  والوســطى  الشــاملية 
والريــاح جنوبيــة غربيــة إىل غربيــة معتدلــة إىل نشــطة الرسعــة مــع هبــات 
قويــة قــد تصــل رسعتهــا إىل 70 كــم/ ســاعة تكــون مثــرية للغبــار أحيانــا، 
تأثــري  يتواصــل  والخميــس،  مائــج.  إىل  األمــواج  مرتفــع  متوســط  والبحــر 
املنخفض الجوي عى البالد لذا يكون الجو غامئا جزئيا إىل غائم وباردا، 
وتســقط أمطــار متفرقــة فــوق بعــض املناطــق خاصــة الشــاملية والوســطى 
وتضعــف فرصــة الهطــول خــالل ســاعات املســاء والليــل الريــاح جنوبيــة 
غربية إىل شاملية غربية معتدلة الرسعة والبحر متوسط مرتفع األمواج.

بالتنسيق مع وزارة التربية و"أونروا"

الصحة: تطعيم الفئات العمرية من 
)12-15 عاًما( خالل اإلجازة النصفية

غزة/ صفاء عاشور:
أفادت وزارة الصحة يف غزة، بأنها سترشع بتطعيم الفئات العمرية من )-12

15 عاما(، خالل اإلجازة النصفية للفصل الدرايس األول.

وذكــر املديــر العــام للرعايــة األوليــة يف وزارة الصحــة د. ماهــر شــامية، أنــه تــم 
التوافــق بــن وزارة الصحــة ووزارة الرتبيــة والتعليــم ووكالــة "أونــروا"، الــرشوع 
بحملــة تطعيــم الطــالب والطالبــات خــالل اإلجــازة الســنوية للفصــل الــدرايس 
الجــاري.  وأوضــح شــامية يف تريــح لصحيفــة "فلســطن"، أمــس، أنــه ســيتم 
الــرشوع يف حملــة التطعيــم خــالل اإلجــازة الســنوية؛ يك يتمكــن الطلبــة مــن 
التطعيــم  حملــة  أن  إىل  وأشــار  األول.  للفصــل  النهائيــة  االختبــارات  اجتيــاز 
ســتبدأ مــن اإلجــازة الســنوية وحتــى الفصــل الــدرايس الثــاين؛ لضامن حصول 
جميــع الطلبــة عــى التطعيــم. وشــدد عــى حــرص الــوزارة االســتفادة من حالة 
مــن  ممكــن  عــدد  أكــرب  وتطعيــم  كورونــا  لجائحــة  الوبــايئ  املنحنــى  اســتقرار 
املواطنن داخل القطاع، سواء كبار السن أو النساء الحوامل أو حتى صغار 
الســن والذيــن وافقــت منظمــة الصحــة العامليــة عى حصولهم عــى التطعيم 
مؤخــرًا. وقــال شــامية: إن املتحــورات الجديــدة لفــريوس كورونــا "مزعجــة"، 
لذلــك أصبــح التطعيــم واجــب. وأضاف: "وهنا ال مســاحة إلضاعة املزيد من 
الوقت يف سجاالت غري منطقية وغري علمية عن أهمية التطعيم من غريه".
وأشــار إىل توفــر جميــع اللقاحــات الخاصــة بفــريوس كورونــا داخــل املراكــز 
الصحيــة بغــزة، ويف مقدمتهــا "فايــزر" و"موديرنــا" األمريكيــن والذيــن حصال 

عى اعتامد نهايئ بجدواهام يف مكافحة فريوس كورونا.
وبحســب شــامية فإنه -يف حال اســتمرت الوزارة بعملية التطعيم للموظفن 
واملواطنــن- فقــد يصــل املجتمــع الغــزي إىل "مناعــة القطيــع" وذلــك بعــد 
تطعيــم نحــو 80-70 % مــن املواطنــن يف القطــاع، حاثــا الجميــع عــى أخــذ 

التطعيم وزيادة الوعي املجتمعي بأهميته.

الصحة تؤكد أهمية االلتزام 
بروتوكوالتها  لمكافحة موجات كورونا

غزة/ فلسطن:
أكدت وزارة الصحة بغزة أهمية االلتزام بالسياسات والربوتوكوالت املعتمدة 
منهــا ملكافحــة موجــات فــريوس كورونــا. جــاء ذلــك خــالل مناقشــة مديــر عــام 
كوفيــد  موجــات  تقييــم  دراســة  نتائــج  الســالم صبــاح  عبــد  د.  املستشــفيات 
إدارتــه  ومــدراء  املستشــفيات  مــدراء  لقائــه  خــالل  والثالثــة،  والثانيــة  األوىل 
والربوتوكــوالت  بالسياســات  االلتــزام  رضورة  صبــاح  وأكــد  العالقــة.   وذوي 
املعتمدة من وزارة الصحة وتحديثها بشكل دوري، ورصد بعض االحتياجات 
ملواقــع الخدمــات داخــل املستشــفيات وتحديــدا يف مستشــفيي "النجــار، 
ومنســق خدمــات  مــرشف  الحــوت  عاطــف  د.  وشــكر صبــاح  واإلندونيــي". 
كوفيــد يف مستشــفيات وزارة الصحــة الــذي أجــرى الدراســة، وقــام بتنســيق 
وعرض البيانات واملعلومات والنتائج، الفتا إىل اعتامد وعرض هذه البيانات 

لذوي االختصاص، للخروج بأفضل أداء يف مواجهة موجة كورونا الرابعة.

لجنة تشريعية تلتقي 
بوكيل وزارة الحكم المحلي 

ورؤساء البلديات الخمس
غزة/ فلسطن:

التقت لجنة الداخلية واألمن والحكم املحي برئاسة د. مروان أبو راس، 
الخمــس  البلديــات  الحكــم املحــي ســمري مطــري، ورؤســاء  بوكيــل وزارة 
ســالمة  ســامل  النــواب  بحضــور  املحــي،  الحكــم  وزارة  مقــر  يف  الكــربى 

ويونس أبو دقة.
وقــال النائــب أبــو راس يف تريــح نــرش أمــس: إن هــدف اللقــاء مامرســة 
الــدور الرقــايب عــى عمــل وزارة الحكــم املحي والبلديــات يف قطاع غزة، 
مؤكًدا أن لجنة الداخلية تتابع باستمرار خطط الوزارة والبلديات وعملها. 
مــن جانبــه، اســتعرض وكيــل وزارة الحكــم املحــي خطــط وبرامــج الــوزارة 
لتطويــر وتجويــد أداء عمــل البلديــات للســنوات املقبلــة، وتوحيــد النظــم 
املعمول بها يف البلديات، والعمل عى مســاعدة رؤســاء البلديات يف 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنن.

"ُمديريات الداخلية" ُتصدر
 60 ألف معاملة خالل نوفمبر

غزة/ فلسطن:
الوســطى-  – –الشــامل  )غــزة  الخمــس  الداخليــة  مديريــات  أصــدرت 

59 ألــف و831 معاملــة للمواطنــن  خانيونــس – رفــح( -الشــق املــدين 
وذلك خالل شهر نوفمرب املايض، شملت إنجاز 11 ألف و106 معاملة 

مواليد ووفيات وسجل سكان يف املحافظات.
الداخليــة أن دائــرة األحــوال  وأوضحــت إحصائيــة صــادرة عــن مديريــات 
املدنيــة أنجــزت 25 ألــف و761 معاملــة هويــات بــدل فاقــد، وبطاقــات 
تعريــف، و"358" معاملــة تصحيــح األحــوال املدنيــة، فيــام أمتــت دائــرة 
الجــوازات 5 آالف و323 متديــد جــوازات وملحقاتهــا، كــام أنجــزت دائــرة 

اإلقامات "270"معاملة تنوعت بن "بطاقة إقامة – إفادات".
و13  "457"معاملــة  أمتــت  القانونيــة  الشــئون  دائــرة  أن  التقريــر  وبــّن 
و437 معاملــة تدقيــق أحــوال مدنيــة، فيــام أنجــزت دائــرة الشــؤون العامــة 
باملديريــات "393" معاملــة تخــص الجمعيــات وتفتيــش كتبــة عرائــض، 
دائــرة  أنهــت  بينــام  وســلوك،  ســري  حســن  شــهادة  و499  ألــف  وإصــدار 

الشئون اإلدارية 1227 معاملة.

ر 25 مخالفة  المرور ُتحرِّ
لتجاوزات خطيرة خالل 24 ساعة

غزة/ فلسطن:
حــررت إدارة املــرور والنجــدة بالرشطة 25 مخالفة مرورية لتجاوزات خطرية 

من سائقن ومركبات يف قطاع غزة خالل 24 ساعة املاضية.
وقالت رشطة املرور، إن التجاوزات توزعت ما بن: 10 مخالفات لسائقن 
بدون رخصة قيادة، و4 مخالفات ملركبات غري قانونية "بودي"، إىل جانب 
9 مخالفات سري يف االتجاه املعاكس، ومخالفتن قطع لإلشارة الضوئية.

وأوضحــت أنهــا تواصــل جهودهــا وإجراءاتها لضبط الحالــة املرورية تحقيقًا 
للسالمة العامة وحفاظًا عى أرواح أبناء شعبنا.

ولفتــت رشطــة املــرور إىل أنهــا تتخــذ اإلجــراءات القانونيــة امُلشــددة بحــق 
السائقن املخالفن واملركبات غري القانونية.

وتــأيت تشــديد اإلجــراءات يف إطــار الجهــود املكثفــة إلدارة املــرور والنجــدة 
بالرشطــة؛ ملتابعــة قانونيــة املركبــات والتزامهــا بالفحــص والرتخيــص، ضمن 

إجراءات ضبط الحالة املرورية والحد من حوادث الطرق.

االحتالل يسجل 5 وفيات 
و521 إصابة جديدة بكورونا

النارصة/ فلسطن: 
حــاالت  خمــس  تســجيل  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أعلنــت 
وفــاة، و521 إصابــة جديــدة بفايــروس كورونــا املســتجد، خــالل الـــ24 ســاعة 

املاضية.
ووفــق املوجــز اليومــي املحــدث لــوزارة الصحــة يف حكومــة االحتــالل؛ فقــد 
بلغــت نســبة الفحوصــات اإليجابيــة 0.6 يف املئــة، بعــد أخــذ نحــو 88 ألــف 

عينة مخربية.
وأشــار املوجــز إىل أن العــدد الرتاكمــي لإلصابــات منذ بــدء الجائحة، بلغ نحو 
مليــون و346 ألفــًا و243 إصابــة، فيــام بلــغ العــدد اإلجــاميل للوفيــات مثانيــة 

آالف و204 وفاة، وبلغ عدد الحاالت النشطة خمسة آالف و330 حالة. 
وبــّن أن مــن بــن الحــاالت النشــطة 112 حالــة خطــرية، و62 حالــة موصولــة 
بأجهــزة التنفــس االصطناعــي، فيــام ارتفــع عــدد املصابــن مبتحــور أوميكــرون 
إىل 11، إضافة إىل 24 حالة مشتبه بها يتّم فحصها، ومل تنرش نتائجها بعد.



غزة/ صفا:
اللــه محمــد  رئيــس حكومــة رام  فتــح خطــاب 
اشــتية، أول مــن أمــس، خــال إضــاءة شــجرة 
بالضفــة  لحــم  بيــت  مبحافظــة  امليــاد  عيــد 
الغربيــة املحتلــة، بــاب التنــدر للنشــطاء عــر 

مواقع التواصل االجتامعي.
يقــرأ  وهــو  متــداول  اشــتية يف مقطــع  وظهــر 
آيــات مــن القــرآن الكريــم خــال إضاءة شــجرة 
عيــد امليــاد املســيحي، تالًيــا: "..شــجرة ال 
مــا  يضــئ.."،  زيتهــا  يــكاد  غربيــة  وال  رشقيــة 
ُفهم من حديثه أنه يقصد شجرة عيد املياد 

مبا ذكر يف اآلية.
وتندرهــم  ســخريتهم  عــن  املغــردون  وعــر 
امليــاد  شــجرة  وربطــه  اشــتية،  حديــث  مــن 
وهــي  القرآنيــة  اآليــة  املذكــورة يف  بالشــجرة 
بالتملــق  حديثــه  واصفــن  الزيتــون،  شــجرة 

والتحريف و"التخبيص".
صالــح:  أبــو  "فيســبوك"  عــر  الناشــط  وقــال 
"اشتية يتلو آية من القرآن بعد إضاءة شجرة 
عيــد امليــاد يف بيــت لحــم، هســا بعيــدا عن 
اآليــة،  يقــرأ  عــارف  ومــش  الدنيــا  خبــص  إنــو 

هاي اآلية نزلت يف شجرة الزيتون وال شجرة 
ســوق  مــن  شــيخ  تجيــب  ملــا  الكريســمس؟ 

الجمعة!".
مــن  عــى  اللــه  "لعنــة  فقــال:  نايــف خلــة  أمــا 
اللــه  بآيــات  ويشــرون  ويتملقــون  يتزلفــون 
مثنــا قليــا". وعلــق الناشــط والصحفــي عــاء 
الرميــاوي عــن حديــث اشــتية نــارًشا املقطــع 
املصــور فتتالــت التعليقــات الســاخرة عــى 
منشــوره، إذ قال حســاب باســم الشيخ شفيق 
القواســمي: "كنــت أظــن أنــك تحســن قــراءة 
القــرآن، ولكــن لألســف زّيــك زي غريك، خيل 

القرآن الكريم لغريك".
اللــه  "حســبي  معلًقــا:  عاشــور  فــارس  وقــال 
حطــك،  الــيل  وعــى  عليــك  الوكيــل  ونعــم 

وعى كل من يشد عى ايدك".
نــر  هيــك"  "مــش  باســم  ســاخر  حســاب 
مقطًعا آخر الشتية وهو يلوح للمواطنن من 
أعــى بنايــة بلدية بيت لحم يف الحفل ذاته، 
بيــت  عــى  راح  "اشــتية  بقولــه:  منــه  ســاخًرا 
لحــم عشــان يشــارك يف حفــل إضــاءة شــجرة 
وقعــد  البلديــة  مبنــى  فــوق  وقــف  امليــاد.. 

يصّفــر للمشــاركن عشــان يشــوفوه محــدش 
عره، هذا رئيس وزراء وال ُمهرج؟".

وقال الناشط والطبيب غانم زريقات معلًقا: 
"تصفرية ال رشقية وال غربية".

الناشــط كــامل الخطيــب قــال عــر "تويــر": 
"رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية يتلــو آيــات مــن 
إضــاءة شــجرة امليــاد  الكريــم خــال  القــرآن 
يف بيت لحم، أواًل هو حٌق يف موطن باطل، 
ثانيــا شــخصية اعتباريــة كشــخصه ويقــرأ مــن 
ورقــة ُمعــّدة لــه ويلحــن لحنــا جليــا يف قراءتــه 
عيــب،  حــرام،  مرتــن،  الــواو  حــرف  بإضافــة 

استحوا".
عــى  كامــل  نارميــان  الناشــطة  وعلقــت 
املقطــع املصــور الشــتية: "ملــا تقــول شــجرة 
وتغــري  غربيــة...  وال  رشقيــة  ال  امليــاد  عيــد 
أنــت ينطبــق عليــك حافــظ  بالقــرآن  وتحــرف 
مــش فاهــم يــا رئيــس الــوزراء، حتــى إبليس ما 

عملها".
بــده  "شــو  فغــردت معلقــة:  العــكل  فــرح  أمــا 
يقنع اشتية إنه هاي شجرة مياد مش شجرة 

زيتون".

خطــــــــاب اشتيـــــة فــــــي بيـــت لحـــم.. 
ر يفتـــــــح شهيـــــــــــة النشطــــــــاء للتنــدُّ
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

للمصالحــة  رايــة  يرفــع  تبــون  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس 
الفلسطينية. الرئيس الجزائري قال إنه حصل عى موافقة من 
الرئيس محمود عباس لعقد لقاء جامع للفصائل الفلســطينية 
يف الجزائــر قبــل انعقــاد القمــة العربيــة للبحــث يف املصالحــة 

وغريها من امللفات.
حركــة حــامس رحبــت بدعــوة الرئيــس تبــون، ومثنــت املوقــف 
الجزائري الداعم للقضية الفلســطينية والحقوق الفلســطينية، 
رحبــت  إنهــا  حــامس  وقالــت  العــدو.  مــع  للتطبيــع  والرافــض 
بــكل الدعــوات العربيــة الداعيــة للمصالحــة، وبالــذات الصادرة 
عــن مــر، وهــي اآلن ترحــب أيضــا بالدعــوة الجزائريــة، وتــرى 
امللــف  ملراجعــة  ماســة  حاجــة  يف  الفلســطينية  األطــراف  أن 
اتفاقيــة  فشــل  والــداين  للقــايص  ثتبــت  أن  بعــد  الســيايس، 

أوسلو بتحقيق املصالح الفلسطينية.
ودعــوات  ســابقة  لتجــارب  نشــري  أن  نــود  الرحيــب  هــذا  بعــد 
ســابقة، بغــرض تحصــن الدعــوة الجزائريــة قبــل بــدء التنفيــذ، 
حيث أثبتت التجارب الســابقة أنه عندما يحن اجتامع عريب 
لألمــم  العامــة  كالجمعيــة  أممــي  اجتــامع  أو  العربيــة،  كالقمــة 
املتحــدة، يبــادر عبــاس بالحديــث مــع اآلخريــن عــن املصالحــة 
واالجتــامع مــع الفصائــل، وعــادة مــا تســتجيب الفصائــل ملثــل 
هــذه الدعــوات، وتذهــب متفائلــة، ولكنهــا تعــود بخيبــة أمــل، 
رســائل  إرســال  أو  اإلعامــي،  لاســتهاك  هــو  اللقــاء  وكأن 
للعرب، أو لألمم املتحدة تقول إن الرئيس عباس حريص عى 

املصالحة وحريص عى إجراء انتخابات دميقراطية شفافة.
مــا أخشــاه هــو أن يلحــق دعــوة الجزائــر هــذا املــرض، حيــث إن 
فايروس الخداع واملامطلة واالشــراطات املفســدة للمودة ال 
عــاج لــه، ولــو كان مثــة عــاج لــه لنجحــت دعــوات عديــدة منــذ 

سنوات.
عاج املرض هو أن تتحى األطراف الفلسطينية باملصداقية، 
وال سيام رئاسة السلطة، ألن الجهات الرقابية حملت السلطة، 
ورئيسها شخصيا فشل الجهود السابقة. الفصائل كلها جاهزة 
للحضــور والتباحــث دون رشوط مســبقة، وإذا تخــى عبــاس 
عــن الــروط املســبقة وال ســيام االســتجابة لــروط الرباعيــة، 
واالعــراف باتفاقيــة أوســلو، والتخــيل عــن املقاومــة، فــإن لقــاء 
فاللقــاء  السياســية  بروطــه  متســك  وإن  ينجــح،  قــد  الجزائــر 
فاشــل قبــل انعقــاده، لــذا حبــذا لو تعرفــت الجزائر عى موقف 
عبــاس، ورشحتــه للفصائــل قبــل اللقــاء كمحاولــة منهــا إلنجــاح 

دورها وإنجاح اللقاء عى أرضها.

الجزائر ترفع رايًة للمصالحة

األسري كممجي ينشد 
قصيدة للحرية ويعّول عىل 

المقاومة لتحريرهم
رام الله/ فلسطن:

قــرأ األســري أيهــم كممجــي أحــد أبطــال عمليــة "نفــق الحريــة"، قصيــدة 
خــال جلســة محاكمتــه مبدينــة النــارصة املحتلــة، أمس، رغــم إحاطته 

بقوات عسكرية مشددة.
وأعــرب كممجــي يف قصيدتــه التــي نظمهــا داخــل زنزانتــه، عــن ثقتــه 
4 أرسى جنــود إرسائيليــن؛  بـــ  التــي تحتفــظ  باملقاومــة الفلســطينية 

لكرس قيدهم وتحريرهم من سجون االحتال.
 وجاء يف القصيدة:

مرج عامر قم حدث قصة أبطالها نفروا إىل الرحمن
ما همهم بيت الطغاة وسجنهم عافوا قيود الذل والحرمان

فالحر يأىب أن يكون مقيدًا والصقر يأنف ذلة الخرفان
زنزانتي مر مبر طولها ولعرضها نصف مر ثاين
لكن عزايئ أن يل يف غزة إخواننا وبأرسهم غربان

عنــارص  غــزة" حتــى شــعر  بـ"كلمــة  األســري كممجــي  نطــق  أن  ومبجــرد 
وحدات القمع باالستفزاز وحاولوا التشويش عليه وإسكاته.

وواصل كممجي: "نحن شعب ال يهمنا سجنهم. بإذن املوىل سيكون 
الفرج قريًبا عاجًا وغري آجل".

مجمع نارص: استخراج 
دبوس طوله 2 سم من معدة 

فتاة دون مضاعفات
خان يونس/ فلسطن:

الهضمــي  الجهــاز  مناظــري  قســم  رئيــس  برئاســة  الطبــي  الطاقــم  متكــن 
مــن  الشــاعر  عــاء  د.  يونــس،  خــان  الطبــي يف مدينــة  نــارص  مبجمــع 
اســتخراج دبــوس طولــه 2 ســم مــن معــدة فتاة تبلغ مــن العمر 16 عام، 

حيث وصفت بالصعبة وذات خطورة عالية.
وأوضــح الشــاعر يف بيــان صحفــي، أمــس، أن املريضــة حــرت إىل 
قسم املناظري بعد ابتاعها دبوًسا، وأجريت لها صورة األشعة وتبن 
أن الدبــوس عاِلــق يف املعــدة، وقــد أجريــت لهــا عــى الفــور عمليــة 
منظــار للمعــدة واســتخراج الدبــوس بعنايــة تامــة دون تعــرّض املريضة 
اإلمكانيــات املناســبة  توّفــر  عــدم  رغــم  اســتخراجه  أثنــاء  ملضاعفــات 

ملثل هذه العمليات.

افتتاح النسخة الثانية 
من "رام هللا آرت فري"

رام الله/ فلسطن:
افتتح "غالريي زاوية" يف رام الله أمس، النســخة الثانية من "رام الله 

آرت فري" وسط ترقب كبري من الجمهور واملقتنن. 
ويضــم املعــرض أكــر مــن 150 عمــا فنيــا أنجــزت بعضهــا يف الفــرة 
األخــرية وأخــرى خصيــى للفعاليــة مــن قبــل أكــر مــن 30 فنانــا وفنانة 

منهم من يعرض للمرة األوىل يف الـ "غالريي".
يذكــر أن الهــدف األســاس مــن إطــاق "رام اللــه آرت فــري" هــو توفــري 
أعامل فنية أصلية بأسعار معقولة يستطيع املقتنون الجدد اقتناءها 
وتســويق  املشــاركن  الفنانــن  تشــجيع  يف  واملســاهمة  جهــة،  مــن 
أعاملهــم واتاحــة الفرصــة للجمهــور لاطــاع عــى آخــر انتاجاتهــم مــن 

جهة أخرى.
الفلســطيني  الواقــع  مــن  مختلفــة  مواضيــع  الفنيــة  األعــامل  وتعالــج 

والعريب واإلنساين وباستخدام مواد مختلفة.
ويشــارك هــذا العــام مجموعــة فنانــن فلســطينين يرافقهــم فنــان مــن 
الجــوالن الســوري املحتــل وفنــان مــن تركيــا إضافــة إىل فنانــن جدد مل 
يسبق لهم العرض يف "الغالريي" من قبل وذلك جنبا إىل جنب رفقة 

فنانن رواد.
وكانت النسخة األوىل من "رام الله آرت فري" نظمت العام املايض، 
ولنجاح الفعالية تقرر أن يتم تنظيمها سنويا. ويستمر املعرض يوميا 

ما عدا أيام الجمعة حتى 4 آذار 2022.

ترسيبات تكشف مواصفات 
هاتف "سامسونغ" المقبل

ديب/ وكاالت:
حديثــة  ترسيبــات  التكنولوجيــا،  أخبــار  يف  متخصصــة  مواقــع  نــرت 
ملواصفات هاتف "سامسونغ" املقبل، من طراز "غاالكيس إيه 73".

وسيدعم "غاالكيس إيه 73" املزود بشاشة قياس 6.7 بوصة، تقنية 
"أموليد"، إىل جانب قارئ بصامت.

ووفــق الترسيبــات التــي نرهــا موقــع "جي إس إم أرينــا" نقا عن "أون 
ليكس"، فإن الشاشة ستأيت مبعدل تحديث 90 هريتز.

ويف الجــزء الخلفــي لهاتــف سامســونغ الجديــد تتموضــع 4 كامــريات، 
دقة الرئيسية منها تصل إىل 108 ميغابكسل.

جــي"،   750 دراغــون  "ســناب  الهاتــف  فســيدمج  للمعالــج،  وبالنســبة 
وسيعمل بنظام التشغيل "أندرويد 12".

أمــا مــا يتعلــق بقــدرات الجهــاز التخزينيــة، فإنــه ســيزود بذاكــرة وصــول 
 128 التخزينيــة إىل  الســعة  8 غيغابايــت، يف حــن تصــل  عشــوايئ 

غيغابايت.
أمبري/ســاعة،  ميــيل  آالف   5 ســعة  بطاريــة  الهاتــف  ســيدمج  كذلــك 

ومنفذا للشحن من النوع "يس".
وســيبلغ ُســمك الهاتــف 7.6 ميليمــر، فيــام ســيكون الجهــاز مقاومــا 

للامء.
يف  وســيطرح  واألســود،  الذهبــي  باللونــن  الجديــد  الطــراز  وســيأيت 
األســواق بالربــع الثــاين مــن 2020 بســعره يف حــدود 440 دوالرا وفــق 

الترسيبات.

برلن/ وكاالت:
قال املركز االتحادي للتغذية إن الحديد يلعب 
دورا مهام يف بناء الهيموغلوبن املســؤول عن 
أن  مــن  محــذرا  الخايــا،  يف  األوكســجن  نقــل 
نقصــه يؤثــر بالســلب عــى جهــاز املناعــة وبنــاء 

العضات وتكّون الهرمونات وأيض الطاقة.
الحديــد  نقــص  أن  األملــاين  املركــز  وأضــاف 
يهاجــم املــرأة بصفة خاصة؛ حيث يفقد جســم 
املــرأة الحديــد بســبب الحيض، يف حن يرتفع 
احتيــاج جســمها مــن الحديد أثناء فــرة الحمل؛ 
نظرا ألنه يتعن عى الجســم تكوين املزيد من 

الدم خال هذه الفرة.
أيضــا؛  الحديــد  نقــص  مــن  الرياضيــون  ويعــاين 
حيــث يفقــد الجســم الحديــد بســبب مامرســة 
النباتيــن  يهاجــم  أنــه  كــام  والعــرق،  الرياضــة 
أيضــا؛ نظــرا ألن الجســم ال ميتــص الحديــد مــن 
املصــادر  مــن  القــدر  بنفــس  النباتيــة  املصــادر 

الحيوانية.
اإلرهــاق  يف  الحديــد  نقــص  أعــراض  وتتمثــل 
وضعــف  النــوم  وصعوبــات  والخمــول  املســتمر 
الشــعر  وتســاقط  املــزاج  واعتــال  الركيــز 

وتقصف األظافر وتشقق زوايا الفم.
ويحتــاج الرجــل البالغ إىل 10 مليغرامات يوميا 
مــن الحديــد، يف حــن تحتاج املرأة البالغة إىل 
15 مليغراما يوميا، أما الحامل فتحتاج إىل 30 

مليغراما يوميا.
وقــال طبيــب األطفــال هريمــان جوزيــف كال إن 
بفقــر  باإلصابــة  األطفــال  يهــدد  الحديــد  نقــص 
خاصــة  بصفــة  يهاجــم  أنــه  إىل  مشــريا  الــدم، 
املراهقــن املصابــن بأمــراض األمعــاء املزمنــة 
كــرون،  داء  أو  التقرحــي  القولــون  التهــاب  مثــل 
الحيــض  مــن  يعانــن  الــايت  الفتيــات  وكذلــك 

الشديد.            
نقــص  أعــراض  أن  األملــاين  الطبيــب  وأوضــح 

وتراجــع  الركيــز  ضعــف  يف  تتمثــل  الحديــد 
أثنــاء  والنعــاس  الــدرايس  التحصيــل  مســتوى 
وتقّصــف  الشــهية  وفقــدان  والشــحوب  النهــار 
وتشــققها  الشــفاه  وجفــاف  والشــعر  األظافــر 
واتجــاه زوايــا الفــم إىل الداخــل، باإلضافــة إىل 
متازمــة  باســم  املعــروف  الســاقن  اضطــراب 

"متلمل الساقن".            
ويف متازمــة متلمــل الســاقن يشــعر الشــخص 
الحاجــة  إىل  باإلضافــة  القدمــن،  يف  بوخــز 

الدامئة لشد العضات ومتددها.
وتتمثــل املصــادر الغنيــة بالحديــد يف اللحــوم 
ومنتجــات  الخــراء  والخــروات  الحمــراء 
تنــاول  وُيفضــل  والبقوليــات.  الكاملــة  الحبــوب 
 )C( هذه املصادر مع األطعمة الغنية بفيتامن
 )C( مثــل الفواكــه الحمضيــة؛ نظــرا ألن فيتامــن
يســاعد الجســم عــى امتصــاص الحديد بصورة 

أفضل.

"محمد" االسم األكرث شعبية
بني المواليد الذكور الجدد 

يف بريطانيا لعام 2021
واشنطن/ وكاالت: 

كشــفت رشكة أبحاث أمريكية، أن اســم "محمد" هو األكر شــعبية 
بن املواليد الذكور الجدد يف بريطانيا لعام 2021.

رشكة األبحاث األمريكية "بيبي سنر" نرت االثنن، تقريرها لعام 
2021، وكشــفت فيــه عــن أكــر األســامء شــعبية يف بريطانيــا للعــام 

املذكور.
األســامء  قامئــة  عــى رأس  جــاء  اســم "محمــد"  أن  التقريــر  وأوضــح 

األكر شعبية بن املواليد الذكور يف بريطانيا للعام الجاري.
وأشار إىل أن اسم "محمد" تصدر قامئة األسامء األكر شعبية بن 

املواليد الجدد يف الباد، للعام الخامس عى التوايل.
ولفت إىل احتال اسمي "نوح" و"أوليفر" املركزين الثاين والثالث 
عــى الرتيــب، ضمــن قامئــة أكــر 100 اســم أطلقــت عــى األطفال 

الذكور حديثي الوالدة يف بريطانيا.

خبرية تغذية: تناول الموز قد 
يشكل خطورة للبعض

موسكو/ وكاالت:
قالت خبرية التغذية الروسية د. تاتيانا رازوموفسكايا: إن تناول 
املوز قد يشــكل خطورة ملن يعاين مشــكات صحية يف الجهاز 

الهضمي.
وأشــارت إىل أن تنــاول املــوز مفيــد لألشــخاص الذيــن يعانون من 
التهــاب املعــدة، لتقليــل حموضتهــا والشــعور بالحرقــة. ولكن يف 

حالة اإلصابة بأمراض معوية، من األفضل االمتناع عن تناوله.
ووفقــا لهــا، يحتــوي املــوز األخــر غــري الناضج، عى نســبة عالية 

من الصوديوم، ما يجعله مادة مدرة للبول.
لذلــك يف حالــة  تأثــري ملــن،  فلــه  الناضــج  املــوز  أن  وأوضحــت 
الجهــاز الهضمــي،  أمــراض  فــرة تفاقــم  اضطــراب األمعــاء أو يف 

يصبح املوز ضارا، وميكن أن يسبب االنتفاخ وكرة الغازات".
وأضافــت الخبــرية، توفــر مــوزة واحــدة طاقــة للتدريــب أو العمــل 
التــي  الحراريــة  الســعرات  وتــزداد  ســاعة.  ملــدة  الشــاق  البــدين 
باملــوز  مقارنــة  مــرات  خمــس  مبقــدار  املجفــف  املــوز  يعطيهــا 

الطازج.

غزة/ فلسطن:
كمنســق  بغــزة  اإلســامية  الجامعــة  فــازت 
عاليــة  مســتدامة  خرســانة  "تطويــر  ملــروع 
األداء )UHPC(، تحتــوي عــى نفايــات صلبــة 
أســمنتية  كمــواد  تدويرهــا  ُمعــاد  وزراعيــة 

تكميلية".
التمهيديــة  املرحلــة  يف  املــروع  وميــول 
برنامــج الراكــة النمســاوي يف التعليــم العايل 
التنميــة "أبيــري"، بالراكــة  والبحــث مــن أجــل 
مــع جامعــة املــوارد الطبيعية وعلوم الحياة يف 

النمسا.
ويهدف املروع الذي يستمر فرة عمله ثاثة 
تطويــر  2021 إىل  مــن ديســمر  ابتــداء  أشــهر 

لتطويــر  األكادمييــة  للراكــة  مــروع  مقــرح 
)UHPC( صديق للبيئة واملصنوع باســتخدام 

تدويرهــا  امُلعــاد  والزراعيــة  الصلبــة  النفايــات 
الخليــط،  لهــذا  املصاحــب  البيئــي  والتقييــم 
حيــث ســيتم عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع 
ممثــيل املؤسســات والجهــات املعنيــة داخــل 
باإلضافــة  احتياجاتهــم،  لتحديــد  فلســطن 
لتبــادل الزيــارات مع الفريــق من جامعة املوارد 

الطبيعية وعلوم الحياة يف النمسا.
وأوضــح مديــر املــروع د. بســام تايــه، أســتاذ 
أن  اإلســامية،  بالجامعــة  املدنيــة  الهندســة 
تحــل جزئًيــا املشــاكل  املــروع ســوف  نتائــج 
مــن  الهائلــة  الكميــات  عــن  الناتجــة  البيئيــة 

إعــادة  مــن خــال  والزراعيــة  الصلبــة  النفايــات 
يف  تكميليــة  أســمنتية  كمــواد  تدويرهــا 

الخلطات الخرسانية.
لاســتدامة  القابلــة  الخرســانة  إنتــاج  أن  وذكــر 
سيشجع الناس يف غزة عى استخدام املواد 
الخرســانية  الخلطــات  يف  تدويرهــا  املعــاد 

املختلفة.
عــى  حصولهــا  اإلســامية  للجامعــة  وســبق 
برنامــج  ضمــن  ســابقة  مشــاريع  لعــدة  متويــل 
ضمــن   ،2015-2020 عامــي  بــن  "أبيــري" 
محــاوره الثاثــة: املرحلــة التحضرييــة، ومرحلة 
الراكــة  ومرحلــة  األكادمييــة،  الراكــة 

األكادميية املتقدمة.

الجامعة اإلسالمية تفوز بتنسيق 
مرشوع دويل لتطوير خرسانة مستدامة

يهاجم المرأة.. نقص الحديد يؤثر سلًبا يف جهاز المناعة


