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القدس املحتلة/ عبد الرحمن يونس:
ال تزال كلمة "تخافوش" التي نطقت بها املقدســية منى الكرد 

قالتهــا  عندمــا  بأكملــه  الفلســطيني  الشــعب  مســامع  يف  تــرن 
لطأمنــة أهلهــا خــال محاولــة قوات االحتال اعتقالها من منزلها 

يف يونيــو/ حزيــران مــن العــام املــايض، فهــذه الكلمــة ترجمتهــا 
أرض  عــىل  فعــًا  جــراح  الشــيخ  وأهــايل  التــوأم  وشــقيقها  منــى 
الواقع، ووهبوا أنفسهم لخدمة القدس والقضية الفلسطينية.

فمنــى ومحمــد وأبوهــا نبيــل الكــرد إىل جانــب ثلــة مــن أهــايل 
الشــيخ جــراح أبرزهــم: أبــو العــا ســكايف صاحــب مقولــة "العهد 

هــو العهــد ولــن نفــرّط بشــرب واحــد مــن أرضنــا"، وســامي ارشــيد 
محامي العائات لدى محاكم االحتال، وعارف حاد الشاهد 

واليســار  أصالــة  والشــقيقتان  جــراح،  الشــيخ  حــي  تاريــخ  عــىل 
القاسم، باتوا أيقونات ُتعرف بهم قضية الشيخ جراح.

محمــد  التوأمــني  عــىل  الضــوء  سنســلط  الســطور  هــذه  ويف 
ومنــى الكــرد اللذيــن أرعبــا دولــة االحتــال النوويــة وهــّزا أركانهــا 

بكامرتهــا وبصوتهــا، إضافــة إىل عــارف حــاد الشــاهد الحــي 
الكــرد، وكيــف ســطع نجمهــا،  ابَنــي  فمــن هــا  القضيــة،  عــىل 

وكيف أوصا قضية الشيخ جراح إىل أصقاع املعمورة؟
ولــد التوأمــان يف ذكــرى يــوم النكبــة الفلســطينية يف الخامــس 

حــي  يف  وترعرعــا   ،1998 لعــام  مايــو  أيــار/  شــهر  مــن  عــرش 
اعتــداءات  وقــع  عــىل  وكــربا  املحتلــة،  بالقــدس  جــراح  الشــيخ 

املســتوطنني، ومنــذ أن كانــا يف الثانيــة عــرشة مــن عمرها، بدأ 
الشقيقان بتوثيق محاوالت املستوطنني االستياء عىل منازل 

يف الشيخ جراح؛ أي منذ بداية األزمة الحديثة للحي.
نعومــة  منــذ  التحــدي  لــواء  رفعــا  وشــقيقها  إنهــا  منــى  تقــول 

أظفارهــا، وأخــذا عــىل عاتقيهــا حمــل قضيــة الشــيخ جــراح، 
فقــد وعيــا عــىل رسقــة املســتوطنني نصــف بيتهــا واســتيائهم 

عــىل منــازل جرانهــم، وبقيــا خلــف الكواليــس حتــى انتــرش ذاك 
العــريب  اإلعــام  وتصــدر  القضيــة  معــامل  غــّر  الــذي  والعاملي.الفيديــو 

وظهــرت منــى يف مقطــع الفيديــو محــاِورة للمســتوطن يعقــوب 
الــذي اعــرتف برسقــة بيــت عائلتهــا، ورد عليها بكل ســذاجة بأنه 

يف  اإلرسائيليــة،  املندوبــة  كلمــة  عــىل  اعرتاضهــا  عقــب  زوم 
توضيح حقيقة األحداث ملايني املتابعني.إشــارة واضحة لحجم التأثر الذي لعبته "صحافة املواطن" يف 

ويف حفــل تخرجهــا مــن كليــة الصحافــة يف جامعــة بــر زيــت، 
قدمــت نصيحــة جوهريــة قائلــة: "ال تســكتوا عــن الظلــم وقمــع 

الحريــات واالعتقــاالت السياســية ووثقوهــا وانرشوهــا"، متمنيــة 
أمــا أخوهــا محمــد الكاتــب والشــاعر الفلســطيني، فــكان ُيحــرِّ محمد التوأم الثانيأن تلغى قرارات التهجر القرسي بحق أهايل حي الشيخ جراح.

الشــيخ  إىل  يعــود  أن  قبــل  املتحــدة  الواليــات  يف  املاجســتر 
لســكانها،  القــرسي  اإلخــاء  عمليــات  عــىل  لاحتجــاج  جــراح 

وكان يكتــب شــعره ومقاالتــه باللغــة اإلنجليزية وعن موضوعات 
والهيكليــة  املنهجــي  والعنــف  العرقــي  والتطهــر  امللكيــة  واالستعار االستيطاين.نــزع 

وكان من أعاله: عزيزي الرئيس أوباما.. أمتنى أال تظل صامًتا، 
"الغارديــان، 2013، و"جــديت، أيقونــة الصمــود الفلســطيني"، 

الشــيخ  رسقــوا  "إذا  األخــرة  أعالــه  ومــن   ،2020 نيشــن،  ذا 
جــراح"، مــدى مــرص 2021، و"أطلــق الجيــش اإلرسائيــي النــار 

عــىل ابــن عمــي - وتتحمــل الواليــات املتحــدة جــزًءا مــن اللــوم"، 
ذا نيشن، 2021.

اعتــاؤه  مشــهورًا؛  محمــد  وجعــل  العــامل  انتبــاه  أثــار  مــا  ولعــل 
منــرب األمــم املتحــدة، وخطابــه الواثــق، ولغتــه الهادئــة، وحديثــه 

لخطاباتكــم  وشــكرًا  الــدويل،  املجتمــع  أيهــا  "مرحًبــا  املتهكــم: 
تشــعر  باالحتــال  القامئــة  الســلطات  أن  متأكــد  أنــا  املزلزلــة، 

يف  ليســت  األســاس  يف  املشــكلة   )..( اآلن  الشــديد  بالقلــق 
جهــل العــامل مبــا يــدور يف األرايض الفلســطينية بقدر ما يرتبط 

منذ عرشات السنوات".األمــر بالتقاعــس يف العمــل مــن أجــل إنهــاء املعانــاة املســتمرة 
والفلســطينيني  املقدســيني  معانــاة  الكــرد  رشح  خطابــه  ويف 

بشــكل عــام وعــن حصــار غــزة ومعانــاة أهلهــا، وأوضــاع األرسى 
واالســتعار  االحتــال  بــزوال  إميانــه  مؤكــًدا  الفلســطينيني، 

مــا،  يومــا  هنــاك،  "ســتكون  قائــا:  حديثــه  وختــم  اإلرسائيــي، 

إذا مل يرسقه فســيرسقه أحد آخر. اســتثمرت الشــابة املقدسية 
دراستها الصحافة وإتقانها اللغة اإلنجليزية يف خدمة القضية، 

انســتغرام  االجتاعــي  التواصــل  موقــع  عــىل  فحّولــت حســابها 
نضال ضد االحتال اإلرسائيي.-الــذي يتابعــه حالًيــا أكــر مــن 1.6 مليــون شــخص- إىل جبهــة 

وشــقيقها،  هــي  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــىل  نشــاطها 
وإدارتهــا حملــًة إلكرتونيــة لتحشــيد الدعــم لقضيــة حــي الشــيخ 

جــراح حولهــا إىل أيقونــة حيــة، ســاهم يف ثبــات أهــايل الحــي 
الحــي  معانــاة  نقــل  يف  ونجحــت  اإلرسائيــي،  االحتــال  أمــام 

بجرأتهــا إىل العــامل، فقد شــكلت وحدهــا قناة إعامية تتحدث 
بعــد  العــامل، خاصــة  كل  عــرف قصتهــم  حتــى  شــعبها،  بلســان 

خوض املقاومة يف غزة حربًا نرصة للقدس وقضيتها. 
عــىل وســائل  بــه حملتهــا  الــذي حظيــت  الكبــر  التفاعــل  وعــن 

التواصــل وأبــرز شــخصيتها للعــامل، توضــح منــى: "جــاءت فكــرة 
حملــة أنقــذوا حــي الشــيخ جــراح بعفويــة، فبعدمــا طرقنــا، نحــن 

الحــي، جميــع األبــواب الحكوميــة والحقوقيــة والدوليــة،  ســكان 
ومل نلــَق أي رد إيجــايب.. ارتأينــا -بصفتنــا شــباب نعيــش عــرص 

إعاميــة  حملــة  نحــو  التوجــه  االجتاعــي-  التواصــل  شــبكات 
إلكرتونيــة، عــىل أمــل أن تلقــى الصــدى املطلــوب، وأن يعــرف 

الناس، عىل األقل، ما يحدث يف هذا الحي املقديس".
وتكمــل: "كانــت شــبكات التواصــل االجتاعــي بصيــص األمــل 

الوحيــد املتبقــي لنــا، دفاعــًا عــن هــذه القضيــة العادلــة، مشــرة 
إىل أن الحملة حققت أكر ما هو متوقع منها بكثر، فلم نتوقع 

بهذه القضية وأنها متسهم شخصًيا.أن مايني الناس حول العامل باتوا، خال فرتة قياسية، يؤمنون 
كتــم  فحــاول  وأرعبــه،  االحتــال  أزعــج  اإلعامــي  النشــاط  هــذا 

صوتيها واعتقلها يف شهر يونيو، بتهمة "القيام بأعال تخل 
بالنظــام والســلم وأعــال مثرة للشــغب"، قبــل أن تفرج عنها، 

الفلســطينية  األرايض  داخــل  معهــا  واســع  تضامــن  ظــل  املحتلة وخارجها.يف 
جــاء االعتقــال بعــد تعــرُّض منــى للعنرصيــة وطردهــا مــن جلســة 

برنامــج  التابــع للجمعيــة األمميــة عــرب  ملجلــس حقــوق اإلنســان 

أســاءنا،  تحمــل  وأخــرى  لتكرمينــا  تذكاريــة  ونصــب  متاحــف 
وســيقف النــاس فــوق أرضنــا ويعرتفــون مبعاناتنــا، لكــن آمــل أن 

يــزال الفلســطينيون هنــا،  نستحق العدالة والتحرير يف حياتنا".يحــدث كل هــذا االعــرتاف بينــا مــا 
بــأن  رأيــه  عــن  ســؤاله  عنــد  حتــى  متكــربا،  تجعلــه  مل  شــهرة 

ترعبنــي  أجــاب:  أيقونــة،  الفلســطينيني يعتربونــك وشــقيقتك 
هذه الكلمة، وأرفض أن ُنعطى هذه التسمية؛ ففي نهاية األمر، 

نحــن أفــراد لنــا آراؤنــا الخاّصــة، وقد نختلف فيهــا، قد أختلف مع 
أختي منى، وقد أختلف مع الناس اّلذين أطلقوا هذا الوصف. 

كا أّن الشخص األيقونة ُتْسَلب منه قدرته عىل التقرير.
محمد ومنى بنشــاطها وجهودها ســاعدا عىل إحداث تحول 

دويل بالخطــاب فيــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وباتــا أكــر 
األصــوات شــهرة للمهدديــن بفقــدان منازلهــم يف الشــيخ جــراح، 

ونظــرًا لتأثرهــا الواســع املحــي والــدويل، لذلــك اســتحقا أن 
يكونــا قــي قامئــة األكــر تأثــرًا يف العامل لعام 2021 إىل جانب 

جو بايدن ورئيس املكتب السيايس لحركة طالبان وغرهم من 
قادة العامل واملؤثرين، وفق مجلة التايم األمريكية. 

وأهــايل  ومنــى  محمــد  أحدثــه  الــذي  التأثــر  إىل  النظــر  وعنــد 
الشــيخ جــراح، فــرى أن االحتــال اإلرسائيــل مل يتحمــل الضجــة 

اإلعاميــة والدبلوماســية التــي فاقــت كل التوقعــات، ونوقشــت 
قضيــة الشــيخ جــراح يف األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن، فيــا 

كانــت عنوانــا لــكل االتصــاالت التــي جرت بــني الرئيس األمرييك 
جو بايدن ورئيس وزراء االحتال السابق بنيامني نتنياهو خال 

الحــرب عــىل غــزة، كــا أجــربت تلــك األحــداث يائــر البيــد عــىل 
وللتعــرف عــىل أصــل القضيــة يقــول املقديس ابن الشــيخ جراح الشاهد الحي على القضيةقول إن الفلسطينيني انترصوا علينا إعاميًّا ودبلوماسيًّا.

لجــأت  عائلتــه  إن  القضيــة:  عــىل  الحــي  الشــاهد  حــاد  عــارف 
مــن مدينــة حيفــا )شــال( يف عــام 1948 قبــل أن تســتقر يف 

رشقي القدس، ويف عام 1972، تفاجؤوا بإنذار من جمعيتني 
اســتيطانيتني ادعتــا ملكيتهــا لــأرض املقامــة عليهــا املنــازل 

وُطلب منهم إخاء املنازل بداعي أنهم دخلوا األرض عنوة.

املهــددة  جــراح  الشــيخ  عائــات  أن  حــاد  الســبعيني  وأضــاف 
بالطــرد كّلفــت محامًيــا إرسائيلًيا اســمه إســحاق توســيه كوهني، 

واســتطاع أن يثبــت للمحكمــة افــرتاء املســتوطنني بــأن الســكان 
دخلــوا إىل املنــازل عنــوة، وأوضــح أنهم دخلوهــا مبوجب اتفاق 

مــع الحكومــة األردنيــة ووكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل 
الاجئني الفلســطينيني )أونروا(، غر أنه يف أواخر الثانينيات 

أبرم املحامي اإلرسائيي ذاته اتفاقا مع املحامي الخصم، نص 
مستأجرون".عــىل أن الجمعيتــني االســتيطانيتني هــا املالكتني لأرض وأننا 

هــذه االتفاقيــة أّثــرت ســلبًيا يف الحــي بأكملــه ألنــه يف 2009 
ونتيجــة لهــا، اســتطاع املســتوطنون أن يســتولوا عــىل 4 بيــوت 

مملوكــة لعائــات الغــاوي وحنون والكرد، وبعد االســتياء عليها 
قدمــت الجمعيــات االســتيطانية دعــاوى ضــد 3 عائــات أخــرى 

الحقــا  قدمــت  ثــم  وداوودي  ودجــاين  حــاد  وهــي  الحــي  يف 
دعاوى ضد عائات الصباغ والكرد والجاعوين واسكايف.

اإلرسائيليــة  املحاكــم  يف  قــرارات  باتخــاذ  الــرشارة  كانــت  ثــم 
2020 و2021، لكــن التطــورات  بإخــاء هــذه املنــازل" خــال 

االحتجاجيــة  والوقفــات  والتضامــن  والحــراك  حدثــت  التــي 
2021 أجــربت املحكمــة  الفلســطينية يف مايو/أيــار  الشــعبية 

العليا اإلرسائيلية عىل تجميد هذه القرارات، وفق حاد.
اقرتاًحــا  لنــا  قدمــت  اإلرسائيليــة  "املحكمــة  بــأن  حــاد  يكمــل 

معينــة  لفــرتة  محميــني  مســتأجرين  مبوجبــه  اعتربتنــا  مرفوضــا 
مقابــل أن ندفــع اإليجــار للمســتوطنني، وبعــد تحديــد صاحــب 

امللكية يجري إخاؤنا أو تثبيتنا يف بيوتنا"، وبعد شــد وجذب 
الفلســطينية  العائــات  بإخــاء  اإلرسائيليــة  املحاكــم  منازلها لصالح املستوطنني.قضــت 

وختــم حــاد: "القلــق والتعــب النفيس موجــود ودائم من خال 
مواقف املســتوطنني ضدنا يف الوقت الذي تقف فيه الرشطة 

أنهم مدججون بالساح".اإلرسائيلية معهم، ونحن نتصدى لهم بصدورنا العارية يف حني 
ويبقــى الشــعار الــذي ُخــط عــىل جــدران بيوت الشــيخ جراح "لن 

نرحل". 

التوأمان اللذان أرعبا الدولة النووية

)الشيخ جراح( بالقدس المحتلةملف يتناول واقع القرية المقدسية 
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بيان نعي ومواساة
شــعبنا  إىل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  تنعــى 

الفلسطيني الصابر الصامد يف الداخل والخارج الوالد
 الحاج/ إبراهيم حسن السنوار

 والد األخ القائد/ يحيى السنوار
 رئيس حركة املقاومة اإلسالمية حامس يف قطاع غزة

 ووالد األخ القائد املجاهد/ محمد السنوار
1443هـــ،  اآلخــرة  جــادى   09 األربعــاء  أمــس  صبــاح  املنيــة  وافتــه  الــذي   
املوافــق 12-1-2022 عــن عمــر ناهــز التســعني عاًمــا، قضاهــا عابــًدا زاهــًدا 

صابًرا محتسًبا، وال نزيك عىل الله أحًدا.
إننا إذ ننعى الوالد الفقيد، نستذكر صربه وجلده منذ النكبة التي عايشها شاًبا، وبقي 
قلبه معلًقا بعســقان حتى فاضت روحه، كا نســتذكر تضحياته العظيمة، وصموده 
أمام طغيان االحتال الذي هدم بيته عدة مرات، وأرس أبناءه، وحاول اغتيالهم مراًرا.

ســائلني الله أن يتغمد روح الحاج »أبو جميل« الســنوار بواســع رحمته، وأن 
يسكنه فسيح جنانه، وخالص العزاء ألبنائه ولذويه ولشعبنا عامة.

إنا لله وإنا إليه راجعون
حركة املقاومة اإلسامية "حاس"
األربعاء: 12 كانون الثاين/يناير 2022م
9 جادى اآلخرة 1443هـ

ًة َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَِّتي ُة ارِْجِعي ِإَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُلوا َتْبِدياًل{ َيا أَيَّ ن َينَتِظُر* َوَما َبدَّ ن َقَضٰ َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َه َعَلْيِه * َفِمْنُهم مَّ َن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ }مِّ

بيان نعي
شــعبنا  إىل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  تنعــى 

الفلسطيني الصابر الصامد يف الداخل والخارج
 املهندس الزراعي/ محمود زياد أبو غنيمة 

)أبو زياد(
 الــذي توّفــاه اللــه ســبحانه وتعــاىل يف العاصمــة األردنّية )عــّان( يوم الثاثاء 
8 جــادى اآلخــرة 1443هـــ، املوافــق 11 كانــون الثاين )يناير( 2022م، بعد 

معاناة من مرض عضال أصابه، فلم ميهله طويا.
رحــم اللــه أبــا زيــاد رحمــة واســعة، فقــد حمــل اســم والــده الراحــل الكبــر زيــاد 
أبــو غنيمــة، فــكان اســا عــىل مســّمى، وكان قامة نقابّية كبــرة، عرف بعاقاته 
الواسعة، ودماثة خلقه، ودفاعه عن قضايا شعبه ووطنه وأّمته، ويف مقّدمتها 

القضّية الفلسطينية، التي كانت حارضة دامئا يف أنشطته وفعالياته. 
إن األردن وفلســطني فقدتــا بغيــاب أيب زيــاد راحلــة مــن رواحلهــا، ورجــا 
مــن رجاالتهــا، فخالــص العــزاء ألهلــه وذويــه وعائلته، ورفــاق دربه يف العمل 

اإلسامي والنقايب.
حركة املقاومة اإلسامية "حاس"
األربعاء: 12 كانون الثاين/يناير 2022م
9 جادى اآلخرة 1443هـ

الشيخ عكرمة صربي يدعو 
ألوسع مشاركة فاعلة يف 
"الفجر العظيم" باألقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي أهــايل القــدس والضفــة 
املحتلتني إلحياء "الفجر العظيم" غًدا، يف باحات املسجد األقى املبارك، 
عــاًدا أنَّ "هــذه الدعــوات املباركــة نوًعــا مــن التذكــر والتحفيــز لفريضــة مهمــة 

مــن جانــب  بقعــة مباركــة ومســتهدفة  مــن فرائــض املســلمني يف 
االحتــال اإلرسائيــي". وقــال صــربي يف ترصيحــات أمــس: "يهمنا 

6 وفيات و501 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة وغزة

رام الله-غزة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة 6 وفيــات و501 إصابــة بفــروس كورونــا، و224 حالــة 
تعــاٍف يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. ففــي غــزة 
سجلت وزارة الصحة 3 وفيات و96 إصابة، عقب إجراء 1293 فحصا مخربيا، 
86 حالــة مــن مصــايب كورونــا. ولفتــت إىل أن اإلجــايل  مشــرة إىل تعــايف 
الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوباء يف مــارس/ آذار 2020 بلغ 191221 

إصابة، منها 1248 حالة نشطة، و188244 حالة تعاٍف، و1729 
حالــة وفــاة. وأضافــت أن 47 مصابــا يخضعــون للرعايــة الطبيــة يف 

بسبب اعتداءات المستوطنين وقطع االحتالل للطرق

طالب "المسعودية" قرب نابلس.. 
رحلة مخاطرة يومية إىل مدارسهم

 نابلس/ وكاالت:
"مأســاة يوميــة"، هكــذا يصــف طــاب وطالبــات بلدة املســعودية القريبة من قرية 

برقة شال نابلس رحلة الذهاب والعودة من مدارسهم وإليها مع حلول 
بدايــة الفصــل الــدرايس الثاين. وعاد الطاب الفلســطينيون أمس، إىل 

خطورتها أنها تتم بغطاء من "قائمة منصور عباس" وتهديداته "فارغة" 

الخطيب لـ "                ": الهجمة 
اإلرسائيلية ضد النقب "امتداد 

للنكبة" الفلسطينية
النارصة -غزة/ يحيى اليعقويب:

نائــب رئيــس الحركــة اإلســامية داخــل األرايض املحتلــة الشــيخ  أكــد 
النقــب  ضــد  "املســعورة"  اإلرسائيليــة  الهجمــة  أن  الخطيــب،  كــال 

بحر يطالب الصليب األحمر بالتدخل لإلفراج عنه

األسري نارص أبو حميد 
يف غيبوبة لليوم التاسع 

عىل التوايل
محافظات/ فلسطني:

دخــل األســر نــارص أبــو حميــد يومــه التاســع وهــو يف غيبوبــة تامــة بعــد 
إصابتــه بالتهــاب حــاد يف الرئتــني نتيجــة تلــوث جرثومــي، وال يــزال عــىل 
"بــرزالي" اإلرسائيــي، يف  التنفــس االصطناعــي يف مستشــفى  أجهــزة 

األسري المريض معتصم 
رداد يدخل عامه الـ )17( 

يف سجون االحتالل
طولكرم/ فلسطني:

أفادت مؤسســة "مهجة القدس" املختصة بشــؤون األرسى، بأن األســر 
بلــدة صيــدا مبحافظــة  مــن  عاًمــا(   39( رداد  طالــب  املريــض معتصــم 

رام الله-غزة/ عبد الله الرتكاين:
جرميــة  فلســطينية  فصائــل  عــدت 
أســعد  عمــر  املســن  بقتــل  االحتــال 
شــال رام اللــه جرميــة بشــعة تتطلــب 

يف  أشــكالها  بــكل  املواجهــة  تصعيــد 
كل مناطــق الضفــة الغربيــة، مؤكــدًة أن 
ســيكون  لاحتــال  الوحــي  التــادي 
رشارة نهايتــه. واستشــهد، فجــر أمــس، 

املســّن عمــر عبــد املجيــد أســعد )80 
رام  شــال  جلجليــا  قريــة  مــن  عامــًا( 

اللــه، يف إثــر احتجــاز قــوات 
االحتــال لــه واالعتــداء عليــه 

أكدت أن تمادي االحتالل في جرائمه سيكون شرارة نهايته

فصائل: قتل المسن "أسعد" جريمة حرب 
تتطلب تصعيد المواجهة بالضفة

غزة/ فلسطني:
نعــت فصائــل فلســطينية، أمــس، والــد رئيــس حركــة 
املقاومــة اإلســامية حــاس يف قطــاع غــزة، يحيــى 

الســنوار، الــذي وافتــه املنيــة، بعــد رصاع مــع مــرض 
إىل  "ننعــى  حــاس:  وقالــت  الرسطــان. 
الصامــد  الصابــر  الفلســطيني  شــعبنا 

فصائل تنعى والد رئيس حماس 
يف غــزة يحيــى السنــوار

مواطنون يشيعون والد رئيس حماس يحيى السنوار      )تصوير/ ياسر فتحي(

اعتداء قوات االحتالل على مواطن فلسطيني في أثناء اقتحام قرية األطرش في النقب أمس             )أ ف ب(

اقرأ في عدد                 اليوم ملف الشيخ جراح

الشيـــخ جـــــراح 
املواجهة املستمرة بني "الكف" و"املخرز"

حماس: أبلغنا 
الوسطاء أن تهجير 

سكان الحي سيكون 
ا صاعَق تفجير حقيقيًّ

ا السلطة مقصرة جدًّ

عمرو: االحتالل سينتهز »املناخ السيايس 
املناسب« لطرد أهايل »الشيخ جراح«

عبد الفتاح سكايف يرفض توريث 
771010مأساة اللجوء ألبنائه وأحفاده 
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بالرغم من إعالن تجميد المشروع 
االحتالل يواصل إنشاء 

حي استيطاين عىل 
أرض مطار القدس

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
عــىل الرغــم مــن إعان ســلطات االحتــال تجميد 
مطــار  أرض  عــىل  ضخــم  اســتيطاين  حــي  إقامــة 

قلنديــا  مبطــار  يعــرف  مــا  أو  القــدس 
يف  العمــل  تواصــل  فإنهــا  22املهجــور، 

النارصة-غزة/ أدهم الرشيف-صفاء عاشور:
االحتــال  رشطــة  مــن  معــززة  قــوات  اســتأنفت 
عشــرة  أرايض  منطقــة  يف  التجريــف  عمليــات 

األطــرش قــرب قريــة ســعوة يف النقــب، 
أمــس،  املحتلــة،  فلســطني  1414جنــويب 
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رام الله-غزة/ فلسطني:
حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  اســتهجنت 
أمــس، ترصيحــات عضــو اللجنــة املركزيــة لحركة فتح 
وأمــني رسهــا جربيــل الرجــوب، ووصفتهــا باملؤســفة 
الباطلــة  االتهامــات  اختــاق  أن  مؤكــدة  والتوتريــة، 

وتحريــف الحقائــق، لــن يغطيــا عــىل أصحــاب منهــج 
الوحــدة  وعرقلــة  الفلســطينية،  الســاحة  يف  التفــرد 
الوطنيــة، والرتاجــع عــن االنتخابــات املقــررة، وعرقلــة 

الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة  برنامــج 
واالحتــال  االســتيطان  ضــد  املحتلــة 

خريشة: تصريحاته »جوفاء ومكررة وال تخدم القضية الفلسطينية«

حماس تستهجن ترصيحات الرجوب 
"التوتريية" للتغطية عىل منهج التفرد

1515

اًل  "عباس يريده مفصَّ
لتمرير سياساته"

قيادي يف "الشعبية": 
لن ينعقد "المركزي" 
بالرغم من إغراءات 

السلطة لفصائل 
55المنظمة

الربغويث: اجتماع "المركزي" 
هدفه عزل "حماس" و"الجهاد"

رام الله/ فلسطني:
أكد مسؤول دائرة العاقات الوطنية لحركة حاس يف الضفة الغربية 
القــادم للمجلــس املركــزي  الربغــويث، أن االجتــاع  املحتلــة، جــارس 

الفلســطيني "ال يهــدف إال لخدمــة أجنــدة رئيــس الســلطة 
44محمــود عبــاس وفريقــه، وليس له أي أهداف وطنية". وقال 

1414

44

تدمير منزل ومنشآت زراعية بالخليل 
وبيت لحم وقرار بهدم مسجد في القدس

جيش االحتالل يكبِّل 
مسنًّا ويقتله بأعقاب 

البنادق شمال رام هللا
القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:

اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  كّبــل 
عاًمــا(   80( أســعد  عمــر  املواطــن 
اللــه  رام  شــال  جلجليــا  قريــة  مــن 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، واعتــدى 
البنــادق  بأعقــاب  بالــرب  عليــه 
هــدم  حــني  يف  استشــهد،  حتــى 
منــزاًل وبــري ميــاه وبركســني جنــوب 
الخليــل، وجدرانــا اســتنادية شــال 

غــرب بيــت لحــم، وأصــدر قــرارا بهــدم 
مســجد التقــوى ببلــدة العيســاوية يف القــدس. وأفــادت مصــادر محليــة 

بــأن املســن أســعد كان عائــدا مــن زيــارة أقاربــه، إذ هاجم جنود 
1515االحتــال مركبتــه بصــورة مفاجئــة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه 

قمع إرسائييل وحيش واعتقاالت قمع إرسائييل وحيش واعتقاالت 
تطال قارصين وكبارًا يف النقبتطال قارصين وكبارًا يف النقب

الشهيد عمر أسعد
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إعادة إعالن للمرة الثالثة ملزايدة بالظرف املختوم
 لتلزيم حديقة الصداقة التابعة لبلدية عبسان الكبرية 

 تعلــن بلديــة عبســان الكبــرة عــن رغبتهــا بإجــراء مزايــدة بالظــرف املختــوم لتلزيــم حديقــة الصداقــة الروســية التابعــة لهــا والواقعــة ضمــن نفــوذ 
بلدية عبسان الكبرة وملدة ثالث سنوات وذلك خالل املدة التي تبدأ بتاريخ: 2022/01/22م وحتى تاريخ:2025/01/21م وذلك وفقًا 
لرشوط املزايدة املعتمدة والتي ميكن الحصول عليها من الدائرة املالية خالل ساعات الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفقا للرشوط التالية:

1. مدة التلزيم تبدأ بتاريخ:2022/01/22م وتنتهى يف نهاية يوم األحد املوافق :2025/01/21م .

2. اســتالم الئحة املزاد ورشوطها من الدائرة املالية بالبلدية أثناء الدوام الرســمي اعتبارا من يوم الخميس املوافق: 

2022/01/13م مقابل رسم وقدره 200 شيكل أي مئتان شيكل غر مسرتدة .

3. يرفــق كل مــن يرغــب بدخــول املزايــدة تأمينــا نقديــًا ابتدائيــًا بقيمــة ) 10000شــيكل ( أي عــرشة ألــف شــيكل مســرتدة وفقــًا للقانــون 

مبوجب شــيك بنيك مصدق أو مبلغ نقدي يوضع يف صندوق البلدية أو كفالة بنكية علاًم بأن أخر موعد لتســليم التأمني املطلوب 
حسب رشوط املزايدة يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش من صباح يوم الخميس املوافق:2022/01/20م .

4. يلتزم كل من يرغب يف دخول املزايدة بإحضار شهادة خلو طرف من البلدية وايداعها بالظرف املختوم مع املزايدة .

5. تقدم العروض بظرف مغلق بعد تعبئتها من قبل صاحب العرض وتودع يف الصندوق املخصص لذلك يف الدائرة 

املالية يف املبنى الرئييس لبلدية عبسان الكبرة .
الخميــس املوافــق:  يــوم  مــن صبــاح   عــرش  الثانيــة  الســاعة  قبــل  بالظــرف املختــوم  العــروض  لتســليم  أخــر موعــد   .6

2022/01/20م وذلك يف الصندوق املخصص لذلك يف مكتب / الدائرة املالية ، ولن يســمح ألى شــخص تقديم 

الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
7. ســيتم فتح مظاريف العروض يف قاعة البلدية ويف نفس موعد انتهاء التســليم يف جلســه علنيه بحضور أصحاب 

العالقــة مــن املتقدمــني وذلــك يــوم الخميــس املوافــق:2022/01/20م الســاعة الثانيــة عــرش ، مــع العلــم بــأن فتــح 
العروض وإعالنها ال يعترب إحالة أو موافقة عىل أي من املتقدمني  .

8. يحق للبلدية إلغاء املزاد وإعادة االعالن عنه مره أخرى دون إبداء االســباب ودون أي اســتحقاق للغر يف حالة ما 

إذا كانت األسعار مجحفة بحق البلدية ودون الحق للمتقدمني باملزاد الرجوع عىل البلدية بطلب أية تعويضات .
9. يلتــزم مــن ترســو عليــه املزايــدة بدفــع كامــل مبلــغ املــزاد خــالل 72 ســاعة مــن تاريــخ إشــعاره بإحالــة  ) املــزاد ( عليــه 

،وىف حالة عدم الدفع خالل املدة املذكورة أو انسحابه يحق للبلدية مصادرة التأمني مع مطالبة الرايس عليه املزاد 
بالتعويض عن العطل والرضر الناتج من جراء ذلك .

10. ميكن معاينة حديقة الصداقة ابتداء من تاريخ اإلعالن يف الصحف حتى انتهاء موعد تسليم العروض.

11. لالطــالع عــىل رشوط املــزاد ولطلــب أي استفســارات ميكــن مراجعــة بلديــة عبســان الكبــرة -الدائــرة املالية وذلك 

خالل ساعات الدوام الرسمي.
12. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع تكاليف رسوم نرش االعالن يف الصحف الرسمية بالغ ما بلغت .

د. أنور محمد أبو ظريفة 
رئيس بلدية عبسان الكبرة

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحىل
بلدية عبسان الكبرة

 إعالن خارجي إلشغال 
وظيفة مهندس بيئي

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا إلشــغال وظيفــة " مهنــدس بيئــي " بقســم الصحة الوقائية بدائرة الصحــة والبيئة عىل نظام 
)عقد عمل مؤقت( وذلك وفقًا للمواصفات التالية: - 

اواًل: شروط الترشح: - 
1. بكالوريوس يف تخصص الهندسة البيئية مبعدل ال يقل عن )جيد( من جامعة معرتف بها.

2. أن ال يزيد عمر املتقدم عن )35( سنة.

3. أن يكون لديه خربة ال تقل عن )5( سنوات يف مجال العمل عىل األقل.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.           5. يجب أن يكون حاصاًل عىل رخصة قيادة سارية املفعول.

6. أن يكون عضوًا يف نقابة املهندسني.               7. أن يكون بصحة جيدة وال يعاين من أي أمراض تؤثر عىل جودة عمله.

ثانيًا: المهام والمسئوليات: -
• وضع خطة عملية تطويرية ألعامل قسم الصحة الوقائية.

• متابعة سر األعامل امليدانية الخاصة بالقسم.
• متابعة عمليات مراقبة مياه الرشب ملتابعة سر عمل الفحوصات املخربية ملياه محطات التحلية وآبار املدينة.

• متابعة عمليات توزيع الكلور عىل آبار املدينة. 
• متابعة عمليات توزيع الطعوم السامة ملكافحة القوارض.           • متابعة عمليات مكافحة اآلفات.

• املتابعة امليدانية لشكاوى سكان مدينة غزة الواردة للقسم والتأكد من حلها.

• متابعة الكشوفات الصحية واإلخطارات واملخالفات الخاصة باملكاره الصحية.
• تقديم الخطط والتقارير اإلدارية لألعامل الخاصة بالقسم.

• تقديم املخططات والخرائط املكانية والتفاعلية املتعلقة بآبار املدينة وابأر توالد الحرشات والبعوض وشكاوى سكان املدينة.
• املساهمة يف إعداد وتقديم الدراسات املتعلقة بالصحة والسالمة العامة لرفع مستوى جودة خدمات البلدية

• تقديم مقرتحات مشاريع متعلقة بإدارة الصحة العامة.
ثالثًا: المهارات المطلوبة: -

مهارات فنية: -
• مهارات عالية للعمل عىل برامج ميكروسوفت Microsoft Office وبرنامج األوتوكاد ونظم املعلومات الجغرافية.

• لديه معرفة جيدة باللغة االنجليزية )قراءة، كتابة، محادثة(.
مهارات شخصية: -

• القدرة عىل إعداد تقارير العمل الفنية واإلدارية.
• تحمل العمل يف أي وقت خارج الدوام والقدرة عىل العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

• أن ميتــاز باملظهــر العــام الالئــق والقــدرة عــىل االتصــال والتواصــل الفعــال مــع املوظفــني واملواطنــني واملؤسســات 
العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية وبناء شبكة عالقات جيدة مع االطراف ذات العالقة.

 فعــىل الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاله تقديــم طلــب التوظيف )عىل موقــع بلدية غزة اإللكرتوين( مرفقًا معه الوثائق الثبوتية من 
شهادات أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عالقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/01/20م.
يعتمد/ بلديـــة غـــزة

جمعية الفالح الخريية
طرح عطاء رقم 2022/02 مرشوع توريد وجبات

 افطار لطالب روضة الفالح النموذجية
 للفصل الثاين للعام الدرايس 2022/2021 

تعلــن جمعيــة الفــالح الخريــة– شــامل قطــاع غــزة – جباليــا النزلــة – خلــف 
الدفــاع املــدين عــن طــرح عطــاء لتوريــد وجبــات افطــار لطــالب روضــة الفــالح 
النموذجيــة حيــث ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء مــن مقــر الجمعيــة و 
ذلك اعتبارا من يوم الخميس املوافق 2022/01/13 أثناء الدوام الرسمي 
من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة الثالثة مســاًء , مقابل رســم مايل 

غر مسرتد بقيمة 100 شيكل فقط وفق الرشوط التالية :-
جهــات  لــدى  مســجلة  تكــون  أن  املتقدمــة  الــرشكات  عــىل  يجــب  املشــاركة:  الــرشكات   -

االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة وتقدم سجل تجاري وخلو طرف رضيبي.
أيــام  طيلــة  النموذجيــة  الفــالح  روضــة  لطــالب  يوميــا  وجبــة   300 التوريــد   -

الدراسة للفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 2022/2021 .
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتر رضيبية و سندات قبض .

- كفالــة دخــول العطــاء : يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا %5 مــن 
قيمــة العطــاء و تكــون عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك مصــدق و تكون 

سارية املفعول لفرتة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
-  تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الخميس املوافق 
2022/01/20 الســاعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف محافظة 

ينظــر يف  ولــن  املــدين  الدفــاع  النزلــة – خلــف  - مدينــة جباليــا  غــزة  شــامل 
العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصف 
بحضــور  و  الجمعيــة  مقــر  يف   2022/1/20 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن 

املتقدمني أو مندوبيهم .
- يكون االجتامع التمهيدي للرشكات املشاركة يوم الثالثاء 2022/01/18 

م الساعة الواحدة ظهرا.
- يكون التوريد فوري بعد استالم أمر التوريد مبارشة ويف املكان الذي تحدده الجمعية .
- يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل أكرث من مورد , كام أن الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار .

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

  رئيس جمعية الفالح الخرية- غزة – فلسطني 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
عــىل الرغــم من إعالن ســلطات االحتالل تجميد 
مطــار  أرض  عــىل  ضخــم  اســتيطاين  حــي  إقامــة 
املهجــور،  قلنديــا  مبطــار  يعــرف  مــا  أو  القــدس 
فإنهــا تواصــل العمــل يف البنيــة التحتيــة املؤدية 
لذلك الحي االستيطاين، وهو ما يعكس رغبتها 

يف عودة البناء عىل تلك املناطق.
الحــي  إقامــة  االحتــالل  ســلطات  وأوقفــت 
االســتيطاين فــوق مســاحات واســعة مــن منطقــة 
أعقــاب  يف  املــايض،  ديســمرب  يف  املطــار، 
دولــة  عــىل  مورســت  ودوليــة  أمركيــة  ضغــوط 
اليمينيــة  حكومتهــا  دفــع  مــا  وهــو  االحتــالل، 
اللجنــة  تصديــق  تأجيــل  إعــالن  إىل  املتطرفــة 
مخطــط  عــىل  االحتــالل  داخليــة  لــوزارة  التابعــة 
أرض  عــىل  اســتيطانية  وحــدة  آالف   9 لبنــاء 

املطار.
بشــار  االســتيطان  مقاومــة  يف  الناشــط  وأكــد 
إقامــة  تواصــل  االحتــالل  ســلطات  أن  القريــويت 
تــم  التــي  االســتيطانية  للوحــدة  التحتيــة  البنيــة 
تجميدهــا يف منطقــة مطــار قلنديــا، كمشــاريع 

مياه، ورصف صحي.
لـ"فلســطني"،  حديثــه  يف  القريــويت،  ويوضــح 
والقانــون،  العــامل  عــىل  يتحايــل  االحتــالل  أن 
ســبق  الــذي  االســتيطاين  الحــي  يف  خاصــة 

أرايض  فــوق  إقامتــه  االحتــالل  حكومــة  وقــررت 
دومنــا،   1243 مســاحتها  البالغــة  قلنديــا  مطــار 
وثائــق  لديهــم  فلســطينيون  مواطنــون  وميتلكهــا 

رسمية تؤكد أحقيتهم يف تلك األرايض".
ويبني القريويت أن أصحاب تلك األرايض سبق 
االحتــالل  محاكــم  لــدى  اعرتاضــات  قدمــوا  أن 
أراضيهــم،  فــوق  االســتيطاين  الحــي  بنــاء  لوقــف 
تــم  البنــاء، ولكــن  وهــو مــا دفــع االحتــالل لوقــف 

تحويلها إىل منطقة عسكرية مغلقة.
ويضيف: "بعد تحويل تلك األرايض املوجودة 
فوق مطار قلنديا إىل منطقة عســكرية، يســتعد 
إلقامــة  للمســتوطنني  لتســليمها  االحتــالل 
مشــاريع ووحــدات اســتيطانية عليهــا، خاصــة أن 
مشاريع البنية التحتية لتلك املستوطنة ال تزال 

قامئة".
ويشــر إىل أن االحتــالل لديــه خطــط لبنــاء أكــرث 
منطقــة  يف  اســتيطانية  وحــدة  ألــف   11 مــن 
مطــار قلنديــا، وإقامــة منطقــة صناعيــة يف تلــك 
املنطقــة ألهميتهــا اإلســرتاتيجية، ولكونهــا تربــط 
وجنــوب  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  شــامل  بــني 

الضفة الغربية.
ولفــت إىل أنــه يف حــال إقامة الحي االســتيطاين 
فذلــك يعنــي التهــام آالف الدومنــات من أرايض 

املواطنني من منطقة مطار قلنديا.

السيطرة عىل كامل األرايض
مــن جانبــه يؤكــد مدير دائــرة الخرائط يف جمعية 
الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن سلطات 
االحتــالل تواصل تشــييد البنيــة التحتية ألرايض 
مطــار قلنديــا عــىل الرغــم من وجــود قرار بتجميد 

البناء االستيطاين عليه.
ويقول التفكجي يف حديثه لـ"فلسطني": "مطار 
القدس تم إنشاؤه عام 1920 يف فرتة االحتالل 
الربيطــاين واســتخدم خــالل الفــرتة األردنيــة يف 
الفرتة ما بني 1948 و1967، حيث كان املطار 

اإلسرتاتيجي الثاين بعد مطار عامن".
تحــاول  االحتــالل  ســلطة  أن  التفكجــي  ويوضــح 
من خالل توســيع االســتيطان يف مدينة القدس 
املحتلــة الســيطرة عــىل كامــل األرايض، وجلــب 
يتــم  التــي  مســتوطنني جــدد إىل املســتوطنات 
القــدس كان حتــى  أن مطــار  بناؤهــا. يشــار إىل 
عــام 1967، املينــاء الجــوي الوحيــد يف الضفة، 
عليــه  يدهــا  االحتــالل  ســلطات  تضــع  أن  قبــل 
وتحّولــه إىل مطــار لرحــالت داخليــة قليلــة، ثم تم 

إغالقه نهائيا عام 2000.
وتؤكــد قــرارات مجلــس األمــن الــدويل والجمعية 
املســتوطنات  أن  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  عــىل  املقامــة 

"غر رشعية، وغر قانونية، وجرمية حرب".

غزة/ فلسطني:
يف  املقاطعــة  دائــرة  مثنــت 
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة 
فلســطني، أمــس، إغــالق مصنــع 
سيســتمز"  "إلبيــت  األســلحة 
يف مدينــة أولدهــام الربيطانيــة، 
الــذي يصــدر أســلحة لالحتــالل 
اإلرسائيــي لقتــل الفلســطينيني 
واضطهــاد  غــزة،  قطــاع  يف 
الشــعب الفلســطيني من خالل 
الدولــة"،  "إرهــاب  مامرســة 

االســتمرار  خــالل  مــن  املصنــع 
يف االحتجاجــات واملظاهرات، 
تؤكــد  التــي  الشــعارات  ورفــع 
املصنــع  هــذا  دعــم  عــىل 
التــي  اإلنســانية  ضــد  للجرائــم 
ترتكبهــا قــوات االحتالل بطريقة 
للسياســات  تنفيــذًا  ممنهجــة 
عــىل  تعتمــد  التــي  اإلرسائيليــة 

الفصل العنرصي.
واعتربت أن دعم دولة االحتالل 
بالســالح يزيد مــن إجرامها بحق 
اإلنســانية، ويزيد من غطرســتها 

وذلــك بعــد وقفــات احتجاجيــة 
مقاطعــة  حمــالت  بهــا  قامــت 
)إرسائيــل(، عــىل مــدار أكرث من 

عام ونصف.
املقاطعــة  دائــرة  وأشــارت 
حمــالت  أن  أمــس،  بيــان،  يف 
مقاطعة )إرسائيل(، والناشطني 
القضيــة  مــع  املتضامنــني 
واملناهضــني  الفلســطينية 
اإلرسائيليــة  للسياســات 
هــذا  بإغــالق  نجحــوا  العنرصيــة 

الدوليــة، حيــث يجعلهــا خارجــة 
عــن القانــون بقــوة الســالح، دون 
الرشعيــة  لقــرارات  االكــرتاث 
املجتمــع  ومواقــف  الدوليــة 
االتفاقيــات  وتطبيــق  الــدويل، 
مــن  مفلتــة  ويجعلهــا  الدوليــة، 
الرغــم  عــىل  الــدويل،  العقــاب 
مــن املامرســات التــي تقــوم بهــا 
العرقــي،  التطهــر  سياســة  مــن 
القــري،  التهجــر  االضطهــاد، 
يف  التوســع  البيــوت،  تهديــم 

املستوطنات.

بالرغم من إعالن تجميد المرشوع 

االحتــالل يواصــل إنشــاء حـــي 
استيطاين عىل أرض مطار القدس

"الديمقراطية" تثمن إغالق رشكة 
أسلحة بريطانيـــة داعمـة لالحتالل

رام الله-غزة/ عبد الله الرتكامين:
االحتــالل  جرميــة  فلســطينية  فصائــل  عــدت 
بقتل املسن عمر أسعد شامل رام الله جرمية 
بشــعة تتطلب تصعيد املواجهة بكل أشــكالها 
أن  مؤكــدًة  الغربيــة،  الضفــة  مناطــق  كل  يف 
رشارة  ســيكون  لالحتــالل  الوحــي  التــامدي 

نهايته.
عبــد  عمــر  املســّن  أمــس،  فجــر  واستشــهد، 
قريــة جلجليــا  مــن  )80 عامــًا(  أســعد  املجيــد 
شامل رام الله، يف إثر احتجاز قوات االحتالل 

له واالعتداء عليه والتنكيل به.
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وعــدت 
عليــه  االعتــداء  بعــد  أســعد  املســن  ارتقــاء 
بــه "جرميــة بشــعة تتطلــب تصعيــد  والتنكيــل 
املواجهــة بــكل أشــكالها مــع االحتــالل املجــرم 

يف كل مناطق الضفة الغربية".
اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
القانــوع يف بيــان نــرش أمــس: "إننــا إذ ننعى إىل 
شــعبنا الفلســطيني الشــهيد عمر أسعد لنؤكد 
أن دماءه الطاهرة لن تذهب ســدى، وســيدفع 
بحــق  البشــعة  الصهيــوين مثــن جرامئــه  العــدو 
شــعبنا الفلســطيني، وســتتصاعد ثــورة شــعبنا 

للدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته".
وأكــد أن تصاعــد جرائــم االحتــالل يف الضفــة 
أقــدام  تســتوجب إشــعال األرض لهيًبــا تحــت 
مــا  وهــو  املســتوطنني،  وقطعــان  املحتلــني 
وأجهزتهــا  الســلطة  قيــادة  مــن  أيًضــا  يتطلــب 
شــعبنا  حاميــة  يف  بدورهــا  القيــام  األمنيــة 
الفلســطيني، ورفــع يدهــا الغليظة عن الثائرين 

يف الضفة، ووقف مالحقتهم.
وقالــت املرشــحة عن قامئــة "القدس موعدنا" 
لالحتــالل  الوحــي  التــامدي  إن  ســمر حمــد، 
ســيكون رشارة نهايتــه، وإن االنتفاضــات التــي 
تلتهــب بهــا األرض الفلســطينية يف كل مــكان 
االحتــالل  هــذا  لوجــود  طبيعيــة  نتيجــة  هــي 
نــرش  ترصيــح  يف  حمــد  وأضافــت  الغاشــم.  
يف  وآخرهــا  شــعبنا  انتفاضــات  أن  أمــس، 
جرائــم  عــىل  طبيعــي  رد  هــي  املحتــل  النقــب 
آلــة  ترهبــه  ال  "شــعبنا  أن  وأكــدت  االحتــالل، 
عــىل  إرصارا  تزيــده  بــل  والتعذيــب  القتــل 
الشــعب  أن  إىل  وأشــارت  االحتــالل".   إنهــاء 
مــن  عــىل جرميــة  أصبــح  والعــامل  الفلســطيني 

مســنا  االحتــالل  احتجــز  إذ  ميكــن،  مــا  أبشــع 
مثانينيا واعتدى عليه حتى املوت.

وقالــت حمــد إن هــذه الجرميــة النكــراء حلقــة 
التــي  الوحشــية  االعتــداءات  سلســلة  يف 
وعــىل  عقــود،  منــذ  العــامل  االحتــالل  يرتكبهــا 
مسمع ومرأى الجميع دون رقيب وال حسيب.
 وتســاءلت حمــد: "شــعبنا األعــزل يقــع ضحيــة 
حتــى  يشء  كل  طــال  الــذي  اإلرهــاب  لهــذا 
الكهــول والعجائــز، وال يجــد مــن ينترص لحقوقه 
ومظلوميتــه، أيــن مــن يدعــون حقوق االنســان؟ 

وأين املنظامت الدولية؟".
جريمة حرب

جرميــة  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وأدانــت 
تعذيــب وإعــدام املســن أســعد، معتــربًة إياها 
مــا  الكلمــة،  تحملــه  مــا  بــكل  حــرب،  "جرميــة 

ُيوجب محاسبة االحتالل املجرم عليها".
وقالت الحركة يف بيان نرش أمس: "لقد صّعد 
االحتــالل املجــرم مــن إرهابــه بحــق أبنــاء شــعبنا 
بالضفــة  أهلنــا  بدمــاء  وأوغــل  مــكان،  كل  يف 
والقــدس، دون أي رادع وعــىل مــرأى ومســمع 
مــن العــامل ومن حكومــات التطبيع التي تعطيه 

الغطاء وتعترب رشيكة معه يف هذا اإلجرام".
واعتــربت الجبهــة الدميقراطيــة، إعدام املســن 
أســعد، جرميــة حــرب موصوفــة، عــىل شــاكلة 
مئــات الجرائــم اإلرسائيليــة التــي ترتكبهــا قــوات 
االحتالل وقطعان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
الجرميــة  "هــذه  إن  بيــان:  يف  الجبهــة  وقالــت 
إعــدام  يف  يتفنــن  االحتــالل  أن  تؤكــد  النكــراء 
النــار  بإطــالق  تــارة  الفلســطيني،  شــعبنا  أبنــاء 
عليهــم وخاصــة بعــد تغيــر لوائــح إطــالق النــار 

عــىل أبنــاء شــعبنا تبعًا لتوجيهــات قيادة جيش 
والتنكيــل  بتعذيبهــم  أخــرى  وتــارة  االحتــالل، 
بهــم، وتــارة ثالثــة باإلهــامل الطبــي لألرسى، يف 
يف  االحتــالل  جيــش  يتقصــد  يوميــة  سياســة 

ارتكابها".
الشــهيد  ننعــى  "ونحــن  الجبهــة  وأضافــت 
إعدامــه  جرميــة  ونديــن  أســعد  عمــر  املســن 
بــدم بــارد، ندعــو لــرد وطنــي عىل هــذه الجرمية 
النكــراء، مبواصلــة العمــل عــىل االنفــكاك مــن 
اتفــاق أوســلو وقيــوده السياســية واالقتصاديــة 
واألمنيــة، والتعاطــي مــع )إرسائيــل( أنهــا دولــة 
مارقة وتحتل أرايض فلسطينية، ومن حق أبناء 
األشــكال  بــكل  مقاومتهــا  الحيــة  وقــواه  شــعبنا 
حتــى يرحــل جيشــه وقطعــان مســتوطنيه جــارًا 
ذيــول هزميتــه عــن أرضنــا املحتلــة بعاصمتهــا 

القدس".
االحتــالل  مواجهــة  إىل  الجبهــة  ودعــت 
واالســتيطان، بتعزيــز حالــة الصمــود والثبــات، 
بــكل مــا يتطلبــه ذلــك مــن واجبــات ملقــاة عــىل 
مــن  التــي  األمنيــة  وأجهزتهــا  الحكومــة  عاتــق 
وأرضنــا،  لشــعبنا  الحاميــة  توفــر  أن  واجبهــا 
الشــعب،  هــذا  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءًا  باعتبارهــا 
الــدرع  تكــون  أن  يفــرتض  كــام  وباعتبارهــا 
الواقــي ضــد عنــف املســتوطنني وجرائم جيش 

االحتالل.
رسائل فلسطينية

أمــس،  اللــه  رام  يف  الخارجيــة  وزارة  وبعثــت 
رســائل متطابقــة إىل ثالثــة مســؤولني أمميــني 
االحتــالل  ومامرســات  سياســات  بشــأن 
وانتهاكاتهــا  القانونيــة،  غــر  اإلرسائيليــة 

املمنهجة بحق الفلسطينيني.
وحســب البيــان، وصلــت الرســائل إىل األمــني 
العــام لألمــم املتحــدة، ورئيــس مجلــس األمــن 
الجمعيــة  ورئيــس  )الرنويــج(،  الشــهر  لهــذا 
"السياســات  بشــأن  املتحــدة،  لألمــم  العامــة 
تواصــل  التــي  القانونيــة  غــر  واملامرســات 
)إرسائيــل( - القــوة القامئة باالحتالل - ارتكابها 
جانــب  إىل  الفلســطيني،  الشــعب  ضــد 
ذراعيهــا  خــالل  مــن  ترعاهــا  التــي  الهجــامت 
واملســتوطنني،  االحتــالل  بقــوات  املتمثلــني 
االنتهــاكات  خانــة  يف  جميعهــا  تصــب  التــي 

املمنهجة لحقوق اإلنسان".

أكدت أن تمادي االحتالل يف جرائمه سيكون رشارة نهايته

فصائل: قتل المسن "أسعد" جريمة 
حرب تتطلب تصعيد المواجهة بالضفة

الشهيد عمر أسعد
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إحباط إرسائييل 
من تبدد الردع 
أمام المقاومة

مــع بدايــة العــام الجديــد، اســتيقظ اإلرسائيليــون عــى ســقوط 
أبيــب( وهــي املــرة األوىل منــذ  )تــل  قــرب شــاطئ  صاروخــن 
انتهــاء عــدوان مايــو، مــا أعــاد ألذهانهــم مــا تعيشــه قيادتهــم من 
حــرج وبــطء يف التعامــل مــع تهديــدات املقاومــة، وأكد لديهم 

أنها مل تردع املقاومة مبا فيه الكفاية، وفق توصيفهم.
ليــس رسا أن معظــم التحليــات ذهبــت باتجــاه تفســر ســقوط 
الصاروخــن أنهــا نــوع مــن إرســال الرســائل املوقعــة بالنــار هذه 
املــرة، بعيــدا عــن البيانــات الصحفيــة الصــادرة عــن املتحدثــن 
اإلســراتيجين  واملستشــارين  والسياســين،  العســكرين 
الذين غمروا الجمهور اإلرسائييل مبعلومات تفيد بأن الجيش 

سرد، وسيكون الرد يف الساعات القادمة، دون جدوى.
الحكومــة  أن  جيــدا  تعلــم  املقاومــة  أن  اإلرسائيليــون  يعتقــد 
اإلرسائيليــة قــد تغــرت، ومزاعمهــا بشــأن "قانــون )تــل أبيــب( 
الرســائل  مــن  املزيــد  واملزيــد  ســديروت"،  قانــون  مثــل 
التهديدية باتت ال معنى لها، وأصبحت خالية من املضمون، 
وجوفاء بشــكل رهيب، وهدفها كله االســتعراض الكاذب أمام 
الجمهــور اإلرسائيــيل، واملــزاودة عــى الحكومــة الســابقة، لكــن 
أكــدت  أبيــب(  )تــل  بعــد ســقوط صاروخــي  التاليــة  الســاعات 
لإلرسائيلين أن هذه الحكومة تسخر منهم، وتضحك عليهم.

الــردود اإلرسائيليــة عــى صاروخــي )تــل أبيــب( أثــارت غضــب 
أوســاط عســكرية اتهمتهــا باســتهداف الكثبــان الرمليــة الفارغــة 
يف غزة، وكأن )إرسائيل( باتت يف موقف دفاعي، ثم صدرت 
بيانــات الجيــش الروتينيــة، التــي أصبــح مــن الســهل التنبــؤ بهــا، 
املصاغــة بشــكل أجــوف وكســول، أمــام األرضار الجســيمة التي 
أســفرت عــن صواريــخ شــواطئ تــل أبيــب، خاصــة تبــدد الــردع 
الذي زعمت القيادة الســابقة أنه متت اســتعادته خال حرب 

غزة األخرة.
تتزايــد التقديــرات اإلرسائيليــة التــي تتهم القيادتن السياســية 
ناجمــة  مكشــوفة،  مواقــف  للجمهــور  تقــدم  بأنهــا  والعســكرية 
عــن فقــدان الــردع أمــام حــاس، يف ضــوء تراكــم حجــم األرضار 
وتواصلها، وكأن حالة اإلحباط باتت تتسلل لهاتن القيادتن، 
وهــذا رضر إســراتيجي مســتمر، مــن شــأنه أن يؤثــر يف جميــع 

أنظمة الحياة يف دولة االحتال.
يف الوقــت ذاتــه فــإن اســتمرار فقــدان الــردع ســيؤثر يف حكومة 
التغيــر الحاليــة التــي تعهدت بتضميد جراحات اإلرسائيلين، 
وتحقيــق اخراقــات أمنيــة لتســجيل فصــل جديــد يف أمن كيان 
االحتال، لكن الحقيقة املاثلة اليوم عكس ذلك، فاملســتوى 
الســيايس عــى حالــه، وســلوكه القديــم والســيئ يثبــت نفســه 
كل مرة، ومل يعد ملكا للحكومة الحالية، بل نتيجة سياسة كل 

الحكومات يف العقود األخرة. 
القناعــة اإلرسائيليــة الســائدة تكمــن يف أن االختــاف الوحيــد 
يف الفشــل األمنــي للحكومــة الحاليــة عــن الســابقة يكمــن فقــط 
يف مســتوى البيانــات، ومحاولــة إنتــاج عــرض خطــأ مبســاعدة 
املراســلن، الذيــن يعرفــون أكــر مــن ســواهم انعــدام الجــدوى 
يف اســتجابة الجيــش لتهديــد املقاومــة، حتــى أنه أصبح ممكنًا 
التنبــؤ بــردوده التــي ال معنــى لهــا، وهو واقــع يفرض أن يصيب 
يواجــه صعوبــات  وهــو  العــامل  الخامــس يف  الجيــش  بالخجــل 

جادة يف مواجهة املقاومة ومقاتليها.

دولة فلسطني
وزارة الصحة

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات

دعوة لتقديم مزادات
املزاودة رقم: 2022/1

تعلن وزارة الصحة عن طــــرح مزاودة بالظرف املختوم لتأجر كشك تسجيل 
املواليد يف مجمع نارص الطبي تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة املزاودة.

عــى الــرشكات واألفــراد الراغبــن يف املشــاركة يف هــذا املــزاد مراجعــة دائــرة 
املشريات/وزارة الصحة خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 
كراسة املواصفات ووثائق املزاد مقابل دفع مبلغ )100( شيكل غر مسردة.
آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات بدائــرة 
املشــريات -وزارة الصحــة يف غـــزة يــوم األربعــاء املوافــق 2022/01/26 الســاعة 
11:00 صباحًا وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املزاودين يف نفس املكان والزمان.

ماحظة: 
1. أجرة اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

2. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مــزاودة عــى شــكل ســند دفــع معتمــد مــن قبــل 

بنــك الربيــد مببلــغ )1000( شــيكل أو شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة من البنك 
الوطني اإلسامي أو بنك االنتاج الفلسطيني كتأمن دخول ساري املفعول 

ملدة 60 يومًا مسردة ملن ال يرسو عليه املزاد.
3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرضائب.

4. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أعى األسعار.

5. لجنة العطاءات غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض.

2022/01/18م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

الساعة العارشة صباحا بدائرة املشريات وزارة الصحة.
لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
                                                               purch@moh.gov.ps :وبريد الكروين
دائرة املشريات
قسم العطاءات والعقود

إعالن طرح عطاء رقم 2022/1
لتوريد وتركيب خزان مياه سعة 100 كوب

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتطويــر والتنميــة عــن طــرح عطــاء رقــم 2022/1 الخــاص 
بتوريــد وتركيــب خــزان ميــاه ســعة 100 كــوب ، فعــى مــن يرغــب مــن الــرشكات 
باملشــاركة يف هــذا العطــاء واســتام نســخة مــن وثائــق العطــاء التوجــه إىل دائــرة 
املشــريات يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف )مدينــة جباليــا خلــف بنــك فلســطن 
املحدود(، وذلك ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2022/01/13م من الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول، وأن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية.
2. عى الرشكة أن تكون قادرة عى توفر فواتر رضيبية. وارفاق خلو طرف 

رضيبي من القيمة املضافة والدخل .
3. رســوم اإلعانــات يف الصحــف )ملــدة يــوم( عــى مــن يرســو عليــه العطاء، 

ومثن رزمة العطاء )50 شيكل( غر مسردة.
4. االجتــاع التمهيــدي للــرشكات املشــاركة يف العطــاء يــوم االحد املوافق: 

2022/01/16م الساعة 11صباحًا .

5. أخر موعد لرشاء كراس العطاء يوم االحد املوافق 2022/01/16 الساعة 1 ظهرًا .

6. أخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء يــوم االثنــن املوافــق 2022/01/17م الســاعة 

12 ظهرًا ، وسيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم والساعة والتاريخ  يف مقر الجمعية.

7. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك الفلســطينية بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء وترفــق 
ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

8.  يجــب أن يقــدم العطــاء يف ظــرف مغلــق ومختــوم، مــع الحــرص عــى أن 

تكون جميع أوراق الكراس مختومة.
مزيد من املعلومات يرجى االتصال عى هاتف  08-2460180 – جوال 0597404461

إعالن طرح مزايدة بالظرف المختوم
2/ADM/2022 لبيع سيارات مستخدمة

تعلــن جمعيــه الهــال االحمــر الفلســطيني عــن طــرح مزايدة بالظــرف املختوم 
املزايــدة  كراســة  يف  املوضحــة  للــرشوط  تبعــًا  مســتخدمة  ســيارات  لبيــع 
الهــال األحمــر  الــرشاء مراجعــة جمعيــة  مــن يرغــب  ، فعــى  غــزة  يف قطــاع 

الفلسطيني يف مقرها الواقع بالعنوان غزة - تل الهوى- دائره املشريات  
1. لــرشاء كراســة العطــاء مقابــل )100( شــيكل غــر مســردة ابتــداءا مــن يــوم 

االربعــاء املوافــق 2022/1/12 مــن الســاعة الثامنــة و النصــف صباحــًا حتــى 
يوم الثاثاء املوافق 2022/1/18 حتى الساعة الثالثة بعد الظهر .

العطــاءات  صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  املــزاد  لتقديــم  موعــد  أخــر   .2

املوافــق  الخميــس  يــوم  املشــريات  دائــرة  ىف  اعــاه  املذكــور  املقــر  يف 
2022/1/20 الساعة الثالثة بعد الظهر.

3. يتم ارفاق شيك بني مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 5 % من قيمة املزاد 

)املبلغ االجايل لسعر السيارات املراد رشاؤها(.
4. الجمعية غر ملزمة بالبيع ان كان السعر غر مناسب للجمعية .

5. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. امكانيــة ترخيــص املركبــات، عمومــي، تجــاري، خصــويص حســب رشوط 

سلطة الرخيص.
7. عى من يرغب بالتقدم لرشاء السيارات الحضور ايل مقر الجمعية بغزة 

- تــل الهــوى و خانيونــس - حــي األمــل ابتــداء مــن يــوم األحــد 2022/1/16 
2022/1/18 ملعاينــة الســيارات مــن الســاعة التاســعة  حتــى يــوم الثاثــاء 

صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
8. لاستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــريات بجمعيــة الهــال األحمــر 

الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  
داخيل 2328 فاكس : 08-2641904

اعالن فقد شيكات
أعلن أنا املوقع أدناه / سميح عيل جاد الله أبو ناجي من سكان غزة / وأحمل هوية 

رقم )800300303( أنني فقدت الشيكات املرصفية ذات البيانات التالية: -
لقد فقدت الشيكات: 

1. شيك رقم )30003145( مستحق بتاريخ 2022/1/31م وقيمته )10000 شيكل(. 

2. شيك رقم )30003132( مستحق بتاريخ 2022/2/15م وقيمته )10000 شيكل(. 

3. شيك رقم )10000031( مستحق بتاريخ 2022/1/25م وقيمته )2000 دينار أردين(. 

وقيمتــه  2022/1/30م  بتاريــخ  مســتحق   )10000032( رقــم  شــيك   .4

)1300 دينــار أردين( واملســحوبة عــى بنــك فلســطن مــن حســاب / جــال 
إســاعيل عبــد الســام أبــو ناجــي رقــم )515202(، فعــى مــن يجدهــم أن 

يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير. 
تحريرا بتاريخ 2022/1/12م 

القدس املحتلة/ فلسطن:
الشــيخ عكرمــة  األقــى  دعــا خطيــب املســجد 
صربي أهايل القدس والضفة املحتلتن إلحياء 
املســجد  باحــات  يف  غــًدا،  العظيــم"  "الفجــر 
الدعــوات  "هــذه  أنَّ  عــاًدا  املبــارك،  األقــى 
لفريضــة  والتحفيــز  التذكــر  مــن  نوًعــا  املباركــة 
مهمــة مــن فرائــض املســلمن يف بقعــة مباركــة 

ومستهدفة من جانب االحتال اإلرسائييل".
وقــال صــربي يف ترصيحــات أمس: "يهمنا كثًرا 
أن ترســخ هــذه الفكــرة يف األقــى والقــدس، 
وأن تنترش يف جميع أنحاء فلسطن وليس فقط 

يف األقى املبارك أو املسجد اإلبراهيمي".
بـ"جمعــة  املبــادرة  هــذه  تســمية  أّن  إىل  ونّبــه 
حراس األقى"، ذات داللة مهمة؛ ألّن الحراس 
يحــاول  الــذي  االحتــال،  قبــل  مــن  مســتهدفون 
بحجــج  ومعاقبتهــم،  واجباتهــم  عــن  تحييدهــم 
عــى  االحتــال  ســيطرة  فــرض  لتســهيل  واهيــة، 
التغــول  حالــة  أّن  إىل  صــربي  وأشــار  األقــى. 

عى املســجد األقى، مدعومة من املســتوى 
األعى يف دولة االحتال، وقال: "ناحظ أنَّ من 
يقــود اقتحامــات األقــى هــم مســؤولون ووزراء 

وأعضاء كنيست وحاخامات".
ا  وأكــد أّن هــذه املســألة أصبحــت منهًجا حكوميًّ
اقتحــام  بتشــجيع  يقــي  ا،  رســميًّ ــا  إرسائيليًّ
األقى من قبل املستوطنن وطاب املعاهد 

التوراتية، بحاية مشددة من قوات االحتال.
ويف الوقــت الــذي تســهل فيــه قــوات االحتــال 
املرابطــن  تاحــق  املســتوطنن،  اقتحامــات 
باالعتقــال  األقــى  املســجد  يف  واملرابطــات 
مــن  اإلبعــاد  قــرارات  وتتفــاوت  عنــه،  واإلبعــاد 

أسبوع إىل 6 أشهر قابلة للتمديد.
بدوره قال الباحث يف شــؤون القدس د. جال 
العظيــم"،  "الفجــر  لجمعــة  التحشــيد  إن  عمــرو 
هــو واجــب ونــرصة للمســجد األقــى املبــارك، 
ورســالة قويــة ومهمــة يجــب أن تصــل لاحتــال 
واملطبعــن معــه يف ظــل مــا تتعــرض لــه املدينة 

املقدسة.
"لســتم  األقــى:  حــراس  مخاطبــا  عمــرو  وقــال 
وحدكــم، أنتــم تســتحقون التقديــر، أنتــم حــراس 
مســجد األنبيــاء، لســتم منســيون، ألنكــم أنصــار 
يف  تخشــوا  فــا  جواركــم،  إىل  نصطــف  الحــق، 
دينكــم  يف  الدنيــة  تقبلــوا  وال  الئــم،  لومــة  اللــه 
العظيــم  الفجــر  حملــة  أنَّ  وأكــد  وأقصاكــم". 
تــأيت نــرصة لــأرسى واملــرى واملبعديــن ومــن 
مــن  بيوتهــم والجرحــى والشــهداء وكل  هدمــت 
يحمــل رايــة الحــق املبن، ويــوم الجمعة هو يوم 
مــن أيــام اللــه، وهــذه الحملة فرصــة لنضع األمور 

يف األقى يف نصابها الصحيح.
وأضــاف: "نحــن أهــٌل وأنصــاٌر للمــرى، والفجــر 
عظيــم  لتحريــر  اســتفتاًء،  يكــون  ســوف  العظيــم 
والفلســطيني  العــريب  التخــاذل  رغــم  قــادم، 
الرسمي، سنلبي نداء األقى، وسنوجه رسالة 
لجميــع املطبعــن والقريــب والبعيد أن األقى 

يف قلوبنا".

الخليل/ فلسطن:
يواصــل مســتوطنون أعــال تخريــب وحفريــات 
عــى مداخــل املســجد اإلبراهيمــي يف البلــدة 
الضفــة  جنــويب  الخليــل،  مدينــة  يف  القدميــة 
الغربيــة املحتلــة، تحت حايــة قوات االحتال 
اإلرسائيــيل، ضمــن مــرشوع تهويــدي للمســجد 

وساحاته.
وقال مدير املسجد اإلبراهيمي الشيخ حفظي 
أبو سنينة إن االحتال يطالعنا كل يوم باعتداء 
متنــوع ومتكــرر عــى املســجد اإلبراهيمــي، مــن 
ضمــن مسلســل االعتــداءات الرهيبــة باســتمرار 

أعال الحفر يف الساحات الخارجية.
يــربر  االحتــال  أن  إىل  ســنينة  أبــو  وأشــار   
ســياحي  مســار  إلقامــة  الحفــر  أعــال  اســتمرار 
وإنشــاء مصعــد كهربــايئ لتســهيل مهمــة دخول 

املستوطنن للمسجد اإلبراهيمي.
تعدًيــا  ميثــل  ذلــك  أن  عــى  ســنينة  أبــو  وأكــد 
خطًرا عى حرمة املســجد واســتفزازا ملشــاعر 
املســجد  تهويــد  عــى  ويــدل  املســلمن، 
اإلبراهيمــي وســاحاته يك تخضــع كلها بالكامل 

تحت السيطرة اإلرسائيلية.
وأوضــح أن مســتوطنن نصبــوا قبــل أيــام خيمــة 
القســم  إىل  املــؤدي  املســجد  بــاب  عــى 
املغتصب بجانب جدار املسجد اإلبراهيمي، 
األتربــة  وتعبئــة  الحفــر  بأعــال  بالليــل  وقامــوا 
وقامــوا  كبــرة،  رافعــات  وإحضــار  والحجــارة 

بنقلها صباح أول من أمس.
وأضاف أبو سنينة: "هذا اعتداء خطر وممنهج 
عى املسجد اإلبراهيمي، وتعٍد عى األماك 
الوقفيــة التابعــة للمســجد تهــدف لتغر معامله 
التامــة عليــه وتهويــده بشــكل  لفــرض الســيطرة 

كامل أمام قطعان املستوطنن".
وشــدد عــى تاريخيــة وأثريــة املســجد وأهميته 
الدينية لدى املســلمن و"ســيبقى كذلك رغم 

قسوة املحتل".
ومديريــة  املســجد  إدارة  أن  ســنينة  أبــو  وبــن 
يف  يجــري  مــا  كل  بــأول  أوال  تتابــع  األوقــاف 
هــذه  كانــت  أيــا  اعتــداءات  مــن  املســجد 
القانونيــة  الدوائــر  مخاطبــة  ويتــم  االعتــداءات، 
واملنظات الحقوقية والدولية واإلنســانية، مبا 
فيهــا منظمــة اليونســكو التــي اعتــربت املســجد 

عى قامئة املوروث الحضاري.
عقيــدة  مــن  جــزًءا  املســجد  كــون  إن  وقــال 
املســلمن،  رقــاب  يف  أمانــة  فهــو  املســلمن 
لذلــك ال بــد مــن إعــاره واملرابطــة يف أروقتــه 
إيقــاف  يتــم  لــي  االحتــال  وفضــح مارســات 

جرامئه عن املسجد.
وجلــب االحتــال، أول مــن أمــس، رافعــة كبــرة 
مــن  بتعبئتــه  تقــوم  الــذي  الطمــم  أكيــاس  لرفــع 

ســاحات املســجد الخارجية، والتي هي مغطاة 
مدخــل  عــى  أســبوع  قبــل  وضعــت  بخيمــة 

املسجد.
ورشعت ســلطات االحتال قبل أشــهر، بتنفيذ 
مــرشوع تهويــدي عــى مســاحة 300 مــر مربــع 
ومرافقــه،  اإلبراهيمــي  املســجد  ســاحات  مــن 
لتســهيل  كهربــايئ،  مصعــد  تركيــب  يشــمل 
اقتحامات املستوطنن، حيث تم تخصيص 2 

مليون شيقل لتمويله.
يــد  بوضــع  االســتيطاين  املــرشوع  ويهــدد   
االحتــال عــى مرافــق تاريخيــة قــرب املســجد 
وســحب صاحيــة البنــاء والتخطيــط مــن بلديــة 

الخليل.
ويسعى االحتال إلفراغ املسجد من املصلن، 
مــن خــال اإلجــراءات القمعية والتعســفية بحق 
املصلــن، وإغــاق البوابــات اإللكرونيــة ومنــع 
إقامــة األذان فيــه وعرقلــة حركــة املواطنن عى 

الحواجز العسكرية واحتجازهم. 

أمن السلطة يعتقل 
ممثل قائمة انتخابية 

ويعتدي بالرضب 
عىل مرشح
رام الله-غزة/ جال غيث:

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، أمس، املواطن مناضل صنوبر بعد مداهمة 
منزلــه يف قريــة يتــا جنــوب رشق نابلــس بالضفة الغربيــة املحتلة، وذلك 
عى خلفية خوضه االنتخابات القروية املجتزأة وتشــكيل قامئة "شــباب 

البلد" التي تفوقت عى قامئة حركة "فتح".
وقــال صامــد صنوبــر، شــقيق املعتقــل، لصحيفــة "فلســطن": إن أجهــزة 
أمــن الســلطة داهمــت منــازل العائلــة واعتقلتــه واعتــدت عليــه بالــرضب، 

قبل أن تنقله إىل جهة غر معلومة.  
وأشــار إىل أن قامئة "شــباب البلد" تعرضت ملحاوالت عديدة إلفشــالها 
وعــدم تشــكيلها لخــوض االنتخابــات القرويــة، األمــر الــذي دفــع أعضاءهــا 

إىل محاولة إخفاء أنفسهم ملنع إفشال القامئة.
وذكــر أن الســلطة قابلــت نجــاح قامئــة "شــباب البلــد" وتفوقهــا عى قامئة 
حركــة "فتــح" مبحــاوالت دفــع أعضائهــا للقبــول مبطالــب "فتــح" مــن أجــل 

التفرد برئاسة املجالس البلدية.
كــا اعتــدى عنــارص مــن جهــاز املخابــرات التابــع للســلطة بالــرضب عــى 
املرشح املستقل يف االنتخابات القروية املجتزأة عيل عرمان، يف أثناء 

محاولته دخول بلدته شايل الضفة الغربية.
وقــال عرمــان: "عنــد دخــويل إىل بلــديت عــن يــربود، االثنــن املــايض، 
الدخــول، واعتــدت عــيلَّ  مــن  مــدين  بلبــاس  منعتنــي مجموعــة مســلحة 
بالــرضب"، وعنــد مطالبتــه إياهــم بالتعريــف عــن أنفســهم أخــربوه بأنهــم 

عنارص من جهاز املخابرات.
وبشــأن أســباب تعرضــه لاعتــداء، أوضــح يف ترصيــح لـ"قــدس بــرس" أنــه 
بســبب ترشــحه لانتخابــات عــى وجــه التحديــد، مشــرا إىل أنــه يتعــرض 

بسببها للماحقة واملضايقات.
ولفــت إىل أنــه ترشــح يف املرحلــة األوىل لانتخابــات ضمن قامئة "يربود 
تجمعنا" التي استطاعت الفوز فيها، منبها إىل أنه تم استدعاؤه مجددا 
إعطــاء  دون  أمــس،  صبــاح  اللــه،  بــرام  املخابــرات  جهــاز  لــدى  للمقابلــة 

تفاصيل.
ووجهــت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة" نــداًء عاجــًا إىل النائــب 
العام تطالبه بضان حاية وسامة وأمن عرمان، داعية إىل فتح تحقيق 

يف ظروف االعتداء عليه ومحاسبة املتورطن.
وأكــدت املجموعــة يف بيــان لهــا أمــس، رضورة عــدم التعــرض للمواطــن 
عرمــان وأي مواطــن عــى خلفيــة الــرأي أو العمــل الســيايس أو املشــاركة 
االنتخابية، مشــرة إىل أنها حقوق كفلها القانون األســايس الفلســطيني، 

واتفاقيات حقوق اإلنسان.
وأجريــت يف 11 ديســمرب/ كانــون األول املــايض، املرحلــة األوىل مــن 
االنتخابــات القرويــة املجتــزأة، بعيــدا عــن التوافــق الوطنــي، وقــد منيــت 
فيها حركة فتح بخسارة فادحة، وفشلت يف منافسة القوائم املستقلة.

وأعلنت لجنة االنتخابات املركزية، يف حينه، حصول القوائم املســتقلة 
عــى 70.86 %، مــن العــدد الــكيل للمقاعــد املتنافــس عليهــا البالغــة 
503 مقاعــد، يف حــن حــازت القوائــم الحزبيــة املشــاركة مبــا فيهــا قوائــم 

حركة "فتح" عى 29.14 %.

ا  حمــاس تنــعى نقابيًّ
وناشًطا أردنيًّا وتشيد 

بمواقفه
القدس املحتلة/ فلسطن: 

نعــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس نقيــب املهندســن الزراعيــن 
األردنيــن الســابق، محمــود زيــاد أبــو غنيمــة، الــذي وافتــه املنيــة، أول مــن 

أمس، يف العاصمة األردنية عّان، بعد معاناة من مرض عضال أصابه.
وهاتــف رئيــس املكتــب الســيايس للحركــة يف الخــارج خالد مشــعل ذوي 
الفقيد، معرًبا عن "تعازيه الحارة"، ومشــيًدا "مبواقفه الداعمة للشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة".
وقالت حاس يف بيان صحفي: إن "املهندس محمود حمل اسم والده 
الراحــل زيــاد أبــو غنيمــة، فــكان اســًا عــى مســّمى"، مضيفــة أنــه "قامــة 
نقابّيــة كبــرة، ُعــرف بعاقاتــه الواســعة، ودماثــة خلقه، ودفاعــه عن قضايا 
شــعبه ووطنــه وأّمتــه، ويف مقّدمتهــا القضّيــة الفلســطينية، التــي كانــت 

حارضة دامئا يف أنشطته وفّعالياته".
وأشارت الحركة إىل أن األردن وفلسطن فقدتا بغياب أبو غنيمة "راحلة 
مــن رواحلهــا، ورجــًا مــن رجاالتهــا" باعثــة "خالــص العــزاء ألهلــه وذويــه 

وعائلته، ورفاق دربه يف العمل اإلسامي والنقايب".
املهندســن  نقيــب  منصــب  شــغل  غنيمــة  أبــو  محمــود  أن  إىل  ُيشــار 
الزراعيــن األردنيــن لدورتــن بــن عامــي )2012 - 2018(، وهــو النجــل 

األكرب للمؤرخ واملفكر اإلسامي األردين زياد أبو غنيمة.

الشيخ عكرمـــــــة صبـــري يدعو ألوســـع 
مشاركة فاعلة يف "الفجر العظيم" باألقىص

حفريات متواصلة للمستوطنني 
عىل مداخل المسجد اإلبراهيمي

المسجد اإلبراهيمي
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إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مخطط تفصييل للشارع رقم )105( 

منطقة تنظيم خان يونس
 قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم 
34/2021 املنعقــدة بتاريــخ   28/10/2021 إيــداع املخطــط التفصيــي 
ملســار الشــارع رقــم )105( بعــرض )16( مــًرا دون ارتــداد واملحصــور بــن 
الشــارع رقــم )10( والشــارع رقــم )6( واملــار بالقســائم )2-3-8( مــن القطعــة 
رقم )83( والقسائم رقم )13-8-1( من القطعة رقم )84( والقسائم رقم  )2-

3-6-7-8(  من القطعة رقم)86(  لالعراض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ 
هــذا اإلعــالن وعليــه فإنــه يجــوز لجميع أصحاب الحقــوق يف األرايض واألبنية 
واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــالع عــى خارطــة املــروع 
مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديم االعراضــات عليه إىل مكتب 

اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس 
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد التاريخ املحدد((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة 

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

 إيداع تغيري هدف استعامل أرض من منطقة خرضاء 
إىل سكني 

منطقة التنظيم: حي البطن السمن/ خان يونس 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 

للجمهــور  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بتاريــخ   املنعقــدة   38/2021 رقــم  بجلســتها  قــررت  قــد  أنهــا  الكريــم 
25/11/2021إيــداع تغيــر هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض القســيمة رقــم 
)36( مــن القطعــة رقــم  )59(  مــن منطقــة خــراء إىل ســكني وذلــك طبقــًا 
للمخطــط املــودع مبقــر لجنــة التنظيــم املحليــة تطبيقــًا لنــص املادة السادســة 

عرة من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
فإنــه يجــوز  القانــون  مــن ذات  الســابعة عــرة  لنــص املــادة  وعليــه واســتنادًا 
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألمالك واألبنية املشمولة بهذا املروع 
أو بأي مروع آخر أودع مبقتيض املادة السادســة عرة ســواء بصفتهم من 
أصحــاب األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عــى املخطــط املــودع وتقديم 
خــالل  يونــس  خــان  ببلديــة  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  اعراضاتهــم 

ساعات الدوام الرسمي وملدة ستن يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد التاريخ املحدد((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن/ إيداع نقل ملكية رخصة اإلنشاءات ورخصة 
الحرفة الخاصة مبحطة وقود فئة )ج(

منطقة التنظيم: غزة
تعلن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم 2021/40 املنعقــدة بتاريــخ 2021/12/9 
إيــداع نقــل ملكيــة رخصــة اإلنشــاءات ورخصــة الحرفــة الخاصــة مبحطــة وقــود 
فئــة )ج( مــن املالــك الســابق/ محمــد عــالء الديــن دلــول إىل املالــك الجديد 
باســم/ زيــاد عــي محمــد الجرجــاوي أرض القســيمة )B/7( مــن القطعــة رقــم 

)700( من أرايض غزة. 
األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الشــأن  ذوي  لجميــع  يحــق  وعليــه 
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى أن 
يتقدموا باعراضاتهم عى املروع وذلك خالل مدة )15 يومًا( من تاريخ 

نر هذا اإلعالن. 
تقــدم االعراضــات لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبناء والتنظيــم مبقرها يف 
بلديــة غــزة وللســيد/ ســكرتر اللجنــة املركزيــة مبكتبــه بــوزارة الحكــم املحي 

خالل ساعات الدوام الرسمي. 
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد انقضاء املدة املحددة((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن/ يحيى عليان محمد عبد الدايم

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلدية بيــت الهيا لعموم املواطنن الكرام 
أنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن/ يحيــى عليــان محمــد عبــد الدايــم يحمــل الهويــة رقــم 
)900684838( بطلب الحصول عى منح خدمات ملنزله القائم والذي يتكون من 
دور أريض يف أرض القســيمة )9( مــن أرض القطعــة رقــم )1769( عــى مــا مســاحته 
)474( مــرًا مربعــًا الواقعــة ضمــن نفــوذ بیــت الهيــا بالقــرب مــن أبــراج العــودة والتــي 
يحدهــا مــن الــرق/ منــزل الســيد إبراهيــم عبــد الدايــم ومــن الغــرب/ منــزل الســيد 
محمد فضل عبد الدايم ومن الشامل/ شارع بعرض 12 مًرا ومن الجنوب/ إبراهيم 

عبد الدايم وفقًا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 
لــذا مــن لــه الحــق يف االعــراض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
املذكــور أعــاله أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منــه للبلديــة عليــه التقدم 
باعراضــه خــالل )15( يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلــة 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة 
املختصــة، وإال لــن يلتفــت ألي اعــراض يقــدم بعــد ذلــك، وســتقوم البلدية 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعــاله مــرة أخرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية.
م. عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا 
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي

بلدية بيت الهيا

محافظات/ فلسطن:
دخــل األســر نــارص أبــو حميــد يومــه التاســع وهــو يف 
الرئتــن  حــاد يف  بالتهــاب  إصابتــه  بعــد  تامــة  غيبوبــة 
نتيجــة تلــوث جرثومــي، وال يــزال عــى أجهــزة التنفــس 
االصطناعــي يف مستشــفى "بــرزالي" اإلرسائيــي، يف 
الــذي طالــب فيــه د. أحمــد رئيــس املجلــس  الوقــت 
التريعــي باإلنابــة الصليــب األحمــر بالضغــط لإلفراج 

عنه.
وقــال مكتــب إعــالم األرسى يف بيــان أمــس: إن الوضع 
الصحي لألســر أبو حميد )49 عاًما( يتفاقم، وحالته 
أشبه باملوت الرسيري، إذ دخل يف غيبوبة متواصلة 
منــذ الرابــع مــن الشــهر الجــاري؛ بســبب تأخر ســلطات 
االحتــالل إرســاله للمستشــفى ورفضهــا إطالق رساحه 

لتلقي العالج مكتفيًة بإعطائه املسكنات.

بــدأ  قــد  حميــد  أبــو  لألســر  الّصحــي  الوضــع  وكان 
أغســطس  آب/  شــهر  منــذ  واضــح  بشــكل  بالتدهــور 
إىل  صــدره  يف  آالم  مــن  يعــاين  بــدأ  حيــث   ،2021
أن تبــن بأنــه مصــاب بــورم عــى الرئــة، ومّتــت إزالتــه 
وإزالــة قرابــة 10 ســم مــن محيط الــورم، ليعاد نقله إىل 
الــذي  للّشــفاء، األمــر  ســجن "عســقالن" قبــل متاثلــه 
وصــل بــه هــذه املرحلــة الخطــرة، والحقــا وبعــد إقــرار 
األطبــاء بــرورة أخــذ العالج الكيــاموي تعرض مجدًدا 

ملامطلة متعمدة.
واألســر من مخيم األمعري يف رام الله، وهو من بن 
خمســة أشــقاء حكــم عليهــم االحتــالل بالّســجن ملــدى 
الحياة، وكان االحتالل اعتقل أربعة منهم عام 2002 
وهــم: نــر ونــارص ورشيــف ومحمــد، يف حــن اعتقل 
شــقيقهم إســالم عام 2018، ولهم شــقيق شهيد وهو 

عبــد املنعــم أبــو حميــد، كام أن بقيــة العائلة تعرّضت 
لالعتقــال، وحرمــت والدتهــم مــن زيارتهــم لســنوات، 
وفقدوا والدهم خالل سنوات اعتقالهم، كام وتعرض 
منــزل العائلــة للهــدم خمــس مــرات، كان آخرهــا عــام 

.2019

مطالبات
بــدوره طالــب بحــر الصليــب األحمــر بالضغــط لإلفــراج 
يعــاين  الــذي  أبــو حميــد  نــارص  املريــض  األســر  عــن 
مــن وضــع صحــي صعــب، داعيــا إيــاه أن يكــون لــه يف 
إنهــاء االعتقــال اإلداري، وإنهــا قضيــة النــواب األرسى 

واالعتداء عى األسرات.
مديــرة  أمــس  مكتبــه  يف  اســتقباله  خــالل  بحــر  ودعــا 
مكتــب الصليــب األحمــر يف قطــاع غــزة مريــام ميلــر، 
واملستشــار فايــز األقــرع الصليــب إىل دور أكــر يف 

اإلنســان يف  الــدويل وحقــوق  القانــون  أســس  حاميــة 
ظــل مــا يتعــرض له شــعبنا الفلســطيني مــن جرائم قتل 
واعتقــال وتهجــر واســتيطان وتدمــر للبيــوت وحصــار 
ظامل مفروض عى قطاع غزة منذ أكرث من 15 سنة.

غــزة،  الحصــار املفــروض عــى قطــاع  وتطــرق لقضيــة 
يف  األحمــر  للصليــب  ومســؤول  أكــر  لــدور  متطلعــًا 
قطاع غزة والذي يتعرض بن الفينة واألخرى للعدوان 
الضعيفــة  اإلمكانيــات  ظــل  يف  خصوصــًا  والقصــف، 

وانتشار فروس كورونا.
بدورهــا أوضحــت مديــرة مكتــب الصليــب األحمر يف 
قطــاع غــزة، أنهــم يتابعــون عــن كثــب قضيــة األرسى، 
ويســتمعون بشــكل دائم ألهايل األرسى يف قطاع غزة 
ويرسلون تقارير دورية حول واقع األرسى يف سجون 

االحتالل.

مركز: االحتالل اعتقل 7 
نواب يف العام المايض

غزة-رام الله/ فلسطن:
أكــد مركــز فلســطن لدراســات األرسى أن دولــة االحتــالل اإلرسائيــي، 
املجلــس  مــن  نــواب  ســبعة   ،2021 املــايض  العــام  خــالل  اعتقلــت 

التريعي.
وقــال املركــز يف بيــان نــر أمــس: "ســلطات االحتــالل واصلــت خــالل 
الفلســطيني  التريعــي  املجلــس  نــواب  اســتهداف  املــايض  العــام 
وتوجيــه  وتفتيشــها  منازلهــم  واقتحــام  واالســتدعاءات  باالعتقــال 
أو  سياســية  نشــاطات  أي  يف  املشــاركة  بعــدم  لهــم،  تهديــدات 

اجتامعية، حيث رصد اعتقال 7 نواب خالل العام".
وبن املركز أن النواب الذين اعُتقِلوا العام املايض هم الشيخ محمد 
أبــو طــر 69 عامــا، وأمــى 36 عامــًا مــن عمــره يف ســجون االحتــالل، 
ونايــف الرجــوب مــن الخليــل، وأمــى 12 عامــًا يف ســجون االحتــالل، 
االحتــالل،  ســجون  يف  عامــا   21 وأمــى  عامــا،   64 خليــل  وحســن 
ويارس منصور 55 عامًا، وأمى ما يزيد عى 10 سنوات يف سجون 
االحتــالل، وأحمــد مبــارك 52 عامــًا، وأمــى مــا يزيــد عــى 7 ســنوات 
يف ســجون االحتــالل، إضافــة إىل النائــب حاتــم قفيشــة، وأمــى 12 

عاًما يف سجون االحتالل، ومحمد بدر 62 عامًا.
وأوضح املركز أن استهداف النواب مل يتوقف منذ عام 2006، ولكن 
أعــداد املعتقلــن منهــم تراوحــت مــا بــن االرتفــاع واالنخفاض حســب 
تصاعد حالة االشتباك مع االحتالل، حيث وصل عدد النواب الذين 
مــروا بتجربــة االعتقــال مــا يزيــد عــى 62 نائبًا، وغالبيتهــم اعُتقِلوا عدة 

مرات، وال يزال يقبع يف سجون االحتالل 9 نواب.
انتهــاكا فاضحــا  التريعــي  نــواب املجلــس  اعتقــال  اســتمرار  واعتــر 
ألبســط األعــراف واملواثيــق الدوليــة، وال يســتند إىل أي مــرر قانــوين، 
وهو قرار سيايس بامتياز لتحجيم دورهم يف مواجهة جرائم االحتالل، 

وردعهم عن املشاركة يف الحياة السياسية.

األسري المريـــــض 
معتصم رداد يدخل عامه 
الـ )17( يف سجون االحتالل

طولكرم/ فلسطن:
أفادت مؤسسة "مهجة القدس" املختصة بشؤون األرسى، بأن األسر 
املريــض معتصــم طالــب رداد )39 عاًمــا( مــن بلــدة صيــدا مبحافظــة 
طولكــرم شــامل الضفــة املحتلــة، دخــل أمــس عامــه الســابع عــر يف 

سجون االحتالل اإلرسائيي.
االحتــالل  قــوات  أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  املؤسســة  وأوضحــت 
اعتقلــت رداد بتاريــخ 12/01/2006م، وأصــدرت محكمــة االحتــالل 
حكــاًم بحقــه بالســجن ملــدة عريــن عاًمــا بتهمــة االنتــامء والعضويــة 
يف رسايــا القــدس الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي والقيــام 

بأعامل مقاومة ضد قوات االحتالل.
وأشارت إىل أن األسر رداد تعرض من قبل إدارة سجون االحتالل منذ 
بدايــة عــام 2008م لسياســة إهــامل طبــي متعمــد ومقصــود هدفــت 
للنيــل منــه ومــن إرادتــه الصلبــة وتصفيتــه بهــدوء وســط تجاهــل، لــكل 
األعــراف واملواثيــق الدوليــة التــي كفلــت لــألرسى حقوقهــم اإلنســانية 

والحياتية والصحية وهم قيد األرس.
وذكــرت أن سياســة االحتــالل املمنهجــة أدت إىل إصابــة رداد مبــرض 
حــاد ومزمــن يف األمعــاء ونزيــف شــديد ودائــم يف األمعــاء تالهــا نتيجــة 
إعطائــه أدويــة مختلفــة إىل إصابتــه مبــرض ضغــط الــدم وعــدم انتظــام 

دقات القلب والكولسرول.
وأضافــت أن األســر معتصــم يعــاين مــن التهابــات حادة ومزمنة بنســبة 
مــن  نوًعــا  حــوايل عريــن  ويتلقــى حالًيــا  األمعــاء،  وعاليــة يف  كبــرة 
األدويــة كل يــوم صباًحــا ومســًاء، ووزنــه قرابــة 55 كيلــو والدم من 7-8، 
املنطقــة  عــدة كســور يف  ويوجــد  العظــم،  مــن هشاشــة يف  ويعــاين 
الفقــرة  كبــر يف  خلــل  ويوجــد  الصــدري،  للقفــص  واليــرسى  اليمنــى 

الثالثة والرابعة والخامسة مام يتسبب بآالم كبرة له.
وطالبــت "مهجــة القــدس" املؤسســات الدوليــة وعــى رأســها اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لهيئــة األمــم 
ومؤثــًرا  مهــاًم  دوًرا  تلعــب  أن  اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  املتحــدة 
وفاعــاًل أمــام كل مــا يرتكبــه االحتــالل بحــق األرسى، والضغــط مــن أجــل 
اإلفــراج الفــوري والعاجــل عــن األرسى املــرىض ذوي الحــاالت الصعبــة 

والخطرة وعى رأسهم األسر رداد.

الربغويث: اجتماع 
"المركزي" هدفه عزل 

"حماس" و"الجهاد"
رام الله/ فلسطن:

الغربيــة  الضفــة  يف  حــامس  لحركــة  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  مســؤول  أكــد 
املحتلة، جارس الرغويث، أن االجتامع القادم للمجلس املركزي الفلسطيني 
"ال يهــدف إال لخدمــة أجنــدة رئيــس الســلطة محمــود عبــاس وفريقــه، وليــس لــه 

أي أهداف وطنية".
وقــال الرغــويث، لوكالــة "قــدس بــرس": إن "عبــاس يرغــب بعقــد اجتــامع فــارغ 
املحتــوى، هدفــه التقــاط صــورة لحضــور جميــع فصائل منظمــة التحرير؛ بغض 
النظــر عــن مواقفهــا ومطالبهــا، وترويــج هــذه الصــورة عــى أنهــا التفــاف وطنــي 

حوله".
عــزل حركتــي "حــامس والجهــاد  مــن عقــد "املركــزي"  الهــدف  أن  ولفــت إىل 

اإلسالمي، بادعاء رفضهام االنضامم ملا سيسميه اإلجامع الوطني".
التنفيذيــة،  اللجنــة  مقاعــد  يف  الشــواغر  مبــلء  يرغــب  "عبــاس  أن  وأضــاف 
وخصوصــًا أمانــة الــرس، يف إطــار ترتيــب األوضــاع قبيــل عقــد املؤمتــر الثامــن 

لحركة فتح".
إلنجــاز  الســابقة  األعــوام  مــدار  عــى  جهــدًا  تــأُل  مل  "حــامس  أن  إىل  وأشــار 
املصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وكانت دامئًا تصطدم مبواقف 

الفريق القائد لحركة فتح، وانقالبه عى ما يتم التوصل إليه من توافقات".
 وتابــع الرغــويث "قيــادة الســلطة متــيض يف خطــوات متفــردة، وهــذا مل يعــد 
مقبــواًل"، مؤكــدا أن "الطريــق الصحيــح إلعــادة بنــاء البيــت الفلســطيني يبــدأ 
بتشكيل قيادة وطنية جديدة ملنظمة التحرير، ومن ثم تشكيل مجلس وطني 
جديــد باالنتخــاب أو التوافــق؛ ينتــج عنه مجلس مركزي جديد، ولجنة تنفيذية 
جديــدة، تحمــل رؤيــة وطنيــة توافقيــة واســراتيجية إلدارة الــراع مــع العــدو 

الصهيوين".
واســتدل القيــادي يف حــامس عــى أن االجتــامع القــادم لـ"املركــزي" لــن يخــدم 
القضية الفلسطينية، قائال: "فيام مى صدرت قرارات مل تتجاوز الحر عى 
الــورق؛ مثــل وقــف التنســيق األمنــي، وإعــادة النظــر يف االعــراف بـ)إرسائيــل(، 

والتبعية االقتصادية لها، واسُتغلَّت فقط عى سبيل الدعاية للسلطة".
بوقــف  املطالبــات  كامــل  بشــكل  تتجاهــل  "الســلطة  إن  الرغــويث  وقــال 
االعتقاالت السياسية، مام يعكس حالة االنسالخ عن املجموع الوطني الذي 

وصلت إليه".
 وأضــاف "هــذا يعنــي أن الســلطة ماضيــة يف نهــج إدارة الظهــر لــكل ما ميكن أن 
يشكل أرضية ميكن االنطالق منها عى طريق الوحدة الوطنية واملصالحة".

وبــّن أن "النهــج الــذي تســلكه الســلطة، يعنــي أنهــا مــرة عــى املــيض ُقدمــًا 
الــذي ُرســم لهــا غربيــًا، بحيــث تكــون مجــرد كيــان  يف االنخــراط أكــرث بالــدور 
وظيفــي ال تهمــه ســوى مصلحــة املســتوطنن وأمنهــم، وتتعامــل مــع شــعبها 
بدكتاتوريــة وقمعيــة غــر مســبوقة، حتى أصبحت مســتويات الحريات العامة 
تــأيت قضيــة االعتــداء عــى  شــبه معدومــة".  ولفــت إىل أن يف هــذا اإلطــار 
رمــوز الشــعب الفلســطيني "مثــل االعتــداء عــى مواكــب الشــهداء، واألرسى 

املحررين، وأبناء األرسى، واملعارضن، كام حصل مع الشهيد نزار بنات".

غزة/ فلسطن:
نعــت فصائــل فلســطينية، أمــس، والــد رئيــس 
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس يف قطــاع 
غــزة، يحيــى الســنوار، الــذي وافته املنية، بعد 

رصاع مع مرض الرسطان.
وقالت حامس: "ننعى إىل شعبنا الفلسطيني 
الوالــد  الداخــل والخــارج  الصامــد يف  الصابــر 
الحــاج إبراهيم حســن الســنوار، والــد القائدين 
يحيــى الســنوار ومحمــد الســنوار، الــذي وافتــه 
املنيــة عــن عمــر ناهــز التســعن عاًمــا، قضاهــا 
عابــًدا زاهــًدا صابــًرا محتســًبا، وال نــزيك عــى 

الله أحًدا".
وأضافــت: "إذ ننعــى الوالــد الفقيــد، نســتذكر 
صــره وجلــده منــذ النكبــة التي عايشــها شــاًبا، 
فاضــت  حتــى  بعســقالن  معلًقــا  قلبــه  وبقــي 
العظيمــة،  تضحياتــه  نســتذكر  كــام  روحــه، 

الــذي هــدم  أمــام طغيــان االحتــالل  وصمــوده 
بيته عدة مرات، وأرس أبناءه، وحاول اغتيالهم 
روح  يتغمــد  أن  اللــه  الحركــة  مــراًرا". وســألت 
الحــاج أبــو جميــل الســنوار بواســع رحمتــه، وأن 
العــزاء  بخالــص  باعثــًة  جنانــه،  فســيح  يســكنه 

ألبنائه ولذويه ولشعبنا عامة.
وقالــت حركــة "فتــح": "نتقــدم بخالــص العــزاء 
واملواســاة مــن األخ أبــو إبراهيــم الســنوار وآل 
جميــل  أبــو  الحــاج  والدهــم  بوفــاة  الســنوار، 
الســنوار". وتقدمــت حركــة الجهــاد اإلســالمي 
بخالــص  القــدس،  رسايــا  العســكري  وذراعهــا 
التعازي واملواساة من عموم آلـ السنوار بوفاة 

فقيدهم الحاج إبراهيم السنوار.
جميــل  "أبــو  الحــاج  "تــويف  الحركــة:  وقالــت 
السنوار" ومل يفارقه األمل بالعودة إىل مدينة 
عســقالن التــي عــاش مــرارة التهجــر منهــا يف 

نكبــة العــام 1948، وقــد رىب أوالده وأحفــاده 
أمــل  فيهــم  وغــرس  واملقاومــة  الجهــاد  عــى 

العودة لعسقالن وكل فلسطن". 
وتقدمــت قيــادة الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر 
كتائــب  العســكري  وجناحهــا  فلســطن 
عمــر  الشــهيد  "قــوات  الوطنيــة  املقاومــة 
مــن  واملواســاة  التعــازي  بخالــص  القاســم"، 
عائلــة الســنوار ومــن رئيــس حركــة حــامس يف 

قطاع غزة بوفاة والده الحاج "أبو جميل".
يف  املقاومــة  لجــان  قيــادة  تقدمــت  كــام 
النــارص  ألويــة  العســكري  وذراعهــا  فلســطن 
أميــن  العــام"  بأمينهــا  ممثلــة  الديــن  صــالح 
وكافــة كوادرهــا  وقيادتهــا املركزيــة  الششــنية 
ومجاهديهــا بخالــص التعــازي واملواســاة مــن 
عائلــة الســنوار ورئيــس حركة حــامس يف قطاع 

غزة بوفاة والده.

بحر يطالب الصليب األحمر بالتدخل لإلفراج عنه

األسري نارص أبو حميد يف غيبوبة لليوم التاسع عىل التوايل

فصـــائل تنعـــى والــــد رئيـــــس 
حمــاس فــي غــزة يحيى السنوار

صالة الجنازة  يف خانيونس أمس      ) تصوير / يارس فتحي ( 
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

األرض محور الرصاع يف النقب 
وعىل لك أرض فلسطني

ال يختلــف العــريب الفلســطيني يف النقــب واللــد والرملــة وعــكا 
وهــو يواجــه مغتصــب أرضــه، عن العريب الفلســطيني يف القدس 
والضفــة الغربيــة وغــزة وهــو يدافــع عن أرضــه املغتصبة، فالقضية 
واحــدة، أرض عربيــة يطمــع يف آخــر شــٍر منها عــدو، ال يؤمن بحق 
العــريب يف البقــاء فــوق وطنه إال خادمًا مطيعًا ألمن اإلرسائيليني، 

ومنفذًا ألطامعهم وهلوستهم الفكرية.
العــريب  إليهــا  يلجــأ  التــي  الشــعبية  املواجهــة  وســائل  أن  حتــى 
الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة هــي وســائل املواجهــة الشــعبية 
نفســها التــي يلجــأ إليهــا العــريب الفلســطيني يف النقــب، وهــذه 
إشــارة إىل أن العــدو يف الحالتــني واحــد، إنهــم رشطــة إرسائيليــة، 
ســجون،  وإدارة  مخابــرات،  ورجــال  وجيــش،  حــدود،  وحــرس 
وإجــراءات تعســفية، مــع فــارق بســيط، يتمثــل بخفــة يــد الجنــدي 

اإلرسائييل الضاغطة عىل الزناد يف الضفة الغربية والقدس.
وحــدة املعركــة تعكــس وحــدة حــال الفلســطيني الــذي يــر عــىل 
موحــدة  معركــة  إنهــا  فواصــل،  دون  فلســطني  أرضــه  فــوق  البقــاء 
إىل  شــاملها  مــن  فلســطني  أرض  عــىل  الفلســطينيون  يخوضهــا 
والنفــوذ  القــوة  ميتلــك  واحــدًا  عــدوًا  يواجهــون  وهــم  جنوبهــا، 
والســيادة والقرار عىل أرض فلســطني كلها من بحرها إىل نهرها، 
يعــاودوا  أن  الفلســطينيني  العــرب  عــىل  تفــرض  الحقيقــة  وهــذه 
التفكــر مبســتقبلهم مــن منطلــق الوحــدة الفلســطينية يف الضفــة 
الغربيــة وغــزة وفلســطينيي 48، فــام دامــت املصيبــة واحــدة، وما 
دامت فكرة يهودية الدولة ال تبقي للفلسطينيني أرضًا وال هوية، 
واملســتقبل الــذي ينتظــر فلســطينيي الضفــة الغربيــة ال يختلــف 
عــن مســتقبل فلســطينيي 48، فســلطة أرض إرسائيــل التــي تنتزع 
األرض مــن أصحابهــا يف النقــب والجليــل واملثلــث، هــي نفســها 
مجلــس املســتوطنات الــذي يســتويل عــىل أرض الضفــة الغربيــة، 

ويقيم عليها املستوطنات اليهودية.
الحالــة الفلســطينية تفــرض عــىل كل عاقــل أن يراجــع األرقــام، أين 
نحــن؟ وأيــن هــم مــن حقيقــة الوجــود فــوق األرض؟ فاإلحصائيــات 
الرســمية اإلرسائيليــة تقــول: إن عــدد اليهــود فــوق أرض فلســطني 
قد بلغ 6.943 ماليني مع نهاية 2021، أي أن عدد اليهود عىل 
أرض فلســطني مل يصــل بعــد إىل 7 ماليــني يهــودي، ومــع ذلــك 
ميتلكون كل األرض، يف حني بلغ عدد العرب الفلسطينيني أكرث 
مــن 7 ماليــني إنســان، يف غــزة 2.4 مليــون، ويف الضفــة الغربيــة 
3.3 مليون، ويف فلســطني 48، بلغ عدد الفلســطينيني 1.932 

مليــون، وال ســلطة لهــم عــىل األرض، وهــذا مــا يجــب أن يأخــذه 
الفلســطينيون يف الحســبان، فاملعركــة عــىل األرض، وعــىل رزق 
اإلنســان الــذي يعيــش عــىل هــذه األرض، واالحتشــاد عــىل أرض 
النقــب الــذي يدعــو لــه املتطــرف بــن غافــر، ال يســتهدف بقعــة 
محددة من أرض فلســطني، وإمنا يســتهدف كل أرض فلســطني، 
وعليــه فاملواجهــة ال يجــب أن تقتــر عــىل عــرب النقــب، الدفــاع 
عــن النقــب يبــدأ مــن نابلس، ورام الله وســلفيت وجنني والخليل 
وغــزة وخــان يونــس وبيــت لحــم وطوبــاس وجباليــا، وهذا مــا أكدته 
معركة سيف القدس، حني هبت كل املدن والقرى الفلسطينية 
داخل فلسطني املغتصبة 48، وانتفضوا موحدين ضد العدوان.

والتجمعــات  السياســية  والقــوى  التنظيــامت  كل  إىل  دعــوة  إنهــا 
العربية، لتوحيد معركتهم ضد عدو واحد، يفرض عليهم تنسيق 
املواقــف، وتشــكيل قيــادة عربيــة موحــدة ملواجهــة عــدو تتوحــد 
العــرب  مــن أصحابهــا  األرض  انتــزاع  حــول  السياســية  أطيافــه  كل 

الفلسطينيني.
ملحوظــة: كنــت أقــدم واجــب العــزاء لعائلة الســنوار عىل املقرة 
يف خان يونس، حني وضع أبو إبراهيم يده يف يدي، وهو يشــر 
املــكان،  فــوق  تحــوم  التــي  املســرة،  اإلرسائيليــة  الطائــرات  إىل 

وقال:
اكتــب، وقــل ألعدائنــا: لقــد خرستــم املعركة، يــوم اغتصبتم أرض 
مــن  وأمثالــه جيشــًا  هــو  فانجــب  أيب يف عســقالن، وهجرمتــوه، 

املقاومني.

إعادة دعـوة عطـاء - أعمال 
اسم البلد: فلسطين – قطاع غزة

)MDPIII-CII( اسم المشروع: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم العقد: مشروع تنفيذ خطوط تصريف مياه األمطار في منطقة خلف وعثمان

MDPIIICII-1321113- 02 :رقم املنحة:، رقم العقد
الهيئــات  الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض  الوطنيــة  الســلطة  الفلســطينية لصالــح  التحريــر  1. حصلــت منظمــة 

املحليــة -  عــىل منحــة مــن مجموعــة مــن الــركاء واملمولــني باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية بســبة 
10 % مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة.  وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــىل 

منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع تنفيــذ خطــوط تريــف 
ميــاه األمطــار يف منطقــة خلــف وعثــامن ، وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعية يف عمــل دفعات تحت 

العقد رقم )MDPIIICII-1321113 -02( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. تدعو بلدية جباليا النزلة املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء مروع تنفيذ خطوط تريف مياه األمطار يف منطقة 

خلف وعثامن . فرتة تنفيذ األعامل هي 120 يومًا.
3. العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية )NCB( وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات 

املحلية، الراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4. متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5. املقاولون املؤهلون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من بلدية جباليا النزلة، دائرة  املشاريع، م. اياد الهالول، 

هاتــف: 082479336 فاكــس: 082477020، وميكنهــم االطــالع عــىل وثائق العطاء والحصول عليها حســب العنوان أدناه 
وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 12 يناير 2022 وحتى تاريخ 10 فراير 2022. 

6. نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب خطــي عــىل 

العنوان أدناه ومقابل دفع رسم غر مسرتدة مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية 
)بنك فلسطني/فرع جباليا/حساب رقم 75021(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية جباليا النزلة عىل العنوان أدناه.

7. املروع غر  شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولني تقديم اسعارهم غر  شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار فاتورة صفرية .

8. زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولــني مدعوون للمشــاركة يف الجولة امليدانيــة واالجتامع التمهيدي 

يــوم الخميــس  املوافــق 27 ينايــر 2022 يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 
بلدية جباليا النزلة، عىل العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9. يجب أن تكون عروض أســعاركم ســارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )4,500  يورو( سارية املفعول ملدة 120 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10. العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 10 فراير 2022 الساعة الثانية عر ظهرًا، العطاءات 

االلكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عر ظهرًا، بتاريخ 10 فراير 2022.
11. العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية جباليا النزلة، املبنى الرئييس، الطابق الثالث، دائرة املشاريع. 

رئيس بلديـة جباليا النزلة بتمويل من:

Re-tender for Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICI

Contract Title: Construction of Storm Water Lines in Khalaf and Othman area

RFB Reference No.: MDPIIICII-1321113- 02

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 

(PNA), has received an initial financing from the World Bank-International Development 

Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 

phase of the Municipal Development Program (MDP3).

1. Municipality of Jabalia now invites sealed Bids from eligible Bidders for construction of storm 

water lines in Khalaf and Othman area 

Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

2. Interested eligible Bidders may obtain further information from Projects department, Jabalia 

Alnazla Municipality, Fax: (082477020-), Tel: (082479336-) and inspect the bidding document 

during office hours 8:00 A.M. to 02:00 P.M.  from January 12, 2022  to February  10, 2022 at the 

address given below Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department.   

3. The submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 

fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to Jabalia 

Alnazla Municipality, account number (75021) in Bank of Palestine, Jabalia Branch. 

4. Bids must be delivered to the address below on or before February 07, 2021 - 12:00 noon. 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened 

in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend 

at the address below on February 10, 2022 -12:00 noon. 

5. All Bids must be accompanied by a bid security of 4,500 Euro (€) and shall be valid for 120 

days after bid closing date.

6. Grant is VAT Excluded, bidders to price without VAT.

7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Thursday ; January 27, 2021 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department after finishing site visit.

8. The address referred to above is :

Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department
Mayor of Jabalia Alnazla     Funded by:

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية شامل غزة

يف الحقوقية رقم )2021/303(
يف الطلب رقم )2022/12(

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
املســتدعيان / 1.عــامد محمــد إبراهيــم حــامدة مــن ســكان غزة -شــارع يافا - 

هوية رقم 930986096
2. ناهض محمد إبراهيم حامدة - من سكان/غزة -شارع يافا - هوية رقم 930986088

وكيلهام املحامي/ حمزة حسني املري - جوال رقم )0599954164(
حانــون  بيــت   / ســكان  -مــن  الشــوا  ســعيد  1.ملــك  ضدهــام  املســتدعى 

املنطقة الصناعية - بجوار عفانة.
2.حازم حمدي أحمد حالوة من سكان / بيت حانون املنطقة الصناعية - بجوار عفانة

دعوى رقم )2021/303( حقوق
إىل املســتدعى ضدهــام مجهــوال محــل اإلقامــة حاليــا مبــا أن املســتدعيان قــد أقامــا 
عليكــام دعــوی يطالبانكــام فيهــا مبوضــوع القضيــة رقــم )2021/303( ومــا يدعيــان 
يف القضيــة املحفــوظ نســخة منهــا ومــن ملحقاتهــا لــدى املحكمــة حيــث تحــددت 
جلسة بتاريخ 2022/1/31 وليكن معلومة لديكام أنكام إذا تخلفتام عن الحضور 

سنسر يف الدعوى ويصدر بها الحكم سيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك.
رئيس قسم حقوق محكمة بداية شامل غزة

 نابلس/ وكاالت:
"مأســاة يوميــة"، هكــذا يصــف طــالب وطالبــات بلــدة 
املسعودية القريبة من قرية برقة شامل نابلس رحلة 
حلــول  مــع  وإليهــا  مدارســهم  مــن  والعــودة  الذهــاب 

بداية الفصل الدرايس الثاين.
مقاعــد  إىل  أمــس،  الفلســطينيون  الطــالب  وعــاد 
الدراســة يف أول أيــام الفصــل الجديــد، لكــّن طــالب 
"املســعودية" قضــوا رحلتهــم إىل املدرســة ينتظرون 
عنــد  االحتــالل  قــوات  نصبتــه  أســمنتي  حاجــز  أمــام 

مدخل القرية يف الطريق املؤدية إىل املدارس.
خلــف  محتجــزة  املواطنــني  ســيارات  وشــوهدت 
ال  كــام  املغــادرة،  تســتطيع  ال  األســمنتية،  الحواجــز 

تستطيع أي سيارة متوجهة إىل البلدة من الدخول.
 رحلــة مخاطــرة يوميــة، يواجههــا ســكان هــذه القريــة 
"شــايف  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  الواقعــة  األثريــة 
دامئــة  حركــة  محيطهــا  يف  يظهــر  والتــي  شــمرون"، 
للمســتوطنني الذيــن يتعرضــون للمواطنــني بالحجــارة 

والسالح.
 مــّر أحــد املســتوطنني بســيارته مــن الشــارع املجــاور 
مدخــل  عنــد  الفلســطينيني  الطــالب  تجمــع  ملــكان 
"املســعودية"، ورفــع ســالحه يف وجــه الطــالب، قبــل 

املوجوديــن  مــن  وتطلــب  االحتــالل  قــوات  تــأيت  أن 
اعتــداءات  مــن  عليهــم  الخشــية  بحجــة  املغــادرة 
مــن  الصحفيــني  طواقــم  منعــت  كــام  املســتوطنني، 

االقرتاب للمكان.
تغّول المستوطنين

قريــة  مــن  العامــة،  الثانويــة  يف  طالبــة  ديــاب،  يافــا 
الثانويــة  برقــة  مدرســة  يف  وتــدرس  املســعودية، 
للبنــات، كانــت تقــف عــىل الحاجــز األســمنتي، قالت 
املنطقــة  هاجمــوا  أيــام  عــدة  منــذ  املســتوطنني  إّن 
بالحجارة، وأغلقوا الطريق املؤدية للمدرسة بحواجز 

ترابية ومكعبات أسمنتية.
 وقالت إنَّ رحلة املرور من هنا صعبة وتحمل مخاطر 
كبرة، الفتة إىل أن املستوطنني مروا أمس بجوارهم 

ورشقوهم بالحجارة، ومنعوهم من العبور.
وأوضحــت أنهــا خاطبــت جنود االحتــالل بأنهم طالب 
وســألتهم  بأمــان،  ملدارســهم  الوصــول  حقهــم  ومــن 
ملــاذا تغلقــون الطريــق، فأشــار إليهــا أحــد الجنــود أنــه 

"سيتابع األمر مع قيادته أوال" حسب تعبره.
وهــي طالبــة يف جامعــة  مــوىس،  ياســمني  وأكــدت   
القــدس املفتوحــة، ســنة أوىل، والتــي كانت محتجزة 
مــع الطــالب، خطــورة الوضــع يف املنطقــة، وأشــارت 

الوصــول للجامعــة، وقــد تأجــل  أنهــا ال تســتطيع  إىل 
اختبارها للمرة الثانية ومل تستطع تقدميه.

حصار استيطاني
يتعرضــون  مــا  عــادة  بلدتهــا  طــالب  أّن  إىل  وأشــارت 
ألسئلة الجنود يف هذه املنطقة، من أين جئتم وإىل 
الطــالب وفتــح  أيــن تذهبــون، مؤكــدة رضورة حاميــة 
الطريق أمامهم للوصول إىل مدارسهم وجامعاتهم.

االســتيطان، غســان دغلــس،  مناهضــة  الناشــط يف   
قال إنَّ 35 ألف مواطن محارصون يف هذه املنطقة، 
مــع  صفــر  مســافة  مــن  مبــارش  احتــكاك  وهنــاك 
املســتوطنني، الفتــا إىل وجــود خطــر مســتمر بســبب 

وجود املستوطنني هنا.
وممثــيل  املواطنــني  عــرات  أّن  إىل  وأشــار   
املؤسسات حرضوا أمس إىل جانب الطالب، ضمن 

برنامج نضايل للدفاع عنهم.
املجتمــع  وممثــيل  الحقوقيــة  املؤسســات  وناشــد 
الــدويل للحضــور إىل املنطقــة ليشــاهدوا بــأم أعينهم 
جرائــم االحتــالل واملســتوطنني يف املنطقــة، مؤكــدا 
وجــود حالــة قلــق لــدى األهــايل عــىل أبنائهــم، وقــال: 
لهــذه  جميعــا  ونتصــدى  حذريــن  نكــون  أن  "مطلــوب 

االعتداءات".

 ونبــه إىل أّن واقــع هــذه املنطقــة مياثــل حال كثر من 
القــرى املحاطــة باالســتيطان، والــذي ميثــل الذهــاب 
حقيقيــة  ومأســاة  قصــة  منهــا  والعــودة  للمدرســة 

ويومية.
غياب أجهزة السلطة

فتحــي  التريعــي،  املجلــس  يف  النائــب  وانتقــد 
عــن  األمنيــة  الســلطة  أجهــزة  غيــاب  قرعــاوي، 
اعتــداءات املســتوطنني املتواصلــة ضــد املواطنــني 
الفلســطينيني بالضفــة الغربيــة، وعــده غيابــا واضحــا 

ومستهجنا وغر مرر.
 وتســاءل ســكان قريــة برقــة قضــاء نابلــس، يف مقطــع 
مصــور مؤخــرا عــن دور قــوات أمــن الســلطة وموقعهــا 
مــن توفــر الحاميــة لهــم مــن اعتــداءات املســتوطنني 
الربريــة، والتــي تتواصــل عليهــم بشــكل عنيــف منــذ 
أيام، وشــددوا أنه ال حل للفلســطينيني إال باملقاومة 
والصمود يف وجه االحتالل ومستوطنيه، رغم ضعف 

إمكاناتهم.
وتــرة  ــا  يوميًّ الغربيــة  الضفــة  وبلــدات  قــرى   وتشــهد 
متصاعــدة مــن هجــامت املســتوطنني الربريــة، ينتــج 
عنها إصابات جسدية يف صفوف املواطنني وأرضار 

مادية يف ممتلكاتهم.

بسبب اعتداءات المستوطنني وقطع االحتالل للطرق

طالب "المسعودية" قرب نابلس.. رحلة مخاطرة يومية إىل مدارسهم

مؤسسات دولية ُتكرم 
المستشار "المدهون" بصفته 

أحد أفضل شخصيات العالم
غزة/ فلسطني: 

كرمت خمس مؤسسات دولية وتابعة لألمم املتحدة أمس، رئيس املجلس 
األعــىل للقضــاء املستشــار ضياء الديــن املدهون، عقب اختيارها له ضمن 

أفضل 100 شخصية عىل مستوى العامل.
عطــوة،  أحمــد  الطفــل  حقــوق  عــن  للدفــاع  الــدويل  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
ــحت  ممثــال عــن تلــك املؤسســات، إن لجنــة مشــرتكة بــني الضفــة وغــزة رشَّ
املستشار املدهون عن فلسطني. وبني "عطوة" لوكالة "الرأي" الحكومية، 
أن املؤسسات الدولية قررت منحه الدكتوراة الفخرية يف العلوم اإلنسانية، 
إىل جانب عدد من الشخصيات حول العامل، بعد دراسة مسرتهم املهنية 
وعملهــم يف ســلك الحقــوق والقانــون. ولفــت إىل أن ترشــيح املدهــون جــاء 
بعــد تقييــم أدائــه نائبــا عامــا يف قطــاع غــزة، إضافــة إىل تاريخــه النضــايل يف 
القطــاع الحقوقــي، وهــو مــا دفــع إىل اختيــاره ضمن أفضل 100 شــخصية يف 
العامل. بدروه، عر املستشار املدهون، عن سعادته لتحقيق العدالة ألبناء 
الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التكريم ميثل حافزًا من أجل االستمرار يف 
ترسيخ القانون. وبني أن األمر ينعكس عىل األداء العام، ويعتر شهادة ملا 
تقوم به السلطات يف قطاع غزة من أداء يرفع قيم العدالة واألمن من خالل 

تحقيق العدل والشفافية.

غزة/ فلسطني:
قــال القيــادي يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطني ذو الفقــار ســويرجو إن املجلــس 
لــه  يكــون  لــن  التحريــر  ملنظمــة  املركــزي 
يكــون  أن  منــه  املــراد  ألن  قريــب،  انعقــاد 
الســلطة  رئيــس  يريــده  مــا  وفــق  مفصــال 

محمود عباس فقط.
لـ"قــدس  تريــح  يف  ســويرجو  وكشــف 
بــرس" عــن تقديــم الســلطة إغــراءات خــالل 
بانعقــاد  للســامح  فصائــل  مــع  اجتامعــات 
املجلس املركزي، مثل عودة املستحقات 

املالية املوقوفة لفصائل املنظمة.
مجلــس  عقــد  يريــد  عبــاس  أن  وأضــاف 
مركــزي لخلق مظلة سياســية لــه وملراهناته 
إىل  الفلســطينية  القضيــة  أوصلــت  التــي 
طريق مسدود، وخاصة فيام يتعلق بلقائه 

مــع وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل بينــي 
غانتس، والتوافقات التي حصلت معه.

املجلــس  جمــع  وجــوب  عــىل  وشــدد 
املركزي الكل الوطني، إال أن عباس "الذي 
يريــد  مفهومــة  غــر  مشــاريعه  أصبحــت 
الســلطة،  لتحســني وضــع  مجلســا مفصــال 
املتحــدة  الواليــات  مــع  العالقــة  وإعــادة 
وعــودة املفاوضــات مــع االحتــالل"، مردفــا 
يعــاين  عبــاس  أصبــح  األخــرة  الفــرتة  "يف 
حالــة ضعــف شــديد، بســبب تنامــي قــوى 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة 

والرفض الشعبي لسياساته".
واستبعد تحقيق رئيس السلطة أي اخرتاق 
ألن  املركــزي،  املجلــس  عقــد  ملــف  يف 
الشــعبية،  الجبهــة  رأســها  وعــىل  الفصائــل 
سياســات  لتمريــر  جــرسا  تكــون  أن  ترفــض 

الجبهــة  أن  إىل  الفتــا  وتثبيتهــا،  عبــاس 
لديهــا رؤيــة شــاملة، وتبتعــد عــن املشــاكل 
الداخليــة، وأن موقفهــا يتقاطــع مــع مواقف 
حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
والجهــاد اإلســالمي، والجبهــة الدميقراطيــة 
اتفــاق  وجــود  بوجــوب  فلســطني،  لتحريــر 

داخيل يجمع الكل الوطني.
حــامس يف  مــع  تتقاطــع  الجبهــة  أن  وتابــع 
طلبهــا الحصــول عــىل ضامنات، للمشــاركة 
يف عقــد املجلــس املركــزي، ليكون لعقده 
مــا  مفعــول ونتائــج واقعيــة، مؤكــدا أن كل 
بــه عبــاس والســلطة كالم نظــري،  يتحــدث 
إذ مل نلمــس أي تغــر يف ســلوك فتــح، ومل 
تتغــر رؤيــة عبــاس التــي تراهن عــىل محور 
أمريــكا  وتدعمــه  االحتــالل،  روايــة  يتبنــى 

التي تعادي الطموح الفلسطيني.

اًل لتمرير سياساته" "عباس يريده مفصَّ

قيادي يف "الشعبية": لن ينعقد "المركزي" 
بالرغم من إغراءات السلطة لفصائل المنظمة
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 

بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 8407 / 2021
إىل املنفذ ضده/ عرفة حمدي محمد أبو صايف

طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف القضيــة رقــم 199 / 
2016 والصادر بتاريخ 2019/8/6م تنفيذ عيني والصادر لصالح املدعي/ 
بيــع  عــىل  االتفــاق  عقــود  بتنفيــذ  والقــايض  شــلدان  فــارس  حبيــب  ســعدي 
املحررة بتاريخ 2010/2/20م، 2016/2/20 و 1998/1/5م الواردة طي 
املــرز م/2 عــدد 16 تنفيــذ عينــي لذلــك عليــك تنفيــذ الحكــم الصــادر يف 
القضيــة رقــم 199 / 2016. لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف 
غضون أسبوعني وإذا مل تحرض خالل املدة املذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا عن 

التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجري.
حرر يف: 2022/1/12م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ عبــد العزيــز أمــني عبــد العزيــز الجبــور 
مــن خانيونــس هويــة رقــم/ 931442008 قــد تقــدم بطلــب لتصحيح اســم/ 
موكلته والذي يدعي أنه مسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // ثناء 

عبد الحميد إسامعيل
القطعة 57 القسيمة 53 + 31 
القطعة 58 القسيمة 40 + 33 

إىل االسم الصحيح له// ثناء عبد الحميد إسامعيل درويش
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  اللجنــة املختصــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ عبــد العزيــز أمــني عبــد العزيــز الجبور من 
خانيونس هوية رقم/ 931442008 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ موكله 
والذي يدعي أنه مسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // يارس محمد 

عبد العزيز الجبور
القطعة 57 القسيمة 53 + 31 
القطعة 58 القسيمة 40 + 33 

إىل االسم الصحيح له// يارس محمد عبد العزيز منصور
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
خالل مدة أقصاها خمسة عر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح 

يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . موفق محمد علوان

إعالن للعموم 
تصفية رشكة تصفية إجبارية 

تعلــن اإلدارة العامــة للــركات - املحافظــات الجنوبيــة أن رشكــة وليــد خالــد 
إمام إخوانه واملسجلة لدى اإلدارة العامة للركات/ وزارة االقتصاد الوطني 
كركة تضامن تحت رقم 5634553307 بتاريخ 1999/07/29بأنه صدر 
قــرار مــن محكمــة بدايــة غــزة بتاريــخ 2021/10/27 عــىل صفحــات الدعــوى 
رقم 2017/879 ببداية إجراءات التصفية االجبارية للركة املذكورة أعاله 
عر املصفي القانوين/ حســن ســعيد صهيون، لذا من لديه أية مطالبات أو 
حقوق مالية أن يتقدم بطلبه إىل املصفي القانوين املذكور أعاله جوال رقم 
0598892263 أو مراجعة اإلدارة العامة للركات بوزارة االقتصاد الوطني 

- املحافظات الجنوبية وذلك خالل 30 يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن 
تحريرا يف: 2022/1/11م

مراقب الركات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات -  مراقب الركات 

والقانون الدويل اإلنساين وتجرمه، بل وتصل إىل إدانة مصدريها، 
ومن أهم تلك القرارات: قطع رواتب آالف املوظفني العاملني يف 
القطاع الحكومي يف الضفة وغزة، وقطع موازنات لقطاعي الصحة 
والتعليم، بل وبلغ األمر أن يطلب من األطباء واملعلمني الجلوس 
يف البيــوت، ومنــع إصــدار جــوزات الســفر، والتســبب بإغــالق معر 

رفح، املنفذ الوحيد لقطاع غزة.
مل تتوقف الصور عند هذا الحد، بل زادة عند أول عدوان صهيوين 
إرهــايب اســتهدف املدنيــني العــزل يف غــزة يف 27 كانــون األول/ 
ســبتمر عــام 2008م، وارتقــى خاللهــا أكــر مــن 1200 شــهيد مــن 
النســاء واألطفــال والشــيوخ والشــباب، ومل يحــرك ســاكنا، واعتــذر 
عن دعوة وجهتها له قطر لحضور قمة الدوحة لبحث العدوان عىل 

غزة، وقال ترصيحه املعروف: سأذبح من الوريد للوريد.
يف عام 2014 تنازلت حامس عن حكومة الوحدة إلعطاء الفرصة 
لتحقيــق الوفــاق وشــكلت حكومــة رامــي الحمدللــه، فتنصلــت مــن 
مســؤولياتها تجــاه غــزة، وازدادت عمليــات قطــع الرواتــب والتهــرب 
مــن مواجهــة العــدوان عــىل غــزة يف معركــة العصــف املأكــول، ومــع 
قــدوم عــام 2017 فرضــت عقوبــات اقتصاديــة وإدارية قاســية عىل 
غــزة كان يف طليعتهــا وقــف التحويــالت الطبيــة ملــرىض الرسطــان، 
عــىل  البلــو  رضيبــة  وفــرض  للصحــة  التشــغيلية  املوازنــات  ووقــف 

الوقود وغريها.
مراســيم  أصــدر  عندمــا  2020م،  عــام  يف  لعبــاس  أخــرى  وصــورة 
االنتخابــات العامــة ســارع إىل إلغائهــا تحــت حجــج واهيــة مل تنطــِل 

عىل شعبنا وفصائله والقوائم املرشحة.
اتسمت فرتة محمود عباس طيلة الـ 17 عاما بـ:

- مالحقة املقاومة وتضييق الخناق عليها ومنع تصعيدها وضامن 
أمن االحتالل.

-    منع أي محاولة وفاق وطني مع الفصائل الفلســطينية والوحدة 
عىل خيار املقاومة.

-    قطع الطريق عىل كل محاوالت إدانة االحتالل يف املؤسسات 
الدوليــة، وحصــل ذلــك عندمــا تراجعــت الســلطة يف دعــم تقريــر 

غولدستون الذي أدان العدوان عىل غزة عام 2008م.
- التهــرب مــن اســتحقاق االنتخابــات الشــاملة التريعيــة والرئاســية 

فلــم تتــورع هــذه األجهــزة عــن ارتــكاب أي جرميــة يف ســبيل هــذه 
السياســات، فعمــدت إىل قمــع أي صــوت معارض ينتقد فســادها، 
كــر  أبريــاء  لفــظ  وقــد  لالحتــالل،  األمنــي  الوكيــل  بــدور  وقيامهــا 
أنفاسهم تحت سطوتها بسبب انتقادهم هذا السلوك املشني.. 
كان آخرهــم الناشــط واملعــارض البــارز نــزار بنــات الــذي اُغتيــل بعــد 

نصف ساعة من اعتقاله.
مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، فعبــاس اســتغل ســلطته لتحقيــق 
مآربــه الخاصــة مــن خــالل رسقة أموال الشــعب الفلســطيني، وإثارة 
الفنت، وبث خطاب الكراهية، ومحارصة قطاع غزة وفرض عقوبات 

واسعة ضد سكانه والتضييق عليهم بكل ما أويت من قوة.
ال أظن أن املكونات املختلفة لشــعبنا الذي ميتلك تجربة نضالية 
عبــاس  مســار  فشــل  عــىل  تختلــف  أن  ميكــن  عــدة،  لعقــود  متتــد 
التفــاويض مــع االحتــالل الصهيــوين، يف إنجــاز أي يش لقضيتنــا، 
الصهيــوين  االحتــالل  مالحقــة  أمــام  وقوفــه  تجلياتهــا  أبــرز  ولعــل 
يف املحاكــم الدوليــة وهــذا مــا حصــل أكــر مــن مــرة أبرزهــا تأجيلــه 
تقريــر "غولدســتون" عــام 2009، وبذلــك أضــاع الفرصــة ملالحقــة 
املســؤولني الصهاينــة عــىل جرائــم الحــرب التــي ارتكبوهــا يف قطــاع 

غزة.
وباالنتقــال إىل قضيــة ال تقــل خطــورة عــام ســبق، فــإن عبــاس ســعى 
أمــد  وإطالــة  الفلســطيني،  الشــعب  وحــدة  تفتيــت  إىل  قــوة  بــكل 

التقطــت أول صــورة للنظــام الســيايس للســلطة الفلســطينية عــام 
2003م، عندما عني الرئيس الراحل يارس عرفات أبو عامر محمود 
عبــاس رئيســا للــوزراء يف 19 مــارس 2003، وذهــب عــدد كبري من 
املؤرخني والباحثني واملحللني السياسيني وقتئٍذ إىل أن منصب 
نائــب الرئيــس اخــرتاع أمريــي )إرسائيــي( ُفّصــل ملحمــود عبــاس 
بديــاًل عــن عرفــات الــذي رفــض توقيــع اتفاقيــة كامب ديفيــد الثانية 
يف واشــنطن، وقــد ثبــت ذلــك واقعــا عندمــا ُفرِض الحصــار عىل أبو 

عامر داخل مقره باملقاطعة يف رام الله بالضفة املحتلة.
الصــورة الثانيــة يف 9 كانــون الثــاين/ ينايــر مــن عــام 2005م عندمــا 
الفلســطيني،  وللشــعب  للســلطة  رئيســا  عبــاس  محمــود  انتخــب 
قــادة أجهزتــه األمنيــة مبالحقــة  ويف أوىل إطالالتــه طالــب عبــاس 
كل أشــكال املقاومــة املســلحة ومطلقــي الصواريــخ ضــد االحتــالل 
الصهيوين، وأعطى أوامره بإطالق النار املبارش عىل من يقوم بهذا 

الفعل املقاوم.
صــورة أخــرى لعبــاس كانــت يف عــام 2006م، عندمــا فــازت حركــة 
حــامس بأغلبيــة يف االنتخابــات التريعيــة، وأبــدى عــدم رغبته يف 
التعاون معها، واســتخدمت جامهري حركة فتح داخل الســلطة يف 
لة،  عرقلــة املســار الدميقراطــي يف وجــه حــامس وحكومتها امُلشــكَّ
وافتعلــت املشــكالت السياســية واألزمــات االقتصاديــة يف محاولــة 
إلســقاط حــامس سياســيا عــر دفعهــا إىل الرتاجــع عــن االســتمرار 
يف العمــل الحكومــي، وعندمــا مل ينجــح ذلــك التقديــر، تــم تفعيــل 
خاصيــة الفلتــان األمنــي ضــد الحكومــة التي شــكلتها حامس، فضال 
عــن عــدم اســتجابة موظفــي القطــاع العــام املحســوبني عــىل فتــح 
وأوصــل  التريعــي  مــن  املعينــني  الــوزراء  نــداءات  أو  لتعليــامت 
أحــدث  2007م،  عــام  مؤســف  صــدام  إىل  الفلســطينية  الحالــة 

انقساما خطًرا هدد مستقبل القضية الفلسطينية.
للمجلــس  العــودة  ودون  عبــاس  محمــود  أعلــن  2007م،  عــام  يف 
برئاســة  العــارشة  الوحــدة  حكومــة  إقالــة  الفلســطيني،  التريعــي 
إســامعيل هنيــة وحــل التريعــي، وهــو ال ميلــك نصــا يف القانــون 

بحله، حيث ال يلغى املجلس الحايل إال بانتخاب غريه. 
توالــت القــرارات القاســية بحــق غــزة وســكانها مــن رئيــس الســلطة 
محمــود عبــاس، مــع أن تلــك القــرارات تتعــارض مــع القانون الدويل 

مازال معظم أبناء الشعب الفلسطيني يحاولون فهم عقلية الرئيس 
غــري الرعــي للســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، الــذي انتهــت 
مدة رئاســته فعليا عام 2009، فمنذ أن ترأس الرجل الســلطة قبل 
6210 أيــام، وهــو يدمــر أحــالم شــعبنا وقضيتــه الوطنيــة مــن خــالل 

تشبثه مبوقعه بكل قوة، وفشله عىل كافة املستويات.
محمود عباس الذي يقود السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة 
التحريــر الفلســطينية منــذ 2005، يف أعقــاب وفــاة يــارس عرفــات، 
كان ومــا زال يســوق أجهزتــه األمنيــة وقادتهــا إىل تكثيــف تعاونهــا 
األمني مع االحتالل الصهيوين، والتأكيد عليها بااللتزام الحديدي 
ببنــود اتفاقيــة أوســلو املشــؤومة، وخاصــة تلك التــي تتعلق باتخاذ 
اإلجــراءات املناســبة ضــد املقاومــني الفلســطينيني، إذ ظــل الرجل 

معارضا بشكل مطلق للعمل املسلح ضد االحتالل الصهيوين.
الــدور امللمــوس لعبــاس يف بنــاء العقيدة األمنية االنهزامية ألجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية، دفعه لحل الجناح املسلح لحركة "فتح" 
الذي أسســه ودعمه الراحل أبو عامر، كام أصدر توجيهات صارمة 
الســلمية منهــا،  الشــعبية  للتصــدي لكافــة أشــكال املقاومــة حتــى 
يفكــر يف  مــن  أو  ينارصهــا  مــن  بالكامــل، ومالحقــة كل  وإحباطهــا 

تأييدها.
ملامرســه  األمنيــة  ألجهزتــه  األخــرض  الضــوء  عبــاس  أعطــى  كــام 
أبشــع طــرق التعذيــب والتنكيــل بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 

واملجلــس الوطنــي، وعــدم القبول باإلجــامع الوطني الداعي إلعادة 
بناء منظمة التحرير.

-   زيادة حاالت االنقسام يف صفوف حركة فتح، وقد أصبحت فتح 
أكــر مــن تنظيــم يحــاول التفــرد بنفــوذ الحركــة املهيمــن عــىل أدوات 
إعــادَة  الفلســطيني  الشــعب  حتــى  تحــرم  التــي  الفاعلــة،  الســلطة 

ترتيب بيته.
- تقويــة التنســيق األمنــي مــع االحتــالل حتــى بــات يف نظــر عبــاس 
مقدســا، وتعنيــف العمــل املقــاوم حتــى أصبــح يــرى يف عينــه أنــه 

إرهاب.
وأمام هذه الصور األليمة ألدوار رئيس السلطة محمود عباس تجاه 
الشــعب الفلســطيني، كيف ال يطالب الشــارع بانتخابات شــاملة ال 
ُتســتثنى منهــا الرئاســة، وال يعــرض يف ســياقها االنتخابــات املحليــة 
الــكل  عــىل  تفــرض  الحالــة  تلــك  أن  كــام  يتيمــة؟  وحيــدة  منفــردة 
الفلسطيني الوقوف أمام مسؤولياته للحفاظ عىل حقوقه الوطنية 
والسياســية التــي يكفلهــا لــه القانــون، إضافــة إىل واقــع الحــال بأننــا 
نعيــش يف وطــن يجثــم عــىل ترابــه احتــالل مجــرم، وميكــن تلخيــص 

أهم األدوار للشارع الفلسطيني وفصائله:
-    رضورة فــرض واقــع االنتخابــات الشــاملة عــىل الســلطة ورئيســها 

ضمن الفعاليات الشعبية واملطالبات املجتمعية لها.
-    االهتــامم بزيــادة حالــة اإلجــامع والوفــاق الوطنــي وتوســيع دائــرة 
التامســك املجتمعــي يف غــزة والضفــة والقــدس والداخــل املحتــل 
بنــاء  عمليــة  لفــرض  ضاغــط  شــعبي  التحــام  لتشــكيل  والشــتات 
مؤسســات الشــعب الفلســطيني السياســية الرســمية مثــل منظمــة 
التحرير عىل أســس وطنية بعيدا عن املحاصصة والتفرد الحاصل 

لها اليوم.
هام  - عــىل املقاومــة الشــعبية واملســلحة يف الضفــة والقــدس ِبَعدِّ
ورفــع  االشــتداد  االحتــالل  وجــه  الحقيقيــة يف  املواجهــة  ســاحات 

الثمن الذي سيدفعه االحتالل وبرنامج التنسيق األمني.
الخالصــة: إذا أراد شــعبنا حريــة نظامــه الســيايس وإعــادة االعتبــار 
أغاللهــا  مــن  الســلطة  لتحريــر  ينطلــق  أن  فعليــه  التحريــر،  ملنظمــة 
واملرتبطــة  باالحتــالل  املتصلــة  واالقتصاديــة  والسياســية  األمنيــة 

بوجوده واستقراره.

حقيقيــة،  وطنيــة  وحــدة  أي  تحقيــق  وعــدم  الداخــي،  االنقســام 
وألن تحقيــق املصالحــة وإنهــاء االنقســام، يتطلــب إجــراء انتخابــات 
فلســطينية عامــة، عمــد عبــاس إىل الوقــوف حجــر عــرة يف طريــق 
التوصــل إىل اتفــاق مصالحــة حقيقيــة، يف محاولــة إلطالــة أمد بقائه 
يف منصب رئيس السلطة وذلك إىل أجل ال ينتهي إال بوفاته، فهو 
يدرك أن أي انتخابات قادمة لن تبقيه يف كرسيه، مام سيؤدي إىل 
فشل مروعه السيايس القائم عىل مالحقة املقاومة وحفظ أمن 

االحتالل الصهيوين.
سياســات رئيــس الســلطة محمــود عبــاس -كانــت وال تــزال– تشــكل 
كارثــة حقيقيــة عــىل شــعبنا وقضيتــه الوطنيــة العادلــة.. ولــذا ال بــد 
مــن التفكــري بقــوة يف كيفيــة إزاحــة هــذا الرجــل وجميــع أركان فريقه 
عــن املشــهد الفلســطيني، وميكــن أن يكــون هــذا مــن خــالل الثــورة 
التــي متــارس  والتنديــد  الشــجب  بوتقــة  مــن  والخــروج  وجهــه،  يف 
ردا عــىل االســتبداد واالســتعباد والظلــم والتجهيــل التــي أضحــت 
عنــوان الرجــل وســلطته، ومــن ثــم تشــكيل حالــة وطنيــة تنصهــر فيهــا 
مــن فصائــل ومؤسســات وشــخصيات فكريــة  كل مكونــات شــعبنا 
وسياســية وأكادمييــة للوقــوف ســدا منيعــا يف وجهــه، وال بــد مــن 
إدراك أهميــة تحقيــق املصلحــة الوطنيــة العليــا لشــعبنا املتمثلــة 
يف إعــادة االعتبــار لقضيتــه املركزية، وهي بكل تأكيد تعد الخطوة 

األوىل واألساسية يف تحرير فلسطني- كل فلسطني.

صورة السلطة يف سبعة عرش عاًما لعباس رئيًسا

محمود عباس.. رحلة ال تنتهي من االنهزامية

سامي الشاعر

أمام هذه الصور األليمة ألدوار 
رئيس السلطة محمود عباس 
تجاه الشعب الفلسطيني، كيف 
ال يطالب الشارع بانتخابات شاملة 
ال ُتستثنى منها الرئاسة، وال 
يعرض في سياقها االنتخابات 
المحلية منفردة وحيدة يتيمة؟ 
كما أن تلك الحالة تفرض على 
الكل الفلسطيني الوقوف أمام 
مسؤولياته للحفاظ على حقوقه 
الوطنية والسياسية التي يكفلها له 
القانون، إضافة إلى واقع الحال بأننا 
نعيش في وطن يجثم على ترابه 
احتالل مجرم، 

أمني خالد بركة

عباس سعى بكل قوة إلى تفتيت 
وحدة الشعب الفلسطيني، وإطالة 
أمد االنقسام الداخلي، وعدم تحقيق 
أي وحدة وطنية حقيقية، وألن تحقيق 
المصالحة وإنهاء االنقسام، يتطلبان 
إجراء انتخابات فلسطينية عامة عمد 
عباس إلى الوقوف حجر عثرة في طريق 
التوصل إلى اتفاق مصالحة حقيقية.
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القدس املحتلة/ عبد الرحمن يونس:
ال تزال كلمة "تخافوش" التي نطقت بها املقدســية منى الكرد 
قالتهــا  عندمــا  بأكملــه  الفلســطيني  الشــعب  مســامع  يف  تــرن 
لطأمنــة أهلهــا خــالل محاولــة قوات االحتالل اعتقالها من منزلها 
يف يونيــو/ حزيــران مــن العــام املــايض، فهــذه الكلمــة ترجمتهــا 
أرض  عــى  فعــاًل  جــراح  الشــيخ  وأهــايل  التــوأم  وشــقيقها  منــى 
الواقع، ووهبوا أنفسهم لخدمة القدس والقضية الفلسطينية.

فمنــى ومحمــد وأبوهــا نبيــل الكــرد إىل جانــب ثلــة مــن أهــايل 
الشــيخ جــراح أبرزهــم: أبــو العــال ســكايف صاحــب مقولــة "العهد 
هــو العهــد ولــن نفــرّط بشــر واحــد مــن أرضنــا"، وســامي ارشــيد 
محامي العائالت لدى محاكم االحتالل، وعارف حاد الشاهد 
واليســار  أصالــة  والشــقيقتان  جــراح،  الشــيخ  حــي  تاريــخ  عــى 

القاسم، باتوا أيقونات ُتعرف بهم قضية الشيخ جراح.
محمــد  التوأمــن  عــى  الضــوء  سنســلط  الســطور  هــذه  ويف 
ومنــى الكــرد اللذيــن أرعبــا دولــة االحتــالل النوويــة وهــّزا أركانهــا 
بكامريتهــا وبصوتهــا، إضافــة إىل عــارف حــاد الشــاهد الحــي 
الكــرد، وكيــف ســطع نجمهــا،  ابَنــي  فمــن هــا  القضيــة،  عــى 

وكيف أوصال قضية الشيخ جراح إىل أصقاع املعمورة؟
ولــد التوأمــان يف ذكــرى يــوم النكبــة الفلســطينية يف الخامــس 
حــي  يف  وترعرعــا   ،1998 لعــام  مايــو  أيــار/  شــهر  مــن  عــر 
اعتــداءات  وقــع  عــى  وكــرا  املحتلــة،  بالقــدس  جــراح  الشــيخ 
املســتوطنن، ومنــذ أن كانــا يف الثانيــة عــرة مــن عمرها، بدأ 
الشقيقان بتوثيق محاوالت املستوطنن االستيالء عى منازل 

يف الشيخ جراح؛ أي منذ بداية األزمة الحديثة للحي.
نعومــة  منــذ  التحــدي  لــواء  رفعــا  وشــقيقها  إنهــا  منــى  تقــول 
أظفارهــا، وأخــذا عــى عاتقيهــا حمــل قضيــة الشــيخ جــراح، 
فقــد وعيــا عــى رسقــة املســتوطنن نصــف بيتهــا واســتيالئهم 
عــى منــازل جريانهــم، وبقيــا خلــف الكواليــس حتــى انتــر ذاك 
العــريب  اإلعــالم  وتصــدر  القضيــة  معــامل  غــرّي  الــذي  الفيديــو 

والعاملي.
وظهــرت منــى يف مقطــع الفيديــو محــاِورة للمســتوطن يعقــوب 
الــذي اعــرف برسقــة بيــت عائلتهــا، ورد عليها بكل ســذاجة بأنه 

يف  اإلرسائيليــة،  املندوبــة  كلمــة  عــى  اعراضهــا  عقــب  زوم 
إشــارة واضحة لحجم التأثري الذي لعبته "صحافة املواطن" يف 

توضيح حقيقة األحداث ملالين املتابعن.
ويف حفــل تخرجهــا مــن كليــة الصحافــة يف جامعــة بــري زيــت، 
قدمــت نصيحــة جوهريــة قائلــة: "ال تســكتوا عــن الظلــم وقمــع 
الحريــات واالعتقــاالت السياســية ووثقوهــا وانروهــا"، متمنيــة 
أن تلغى قرارات التهجري القرسي بحق أهايل حي الشيخ جراح.

محمد التوأم الثاني
أمــا أخوهــا محمــد الكاتــب والشــاعر الفلســطيني، فــكان ُيحــرِّ 
الشــيخ  إىل  يعــود  أن  قبــل  املتحــدة  الواليــات  يف  املاجســتري 
لســكانها،  القــرسي  اإلخــالء  عمليــات  عــى  لالحتجــاج  جــراح 
وكان يكتــب شــعره ومقاالتــه باللغــة اإلنجليزية وعن موضوعات 
والهيكليــة  املنهجــي  والعنــف  العرقــي  والتطهــري  امللكيــة  نــزع 

واالستعار االستيطاين.
وكان من أعاله: عزيزي الرئيس أوباما.. أمتنى أال تظل صامًتا، 
"الغارديــان، 2013، و"جــديت، أيقونــة الصمــود الفلســطيني"، 
الشــيخ  رسقــوا  "إذا  األخــرية  أعالــه  ومــن   ،2020 نيشــن،  ذا 
جــراح"، مــدى مــر 2021، و"أطلــق الجيــش اإلرسائيــي النــار 
عــى ابــن عمــي - وتتحمــل الواليــات املتحــدة جــزًءا مــن اللــوم"، 

ذا نيشن، 2021.
اعتــالؤه  مشــهوًرا؛  محمــد  وجعــل  العــامل  انتبــاه  أثــار  مــا  ولعــل 
منــر األمــم املتحــدة، وخطابــه الواثــق، ولغتــه الهادئــة، وحديثــه 
لخطاباتكــم  وشــكرًا  الــدويل،  املجتمــع  أيهــا  "مرحًبــا  املتهكــم: 
تشــعر  باالحتــالل  القامئــة  الســلطات  أن  متأكــد  أنــا  املزلزلــة، 
يف  ليســت  األســاس  يف  املشــكلة   )..( اآلن  الشــديد  بالقلــق 
جهــل العــامل مبــا يــدور يف األرايض الفلســطينية بقدر ما يرتبط 
األمــر بالتقاعــس يف العمــل مــن أجــل إنهــاء املعانــاة املســتمرة 

منذ عرات السنوات".
والفلســطينين  املقدســين  معانــاة  الكــرد  رشح  خطابــه  ويف 
بشــكل عــام وعــن حصــار غــزة ومعانــاة أهلهــا، وأوضــاع األرسى 
واالســتعار  االحتــالل  بــزوال  إميانــه  مؤكــًدا  الفلســطينين، 
مــا،  يومــا  هنــاك،  "ســتكون  قائــال:  حديثــه  وختــم  اإلرسائيــي، 

إذا مل يرسقه فســيرسقه أحد آخر. اســتثمرت الشــابة املقدسية 
دراستها الصحافة وإتقانها اللغة اإلنجليزية يف خدمة القضية، 
انســتغرام  االجتاعــي  التواصــل  موقــع  عــى  فحّولــت حســابها 
-الــذي يتابعــه حالًيــا أكــر مــن 1.6 مليــون شــخص- إىل جبهــة 

نضال ضد االحتالل اإلرسائيي.
وشــقيقها،  هــي  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  نشــاطها 
وإدارتهــا حملــًة إلكرونيــة لتحشــيد الدعــم لقضيــة حــي الشــيخ 
جــراح حولهــا إىل أيقونــة حيــة، ســاهم يف ثبــات أهــايل الحــي 
الحــي  معانــاة  نقــل  يف  ونجحــت  اإلرسائيــي،  االحتــالل  أمــام 
بجرأتهــا إىل العــامل، فقد شــكلت وحدهــا قناة إعالمية تتحدث 
بعــد  العــامل، خاصــة  كل  عــرف قصتهــم  حتــى  شــعبها،  بلســان 

خوض املقاومة يف غزة حرًبا نرة للقدس وقضيتها. 
عــى وســائل  بــه حملتهــا  الــذي حظيــت  الكبــري  التفاعــل  وعــن 
التواصــل وأبــرز شــخصيتها للعــامل، توضــح منــى: "جــاءت فكــرة 
حملــة أنقــذوا حــي الشــيخ جــراح بعفويــة، فبعدمــا طرقنــا، نحــن 
الحــي، جميــع األبــواب الحكوميــة والحقوقيــة والدوليــة،  ســكان 
ومل نلــَق أي رد إيجــايب.. ارتأينــا -بصفتنــا شــباب نعيــش عــر 
إعالميــة  حملــة  نحــو  التوجــه  االجتاعــي-  التواصــل  شــبكات 
إلكرونيــة، عــى أمــل أن تلقــى الصــدى املطلــوب، وأن يعــرف 

الناس، عى األقل، ما يحدث يف هذا الحي املقديس".
وتكمــل: "كانــت شــبكات التواصــل االجتاعــي بصيــص األمــل 
الوحيــد املتبقــي لنــا، دفاعــًا عــن هــذه القضيــة العادلــة، مشــرية 
إىل أن الحملة حققت أكر ما هو متوقع منها بكثري، فلم نتوقع 
أن مالين الناس حول العامل باتوا، خالل فرة قياسية، يؤمنون 

بهذه القضية وأنها متسهم شخصًيا.
كتــم  فحــاول  وأرعبــه،  االحتــالل  أزعــج  اإلعالمــي  النشــاط  هــذا 
صوتيها واعتقلها يف شهر يونيو، بتهمة "القيام بأعال تخل 
بالنظــام والســلم وأعــال مثرية للشــغب"، قبــل أن تفرج عنها، 
الفلســطينية  األرايض  داخــل  معهــا  واســع  تضامــن  ظــل  يف 

املحتلة وخارجها.
جــاء االعتقــال بعــد تعــرُّض منــى للعنريــة وطردهــا مــن جلســة 
برنامــج  التابــع للجمعيــة األمميــة عــر  ملجلــس حقــوق اإلنســان 

أســاءنا،  تحمــل  وأخــرى  لتكرمينــا  تذكاريــة  ونصــب  متاحــف 
وســيقف النــاس فــوق أرضنــا ويعرفــون مبعاناتنــا، لكــن آمــل أن 
يــزال الفلســطينيون هنــا،  يحــدث كل هــذا االعــراف بينــا مــا 

نستحق العدالة والتحرير يف حياتنا".
بــأن  رأيــه  عــن  ســؤاله  عنــد  حتــى  متكــرا،  تجعلــه  مل  شــهرة 
ترعبنــي  أجــاب:  أيقونــة،  الفلســطينين يعترونــك وشــقيقتك 
هذه الكلمة، وأرفض أن ُنعطى هذه التسمية؛ ففي نهاية األمر، 
نحــن أفــراد لنــا آراؤنــا الخاّصــة، وقد نختلف فيهــا، قد أختلف مع 
أختي منى، وقد أختلف مع الناس اّلذين أطلقوا هذا الوصف. 

كا أّن الشخص األيقونة ُتْسَلب منه قدرته عى التقرير.
محمد ومنى بنشــاطها وجهودها ســاعدا عى إحداث تحول 
دويل بالخطــاب فيــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وباتــا أكــر 
األصــوات شــهرة للمهدديــن بفقــدان منازلهــم يف الشــيخ جــراح، 
ونظــًرا لتأثريهــا الواســع املحــي والــدويل، لذلــك اســتحقا أن 
يكونــا قــي قامئــة األكــر تأثــرًيا يف العامل لعام 2021 إىل جانب 
جو بايدن ورئيس املكتب السيايس لحركة طالبان وغريهم من 

قادة العامل واملؤثرين، وفق مجلة التايم األمريكية. 
وأهــايل  ومنــى  محمــد  أحدثــه  الــذي  التأثــري  إىل  النظــر  وعنــد 
الشــيخ جــراح، فــرى أن االحتــالل اإلرسائيــل مل يتحمــل الضجــة 
اإلعالميــة والدبلوماســية التــي فاقــت كل التوقعــات، ونوقشــت 
قضيــة الشــيخ جــراح يف األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن، فيــا 
كانــت عنوانــا لــكل االتصــاالت التــي جرت بــن الرئيس األمرييك 
جو بايدن ورئيس وزراء االحتالل السابق بنيامن نتنياهو خالل 
الحــرب عــى غــزة، كــا أجــرت تلــك األحــداث يائــري البيــد عــى 

ا. ا ودبلوماسيًّ قول إن الفلسطينين انتروا علينا إعالميًّ
الشاهد الحي على القضية

وللتعــرف عــى أصــل القضيــة يقــول املقديس ابن الشــيخ جراح 
لجــأت  عائلتــه  إن  القضيــة:  عــى  الحــي  الشــاهد  حــاد  عــارف 
مــن مدينــة حيفــا )شــال( يف عــام 1948 قبــل أن تســتقر يف 
رشقي القدس، ويف عام 1972، تفاجؤوا بإنذار من جمعيتن 
اســتيطانيتن ادعتــا ملكيتهــا لــأرض املقامــة عليهــا املنــازل 

وُطلب منهم إخالء املنازل بداعي أنهم دخلوا األرض عنوة.

املهــددة  جــراح  الشــيخ  عائــالت  أن  حــاد  الســبعيني  وأضــاف 
بالطــرد كّلفــت محامًيــا إرسائيلًيا اســمه إســحاق توســيه كوهن، 
واســتطاع أن يثبــت للمحكمــة افــراء املســتوطنن بــأن الســكان 
دخلــوا إىل املنــازل عنــوة، وأوضــح أنهم دخلوهــا مبوجب اتفاق 
مــع الحكومــة األردنيــة ووكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل 
الالجئن الفلســطينين )أونروا(، غري أنه يف أواخر الثانينيات 
أبرم املحامي اإلرسائيي ذاته اتفاقا مع املحامي الخصم، نص 
عــى أن الجمعيتــن االســتيطانيتن هــا املالكتن لأرض وأننا 

مستأجرون".
هــذه االتفاقيــة أّثــرت ســلبًيا يف الحــي بأكملــه ألنــه يف 2009 
ونتيجــة لهــا، اســتطاع املســتوطنون أن يســتولوا عــى 4 بيــوت 
مملوكــة لعائــالت الغــاوي وحنون والكرد، وبعد االســتيالء عليها 
قدمــت الجمعيــات االســتيطانية دعــاوى ضــد 3 عائــالت أخــرى 
الحقــا  قدمــت  ثــم  وداوودي  ودجــاين  حــاد  وهــي  الحــي  يف 

دعاوى ضد عائالت الصباغ والكرد والجاعوين واسكايف.
اإلرسائيليــة  املحاكــم  يف  قــرارات  باتخــاذ  الــرارة  كانــت  ثــم 
2020 و2021، لكــن التطــورات  بإخــالء هــذه املنــازل" خــالل 
االحتجاجيــة  والوقفــات  والتضامــن  والحــراك  حدثــت  التــي 
2021 أجــرت املحكمــة  الفلســطينية يف مايو/أيــار  الشــعبية 

العليا اإلرسائيلية عى تجميد هذه القرارات، وفق حاد.
اقراًحــا  لنــا  قدمــت  اإلرسائيليــة  "املحكمــة  بــأن  حــاد  يكمــل 
معينــة  لفــرة  محميــن  مســتأجرين  مبوجبــه  اعترتنــا  مرفوضــا 
مقابــل أن ندفــع اإليجــار للمســتوطنن، وبعــد تحديــد صاحــب 
امللكية يجري إخالؤنا أو تثبيتنا يف بيوتنا"، وبعد شــد وجذب 
الفلســطينية  العائــالت  بإخــالء  اإلرسائيليــة  املحاكــم  قضــت 

منازلها لصالح املستوطنن.
وختــم حــاد: "القلــق والتعــب النفيس موجــود ودائم من خالل 
مواقف املســتوطنن ضدنا يف الوقت الذي تقف فيه الرطة 
اإلرسائيلية معهم، ونحن نتصدى لهم بصدورنا العارية يف حن 

أنهم مدججون بالسالح".
ويبقــى الشــعار الــذي ُخــط عــى جــدران بيوت الشــيخ جراح "لن 

نرحل". 

التوأمان اللذان أرعبا الدولة النووية

ملف يتناول واقع القرية المقدسية 
"")الشيخ جراح( بالقدس المحتلة
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تتعلق مأساة حي الشيخ جراح بعشرات العائالت الفلسطينية التي عانت مرارة التهجير المتكرر في 
إثر نكبة عام 1948، حتى استقرت في هذا الحي المقدسي عام 1956، كانت هذه العائالت تأمل أن 

تكون هذه الهجرة األخيرة لها، إال أن مطامع االحتالل كانت وما زالت لها رأى آخر.
ويقطن الشيخ جراح اليوم أكثر من 3 آالف فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو ألف دونم، وهي 
آخــر مــا تبقــى لهم من أراض بعد مصــادرة آالف الدونمات من أراضي الســكان التي أقيمت فوقها 3 

مستوطنات تعرف بمستوطنات التلة الفرنسية.

القدس المحتلة-غزة/ عبد الله التركماني:

حقبــة  بدايــة  الحــي  هــذا  ســكان  وتعــرض 
التسعينيات من القرن الماضي، إلى خديعة 
وخيانــة مــن قبــل محــام إســرائيلي وكلــوه 
للدفــاع عنهــم، إذ عقــد هــذا المحامي مع 
دولــة االحتــال صفقــة دون علــم ســكان 
الحــي، تثبــت أن ملكيــة تلــك األرض تعــود 
للجمعيــات االســتيطانية، وتم منــح أهالي 
الحــي وضعيــة مســتأجرين، يســري عليهــم 

قانون حماية المستأجر«.
في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2008 تم إجاء 
عائلة الكرد من منزلها، وتكرر المشهد في 
أغسطس/ آب 2009 حينما تم طرد عائلتي 
ورفعــت  منزليهمــا،  مــن  والغــاوي  حنــون 
األعام اإلسرائيلية على هذه المنازل إيذانا 

بمرحلة جديدة لمعاناة السكان بالحي.
ويمثل هذا الحي أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
القــدس  لوقوعــه شــرقي  الفلســطينيين، 
المقاومــة  فصائــل  أطلقــت  إذ  المحتلــة، 
القــدس«  »ســيف  معركــة  الفلســطينية 
البطوليــة فــي مايــو الماضــي، دفاعــًا عــن 
هــذا الحي، الذي واجه اعتداءات إســرائيلية 

متكررة ومحاوالت لتهجير سكانه.
وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلســطينية 
بالحــي قرارات باإلخــاء، صدرت عن محاكم 
تحــركات  آخــر  وكان  مختلفــة.  إســرائيلية 
إلــى  منهــا  عائــات   4 التمــاس  الســكان، 
محكمة االحتال العليا، ضد قرارات طردها 

من منازلها.
خطر التهجير ال يزال قائمًا

عائلــة الصبــاغ المكونــة مــن 5 أســر، وعــدد 
أفرادها 32 شــخصا بينهــم 10 أطفال، هي 
إحــدى العائــات المهددة بالطرد، تخشــى 
أن تعانــي مــرارة الهجــرة واللجــوء مجــددًا 
بعد أن هاجرت العائلة من يافا عام 1948، 

فلسطيني جماعي وموحد، يضم كل بقاع 
وجودهم ســواء داخل فلسطين أو خارجها، 
بمــا يشــمل فلســطينيي الداخــل المحتــل 

والشتات.
صاعق تفجير

المقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  يؤكــد 
اإلســامية حماس، حازم قاســم، أن حركته 
تتابــع بدقــة كل ما يجري في الشــيخ جراح، 
لتهجيــر  االحتــال  ومــن ضمنهــا مســاعي 

سكانه.
وقال قاسم لصحيفة »فلسطين«: »مؤخرًا، 
أبلغنــا الوســطاء أن اســتمرار االحتــال في 
االعتداءات على حي الشــيخ جراح أو تنفيذ 
التهجيــر بحــق ســكانه، هــو بمنزلــة صاعــق 

تفجير حقيقي في المنطقة«.
ولفــت النظر إلى أن معركة ســيف القدس 
فــي  االحتــال  ســلوك  علــى  ردا  جــاءت 
لنــداءات ســكانه  واســتجابة  جــراح  الشــيخ 
الفلسطينيين لمحاولة تهجيرهم والتطهير 
العرقــي الــذي كان االحتال ينــوي تنفيذه 

بالمدينة.
وأشار قاسم إلى أن حماس تتابع أيضًا الحالة 
النضالية المتصاعدة الشعبية والجماهيرية 

ضد هذه السياسة اإلسرائيلية.
وتابــع: »بالتأكيــد االحتــال لــن يتوقف عن 
تنفيذ أجندته االســتيطانية، ونحــن أيضًا لن 
نتوقــف عن نضالنا حتى إنهاء هذا االحتال 

ووأد مشاريعه التهويدية«.
بعــد نجــاح المقاومــة فــي صــد مخططات 
االحتــال فــي الشــيخ جــراح فــي »ســيف 
مــن  االحتــال  حكومــة  زادت  القــدس«، 
دعمها لمجموعات المستوطنين اإلرهابية 
اعتــداءات متواصلــة علــى ســكان  لتنفيــذ 
الحــي تحــت إطــار »غيــر رســمي« مــن أجــل 

تاركــة خلفهــا بيوتهــا التــي اســتولى عليهــا 
القانــون  يمّكنهــا  أن  دون  مســتوطنون، 

اإلسرائيلي من استرجاعها.
يقــول الحاج محمــد الصبــاغ )71 عامًا( أحد 
أفــراد هــذه العائلة لصحيفة »فلســطين«: 
»إن خطــر التهجيــر ال يــزال يتهــدد العائلــة 
والعائــات األخرى في الحي، إذ إن محاكم 
االحتال ال تزال تراوغ وترفض وقف قرارات 
تهجير سكان الحي التي صدرت على فترات 

متفاوتة خال األشهر الماضية«.
أبــرز المخاطــر التــي تواجهــه ســكان  وعــن 
الشــيخ جراح في العام الجديــد، عّبر الصباغ 
عن خشــيته من أن يشــهد هذا العام تهجير 
ســكان الحي، وقال: »صحيــح أن المقاومة 
الفلســطينية فــي قطاع غــزة، ردعت دولة 
االحتــال عــن تنفيذ مخططاتهــا التهجيرية 
هــذه  أن  إال   ،2021 مايــو  فــي  بحقنــا 

المخططات ال تزال قائمة«.
وكان رئيــس حركــة حماس فــي الخارج خالد 
مشــعل، أكــد فــي 1 نوفمبــر 2021، أن مــا 
جــرى فــي مايــو الماضــي، يتكــرر وســيتكرر، 
الصهاينــة  مــن  العابثــون  عبــث  وإن  حتــى 
وظنــوا أنهــم يســتطيعون إلغــاء األثر الذي 

أحدثته معركة »سيف القدس«.
وقــال مشــعل خــال تصريحــات صحفيــة: 
إن »رئيــس الحركة إســماعيل هنيــة يواصل 
مــع عائــات أهلنــا فــي حــي الشــيخ جــراح 
برفــع معنوياتهــم، ومعنوياتهــم مرتفعــة، 
وأعطاهــم ضمانــة بــأن المقاومــة معهــم 
وســتدافع عنهــم«، مؤكــدًا بــأن المقاومة 

ستوجه إنذاًرا جديًدا لاحتال.
وشــدد الحــاج الصباغ علــى أن قضية الحي 
لمــا تمثلــه مــن قضيــة وطنيــة تعبــر عــن 
تمسك الفلسطيني بأرضه، يحتاج إلى عمل 

عدم جر المقاومة لمعركة جديدة معه. 
وقعــت آخــر هــذه االعتــداءات نهايــة عــام 
2021، إذ اقتحم ما يزيد على 20 مستوطنا 

أرًضــا فــي حــي الشــيخ جــراح تعــود لعائلــة 
سالم، وشــرعوا بوضع األعمدة واألساك 

الحديدية حولها بهدف السيطرة عليها.
وقبل أيام من نهاية العام، صادرت سلطات 
 5 قرابــة  مســاحتها  تبلــغ  أرًضــا  االحتــال، 
مدينــة  فــي  جــراح  الشــيخ  فــي  دونمــات 

القدس، بحجة »المنفعة العامة«.
مطامع االحتال في 2022

ويقــول رئيــس مركز القدس الدولي حســن 
الفكــر  الثابــت فــي  خاطــر: »المعــروف أن 
الصهيوني، هو االستياء على أكبر مساحة 
مــن األرض، وهــذا المبــدأ يصبــح مشــددًا 
عندمــا يتعلــق بمدينــة القــدس، وعــادًة ما 

يكون المبرر »المنفعة العامة«.
أن  لصحيفــة »فلســطين«  خاطــر  وأوضــح 
المنفعة العامة ال تعني إقامة مدرســة أو 
ملعب أو جامعة أو بنى تحتية لصالح سكان 
الحــي، بــل لصالــح المســتوطنات المحيطة 
بالحــي، وهــذا مــا يجــري فــي الشــيخ جــراح 

حاليًا.
 ،2022 الجديــد  العــام  يشــهد  أن  وتوقــع 
سيطرة )إسرائيل( على المزيد من األراضي 
والمنــازل المقدســية فــي الحــي، مضيفــًا: 
 33 »باتــت دولــة االحتــال تســيطر علــى 
فــي  أرض  قطعــة   58 أصــل  مــن  قطعــة 

الحي«. 
وبّين خاطر أن السيطرة الكاملة على الشيخ 
جراح، تهدف إلى عزل قرى شــمال القدس 
مثــل واد الجــوز وشــعفاط والعيســوية عن 

قلب مدينة القدس.
وأشــار إلــى أن االحتــال يســعى للســيطرة 

على حي الشيخ جراح من أجل وصل أراضيه 
األخــرى،  االســتيطانية  والمشــاريع  بالبــؤر 
وخاصة المشــروع االستيطاني القائم على 
تبلــغ  الــذي  المفتــي،  وبيــت  أرض  أنقــاض 
عــدد وحداتــه االســتيطانية اآلن 28 وحدة 
االحتــال  يطمــح  حيــن  فــي  اســتيطانية، 
بتوســيعها إلى 56 وحدة اســتيطانية خال 

العام الجديد.
إلــى  الدولــي  القــدس  مركــز  رئيــس  ونبــه 
يتمثــل  حاليــًا  بالحــي  المحــدق  الخطــر  أن 
بالضغوط اإلســرائيلية على ســكانه للقبول 
بمقتــرح التســوية، الذي يعتبر ســكان الحي 
مستأجرين فيه لصالح جمعيات استيطانية.

وتابع: »إن أهالي الحي رفضوا هذا المقترح، 
ولكن ســلطات االحتال ال تزال تســوق أن 
هذه الصفقة هي أفضل ما يمكن الحصول 
عليه بالنسبة للمقدسيين من سكان الحي.

وشــدد خاطر على أن سكان الحي يرفضون 
كل  أن  ويؤكــدون  الصفقــة،  هــذه  بشــدة 
مــن يتعامــل معهــا أو ُيجــري أي نقاشــات 
حولهــا هــو خائــن لقضيــة الحــي وللقضيــة 
الذيــن  الشــهداء  ولدمــاء  الفلســطينية 
استشــهدوا في معركة »ســيف القدس« 
التــي جاءت دفاعًا عن الحي وعن المســجد 

األقصى.
مشــاريعه  فــي  االحتــال  يتقــدم  وبينمــا 
االســتيطانية والتهويديــة فــي الحــي مــع 
مقاومتهــم  فــي  الفلســطينيين  اســتمرار 
وصمودهــم تحديــًا لهــذه المشــاريع، تبــدو 
السلطة الفلســطينية منفصلة عن الواقع 
تمامــًا وتغــط فــي ســبات عميــق، وكل مــا 
تراهن عليه هو إعادة إحياء مســار التســوية 
مــع حكومــة االحتــال الــذي أثبــت فشــله 

على مدار أكثر من 30 عامًا.

ا حماس: أبلغنا الوسطاء أن تهجير سكان الحي سيكون صاعق تفجير حقيقيًّ

المواجهة مستمرة
بين »الكف« و»المخرز«



Thursday 13 January 2022 9الخميس 10 جمادى اآلخرة 1443هـ 13 يناير/ كانون الثاني

توقع الخبير في شؤون القدس، د. جمال عمرو، أن تنتهز سلطات 
االحتــال اإلســرائيلي أي "منــاخ سياســي مناســب"، خــال عام 
2022، لطرد أهالي حي الشيخ جراح، في شرقي مدينة القدس 

المحتلة، محذًرا من أن "الشيخ جراح" يشكل بوابة لموجة شرور 
إسرائيلية "هائلة جدا"، وتهويد أحياء مقدسية أخرى.

وقــال عمــرو فــي حــوار مــع صحيفــة "فلســطين": إن "االحتال 
منــاخ سياســي  أي  فــي  الفرصــة  بطبعــه، وســينتهز  انتهــازي 
مناسب، لمهاجمة العائات األضعف في الشيخ جراح وطردها 
من منازلها، ويمكن أن يحقق إنجازا على هذا الصعيد"، الفًتا إلى 
أن إصرار السكان يدلل على أنهم لن يمرروا الهمجية اإلسرائيلية 
لاســتياء علــى منازلهــم، وســيكون هناك مواجهــات وصمود 

أسطوري في مواجهة االحتال.

القدس المحتلة-غزة/ حاوره محمد األيوبي:

وأضــاف: »إن االحتــال وضــع نصــب عينــه الســيطرة علــى 
الشــيخ جــراح بأي مبرر، ومنذ ســنوات ســيطر علــى 4 منازل 
فــي الحــي، من بينها منــزل الحاجة أم كامل الكــرد، ومنزلي 
عائلتــي الغــاوي وحنــون، وأخاهــم بضجــة إعاميــة أقل«، 
مشــيًرا إلــى أن التغطيــة اإلعامية الواســعة لألحداث في 
»الشــيخ جراح« أربكت االحتــال، وجعلت القناصل األجانب 

يناصرون سكانه.
وشدد على أن »أي تحرك إسرائيلي لطرد أهالي الشيخ جراح 
لن يكون يسيًرا، حيث ستكون هناك ردات فعل فلسطينية 
من أهالي الحي ومناصريهم، الفتًا إلى أن سكان الحي باتوا 
اليــوم أكثــر جــرأة ووعًيا مــن أي وقت مضى، بعــد أن كانت 

عملية إخاء البيوت األربعة األولى في الحي أيسر.
أهمية »الشيخ جراح«

والشــيخ جــراح بوابــة البلــدة القديمــة الشــمالية، ويفضــي 
للمســجد األقصى المبــارك، ويصل لباب الســاهرة، كما أنه 
حــي دبلوماســي، حيــث يوجد فيــه الســفارات األجنبية منذ 
العهد العثماني واالنتداب البريطاني وصواًل للعهد األردني، 
وهذا يؤكد تواصل الوجود الفلســطيني في المدينة، األمر 
الذي ُيغيظ االحتال ألن هذه السفارات لم تأخذ اعتمادها 

من االحتال، وفق ما يقول عمرو.
كما ضم »الشيخ جراح« مكتب منظمة التحرير عند تأسيسها 
عــام 1965، وبيــت المفتــي العــام للقــدس الحــاج »أميــن 
الحســيني«، وبعــض المؤسســات مثل مستشــفى العيون 
وبعــض الفنادق الفاخــرة، وهو ماصق للمنطقة الصناعية 
في حي »وادي الجوز« التي يســعى االحتال إلقامة على 
أنقاضهــا مــا يعــرف بمشــروع »وادي الســيليكون«، وذلك 

بتمويل إماراتي.
وقــال عمــرو: »إن الــذي يحصــل فــي الشــيخ جــراح جريمــة 
»يندى لها الجبين«، وأمر خطير جًدا، ألن الحجة اإلسرائيلية 
لاستياء على الحي، أنه في القرن الثامن عشر كان يعيش 
اليهود هناك، ويوجد به »مغارة الصديق شمعون«، وهي 

كذبة انكشف عدم صدقها. 
وأضاف: »اليهود يقولون إنهم مروا من هنا، وحيثما وطئ 
اليهود بأقدامهم أرضًا فهي أرض مقدسة لليهود، وليست 
للفلســطينيين أو المســلمين أو المســيحيين أو غيرهم، إذا 
كان األمــر بهــذا الشــكل الخطيــر جــدًا، علينــا أن نــدرك حجم 

المخاطر التي تحيط بمناطق أخرى«. 

المسار القانوني
وبخصــوص المســار القانونــي أمــام محاكــم االحتــال، أوضح 
عمــرو أن هنــاك عــدًدا مــن المحاميــن من القــدس واألراضي 
المحتلــة عــام 1948 يتقاضــون أمــام المحاكــم اإلســرائيلية، 
ويرفعــون االلتماســات، بعدما أخذوا التفويض من الســكان، 
ويخاطبــون البعثــات الدبلوماســية والســلطة فــي رام اللــه، 
ويحاولــون أن يدفعوهــا دفًعا، ويحاولــوا أن يحرجوا الحكومة 
األردنيــة مــن أجــل التحــرك علــى المســتوى الرســمي، ورفــع 

قضايا لألمم المتحدة.
وأضاف: »هناك دفاع قانوني مستميت، وقضية الشيخ جراح 
بالنسبة للمحامين قضية رابحة، وهي إنسانية بالدرجة األولى، 
كما لســكان الحي حقوق سياســية باعتبارهم مدعومين من 

هيئة أممية »أونروا«، التي بنت مساكنهم.
وحول »التسوية« التي عرضتها محكمة االحتال العليا، قال: 
»التســوية« ولــدت ميتــة وســتبقى ميتــة، وهــي أبشــع صور 
الخــداع اإلســرائيلي المجــرب، حيــث بمجرد موافقــة األهالي 
علــى الصفقــة، هناك نص قانوني خلــف الصفقة غير موجود 
فــي النص األصلي، يحول األهالي إلى »مســتأجرين محميين 
لمدة 15 عاًما«، تنتهي األجرة بمياد الجيل الثالث، وهو جيل 
الشباب الحالي، وسيطلب منهم مغادرة منازلهم وتسليمهم 

فور توقيع آبائهم على الصفقة.
ولفت إلى أنه تم تنبيه أهالي الشــيخ جراح إلى هذه الخديعة 
اإلسرائيلية الكبيرة جًدا والغادرة، والسكان لن يقعوا في هذا 

الفخ على اإلطاق.
وعــن موقــف حكومة االحتــال الجديدة من قضية »الشــيخ 
جــراح«، أوضــح عمــرو أن حكومة نفتالي بينيــت تريد أن تنتصر 
من خال تحقيق إنجاز هائل جًدا إلرضاء المستوطنين من أجل 
الحصــول على أصواتهم، عبر االســتيطان فــي الضفة الغربية 

والجوالن السوري، وتفريغ 6 أحياء في القدس.
وأشــار إلــى أن الحــرب علــى القــدس أساســية جــًدا بالنســبة 
لحكومــة االحتــال، التــي تهــدف لتهويــد أحياء الشــيخ جراح، 
وبطــن الهوى وعين اللوزة والبســتان ووادي حمص، ووادي 
يأصــول، الــذي يخطط إلزالة 100 من بيوته وبناء مســتوطنة 

على أنقاضها.
ولفــت إلــى أن حكومــة بنيــت هــي حكومــة تناقضــات، وهي 
تجمــع مصلحة كان هدفها إســقاط حكومــة بنيامين نتنياهو، 
لكــن عمودها الفقري حكومة مســتوطنين متطرفين، وهي 

تهجير أحياء مقدسية
وحــذر مــن نجــاح االحتال في طرد أهالي الشــيخ جراح، يعني 
انتقاله لتهويد وتهجير أحياء مقدســية أخرى بزعم أن لليهود 
كان وجــود فيها خال أزمان ســابقة، كـ«بطــن الهوى« الذي 
يزعم أن يهود من اليمين كانوا يعيشــون فيها، و«البســتان« 
الــذي يزعــم أنــه كان فيــه حدائــق للملــوك )ســليمان وداود 

عليهما السام( سنة 1000 قبل المياد.
وبيــن أن أهالــي الشــيخ جراح هجــروا منازلهم في أحياء الشــطر 
الغربي من مدينة القدس في إثر نكبة عام 1948، ووكالة غوث 
وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين »أونــروا« هــي التي أنشــأت 
منازلهــم بالتعاون مــع وزارة »التعمير واإلنشــاء« األردنية، في 
الشيخ جراح، وعليه يجب أن يعود هؤالء إلى منازلهم في غربي 
القــدس ألنهــم لم يطــؤوا أرضا كمــا يزعم اليهود، بــل يملكون 

وثائق ملكية لها، وهم ما زالوا أحياء منذ تهجيرهم. 
وشــدد على أن قيادة الســلطة في رام الله مقصرة في هذا 
الملف، وهي لم تضغط على األردن للدفاع عن الشيخ جراح، 
بصفته هو الذي منح المنازل للعائات، قبل أن يعطي األردن 
بعض الوثائق التي كانت لديه للسكان، على خجل، والتي لم 
تكــن كافيــة، حيــث مــا زال الموضوع ينظــر فيه أمــام القضاء، 

وهناك أوامر بإخاء 4 بيوت.
ا وإصراًرا من أهالي الشــيخ  ولفــت إلــى أن هناك صراًعا قضائيًّ
جــراح علــى الربــاط والثبــات فــي مواجهــة أوامر اإلخــاء، في 
حيــن أن االحتــال مرتبــك تمامــا، ألنه ياحظ حجــم التعاطف 
والتضامــن من الشــعب الفلســطيني، وتهديــدات المقاومة 
فــي قطــاع غــزة، وال ســيما بعــد معركــة »ســيف القدس«، 

إضافة إلى أن االحتال محرج أمام األوربيين واألمريكيين.
ونبــه إلــى أن االحتــال يحســب حســاب التغطيــة اإلعاميــة، 
ورباط أهالي القدس، واســتخدام القوة، ووســائل االستنجاد 
بالقناصــل األجانــب الــذي جــاؤوا وأعلنــوا عــن تضامنهــم مــع 

أهالي »الشيخ جراح«.  
وذكــر أن قضيــة الشــيخ جــراح أخاقيــا هــي فاشــلة بالنســبة 
لإلســرائيليين، فهي تكشــف وجههم الكالح اإلجرامي، الذي 
هو أسوأ من »أبرتايد« جنوب إفريقيا، فهم عليهم أن يسلموا 
البــاد ألهلهــا األصليين، ولن يســتطيعوا أن يثبتوا ملكية أي 
متر في فلسطين، و6 مايين فلسطيني مهجرون في أنحاء 
األرض يريــدون العــودة إلــى أراضيهــم التــي هجــروا منها عام 

1984، »شاء االحتال أم أبى«.

مجرمة بكل المقاييس.
السلطة مقصرة

أما بخصوص تقييمه لدور الســلطة في إســناد الشــيخ جراح، 
قــال إن: الســلطة مقصرة جــًدا في التحرك نصــرة للحي، وما 
فعله الشقيقان منى ومحمد الكرد يستحقان عليه أن يكونا 
وزراء خارجية، ويعجز عن فعله وزير السلطة في رام الله رياض 

المالكي.
وأوضح أن »السلطة تختبئ دائمًا خلف األردن، باعتبار األخيرة 
وصية على المقدســات، وهي التي نفذت مشــروع »أونروا« 
إلســكان المهجريــن مــن منازلهــم عــام 1948، حيــث ارتكبــت 
»جريمة كبرى« بتلكئها في نقل ملكية المنازل لألهالي، بعد 

أن بدأت فيه.
»بالبعــد  قــال:  جــراح،  الشــيخ  لنصــرة  المطلــوب  وبشــأن 
اإلستراتيجي يجب كف األذى والحصار العربي عن قطاع غزة، 
فهذا ينصر الشيخ جراح بشكل مباشر، ويرفع المعنويات عاليا 
جدًا، ويبدو األمر بالنســبة لإلسرائيليين ليس لقمة سائغة أو 
يســيًرا، فغزة ســتلقن االحتال الدرس باســم الفلســطينيين، 
مستدرًكا: »غزة يجب أال تقاتل وحدها، ويجب أن يكون هناك 
تحــرك مــن الضفة الغربيــة، ونريد نصرة مــن مخيم جنين حتى 

جباليا، فهذا التضامن الهائل يربك االحتال«. 
وذكــر أننــا بحاجــة لمنابــر إعاميــة قويــة تدعــو لنصــرة غــزة 
والقــدس، ليبقــى التضامــن ســيد الموقــف، ألنــه ال يمكــن 
الطلــب مــن غــزة أن تقــدم مزيــًدا مــن الشــهداء والضحايــا 
والخســائر باســم القدس، وسائر الضفة الغربية تتفرج، مشيًرا 
إلى أن جهاز »األمن الوقائي« التابع للسلطة الذي يستنزف 
%30 من ميزانية السلطة شغله الشاغل اعتقال الشرفاء في 

الضفة. 
ودعا عمرو المنابر اإلعامية الفلسطينية، ونشطاء التواصل 
االجتماعــي الذيــن لديهم هامش من الحرية، إلى حث ســكان 
القدس للتضامن مع أهالي الشيخ جراح، والتواصل مع البعث 
األجنبيــة حتــى ال تقاطــع الشــيخ جــراح، وتبقى األمــور مربكة 

لاحتال.
كما دعا لحث ســكان الحي بأســمائهم على عدم التوقيع أو 
الخروج من بيوتهم، وإشــعارهم أنهم في دائرة االســتهداف 
االهتمــام  دائــرة  وفــي  العاصفــة«،  و«عيــن  اإلســرائيلي 
الفلسطيني، وأننا لن نترككم، وإحراج السلطة واألردن بأنهم 

مقصرون.

االحتالل سينتهز »المناخ السياسي 
المناسب« لطرد أهالي »الشيخ جراح«

ا السلطة مقصرة جدًّ

ل بوابة  "الشيخ جراح" ُيشكِّ
لموجة شرور إسرائيلية 

وتهويد أحياء أخرى
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يحــرص عبــد الفتاح ســكافي علــى تحفيز أبنائــه وأحفــاده يومًيا 
علــى مواصلــة الصمــود والنضال في معركتهــم المتواصلة مع 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي الرامية لطردهم من منزلهم في 

حي الشيخ جراح الذي يعد الرئة الشمالية للمسجد األقصى.   
وســكافي واحد من بين أربع أســرة فلسطينية مهددين بالطرد 
منــذ أكثــر مــن عقد من منزلهمــا بالحي الذي حصل على شــهرة 

هائلة حول العالم بفعل صمود ســكانه، والدعم الواســع الذي 
حصــل عليــه مــن قبــل المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غزة 

مطلع الصيف الماضي. 

القدس المحتلة- غزة/ تامر قشطة: 

يرفض توريث مأساة اللجوء ألبنائه وأحفاده

منزله وحقله مهددان 
بالهدم والمصادرة

رفض الرجل المسن كل المغريات على مدى خمسة عقود، 
على الرغم من أنه يعيش مع أبنائه وأحفاده الـ14 في شقة 
ال تتجــاوز مســاحتها 120 متــًرا. ويقضــي معظــم وقته في 

فناء منزله المزروع بأشجار الحمضيات والزيتون اآلن.
يقــول ســكافي: »االحتــال يعمل على طردنا منذ ســنوات 
طويلــة، مــن أجل إنشــاء تواصل جغرافي اســتيطاني، والحّد 
مــن الترابــط الجغرافــي الفلســطيني مــع أســوار القــدس 

القديمة«.
ويضيف: »لكن االحتال ال يعرف بأن عائلتي وسكان الحي 
لــن يتخلــوا عــن منازلهــم، ومســتعدون للتضحيــة بالغالــي 

والنفيس حتى ال يمر مخطط الطرد والتهجير«. 
وقــع حــي الشــيخ جــراح تحــت االحتــال عــام 1967، وهــو 
ماصــق لحــدود الرابــع مــن يونيو/حزيــران بالجهــة الغربيــة 
الشــمالية، ومن هنا يكتسب أهميته اإلستراتيجية في نظر 

االحتال.
والشيخ جراحة ماصق لما بات يعرف بـ«خط الهدنة« الذي 
تــم ترســيمه عام 1949، وهو »الخــط األخضر« الفاصل بين 
شــطري المدينة الشــرقي والغربي. ولشطب الخط األخضر 

بضع كيلومترات وحواجز عسكرية وتعقيدات أمنية، هدفها 
طرد الفلسطينيين من عاصمتهم األبدية. 

ويؤكــد الرجــل: »لــن أســمح أن تتكــرر مأســاتي وأنــا طفــل 
مــع أحفــادي اآلن )...( نحــن هنــا متجذرون كأشــجار الزيتون، 

وسنبقى هنا ما دامت قلوبنا تنبض بالحياة«.
وبالنســبة للمســن ســكافي فإن العام الماضي كان األشــد 
عليه وعائلته في مواجهة أطماع المســتوطنين لاستياء 
علــى منزلــه وأرضــه البالغــة 450 متًرا. ويشــير الرجــل: »رغم 
القيود الوحشــية على البناء والضرائب الباهظة واإلجراءات 
األمنيــة المعقــدة حــول الحــي فإنــي أرى في عيــون أبنائي 

وأحفادي حالة من الصمود«. 
يبعد منزل ســكافي عن أســوار المســجد األقصى كيلو متر 
واحًدا، ويقطع الرجل تلك المسافة سيًرا على األقدام خال 
عشــر دقائق إلى ربع ســاعة، لكن الرجل يشتكي مثل أقرانه 

في الحي من اإلجراءات األمنية المتبعة باألشهر األخيرة. 
ولحــي الشــيخ جراح أربعــة مداخل، وجميعها تســيطر عليها 
ســلطات االحتــال، وتتعمــد التنغيــص علــى الســكان عنــد 
دخولهــم وخروجهــم، وتمنع أي زائر مــن الوصول إلى عمق 

الفاصــل بيــن شــطري المدينــة بالكامــل، شــيدت ســلطات 
االحتال 3 فنادق إسرائيلية قبل سنوات وفق سكافي. 

يعــود تاريــخ الحــي وتأسيســه إلــى قبــل أكثر مــن 900 عام، 
وأخــذت القريــة اســمها مــن األميــر حســام الدين بن شــرف 
الديــن عيســى الجراحي، وهــو طبيب القائد المســلم صاح 

الدين األيوبي، وما زال ضريحه موجودا بالشيخ جراح.
وتبلغ مســاحة الحي 18 دونما و400 متر، ويمتلك ســكانه 
28 قســيمة، وشــيدت على أرضه 73 شــقة ســكنية، تمكن 
المســتوطنون مــن االســتياء علــى 13 شــقة خــال العقد 

األخير.    
تجــرع ســكافي مرارة الطرد عندمــا كان طفًا، عندما هربت 
عائلتــه مــن منزلهــا فــي حــي البقعــة غربــي القــدس بفعل 
هجمات العصابات الصهيونية آنذاك، واستقر بها الحال في 

حي الشيخ جراح عام 1956. 
كان عمــر ســكافي عندمــا هجــرت عائلتــه مــن منزلها ســبع 

سنوات آنذاك.   
وبيــن منــزل ســكافي )72 عاًمــا( فــي الشــيخ جــراح، ومنــزل 
عائلته الواقع في الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة 

الحي وفق ما يقول سكافي.
ويضيــف: »علــى تلــك المداخل تقــع اعتقــاالت واعتداءات 
االحتــال  أنــف  رغــم  حياتنــا  نواصــل  ذلــك  ورغــم  يوميــة، 

ومستوطنيه«.
وبدأت معاناة عائلة سكافي في عام 2009، عندما أصدرت 
محكمة االحتال قراًرا بإخاء العائلة من منزلها، ومنذ ذلك 
الوقــت تســتمر إجــراءات التقاضــي التي قال عنها ســكافي 

بأنها »مسيسة«. 
ويوضح سكافي بأن ما فعلته المقاومة الفلسطينية 
فــي غــزة الصيــف الماضي من أجــل حي الشــيخ جراح 
ســاهم فــي تعزيز روح الصمود والتحــدي لدى عائلته 

وجميع سكان الحي. 
ورفــح  والخليــل  اللــه  ورام  وغــزة  جــراح  »الشــيخ  ويقــول: 
جميعهم يمثلون جسد فلسطين، وألجلهم يجب أن يتوحد 
االحتــال  وأطمــاع  مخططــات  لمواجهــة  الفلســطينيون 
التــي ال تنتهــي.. مــا جرى في مايو الماضــي كان جرس إنذار 
لاحتــال بــأن أهالي الشــيخ جراح ليســوا وحدهــم، وأن كل 
إنسان حر رغم ألمه وحصاره مستعد للتضحية من أجلهم«.  
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املوضوع/ نرش أمر ببع )هياكل حديدية لحاممات 
زراعية( باملزاد العلني

بناًء عىل القرار الصادر بتاريخ 2021/12/26 عىل ذمة القضية التنفيذية 
للتجــارة  ميــدو  رشكــة  التنفيــذ/  طالــب  بــن  املتكونــة   2020/1818 رقــم 

واملقاوالت ميثلها السيد/ سهيل خضري هوية 925823965.
واملنفذ ضده/ يوسف سالمة حمدان قشطة هوية 908295579.

والقايض بنرش أمر بيع عىل صفحات القضية التنفيذية رقم 2020/1818، 
هياكل حديدية لحاممات زراعية أوصافها 

كاآليت: 
• حــامم يبلــغ مســاحته 1950 مــًرا مربًعــا، ماســورة قطــر 3 إنــش )مثــن الهيــكل 
الحديدي للحامم مبلغ 21000 شيكل(، مالحظة/ الحامم مزروع بندورة مثمرة. 
• حــامم يبلــغ مســاحته 1877.4 مــر مربــع، ماســورة قطــر 3 إنــش )مثــن الهيــكل 
الحديدي للحامم مبلغ 20000 شيكل(. مالحظة/ الحامم مزروع بندورة مثمرة. 
• حــامم يبلــغ مســاحته 1877.4 مــر مربــع، ماســورة قطــر 2 إنــش )مثــن الهيــكل 
الحديدي للحامم مبلغ 8000 شيكل(، مالحظة/ الحامم مزروع فليفلة ألوان. 
• حــامم يبلــغ مســاحته 746.4 مــر مربــع، ماســورة قطــر 3 إنــش )مثــن الهيــكل 
الحديدي للحامم مبلغ 5000 شيكل(، مالحظة/ الحامم مزروع فليفلة ألوان. 
• إجاميل الثمن للهياكل الحديدية الزراعية مببلغ )54000 شيكل( فقط. 
وقــد حــددت جلســة يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/1/25م للمزايــدة، لــذا 

عىل من يرغب بالدخول للمزايدة مراجعة دائرة 
التنفيــذ خــالل الــدوام اليومــي قبــل موعــد البيــع، وأن يدفــع املشــرك تأمينًا 

قدره %10 من قيمة التثمن. 
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة 
يف االستئناف رقم: 2015/457

يف الطلب رقم: 2021/527 )نرش مستبدل(
املستدعي/ نبيل عطا موسی مرتجى - من غزة شارع الوحدة بجوار برج شوا وحرصي 

- هوية رقم )968525816( ، وكياله املحاميان/ مروان الربش وطلعت خميس.
املســتدعى ضدهم/ 1. فؤاد رشــاد خورشــيد بصفته الشــخصية وباإلضافة 
لباقــي ورثــة والدتــه / رشــا أميــن شــحيرب- مــن غــزة شــارع الشــهداء بالقرب من 

مفرق حيدر مقابل سلطة النقد بجوار منزل/ طالل مرتجى.
2. رشــاد معــن خورشــيد بصفتــه الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة والــده/ 

معــن رشــاد خورشــيد - مــن غــزة شــارع الشــهداء بالقــرب مــن مفــرق حيــدر 
مقابل سلطة النقد بجوار منزل/ طالل مرتجى.

3. نعمتي رشاد خورشيد - من غزة شارع الشهداء بالقرب من مفرق حيدر 

مقابل سلطة النقد بجوار طالل مرتجى. 
4. محمــد خليــل محمــد دهمــش - بصفتــه الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة 

والدته املرحومة/ هند رشاد خورشيد - من غزة شارع الشهداء بالقرب من 
مفرق حيدر مقابل سلطة النقد بجوار طالل مرتجى.

5. سامية رشاد خورشيد - من غزة شارع الشهداء بالقرب من مفرق حيدر 

مقابل سلطة النقد بجوار طالل مرتجى.
6. سلوى رشاد خورشید - من غزة شارع الشهداء بالقرب من مفرق حيدر 

مقابل سلطة النقد بجوار طالل مرتجى.
7. محمــود محمــد أحمــد الحنــاوي بصفتــه الشــخصية وباإلضافــة لباقــي ورثــة 

والدتــه املرحومــة/ ســعاد رشــاد خورشــید - مــن غــزة شــارع الشــهداء بالقــرب 
من مفرق حيدر مقابل سلطة النقد بجوار طالل مرتجى. 

موضوع تبليغ/ تبليغ املستدعى ضدهم بطريق النرش املستبدل.
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

إىل املستأنف ضدهم من األول حتى السابع مبا أن املستأنف قد أقام عليكم 
االستئناف رقم 2015/457 استئناف غزة، واستنادًا إىل ما يدعيه املستأنف 
للــرد عــىل  الحضــور إىل هــذه املحكمــة  لذلــك عليكــم  يف الئحــة االســتئناف 
االستئناف، كام يقتيض عليكم أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري 
خالل خمســة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة، علاًم بأنه قد تحدد 

لها جلسة يوم األربعاء املوافق 2022/1/26 لنظر االستئناف.
وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم ينظر يف االستئناف باعتباركم حارضين.

غزة يف 2022/1/9م.       رئيس قلم محكمة استئناف غزة
أ. هناء مايض     

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 9481 / 2018

إىل املنفذ ضدهم/ 1.عامر أحمد جرب أبو خوصة 2.محمود أحمد جرب أبو 
خوصة 3.محمد أحمد جرب أبو خوصة 4.جرب أحمد جرب أبو خوصة 5.بالل 
أحمد جرب أبو خوصة 6.عبد الله أحمد جرب أبو خوصة 7.كاملة أحمد جرب 

أبو خوصة 8.منال أحمد جرب أبو خوصة 
طبقــًا للحكــم الصــادر ضدكــم مــن محكمــة صلــح غــزة يف القضيــة رقــم 305 / 
والصــادر  مشــركة  أمــوال  تقســيم  2018/3/20م  بتاريــخ  والصــادر   2014

لصالــح املدعيــة/ يلينــا فكتوريــا فالدميــري أبــو خوصــة والقــايض بإزالــة الشــيوع 
بــن املدعيــة/ بصفتهــا الــواردة يف الئحــة الدعــوى/ يلينــا فكتوريــا فالدميري أبو 
خوصــة باألصالــة عــن نفســها وبوصايتهــا عــن أبنائهــا/ دانيــال وآدم وأمــرية أحمــد 
أبــو خوصــة واملدعــى عليهــم/ عــامر أحمــد جــرب أبــو خوصة ومحمــود أحمد جرب 
أبــو خوصــة ومحمــد أحمــد جــرب أبــو خوصــة وبــالل أحمــد جــرب أبــو خوصــة وجــرب 
أحمــد جــرب أبــو خوصــة وعبــد اللــه أحمــد جــرب أبــو خوصــة وكاملــة أحمــد جــرب أبو 
خوصــة ومنــال أحمــد جــرب أبــو خوصة وصبحية أحمد جرب أبو خوصة يف املنزل 
واألرض موضــوع الدعــوى الواقعــة ضمــن القســيمة رقــم )158 – 159 – 160( 
من القطعة رقم 705 من أرايض غزة الرمال والبالغة مساحتها 252 م2 وذلك 
بعــرض حصــة املدعيــة بصفتهــا الواردة يف الئحة الدعــوى للبيع باملزاد العلني 
فيــام بــن الــرشكاء لهــذا املقســم وذلــك وفقــًا لألصــول القانونيــة املتبعــة بهــذا 
والتاســع  والثامــن  والخامــس  األول  عــدا  مــا  عليهــم  املدعــى  وتضمــن  الشــأن 
بالرسوم واملصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة لذلك عليكم تنفيذ الحكم 
الصادر يف القضية رقم 305 / 2014 لذلك عليكم الحضور إىل دائرة التنفيذ 
يف غضــون أســبوعن وإذا مل تحــروا خــالل املــدة املذكــورة فإنكــم ُتعــدون 

ممتنعن عن التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي
مدير تنفيذ محكمة بداية غزة / أ. رامي صلوحةحرر يف: 2022/1/12م

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/49(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: معــاذ 
زهــري إســامعيل مقــاط مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800455990 بصفتــه وكيــال 
عن: مريم ســعدي بشــري عمرو باالصالة عن نفســها وبوكالتها عن/ فيصل عثامن 
صــادق عمــرو ومحمــد فيصــل عثــامن عمــرو وفاطمــة نايــف عبــد اللــه عمــرو وغــادة 
عزام ســعدي عمرو وعبري عزام ســعدي عمرو وســهيل ســعدي بشــري عمرو ومها 
ســعدي بشــري الناظــر وعامــر عبــد الرحمــن بشــري عمــرو وعبــد الرحمــن عامــر عبــد 
الرحمن عمرو وسعدي عامر عبد الرحمن عمرو ومريم عامر عبد الرحمن عمرو 
مبوجب وكالة رقم: 26651 / 2021 صادرة عن كاتب عدل محكمة بداية رام الله

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف القطعة 
724 القسيمة 428 املدينة غزة الدرج

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 تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 12 /2022/1م

مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

غزة/ نور الدين صالح- األناضول:
افتتحــت اإلغاثــة الزراعيــة قــي قطاع 
للمنتجــات  معرضــًا  أمــس،  غــزة، 
الزراعية والصناعية والراثية محلية 
الصنــع، تحــت اســم "وطنــي ُمنتج"، 

ويستمر عىل مدار يومن.
وضــم املعــرض الــذي أقامته اإلغاثة 
الشــوا  رشــاد  قاعــة  يف  الزراعيــة 
 60 غــزة،  مدينــة  وســط  الثقــايف 
إمــا  تعــود  مختلفــة  إنتاجيــة  زاويــة 
وإمــا  الخــاص  للقطــاع  وإمــا  ألفــراد 

لجمعيات تعاونية.
ضمتهــا  التــي  املنتجــات  أبــرز  ومــن 
زوايا املعرض "املخلالت والزيتون 
والزيــت والتمور والخضــار والفواكه 
واألجبــان ومــواد التجميــل واألثــواب 

واإلكسسوارات املطّرزة الراثية".
وذكــرت مســؤولة املنــارصة واإلعالم 
اإلغاثــة  يف  الجامهــريي  والعمــل 
الزراعية نهى الرشيف، أن الجمعية 
املعــرض  تنظيــم  عــىل  اعتــادت 

سنويًا بشكل دوري.
لصحيفــة  الرشيــف  وقالــت 
املعــرض  تنظيــم  إن  "فلســطن"، 
الشــعب  أن  للعــامل  رســالة  هــو 
الفلســطيني رغــم الحصــار واألزمــات 
التي مير بها قطاع غزة، إال أنه ما زال 

مستمرًا يف اإلنتاج وبجودة عالية. 
يهــدف  املعــرض  أن  وأوضحــت 
للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا 
والحصــار اإلرسائيــي الــذي يعيشــه 
وانعكــس  ســنة،   15 منــذ  القطــاع 
املنتجــة،  الجهــات  بعــض  عــىل 

وخاصة فئة الشباب.
كام يهدف املعرض وفق الرشيف، 

الشــبان  لــكل  بيئــة  خلــق  إىل 
ملنتجاتهــم  للرويــج  والشــابات 
والتعريف بأنفسهم لكل مستهليك 
بــرشاء  األخــري  وليقــوم  غــزة،  قطــاع 
املنتجــات بســعر عــادل يخفــف مــن 
العــبء الواقــع عــىل أصحــاب هــذه 

املشاريع. 
املعــرض  رســالة  أن  وأضافــت 
ولدينــا  البقــاء  عــىل  قــادرون  "اننــا 
االبتكارات والطاقات الشــبابية التي 
قدراتهــم حتــى  لبنــاء  فيهــا  نســتثمر 
أن  مؤكــدًة  املنافســة"،  يســتطيعوا 
الشــباب  فئــة  يســتهدف  املعــرض 
مــن  كبــرية  نســبة  تشــكل  التــي 

املجتمع.
أصحــاب  غالبيــة  أن  إىل  ولفتــت 
متوســط  املعــرض  يف  الزوايــا 
أعامرهم ما بن 29-19 عامًا، وهم 
الركيــزة  ألنهــا  املســتهدفة،  الفئــة 
األساسية يف االقتصاد الفلسطيني 
والناتج املحي، واألكرث معاناة يف 

عدم توفر فرص عمل.
األعــامل  ريــادة  أن  إىل  وأشــارت 
أحــد  هــي  الصغــرية  واملشــاريع 
وتوســيع  الفرصــة  إلتاحــة  املداخــل 
العمــل  ثــم  ومــن  الشــباب  خيــارات 
أن  إىل  الفتــة  توظيفهــم،  عــىل 
أنشــطة  مــن  أصيــل  جــزء  املعــارض 
مــن  وســيلة  ألنهــا  الزراعيــة  اإلغاثــة 
لآلخريــن  الرســائل  إيصــال  وســائل 

والوصول للعامل أجمع.
"مطبــخ  اســم  تحمــل  زاويــة  ويف 
الفلســطينية  تعمــل  االنــرشاح"، 
عــىل  عامــا(   42( نصــري  هيفــاء 
صناعــة املعّجنــات، مســتعينة بفرٍن 

صغــري، يك تبيــع منتجاتهــا "طازجــة 
للزّوار".

نصــري، الحاصلة عىل دبلومتن من 
كليــات أكادمييــة، واحــدة يف إدارة 
التأهيــل  املؤسســات، والثانيــة يف 
املجتمعــي، مل تحــَظ بفرصــة عمــل 

يف مجال تخصصها منذ تخرّجها.
مــرشوع صناعــة  ولجــأت نصــري إىل 
وبيعهــا  املنــزل،  يف  املعّجنــات 
وقــرب  املــدارس  ملقاصــف 
 ،2007 عــام  الطبيــة،  العيــادات 
مبحــاذاة  القاطنــة  أرستهــا،  إلعالــة 
بيــت  بلــدة  رشق  الفاصــل  الســياج 

حانون، شاميل قطاع غزة.
وتعــرّض منــزل نصــري، لالســتهداف 
عــام  منــذ  مــرات،   3 اإلرسائيــي، 
2009، كان آخرهــا يف مايــو/ أيــار 

املايض.
تعــرّض  مايو/أيــار،  "يف  وقالــت: 
تســببت  مــا  املنــزل ألرضار جزئيــة، 
التــي  واملعــّدات  اآلالت  بتعّطــل 
َأستخدمها يف مرشوعي الخاص".

ويعــاين مــا يزيــد عــن مليوين نســمة 
يف قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية 
الحصــار  جــّراء  للغايــة،  مرديــة 
 ،2007 منــذ  املســتمر  املشــدد 
الفقــر  نســب  بارتفــاع  تســبب  مــا 

والبطالة.

جمعيــة  تعــرِض  أخــرى،  زاويــة  ويف 
التعاونيــة"،  الزراعيــة  "خانيونــس 
منتجــات  خشــبية،  رفــوف  عــىل 

الزراعة اآلمنة.
وقــال عبــد الله األســطل، املهندس 
هــذه  إن  الجمعيــة،  يف  الزراعــي 
املنتجات "ذات الجودة العالية، تم 
املبيــدات  اســتخدام  دون  إنتاجهــا 

الحرشية أو األسمدة الكيميائية".
املنتجــات  هــذه  إن  قائــاًل:  وتابــع، 
اآلمــن  الغــذاء  تقديــم  "تســاهم يف 
يف  دور  لهــا  أن  كــام  للمســتهلك، 
الحفاظ عىل البيئة والربة آمنة من 

مخّلفات األدوات الكيميائية".
وأوضــح أن القطــاع الزراعــي يف غــزة 
يعاين جّراء االستهداف اإلرسائيي 
واملحاصيــل،  لــألرايض  املبــارش 

خاصة يف أوقات الحروب.
وبــّن أن األرايض التابعــة للجمعية، 
والتي تساهم يف تشغيل مزارعن، 
مبدينــة خانيونــس، تــررت بشــكل 

كبري خالل مايو/ أيار.
يونيــو/  يف  الزراعــة  وزارة  وقالــت 
إجــاميل  إن  املــايض،  حزيــران 
تكّبدهــا  التــي  واألرضار  الخســائر 
القطاع الزراعي بن 10 و21 مايو/
204 ماليــن دوالر  نحــو  بلــغ  أيــار، 

أمرييك.

غزة/ فلسطن:
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  وقعــت 
للتجــارة  النقــب  أهــل  مــع رشكــة  املعلومــات 
واملقــاوالت )مرافــق( اتفاقيــة تــوزع مبوجبهــا 

الرشكة الربيد الداخي يف قطاع غزة.
وأفــاد املديــر العــام للراخيــص يف الــوزارة م. 
زيــاد الشــيخ ديــب أن هــذه الخطــوة تــأيت يف 
القطــاع  الــوزارة عــىل تعزيــز دور  إطــار حــرص 
الخــاص، والعمــل عــىل زيادة جودة الخدمات 

الربيدية.

صحفــي  بيــان  يف  ديــب  الشــيخ  م.  وأوضــح 
أمس، أن رشكة أهل النقب قد تأهلت لذلك 
الــذي  الداخــي  الربيــد  توزيــع  عطــاء  ضمــن 
طرحتــه الــوزارة وفقــًا ملعايــري الجــودة والنزاهة 
وضــامن تقديــم أفضل الخدمــات للمواطنن، 
معربــا عــن متنياتــه لرشكــة )مرافق( يف النجاح 
للمعايــري  وفقــا  الربيــد  توزيــع  يف  والتميــز 

املتفق عليها.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة رشكة أهل 
ثقــة  حــازت  الرشكــة  أن  الشــياح  وائــل  النقــب 

الــوزارة بإرســاء العطــاء عليهــا معربا عن شــكره 
للــوزارة وطواقمهــا لجهودهــا يف دعــم وتعزيــز 

دور القطاع الخاص.
رشكــة  ســتقوم  االتفاقيــة  هــذه  ومبوجــب   
)مرافق( بتنفيذ أعامل توزيع الربيد الداخي 
الربيــد  توزيــع  إىل  إضافــة  للــوزارة  الــوارد 
الداخــي للــرشكات واملؤسســات، وســيكون 
لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات دور 
اإلرشاف والرقابــة عــىل أداء الرشكة واســتقبال 

شكاوى املواطنن والعمل عىل معالجتها.

رفح/ فلسطن: 
بحثــت بلديــة رفــح إعــادة تأهيــل 
وتشغيل محطة تدوير النفايات 
الصلبة وإنتاج السامد العضوي 
يف مدينــة رفــح واســتخدامه يف 

أعامل الزراعة.
وفــٍد  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
البيئــة  أصدقــاء  جمعيــة  مــن 
بعضــو  ممثــاًل  الفلســطينية 
مجلس إدارتها م. عاطف جابر، 
محمــد  م.  التنفيــذي  ومديرهــا 

النريب ملقر بلدية رفح أمس. 
وكان يف استقبال وفد الجمعية 
رئيــس البلديــة أحمــد الصــويف، 
ومديــر  دهليــز،  محمــد  ونائبــه 
مهنــد  والبيئــة  الصحــة  دائــرة 

املشــاريع  دائــرة  ومديــر  معمــر، 
محمد رسحان.

بلديــة  أن  إىل  الصــويف  وأشــار 
رفــح مســتمرة يف جهودهــا لدعــم 
الغــذايئ؛  األمــن  الزراعــة وترســيخ 
وزيــادة  الربــة  خــواص  بتحســن 
تشــجيع  خــالل  مــن  خصوبتهــا، 
للبيئــة،  الصديقــة  املشــاريع 
وتوفــري  الخــراء،  الرقعــة  ونــرش 
الســتخدامها  العضويــة  األســمدة 
رؤيتهــا  مــع  متاشــيًا  الزراعــة،  يف 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  يف 

املستدامة وجودة الحياة.

مناقشــة  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
التحديــات التــي تواجه تشــغيل 
عــام  منــذ  املوجــودة  املحطــة 
وفــد  قــدم  حيــث   ،2010

الجمعية رشًحا وافًيا عن طبيعة 
واســتعرض  املحطــة،  عمــل 
لتطبيقهــا  التــي يســعى  األفــكار 
إلعــادة  القادمــة  الفــرة  خــالل 
تشــغيلها بالتعــاون مع البلدية، 
يف ظل زيادة كميات النفايات 
محطــات  تســتقبلها  التــي 
بشــكل  واملكــب  الرحيــل 

يومي.

بلدية بيت الهيا 
تنئش برئ مياه يف 
منطقة المنشية

بيت الهيا/ فلسطن: 
غــزة  بلديــة  يف  امليــاه  قســم  أنشــأ 
حــول  "رحمــة  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
منطقــة  يف  جديــدة  بــًرا  العــامل"، 
املنشــية، حيث تبلغ القدرة االنتاجية 
يخــدم  الســاعة،  يف  كوًبــا   )70( لــه 

12000 نسمة يف املنطقة .

عــامد  م.  امليــاه  قســم  رئيــس  وقــال 
العطــار يف بيــان صحفــي: "يــأيت هــذا 
املــرشوع ضمــن خطــة القســم؛ لتعزيــز 
وصــول امليــاه للمواطنــن يف مناطــق 
خفــض  مــع  بالتزامــن  كافــة،  املدينــة 
نسبة فاقد املياه، ضمن خطة منهجية 

واسراتيجية".

غزة/ فلسطن:
الفلســطينية  األهليــة  املنظــامت  شــبكة  طالبــت 
الحكومــة  عــىل  بالضغــط  األورويب  االتحــاد 
بوقــف  قرارهــا  عــن  الراجــع  أجــل  مــن  الهولنديــة 
متويل اتحاد لجان العمل الزراعي وعدم الرضوخ 

لالبتزاز اإلرسائيي.
مكتــب  مبديــر  لقائهــا  خــالل  الشــبكة  وأكــدت 
فتيحــة  أميــن  غــزة  قطــاع  يف  األورويب  االتحــاد 
مبقــر االتحــاد األورويب يف مدينــة غــزة أمــس، أن 
القــرار الهولنــدي جــاء اســتجابة لحملــة التحريــض 

غزة/ فلسطن:
أكــدت لجنــة الرقابــة والحريات العامة وحقوق 
اإلنسان يف املجلس الترشيعي سعيها الجاد 
نحو إقرار ترشيعات جديدة أو تعديل قوانن 
بهــدف حاميــة املواطنــن مــن وســائل  قامئــة 
االحتيــال االلكــروين وتشــكيل بيئــة ترشيعيــة 
نفســه  لــه  تســول  مــن  وكل  للمحتالــن  رادعــة 

العبث بأمن املواطن أو األمن االقتصادي.
جــاء ذلــك خــالل اجتــامع دوري عقدته اللجنة 
مبدينــة  الترشيعــي  املجلــس  مبقــر  أمــس 

املــدين  املجتمــع  منظــامت  ضــد  اإلرسائيليــة 
للمواثيــق  فاضــح  انتهــاك  وهــو  الفلســطيني، 
تشــكيل  يف  وللحــق  الدوليــة  واملعاهــدات 

الجمعيات واستقاللية عملها.
العمــل  لجــان  اتحــاد  أن  إىل  الشــبكة  وأشــارت 
الزراعــي هــو منظمــة أهليــة تعمــل تحــت القانــون 
الــدويل  القانــون  مبــادئ  وملتزمــة  الفلســطيني 
وحقــوق اإلنســان، ولهــا دور مهــم يف تعزيــز صمــود 
وانتهــاكات  اعتــداءات  مواجهــة  يف  املزارعــن 
االحتــالل اإلرسائيــي. وشــددت عــىل أن االحتــالل 

وحضــور  نعيــم،  هــدى  النائــب  برئاســة  غــزة، 
الرحمــن  وعبــد  العبادســة،  يحيــى  النــواب 
عــدة  ملناقشــة  دقــة،  أبــو  ويونــس  الجمــل، 
قضايــا متعلقــة باألمــن االقتصــادي والنصــب 
لــه  الجديــدة  والصــور  اإللكــروين،  واالحتيــال 

مثل التسويق الهرمي والشبيك.
ضحيــة  وقــع  مواطــن  كل  اللجنــة  ودعــت 
االلكــروين  واالحتيــال  النصــب  عمليــات 
للتوجه لجهات االختصاص الرســمية وتقديم 
شــكوى لهــا مرفق بــكل التفاصيل حتى تتمكن 

التحريــض  حملــة  خــالل  مــن  يســعى  اإلرسائيــي 
وتصنيــف املنظــامت األهلية مبا يســمى باإلرهاب 
مــن أجــل تجفيــف منابــع التمويــل لهــذه املنظامت 
انتهــاكات  فضــح  يف  املهــم  دورهــا  وتقويــض 
صمــود  تعزيــز  إىل  الهادفــة  وبرامجهــا  االحتــالل 
املزارعن عىل أرضهم. وطالبت شبكة املنظامت 
األهليــة االتحــاد األورويب بــرورة اســتمرار دعمــه 
التحــاد لجــان العمــل الزراعي وغريه من املنظامت 
األهلية، والضغط من أجل حامية هذه املنظامت 

ومواجهة حملة التحريض اإلرسائيلية.

من توفري الحامية الالزمة له.
الترشيعيــة  املعالجــات  اللجنــة  وبحثــت 
هــذه  للجــم  والهادفــة  الفاعلــة  والرقابيــة 
يف  التنفيذيــة  الجهــات  ودور  الظاهــرة، 
املساهمة مبعالجتها، فيام أقرت عقد ورشة 
عمــل مــع كافــة الجهــات املختصــة حــول تلــك 
القضيــة بحضــور الخــرباء يف مجــال التســويق 
بهــدف  قانونيــن  ومستشــارين  االلكــروين 
الوصــول ألفضــل صيــغ ممكنــة مــن شــأنها ردع 

املخالفن.

المنظمـــات األهليـــة تطالـــب برتاجــع هولنــدا 
عـــن وقـــف تمويــــل لجـــان العمــل الزراعــي

خالل اجتماع دوري

"لجنـــة الرقابــة": نسعـــى إلقـــرار ترشيعـــات 
تحمــــي المواطنيــــن مـــن االحتيــال اإللكرتونــي

"االتصاالت" توقع اتفاقية مع "رشكة أهل 
النقــــب" لتوزيــــع الربيــــد فـــي قطـــاع غـــزة

بلدية رفح تبحث إعادة تشغيل محطة تدوير النفايات

"وطين ُمنِتج".. 
معـــــرض للمنتجــــات الزراعيـــــة فــــي غــــزة

  )Apa(     إحدى زوايا المعرض بمدينة غزة أمس
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دوري "ooredoo" الممتاز  2022-2021
الشجاعية يضيف شباب خانيونس لقائمة ضحاياه ويبتعد بالصدارةالشجاعية يضيف شباب خانيونس لقائمة ضحاياه ويبتعد بالصدارة

شباب خانيونساتحاد الشجاعية 0 2
• بطاقة المباراة:

الجولة  )6(
التاريخ: 12/1/2022 

شــباب   x الشــجاعية  اتحــاد  الفريقــان: 
خانيونس

امللعب: الريموك
النتيجة: )2-0(

أصحاب األهداف:
عطيــة)41(   عــاء  الشــجاعية:  *اتحــاد 

محمد الحداد )70( 
العقوبات:

بطاقة صفراء: )2(
دهــان  محمــد  الشــجاعية:   اتحــاد   *

وإبراهيم النتيل

طاقم الحكام واملراقبني
هاين مسمح )حكم ساحة( رشيد حمدومة 
)مســاعد  خطــاب  ومــروان  أول(  )مســاعد 
ثان(، عبد السام أبو سليسل )حكم رابع(

ُمقيــم   .. بشــري  وســام   : املبــاراة  مراقــب 
الُحكام: عصام بشري

تشكيلة الفريقين:
* اتحاد الشجاعية:

خــريي  حــرارة،  مــويس  الجــرو،  أحمــد   
مهــدي، محمــد مريــش، مصطفــي حســب 
اللــه )مصعــب مشــتهي ٧٢(، وســيم فــرج، 
أحمــد حــرارة، عــاء عطيــة  )محمــد دهــان 
٧٢(، محمد الحداد، عمر العرعري، محمود 

سلمي )محمد الزق ٨٩)
- مدرب الفريق: هيثم حجاج

- قائد الفريق: عاء عطية
* شباب خانيونس:

عبيــدة،  أبــو  إســام  العــراج،  أبــو  شــادي 
أســامة  البطــراوي(  محمــد  التــري،  محمــد 
أبــو  معتــز  مــويس،  أبــو  وليــد  البيطــار٧٣(، 
ســل، محمــد أبــو مــويس، رأفــت الربدويــل 
عــودة،  أبــو  هيثــم   ،)٧٣ الــزرايب  )عبداللــه 
أبــو عبيــدة (أحمــد حجــازي ٩٠(،  ســليان 

رشف محسن )رفيق عاشور ٦٠(.
- مدرب الفريق: محمد أبو حبيب

- قائد الفريق: محمد أبو مويس

غزة / مؤمن الكحلوت:
واصــل اتحــاد الشــجاعية ابتعــاده يف صــدارة 
فــوزًا  دوري الدرجــة املمتــازة، بعــد أن حقــق 
مهــًا عــى نظــريه شــباب خانيونــس بهدفــني 
أمــس  جمعهــا  الــذي  اللقــاء  يف  نظيفــني 
عــى ملعــب الريمــوك مبدينة غــزة، يف ختام 
دوري  مــن  الســادس  األســبوع  منافســات 
لكــرة  املمتــازة  الدرجــة  ألنديــة   "ooredoo"

القدم.
يف  عطيــة  عــاء  الشــجاعية  هــديف  وســجل 
الدقيقــة  يف  الحــداد  ومحمــد   ،41 الدقيقــة 
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بهــذا الفــوز رفــع رصيد الشــجاعية رصيده إىل 
16 نقطــة ليبتعــد يف صــدارة الرتيــب، فيــا 

تجمــد رصيــد شــاب خانيونــس عنــد 11 نقطة 
أمــام  األهــداف  وبفــارق  الثــاين،  املركــز  يف 
خانيونــس  واتحــاد  رفــح،  وخدمــات  شــباب، 

عى التوايل.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

ومكثــف  قــوي  بضغــط  األول  الشــوط  بــدأ 
للشــجاعية، ولعب محمد الحداد كرة رأســية 
مــرت بجــوار القائــم، بينــا حــاول عــاء عطيــة 
بتســديدة قويــة مــن خارج الصنــدوق، أبعدها 

الحارس أبو العراج بصعوبة بالغة.
أكــر  مــرور  بعــد  للضيــوف  هجمــة  أول  ومــن 
لعــب  اللقــاء،  بدايــة  عــى  نصــف ســاعة  مــن 
إســام أبــو عبيــدة كــرة رأســية ردتهــا العارضــة 
جــاءت  برأســية  الحــداد  عليــه  رد  للملعــب، 

خارج الشباك.
افتتــاح  مــن  عطيــة  عــاء  متكــن  ذلــك  بعــد 
زميلــه  مــع  الكــرة  تبــادل  أن  بعــد  التســجيل، 
الزاويــة  يف  بإتقــان  ووضعهــا  حــرارة  أحمــد 
عنــد  العــراج،  أبــو  شــادي  للحــارس  اليــرى 

الدقيقة ٤١.
الشوط الثاني

بدأ شــباب خانيونس الشــوط الثاين مهاجًا، 
عــى أمــل خطــف هــدف التعــادل، ولكن عى 
كــرة  عكــس املجريــات ســدد محمــد ســلمي 

قوية علت العارضة بقليل.

هــدف  عــن  يســفر  أن  كاد  النشــامى،  ضغــط 
بعــد أن لعــب محمــد أبــو مويس كــرة عرضية، 
الجــرو،  أحمــد  الحــارس  يــدي  مــن  أفلتــت 
عبيــدة،  أبــو  ســليان  بالاعــب  وارتطمــت 

وخرجت خارج حدود امللعب.
حــاول محمــد البطــراوي بتســديدة قويــة مــن 
بقليــل،  العارضــة  فــوق  الكــرة  بعيــد، وجــاءت 
بعدها استقبل الضيوف الهدف الثاين، بعد 
أن لعــب محمــد الحــداد كــرة عرضيــة زاحفــة 
تســللت مــن بني املدافعــني وحارس املرمى 
وواصلــت طريقهــا نحــو الشــباك يف الدقيقــة 
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ونــدرت  النشــامى،  فريــق  الهــدف  أحبــط 
بــدأ  بينــا  املنافــس،  اتجــاه مرمــى  محاوالتــه 
فريــق الشــجاعية بتناقــل الكــرة للحفــاظ عــى 

النتيجة، وهو ما تحقق.
وبينا كانت املباراة تلفظ أنفاســها األخرية، 
لعب أحمد حرارة كرة عكسية، بعد استقباله 
فــوق  جــاءت  مريــش،  محمــد  زميلــه  عرضيــة 

العارضة بقليل.

غزة/ وائل الحلبي:
مجموعــة  ترتيــب  لصــدارة  الربيــج  أهــي  قفــز 
الوســطى والجنــوب بــدوري الدرجــة الثالثــة، بفــوزه 
الثمــني عــى شــباب املغــازي بهدفــني دون رد، يف 
املباراة التي جمعت الفريقني عى ملعب الدرة، 
يف ختــام مباريــات الجولــة السادســة وقبل األخرية، 
والتــي شــهدت تخســري الشــوكة إداريــًا أمــام الرابط 

3-0 بسبب مشاركة أحد العبيه املوقوفني.

أهي الربيج اعتى الصدارة بعد فوزه الثمني عى 
شــباب املغــازي بهدفــني دون رد، يف املبــاراة التي 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
مــن  الرابعــة  الجولــة  منافســات  تواصلــت 
بطولــة دوري "جــوال" للكــرة الطائــرة يف قطــاع 
جباليــا،  خدمــات  مــن  لــكل  بانتصــارات  غــزة، 

والصداقة، والكرامة، ومناء.
بعدمــا  الجولــة،  قمــة  جباليــا  خدمــات  وحســم 
بثاثــة  الشــباب  فــوزًا نظيفــًا عــى جــاره  حقــق 
النحــو  عــى  نتائجهــا  نظيفــة، وجــاءت  أشــواط 
 ،)٢٥-٢٢( الثــاين   ،)٢٥-١٨( األول  التــايل: 

والثالث )٢٥-١٩(.
قاد اللقاء تحكيميًا: حاتم حمودة )حكم أول(، 
املقيــد  ســمري  ثــان(،  )حكــم  املقيــد  أســامة 
مســجًا، محمــد درابيــه، ومحمــد كباجــة عــى 

جمعــت الفريقــني عى ملعب الدرة، لريفع الربيج 
رصيــده إىل 11 يف املركــز األول بفــارق األهــداف 
عــن معــن صاحــب نفــس الرصيــد، وتوقــف رصيــد 
املركــز  يف  وحيــدة  نقطــة  عنــد  املغــازي  شــباب 
الســابع واألخري. أســامة أبو غرقود افتتح التســجيل 
الســعيدين  محمــد  يحســم  أن  قبــل   )15( للربيــج 

الفوز بتسجيله للهدف الثاين )90+6(.
الحكام: يوسف قشطة للساحة ومرسيل أبو شدق 
وأمجــد العطــار مســاعدين ومحمــد الحســني رابعًا.
ويف نفــس الســياق قــررت لجنــة املســابقات باتحاد 

الخطوط، وجال حسونة من لجنة الحكام.
املجمــع  عــى  مســتحقًا  فــوزًا  منــاء  وحقــق 
جــاءت  و  رد،  دون  أشــواط  بثاثــة  اإلســامي 
 ،)٢٥-٢٣( األول  التــايل:  النحــو  عــى  نتائجهــا 

الثاين )٢٥-٨(، الثالث )٢٥-١٢(.
)حكــم  حســونة  عاطــف  تحكيميــًا  اللقــاء  قــاد 
ســمري  ثــان(،  )حكــم  الزعانــني  جميــل  أول(، 
املقيــد مســجًا، ياســني عــوكل، وحســن غنيم 
لجنــة  مــن  حســونة  وجــال  الخطــوط،  عــى 

الحكام.
واكتســح الصداقــة نظــريه اتحــاد الرشطة بثاثة 
نتائــج األشــواط  أشــواط دون مقابــل، وجــاءت 
الثــاين   ،)20-٢٥( األول  التــايل:  النحــو  عــى 

لصالــح  إداريــا  الشــوكة  فريــق  تخســري  القــدم  كــرة 
الرابط 3-0، بســبب مشــاركة العب الشوكة أدهم 
املغــاري بشــكل غــري قانــوين بســبب حصولــه عــى 

ثاث بطاقات صفراء خال املباريات السابقة.
وكان الشــوكة فــاز عــى الرابــط يف املبــاراة بأربعــة 
اإلداريــة  الخســارة  أن  إال  ثاثــة،  مقابــل  أهــداف 
رفعــت رصيــد الرابــط إىل 7 نقــاط ونجح يف تأمني 
بقــاءه بالدرجــة الثالثــة، فيــا توقــف رصيــد الشــوكة 
عنــد 3 نقــاط، ليتأجــل حســم الفريــق الــذي الهابــط 

للجولة القادمة.

)٢٥-١4(، والثالث )٢٥-15(.

قــاد اللقــاء تحكيميــًا: رجب عبيــد )حكم أول(، 
عــوكل،  ياســني  ثــان(،  )حكــم  عاطــف حســونة 
ومحمد أبو ركبة عى الخطوط، وجال فياض 

مقيًا لحكام.
وتغلب الكرامة عى اتحاد بيت حانون بثاثة 
النحــو  عــى  نتائجهــا  نظيفــة، وجــاءت  أشــواط 
 ،)١3-٢٥( الثــاين   ،)22-٢٥( األول  التــايل: 

والثالث )٢٥-17(.
)حكــم  عبيــد  أبــو  يــارس  تحكيميــًا:  اللقــاء  قــاد 
وحســن  ثــان(،  )حكــم  حبــل  أبــو  وجهــاد  أول(، 
غنيــم، ومحمــد درابيــه عــى الخطــوط، وجــال 

فياض من لجنة الحكام. 

غزة/ وائل الحلبي:
تلقــى املغراقــة أول خســارة لــه مــن نظــريه الشــمس 
يف الجولــة السادســة وقبــل األخــرية مــن منافســات 
والشــال،  غــزة  ملجموعــة  الثالثــة  الدرجــة  دوري 
وفــاز  حطــني،  عــى  كبــريًا  فــوزًا  فلســطني  وحقــق 

السام بصعوبة عى شباب الزيتون.
املغراقة الذي حسم بطاقة الصعود للدرجة الثانية 
منذ الجولة املاضية بعد فوزه يف خمسة مباريات 
الشــمس  يــد  عــى  لــه  أول خســارة  تلقــى  متتاليــة، 
بهــدف مقابــل ثاثــة، يف املباراة التي جرت بينها 
عى ملعب بيت حانون، ليتوقف رصيد  املغراقة 
الشــمس  ورفــع  األول،  املركــز  يف  نقطــة   15 عنــد 

رصيده إىل 8 نقاط يف املركز الثالث.
املغراقة كان املبادر للتســجيل بهدف الســبق عرب 
أنــور نــر يف الدقيقــة األوىل مــن اللقــاء، قبــل أن 
يســجل الشــمس ثاثــة أهــداف عــرب أحمــد النعيزي 

هدفني )49+17( وعاد أبو جياب )40(.

بأربعــة  حطــني  عــى  كبــريًا  فــوزًا  فلســطني  وحقــق 
أهــداف مقابــل هدفــني، يف املبــاراة التــي أقيمــت 
يف  فلســطني  وبقــي  الريمــوك،  ملعــب  عــى 
معانــاة  وزادت  نقــاط،   9 برصيــد  الثــاين  املركــز 
املركــز  يف  نقطتــني  عنــد  رصيــده  بتوقــف  حطــني 
الســابع واألخــري ويحتــاج للفــوز يف مباراتــه األخــرية 
أمــام فلســطني  عــى الســام مقابــل تعــر الجزيــرة 

بالخسارة من أجل البقاء يف الدرجة الثالثة.
عاشــور  عامــر  ســجلها  األربعــة  فلســطني  أهــداف 
)30( وأحمــد جنديــة )43 ركلــة جــزاء( وشــادي أبــو 

وســجل   ،)64( املدهــون  ومؤمــن   )55( ســلطان 
لحطني عي أبو عر هدفني )56+72(.

بــدوره فــاز الســام عــى شــباب الزيتــون بهدف دون 
مقابــل، يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عــى 
 7 إىل  رصيــده  الســام  لريفــع  فلســطني،  ملعــب 
نقــاط متقدمــًا للمركــز الثالــث ويخرج من حســابات 
 6 عنــد  الزيتــون  شــباب  رصيــد  وتوقــف  التجميــد، 

نقاط مراجعًا للمركز الرابع.
ســجل هــدف املبــاراة الوحيــد للســام محمــود أبــو 
رشــيد  محمــد  طــرد  اللقــاء  وشــهد   ،)35( القرايــا 
املبــاراة  مــن  االخــرية  الدقيقــة  يف  الزيتــون  العــب 

بحصوله عى البطاقة الصفراء الثانية.
مباراة اليوم

مــن  السادســة  الجولــة  منافســات  اليــوم  تختتــم 
الدرجة الثالثة ملجموعة الوســطى والجنوب، بلقاء 
يجمــع أهــي الربيــج وشــباب املغــازي عــى ملعب 
يف  الفــوز  لتحقيــق  الربيــج  أهــي  ويســعى  الــدرة، 
عــى  املنافســة  يف  آمالــه  عــى  للحفــاظ  املبــاراة 
بطاقــة الصعــود للدرجــة الثانيــة، فيــا تعــد املبــاراة 
الفرصــة األخــرية لشــباب املغــازي لتفــادي التجميد 
وتأمــني البقــاء. ويحتــل أهــي الربيــج املركــز الثــاين 
برصيد 8 نقاط وبفارق ثاث نقاط عن شباب معن 
املركــز  املغــازي  خدمــات  يحتــل  فيــا  املتصــدر، 

السابع برصيد نقطة وحيدة.

أهلي البريج يفوز على شباب المغازي أهلي البريج يفوز على شباب المغازي 
ا أمام الترابط ا أمام الترابطوتخسير الشوكة إداريًّ خدمات جبالياخدمات جباليا  يحسم قمة يحسم قمة وتخسير الشوكة إداريًّ

المخيم بدوري "جوال" للكرة الطائرةالمخيم بدوري "جوال" للكرة الطائرة

فوزان للسالم وفلسطين فوزان للسالم وفلسطين 
والشمس يفسد مسيرة المغراقةوالشمس يفسد مسيرة المغراقة

دوري الدرجة 
الثالثة

فوز للصداقة والكرامة ونماء

دوري الدرجة 
الثالثة
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ليمبي/ )أ ف ب(:
تواصلت الحاالت املحرجة يف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمس، مع 
عــزف نشــيد وطنــي خاطــئ ملنتخــب موريتانيــا ثالث مرات قبــل مباراتها 

االفتتاحية ضد غامبيا يف ليمبي.
وجــاء الحــادث بعــد ســاعتني مــن صخب يف مباراة تونس ومايل، عندما 
أنهى الحكم املباراة قبل امتام وقتها األصيل فيام كانت مايل متقدمة 

-1صفر.

بعــد  برأســه،  يّهــز  وبعضهــم  مرتبكــني  موريتانيــا  منتخــب  العبــو  وبــدا 
محاولتني فاشلتني لعزف النشيد الوطني.

وقــال مذيــع امللعــب ان العبــي موريتانيا سينشــدون النشــيد بأنفســهم. 
لكن محاولة ثالثة فاشــلة رسعان ما تم قطعها بعد عزف النشــيد القديم 

للبالد مرة أخرى.
فــازت عــى تونــس، بعــد مبــاراة صاخبــة، شــهدت عــودة  وكانــت مــايل 
العبيهــا الكــامل الدقائــق املتبقيــة مــن املبــاراة دون حضــور العبي تونس 
الذيــن كانــوا قــد دخلــوا غــرف مالبســهم يف مشــهد غريــب ونــادر، وســط 

اعرتاضات تونسية عى قرار الحكم الزامبي جاين سيكازوي.

برلني/ )أ ف ب(:
وقــع الجنــاح الفرنــي الــدويل كينغســيل كومــان عقــدًا جديــدًا مــع ناديــه 
بايرن ميونيخ حتى 2027، بحســب ما أعلن متصدر الدوري األملاين لكرة 
القــدم أمــس. قــال كومــان البالــغ 25 عامــًا يف بيــان النــادي البافــاري "أعــرف 

انه لدي املزيد من األهداف الكربى".
وانضــم كومــان إىل بايــرن مــن يوفنتــوس اإليطايل عام 2015 بعمر التاســعة 
عــرة، عــى ســبيل اإلعــارة لعامــني يف بدايــة املطــاف، وســجل لــه الحقــًا 

هدف الفوز يف نهايئ دوري أبطال أوروبا 2020.
حمــل ألوانــه يف 217 مبــاراة مســجاًل 46 هدفــًا و52 متريــرة حاســمة، كــام 

أحرز لقب البوندسليغا يف مواسمه الستة مع بايرن.
أضــاف كومــان "ال تــزال أفضــل أيامــي كالعــب كــرة قــدم أمامــي، وهــديف 

األكرب هو الفوز مجددًا يف دوري أبطال أوروبا".
وأشــارت تقارير صحافية اىل أّن الالعب الذي تكّون يف نادي باريس ســان 

جرمان، سيتقاىض 17 مليون يورو سنويًا، أي ضعف ما يتقاضاه راهنًا.
وتعرّض كومان الذي يصفه مدربه يوليان ناغلسامن كـ"أحد أفضل األجنحة 
يف العامل"، لسلسة إصابات يف الكاحل أبعدته عن املالعب يف 2018.

نشيد موريتانيا يتسبب نشيد موريتانيا يتسبب 
بمزيد من الحرج للمنظمينبمزيد من الحرج للمنظمين

كومانكومان  
يمدد عقده يمدد عقده 

مع بايرن حتى مع بايرن حتى 
20272027

كأس أمم إفريقياكأس أمم إفريقيا

الدوحة/ )أ ف ب(:
حقــق األهــيل فــوزًا مثينــا عــى حســاب أم صــالل 1-2 أمــس يف الجولــة 
الرابعة عرة من الدوري القطري لكرة القدم والتي شهدت تعادل قطر 

مع الشامل 1-1.
وتقــّدم األهــيل برأســية املغــريب ســفيان بوفتيني بعد ركنيــة عيل قادري 
)21(، قبل أن يعّزز التقّدم عرب األردين يزن النعيامت الذي تبادل الكرة 
مع عبد الرحمن الحرازي وواجه الحارس ووضع الكرة يف الشباك )51(.
ومل يغــر الهــدف الــذي قلــص بــه البديــل عبــد الرحمــن الرشــيدي الفارق 

)71( من واقع خسارة أم صالل.
ويف املبــاراة الثانيــة، تجّنــب قطــر الخســارة أمام الشــامل ليخــرج بتعادل 
رفــع بــه الرصيــد اىل النقطــة 13 ويبقــى يف املركز التاســع متقدمًا بفارق 

األهداف عن الشامل الذي وصل إىل الرصيد نفسه.
وتقّدم الشــامل مبكرًا عرب نارص النرص الذي اســتغل عرضية الكولومبي 
الســابق  القطــري  املنتخــب  العــب  أن  بيــد   ،)8( اســكوبار  جايســن 
انتــوي  النيجــري  متريــرة  مســتغال  النتيجــة  عــادل  ســوريا  سيباســتيان 

اكبوتو )49(.

الدوري القطريالدوري القطري
األهلي يلحق بأم صالل األهلي يلحق بأم صالل 

الخسارة بعد ست مبارياتالخسارة بعد ست مباريات

الرياض/ )أ ف ب(:
غرميــه  عــى  تفّوقــه  مدريــد  ريــال  جــّدد 
التقليــدي برشــلونة يف مواجهــات الكالســيكو 
التمديــد  بعــد   3-2 عليــه  وتغلــب  مؤخــًرا، 
يف الــدور نصــف النهــايئ مــن الــكأس الســوبر 
امللــك  اســتاد  عــى  القــدم  لكــرة  االســباين 
فهــد الــدويل يف العاصمة الســعودية الرياض 

أمس.
وحّقق ريال فوزه الخامس توالًيا عى حساب 
الفريــق الكاتالــوين بعدمــا كان قــد هزمــه 2-1 
الــدوري  ضمــن  أكتوبــر  يف  نــو  كامــب  يف 

املحيل، وذلك يف املباراة االوىل منذ رحيل 
النجــم االرجنتينــي ليونيــل ميــي اىل باريــس 

سان جرمان الفرني الصيف املايض. 
جونيــور  فينيســيوس  الربازيــيل  لريــال  ســّجل 
 )72( بنزميــة  كريــم  والفرنــي   )25(
 ،)98( فالفــردي  فيديريكــو  واألوروغويــاين 
بينــام ســّجل هــديف برشــلونة الهولنــدي لــوك 

دي يونغ )41( وأنسو فايت )83(.
ملواجهــة  النهــايئ  اىل  مدريــد  ريــال  وتأهــل 
الفائز بني أتلتيك بلباو حامل اللقب واتلتيكو 

مدريد بطل الدوري اللذين يلتقيان اليوم. 

وميلــك ريــال مدريــد فرصــة االقــرتاب مــن رقم 
برشــلونة القيــايس البالــغ 13 لقًبــا، فيــام ُتــّوج 

الفريق املليك 11 مرة سابًقا. 
مــروًرا  برشــلونة  ســيخرج  خســارته،  ورغــم 
بأدائــه املتطــور عــن الســابق، حيــث يأمــل ان 
يستغله لتعويض تعرثه يف النصف االول من 
املوســم حيــث يحتــل حالًيــا املركــز الســادس 
عــن  نقطــة   17 بفــارق  اإلســباين  الــدوري  يف 

ريال املتصدر، مع مباراة أقل لـ "بالوغرانا".
هرنانديــز  تشــايف  املــدرب  فريــق  اّن  كــام 
دور  مــن  أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة  وّدع 

املجموعــات للمــرّة األوىل منــذ نحــو عريــن 
يف  أداءه  سيســتخدم  وبالتــايل  عاًمــا، 
الكالســيكو إلعــادة ضــّخ الحامســة يف صفوفــه 
بتاريــخ  تليــق  أفضــل  بصــورة  املوســم  إلنهــاء 

العمالق الكاتالوين. 
أيامــه  أفضــل  امللــيك  يعيــش  بخالفــه متاًمــا، 
الرتتيــب  يتصــدر  حيــث  وأوروبيــًا،  محليــًا 
بفــارق خمــس نقــاط عــن إشــبيلية الثانيــة، مــع 
مباراة أقل لألخر، كام يستعد ملواجهة سان 
جرمــان وميــي يف الــدور الثــاين مــن مســابقة 

دوري األبطال.

ليمبي/ )أ ف ب(:
يف حادثــة غريبــة ونــادرة، أطلق حكم مباراة تونس 
ومــايل يف كأس أمــم إفريقيــا لكــرة القــدم صافــرة 
أثــار غضــب  مــا  التســعني،  الدقيقــة  قبــل  النهايــة 
عــن  يبحــث  كان  الــذي  قرطــاج"  "نســور  منتخــب 
هــدف التعــادل يف مدينــة ليمبــي يف الكامــرون 
مــن  االوىل  الجولــة  منافســات  ضمــن  أمــس 

املجموعة السادسة.
أطلــق  عندمــا  جدليــة  نهايــة  املبــاراة  وشــهدت 
الحكــم الزامبــي جــاين زيــكازوي صافــرة النهاية يف 
الدقيقــة 89:42 قبــل نهاية الوقت االصيل، علاًم 
هنــاك  يكــون  أن  املتوقــع  ومــن  البديهــي  مــن  أنــه 
وقــت بــدل عــن ضائــع، وســط اعــرتاض شــديد مــن 
الجهــاز الفنــي والعبــي املنتخــب التونــي. إال أن 

الحكم مل يستأنفها.
معلًنــا   86 الدقيقــة  يف  أيًضــا  بذلــك  قــام  وكان 
نهايــة املبــاراة قبــل أن يتنبــه أنــه عــى خطــأ ويكمل 

املواجهة.
أثارت هذه النهاية غضب الجهاز الفني التوني 
والالعبني واقرتب املدرب منذر الكبّر من الحكم 
لــه إن الوقــت مل  مشــًرا اىل ســاعته وكأنــه يقــول 

ينتــه بعــد، لكــن مــن دون جــدوى، قبــل أن يخــرج 
الطاقم التحكيمي مبرافقة أمنية.

وبعــد دقائــق مــن دخــول الالعبــني اىل غرفة تبديل 
املالبس، عاد أحد مساعدي الحكم الرئيي وتم 
اســتدعاء املنتخبــني مجــدًدا اىل أرض امللعــب 
الســتكامل املواجهــة، ويف حــني عــاد العبو مايل، 

مل يعد نظراؤهم التونسيون.
وقــال مســؤول يف االتحــاد االفريقــي لفرانــس بــرس 
دقائــق  ثــالث  مــع  املبــاراة،  إنهــاء  يتعــني  كان  إنــه 
متبقية، لكن املنتخب التوني مل يعد إىل أرض 

امللعب ما دفع الحكم إلنهائها.
"ال يمكن تفسير قراره"

وكانت املباراة تشــر اىل تقدم مايل بهدف دون 
رد سجله إبراهيام كونيه يف الدقيقة 48 من ركلة 
جزاء فيام أهدر القائد وهبي الخزري، نجم سانت 
إتيان الفرني، من العالمة ذاتها يف الدقيقة 77 

بعد تصد من الحارس إبراهيام مونكورو. 
طــرد  بعــد  العبــني  بعــرة  اللقــاء  مــايل  وأكملــت 

البالد توريه يف الدقيقة 87.
قــال الكبــّر بعــد املبــاراة "ال ميكــن تفســر قــراره. 
ال ميكننــي أن أفهــم كيــف اتخــذ قــراره وســرى مــا 

سيحدث اآلن".
قــد تواجــه تونــس خطــر العقوبــة بعــد أن رفضــت 
الكبــّر  أشــار  فيــام  املبــاراة،  الســتئناف  العــودة 
الدخــول  منــا  النهايــة وطلــب  أطلــق صافــرة  "لقــد 
اىل غرفــة تبديــل املالبــس، لذا الالعبون كانوا يف 
حــامم الثلــج ومــن ثــم طلــب منــا أن نعــود اىل أرض 

امللعب".
مل  املجــال،  يف  يل  عاًمــا   30 "خــالل  وأضــاف 
أر شــيًئا مــن هــذا القبيــل"، مشــًرا اىل أن الحكــم 
"حرمنــا مــن ســبع او مثــاين دقائــق مــن وقــت بــدل 

ضائع وكنا نلعب بأحد عر العًبا ضد عرة".
حكم ذو خربة.. ومتهم بالفساد

وميلــك زيــكازوي الخربة، إذ يرف عى مباريات 
وشــارك  القاريــة  البطولــة  يف  الخامســة  للنســخة 
يف كأس العــامل 2018 وأدار مباريــات نهائيــة يف 

البطوالت إفريقية.
اُتهــم بالفســاد مــن قبــل نادي برميرو دي أغوســتو 
األنغــويل بعــد مبــاراة شــابتها األخطــاء التحكيميــة 
لكــن   ،2018 نوفمــرب  التونــي يف  الرتجــي  ضــد 
التابعــة  التأديبيــة  اللجنــة  قبــل  مــن  تربئتــه  متــت 

لالتحاد القاري.

وكانــت تونــس تأمــل معادلة النتيجة لفك عقدتها 
البطولــة  لقــاء جمعهــام يف  ثالــث  مــايل يف  ضــد 
القاريــة بعــد خســارة يف الــدور األول عــام 1994 
دور  يف   1-1 وتعــادل  تونــس،  إقصــاء  اىل  أدت 
املجموعــات مــن النســخة االخــرة عــام 2019 يف 

مرص.
ماغاســوبا  محمــد  مــايل  مــدرب  قــال  جهتــه  مــن 
"ُطلــب منــا العــودة إىل أرض امللعب ألن املباراة 
مل تنتِه. لألسف مل يرغب الخصم يف العودة وتم 

إطالق صافرة النهاية".
عــى  واحــدة  مــرة  املتوجــة  تونــس،  وافتقــدت 
أرضها يف العام 2004، لنجمها املهاجم يوســف 
املســاكني رغــم تعافيــه من فــروس كورونا، إال أنه 
وصــل متأخــًرا اىل الكامــرون ومــن املتوقــع عودته 

يف املباراة املقبلة ضد موريتانيا االحد.
وعّولــت تونــس التــي خرجــت يف نصــف النهــايئ 
أمــام الســنغال بعــد التمديــد يف 2019، يف خــط 
باالضافــة  الســليتي  الخــزري ونعيــم  الهجــوم عــى 
اىل اليــاس الســخري وعيــى العيــدوين واليافــع 
حنبعــل املجــربي )مانشســرت يونايتــد اإلنجليــزي( 

يف الوسط.

أمم إفريقياأمم إفريقيا

صافرة مبكرة صافرة مبكرة 
غريبة وصخب غريبة وصخب 

في مباراة في مباراة 
تونس وماليتونس ومالي

ريال مدريدريال مدريد  يهزميهزم  برشلونةبرشلونة  
ويتأهل لنهائي السوبر اإلسبانيويتأهل لنهائي السوبر اإلسباني
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وذكــر أن الهــدف اإلرسائيــي من ســلب االعرتاف يف قرى 
النقــب، وعــدم إمدادهــم بالخدمــات واملرافــق األساســية 
منازلهــم  لــرتك  ودفعهــم  الســكان  عــى  التضييــق  بهــدف 
حددتهــا  التــي  البدويــة  للتجمعــات  واالنتقــال  وقراهــم 

حكومة االحتالل.
وحول توقعه الندالع هبة شعبية فلسطينية وسط دعوات 
للتظاهــرات الحاشــدة غــدا الجمعــة، اســتحرض الخطيــب 
الهبــة الفلســطينية يف مايــو/ أيــار املــايض "حينــا هبــت 
الجاهــر الفلســطينية يف الداخــل للدفــاع عــن األقــى، 
النقــب  جنــوب  قــرى  مــن  امتــد  شــعبي  حــراك  وحــدث 
وصــوال ألقــى شــال الجليــل مــروًرا باملثلــث والجليــل 

والساحل".
الهبــة يف  اعتــر  االحتــالل  أن  شــك  "ال  الخطيــب:  وقــال 

يحســب  بــدأ  وبالتــايل  نوعيــة،  نقلــة  املحتــل  الداخــل 
حــدث  ألي  املتوقعــة  للســيناريوهات  حســاباته 

مستقبي".  
وأضــاف: "غــرور املؤسســة اإلرسائيليــة يجــب أاّل يعميهــا 
الداخــل،  يف  فلســطيني  ألــف  و700  مليــون  وجــود  عــن 
وهــذه عنــارص تثبــت حقيقــة أن شــعبنا ال ميكنــه التفريــط 

بهويته".
واســتدرك: "لكــن خطــورة مــا يحصــل اآلن أنــه يتــم بغطــاء 
)القامئــة  مــن حــزب عــريب وكتلــة عربيــة  ورشعيــة وبدعــم 
العربية املوحدة( التي يرأسها منصور عباس"، عادا ذلك 
"أمــرا مخجــال وفاضحــا" يجعــل "املؤسســة اإلرسائيليــة" 

تذهب باتجاه التصعيد واالعتداء عى أهايل النقب.
امتداد عريب وإسالمي

أرايض  "تحريــش  عمليــات  اســتمرار  بســبب  اإلرسائيــي 
"عبــاس  قائــال:  الخطيــب  علــق  بالنقــب"،  األطــرش  قريــة 

دخل يف نفق لن يخرج منه".
وللمنــاورة  املحــي،  لـ"االســتهالك  ترصيحاتــه  واعتــر 

وتسجيل نقاط إلطفاء غضب أهايل النقب".
اإلرسائيــي  الكنيســت  انتخابــات  خــالل  عبــاس  وحصــل 
)الرملان( العام املايض، عى 50 ألف صوت من أهايل 

النقب فقط، بحسب الخطيب.
وهــم  )عبــاس(  سياســة  يرفضــون  النقــب  "أهــايل  وتابــع: 
غاضبــون نتيجــة التنصــل مــن وعوداتــه التــي قطعهــا إبــان 
االنتخابــات، وقــد بــات ارتباطــه باالئتــالف الحكومــي أكــر 

من ارتباطه بأبنائه شعبه وقضاياهم".
لالعتــداءات  للتصــدي  القامئــة  الخيــارات  وحــول 

وشــدد رئيــس لجنــة الحريــات يف الداخل املحتل عى أن 
فلســطينيي الداخــل أوفيــاء لوطنهــم وقضايا شــعبهم "وأن 
لهم عمق عريب وإسالمي.. مل يعودوا غصًنا مقطوًعا من 

شجرة" كا كان يعتقد االحتالل ويخطط لذلك.
أصيــل  لشــعب  امتــداد  الداخــل  "فلســطينيو  واســتطرد: 
بــأن  أمــر يزعــج املؤسســة اإلرسائيليــة  وأمــة عريقــة، وهــو 
هويــة شــعبنا باتــت أكــر وضوحــا يف بعدهــا الفلســطيني 
وجــه  يف  قــوة  نقــاط  ه  ِبَعــدِّ ل  ُيســجَّ وهــذا  والعــريب، 
املخططات اإلرسائيلية إلبعادهم عن قضيتهم وارتباطهم 

باألرض".
تهديدات فارغة

وردا عــى تهديــد رئيــس القامئــة العربيــة املوحدة برئاســة 
الحكومــي  االئتــالف  مــن  باالنســحاب  عبــاس،  منصــور 

األهــايل  صمــود  أن  عــى  الخطيــب  شــدد  اإلرسائيليــة، 
ســيايس  حــراك  أي  مــن  بكثــر  أكــر  الشــعبي  والحــراك 
داخل الكنيســت، معتًرا يف الوقت ذاته، تداعي أهايل 
قريــة األطــرش وتنظيــم مظاهــرات يف بــر الســبع أمــام مقر 
حكومــة االحتــالل "صــام أمــان لــردع أي تغــول إرسائيــي 

عى النقب".
لكنهــا  ليســت جديــدة،  البيــوت  وقــال: إن سياســة هــدم 
ســجلت تصعيــًدا غــر مســبوق خــالل 2021، مؤكــدا أن 
املخططات اإلرسائيلية وتصاعد أعال االستيطان يثبت 

"أننا أمام حكومة ميينية بامتياز".
وبحســب إحصائيــات فلســطينية وإرسائيليــة فــإن أعــداد 
املنازل املهدمة خالل األعوام األربع السابقة يف النقب 

تراوحت ما بني 2000 – 2500 منزل.

الشيخ العقيب: نحن ملح األرض 
وسنحمي النقب بثبات وصمود

النقب املحتل/ فلسطني:
قــال القيــادي يف الحركــة اإلســالمية يف الداخــل املحتــل وعضــو لجنــة التوجيــه العليــا لعــرب 
النقب، الشيخ أسامة العقبي، "نحن عى أرضنا سندافع عنها بثبات وصمود وصدور عارية".

وأكــد العقبــي يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أّن "االحتــالل هــو املعتــدي، نحــن أصحــاب األرض 
وملــح األرض"، وخاطــب شــباب النقــب قائــال: "اعلــم أنــك إذا اعتقلــت فخلفــك كل الداخــل 

ا وبكل ما منلك". ا ومعنويًّ الفلسطيني، لن نرتكك وحيدا سنقف خلفك ماديًّ
ــا أهلنــا الذيــن يقفــون بعــزة وكرامــة وشــجاعة وأمــل يف ظــل هــذا األمل، مــن جميــع أهلنــا  وحيَّ
يف النقــب الصامــد، ووجــه خطابــه للمعتقلــني قائــال: "االعتقــال مــن أجــل األرض هــي نياشــني 
عــز وكرامــة وفخــر لنــا ولجميــع أهلنــا يف فلســطني، هــم تاج عــى رؤوســنا، وأخواتنا املعتقالت 

كذلك".
وأهــاب باألهــل والعشــائر عــى أرض النقــب دون اســتثناء "بالدفــاع عــن أرض عائلــة األطــرش، 
واملساهمة يف املرافعات يف املحاكم ليك نرفع صوتنا ونجلجل يف بر السبع ونقول لهؤالء 
نحــن أنصــار األرض وأنتــم املعتــدون، أنتــم الذيــن جئتــم تغزوننــا عى أرضنا، نحــن األصل وأنتم 

الغزاة".
ودعا إىل "تنحية املناكفات جانًبا، وأن يكون النقب أوال، فعى مدار التاريخ، كانت التفرقة 
ضعفــا، والوحــدة قــوة، فلنضــع جانًبــا كل املناكفــات السياســية، نحــن كلنــا عــى أرض النقــب 

عى قلب رجل واحد، نقول إننا هنا باقون حتى زوال الظلم الجاثم عى صدورنا".
وبينــا دعــا العقبــي االحتــالل إىل بإطــالق رساح بناتنــا وشــبابنا دون قيــد أو رشط، نــادى أهلنــا 
يف الداخــل الفلســطيني املحتــل قائــال: "ال ترتكونــا عــى أرض النقــب الصامــد وحدنــا، نحــن 

منكم وأنتم منا".
ونضالنــا  العاريــة  "بصدورنــا  اإلرسائيــي":  القومــي  "الصنــدوق  يســمى  ملــا  رســالته  ــه  ووجَّ  
املــروع لــن نســمح لكــم بــزرع الشــجر وقلــع البــر، عــى أرضنــا ســنعيش كرمــاء، ويف بطنهــا 

سندفن سعداء".
 وواصلت قوات االحتالل، أمس، ولليوم الثالث عى التوايل، عمليات التجريف يف منطقة 
لتصعيــد  فلســطينية  دعــوات  وســط  املحتــل،  الفلســطيني  بالنقــب  األطــرش  عائلــة  أرايض 

النضال يف وجه االحتالل وآلياته العسكرية.
 وتجــري عمليــات التجريــف وحمــالت االعتقــال بحايــة مشــددة مــن قــوات االحتــالل، وســط 
أوضــاع يف منطقــة نقــع بــر الســبع ســيئة للغايــة، حيــث تتعامل قوات االحتــالل مع املحتجني 
بعدائية وهمجية وتســتفز الشــبان وتعتدي عليهم وتســتخدم كل الوســائل لقمع املتظاهرين 

السلميني.
ودعــت مؤسســات وناشــطون يف جنــوب فلســطني املحتلــة، أبنــاء النقــب كافــة، واملجتمــع 
العريب بقياداته وناشطيه السياسيني، بالتوجه إىل قرية األطرش والوقوف إىل جانب األهايل 

ونضالهم املروع.

النارصة-غزة/ أدهم الريف-صفاء عاشور:
االحتــالل  رشطــة  مــن  معــززة  قــوات  اســتأنفت 
عشــرة  أرايض  منطقــة  يف  التجريــف  عمليــات 
النقــب، جنــويب  قــرب قريــة ســعوة يف  األطــرش 
أجــواء متوتــرة  أمــس، وســط  فلســطني املحتلــة، 
يف إثــر عمليــات القمــع واالعتقــاالت التــي طالت 

قرابة 30 من سكان القرية، صغاًرا وكباًرا.
غــر  للقــرى  اإلقليمــي  املجلــس  رئيــس  وأكــد 
أن  األعســم،  عطيــة  النقــب  يف  بهــا  املعــرتف 
قــوات االحتــالل مل تتــواَن يف قمــع أهــايل النقــب 
واالعتــداء عليهــم قبــل أن تعتقــل العــرات مــن 
األشــخاص بينهــم أطفــال ال تتجاوز أعارهم )10 

أعوام(.
وبــني األعســم لـــصحيفة "فلســطني" أن عمليــات 
ســلطات  بــدء  مــع  تتزامــن  واالعتقــاالت  القمــع 
القومــي  "للصنــدوق  مخطــط  وضمــن  االحتــالل 
الصهيــوين"، لتحريــش أرايض النقــب والســيطرة 

عليها.
ويف التفاصيــل، منعــت قــوات االحتــالل األهايل 
مــن دخــول أراضيهــم املســتهدفة بالتحريش، يف 
وقــت رشعــت جرافاتــه بأعــال التجريــف لليــوم 

الثالث عى التوايل.
آليــات  صــد  النقــب  أهــايل  محاولــة  إثــر  ويف 
اندلعــت مواجهــات، وأطلقــت رشطــة  االحتــالل 
االحتــالل قنابــل الصوت ونفذت حملة اعتقاالت 

جديدة خالل قمعها االحتجاج.
تواجــدت  االحتــالل  آليــات ورشطــة  أن  وأضــاف: 
بشكل مكثف قرب عشرة األطرش، وقوبل ذلك 
بإرصار جنود االحتالل عى الصمود واملواجهة.

وســيلة  يجــد  مل  االحتــالل  أن  األعســم  وأضــاف 
إلخــراج الفلســطينيني مــن أراضيهــم ســوى القيــام 
النقــب  أرايض  وتعمــر"  "تشــجر  يســمى  مبــا 
تحريــش  بعمليــات  األهــايل  لــدى  واملعروفــة 
الهــدف منهــا الســيطرة عــى األرايض، وأن ذلــك 

يهدد آالف العائالت بالتهجر.
تشــجر  مــروع  خــالل  مــن  االحتــالل  أن  وبــني 
10 آالف دونــم يف  األرض يهــدف إىل مصــادرة 

املنطقة املعروفة بالنقب الشايل.
االحتــالل  ســلطات  حاولــت  عــام  قبــل  أنــه  وذكــر 
تنفيــذ املــروع لكنهــا قوبلــت مبقاومــة شــديدة 

ورفض من أصحاب األرض.
وأكمــل: يعــودون بعــد عــام لتكــرار نفــس التجربــة 
يف ظــل تطبيــع عــريب وتخــلٍّ دويل عــن دعــم كل 
مــا هــو فلســطيني"، مؤكــًدا أنــه لــو تخــى العــامل 
عــى  صامــدون  فإنهــم  الفلســطينيني  عــن  كلــه 

أرضهم يف وجه اعتداءات االحتالل التي متارس 
ضدهم من رضب وسحل واعتقال وقتل".

مــن جهتــه قــال مركــز لجنــة التوجيــه العليــا للعــرب 
يف النقــب، املنبثقــة عــن لجنــة املتابعــة العليــا 
جمعــة  الـــ48"،  "أرايض  يف  العربيــة  للجاهــر 
الزبارقــة: إن "مــا تشــهده أرايض األطــرش خاصــة 
مــن  إجراميــة  عمليــة  عامــة  النقــب  ومنطقــة 
األرض  تســتهدف  التــي  االحتــالل  حكومــة  قبــل 

واإلنسان".
أن  صحفيــة،  ترصيحــات  يف  الزبارقــة  وأكــد 
"األوضاع يف منطقة نقع بر السبع سيئة للغاية، 

واالعتقــاالت طالــت قارصيــن ونســاء وأطفاال بعد 
االعتصــام  االحتــالل خيمــة  أن هدمــت جرافــات 

املقامة عى أرايض األطرش".
وأشــار الزبارقــة إىل أن رشطــة االحتــالل "تتعامــل 
مع املحتجني بعدائية وهمجية وتســتفز الشــبان 
لقمــع  الوســائل  وتعتــدي عليهــم وتســتخدم كل 
بالخيــول  وتســتعني  الســلميني،  املتظاهريــن 
وكذلــك  االعتقــال،  عمليــات  يف  والــكالب 
العادمــة  امليــاه  رش  وســيارات  الرتاكتورونــات 
والرصــاص  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 

املطاطي لتفريق املتظاهرين".

النقب املحتل-غزة/ أدهم الريف:
بدت األجواء مشحونة إىل حد كبر يف قرية األطرش 
يف النقب املحتل، يف مشــهد يتكرر منذ أيام نتيجة 
رشطــة  ترتكبهــا  أخــرى  وانتهــاكات  تجريــف  عمليــات 

االحتالل اإلرسائيي.
وتعّد قرية األطرش، بحسب الناشط عزيز أبو مديغم، 

واحدة من أكر قرى النقب الشايل استهداًفا.
وتقــع القريــة عنــد الحــدود الجنوبيــة للضفــة الغربيــة، 
كيلومــرتا   50 املتوســط  األبيــض  البحــر  عــن  وتبعــد 
مربعــا، وميــر عرهــا مــا يعــرف بـــ "شــارع 31" املــؤدي 

إىل البحر امليت.
تجريــف  عمليــات  االحتــالل  آليــات  أمــس،  ونفــذت، 

ألراٍض يف القرية طالت خيمة اعتصام أقامها األهايل 
ونشــطاء ومتضامنــون ضــد عمليــات "التحريــش" التــي 

ينفذها جيش االحتالل يف املنطقة.
بـــ  يعــرف  مــا  أن  "فلســطني"  لـــ  مديغــم  أبــو  ويبــنْي 
"التحريــش" يبــدأ بتجريــف آليــات االحتــالل األرايض 
اململوكــة ملواطنــني فلســطينيني مقيمــني فيهــا، ومــن 
بهــدف  أحــراش  إىل  وتحويلهــا  باألشــجار  زراعتهــا  ثــم 

مصادرتها يف وقت الحق.
أرايض  عــى  للســيطرة  األســلوب  هــذا  ونشــأ 
"الصنــدوق  نشــاط  مــن  ســنوات  بعــد  الفلســطينيني، 
رشاء  يف  النكبــة،  قبــل  حتــى  اليهــودي"  القومــي 
األرايض مــن الســارسة والســيطرة عليهــا، كــا يقــول 

مبشاريع تخدم املستوطنني وجيش االحتالل.
لجيــش  العســكرية  القواعــد  مــن  العديــد  وتنتــر 
ترفــض  حــني  يف  املحتــل،  النقــب  يف  االحتــالل 
الفلســطينية  بالقــرى  االعــرتاف  االحتــالل  ســلطات 

وتحرمها الكهرباء واملاء وغرها من الخدمات.
وأشــار أبــو مديغــم إىل أن موقــع قريــة األطــرش املميــز 
يجعلهــا مــن أكر القرى إســرتاتيجية من حيث املكان 
التواصــل  ذات  القــرى  إحــدى  تعــد  فهــي  والجــال، 
النقــب  البدويــة يف  القــرى والعشــائر  بــني  الجغــرايف 
ومدينــة بــر الســبع وعــراد، ويحدهــا غرًبــا قريــة حــورة 

والسيد، ورشًقا قرية تل امللح.
وعام 1948 بلغ عدد ســكان النقب 300 ألف نســمة 

أبو مديغم.
وذكــر أن عمليــات التحريــش والســيطرة بــدأت أواًل يف 
النقــب املحتــل بالقــرى الفلســطينية املهجــرة قبــل أن 

متتد إىل القرى املأهولة ومنها قرية األطرش.
ويتبــع ذلــك قيــام مــا تســمى "ســلطة اآلثــار والحدائــق" 
األرايض  عــى  بالســيطرة  االحتــالل،  لحكومــة  التابعــة 
بذريعــة أنهــا مصادرة وتم تشــجرها لتصبح مســاحات 

خرضاء "للدولة" ويجب عدم املساس بها.
وأكــد أبــو مديغــم أن هــدم خيمــة االعتصــام يف القريــة 
ســلطات  انتهــاكات  جميلــة  مــن  بســيط  جــزء  ميثــل 
االحتــالل بحــق األهــايل هنــاك، والهادفــة إىل إخفــاء 
واســتبدالها  وآثارهــا  الفلســطينية  القــرى  معــامل 

بينهــم 120 ألــف نســمة يف القــرى غــر املعــرتف بهــا 
)حسب املزاعم اإلرسائيلية( وعددها اآلن 37 قرية.

النتهــاكات  الوحيــدة عرضــة  ليســت  األطــرش،  وقريــة 
االحتــالل يف النقــب، إذ تتعــرض غالبيــة القــرى حتــى 
التــي يعــرتف بهــا االحتــالل النتهــاكات ماثلــة؛ بهدف 

تهجر أهلها واستبدالهم مبستوطنني يهود.
وأكد أبو مديغم أن تصاعد انتهاكات االحتالل يقابله 
األهــايل بصمــود ومتســك وثبــات بأرضهــم عــى الرغــم 
والســيطرة  األرايض  تجريــف  عمليــات  مواصلــة  مــن 
عليهــا، ومــا حصــل أمــس يف شــارع "31" مــا هــو إال 
حســب  األطــرش"  "قلعــة  صمــود  أشــكال  مــن  شــكل 

وصفه.

قرية األطرش يف النقب.. قلعة صمود يف وجه عمليات "التحريش" اإلرسائيلية

قمع إرسائييل وحيش واعتقاالت تطال قارصين وكبارًا يف النقب

قوات االحتالل ُتجرف أراضي عشيرة األطرش قرب قرية المسعودية بالنقب                            )أ ف ب(

الناصرة -غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة 
الشيخ كمال الخطيب، أن الهجمة اإلسرائيلية "المسعورة" 
ضــد النقــب "امتــداد للنكبة" الفلســطينية، منبهــا إلى أن 
فلســطينيي الداخــل ليســوا وحدهــم فــي المواجهــة، بل 

يتمتعون بعمق عربي وإسالمي واسع.

وأوضــح الخطيــب، فــي مقابلة مــع صحيفة "فلســطين"، 
أمــس، أن المخططات والوســائل اإلســرائيلية لم تتوقف 
منذ النكبة لتهجير أبناء شــعبنا مــن أراضيهم، الفتا إلى أن 
زراعة األشجار و"تحريش صحراء النقب" وسيلة من وسائل 

طمس القرى الفلسطينية المهجر أهلها عام 1948م.
وبّيــن أن "تحريــش النقــب" وســيلة إســرائيلية منــذ النكبة 

هدفهــا "فــرض أمــر واقعــي، وبالتالــي ُيحــَرم فلســطينيو 
النقب من زراعة أراضيهم أو السكن والتوسع فيها".

ألــف   120 نحــو  النكبــة  إبــان  النقــب  أهالــي  عــدد  وبلــغ 
فلســطيني، ولــم يتبــَق منهم فــي النقب ســوى 12 ألًفا، 
بحســب الخطيــب، الذي أفاد بأن عددهــم اليوم نحو 300 

ألف فلسطيني.
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ا  ...  جيش االحتالل يكبِّل مسنًّ

حامس تستهجن ترصيحات الرجوب  ... 

6 وفيات و501 إصابة بفريوس   ... 

أعلن أنا/ محمد خالد محمد قويدر  عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   951397751 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد بــدر الديــن ســعيد االســود عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803310374 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد محمد النادي عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم 802592667 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ إميان محمد عبد الجواد ابو عوده   عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 405270281 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رهيفــه عبــد الرحيــم عبــد اللــه عســاف  عــن فقــد 
900783986 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ سهري خليل املقيد عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    410522908 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد صبحــي محمــد مســعود  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800534844 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الرحمــن صبــاح غانــم ابــو ســمهدانه  عــن فقــد 
410957104 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة هويتــي  فقــد  عــن  ابــو عمــرة  امــن  أنــا/ ميســاء  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   420532871 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســحر جــامل نبهــان عــن فقد بطاقــة هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    804628857 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الــرازق متــراز عــن فقــد بطاقــة  يــارس عبــد  أنــا/ محمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803790518 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ نور محمد سليامن سهمود عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    804802965 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

املستشفيات، و38 مصابا يف حالة خطرة وحرجة.
التــي وصلــت  وفيــام يتعلــق بالتطعيــامت، بينــت أن إجــاميل الجرعــات 

لقطاع غزة بلغ 1957960 جرعة، وأن 553155 مواطنا تلقوا اللقاح.
ويف الضفة الغربية، سجلت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة 3 
وفيات و405 إصابات بفريوس كورونا، وتعايف 138 مصابا، مشرية إىل 

إجراء 5635 فحصا مخربيا.
وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه تم تسجيل الوفيات 
يف الخليــل )2(، طوبــاس )1(، واإلصابــات يف بيــت لحــم )80(، ضواحــي 
 ،)59( نابلــس   ،)106( والبــرية  اللــه  رام   ،)24( )14(، طولكــرم  القــدس 
ســلفيت )7(، طوبــاس )15(، الخليــل )62(، جنــن )23(، قلقيليــة )3(، 

أريحا واألغوار )12(.
وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة بلغت %98.2، ونسبة اإلصابات النشطة %0.8، والوفيات %1 من 
مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 56 مصابــا يف غرف العناية املكثفة، 
يف حــن يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات 95 مصابــا، 

منهم 18 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

قيــد  منــزل  يف  ألقــوه  ثلــم  يديــه،  وكبلــوا 
4 مواطنــن  مــع  اإلنشــاء، وكذلــك فعلــوا 
كانــوا  خضــار  وباعــة  عــامل  مــن  آخريــن 
متوجهن إىل أعاملهم يف ساعات الفجر 

األوىل.
وأضافــت أنــه بعــد ســاعات مــن انســحاب 
املواطنــون  هــرع  املنطقــة،  مــن  الجنــود 
ليســاعدوا املحتجزين ليجدوا أن املســن 
أسعد قد ارتقى شهيًدا من جراء التنكيل 

به.
مــن جهــة ثانيــة، هدمــت قــوات االحتــالل 
قريــة  يف  وبركســن  ميــاه  وبــري  منــزاًل 

الفخيت مبسافر يطا جنوب الخليل.
مــر   100 مبســاحة  منــزال  الهــدم  وطــال 
وبركســا  امليــاه،  لجمــع  وبريــن  مربــع، 
أيــوب  محمــد  للمواطــن  املــوايش  لربيــة 
أبو صبحة، وبركسا آخر للمواطن أكرم أبو 

صبحة.
هدمــت  لحــم،  بيــت  غــرب  شــامل  ويف 
قــوات االحتــالل جدرانا اســتنادية مبنطقة 
"خلة الحور" وسط قرية الولجة، للمواطن 
منطقــة  يف  وأخــرى  حمــدان،  أبــو  جميــل 

"خلة السمك" للمواطن صالح خليفة.

املنطقــة  االحتــالل  قــوات  وأعلنــت 
عسكرية مغلقة، وأطلقت وابال من قنابل 
الغاز املســيل للدموع صوب املواطنن، 
عــددا  واعتلــت  االقــراب،  مــن  ومنعتهــم 

من أسطح املنازل.
املحتلــة،  القــدس  رشق  شــامل  ويف 
مســاء  االحتــالل  ســلطات  أصــدرت 
ببلــدة  التقــوى  بهــدم مســجد  قــرارا  أمــس 
العيســاوية. وأوضحــت مصــادر مقدســية 
أن قــرار االحتــالل يتضمــن هــدم املســجد 
الذي ال يزال قيد اإلنشاء، خالل 15 يوما 

بزعم عدم الرخيص.
وأخطــرت ســلطات االحتــالل بوقــف البنــاء 
حلــوان  أبــو  عــادل  للمواطنــن  مبنزلــن 
يف  كهربــاء  وشــبكة  حلــوان،  أبــو  وعــامد 

بلدة بيت دجن رشق نابلس.
إصابات واعتقاالت

املتمركــزة  االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
الــربج العســكري املقــام عــى جــر  يف 
الحــي  الرصــاص  الخليــل  شــامل  حلحــول 
صــوب مجموعــة من الشــبان، مــا أدى إىل 
يف  عامــا(   19( األطــرش  مؤمــن  إصابــة 
اعتقلــت  آخــر، يف حــن  قدمــه، وشــاب 

البــو  وأنــور  اســعيد،  وســام  املواطنــن: 
)20 عامــا(، وعــي أبــو زلطــة )18 عامــا(، 

مخامــرة،  اللــه  وعبــد  جحشــن،  ومالــك 
ويوســف الجنــدي، وعــي النجــار، خــالل 
مدينــة  يف  وتفتيــش  مداهمــة  حملــة 

الخليل وبلديت يطا وحلحول.
ويف جنن، أصيب شاب من بلدة برقن 
مواجهــات  خــالل  الســاق  يف  برصاصــة 
مــع قــوات االحتــالل يف قريــة بــر الباشــا، 
الســيلة  بلــدة  مــن  آخــرون  ثالثــة  واعُتقــل 

الحارثية.
وأوضحــت مصــادر محليــة أن مواجهــات 
والشــبان  االحتــالل  قــوات  بــن  اندلعــت 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  الباشــا  بــر  قريــة  يف 
شــاب بعيار ناري يف الســاق، مشــرية إىل 
واعتقــال  منــازل  عــدة  القــوات  مداهمــة 
وعمــرو  الشــلبي،  محمــد  املواطنــن: 

طحاينة، وسامر شواهنة.
واختطفــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس 
املحــرر ماهــر القــايض بعــد اقتحــام منزله 
وتحطيــم محتوياتــه يف بلــدة بيتونيا غرب 

رام الله.
البلــدة  يف  االحتــالل  آليــات  وتوغلــت 

الســلطة األمنيــة،  الواقعــة تحــت ســيطرة 
"اليــامم"  وحــدة  مــن  عنــارص  وحــارصت 
عــرب  وطالبــت  القــايض،  منــزل  الخاصــة 
ثــم  نفســه،  بتســليم  الصــوت  مكــربات 

قامت مبداهمة املنزل واعتقاله.
وكان ســلطات االحتــالل قــد أفرجــت عــن 
القايض قبل أسابيع، بعد قضائه 8 أشهر 
لــه. وأصيــب الصحفــي  اعتقــال  يف آخــر 
يوســف شــحادة بالرصــاص املعــدين يف 
قدمــه جــراء إطــالق قــوات االحتــالل النــار 
عليــه خــالل تغطيتــه اقتحــام بلــدة بيتونيــا 

غرب رام الله.
املقدســين  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
درويــش،  ونــرص  درويــش،  ماجــد 
يف  املنــازل  مــن  عــددا  اقتحامهــا  خــالل 
ذكــور  واملعلــم يف مدرســة  العيســاوية، 
شــهداء قطنــة الثانويــة املحــرر إيــاد ربيــع، 
بعــد دهــم منزلــه وتفتيشــه يف بلــدة بيــت 

عنان، شامل غرب القدس.
الرابــع  لليــوم  االحتــالل،  قــوات  وتواصــل 
مــردا شــامل  قريــة  إغــالق مدخــل  تواليــا، 
ونصبــت  الحديديــة،  بالبوابــة  ســلفيت 
حاجــزا عســكريا عــى مدخلهــا الرشقــي، 

طــرق  ســلوك  إىل  املواطنــن  اضطــر  مــا 
التفافية بديلة.

اعتداءات المستوطنين
مهنــدس  عــى  املســتوطنون  واعتــدى 
عامــا(   ٢٨( شــهاب  أبــو  املســاحة هشــام 
مــن قريــة اســكاكا رشق مدينــة ســلفيت، 
وأصابوه يف رأســه، أثناء قيامه بعمله يف 

بلدة كفر قليل جنوب نابلس.
قــوات  بحاميــة  املســتوطنون،  وأغلــق 
املؤديــة  االلتفافيــة  الطريــق  االحتــالل، 
شــامل  وسبســطية  الناقــورة  قريتــي  إىل 
نابلــس، متهيــدا القتحام موقع مســتوطنة 

"حومش" املخالة.
أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد حــارصت زوارق 
عــى  صيــد  مركــب  الحربيــة  االحتــالل 
بعــد نحــو 6 أميــال قبالــة بحــر مدينــة غــزة، 
خراطيــم  وفتحــت  صوبــه  النــار  وأطلقــت 
امليــاه عليــه وحاولــت إغراقــه، حيــث نجــا 
الصيــادون الذيــن كانــوا عــى متنه وهربوا 

إىل شاطئ البحر.
وتتعمد بحرية االحتالل يوميا استهداف 
مــن  ومتنعهــم  غــزة  بحــر  يف  الصياديــن 

مامرسة مهنة الصيد.

اإلرسائيي.
مقابلــة  يف  اتهــم،  قــد  الرجــوب  وكان 
تلفزيونيــة أول مــن أمــس، حــامس بعــدم 
للمــي  لديهــا  واضــح  موقــف  وجــود 
نحــو الرشاكــة الوطنيــة، وقــال: "إن عقــد 
لتحقيــق  مدخــل  املركــزي  املجلــس 
الوحــدة الوطنيــة، وأمتنــى عــى حــامس 
لقيــادة  وإياهــم  تؤهلنــا  رؤيــة  تقديــم 

الشعب الفلسطيني".
حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
صحفــي  ترصيــح  يف  قاســم،  حــازم 
نســخة  "فلســطن"  صحيفــة  وصلــت 
عنــه: إن الرجــوب يعلــم حقيقــة مــن هــو 
ومــن  للمصالحــة،  الحقيقــي  املعطــل 
الــذي عطــل مســار االنتخابات الشــاملة، 
مضيفــا "أولوياتنــا النضاليــة والسياســية 
التــي  املحتــل،  مواجهــة  يف  الواضحــة 
يف  حقيقــي  ســيايس  نضــج  عــن  تعــرب 
أي  عــى  العليــا  شــعبنا  مصالــح  تقديــم 
مصالــح حزبيــة أو جهويــة، جعلتنــا نكــون 
القــرن  صفقــة  يواجــه  مــن  مقدمــة  يف 
عــى  والحــرص  شــعبنا،  قــرار  ويحمــي 
بقــرار  كانــت  التــي  الوطنيــة  الرشاكــة 
مــن  تبعــه  ومــا  الحركــة،  لقيــادة  جامعــي 
رئيــس  مبشــاركة  العامــن  األمنــاء  لقــاء 

الحركة إسامعيل هنية".
مقاومتنــا  بــه  قامــت  مــا  أن  "كــام  وتابــع 
الباســلة من رســائل واضحة باالســتعداد 
الصاروخيــة  املنــاورة  وإجــراء  للمواجهــة 

دليــل آخــر عى عنفوان ونضج مرشوعنا 
العــدو  قــادة  جعــل  مــا  وهــو  املقــاوم، 
موقــف  مثمنــا  حســاباتهم"،  يعيــدون 
رضورة  عــى  أجمعــت  التــي  الفصائــل 
إصالح جميع املؤسسات الفلسطينية، 
مــع  تتوافــق  وبنائهــا عــى أســس وطنيــة 

تطلعات شعبنا يف استعادة حقوقه.
وأكــد عــى موقف حركة حامس الداعي 
الوطنــي  املجلــس  انتخابــات  إلجــراء 
والرئاســية،  الترشيعيــة  واالنتخابــات 
التــي تعيــد االعتبار ملؤسســاتنا الوطنية 
وتقــود شــعبنا بوحــدة وطنيــة كاملة عى 

قاعدة املقاومة والتحرير. 
ولفــت إىل أنــه بــات مــن الــرورة تخــي 
قيادة حركة فتح والسلطة عن نهج التفرد 
بالحالــة الوطنيــة، واإلقصاء لكل مكونات 
بأهميــة  واإلدراك  شــعبنا،  وفصائــل 
واعتــامد  املشــرك،  الوطنــي  العمــل 
مواجهــة  يف  حقيقــي  نضــايل  برنامــج 
االحتــالل، داعًيــا قــادة فتــح لاللتــزام مبــا 
الحــوارات  التوافــق عليــه يف جميــع  تــم 
التــي ُعقــدت ســابقا، واملســارعة لعقــد 
الثــالث،  مبراحلهــا  العامــة  االنتخابــات 
يف  الوطنيــة  مؤسســاتنا  بنــاء  إلعــادة 
الداخل والخارج عى أسس دميقراطية 

للخروج من الحالة الراهنة.
تصريحات جوفاء

ووصــف النائــب الثــاين لرئيــس املجلس 
ترصيحــات  خريشــة  حســن  الترشيعــي 

وأنهــا  واملكــررة"  بـ"الجوفــاء  الرجــوب 
القضيــة  تخــدم  وال  فيهــا  جديــد  ال 
الفلســطينية، موجهــا رســالة لــه ولحركتــه 
بأال يكرروا أخطاء املايض، وأن يبتعدوا 
التــي  نفســها  الذرائــع  اســتخدام  عــن 
تســتخدم منــذ ســنوات وال تنطــي عــى 

أحد.
لـ"قــدس  ترصيــح  يف  خريشــة  وقــال 
رغبــة  هنــاك  يكــون  أن  "يجــب  بــرس": 
ومشــاكله،  االنقســام  إنهــاء  يف  جــادة 
ولكــن عــى مــا يبــدو أن هــذا لــن يجري"، 
املجلــس  اجتــامع  انعقــاد  مســتبعدا 
"ورمبــا  القريــب  الوقــت  يف  املركــزي 
وىل هذا االجتامع فعليا". وعزا أســباب 
ذلــك إىل مشــاكل حركــة فتــح الداخليــة، 
وتوليهــا،  املناصــب  عــى  والتنافــس 
إال  يعقــد  لــن  االجتــامع  هــذا  أن  مؤكــدا 

بعد حل هذه املشاكل.
املجلــس  انعقــد  لــو  حتــى  أنــه  وأردف 
املركزي فالنتيجة معروفة، ألن املنظمة 
معــن،  فريــق  عــى  حكــرا  أصبحــت 
استفرد بكل مكوناتها، ولن يسمح ألحد 
بالوجود فيها ومعارضته، متسائال: "أين 
املركزيــة  املجالــس  قــرارات  أصبحــت 
الســابقة، مثــل ســحب االعــراف بكيــان 
مل  األمنــي؟  التنســيق  ووقــف  االحتــالل 

يطبق منها أي يشء".
ولفــت إىل أننــا نقــف أمــام طرفن حاليا، 
وحلفائهــا،  التســوية  عــن  يبحــث  طــرف 

عــن  ويبحــث  املقاومــة  حــول  وطــرف 
حلفــاء حولهــا، لذلــك أي حديــث جديد 
حول املصالحة "أصبح نقاشــا بيزنطيا ال 

يحمل أي معنى".
التــي  الوحيــدة  الجهــة  أن  عــى  وشــدد 
هــي  الفلســطينين  جمــع  تســتطيع 
حكــرا  أصبحــت  التــي  التحريــر،  منظمــة 
لغــريه  يســمح  لــن  معــن،  طــرف  عــى 
لحــامس  يســمحوا  ولــن  فيهــا،  بالوجــود 
إال حســب  اإلســالمي دخولهــا  والجهــاد 
الرباعيــة  رشوط  مثــل  معينــة،  رشوط 
رشوط  وهــذه  بـ)إرسائيــل(،  واالعــراف 

غري فلسطينية.
نضج التفاوض والتفريط

حــامس  حركــة  يف  القيــادي  واســتهجن 
حســن أبــو كويــك ترصيحــات الرجــوب 
املغالطــات  مــن  الكثــري  حملــت  "التــي 
وقيادتهــا"،  الحركــة  ضــد  واالفــراءات 
تحافــظ  ألنهــا  هــذا  كل  "هــل  متســائال: 
ومتمســكة  والحقــوق،  الثوابــت  عــى 
التنــازل  وترفــض  املقاومــة  بخيــار 
خلــف  واللهــاث  والتفريــط  واالعــراف 

الرباعية والرشعية الدولية؟".
"مــاذا  الرجــوب:  كويــك  أبــو  وخاطــب 
أســفرت 30 عامــا مــن لهاثكــم الســيايس 
الفلســطينية؟  للقضيــة  وتفاوضكــم 
واألرض  القــدس  خاللهــا  أضعتــم 
والحــدود والالجئــن والدولــة املوعودة، 
وتضاعــف االســتيطان االحتــاليل خاللها 

عرشات املرات بشكل غري مسبوق".
"هــل  صحفــي:  ترصيــح  يف  وأضــاف 
معــه  والتطبيــع  باالحتــالل  اعرافكــم 
فلســطن  أربــاع  ثالثــة  عــن  وتنازلكــم 
املحتلــة، يعــرب عــن نضجكم الســيايس؟ 
االحتــالل  مــع  األمنــي  تنســيقكم  هــل 
ومالحقــة واعتقــال وتســليم املطلوبــن 
يعــرب عــن نضج ومامرســة سياســية راقية 

عى صعيد الفكر واملامرسة؟".
وتابــع "هــل اللقــاءات مــع قــادة االحتالل 
املقاومــة  مبحاربــة  لهــم  والتعهــد 
ومالحقتهــا اخــراق نوعــي وإنــزال خلــف 
غــري  فدائيــة  وعمليــة  العــدو  خطــوط 
مســبوقة؟ لقــد قلبتــم القيــم واملفاهيــم 

واملعايري رأسا عى عقب".
رؤيــة  متتلــك  حــامس  أن  عــى  وشــدد 
الوطنــي  باملــرشوع  للنهــوض  كاملــة 
والرشاكــة  الوطنيــة  الوحــدة  وتحقيــق 
السياســية وإنهــاء االنقســام وبنــاء نظــام 
الــكل  مبشــاركة  فلســطيني  ســيايس 
الوطنــي، وأن هــذه الرؤيــة محــل إجــامع 
عــى  تســتند  شــعبي،  وقبــول  وطنــي 
لــكل  انتخابــات دميقراطيــة عامــة  إجــراء 
والبلديــات،  واملجالــس  املؤسســات 
واالنتقائيــة،  التجزئــة  نطــاق  تتجــاوز 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  وتجــري 
بكامــل  يختــار  الشــعب  ولنــدع  وغــزة، 
والقــدرة  الكفــاءة  فيــه  يــرى  مــن  حريتــه 

والحنكة والنضج السيايس.

"منتدى اإلعالميني" يشيد مبقاطعة 
مهرجان إمارايت ملشاركة كاتب إرسائييل

مجمع نارص الطبي ُيجري عملية 
استئصال ألياف رحمية لفتاة

خان يونس/ فلسطن: 
قال مدير مستشــفى التحرير للنســاء والوالدة يف مجمع نارص الطبي د.وليد 

أبو حطب إن عملية نوعية أجريت يف املستشفى مبهارة عالية.
وقــال أبــو حطــب إن املريضــة )م.ز( 32 عامــا حــرت إىل املستشــفى وهــي 
إىل  أدت  الشــهرية  الــدورة  يف  وغــزارة  البطــن  يف  شــديدا  انتفاخــا  تشــتيك 
انخفاض يف نسبة الهيموجلوبن لديها إىل 7، وحدوث فقر دم، إضافة إىل 

بعض األعراض األخرى، مثل الدوخة والغثيان.
وأضاف أبو حطب أنه مع إجراء الفحوصات الالزمة وتقييم الحالة تبن وجود 
ورم ضخم جدا ميأل جوف الحوض والبطن بسبب وجود كم كبري من األلياف 

الرحمية.
وأشــار أبــو حطــب إىل أن العمليــة كانــت ذات متيــز ألن الفتــاة غــري متزوجــة 
لذلك كان ال بد من الحفاظ عى الرحم يف أي تدخل جراحي سيتم من أجل 

إعطاء فرصة اإلنجاب للمريضة يف حال الزواج.
وأكد أبو حطب أن املعضلة كانت يف إجراء العملية يف ظل وجود هذا الكم 
الضخــم مــن األليــاف الصاعــدة مــن عضلــة الرحــم، وكيــف يتــم اســتئصالها مــع 
الحفاظ عى الرحم بطريقة جيدة والحفاظ عى القدرة اإلنجابية للمريضة.

وبــن أبــو حطــب أن عمليــة اســتئصال الرحــم واأللياف الرحمية ليــس بالعملية 
النوعيــة، ولكــن يف مثــل هــذه الحالــة التي تســتدعي إزالة األليــاف دون إلحاق 
رضر كبــري بالرحــم أو اســتئصاله فهنــا تصبــح العملية نوعية ونادرة وتحتاج إىل 

مهارة.

مناقشـــة قضايـــا التجسيـــر 
فــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي

"العدل" تنجز آالف املعامالت 
العدلية وتطور خدماتها 

املحوسبة خالل 2021
غزة/ فلسطن: 

أصــدرت وزارة العــدل يف قطــاع غــزة، اآلالف مــن املعامــالت العدليــة خــالل عــام 
2021، وفتحت باب التسجيل للحصول عى شهادة خبري يف مجاالت متنوعة، 

الفلســطيني، وأمتــت حوســبة جميــع خدماتهــا، وعملــت عــى  القضــاء  إلســناد 
تطويرها من حيث الدقة واإلنجاز يف أقرص وقت ممكن. 

وقــّدم التقريــر الســنوي الصــادر عــن وزارة العــدل، إحصــاءات وبيانــات لألنشــطة 
والربامــج التــي تــم تنفيذهــا والتــي تلخصــت بخمســة برامــج وهي: القيــادة واإلدارة 
الحقــوق  وحاميــة  القانــوين  العمــل  وتعزيــز  املســاندة،  والخدمــات  والتطويــر 
لحــل  البديلــة  الوســائل  وتطويــر  والنقــايب  األهــي  العمــل  وتعزيــز  والحريــات، 

النزاعات، وتنمية وتطوير املؤسسة القضائية، وتطوير الخدمات العدلية. 
وأشار التقرير إىل أن الوزارة قامت بإصدار اآلالف من شهادات عدم املحكومية، 
دائــريت  يف  وغريهــا  والســندات  الــوكاالت  مــن  مشــابهة  أعــداد  عــى  وصادقــت 

التصديقات واملعامالت العدلية. 
وذكر أن اإلدارة العامة للشــؤون املهنية والوســائل البديلة قامت باعتامد طلبات 
تســجيل مــا ال يقــل عــن 100 خبــري يف مجــاالت متعــددة، وفتحــت املجــال ملنــح 

تراخيص ملحكمن ومؤسسات تحكيم ومرجمن ونقابات جديدة. 
كام تم اعتامد عدد من النقابات الجديدة، حيث تقوم دائرة النقابات باإلرشاف 
عــى النقابــات إداريــًا وماليــًا وتنظيــم عمــل املهــن املختلفــة والعاملــن فيهــا مــام 

يساهم يف استقرار املجتمع وحفظ حقوق العاملن. 
أما اإلدارة العامة للشؤون واألبحاث القانونية، أنجز خالل العام املايض عرشات 
املذكرات والدراسات القانونية املتخصصة، وترأس القانونيون فيها العديد من 
اللجان الحكومية، وعقدت العرشات من جلسات البحث والتشاور حول العديد 

من القضايا التي أوكلت إليها من القيادة الحكومية. 
وأجرت اإلدارة العامة للطب الرشعي واملعمل الجنايئ مئات الفحوص الجنائية، 
وقدمــت تقاريرهــا العدليــة لجهــات االختصــاص، حيــث تعتمــد عليهــا املنظومــة 

العدلية بشكل كامل يف الوصول إىل أحكام عادلة بحق الجناة. 

غزة/ فلسطن: 
عقدت وزارة الربية والتعليم العايل يف غزة مع الوزارة 
يف رام اللــه ورشــة عمــل تخصصيــة ملناقشــة تعليــامت 
يف  جامعيــة  وقضايــا  التجســري  قضايــا  ومســارات 
مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطن. وشــارك يف 
الورشــة د.خليــل حامد املدير العــام للتعليم الجامعي 
يف غزة، ود.رائد بركات املدير العام للتعليم الجامعي 
يف رام الله، ومحمد بركات مدير التصديقات ومعادلة 
الشــهادات، ود.خالــد النويــري رئيــس قســم الخدمــات 
مؤسســات  يف  والتســجيل  القبــول  وعمــداء  الطالبيــة، 

التعليم العايل.
وأكــد حــامد أن الورشــة تهــدف إىل الخــروج مبجموعــة 
قضايــا  بتطويــر  تتعلــق  التــي  والتوصيــات  األفــكار  مــن 
لــه  املتــاح  هــو  ومــا  تخصــص  لــكل  التجســري  مســارات 
للتجســري، وذلــك إلتاحــة وتيســري فــرص التعليم العايل 

أمــام الطلبــة الحاصلــن عــى درجــة الدبلــوم املتوســط 
إلكامل دراستهم للحصول عى درجة البكالوريوس. 

تطويــر قضايــا  عــى  تعمــل  الــوزارة  أن  بــنَّ حــامد  كــام 
تحقيــق  وهــي:  أساســية  محــددات  ضمــن  التجســري 
مصلحــة الطلبــة واملجتمــع ومؤسســات التعليم العايل 
التعليــم.  جــودة  وهــو  أســايس  إطــار  ضمــن  وذلــك 
وهــي:  رئيســة  محــاور  عــدة  الورشــة  خــالل  ونوقشــت 
الســاعات  مــن  األقــى  والحــد  العامــة،  الثانويــة  فــروع 
املعتمــدة التــي ميكــن احتســابها للتجســري مــن دبلــوم 
البكالوريــوس، والحــد األدىن مــن درجــة املســاق الــذي 

يسمح مبعادلته والتناظر يف التخصصات. 
التعليــم  مؤسســات  ممثلــو  أعــرب  الورشــات  وخــالل 
العايل عن شكرهم للوزارة عى خطط تطوير مسارات 
قضايــا التجســري والعمــل دوًمــا يف إرشاكهم يف صناعة 

القرارات.

غزة/ فلسطن: 
عــرب منتــدى اإلعالميــن الفلســطينين عــن فخره 
الُعامنيــة  للكاتبــة  األصيــل  باملوقــف  واعتــزازه 
وعــي عاشــور  الشــمري،  ومنــى  بــرشى خلفــان، 
مــن  انســحبوا  الذيــن  الكويــت  مــن  الجعفــر، 
مهرجــان "طــريان اإلمــارات لــآداب" رفضــًا منهــم 
لوجود كاتب إرسائيي ُيدعى ديفيد غروسامن 
يف املهرجــان ذاتــه، معربيــن بذلــك عــن النبــض 
واإلســالمية  العربيــة  األمــة  لجامهــري  الحقيقــي 
االحتــالل  مــع  التطبيــع  أشــكال  لــكل  الرافــض 

اإلرسائيي. 
"أدبــاء"  أكــر  مــن  غروســامن  الكاتــب  ويعــد 
االحتــالل اإلرسائيــي عنرصية، حيــث إنه مدافع 
العنــرصي اإلرسائيــي  الفصــل  نظــام  عــن  بشــدة 
ومعــارض  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

لحــق العــودة لالجئــن الفلســطينين، كــام دافــع 
عن حق الكيان املزعوم بشن حربه الدامية عى 

لبنان عام 2006 وقطاع غزة يف 2008.
صحفــي  بيــان  يف  اإلعالميــن  منتــدى  وجــدد 
أمس، التأكيد عى دعوة فرسان اإلعالم العريب 
التصــدي  رضورة  عــى  واملثقفــن  والنخــب 
لــكل أشــكال التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي، 
معركتــه  يف  الفلســطيني  الشــعب  ومســاندة 
بشــعوب  أســوة  حريتــه  ونيــل  مصــريه  لتقريــر 
العامل، وعدم السامح باخراق وعي أجيال األمة 
من خالل نافذة التطبيع الذي يستغله االحتالل 
اإلرسائيي لتشويه نضال الشعب الفلسطيني، 
إذ إنــه ميثــل خدمــة مجانيــة لالحتــالل عــى أكــر 
بالشــعب  الــرر  أفــدح  ويلحــق  صعيــد،  مــن 

الفلسطيني.  
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البدويــة  الفلســطينية  إن رسقــة دولــة االحتــال أرَض عائلــة األطــرش 
التــي تقيــم عــى أرضهــا يف النقــب قبــل قيام دولــة االحتال بعرشات 
الســنني هي جزء من إســراتيجية صهيونية تســتهدف االستياء عى 
جــل أرايض النقــب، ونــزع ملكيتهــا مــن البــدو لصالــح دولــة االحتــال 
تــارة أمنيــة، وتــارة للتدريــب، وهــذه املــرة للزراعــة  بذرائــع مختلفــة، 

والتشجري.
مــا يجــري يف النقــب اآلن هــو تكــرار منظــم ملــا جــرى يف عــام ١٩٤٨م 
الفلســطينيني  أرايض  عــى  الصهيونيــة  العصابــات  اســتولت  حــني 
ودورهــم وممتلكاتهــم، وهجرتهــم منهــا قــرا للمنــايف. اآلن وتنفيــذا 
إلسراتيجية متدحرجة تعمل جرافات االحتال عى االستياء عى 
أراٍض جديدة، وحرش البدو يف مناطق ضيقة ومحدودة، وإســكانهم 

يف مباٍن من العلب!
إن خاصية البدوي تقوم عى الســكن يف مكان فســيح وخاء واســع، 
وعــى حــب األرض والتمســك بهــا، ورفــض بيعهــا أو التفريــط فيهــا، 
واملحافظــة عــى تقاليــد الحيــاة البدويــة العريقــة، هــذه الخصائــص 
يف  االضطرابــات  وقعــت  لــذا  االحتــال،  إســراتيجية  مــع  تتعــارض 

النقب.
الفصائــل الفلســطينية اســتنكرت عــدوان دولــة االحتــال عــى أرايض 
البــدو يف النقــب، واســتنكرت القمــع الــذي مارســته األجهــزة األمنيــة 
ضدهــم، وهــددت الفصائــل بأنهــا لــن ترك أهلنــا يف النقب وحدهم 
مهــا كلفهــا هــذا املوقــف، لــذا ميكــن القــول إنــه مثــة متفجــر جديــد 
يدخل عى خط التوتر إىل جانب الشيخ جراح واملسجد األقىص! 

الفصائــل اإلســنادي جيــد ومهــم، ولكــن األهــم هــو كيــف  إن موقــف 
ميكــن جمــع الــكل العــريب داخــل الخــط األخــر عــى موقــف موحــد. 
نحــن نعلــم أن املجتمــع العــريب داخــل الخــط األخــر ينقســم عــى 
قســم  رئيســة:  أقســام  ثاثــة  إىل  والفكــري  الســيايس  املســتوى 
براغــايت جــدا ميثلــه منصــور عباس وعرب الجنــوب، وهؤالء يهتمون 
باملســائل االقتصاديــة، ويتجنبــون املســائل القوميــة، وقســم ثــاٍن يف 
الشال والوسط ومتثله القامئة املشركة، وهذا يتمسك باملسائل 
يرفــض  ثالــث  وقســم  غريهــا،  عــى  أجندتــه  يف  ويقدمهــا  القوميــة، 
الرشاكــة يف الكنيســت مــن حيــث املبدأ، ومتثله الحركة اإلســامية، 

قسم الشال، ورؤيته أنه ال جدوى من التواجد داخل الكنيست.
هــذه األقســام متفرقــة، ومتباغضــة أحيانــا، ولــكل جمهــوره، ومــع ذلــك 
نقــول إن األرض قاســم مشــرك يتوحــد عليــه املتنازعــون عــادة، ألنــه 
ال قيمــة للــرؤى السياســية إذا فقدنــا األرض، لــذا أهيــب بقــادة هــذه 
األقســام الثاثــة أن يتعالــوا عــى خافاتهــم وأن يتوحــدوا عــى حاية 
األرض مــن الرقــة، وإذا مــا وقفــوا متوحديــن فســتكون هنــاك فرصــة 
كبــرية لراجــع االحتــال عــن خططــه، ولــو مــن بــاب املصلحــة. انســوا 
عــى  وتوحــدوا  األرض،  وتذكــروا  والسياســية  الفكريــة  الخافــات 
حايتهــا، وهــذا يف نظــري رمبــا أهم من اإلســناد الخارجي الذي يأيت 
مــن الفصائــل أو الســلطة، مــع مــا لإلســناد مــن أهميــة تعــر عــن وحــدة 

مكونات الشعب الفلسطيني.

النقــــب ينتفــــض

"فيدار" 
تفتتح اليوم معرض "الرتاث 
الفلسطيين" يف إسطنبول

إسطنبول/ فلسطني:
اليــوم  )فيــدار(،  فلســطني"  مــع  للتضامــن  الركيــة  "الجمعيــة  تفتتــح 

الخميس، معرض "الراث الفلسطيني"، مبدينة إسطنبول الركية.
مطــرزات  يومــني،  مــدى  عــى  يســتمر  الــذي  املعــرض،  ويحتــوي 
فلســطينية تقليديــة تــم تحديثهــا وحياكتهــا يدويــًا مــن قبــل الاجئــات 

الفلسطينيات وأبناء الجالية يف تركيا.
كــا يتخلــل املعــرض مشــاركات فنيــة وعــروض فلكلوريــة مــن الــراث 

الفلسطيني، باإلضافة إىل ركن املأكوالت الشعبية.
وقــال مديــر جمعيــة "فيــدار" إبراهيــم العــي، يف ترصيحــات لـــ "قدس 
بــرس، إن املعــرض يهــدف إىل إبــراز الراثيــات الفلســطينية املختلفــة 

التي تعكس حضارة الشعب الفلسطيني وهويته.
وأضاف، كا ويهدف املعرض إىل الحفاظ عى الهوية الفلســطينية 
االحتــال  يحــاول  التــي  واإلنســانية،  واألدبيــة  الثقافيــة  مكوناتهــا  بــكل 

الصهيوين رسقتها".
الاجئــات  صنــع  مــن  هــي  املعــرض  محتويــات  جميــع  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطينيات يف تركيــا وكذلــك مــن أبنــاء الجاليــة، اللــوايت خضعــن 
"الجمعيــة  تنظمهــا  التــي  الفلســطيني،  التطريــز  يف  مكثفــة  لــدورات 

الركية للتضامن مع فلسطني".
ألــف   20 بنحــو  يقــدر  تركيــا  الفلســطينية يف  الجاليــة  عــدد  أن  يذكــر 
فلســطيني، يركــز معظمهــم يف مدينــة إســطنبول والجنــوب الــريك، 

بحسب "فيدار".

طبيب يتحدى وزير صحة بريطانيا 
بشأن رضورة لقاحات كورونا

لندن/ وكاالت:
تفاعــل رواد مواقــع التواصــل االجتاعــي يف بريطانيــا، مــع مقطــع فيديــو يظهــر فيــه 
طبيــب مل يحصــل عــى اللقــاح، خــال نقاشــه مــع وزيــر الصحــة بشــأن خطــة الحكومــة 

الرامية إىل تطعيم موظفي هيئة التأمني الصحي بلقاح كورونا أو فقدان وظائفهم.
وقــال الطبيــب االستشــاري يف وحــدة العنايــة الفائقــة، ســتيف جيمــس، لوزيــر الصحة 
التطعيــم  عــدم  اختــار  إنــه  كوليــدج،  كينغــز  زيارتــه ملستشــفى  أثنــاء  ســاجد جاويــد، 
ألن "العلــم ليــس قويــا مبــا يكفــي" لدعــم الخطــة، مضيفــا أن "اللقاحــات تقلــل انتقــال 

العدوى فقط لنحو مثانية أسابيع يف حالة اإلصابة مبتحور دلتا".
وأشــار الطبيــب إىل دراســة خلصــت إىل أن الشــخص الــذي حصــل عــى لقــاح كوفيــد 
يكون احتال نقل العدوى بواســطته أقل بنســبة %2 فقط من الشــخص غري امللقح، 

بعد 12 أسبوعا من جرعة ثانية من لقاح "أوكسفور-أسرازينيكا".
وأضاف جيمس، أنه رمبا كان قد أصيب بكوفيد، األمر الذي وفر لديه بعض الحاية 
دون الحصــول عــى لقــاح، حيــث أصبــح لديــه أجســام مضــادة، خاصــة أنــه يعمــل منــذ 

البداية يف وحدة العناية الفائقة ملرىض كوفيد.
لكن ما مل يذكره الطبيب هو أنه، كا هو الحال مع وجهة نظره بشأن اللقاحات، فإن 

هذه الحاية تراجع أيضا وقد تكون غري فّعالة ضد اإلصابة مبتحور مختلف.
وأوضح جيمس أنه ال يعارض جميع لقاحات كوفيد، لكنه يعتقد أن مثة تلفيق للقضية 
عى هذا النحو عى اإلنرنت، مشريا إىل أنه "مؤيد لاختيار ومؤيد للقاح"، وأن وجهة 
نظــره كانــت تحديــدا تتحــدث عــن الحجــج العلمية التي يســتندون إليها وليس اللقاح يف 
حد ذاته. لكن الدراســة التي أشــار إليها الطبيب، خلصت إىل أن لقاح "فايزر-بيونتك" 
لديــه مقاومــة عــى نحــو أفضــل، ويكــون احتــال نقــل العــدوى من أشــخاص حصلوا عى 

اللقاح آلخرين غري ملقحني، بعد 12 أسبوعا، أقل بنسبة 25 %.
وتشــرط الحكومــة الريطانيــة عــى العاملــني يف دور الرعايــة الصحيــة، الحصول عى 
اللقــاح املضــاد لفــريوس كورونــا، واعتبــارا مــن أول نيســان/ أبريــل، ســيجري متديــد 
العمل به ليشــمل العاملني يف هيئة التأمني الصحي الذين حصل نحو 90 يف املئة 

منهم بالفعل عى اللقاح.
انطالق معرض 

عالم القهوة يف ديب
ديب/ وكاالت:

انطلقــت يف ديب فعاليــات معــرض عــامل القهــوة "وورلــد أوف كــويف" 
الــذي يســتمر ملــدة ثاثــة أيام مبشــاركة أكرث مــن 7 آالف زائر متخصص 
وخبري من رّواد صناعة القهوة من داخل الدولة واملنطقة وجميع أنحاء 

العامل.
وتشــارك يف الحدث باإلضافة إىل اإلمارات كل من أســراليا والرازيل 
وبوليفيا وكولومبيا والســلفادور وإثيوبيا وجواتياال وإندونيســيا والهند 
وإيطاليــا وكينيــا وكوريــا واململكــة العربيــة الســعودية والكويــت ونيبــال 
املتحــدة  واململكــة  وأوكرانيــا  ورومانيــا وســنغافورة  والرتغــال  وبولنــدا 

والواليات املتحدة.
وتكتســب هــذه الــدورة أهميــة خاصــة النعقادهــا بالتزامــن مــع معــرض 

أكسبو 2020 ديب.
تــذّوق  بطولــة  هــا  معتمدتــني  بطولتــني  العــام  هــذا  دورة  وتســتضيف 
القهوة الوطنية ونهائيات بطولة اإلبريق الوطنية، حيث يحظى الفائزون 
النهائيــات العامليــة يف  بالبطولتــني بفرصــة متثيــل دولــة اإلمــارات يف 
معرض وورلد أوف كويف التي تقام هذا العام بإحدى الدول األوروبية 

وسوف يتم اإلعان عنها قريبا.
اإلمــارات  يف  العربيــة  القهــوة  بصناعــة  لاحتفــاء  البطولتــان  وتقــام 
واملنطقة، حيث ُتعّد القهوة جزءا أساسيا يف الضيافة العربية األصيلة 

وتعكس التقاليد املرتبطة بها أصالة تراث املنطقة وعراقتها.
القهــوة عــى املســتوى  يحظــى املعــرض بدعــم واســع مــن رّواد قطــاع 
املحــي ويشــّكل منّصــة مهّمــة للعديــد مــن الجهــات العارضــة للرويــج 
ناجــي صــورايت الرشيــك املؤســس  بينهــم  ملنتجاتهــا الجديــدة، ومــن 
واملدير العام ملحمصة ماتينا أرتيزان روسري إذ تطلق الرشكة قهوتها 
أصنــاف  مــن  مجموعــة  وتســتعرض  دريــب"،  "يف  املســّاة  الجديــدة 
بانامــا  مــن  ناتشــورال”  جيشــا  “إيزمريالــدا  مثــل  لديهــا  النــادرة  القهــوة 
مــن  إكســلنس”  أوف  و”كاب  مــن جامايــكا  ماونــن"  بلــو  و"أوريجينــال 

كوستاريكا باإلضافة إىل أرقى أنواع النّب اليمني واإلثيويب.
الســنوي  امللتقــى  كــويف”  أوف  “وورلــد  القهــوة  عــامل  معــرض  وُيعــّد 
والتّجــار  َيجَمــع املزارعــني  إذ  القهــوة وخرائهــا  لــرّواد صناعــة  العاملــي 
الصغــرية  والــرشكات  والباريســتا  واملوّزعــني  واملصّنعــني  واملحامــص 
واملتوسطة وأصحاب املقاهي والفنادق وعّشاق ومتذّوقي القهوة من 

جميع أنحاء العامل.

"فايزر" تطرح لقاًحا جديًدا 
يستهدف متحور أوميكرون

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة "فايــزر" األمريكية للصناعــات الدوائية، أنها 
تستعد لطرح لقاح جديد يستهدف بشكل خاص متحور 

أوميكرون يف آذار/مارس املقبل.
لقــاح  إن  بــورال،  ألــرت  للرشكــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
"ســيكون  )أوميكــرون(  كورونــا  فــريوس  متحــور  يســتهدف 
جاهزًا يف آذار/مارس وإن الرشكة بدأت تصنيعه بالفعل".

وأضــاف يف لقــاء مــع شــبكة "يس إن يب يس" األمريكيــة: 
"بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات"، موضحًا أن اللقاح 

يستهدف أيضًا املتغريات األخرى.
وتابــع: "نأمــل أن نصــل لــيء )لقــاح( يوفــر حايــة أفضــل 
خاصــة ضــد العــدوى ألن الحايــة ضد دخول املستشــفى 

واملرض الشديد مقبولة اآلن مع اللقاحات الحالية".
وتســبب متحــور أوميكــرون، يف ارتفــاع اإلصابــات يف عدة 
دول حــول العــامل، ال ســيا أوروبــا التــي ســجلت عدد دول 

بها إصابات تخطت 150 ألف حالة يومًيا.
وحســب مصــادر إعاميــة ســّجلت أوروبــا نحــو 7 مايــني 

إصابة بكورونا خال األسبوع املايض وحده.
وظهــر املتحــور الجديــد "أوميكــرون"، الــذي رصــد أول مرة 
يف جنوب إفريقيا، أواخر نوفمر/ترشين الثاين 2021.

الصحــة  ملنظمــة  الخــاص  املبعــوث  أن  بالذكــر  الجديــر 
أن  اليــوم  وقــت ســابق  نابارو،أعلــن يف  العامليــة، ديفيــد 
نهايــة كورونــا وشــيكة ولكــن "األشــهر الـــ3 املقبلــة ســتبقي 

الوضع الصحي يف العامل صعبًا".
مــن  جديــدة  ســاالت  ظهــور  سيشــهد  العــامل  أن  وأّكــد 

كورونا.

رئيس تركمانستان يأمر 
بإغالق "بوابات الجحيم"

لندن/ وكاالت:
دعــا رئيــس تركانســتان قربــان قــويل بــدري محمــدوف إىل وضــع حــد 
لواحد من أبرز املعامل السياحية يف الباد، وهو فوهة الغاز الطبيعي 
املشتعلة والتي يشار إليها عى نطاق واسع باسم "بوابات الجحيم".

الحفــرة الصحراويــة الواقعــة عــى بعــد حــوايل 260 كيلومــرًا شــال 
العاصمة عشق أباد، وسط صحراء كاراكوم، معلم تركاين يستقطب 

اهتام العلاء والسياح.
لكــن قــرار الرئيــس يفيــد بــأن كميــة هائلــة مــن الغــاز تحــرق يف تلــك 
املنطقــة منــذ ســنوات طويلــة، وتســتهلك املزيــد مــن مخــزون الغــاز 

الطبيعي الذي ميكن استثاره.
اكتشــف   ،1971 عــام  يف  إنــه  اإلخبــاري  تركانبورتــال  موقــع  وقــال 
الجيولوجيــون الســوفييت تراكــًا للغــاز الطبيعــي يف هــذه املنطقــة، 
وتسبب حفر برئ يف انهيار أريض، ما أدى إىل فتح حفرة كبرية مليئة 
بالغــاز. ومــن أجــل تجنب تســمم النــاس واملوايش، قــرر الجيولوجيون 

إشعال النار فيها، معتقدين أن ذلك سيدوم لبعض الوقت.
لكــن الــذي حــدث أن النــار ظلــت مشــتعلة حتــى يومنــا هــذا، يف فتحــة 

قطرها 60 مرًا وعمقها حوايل 20 مرًا.
ويف هــذا الصــدد، أصــدر الرئيــس الركــاين تعليــات إىل الحكومــة 
أجانــب،  االســتعانة مبتخصصــني  األمــر،  لــزم  وإذا  العلــاء،  بــإرشاك 

"إليجاد حل لهذه املشكلة".


