حماس :الهتافات بالساحة الفلسطينية ضد الدول العربية ال تعبر عن سياساتنا

"الشعبية" و"الديمقراطية" :لم
نحسم قرارنا بالمشاركة يف "المركزي"
ونطالب بعقد مجلس وطين جامع

القوى الوطنية واإلسالمية :لسنا
جزءً ا من أي رصاع يف العالم العريب
وحريصون عىل استقراره

غزة /نور الدين صالح:
أكــدت الجبهتــان ،الشــعبية والدميقراطيــة ،أنهــا مل تحســا قرارهــا بشــأن
املشــاركة يف جلســة املجلــس املركــزي املزمــع عقدهــا يف  6فربايــر /شــباط
املقبل ،مطالبتني بعقد مجلس وطني جامع مبشاركة الكل ودون استثناء.
وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة للجبهــة الشــعبية أحمــد خريــس :إن
الهيئــات القياديــة العليــا يف الجبهــة ال تــزال تــدرس املشــاركة مــن

غزة /فلسطني:
أكدت لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية يف قطاع غزة ،أمس ،املوقف
الفلسطيني الثابت بأنها ليست جز ًءا من أي رصاعات يف العامل العريب ،وأنها
والشــعب الفلســطيني حريصون عى أمن واســتقرار البالد العربية
واإلســالمية ،ووقــف كل أشــكال الحــروب والتدخــالت الخارجيــة.
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االحتالل يخطر بهدم مدرستين شرق بيت لحم

لوقف إرهاب المستوطنين

املســتوطنني ،وأظهــرت صــورة تحطــم زجاجهــا
األمامــي ،وزعــم اإلعــالم العــربي عــدم وقــوع
إصابــات يف صفــوف املســتوطنني .ويعيــش
سكان ريف جنوب نابلس حالة رصاع متواصلة
بفعل توسع مستوطنة "يتسهار" عى حساب

أراضيهــم ،حيــث يؤثــر ذلــك يف املخططــات
الهيكلية للقرى الفلســطينية ،ويحظر اســتمرار
مخططات البناء فيها .ويف إطار آخر ،أخطرت
ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي،
أمــس ،بهــدم مدرســتني رشق بيــت

15

طوباس /فلسطني:
طالب القيادي يف حركة حاس فازع صوافطة بتوفر غطاء للمقاومني يف الضفة الغربية
املحتلة ،وعدم التعرض لهم من قبل السلطة ووقف استهدافهم الذي يتناغم مع أهداف
االحتالل وسياساته .وقال صوافطة يف ترصيح صحفي ،أمس ،إن اعتداءات املستوطنني
والتغول االســتيطاين ،يســتوجب حالة من الوحدة وااللتفاف حول خيار املقاومة ،لكونها
وحدها الكفيلة بإيقاف إرهاب املحتل ومســتوطنيه .وأكد أن املقاومة متأصلة
يف أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،وال ميكــن الســكوت عــن عــدوان االحتــالل ،وخــر

2

يحرم المرضى حقوقهم العالجية

مؤتمر لوزارة الصحة أمام حاجز بيت حانون "إيرز" أمس

"هيئة األرسى" تطلق حملة

قيــادي بفتــح :اعتقــاالت السلطــة لنشطــاء
المقاومــة تضـــر بالمجتمـــع الفلسطينـــي

ســجن " ايشــل -بــرئ الســبع" .وأوضحــت أن
إدارة سجون االحتالل ال تزال متاطل يف اتخاذ
اإلجراءات الوقائية ووســائل التعقيم
الكافيــة لحايــة األرسى ،إضافــة

15

األرسى اإلداريون

يواصلون مقاطعة

لمؤازرة األسري نارص أبو حميد

ـرا .وانطلقــت الحملــة عــرب
الصحــي مــا زال خطـ ً
وســم "أنقــذوا حيــاة األســر نــارص أبــو حميــد".
وقالــت الهيئــة يف بيــان أمــس:
إن األســر أبــو حميــد يكابــد آالمــه

3

محاكم االحتالل
لليوم الـ24

3

لليوم السابع على التوالي

القدس املحتلة-غزة /جال غيث:
أكد عضو املجلس الثوري لحركة فتح ،حاتم
عبــد القــادر أن اعتقــاالت الســلطة لنشــطاء
داعيا
املقاومة تر باملجتمع الفلسطيني،
ً

ورفــع املشــاركون يف التظاهــرة التــي نظمتهــا
"لجنــة التوجيــه العليا ألهــايل النقب" ،الفتات
كتبــت عليهــا شــعارات منهــا" :كــف
بكــف وإيــد بإيــد نحمــي النقــب مــن

بالقبضة األمنيةُّ ..
السلطة
تواجه المقاومة الشعبية
ونشطاءها يف الضفة

رام الله-غزة /نور الدين صالح:
ادعــاءات الســلطة ورئيســها محمــود عبــاس بشــأن تأييــد
تناقــض ّ
املقاومــة الشــعبية يف مــدن الضفــة الغربيــة املحتلــة،
األفعــال عــى األرض ،عــرب محاربــة رموزهــا واعتقالهــم

5

4

"الديمقراطية" تسلم
القوى مبادرتها
إلنهاء االنقســــام

كبله بديون قيمتها ( )100ألف شيكل
ّ

"الحركة الفنية في الداخل المحتل تعاني"

قرار هدم ذايت يعود بأحالم
ٍ
المقديس "محمد" إىل نقطة "صفر"

ملحمة جنني ..المخرج بكري يدفع ثمن الرواية

غزة /هدى الدلو:
يصــف املقــديس محمــد جــال عــي ظهــرة بدايــة العــام الجديــد
بـ"الســوداوية" ،ويقــول" :بــل هــي أحلــك" ،بعدمــا تســلم ورقــة
أمرا ب ــا يســمى "الهدم
مــن جيــش االحتــالل اإلرسائيــي تحمــل ً

10

حيفا-غزة /فاطمة الزهراء العويني:
عاما من املالحقة القضائية
قرابــة العريــن ً
والتشــويه املتعمــد طالــت املخــرج
الفلســطيني محمــد بكــري عــن فيلمه "جنني
جنــني" ،قــد تصــل إلدانتــه وتغرميــه مبالــغ

الظهر  11:54العصر  2:48المغرب  5:12العشاء  6:30فجر غد  5:07الشروق 6:38

إىل وقف جميع االعتقاالت السياسية فو ًرا.
وقــال عبــد القــادر لصحيفــة فلســطني أمس:
إن إقــدام أجهــزة أمــن الســلطة عــى اعتقــال
نشــطاء املقاومــة الشــعبية وخاصــة يف بلدة

اختتمت مؤتمرها العام التاسع في غزة

ً
إسنادا لمعتقيل "هبة النقب"
تظاهرة يف برئ السبع
ـنادا ملعتقــي هبــة النقــب،
بــرئ الســبع ،إسـ ً
واحتجاجــا عــى اســتمرار حمــالت االعتقــاالت
ً
التــي تنفذهــا قــوات االحتــالل ،منــذ بدايــة
االحتجاجات عى تهويد أرايض النقب.
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دعا الفصائل للعمل على إيقافه

حماس تحمل االحتالل المسؤولية عن حياة األرسى
كورونــا .وقالــت الــوزارة يف بيــان نــر أمــس:
إنها تنظر بخطورة كبرة لألوضاع التي يعيشها
األرسى مــع تأكيــد إصابــة أكــر مــن  120منهــم
يف ســجن "عوفــر" وتســجيل  10إصابــات يف

رام الله-غزة /صفاء عاشور:
ســجلت وزارة الصحــة أمــس 7 ،حــاالت وفــاة و 2000إصابــة
جديــدة بفــروس كورونــا .وأوضحــت الــوزارة يف بيــان لهــا ،أن
حالتــي وفــاة بكورونــا ســجلتا يف قطــاع غــزة ،وحالتني يف جنني،
وحالتني يف بيت لحم ،وحالة يف أريحا واألغوار .وأشارت إىل
أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــى النحــو التــايل" :طولكــرم
 ،135قلقيليــة  ،37ضواحــي القــدس  ،71بيــت لحــم ،193
نابلــس  ،338الخليــل  ،193رام اللــه والبــرة  ،449ســلفيت
 ،24طوبــاس  ،23جنــني  ،59أريحــا واألغــوار ،71
قطــاع غــزة  ."407وبلغــت نســبة التعــايف من فروس

(تصوير /رمضان األغا)

إصابــة أكثــر مــن  120أسيــ ًرا فــي "عوفــر"
و  10آخريـــن فــي "ايشــل" بـ"كورونـــا"

النقب /فلسطني:
تظاهــر عــرات املواطنــني والناشــطني يف
النقــب املحتــل ،أمــس ،ولليــوم الســابع عــى
التوايل ،أمام مبنى محاكم االحتالل يف مدينة

2

يف الضفة والقطاع

بينهم "نائل البرغوثي" أقدم أسير فلسطيني

رام الله /فلسطني:
أطلقــت هيئــة شــؤون األرسى واملحررين حملة
إلكرتونيــة للضغــط عــى االحتــالل لإلفــراج عــن
األســر نــارص أبــو حميــد ،مؤكــدة أن وضعــه

برازيليا /فلسطني:
دعــا الرئيــس الربازيــي الســابق "لــوال دا
ســيلفا" إىل دعــم حــق الشــعب
الفلســطيني يف إقامــة دولتــه ،داعيــا

جديـــــدة بـ"كورونـــــا"

الطبية لغزة

رام الله-غزة /فلسطني:
أفــادت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة ،بإصابــة
أكــر مــن  120أســر ًا يف ســجن "عوفــر" و10
أرسى يف سجن " ايشل -برئ السبع" ،بفروس

الفلسطيين

 7وفيات و 2000إصابة

منع االحتالل إدخال األجهزة

2

إىل دعم الحق

العقاد :عدد الحاالت المحولة
لمستشفى "الوبائيات" في ازدياد

"الصحة" تحذر من خطورة

غزة /نضال أبو مسامح:
حــذرت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة ،مــن اســتمرار منــع ســلطات االحتــالل
اإلرسائيــي إدخــال األجهــزة الطبيــة التشــخيصية ملستشــفيات قطــاع غزة،
وحرمــان املــرىض حقوقهــم العالجيــة .وقــال مديــر وحــدة التصويــر الطبــي
يف الــوزارة ،د .إبراهيــم عبــاس ،يف مؤمتــر صحفــي عقــد أمــام بوابــة
حاجــز بيــت حانــون ،شــال القطــاع ،أمــس ،إن االحتــالل ال يــزال ميعــن
يف مارســاته غــر اإلنســانية وغــر األخالقيــة بحــق مــرىض قطــاع غــزة ،من
خــالل حرمانهــم أهــم حقوقهــم اإلنســانية واملتمثلــة يف الحــق بالصحــة
ـتخدما بذلك شــتى الوســائل التي تزيد من معاناة املرىض
والعالج ،مسـ
ً
ســواء مبنعهــم مــن الوصــول إىل املستشــفيات التخصصيــة يف
الداخــل املحتــل تــارة ،ومنع إدخال األدويــة واملهام الطبية تارة

الرئيس الربازييل
السابق يدعو

صوافطة يطالب بتوفري
غطاء للمقاومني يف الضفة

ترضر حافلة مستوطنني برشقها
بالحجـــارة جنـــوب نابلـــس
محافظات /عبد الله الرتكاين:
تــررت ،مســاء أمــس ،حافلــة مســتوطنني،
رشــقها الشــبان بالحجــارة ،قــرب مســتوطنة
"يتســهار" جنــوب مدينــة نابلــس املحتلــة.
وأكــدت مواقــع عربيــة تــرر حافلــة

16

5

رحال :نتائج التحقيق بوفاة
الطفل "النوايت" لم تحدد
الجهات المقرصة

رام الله-غزة /صفاء عاشور:
أفــاد مديــر مركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة "شــمس"
د.عمــر رحــال بــأن نتائــج تحقيــق وزارة الصحــة يف حكومــة
رام اللــه بجرميــة وفــاة الطفل املريض ســليم النوايت عى

15

غزة /فلسطني:
ســلمت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلســطني ،أمس ،القوى الوطنية ،مبادرتها إلنهاء
االنقســام .جاء ذلك ،يف اختتام أعال مؤمترها الوطني العام التاســع يف قطاع غزة،
بعنــوان "مؤمتــر الوفــاء للشــهداء واألرسى والجرحــى" ،وذلــك بحضــور القــوى الوطنيــة
واإلسالمية .وأكد عضو املكتب السيايس للجبهة صالح نارص أهمية الحوار الوطني
الشــامل من "أجل إنهاء االنقســام واســتعادة الوحدة" ،ملواجهة "التحديات
الخطــرة التــي تواجههــا مســرتنا الوطنيــة والتــي وصلــت لحالــة الدمــار

3

محمد حسينية المعتقل لدى السلطة منذ  4أشهر

ماليــة باهظــة إذا مل ُيقبــل االســتئناف الــذي
قدمــه ،يف خطــوة يريــد منهــا االحتــالل
اإلرسائيــي أنْ يجعلــه "عــربة" لغــره مــن
الفنانــني الذيــن قــد يفكــرون بإظهــار بشــاعة
جرامئــه للعــامل" .جنــني جنــني" جــال أروقــة

القدس 7:0

بيتــا جنــويب مدينــة نابلــس ،أمــر غريــب عــن
عــادات وتقاليــد الشــعب الفلســطيني.
وكانــت أجهــزة أمــن الســلطة يف
رام اللــه هــددت رمــوز املقاومــة

رام اهلل 6:0

يافا 13:6

اإلرسائيليــة منــذ خروجــه إىل النــور
املحاكــم
ّ
القضية مطلع
يف
ـت
ـ
ب
ال
ـم
ـ
ت
و
ـا،
ـ
عام
ّ
قبــل ً 19
ّ
ّ
هــذا العــام ،إذ قــررت مــا تســمى "املحكمــة
املركزيــة" اإلرسائيليــة يف اللــد
املحتلــة منــع عرضــه ،وتغريــم

11

غزة 12:5

الناصرة 10:2

ٌ
سؤال يكوي قلب
"وين بابا؟!"..
ُ
"أ ٍّ
م" ال تملك إجابة عنه

جنني-غزة /مريم الشوبيك:
"ســيدو ويــن بابــا؟!" سـ ٌ
ـؤال ال ينفــك فــادي ابــن الســنوات األربــع يــردده
عــى مســامع جــده ،الــذي يقــف حائـ ًـرا ال ميلــك إجاب ـ ًة ميكــن أن
يســتوعبها عقلــه الصغــر .يكتفــي الرجــل الســبعيني ب ــ" :بابــا

10

دوالر أمريكي=  3.14شيقل

دينار أردني=  4.43شيقل
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حماس :الهتافات بالساحة الفلسطينية ضد الدول العربية ال تعرب عن سياساتنا

ً
جزءا من أي
القوى الوطنية واإلسالمية :لسنا
رصاع يف العالم العريب وحريصون عىل استقراره
غزة /فلسطن:
أكــدت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة
واإلســالمية يف قطــاع غــزة ،أمــس ،املوقــف
الفلســطيني الثابت بأنها ليســت جز ًءا من أي
رصاعــات يف العــامل العــريب ،وأنهــا والشــعب
الفلســطيني حريصــون عــىل أمــن واســتقرار
البالد العربية واإلســالمية ،ووقف كل أشــكال
الحروب والتدخالت الخارجية.
وشــددت اللجنــة يف بيــان لهــا عــىل حرصهــا
عــىل وحــدة األمــة العربيــة ونبــذ كل خــالف
وإنهــاء كل أشــكال الرصاعــات الداخليــة بــن
مكوناتهــا ،وتجــاوز الخالفــات عــر الحــوار
الهــادئ بعيــدا عــن االقتتــال وإراقــة الدمــاء
والطحــن الداخــيل ،ووأد الفــن الطائفيــة
واملذهبية.
وقالت إن شعبنا الفلسطيني ال يعادي أيا من
شــعوب الدول العربية واإلســالمية ،بل يحرم
ويقــدر شــعوبنا كافــة التــي تربطنــا بهــا روابــط

وثيقــة ،وهــي جميعــا تصطف معنــا يف الدفاع
عن قضيتنا وأرضنا وحقوقنا ومقدساتنا.
ودعــت إىل إنهــاء الحــرب يف اليمــن ،وحايــة
املدنيــن ،وعــودة الحــوار لوحــدة اليمــن
وشعبه وأرضه.
وأكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس
أن الهتافــات التــي أطلقــت يف الســاحة
الفلســطينية ضــد دول عربيــة وخليجيــة ال
تعــر عــن موقف الحركة وسياســاتها املعروفة
والثابتــة يف عــدم التدخــل يف الشــؤون
الداخليــة للــدول ،مشــددة عــىل أنهــا تنــأى
عــن الرصاعــات والنزاعــات بينهــا ،مــع رضورة
تجنــب كل مــا مــن شــأنه متزيــق صــف األمــة
ووحدتها ،واإلرضار بأمنها واستقرارها.
ونبهــت حــاس يف ترصيــح صحفي أمس إىل
أنها تتبنى سياسة االنفتاح عىل مختلف دول
وشــعوب العــامل ،خاصــة الشــعوب والــدول
العربية واإلسالمية "التي هي موضع احرامنا

الرئيس الربازييل السابق يدعو
إىل دعم الحق الفلسطيين

برازيليا /فلسطن:
دعا الرئيس الرازييل األســبق "لوال دا ســيلفا" إىل دعم حق الشــعب
الفلســطيني يف إقامــة دولتــه ،داعيــا إىل إنهــاء حــق النقــض األمريــي
يف مجلس األمن الدويل ،لتتمكن الدول األكرث متثيال عىل الجغرافيا
السياسية من التصويت ودعم حق فلسطن.
وأكد ســيلفا ،املرشــح لرئاســة الحكومة الرازيلية يف االنتخابات التي
ســتجرى العــام الحــايل ،يف ترصيحــات تلفزيونيــة ،أول مــن أمــس،
رضورة التجديــد يف األمــم املتحــدة ،حتــى يتقــدم العــامل يف القضايــا
الرئيســية "املتعلقــة بالســالم" ،كإقامــة الدولــة الفلســطينية ،مشــددا
عــىل وجــوب تبنــي املرشــحن لالنتخابــات القادمــة موقفــا عــادال
ومتوازنــا تجــاه القضيــة الفلســطينية ،حتــى تعــود الرازيــل إىل دورهــا
كقائدة عاملية.
وقــال النائــب يف الكونغــرس الرازيــيل نيلتــو تاتــو :إن ســيلفا دافــع
خــالل رئاســته الرازيــل عــن حــق تقريــر املصــري للشــعب الفلســطيني،
وإقامــة الدولــة الفلســطينية ضد االحتــالل اإلرسائييل ،وعزز دور األمم
املتحــدة يف تنفيــذ االتفاقــات الدوليــة املوقعــة بخصــوص فلســطن،
رغــم الضغوطــات التــي مارســها املجتمــع الــدويل ضــد الرازيــل ،ألنهــا
وقفت دا ً
مئا ضد هذا االحتالل.
وأظهــرت الرازيــل منــذ صعــود حــزب العــال إىل الحكــم عــام 2003
برئاســة "ســيلفا" دعمهــا الثابــت للقضيــة الفلســطينية ،واعرفــت
بفلســطن كدولــة عــام  ،2010وقــادت خــالل العــدوان اإلرسائيــيل
 2008-2009عىل قطاع غزة تحركا دوليا ملساندته ،ووقف العدوان
وإدانة جرائم االحتالل ،وزودت القطاع بإمدادات طبية.

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم ()2022/03
تعلن جمعية الشبان المسيحية بغزة
عن طرح عطاء بالظرف المختوم

ألعمال دهان أرضيات مالعب

في المقر الرئيسي للجمعية الكائن بغزة
شارع الجالء –بجوار محطة البربري للبترول.
 ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــرة ،التقــدم للحصــول عــىل وثائــقالعطاء ابتدا ًء من الساعة  9:00صباح يوم األحد املوافق 2022/01/22
وحتــى الســاعة  11:00مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2022/01/26
مقابــل رســم مــايل غــري مســرد وقــدره مائــة شــيكل فقــط ،وذلــك يف مقــر
الجمعية الكائن يف غزة – شارع الجالء – بجوار محطة الربري للبرول.
 آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق 2022/01/26الساعة  12:00ظهر ًا.
شروط خاصة:
 تقدم األسعار بالشيكل. يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بتقديــم فاتــورة رضيبيــة بكامــل مبلــغ العطــاءباإلضافة اىل شهادة خصم املنبع.
 األســعار شــاملة الرضيبــة ويجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدةتسعون ( )30يوم ًا من تاريخ تسليم العطاء.
 الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. العطــاء قابــل للتجزئــة كــا تــراه الجمعية مناســب ،كا يحــق للجمعية إلغاءجميع العروض املقدمة وإعادة طرح العطاء مرة ثانية إما بشكلها الحايل أو
بعد إجراء أي تعديل عليه دون إبداء األسباب.
 تكلفة اإلعالن ملدة يومن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.لالستفسار :ميكنكم االتصال عىل جمعية الشبان املسيحية
، 009728 2822963/ 0599732233
أو عر الريد االلكروينymcagaza@yahoo.com :
جمعية الشبان املسيحية  /غ ــزة – فلسطن

وتقديرنا" ،مبين ًة أنها تسعى إىل بناء عالقات
متوازنــة معهــا "ملــا فيــه صالــح أمتنــا وأمنهــا
ونهضتهــا ،وصالــح قضيتنــا وشــعبنا وتعزيــز
صموده".
ودعــت إىل وقــف الرصاعــات الداخليــة
والبينية يف دولنا العربية واإلســالمية ،مشــري ًة
إىل أنه يؤملها وبشدة كل قطرة دم تسيل من
أي شــخص من أبناء أمتنا يف هذه الرصاعات
الداخلية.
ً
وطالبــت بــرضورة حقــن الدمــاء ،داعي ـة إىل
اعتــاد لغــة الحــوار بدل االقتتــال حاي ًة لألمة
ومقدراتهــا ،وتعزيــز وحدتهــا يف مواجهــة
األخطــار املحدقــة بهــا ،متمني ـ ًة أن يعــم
االســتقرار واألمــان والوئــام دول أمتنــا العربيــة
واإلسالمية كافة.
وأكــدت أن رصاعهــا هــو مــع االحتــالل
اإلرسائيــيل ،داعي ـ ًة إىل تجنيــب شــعبنا أي
رصاعات أخرى.

لوقف إرهاب المستوطنني

صوافطة يطالب بتوفري
غطاء للمقاومني يف الضفة

طوباس /فلسطن:
طالــب القيــادي يف حركــة حــاس فــازع صوافطــة بتوفــري غطــاء
للمقاومــن يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ،وعــدم التعــرض لهــم مــن
قبــل الســلطة ووقــف اســتهدافهم الــذي يتناغــم مــع أهــداف االحتــالل
وسياساته.
وقال صوافطة يف ترصيح صحفي ،أمس ،إن اعتداءات املستوطنن
والتغــول االســتيطاين ،يســتوجب حالــة مــن الوحــدة وااللتفــاف حــول
خيــار املقاومــة ،لكونهــا وحدهــا الكفيلــة بإيقــاف إرهــاب املحتــل
ومستوطنيه.
وأكــد أن املقاومــة متأصلــة يف أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،وال ميكــن
الســكوت عــن عــدوان االحتــالل ،وخــري مثــال عــىل ذلــك ،عمليــات
املقاومة والفعاليات الشعبية األسبوعية يف بلدات بيتا وبيت دجن
وبرقة ويف القدس املحتلة وغريها من مناطق االحتكاك واملواجهة.
وأشــار إىل أن املرحلــة تســتوجب تحقيــق الوحــدة الوطنية واالنســجام
مع املقاومة كخيار اسراتيجي ،يف ظل استيطان متزايد واعتداءات
متالحقــة مــن هــدم للمنــازل واعتــداءات عــىل الفلســطينين
وممتلكاتهم.
وتصاعــدت مؤخـ ًـرا الهجــات التــي ينفذهــا املســتوطنون عــىل شــكل
مجموعــات كبــرية والتــي تســتهدف القــرى والبلــدات الفلســطينية
القريبة من املستوطنات.
وتســببت تلــك الهجــات باستشــهاد وإصابــة عــرشات املواطنــن،
إضافة إىل تخريب منازل وتخريب منشآت زراعية واقتصادية.
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعالن طرح عطاءات رقم:

توريد مواد غذائية 4/ADM/2022
توريد قرطاسية 5/ADM/2022
توريد مواد نظافة 6/ADM/2022

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن طرح عطاء سنوي لرشاء وتوريد
مواد غذائية و قرطاسية و مواد نظافة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني .
فعىل الرشكات املتخصصة و املسجلة والراغبة باملشاركة التوجه ملقر الجمعية
يف غــزة لــرشاء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/1/23
من الســاعة الثامنة و النصف صباح ًا حتى يوم الخميس املوافق 2022/1/27
حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهرللمورديــن املؤهلــن و املرخصــن و
املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك  ،عل ـ ً
ا بــأن آخــر موعــد لتقديــم العروض
هــو يــوم الخميــس املوافــق  2022/2/3حتى الســاعة الواحــدة ظهر ًا  ،وذلك يف
صنــدوق املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقر جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني الكائن يف غزة  -تل الهوى
 .1مثــن رشاء كل كراســة عطــاء ( 50شــيكل) لــكل مــن املــواد الغذائيــة و
القرطاسية غري مسردة
 .2مثن رشاء كراسة عطاء ( 400شيكل) ملواد النظافة غري مسردة
 .3يتم تقديم كفالة دخول عطاء صادرة من بنك معتمد من سلطة النقد باسم
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بقيمة  % 5من اجايل قيمة العطاء "كتأمن
دخول" سارية املفعول ملدة  120يوم ًا من أخر موعد لتقديم العروض
 .4الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
 .5رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
لالستفســار ميكــن االتصــال مــع دائــرة املشــريات بجمعيــة الهــالل األحمــر
الفلســطيني عىل األرقام التالية  :هاتف 08-2641906 - 08-2630555 :
داخيل  2328فاكس 08-2641904 :

محكمة االحتالل ترفض البت يف
قضية عائلة صالحية بعد جريمته

القدس املحتلة /فلسطن:
رفضت محكمة االحتالل اإلرسائييل املركزية ،أمس ،البت يف طلب عائلة صالحية
العــودة إىل أرضهــا يف حــي الشــيخ جــراح رشق القــدس املحتلــة ،وإعــادة بناء منزليها
عقب تدمريها من آليات االحتالل األربعاء املايض.
وأوضح محامي العائلة وليد أبو تايه أنه تم رفع قضية أمام محكمة االحتالل املركزية
يف القدس تتضمن عودة عائلة صالحية إىل أرضها ،وإعادة بناء املنزلن اللذين تم
تدمريهــا األســبوع املــايض ،إال أن املحكمــة رفضــت البــت يف هــذه القضية بحجة
واقعا.
أمرا ً
أن الهدم بات ً
ولفــت أبــو تايــه يف ترصيحــات صحفيــة إىل أنــه ســيتم تقديــم اســتئناف ملحكمــة
االحتالل العليا للمطالبة بعودة العائلة إىل أرضها ومنزليها.
وهدمــت ســلطات االحتــالل األســبوع املــايض منزلــن و 5منشــآت لعائلــة صالحيــة
يف حــي الشــيخ جــراح ،واعتــدت عــىل أفــراد العائلــة واملتضامنــن معهــم ،واعتقلــت
نحــو  26شــخصا ،أفرجــت عنهــم مســاء الخميــس املــايض رشط إبعادهــم عــن الحــي
 30يوما ،وكفالة بقيمة ألف شيقل لكل واحد منهم ،و 5000شيقل لكل من يخرق
قرار اإلبعاد.

القساميان العويوي
ً
أعواما
والطل يدخالن
اعتقالية جديدة
يف سجون االحتالل

الخليل /فلسطن:
دخــل األســريان القســاميان لــؤي العويــوي وأمــن الطــل
مــن محافظــة الخليــل ،جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلة،
أعواما جديدة داخل سجون االحتالل اإلرسائييل.
ً
عامــا) محكــوم بالســجن املؤبــد
(36
ـوي
ـ
ي
العو
ـري
ـ
س
واأل
ً
مــدى الحيــاة ،ويدخــل عامــه االعتقــايل الســابع عــرش،
بعــد أن اعتقــل عــام 2006م بتهمــة قتــل  3جنــود
إرسائيلين.
عامــا) ،فيدخــل عامــه ال ــ 24عىل
أمــا األســري الطــل (ً 44
التــوايل يف ســجون االحتــالل ،بعــد أن اعتقــل خــالل
تنفيــذه عمليــة بطوليــة أدت ملقتــل  4جنود إرسائيلين
وإصابة آخرين ،عام .1999

يحرم المرىض من حقوقهم العالجية

"الصحــــة" تحـــذر مــن خطــــورة منــع
االحتالل إدخـال األجهــزة الطبيــة لغـــزة
غزة /نضال أبو مسامح:
حــذرت وزارة الصحــة يف قطاع غزة،
من اســتمرار منع ســلطات االحتالل
اإلرسائيــيل إدخــال األجهــزة الطبيــة
التشــخيصية ملستشــفيات قطــاع
غــزة ،وحرمان املرىض من حقوقهم
العالجية.
وقــال مديــر وحــدة التصويــر الطبــي
يف الــوزارة ،د .إبراهيــم عبــاس،
يف مؤمتــر صحفــي عقــد أمــام
بوابــة حاجــز بيــت حانــون ،شــال
القطــاع ،أمــس ،إن االحتــالل ال يــزال
ميعــن يف مارســاته غــري اإلنســانية
وغــري األخالقيــة بحــق مــرىض قطــاع
غــزة ،مــن خــالل حرمانهــم مــن أهــم
حقوقهــم اإلنســانية واملتمثلــة يف
ـتخدما
الحــق بالصحــة والعــالج ،مسـ
ً
بذلــك شــتى الوســائل التــي تزيــد
مــن معانــاة املــرىض ســواء مبنعهــم
مــن الوصــول إىل املستشــفيات
التخصصيــة يف الداخــل املحتــل
تــارة ،ومنــع إدخــال األدويــة واملهــام
الطبية تارة أخرى.
وذكــر عبــاس أن االحتــالل مل يكتـ ِ
ـف
باإلجــراءات التعســفية ،بــل ال يــزال
مينــع إخــراج األجهــزة الطبيــة ذات
الــرضورة القصــوى بهــدف إصالحها
خــارج قطــاع غــزة مــن قبــل الــرشكات
املصنعــة مــا أدى إىل مزيــد مــن
التدهــور يف الحالــة الصحيــة
واإلنسانية لدى الغزين.
وأشــار إىل منــع إدخــال العديــد مــن
األجهــزة الطبيــة مــن بينهــا ،أجهــزة
أشــعة متحركــة ومحطــة أكســجن
وقطــع الغيــار ولوحــات إلكرونيــة
إلمتــام الصيانــة الرضوريــة العاجلــة
لها ،مثل أجهزة األشــعة املقطعية،

جانب من المؤتمر الصحفي أمس ( تصوير  /رمضان األغا )

وجهــاز الفلوروســكويب يف
مستشــفى اإلندونيــيس ،وجهــاز
املاموجــرايف وجهــازي أشــعة يف
الرعايــة األوليــة ،وجهــاز الرنــن يف
مؤسســة حيــدر عبــد الشــايف و6
أجهزة متحركة.
ولفــت إىل أن االحتــالل ال يــزال
يستمر ً
أيضا يف إعاقة إدخال جملة
مــن األجهــزة الطبيــة التشــخيصية
التــي تســاعد يف تعزيــز جهوزيــة
املنظومــة الصحيــة يف قطــاع غــزة،
والذي يشهد دخول املوجة الرابعة
مبتحور "أوميكرون".
وأضــاف أن االحتــالل يواصــل منــع
إدخــال  8أجهــزة أشــعة متحركــة
منــذ عــام ،للمــرة الثانيــة ،وهــي
أجهــزة هامــة لتقديــم الخدمــات
التشــخيصية للمــرىض املنومــن
يف األقســام الداخليــة ومنهــا:
األقســام الحرجــة كأقســام العنايــة،
وحضانــات األطفــال ،والعظــام،

دولة فلسطين
وزارة النقل والمواصالت

إعالن طرح عطاء رقم ""2022/1

تعلــن وزارة النقــل والمواصــالت عــن طــرح عطــاء مزايــدة وذلــك
بطريق الظرف المختوم

لمنح الترخيص إلنشاء مركز فحص فني
"الدينموميتر" في محافظة رفح

وذلــك تبع ـ ًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء،
فعــىل الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا وترغــب باملشــاركة
بالعطاء مراجعة الدائرة املالية مبقر الوزارة مبدينة غزة خالل أوقات الدوام
الرسمي ابتدا ًء من يوم األحد  2022-01-23وحتى 2022-02-10
مع العلم أن أجرة اإلعالن ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء.
• للمراجعــة واالستفســار يرجــى مراجعــة الدائــرة املاليــة وزارة النقــل
واملواصالت  -غزة  -شارع دمشق.
هاتف 082633330 :فاكس 082633330 :ص.ب 4015
وزارة النقل واملواصالت

والصــدر ،وأقســام كوفيــد ،ومراكــز
الفرز التنفيس.
وأكــد عبــاس أن االحتــالل يتلــكأ
بإدخــال أجهــزة خاصة مبحطة توليد
األكســجن ،ومضخــات أجهــزة
الــكىل ،ومينــع إصــالح عديــد مــن
األجهــزة الطبيــة يف القطــاع الصحــي
الحكومــي وغــري الحكومــي ،منهــا
أجهــزة الرنــن واألشــعة املقطعيــة
واألشــعة العاديــة وأجهــزة متحركــة
ً
أيضــا مــن دخــول قطــع
ومنعــه
غيــار ألزمــة إلصــالح هــذه األجهــزة
الرضوريــة التــي بعضهــا قــارب إىل
العــام وبعضهــا قــارب إىل أكــرث مــن
عامن.
وبن أن االحتالل مياطل يف إدخال
قطــع الغيــار لألجهزة الطبيــة للقطاع
الصحــي الحكومــي وغــري الحكومــي
وإخــراج أجهــزة أخــرى خــارج
القطــاع إلجــراء الصيانــة مثــل أجهــزة
املناظــري الجراحيــة ،واملقــدح
الهــوايئ املســتخدم يف تثبيــت
الكســور املعقدة ،وتيوبات األشعة
املســتهلكة ،وأجهــزة معايــرة أجهــزة
التصوير الطبي.

وشــدد عــىل أن رفــض إدخــال هــذه
األجهــزة لــن ميكــن وزارة الصحــة مــن
تقديــم الخدمــات التشــخيصية إىل
جميــع املرىض بالشــكل املطلوب،
يف ظــل توقــف عــرشة أجهــزة بــن
التكهــن والتعطــل مــا ســيؤثر عىل
تقييم ومتابعة املرىض.
وناشــد عباس املؤسســات الصحية
الدوليــة واإلنســانية للضغــط عــىل
االحتــالل إلدخــال األجهــزة الطبيــة
التشــخيصية نظــرا للحاجــة العاجلــة
لهــا ضمــن جهــود تعظيــم الجهوزيــة
ملواجهــة جائحــة "كورونــا" وتعزيــز
املرافــق الصحيــة والتــي تعــاين
تعطـ ًـال لألجهــزة وخروجهــا مــن
الخدمــة أو عــدم توفــر قطــع غيــار
إلمتــام عمليــات الصيانــة الرضوريــة
لها.
ولفــت إىل أن الــوزارة قــد قدمــت
لــكل املؤسســات الدوليــة الصحيــة
واإلنســانية ،ويف مقدمتهــا منظمــة
الصحــة العامليــة ،واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،كل مــا يثبــت
مــن تقاريــر أن االحتــالل يتعمــد منع
إدخال هذه األجهزة وقطع الغيار.

دولة فلسطين
وزارة
الحكم المحلي

إعالن بشأن مختار عائلة املشهراوي (املحرقة)

((تعلــن دائــرة شــئون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة أنهــا
بصــدد تعییــن مختــار لعائلــة املشــهراوي (املحرقــة) مــن خــالل االنتخابــات.
فعــىل مــن يجــد يف نفســه الكفــاءة والقــدرة والــرشوط الواجب توافرها لشــغل
منصب مختار العائلة التوجه إىل دائرة املخاتري يف مقر وزارة الحكم املحيل
لتقديم طلب رسمي وذلك خالل أسبوعن من تاريخ هذا اإلعالن .عل ً
ا بأن
موعد اجراء االنتخابات العامة الختيار مختار لعائلة (املشهراوي  /املحرقة)
يوم الســبت بتاريخ 2022/02/26م .مالحظة /يعتر من حصل عىل ختم
مختار مرشح مبوجب هذه اإلجراءات))

محليات

االثنين  21جمادى اآلخرة 1443هـ  24يناير /كانون الثاني
Monday 24 January 2022
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األرسى اإلداريون يواصلون
مقاطعة محاكم االحتالل
لليوم الـ24

ُ ِّ َ
مدد أســـــر الناشــــــــط
االحتـــــالل ي
المقديس مراد عطية من الشيخ جراح

رام الله /فلسطني:
يواصــل األرسى اإلداريــون لليــوم ال ــ 24تواليــا مقاطعــة محاكم االحتالل
اإلرسائيي ،يف إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.
وكان األرسى اإلداريــون اتخــذوا يف األول مــن الشــهر الجــاري موقفــا
جاعيــا بإعــالن املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة لــكل إجــراءات قضــاء
االحتــالل املتعلقــة باالعتقــال اإلداري (مراجعــة قضائيــة ،اســتئناف،
عليــا) ،وأكــدوا أنهــم لــن يكونــوا جــزءا مــن "هــذه املرحيــة التمثيليــة"
املســتفيد الوحيــد منهــا هــو االحتــالل وأجهزته األمنيــة ،خصوصا جهاز
املخابــرات "الشــاباك" املقــرر الفعــي إلبقــاء املعتقلــني رهــن هــذا
االعتقال.
وأعلنــت الحركــة األســرية دعمهــا وتأييدهــا الكامــل لقــرار املعتقلــني
اإلداريــني باملقاطعــة الشــاملة ملحاكــم االحتــالل العســكرية ،موضحــة
أن هيئاتها التنظيمية ستقوم مبتابعة القرار.
ودعت املعتقلني اإلداريني إىل االلتزام الكامل بهذه الخطوة والتحي
بالصــر والنفــس الطويــل لتحقيــق األهــداف املرجــوة بإلغــاء سياســة
االعتقال اإلداري.

القدس املحتلة /فلسطني:
َ
مــددت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــي ،أرس
الناشــط املقــديس مــراد عطيــة ،مــن ســكان
حــي الشــيخ جــراح حتــى  12فراير/شــباط
املقبل.
وذكــرت مصــادر محليــة أمس ،أنه منذ أرسه
يف  10أغســطس/آب  2021عقــدت
محكمــة االحتــالل عــدة جلســات ومــددت
أرس عطيــة عــدة مــرات ،كان آخرهــا يف 26
ديسمر املايض.
وأفــادت بــأن ســلطات االحتــالل قــد نــرت
"ته ـ ً
ا خطــرية" بحــق عطيــة ،منهــا االجتــاع
مــع قــادة حــركات فلســطينية والتحضــري
لعمليــات ضــد االحتــالل يف حــي الشــيخ
جــراح ،وذلــك إلخفائــه عــن الواجهــة وإبعــاد
التضامن الدويل مع قضية الحي.

التماس لمحكمة االحتالل
للمطالبة بتقديم إحاطة
طبية بأوضاع األرسى

"هيئــة األرسى" تطلــق حملـــة
لمــؤازرة األسـري ناصــر أبو حميد

النارصة /فلسطني:
أطبــاء لحقــوق اإلنســان ،ومركــز الدفــاع عــن الفــرد
َّ
قدمــت جمعيتــا ّ
التاســا إىل محكمــة االحتــالل العليــا ،للمطالبــة
"هموكيــد" ،أمــس،
ً
ـراءات ّ
ٍ
الطب ّيــة لعائالت األرسى
بصياغــة إجـ
تنظــم مســألة واجــب اإلحاطة ّ
يف سجون االحتالل اإلرسائيي.
وقالــت الجمعيــات الطبيتــان يف بيــان صحفــي وصلــت إىل "فلســطني"
نســخة عنــه ،أمــس ،إن الحالــة القامئــة تخرق قانون حقــوق املريض ،كا
أن األمر مي ّثل ًّ
أساسيا".
إنسانيا
"حقا
ًّ
ًّ
ّ
وجــاء يف االلتــاس أن عائــالت األرسى الفلســطينيني ا ّلذيــن يتلقــون
عالجــا يف املستشــفيات اإلرسائيليــة ،ال ّ
تتلقــى إحاطـ ٍ
ـات بشــأن حالتهم
ً
ّ
السجون
الطب ّية ،وذلك عى ضوء انعدام النّظم اإلدار ّية التي تلزم إدارة ّ
ّ
الطب ّي يف املستشفيات للقيام بذلك.
والطاقم ّ
كــا أن القيــود املفروضــة عــى األرسى ،بحكــم قضائهــم لعقوبتهــم ،ال
الطب ّية قبل
ذاتيــة بإعــالم عائالتهــم بحالتهــم ّ
تتيــح لهــم أن يقومــوا بصــورة ّ
ويف أثناء ّ
تلقيهم العالج يف املستشفيات اإلرسائيلية ،يف حني متنع
الطب ّيــة يف غالبيــة الحــاالت عــن خلــق التواصــل بــني األرسى
الطواقــم
ّ
ّ
ٍ
معلومات ألبناء
ا ّلذين يتلقون العالج وعائالتهم ،وال توافق عى تقديم
يتوجهــون إليهــم ،بــل يــرون أنفســهم خاضعــني لتوجيهــات
األرس ا ّلذيــن
ّ
السجون.
إدارة ّ
وبحسب االلتاس ،فإن انعدام القدرة عى ّ
تلقي أي معلومات يفاقم
مــن مخــاوف أبنــاء العائــالت عــى مصايــر أعزّائهــم ،وتفاقــم مــن شــعور
الوحــدة والقلــق لــدى املتعالجــني ا ّلذيــن يتـ ّـم تريرهــم وحدهــم يف
املستشفى ،ويضعف من فرص شفائهم.
الجمعيتــان يف التاســها ّ
الســجون ،ووزارة
إدارة
ـن
ـ
م
كال
وطالبــت
ّ
ّ
الصحــة ،والجيــش ،بتحديــد ونــر إجــراءات مكتوبــة تتعلــق بإحاطــة
طبيــا يف أثناء تقديم العالج لهم
عائــالت األرسى واملعتقلــني بوضعهــم ّ
السجون.
الطبية غري التابعة إلدارة ّ
يف املرافق ّ
كــا يطالــب االلتــاس بتحديــد تســويات تتيــح التواصــل الفــوري
الطبـ ّـي،
والشــامل بــني األرسى وعائالتهــم ،وبــني العائــالت والطاقــم
ّ
إىل جانــب الســاح للعائــالت أو األرسى بــأن يكونــوا رشكاء يف اتخــاذ
الطب ّية.
القرارات ّ

رام الله /فلسطني:
أطلقت هيئة شؤون األرسى واملحررين
حملــة إلكرونيــة للضغــط عــى االحتالل
لإلفــراج عــن األســري نــارص أبــو حميــد،
خطريا.
مؤكدة أن وضعه الصحي ما زال
ً
وانطلقــت الحملــة عــر وســم "أنقــذوا
حياة األسري نارص أبو حميد".
وقالت الهيئة يف بيان أمس :إن األســري
أبــو حميــد يكابــد آالمــه داخــل قســم
العنايــة املكثفــة مبشــفى "بــرزالي"

مراد عطية

بدورهــا أوضحــت أم خالــد عطيــة والــدة
األســري املقــديس أن االحتــالل يريــد مــن
خــالل أرس نجلهــا إيصــال أكــرث مــن رســالة
ألهــايل الشــيخ جــراح ،فحواهــا الرهيــب
والقضــاء عــى كل مــن يتفاعــل مــع قضيــة
الحــي ،إضافــة للبحــث عــن كبــش فــداء

اإلرسائيــي ،وحالتــه الصحيــة حرجــة
للغاية.
وأشــارت إىل أن أطبــاء االحتــالل أبقــوه
خــالل الفــرة األخــرية يف حالــة تنويــم،
نظــر ًا لعــدم قــدرة جســده عــى إخــراج
السوائل التي تتجمع يف رئتيه.
وبينــت الهيئــة أن األســري أبــو حميــد
مصــاب بالتهــاب حــاد يف الرئتــني،
نتيجــة لتلــوث جرثومــي ،ويعــاين انعدام
املناعــة ،وال يســتجيب للعالجــات

انســجام ًا مــع سياســة وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف تطويــر وتنميــة
وقفياتها مبا يعود بالفائدة عى املجتمع واملستثمرين والوزارة ،تعلن وزارة
لالستثمارلالســتثار عــى أرض وقفيــة يف
فرصـر فرصــة
عن توفـ
إعالنعــن
األوقــاف والشــؤون الدينيــة
BOT
الشؤونًالدينيةًفيًتطويرًوتنميةًوقفياتهاًبماًيعودًبالفائدةًعلبنظــام
ـك للتعاقــد مــع الراغبــني يف االســتثار
ـسةًالًوذلـ
انسجاماًخــان يونـ
مدينــة
ىًالمجتمعً
وقافًو
ًمعًسياسةًوزار
الشؤون
وقفيةـاهفي مدينة
لالستثمار على
االفرص
ـرةتوفر
الدينيةفـعن
سـرة األوقاف
واو از
ـروعتعلن
ملـوالوزارة،
المستثمرينً
وبعدهــا
أرض أدنـ
املبينــة
سـةـتثار
ســب
ـتثارهوح
(إنوشــاء ا
خان يونس وذلك للتعاقد مع الراغبين في االستثمار بنظام ( BOTإنشاء المشروع واستثماره حسب فترة
االستثمارملــزاد
طريــق ا
يعــود املــروع لألوقــاف) بحيــث يكــون التقــدم لالســتثار عــن
المبينة أدناه وبعدها يعود المشروع لألوقاف) بحيث يكون التقدم لالستثمار عن طريق المزاد بالظرف المختوم وفق
االستخدام والروط الواردة أدناه -:
بالظرف
وفق ً -:
املختوماردة أدناه
االستخدام والشروط الو
1

ً

( )1وقفية املسجد الكبي
رقم القطعة :

108

رقم القسيمة :

119

املساحة (م: )2

66

املدينة :

خانيونس

الحي

:

البلد

بجوار املسجد الكبي وعامرة

طيبة
ً
املرشوع املقرتح  :إقامة مبنى تجاري إداري مكون من أريض و  4طوابق مبا اليزيد عن

ارتفاع املسجد الكبي ،مع مراعاة طبيعة اإلستخدام للمرشوع والتصميم
املعامري املميز للواجهات املتناسقة مع تصميم املسجد الكبي.
تجاري _ إداري

تصنيف استخدام األرض

حسب اإلتفاق بني الطرفني

مدة اإلستثامر املطروحة
فرتة تنفيذ املرشوع
حالة العقار

 6أشهر

ً

ساحة أرض فضاء

يتــم اســتقبال طلبــات االســتثار لــدى وحــدة تنميــة أمــوال الوقــف يف مقر وزارة
بجوارًدوارًأنصارًابتداءًمنًيومً/الحدًالموافق2022/01/23ً:مً،وحتىًيومً:الخميسًالموافق2022/02/10:مًً .
األوقاف والشؤون الدينية يف مدينة غزة بجوار دوار أنصار ابتداء من يوم/األحد
لمزيدً منً المعلوماتً وا ًالستفساراتًًالدخولً علىً موقعًًوزارةً الوقافً والشؤونً الدينيةًًعلىً رابطًً
الخميس املوافق2022/02/10:م.
املوافق2022/01/23 :م ،وحتى يوم:
www.palwakf.psأوًاالتصالًعلىًجوالًرقم0599988811ً:
ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الدخــول عــى موقــع وزارة األوقــاف والشــؤون
الدينية عى رابط 1www.palwakf.psأو االتصال عى جوال رقم0599988811 :
يتمًاستقبالًطلباتًاالستثمارًلدىًوحدةًتنميةًأموالًالوقفًًفيًمقرًوزارةًالوقافًوالشؤونًالدينيةًفيًمدينةًغزةً
ً

حســب املعلومــات ،وهــو مــا يــزال عــى
أجهزة التنفس االصطناعي والتخدير.
عامــا) مــن
واألســري "أبــو حميــد" (50
ً
مخيم "األمعري" لالجئني الفلسطينيني
قــرب رام اللــه (وســط الضفــة الغربيــة
املحتلــة) ،معتقــل منــذ عــام 2002
ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات (مدى
الحيــاة) و 50عام ـ ًا ،بتهمــة مقاومــة
االحتــالل ،واملشــاركة يف تأســيس
"كتائب شهداء األقىص".

اختتمت مؤتمرها العام التاسع يف غزة

"الديمقراطية" تسلم القوى مبادرتها إلنهاء االنقسام
غزة /فلسطني:
ســلمت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر
فلســطني ،أمــس ،القوى الوطنيــة ،مبادرتها
إلنهاء االنقسام.
جــاء ذلــك ،يف اختتــام أعــال مؤمترهــا
الوطنــي العــام التاســع يف قطــاع غــزة،
بعنــوان "مؤمتــر الوفــاء للشــهداء واألرسى
والجرحــى" ،وذلــك بحضــور القــوى الوطنيــة
واإلسالمية.
وأكــد عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة
صالــح نــارص أهميــة الحوار الوطني الشــامل
مــن "أجــل إنهــاء االنقســام واســتعادة
الوحــدة" ،ملواجهــة "التحديــات الخطــرية
التــي تواجههــا مســريتنا الوطنيــة والتــي
وصلت لحالة الدمار والترذم الداخي".
وشدد عى رضورة تنفيذ مخرجات اجتاع

األمناء العامني (أيلول  )2020بشأن صوغ
واعتاد إسراتيجية كفاحية جديدة بديلة
ملســار أوســلو ،وتشــكيل القيــادة الوطنيــة
املوحــدة للنهــوض باملقاومــة الشــعبية
وصـ ً
ـوال إىل االنتفاضــة الشــاملة والعصيــان
الوطني.
وخــالل املؤمتــر ،انتُخبــت قيــادة مركزيــة
جديــدة "إلقليــم قطــاع غــزة" ،انتخبــت
بدورهــا أعضــاء أمانــة إقليــم قطــاع غــزة عــى
رأســها صالــح نــارص أمي ًنــا لإلقليــم ،وزيــاد
نائبــا لــه.
جرغــون عضــو املكتــب الســيايس ً
وقــال عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة
طالل أبو ظريفة" :عضوية املؤمتر الوطني
العــام التاســع إلقليــم قطاع غزة شــكلت فيه
املــرأة مــا نســبته  ،23.7%والشــباب (مــا
عاما) ما نسبته
بني الفئة العمرية  18وً 29

إعالن "مسابقة تصميم أفضل شعار لمستشفى
الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية"

إعالن عن فرص لالستثامر

لرهيــب النــاس واألهــايل والنشــطاء لكتــم
الصوت وإخراسه متام ًا.
ونفــت أم خالــد التهــم املوجهــة لنجلهــا
مــراد ،الفتــة أن كل مــا األمــر "أننــا ندافــع
عــن أرضنــا وبيوتنــا" التــي يريــد االحتــالل
الســيطرة عليهــا بــال أي وجــه حــق ،موضحــة
أن االحتــالل منــع مــراد اســتكال رســالة
املاجســتري ،نكايــة بــه ألنــه دافــع عــن بيتــه
املهدد بالتهجري.
ويتهــدد خطــر التهجــري  500مقــديس
يقطنــون  28منـ ً
ـزال بالحــي عــى أيــدي
جمعيــات اســتيطانية بعــد ســنوات مــن
التواطؤ مع محاكم االحتالل ،التي أصدرت
مؤخـ ًـرا قــرا ًرا بحــق ســبع عائــالت لتهجريهــا،
عى الرغم من أن سكان الحي هم املالكون
الفعليون والقانونيون لألرض.

يعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية عن إطالق مسابقة
تصميــم شــعار املستشــفى الجديــد ،ويــره أن يدعــو أصحــاب االختصــاص
واملواهب الفنية لالشراك يف املنافسة وفقا للروط املوضحة ادناه.
 رشوط ومواصفات ّ
الشعار:
 أن يركز ّ
الشعار عى دالالت وتعبريات عمل املستشفى يف مجال التأهيل
الطبي والجراحة التخصصية.
«لالطالع عىل نبذة عن املستشفى
بإمكانكم زيارة صفحة املستشفى عىل الفيسبوك».
يتميز ّ
الشعار بالبساطة وسهولة الفهم.
 أن
ّ
ً
ً
 أن يكون الشعار من صميم االبداع وليس منقوال أو مكررا وذو ملكية خاصة باملصمم.
 عدم استخدام صور فوتوغرافية داخل ّ
الشعار.
 يشرط أن يتم تسليم ّ
الشعار بد ّقة عالية الجودة ال تقل عن ( )300بيكسل.
(ملون) ،ونسخ ٍة أخرى باللونني
 يشرط إرسال التّصميم بألوانه االفراضية
ّ
األبيض واألسود.
ملف منفصل (فلسفة ّ
 إرفاق رشح للتّصميم املقرح يف ٍ
الشعار).
ـالت إضافيــة عــى ّ
 يحــقّ للجنــة التّحكيــم املطالبــة بتعديـ ٍ
الشــعار الفائــز وأن
يلتزم املصمم بها.
 آخر موعد لتسليم الشعار يوم االثنني 2022/02/07م الساعة الواحدة ظهر ًا.
 مالحظة:
• يتــم تســليم املشــاركات عــى أقــراص  DVDوتكــون مرفقة بالســرية الذاتية
للمصمم ،وفلسفة الشعار.
• للتواصل :مع املستشفى ( جوال رقم .) 0597240598 :

ســيتم اإلعــالن عــن الشــعار الفائــز واشــهاره،
وتقديم جائزة مالية تقدر بثالثمائة دوالر.
إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية

."22%
وأشــار أبــو ظريفــة إىل أن "الدميقراطيــة
اســتطاعت عقــد مؤمترهــا بإقليــم
قطــاع غــزة بعــد معركــة القــدس وانجــزت
محطاتــه املؤمتريــة بنجــاح تــام ،اســتجابة
التنظيميــة
وتحدياتــه
الســتحقاقاته
والسياســية واإلداريــة واألمنيــة املختلفــة،
مبــا يعــزز مــن لحمتهــا الداخليــة وصــون
التزامــا بالنظــام
العمليــة الدميقراطيــة
ً
الداخي".
وأوضــح أن املؤمتــر الوطنــي العــام التاســع
اختتــم أعالــه بانتخــاب قيــادة مركزيــة
جديدة بلغت نسبة التجديد يف عضويتها
 % 30ونســبة متثيل املرأة فيها ،% 23.2
كــا بلغــت نســبة متثيــل الشــباب (مــا بــني
عاما) نحو .% 17
الفئة العمرية  18وً 29

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات املركزية
إعالن طرح مناقصة رقم MPWH-03 /2022
مرشوع انشاء حاضنة مرورية وفتحة مقابل
مدخل بلدية وادي غزة -شارع صالح الدين
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مروع انشاء حاضنة مرورية
وفتحــة مقابــل مدخــل بلديــة وادي غــزة -شــارع صــالح الديــن ،لصالــح وزارة
األشغال العامة واالسكان ،وذلك وفق الروط التالية:
 املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيفالوطنية يف تخصص طرق واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني.
 ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة –شارع النر – مدينة العودة (ابراج املقويس) وذلك اعتبار ًا من يوم االثنني املوافق
 2022/01/24وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني  ،2022/01/31وذلــك مقابــل مبلغ
مايل قيمته ( )$ 50خمســون دوالر أمرييك غري مســردة عى أن يصطحب املقاول
معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
 آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــةالساعة الثانية عر والنصف ( )11:30من يوم األربعاء املوافق .2022/02/02
 ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة ( )$ 1,000دوالر أمريــيك وتكــونالكفالــة ســارية املفعــول ملــدة  90يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن
أحد فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
 سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2022/01/30الســاعة  11:30صباحا يف مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان  -غزة -النر-
مدينة العودة السكنية (أبراج املقويس) ،تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
 يجــب أن يكــون املقــاول مســج ًال رســمي ًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
 الوزارة غري ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب. رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.دائرة العطاءات املركزية  /وزارة االشغال العامة واالسكان

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

إجراءات إرسائيلية
لرتجيح الديموغرافية
اليهودية يف القدس

تشري األحداث املتالحقة يف القدس املحتلة لرغبة إرسائيلية
محمومــة بالســيطرة املتواصلــة عليهــا ،وكلــا مــر الوقــت أكرث،
تبــدت رغبتهــا بتســهيل الفــرص أمــام الجاعــات الدينيــة
وعمليــا يف تنفيــذ املخططــات
ميدانيــا
اليهوديــة ،والضلــوع
ً
ً
الداعية إلزالة املسجد األقىص ،وإقامة الهيكل املزعوم.
دأبــت اآللــة الدعائيــة اإلرسائيليــة عــى ترديــد الســيمفونية
الرســمية ،الحكوميــة والدينيــة ،حــول مــا يعــرف بـ"حق الشــعب
اليهــودي" يف القــدس ،ونفــي املطالــب الفلســطينية يف
املدينــة ،وتعزيزهــا بإيــراد إحصائيــات دميوغرافيــة ومــؤرشات
خطــرية مــن داخل املدينة ،بجانب التأثريات األمنية املتوقعة
يف حــال تقســيمها ،وهــي تحذيــرات صــادرة مــن داخل أوســاط
نافذة من الحكومة اإلرسائيلية ،مبا فيها رئيس الوزراء ذاته.
تنطلــق هــذه املواقــف مــن تفنيــد مزاعــم بعــض دعــاة تقســيم
املدينــة كونــه ينبــع مــن رضورة الحاجــة إلعــادة التــوازن
الدميوغرايف بني اليهود والفلسطينيني ،عى أن يكون لصالح
اليهــود ،عــر مــا يوصــف يف إرسائيــل بـ"اقتــالع" التجمعــات
السكانية الفلسطينية من داخل حدود املدينة.
ً
ملحوظا لرضورة
حاسا
تبدي األوســاط السياســية والحكومية
ً
الفصــل بــني التجمعــات العربيــة واليهوديــة ،كونــه يبــدو حاجــة
ملحــة ،وال مفــر منهــا ،يف ســبيل وضــع حــد للتقلــص الجــاري
للوضــع الســكاين اليهــودي يف املدينــة ،ويف ضــوء املخاطــر
الكامنــة فيهــا ،عــى الصعيــد الدينــي التاريخــي للشــعب
اليهــودي ومقدســاتها ،تقــرح هــذه األوســاط التكيــف مــع
"املشــكلة الدميوغرافيــة" للقــدس مــن خــالل معالجــة أصليــة
أساســية للمشــكلة مــن خــالل البحــث يف حلــول لظاهــرة هجــرة
اليهــود مــن القــدس ،ومحاولــة التخلــص منهــا ،والقضــاء عليهــا
ً
مستقبال.
تعتقــد األوســاط اإلرسائيليــة أن مســتقبل املدينــة املقدســة
يحتــوي عــى مخاطــر كبــرية ،وتجعــل اإلرسائيليــني يخــرون
كثــريا مــن النقــاط ،مــا يدفعهــم للحديــث عــن جملــة
إشــكاليات ،أهمهــا :بقــاء األحيــاء العربيــة ،مبــا فيهــا الصغــرية،
يعــرض ســكان املدينــة اليهــود ،خاصــة القاطنــني عــى خــط
التاس عى حدودها ،ملخاطر أمنية صعبة ،ومحيطة بهم من
كل جانــب ،أخطرهــا أنهــم ســيكونون عرضــة لنــريان املســلحني
الفلسطينيني.
مثــل هــذا الدافــع املتمثــل بانتقــال عــرات اآلالف مــن ســكان
املدينــة العــرب للســكن يف الجانــب اإلرسائيــي مــن حــدود
املدينــة التــي ســتغدو "مقســمة" ،إمكانيــة واقعيــة وقامئــة
بالفعــل ،الســيا أن بقــاء األحيــاء العربيــة فيهــا غــدت تشــكل
واقعــا" ،ويدفــع هــذا الواقــع الجديــد بعــرات آالف
"أمـ ًـرا
ً
الفلســطينيني لالنتقــال واإلقامــة يف الجانــب اإلرسائيــي مــن
جــدار الفصــل العنــري ،يف ظــل تراجع خيار تقســيم املدينة
بصورة مقلصة.
يف الوقــت ذاتــه ،قــد يجــد االحتــالل صعوبــة حقيقيــة يف منــع
الهجــرة الفلســطينية داخــل حدودهــا ،الســيا إذا تــم حــرف
مســار الجــدار الفاصــل نحــو الغرب والجنوب والشــال ،باتجاه
األحيــاء الســكنية اليهوديــة ،وبالتــايل فــإن إمكانيــة معاودة هذه
الهجــرات مــن جديــد أمــر قابــل للحــدوث لــذات األســباب التــي
حدت بحدوث الهجرات السابقة.

إعالن عن طرح عطاء
رقم 2022/01
تجهيز حمامات زراعية

تعلــن مؤسســة رحمــة حــول العــامل – مكتــب فلســطني عــن طــرح عطــاء
رقــم  2022/1م .تجهيــز حامــات زراعيــة ،فعــى الراغبــني يف رشاء العطاء
مراجعة مؤسسة رحمة حول العامل ،غزة – شارع الريموك – مقابل مديرية
الربيــة والتعليــم ،الســتالم كراســة العطــاء ،ابتــدا ًء مــن يــوم اإلثنــني املوافــق
 24ينايــر  .2022مــن الســاعة التاســعة صباحــا حتــى الســاعة الواحــدة ظهــر ًا
مقابــل مبلــغ وقــدره  200شــيكل مســردة ملــن مل يرســو عليــه العطــاء ،عل ـ ً
ا
بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء بالظرف املختوم يوم االثنني املوافق
 31ينايــر  2022م .الســاعة العــارشة صباح ـ ًا ،عــى أن تفتــح املظاريــف
الساعة الحادية عرة يف نفس اليوم.
لالستفسار هاتف 2836600 /جوال 0592600736
مالحظات هامة:
 .1تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل رضيبة القيمة املضافة.
 .2املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار.
 .3موعد االجتاع التمهيدي يوم األربعاء املوافق  2022/01/26الساعة
 11:00صباح ًا يف مقر املؤسسة.
 .4من حق املؤسسة إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.
 .5من حق املؤسسة تجزئة العطاء.
 .6تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
 .7يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.
 .8يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره  5%مــن قيمــة
العطــاء عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك باملبلــغ ويكــون ســاري
املفعول ملدة  30يوما.
 .9األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن  30يوم من تاريخ تقديم العطاء.
 .10يجب تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
 .11أيام العمل يف املؤسسة من األحد وحتى الخميس.

محليات

االثنين  21جمادى اآلخرة 1443هـ  24يناير /كانون الثاني
Monday 24 January 2022
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ُّ
السلطـــــة تواجـــــه
بالقبضــــــة األمنيـــة..
المقاومة الشعبية ونشطاءها يف الضفة
رام الله-غزة /نور الدين صالح:
ادعــاءات الســلطة ورئيســها محمــود
تناقــض ّ
عبــاس بشــأن تأييــد املقاومــة الشــعبية يف مــدن
الضفــة الغربيــة املحتلــة ،األفعــال عــى األرض،
عــر محاربــة رموزهــا واعتقالهــم سياســيا تحــت
ذرائــع وحجــج "واهيــة" ،يف إطــار كتــم األفــواه
وتقييد الحريات.
ويف خطــوة ليســت األوىل ،اعتقلــت أجهــزة
أمــن الســلطة يف ســاعات متأخــرة ليلــة الجمعــة
املاضيــة ،ثاثــة مــن رمــوز املقاومــة الشــعبية يف
بلــدة "بيتــا" جنــوب مدينــة نابلــس ،التــي تواجــه
سياسة االستيطان منذ ما يزيد عى  240يوم ًا.
هــذه الهجمــة ليســت مبنــأى عــن حالــة االحتقــان
التي يعيشــها الشــارع بســبب سياســات الســلطة
التــي اكتفــت بركيــب "شــبابيك حاميــة" عــى
نوافــذ البيــوت القريبــة مــن مســتوطنة "حومــش"،
لحاميــة ســكانها مــن تغـ ّـول املســتوطنن ،يف
وقــت باتــت االعتقــاالت السياســية تــؤرق نشــطاء
املقاومــة الشــعبية يف مختلــف مــدن الضفــة
املحتلة.
خدمة االحتالل
ويؤكــد عضــو الحــراك الوطنــي الدميقراطــي

تيســر الزابــري ،أن اآلونــة األخــرة شــهدت زيــادة
ملحوظة يف عمليات تدخل أجهزة أمن الســلطة
واملاحقة األمنية لنشطاء املقاومة الشعبية.
وترافــق حملــة الســلطة ضــد النشــطاء وفــق مــا
تحــدث الزابــري لصحيفــة "فلســطن" ،مــع زيــادة
وتــرة التعــاون األمنــي مــع ســلطات االحتــال،
لذلــك فــإن مــا جــرى يف "بيتــا" وقبلهــا يف مــدن
أخــرى ،يكــون قــد جــرى بتوجيــه مــن (إرسائيــل) أو
لخدمتهــا أو بالتنســيق معهــا ،ضمــن محــاوالت
القضاء عى املقاومة.
ويبـ ّـن أن أقــوال الســلطة تخالــف أفعالهــا عــى
أرض الواقع فيام يتعلق باملقاومة الشعبية التي
ـرا
تتغنــى بهــا عــى مــدار ســنوات طويلــة ،مشـ ً
إىل أن (إرسائيــل) طـ ّـورت مــن أســاليب مواجهــة
املقاومــة ،إذ تريدهــا خانعــة لهــا" ،وهــذا لــن
يحدث".
ويتوقــع الزابــري أن تســتمر قيــادة الســلطة بهــذه
اللهجــة "دون تنفيــذ فعــي عــى أرض الواقــع"،
مشــدد ًا عى أن "كل هذه األســاليب فاشــلة ولن
تثنــي املواطنــن والنشــطاء عــن مواصلــة دورهــم
يف مواجهة االحتال".
ويضيــف أن "املقاومــة الشــعبية ليســت ملــكا

دعا الفصائل للعمل عىل إيقافه

قيادي بفتح :اعتقاالت
السلطة لنشطاء المقاومة
ترض بالمجتمع الفلسطيين

محكمة السلطة تؤجل
محاكمة المتهمني
باغتيال نزار بنات

رام الله /فلسطن:
أجلــت املحكمــة العســكرية التابعــة للســلطة يف رام اللــه جلســة محاكمة
َّ
املتهمن باغتيال املعارض والناشــط الســيايس نزار بنات إىل  31يناير
الجاري.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة أمس إن التأجيل جاء استجابة
لكتــاب قدمــه محامــي الدفــاع عــن املتهمــن قبــل انعقــاد الجلســة التــي
كانت مقررة أمس.
وتــذرع محامــي املتهمــن بعدم جهوزية الشــاهد (خبر أمن معلومات)،
وعــدم متكنــه مــن إنهــاء أعــامل الخــرة عــى املقاطــع املصــورة املتعلقــة
باغتيال الناشط بنات كام ُطلب منه الجلسة السابقة.
وكانــت محكمــة تابعــة للســلطة ،عقدت األربعاء املايض ،جلســة يف رام
الله ،ملحاكمة نشطاء وحراكين ومدافعن عن الحرية والعدالة وحقوق
اإلنسان ،بتهمة االعراض عى اغتيال نزار.
ويحاكم هؤالء النشطاء منذ متوز/يوليو املايض ،عى خلفية اعراضهم
عــى اغتيــال نــزار ،ومطالبتهــم بإجــراء انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية ،وقــد
أجلت جلسات املحاكمة مرات عدة بحجة غياب الشهود.
وكان النشطاء قد اعتصموا قبل ذلك منددين مبحاكمتهم ،وارتدوا الزي
ـرا عــن حكــم اإلعــدام ،معتريــن أن القضايــا التي يحاكمون
الرتقــايل تعبـ ً
عليها ً
تهام باطلة ملفقة.

بلديـة جباليا النزلة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس

اسم املرشوع الفرعي :إستكامل تطوير خطوط
ترصيف مياه األمطار مبنطقة القرعة الخامسة

تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف القضية رقم  - 2014 / 133يف الطلب رقم 2022/72
الحكم  ///باسم الله العدل
ثم باسم الشعب العريب الفلسطيني

حكمــت املحكمــة بتنفيــذ عقــد االتفــاق عــى بيــع قطعــة ارض املــرز م1/
املحــرر بتاريــخ  1991/1/4تنفيــذ ًا عينين ـ ًا وذلــك بشــطب ما مســاحته 4324
م( 2اربعة االف وثامثائة واربعة وعرشون مر ًا مربع ًا) عن اسم املدعي عليه
الثالــث والرابــع والخامــس بصفاتهــم الــواردة بائحــة الدعــوى وتســجيلها باســم
املدعي  /حازم جمعه حسن البيوك بصفته الواردة يف الئحة الدعوى واشعار
دائــرة تســجيل األرايض بغــزة (الطابــو) بذلــك وإلــزام املدعي عليهــم 1،3،4،5
بالرســوم واملصاريــف وخمســامئة شــيكل اتعــاب محامــاة ورد الدعــوى عــن
املدعى عليه الثالث .حكم صدر وأفهم علن ًا حال بتاريخ 2018/4/23
قايض البداية
أ /أمجد سعد رشاب
وصــل تبليــغ //إىل املدعــى عليــه  /صــاح محمــود صالح ابو طه باألصالة عن
نفسه وباإلضافة لباقي ورثه وتركه والده املرحوم  /محمود ابو طه طبقا للحكم
الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة خــان يونــس يف الدعــوى رقــم 2014/133
لصالح املدعي  /حازم جمعه حسن البيوك نبلغك الحكم املشار اليه.
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .شادي سويدان

د .وائل المناعمة

للسلطة وال تستطيع إلغاءها ،إمنا املقاومة هي
التــي أتــت بالســلطة وغـ ّـرت مــن موازيــن القــوى
والدعم السيايس العاملي".
ويلفــت الزابــري إىل أن املقاومــة الشــعبية
ستتواصل وقد تأخذ أشكا ً
ال جديدة ،مهام حاول
بعــض األطــراف إخامدهــا ضمــن إطــار التعــاون
األمني والتهدئة مقابل الحلول االقتصادية.
يف حــن يقــول الناشــط يف املقاومــة الشــعبية
خالــد منصــور ،إن الســلطة ترتكــب "حامقــات"
عــر هجمتهــا عــى نشــطاء املقاومــة الشــعبية،
التــي كان آخرهــا يف "بيتــا" ،مشــر ًا إىل أن هــذه
املامرسات ستلحق الرضر بالبلدة.
ويوضــح منصــور لصحيفــة "فلســطن" أن اعتقــال
الســلطة للمقاومــن "خطــأ كبــر" ويناقــض
تدعــي دعــم املقاومــة
ترصيحــات قياداتهــا التــي ّ
الشعبية.
وأضــاف" :يبــدو أن هنــاك أطرافــا يف الســلطة
غــر راضيــة عن املقاومة الشــعبية لذلك تســعى
للنيــل منهــا" ،مشــر ًا إىل أن "التغنــي باملقاومــة
أصيب بخدش كبر حينام اعتقلوا نشطاءها".
ويذكــر أن امليــدان يشــهد عكــس ترصيحــات
قيــادات الســلطة ورئيســها عبــاس الــذي قــال إن

القدس املحتلة-غزة /جامل غيث:
أكد عضو املجلس الثوري لحركة فتح ،حاتم عبد القادر أن اعتقاالت
داعيــا إىل
الســلطة لنشــطاء املقاومــة تــرض باملجتمــع الفلســطيني،
ً
وقف جميع االعتقاالت السياسية فو ًرا.
وقال عبد القادر لصحيفة فلسطن أمس :إن إقدام أجهزة أمن السلطة
عــى اعتقــال نشــطاء املقاومــة الشــعبية وخاصــة يف بلــدة بيتــا جنــويب
مدينة نابلس ،أمر غريب عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.
وكانت أجهزة أمن السلطة يف رام الله هددت رموز املقاومة الشعبية
التــي بــرزت خــال الشــهور املاضيــة يف بلــدة بيتــا ،باعتقالهــم يف حــال
شاركوا بالفعاليات الرافضة إلقامة بؤر استيطانية عى جبل صبيح.
وقبــل أيــام أفرجــت الســلطة عــن "عبــد الــرؤوف الجاغــوب ،وبــال
حاميل ،ومعتصم دويكات" بعد اعتقال  22ساعة من االعتقال ،بعد
ضغط شعبي وفصائي.
وأضاف عضو املجلس الثوري لفتح" :يجب أن تكون الســلطة حامية
داعيــا إىل وقــف جميــع
للشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة"،
ً
االعتقــاالت السياســية؛ "ألنهــا تــيء للســلطة وللمقاومة الفلســطينية
ويــرض مبجتمعنــا" ،كــام دعا عبد القادر الفصائل التخاذ موقف واضح
والعمل الجاد من أجل وقف االعتقال السيايس وعدم العودة إليه.
مريرا
واقعا
وفيام يتعلق مبدينة القدس ،أكد عبد القادر ،أنها تشهد ً
ً
بسبب جرائم االحتال املستمرة واملتواصلة فيها .وبن أن االحتال
جاهدا تكريس "أغلبية يهودية" بالقدس املحتلة عر سلسلة
يحاول
ً
طويلــة مــن الجرائــم التــي تشــمل تقييــد البنــاء الفلســطيني وتكثيــف
االســتيطان وهــدم منــازل املقدســين بزعــم البنــاء غــر املرخــص ،إىل
جانب سحب الهويات وفرض الغرامات املالية الباهظة.

املســتدعي /حــازم جمعــه حســن البيــوك  -باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة
لباقي ورثة وتركة والده املرحوم  /جمعه البيوك
املستدعى ضده  /صاح محمود صالح أبو طه  -باألصالة عن نفسه وباإلضافة
لباقي ورثة وتركه والده املرحوم  /محمود ابو طه  -مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى  /تنفيذ عيني
قيمة الدعوى  73500 /دينار أردين

ما قل ودل

الداخلية بغزة ترفع درجة
الجهوزية إلسناد الوزارات
بالمنخفضات الجوية

غزة /فلسطن:
أعلنــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي يف قطــاع غــزة رفــع درجــة
الجهوزيــة ملســاندة الــوزارات والجهــات املختصــة يف التعامــل مــع
املنخفضات الجوية.
جاء ذلك خال اجتامع عقدته املديرية العامة للعمليات املركزية،
ظهــر أمــس ،مبشــاركة مكونــات الداخليــة املختصــة ،مــع ممثــي
الــوزارات والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة ،يف إطــار تعزيــز التعاون
للتعامل مع املنخفضات الجوية التي متر بها الباد.
وتــرأس االجتــامع اللــواء فايــق املبحــوح املديــر العــام للعمليــات
املركزيــة ،بحضــور ممثلــن عــن الرشطــة والدفــاع املــدين وســائر
األجهــزة املختصــة بالــوزارة ،إىل جانــب ممثلــن عــن رشكــة الكهربــاء
والوزارات املختصة.
وقال اللواء املبحوح إن االجتامع يأيت يف إطار جهود وزارة الداخلية
واألمــن الوطنــي إلســناد الــوزارات واألجهــزة املختصــة يف مواجهــة
ومقدرات؛ ملســاعدة
املنخفضــات الجويــة ،مبــا لديهــا مــن إمكانــات
ّ
املواطنــن والتقليــل مــن آثــار املنخفضــات .وأوضــح املبحــوح يف
وجهــت نحــو املســاهمة مبــا يلــزم
ترصيــح صحفــي أن قيــادة الــوزارة ّ
مــن مقــدرات وإمكانــات للمســاعدة يف الحــد مــن مخاطــر وآثــار
املنخفضات الجوية عى سر الحياة العامة يف قطاع غزة.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /اعامل
اسم املرشوع :برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /الدورة الثانية ()MDPIII-CII

 )1حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية -
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة  -عــى منحة بقيمــة  130مليون يورو من
مجموعة من الرشكاء واملمولن ( االتحاد األورويب  ،البنك الدويل  ،البنك األملاين
للتنمية  ،الوكالة الفرنســية للتنمية  ،الحكومة الدمناركية  ،الوكالة الســويدية للتنمية
الدوليــة  ،التعــاون األملــاين (الوكالــة األملانيــة للدعم الفنــي والبنك األملاين للتنمية )
 ،الوكالة البلجيكية للتنمية  ،الوكالة السويرسية للتنمية  ،اتحاد البلديات الهولندي
) باإلضافة اىل السلطة الوطنية الفلسطينية يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة
الثالثــة  /الــدورة الثانيــة ( .)MDPIII-CIIوقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى
منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات املحلية (املتلقية للمنحة) لتنفيذ
مــرشوع إســتكامل تطويــر خطــوط ترصيــف ميــاه األمطــار مبنطقــة القرعــة الخامســة ،
وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد
رقم ( )MDPIIICII-1321113 -01الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 )2املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة
جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،السيد /م .اياد الهالول  ،هاتف082479336 :
فاكس ،082477020 :وذلك ابتدا ًء من الســاعة الثامنة صباح ًا وحتى الثانية
عرش ظهر ًا من تاريخ  2022/01/24وحتى تاريخ .2022/02/07
 )3عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/02/07الساعة الثانية عرش ظهر ًا.
 )4املرشوع غر شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولن تقديم فاتورة صفرية .
 )5زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي :جميــع املقاولــن مدعــوون
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــن املوافــق
 2022/01/31يف متــام الســاعة العــارشة صباح ـ ًا ،حيــث أن االجتــامع
التمهيدي سيعقد يف بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
 )6العنوان املشار إليه أعاه هو :بلدية جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة
بتمويل من:

"الحريــة ســقفها الســامء" ،مشــدد ًا عــى رضورة
أن "يكــون العمــل الســيايس مكفوال وفــق القانون
الفلسطيني".
أمــا الناشــط يف املقاومــة الشــعبية مــن نابلــس
سامي دغلس ،فيؤكد رفضه كل أشكال االعتقال
واملاحقــة لنشــطاء املقاومــة عــى خلفيــات
سياسية ،واصف ًا هذه املامرسات بـ "الجرمية".
ويبـ ّـن دغلــس يف حديثــه مــع "فلســطن"،
أن مامرســات الســلطة املتمثلــة باالعتقــاالت
ولقــاءات اإلرسائيليــن ومحاكمــة النشــطاء
وغرهــا ،تكشــف الوجــه اآلخــر عنهــا ،مشــر ًا إىل
أن بعــض قيــادات "فتــح" تحركهــم مصالحهــم
الشخصية بهذا الشأن.
ويجــدد التأكيــد عــى رضورة أن تتناغــم املواقف
عــى األرض مــع الترصيحــات عــر اإلعــام ،داعي ًا
مــن وصفهــم "املخلصــن" مــن "فتــح" إىل أن
يضعوا يدهم بيد الشعب يف مواجهة االحتال
وسياساته.
ويختــم دغلــس حديثــه" :املقاومة الشــعبية خط
أحمر وال يستطيع أحد تجاوزه" ،متسائ ً
ا" :ملاذا
يتم االعتداء عى املقاومة ورموزها من السلطة
التي يتغنى رئيسها باملقاومة الشعبية؟".

المصري المحتوم

إن مــا يجــري مــن تجــاوزات خطــرة بحــق املواطنــن
يف الضفــة الغربيــة وصلــت إىل أمئــة املســاجد
باالعتقــال والتعذيــب ،وإغــاق املؤسســات الخريــة
ومصــادرة أماكهــا ،وحرمــان آالف األيتــام والفقــراء من
املســاعدات ،والتجــرؤ عــى املقاومــن باالعتقــال
واملاحقــة وجمــع األســلحة التــي تقــاوم املحتــل،
ويف املقابــل دعــم املنفلتــن الــا مقاومــن ،الذيــن
ســلموا ســاح املقاومة وحملوا ســاح االنفات وإثارة
الفــوىض وترويــع اآلمنــن ،واألدهــى مــن ذلــك التواطؤ
الواضــح مــن قبــل األجهــزة الــا أمنيــة يف الضفــة التــي
تســهل عــى االحتــال القيــام باالجتيــاح والتوغــل
اليومــي يف جميــع املــدن والقرى الفلســطينية لتغتال
املجاهدين وتهدم البيوت عليهم ،وتعتقل من تشاء
مــن النــواب وزوجاتهــم وأنجالهــم ،ورؤســاء البلديــات
وأعضائهــا ،واملحارضيــن واملدرســن والرشفــاء،
وتغلــق املؤسســات وتقتحــم املجمعــات التجاريــة
ـادا ودمــا ًرا وخرا ًبــا ،عــى
ومراكــز التســويق لتعيــث فسـ ً
مرأى ومســمع أجهزة التواطؤ مع املحتل ،التي أصبح
واضحــا لــكل متابــع ومراقــب ،فهــي أداة مــن
دورهــا
ً
أدوات املحتل التي يكوي بها شــعبنا ،عدا عن بعض
عنــارص هــذه األجهــزة مل تـ َ
ـرض لنفســها الــذل والعــار
فخرجــت وتحدثــت لتكشــف مــدى التآمــر بــن هــذه
األجهزة وأجهزة املحتل عى شــعبنا ومقاوميه ،الذي
بدأ بالتدريب والتزود باألجهزة واملعدات والسيارات
واألســلحة ،وصـ ً
ـوال إىل نقــل املعلومــات عــن كل
فلســطيني يف الضفــة ،عــدا عــن غــرف العمليــات
املشــركة إلدارة الحــرب ضــد املقاومــن مــن أبنــاء
الفصائل الرشفاء بالتناوب.
وهنــا يحــق لنــا الســؤال :مــا مثــن هــذه الخدمــة الذليلــة
التــي يحصــل عليهــا هــؤالء مــن املحتــل مقابــل مــا
ميارســونه مــن أفعــال تســجل يف صحائــف املهانــة
والعــار ،أعتقــد أن الجــواب حفنــه مــن مــال تتمثــل
بالرواتــب والحوافــز التــي رسعــان مــا انكشــف زيفهــا
فاألزمــة الخانقــة التــي تعــاين منهــا الســلطة منعتهــا
مــن تســديد الرواتــب ،عــدا عــن الديــون الداخليــة
والخارجية املراكمة عى السلطة والتي تقف عاجزة
عن سدادهاً ،
إذا املال مل ولن يأخذوا منه ما يكفيهم
ليمنعهم من السؤال.
ويف الختــام الدعــوة مــا زالــت مفتوحــة لــكل صاحــب
ضمــر حــي مــن أصحــاب املقاطعــة ليعــود إىل شــعبه
ويتمســك بثوابتــه مــن جديــد ليفتــح الشــعب معهــم
صفحــة جديــدة ،فالعــدو يريــد اســتخدامهم مــن أجــل
تحقيــق مصالحــة ومــن ثــم يتخــى عنهــم ملواجهــة
مصرهم املحتوم.

إعـــالن انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين ( 2022م – 2025م)

تعلــن لجنــة اإلنتخابــات املركزيــة للــدورة العرشيــن لنقابــة املهندســن الفلســطينين – مركــز غــزة عــن إجــراءات إنتخابات الــدورة العرشيــن (2022م – 2025م )
استناد ًا لقانون النقابات الفلسطيني رقم ( )2للعام (2013م) ووفق ًا للجدول الزمني التايل:
#

اليوم

التاريخ

المكان

الساعة

1

السبت

2022/01/29م

مقرات النقابة

03:00م

2

األحد

2022/01/30م

مقرات النقابة

11:00ص

اإلجراء

آخر موعد لتسديد رسوم العضوية حتى العام 2021م

نشر كشوف األعضاء المسددين لرسوم العضوية ؛
وفتح باب تقديم اإلعتراضات على األعضاء المسددين

3

الثالثاء

2022/02/01م

مقرات النقابة

03:00م

4

األربعاء

2022/02/02م

مقرات النقابة

11:00ص

5

األحد

2022/02/06م

مقرات النقابة

03:00م

نشر الكشوف النهائية لألعضاء المسددين؛
وفتح باب الترشح للمجلس العام ،والجمعية التمثيلية

11:00ص

فتح باب تقديم اإلعتراضات على المرشحين والقوائم اإلنتخابية

6

اإلثنين

2022/02/07م

مقرات النقابة

7

األربعاء

2022/02/09م

مقرات النقابة

03:00م

8

السبت

2022/02/12م

مقرات النقابة

11:00ص

9

الثالثاء

2022/02/15م

مقرات النقابة

03:00م

إغالق باب تقديم اإلعتراضات على األعضاء المسددين

إغالق باب الترشح؛ ونشر كشوف المرشحين والقوائم اإلنتخابية

إغالق باب تقديم اإلعتراضات في المرشحين والقوائم اإلنتخابية،
ونشر كشوف المرشحين والقوائم النهائية
فتح باب اإلنسحاب للمرشحين والقوائم

إغالق باب إنسحاب المرشحين والقوائم اإلنتخابية؛

10

األربعاء

2022/02/16م

مقرات النقابة

11:00ص

11

السبت

2022/02/19م

مقرات النقابة

09:00ص

12

األحد

2022/02/20م

مقرات النقابة

09:00ص

فتح باب اإلعتراض على نتائج اإلنتخابات؛

14

اإلثنين

2022/02/21م

مقرات النقابة

03:00م

نشر النتائج النهائية لإلنتخابات؛

13

األحد

2022/02/20م

مقرات النقابة

06:00م

15

الثالثاء

2022/02/22م

مقرات النقابة

11:00ص

16

األربعاء

2022/02/23م

مقرات النقابة

03:00م

17

السبت

2022/02/26م

مقرات النقابة

09:00ص

نشر الكشوفات النهائية للمرشحين والقوائم اإلنتخابية

بدء اإلقتراع من الساعد 09:00ص حتى الساعة 04:00م؛
ويليها فرز األوراق وإعالن نتائج الفرز؛
إغالق باب اإلعتراضات على نتائج اإلنتخابات؛
فتح باب الترشح لعضوية مجالس الفروع؛

إغالق باب الترشح لعضوية مجالس الفروع؛
ونشر أسماء المرشحين لعضوية مجالس الفروع.

بدء اإلقتراع من الساعد 09:00ص حتى الساعة 02:00م؛
ويليها فرز األوراق وإعالن نتائج الفرز؛

والله ولي التوفيق،،،
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FELESTEENO NLINE

المدهون :نحرص عىل
استخدام التقنية الحديثة
لتلبية احتياجات المحاكم

غزة /فلسطني:
أكد رئيس املجلس األعىل للقضاء املستشار ضياء الدين املدهون
الحــرص عــىل تســخري كل اإلمكانــات املتاحــة لتلبيــة احتياجــات
املحاكم باستخدام أدوات التقنية الحديثة.
وأوضــح املدهــون يف ترصيــح أمــس أن املجلــس يعمــل عــىل إعــداد
برنامــج قضــايئ إلكــروين متكامــل يســاعد يف تجويــد الخدمــة
القضائيــة ،وتوفــري الكــوادر البرشية واللوازم الفنية لتســهيل إجراءات
التقايض.
وبــني أهميــة التعــاون بــني جميــع أطــراف عمليــة التقــايض مبــا يحقــق
العدالــة الناجــزة التــي تعتــرب الهــدف األســمى ،مبفهومهــا الكامــل
والشــامل مــن خــالل رسعــة اإلجــراءات واملحافظــة عــىل ضامنــات
املحاكمــة العادلــة ،مشــدد ًا عــىل رضورة املحافظــة عــىل عدالــة
اإلجراءات واملساواة بني الخصوم.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية عىل مجمع محاكم خان يونس ملتابعة
ســري العمــل وإجــراءات التقــايض والتنفيــذ يف املجمــع ،وكان برفقته
املديــر العــام للمحاكــم النظاميــة م .ماهــر الرفــايت ومديــر مكتــب
رئيس املجلس محمود الحفني.
واســتمع املدهــون الحتياجــات القضــاة واملوظفــني ومالحظــات
املحامــني واملراجعــني للمجمــع ،موجهــا تعليامتــه للمديــر العــام
للمحاكــم بدراســة االحتياجــات وتوفــري مــا يلــزم وفــق اإلمكانــات
املتاحة ،وتوفري بيئة عمل مثالية تسهم بتعزيز أركان العدالة.

"المواصالت" تنجز
 52512معاملة يف 2021

غزة /فلسطني:
أنجــزت اإلدارة العامــة للمــدارس واملعاهــد بــوزارة النقــل واملواصــالت
 52512معاملــة يف العــام املــايض مــا بــني الفحوصــات العمليــة
والنظرية.
وقــال رئيــس قطــاع ســلطة الرخيــص معــني قويــدر يف ترصيحات أمس
إن إدارة املــدارس واملعاهــد تعــد مــن أهــم اإلدارات داخــل الــوزارة
والتــي تعمــل كخليــة نحــل عــىل مــدار الســاعة مــن أجــل تقديــم أفضــل
الخدمــات للمواطنــني وفئــة أصحــاب املدارس وهــي التي ترشف عىل
طلبــة مــدارس تعليــم الســياقة يف الفحوصــات العمليــة والنظريــة ذات
املواصفات العاملية لتحقيق أعىل مستوى من األمان والسالمة عىل
الطريق.
عاليــا مــن الشــفافية والنزاهــة
وأضــاف أن اإلدارة حققــت مســتوى
ً
للفحوصات العملية والنظرية حيث بإمكان أي طالب تقديم اعراض
عمليــا أو نظر ًيــا ويتــم تشــكيل لجنــة لدراســة
عــىل االختبــار ســواء كان
ً
الحالــة والرجــوع إىل كامــريات املراقبــة داخــل مركبــات الفحــص وبهــذا
يحصل الطالب عىل حقه.
من جانبه أوضح نائب املدير العام لإلدارة العامة للمدارس واملعاهد
هــاين مطــر أنــه تقــدم  29908طــالب للفحــص العمــي نجــح منهــم
 13212بنسبة  ،44.4%و 22604طالب للفحص النظري نجح منهم
 15318بنسبة  67.6%هذا مؤرش واضح عىل جودة اإلجراءات التي
تقوم بها اإلدارة العامة لتعزيز السالمة املرورية عىل الطريق وتأهيل
سائقني ذات كفاءة عالية مام يساهم بالحد من الحوادث املرورية.

ِّ
تقدم  400ألف دوالر
"التغيري واإلصالح"
مساعــــــــــــــــدات فـــي عــــــــام 2021
غزة /فلسطني:
ذكــرت كتلــة التغيــري واإلصــالح الربملانيــة
أن مكاتــب نوابهــا املنتــرشة يف محافظــات
قطــاع غــزة قدمــت مســاعدات مالية بلغت
أكــر مــن  400ألــف دوالر يف عــام ،2021
يف حــني شــارك نوابهــا يف  24جلســة
للترشيعــي ،وعقــدوا  69جلســة اســتامع
اجتامعــا للجــان الربملانيــة العاملــة
و156
ً
يف املجلس الترشيعي.
جــاء ذلــك يف تقريرهــا الســنوي الــذي
أصدرته أمس ،وأكدت فيه استمرار مسرية
عطائهــا يف خدمــة الوطــن واملواطــن،
مــن خــالل اســتمرار مســرية عمــل نــواب
الكتلــة يف أداء دورهــم الربملــاين الرقــايب
والترشيعي.
وأفــادت الكتلــة يف تقريرهــا أنهــا َّ
نفــذت
برامــج وأنشــطة عــىل املســتويني املحــي
والدويل يف إطار استمرار تحقيق رسالتها
التــي انطلقــت مــن أجلهــا ،وانطال ًقــا مــن
دورهــا الحقيقــي يف تعزيز صمود املواطن
يف ظــل الحصــار ،الفتــة إىل أنهــا ال تــزال
مســتمرة يف تحقيــق أهدافهــا يف كل
املواقع السياسية واإلعالمية والترشيعية.

وأوضحــت أن نوابهــا شــاركوا يف العــام
املــايض يف حضــور جلســات املجلــس
الترشيعــي يف إقــرار عــدد مــن القوانــني
يف مجــاالت الحيــاة السياســية والقانونيــة
والصحيــة
واألمنيــة
واالقتصاديــة
واالجتامعيــة ،وبلــغ عــدد هــذه الجلســات
 ،24كــام شــاركوا يف إصــدار  48مذكــرة
قانونيــة وســن  22مــرشوع قانــون ،وأصدروا
برملانيــا و 15تقريـ ًـرا ،وعقــدوا
 42قــرا ًرا
ًّ
اجتامعــا للجــان
 69جلســة اســتامع و156
ً
الربملانية العاملة يف املجلس الترشيعي.
ولفتــت الكتلــة إىل أنهــا قدمــت 430
ألــف دوالر لعــدد مــن الحــاالت اإلنســانية
الــواردة ملكاتبهــا شــملت  226.7ألــف
دوالر وزعتهــا مكاتــب النــواب و203.3
ألــف دوالر وزعــت بالتعــاون مــع مؤسســات
أخرى ،لتعزيز صمود املواطن يف مواجهة
الحصــار والعــدوان املســتمر ضــد الشــعب
الفلســطيني .وأشــارت إىل أن مكاتــب
نوابهــا املنتــرشة يف محافظــات القطــاع
اســتقبلت  359وفـ ًـدا ،كــام اســتقبلت
 17436مواط ًنــا مــن ذوي االحتياجــات
اإلنســانية ونظمت  9890تنسـ ً
ـيقا مع عدد

رئيس حزب إرسائييل يستقيل
من الكنيســت ضمـــن
صفقـــة "إقرار بالذنـــب"
النارصة /األناضول:
قــدم رئيــس حــزب "شــاس" الدينــي اإلرسائيــي
املعــارض آريــه درعــي اســتقالته مــن الكنيســت
(الربملــان) ،يف إطــار صفقــة "إقــرار بالذنــب"
اعــرف خاللهــا بارتكابــه مخالفات رضيبية ،مقابل
عدم سجنه ،وفق إعالم عربي.
وقالــت قنــاة "كان" اإلرسائيليــة أمــس إن درعــي
تقــدم باســتقالته لرئيــس الكنيســت ميــي ليفــي
كجزء من اتفاق اإلقرار بالذنب يف قضيته.
وتصبح االســتقالة ســارية املفعول يف غضون 48
ســاعة ،ومــن املقــرر أن تعقــد محكمــة الصلــح يف
القــدس ،غـ ًـدا ،جلســة يف صفقــة اإلقــرار بالذنــب
التــي توصــل إليهــا الوزيــر الســابق مــع املستشــار
القضــايئ لحكومــة االحتــالل أفيخــاي مندلبليــت،
بحسب املصدر.
وســبق أن شــغل "درعــي" منصــب وزيــر الداخليــة
يف حكومــة االحتــالل يف الفــرة بــني  11ينايــر/
كانــون الثــاين  2016وحتــى  13يونيو/حزيــران

.2021
يف ذات الســياق ذكــرت صحيفــة "يديعــوت
أحرونــوت" أنــه مبوجــب صفقــة "اإلقــرار بالذنــب"
سيســتقيل درعــي مــن الكنيســت ويدفــع غرامــة
 180ألــف شــيقل (حــوايل  57ألــف دوالر) ،مــع
إقــراره بارتــكاب "جنــح بســيطة" وباملقابــل ال يتــم
سجنه.
وأوضحت أن درعي سيبقى رئيسا لحزب "شاس"
( 9أعضــاء بالكنيســت مــن أصــل  ،)120فيــام
ســيحل مكانــه بالكنيســت "يــويس طيــب" ،مــن
الحزب ذاته.
وأضافــت الصحيفــة" :كجــزء مــن التســوية ،لــن
يطلــب مندلبليــت مــن املحكمــة فــرض وصمــة
عــار عــىل درعــي متنعــه مــن العــودة إىل الحيــاة
السياسية".
لكنهــا أشــارت إىل أن املستشــار القضــايئ مل
يتعهــد بضــامن تــويل درعــي منصــب وزيــر يف
املستقبل ،إذا ما أراد األخري ذلك.

إعالن طرح مناقصة
رقم ()HH/T/01 /2022
توريد مستهلكات طبية

إعالن طرح مناقصة
رقم()HH/T/02 /2022
توريد أدوية

ملستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة

ملستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة

آل ثاين للتأهيل واألطراف الصناعية
تعلــن مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف
الصناعية عن حاجتها لتوريد مستهلكات طبية للمستشفى وذلك طبق ًا لرشوط
وزارة الصحة فعىل الراغبني يف التقدم للمناقصة مراعاة الرشوط التالية- :
ال ومسج ً
 .1يجب عىل املورد املتقدم للعطاء أن يكون مؤه ً
ال لدى جهات
ً
االختصاص ولديه ســجل تجاري و/أو صناعي وأن يكون مســجل رســميا يف
دوائر الرضيبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.
 .2يجب عىل املورد عند رشاء املناقصة إحضار صورة مصدقة عن السجل
والصادر من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
التجاري ساري املفعول ّ
 .3يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ (كفالــة دخــول عطــاء) باســم (مستشــفى ســمو
الشيخ حمد لن خليفة آل ثاين) لدخول العطاء بنسبة ( )5%من إجاميل قيمة
عــرض الســعر املقــدم مــن قبــل الرشكــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسمي ًا لدى سلطة النقد الفلسطينية،
وســاري ًا ملدة ( 120يوم ًا) من آخر موعد الســتالم العطاءات ،وال تقبل األموال
النقدية أو الشيكات الشخصية ،وترفق داخل مظروف العرض الفني.
 .4كل متناقــص يرغــب يف التقــدم لهــذه املناقصــة يســتطيع الحصــول عــىل
نســخة مــن وثائــق املناقصــة عــىل العنــوان التــايل (مستشــفى ســمو الشــيخ حمد
بن خليفة آل ثاين-الســودانية-بجانب فندق املتحف) مقابل مبلغ غري مســرد
وقدره ( )$ 50دوالر امريي ،وذلك خالل أوقات الدوام الرســمي (من الســاعة
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة والنصــف مســا ًء) ،بــد ًء مــن يــوم االثنــني
التاســعة
ً
املوافق 2022/01/24م وحتى يوم االثنني املوافق 2022/01/31م.
 .5تسليم العطاءات بالظرف املختوم :يتم تسليم العروض يف املستشفى
لدى قسم املشريات وذلك يف ظرف مغلق ومكتوب عليه اسم املناقصة
ورقمهــا مرفق ـ ًا بكافــة الوثائــق املطلوبــة (املطبوعــة وااللكرونيــة) وذلــك يف
موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 2022/02/03م الســاعة 12.00
ظهــر ًا ،مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعد وال تقبــل العروض
بالفاكس أو الربيد اإللكروين وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
 .6أجرة اإلعالن موزعة عىل الرشكات التي يرسو عليها العطاء.
 .7لالستفسارTel: 08.2879300 - Mob: 0593113779 :
أو عىل الربيد اإللكروينProcurement@hamad.ps :

من الجهات واملؤسســات املختصة لتلبية
احتياجات املواطنني.
وأوضحــت الكتلــة أنهــا تابعــت 2012
شكوى وردت إليها من املواطنني وعملت
عــىل معالجتهــا مــع الدوائــر والجهــات
الرســمية ،وتــم حــل  1567شــكوى ،الفتــة
إىل أنهــا يف إطــار ســعي الكتلــة للتخفيــف
عــن أبنــاء شــعبنا وخدمــة مصالحهــم تــم
تقديــم  40مخاطبــة لــدى املؤسســات
الحكومية حول تجاوزات فيها.
كــام أفــادت بــأن نوابهــا شــاركوا يف 322
نــدوة وفعاليــة سياســية وبرملانيــة ووطنيــة،
والتقــوا خــالل  711لقــا ًء بعــدد مــن مخاتــري
العائــالت والنخــب وذلــك يف إطــار
جهودهم املســتمرة للتواصل مع املجتمع
مبختلف رشائحه.
وأصــدرت دائــرة العالقــات الخارجية للكتلة
الربملانيــة  144مخاطب ـ ًة واتصـ ً
برملانيــا
ـاال
ًّ
ودوليــا يف إطــار ســعيها لتعزيــز حضــور
ًّ
القضيــة الفلســطينية يف املحافــل الدوليــة
تــم خاللهــا رشح أبعاد مامرســات االحتالل
دوليــا ،ومشــاركة الجهــات
اإلجراميــة
ًّ
الخارجية مناسباتها الوطنية املختلفة.

آل ثاين للتأهيل واألطراف الصناعية
تعلــن مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف
الصناعيــة عــن حاجتهــا لتوريــد أدويــة للمستشــفى وذلك طبق ًا لــرشوط وزارة
الصحة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية- :
ال ومسج ً
 .1يجب عىل املورد املتقدم للعطاء أن يكون مؤه ً
ال لدى جهات
االختصاص ولديه ســجل تجاري و/أو صناعي وأن يكون مســجل رســمي ًا يف
دوائر الرضيبة وأي دوائر أخرى ذات عالقة.
 .2يجب عىل املورد عند رشاء املناقصة إحضار صورة مصدقة عن السجل
والصادر من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.
التجاري ساري املفعول ّ
 .3يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ (كفالــة دخــول عطــاء) باســم (مستشــفى ســمو
الشــيخ حمــد لــن خليفــة آل ثــاين) لدخــول العطاء بنســبة ( )5%مــن إجاميل قيمة
عــرض الســعر املقــدم مــن قبــل الرشكــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسمي ًا لدى سلطة النقد الفلسطينية،
وســاري ًا ملــدة ( 120يوم ـ ًا) مــن آخــر موعــد الســتالم العطــاءات ،وال تقبــل األموال
النقدية أو الشيكات الشخصية ،وترفق داخل مظروف العرض الفني.
 .4كل متناقــص يرغــب يف التقــدم لهــذه املناقصــة يســتطيع الحصــول عــىل
نســخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل (مستشــفى ســمو الشــيخ حمد
بن خليفة آل ثاين-السودانية-بجانب فندق املتحف) مقابل مبلغ غري مسرد
وقدره ( )50$دوالر امريي ،وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي (من الساعة
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة والنصــف مســا ًء) ،بــد ًء مــن يــوم االثنــني
التاســعة
ً
املوافق 2022/01/24م وحتى يوم االثنني املوافق 2022/01/31م.
 .5تسليم العطاءات بالظرف املختوم :يتم تسليم العروض يف املستشفى
لدى قسم املشريات وذلك يف ظرف مغلق ومكتوب عليه اسم املناقصة
ورقمهــا مرفق ـ ًا بكافــة الوثائــق املطلوبــة (املطبوعــة وااللكرونيــة) وذلــك يف
موعد أقصاه يوم االربعاء املوافق 2022/02/02م الساعة  12.00ظهر ًا،
مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس
أو الربيد اإللكروين وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
 .6أجرة اإلعالن موزعة عىل الرشكات التي يرسو عليها العطاء.
 .7لالستفسارTel: 08.2879300 - Mob: 0593113779 :
أو عىل الربيد اإللكروينProcurement@hamad.ps :

إغالق بحر
غزة حىت
إشعار آخر
لسوء
األحوال
الجوية

غزة /فلسطني:
قــررت الرشطــة البحريــة يف
غــزة ،بالتعــاون مــع نقابــة
الصياديــن ،أمــس ،إغــالق
البحــر أمــام حركــة املالحــة
البحريــة ،نظـ ًـرا لســوء األحــوال
الجوية.
وأفــاد نقيــب الصياديــن نــزار
عيــاش بأنــه تقــرر إغــالق البحــر
بــد ًءا مــن ظهــر أمــس حتــى
إشــعار آخــر ،حفاظــا عــىل
سالمة الصيادين بسبب سوء
األحوال الجوية.

"األوقاف" ومؤسسة إبداع
تبحثان سبل التعاون المشرتك

غزة /فلسطني:
اســتقبلت مؤسســة إبــداع وفـ ًـدا مــن وزارة األوقاف والشــؤون الدينية
لبحث سبل التعاون املشرك.
وأكدت املؤسسة يف بيان لها أمس رضورة تعزيز التعاون املشرك
مــع كل مؤسســات املجتمــع املختلفــة ،ســواء كانــت حكوميــة أو
أهلية ،وذلك لخدمة املجتمع الفلســطيني ،وقدمت شــكرها لوزارة
األوقاف والشؤون الدينية عىل هذه الزيارة.
وتــرأس الوفــد الزائــر فيصل مزيد منســق التدريــب العام يف الوزارة،
ومحمــد ناجــي وربــا قنــوع مــن العالقــات العامــة واإلعــالم ،وكان يف
اســتقبال الوفــد عبــد الســالم وهبــة مديــر مؤسســة إبــداع ،وعبــد
الرحمــن صالحــة رئيــس قســم الشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف مؤسســة
إبداع.
وأطلــع مزيــد مؤسســة إبــداع عــىل ســري العمــل يف قســم التدريــب
يف وزارة األوقــاف ،وعــىل مهامهــا ،وأنشــطتها ،وخطتهــا الســنوية،
وإنجازاتهــا ،وقــدم مزيــد بعــض االحتياجــات التدريبيــة واملقرحــات
التي من املتوقع ان يتم تنفيذها بالرشاكة بني مؤسسة إبداع ووزارة
األوقاف.
بــدوره أبــدى وهبــة إعجابــه بقســم التدريــب وقســم العالقــات العامــة
يف وزارة األوقاف ،معر ًبا عن استعداده للمساعدة يف فتح عالقات
وآفــاق عمــل مــع الــوزارة ،واتفــق الجانبــان عــىل اســتمرار االجتامعات
والتعاون يف بعض املجاالت.

"الشباب والثقافة" والحكم
المحيل يوقعان مذكرة تفاهم

غزة /فلسطني:
وقعــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة ،أمــس ،مذكــرة تفاهــم مــع
وزارة الحكم املحي ،لتعزيز التعاون املشــرك بني الطرفني والعمل
عــىل النهــوض بالعمــل الشــبايب والثقــايف يف قطــاع غــزة ،واالرتقــاء
بالخدمات الثقافية واالجتامعية التي تقدمها البلديات.
وحرض مراسم التوقيع رئيس الهيئة أحمد محيسن ،ووكيل الوزارة م.
ســمري مطــري ،ورئيــس اتحــاد بلديــات قطــاع غــزة؛ رئيــس بلديــة غــزة د.
يحيــى الــراج ،ورئيــس بلديــة خانيونس م .عالء الدين البطة ،ورئيس
بلديــة جباليــا م .مــازن النجــار ،ورئيــس بلديــة رفــح د .أحمــد الصــويف،
ورئيــس بلديــة ديــر البلــح د .عــامد الجــرو ،واملديــرون العامــون يف
الهيئة.
وقــال محيســن :إن مذكــرة التفاهــم تــأيت يف إطــار جهــود الهيئــة
املســتمرة لتطويــر العمــل الشــبايب يف قطــاع غــزة ،والنهــوض
باملشــهد الثقــايف الفلســطيني وإتاحــة الفرص لتعزيز الــدور التنموي
واالجتامعي للثقافة ،وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية.
ً
تطوعيا تضم ( )400متطوع
فريقا
وأشار إىل أن الهيئة شكلت ()40
ًّ
تنترش يف كل محافظات قطاع غزة ،وسيتم توجيهها لتنفيذ مبادرات
مجتمعية مهمة بالتعاون مع البلديات.
من جانبه أوضح مطري أنه سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم من خالل ()25
مشريا إىل أن املذكرة تسهم يف تعزيز مشاركة
بلدية يف قطاع غزة،
ً
الشــباب يف كل مفاصــل العمــل املحــي مــن خــالل تشــكيل مجالــس
استشــارية شــبابية للبلديــات ليكــون لهــا دور مهــم يف وضــع الخطــط
والسياســات العامــة ،وتقديــم رؤيتهــا حــول احتياجــات فئــة الشــباب
واملشاركة الفاعلة يف لجان املساءلة املجتمعية.

إعالن طرح مناقصة
رقم()HH/T/03 /2022
تأمين أخطار الحريق
واالخطار المصاحبة واصابات
العمل والمسئولية المدنية
ملستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين للتأهيل واألطراف الصناعية
تعلــن مستشــفى ســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاين للتأهيــل واألطــراف
الصناعيــة عــن حاجتهــا للتأمــني عــىل املبنــى والعاملــني وذلــك طبق ًا لرشوط
وزارة النقد فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية- :
 .1عــىل املتقــدم للعــرض أن يكــون حاصــل عــىل الراخيــص الالزمــة ملزاولــه
أعامله من الجهات املختصة ولديه خربة سابقة يف أعامل مشابهة.
 .2مــدة التعاقــد عــام ميــالدي مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة مــع الرشكــة التــي
سريسو عليها العطاء.
 .3األسعار واقساط التأمني بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.
 .4يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ (كفالــة دخــول عطــاء) باســم (مستشــفى ســمو
الشــيخ حمد لن خليفة آل ثاين) لدخول العطاء بنســبة ( )5%من إجاميل قيمة
عــرض الســعر املقــدم مــن قبــل الرشكــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسمي ًا لدى سلطة النقد الفلسطينية،
وســاري ًا ملــدة ( 120يوم ـ ًا) مــن آخــر موعد الســتالم العطــاءات ،وال تقبل األموال
النقدية أو الشيكات الشخصية ،وترفق داخل مظروف العرض الفني.
 .5كل متناقــص يرغــب يف التقــدم لهــذه املناقصــة يســتطيع الحصــول عــىل
نســخة مــن وثائــق املناقصــة عــىل العنــوان التــايل (مستشــفى ســمو الشــيخ حمد
بن خليفة آل ثاين-الســودانية-بجانب فندق املتحف) مقابل مبلغ غري مســرد
وقــدره ( )50$دوالر امريــي ،وذلــك خــالل أوقات الدوام الرســمي (من الســاعة
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة والنصــف مســا ًء) ،بــد ًء مــن يــوم االثنــني
التاســعة
ً
املوافق 2022/01/24م وحتى يوم االثنني املوافق 2022/01/31م.
 .6تسليم العطاءات بالظرف املختوم :يتم تسليم العروض يف املستشفى
لدى قسم املشريات وذلك يف ظرف مغلق ومكتوب عليه اسم املناقصة
ورقمهــا مرفق ـ ًا بكافــة الوثائــق املطلوبــة (املطبوعــة وااللكرونيــة) وذلــك يف
موعــد أقصــاه يــوم الثالثاء املوافق 2022/02/01م الســاعة  12.00ظهر ًا،
مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس
أو الربيد اإللكروين وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
 .7أجرة اإلعالن عىل الرشكة التي يرسو عليها العطاء.
 .8لالستفسارTel: 08.2879300 - Mob: 0593113779 :
أو عىل الربيد اإللكروينProcurement@hamad.ps:

جمعية الوئام الخيرية
إعالن طرح عطاء رقم ()T02 /2022
مشروع دفء الشتاء

بتمويــل مــن جمعيــة الحكمــة الكويتية الخريية ،تدعــو جمعية الوئام الخريية
الــرشكات ذوي االختصــاص واملســجلني لــدى الدوائــر الرســمية إىل التقــدم
بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة لتنفيــذ مــرشوع دفء الشــتاء
وذلك ضمن الرشوط التالية:
 .1يجــب عــىل الــرشكات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر
الرسمية ولديها خربة يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
 .2األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــىل املــورد
تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
 .3يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  60يوم ًا من تسليم العطاء.
 .4ميكن الحصول عىل وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية
– بيــت الهيا-خلــف مديريــة الربيــة والتعليــم شــامل القطــاع ،مقابــل رســوم
غري مسردة قدرها  100شيكل.
 .5عــىل املتقدمــني للمشــاركة يف العطــاء إرفــاق تأمــني ابتــدايئ ( كفالــة
دخــول العطــاء ) بقيمــة  5%مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
ساري ملدة  90يوم ًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .
 .6الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار ،كام يحق لها قبول أو رفض أي
عطاء أو الغاءه أو إلغاء العطاءات كام ً
ال دون تحمل أية مسؤولية.
 .7رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
 .8أجندة العطاء:
#

اليوم

 1اإلثنني

التاريخ

2022/01/24

 2الخميس 2022/01/27
3

األحد

2022/01/30

الساعة

البند

 08:00بداية رشاء كراس العطاء

 15:00آخر موعد لرشاء العطاء

 12:00آخر موعد لتسليم العطاءات

 12:30عقد لجنة فتح العطاءات
4
 .9ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االتصــال عــىل ،2496228/08
أو جوال رقم .0593600768

آراء

االثنين  21جمادى اآلخرة 1443هـ  24يناير /كانون الثاني
Monday 24 January 2022
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واج ُبنا تجاه ه ّبة أهلنا يف ّ
النقب
ِ
د .محمد حسن أبو شباب

ميتلــك أهلنــا يف النقــب عزميــة ال تلــن يف مواجهــة االســتيطان
الصهيــوين الــذي يســتهدف ُقراهــم وبيوتهــم ،حيــث يســعى االحتــالل
إىل السيطرة عى بعض قرى النقب ،وهدم بيوت املواطنن العرب،
ـرسا ،وتحويــل هــذه القــرى العربيــة إىل أماكــن خرضاء،
وتهجــر أهلنــا قـ ً
ومحميات طبيعية ،غر مسموح االقرتاب منها أو البناء فيها.
ويســعى االحتــالل لذلــك مــن خــالل التضييــق عــى الفلســطينين يف
ـإن هــذه
ويع ّدهــا غــر
رشعيــة ،لــذا فـ ّ
هــذه القــرى التــي ال يعــرتف بهــاُ ،
ّ
تعم ًدا يف الخدمات األساسية ،وتخلو من البنية
القرى تعاين ً
نقصا ُم َّ
التحتيــة ،ويصــادر االحتــالل أراضيهــا شــيئًا فشــيئًا ،إلجبــار أهلهــا عــى
ّ

الهجــرة مــن هــذه القــرى ،وتــرك أراضيهــم التي هم موجــودون فيها قبل
وجود هذا الكيان العنرصي.
ويف ظـ ّـل صمــود أهلنــا يف النقــب يف مواجهــة االســتيطان ،والوقــوف
يف وجــه آلياتــه بصدورهــم العاريــة ،ومعنوياتهــم املرتفعــة ،وإرادتهــم
الهبــة ،لتعزيز
القو ّيــة ،وعزميتهــم التــي ال تلــن ،فــإن واجبنــا تجــاه هذه ّ
صمودهم ،يتم ّثل يف اآليت:
 انتفاضــة مــدن الداخــل ،والتحامــه مــع أهــل النقــب :مــن املهــم جـ ًـداأن ينتفــض أهــل الداخــل؛ ملســاندة إخوانهــم ا ُ
هدديــن بالرتحيــل يف
مل َّ
النقــب ،فمــدن الداخــل لهــا تأثــر مهــم يف ُص ّنــاع القــرار يف الكيــان،
فعندمــا تتحــرك مــدن الداخــل ،وتنتفــض يف وجــه الكيــان -وقــد بــدأت
تتحرك ً
فعال -سيرتاجع االحتالل عن قراره بتهجر هذه القرى.
ّ
ـادا يف الخدمــات األساســية،
نقصــا حـ ًّ
 الــدور اإلغــايث :تعــاين القــرى ًـدم االحتــالل لبيوتهم ،فأصبح ســكان
وميــاه الــرب ،وزاد الطــن ّبلــة هـ ُ
ّ
مرديــن ،ولك ّنهــم صامــدون يف أرضهــم ،ويرفضــون مغادرتهــا،
القــرى
فواجبنــا إغاثتهــم ،وتثبيــت صمودهــم ،وخاصــة مــن املــدن القريبــة
منهم.

تعـ ّـم املســرات واالحتجاجــات مــدن
 الــدور الشــعبي :مــن املهــم أن ُالضفــة ،وغــزة ،وحتــى مخيــامت الشــتات ،وإظهــار حالــة الغضــب
والرفــض لهــذا التهجــر االســتيطاين؛ مــا يســاهم يف دعــم صمــود أهــل
النقب.
وأن
إضاف ـ ًة إىل توعيــة األجيــال ،والطــالب بحــقّ أهلنــا يف هــذه األرضّ ،
مــا يفعلــه االحتــالل مــا هــو إال مــروع اســتيطاين يهــدف إىل الســيطرة
عى املزيد من أرضنا.
 الــدور الســيايس والدبلومــايس :يجــب أن تتحـ ّـرك الســلطةالفلســطينية عرب ســفاراتها ،وبعثاتها الدبلوماســية؛ لفضح مامرســات
االحتــالل االســتيطانية ،واالســتفزازات العنرص ّيــة تجــاه أهــل النقــب،
ورشح معانــاة أهــل الداخــل؛ لجلــب مزيــد مــن الدعــم الرســمي ّ
لحقنــا
القضيــة يف
يف األرض ،وإدانــة االحتــالل ومامرســاته ،ورفــع هــذه
ّ
الدولية.
املحافل
ّ
وطنيــة تجــاه معانــاة أهلنــا
ـئولية
ـ
س
م
ـل
ـ
ئ
الفصا
ـق
ـ
ت
عا
ـى
ـ
ع
ـع
ـ
ق
ت
وكذلــك
ّ
يف الداخل ،من خالل استثامر عالقاتهم مع الدول الصديقة؛ لجلب
املزيد من الدعم والتأييد لحقّ أهلنا هناك.

إعالميــا،
 الــدور اإلعالمــي :يحتــاج أهلنــا يف الداخــل إىل دعمهــمًّ
مــن خــالل إثبــات ّ
حقهــم يف هــذه األرض ،وفضــح جرائــم االحتــالل،
وعنرصيتــه ،فيجــب عــى إعالمنا الرســمي ،والفصائــيل ،وحتى مواقع
قضية أهل الداخل ،ودعم صمودهم.
التواصل االجتامعي تبنّي
ّ
 الدور العسكري :من الرضوري أن تقوم الفصائل املس ّلحة بالتلويحبالتدخــل العســكري؛ لنــرصة أهــل الداخــل ،والدفــاع عــن ّ
ّ
حقهــم،
ّ
تدخلــت الفصائــل
وأرضهــم ،ولدينــا تجربــة "الشــيخ جـ ّـراح" عندمــا
عســكر ًيا؛ ملنــع تهجــر ســكانه قرس ًيــا ،فالعــدو يســتقوي عــى أهــل
لصد هذه الهجمة.
القوة؛
ّ
نلوح بخيار ّ
بقوته ،فيجب أن ّ
الداخل ّ
وخالصــة ذلــك :أهلنــا يف الداخــل صامــدون يف وجــه االحتــالل،
ومتمسكون بأرضهم ،ولكنّهم ينتظرون منّا ً
دعام ومساندة عى جميع
ّ
ّ
الصعــد ،فيحتاجــون بدايــة إىل إغاثــة عاجلــة للمرديــن ،ويحتاجــون
ُّ
ً
ـعبيا مــن الداخــل والخــارج ،وكذلــك تفعيــل الــدور الســيايس
ـ
ش
ـام
ـ
دع
ًّ
والدبلومــايس؛ لدعــم صمودهــم ،وباإلضافــة الســتثامر وســائل اإلعالم
املختلــة؛ لفضــح جرائــم االحتــالل ومامرســاته ،والتلويــح بالخيــار
العسكري؛ لرتهيب االحتالل ،وكبح جامحه تجاه أهلنا يف الداخل.

ّ
ُ
سن المشتبك الشهيد سليمان الهذالني
الم
سيكتب التاريخ يف صفحات مرقة سرة هذا املسن الفلسطيني،
املشــتبك طيلــة حياتــه يف خنــادق املقاومــة املتقدمــة مــع أعتــى
وأســوأ احتــالل عرفتــه البريــة ،ســيكتب التاريــخ عــن هــذا الجنــس
مــن البــر الــذي يجيــز لنفســه أن يــرضب بـ ّ
ـكل قوتــه جســد مسـ ّـن غر
مس ّلح إال بالحق الذي يحمله يف قلبه الكبر ،فيحطم عظامه وينخر
جســده مبد ّرعــة الحقــد التــي أتقــن صنعهــا يك تصنع املــوت وتكيله
بأقىس الصور وأفظعها ،متاما كام داســت الجرافة العمالقة راشــيل
كــوري عــام  2003عضــوة حركــة التضامــن الدوليــة .هــي نفــس الــروح
املجرمــة التــي قــادت تلــك الجرافــة وداســت جســدا بريــا ّ
غضــا،
هــي ذاتهــا تــرضب بــكل أحقادهــا هــذا الشــيخ املســن .طريقــة القتــل
البشــعة تذكرنــا بالســجل الحافــل باملجــازر البشــعة لهــذا املحتـ ّـل،
بدايــة مــن مجــازر ســنة مثانيــة وأربعــن يف تدمــر القــرى والبلــدات
الفلسطينية وتهجر أهلها منها ،ومجازر يف بيوت أصحابها ومجازر
املخيــامت ومجــازر يف املــدارس ومقــرات األمــم املتحــدة ،ومجــازر

بالنــار والرصــاص والقنابــل الفراغيــة والفســفورية وكل األســلحة
املحرمة دوليا ..ســجلهم حافل مبا طال النســاء واألطفال واملســنن
واملدنيــن اآلمنــن واألرسى يف ســجونهم .هــذه املــرة مل تكــن بدعــا
من األمر وإمنا هو ديدنهم وروح الجرمية التي ترسي يف دمائهم.
ماذا فعل لهم هذا الشيخ املسن؟ وما الذي أغاظهم وأثار أحقادهم،
بهــذا الشــكل املريــع ،رغــم أن مقاومتــه لهــم كانــت ســلمية واشــتباكه
ـادة ووقفتــه الشــجاعة وتصميمــه عــى ّ
حقــه
معهــم كان بنظراتــه الحـ ّ
ّ
وحق شعبه يف أرضه ووطنه ،ووجوده حيث املكان الذي يغيظهم؟
وهنــا نســتطيع أن نلتقــط الخطــر الــذي شـ ّـكلته نظــرات هــذا املسـ ّـن
عى هذه الدولة املرتســنة بالنووي وأعتى أســلحة الدمار الشــامل.
لقد شـ ّـكل الشــيخ النموذج الذي ال يريده االحتالل ،فاالحتالل يريد
لإلنســان الفلســطيني الحمــل الوديــع ،عامــل الورشــات الــذي يجيــد
ّ
التنقل من الورشــة للفرشــة دون أن يكون له أي عالقة بالهم العام أو
قضيــة الوطــن وع ـزّة اإلنســان يف وطنــه وتحقيــق ذاتــه اإلنســانية الحـ ّـرة

الكرميــة ،فقــط يريــدون األيــدي العاملــة الرخيصــة التــي تبنــي لهــم
كيانهم وتخدم مصالحهم وال تشكل أي خطر عى أمنهم.
لقــد عــرف الشــيخ مــاذا يريــد االحتــالل منــه وعــرف هــو مــاذا يريــد
لوطنــه وشــعبه وقضيتــه ،فــكان يف الخنــدق املواجــه واملشــتبك مــع
هــذا املحتـ ّـل اللئيــم ،هنــاك يف مثــل س ـنّه مــن يكتفــي برعايــة أبنائــه
وأحفــاده ،وقــد يوصيهــم بــأن "ميشــوا الحيــط الحيــط ويقولــوا يــا رب
الســرت" ،وقــد يذهــب إىل املســجد ليقيــم الصــالة دون أن يعــرف
معــاين التحـ ّـرر فيهــا ،وقــد يــرى بذلك أنه أحســن الناس وأتقى الناس
وأورعهــم وأقربهــم إىل اللــه .شــيخنا املشــتبك عــرف كيــف يصل بن
الصــالة يف املحــراب والتقـ ّـرب إىل اللــه يف خنــدق املواجهــة ،هــذا
واجــب وال يقـ ّـل عــن واجــب الصــالة ،بــل هــي التــي تثـ ّـور روحــه ألنــه
يعــرف إن مل تنتــج الصــالة ثــورة فهــي اســتكانة وخضــوع وهــروب مــن
ساحة الواقع واملواجهة.
لقد رضب الشيخ للناس مثال كيف يكون الدين وكيف يكون الوطن

وليد الهوديل

وكيــف يكــون الجمــع بينهــام يف قلــب رجــل واحــد ،فــال يقيــل وال
يســتقيل ،رضب للنــاس مثــال أن الفعــل ال يحــده عمــر معــن بــل هــو
عنفــوان مــن املهــد إىل اللحــد ،مــا دام لــه عــن تطــرف وقــدم يقــف
عليها ،فهو يف حالة اشتباك وإرادة ال تلن تواجه الدبابة واملد ّرعة
وجموع الجنود املس ّلحن بأعتى األسلحة ،كان صادقا بكل ما لديه
مــن قــوة وجهــد ،إرادة ال تلــن ونبــض عــالٍ ال يفــرت أبــدا حتــى لقــي ر ّبه
عى ذلك.

الرصاع عىل الخالفة :انفجار وشيك أم انفجار
مؤجل بقرار ..هل بدأ عهد الثنايئ الشيخ وفرج؟
نادية عصام حرحش
رأي اليوم

مــرة أخــرى تتــواىل الترسيبــات والفضائــح املتعلقــة بفســاد الســلطة
الفلســطينية واســتيالئها عــى كل مــا ميكــن االســتيالء عليــه مــن حيــاة
للشعب الفلسطيني القابع تحت سلطتها.
ال اعــرف مــن أيــن ابــدأ وكيــف انهــي قامئــة مــا ميكــن الكتابة عنــه .ان كان
انتهاك حقوق االنسان الفلسطيني هو ما يجب ان يكون محور كل ما
يدور حولنا ،فقد تكون االحكام الصادرة بحق النشطاء التي تتواىل هي
نقطة بداية .فالتهمة مبارشة ال لبس فيها :ذم السلطة وقدح املقامات
العليــا .هــذا يعنــي اننــا خرجنــا مــن مرحلــة اللهو يف االعتقــاد بأن هناك
حقــوق انســان ميكــن االحتــامء بهــا .فــإذا مــا مل يكــن للفلســطيني الحــق
يف االعــرتاض أو اإلشــارة أو التكلــم عــن االنتهــاكات اليوميــة التي تغرقه
بفســاد وتســحقه بظلــم وتزجــه باملعتقــالت وتهــدد قــوت يومــه وتقتلــه
ان غضــب عليــه أوليــاء االمــر علينــا وتكافــئ القتلــة ،فــام املتبقــي لهــذا
الفلســطيني يف مواجهتــه لالحتــالل الــذي ينخــر ويــدق ويــزج الياتــه
وادواته وجربوته من كل اتجاه يف كل ما ميكنه من هذا النسيج البايل
ملا تبقى لنا من كيان فلسطيني.
كيــف يســتطيع املواطــن التصــدي لهــدم بيــت وجــرف قــرى وارايض
وتريــد عائــالت ،كــام شــهدنا يف الشــيخ جــراح ومــا يحــدث ملضــارب
البدو من القدس إىل النقب؟ كيف تواجه املؤسســات التي وســمتها
(إرسائيــل) باإلرهــاب انتهــاكات (إرسائيــل) وجرامئهــا امــام املجتمــع
الدويل ومحافله القانونية بينام يجمد رئيس السلطة اللجان املختصة
بهذا الشأن؟
شــعب يتــم عزلــه وخنقــه وتحييــده مــن كل االتجاهــات بينــام تحــارصه

(إرسائيــل) بــال هــوادة ،ومتتــص عروقــه الســلطة فــال تــرتك امامــه أي
مــورد إال فرصــة لترصيــح ميــد لــه بعــض الحياة عن طريق التنســيق الذي
يستويل فيه املنسق الفلسطيني عليه قبل ان يهيم االنسان املسكن
ساعيا وراء رزقة تكفيه قوت يوم عياله .هل يؤثر علينا تقرير إرسائييل
جديد يســمي ما يحصل مبوضوع التصاريح انه شــكل اخر من اشــكال
العبوديــة؟ هــل ننتظــر ان تقــوم مؤسســات حقــوق االنســان اإلرسائيليــة
بالهبــة عــى منســقها الحكومــي لتحمــي ولــو عى األقل جــز ًءا من حقوق
هؤالء العبيد الجدد؟
تدريجيا ،فنغض الطرف .ثم
الجامعات تتحول إىل معاقل ميليشيات
ً
ننتظر اجتياحا إرسائيليا ،فنشــجب .مصالح تلف حولنا من كل صوب
تشــد عــى رقابنــا وتصــوب نحــو قلوبنــا ،وال خيــار امامنــا إال االلتفــات
إىل مصالحنــا .مــا يحــدث يف جامعــة برزيــت رضبــة يف كبــد التعليــم
العايل الفلســطيني .فال فرق يف اســتحواذ الفصيل والعائلة والســطوة
إال باختــالف املــكان .وقــد يكــون مــا يحــدث يف جامعــة القــدس ،أو
عــى وشــك ان يحــدث مثــاال جديــدا عى تحــول الجامعات إىل ثكنات
وترديــه ،مــع تــردي
"حركــة" ال منابــر علــم ،يف غيــاب التعليــم الحقيقــي ّ
الرتبية واألخالق والقيم املجتمعية.
وإذا مــا فكرنــا بالصحــة ،فحــدث وال حــرج .مشــاكل املستشــفيات
والتحويــالت والتربعــات املنهوبــة لبنــاء مستشــفى  ،كتلــك التي نهبت
مــن صنــدوق وقفــة عــز .يف وقــت تدجنــت فيــه الكورونــا وتأصلــت ،مل
يبــق مــن تأثرهــا إال اســتمرار حالــة الطــوارئ .امــا الشــعب فمحــارص
بالكامل بن سلطات متسلطة عليه من كل االتجاهات بال رحمة.
هــل نســتطيع حتــى ان نفكــر أو نحلــل أو نبــدي الــرأي بحيادية أو منطق؟
هــذا أيضــا ال ميكــن إال مــن خــالل تقريــر أو تحليــل إرسائيــيل أو أجنبــي،
تتســابق لرتجمتــه املواقــع أو تتــربع لنــره الصحــف املحليــة .ننتظــر
يبهرهــا،
بفــارغ الصــرب تقريـ ًـرا
إرسائيليــا ســواء اتانــا بفضيحــة يكشــفها أو ّ
ً
لنتناقلها برسعة الربق ويضيف عليها كل من له مصلحة هنا أو هناك،
مــع هــذا أو ضــد ذاك ،ونختبــئ وراءهــا ونــديل بهــا كحقائــق دامغــة .ثــم
نعود إىل اماكننا لنتداول الفضيحة أو التحليل القادم.
وســط كل هــذا ،ويف ظــل انعــدام األفــق مــن كل حــل إال تحلــل الســلطة
ومتس ِّلطيها ،تستمر السلطة يف مخططها لبقائها واستحواذها األبدي،

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

مــا دامــت (إرسائيــل) تريــد لهــا ذلــك .ففــي خطــوة اســتباقية ،كخطوات
إعــالن الطــوارئ الدامئــة ،اجتمــع رئيــس الســلطة مبركزيــة فتــح ليســمي
مرشحا لعضوية
مرشحا للمجلس الوطني وحسن الشيخ
روحي فتوح
ً
ً
ً
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية خلفا لصائب عريقات.
وإذا ما كان الصخب الحاصل قبل هذا القرار املفاجئ باختيار الشيخ
يف أروقــة فتــح كانــت نتيجتــه "إجــامع" أعضــاء املركزيــة ،فيمكن التوقع
رس للجنــة من قبــل أعضائها
"االجــامع" الــذي ســيكون تعيينــه فيــه أمــن ّ
املختلفن.
يف ظــل الفــراغ الســيايس إال مــن رئيس الســلطة محمــود عباس وأعضاء
فتــح األقويــاء والتنظيــم واملكاتــب الحركيــة املنتــرة واملتحصنــة
بعتــاد األســلحة ملواجهــة مــن يفكــر ان يأخــذ مكانها يف الســطوة ،برزت
التكهنات بأن املقصود بكل هذا الحراك هو جس النبض بشأن خالفة
الرئيــس محمــود عبــاس ،مــن كل مــن حســن الشــيخ للملــف الســيايس
وماجــد فــرج للملــف األمنــي .فلــم نعــد نســمع أو نــرى إال مــن هذيــن
الشــخصن أو عنهــام عــى مــدار األشــهر األخــرة .وال يهــم كثــرا إذا مــا
فكرنــا ان خالفــة أي منهــام قــد تكــون كارثيــة أكــر ،فالحقيقة ال اعرف ان
كان وجود أي منهام عى رأس السلطة خالفة ملا هو اآلن قد يزيد من
كارثية الوضع .فنحن يف الحضيض .ال اعرف أصال ماذا تعني التسوية
السياســية ،اذ مل يعــد هنــاك حاجــة لهــا .مل يعــد أحــد يفكــر باتفاقيــات
ســالم أو أي حــل .املطلــوب ملرحلــة مــا بعــد عبــاس هــو املطلــوب يف
مرحلــة عبــاس :إبقــاء الوضــع عــى مــا هــو عليــه والتأكــد مــن مقــدرة
إرسائيــل عــى االســتيالء أكــر والســيطرة أكــر عــى كل مــا ميكنهــا مــن
الحفــاظ عــى مصالحهــا ،مقابــل متكــن هــؤالء الســيطرة عــى الشــعب
أكــر واالســتيالء عــى كل مــا ّ
ميكنهــم مــن الحفــاظ عــى امتيازاتهــم
ثرواتهم وتوسيعها.
ولكــن الغريــب هــو الســكوت املحــدق برجــال فتــح األقويــاء ،أيــن هــؤالء
وكيــف يســمحون بتحييدهــم وتهميشــهم إىل هــذا الحــد؟ أيــن هــم مــام
يجري وما هو الدور املرتب لهم يف سيناريو الخالفة املحتمل؟
أحيانــا أفكــر انــه مــن املســتحيل ان تتحقــق هــذه الســيناريوهات التــي
ـخصا بعينه ان يأخذ كريس الخالفة .يف الســابق كان التفكر
متكن شـ ً
باألمــر اقــل صعوبــة مــن االن .فاليــوم هنــاك العديــد مــن الشــخصيات

" تعبر عن رأي أصحابها

التــي تجــد يف نفســها الخليفــة املســتحق القــادم للجلــوس عــى
الكريس الرئايس فور توفره .يف السابق كان الطموح يبدو عى بعض
الشــخصيات املحتملــة .وإذا مــا اعتقدنــا ان املشــكلة تتفــكك إذا مــا
حللنــا عقــدة الرئيــس القــادم وســط طابــور املنتظريــن ،فهنــاك عقــدة
متداخلــة ومتشــابكة وراء كل شــخص محتمــل يلتــف بهــا عــرات ان
مل يكــن املئــات مــن املنتظريــن للمناصــب الســيادية املمكنــة ،والذيــن
يلتــف وراءهــم بنفــس التشــابكات والتعقيــدات االالف مــن املنتظريــن
للمراكز السيادية يف الدوائر املتالحقة واملتتالية التي تنتهي يف كل
شــارع أو حــي ميســك زمــام امــره إقليــم أو مكتــب حــريك .ولــكل رجــل
قــوي ينتظــر فــراغ الكــريس ليصبــح هــو الرئيــس القــادم ميليشــيا مدرعــة
مدججة باألسلحة تنتظر استخدامها .فنحن امام مشهد كاريث منتظر
ال محالة .ال ميكن الخروج من هذا التصور ملا هو قادم إال بحرب أهلية
ستطال وتحصد الكثر من كل ما هو متبقي.
فلــو ســلمنا مثــال ان االختيــار الواقــع عــى تقســيم أو تســليم الســلطة
بــن الرجلــن عــى النحــو املذكــور ،فكيف ميكن التحكــم مبراكز القوى
األخرى يف القيادة بعد رحيل الرئيس الحايل؟
وإذا مــا انتهينــا مــن التعقيــدات الفتحاويــة املتداخلــة واملتشــابكة
واملتناحرة ،كيف ســتتعامل حامس مع االمر؟ هل ســترتك مكانها يف
الضفة شاغرا إىل األبد؟
كيف ميكن تفسر عى ما يبدو لغاية اآلن من محدودية ردود األفعال
مــن قبــل هــؤالء الفرقــاء الرافضــن للســيناريو املركــزي .رمبــا يــدل هــذا
ً
احتامال ،إال وهو توافق ضمني بن هؤالء
عى وجود سيناريو آخر أكر
الفرقاء عى تأجيل التعبر عن رفضهم لليوم التايل.
مــن كل واي اتجــاه ننظــر ،الكارثــة كبــرة .أفضــل الحلــول املمكنة كارثية
أكر .أفكر أحيانا ان كان هناك مكان للتفكر يف انتخابات قبل فوات
األوان .ولكــن أي انتخابــات ممكنــة ،والوضــع ال يحتمــل تشــكيل حكومــة
أو تعديــال وزاريــا؟ كيــف لنــا ان نتخيــل انتخابــات والنــاس تخــى ان
تتكلــم أو تصــدر صوتــا يدخلهــا إىل الســجن أو تقتــل برصاصــة ممكنــة
من كل صوب؟
ً
ال نستطيع أن نتخيل أصال وكل القوى املوجودة تريد أن يبقى الوضع
الراهن عى ما هو عليه.
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بذريعة أزمتها المالية

تنفيذ مشروع الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم المحررات

مراقبون يتخوفون من تشديد السلطة

جدا"
"الزراعة" :خسائر مزارعي ومريب غزة بسبب الصقيع "محدودة ًّ

عقوباتها االقتصادية عىل غزة

غزة /رامي رمانة:
عــر مراقبــون اقتصاديــون عــن تخوفهــم مــن محاولــة
الســلطة تشــديد عقوباتها االقتصادية عىل قطاع غزة،
بذريعة أنها تواجه أزمة مالية ،محذرين من مغبة تنفيذ
إرسائيليا منذ 15
ذلك ،يف وقت أن القطاع املحارص
ًّ
عامــا ال يحتمــل مزيـ ًـدا مــن الضغــوط االقتصاديــة ،يف
ً
ظل تسجيله معدالت فقر وبطالة مرتفعة.
وللعــام الثــاين عــىل التواصــل تواصــل الســلطة تجميــد
رصف مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة ملســتحقيها
مــا تســبب يف تــأزم أوضاعهــم املعيشــية ،كــام تواصــل
منــذ شــهرين اقتطــاع رواتــب موظفــي القطــاع العمومي
بذريعة عدم التزام املانحني تقديم مساعدتهم لها.
ويؤكــد االختصــايص االقتصــادي د .أســامة نوفــل ،أن
الســلطة ،تحــاول افتعــال أزمــة ماليــة ،لتحقيــق هدفــني
يف آن واحــد ،األول اســتجالب الدعــم الخارجــي،
والثــاين تعميــق عقوباتهــا االقتصاديــة املفروضــة عــىل
قطاع غزة منذ عام .2017
ويبــني نوفــل لصحيفــة "فلســطني" أن حديــث الســلطة
عــن أزمــة ماليــة تواجههــا ،يتناقــض مــع التعينــات
والرقيــات التــي ينفذهــا رئيــس الســلطة محمود عباس
لكبــار الشــخصيات والــوزارات املختلفــة يف الضفــة
الغربية.
ومل يستبعد االختصايص نوفل ،أن تستمر السلطة يف
رصف رواتــب موظفيهــا يف قطــاع غزة مجتزأة ،وتعطي
ظهرها ملتلقي مخصصات الشؤون االجتامعية.
ويشــري نوفــل إىل أن الســلطة تــرح بأنهــا تواجــه أزمــة
مالية يف حني أن االحتالل وافق يف زيارة عباس لـ(تل
أخريا ،عىل تحويل نحو  100مليون شيقل من
أبيب)
ً
مخصصــات الرائــب ،وهــو تناقــض يف التريحــات
واملواقف.
وتظهــر وثيقــة أن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات بــرام اللــه ،رصفــت مكافــآت ملوظفيهــا
مبقدار  375ألف شيقل بنهاية الشهر املايض ،وصل
بعض املكافآت ملدراء فيها  8000شيقل.
ويــأيت رصف املكافــآت ،عــىل حــني ســجلت الحكومــة
يف رام اللــه يف  ،2021أعــىل مســتوى تاريخــي يف
الديــن العــام ،بأكــرث مــن  3.84مليــارات دوالر ،وأكــرث

من  19مليار دوالر متأخرات تراكمية عىل الحكومات
املتعاقبة.
كــام يتزامــن رصف املكافــآت مــع تراجــع حــاد للمنــح
واملســاعدات الخارجيــة ،إذ اســتمر توقــف الدعــم
األمريــيك للخزينــة منــذ مــارس  ،2017والعــريب منــذ
يونيــو  ،2020يف حــني تراجــع الدعــم األورويب إىل
أكــرث مــن  70%وفــق بيــان نرتهــا وزارة املاليــة يف رام
أخريا.
الله
ً
بــدوره ،يؤكــد االختصــايص االقتصــادي د .ســمري
الدقــران ،أن الســلطة ،ال تــزال تتخبــط يف إدارة
أزماتهــا املاليــة ،وال تنتهــج خطــة لتطويــق حجــم ديونها
املحليــة والخارجيــة ،مــا جعلهــا تقــف يف دائــرة العــوز
ً
فضال عن ذلك غياب املحاســبة الفعلية
واملســاعدة
والحقيقية لقضايا وشــبهات الفســاد التي تهدر املال
العام.
ويبــني الدقــران لصحيفــة "فلســطني" أن الســلطة
ُتعطــي اإلنفــاق عــىل األمن األولويــة يف املوازنة وتدرج
القطاعــات اإلنتاجيــة الصناعيــة الزراعيــة يف ذيــل
االنفــاق ،مــا ترتــب عليــه تراجــع معــدل النمــو وزيــادة
الدين العام.
ويدعــو الدقــران الســلطة إىل تنفيــذ برامــج وخطــط
لتخفيــض الديــن العــام خاصــة الداخــيل يف وقــت أن
وصلت فيه البنوك إىل السقف األعىل إلعطاء الدين،
ما يضع الجهاز املريف يف دائرة الخطر حال تعرثت
السلطة عن تسديد ديونها.
وكانت وزارة املالية برام الله رصفت رواتب املوظفني
بنســبة  80%عــن شــهر ديســمر ،للمــرة الثانيــة ،بعــد
رصف مــا نســبته  75%مــن الراتــب عن نوفمر ،2021
معلنــة أن ســبب الــرف املنقــوص يعود إىل اســتمرار
اقتطاع االحتالل اإلرسائييل جز ًءا من أموال املقاصة.
وبلغــت قيمــة االقتطــاع بحســب بيانــات وزارة املاليــة
قرابة  1.25مليار شــيقل خالل العام املايض ،مقارنة
مع  1.16مليار شيقل يف .2020
وقــدرت الهيئــة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي
الشــؤون االجتامعيــة قيمــة الحقــوق املاليــة ملنتفعــي
الشــؤون االجتامعيــة املراكمــة عــىل الســلطة واالتحاد
األورويب نحو مليار ونصف شيقل منذ .2017

غزة /رامي رمانة:
أفــادت وزارة الزراعــة يف قطــاع غــزة ،بــأن
الخســائر التــي تعــرض لهــا املزارعــون
واملربــون بســبب موجــة الصقيــع
"محــدودة جـ ًّـدا" ،مبين ـ ًة يف الوقــت
نفســه تنفيــذ مــروع الرفــع املســاحي
للحيازات الزراعية وترسيم املحررات.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة أدهــم
البســيوين ،إن طواقــم الــوزارة العاملــني
يف املياديــن ســجلوا خســائر "محــدودة
جـ ًّـدا" لــدى مزارعــي الخــراوات مــن
جــراء انخفــاض درجــات الحرارة وتشــكل
الصقيع.
ولفــت البســيوين لصحيفــة "فلســطني"
أمــس ،إىل أن انخفــاض درجــات الحــرارة
يؤخــر عمليــة النمــو يف النبــات مــا يقلــل
مــن الكميــات املعــروض يف الســوق
املحــيل والــذي قــد يرتــب عليــه ارتفاع
يف األسعار.
ويف الســياق ،أضــاف البســيوين أن
الطواقــم امليدانيــة ســجلت خســائر
محــدودة جـ ًـدا يف مــزارع تربيــة اللحــوم
الحمراء والبيضاء من جراء املنخفض.
وحــث البســيوين املزارعــني واملربــني
التقيد بالتعليامت التي تقدمها الوزارة
للتعامــل مــع الوضــع الحــايل ،ومــع
داعيا إىل
املنخفــض الجــوي املرتقب،
ً
التأكــد مــن عــدم وجود مــا يعيق مجاري
امليــاه ،وفتــح القنــوات حــول املــزارع
وال ــتأكد مــن تريفهــا مليــاه االمطــار
والســيول ،وعــدم إغــالق الدفيئــات
جزئيــا مــن الجهــة
بشــكل كامــل وفتحهــا
ًّ
املقابلــة للريــاح لتخفيــف الضغــط عىل
هيــكل الدفيئــة وعمــل فتــح جــزيئ مــن
الجهة املقابلة.
ودعا للتأكد من تثبيت الستائر الجانبية
للدفيئات وإنزالها مسا ًءا لتفادي أرضار
التيــارات الهوائيــة الباردة ،وتنظيف برك
تجميع مياه األمطار والتأكد من ســالمة

عامن /األناضول:
تراجــع عجــز ميزانيــة األردن قبــل املنــح
الخارجيــة ،بنســبة  17.2%عــىل أســاس
ســنوي ،خالل األشــهر األحد عر األوىل
مــن العــام الجــاري ،عــن الفــرة ذاتهــا مــن
العام املايض.
وقالــت وزارة املاليــة األردنيــة يف نرتهــا
الصــادرة ،أمــس ،إن عجــز امليزانيــة بلــغ
 2.07مليــار دينــار ( 2.9مليــار دوالر)،
مقابــل  2.5مليــار دينــار ( 3.5مليــارات
دوالر) خالل الفرة ذاتها من .2020
وســجلت امليزانيــة عجــزا بعــد املنــح
الخارجيــة بقيمــة  1.4مليــار دينــار (1.9
دولة فلسطني
محكمة صلح دير البلح
يف القضية رقم2020/78 :
يف الطلب رقم2022/59 :

املستدعني  .1/أحمد يونس خليل القديم  -هوية رقم (-)900658931
ديــر البلــح ،رشق املحطــة  .2 .محمــد يونــس خليــل القديــم  -ديــر البلــح،
رشق املحطة .3 .محمود يونس خليل القديم  -دير البلح ،رشق املحطة.
 .4إبراهيــم يونــس خليــل القديــم  -ديــر البلــح ،رشق املحطــة .5 .مصطفــى
يونــس خليــل القديــم  -ديــر البلــح ،رشق املحطــة .6 .عائشــة ســالمة ســليامن
القديــم  -ديــر البلــح ،رشق املحطــة .بصفتهــم ورثــة املرحــوم /يونــس خليــل
سليامن القديم .7 .ريا خليل سليامن القديم  -دير البلح ،رشق املحطة.
وكالؤهم املحامیان /سلامن أبو دحروج وغفره املصدر -دير البلح .
املستدعى ضده /أحمد سلامن سليامن القديم  -دير البلح ،رشق املحطة،
رشق مسجد الريان ( -سابق ًا) -مجهول محل اإلقامة (حالي ًا)
نوع الدعوى  /فرز وتجنيب .
قيمة الدعوى  )350.000 ( /ثالمثائة وخمسون ألف دينار أردين .
مذكرة حضور بالنرش املستبدل يف القضية الحقوقية رقم 2020/78
إىل املســتدعى ضــده /املذكــور أعــاله  ،مبــا أن املســتدعني املذكوريــن ،قــد أقامــوا
عليــك القضيــة رقــم  2020/78لــدى محكمــة صلــح ديــر البلح ،يلتمســون فيها الحكم
بفــرز وتجنيــب يف أرض القســيمة رقــم ( )5مــن القطعــة رقــم( )1مــن أرايض نصــريات
الســبع  ،والقســيمة رقــم ( )7مــن القطعــة رقــم ( )3مــن أرايض نصــريات الســبع ،
والقسيمة رقم ( )106من القطعة رقم ( )3من أرايض نصريات السبع ،والقسيمة رقم
( )15من القطعة رقم ( )144من أرايض دير البلح  ،والقسيمة رقم ( )16من القطعة
رقم ( )144من أرايض دير البلح ،استنادا إىل ما يدعوه يف الئحة دعواهم املحفوظة
لك نســخة منها يف ملف القضية ،وقد تحدد جلســة الخميس املوافق 2022/3/6
لنظر القضية  .لذلك يقتي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عر يوم ًا
مــن تاريــخ النــر ،وليكــن معلوم ـ ًا لديك أنك إذا تخلفت عن الحضور وإيداع دفاعك
التحريري ،يجوز للمستدعني أن يسريوا يف دعواهم باعتبارك حارض ًا.
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح  /األستاذ :محمود املزين

أنابيــب التوصيــل إىل بــرك التجميــع،
وتنظيــف القنــوات املحيطــة باملــزارع،
والتأكــد مــن ســالمة قنــوات تريــف
امليــاه األرضيــة يف مــزارع اإلنتــاج
الحيــواين ،والتأكــد مــن ســالمة أســطح
مــزارع الدواجــن ونظافتهــا ملنــع تــرب
مياه األمطار للداخل.
وأهــاب البســيوين مبــريب خاليــا النحــل
بإغــالق مدخــل الخليــة ملنــع دخــول
الهــواء واألمطــار إىل الداخــل ،ووضــع
كيــس مــن الخيــش تحــت غطــاء الخليــة
ملنــع تــرب التيــارات الهوائيــة البــاردة
مــع التأكــد مــن وضــع ثقــل عــىل غطــاء
الخليــة لضــامن عــدم طــريان الغطــاء
بســبب الرياح ،ورفع الخاليا عن األرض
ووضعهــا بشــكل مينــع وصــول الرطوبــة
األرضيــة للخاليــا والحــرص عــىل وضعها

يف أماكــن بعيــدة عــن الســيول تحــت
مظــالت للوقايــة مــن األمطــار الشــديدة
والرد.
ويف ســياق آخــر ،رشعــت االدارة العامــة
للمحــررات بــوزارة الزراعــة ،بالتعــاون مــع
ســلطة األرايض بتنفيــذ مــروع "الرفــع
املســاحي للحيــازات الزراعيــة وترســيم
حدود املحررات".
ويــأيت هــذا املــروع يف ســياق خطــة
ادارة املحــررات لتحديــث قواعــد
بيانــات ترســيم حــدود املحــررات،
والرفــع املســاحي للحيــازات الزراعيــة
باملروعــات الزراعيــة العاملــة بآرايض
املحررات.
أوضــح املديــر العــام للمحــررات محمــد
اللولــو ،أن املــروع يتــم تنفيــذه مــن
خــالل فريــق عمــل مشــرك مــن اإلدارة

العامة للمحررات وسلطة األرايض.
ويســاهم املــروع مبعالجــة العديــد
مــن اإلشــكاليات امليدانيــة مــن خــالل
توفري قواعد بيانات محدثة ،ومحوســبة
آلرايض املحــررات ،وتحديــد نوعهــا
وتصنيفهــا ،وكذلــك بيــان الحيــازات
واألصول الزراعية باملحررات.
وأكــد اللولــو ،أن املــروع يحقــق
العديد من األهداف منها الحفاظ عىل
املقــدرات الزراعيــة ،وتحديــث قواعــد
بيانات املؤسســات العاملة باملحررات
مــن رشكات وجمعيــات ومزارعــني وفــق
نظام محوسب ،وذلك ضمن محددات
املحافظــة عــىل املصــادر الطبيعيــة
وتوفــري بيئــة عمــل زراعيــة مســتدامة،
ضمــن السياســات العامــة والضوابــط
اإلدارية والقانونية.

«زراعة خانيونس» تشارك يف عمل الخطة اإلسرتاتيجية لعام 2026–2022

تراجع عجز ميزانية األردن % 17.2حتى نوفمرب املايض
مليــار دوالر) حتــى نهايــة نوفمــر املايض
مــن  1.7مليــار دينــار ( 2.3مليــار دوالر)
خــالل نفــس الفــرة مــن  ،2020براجــع
 17.9باملئة عىل أساس سنوي.
وتراجعت املنح واملســاعدات الخارجية
املوجهــة للموازنــة األردنيــة ،حتــى نهايــة
نوفمــر بنســبة  18باملئــة إىل 583.8
مليــون دينــار ( 823مليون دوالر) ،مقابل
 712.2مليــون دينــار (مليــار دوالر) عــىل
أساس سنوي.
وأعلــن األردن يف نوفمــر املــايض ،عــن
مــروع موازنتــه  2022بعجــز متوقــع
بعجز متوقع  1.7مليار دينار ( 2.4مليار

طواقم الزراعة برفح تنفذ عدة جوالت ميدانية لتفقد أحوال المزارعين

دوالر) ،مقارنــة مــع  2.05مليــار دينــار
( 2.8مليار دوالر) لسنة .2021
ويبلــغ إجــاميل النفقــات املقــدرة يف
 2022نحــو  10.6مليــارات دينــار
( 14.95مليــار دوالر) مقارنــة مــع 9.8
مليــارات دينــار ( 13.82مليــار دوالر)
معاد تقديرها عن .2021
فيــام تبلــغ قيمــة اإليــرادات العامــة
املتوقعــة بحســب مــروع املوازنــة
الجديــدة  8.9مليــارات دينــار (12.55
مليــار دوالر) ،مقارنــة مــع  8.1مليــار
دينــار( 11.42مليــار دوالر) معــاد
تقديرها عن .2021

دولة فلسطني
محكمة بداية خان يونس
يف القضية الحقوقية رقم 2021/122
يف الطلب الحقوقي رقم 2022/65
املدعيــة  /عائشــه رشــدي عــوض فيــاض مــن ســكان القــرارة عائلــة فيــاض
بواســطة وكيلهــا /نضــال محمــد رشــاد فيــاض مبوجــب التوكيــل العــديل
رقــم 2021/818عــدل خــان يونــس هويــة رقــم  .962409116 /وكالؤهــا
املحامون /عبد الهادي وأسامة السقا & فارس أبو جزر & اسامعيل بكر.
املدعى عليهم .1 /سامي عيل رشدي فياض من سكان القرارة -الزنة  -عائلة فياض-
عائلة فياض باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي تركة والده /عيل رشدي فياض.
 .2يوسف رشدي عوض فياض من سكان القرارة-الزنة  -عائلة فياض.
 .3رشــدي مــوىس رشــدي فيــاض مــن ســكان القــرارة الزنــة  -عائلــة فيــاض
باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي تركة والده /موىس رشدي فياض
نوع الدعوى "حقوق" بدل أجرة مثار عقارات وريع أرض لحصة ارثية شائعة
قيمــة الدعــوى  30523 /ثالثــون ألف ـ ًا وخمســامئة وثالثــة وعــرون دينــار ًا
أردني ًا أي ما يعادل  146511شيكل

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2021/122

إىل املدعى عليهم املذكورين بعاليه مبا أن املدعية قد تقدمت بالقضية
موضوعها ("حقوق" بدل أجرة مثار عقارات وريع أرض لحصة ارثية شائعة)
لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خالل خمســة عر يوم ًا
من تاريخ تبليغكم بهذه املذكرة كام يقتي أن تودعوا قلم هذه املحكمة
ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة
علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة األحــد املوافــق  2022/2/20لنظــر هــذه
القضيــة وليكــن معلوم ـ ًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلك يجــوز للمدعية أن
تسري يف الدعوى حسب األصول.
حرر يف2022/1/23 :
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .شادي سويدان

غزة /فلسطني:
شــاركت دائــرة اإلرشــاد وخدمــات املزارعــني
يف محافظــة خــان يونــس ،ممثلــة باملهنــدس
أحمــد النواجحــة يف عدة ورشــات عمل نفذتها
بلدية خانيونس حول الخطة اإلسراتيجية لعام
 ،2022-2026ضمــت العديــد مــن اللجان ،إذ

شاركت لجنة الزراعة والصناعة والتجار.
ويف اللقــاء نوقشــت الصعوبــات واملشــاريع
وحددت نقاط الضعف التي
والفرص املتاحةُ ،
تواجــه املنطقــة خصوصــا املناطــق الزراعيــة،
واملهمشة ،إضافة إىل ملوحة املياه.
وتــأىت هــذه املشــاركة لتعزيــز دور الــوزارة

مبشــاركة املؤسســات يف صمــود ودعــم
خصوصــا
املزارعــني ،والتخفيــف مــن العقبــات
ً
الطــرق الزراعيــة ،واملخلفــات النباتيــة
والحيوانيــة .ويف الســياق ذاتــه ،متــت مناقشــة
مــزارع األبقــار والدواجــن واألغنــام ،داخــل
املحافظة ،وتحديد مناطق متخصصة.

وزير املالية الرتيك يتوقع وصول التضخم لذروته يف 2022

أنقرة /وكاالت:
قــال وزيــر املاليــة الــريك نــور الديــن نبــايت إنــه
يتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم ذروتــه عنــد نحــو
 % 40يف األشهر املقبلة ،وأال يتجاوز  % 50يف
اجتامعــا
 ،2022حســبام نقلــت مصــادر حــرت
ً
مع الوزير.
ووفقــا لوكالــة "بلومبــريغ" ( )Bloombergلألنبــاء،
ً
تفصيال حتى اآلن
فقد جاءت توقعات نبايت األكرث
بشــأن أســعار املســتهلكني يف عــام  2022ضمــن

ـريا ومحلـ ًـال اقتصاد ًّيــا أمــس الســبت
لقــاء  60خبـ ً
يف إســطنبول .ونقــل أحــد املصــادر عــن الوزيــر
قولــه إن معــدل التضخــم قــد ال ينخفــض عــن 30%
حتــى نهايــة العــام ،ورفضــت وزارة املاليــة الركيــة
التعليــق .وكان التضخــم قــد بلــغ  % 36.1يف
ديســمر/كانون األول املــايض ،وهــو أعــىل معــدل
منــذ بدايــة حكــم الرئيس رجــب طيب أردوغان قبل
 19عامــا ،ووفقــا ملســح للبنــك املركــزي الــريك،
فقــد قفــزت التوقعــات للتضخــم لألشــهر ال ــ12

دولة فلسطني
محكمة بداية غزة
يف القضية رقم2021/676 :
يف الطلب رقم2022/133 :

املقبلة إىل  % 25.37من .% 21.39
وارتفعــت األســعار بضغــط مــن قيــام البنــك
املركــزي الــريك بخفــض الفائــدة الرئيســية بـ500
نقطــة أســاس يف  4اجتامعــات متتاليــة ،قبــل أن
يوقــف يف اجتامعــه الخميــس املــايض سلســلة
الخفــض .وتوقــع نبــايت ،وفقــا للمصــادر ،أن تؤدي
اإلجــراءات التــي تتخذهــا الســلطات لدعــم اللــرية
إىل تحويــل أصــول رشكات بقيمــة  10مليــارات
دوالر إىل اللرية.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس
يف الدعوى رقم2021/1150 :
يف الطلب رقم 2021/1297:

املستدعي /ماجد عبد الرحمن سليامن أبو زايد  -هوية رقم ()913910535
 الزوايدة  ،بجوار نادي الزوايدة.وكياله املحاميان  /سلامن أبو دحروج وغفره املصدر  -دير البلح.
املستدعى ضده  /بسام محمد عقل جحا  -غزة  ،الدرج  ،الفواخري  ،مصنع
جحا (سابق ًا) -مجهول محل اإلقامة ( -حالي ًا).
نوع الدعوى  /حقوق.
قيمة الدعوى )23700( /ثالثة وعرون ألف ًا وسبعامئة دوالر أمرييك.

املســتدعي /محمــود هــاين محمــد خــر القاعــود  -خــان يونــس  -هوية رقم
( )407729110وكيله املحامي /أســعد محمود أبو عامرة  -خان يونس -
البلد  -برج الجبور – ط.2
املستدعى ضده  /شكري عيىس عبد الرحمن علوان  -خان يونس -طريق
املروع  -محطة عبد الهادي هوية رقم ()951791722
نوع الدعوى  /حقوق

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله  ،مبــا أن املســتدعي املذكــور ،قــد
أقــام عليــك القضيــة رقــم  2021/676لدى محكمة بداية غزة ،يلتمس فيها
بدفــع مبلــغ و قــدره ( )23700ثالثــة وعــرون ألف ـ ًا وســبعامئة دوالر أمريــيك
 اســتناد ًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املحفوظــة لــك نســخة منهــا يفملف القضية ،وقد تحدد جلسة األحد املوافق  2022/3/9لنظر القضية .
لذلــك يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خالل خمســة عــر يوم ًا من
تاريــخ النــر ،وليكــن معلوم ـ ًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور وإيــداع
دفاعك التحريري ،يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه باعتبارك حارض ًا.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ /عامر عطية قنديل

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليك دعوی
(حقــوق) اســتناد ًا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفق لك نســخة منها ومن
مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتي عليك الحضور إىل هذه املحكمة
خالل خمسة عر يوم ًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كام يقتي أن تودع
قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عر يوم ًا من تاريخ تبليغك
هــذه املذكــرة عل ـ ً
ام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 2022/2/14م لنظــر الدعــوى
وليكــن معلوم ـ ًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجوز للمســتدعي أن يســري
يف دعواه حسب األصول .تحريرا يف  2022/1/19م
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ .صديق عبد الرازق الرقب

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم 2021/676

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الدعوى رقم ()2021/1150

عربي ودولي

االثنين  21جمادى اآلخرة 1443هـ  24يناير /كانون الثاني
Monday 24 January 2022
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"الخارجية" :حريصون على "انتخابات حرة ونزيهة" بنهاية الفترة االنتقالية

"األمة" السوداين :املبعوث األممي لن يستطيع حل أزمة البالد

الخرطوم /وكاالت:
قــال رئيــس حــزب "األمــة" الســوداين،
مبــارك الفاضــل ،أمــس ،إن رئيــس بعثــة
األمــم املتحــدة "يونيتامــس" ،فولكــر
برتــس" ،لــن يســتطيع حــل األزمــة يف
البالد".
ويف  8ينايــر /كانــون الثــاين الجــاري،
أعلنــت "يونيتامــس" إطــالق مشــاورات
"أوليــة" مــع األطــراف الســودانية بهــدف
حــل األزمــة السياســية بالبــالد ،حيــث
عقــدت عــدة لقــاءات مــع قــوى سياســية
ومدنية يف هذا الصدد.
وأفــاد الفاضــل يف مؤمتــر صحفــي
بالعاصمــة الخرطــوم ،بــأن "فولكــر لــن
يســتطيع حــل األزمــة ،وعــى الجيــش
أن يدعــو األحــزاب ألخــذ رأيهــا لوضــع
مرشوع سوداين للحل".
وأضــاف" :فولكــر لــن يســتطيع فعــل
يشء ،والجيــش لــن يســتمع لــه ألنــه يركز
مــع مبــادرة أســاتذة الجامعــات وكلــف
ضباط لالتصال بهم".
ويشــهد الســودان حاليــا  6مبــادرات
دوليــة وإقليميــة ومحليــة لحــل األزمــة
السياســية ،هي املبــادرة األممية برعاية
بعثــة "يونيتامــس" ،والهيئــة الحكوميــة
للتنميــة "إيغــاد" ،واالتحــاد اإلفريقــي،
و"جوبــا" ،و"مــدراء الجامعــات" ،وحــزب

"األمة القومي".
وذكر القيادي السوداين ،أن "اإلجراءات
التي اتخذها (قائد الجيش عبد الفتاح)
الرهــان يف  25أكتوبــر (ترشيــن األول
املــايض) ،إحــدى تداعيــات األزمة التي
خلقتها الحكومة االنتقالية السابقة".
وأردف" :املدنيني فتحوا شهية الجيش
للســلطة وهــذه مســؤوليتهم وليســت
مسؤولية القوات املسلحة".
ومل يصــدر تعليــق فــوري مــن الهيئــة
األمميــة "يونيتامــس" أو الجيــش
السوداين ،حول هذه التريحات.
ومنــذ  25أكتوبــر املــايض ،يشــهد
الســودان احتجاجــات ردا عى إجراءات
استثنائية اتخذها الرهان ،أبرزها فرض
حالــة الطــوارئ وحــل مجلــيس الســيادة
والــوزراء االنتقاليــني ،وهــو مــا تعتــره
قــوى سياســية "انقالبــا عســكريا" ،يف
مقابل نفي الجيش.
ووقــع الرهــان ورئيــس الــوزراء عبــد اللــه
حمــدوك ،يف  21نوفمــر /ترشيــن
الثــاين املــايض ،اتفاقــا سياســيا تضمــن
عــودة األخــر إىل منصبــه بعــد عزلــه،
وتشــكيل حكومــة كفــاءات ،وإطــالق
رساح املعتقلني السياسيني.
لكــن يف  2يناير/كانــون الثــاين الجــاري،
اســتقال حمــدوك مــن منصبــه ،يف ظــل

رئيس وزراء تايالند يزور
غدا مع
السعودية ً
تحسن العالقات

الرياض /وكاالت:
قالت وزارة الخارجية السعودية إن رئيس الوزراء التايالندي برايوت
تشــان أوتشــا ســيزور اململكــة غـ ًـدا لعقــد أول اجتــاع عــى مســتوى
عال بني البلدين منذ أزمة دبلوماســية أثارتها رسقة مجوهرات قبل
قرابة  30عاما.
وكانــت الســعودية خفضــت مســتوى عالقاتهــا مــع بانكــوك يف
أعقــاب قيــام أحــد العاملــني بقــر أمــر ســعودي برسقــة مجوهــرات
قيمتها حوايل  20مليون دوالر فيا أصبح يعرف بقضية "األملاسة
الزرقاء".
ومل يتم حتى اآلن اسرتداد عدد كبر من قطع املجوهرات مبا فيها
األملاسة الزرقاء النادرة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الســعودية يف بيــان أمــس إن رئيــس وزراء
تايالنــد ســيبدأ غـ ًـدا زيــارة للســعودية تســتمر يومــني بدعوة من ويل
عهد السعودية األمر محمد بن سلان.
وقالــت إن الزيــارة تــأيت وســط مشــاورات أدت إىل تقريــب وجهــات
النظر يف املوضوعات ذات االهتام املشرتك.
وأضافت أن الزيارة تهدف إىل التنســيق يف هذه القضايا لكنها مل
تذكر تفاصيل.
وال تــزال رسقــة املجوهــرات مــن أكــر األلغــاز يف تايالنــد وأعقبهــا
اكتشاف تورط عدد من كبار ضباط الرشطة يف تايالند.
وبعــد عــام مــن وقــوع الرسقــة وقعــت ثالثــة حــوادث اغتيــال يف ليلــة
واحدة راح ضحيتها ثالثة دبلوماسيني سعوديني يف تايالند.
وبعــد شــهر اختفــى رجــل األعــال الســعودي محمــد الرويــي الــذي
شــاهد أحــد حــوادث االغتيــال .ويف العــام  2014أســقطت محكمة
جنائيــة يف تايالنــد قضيــة مرفوعــة عــى خمســة رجــال مــن بينهــم
ضابط رشطة كبر كانوا متهمني بقتل الرويي بسبب املجوهرات.
وســعت تايالنــد لتطبيــع العالقــات مــع اململكــة بعــد هــذه الوقائــع
التــي أدت إىل ضيــاع مليــارات الــدوالرات مــن التجــارة الثنائيــة
وإيــرادات الســياحة وفقــدان عــرشات اآلالف مــن العال املهاجرين
التايالنديني وظائفهم.

احتجاجــات رافضــة التفاقه مع الرهان،
ومطالبة بحكم مدين كامل.
يف غضــون ذلــك أكــدت الخارجيــة
الســودانية ،حــرص الدولــة عــى إجــراء
انتخابــات "حــرة ونزيهــة" بنهايــة الفــرتة
االنتقاليــة يف البــالد ،ومبشــاركة
املجتمع الدويل.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع وكيــل
وزارة الخارجيــة ،الســفر عبــد اللــه
بشــر ،ورؤســاء البعثــات الدبلوماســية
واملنظــات اإلقليميــة والدوليــة
املعتمــدة لــدى بــالده ،يف مقــر الــوزارة
بالعاصمــة الخرطــوم ،بحســب وكالــة
األنباء الرسمية.
وذكــرت الوكالــة أن بشــر قــدم لهــم
رشحــا حــول آخــر التطــورات السياســية
واالقتصادية يف البالد.
من جهة ثانية قالت شقيقة أمرة عثان
الناشــطة الســودانية البــارزة يف مجــال
حقــوق املــرأة إن مســلحني اعتقلوهــا
بعــد مداهمــة منزلهــا يف العاصمــة
السودانية الخرطوم خالل الليل.
ويــأيت اعتقــال الناشــطة يف أعقــاب مــا
وصفهــا ناشــطون بأنهــا حملــة اعتقــاالت
لشــخصيات مــن املجتمــع املــدين
واملؤيديــن للدميقراطيــة منــذ اســتيالء
الجيش عى السلطة يف أكتوبر ترشين

األول.
وقالــت بعثــة األمــم املتحــدة يف
الســودان عــى تويــرت إنهــا تشــعر بحالــة
مــن الغضــب جــراء اعتقــال الناشــطة
الســودانية وقالــت إن "أســلوب العنــف
ضد الناشطني يف مجال حقوق املرأة"
قــد يــؤدي إىل تقليــص مشــاركتهم يف
العملية السياسية.
ومل يــرد مســؤولون أمنيــون ســودانيون
بعد عى طلب للتعليق.
وجــرى إطــالق بعــض الشــخصيات
السياســية البــارزة منــذ انقــالب 25
أكتوبــر ترشيــن األول لكــن ناشــطني
يقولون إن آخرين ما زالوا رهن االحتجاز
واالعتقاالت مستمرة.
وقالــت أمــاين عثــان شــقيقة الناشــطة
لرويــرتز إن نحــو  15مســلحا ملثــا
يرتــدون مالبــس مدنيــة خطفــوا أمــرة
بعــد اقتحــام منزلهــا يف حي الرياض يف
ساعة متأخرة من ليل السبت.
وأضافــت أن األرسة ال تعلــم أيــن ذهبــوا
بهــا أو الجهــاز األمنــي الــذي اعتقلهــا.
وقالــت إن األرسة تشــعر بالقلــق
العتقالهــا وبالنظــر إىل حالتهــا الصحيــة
الحرجــة .وأوضحــت أن شــقيقتها
أصيبــت بشــلل جــزيئ يف حــادث قبــل
بضع سنوات.

وزير الخارجية الكويتي :لبنان يجب أال يكون

منصة ألي عدوان لفظي

بروت /وكاالت:
جديــدة يف أكتوبــر ترشيــن
قال وزير الخارجية الكويتي الشــيخ
األول بســبب تريحــات
أحمــد نــارص املحمــد الصباح أمس
وزيــر اإلعــالم اللبنــاين الســابق
أثنــاء زيارتــه لبروت إن لبنان يجب
جــورج قرداحــي والتــي انتقــد
أال يكــون منصــة لترفــات أو أقــوال
فيهــا القــوات التــي تقودهــا
عدائية ،يف دعوة غر مبارشة لكبح
الســعودية يف اليمــن.
جاعة حزب الله اللبنانية من أجل
والكويــت إحــدى الــدول
تحسني العالقات املتوترة مع دول
األعضــاء يف مجلــس التعــاون
خليج عربية.
الخليجــي التــي ردت مــع
وأدىل وزيــر الخارجيــة الكويتــي
الســعودية عــى تريحــات
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح
بتلــك التريحــات بعــد أن اجتمــع
قرداحي بطرد الســفر اللبناين
مــع الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون
واستدعاء سفرها من بروت.
يف بروت يف أول زيارة ملســؤول خليجي رفيع منذ
وقــال الرئيــس اللبنــاين ،وهــو حليــف ســيايس لحــزب
نشوب خالف دبلومايس العام املايض.
اللــه ،يف تغريــدة أمــس "أفــكار مبــادرة’ إلعــادة بنــاء
وقــال الشــيخ أحمــد الســبت إنــه ســلم رئيــس الــوزراء
الثقــة’ التــي نقلهــا الوزيــر الكويتــي ســتكون موضــع
نجيــب ميقــايت مقرتحــات لبنــاء الثقــة وإن زيارتــه
تشــاور إلعــالن املوقــف املناســب منهــا ،وهنــاك
جاءت بالتنسيق مع دول خليج عربية أخرى.
حــرص لبنــاين ثابــت عــى املحافظــة عــى أفضــل
وقال الشيخ أحمد بعد لقاء عون أمس "الذي طالبنا
العالقات بني لبنان والدول العربية".
بــه هــو ّأال يكــون لبنــان منصــة ألي عــدوان لفظــي أو
وتلتزم الحكومات اللبنانية منذ فرتة طويلة بسياسة
فعــي ...وأنــا أجــدد أن ليــس هنــاك أبــدا أي توجــه
النــأي بالنفــس عــن الحــروب والراعــات يف الــرشق
للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للبنــان .هــذه أفــكار
األوســط حتــى مــع مشــاركة حــزب اللــه يف رصاعــات
ومقرتحــات كإجــراءات لبنــاء الثقــة ،نتمنــى أن يتــم
إقليميــة شــملت نــرش مقاتلــني يف ســوريا دعــا
التعامل معها بالشكل املفيد للجميع".
للرئيس بشار األسد.
وتتهــم دول خليجيــة عربيــة حــزب اللــه بتقديــم دعــم
ودخلــت العالقــات بــني لبنــان ودول خليــج عربيــة
عسكري للحوثيني يف اليمن.
واملتوتــرة أصــال بســبب نفــوذ حــزب اللــه يف أزمــة

الدبيبة :مشكلتنا تكمن يف عدم وجود دستور حقيقي
طرابلس /األناضول:
قــال رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميد
الدبيبــة ،أمــس ،إن مشــكلة ليبيــا تكمــن
يف عــدم وجــود دســتور حقيقــي تجــرى
االنتخابات عى أساسه.
جــاء ذلــك خــالل كلمتــه أمــام مؤمتــر دعــم
الدســتور تحــت شــعار "الدســتور أوال"
الــذي عقــد يف أحــد الفنــادق بالعاصمــة
طرابلس.
وحــر املؤمتــر نائــب رئيــس املجلــس
الرئــايس عبــد اللــه الــاليف ،ورئيــس
املجلــس األعــى للدولــة خالــد املــرشي،
ونائــب رئيــس مجلــس النــواب فــوزي
النويــري ،وعميــد بلديــة طرابلــس إبراهيم
الخليفي ،وعدد من السفراء عى رأسهم
الســفر الــرتيك كنعان يلــاز ،إضافة إىل

وزراء ومسؤولني يف الحكومة الليبية.
وقــال الدبيبــة" :إن مشــكلتنا اليــوم تكمــن
يف عــدم وجــود دســتور حقيقــي لهــذا
الشعب".
وأضــاف" :إننــا يف أشــد الحاجــة اليــوم
لدســتور يحمــي الوطــن واملواطــن
وانتخابــات برملانيــة ورئاســية وفــق هــذا
الدستور".
وحــث "كل األطــراف لدعــم االســتحقاق
الدستوري كأساس للعملية الدميقراطية
( )..متســكوا باالســتحقاق الدســتوري
االنتخايب".
بــدوره قــال عبــد اللــه الــاليف" :تأجلــت
االنتخابــات ألن العوامــل التي عملنا عى
توفرهــا مل يهتــم بهــا أحــد ( )..إننــا يف
حاجة لتوفر هذه العوامل واالجتهاد يف

ذلك".
وأوضــح أن أول العوامــل هــو "دســتور
مســتفتى عليــه شــعبيا ليكــون اإلطــار
الشــامل لكافــة القوانــني وليوصــف
الصالحيات واملدد املمنوحة للسلطات
( )..وتوفر الجانب األمني".
مــن جانبــه ،أعــرب النائــب األول لرئيــس
مجلــس النــواب الليبــي يف كلمتــه عــن
دعمــه "الشــخيص ملســودة الدســتور
واالســتفتاء عليهــا ليقــول الشــعب
كلمته".
وأضــاف أن "أعضــاء مجلــس النــواب
يدعــون كافــة الليبيــني للوقــوف صفــا
واحــدا لحــل املشــكلة والعائــق للوصــول
إىل مرحلــة دامئــة تقــوم عــى انتخابــات
رئاسية وبرملانية وفق قاعدة دستورية".

فيــا قــال النائــب األول لرئيــس املجلــس
األعى للدولة مسعود عبيد ،إن استقرار
ليبيــا لــن يتــم إال بـ"اعتــاد دســتور دائــم
للبــالد ( )..ال توجــد عراقيــل متنــع إنجــاز
هــذا االســتحقاق ،ويجــب أن يتــم عــرض
مــرشوع الدســتور لالســتفتاء يف أقــرب
وقت ،وأن تجرى االنتخابات بناء عليه".
وقبــل أســبوع دعــا رئيــس مجلــس النــواب
عقيلــة صالــح إىل "تشــكيل لجنــة مــن 30
مثقفــا وكاتبــا وأكادمييــا مختصــا بالقانــون
الدســتوري ،تســاندهم خــرات دوليــة
عربيــة وأجنبيــة لصياغــة دســتور توافقــي
يف مــدة ال تزيــد عــن شــهر مــن مبــارشة
مهامها".
وعى إثر ذلك اعترت الهيئة التأسيسية
لصياغة مرشوع الدستور يف ليبيا ،دعوة

صالــح إىل تشــكيل لجنــة أخــرى لصياغــة
دســتور توافقي "تجر البالد إىل مزيد من
التأزم".
ويف فراير/شــباط  ،2014انتخــب
الليبيــون  60عضــوا يف هيئــة تأسيســية
لصياغــة الدســتور ،لقبــت بـ"لجنــة
الســتني" ،ويف يوليــو /متــوز ،2017
اعتمــدت اللجنــة بأغلبيــة الثلثني مرشوع
الدســتور ،ومل يتــم االســتفتاء عليــه
ألسباب مختلفة.
وجراء خالفات بني املؤسسات الرسمية
الليبيــة حــول قانــون االنتخــاب ،ودور
القضــاء يف العمليــة االنتخابيــة ،تعــذر
إجــراء انتخابــات رئاســية وبرملانيــة كانــت
مزمعــة يف  24ديســمر/كانون أول
املايض.

الجامعــة العربيــة تطالــب بتصنيــف جامعــة الحوثــي "إرهابيـــة"

القاهرة /األناضول:
طالــب مجلــس جامعــة الــدول
العربيــة عــى مســتوى املندوبني
كافــة الــدول بتصنيــف جاعــة
الحــويث "كمنظمــة إرهابيــة بعــد
هجاتهــا بصواريــخ وطائــرات
مســرة عــى دولــة اإلمــارات"،
معلنــا تأييــده أبوظبــي يف حــق
"الدفاع عن النفس".
جــاء ذلــك يف قــرار صــدر أمــس،
يف ختــام االجتــاع الطــارئ
ملجلــس الجامعــة العربيــة عــى
مســتوى املندوبــني الدامئــني،

والــذي عقــد ملناقشــة الهجــات
األخــرة التــي شــنتها جاعــة
الحــويث اليمنيــة عــى العاصمــة
اإلماراتية أبو ظبي ،حســب وكالة
األنباء املرية الرسمية.
وجــاءت الجلســة برئاســة دولــة
الكويــت ،وعقــدت بنــاء عــى
طلــب إمــارايت ،إلدانــة الهجــوم
التــي نفذتــه الجاعــة الحوثيــة،
قبل أسبوع.
ووفــق وكالــة األنبــاء املريــة
الرســمية ،اســتنكر مجلــس
الجامعة عى مستوى املندوبني

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/81

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/83

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
أســامة عصــام محمــد أبــو وردة مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم 802293027
بصفته وكيال عن :جال رمضان عبد املنعم الهيس
مبوجب وكالة رقم 2021 / 6197 :صادرة عن شال غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف :
القطعة  754القسيمة  64املدينة غزة التفاح
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة .ويف
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى
سلطة األرايض .التاريخ2022/1/23 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

عون :حريصون على المحافظة على "أفضل العالقات" مع الدول العربية

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
مدحــت صالــح محمــد الغــزايل مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 916430580
بصفتــه وكيــال عــن :فاطمــة محمــد صالــح الغــزايل  ،مبوجــب وكالــة رقــم:
 2007 / 43735صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطني -جدة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف :
القطعة  2318القسيمة  8املدينة أبو مدين
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة .ويف
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى
سلطة األرايض .التاريخ2022/1/23 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

يف قراره "بشــدة الهجوم الغاشــم
واآلثــم عــى املدنيــني واألهداف
جاعــة
املدنيــة مــن قبــل
الحويث".
وأشــار القــرار إىل أن "هــذه
الهجــات التــي ارتكبتهــا جاعــة
الحــويث تشــكل انتهــاك ًا صارخ ـ ًا
للقانــون الدويل والقانون الدويل
اإلنساين".
وأكــد القــرار عــى "التضامــن
املطلــق مــع اإلمــارات والوقــوف
إىل جانبهــا ودعمهــا يف كل مــا
تتخــذه مــن إجــراءات للدفــاع مــع

أمنهــا وأمــن شــعبها واملقيمــني
عــى أرضهــا ومصالحهــا الوطنيــة
ومقدراتها".
كــا أكــد املجلــس "تأييــده
ودعمــه لحــق دولــة اإلمــارات يف
الدفــاع عــن النفــس ورد العــدوان
مبوجــب القانــون الــدويل،
مثمنــا حــرص دولــة اإلمــارات
عــى االلتــزام بالقانــون الــدويل
واحرتامه وامتثالها لقرارات األمم
املتحدة ذات الصلة".
واإلثنني ،شــهدت إمارة أبو ظبي،
انفجار  3صهاريج نقل محروقات

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن نقل مليكة أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة السيد /محمد عامر
حســني البــواب ويحمــل هويــة رقــم 801330341 /لنقــل ملكية ما مســاحته
( 396م )2يف القســيمة  79مــن القطعــة  978مــن أرايض جباليــا مــرشوع
عامــر الزراعــي الســمه والتــي آلــت إليــه بالــرشاء من الســيدة /حنان إســاعيل
حافظ كحيل والتي آلت إليها بالرشاء من السيد /محمد رباح محمد كحيل
والتــي آلــت إليــه بــاالرث مــن والــده /ربــاح محمــد عــي كحيــل املتعاقــد مــع
سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا  15يوم ـ ًا مــن تاريــخ هــذا
اإلعالن وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ2022/1/23 :م
م .حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

برتوليــة ،ووقوع حريق يف منطقة
اإلنشــاءات الجديــدة قــرب مطــار
أبــو ظبــي ،مــا أســفر عــن مقتــل 3
أشــخاص وإصابــة  6آخريــن ،تــال
ذلــك قلــق أممــي وإدانــات عربيــة
واسعة.
جاعــة الحــويث،
وأعلنــت
املدعومــة مــن إيــران ،اســتهداف
مطاري ديب وأبو ظبي ،ومنشــآت

"حساســة" يف اإلمــارات ب ـ 5
صواريــخ باليســتية ،وعدد "كبر"
املسرات.
من
ّ
والجمعــة ،أدان مجلــس األمــن
الــدويل باإلجــاع ،يف بيــان ،مــا
ســاها "الهجــات اإلرهابيــة
الشــنيعة" التــي شــنتها جاعــة
الحــويث اليمنيــة عــى العاصمــة
اإلماراتية أبو ظبي.

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن :عامر ابراهيم خليل ابو درايب

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن  :عامــر ابراهيــم خليــل ابــو درايب يحمــل
الهويــة رقــم ( )900609272بطلــب الحصــول عــى إذن بنــاء ملنــح خدمــات
ملنزلــه غــر القائــم والــذي ســيتم بنــاؤه مــن دور أريض مظلــة  +أول  +ثــاين +
ثالــث  +رابــع يف أرض القســيمة ( )2مــن أرض القطعــة رقــم ( )1748عــى مــا
مســاحته ( )300مــرت ًا مربع ـ ًا الواقعــة ضمــن نفــوذ بيــت الهيــا منطقة الشــياء
والتــي يحدهــا مــن الــرشق  /أرض نافــذ ويارس وباســل الدحنــون ومن الغرب /
أرض کامليا حمدونة ومن الشال /أرض زفاف حمدونة ومن الجنوب /منزل
رائد عي وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله  .لذا
فمن له الحق يف االعرتاض عى ذلك أو مستندات ملكية املواطن املذكور
أعــاله أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منه للبلدية التقدم باعرتاضه خالل
( )7أيــام مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلة اإلنشــاء وقيامه بالحجز
عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن يلتفت
ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضــوع
املواطن املذكور أعاله مر ًة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م .عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا
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محمد حسينية المعتقل لدى السلطة منذ  4أشهر

ٌ

ٍّ

بابا؟!" ..سؤال يكوي قلب "أم" ال تملك إجابة عنه
"وين بابا؟!"
جنني-غزة /مريم الشوبيك:
"ســيدو ويــن بابــا؟!" سـ ٌ
ـؤال ال ينفــك فــادي ابــن الســنوات األربــع
يــردده عــى مســامع جــده ،الــذي يقــف حائـ ًـرا ال ميلــك إجاب ـ ًة ميكــن أن
يستوعبها عقله الصغري.
يكتفي الرجل السبعيني بـ" :بابا مسافر وبكرة جاي ،مش راح يطول"،
لكــن هيهــات أن يقنــع رده فــادي ،ابــن املعتقــل لــدى اســتخبارات
السلطة منذ قرابة أربعة أشهر محمد عزمي حسينية.
فادي القاطن مع عائلته يف مخيم جنني شامل الضفة الغربية املحتلة
ال يتم ّلكه اليأس من إلقاء السؤال نفسه عى والدته مرا ًرا ،التي كلام
سمعت منه كلمة" :بابا" انفطر قلبها.
ويف وقـ ٍ
ـت تعيــش فيــه أم فــادي أصعــب أيــام حياتهــا ،يف انتظــار خــر
عن زوجها الذي "اختُطف بعد انتهاء دوامه داخل جهاز األمن الوطني
التابع للســلطة"؛ تجاهد املرأة لتداري دموعها عن صغريها ،ومتنحه
ً
غدا ببعض األلعاب ،والسكاكر.
أمل يف أن والده سيعود ً
عامــا) أب لطفلــني ،وأســري محــرر أمــى عــدة ســنوات
وحســينية (ً 33
يف سجون االحتلل.
تــروي زوجتــه رؤى تفاصيل االعتقال فتقول" :يف
الثــاين مــن أكتوبــر كان محمــد يف دوامــه
كالعــادة ،عندمــا وصــل إليــه طلــب
اســتدعاء مــن اســتخبارات
جنــني ،لكــن ما حــدث أنه
اختطفتــه فجــأة ســيارة
تتبع اســتخبارات رام
الله".
يومــا مل
وتضيــف لـ"فلســطني"ً 40" :
نعرف خللها أي معلومة عن زوجي،
وحينــام كان إخوته ووالدته يســألون
عنــه؛ كانــوا ُيجابــون بالشــتائم
والســباب" ،مؤكــد ًة أن معلومــات

ـديدا ،رغــم
وصلــت إليهــم تتحــدث عــن تعذيــب محمــد
تعذيبــا شـ ً
ً
"آالما مل ترحه حتى
إصابته الســابقة برصاص االحتلل ،التي خلفت
ً
اللحظة".
ً
يومــا مــن اختفائــه اتصــل محمــد بزوجتــه -وفقــا لحديثهــا-
بعــد ً 40
وتحــدث إىل طفليــه ُليهـ ّـدأ مــن روعهــام" ،لكنــه أشــعل يف قلوبنــا نــريان
يوميــا عنــد بــاب البيــت ،وكلهــام أمــل يف
الشــوق ،طفــلي ينتظرانــه
ًّ
ً
دوما" تقول.
عودته
حامل يف يده التسايل كام كان يفعل ً
يحمل فادي الهاتف املحمول كل صباح ،ويذهب إىل أمه يك تتصل
ـوع حارقــة ،ال يستســلم فــادي فينــزل إىل
بأبيــه ،لكنهــا تقابــل األمــر بدمـ ٍ
جــده يف الطابــق األريض ،ويطلــب منــه الطلــب ذاتــه ،لكنــه يرفــض
كذلك ،فام يكون منه إال أن يدخل بنوبة بكاء شديدة حتى يغفو.
أمــا شــقيقته "ســيل" ف ُتلـ ُّـح باكيــة عــى أمهــا يك تريهــا صــور والدهــا،
ومقاطــع الفيديــو التــي تحتفــظ بهــا لــه يف هاتفهــا ،وال تهــدأ حتــى
تطبع قبل ًة عى شاشة الهاتف ومتيض.
تشاهده يضحك،
ُ
وتعـ ّـر الزوجــة رؤى عــن خوفهــا عــى صحة وحياة زوجها ،الذي يواصل
تبعــا ملــا وصــل إليهــا -إرضابه املفتوح عــن الطعام لليوم العارش عىً

سياسيا
محمد حسينية يعتقل
ًّ
ً
اتصاال من هنية يعزيه فيه
لتلقيه
بالشهيد أمجد
التوايلً ،
رفضا العتقاله السيايس منذ نحو أربعة أشهر.
طلبــت رؤى مــن محمــد يف أثنــاء االتصــال أن تــزوره وطفلهام ،لعلهام
يرويان نار شوقهام إليه؛ فرفض ،لئل يضعف أمامهام وينهار معهام.
عامــا،
وملحمــد أخ شــهيد ،وثــانٍ أســري يف ســجون االحتــلل منــذ ً 20
وآخــر (هــو أحمــد) تطــارده الســلطة الوطنيــة ،هــذا مــا كشــفت عنه بعد

اعتقاله.
يساومون على شقيقه
يقــول والــده أبــو إيــاد لـ"فلســطني"" :مل يك ِفهــم اعتقــال محمــد ،اليــوم
يســاومونه إمــا أن يســلم شــقيقه أحمــد بنفســه ،أو أن يبقــى هــو يف
السجن ،لكن محمد يعي أنهم يكذبون من أجل اعتقال أخيه ً
أيضا".
عامــا)" :يعــاين محمــد مشــاكل صحيــة ،واليــوم
ويضيــف أبــو إيــاد (ً 74
هــو مــرب عــن الطعــام ،وأخــى عــى حياتــه ،ال ســيام أنــه أخضــع
يوما ،و ُق ِّيد
للتعذيــب الجســدي العنيــف خــلل التحقيق ،إذ ُش ـبِح ً 25
بالسلسل".
ويتابــع" :محمــد شــاب هــادئ خلــوق ،ال ينتمــي ألي حــزب أو فصيــل،
بعد انتهاء دوامه يساعد شقيقه يف بسطة لبيع الخضار يف املخيم".
ويوضــح والــد املعتقــل أن ابنــه اعتقــل عقــب استشــهاد ابــن شــقيقه
أمجــد ،عــى خلفيــة اتصــال رئيس املكتب الســيايس لحركة "حامس"
إسامعيل هنية ،للتعزية باستشهاده ،قبل أربعة أشهر.
ويتســاءل أبــو إيــاد هنــا عــن ذنــب ابنــه يف هــذه الحالــة ،إذ إن إحالتــه
إىل االســتخبارات كانت بســبب أنه عســكري يف الســلطة بجهاز األمن
الوطنــي" ،فهــل فعـ ًـل يتحمــل وزر تلقيــه اتصـ ً
ـاال مــن أجــل
تقديم واجب العزاء؟!".
ويبــني أن االتصــال جــاء يف أثنــاء الوجــود ببيــت العــزاء ،الذي
قدمت فيه القوى والفصائل كافة التعازي للعائلة ،يف حني
كان محمــد هــو مــن ينــوب عــن العائلــة يف تلقــي االتصــاالت
والتعازي ،وكان منها اتصال هنية وكثريين غريه.
وطالــب بإطــلق رساح ابنــه ،قائـ ًـل" :ال يعقــل محاســبة عائلــة
مكلومة عى األشخاص املعزين للعائلة ،خاصة أنه كأي أب
مكلوم عى ابنه مل يكن يف حالة تسمح له بتلقي االتصاالت مبارشة،
جدا".
لذلك كان شقيقه هو من يتلقى االتصاالت ،وهذا طبيعي ًّ
والشــهيد أمجــد هــو أحــد شــهداء مخيــم جنــني األربعــة الذيــن ارتقــوا
بتاريخ  16آب (أغسطس) ،إذ ُن ّظم بيت عزاء وطني جامعي ،شاركت
فيه مختلف القوى والفعاليات يف الداخل والخارج.

كبله بديون قيمتها ( )100ألف شيكل
ّ

قرار هدم قسري يعود بأحالم المقدسي "محمد" إلى نقطة "صفر"
غزة /هدى الدلو:
يصف المقدسي محمد جمال علي ظهيرة بداية العام الجديد بـ"السوداوية"،
ويقول" :بل هي أحلك" ،بعدما تسلم ورقة من جيش االحتالل اإلسرائيلي
أمرا بـما يسمى "الهدم اإلداري" لمحله التجاري ،قيد اإلنشاء في مخيم
تحمل ً
"شعفاط" ،شرقي القدس المحتلة.
ـت وكأننــي أجهــل
يقــول" :قرأتهــا بصعوبــة ،كنـ ُ
ـت كمــن
ـكت ،وكنـ ُ
تفحص ُتهــا وسـ ُّ
حــروف اللغــةّ ،
ّ
غيبته عن الدنيا لوهلة".
تلقى صفعة ّ
محمــد جــامل عــي أراد أن يرســم بهــذه املنشــأة
(ســوبر ماركــت) مسـ ً
ـتقبل جميـ ًـل لــه ولعائلتــه ً
بدال
ٍ
ـنوات
مــن الشــقاء والتعــب اللذيــن عــاش فيهــام سـ
طويلــة بعملــه عامــل نظافــة ،لكــن االحتــلل الــذي
اعتاد أن يئد كل وردي يف حياة الفلسطينيني قرر
أن ينغص عليه استقراره الذي مل يكد يستشعره،
فــكان الطلــب ينــص عــى "الهــدم الــذايت" ،أو
"تكبد غرامة مالية مقدارها  160ألف شيقل".
يقــول لـ"فلســطني"" :بعــد ســاع ٍة مــن تســلم القــرار
ـررت املواجهــة،
ـت وقـ ُ
أفقــت مــن صدمتــي ،وقفـ ُ
ـام أعرفــه ،ثــم املحكمــة ،وتقدمــت
فتوجهــت ملحـ ٍ
بطلــب بشــأن إلغــاء قــرار الهــدم ،ومعرفــة ســبب
إصــداره أصـ ًـل ،فجاءتنــي اإلجابــة صادمة( :محلك
قريب من الجدار)".
ُأعطــي الرجــل مــدة أســبوع "اســتامع" بخصــوص
الهدم ،وخلل هذه املدة مل يكل الجيش أو ميل
مــن دهــم محلــه ألخــذ القياســات مــن أجــل تنفيــذ
قــرار الهــدم ،وتكبيــد الرجــل غرامــة ماليــة" ،ويف
النهايــة أمــرين الضابــط اإلرسائيــي بالهــدم الــذايت

Felesteensociety

قرسا" يعقب.
ً
رشع عــي مــع غــروب شــمس األربعــاء األول مــن
تجنبــا
ينايــر الجــاري يف هــدم محلــه التجــاري،
ً
للخسارة املضاعفة ،فبدأ يف الهدم ولسانه يلهج
طالبــا منــه
ب ــ" :الحمــد للــه عــى قضائــه وقــدره"،
ً
العوض والسداد.
يكمــل" :يف الوقــت نفســه كان قلبــي يــكاد ينفطــر
عــى الحــال الــذي أ ّ
مل يب ،فقــد كلفنــي بنــاء هــذه
املحــال  150ألــف شــيكل ( )...بغمضــة عــني كل
تعبي راح ،لقد وضعت كل ما أملك فيها".
كانــت زوجــة عــي قــد باعــت ذهبهــا مــن أجــل
مســاعدة زوجهــا يف مــروع املحــل التجــاري
الــذي عــزم عــى افتتاحــه ،غــري "الشــيكات" التــي
وقعهــا عــى نفســه "ديو ًنــا مؤجلــة" ،أمـ ًـل يف نجاح
مروعه ،وسدادها عى مدد منتظمة.
ـت
يصمــت قليـ ًـل قبــل أن يكمــل حديثــه" :كنـ ُ
آمــل أن يتحســن وضعــي االقتصــادي بعــد افتتــاح
ـمت مسـ ً
ـتقبل جميـ ًـل ألطفــايل
هــذا املحــل ،رسـ ُ
يف مخيلتــي ،لكــن كل يشء انتهــى بلمــح البــر،
وتراكمــت فــوق رأيس الديــون مبقــدار  100ألــف
شــيكل ( )...اليــوم ســأضطر إىل العمــل ليــل نهــار،
من أجل تسديد الديون".
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ويشــري إىل أن االحتــلل يتعمــد عــدم منــح
املقدســيني تراخيــص بنــاء ،يف حــني محلــه
"الوحيد" يف منطقته الذي لحق به قرار الهدم.
يتابــع" :حجــة القــرب مــن الجــدار تهــدف إىل
مزيــد مــن التضييــق عــى املقدســيني ،وطردهــم
مــن محيــط القــدس ،ودفعهــم باتجــاه قــرار الرحيــل
إىل أماكــن أخــرى بفعــل الضغوطــات املفروضــة
عليهم ،وصعوبة الوضع املعييش".
لكــن عــي ال يــرى نفســه يف أي مــكان آخــر بعيـ ًـدا
عــن مدينتــه القــدس" ،وســأتحمل كل إجــراءات
االحتلل وجرامئه يف سبيل الصمود فيها" يعلق.
ومييض ً
قائل" :سأبقى شوكة يف حلق االحتلل،
صامـ ًـدا عــى أريض فلســطني ،أدافــع عنهــا ،رغــم
تأثري قرار الهدم عي من مختلف النواحي".
ويعاين مخيم "شــعفاط" بالقدس املحتلة ظرو ًفا
صعبــة ،بســبب مــا يفرضــه االحتــلل عــى ســكانه
من قوانني وقرارات خانقة.
ويســتهدف االحتلل اإلرسائيي عرات املحال
التجاريــة عــى جانبــي الشــارع الرئيــس باملخيــم،
ويفــرض عليهــا رضائــب ومســتحقات باهظــة،
ضمــن سياســة تهــدف لتهجــري الفلســطينيني مــن
املدينة.
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"الحركة الفنية في الداخل المحتل تعاني"

ملحمة جنين ..المخرج بكري يدفع ثمن الرواية
الفن الفلسطيني بحاجة لتكثيف
الرواية وأنسنتها دون مبالغة

المشهد السياسي يسيطر على الحركة الفنية
الفلسطينية في الداخل المحتل

يوجد مبدعون سينمائيون واألسباب
المادية تعوق غزارة اإلنتاج

عدد كبير من فناني الداخل المحتل
يقاطعون المؤسسة "اإلسرائيلية" الفنية

حيفا-غزة /فاطمة الزهراء العويني:
عاما من املالحقة القضائية والتشويه املتعمد طالت املخرج
قرابة العرشين ً
الفلســطيني محمــد بكــري عــن فيلمــه "جنــني جنني" ،قد تصــل إلدانته وتغرميه
مبالــغ ماليــة باهظــة إذا مل ُيقبــل االســتئناف الــذي قدمــه ،يف خطــوة يريــد منهــا
االحتــالل اإلرسائيــي أنْ يجعلــه "عــرة" لغــره مــن الفنانــني الذيــن قــد يفكــرون
بإظهار بشاعة جرامئه للعامل.
اإلرسائيليــة منذ خروجــه إىل النور قبل 19
"جنــني جنــني" جــال أروقــة املحاكــم
ّ
القضيــة مطلــع هــذا العــام ،إذ قــررت مــا تســمى "املحكمة
ـت يف
عامــا ،وتـ ّـم البـ ّ
ً
ّ
املركزيــة" اإلرسائيليــة يف اللــد املحتلــة منــع عرضــه ،وتغريــم بكــري  225ألــف
ً
"تعويضا" ألحد جنود االحتالل اإلرسائيي الذين ظهروا يف الفيلم.
شيقل
ويف حال مل ُيقبل االستئناف الذي قدمه "بكري" وسيتم البت فيه يف جلسة
 31ينايــر  ،2022فســيضطر الفنــان الفلســطيني لدفــع الغرامــة إضافــة إىل
أتعاب املحكمة واملحامني التي تصل إىل  700ألف شيقل.
يوثق فيلم "جنني جنني" نضال الشعب للحرية واالستقالل ،ويجسد دور الفن
والثقافة يف الصمود ومقاومة املحتل ،وسط مشاهد من الجرائم واالنتهاكات
لالحتــالل الــذي ســعى إلخــاد االنتفاضــة الثانية ،يف أحداث جمعت مشــاهد
الدمــاء وركام الهــدم ملجــزرة مخيــم جنــني التــي استشــهد خاللهــا  50مواطنــا،
واالشــتباكات التــي قتــل خاللهــا  23جند ًيــا مــن جيــش االحتــالل برصــاص
الفصائل املسلحة التي تنادت لخوض ملحمة وجودية يف جنني.
"يريدون احتكار األلم"
وعــن أســباب تلــك املالحقــة التي ابتدأت عــام 2002م ،إذ عرض الفيلم للمرة
األوىل ،يقــول بكــري لـ"فلســطني"" :يالحقوننــي ألننــي تجــرأت عــى رسد روايــة
الفلسطيني ،فهم ال يريدون ساع أي رواية أخرى غر روايتهم".
ويضيــف" :هــم يحتكــرون الوجــع واألمل (يف إشــارة ملحرقــة الهولوكوســت
املزعومة) ويرون أنفســهم ضحي ًة أزلية محاطة باألعداء الذين يريدون القضاء
عليهم".
ويبــني بكــري أن أحــد أســباب محاربتهــم لــه ،رفضهــم مشــاهدة حقيقــة عــدم
قانونيــة وجودهــم عــى أرض فلســطني "واالســتمرار يف تريــر احتاللهــم لبالدنــا
ً
تطبيقا لوعد مزعوم من الله لهم بهذه البالد".
عامــا إلســكايت وإثــارة الخــوف يف
ويتابــع" :يالحقوننــي منــذ قرابــة عرشيــن ً
نفوس الفنانني الفلســطينيني اآلخرين وكل من تســول له نفســه انتقاد سياســة
االحتالل واألبرتهايد اإلرسائيي".
ضرب المصداقية
وأكــر مــا أغــاظ اإلرسائيليــني– وفــق بكــري -ودفــع وســائل اإلعــالم للتحريــض

عليه" ،خوفهم من أنسة الصورة التي حملها عني الجمهور اإلرسائيي قبل
ظهور فيلم جنني جنني ،وهي صورة الفلسطيني غر املتطرف بنظرهم".
ويوضــح أن الفيلــم عــرض مــرات قليلــة داخــل دولــة االحتــالل ،وهوجــم
برشاســة مــن اإلعــالم اإلرسائيــي الذي مــرره إىل اإلرسائيليني بوصفه دعاية
فلســطينية" ،فالفيلــم ُشــوه وشــيطن قبــل أن يولــد ،وقليلــون النــاس الذيــن
شاهدوه".
ويــرى أن هــذا التحريــض والتلفيــق أريــد بــه "رضب مصداقيــة الفيلــم"
خشــية أن يربــك الجمهــور اإلرسائيــي ،ويجعلــه يــدرك أن جيــش االحتــالل
يدعــي
اإلرسائيــي ميــارس "جرائــم حــرب" ضــد الفلســطينيني ،يف حــني ّ
املستوى الرسمي أن جيشهم "أكر جيوش األرض أخالقية".
تكثيف الرواية الفلسطينية
ويعتقــد املخــرج الفلســطيني أن الــرد عــى تلــك الحمــالت اإلرسائيليــة
أفالما تتحدث عن
التحريضية يتمثل يف أن "ينتج الفنانون الفلســطينيون
ً
التفاصيــل اليوميــة لحياتهــم ويركــزوا عــى قضاياهــم اإلنســانية دون تهويــل
أو مبالغة".
ويف وجــه التحريــض اإلرسائيــي نشــأت هبــة وحمــالت دعــم شــعبية للفنــان
بكــري يف الداخــل والخــارج يف وجــه الصلــف اإلرسائيــي" ،وهــذا يزيــدين
إميانــا بعدالــة قضيتــي واســتمد منه القوة للمواجهة واالســتمرار يف الكفاح
من أجل حقنا جميعا يف الحياة الكرمية والحرية واالستقالل".
وكل مــا تعــرض ويتعــرض لــه بكــري ،مل يــزده إال قناعــة بأهميــة الفــن يف
"تهذيب روح اإلنســان ومعتقداته وجعله أكر إنســانية وانفتاحا بعيدا عن
التطرف واألصولية والتعصب من أي نوع كان".
مزر
واقع فني ٍ
ويف ســياق آخــر ،يــرى املخــرج بكــري أن أوضــاع الفــن يف داخــل األرايض
املحتلــة عــام ٤٨م ،مزريــة ألن (إرسائيــل) تعامــل الفلســطينيني فيهــا عــى
نهائيا من
عرقيا وطردهم
أنهم "طابور خامس" بعد أن فشلت يف تطهرهم
ً
ًّ
أرضهــم إبــان النكبــة" ،رغــم أنهــا حاولــت مــرارا التخلــص منــا بشــتى الوســائل
والتضييقات وفرض الحكم العسكري منذ عام  1948وحتى عام ."1965
ورغــم التمييــز اإلرسائيــي ضــد فلســطينيي األرايض املحتلــة عــام  48فــإن
حركــة مرسحيــة نشــأت يف الســبعينيات مــن القرن املــايض ،كان منها فرقة
"املــرسح الناهــض" الــذي قامــت ببعــض األعــال املرسحيــة كـ ـ "زغــرودة
األرض" و"الزوبعــة" ،وبعــض مرسحيــات األطفــال ،ومــا لبــث أن انشــق
تبعا
املــرسح الناهــض ،وظهــرت فرقــة املــرسح الحــر التــي مل تدم طويـ ًـالً ،
لـ"بكري".

العربية" للشاعر

برلين/وكاالت:
رتق القناة الصفراوية مرض نادر ُيصيب األطفال حديثي الوالدة ،ويعني انســداد القناة المرارية
أو عدم وجودها .وتوضح تقارير طبية أن ســبب هذا المرض غير معلوم ،في حين تتمثل أعراضه
في اصفرار العينين والجلد والبول داكن اللون ،والبراز طيني اللون ،وانتفاخ البطن وتضخم الكبد.

والمترجم

الفلسطيني

معتصم الخضر

العربيــة ألخ يــريث أخــاه ،وتضــم حــوايل 200
بيــت عــى البحــور العموديــة والباقــي عــى شــعر
التفعيلة والشعر الحر.
وقــدم للديــوان د .مــروان ربايعــة فاعتــر املرثيــة
ملحمــة شــعرية إنســانية مكتملــة األركان تزخــر
باللوحــات الفنيــة واللمســات الفلســفية والرىض
مشرا إىل أن املقدمة التي كتبها
مبشيئة الله،
ً

رتق القناة الصفراوية..
مرض نادر يضرب كبد الرضع

صدور "المرثية

بروت /فلسطني:
املؤسســة العربيــة للدراســات
صــدر حدي ًثــا عــن
ّ
والنــرش ديــوان بعنــوان "املرثيــة العربيــة (رحيــل
أخــي قاســم)" للشــاعر واملرجــم الفلســطيني
معتصم توفيق الخر.
يقــع الديــوان يف  136صفحــة مــن القطــع
املتوســط ،وهــو عبــارة عــن قصيــدة واحــدة هــي،
ً
وفقــا للنــارش ،أطــول قصيــدة رثــاء يف اللغــة

ً
طويال ألسباب
وعزا بكري عدم قدرة هذه الفرق املرسحية عى العيش
مادية ،فالحركة املرسحية يف حينه كانت غر ممولة من قبل حكومة
االحتالل.
ويتابــع" :يف أواخــر الثانينيــات تأســس مــرسح امليــدان يف حيفــا
والنــارصة وخصصــت لــه وزارة الثقافــة اإلرسائيليــة ميزانيــة ضئيلــة جـ ًّـدا
مقارنــة باملســارح العريــة ،ومــا لبثــت وزيــرة الثقافــة مــري ريغيــف أن
منعــت متويلــه ألنــه أنتــج مرسحيــة عن حياة أســر ســيايس فلســطيني؛ ما
ً
الحقا إلغالقه".
أدى
وبجانــب الفــرق واملســارح الســابقة ،كان هنــاك
عــدة مســارح صغــرة ألشــخاص معظمهــم
ممثلــون ولكــن قلــة الدعــم املــادي
وقفــت عقبــة أمــام اســتمرارها
ونجاحهــا" ،لذلك ُتعد الحركة الفنية
املرسحيــة ضعيفــة جـ ًـدا يف الداخل
املحتل".
السينما تعاني
أما "الســينا" فليســت بأحســن ً
حاال،
إذ يقــول بكــري" :هنــاك مبدعــون
سينائيون ينتجون أفالمهم مع رشكات
ومســتثمرين مــن خــارج البــالد ،لكــن ليــس
هنالــك غــزارة يف اإلنتــاج لنفــس األســباب
املادية".
ً
ووفقــا لـ"بكــري" ،يقاطــع عــدد كبــر من فناين
الداخــل املحتــل املؤسســة "اإلرسائيليــة"
الفنيــة" ،مــا يجعــل أعالهم الفنية قليلة وتأثرها
يف املجتمــع املحــي والعاملــي ضئيــل ،وال يغــر
كثرا من الوضع السيايس املتأزم دا ً
مئا".
ً
ويبــني أنــه ولعــدم االســتقرار الســيايس الــذي
يعيشــه الفلســطينيون بســبب االحتــاللُ ،يهمــل
الفــن الفلســطيني بالداخــل املواضيــع االجتاعيــة
واملشــكالت املتعــددة ،كالعنــف والقتــل واالتجــار
باألســلحة واملخــدرات" ،فــرى الفــن مبعظمــه موجــه
ألمور سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية أكر من
أي وضع راهن آخر".

الشــاعر والقصيدة أظهرتا معرفة واســعة ودقيقة
بخصائــص وألــوان ومضامــر الشــعرين العــريب
واإلنكليــزي يف آن واحــد مــع ثقافــة واســعة
يف التاريــخ والديــن والــراث واألمثــال ،وهــذا
قلــا يتــأىت ألحــد مــن األدبــاء يف عاملنــا العــريب
املعارص.
وعلــق الدكتــور عثــان أبــو زنيــد عــى املرثيــة
نصيــة للمــوروث الشــعري
بأنهــا حــوت إشــارات
َّ
عنــد العــرب والغــرب ،وجــاءت لغة الشــاعر عذبة
صورهــا ،واســتلهام
ميـ ّـرسة ،مــزج فيهــا بــني صــور ّ
ـاص،
لعنــارص تراثيــة جعلهــا عــاد أشــكال التنـ ّ
فكشــف عــن ثقافــة واســعة ،ونظــرة شــمولية ،غــر
مقتــرة عــى نافــذة واحــدة مــن نوافــذ األدب
العاملــي مــع تنـ ّـوع يف املوســيقى حيــث أن
الشاعر مل يلزم نفسه بوزن واحد.

وغالبــا مــا تظهــر هــذه األعــراض
منــذ األســبوع األول إىل األســبوع
ؤدي هذا
الســادس من الوالدة .و ُي ِّ
تجمــع الصفــراء يف
ـب إىل
ُّ
العيـ ُ
الكبــد ،وميكــن أن يســبب رضرا
يف الكبد ال ميكن عالجه.
وتشــدد مؤسســة الكبــد األملانيــة
عــى رضورة استشــارة الطبيــب
فــور مالحظــة هــذه األعــراض مــن
أجــل الخضــوع للعــالج يف أقــرب
وقــت ممكــن ،والــذي يتمثــل يف
الجراحــة أو زراعــة الكبــد ،وذلــك
لتجنــب إصابــة الطفــل بفشــل
كبــدي ،إذ إن الجراحــة مطلوبــة
إلنشاء أقنية صفراوية جديدة.
وتبعــا للمؤسســة الطبيــة ،يســتند
ً
التشــخيص إىل اختبــارات الــدم
والتصويــر بالنوكليــدات املشــعة
والفحص الجراحي للكبد واألقنية
الصفراوية.
وتنقــل الصفــراء -وهــي ســائل
هضمــي يفــرزه الكبــد -فضــالت
الكبــد ،و ُتســاعد يف تحليــل

الطعــام وامتصــاص الدهــون
وبعــض
والكوليســرول
الفيتامينــات ،وتنقــل األقنيــة
الصفراويــة الصفرا َء من الكبد إىل
األمعاء.
ويف رتــق القنــاة الصفراويــة التــي
تبــدأ بعــد الــوالدة مبــدة وجيــزة
تتقلــص األقنيــة الصفراويــة
تدريجــا وتصبــح مســدودة ،ومــن
ً
مثــة ال ميكــن أن تصــل الصفــراء
إىل األمعــاء ،وتراكــم يف نهايــة
املطــاف يف الكبــد ثــم تنتقــل إىل
ـرا يف لــون
الــدم ،و ُتســبب تغـ ً
الجلــد إىل األصفــرً ،
وفقــا إلفــادة
مؤسسة الكبد األملانية.
ويســمى التنــدب التدريجــي
غــر القابــل لإلصــالح يف الكبــد
وهو يبدأ من سن
"تشمع الكبد"َ ،
شهرين ،إذا مل يعالج املرض.
وال يعــرف األطبــاء ملــاذا يحــدث
الرتــق الصفــراوي؛ ولكــن نحــو 15
إىل  20مــن املئــة مــن األطفــال
تكون لديهم عيوب خلقية أخرى.

"غالبــا مــا
وتقــول املؤسســة:
ً
يعــاين األطفــال املصابــون برتــق
القنــوات الصفراويــة تدفق صفراء
الكبد إىل املرارة ،الذي قد يؤدي
إىل تلف الكبد ،وهو أمر خطر إذا
مل يعالج".
وتشــر إىل أن األطفــال املصابــني

بهــذه الحالــة يبــدون طبيعيــني
عنــد الــوالدة ،ومع ذلــك قد تتطور
بعــض األعــراض يف األســبوع
الثاين أو الثالث من العمر.
وتؤكد أن رتق القنوات الصفراوية
متامــا ،لكــن عنــد
مفهومــا
ليــس
ً
ً
بعــض األطفــال قــد يحــدث رتــق

القنــاة الصفراوية ألنها مل تتشــكل
بطريقة صحيحة يف أثناء الحمل،
أمــا األطفــال اآلخــرون فقــد تتــرر
لديهــم القنــوات الصفراويــة مــن
جهاز املناعة يف الجسم استجابة
لعــدوى فروســية مكتســبة بعــد
الوالدة.

أخبار وتتمات
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حماس :اللقاء يعكس
السقوط الوطني للسلطة

حسني الشيخ

يلتقي بوزير

خارجية االحتالل

النارصة /فلسطني:
كشف املوقع اإللكروين "يديعوت أحرونوت"
مســاء أمــس ،عــن عقــد لقــاء بــني وزيــر خارجيــة
االحتــال يائــري البيــد مســاء أمــس ،مــع وزيــر
الشــؤون املدنيــة يف الســلطة الفلســطينية
وعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح حســني
الشيخ.
وأوضحــت الصحيفــة أن اللقــاء عقد داخل دولة
االحتال.
وهذا اللقاء ليس األول مؤخرا بني قيادات بارزة
يف الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح مــع وزراء
إرسائيليني.
وقالــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس إن
لقــاء حســني الشــيخ ،بـ"البيــد" ،يعكــس حالــة
السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة.
وأضافت الحركة يف ترصيح عىل لسان الناطق
باســمها عبــد اللطيــف القانــوع مســاء أمــس،
أن اســتمرار هــذه اللقــاءات العبثيــة مــع قــادة
االحتــال هــي خيانــة لتضحيــات شــعبنا ويجــب
إنهــاء هــذه اللقــاءات املشــينة فــور ًا ووقــف
التعويل عىل االحتال وقادته املجرمني.

حاصل على دبلوم تمريض

سخرية يف مواقع التواصل من تعيني نجل شقيقة اشتية مدي ًرا ملركز طبي
رام الله -غزة /أدهم الرشيف:
أثــار قــرار مديــر صحــة محافظــة نابلــس د .رامــز دويــكات،
الخميــس املــايض ،تعيــني أحمــد قرقــش ابن شــقيقة رئيس
الحكومــة يف رام اللــه محمــد اشــتية ،مديـ ًـرا ملركــز طبــي
خــاص بفحوصــات فــريوس "كورونا" ،الســخرية عىل مواقع
التواصــل االجتاعــي .وأحمــد قرقــش حاصــل عــىل شــهادة
الدبلــوم يف التمريــض مــن كليــة العندليــب ومقرهــا منطقة
الجبل الشايل بنابلس.
وكتــب صاحــب الحســاب " "Ramiz_thعــىل "تويــر":
أحمــد قرقــش ابــن أخت رئيس الــوزراء حاصل عىل الدبلوم
ـهرا ،تـ َّـم تعيينــه مديـ ًـرا ملركــز فحــص
وموظــف منــذ  ١١شـ ً
كورونا يف زواتا (قرية تتبع مدينة نابلس)".
وأرفــق تغريدتــه بوســم#" :الســحيج املســتقل رأيــك مــا
بهمني".

وتســاءل نشــطاء آخــرون عــىل مواقــع التواصــل حول أســاس
تعيني أحمد وعاقة خاله بقرار تعيينه.
وجــاء يف قــرار تعيــني قرقــش ا ُ
ملوقــع مــن د .دويــكات ،أنــه
"نظـ ًـرا ملــا تقتضيــه مصلحــة العمــل فقــد تقــرر تكليفــك
وفنيا عن مركز فرز زواتا".
مسؤو ًال إدار ًيا ً
يف حــني كتبــت " "Khadija hamadaمعلق ـ ًة عــىل قــرار
تعيني قرقش" :عظام الرقبة".
ً
أمــا "  ،"mo_shkryفقــال معلقــا عــىل نفــس املوضــوع
ً
أيضا" :جيناتهم قادة".
ويف نفــس املوضــوع ،كتــب عاهــد محمــود الزغــاري،
متســائ ًا :عــىل حســابه يف موقــع "فيــس بــوك"" :معقــول
هالحيك صحيح يا ناس؟!".
وأضــاف يف منشــوره" :تـ َّـم تعيينــه مديــر مركز فحص كورونا
يف زواتــا ،أحمــد ال ميلــك املؤهــات املهنيــة أو العلميــة

ليؤهل لهذا املنصب".
يف حــني أن صاحــب حســاب " "Dia Jamعــىل فيــس بــوك
"طبعا هاد التكليف عشان أحمد عبقري ومعه
قال
ساخراً :
ً
مؤهــات عليــا مــش عشــان ابــن اخــت اشــتيه (هاهاهــا)..
شباب ادعموه حرام الشب بدو (بحاجة إىل) دعواتكم".
أمــا "أبــو الســعيد" ،فكتــب ســاخرا عــىل حســابه يف فيــس
بــوك :طبعــا هــاد التكليــف عشــان أحمــد عبقــري ومعــه
مؤهــات عليــا .وعــىل قولــة الشــهيد نــزار بنــات جيناتــو
ناجحة وعقبال ما نشوفو وزير قد الدنيا".
ونــزار بنــات معــارض ســيايس ومرشــح عــن قامئــة انتخابيــة
النتخابــات املجلــس الترشيعــي ،اغتالتــه قــوة مــن جهــاز
األمــن الوقــايئ يف يونيــو /حزيــران املــايض يف مدينــة
الخليــل ،جنــويب الضفــة الغربية ،بســبب مواقفه املعارضة
لسياسات وفساد السلطة.

آيزنكوت :شباب الضفة "قنبلة موقوتة" ومعظم الفلسطينيني يؤيدون حامس
النارصة /فلسطني:
قال الرئيس السابق ألركان جيش االحتال غادي آيزنكوت:
إن مــا يحــدث يف الضفــة الغربيــة أمــر خطــري عــىل االحتــال
ألن شــبابها أصبحــوا كقنابــل موقوتــة ،وأن حركــة حــاس
تحظى بتأييد واسع يف صفوف الفلسطينيني.
ويف مقابلــة مــع صحيفــة معاريــف العربيــة منــذ ترسيحــه
مــن جيــش االحتــال ،أشــار آيزنكــوت ،إىل أن انتفاضــة
السكاكني وما تاها من أحداث كشفت عن يشء عميق،
وقنبلة موقوتة لجيل فلسطيني ينمو يف الضفة.
وأوضــح املســؤول العســكري اإلرسائيــي أنــه كل عــام يتــم

رحال :نتائج التحقيق بوفاة ...
أبــواب املستشــفيات بالضفــة الغربيــة دون اســتقباله ،مل ُترش مبارشة
للجهــات املســؤولة واملقــرصة ،وذهــب التحقيــق إىل "توزيع دمه بني
القبائل" حسب وصفه.
وأوضــح رحــال يف ترصيــح لـ"فلســطني أون اليــن" أمــس أن الــوزارة يف
تقريرهــا تحدثــت عــن النــوايت "مــن جانــب أخاقــي وإنســاين" ،دون
تحميــل أي جهــة بعينهــا املســؤولية ،مؤكــدا أن نتائــج لجنــة التحقيــق
وتوصياتهــا لــن تــرى النــور ألنهــا "مشـ َّـكلة مــن لــون معــني ومل تحــدد
الجهة املقرصة التي تتحمل املسؤولية".
وأضــاف أن تشــكيل لجنــة التحقيــق مــن جهــة محــددة دون وجــود أي
جهات أهلية مستقلة من مؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات
الصحيــة ،تفقــد تقريرهــا "حيادتيــه واســتقاليته" ،مبينــا أن التحقيق
يحمــل مستشــفى املطلــع جــزءا مــن الخطــأ بعــدم اســتقبالها الطفــل
النــوايت" ،وهــذا أمــر غــري صحيــح ألن املعلومــات املتوفــرة تنفــي
تحويل الطفل إليه".
ولفــت إىل أن اللجنــة أوصــت بتحويــل ملــف النــوايت للنيابــة العامــة
ومتابعــة التوصيــات ،متســائا" :كيــف ســتحقق النيابــة مــع إدارة
املطلــع املوجــود يف مدينــة القــدس املحتلــة ،حيــث ال يوجــد أي
واليــة قانونيــة للســلطة عــىل النــاس هنــاك ..فكيــف ميكــن للنيابــة
االســتدعاء والتحقيــق وليــس لديهــا القــدرة للوصــول إىل القــدس
أساسا؟".
وتــويف الطفــل النــوايت ( 16عامــا) يف التاســع مــن الشــهر الجــاري
بعد رفض اســتقباله من مستشــفيات عدة يف الضفة الغربية ،بينها
مستشــفى النجــاح ،رغــم حصولــه عــىل تحويلــة طبيــة ،وهــو مــا أثــار
موجة غضب واسعة يف الشارع الفلسطيني.

اعتقــال مــا بــني  2500و 3500فلســطيني مــن منفــذي
عمليات محتملني ،مبينًا أن املسافة بني "الهدوء النسبي
وهجات الجحيم مثل حجم الشعرة".
وقــال آيزنكــوت إن نســبة التأييــد لحركــة حــاس يف الضفــة
الغربية "تراوح بني  70٪و ،"80٪وفق تعبريه ،ولو جرت
انتخابات دميقراطية ،فإن حاس ستفوز فو ًزا ساح ًقا.
ونبــه اىل أن الســلطة تعــج بالفســاد ،يف وقــت باتــت فيــه
حاس أكر نفو ًذا من غزة إىل الضفة الغربية والقدس كا
أنها تحاول الوصول إىل الفلسطينيني يف الداخل املحتل
كا ذكر آيزنكوت.

ترضر حافلة مستوطنني ...
لحــم .وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار
واالســتيطان يف محافظــة بيــت لحــم حســن بريجيــة،
بــأن مؤسســة "رقافيــم" االســتيطانية ألصقــت
إخطــارات بالهــدم عــىل مدرســتي كيســان و"تحــدي
 "5يف منطقــة جــب الذيــب ،بحجــة أنهــا غــري
قانونيتني .وأشار بريجية إىل أن مدرسة "تحدي "5
تعرضــت للهــدم خمــس مــرات قبل إعــادة بنائها ،يف
حــني أن مدرســة كيســان افتتحــت العــام الــدرايس
الجاريُ ،وأخطرت سابقا بوقف البناء فيها ،ويتعرض
الطلبــة فيهــا إىل مضايقــات مــن قبــل املســتوطنني.
إىل ذلك ســلمت قوات االحتال إخطارا بوقف بناء
ساســل حجريــة ،للمواطــن تيســري ناجــي ،مــن بلــدة
كفر الديك غرب سلفيت.
وقــال املواطــن ناجــي ( 70عامــا) لوكالــة "وفــا" :إن
قوات االحتال سلمته إخطارا بوقف العمل يف بناء
الساســل الحجريــة ،واقتــاع مــا يقــارب  200شــجرة
زيتــون يف منطقــة "بنــات بــر" غــرب البلــدة ،وإعــادة
األرض عىل ما كانت عليه بحجة أنها منطقة أثرية.
يذكــر أنــه قبــل عــدة أيــام أخطــرت قــوات االحتــال
املواطــن صالــح الشــنار بإخــاء خمســة دومنــات مــن
أرضــه واقتــاع  60شــجرة زيتــون يف منطقــة "خلــة
القمــح" شــال بلــدة كفــر الديــك ،كــا اســتوىل
مســتوطنون عــىل  4دومنــات مــن أرايض البلــدة
وسيجوها وزرعوها باألشجار.

وحــول هبــة الفلســطينيني يف الداخــل املحتــل نــرصة لغــزة
والقــدس خــال معركــة ســيف القــدس حــذر آيزنكــوت مــن
أن الفلســطينيني يف األرايض املحتلة ســنة  1948لديهم
"قوة هائلة".
وقــال إنــه ميكــن "انشــاء حكــم ذايت للفلســطينيني يف
ثلــث مســاحة الضفــة الغربيــة" ،لكنــه حـ ّـذر يف الوقــت ذاته
مــن الضعــف الداخــي يف املجتمــع اإلرسائيــي كأكــر
التهديــدات ملســتقبل الكيــان ،منبهــا اىل أن االســتعداد
للحرب والتجنيد يف صفوف الشــباب اإلرسائيي آخذ يف
الراجع.

اقتحام األقصى
واقتحــم مســتوطنون ،أمــس ،املســجد األقــى
املبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قبــل رشطــة االحتال
اإلرسائيــي .وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف
القدس" :إن عرشات املستوطنني وطاب املعاهد
التوراتيــة اقتحمــوا األقــى ،مــن جهــة بــاب املغاربة،
طقوســا تلموديــة يف
عــىل شــكل مجموعــات ،وأدوا
ً
خصوصا يف املنطقة الرشق منه.
باحاته وســاحاته،
ً
ويتعرض املسجد األقى القتحامات املستوطنني
بحاية قوات االحتال عىل مدار األسبوع باستثناء
يومــي الجمعــة والســبت ،عــىل فرتــني صباحيــة
ومســائية ،يف محاولــة لتغيــري األمــر الواقــع باألقى،
زمانيا.
ومحاولة تقسيمه ًّ
يف حــني هــدد مســتوطنون عــددا مــن الطلبــة يف
قريــة كيســان رشق بيــت لحــم ،بعــدم الذهــاب إىل
املدرسة .وأفاد الناشط أحمد غزال بأن مستوطنني
أوقفــوا عــددا مــن طلبــة مدرســة كيســان الثانويــة
املختلطــة ،وهددوهــم بعــدم العــودة إىل مدرســتهم
وإال ســيعرضون أنفســهم للخطــر .وأضــاف أن
املســتوطنني وزعــوا عــىل الطلبــة منشــورات تتضمن
أن املدرسة غري قانونية وأنه سيتم هدمها.
يشــار إىل أن املدرســة افتُتحــت مــع بدايــة العــام
الدرايس الحايل ،بعد أن تضافرت الجهود إلنشائها،
بعد محاوالت وقف البناء فيها من قبل االحتال.

وأعطــب مســتوطنون إطــارات ســبع مركبــات ،وخطوا
شعارات عنرصية يف قرية قرية شال سلفيت.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي قــرية أرشف زيــادة" :إن
مســتوطنني اقتحمــوا القريــة فجــر اليــوم وأعطبــوا
إطــارات ســبع مركبــات تعــود ميلكهــا :فهــد عــواد،
ووهيــب عربــايس ،وزكريا عربــايس ،ونافز عربايس،
وعايــد عربــايس .وأضــاف أن املســتوطنني خطــوا
شــعارات عنرصيــة عــىل املركبــات برســم "نجمــة
داوود" ،وأطلقوا تهديدات بقتل املواطنني.
بــدوره شــدد محافــظ ســلفيت اللــواء عبــد الله كميل
عــىل رضورة تفعيــل لجــان الحايــة يف بلــدات وقرى
املحافظــة والتفــاف األهــايل حــول هــذه اللجان لصد
أي محاولــة اعتــداء مــن قبــل قطعــان املســتوطنني،
محــذرا مــن خطــورة تصاعــد وتــرية اعتداءاتهــم
يف املحافظــة .واعتقلــت قــوات االحتــال أربعــة
مواطنــني مــن مناطــق متفرقــة مــن مدينــة طولكــرم،
بينهم أرسى محررون.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اعتقلــت
يوســف جهــاد محمــود خريوش ( 30عامــا) ،واملحرر
أسامة برهان عبد ربه ( 30عاما) من مخيم طولكرم،
واملحرر جال شتيوي حدايدة ( 55عاما) من عزبة
الجــراد رشق املدينــة ،واملحــرر أنــس محمــد أحمــد
خــرض الحــرصي ( 37عامــا) مــن ضاحيــة ذنابــة رشق
طولكرم.

"الشعبية" و"الدميقراطية" :مل نحسم ...
عدمهــا يف جلســة املجلــس
املركــزي ،منبهــا إىل أن املخــرج
الوحيــد للحالــة الفلســطينية هــو
عقــد مجلــس وطنــي جامــع للــكل
الفلســطيني ،يؤســس لرشاكــة
وطنية حقيقية ورســم إســراتيجية
ملواجهــة جرائــم االحتــال
اإلرسائيي.
وبني خريس لصحيفة "فلســطني"
أن اإلرصار عــىل عقــد "املركــزي"
يف ظــل عــدم حســم تنظيــات
فلســطينية ،ومنهــا منضويــة
تحــت منظمــة التحريــر ،مشــاركتها
يف الجلســة ،ســيزيد مــن حالــة
التشــظي واالنقســام يف الســاحة
الفلســطينية ،مســتبعدا عقــد

الجلسة يف املوعد ا ُ
ملحدد.
ودعــا حركــة فتــح لاســتجابة
إىل مطالبــات الفصائــل بشــأن
عقــد مجلــس وطنــي يضــم الــكل
الفلســطيني مبــا فيهــا حركتــا
حــاس والجهــاد اإلســامي،
مردفــا أنــه ال ميكــن القبــول ببقــاء
الحركتــني ،وهــا تنظيــان كبــريان
ولهــا حضورهــا يف الســاحة
الفلسطينية ،خارج ساحة الرشاكة
الوطنيــة ،لــذا مــن الــرضوري عقــد
مجلــس وطنــي كــا جــرى االتفــاق
يف لقــاء األمنــاء العامــني الســابق
بني بريوت ورام الله.
وأعــرب عــن أملــه أن تشــكل
حــوارات الجزائــر بارقــة أمــل يف

نهايــة "النفــق املظلــم" للقضيــة
الفلسطينية.
وقــال عضــو املكتــب الســيايس
للجبهــة الدميقراطيــة تيســري
خالد :إن الجبهة مل تحسم قرارها
باملشــاركة يف املجلــس املركــزي
املقــرر عقــده يف فربايــر املقبــل،
وتنتظــر انتهــاء الحــوارات التــي
تجريها حتى تقرر موقفها.
وأضــاف خالــد لـ"شــبكة قــدس"
أنــه يف ضــوء الحــوارات ســتقرر
الجبهــة موقفهــا مــن املشــاركة
يف املجلــس ،مردفــا :طرحنــا

مبــادرة نذهــب فيهــا للمجلــس،
فمــن املســتحيل مواجهــة ســلوك
حكومــة االحتــال وال منــاورات
اإلدارة األمريكيــة إذا مل نعالــج
الوضــع الداخــي الفلســطيني يف
ظل االنقسام.
وأشــار إىل أن الجبهــة تجــري
حــوارات مــع كل القــوى بينهــا
فتــح وحــاس والجبهــة الشــعبية
وحــزب الشــعب وغريهــا باإلضافــة
مــع مؤسســات املجتمــع املــدين
التــي يجــب أن تأخــذ دورهــا عــىل
أبــواب املجلــس املركــزي ،حتــى

"ال تبقــى األمــور أســرية لحســابات
فصائليــة" ،كــا أن املجتمــع
الفلســطيني يجــب أن يكــون
رشيكا يف هذه القضية.
وأشــار إىل أن الجبهــة تأمــل
تشــكيل قــوة ضاغطــة كافيــة
متكــن مــن الوصــول ألرضيــة
تســاعد يف الوصــول إلنهــاء
االنقســام والذهــاب بتصــور واضح
ملدخــات ومخرجــات الجتــاع
املجلــس ،فيجــب أال نذهــب
ملجلــس يكــرر نفســه ،أو أن يكــون
ســقف قراراتــه أقــل مــن املجالــس

السابقة.
وأردف :نريد رفع السقف الوطني
وهذا يتم بإنهاء االنقسام وتوحيد
النظــام الســيايس الفلســطيني
التحريــر
منظمــة
بجناحيــه
والســلطة ،لذلــك ال نريــد اســتباق
نتائــج الحــوار ،ونأمــل أن تكــون
مبــرشة وواعــدة ،ونحــن حريصــون
عــىل إدارة الحــوار ليــس فقــط
مــع الفصائــل بــل مــع منظــات
املجتمــع املــدين حتــى نصنــع
رأيــا عامــا ضاغطــا لتحقيــق هــذه
األهداف.

إصابــة أكثــر مــن  120أسيـ ًـرا ...

إىل اســتمرار سياســة اإلهــال الطبــي عــىل األرسى .وحملــت الــوزارة
إدارة الســجون وحكومــة االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األرسى
واألسريات ،خاصة أن بيئة السجون تفتقر إىل وسائل الحاية والوقاية،
وهــي مــكان لــزرع املــرض يف أجســاد األرسى ،إضافــة إىل حالة االكتظاظ
يف الغــرف واألقســام ،وســوء التغذيــة والتأخــري يف العــاج والفحوصــات
وكلها تعجل بتفيش الفريوس بشكل كبري.
إىل ذلــك ،أعلنــت جمعيــة واعــد لــأرسى واملحرريــن ،إصابــة أقدم أســري
فلســطيني وأحد أبرز عمداء األرسى ،القيادي الكبري يف الحركة الوطنية
األسرية "نائل الربغويث" ،بفريوس كورونا يف سجن إيشل.
وحملــت الجمعيــة يف بيــان ،االحتــال كامــل املســؤولية عــن حياتــه وكل
األرسى املصابــني ،وال ســيا أنــه مل يتــم حتــى اللحظــة حجــر األرسى
املصابني أو فرز املخالطني.
وقالــت :إن هــذه اإلصابــات يف صفــوف األرسى "تعكــس حجــم اإلهــال
والتقصــري الــذي تنتهجــه مــا تســمى بــإدارة ســجون االحتــال تجــاه األرسى
واألسريات".
ودعت الجمعية لتدخل دويل عاجل للكشف عن حقيقة ما يدور داخل
الســجون وخاصــة ســجن عوفــر ،ووقــف الكارثــة الصحيــة التــي يتعــرض لهــا
أرسانا.
وأكــدت أن األرسى املــرىض باتــوا عرضــة لخطــر داهــم يهــدد حياتهــم،
خاصة وأن عددا منهم من بني املصابني.
وأضافت الجمعية" :نؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن االحتال يستخدم
الفريوس للنيل من حياة األرسى وخاصة املرىض منهم".
من جهتها حملت حركة املقاومة اإلسامية حاس االحتال اإلرسائيي
املســؤولية عــن حيــاة األرسى الفلســطينيني يف ســجونها نتيجــة تفــيش
فريوس كورونا.
وقال حازم قاسم ،املتحدث باسم الحركة يف ترصيحات صحفية أمس:
إن االحتــال يتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األرسى نتيجــة تزايــد
انتشار كورونا يف صفوف األرسى.
وأضــاف قاســم :تزايــد إصابــات كورونــا يف صفــوف األرسى يكشــف مدى
اإلهال الطبي املتعمد الذي متارسه إدارة السجون ضد األرسى وعدم
توفر أدىن مقومات الرعاية والوقاية من الفريوس.
وأوضــح أن إدارة ســجون االحتــال "تريــد أن تضيــف معانــاة جديــدة فــوق
معاناة األرسى الذين يعانون جملة من االنتهاكات".
ودعــا املؤسســات الحقوقيــة واللجنــة الدولية للصليب األحمر إىل توفري
ما يلزم لحاية األرسى بشكل عاجل ومنع تفيش الفريوس.

 7وفيات و 2000إصابة ...
كورونا يف الضفة والقطاع  96.6%فيا بلغت نســبة اإلصابات النشــطة
 2.4%ونســبة الوفيــات  1%مــن مجمــل اإلصابــات .وأضافــت الــوزارة أن
حــاالت التعــايف الجديــدة توزعت حســب التــايل" :طولكرم  ،21قلقيلية
 ،7ضواحــي القــدس  ،11بيــت لحــم  ،107نابلــس  ،58الخليــل  ،61رام
اللــه والبــرية  ،112ســلفيت  ،5طوبــاس  ،9جنــني  ،17أريحــا واألغــوار ،7
قطاع غزة ."35
ولفتــت إىل وجــود  57مريض ـ ًا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،فيا ُيعالج يف
مراكز وأقسام كورونا يف املستشفيات يف الضفة  94مريض ًا ،بينهم 21
مريض ًا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.
ويف ذات الســياق ،أكد مدير مستشــفى غزة األورويب د .يوســف العقاد
أن األيام القليلة املاضية شهدت تحويل أعداد كبرية للمصابني بفريوس
كورونا إىل مستشفى الوبائيات يف خان يونس ،متوقع ًا األسوأ يف األيام
القادمة خاصة يف ظل عدم التزام املواطنني بإجراءات الســامة ورفض
الكثريين أخذ التطعيم ضد الفريوس.
وقــال العقــاد ملوقــع "فلســطني أون اليــن"" :خال األيــام القليلة املاضية
شهد املستشفى دخول عدد أكرب يف الحاالت املصابة بفريوس كورونا
مــن أكــر مــن متحــور ،فيــا هنــاك تصاعــدا مفاجئــا يف أعــداد املصابــني
بشكل مقلق وصل فيها الحاالت الخطرية إىل  18حالة".
ونــوه إىل أنــه يف الوقــت القريــب املــايض كان عــدد الحــاالت التــي تصــل
املستشــفى قليلة نســبي ًا ولكن خال اليومني الســابقني شــهدت ارتفاع ًا
وزيادة ملحوظة.
وقال إن مستشفى "الوبائيات" يقدم خدماته الصحية ملصايب "كورونا"
مهــا كان نــوع املتحــور للمصــاب ،خاصــة أن الربتوكــول العاجــي واحــد
لكافــة املتحــورات ،مســتدرك ًا ":إال أن املصابــني مبتحــور أوميكــرون
يصابون بسعال شديد والتهاب يف الجزء العلوي يف الجهاز التنفيس".
وأشار العقاد إىل أن برودة الجو والتواجد يف أماكن مغلقة باإلضافة إىل
سوء تهوية املنازل يزيد من فرصة انتشار الفريوسات والتقاط العدوى،
داعي ـ ًا املواطنــني إىل اإلقبــال عــىل أخــذ التطعيم الخاص بفريوس كورونا
وااللتــزام بإجــراءات الســامة والوقايــة وارتــداء الكامــة بشــكل مســتمر
خارج املنزل وعند االختاط بني املواطنني.
وكانــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة قــد أعلنــت عــن اكتشــاف أول إصابــة
بأوميكــرون يف الســادس والعرشيــن مــن ديســمرب نهايــة العــام املــايض،
واإلعان عن الدخول يف املوجة الرابعة من جائحة كورونا.

فقد
جواز سفر

أعلــن أنــا /أحمــد حســن ابراهيــم أبــو أســد وأحمــل هويــة رقــم
 405276239عن فقد جواز ســفري الفلســطيني فعىل من
يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /امــاىن نافــذ احمــد ابــو الســعود عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  403249766فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ابراهيــم ســمري عبــد بــدوي عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  403018187الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /يوسف عطيه محمود العطار عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  900196007الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /غاده ابراهيم اساعيل ابو الهدي عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  900807637الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /نــارص داود محمــد خــرض عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  900841560الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /حنــان صالــح حســني مــيك عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  903280113الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رامــي عــوين خــرض قحــان عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  938014289الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /يوســف كال محمود الســويس عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  802891226الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــادل جــال ابراهيــم الشــيخ عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  909091191الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــار احمــد رشــيدي حســني عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  801830613الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /محمد زاهر عبد النبي عن فقد هويتي
وتحمــل الرقــم  402987895الرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /اميــن بــركات رشــيد كحيــل عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  946688587الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /محمود ابراهيم ســامل اســليم عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  922851779الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــادل عدنــان عــي الشــوبيك عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  975863234الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

