ً
مهنئا بسالمته
هاتف صبري

زيدان يدعو للحشد والمشاركة

بحر :محاوالت االحتالل لكرس إرادة
المقدسيني مصريها الفشل

الفاعلة يف حملة "الفجر العظيم"

طولكرم /فلسطني:
دعــا النائــب يف املجلــس الترشيعــي عــن حركــة حــامس يف مدينــة طولكــرم،
عبــد الرحمــن زيــدان ،إىل الحشــد واملشــاركة الفاعلــة يف حملــة "الفجــر
العظيــم" باملســجد األقــى املبــارك ،غـ ًـدا الجمعــة .وأكد زيــدان يف ترصيح
صحفي ،أمس ،أن انطالق هذه الحملة بزخم عالٍ منذ سنتني نرصة للمسجد
أن
األقــى واســتئنافها
حاليــا يؤكــد هويــة شــعبنا املعطــاء وتوجهــه .وأوضــح َّ
ًّ
ً
إدراكا منه لخطر
االحتــالل جابــه الحملــة بعنــف باعتقــال ناشــطيها،
العودة إىل أصل الرصاع عى املقدسات.

غزة /فلسطني:
أكــد رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة د .أحمــد بحــر أن كل محــاوالت
االحتالل ومستوطنيه لكرس إرادة املقدسيني مصرها الفشل ،وأن الشعب
الفلســطيني يف كل أماكنــه يقــف خلــف أهــايل القــدس واملرابطــني يف
األقــى ،الذيــن يعــدون خــط الدفــاع األول عنــه .جــاء ذلــك يف اتصال هاتفي
مــع رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا وخطيــب املســجد األقــى
د.عكرمة صربي ،لالطمئنان إىل صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.
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5267
ودمر آخر جنوب الخليل
أجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها َّ

حماس تدعو الفلسطينيين لحماية المنازل المهددة بالرباط فيها

فصائل المقاومة :هدم مزنل "صالحية"
تصعيد خطري لحرب االحتالل ضد المقدسيني
محافظات /عبد الله الرتكامين:
عــدت فصائــل املقاومــة ،أن هدم قــوات االحتالل اإلرسائييل
َ
منزل عائلة صالحية يف حي الشيخ جراح بالقدس ،واالعتداء
عــى أفرادهــا ،جرمي ـ ٌة وتصعيــد خطــر لحــرب االحتــالل
املســتمرة ضــد مدينــة القــدس واملقدســيني ،عــى حــني
أكــدت كتلــة التغيــر واإلصــالح الربملانيــة أن نهــج االحتــالل

"يعــرب عــن عنرصيــة مقيتــة" .وطالبــت الفصائــل بوقفــة جــادة
وتحــرك عاجــل عــى جميــع املســتويات واألصعــدة ،لرفــض
هــدم بيــوت املقدســيني ،والضغــط عــى االحتــالل لوقــف
جرامئــه ضــد القــدس وأهلهــا .وداهمــت رشطــة االحتــالل،
فجــر أمــس ،منــزل عائلــة صالحية بحي الشــيخ جراح
رشقــي القــدس ،واعتقلــت َمــن فيــه ،قبــل أن تهــدم

قرار احتاليل نهايئ
بهدم مزنل الشهيد
"أبو شخيدم"

غضب شعيب إزاء جريمة
هدم مزنل "صالحية"
يف "الشيخ جراح"

3

القدس املحتلة /فلسطني:
نهائيــا عــى
ـا
ـ
ي
العل
ـيل
ـ
ي
اإلرسائ
صدقــت محكمــة االحتــالل
ّ
ًّ
هدم منزل عائلة الشــهيد فادي أبو شــخيدم مبخيم شــعفاط
شــامل رشق القــدس املحتلــة ،بذريعــة تنفيــذه عملية إطالق
نار يف البلدة القدمية ،يف نوفمرب /ترشين الثاين
املــايض ،أســفرت عــن مقتــل مســتوطن وإصابــة
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االحتــالل يدمــــر مزنلَ ْي لعائلـــة صالحيـــة
ً
ً
ومتضامنا
مواطنا
يف "الشيخ جراح" ويعتقل 32
القدس املحتلة-غزة /محمد املنراوي:
دمــرت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل ،أمــس ،منزلــني
لعائلــة صالحيــة يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس
املحتلــة ،واعتقــل  32مواطنــا مــن الحــي ،بينهــم 6

مــن عائلــة صالحيــة ،و 5متضامنــني إرسائيليــني،
يف حــني أجــرب عائلــة مقدســية عــى هــدم منزلهــا
ودمــر منـ ً
ـزال يف بلــدة الرماضــني
يف واد الجــوزَّ ،
جنــوب الخليــل بالضفــة الغربيــة .وحــارصت قــوات

كبــرة مــن جيــش االحتــالل منــزيل عائلــة صالحيــة
يف حــي الشــيخ جــراح عنــد الســاعة الثالثــة فجــرا،
واعتــدت عــى الشــبان املتضامنــني مــع
العائلــة بالــرب واعتقلــت  21منهــم،
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القدس املحتلة-غزة /جامل غيث:
عرب رواد مواقع التواصل االجتامعي عن غضبهم واستنكارهم
الشديدين إزاء جرمية االحتالل اإلرسائييل بهدم منزل عائلة
صالحية ،يف حي الشيخ جراح ،يف مدينة القدس املحتلة.
وغردت "سلوى عمر" ،عى تويرت" :هدم االحتالل
أثرا بعد
منــزل املقــديس محمــود صالحيــة ،وجعله ً

2

3

هكذا عاش "الشيخ جراح" ليلة دامية

مزنل "صالحية" ..االحتالل لن يهدم صورة "البطل"

القدس املحتلة– غزة /يحيى اليعقويب:
بــاب ثالجــة يخبــئ خلفــه ذكريــات عائلــة مقدســية ،ملتصقــة
عليــه صــورة لطفــل بشــعر أصفــر كثيــف وملت ـ ٍو يبتســم بجانب
والــده ،وصــور أخــرى عديــدة ملتصقة عى البــاب تخربك عن
حيــاة ســعيد ٍة عاشــتها عائلــة املقديس محمــود صالحية ،هو

مــا تبقــى مــن حجارة املنزل الذي هدمــه االحتالل اإلرسائييل
ـاهدا عــى أحــالم وذكريات قــربت .رفض "صالحية"
ليبقــى شـ ً
قــرار الهــدم ورفــع رايــة املواجهــة يف وجــه االحتــالل وقراراتــه
الجائــرة بتهجــر أبنــاء حــي "الشــيخ جــراح" رشقــي
القــدس املحتلــة ،اعتصــم فــوق ســطح منزلــه ً
رفضــا
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مواطن يحمل ما تبقى من منزل صالحية بعدما هدمه االحتالل أمس

دعت لالطالع على أوضاعهم وتحسين ظروف اعتقالهم

أصابع االحتالل ليست بعيدة عنها

"األســرى والمحرريــن" توجـه رسائـل عاجلـة

حلــوم لـ"فلسطي" :قــرارات "مركزيــة فتــح"

إىل جهــات دوليــة بشــأن أوضــاع األســرى
غزة /فلسطني:
وجهت وزارة األرسى واملحررين بغزة ،رسائل
عاجلــة إىل عــدة جهــات دوليــة ،طالبــت فيهــا
برسعــة توفــر الحاميــة الخاصة لألرسى داخل

ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل ،خاصــة يف
املنخفضــات الجويــة ،وعــدم وجــود وســائل
الحاميــة والتدفئــة ،إضافــة ملــا يتعرضــون لــه
مــن عمليــات قمــع وتنكيــل ممنهجــة .ويف

في الذكرى الـ 12الستشهاده

عائلة "المبحوح" :واثقون
بــأن أيــــادي المقاومــــة
ً
يوما ما إىل قتلته
ستصل
غزة /محمد حجازي:
عــربت عائلــة الشــهيد محمــود املبحــوح ،أحــد مؤســي
كتائب القسام الذراع العسكري لحركة املقاومة اإلسالمية
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أهالي النقب
صمود
والتهجير
ملف يتناولحمالت الهدم
لمحتلة أمام
ا
1443هـ
جمادى اآلخرة
الخميس 17
الثاني 2022
يناير /كانون
20

ها النقب
صل
قونة مقاومة أ ي الخليل
أي
حتالل ف
تالها اال
اغ

ــل جرميــة
بالخطــأ ،ب
صدفــة أو
أمني حسب
ًا بإصابتــه ،مل يكــن يشكل أي خطر
متأث ـر
كبرة أولها
رغم أنه مل
مبخاطر
اغتيال متعمدة
متعمد
ملقاومــة
إىل أن اغتياله ينذر مواصلة الجرائم
اغتيال
والوطنيــة
ادعائهم ،مشرا
ستوطنن
الشــعبية
ـب الجبــور،
أراضيهــم
االحتال وامل
ـق اللجــان
مزيــد مــن
الغربيــة راتـ
صــل بينهــام
ـال منسـ
شــعبية أنها تعكس نية لاســتياء عــى
ـوب الضفــة
ـن ،وال يف
ـة مقاومــة
مــدن وقـالســتيطان يف جنـ
أرايض املواطنـ
املواطنــن
ميثــل أيقونـ
وغرهــا مــن
املقاومــة بحــق
متــددت عــى
يتعاملــون
ا
الهذالــن"
منها قرسًا.
يف األغــوار
فعاليــات
ســتوطنن ال
شــقيق ثــم
الشــيخ "
ترشيدهم
شــائك ،أو
االحتــال
تــال وامل
إن
عن مواصلة
و
الهذالــن ابــن
ـوى ســياج
نتيجــة قمــع
جنــود االح
يضيف ماجد.
نــاء شــعبنا
سـ
مل وأضــاف أن
اعتقلــت الشــيخ استشــهد
يــد ماجــد
ـن يثنــي أب
الغربية ،كام
استيطان.
بدولة مستقلة
الهذالــن"
حســبام يف
االحتــال
املناوئة ل
الضفة
أن الشــيخ "
بلغــة القتــل ،وهــذا لـ تحقيق حلمهم
األردن،
أن قــوات
شــاطه الوطنــي الشعبية
فلســطن"
ومســتوطنيه إال
بســبب ن
مقاومتهم حتى
شــر إىل
الجبــور لـ"
االحتــال
ميداني
إىل أن وي
مــرات عديــدة
الشهيد.
دفاعً ــا نضالهم و
الرشيف:
الشــعبية التــي أصبــح وأضــاف
الوطنــي ضــد
حضور
ــا العلــم
فلســطن"
الهذالــن"
املياديــن
املقاومــة
عاصمتها القدس.
نضالــه
لصحيفــة "
املحتل-غزة /أدهم بعكازتــه ،رافعً
القدس والصاة
الســن "
يف كل
يف فعاليــات
يف حديــث
النقب
ورفضــا
ً
ـكً
يتأخــر يف وكان حــارضً ا
تقدمــه يف
ــن الــذي
دخول مدينة
ومشــاركته
واألقــى،
ماجــد
الكوفيــة ،ممسـ ا ســليامن الهذال
الرغــم مــن
كان مــن أشــد وجرامئهــم،
وقرر منعه من
والقــدس
وكان حــارضً ا
معتم ـرًا
يف وجــه ويشــر الهذالــن" عــى
ملواطنن.
ـاد الشــيخ
ـا إىل أنــه
أيقونة لها،
مواجهــات إال
فلســطن واألرسى البيوت وترشيد ا
ـل ،الوقــوف
لســطيني ،اعتـ
ـ
الشــهيد "
ــن النقــب
الستيطان
ـب املحتـ
ســجد األقــى ،الف ًت املهجريــن م
عــن
ستشــهاده
والتهويد وهدم
الف
كــرر كث ـرًا
يــرك ســاحة تشــهد ورفضه خطط ا
ـه مــن النقـ
االحتــال وا
يف امل
تــراث أجــداده
يف مشــهد ت
املزيد من
مل يكــن
استيطان
حــدر أصولـ
متسكه بأرضه
مــن جنــود
تهــدف لتدمــر
ظــن عــى
ســتوطنن
ل
تن
أن دهســه
ليعرب عن
املحاف
تــال وامل
لــة رشســة
ُق فيها،
ــه إىل
جنــود االح
الشــعبية ،توثق
يتعــرض لحم
استيطانية مكانهم.
ونبَّ
إذ مل ي ـر
ـات املقاومة
لجرامئهم.
واالستياء.
لــك،
بن ماجد
يف مواقع الــذي وإحال مشاريع
متصديًا
مشــاركته يف فعاليـ
تعرض لها،
ـهد لــن يتكــرر بعــد ذ الهذالــن" مــع
ـع
ـ
س
وا
قراهم،
ـي
عى نطاق
ـ
ت
اإلصابة ال
هــا ملراقبــة
املشـ
"
وخــال
رغم عنف
عديدة منشــورة
ـدى خطــورة
ـع عــى إثر
لكــن هــذا مســتوطنيه تفاعــل الشــيخ ماحقتــه يف
املشــاركة
وحــول مـ
طــرة وخضـ
يديوهات
ـزان مبدينــة
إرصاره عــى
فتعمــدوا
لاحتــال و
وصفــت بالخ
الخوف مكانًا
ومــن ف
امليـ
الشــعبية،
االجتامعــي،
أن إصابتــه
جــود فيهــا
إذ مل يجد
املقاومــة
ـاء يف مستشــفى جمجمته والعمود
التواصــل
الو
ســتوطنن،
يتصدى لهم.
فعاليــات
مــن األطبـ
التــي حــرص عــى ستشــهاده االثنــن
وامل
أصابت
كان
االحتال
ـة
ـ
ق
عندما
دقي
وانقطاعــا يف
التي
جنود
ســاحات املواجهــة عســكرية ،ليعلــن ا
الشيخ "الهذالن" الهذالــن" مــرَّ بحيــاة الخليل ،بسبب الكسور وســببت تهتــكً ا
له يف قلب
ســه مبركبــة
الشــيخ "
ـة الحــوض،
انتهــاكات
ثــم ده
جــد ،فــإن
ـري ومنطقـ
ـب نتيجــة
الخطرة بعد دهســه وبحســب ما
الفقـ
استشهاد
ـن كل جانـ
رًا بإصابتــه
املايض.
الشديد بعد
أكرث من  10مرات بعض رشايينه.
فــذ جرائــم
املعانــاة مـ
ـ
ث
متأ
ـن
الحزن
ـت تن
الهذالـ
التي يســكنها
ـر ومدينــة
اكتنفتهــا
هيمن عليها
يــة أم الخـ
القرية
عام .1967
واستشــهد عســكرية إرسائيليــة كانـ يســكنها الشــيخ
ووسط أجواء
ــايل قر
ـن شــعارات
االحتال وهدم الغربية بالكامل
ـي
ـن شــاحنة
الفعاليــات
"الهذالــن" ودع أه مهيــب ،مردديـ
قريــة أم الخــر التـ قضاء الخليل،
الضفة
ومحــرك"
الشــيخ
مـ واســتياء يف
يف موكــب
منذ احتال الهذالــن" "دينامــو
مسافر يطا
بوضع حد لها.
االحتــال،
دهــم
ـل الشــهيد
ــر /كانــون
ًا) ،مبنطقة
ـود
ومطالبن
"
ـ
ن
وج
ـيخ
ـ
ي
يف  5يناي
الخل
الهذالن ( 75عام
شـ
ســتوطنن
االحتال،
املحتلــة،
ويعــد ال املناوئــة للم
يف قريــة أم الخــر مناوئة لجرائم
ــة الغربيــة
كان ذلــك
جنــويب الضف
ـؤرة صغــرة
يســكنون امليدانيــة كثــرون ،ســواء
ـى هيئــة بـ
الجهالن الذين
الثاين الجاري.
كــام يصفــه مســتوطنة بــدأت عـ
إىل عــرب
النكبــة عــام
ـي تحدهــا
الهذالــن"
منهــم إبــان
منهــا التـ
وينتمــي "
وهجــر جــزء
ودول أخــرى
النقــب املحتــل ،وبلــدات متفرقــة،
إىل مــدن
،1948

رســالة عاجلــة وجهتهــا إىل املقــرر الخــاص
املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض
الفلســطينية املحتلة مايكل لينك،
واملديــر اإلقليمــي للصليب األحمر

4

حذرتا من تفشي كورونا بينهن

محررتان ترويان معاناة
األسريات يف الربد القارس

غزة /جامل غيث:
مع بداية كل شــتاء ،تزداد معاناة األســرات يف ســجون االحتالل ،وال
سيام يف ظل تفيش فروس كورونا بينهن والظروف السيئة للسجون
َّ
وافتقارهــا إىل أدىن مقومــات الحيــاة ،إضافــة إىل بنيتهــا
التحتيــة الســيئة ،ناهيــك مبنعهــن مــن زيــارة أهاليهن للشــهر

4

اليوم

أيقونة مقاومة أصلها النقب
اغتالها االحتالل يف الخليل

يعيشون ظروف حياة لم تتغير منذ الـ48

القرى «غري املعرتف بها » يف النقب..
معركة وجود أمام "االستيطان األخرض"

"استمــرار الختطــاف الحركــة والمنظمــة"

عامن-غزة /نور الدين صالح:
اســتهجن أمــني الشــؤون الدوليــة يف املؤمتــر
الشــعبي لفلســطينيي الخــارج د .ربحــي
حلــوم ،إعــادة اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح"

رئيســا لهــا
تجديــد "ثقتهــا" مبحمــود عبــاس
ً
عادا ذلك
وللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريرًّ ،
"استمرا ًرا ملسرة اختطاف فتح واملنظمة".
وقال حلوم يف مقابلة مع صحيفة "فلسطني"،

10 7
القدس 8:1

5

غزة /فلسطني:
أقــرت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ،يف جلســتها
األســبوعية أمــس ،دع ــم األس ــر املتــررة مــن
املنخفــض الج ــوي مببلــغ عاجــل قيمتــه ( 168ألــف
دوالر) وتقديــم املســاعدات الالزم ــة عــرب وزارت ــي
التنميـة االجتامعية ،واألوقـاف والشـؤون الدينية.

وفد من حماس يزور
بلديــة غــزة ويثمـن
دورها يف المنخفض
غزة /فلسطني:
زار وفــد مــن حركــة املقاومــة
اإلســالمية حــامس يف حــي الصــربة
بلديــة غــزة لتقديــم الشــكر والثنــاء
لــإلدارة والعاملــني عــى
الجهود التي بذلوها خالل

كراجة يدعو لضغط
فصائيل وحقويق
عىل السلطة لوقف
انتهاكاتهـــا

وأوضــح املكتــب اإلعالمــي الحكومــي يف ترصيــح
صحفــي ،أن اللجنــة قــررت أيضــا إنشــاء صنــدوق
الســالمة املروريــة ،وتخصيــص املبالــغ املحصلــة
مــن املخالفــات املروريــة لإلنفــاق عــى تحســني
وتأهيــل الطــرق ،وحوافــز للســائقني
امللتزمــني وتطويــر الحالــة املروريــة،

رام الله /فلسطني:
دعــا الناشــط الحقوقــي
مهنــد كراجــة ،أمــس،

4

5

 5وفيات و 1259إصابة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

الصحة بغزة ُت ِّ
حذر من موجة عنيفة
لمتحور "أوميكرون" تشل المرافق الحياتية

رام الله-غزة /فلسطني:
حــذرت وزارة الصحــة بغــزة ،أمــس ،مــن موجــة رابعــة
عنيفــة ملتحــور "أوميكــرون" بــني املواطنــني يف
فــرتة زمنيــة قصــرة قــد تــؤدي إىل شــل املرافــق
الحياتيــة األساســية للمواطنــني ،مشــرة إىل أن

تعزية

فلسـطينيو الداخل املحتل «قنبلة برشية»
ُت ِّ
شكل هاجس رعب لالحتالل يعمل عىل كبحها

إن "هــذه القيــادات برئاســة عبــاس ،اختطفــت
حركــة "فتــح" وحولتهــا إىل عبــاءة ملزيــد
مــن الفســاد والتنــازالت وخدمــة
االحتــالل وصـ ً
ـوال لتحقيــق أهدافهــا

لجنة العمل الحكومي تقر جملة
قرارات مسا ِندة وتسهيالت

15

الشيخ اللواء توفيق أبو نعيم لـ«فلسطين»:

الظهر  11:53العصر  2:45المغرب  5:09العشاء  6:27فجر غد  5:08الشروق 6:40

(أ ف ب)

تهــاون املواطنــني بإجــراءات الســالمة والوقايــة مــع
تدين نسبة التطعيم عامالن خطران سيؤديان إىل
نتائــج خطــرة .ولفتــت الــوزارة يف بيــان لهــا إىل أن
الكثافــة الســكانية يف قطــاع غــزة تجعلــه
أكــر عرضــة للدخــول يف موجــة رابعــة

15

تعزية

ـطينية "بالتــل" يشــاطرون الزميــل محمــد طافــش
أرسة رشكــة االتصــاالت الفلسـ ّ
"الدائرة الفنية" األحزان بوفاة

ـطينية "بالتــل" يشــاطرون الزميــل عدنــان عبــد اللــه
أرسة رشكــة االتصــاالت الفلسـ ّ
حمد "الدائرة املالية واإلدارية" األحزان بوفاة

سائلني املوىل ع ّز ّ
وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

سائلني املوىل ع ّز ّ
وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

والدته  -الحاجة /أم عاهد

رام اهلل 7:0

يافا 14:6

غزة 14:5

الناصرة 13:2

والدته  -الحاجة " /أم نارص"

دوالر أمريكي=  3.10شيقل

دينار أردني=  4.42شيقل
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أخبار

الخميس  17جمادى اآلخرة 1443هـ  20يناير /كانون الثاني
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FELESTEENO NLINE

هنية يهاتف عائلة
الشهيد "المبحوح"
فـي ذكرى اغتياله

الدوحة /فلسطن:
هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية
حــاس إســاعيل هنيــة ،أمــس ،عائلــة الشــهيد محمــود املبحــوح
القيــادي يف الحركــة وجناحهــا العســكري كتائــب القســام ،يف
عاما.
ذكرى اغتياله قبل ً 12
واستعرض هنية خالل االتصال مشوار القائد املبحوح الجهادي
والنضــايل ودوره يف تأســيس كتائــب القســام إىل جانــب إخوانه،
ـريا إىل العديــد مــن العمليــات الجهاديــة البطوليــة التــي كان
مشـ ً
لــه دور كبــري يف تنفيذهــا ،كأرس الجنــدي اإلرسائيــي "آيف
سبورتس" لإلفراج عن األرسى.
وأكــد أن الطريــق الــذي بــدأه الشــهيد املبحــوح يف خطــف وأرس
الجنــود لــن تركــه املقاومــة وعــىل رأســها كتائب القســام ،مضيفا
ـهيدا يف جرميــة اغتيــال جبانــة
أنــه واصــل جهــاده حتــى ارتقائــه شـ ً
بعــد مشــوار مــرف وطويــل يف مقارعــة االحتــالل داخــل غــزة
وخارجها.
وجــدد هنيــة تأكيــده أن اغتيــال قــادة حــاس وارتقاءهــم شــهداء
ال يزيدهــا إال قــو ًة وإرصا ًرا عــىل دحــر االحتــالل وتحريــر األرض
واملقدسات.
ويف  19ينايــر /كانــون الثــاين  ،2010تعــرض املبحــوح لجرميــة
اغتيــال معقــدة نفذهــا جهــاز "املوســاد" اإلرسائيــي أثنــاء إقامتــه
يف أحد الفنادق مبدينة ديب اإلماراتية.

"الشؤون الدينية
الرتكية" تنظم ندوة
توعية بقضية
القدس واألقىص

أنقرة /األناضول:
تنظــم رئاســة الشــؤون الدينيــة الركيــة ،نــدوة ترمــي إىل رفــع مســتوى
الوعــي بقضيــة مدينــة القــدس واملســجد األقــى يومــي  21و22
مايو /أيار املقبل.
جــاء ذلــك يف تغريــدة نرهــا رئيــس الشــؤون الدينيــة الركيــة عــي
أرباش عرب حسابه يف توير ،أمس.
وأشــار أربــاش إىل أن النــدوة ســتعمل عــىل رفــع مســتوى الوعــي
حــول الــراث الدينــي والثقــايف والتاريخــي ،وخاصــة مدينــة القــدس
واملسجد األقى.
وبـ ّـن أنــه بحســب تطــورات انتشــار وبــاء فــريوس كورونــا ســيتقرر إذا ما
كانت الندوة ستعقد وجاهيا أم عرب االتصال املريئ.

قرار احتاليل نهايئ
بهدم مزنل الشهيد
"أبو شخيدم"

يف الذكرى الـ 12الستشهاده

عائلة "المبحوح" :واثقون بأن أيادي
ً
يوما ما إىل قتلته
المقاومة ستصـل
غزة /محمد حجازي:
عــربت عائلــة الشــهيد محمــود املبحــوح،
أحــد مؤســي كتائــب القســام الــذراع
العســكري لحركــة املقاومــة اإلســالمية
"حــاس" ،عــن ثقتهــا العاليــة بــأن املقاومة
واألجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة ،ســتصل
يوما ما إىل قتلته.
ً
وقــال حســن املبحــوح ،شــقيق الشــهيد
الذي وافقت أمس الذكرى الـ 12الغتياله،
يف حديث مع صحيفة "فلسطن"" :نحن
وأبنــاء شــعبنا الفلســطيني عــىل ثقــة عاليــة
باملقاومــة الفلســطينية واألجهــزة األمنيــة،
يومــا مــا إىل القتلــة
مــن أن أيديهــم ســتصل ً
الذين شاركوا يف عملية االغتيال الجبانة".
ونفــذ جهــاز "املوســاد" اإلرسائيــي جرميــة
اغتيــال املبحــوح يف أثنــاء إقامتــه يف أحــد
فنــادق مدينــة ديب اإلماراتيــة ،يف 19
يناير /كانون الثاين .2010
وأوىص حســن املبحوح املقاومة بالســري
عــىل نفــس الــدرب الــذي ســلكه شــقيقه
الشــهيد" ،ألن تحريــر الوطــن بحاجــة إىل
املزيد من الجهد والعطاء".
وأضــاف املبحــوح" :إن محمــود كان مــن

أوائــل الذيــن التحقــوا بكتائــب القســام،
ونحــن فخــورون بــكل مــا قدمــه مــن أجــل
الدفــاع عــن وطنــه وأرضــه ،وتحريــر األرسى
من سجون االحتالل".
وولــد املبحــوح يــوم  14فرباير/شــباط
 1960يف مخيــم جباليــا لالجئــن شــال
قطــاع غــزة ،ويف عام  1986اعتقلته قوات
عامــا
االحتــالل ،وقــى حكـ ًـا بالســجن
ً
واحـ ًـدا ،بتهمــة حيازته الســالح وانتائه إىل
حركــة حــاس ،حتــى خــرج عــام ،1987
لــدى انــدالع االنتفاضــة األوىل ،وعــاود
نشاطاته املقاومة لالحتالل برسية.
وعمــل املبحــوح بعــد خروجــه مــن الســجن
عــىل تشــكيل "الوحــدة  "101التــي
تخصصــت بخطــف الجنــود ،بإيعــاز مــن
القائد العام لكتائب القسام الشيخ صالح
شــحادة الــذي اغتالــه االحتــالل يف عــام
 2002برفقة عائلته.
وكان املبحــوح شــارك يف العديــد مــن
العمليــات التــي نفذتهــا "كتائــب القســام"
قبــل عقــود ،أبرزهــا عمليــة أرس الجنــدي
اإلرسائيــي "آيف ســبورتس" مــن بلــدة
جلــوس القريبــة مــن عســقالن ،والجنــدي

"إيــالن ســعدون" مــن منطقــة املســمية يف
الداخل الفلسطيني املحتل.
واتهــم االحتــالل املبحــوح بالعمــل عــىل
تســليح كتائــب القســام وتطويــر قدراتهــا
ً
ومالحقــا ألجهزته
القتاليــة ،وأصبــح مطلو ًبــا
االســتخباراتية عــىل مــدار عقديــن مــن
الزمن ،قبل اغتياله.
واستشــهد املبحــوح بعــد أن متكــن فريــق
مــن املوســاد ،يحمــل أعضــاؤه جــوازات
سفر أجنبية مزورة من حقنة مبادة "سامة"
ســببت لــه شـ ً
ـلال يف عضــالت جســده،
وتوقــف الجهــاز التنفــي ،مــا أدى إىل
وفاته عىل الفور.
ـخصا يحملــون
ـ
ش
27
ديب
واتهمــت رشطــة
ً
جــوازات أجنبيــة باغتيــال املبحــوح ،عــىل
حــن قالــت الــدول التــي تنتســب إليهــا
الجــوازات إن غالبيتهــا مــزورة ،وهــي متثــل
حاالت انتحال شخصية.
أن  12مــن املشــتبه بهــم اســتخدموا
وتبـ َّـن َّ
جــوازات ســفر بريطانيــة ،وســتة جــوازات
إيرلنديــة ،وأربعــة جــوازات فرنســية ،وأربعة
جــوازات أســرالية ،عــىل حــن يحمــل
أملانيا.
شخص واحد جوا ًزا
ًّ

زيدان يدعو للحشد والمشاركة
الفاعلة يف حملة "الفجر العظيم"
طولكرم /فلسطن:
دعــا النائــب يف املجلــس
التريعــي عــن حركــة حــاس
يف مدينــة طولكــرم ،عبد الرحمن
زيــدان ،إىل الحشــد واملشــاركة
الفاعلــة يف حملــة "الفجــر
العظيــم" باملســجد األقــى
غدا الجمعة.
املباركً ،
وأكد زيدان يف تريح صحفي،
أمــس ،أن انطــالق هــذه الحملــة
بزخــم عــالٍ منــذ ســنتن نــرة
للمســجد األقــى واســتئنافها

حاليا يؤكد هوية شعبنا املعطاء
ًّ
وتوجهه.
أن الحملــة جوبهــت
وأوضــح َّ
بعنــف مــن قبــل االحتــالل مــن
ً
إدراكا
خــالل اعتقــال ناشــطيها،
مــن االحتــالل لخطــر العــودة إىل
أصل الراع عىل املقدسات.
وبـ ّـن أنــه يف ظــل تصاعــد
َ
النفــس املقــاوم يف الضفــة
ـإن مســاجدها تشــهد نــداءات
فـ َّ
ـريا إلحيــاء حملــة
ـ
ب
ك
ا
ـد
ـ
ش
وح ً
ً
الفجــر العظيــم تحد ًيــا لــكل
اإلجــراءات واملالحقــات مــن
جانب االحتالل.
أن اإلقبال عىل
ولفت زيدان إىل َّ

أن
هــذه الحملــة ميثــل تأكيـ ًـدا َّ
املســاجد وعىل رأســها املسجد
األقى هي منبع النور ومحاضن
املقاومــة ،مشــريا إىل أن تجديــد
الدعــوة إىل إحيــاء صــالة الفجــر
هــو مــؤرش عــىل ســالمة تجــاه
البوصلة.
وأردف" :لعــل مــا نشــهده مــن
تعاظــم االلتفــاف حــول خيــار
مواجهــة االســتيطان يف القــدس
وبيتــا وبرقــة ومســافر يطا والنقب
وغريهــا مــن نقــاط املواجهــة مــع
الهجمــة االســتيطانية يؤكــد َّأال
تراجع وال انكســار بل إرصار عىل
االنتصار".

إعالن طرح عطاء

مرشوع :تحسني خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة يف
املجتمعات الضعيفة يف قرية القرارة

عطاء رقم ()Nakheel-2022- 01- W-01
تعلــن جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر – خــان يونــس عــن طــرح عطــاء (تأهيــل شــبكة امليــاه والــرف
الصحــي) ضمــن مــروع تحســن خدمــات امليــاه والرف الصحــي والنظافة العامة يف املجتمعــات الضعيفة يف قرية
القرارة بتمويل كريم من منظمة العون اإلسالمي وذلك حسب جداول الكميات واملواصفات الفنية والروط العامة
والخاصة واملخططات املرفقة فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية- :
 .1يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســج ً
ال لــدى جهــات االختصــاص ومصنف ـ ًا لــدى اتحــاد املقاولــن
الفلسطينين يف مجال الطرق درجة ثالثة عىل األقل وأن يكون مسجل رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
 .2يجــب عــىل املقــاول عنــد رشاء املناقصــة إحضــار شــهادة تصنيــف أصليــة وســارية املفعــول مــن اتحــاد املقاولــن
وحسب التصنيف املطلوب وأن يكون للمقاول خربة سابقة وموثقة يف هذا املجال.
 .3يجب أن تكون األسعار باليورو األورويب.
 .4األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل (املقاول) تقديم فواتري رضيبة معفاة.
 .5يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن ( 90يوم ًا) من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .6يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ باســم (جمعيــة النخيــل الفلســطينية للتنميــة والتطويــر) لدخــول العطــاء بقيمــة (1100
يورو) كفالة بنكية أو شيك بنيك صادر عن بنك لدى سلطة النقد الفلسطينية ،وساري ًا ملدة ( 90يوم ًا) من آخر موعد
الستالم العطاءات ،وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
 .7كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء عــىل العنــوان التــايل
(جمعيــة النخيــل – الســطر الرقــي – شــارع صــالح الديــن – بجــوار مستشــفى دار الســالم) مقابــل مبلــغ غــري مســرد
وقــدره ( )100يــورو للعطــاء الواحــد بــدء ًا مــن يــوم الســبت املوافــق  2022/01/22م وحتــى يــوم االحــد املوافــق
صباحا وحتى الساعة الثانية ونصف مساء").
 ،2022/01/30وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي (من الساعة الثامنة
ً
 .8سوف تختار (جمعية النخيل) أفضل عرض والجمعية غري مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 .9ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للمقاولــن املشــاركن وذلــك يف (جمعيــة النخيــل) الســتقبال أيــة استفســارات حــول
املروع وتتبعه زيارة للموقع وذلك يوم الخميس املوافق  27/01/2022الساعة العارشة صباح ًا.
 .10آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مظــروف مغلــق الســاعة  12:00ظهــر ًا مــن يــوم االثنــن املوافــق  2022/01/31م .مــع
العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.
 .11يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها يف مقر جمعية النخيل ،وسيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب
من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
 .12يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب
 .13رسوم اإلعالنات عىل من يرسو عليه العطاء.

تهنئة من األعامق

تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملون كافــة بأحر
التهاين والتربيكات من

الزميل  /تامر رزق جرادة
مبناسبة املولودة الجديدة "مريم"

سائلني املوىل عز وجل أن يجعلها من الذرية الصالحة
ألف مبارك

اعالن طرح عطاء توريد ابقار حلوب واعالف
عطاء رقم RACS.2022.1 :

تقــوم جمعيــة رفــح التعاونيــة الزراعيــة بتنفيــذ منحــة ضمــن مــروع احيــاء
املشــاريع الصغــرية واملؤسســات والتعاونيــات املتــرضرة يف قطــاع غــزة اثــر
عدوان  ، 2021املنحة تنفيذ مركز العمل التنموي \ معا بإرشاف مؤسســة
التعاون بتمويل من مؤسسة خطوات.
الــركات التــي ترغــب باملشــاركة  ،واســتالم نســخه وثائــق العطــاء عليهــا
التوجــه ايل مقــر جمعيــة رفــح التعاونيــة الزراعيــة  ،ابتــداء مــن يــوم الســبت
املوافــق 2022\1\22وحتــي موعــد اقصــاه يــوم االثنــن 2022\1\24
الساعة الثانية ظهرا ،وفقا للروط االتيه -:
 .1عىل الركات االلتزام بتقديم فاتورة رضيبية .
 .2االسعار املقدمة بعملة الدوالر.
.3رشاء العطاء بسعر ب  50دوالر غري مسردة.
 .4رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء
لالستفسار  ، Agric.cor@hotmail.com :ج0597778047/

وجدد زيدان دعوته ألبناء الضفة
الغربيــة للمشــاركة يف حملــة
الفجــر العظيم نرة للمقدســات
وتحد ًيــا إلجــراءات االحتــالل
وقطعان املستوطنن.
وكانــت الحــراكات الشــبابية
دعــت ألوســع مشــاركة حاشــدة
يف "الفجــر العظيــم" غـ ًـدا
الجمعــة ،نــرة ألهلنا الصامدين
ً
ودعا لعائلة
يف النقب املحتل
الصالحيــة يف حــي الشــيخ جــراح
بالقدس املحتلة.
واســتنفرت الحــراكات الشــبابية
األهــايل يف الضفــة الغربيــة
والقــدس املحتلــة والداخــل
املحتــل ألوســع مشــاركة يف
الفجــر العظيــم ،والتــي حملــت
عنوان "النقب الثائر".
ويــأيت نــداء "الفجــر العظيــم"
تأكيـ ًـدا للرابــط والتضامــن
والنــرة مــع أهلنــا يف النقــب
مخططــات
ضــد
املحتــل
التجريــف ،والدعــم ألهــايل
القــدس أمــام مخططــات الهــدم
والتهجري والتهويد.

القدس املحتلة /فلسطن:
نهائيــا عــىل هــدم منــزل
صدقــت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــي العليــا
ّ
ًّ
عائلة الشــهيد فادي أبو شــخيدم مبخيم شــعفاط شــال رشق القدس
املحتلــة ،بذريعــة تنفيــذه عمليــة إطــالق نــار يف البلــدة القدميــة ،يف
نوفمرب /ترين الثاين املايض ،أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة
آخرين.
وأفــاد املحامــي مدحــت ديبــة بــأن محكمــة االحتــالل رفضت اســتئنافاً
جديـ ًـدا قدمتــه عائلــة الشــهيد أبــو شــخيدم ضــد قــرار هــدم منزلهــا،
وصدقت نهائيا عىل هدمه ،بتأييد قاضين مقابل ٍ
قاض واحد.
ّ
ويف  2ينايــر /كانــون الثــاين الجــاري ،و َّقــع مــا يســمى بـ"قائــد الجبهــة
الداخلية" لدى االحتالل أوري غوردين عىل أمر عسكري نهايئ بهدم
املنزل.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد أخــذت يف  7ديســمرب /كانــون األول
املايض قياســات منزل "أبو شــخيدم" ثم أصدرت يف  26من الشــهر
ـبوعا لتقديــم التــاس ضــد
ذاتــه ،أمـ ًـرا بهدمــه ،وأمهلــت العائلــة أسـ ً
القرار.
عامــا) كان محــر ًرا وحاصـ ًـال عىل ماجســتري
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ومدرسا للربية اإلسالمية
مربيا
ً
يف الريعة اإلسالمية ،وكان يعمل ً
باملدرســة الراشــدية يف القــدس ،ويعــد مــن رواد وشــيوخ املســجد
األقــى وأحــد أعــالم املرابطــن يف ســاحاته ،وعمــل خطيبــا لعــدد
مــن املســاجد يف املدينــة املحتلــة ،إضافــة لكونــه أحــد وجهاء وأعالم
وقادة حركة حاس يف مخيم شعفاط.
وتنتهــج ســلطات االحتــالل سياســة "العقــاب الجاعــي" ضــد عائــالت
منفــذي العمليــات الفدائيــة عــرب هــدم منازلهــم ،يف محاولــة فاشــلة
للقضاء عىل املقاومة.
وهــدم االحتــالل منــذ انــدالع انتفاضــة األقــى عــام  2000مئــات
املنازل ملنفذي العمليات الفدائية أو من يشتبه بهم القيام بذلك.

ً
واضحا
أكد أنه ترك أث ًرا

بدران يهاتف عائلة
الشهيد الهذالني معز ًيا
رام الله /فلسطن:
هاتــف عضــو املكتــب
الســيايس لحركــة املقاومــة
اإلســالمية حــاس حســام
بــدران عائلــة الشــهيد الشــيخ
ســليان الهذالــن ،مؤكــد ًا
وأثرا واضحن
أنــه ترك بصمة ً
لدى شعبنا الفلسطيني.
وعــرب بــدران عــن فخر حاس
واعتزازهــا بوجــود شــخص
مثــل الشــيخ ســليان بــن
أبناء شــعبنا املقاومن ،ناق ً
ال
تعــازي املكتــب الســيايس
للحركة لعائلته وأهل منطقته
ومحبيه وأبناء شعبنا كافة.
وقــال بــدران :عــىل الرغــم
مــن بلــوغ الشــيخ هــذه الســن
فإنــه أرص عــىل مواجهــة
االحتــالل ،مشــدد ًا عــىل أن
طريــق الشــهداء هــو الطريــق

طــرح عطاء رقم Tender: 2022 /01
تعلن جمعية رسالة لألعامل الخريية عن طــرح
عطاء رقم Tender: 2022/01

بالظ ــرف امل ــختوم لتوريــد وتركيــب مـ ــحطة تحليــة ميــاه ملـ ــسجد أنــس بــن
مالك بحي الشجاعية ،فعىل املوردين املسجلن والراغبن يف املشاركة
الحضــور للجمعيــة لــراء كــراس العطــاء برســوم  50شــيكل غــري مســردة
وذلك ابتدا ًء من صباح يوم الخميس  2022/01/20م من الساعة الثامنة
صباح ًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
مالحظات هامة:
• االجتاع التمهيدي للرد عىل استفسارات الركات املتقدمة يوم االثنن
املوافق  2022/01/24يف متام الساعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية.
• آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف يف متام الساعة 12:00م
من بعد ظهر يوم الخميس 2022/01/27م.
لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالعناوين التالية:
هاتف  ، 082889366 :جوال0592188884 :
العنوان :غزة مفرق باملريا (برج سندس-الطابق الثاين)

الوحيــد لتحقيــق أمــاين شــعبنا
الفلسطيني بالعودة والتحرير.
وبـ ّـن أن تعمــد االحتــالل قتــل
الشــيخ ســليان هــو محاولة لوأد
روح املقاومــة ،وإبطــال مثــل
هذه الناذج املميزة يف شعبنا
الفلسطيني.
وأصيــب الهذالــن يف الــرأس
والصــدر والبطــن والحــوض بعــد
دهســه مبركبــة تابعــة لقــوات
االحتالل ،وأدخل إىل مستشفى
امليــزان بالخليــل لتلقــي العــالج،
إىل حن استشهاده.
و”الشــيخ ســليان” كــا يطلــق
عليــه الصحفيــون ،و”أيقونــة
املقاومــة الشــعبية” كا يســميه
ناشــطون ،كان حــارضا يف
كل فعاليــة لرفــض االســتيطان
واالحتــالل يف الضفــة الغربيــة،
وباألخــص جنــويب الضفــة ويف
محيــط قريتــه التــي يزحــف إليهــا
االستيطان.
ويســجل للشــيخ ســليان
حضــوره الدائــم يف الفعاليــات
َّ
حطــة بيضــاء
الشــعبية مرتديــا
(غطــاء الــرأس) ُمســدلة عــىل
كتفيه ،تخفي وراءها شــعرا غزاه
الشــيب بعــد عقــود مــن مقارعــة
االحتــالل ،وبيــده عصــاه يتــوكأ
عليهــا ويلـ ّـوح بها يف التظاهرات
والفعاليــات الشــعبية ،إىل
جانب علم فلسطن.
وتعــود جــذور عائلــة الهذالــن
البدويــة إىل منطقــة “عــراد”
جنــويب فلســطن املحتلــة،
هجــروا إىل الضفــة الغربيــة
وقــد ّ
وانتــروا يف ســفوحها الرقية،
وبينهــا مناطــق جنــوب الخليــل
“مسافِر َي ّطا”.
املساة َ

محليات
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"التغيري واإلصالح" :نهج االحتالل يعرب عن عنرصية مقيتة

فصائل المقاومة :هدم مزنل "صالحية"
تصعيد خطري لحرب االحتالل ضد المقدسيني

محافظات /عبد الله الركامين:
عدت فصائل املقاومة ،أن هدم
َ
منزل
قوات االحتالل اإلرسائييل
عائلــة صالحيــة يف حــي الشــيخ
جــراح بالقــدس ،واالعتــداء عــىل
ٌ
جرمية وتصعيد خطري
أفرادهــا،
لحــرب االحتــالل املســتمرة ضــد
مدينــة القــدس واملقدســيني،
عــىل حــني أكــدت كتلــة التغيــري
واإلصــالح الربملانيــة أن نهــج
االحتــالل "يعــرب عــن عنريــة
مقيتة".
وطالبــت الفصائــل بوقفــة جــادة
وتحــرك عاجــل عــىل جميــع
املســتويات واألصعــدة ،لرفــض
هــدم بيــوت املقدســيني،
والضغــط عــىل االحتــالل لوقفــه
جرامئه ضد القدس وأهلها.
وداهمــت رشطــة االحتالل ،فجر
أمــس ،منزل عائلة صالحية بحي
الشــيخ جــراح رشقــي القــدس،
واعتقلت َمن فيه ،قبل أن تهدم
طواقم البلدية املنزل.
وقــال املحامــي وليــد تايــه،
لوكالــة
العائلــة،
محامــي
األناضــول" :يف الســاعة الثالثــة
فجـ ًـرا ،اقتحمــت قوات كبرية من
الرطــة اإلرسائيليــة منــزل عائلــة
صالحيــة ،واعتــدت عــىل بعــض
َمن فيه بالرضب ،واقتادتهم إىل
مركز للرطة".
وأضــاف" :اع ُتقِ ــل نحــو 20
ـخصا بينهــم مالــك املنــزل
شـ ً
محمــود صالحيــة ،وبعــض أفــراد
العائلة ومتضامنون".
وأشــار املحامــي تايــه إىل أن
بلديــة االحتــالل يف القــدس
"هدمــت املنــزل بعــد إخالئــه".
وأشار شهود عيان إىل أن رشطة
االحتــالل اســتخدمت القــوة يف

تنفيذ االعتقال املباغت.
حرب شعواء
وأكــد الناطــق باســم حركــة
املقاومــة اإلســالمية "حــامس"
عــن مدينــة القــدس محمــد
حــامدة أن هجــوم االحتــالل عىل
املواطنني اآلمنني املتمرسني
يف منــزل آل صالحيــة يف حــي
الشــيخ جراح هو اســتمرار لحربه
الشعواء ضد القدس وأهلها.

حماس تدعو
الفلسطينيني
لحماية
المنازل
المهددة
بالرباط فيها
وقــال حــامدة يف تريــح
صحفــي ،إن االحتــالل عمــد
إىل التســلل فجـ ًـرا وتحــت جنــح
بــرد القــدس القــارس والظــالم
ليلتــف عــىل املوقــف البطــويل
والريــادي مــن عائلــة صالحيــة
الكــرام يف تحــدي قــرار الهــدم
ـريا
والربــاط فــوق منزلهــم ،مشـ ً
ً
جديدا
فصال
إىل أنهم يسطرون
ً
مــن فصــول التحــدي والرفــض
والتمسك بالحق واألرض.
وأكــد أن هــذه الجرميــة
اإلرسائيليــة لــن تكــرس عزميــة
الصمــود ألهلنــا يف القــدس،
مبي ًنــا بــأن هــذه املامرســات
اإلجراميــة لــن تزيدهــم إال
ـودا الســتمرار املواجهــة مــع
وقـ ً

إعالن خارجي إلشغال
وظيفة مفتش مباين
تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشغل وظيفة " مفتش مباين" بقسم مراقبة اإلعامر بدائرة
التفتيش واملتابعة ،عىل نظام (عقد عمل مؤقت) وذلك وفق ًا للمواصفات التالية-:
ً
أوال :شروط الترشيح-:
 .1أن يكون حاصل عىل درجة الدبلوم املتوســط ملدة ســنتني بعد الثانوية العامة
يف (الهندســة املدنيــة ،الهندســة املعامريــة ،املســاحة ،نظــم معلومــات جغرافيــة،
أي اختصاص ذو صلة) من كلية أو جامعة معرف بها بتقدير ال يقل عن "." 80%
 .2أن ال يزيد عمر املتقدم عن ( )35سنة.
 .3أن يكون لديه خربة ال تقل عن ( )3سنوات يف مجال مراقبة املباين.
 .4يفضل أن يكون حاص ً
ال عىل رخصة قيادة سارية املفعول.
 .5يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.
 .6أن يكون بصحة جيدة وال يعاين من أي أمراض تؤثر عىل جودة عمله.
ً
ثانيا :المهام والمسئوليات-:
• التفتيش امليداين عىل املباين بشكل يومي يف مناطق التفتيش داخل نفوذ مدينة غزة.
• متابعــة اإلجــراءات القانونيــة بحــق املخالفــني وغــري املرخصــني مــن إخطــار
وأمر وقف انشاءات إداري.
• توقيع إشارة البناء يف مكانها عىل أرض الواقع.
• أي مهام أخرى حسب تعليامت املسئولني عنه.
ً
ثالثا :المهارات المطلوبة-:
مهارات مهنية-:
• أن يكون لديه خربة يف مجال مراقبة املباين.
• املعرفة باألنظمة والقوانني الخاصة بالبناء.
• املعرفة الجيدة بآلية ترقيم املباين.
• القدرة عىل إعداد تقارير العمل الفنية واإلدارية.
• القــدرة عــىل التعامــل مــع برامــج الحاســوب املختلفــة ذات العالقــة بالعمل
الهنديس والعمل اإلداري.
• معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
مهارات شخصية-:
• أن ميتــاز باملظهــر الالئــق والقــدرة عــىل االتصــال والتواصــل الفعــال مــع
املواطنني واملؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية.
• تحمل ضغط العمل يف أي وقت خارج أوقات الدوام الرسمي.
• لديه روح املبادرة والتفكري اإلبداعي واقراح الحلول للمشاكل.
• معرفــة جيــدة باســتخدام برامــج الحاســوب املكتبيــة والقــدرة عــىل التعامل
مع برامج ميكروسوفت  Microsoft Officeواإلنرنت والربيد اإللكروين.
فعــىل الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاله تقديــم طلــب توظيــف
(عىل موقع بلدية غزة اإللكروين) مرفق ًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات
أكادمييــة ومهنيــة وخــربات وأي وثائــق ذات عالقــة لتعزيــز الطلــب املقــدم،
وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/02/03م.
بلدي ــة غ ــزة

االحتــالل وتصعيــد املقاومــة
بكل أشكالها.
ودعــا حــامدة أهلنــا يف القــدس
املنــازل
وحاميــة
للنفــري
املهــددة بالهــدم عــرب الربــاط
فيهــا والتصــدي آللــة الحــرب
اإلرسائيليــة ،مؤكـ ًـدا أن االحتالل
لــن ينــال مــن عزمنــا ومتســكنا
بحقوقنا.
مــن جهتهــا ،عــربت كتلــة التغيري
واإلصــالح الربملانيــة عــىل لســان
املتحدث باسمها النائب مشري
املــري عــن رفضهــا الشــديد
للسياســة اإلرسائيليــة املمنهجة
بهــدم بيوت املقدســيني ،والتي
كان آخرهــا هــدم بيــت محمــود
صالحية يف الشيخ جراح.
وأكــد املــري يف تريــح
أن نهــج االحتــالل يعــرب عــن
عنريــة مقيتــة وإرهــاب منظــم
يهــدف لتفريــغ مدينــة القــدس
مــن ســكانها األصليــني يف إطــار
سياسة التهويد املمتدة.
ودعــا املــري لثــورة شــعبية يف
وجــه االحتــالل ونــرة حقيقيــة
ألهــايل القــدس لنيــل رشف
الدفــاع عــن القــدس وتحريــر
فلسطني.
عدوان خطير
مــن جهتهــا أكــدت حركــة الجهــاد
اإلسالمي أن قيام قوات االحتالل
بهــدم بيــوت أبنــاء شــعبنا يف
حــي الشــيخ جــراح بالقــدس،
والتــي كان آخرهــا هــدم منــزل
عائلــة "صالحيــة" ،ميثــل عدوا ًنــا
ـريا ميــس بــكل أبنــاء الشــعب
خطـ ً
الفلسطيني.
وعــدت الحركــة أن عائلــة صالحيــة
منوذجــا مر ًفــا يف
قدمــت
ً
الصمود والرباط والتحدي لقوات
االحتالل.
وحــذرت "الجهــاد" مــن تصاعــد
عمليــات الهــدم واملصــادرة التــي
ينفذهــا االحتــالل يف مدينــة
القــدس ،مؤكــدة أن مــا جــرى

هــو جــزء مــن مــروع اإلرهــاب
واملخطــط االســتيطاين الــذي
يســتهدف الوجــود الفلســطيني
يف مدينة القدس املحتلة.
واســتنكرت بشــدة صمــت وعجــز
املجتمــع الــدويل وبعــض األنظمة
العربيــة التــي تعطــي الغطــاء
لحكومــة االحتــالل ،لتنفيــذ
مخططــات التهجــري بحق الشــعب
عاديــن أن الهرولــة
الفلســطينيِّ ،
والتطبيــع ســبب يف متــادي
االحتالل بحق أبناء شعبنا.
مــن ناحيتهــا حــذرت الجبهــة
الشــعبية ،مــن خطــورة اســتمرار
دولــة االحتــالل يف تنفيــذ مخطــط
التهويــد والهــدم بحــي الشــيخ
جــراح بالعاصمــة القــدس ،داعي ـ ًة
إىل تصعيــد املقاومــة بــكل
أشكالها ضد املحتلني.
وعــدت الشــعبية يف بيــان،
أن تغيــري التكتيــك االحتــاليل
باالســتهداف الجــزيئ والقضــم
البطــيء بحــي الشــيخ ـجـراح
يســتهدف إضعــاف وإجهــاض
التضامــن األممــي واملحــيل الــذي
يرفــض املخطــط التهويــد للحــي،
"ورأت أن اســتمرار التغــول مــن
خــالل االســتناد لقــرارات محاكــم
االحتــالل والتــي تــرع عمليــات
الهــدم والتهويــد وهدم املنشــآت
واملمتلــكات ،يســتدعي مــن
املجتمــع الــدويل العمــل عــىل
إنفــاذ القانــون الــدويل ومــا صــدر
مــن قــرارات ذات صلــة بالحقــوق
الفلسطينية".
وأدانــت الجبهــة الدميقراطيــة
لتحريــر فلســطني ،هــدم منــزل
صالحية.
ووصفــت سياســة هــدم املنــازل
يف أحيــاء القــدس والتــي كان
آخرهــا منــزل عائلــة صالحيــة ،أنهــا
جرائــم تطهــري عرقــي جامعيــة
ً
ـتكامال لسياســة الرانســفري
واسـ
والتهويــد العنريــة وإرهــاب
الدولــة املنظــم التــي متارســه

إعالن طرح عطاء رقم ()SYFS2022/ 04
توريد وجبات غداء

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح توريــد وجبــات غــداء
رقــم )04/SYFS2022(:ضمــن مــروع صحــة الشــباب والقيــادة يف قطــاع
غزة بالراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان (.)UNFPA
عىل الراغبني باالشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل
العنوان التايل :جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان :غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة
املعتز – الطابق االريض  ،الهاتف2820092 :
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ  100شيكل خالل ساعات
الــدوام الرســمي مــن األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة  08:00صباح ـ ًا إىل الســاعة
 04:00عــر ًا عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية واملالية هو
يوم الخميس املوافق 2022/01/27الساعة  12:00ظهر ًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:
 .1الحصول عىل كراس العطاء ابتدا ًء من يوم الخميس املوافق .2022/01/20
 .2االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف
العطاء إن وجدت فقط يوم األربعاء املوافق  2022/01/26الساعة  2:30ظهر ًا.
 .3يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتها ( )5%من إجاميل
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء (عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك
مصدق) بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة  3شهور من موعد فتح العطاء.
 .4عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10%
سارية ملدة  3شهور من اجاميل قيمة العطاء.
 .5تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 .7عىل الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث
سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق.
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.
• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.
ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل2820092 :

دولــة االحتــالل ضد شــعبنا وأرضه
وحقوقــه ،الهادفــة لتفريــغ مدينــة
القدس من سكانها الفلسطينيني
وتغيري طابعها الدميوغرايف.
إرهاب وهمجية
مــن جانبها ،قالــت لجان املقاومة
يف فلســطني :إن هــدم االحتــالل
ملنــزل عائلــة صالحيــة واالعتــداء
عليهــم ميثــل سـ ً
إرهابيــا
ـلوكا
ًّ
وهمجيــا ،وجرميــة حــرب عنريــة
ًّ
فاشية.
وأكــدت أن سياســة االحتــالل يف
تفريــغ القــدس مــن أهلهــا ،وفرض
التهويد عليها ستفشــل وســتبقى
املدينــة فلســطينية عربيــة
إسالمية.
مــن ناحيتها ،عدت حركة األحرار،
هــدم منــازل املقدســيني جرميــة
حــرب مكتملــة األركان ،وسياســة
فاشــلة لن تنجح يف كرس إرادتهم
وثباتهــم يف مدينــة القــدس

ومتســكهم ومواصلتهــم لخيــار
مقاومة االحتالل.
وأكــدت أن مــا جــرى مــع عائلــة
صالحيــة مــن اقتحــام وطــرد وهــدم
للمنــزل واعتقــال أفرادهــا يؤكــد
مــدى بشــاعة وإجــرام االحتــالل،
وهــو وصمــة عــار عــىل جبــني
املجتمــع الــدويل الظــامل الــذي
يــرى ويســمع ويصمــت عــىل
هــذه الجرميــة النكــراء التــي متثــل
انتهـ ً
ً
صارخــا للقانــون الــدويل
ـاكا
اإلنساين.
وطالبــت الســلطة "التــي تقــف
صامتــة عاجزة أمــام هذه الجرائم"
بــأن تتحــرك عىل كل املســتويات
وقانونيــا لتعزيــز صمــود
سياسـ ًـيا
ً
املقدســيني ،ولتقديــم ملــف
هــدم املنــازل املهدمــة واملهددة
للمحاكــم الدوليــة لفضــح عــدوان
االحتالل.

غضب شعيب إزاء جريمة
هدم مزنل "صالحية"
يف "الشيخ جراح"

القدس املحتلة-غزة /جامل غيث:
عرب رواد مواقع التواصل االجتامعي عن غضبهم واستنكارهم الشديدين
إزاء جرميــة االحتــالل اإلرسائيــيل بهــدم منــزل عائلــة صالحيــة ،يف حــي
الشيخ جراح ،يف مدينة القدس املحتلة.
وغــردت "ســلوى عمــر" ،عــىل تويــر" :هــدم االحتــالل منــزل املقــديس
محمــود صالحيــة ،وجعلــه أثـ ًـرا بعــد عــني ،الربد يف القدس قــارس ،والقهر
فيها ٍ
قاس ،ترى هل نسمع بيانات إدانة لإلرهاب اإلرسائييل؟".
ونــرت غديــر عــواد ،عــىل "توير" صو ًرا ملنــزل العائلة املدمر ،وكتبت:
"يف ظــل انخفــاض درجــات حــرارة ووصولهــا إىل دون الصفــر وقبــل بــزوغ
الفجــر ،هــدم االحتــالل البيــت ،واعتقــل أصحابــه وجميــع املتضامنــني
معه".
قال حســاب "أركان" ،يف تغريدة" :اســتغلت قوات االحتالل نوم الناس
ندا".
واإلعالم والربد فكان الغدر من شيمها ألن جيشهم أقل من أن يكون ًّ
وكتــب "طاهــر" ،يف تغريــده لــه ":أراد االحتــالل بغــدره هــدم شــخصية
صالحية ،قبل هدم بيته فاعتقلوه وكل أفراد أرسته واملتضامنني معهم،
لكن صاحب الحق غري مردوع وال ينظر لألمر هكذا".
يف حــني كتــب أرشف أبــو عــيل ،عــىل صفحتــه مبوقــع "فيــس بــوك":
"حسبنا الله ونعم الوكيل ،هم أعداء اإلنسانية والحجر والشجر ،فالصور
ركاما بفعل جرافات االحتالل التي اقتحمت
مؤملــة ،منــزل العائلــة أصبــح ً
املنطقة وسوته باألرض".
كــام كتــب اإلعالمــي أميــن قواريــق عــىل صفحتــه :الصــور مؤملــة ،منــزل
ركامــا بفعــل جرافــات االحتــالل التــي
صالحيــة يف الشــيخ جــراح أصبــح ً
اقتحمت املنطقة.
دولة فلسطني
وزارة الربية والتعليم العايل
اإلدارة العامة للشئون املالية

عطاء رقم 2022 /01
توريد أجهزة الب توب وملحقاتها لزوم تجهيز
وحدة مهنية يف مدرسة الدوحة الثانوية للبنني

تعلــن وزارة الربيــة والتعليــم العــايل -غــزة عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة الب
تــوب وملحقاتهــا لــزوم تجهيــز وحــدة مهنيــة يف مدرســة الدوحــة الثانويــة
للبنــني -مديريــة رفــح ،بتمويــل مــن مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا تبع ـ ًا للــروط
واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعــىل الراغبــني يف املشــاركة يف هــذا العطاء مراجعــة وزارة الربية والتعليم
العــايل -تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــالل أوقــات الــدوام الرســمي
من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
مالحظة:ـ
 .1مثن رشاء كراسة العطاء  100شيكل غري مسردة
 .2أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء
 .3يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني او بنك االنتاج أو بنك الربيد
أو ســند دفــع صــادر مــن بنــك الربيــد (كتأمــني دخــول) بقيمــة  1000$صالحة
ملدة شهرين عىل األقل .
 .4تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
 .5لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .6التمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.
 .7آخــر موعــد لقبــول العطــاءات بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات
بــاإلدارة العامــة للشــئون املاليــة /وزارة الربيــة والتعليــم يف غ ــزة الســاعة
العــارشة صباح ـ ًا مــن يــوم االربعــاء املوافــق  2022/01/26م وتفتــح
املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان .
 .8للمراجعة واالستفسار التواصل مع م .أحمد مسلم هاتف رقم جوال 0599605251
وزارة الربية والتعليم العايل

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

ساسة االحتالل يسعون
لمنع وقوع "انقالب
عسكري" من جرناالتهم

وســط حالــة عــدم االســتقرار التــي يشــهدها املســتوى الســيايس
اإلرسائييل ،بسبب الحكومة الهشة التي تقوده ،وإمكانية حدوث
انقالبــات يف املشــهد الســيايس ،عقــب الصفقــة املوعــودة مــع
نتنياهــو ،تتطلــع األنظــار إىل املســتوى العســكري ،ممثـ ًـال بجيــش
االحتالل ،الذي يشــهد حالة من االســتقرار واالنضباط الداخيل،
وتراتبية قامئة يف إصدار األوامر والقرارات.
يتزامن ذلك مع تنامي التهديدات الخارجية عىل دولة االحتالل
وفــق آخــر املــؤرشات عــن العــام الجديــد ،مــا يفســح املجــال أمــام
الحديــث عــن طبيعــة العالقــة القامئــة بــني املســتويني الســيايس
والعسكري ،وهل هي بالفعل شائكة أم منسجمة ،وأيهام يتحكم
يف اآلخــر ،وأثــر ذلــك يف طبيعــة وصناعــة القــرارات العســكرية
والسياســية ،ومــدى تقويــة نفــوذ املؤسســة العســكرية عىل قدرة
االحتالل عىل مواجهة التهديدات املحيطة به.
تلقائيا لقناعة
يتجه النقاش السيايس واألكادميي يف (إرسائيل)
ًّ
مفادها أن الجيش يحظى بـ"استقاللية متزايدة أكرث فأكرث" ،رغم
أن الوضــع فيهــا يجعــل املشــكلة تنبــع مــن املكانــة الرفيعــة التــي
تحتلهــا املؤسســة العســكرية ،وهــي نتــاج النظريــة األمنيــة القائلة
بــأن "الدولــة تواجــه تهديـ ًـدا وجود ًيــا" ،ووصفهــا بأنهــا "الدولــة
التــي تعيــش حالــة حــرب مســتمرة" ،و"الدولة الحاميــة" ،و"الدولة
القلعة" ،ما يجعل ملسألة األمن دو ًرا مركز ًيا يف صريورتها ،ومن
هنا يغدو الخرباء يف الشؤون األمنية والعسكرية متنفذين فيها.
كــام متثــل أحــد التجليــات البــارزة لتفــوق املؤسســة العســكرية
اإلرسائيليــة ،بــإرشاك رئيــس هيئــة األركان العامــة يف جلســات
الحكومــة واللجنــة الوزاريــة لشــؤون األمــن ،عــىل قــدم املســاواة
خاضعــا لهــم ،ونبــع األمــر بســبب عــدم
مــع ســائر أعضائهــا ،وليــس
ً
الوضــوح يف توزيــع الصالحيــات بــني املســتويني الســيايس
والعســكري ،وبــني رئيــس الحكومــة ووزيــر الحــرب ورئيــس هيئــة
األركان.
وبنــاء عليــه يكــون لألخــري تأثــري بالــغ عــىل قــرارات الحكومــة ،يف
ضــوء التنســيق القائــم بــني رئيــس األركان أفيــف كوخــايف ورئيســه
تقليدا يتمثل
املبــارش وزيــر الحــرب بينــي غانتــس ،كام أن هنــاك
ً
يف عقد جلسة أسبوعية يعرض فيها جرناالت هيئة األركان عىل
وزيــر الحــرب سلســلة مــن "العمليات والهجامت" التي تســتدعي
مصادقتــه ،وجــزء مــن القامئــة يحتــاج إىل تصديــق رئيــس الــوزراء
شخصيا.
ًّ
لكــن ذلــك ال مينــع الحاجــة لتحديــد واضــح لتوزيــع الصالحيــات
والواجبــات واملســؤولية يف شــؤون األمــن بــني الحكومــة ورئيســها
ووزيــر الحــرب ورئيــس هيئــة األركان ،للمســاهمة يف تنظيــم
العالقــات بــني املســتويني الســيايس والعســكري ،ســواء مــن
حيــث قواعــد ومعايــري الرقابــة العامــة عــىل الجيــش ،أم من حيث
التأثري املؤســي والقانوين ،خاصة عقب تغيريات طرأت عىل
النظرية األمنية وتبدل القيادات.
ودروســا اســتخلصت مــن العدوانات
ـربا
ً
هنــا ال يجــب أن ننــى عِ ـ َ ً
األخرية ،وأســهمت لجان التحقيق التي عالجت إخفاقات أمنية،
يف بلــورة إطــار قانــوين ومعيــاري للرقابــة السياســية عــىل قــوات
األمــن ،للحيلولــة دون حــدوث انقــالب عســكري متمثــل باقتحــام
جملة من جرناالت الجيش يف صفوف االحتياط ،لساحة العمل
السيايس والحزيب.

دولة فلسطني
وزارة الربية والتعليم العايل
اإلدارة العامة للشئون املالية

عطاء رقم 2022 /02
تصنيع وتوريد أثاث لزوم وحدة مهنية يف
مدرسة الدوحة الثانوية للبنني

تعلــن وزارة الربيــة والتعليــم العــايل -غــزة عــن طــرح عطاء تصنيــع وتوريد أثاث لزوم
وحدة مهنية يف مدرسة الدوحة الثانوية للبنني -مديرية رفح ،بتمويل من مؤسسة
أحباء غزة ماليزيا ،تبع ًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعىل الراغبني يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة الربية والتعليم
العــايل -تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــالل أوقــات الدوام الرســمي
من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
مالحظة:ـ
 .1مثن رشاء كراسة العطاء  100شيكل غري مسردة
 .2أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء
 .3يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني او بنك االنتاج أو بنك الربيد
أو ســند دفــع صــادر مــن بنــك الربيــد (كتأمــني دخــول) بقيمــة  500$صالحــة
ملدة شهرين عىل األقل.
 .4تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
 .5لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .6التمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا
 .7آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق
العطــاءات بــاإلدارة العامــة للشــئون املاليــة /وزارة الربيــة والتعليــم يف غ ــزة
الســاعة العــارشة صباح ـ ًا مــن يــوم االربعاء املوافــق  2022/01/26م وتفتح
املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان.
 .8للمراجعــة واالستفســار التواصــل مــع األســتاذ  .عــالم الشــوا هاتــف رقــم
جوال 0592990417
وزارة الربية والتعليم العايل
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حذرتا من تفيش كورونا بينهن

محررتان ترويان معاناة األسريات يف الربد القارس

غزة /جامل غيث:
مــع بدايــة كل شــتاء ،تــزداد معانــاة األســريات يف ســجون
االحتــال ،وال سـ َّـيام يف ظــل تفــيش فــريوس كورونــا بينهــن
والظــروف الســيئة للســجون وافتقارهــا إىل أدىن مقومــات
الحيــاة إضافــة إىل بنيتهــا التحتيــة الســيئة ،ناهيك مبنعهن
من زيارة أهاليهن للشهر الثالث عىل التوايل.
وتقبــع يف ســجن الدامــون  34أســرية ،منهــن  7أمهــات
تركــن وراءهــن أطفـ ًـاال صغــا ًرا ،و 9مريضــات يعشــن ظرو ًفــا
جدا ،وال يقدم لهن احتياجاتهن من األدوية
اعتقالية سيئة ًّ
والرعايــة الصحيــة ،قبــل أن يعلــن إصابــة  10منهن بفريوس
كورونا.
ويف هــذا الســياق تقــول املحــررة نرسيــن أبــو كميــل يف
حديــث لصحيفــة "فلســطني" ،إن األســريات يشــتكني
مــن معاملــة الســجانني الســيئة التــي تخالــف كل القوانــني
والرائــع الدوليــة ويشــتكني كذلــك مــن نقــص يف
املعقــامت واملنظفــات يف ظــل انتشــار كورونــا بينهــن،
موضحــة أنهــن يضطــررن إىل رشاء أغراضهــن مــن "كانتينــا"
السجن عىل نفقتهن الخاصة رغم ارتفاع مثنه.

وأضافــت نرسيــن التــي عايشــت األســريات عــىل مــدار
ســتة أعــوام" :األســريات يعمــدن إىل تعقيــم أنفســهن
وغــرف الســجن عــىل مــدار اليــوم ،خاصــة إذا دخــل إليهــا
أحــد الســجانني" ،الفتــة إىل أنهــن بــدأن يف تخصيــص غرفة
لعــزل املصابــات منــذ ظهــور فــريوس كورونــا ،وتوفــري كل
احتياجاتهــن مــن الطعام والــراب ،واالطمئنان عليهن بني
الفينة واألخرى.
وتتابــع :تعــد بعــض األســريات املروبــات واألطعمــة
للمصابــات بالعــدوى ،وخاصــة عــىل األطعمــة التــي تزيــد
مناعتهــن ،يف ظــل قلــة الطعــام ورداءتــه ،وعــدم تلقــي
املريضــات العــاج الــازم ،محــذرة مــن تفــيش املــرض
بينهــن .وتشــري إىل أن األســريات يداومــن عــىل التنقــل
بــني موجــات اإلذاعــات املحليــة والربامــج التــي خصصــت
إلرسال رسائل ألهايل األرسى وألبنائهم.
واقعا
ـريات
ـ
س
األ
تعيش
أمــا املحــررة ســناء الحــايف فتقــول:
ً
مريرا يف كل فصل شــتاء ،بســبب منع إدخال احتياجاتهن
ً
مــن األغطيــة واملابــس الشــتوية ،وإجبارهــن عــىل الخــروج
يف ساحة السجن وإجراء تفتيش بغرفهن وتركهن لساعات

لجنة العمل الحكومي تقر جملة
قرارات مسا ِنـــدة وتسهيـــــالت
غزة /فلسطني:
أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي ،يف جلستها األسبوعية
أمــس ،دع ــم األس ــر املتــرضرة مــن املنخفــض الج ــوي مببلــغ
عاجــل قيمتــه ( 168ألــف دوالر) وتقديــم املســاعدات
الازمـة عرب وزارتـي التنميـة االجتامعية ،واألوقـاف والشـؤون
الدينيــة .وأوضــح املكتــب اإلعامــي الحكومــي يف تريــح
صحفــي ،أن اللجنــة قــررت أيضــا إنشــاء صنــدوق الســامة
املروريــة ،وتخصيــص املبالــغ املحصلــة مــن املخالفــات
املروريــة لإلنفــاق عــىل تحســني وتأهيــل الطــرق ،وحوافــز
للســائقني امللتزمــني وتطويــر الحالــة املروريــة ،وإعف ــاء
املنش ــآت واملح ــال التجاري ــة املتض ــررة خ ــال ع ــدوان
 2021م ــن الرســوم الحكوميــة املســتحقة ع ــن العــام ذاتــه،
عىل أن تتكفـل وزارة املالية بتغطية قيمة هذه املبالغ.
ولفــت إىل أنــه تقــرر رصف مبل ــغ مال ــي ملنتخــب فلســطني
لكــرة القــدم لاعبــني ذوي البــرت يف مهمــة املشــاركة يف
تصفيــات كأس آســيا املؤهلــة لــكأس العــامل ،ومبلــغ آخــر
لـدع ــم ن ــادي الصداقة يف مهمة متثيل فلســطني للمشــاركة
يف البطولــة العربيــة للكــرة الطائــرة ،وكذلــك املوافقــة عــىل
رصف مســاعدات مالي ــة للنقابــات املهني ــة ،للمســاهمة
يف دعــم األنشــطة النقابيــة ،بالتنســيق املشــرتك بــني وزارة
املاليــة ووزارة العــدل .ومــددت اللجنــة العمــل بحمل ــة
تخفيض تـراخيص املركبـات ملـدة شـهر إضـايف حتـى نهايـة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W6
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي :توريد مواد وأدوات لزوم مرشوع صيانة
دهانات الطرق ودهان الثريبوبالستيك يف شوارع رئيسية
 .1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني (البنــك
الــدويل) KFW-AFD -ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة -يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
( )MDPIIIوذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ،حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
 .2وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة (املتلقيــة للمنحــة) لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد وأدوات لــزوم
مروع صيانة دهانات الطرق ودهان الثريبوباستيك يف شوارع رئيسية وتنوي
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد
رقم  MDPIIIW6- 1221109 -43aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 .3تدعــو بلديــة غ ــزة املورديــن التقــدم الســتدراج عــروض أســعار (تســوق
محــي) مــروع توريــد مــواد وأدوات لــزوم مــروع صيانــة دهانــات الطــرق
ودهان الثريبوباســتيك يف شــوارع رئيســية ،مدة التوريد  60يوم ًا ،وحســب
اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.
 .4املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة
غزة ،مدير وحدة العطاءات واملشرتيات ،املهندس /رامي أبو القمبز ،هاتف:
 082832200فاكس ،082824400 :وذلك ابتدا ًء من الساعة الثامنة صباح ًا
وحتى الثانية ظهر ًا من تاريخ  2022/01/20وحتى تاريخ .2022/02/03
 .5عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــىل العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/02/03الساعة الثانية عر ظهر ًا وهو موعد فتح املظاريف.
 .6املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
 .7العنوان املشار اليه أعاه :بلدية غزة ،املبنى الرئيي ،الطابق األريض،
مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات ،املهنــدس /رامــي أبــو القمبــز،
ميدان فلسطني ،ص .ب ،.غزة ،قطاع غزة.
بلديـة غزة
بتمويل من:

"األرسى والمحررين" توجه رسائل عاجلة
إىل جهات دولية بشأن أوضاع األرسى
غزة /فلسطني:
وجهــت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة ،رســائل عاجلــة
إىل عــدة جهــات دوليــة ،طالبــت فيهــا برسعــة توفــري
الحاميــة الخاصــة لــألرسى داخــل ســجون االحتــال
اإلرسائيــي ،خاصــة يف ظــل املنخفضات الجوية ،وعدم
توفــري وســائل الحاميــة والتدفئة ،إضافة ملا يتعرضون له
من عمليات قمع وتنكيل ممنهجة.
ويف رســالة عاجلــة وجهتهــا إىل كل مــن املقــرر الخــاص
املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة مايــكل لينــك ،واملديــر اإلقليمــي للصليــب
األحمــر الــدويل روبري ماردينــي ،ومديرة الصليب األحمر
بغزة مريم مولر ،أكدت الوزارة أن األرسى داخل السجون
وخاصــة (النقــب ،ونفحــة ،ورميــون ،وبــر الســبع) يعانــون
ظرو ًفــا قاســية وصعبــة ،مــن جــراء املنخفضــات الجويــة
األخرية التي صاحبها برد شديد وقارس.
وأوضحــت الــوزارة أن ســجن النقــب يعــد مــن أكــر
الســجون معانــاة ،إذ اضطــر األرسى إىل التــزام غرفهــم

وخيامهــم طــول فــرتة املنخفــض ،ومل يســتطيعوا الخــروج
إىل الساحات الخارجية ،التي ال تزال قامئة عىل الخيام
حيــث تتــرسب إليهــا األمطــار ،وتــؤدي إلتــاف مابســهم
وأغطيتهــا وأماكــن النــوم .وبينــت أن أوضاع األرسى تزداد
صعوبــة يف ظــل اســتمرار إدارة الســجون يف منــع إدخــال
األغطيــة واملابــس الشــتوية ،وانعــدام وســائل التدفئــة،
وتقليــص كميــة املــاء الســاخن الــذي يصــل لــألرسى،
وعــدم متكنهــم مــن اســتخدام امليــاه يف فــرتات الصبــاح
من شدة الربودة ،إذ تجمدت املياه يف الصنابري.
وطالبــت الــوزارة الجهــات الدوليــة بالعمــل عــىل رسعــة
توفــري الحاميــة الدوليــة لــألرسى داخــل الســجون ،وإجبــار
دولــة االحتــال عــىل التزام تلك املعايري الدولية لحقوق
اإلنســان ،والعمــل عــىل زيــارة الســجون اإلرسائيليــة
(النقــب ونفحــة ورميــون وبــر الســبع) ،واالطــاع عــىل
أوضاع األرسى ،وتوفري احتياجاتهم العاجلة من األغطية
واملابــس ،وتحســني ظــروف اعتقالهــم قبــل تفاقــم
أوضاعهم بشكل أكرب.

يف حفل "الوفاء لشهدائها"

شــهر فربايــر /شــباط املقبــل ،وكلفــت وزارة املاليــة بص ــرف
كش ــف الطلبــات املعتمــدة للص ــرف م ــن املســتحقات
ألغــراض الــزواج عــن شــهر يوليو /متوز  ،2020وص ــرف آخ ــر
كش ــفني معتم ــدين ألغــراض العــاج ،وص ــرف الربــع الثال ــث
مـن مكافـآت الثانويـة العامـة اليوم بقيمة (مليوين شيقل).
وأقــرت تســهيات لتجــار ومحطــات الوقــود العاملــة ،بزيــادة
الفــرتة املخصصــة لســداد االلتزامــات املرتتبــة عليهــم،
وتكلي ــف وزارة املالي ــة بتلبي ــة احتياج ــات وزارة الص ــحة
العاجلـة لتشـغيل املستشفى امليداين اإلمارايت ،ووافقت
عــىل تشــكيل لجنــة وطنيــة للتعامــل مــع قضايــا األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف القطــاع ،برئاســة وزارة التنميــة االجتامعيــة،
وعضويــة شــبكة األجســام املمثلــة لــذوي اإلعاقــة ،والعديــد
من املؤسسات الرسمية واألهلية.
واعتمدت اللجنة تشكيل لجنة حكومية برئاسة األمانة العامة
ملجلــس الــوزراء ،لتقييــم أداء البلديــات ،بحيــث تضــم يف
عضويتهــا مختصــني وكفــاءات أكادمييــة ومهنيــة ،واملوافق ــة
عل ــى سـف ــر وف ــد من وزارة الزراع ــة لجمهوري ــة مص ــر للتباحث
حــول االســتفادة مــن الخدمــات البيطريــة ،وعمليــة اســترياد
بيــض التفريــخ .وأشــادت اللجنــة بحالــة التكاتــف الوطنــي
والجهــود الفصائليــة واملجتمعيــة يف مســاندة عمــل لجنــة
طوارئ الشتاء الحكومية والبلديات ،مثني ًة عىل أداء الطواقم
الحكومية العاملة واستعدادها العايل ألداء الواجب.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلديـة غزة

يف الــربد ،إىل جانــب ســوء تهويــة غــرف الســجن ،والرطوبــة
املرتفعــة فيهــا ،وتــرسب الهــواء البــارد ومــاء املطــر لبعــض
الغــرف األمــر الــذي يعرضهــن لإلصابــة بأمــراض الشــتاء
بشكل مستمر.
ً
ومــن ضمــن املعانــاة أيضــا وجــود حاممــات االســتحامم
يف الســاحة ،إذ تضطــر األســريات إىل الذهــاب إىل خــارج
الغــرف لاســتحامم ،يف ظــل انتشــار الســجانني وكامــريات
املراقبة التي تنتهك الخصوصية.
وللتغلــب عــىل بــرودة الشــتاء تلجــأ األســريات ،وفق ســناء،
الرتــداء مابــس ثقيلــة ،وتســخني املــاء البــارد ووضعــه يف
قواريــر باســتيكية ،بجوارهــن مــن أجــل الشــعور بالــدفء،
مشــرية إىل أن أكر ما تعانيه األســريات هو نقلهن بســيارة
البوســطة الحديــدة إىل املحاكــم مــا يزيــد معاناتهــن
ويعرضهن لإلصابة باألمراض.
وتشتيك سناء ،التي أفرج عنها أغسطس عام  ،2016من
آالم شديدة يف مختلف مفاصل الجسم والرقبة مع بداية
كل فصــل شــتاء بســبب مــا تعرضــت له خلــف القضبان ،ما
يجعلها طريحة املرض وأسرية األدوية.

دعت لالطالع عىل أوضاعهم وتحسني ظروف اعتقالهم

الدعليس يعلن دعم جهاز الرشطة بـ 100ألف دوالر
غزة /نضال أبو مسامح:
أعلــن رئيــس لجنــة متابعة العمل
الحكومــي عصــام الدعليــس،
تقديــم دعــم مــايل عاجــل
للرطــة وإداراتهــا املختلفــة
بقيمــة  100ألــف دوالر ،ورعايــة
جهــود رشطــة املــرور والنجــدة
وتقديــم مــا يلــزم من دعم لضبط
الحالة املرورية.
وقــال الدعليــس يف كلمــة لــه
يف حفــل "الوفــاء لشــهداء
الرطــة" يف غــزة أمــس ،إنــه
عــىل الرغــم مــن حجــم التضحيــة
واألمل بفقــدان خــرية الرجــال
مــن الرطــة واألجهــزة األمنيــة،
فــإن أبطــال الداخليــة والرطــة
صمــدوا أمــام كل محــاوالت
الرتكيع والخنوع واالستسام.
وحــرض الحفــل الــذي نظمتــه
املديريــة العامة للرطة ،وكيل
وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلديـة غزة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W6
مشاريع كثيفه العاملة لتحسني الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
اســم املرشوع الفرعي :توريد مواد وأدوات لزوم مرشوع صيانة
ميكانيكية ملرافق املياه والرصف الصحي التابعة لبلدية غزة
 .1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
عــىل منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــني (البنــك
الــدويل) KFW-AFD -ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة -يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
( )MDPIIIوذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ،حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة االثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
 .2وقد حصلت بلدية غزة عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات
املحليــة (املتلقيــة للمنحــة) لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد وأدوات لــزوم مــروع
صيانــة ميكانيكيــة ملرافــق امليــاه والــرف الصحــي التابعــة لبلديــة غــزة وتنــوي
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحة الفرعية يف عمــل دفعات تحت العقد رقم
 MDPIIIW6- 1221109- 35aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 .3تدعــو بلديــة غ ــزة املورديــن التقــدم الســتدراج عــروض أســعار (تســوق
محــي) مــروع مــواد وأدوات لــزوم مــروع صيانــة ميكانيكيــة ملرافــق امليــاه
والرف الصحي التابعة لبلدية غزة مدة التوريد  60يوم ًا ،وحسب اآلليات
املعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.
 .4املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الازمــة مــن بلديــة
غــزة ،مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات ،املهنــدس /رامــي أبو القمبــز ،هاتف:
 082832200فاكس ،082824400 :وذلك ابتدا ًء من الســاعة الثامنة صباح ًا
وحتى الثانية ظهر ًا من تاريخ  2022/01/20وحتى تاريخ .2022/02/02
 .5عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــىل العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/02/02الساعة الثانية عر ظهر ًا وهو موعد فتح املظاريف.
 .6املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
 .7العنوان املشار اليه أعاه :بلدية غزة ،املبنى الرئيي ،الطابق األريض،
مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات ،املهنــدس /رامــي أبــو القمبــز،
ميدان فلسطني ،ص .ب ،.غزة ،قطاع غزة.
بلديـة غزة
بتمويل من:

جانب من الحفل في غزة أمس
اللــواء نــارص مصلــح ،ومديــر عــام
قــوى األمــن الداخي اللــواء محمود
أبــو وطفــة ،ونائب قائد قوات األمن
العــام اللــواء جــامل الجــراح ،ومديــر
عــام الرطــة اللــواء محمــود صــاح
وقيادة الرطة.
وشــدد الدعليــس عــىل أن وزارة
الداخليــة بأجهزتهــا املختلفــة

أثبتــت جدارتهــا وبســالتها يف
حاميــا لشــعبنا ،رغم ما
درعــا
بقائهــا ً
ً
لحــق بهــا مــن اســتهداف ،ورســخت
طريقهــا بــأن الصمــود عقيــدة وأن
القائد يخلفه ألف قائد.
وأضــاف" :االحتــال ظـ ّـن بتوجيــه
الرضبــة الجويــة األوىل لــوزارة
الداخليــة خــال عــدوان ،2008

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
توريد أجهزة عالج طبيعي لوحدة العالج الطبيعي

رقم )(02/EQ/2022

ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد أجهــزة عــاج
طبيعــي لوحــدة العــاج الطبيعــي بالظــرف املختــوم ،وذلــك مــن خــال مــروع " إعــادة
تأهيــل ودمــج مســتدام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنــاء قــدرات املؤسســات الطبيــة يف
قطــاع غــزة " ،بالراكــة مــع الحملــة اليابانيــة مــن اجــل أطفــال فلســطني CCP Japan
وبتمويــل مــن ،Japan Platform – JPFفعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات
واملراكــز الطبيــة املرخصــة حســب األصــول  ،التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي
األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خ ــان يونــس  ،لــراء وثائــق العط ــاء
خــال سـاع ــات الــدوام مــن الساع ــة التاســعة صبــاح ــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا  ،وذلــك
ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/01/19م وحتــى نهايــة دوام يــوم األربعــاء
املوافق 2022/01/26م ،وذلك مقابل  300شيكل رسوم غري مسرتدة مع العلم بأن :
 موعد االجتامع التمهيدي الساعة الثانية عر ظهرا من يوم األربعاء 2022/01/26ميف مقر مركز صحة املرأة – الربيج – دوار الشهدء – بجانب مدارس الوكالة.
 آخ ــر موع ــد لتقدي ــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــني املوافــق2022/01/31م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .
 ســيتم فتــح املظاريــف يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/01/31م الســاعةالواحدة ظهر ًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة.
 إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة  2%من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالةبنكية سارية املفعول .
 تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  10%إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية منقيمة اجاميل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
 ارفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســباألصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
 تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء. ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط . للجمعية الحق يف التجزئة. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار . لاستفســار ميكنكــم االتصــال عــىل املكتــب الرئيــي هاتــف رقــم 2051299-2075929جوال رقم.0599176954:

( تصوير  /رمضان األغا )

أنــه سـ ُـيحدث زعزعــة يف الجبهــة
وجر
الداخليــة لكنــه فشــل يف ذلك ّ
أذيال الهزمية".
وبــني أنــه تــم خــال الفــرتة املاضيــة
إنجــاز املرحلتــني األوىل والثانيــة
من ترقيات الرتب الســامية لضباط
وزارة الداخلية ،التي كانت متوقفة
موضحــا أنــه
خــال ســنوات ســابقة،
ً
قريبــا،
ـة
ـ
ث
الثال
ســيتم إنجــاز املرحلــة
ً
تقديـ ًـرا لجهودهــم وعطائهــم يف
خدمة أبناء شعبنا.
مــن جهتــه ،قــال اللــواء صــاح" :إن
االحتــال فشــل يف كــرس إرادتنــا
ومتريــر مخططاتــه يف رضب
الجبهــة الداخليــة وإدخــال القطــاع

يف فــوىض أمنيــة مــن خــال تدمــري
مقراتها".
وأضــاف املديــر العــام للرطــة:
"جهودنــا متواصلــة مــع النيابــة
والقضاء للعمل عىل إنفاذ وسيادة
القانــون مــن خــال املنظومــة
العدليــة لتحقيــق األمــن والســلم
موجهــا التحيــة
املجتمعــي"،
ً
للشهداء وعوائلهم.
مــن جانبــه ،أشــاد ماجــد أبــو مــراد
شــقيق الشــهيد املقــدم حــازم أبــو
مــراد يف كلمــة ألقاهــا باســم عوائــل
شــهداء الرطــة بالجهــود التــي
تبذلها "الداخلية" وأجهزتها األمنية
لحامية الوطن وأمن املواطن.

رشكة فلسطني إلنشاء وادارة
املناطق الصناعية (بيدكو)

إعالن مزايدة إزالة ركام
تعلــن رشكــة فلســطني إلنشــاء وادارة املناطــق الصناعيــة (بيدكــو) عــن رغبتهــا
يف ازالــة ركام املصانــع املدمــرة ،فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف املزايــدة
واســتام نســخة مــن وثائــق املزايــدة التوجــه إىل مقــر الركــة الكائــن يف
املنطقــة الصناعيــة رشق مدينــة غــزة بجــوار معــرب املنطــار ابتــدا ًء مــن يــوم
الخميــس املوافــق 2022/1/20:مــا بــني الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا وحتــى
الســاعة الرابعــة مســا ًء وذلــك يف موعــد اقصــاه نهايــة يــوم االثنــني املوافــق
 2022/1/24الساعة الرابعة مسا ًء.
ماحظــة /آخــر موعــد لتســليم املزايــدة يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/1/25
الساعة الرابعة عر ًا.
 رسوم االعان عىل من ترسو عليه املزايدة -ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل رقم 2801003:

إعالن تسجيل مركبة

أعل ــن أن ــا /داود محمــد أحمــد األطبــش م ــن س ــكان غــزة الرمــال وأحم ــل هويــة
رقــم  923832810ع ــن رغبت ــي بتس ــجيل املركب ــة رق ــم  3144302م ــن
ن ــوع (ميتســوبييش) موديــل ( )1996لــون (أزرق) وتحمــل شــايص رقــم
( )JMBSRE52ATZ000391ومح ــرك رق ــم ( )GS2242واملسجلة سـابق ًا
باس ــم املواطــن  /منصــور حســني البيــوك ويحمــل هويــة رقــم 410991111
حيــث إننــي اشــرتيت املركبــة ســابق ًا وأرغــب بتس ــجيلها ع ــىل اس ــمي ل ــدى
دائ ــرة ترخي ــص غ ــزة ،فم ــن لديـه اعـرتاض عىل ذلـك عليـه أن يسـجل اعرتاضـه
لـدى الدائـرة املذكورة التابعـة لـوزارة النقـل واملواصات الفلسطينية ،خال
عرة أيام من تاريخ نر هذا االعان.

محليات
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"الشعبية" :ترشيح
ً
رئيسا للمجلس
فتوح
الوطين ال عالقة لنا به

غزة /فلسطن:
عـ ّـدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن ترشــيح حركــة فتــح عضــو لجنتهــا
املركزيــة روحــي فتــوح ملنصب رئيس املجلس الوطني الفلســطينيً ،
خلفا
داخليــا" ،يف إشــارة إىل تحــول املجلــس
لســليم الزعنــون "شــأ ًنا فتحاو ًيــا
ً
الوطني إىل إحدى مؤسسات "فتح".
وقالت عضو املكتب السيايس للجبهة مريم أبو دقة لوكالة "قدس برس":
"ليســت لنــا عالقــة بــه ..يجــب أن تكــون هنــاك انتخابــات للمجلــس الوطنــي
الفلســطيني يشــارك فيهــا الجميــع" .وأضافــت أبــو دقــة أن "األمــر ليــس
محاصصة ،وهذا املوقع يجب أن ُيشغل بواسطة االنتخابات" ،مشرة إىل
رئيســا للمجلــس الوطنــي جــاء يف ظــل "توجــه الجميــع
أن قــرار ترشــيح فتــوح ً
إىل حــوار يف الجزائــر ،وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر أهــم بنــد مــن بنــود ذلــك
الحــوار" .وعــدت القياديــة يف "الشــعبية" أن املرشوع الوطني الفلســطيني
"يتعــرض لعمليــة تطهــر عرقــي ،تتــم مــن خاللهــا تصفيــة املــرشوع الوطنــي
بأكمله ،واملطلوب وحدة كل القوى ،ودون ذلك لن تقوم لنا قامئة".
وكشــفت أبــو دقــة أن وفــد "الجبهــة الشــعبية" لحــوارات الجزائــر ،يف طريقــه
إىل هناك ،مشرة إىل أنه "وفد قيادي رفيع من الداخل والخارج".

كراجة يدعو لضغط فصائيل
وحقويق عىل السلطة
لوقف انتهاكاتها

رام الله /فلسطن:
دعــا الناشــط الحقوقــي مهنــد كراجــة ،أمــس ،الفصائــل واملنظــات
الحقوقيــة إىل اتخــاذ مواقــف حقيقيــة ضاغطــة عــى الســلطة بــرام اللــه
لوقف انتهاكاتها لحقوق اإلنسان يف الضفة الغربية املحتلة.
وأكد كراجة يف ترصيح صحفي أن عدم اتخاذ أي مواقف مينح السلطة
غطــاء لزيــادة حــاالت القمــع وانتهــاك حقوق اإلنســان ،وأن املطلوب من
الفصائــل التدخــل ،ألن االعتقــاالت السياســية ال تقتــرص عــى كــوادر
حركة بعينها ،بل تطال الجميع.
وقال إن هناك دورا مها ملؤسســات حقوق اإلنســان املحلية والدولية
التــي ال تقــوم بدورهــا املطلــوب يف نــرصة املعتقلــن السياســين
والتضامــن معهــم ،الفتــا إىل وجــود مالحظات عى بعضها لكونها مقربة
من السلطة وتتغاىض عن انتهاكاتها.
وأفــاد بــأن عــام  2021كان "حالــكا جــدا" ومــن أكــر األعــوام ظالمــا منــذ
قــدوم الســلطة إىل أرض الوطــن عــام  ،1993مبينــا أن التجــاوز األكــرب
فيــه كان جرميــة اغتيــال أجهــزة أمنهــا الناشــط واملعــارض الســيايس
نــزار بنــات والشــاب أمــر اللــداوي .وأشــار إىل أن جرميــة القتــل العمــد
للمعــارض بنــات ســابقة خطــرة ارتكبتهــا الســلطة ،وقوبلــت مبظاهــرات
تنديــد عديــدة اعتقلــت خاللهــا أجهــزة أمنهــا أكــر مــن  200مواطــن ال
يــزال يعقــد لبعضهــم محاكــات .وبــن كراجــة أن انتهــاكات الســلطة
خــالل العــام املنــرصم طالــت طلبــة جامعــات ومحرريــن ومشــاركن يف
جنــازات الشــهداء ومواكــب اســتقبال األرسى ،الف ًتــا إىل إمكانية إصدار
مذكرات توقيف واعتقال بحق مســؤويل الســلطة املســؤولن عن هذه
االنتهاكات بالتوجه للقضاء الدويل .وطالب السلطة بالرتاجع عن نهج
القمــع واالعتقــال الســيايس ،وااللتــزام بالقانــون األســايس الفلســطيني
الذي يدعو إىل احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام باملعاير الدولية التي
تحرتم حقوق اإلنسان والنشاط السيايس والحقوقي.

الحراكيون ضد اغتيال بنات:
محكمة رام هللا لم تستطع إدانتنا

رام الله /فلسطن:
قــال عضــو التجمــع الوطنــي الدميقراطــي الفلســطيني عمــر عســاف،
وأحد النشطاء الذين تحاكمهم السلطة بتهمة االعرتاض عى اغتيال
إن املحكمــة مل تثبــت ضدنــا أي أدلة
املعــارض الســيايس نــزار بنــاتَّ :
برأت يف جلســتها أمس
إلدانتنــا .وأضــاف أن محكمــة الصلــح برام الله ّ
ً
وحقوقيا ُعرضوا عى محكمة بحجة التجمهر
ناشطا
 15من أصل 33
ًّ
غــر املــرشوع ،وخــرق حالــة الطــوارئ ،وإثــارة النعــرات العنرصيــة
واملذهبية ،يف حن ستواصل الحقا محاكمة البقية.
وأشار عساف إىل أن "ما جرى ليست له عالقة بالقضاء ،وكل القضية
كانــت ملفقــة ببعــد ســيايس وأمنــي" ،معر ًبــا عــن أملــه أن تســتخلص
الســلطة العــرب والــدروس مــا حصــل وأن تكــف عــن هــذه املالحقــات
البائسة التي انتهت عمليا برباءة املتهمن.
دولة فلسطن
السلطة القضائية
ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع /مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

إىل املدعى عليه /محمد عاد عثان طه من غزة وسكانها سابق ًا ومجهول
محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غــزة يف دولــة تركيــا ،يقتــي حضــورك إىل
هــذه املحكمــة يــوم الخميــس املوافــق 2022/2/24م الســاعة التاســعة
صباح ـ ًا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/766م وموضوعها تفريق
للــرضر مــن التعليــق واملرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة /دينــا
أميــن عبــد الرحمــن الكحلــوت مــن غــزة وســكانها ،وإن مل تحــرض يف الوقــت
املعــن أو ترســل وكيـ ًـال عنــك أو تبــدِ للمحكمــة معــذرة مرشوعــة فســيجري
بحقــك املقتــى الرشعــي ،لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول .وحــرر
يف 2022/01/19م.
قايض غزة الرشعي
القايض الرشعي /محمود سامل مصلح

ً
بعيدة عنها
أصابع االحتالل ليست

حلوم لـ"فلسطني" :قرارات "مركزية فتح"
"استمرار الختطاف الحركة والمنظمة"
عان-غزة /نور الدين صالح:
اســتهجن أمــن الشــؤون الدوليــة يف املؤمتــر
الشــعبي لفلســطينيي الخــارج د .ربحــي حلــوم،
إعــادة اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" تجديــد
رئيســا لهــا وللجنــة
"ثقتهــا" مبحمــود عبــاس
ً
عادا ذلك "استمرا ًرا
التنفيذية ملنظمة التحريرًّ ،
ملسرة اختطاف فتح واملنظمة".
وقــال حلــوم يف مقابلــة مع صحيفة "فلســطن"،
إن "هــذه القيــادات برئاســة عبــاس ،اختطفــت
حركــة "فتــح" وحولتهــا إىل عبــاءة ملزيــد مــن
الفســاد والتنــازالت وخدمــة االحتــالل وصـ ً
ـوال
لتحقيق أهدافها الشخصية".
ومســاء أول مــن أمــس ،أعلنــت اللجنــة املركزيــة
لحركــة فتــح يف اجتاعهــا يف مقــر املقاطعــة
بــرام اللــه ،تجديــد "ثقتهــا" باإلجــاع برئيــس
رئيســا للحركــة واللجنــة
الســلطة محمــود عبــاس ً
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر ،كــا جــرى ترشــيح
روحــي فتــوح لرئاســة املجلــس الوطني ،وحســن
الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية ،وعزام األحمد
لتنفيذية املنظمة.
الذعــا عــى قيــادات "فتــح"،
وشــن حلــوم
هجومــا ً
ً
قائـ ًـال" :هــذه القيــادات ال تتحــدث عــن مصالــح
الشــعب الفلســطيني ،إمنــا كل همهــا التزاحــم
عــى مواقــع قياديــة يف الســلطة واالحتفــاظ

مبناصــب متقدمــة يف صنــع القــرار ،للمحافظــة
عى مصالحها الشخصية".
وشــدد عــى أن "أهــداف هــذه القيــادات تتمثــل
مبــدى تحقيــق املناصــب وكســب املصالــح
بعيـ ًـدا عــن الشــعب الفلســطيني والقضيــة
مؤكدا أن عباس وشــخصيات متنفذة
الوطنية"،
ً
حولــه ،ســتبقى مختطفــة لحركــة "فتــح" ومنظمــة
التحرير.
ـادئ "فتــح"
وأضــاف أن "عبــاس داس بأقدامــه مبـ َ
التــي تنــص عــى أن كل من يتعامل مع االحتالل
ُيحكــم شـ ً
غيهــم
ـنقا حتــى املــوت ،ويبقــون يف ِّ
ـادا تجديــد
وتنســيقهم األمنــي مــع االحتــالل" ،عـ ًّ
"تكريســا للفســاد والبيــع
الثقــة بهــذه القيــادات
ً
والخيانة".
وتو َّقــع أال يصمــت الشــعب الفلســطيني يف
جميــع أماكــن وجــوده طويـ ًـال عــى مارســات
الســلطة وقادتهــا الغارقــة بالتنســيق مع االحتالل
وتحقيــق املصالــح الشــخصية" ،الشــعب
كالربكان وسينفجر يف أي لحظة".
وطالــب حلــوم ،الشــعب الفلســطيني بأن يرتجم
غضبــه إىل فعــل عــى أرض الواقــع مــن خــالل
ســلخ هــذه القيــادة عــن الجســد الفلســطيني،
والتوجه نحو العصيان املدين ضد السلطة كا
االحتالل.

أصابع االحتالل
ومل يســتبعد تدخــل االحتــالل يف تجديــد الثقــة
ً
مضيفــا:
لهــذه القيــادات وخاصــة "أبــو مــازن"،
"أصابع االحتالل ليست بعيدة عن الرتشيحات
وتحديد املواقع".
وبـ َّـن أن تواصــل االحتــالل مــع الســلطة ليــس
جديـ ًـدا ،بــل اعتــاد عبــاس التنســيق وااللتقــاء
ً
مستدال بلقائه
بقادة االحتالل طيلة فرتة حكمه،
األخر مع وزير جيش االحتالل بيني غانتس يف
مستوطنة قرب (تل أبيب).
وأشــار حلــوم إىل أن مصالــح عبــاس تتناغــم
مــع مصالــح االحتــالل ،وهــو مــا تحدثــت بــه
قيــادات إرسائيليــة عقــب انتهــاء اجتــاع مركزيــة
"فتــح" ،واملارســات عــى األرض ترتجــم أقــوال
االحتالل.
وجــدد حلــوم التأكيــد أن مارســات قيــادات
الســلطة عــى األرض تؤكــد مواصلتهــم سياســة
الفســاد والتنــازالت والتنســيق مــع االحتــالل،
وانشغالها يف تأمن جيوبهم مبالين الدوالرات
عى حساب الشعب والقضية الفلسطينية.
وأوضــح أن الوقائــع عــى األرض تثبــت
مســاعي الســلطة يف خدمــة االحتــالل وصنــع
األجيــال الشــابة اإلرسائيليــة وتهميــش الشــباب
الفلسطينين وتركهم يف سجون االحتالل.

الستعادة اإلرث الوطين لجامعة بريزيت

الحركة الطالبية يف بريزيت تدعو
الطلبة لاللتفاف حول مطالبها
برزيت /فلسطن:
دعت الحركة الطالبية يف جامعة
برزيــت جموع الطلبــة لاللتفاف
حول مطالبها واملشــاركة الفاعلة
يف اعتصامهــا الريــادي ،تحــت
شــعار "مســتمرون" ،الســتعادة
اإلرث الوطني لجامعة برزيت.
وشــهد االعتصــام أمــس ،لليــوم
التاســع عــى التــوايل ،حضــو ًرا
ً
مكثفــا مــن طلبــة الجامعــة
املتضامنــن مــع الحــراك
الطــاليب ،يف ظــل أجــوا ٍء مــن
التكاتــف والرتابــط ،وشــغل
الوقــت بعــدد مــن األنشــطة
اإلبداعية واإلنجازات الثقافية.
الكتلــة
منســق
واســتنكر
اإلســالمية يف جامعــة برزيــت
نــادر عويضــات رفــض إدارة
الجامعة تشــغيل وســائل التدفئة
للطلبة املعتصمن يف ظل الربد
أن االجتــاع
القــارس ،مشــرا إىل ّ
األخر مع إدارة الجامعة مل يحرز
تقدما بل عى العكس "ما زالت
إدارة الجامعــة متاطــل وترفــض
تنفيــذ أيــا مــن مطالــب الحركــة
الطالبية املحقة".
وأضاف عويضات أن تعنت إدارة
الجامعــة ورفضهــا لــكل املطالــب
يــدل عــى أن قراراتهــا ليســت
بيدهــا وإمنــا بأيــدي أطــراف
خارجيــة ،مشــددا عــى اســتمرار

الحركــة الطالبيــة يف اعتصامهــا
حتــى تحقيــق مطالبهــم ،وعــى
رأســها إقالــة القائــم بأعال عميد
شؤون الطلبة عنان األترة ونائب
رئيس الجامعة غسان الخطيب.
وأكــد الحــراك الطــاليب يف
برزيــت أن محاولــة ابتــزاز طلبــة
جامعــة برزيــت إلقصــاء الحــراك
الطــاليب يف جامعتهــم ،وت ـ ْرك
ممثــي الكتــل الطالبيــة فرائــس
لالحتــالل بأجهزتــه ومنســقيه،
وإلدارة الجامعة إمنا هو وهم.
وطالــب الحــراك بإقالــة عميــد
شــؤون الطلبــة "ملــا بــدر منهــا
مــن تعنــت يف حــل املشــكالت
داخــل الحــرم الجامعــي ،وســوء
إدارتهــا لهــا ،ومنعهــا مــن دخــول
الجامعــة" ،وإقالــة الناطــق
الرسمي باسم الجامعة "ملواقفه
املشــينة وغر الوطنية بحق أبناء
الكتل الطالبية".
وعــى صعيــد حريــات الطلبــة،
دعــا الحــراك إدارة الجامعــة
ومجلــس األمنــاء إىل التدخــل
ـب
الفــوري إلنهــاء اعتقــال أي طالـ ٍ
عــى خلفيــة عملــه الســيايس
داخــل أســوار الجامعــة ،كــا
طالــب إدارة الجامعــة ،وعــادة
شــؤون الطلبــة بعــدم املســاس
ٍ
نشاط وطني أو نقايب ينظمه
بأي
الطــالب ،وتقديــم التســهيالت

دولة فلسطن
وزارة
الحكم املحي
إعالن صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن /بإيداع ترخيص صالة أفراح

منطقة التنظيم :النصرات
تعلــن اللجنــة املركزيــة للتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظــات غــزة للجمهــور
الكريــم بأنهــا قــد قــررت بجلســتها رقــم  2021/41املنعقــدة بتاريــخ
 2021/12/16إيداع ترخيص صالة أفراح للسيد /خالد رمضان أبو ملوح
عــى أرض القســيمة رقــم ( )4مــن القطعــة رقــم ( ) 2326وعليــه يحق لجميع
ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة باملنطقــة
بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة أخرى أن يتقدموا باعرتاضاتهم
عــى املــرشوع وذلــك خــالل مــدة ( 30يــوم) مــن تاريــخ نــرش اإلعــالن تقــدم
االعرتاضات لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها يف بلدية
النصرات وللســيد /ســكرتر اللجنة املركزية مبكتبه بوزارة الحكم املحي
خالل ساعات الدوام الرسمي.
(( وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة))
اللجنة املركزية لألبنية لتنظيم املدن
مبحافظات غزة

املمكنــة للطلبــة دون قيــدٍ أو
رشط.
وتتضمــن مطالــب الحــراك
تنفيــذ مــا تــم توقيــع العمــل
عليــه يف االعتصــام الطــاليب
املــايض يف الثامــن مــن نوفمــرب/
ترشيــن الثــاين ،وعــدم محاســبة
ـب عــى خلفيــة عملــه
أي طالـ ٍ
النقايب والســيايس داخل أســوار
الجامعــة ،ســواء كان ينتمــي ألط ـ ٍر
طالبية أو مستقل.
وشــدد الحــراك الطــاليب عــى
أنــه يرفــض الجلــوس عــى
طاولــة الحــوار يف حــال وجــود
كلٍ مــن عميــدة شــؤون الطلبــة،
واملتحــدث الرســمي باســم
الطلبــة ،ونائــب رئيــس الجامعــة
للتنميــة وإدارة املرافــق ،مــع
تأكيد وجود رئيس الجامعة عى
رأس أي جلســة حــوار مــع الحركــة
الطالبية.
ودعــت الكتــل الطالبيــة جميــع
مكونــات مجتمــع الجامعــة،
طلبتهــا
لدمــاء
لالنتصــار
وتضحياتهــم ،ونــادت الطلبــة
لاللتفاف حولها الستعادة اإلرث
الوطني لجامعة برزيت.

وكان ممثلــو الكتــل الطالبيــة قــد
ـاع عقــد قبــل
أشــاروا إىل اجتـ ٍ
ثالثــة أيــام مــع إدارة الجامعــة
بحضــور رئيســها بشــارة دومــاين،
ونوابــه ونقابــة العاملــن تــم فيــه
اســتعراض مجريــات األحــداث
التــي عصفــت بالجامعــة خــالل
األيــام األخــرة وتداعياتهــا ،عــى
أن تلتئم جلسات االجتاع الحق ًا
بهــدف الوصــول إىل اتفــاقٍ بــن
اإلدارة والكتل الطالبية.
وكانــت قــوات خاصــة تابعــة
لالحتــالل اقتحمــت قبــل نحــو
جامعــة
أســبوعن ،محيــط
برزيــت واعتقلــت عــددا مــن
الطــالب وممثــي الكتــل ،مــن
بينهــم ممثــل الكتلــة اإلســالمية
الطالــب الجريــح إســاعيل
الربغويث ،والذي مددت اعتقاله
ونقلته إىل سجن مجدو.
عــى صعيــدٍ آخــر ،اســتنكرت
الكتلة اإلسالمية ،أول من أمس،
اعــرتاض أجهــزة أمــن الســلطة
مركبــة مجموعــة مــن الطــالب،
بالقــرب مــن بوابــة الجامعــة
الرشقيــة وطلــب هوياتهــم
ومنعهم من دخول الجامعة.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /08
الخاصة :تعاقد الستئجار طابعات
لزوم طباعة الفاتورة الشهرية
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 2022/01/27وحتى الساعـة  12:00ظهر ًا
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الخميــس املوافــق 2022/01/27الساعة  01:00ظهر ًا
 ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييسبغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثالثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم الخميــس املـواف ــق
 2022/01/20علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  50شيكـل فقط ( غر مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا بقيمــة  3%مــن اجــايل قيمــة العطــاءمبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا.
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعالن (ملدة يومن) عى من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعالن . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
• بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

ماذا بعد؟
د .فايز أبو شمالة

كما استقالت حنان
عرشاوي يستقيل
سليم الزعنون

مل تـ ِ
ـأت اســتقالة ســليم الزعنــون رئيــس املجلــس الوطنــي
الفلســطيني مــن بــاب التقــدم يف الســن ،كــا يشــاع ،ومل تـ ِ
ـأت
مــن زاويــة امللــل الســيايس ،اســتقالة ســليم الزعنــون مــن رئاســة
املجلس الوطني جاءت من منطلق االختالف ،وعدم قدرة الرجل
عــى تحمــل املســؤولية ملــا وصلــت إليــه الحالــة الفلســطينية ،وال
ســيا بعــد أن حــدد ســليم الزعنــون رئيــس املجلــس الوطنــي تاريخ
 20/1/2022موعـ ًـدا النعقــاد املجلــس املركــزي ،جــاء ذلــك يف
ترصيــح صحفــي صــدر عنــه بتاريــخ  ،15/12/2021قــال فيــه :إن
رئاســة املجلــس الوطنــي الفلســطيني واللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية قــررت دعــوة املجلــس املركــزي الفلســطيني
لالنعقــاد ،ملناقشــة األوضــاع التــي تهــم الســاحة الفلســطينية
والتصــدي ملــا تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية مــن هجمــة
اســتعارية رشســة ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،وتطوير وتفعيل دور
مؤسســات ودوائــر منظمــة التحريــر الفلســطينية ،ومتتــن الوضــع
الداخــي ملجابهــة كل تلــك األخطــار ،ويف مقدمتهــا محــاوالت
االحتالل اإلرسائيي املتسارعة ،لتنفيذ مرشوعه االستيطاين يف
األرايض الفلســطينية ،وخاصــة يف مدينــة القــدس ،وتنكــره لــكل
قرارات الرشعية الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.
بعــد شــهر مــن هــذا الترصيــح؛ تأكــد لرئيــس املجلــس الوطنــي
اســتحالة عقــد املجلــس املركــزي ،وأن هنــاك معوقات تحول دون
كرس حالة الجمود واالنتظار عى الساحة السياسية الفلسطينية،
لــذك مل يجــد الرجــل مــن بــد إال االســتقالة ،والنــأي بنفســه عــن
هــذا الوضــع املأســاوي ،الــذي وصلــت إليــه القضية الفلســطينية،
فجــاءت االســتقالة قبــل يومــن مــن املوعــد الــذي حــدده لعقــد
جلسة املجلس املركزي.
وكان ســليم الزعنــون قــد دعــا يف افتتاحيــة العــدد ( )66مــن مجلــة
املجلــس الربملانيــة التــي صــدرت بتاريــخ  ،2021 /5/12إىل
اســتثار جلســة املجلــس املركــزي القــادم لكرس محــددات الوضع
القائم وقيوده ،فكتب يقول :إنه يف ضوء سياســة كســب الوقت،
وامتناع وماطلة الدول الكربى ويف مقدمتها إدارة بايدن ،وتخي
مجلــس األمــن الــدويل عــن تحمــل املســؤولية ،وعــدم االســتجابة
لنــداءات الشــعب الفلســطيني وقيادتــه لتنفيــذ القــرارات الدوليــة
تجــاه قضيتنــا ،والفشــل يف تحقيــق الســالم الــذي ينهــي االحتــالل
ألرضنــا ،فــإن كل ذلــك يفــرض علينــا اإلعــداد ملواجهــة شــاملة
مــع االحتــالل عــى املســتويات كافــة ،الداخليــة والخارجيــة ،ألن
االنتظــار أكــر مــن ذلــك يعنــي املزيــد مــن ضيــاع الحقــوق ،ويفــرسه
العامل والعدو اإلرسائيي بأنه قبول وتعايش مع الوضع القائم.
هــذه االفتتاحيــة مهــدت لالســتقالة ،فالــذي ال يقبــل التعايــش مــع
الوضع القائم يفتش عن البدائل ،وقد وجدها الزعنون بحكم السن
يف االســتقالة ،وقــد وجدهــا غــره بتأييــد تنظيــات املقاومــة يف
غــزة ،كخــر بديــل لتنظيــات التنســيق والتعــاون األمنــي،
15
التي تشارك يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،
دولة فلسطن
وزارة الحكم املحي
بلدية الزوايدة

إعالن للعموم

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء ببلدية الزوايدة أنه قد تقدم الســيد/
عبــد العزيــز حــاد حمــود أبــو ســتة بطلــب للحصــول عــى خدمــات لــألرض
والبناء القائم ،البالغة مســاحتها (500م ،)2الواقعة يف أرض القســيمة رقم
( )30من القطعة رقم ( )146أرايض الزوايدة.
وحيث من شــأن هذا الطلب منح املذكور خدمات لألرض والبناء املذكور
بعد توافر كافة الرشوط واإلجراءات املتبعة ودفع الرسوم املطلوبة.
فكل من لديه اعرتاض عى ذلك أو اعرتاض عى امللكية عليه التقدم للجنة
التنظيــم املحليــة ببلديــة الزوايــدة للتعــرف عــى موقــع األرض املزمــع منحهــا
خدمــات أو االعــرتاض عــى الطلــب أو امللكيــة مبقــر املجلــس خــالل مــدة
أقصاها خمسة عرش يوم ًا من تاريخ نرش اإلعالن يف أوقات الدوام الرسمي.
حرر يف2022/1/19 :
أ .سامي عبيد أبو مدين
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء /بلدية الزوايدة
دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2020/6389

إىل املنفذ ضده /وسام تحسن يحيى أبو عايص
طبق ـ ًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بداية غزة يف الشــيك باملســحوب
عــى بنــك فلســطن املحــدود ويحمــل رقــم  30000050املســتحق الدفــع
والبالغة قيمته  3600شــيكل (ثالثة آالف وســتائة شــيكل) والصادر لصالح
طالــب التنفيــذ /محمــد عليــان عطيــة التلباين والقــايض بإلزامك بدفع قيمة
الشيك مبلغ قدره  3600شيكل لصالح طالب التنفيذ.
لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعن ،وإذا مل
ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش
تحــرض يف املــدة املذكــورة فإنــك تعــد
ً
دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
التاريخ2022/01/17:م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة
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"عميل الموساد" يف غزة
أحمد الكومي

إنجــاز كبــري ومختلــف ســجلته أجهــزة أمــن املقاومة الفلســطينية يف قطاع
غــزة ،بإعــان إلقــاء القبــض عــىل أحــد املتخابريــن مع جهاز االســتخبارات
اإلرسائيليــة "املوســاد" واعتقالــه ،املكلــف مبهــام ميدانيــة خارجيــة،
واملتورط مبارشة يف اغتيال الشهيد "فادي البطش" ،برفقة آخرين.
ربط الصمت لسان املؤسسة األمنية اإلرسائيلية أمام قدرة املقاومة يف

نشــاط االســتخبارات املضــادة ،وعــدم تخليهــا عــن ماحقــة وتتبــع جرميــة
اغتيــال أحــد عنارصهــا يف دولــة أخــرى ،وشــجاعة وضــع الــرأس يف الــرأس
مع أخطر أجهزة االستخبارات يف العامل.
عب "يــوين بن مناحيم"
يجري،
ـا
وبــن حالــة املفاجــأة ومحاولــة تصديــق مـ
ّ
الضابــط الســابق يف ســاح االســتخبارات العســكرية اإلرسائيليــة ،ويتــم
اســتضافته عــب وســائل اإلعــام بصفــة محلــل ســيايس ،وهــو وثيــق الصلة
باملؤسسة األمنية ،عن حال األمن اإلرسائييل بعد االعتقال.
عـ ّـدد بــن مناحيــم ،يف مقــال بخــط ســاخط ،عمليــات للموســاد ضــد
املقاومــة ،مثــل اغتيــال املبحــوح والــزواري واعتقــال رضار أبــو ســييس،
وغريهــم ،يف محاولــة منــه لتقديــر الــذات وموازنــة ّ
الكفــة يف الــرأي العــام
اإلرسائيــيل ،إىل قولــه "إن التقديــر يف قطــاع غــزة هــو أن املوســاد مل يقــل
بعد كلمته األخرية ضد نشطاء حاس يف الخارج".

بــدت جملــة إعــان االعتقــال صادمــة ،لكونهــا املـ ّـرة األوىل يف تاريــخ
أجهــزة أمــن املقاومــة يف غــزة التــي يتــم فيها اعتقال أحد عماء املوســاد
املكلفن مبهام ميدانية خارجية ،والخطورة التي يقدرها جهاز املهات
الخاصــة يف إرسائيــل ،أن اعتقــال العميــل سيكشــف آليــة العمــل الخاصــة
باملوســاد ،مــن ناحيــة التجنيــد والتشــغيل واالتصــال والتواصــل والتمويل
وآليــات التنقــل يف الخــارج ،وسيســاعد يف التحقيــق يف جرائــم ماثلــة
مثل اغتيال املبحوح والزواري.
مبجــرد دخــول العميــل قطــاع غــزة وضــع تحــت املتابعــة األمنيــة املكثفــة
ً
وصوال إىل اعتقاله ،وهذا تأكيد ٍ
كاف أن غزة أرض حرام عىل املتعاونن
مع أجهزة أمن االحتال ،وخطاب حازم للموساد" :لسنا ساحتك".
الســاحات الخارجيــة مســتباحة بشــكل خطــري مــن املوســاد ،لذلــك يلجــأ
الســتخدام الوســائل الرخيصــة (العمــاء) يف املهــات الخطــرية ،بعكــس

الوضع يف غزة الذي اضطر معها الستخدام "السرييت متكال" وغريها،
وزج بفلــذات كبــده إىل القطــاع ،عــىل الرغــم مــن معرفتــه بأنــه لــن يخــرج
ّ
سا ً
ملا ،وأنه أمام عدو ال يقاوم بالرثثرة.
إن إدارة ملــف العميــل بعــد عمليــة االعتقــال ،والوصــول إىل هــذا اإلنجــاز
النوعــي ،يــدل عــىل حيويــة وقــدرة األجهــزة األمنيــة يف غــزة عــىل التعامــل
مــع التحديــات الكبــرية ،وأنهــا ال تســتصغر عــد ًوا ،بــل تظهــر بحجمها كبرية
أمامــه .ال بــد أن عمليــة االعتقــال قــادت إىل نشــوء قنــاة اتصــال بــن حركــة
حــاس مــع الســلطات املاليزيــة للتعــاون وإعــادة التحقيــق مــن جديد يف
ملــف اغتيــال الشــهيد البطــش ،عــىل ضــوء املعلومــات الوفــرية التــي يف
يديهــا ،ومــن املؤكــد أن ذلــك ســيقود إىل تفاصيــل جديــدة متنــع تكــرار
مثــل هــذه االغتيــاالت مسـ ً
ـتقبا ،وهــو مــا ســابق "بن مناحيــم" لنفيه ،وهو
مدرك بأن ما حصل حدث خطري يفوق القدرة عىل الفهم.

لصوص الوطن
اجتمع لصوص الوطن وقرروا تعين أحدهم رئيسا للمجلس الوطني الذي
يفــرتض بــه أن يجمــع ممثــيل الشــعب ،ولكنــه برأيهــم ملكيــة خاصة ال ينبغي
سموه
قانونيا
ألحد أن ينافسهم عليه ،وكانوا من قبل أقاموا صولجا ًنا
وهميا َّ
ًّ
ًّ
"املحكمــة الدســتورية" وهــم مــن داس "القانــون األســايس الفلســطيني"
الــذي ميثــل الدســتور الفلســطيني تحــت أقدامهــم وقــرروا تعطيل املجلس
الترشيعي بعد أن تنكروا لخيار الشــعب ،ونتائج صندوق االقرتاع ،وحاربوا
ً
ممثا له تحت قبة البملان.
وحارصوا من اختاره الشعب
تنكــر لصــوص الوطــن لعمــوم الشــعب حــن قــرروا تعيــن أحدهــم عضوا يف
أعــىل الهــرم للبيــت الفلســطيني الــذي يفــرتض أن يجمــع الــكل الفلســطيني
"اللجنــة التنفيذيــة لنظمــة التحريــر الفلســطينية" ،واختــاروا أقربهــم مــودة
لاحتــال الصهيــوين ،وأكرثهــم قــدرة عــىل التزلــف لضبــاط اإلدارة املدنيــة
التي تحكم الباد والعباد يف الضفة املحتلة ،وكأين بتلك اإلدارة ستتحكم
بقرار منظمة التحرير ولو بعد حن.
جميعــا باتــوا فاقديــن لحياء اإلنســان والحس
لصــوص الوطــن الذيــن نعرفهــم
ً
الوطنــي ،فــا يضريهــم القيــام بزيــارة وزيــر جيــش االحتــال واحتســاء كــوب
مــن الشــاي يف بيتــه الــذي رسقــه عنــوة مــن آبائهــم األولــن ،وال يعرتيهــم
خجــل حــن ُيعلــن املحتــل عــىل املــأ أنــه منحهــم حفنــة مــن التســهيات
واالمتيــازات واألمــوال مقابــل أن يواصلــوا مســرية الذلــة والخنــوع وتوفــري
الحايــة للمســتوطنات ،وماحقــة الفلســطينين الثائرين عــىل مرارة الواقع

وظلم االحتال.
ـريا مناشــدة
لصــوص الوطــن أعربــوا عــن غضبهــم الشــديد ،فقــد أزعجهــم كثـ ً
"ســنديانة فلســطن" لرمــز املقاومــة الفلســطينية بــرضورة الضغــط عــىل
االحتــال لإلفــراج عــن األرسى ،تلــك األم الفلســطينية التــي قدمــت ولدهــا
ـهيدا ،وتخــى عــىل نجلهــا األســري مــن املــوت نتيجــة اإلهــال الطبــي
شـ ً
يف ســجون االحتــال ،وهُ ــدم بيتهــا خمــس مــرات ،ومــا زالــت تنتظــر صابــرة
أحكامــا باملؤبــد يف ســجون
اإلفــراج عــن أبنائهــا الخمســة الذيــن يقضــون
ً
االحتــال ،وكأين بأولئــك اللصــوص يفرحــون ملعانــاة أرسانــا ،وينزعجــون
ملجــرد تحريرهــم مــن األرس ،فيطلقــون كابهــم الضالــة لتنهــش يف أجســاد
املحررين ،وتهاجم مواكبهم ،وتنزع راياتهم ،وتعيد اعتقالهم من جديد.
لصــوص الوطــن نهبــوا مؤسســات الوطــن وخرياتــه ،ومل تســلم مؤسســة مــن
تدخلهــم لصالــح تعيــن أحدهــم يف أركانهــا ،ونــرشوا الفســاد واإلفســاد
بــن العبــاد ،حتــى فاحــت رائحتهــم العفنــة عــىل شــكل نتائــج اســتطاعات
رأي باتــت تعــب جميعهــا عــن واقــع مدمــر يحيــاه الفلســطينيون يف الضفــة
املحتلة.
لصــوص الوطــن ال يعتــبون أنفســهم جــز ًءا مــن هــذا الــراع يف األرض
املقدســة ،فهم عند كل مواجهة بن الفلســطينين واالحتال يقفون عىل
الحيــاد ،فرتاهــم يطلقــون بيانــات ومناشــدات بــرضورة الحفــاظ عــىل الهدوء
والتهدئة ،فهم يدركون أن بركان الغضب سيقتلعهم إذا ما بلغ ذروته ،وإذا

دوما ينحازون
ما اضطروا للتعبري عن رأيهم يف بعض األحيان فإننا نجدهم ً
لاحتــال ،فهــم عــىل ســبيل املثــال عطلوا تقرير غولســتون الذي يفضحك
جرائــم االحتــال ،وأوقفــوا ماحقــة املحتــل يف املحاكــم الدوليــة ،ثــم قــرروا
مؤخرا حل لجنة توثيق جرائم االحتال!!
ً
لصــوص الوطــن وحــن تذكــر غــزة وأهلهــا فإنــك تستشــعر غضبهــم غــري
املفهــوم حيالهــا ،فهــم شــاركوا يف حصارهــا ،وحرمــوا أهلهــا مــن مقومــات
الحيــاة ،ويف مقدمتهــا الــدواء والكهربــاء والرواتــب التــي ُتغيــث عوائلهــا،
وحــن يســئل أحــد صغارهــم عــن رضورة دعمهــا وتعزيــز بنيتهــا التحتية التي
دمرهــا االحتــال حــن انتفضــت غــزة ملــؤازرة القــدس وأهــايل الشــيخ جــراح
يرد بلسان صهيوين ً
قائا" :من تسبب بالعدوان عىل غزة عليه ان يتحمل
املســؤولية ،وكان املطلــوب منــه ان يعــرف عواقــب هــذه الحــرب وبالتــايل
أن يجنــب ابنــاء شــعبنا يف غــزة ويــات الحــرب" ،وكأين بهــذا الصغــري
قــد أرسف بالــرشب حتــى غــرق يف ســكرته قبيــل عــدوان االحتــال عــىل
املعتكفن يف األقىص يف رمضان املايض ،ومل يسمع حينها استغاثاتهم
ليحمــل غــزة وأهلهــا
لغــزة واملقاومــة ،ومل يســتفق إال بعــد انتهــاء العــدوان
ّ
املسؤولية عن شجاعتهم التي يفتقدها لصوص هذا الوطن.
لصوص الوطن ال يرون من الوطن سوى أسوار املقاطعة يف قلب رام الله،
وصموا آذانهم عن مناشدات تعزيز صمودها،
فقد تناسوا القدس وأهلها،
ّ
وأغمضــوا أعينهــم عــن معانــاة أهلنــا يف مخيــات اللجوء والشــتات ،وأداروا

ماجد الزبدة

األمريــن يف الداخــل املحتــل،
ظهورهــم الســتغاثات أهلنــا الذيــن يعانــون
ّ
وليــس آخرهــا مشــاهد التهجــري القــري ألهلنــا يف النقب املحتل ،فا هم
عبوا عن تضامنهم مع الفلســطينين يف مواجهة االحتال ،وال هم أعربوا
للمحتــل عــن رفضهــم لسياســاته العدوانيــة ،خو ًفا من إقدامــه عىل حرمانهم
مــن االمتيــازات االقتصاديــة ،وبطاقــات  VIPالتــي توفــر لهــم ولزوجاتهــم
وأبنائهم إمكانية التسوق يف شوارع تل أبيب وضواحي الوطن املحتل.
لصوص الوطن القابعن فوق صدورنا ،والذين يشاركون املحتل يف قتلنا،
والذين ارتضوا ألنفسهم أن يعيشوا الذلة واملهانة تحت بساطري االحتال
ليســوا منــا ،فهــم ال ينتمــون لهــذه األرض ،وال يعيشــوا معانــاة هذا الشــعب،
فهــم باختصــار حفنــة مــن املتســلقن واملنتفعــن وأعــوان االحتــال ،وهــم
يدركــون أنهــم زائلــون مندثــرون مبجــرد انكفــاء االحتــال ،لذلــك تراهــم أشــد
الناس عداوة لهذا الشعب وللمقاومة.

ه َّبة النقب ..أهميتها وأسبابها وتأثرياتها
سليمان سعد أبو ستة

الهبــة الشــعبية الواســعة التــي جــرت يف النقــب املحتــل مــن
تنبــع أهميــة َّ
أهميــة جغرافيــا هــذه املنطقــة املهمــة والحيويــة ،حيث تنتــرش التجمعات
الفلســطينية فيــه عــىل مســاحة واســعة تــرشف عــىل أهــم الطــرق الواصلــة
بــن شــال فلســطن ووســطها حيــث التجمــع االســتيطاين األكــب ،وبــن
الجنــوب حيــث تنتــرش القواعــد العســكرية البيــة والجويــة ،مــا يجعــل
بإمــكان الفلســطينين قطــع هــذه الطــرق ،وإربــاك حركــة الســري ،كــا مينــح
الفلســطينين القــدرة عــىل مهاجمــة هــذه القواعــد املنتــرشة يف مواقــع
واسعة ومتباعدة.
والسؤال الذي يطرحه املتابعون ملا يجري يف النقب ،متى وكيف وملاذا
جرى هذا التغري يف مزاج أهايل النقب ،لينطلقوا يف هذه الهبة الواسعة،
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /09
الخاصة :تعاقد لنقل مواد من داخل
الخط األخرض – حسب الطلب
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/02/01وحتى الساعـة  01:00ظهر ًا
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/02/01الساعة  01:30ظهر ًا
 ميكــن الحصــول عــىل مســتندات العطــاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة الرئييسبغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم االربعــاء املـواف ــق
 2022/01/19علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  200شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمين ًا ابتدائي ًا بقيمة  11,700شــيكل مبوجب كفـال ــةبنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا.
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعان (ملدة يومن) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
•بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

التي أربكت االحتال؟ والجواب عىل ذلك يكمن يف أربعة أسباب رئيسة
هــي التــي نجحــت يف صناعــة هــذا التغري الــذي ظهر يشء من مامحه يف
هذه الهبة ،مع رضورة االنتباه إىل أنها ال متثل إال رأس الجبل الذي يخفي
أسفله تغيري ًا واسع ًا يف منظومة القيم والقناعات الرافضة لاحتال ،التي
يجب البناء عليها وصو ًال لتكاتف كل الفلســطينين يف مرشوع إزالة هذا
الكيان املجرم.

وهذه األسباب األربعة تتمثل في اآلتي:
أو ًال :انتشــار الوعــي واملعرفــة العلميــة ،حيــث تطــورت خــال العقــود
الســبعة املاضيــة مســتويات املعرفــة والعلــم والثقافــة لكل الفلســطينين،
وكان للفلسطينين يف النقب نصيب واسع من ذلك ،فا ميكن املقارنة
بــن املســتوى العلمــي لهــذا الجيــل ،وجيــل النكبــة عــىل ســبيل املثال ،مع
تأكيــد تقديرنــا واحرتامنــا لــكل أجيــال الفلســطينين التــي قاومــت جميعها
االحتــال ،لكــن الحديــث هنــا عــن مســتوى انتشــار فكــرة املقاومــة ،هــل
تقتــر عــىل نخــب محــدودة ،أم متثــل فكــرة جاهرييــة واســعة؟ وال شــك
أن للعلــم والثقافــة تأثــري كبــري يف إرادة كثــري مــن النــاس ،وقدرتهــم عــىل
املقاومة والرفض واملواجهة والتحدي.
ثاني ـ ًا :تأثــري الحركــة اإلســامية ،التــي لعبــت دور ًا كبــري ًا يف نــرش الثقافــة
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /08
الخاصة :توريد وتركيب إطارات كاوتشوك
لسيارات واليات الرشكة – حسب الطلب
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/02/01وحتى الساعـة  01:30ظهر ًا
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/02/01الساعة  02:00ظهر ًا
 ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييسبغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم االربعــاء املـواف ــق
 2022/01/19علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  50شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا بقيمــة  3%مــن اجــايل قيمــة العطــاءمبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا.
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعان (ملدة يومن) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
•بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

الدينيــة التــي تحــث بطبعهــا عــىل املقاومــة ورفــض االحتــال ،وعــدم
االندماج معه ،والقناعة املطلقة بحتمية زواله.
الحركــة اإلســامية بــدأت بتوســيع نشــاطها يف مناطــق واســعة يف الداخــل
املحتل ،ورمبا كان ذلك من أهم أســباب توجه الكيان الصهيوين لحظرها
وتقييد عملها ،وسجن رئيسها الشيخ رائد صاح.
ثالث ـ ًا :تأثــري العمــل املقــاوم لاحتــال يف مناطــق أخــرى ،فــا ميكــن أبــداً
أن نتجاهــل التأثــري املهــم لنــاذج الصمــود واملقاومــة ،والنجــاح يف رضب
االحتال بقوة ،فا شك أن لصمود قطاع غزة يف الحروب األربع التي جرت
فيــه وللصــور التــي خرجــت منــه أثــرا واضحــا يف كل فلســطيني ،فللقــدوة
تأثــري مهــم يف ســلوك النــاس ،وقــد رأينا بعد معركة ســيف القــدس ارتفاع ًا
واسع ًا يف معنويات الفلسطينين كلهم ،وشعور ًا بالرتابط والوحدة.
رابع ـ ًا :تأثــري وســائل اإلعــام وثــورة التواصــل االجتاعــي التــي لعبــت دور ًا
كبري ًا يف تعزيز التواصل بن الفلسطينين يف الداخل ،وأخ ّوتهم يف كل
مــكان ،فــأي مقطــع فيديــو معــب ميكــن أن ينتــرش مبنتهــى الرعــة واليــر،
وصو ًال لكل مكان ،ولكل املهتمن.
كــا أن مــن الدوافــع املهمــة لهبــة أهــايل النقــب شــعورهم بقوتهــم الذاتية،
الناتجــة عــن زيــادة أعدادهــم ،فاملاحــظ أن عــدد من تبقوا يف النقب عند
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /07
الخاصة :تعاقد الستئجار مانوفات
للعمل يف الرشكة حسب الطلب
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2022/01/31وحتى الساعـة  01:00ظهر ًا
 موعد فتح املظاريف الفنية يوم االثنن املوافق  2022/01/31الساعة 01:30ظهر ًا
 ميكــن الحصــول عــىل مســتندات العطــاء مــن دائــرة املشــرتيات مبقــر الرشكــةالرئييس بغزة شارع جال عبد النارص" الثاثيني " اعتبار ًا من يوم االربعاء املـوافـق
 2022/01/19علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  50شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمين ًا ابتدائي ًا بقيمة  900شيكل مبوجب كفـالـة بنكيـةأو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا.
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعان (ملدة يومن) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
•بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

النكبة ال يزيد عىل  13ألف فلسطيني ،يبلغ عددهم اليوم أكرث من 317
ألــف نســمة ،وهــذا العــدد املهــم يشــعرهم بالقــدرة عــىل الفعــل والتحــدي
واملواجهــة ،ويدفعهــم للتصــدي ملحــاوالت االحتــال تهديــد وجودهم من
خــال االســتياء عــىل األرض ،وحــر وجودهــم يف مــدن ال تتناســب بتات ـ ًا
مع ثقافتهم ،ورغبتهم.
وتنبــع أهميــة مــا يجــري يف النقــب مــن كونــه ميثــل بدايــة ،ميكــن التأســيس
عليها لفعل مقاوم أكرث رسوخ ًا وانتشار ًا ،وهو ما يقلق االحتال الذي بدأ
يستشــعر إمكانيــة تحــول هــذه الهبــة إىل انتفاضــة ممتــدة وواســعة ،ينخرط
فيهــا أهــايل الداخــل كافــة ،وتندمــج معهــا الفعاليــات املقاومــة يف الضفــة
الغربية.
كــا أن هــذه الهبــة بغــض النظــر عــن قدرتهــا عىل التحول النتفاضة شــاملة،
تعــزز الشــعور بالوحــدة الفلســطينية ،وارتبــاط املصــري ،والقــدرة عــىل
التكامــل مبــا يربــك االحتــال ،فالقــوة العســكرية يف غــزة تــرضب قــوات
العــدو ،والفعــل الشــعبي يف الداخــل يقطــع الطــرق ،ويربــك الجبهــة
الداخليــة ،واملقاومــة يف الضفــة تهاجــم الجنــود واملســتوطنن ،وتجعلهم
يف حالــة اســتنفار دائــم ،والاجئــن يف لبنــان يقصفــون مناطــق الشــال
بالصواريخ ما يعزز من الشعور بعدم األمن لدى الصهاينة يف كل مكان.
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /04
الخاصة :رشاء وحدات قياس
ومراقبة محوالت

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2022/01/31وحتى الساعـة  12ظهر ًا
 موعد فتح املظاريف الفنية يوم االثنن املوافق  2022/01/31الساعة 01:00ظهر ًا
 ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييسبغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــار ًا مــن يــوم االربعــاء املـواف ــق
 2022/01/19علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  100شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا بقيمــة  3%مــن اجــايل قيمــة العطــاء,مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا.
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعان (ملدة يومن) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان . االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
• بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

الخميس  17جمادى اآلخرة 1443هـ  20يناير /كانون الثاني Thursday 20 January 2022

ملف يتناول صمود أهالي النقب
المحتلة أمام حمالت الهدم والتهجير
الخميس  17جمادى اآلخرة 1443هـ
 20يناير /كانون الثاني 2022

أيقونة مقاومة أصلها النقب
اغتالها االحتالل في الخليل
النقب املحتل-غزة /أدهم الرشيف:
رافعــا العلــم
معتمـ ًـرا الكوفيــة ،ممسـ ًـكا بعكازتــه،
ً
الفلســطيني ،اعتــاد الشــيخ ســليامن الهذالــن الــذي
تنحــدر أصولــه مــن النقــب املحتــل ،الوقــوف يف وجــه
ـرا
جنــود االحتــال واملســتوطنن يف مشــهد تكــرر كثـ ً
متصد ًيا لجرامئهم.
لكــن هــذا املشــهد لــن يتكــرر بعــد ذلــك ،إذ مل يـ ُـرق
لاحتــال ومســتوطنيه تفاعــل الشــيخ "الهذالــن" مــع
فعاليــات املقاومــة الشــعبية ،فتعمــدوا ماحقتــه يف
ســاحات املواجهــة التــي حــرص عــى الوجــود فيهــا ومــن
ثــم دهســه مبركبــة عســكرية ،ليعلــن استشــهاده االثنــن
املايض.
واستشــهد الهذالــن متأثـ ًـرا بإصابتــه الخطرة بعد دهســه
مــن شــاحنة عســكرية إرسائيليــة كانــت تنفــذ جرائــم
دهــم واســتياء يف قريــة أم الخــر التــي يســكنها الشــيخ
عاما) ،مبنطقة مسافر يطا قضاء الخليل،
الهذالن (ً 75
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة ،يف  5ينايــر /كانــون
الثاين الجاري.
وينتمــي "الهذالــن" إىل عــرب الجهالن الذين يســكنون
النقــب املحتــل ،وهجــر جــزء منهــم إبــان النكبــة عــام
 ،1948إىل مــدن وبلــدات متفرقــة ،ودول أخــرى منهــا

األردن ،حســبام يفيــد ماجــد الهذالــن ابــن شــقيق
الشهيد.
حضور ميداني
ويشــر ماجــد يف حديــث لصحيفــة "فلســطن" إىل أن
الشــهيد "الهذالــن" عــى الرغــم مــن تقدمــه يف الســن
مل يكــن يــرك ســاحة تشــهد مواجهــات إال وكان حـ ً
ـارضا
فيها ،ليعرب عن متسكه بأرضه ورفضه خطط االستيطان
واالستياء.
وخــال مشــاركته يف فعاليــات املقاومة الشــعبية ،توثق
فيديوهات عديدة منشــورة عى نطاق واســع يف مواقع
التواصــل االجتامعــي ،إرصاره عــى املشــاركة رغم عنف
جنود االحتال واملســتوطنن ،إذ مل يجد الخوف مكا ًنا
له يف قلب الشيخ "الهذالن" عندما كان يتصدى لهم.
وبحســب ماجــد ،فــإن الشــيخ "الهذالــن" مـ َّـر بحيــاة
اكتنفتهــا املعانــاة مــن كل جانــب نتيجــة انتهــاكات
االحتال وهدم القرية التي يســكنها أكرث من  10مرات
منذ احتال الضفة الغربية بالكامل عام .1967
ويعــد الشــيخ "الهذالــن" "دينامــو ومحــرك" الفعاليــات
امليدانيــة املناوئــة للمســتوطنن وجنــود االحتــال،
كــام يصفــه كثــرون ،ســواء كان ذلــك يف قريــة أم الخــر
التــي تحدهــا مســتوطنة بــدأت عــى هيئــة بــؤرة صغــرة

ثــم متــددت عــى أرايض املواطنــن ،وال يفصــل بينهــام
ســوى ســياج شــائك ،أو يف األغــوار وغرهــا مــن مــدن
الضفة الغربية ،كام يضيف ماجد.
ويشــر إىل أن قــوات االحتــال اعتقلــت الشــيخ
"الهذالــن" مــرات عديــدة بســبب نشــاطه الوطنــي
ومشــاركته يف فعاليــات املقاومــة الشــعبية التــي أصبــح
أيقونة لها ،وقرر منعه من دخول مدينة القدس والصاة
يف املســجد األقــى ،الف ًتــا إىل أنــه كان مــن أشــد
املحافظــن عــى تــراث أجــداده املهجريــن مــن النقــب
الــذي يتعــرض لحملــة رشســة تهــدف لتدمــر املزيد من
قراهم ،وإحال مشاريع استيطانية مكانهم.
وحــول مــدى خطــورة اإلصابة التــي تعرض لها ،بن ماجد
أن إصابتــه وصفــت بالخطــرة وخضــع عــى إثرهــا ملراقبــة
دقيقــة مــن األطبــاء يف مستشــفى امليــزان مبدينــة
الخليل ،بسبب الكسور التي أصابت جمجمته والعمود
الفقــري ومنطقــة الحــوض ،وســببت تهتـ ًـكا وانقطاعــا يف
بعض رشايينه.
ووسط أجواء هيمن عليها الحزن الشديد بعد استشهاد
الشــيخ "الهذالــن" ودع أهــايل قريــة أم الخــر ومدينــة
الخليــل الشــهيد يف موكــب مهيــب ،مردديــن شــعارات
مناوئة لجرائم االحتال ،ومطالبن بوضع حد لها.

اغتيال متعمد
وقــال منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة ملقاومــة
االســتيطان يف جنــوب الضفــة الغربيــة راتــب الجبــور،
إن الشــيخ "الهذالــن" ميثــل أيقونــة مقاومــة شــعبية
استشــهد نتيجــة قمــع االحتــال فعاليــات املقاومــة
الشعبية املناوئة لاستيطان.
وأضــاف الجبــور لـ"فلســطن" أن الشــيخ "الهذالــن" مل
يتأخــر يف نضالــه الوطنــي ضــد االحتــال ومســتوطنيه
وجرامئهــم ،وكان حـ ً
دفاعــا
ـارضا يف كل املياديــن
ً
ً
ورفضــا
عــن فلســطن واألرسى والقــدس واألقــى،
لاستيطان والتهويد وهدم البيوت وترشيد املواطنن.
ونبــه إىل أن دهســه مــن جنــود االحتــال واستشــهاده
َّ

متأثـ ًـرا بإصابتــه ،مل يكــن صدفــة أو بالخطــأ ،بــل جرميــة
اغتيال متعمدة رغم أنه مل يشكل أي خطر أمني حسب
ادعائهم ،مشرا إىل أن اغتياله ينذر مبخاطر كبرة أولها
أنها تعكس نية االحتال واملستوطنن مواصلة الجرائم
بحــق املواطنــن لاســتياء عــى مزيــد مــن أراضيهــم
قرسا.
وترشيدهم منها ً
وأضــاف أن جنــود االحتــال واملســتوطنن ال يتعاملــون
إال بلغــة القتــل ،وهــذا لــن يثنــي أبنــاء شــعبنا عن مواصلة
نضالهم ومقاومتهم حتى تحقيق حلمهم بدولة مستقلة
عاصمتها القدس.
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يعيشون ظروف حياة
لم تتغير منذ الـ 48

القرى «غير المعترف بها» في النقب..
معركة وجود أمام
غزة /يحيى اليعقوبي:
عاما) حصر عدد
ال يستطيع عزيز الطوري (ً 47
المرات التي أزالت خاللها ســلطات االحتالل
اإلســرائيلي مســكنه فــي قريــة العراقيــب،
الواقعــة فــي النقــب المحتل ،التــي تعرضت

حياة بدائية
ويضيــف الطــوري لصحيفــة "فلســطني"" :لدينــا
قــرار ذايت مــن العائــات املتبقيــة يف القريــة أن
نكمــل مــا تبقــى مــن حياتنــا صامديــن مؤمنــني
بحقنــا ،ال نتخيــل أن نســلم أرضنــا -التــي ترعرعنــا
بهــا منــذ نعومــة أظفارنــا واكتملــت حياتنا بتكوين
أرسنا -لاحتال وضغوطه اإلجرامية".
وعائلــة الطــوري مــن بــني عــدة عائــات مكونــة مــن
ـردا ،بقــوا يف القريــة بعدمــا كان تعدادهــا
 87فـ ً
 573نســمة ،يعيشــون حياة بدائية با كهرباء وال
مــاء ،إال مــن خــال حفــر آبــار أو اســتخدام الطاقــة
الشمســية للحصــول عــى إنــارة ضعيفــة ال تكفــي
لتشغيل األدوات الكهربائية.
ويصــف الطــوري الحيــاة بقريــة العراقيــب بأنهــا
"حالــة حــرب" يعيشــها األهــايل فـ"دامئــا هنــاك
خــوف ،وانتظــار مــن قــدوم قــوات االحتــال ،وهل
سيضاف رقم جديد لعمليات الهدم".
وأضــاف" :نعيــش حالــة اســتنفار يوميــة ،وهنــاك
خــوف عــى أطفالنــا الذيــن يدرســون يف مدينــة
"رهــط" والتــي تبعــد عنــا مســافة عــرة كيلــو

للهدم  196مرة.
وال تتوقــف معانــاة "الطــوري" عنــد هــدم
قــرارا بمنعه
مســكنه ،بعــد إصــدار االحتــالل
ً
بعيدا عن
مشــردا
من دخول قريته" ،ألعيش
ً
ً

يوميا بإيصالهم بواسطة ما منلكه
مرتات ،فنقوم
ً
من سيارات ووسائل نقل".
ويتحدث الطوري عن تفاصيل املعاناة اليومية،
ـب آخــر "عندما يأتون لهدم البيوت،
منتقــا لجانـ ٍ
يف كثــر مــن األحيــان ال نســتطيع إخراج املابس
واألثــاث مــن بيوتنــا فتهــدم مــع البيــوت التــي هــي
مزيــج بــني الخيــام والباســتك والصفيــح ،ومــرات
يصادرون سياراتنا وشاحناتنا".
وتابــع" :أن األهــايل يتكاتفــون بعــد كل عمليــة
هدم ويزودون بعضهم باملابس واألغطية ،فيام
تتكفــل عائلــة واحــدة بإعــداد الطعــام لعائــات
القرية يوم الجمعة.
وذكــر أنــه يف عــام  2014حــارص االحتــال القرية
 24ســاعة قبــل أن يقــوم بهدمهــا" ،مل نســتطع
يومهــا البنــاء ملــدة ثاثــة أشــهر ،لكننــا مل نغــادر
القريــة وبقينــا بــدون فــراش نلتحــف الســامء ثاثــة
أشهر كاملة".
استغاثة طارئة
ـوات اســتغاثة
يف قريــة األطــرش يف النقــب ،أصـ ُ
تصل إىل مسامع خليل عيد مع ساعات الصباح

األوىل" :الحقــوا ..الجرافــات أجــت!" ،خــرج مــن
بيتــه هــو واخوتــه لحاميــة أرضهم التــي ورثوها عن
والدهــم كــام خرج أهــايل القرية للتصدي لقوات
االحتــال ،ومنعهــا مــن زراعــة األشــجار ،بهــدف
لاستياء عى األرض.
حيــاة غــر مســتقرة يعيشــها "عيــد" ،مينعهــم
االحتــال بنــاء بيوتهــم املســقوفة بألــواح الصفيــح
(الزينكــو) ،اعتقلــه مرتــني وأبعــده عــن القريــة 15
عاما تجددت معه ذكريات
يوما مرت وكأنها ً 15
ً
النكبــة التــي حدثــه عنهــا والــده ،تقــف جرافــات
وآليــات االحتــال بالقــرب مــن منازلهم وهي تضع
مجهر التهجر واملصادرة عى أراضيها.
يدخلك لتفاصيل الحياة اليومية لسكان القرية:
"هــذه حيــاة ُفرضــت علينــا ونتمســك بأرضنــا
حتــى ال يســيطر عليهــا االحتــال لذلــك نتحمــل
قســوة العيــش واملعانــاة اليوميــة ،ال يوجــد يشء
اســمه مقومــات حيــاة ،فــا ميــاه وال كهربــاء ،وإن
حصلنا عليها فإننا نحصل عليها مبشقة (الطاقة
الشمسية البديلة)".
يجســد األطــرش -الــذي يعيــش مــع أرستــه يف

زوجتــي وأبنائــي الســتة ،لكنــي لن أستســلم
لقــرار الهــدم ،وكســرت القــرار اإلســرائيلي،
وقررت البقاء بقرب عائلتي مهما كلفني من
ثمن" ،كما يقول.

منــزل مــن الصفيــح -واقــع يعيشــه ويعانيــه ســكان
 35قريــة غــر معــرتف بهــا مــن قبــل االحتــال،
البالــغ عددهــم  80ألــف نســمة ،مــن أصــل 300
ألــف عــريب يعيشــون بالنقــب البالغ مســاحته 14
ألفــا و 230كيلومــرتا مربعــا ،يخوضــون معركــة
وجــود أمــام مــروع "االســتيطان األخــر" الــذي
أطلقــه االحتــال يف قلــب التجمعــات الســكنية
البدويــة ،بهــدف إقامــة  12مســتوطنة جديــدة
وعرات املزارع الفردية للمستوطنني.
حياة لم تتغير
بــدوره ،أكــد رئيــس املجلــس اإلقليمــي للقــرى
"غــر املعــرتف فيهــا" بالنقــب ،عطيــة األعســم،
أن األهــايل يحاولــون تجــاوز اجــراءات االحتــال
بتوفــر بعــض الخدمــات ،فيســتخدمون الطاقــة
الشمسية أمام رفض االحتال ربط القرى بشبكة
الكهرباء القطرية.
وأوضح األعســم لصحيفة "فلســطني" ،أن "القرى
تعــاين مــن عــدم وجــود شــوارع للدخــول والخــروج
منهــا ،كــام تغــرق يف فصــل الشــتاء مــن األمطــار
والســيول التــي تخــرب املمــرات الرتابيــة ،حيــث

تصعب حركة الناس من القرى وإليها".
وبــني أن معانــاة القــرى غــر املعــرتف بهــا ال
تقتــر عــى عــدم توفــر خدمــات أو بنيــة تحتيــة،
فتتعــرض باســتمرار إىل مصــادرة األرايض مــن
خــال عمليــة التشــجر بهــدف االســتياء عليهــا
ومنــع توســعها ،وإقامــة مشــاريع طــرق وســكك
حديديــة ومعســكرات لجيــش االحتــال ،بهــدف
إجبار سكانها عى الرحيل.
ولفــت إىل أن معظــم ســكان قريتــي العراقيــب
وأم الحــران متكــن االحتــال مــن تهجرهــم مــن
أرضيهــم مــن خــال عمليــة الهــدم والتحريــش،
وذلــك يف إطــار مخطــط االحتــال إلقامــة 12
مســتوطنة عــى مســاحة القرى غــر املعرتف بها
والبالغة  800ألف دونم.
وذكــر األعســم أن الحصــول عــى املــاء أشــبه
مبعانــاة يوميــة يعيشــها األهــايل ،فسياســة
االحتــال مبنــع إمدادهــا بخطــوط امليــاه ،تضطــر
أهايل القرى البعيدة لتعبئة صهاريج يومية رغم
ارتفــاع تكلفــة تعبئتهــا ،إذ يبلــغ الكــوب (ألــف لرت)
 80شيك ً
ا.
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الشيخ اللواء توفيق أبو نعيم لـ«فلسطين»:

فلسـطينيـو الداخل المحتل
» ُت ِّ
شكل هاجس
«
رعب لالحتالل يعمل على كبحها
غزة /يحيى اليعقوبي:
قــال الشــيخ اللــواء توفيــق أبــو نعيــم :إن عدد
أهالي النقب البالغ نحو  300ألف مواطن أصبح
يشــكل
خطــرا علــى االحتــال الــذي يبحــث عن
ً
طريقة لكبــح جماح هذا الخطر ،ولديه مخاوف

وأوضــح الشــيخ اللــواء أبــو نعيــم ،لصحيفــة "فلســطني" أن وجــود
نحــو مليــون و 700ألــف فلســطيني بالداخــل املحتــل ،يدفــع
االحتالل ملامرسة كل أشكال التفريق والتهجري القرسي.
ونبه أبو نعيم إىل اهتامم حامس بالقضية الفلسطينية اهتامما
كامــال ســواء داخــل فلســطني أو خارجهــا" ،بــل إنهــا تحمــل هــم
القضيــة وتتكفــل بالدفــاع عــن حقوق الشــعب الفلســطيني أينام
ُوجد".
وقــال القيــادي يف حركــة حــامس أبــو نعيــم إن أهلنــا يف األرايض
املحتلــة عــام  1948جــزء ال يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني يف
داخل فلســطني املحتلة ،مثلهم مثل قطاع غزة والضفة الغربية
والقــدس ،يعانــون ظلــم االحتــالل ومقصلــة انتهاكاتــه املســتمرة
منذ النكبة.
وأشــار إىل نجــاح اإلعــالم الفلســطيني يف إبــراز معانــاة أهــايل
النقــب ونقلهــا للعــامل الــذي ال يســتطيع التدخــل لوقــف جرائــم
االحتــالل بحجــة الدميقراطيــة التــي يدعيهــا بذريعــة أن هــؤالء
ً
مزيفا ،إذ
ـادا ذلــك شــعا ًرا
العــرب يحملــون "هويــة إرسائيليــة" ،عـ ًّ
مل يعطِ هــم االحتــالل أي يش ٍء مــن حقوقهــم ،بــل يعانــون تغولــه
عىل أراضيهم وقراهم واالستيالء عليها لصالح املستوطنني.

ففــي وقــت يعطــي االحتــالل مــن يســتقطبه مــن "إثيوبيــا" إىل
فلســطني حقو ًقــا وامتيــازات للمكــوث يف أرضنــا املحتلــة ،فإنــه
يســلب املواطــن الفلســطيني الحقيقــي "صاحــب الجــذور"
حقوقــه كافــة ،عــدا عــن االعتــداء عليــه وتدمــري ممتلكاتــه ورسقــة
أرضه وقتلهً ،
وفقا ألبو نعيم.
وأردف "نــرى أن قريــة العراقيــب هدمــت  196مــرة ،وهنــاك
نحــو  40قريــة مهــددة باإلزالــة والتدمــري ،ويوجــد فلســطينيو
الداخــل عــىل  3%مــن مســاحة النقــب ،إال أن االحتــالل ينظــر
لهــذه املســاحة عــىل أنهــا رقــم كبــري ويســعى لتقليصــه ،القتــالع
الفلســطيني مــن جــذوره ليعيــش حيــاة التنقــل وعدم االســتقرار،
خاليا من أصحابه األصليني".
فال يريد له أن يبني ،ويريد النقب
ً
وبشأن اهتامم حامس بالعشائر والقبائل يف غزة ،أكد أن نسبة
البــدو يف القطــاع ليســت قليلــة ولهــا ارتباطهــا بــكل التنظيــامت
والفصائــل ،وأن الحــس الوطنــي واالنتــامء للجــذور يحفــز هــذه
ً
واصفــا عالقــة الحركــة
القبائــل والعشــائر إىل االنتــامء التنظيمــي،
بها بـ"املميزة".
وأضــاف أن حــامس مل تطــرق أي بــاب إال و ُف ِتــح لهــا ،وتتواصــل
مــع جميــع العشــائر يف القطــاع ،وهــو مــا ترجمتــه مشــاهد حفاوة

حقيقية من هذه "القنبلة البشــرية" ،على حين
شدد على اهتمام حركة المقاومة اإلسامية
حمــاس بالقضيــة الفلســطينية اهتماما كاما
سواء داخل فلسطين أو خارجها.

اســتقبال قــادة حــامس داخــل مجالــس العشــائر بشــكل غــري
مسبوق.
توحيد الجبهات
وبشــأن قــدرة املقاومــة عــىل حاميــة فلســطينيي ال ــ 48والنقــب
أمام أي تغول إرسائييل ،أكد أبو نعيم أن معركة "سيف القدس"
قطعــت كل األفــكار التــي كانــت تظــن أن الجســم الفلســطيني
مشتت ،وذلك يف ضوء حراك أهايل اللد ،والهبة الشعبية يف
الداخــل املحتــل ،واستبســال مقاومــة غــزة التــي هدمــت أحــالم
مــن راهــن عــىل ذوبــان الجســم وانفصالــه ،بــل بــدأت مخــاوف
االحتالل من هبة الداخل املحتل والنقب ،ما يؤكد أن املعركة
كانت فاصال بني مرحلتني.
وشــدد عــىل أنــه ال بــد مــن نــر الوعــي والتحذيــر مــن انتهــاكات
وجرائــم االحتــالل القادمــة ضــد فلســطينيي الداخــل املحتــل،
وتنبيــه القــادة السياســيني والوطنيــني لهــذا الخطــر ،وتســليط
الضوء يف اإلعالم عىل هذا الهاجس املوجود ،ووقائع املحتل
عــىل األرض ،مؤكـ ًـدا أن معادلــة الــراع ألجيــال النقب اختلفت
وباتت ال تتحمل ع ْيش الحرمان والواقع املرير مقابل املميزات
التي يتمتع بها املستوطنون الغرباء.

فصلت بين مرحلتين
وهدمت أحالم من
راهن على ذوبان الوعي
الفلسطيني
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الخميس  17جمادى اآلخرة 1443هـ 20

درع مساند للرجال في التصدي لسياسة
اقتالع الفلسطينيين من أرضهم

النقب املحتل-غزة /نور الدين صالح:
حينــا اقتحــم عــرات جنــود االحتــال املدججــن
بالســاح لتحريــش األرض يف قريــة ســعوة مبنطقــة
النقــب املحتــل ،اصطفــت عــرات الفتيــات إىل
ً
بعضــا كأنهــن بنيــان مرصــوص،
جانــب بعضهــن
يســاندن الشــبان والشــيوخ يف التصــدي للغطرســة
اإلرسائيليــة ،وملحــاوالت اقتــاع الفلســطينين مــن
أراضيهم.
كـ"الحِ صــن املنيــع" وقفــت الفتيــات يف مجابهــة آلــة
القمــع اإلرسائيليــة التــي ال تفــرق بــن شــاب وأنثــى
وكبــر وصغــر ،حينا اندلعــت املواجهات بن كل
أطيــاف املجتمــع الفلســطيني وجيــش االحتــال،
فأرســلت الفتيــات خالهــا رســالة "نحــن شــقائق
الرجال يف الدفاع عن أرضنا فلسطن".
اصطفــاف الفتيــات إىل جانــب الشــبان الثائريــن
أغضــب جنــود االحتــال ،وجعلهــم يهاجمونهــن بــا
وزجــوا بهــن يف
رحمــة ،إذ اعتقلــوا عــرات الفتيــات ُّ
الســجون ،يف حادثــة هــي األعنــف يف مــدن الداخل
املحتل ،حسب وصف ناشطات يف النقب.
مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا فحســب ،فقــد رســمت
ـهدا آخــر حينــا شــاركن يف تظاهــرة
الفتيــات مشـ ً
ســلمية أمــام محكمــة االحتــال يف بــر الســبع قبــل

أيام وهن يتوشــحن بالكوفية الفلســطينية ،للمطالبة
باإلفــراج عــن املعتقلــن واملعتقــات يف ســجون
االحتال.
تقــول الحقوقيــة والناشــطة مــن النقــب هــدى أبــو
عبيد ،إن الفتيات جزء أسايس من مكونات الشعب
الفلسطيني كا الرجال يواجهن سياسات االحتال
ومحاوالته القتاع الفلسطينين من أراضيهم.
وتضيــف أبــو عبيــد خال اتصــال هاتفي مع صحيفة
"فلســطن" ،أن الفتيــات لهــن دور مســاند للشــباب
الثائــر يف امليــدان ،إذ ميتلكــن تاريخــا نضاليــا يف
مقارعــة االحتــال عــى مــدار الســنوات املاضيــة
الطويلة.
وأوضحــت أن الفتيــات مل يتوقفــن عــن أداء دورهــن
هبة النقب ،حيث شــاركن يف مواجهة
منذ انطاق ّ
سياســة التحريــش التــي ميارســها االحتــال يف
منطقــة ســعوة بالنقــب ،وخرجــن يف مظاهــرة رافضة
لهــذه السياســة ،وأخرى منــارصة وداعمة للمعتقلن
واملعتقات يف سجون االحتال.
وذكــرت أن النســاء ومنــذ النكبــة الفلســطينية عــام
 ،1948صمدن يف وجه سياســة هدم البيوت التي
مارســها االحتــال وال يــزال حتــى اآلن ،إضافــة إىل
مقارعتــه يف النضــال داخــل القــرى "غــر املعــرتف

بهــا" وإظهــار صــورة االحتــال القبيحــة للعــامل عــر
مواقع التواصل االجتاعي.
وبينت أن االحتال يشن هجمة غر مسبوقة وألول
ّ
مرة بهذا الحجم ضد الفتيات ،حيث أصبحن هد ًفا
لــه ،وذلــك ضمــن محاوالتــه لتخويفهــن والنيــل مــن
صمودهــن للرتاجــع عــن القيــام بدورهــن ،الفت ـ ًة إىل
عدد الفتيات املعتقات وصل إىل  25فتاة.
وختمت أبو عبيد حديثها" :كلنا شعب فلسطيني
واحــد يف النقــب وغــزة والضفــة نواجــه نفــس
األســاليب التــي يســتخدمها االحتــال ضدنا ،وبإذن
الله سينتهي هذا الظلم بوحدتنا".
نضال مشترك
بدورهــا ،تقــول عضــو لجنــة التوجيــه العليــا لعــرب
النقــب الناشــطة أمــل الصانــع ،إن دخــول النســاء
يف املعــرتك النضــايل يف النقــب ليــس بالظاهــرة
الجديــدة ،لكــن الجديــد أنهــن تصــدرن النضــال
وأصبح صوتهن قو ًّيا ومساندا للرجال.
وأكــدت الصانــع خــال حديثهــا مــع "فلســطن" ،أن
النســاء يواصلــن النضــال يف كل مــا يتعلــق بــاألرض
واملســكن ،فهذه قضية وجود للشــعب الفلسطيني
بأكمله.
وأوضحــت أن مشــاركة املــرأة يف النضــال بهــذا

الشــكل الكبــر جــاء نتيجــة زيــادة وعــي املجتمــع
بطبيعــة دور املــرأة يف املجــاالت السياســية
واالجتاعية ،وتراجع بعض العادات والتقاليد التي
تحد من حركتهن.
وبينــت أن شــدة املعركــة التــي يفرضهــا االحتــال
ّ
عــى أهــايل النقــب يجعــل للمــرأة دو ًرا ً
مها بشــكل
أكــر ألن القضيــة متــس بالوجــود الفلســطيني ،وال
سـ ّـيا أنهــا تســعى ملســح الوجــود الفلســطيني يف
النقب وتغير هوية األرض.
وأضافت الصانع" :دولة االحتال ال ترغب بالوجود
الفلســطيني يف النقــب ،هــو مــا زاد حـ ّـدة األزمــة،
وجعلهــا غــر مقتــرة عــى الشــباب فقــط ،إمنــا
عــى الفتيــات ً
أيضــا" ،الفت ـ ًة إىل أن  32%من ســكان
النقــب هــم بــدو فلســطينيون ،ويقيمــون عــى 3%
من أراضيها فقط.
وشــددت عــى أن "جيــل الشــباب والفتيــات يف
الوقــت الحــايل ال يعــرف الخــوف واالنهزام كا اآلباء
واألجــداد ،ويســعى لتغيــر الواقــع الفلســطيني،
ويناضــل بطريقــة مدروســة ،وميتلــك الصمــود
والصر".
وبحســب قولهــا ،فــإن املظاهــرات الفلســطينية
األخــرة أدخلــت الرعــب لــدى االحتــال ،مــا جعلــه

يقمعها بطريقة وحشية ،متابع ًة" :نسعى لبناء جيل
ســليم يكشــف عــورة االحتــال أمــام العــامل و ُيظهــر
مظلومية الشعب الفلسطيني".
واســتعرضت الصانــع منــوذج الفتــاة التــي أوصلــت
قضيــة النقــب للــرأي العــام العاملــي حينــا ألقــت
كلمتهــا باللغــة اإلنجليزيــة عــر وســائل االعــام،
مؤكــد ًة أن "صــوت املــرأة ثــورة وليــس عــورة،
واملجتمــع بــدأ يــدرك أن النســاء قــادرات عــى
النضال".
أمــا الفتــاة مريــم األطــرش مــن النقــب ،فأكــدت أن
الفتيــات واجهــن سياســة االقتــاع مــن األرض التــي
ميارســها االحتــال ،رغــم العنــف الشــديد الــذي
ارتكبه ضدهن.
وبينــت األطــرش يف حديثهــا مــع "فلســطن"،
ّ
أن االحتــال اســتخدم وســائل عنيفــة ضــد
الفلســطينين يف النقــب ومل يفــرق بــن شــاب
وفتــاة ،مشــدد ًة أن الفتيــات تصـ ّـدن بــكل مــا أوتــن
من قوة لهذه املارسات.
وأضافــت أن الفتيــات مــا زلــن يواجهــن االحتــال
ويشــاركن الرجــال يف املظاهــرات الرافضــة لهــذه
االنتهــاكات وا ُ
ملطالبــة باإلفــراج عــن املعتقلــن
واملعتقات.

االحتالل ينتقم من أهالي النقب بسبب
النقب املحتل-غزة /جال غيث:
شــكلت "هبــة الكرامــة" التــي انطلقــت يف مــدن وبلــدات الداخــل
الفلســطيني املحتــل عــام  ،1948بالتزامــن مــع معركــة "ســيف القــدس"
يف أيــار /مايــو املــايض ،حالــة مــن الصدمــة والذهــول يف األوســاط
عامــا ســلخ
العســكرية واألمنيــة اإلرسائيليــة التــي حاولــت طــوال ال ــً 74
فلســطينيي الداخــل املحتــل عــن تاريخهــم وشــعبهم عــر تدجينهم ويك
وعيهم.
واندلعــت مواجهــات عنيفــة بالداخــل الفلســطيني املحتــل يف أيــار/
مايــو املــايض ،تزام ًنــا مــع العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى القطــاع،
واملواجهــات يف الضفــة الغربيــة والقــدس ،أطلــق عليهــا "هبــة الكرامــة"
وامتــدت املواجهــات إىل الشــوارع املركزيــة وقرب املنشــآت الحساســة
والقواعــد العســكرية لجيــش االحتــال ،مــا أدى الرتقــاء شــهداء وجرحــى
واعتقــال املئــات ،وقتــل مســتوطنن ،وفقــد االحتــال خالهــا الســيطرة
عــى األوضــاع ،مــا دفــع األخــر الســتدعاء عــدة كتائــب مــن "حــرس
الحدود" لحاية جنوده.
وخــال "هبــة الكرامــة" كشــف رئيــس بلديــة االحتــال يف اللــد "يائــر

رفيفــو" عــن هــروب  400عائلــة يهوديــة مــن املدينــة خــال األحــداث
العنيفة التي شهدتها.
وحدة شعب
وأكــد عضــو لجنــة التوجيــه العليــا لفلســطينيي النقــب أســامة العقبــي،
أن جرائــم االحتــال يف النقــب ومحاولــة تهجــر ســكانه جــاء كمحاولــة
إرسائيليــة لعقابهــم بســبب "هبــة الكرامــة" وانتفاضتهــم وتصديهــم
ملحــاوالت االحتــال االعتــداء عى القدس واملســجد األقىص املبارك،
ونرة ألهلنا يف قطاع غزة املحارص.
وقــال العقبــي لصحيفــة "فلســطن" :إن هبــة الكرامــة ومشــهد توحد أبناء
شــعبنا يف النقــب والداخــل والقــدس والقطــاع ،أزعــج االحتــال الــذي
عمــل طــوال الســنوات املاضيــة لســلخنا عــن شــعبنا ويك وعينــا وتغييبنــا
عن قضايانا الوطنية.
وأضــاف" :أوصــل شــعبنا خــال الهبــة ،أننــا شــعب واحــد موحــد ،وأن
كل محــاوالت االحتــال لتجهيلنــا وتغييبنــا عــن قضايانــا الوطنيــة ،ســتبوء
بالفشل".
احتجاجــا
ورأى أن االحتجاجــات الدائــرة يف النقــب يف هــذه األيــام تــأيت
ً

عــى سياســات االحتــال العقابيــة بحــق األهــايل النتفاضهــم يف وجــه
االحتــال ،وضــد تجريــف أراضيهــم يف مقدمــة ملصادرتهــا مــن قبــل
الصنــدوق القومــي اليهــودي ،وهــو منظمــة تجمــع األمــوال مــن اليهــود
بالعامل لوضع اليد عى األماك الفلسطينية.
وبن أن البلدات الفلسطينية املستهدفة من قبل االحتال هي الواقعة
بالقــرب مــن شــارع ( ،25و )40ويــأيت االســتهداف بحســب العقبــي،
لنرتهــا للقــدس وأهلنــا يف القطــاع ،مؤكـ ًـدا أن االحتــال ينفــذ عمليــات
اعتقــال مســتمرة بحــق الشــبان بعــد اقتحــام منازلهــم واالعتــداء عليهــم
بالــرب لقتــل روح النضــال يف صفوفهــم وملشــاركتهم يف فعاليــات
االحتجاجية السلمية ضد محاوالت طردهم من أرضهم.
وأكد أنه "رغم محاوالت االحتال املتكررة لاعتداء عى شبابنا وأرضنا
ومحاولــة تهجرينــا منهــا لــن يكتــب لهــا النجاح وســنبقى ندافــع عنها مها
كلفنا ذلك من مثن".
انتفاضة شعبية
عــى حــن قــال الكاتــب واملحلــل الســيايس صالــح لطفــي :إن الهبــة
الشــعبية ألهلنــا يف النقــب تعطــي مــؤرشات ودالت ذات أهميــة هائلــة

باعتبارهــا نوعيــة وليســت تقليديــة عاديــة وجــاءت بعــد معركــة "ســيف
القدس" وأكدت وحدة األرض والشعب.
وأضــاف لطفــي لصحيفــة "فلســطن" أن انتفاضــة شــعبنا يف الداخــل
املحتل يف وجه االحتال بالتزامن مع معركة "سيف القدس" أظهرت قوة
وترابط شــعبنا الفلســطيني وإفشــال سياســة "تدجينه" ورفضهم ملحاوالت
مزيدا من األرايض الفلسطينية.
االحتال االعتداء عى القدس وسلب ً
وأشــار إىل أن وحــدة شــعبنا بالضفــة والقطــاع ويف األرايض املحتلــة عام
عامــا مــن املحــاوالت اإلرسائيليــة إلنهــاء القضيــة
 ،1948أســقطت ً 74
الفلسطينية وتحويلها إىل قضية جانبية معزولة.
وبن لطفي أنه بعد انتهاء معركة "ســيف القدس" أخذ االحتال يتوعد
ســكان النقــب مبحاســبتهم عــى انتفاضتهــم التــي تزامنــت مــع املعركــة
واضحا بعد انتهاء املعركة
والتي أطلق عليها "هبة الكرامة" وظهر ذلك
ً
وإقدام االحتال عى محاوالت تهجر األهايل من أراضيهم.
يومــا بعــد اآلخــر وتنتقــل ملختلــف
وتوقــع لطفــي ،أن تتطــور هبــة النقــب ً
املناطــق الفلســطينية وتصــل النتفاضــة شــعبية تنتهــي بإفشــال جميــع
مخططات ومحاوالت االحتال تهجرهم من أرضهم.

اقتصادية
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"التنمية" تعلن معايري رصف
الدفعة الـ 32من المنحة القطرية

غزة /فلسطني:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتامعيــة يف غــزة ،أمــس ،عــن معايــري رصف الدفعة
ال ــ 32مــن املنحــة النقديــة القطريــة لــأرس املتعففــة عــن شــهر ينايــر /كانــون
األول الجــاري .وقالــت املتحدثــة باســم الــوزارة عزيــزة الكحلــوت لوكالــة
رصفــت ملــن تلقــى املنحــة أقــل مــن 23
"الــرأي" الحكوميــة ،إن دفعــة ينايــر ُ ِ
مرة ،ومن تلقاها  23مرة ولديه عدد أبناء يزيد عىل فردين.
وذكرت الكحلوت ،أنه مل ُتضف أسامء جديدة يف هذه الدفعة ،مشري ًة إىل
أن كشف املسافرين متوقف لحني عودتهم من الخارج.
وأوضحت أنه تم رصف الدفعة لـ 5835أرسة مستفيدة من الربنامج الوطني
للحاميــة االجتامعيــة ضمــن مــرشوع ل ــ 4دفعــات فقــط ،وبعــد ذلــك توقــف
املرشوع ،مشري ًة إىل أن الربنامج الوطني توقف بعد هذه الدفعات ،ومتت
إعادة هذه األرس مرة أخرى للستفادة من املنحة القطرية.
وبينت الكحلوت ،أن هذه األرس كانت تســتفيد سـ ً
ـابقا من املنحة القطرية
ولكــن بعــد إضافتهــا عــىل هــذا املــرشوع تــم إيقــاف أســامئها مــن كشــوفات
املنحة .وأكدت أن الوزارة تعمل جاهدة عىل إعادة هذه األســامء للربنامج
الوطنــي للحاميــة االجتامعيــة ،ويف حــال عودتهــا للربنامــج ســيتم إيقافها من
االستفادة من املنحة القطرية.

"المالية" :غاز الطهي متوفر
يف غزة وال يوجد أي أزمة

غزة /فلسطني:
طأمنــت وزارة املاليــة يف غــزة ،املواطنــني بــأن الكميــات املتوفــرة مــن الغــاز
يف قطــاع غــزة تكفــي الحتياجــات القطــاع وال داعــي للقلــق وال يوجد أي أزمة
بخصــوص غــاز الطهــي .وأكــدت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس ،أن األمــر متعلــق
فقــط بانخفــاض محــدود يف الكميــات الــواردة بســبب املنخفــض الجــوي
الذي تأثرت به املنطقة يف األيام املاضية.
وذكــرت أن اإلدارة العامــة للبــرتول تجــري متابعــة حثيثــة لــكل محطات توزيع
منعا ألي احتكار أو استغلل.
وتعبئة الغاز ً
ودعــت الــوزارة الــرأي العــام لــرضورة تحــري الدقــة فيــام ُيثــار حــول نقــص غاز
الطهــي ،وأخــذ املعلومــات الصحيحــة مــن مصادرهــا الرســمية يف وزارة
املالية.

"األشغال" تناقش مع اتحاد
المقاولني آلية تثبيت سعر الدوالر

غزة /فلسطني:
ناقــش وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان م .ناجــي رسحــان ،أمــس،
آلية تثبيت سعر الدوالر للمشاريع الحكومية مع رئيس اتحاد املقاولني
الفلسطينيني يف قطاع غزة م .علء األعرج.
كام ناقش الطرفان أســاليب الرتســية للعطاءات ،والتزام العقود األصلية
مع بقية املؤسسات غري الحكومية.
واستعرض اللقاء بعض القضايا املتعلقة باملشاريع اإلنشائية والقضايا
التــي تخــص املقاولــني ،وتوطيــد العلقــات مــع الجهــات الحكوميــة مبــا
يخدم املصلحة العامة.

مباحث التموين تضبط
( )9أطنان من المواد الغذائية
ُ
المخالفة للمواصفات

غزة /فلسطني:
ضبطــت مباحــث التمويــن واملعــادن الثمينــة  9أطنــان مــن املرشوبــات
والشوكوالتة ومعلبات التونة ،لدى عدد من التجار.
جاء ذلك يف جولة تفتيشــية ورقابية مشــرتكة مع مفتيش وزارة االقتصاد
الوطني يف محافظة غزة ،وذلك ملخالفة املواد املضبوطة للمواصفات
املكتوبة عىل املنتجات ،وعدم تدوينهم بطاقة البيان عىل املنتجات.
وأوضحت التموين يف بيان صحفي أمس ،أنه تم التحفظ عىل الكميات
املضبوطــة ،وإحالــة ملــف التجــار إىل الدائــرة القانونيــة بــوزارة االقتصــاد
الستكامل اإلجراءات حسب األصول.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة  -دائرة التسوية

ً
مجددا
تسجيل
إعلن لتسجيل أرايض "مال غري منقول"
ً
صاد ًرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن السيدة /نجية زايد حمدان أبو ديب قد تقدمت لتسجيل
املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه
ً
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو
تسجيل
ً
التعدي عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعلن.
األرايض خلل مدة خمسة عرش ً
.1اسم وعنوان طالب التسجيل :نجية زايد حمدان أبو ديب  /خان يونس.
 .2اسم املدينة أو القرية :الفخاري.
.3اسم موقع األرض :الفخاري – العمور بالقرب من محطة األغا للبرتول.
 .4رقــم القســيمة" 43 :ماليــة" (حســب ادعــاء املواطــن) رقــم القطعــة1 :
"مالية " (حسب ادعاء املواطن).
ً
نوع األرض :مريي.
كامل
الحصة:
املساحة 1083 :م2
 .5الحدود مبوجب املخطط:
الرشقي :عواد حمدان عواد كوارع  ،الغريب :أحمد زايد عوض العمور.
الشاميل :خليل صلح محمد أبو جاموس ثم شارع تفصييل بعرض  8أمتار
ثم ورثة /سلامن سامل أبو رشيتح.
الجنويب :مفيد موىس عمرية العمور.
 .6كيفية األيلولة لطالب التسجيل :آلت إليها بالرشاء من آمال حسني عمرية
العمور املسجلة باسمها لدى اإلدارة العامة لرضيبة األملك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

سلطـــة األراضـــي تستعــــرض أبــــرز إنجازاتهـــا فــي 2021
غزة /فلسطني:
اســتعرضت ســلطة األرايض يف غــزة،
أمــس ،أبــرز إنجازاتهــا التــي حققتهــا يف
عام .2021
وقــال املديــر العــام لــإدارة العامــة
للمســاحة يف ســلطة األرايض عمــر
زايــدة يف مؤمتــر صحفــي مبقــر املكتــب
اإلعلمــي الحكومــي ،إنــه ُأط ِلــق شــعار
(الطابــو أمــان واســتقرار) عــرب إعــلن أكــرب
مــرشوع لتثبيــت امللكيــة ،وتســجيل
األرايض غــري املســجلة املعروفــة باســم
أرايض السبع واملالية والحبال".
وأضــاف زايــدة ،أن "هــذا املــرشوع
يتلخــص بافتتــاح مــرشوع التســوية كأول
مرحلــة يف بلــدة املصــدر وســط القطــاع،
حيــث تبلــغ املســاحة املــراد تســجيلها
 5700دونــا ،وللتخفيــف مــن األزمــة
السكانية يف القطاع خصصنا ما مساحته
 216دو ً
منــا إلقامــة مشــاريع اإلســكان
املرصيــة يف شــامل ووســط القطــاع مــع
إزالة التعديات".
وذكــر أن ســلطة األرايض عملــت يف
العام املايض عىل ضبط وتنظيم العمل
املســاحي والعقــاري يف قطــاع غــزة مــن
خــلل مناقشــة مــرشوع قانــون تنظيــم

مهنة املســاحة واملكاتب املســاحية يف
القطــاع لرفعــه لجهات االختصــاص إلقراره
وبــدء العمــل بــه ملــا لــه مــن أهميــة ،الفتــا
إىل البدء يف تســجيل الشــقق والطبقات
وتســجيل شــقق اإلســكان التعــاوين وفــق
إجراءات مبسطة.
وتحــدث زايــدة ،عــن تطــور الخدمــات
املقدمة للجمهور وافتتاح مكاتب فرعية
مــع توســيع الخدمــات املقدمــة التــي
كانــت يف الســابق فقــط عمليات تفتيش
متابعــة عــىل أمــلك الحكوميــة ،لكــن يف
العــام املــايض أصبــح بإمــكان املواطــن
الحصــول عــىل بعــض الخدمــات الخاصــة
بــاإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات
الطابــو مثــل اإلفــادات ومســتخرج القيــد،
إضافــة إلمكانيــة حصــول املواطــن عــىل
املعاملت الخاصة باألعامل املســاحية،
مــع منــع وإزالــة التعديــات عــىل األرايض
حكومية إذ أزيل ما مساحته  268دو ً
منا.
وأشــار إىل أن ســلطة األرايض خصصــت
مــا مســاحته  485دو ً
منــا لتنفيــذ مشــاريع
خدماتيــة كمــرشوع اإلســكان املــرصي
عىل مساحة  216دو ً
منا ،ومرشوع تطوير
معرب رفح ،وإقامة محطة الطاقة الشمسية
لتشــغيل محطــات التحليــة الفرعيــة يف

جانب من المؤتمر الصحفي بغزة أمس

شــامل وجنوب القطاع مبســاحات واســعة
وبناء مركز تدريب مهني اإلمام الشافعي
وســط قطــاع غــزة .مشــريا إىل تخصيــص
مســاحات مختلقــة إلقامــة مــدارس،
وتوســعة فــرع الكليــة الجامعيــة للعلــوم
التطبيقيــة يف خانيونــس ،وتخصيــص
ٍ
أراض ملقــرات وزارة الداخليــة والدفــاع
املــدين ،وأخــرى لدعــم القطــاع الزراعــي
عىل حوايل  8دومنات.
وبــني زايــدة ،أن ســلطة األرايض عملــت
ً
أيضا عىل مرشوع تجديد سجلت الطابو
القدميــة بتمويــل مــن اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،أســفر عــن تجديــد

(تصوير /محمود أبو حصيرة)

 140سـ ً
ـجل يعــود تاريخهــم إىل عهــد
اإلدارة املرصية ،وتدقيق هذه السجلت
الورقيــة مــع الســجلت اإللكرتونيــة،
وطباعــة الســجلت اإللكرتونيــة لعــدد
( )33,000قســيمة و( )550قطعــة.
موضحــا أن هــذه املشــاريع قادت الرتفاع
ً
ملحــوظ يف عــدد معامــلت طابــو ،إذ
بلغــت  9000معاملــة مرفعة ،بنســبة 24
 %عــن العــام املــايض مــا يــدل عىل وعي
مجتمعي واضح بأهمية التسجيل وحفظ
امللكيــة يف ســلطة األرايض .وأفــاد بــأن
عــدد املهــامت املســاحية امليدانيــة بلــغ
 ،778كــام بلــغ عــدد الخرائــط املنجــزة

ارتفـــــاع قيمـــــــة القـــــــروض المتعثـــرة نهايــة
الربع الثالث لعام  2021مقارنة بالربع السابق له
رام الله /فلسطني:
أظهــرت بيانــات صــادرة عــن "ســلطة النقــد"
ارتفــاع قيمــة القــروض املتعــرة نهايــة الربــع
الثالــث مــن عــام  2021مبعــدل  % 2.1مقارنــة
بالربــع الســابق ،ومبعــدل  % 21.2مقارنــة بالربع
املناظر ،لتصل إىل  448.1مليون دوالر.
وبالرغم من هذا النمو إال أن نسبتها من إجاميل
القروض ارتفعت بشــكل هاميش لتبلغ % 4.3
نظرا للنمو امللحوظ يف املحفظة االئتامنية.
وتوزعــت القــروض املتعــرة تبعــا للرشائــح
املقرتضــة بنســب مقاربــة التجاهاتهــا التاريخية،
فــكان النصيــب األكــرب لفئــة االفــراد املقيمــني،
الذين استحوذوا عىل نصف إجاميل التسهيلت

املتعرة ،إال أن نسبة التعر فيها شهدت تراجعا
إىل  % 6.4يف الربــع الســابق .تلهــا الــرشكات
املقيمــة بنســبة  % 42مــن إجــاميل القــروض
املتعــرة ،وقــد ارتفعــت نســبة التعــر فيهــا إىل
 % 4.4مقارنة مع  % 4.1يف الربع السابق .يف
حني سجلت القروض املتعرة للفئات االخرى،
مبــا يف ذلــك غــري املقيمــني ،والجــاري مديــن
الجامد ،وبطاقات االئتامن ،والتمويل التأجريي،
نسبة ضئيلة مل تتجاوز  % 8من إجاميل القروض
املتعرة يف الربع الثالث .2021
كــام تشــري البيانــات إىل ارتفــاع قيمــة القــروض
التي تزيد فرتة التعر فيها عن  360يوما بنسبة
 % 8مقارنــة مــع الربــع االســبق ،ومبعــدل 17.7

 %عــىل املســتوى الســنوي ،لتبلــغ 343.8
مليون دوالر ،مشــكلة النســبة األكرب من إجاميل
القروض املتعرة (.)% 77
يف حــني تراجعــت القــروض التــي مــى عــىل
فــرتة تعرهــا بــني  181-360يــوم مبعــدل 14.3
 %مقارنــة بالربــع الســابق ،لتنخفــض إىل 52.4
مليــون دوالر ،مشــكلة  % 12مــن إجــاميل
القروض املتعرة.
كــام تراجعــت القــروض املتأخــرة األداء أو
املتعــرة خــلل  91-180يــوم مبعــدل 12.3
 %خــلل فــرتة املقارنــة ذاتهــا ،لتصــل إىل
 51.8مليــون دوالر ،مشــكلة  % 11مــن قيمتهــا
االجاملية.

"المنظمـــــــات األهليـــــــة" تطالــــــب باإلســراع
فــــــــي تعويــــض المزارعيــــــــــن المترضريـــن

رام الله /فلسطني:
طالــب القطــاع الزراعــي يف شــبكة
املنظــامت األهليــة أمــس ،برضورة
اإلرساع يف معالجــة اآلثــار الناجمــة
عــن األحــوال الجويــة التــي تؤثــر يف
موســم الزراعــة ،األمــر الــذي يكبــد
املزارعني خسائر كبرية.
وشدد القطاع الزراعي يف الشبكة
عــىل رضورة تكاتــف الجميــع عــرب
برامــج ،وخطــط طــوارئ تتضمــن
االستجابة الفعالة لحل املشكلت
املرتتبــة عــىل تلــف املحاصيــل

الزراعيــة ،ومــد يــد العــون للمزارعــني
الذيــن يتعرضــون لحملــة رشســة مــن
قبل االحتلل ومســتوطنيه ،وتثبيت
بعده إحدى
صمودهــم فــوق أرضهــم ِّ
األولويات الرئيسة.
وطالــب يف بيــان صحفــي أمــس،
صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات
الزراعيــة بالــرشوع يف تعويــض
املزارعــني يف املناطــق املتــرضرة
خصوصــا يف األغــوار وطوبــاس
ً
ومناطــق شــامل الضفــة الغربيــة،
وكذلــك يف قطــاع غــزة ،إذ أدى

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة  -دائرة التسوية

إعلن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجي ً
ل مجدد ًا
صادر ًا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن ورثــة /نزيهــة أحمــد عــارف الحســيني قــد تقدمــوا لتســجيل
املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه
تسجي ً
ل مجدد ًا ،وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو
التعدي عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة
األرايض خلل مدة خمسة عرش يوم ًا من تاريخ نرش هذا اإلعلن.
 .1اسم وعنوان طالب التسجيل /ورثة نزيهة أحمد عارف الحسيني.
 .2اسم املدينة أو القرية /غزة.
 .3اسم موقع األرض /غزة  -الدرج
 .4رقم القسيمة"293+300 :مالية" (حسب ادعاء املواطن).
رقم القطعة" 603 :مالية " (حسب ادعاء املواطن).
الحصة :كام ً
نوع األرض :ملك.
ل
املساحة 1063 :م2
 .5الحدود مبوجب املخطط:
الرشقي /شارع هيكيل بعرض  10أمتار  ،الغريب /شارع هيكيل بعرض  10أمتار.
الشــاميل /ورثــة فيصــل حمــدي الحســيني قســيمة  294مــن القطعــة 603
(طابو) ونبيل سامل موىس الحداد قسيمة  299من القطعة ( 603طابو).
الجنويب /شارع هيكيل بعرض  10أمتار.
 .6كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل :آلــت إليهــم باملــرياث مــن نزيهــة أحمد
عارف الحسيني املسجلة باسمها لدى اإلدارة العامة لرضيبة األملك.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

االنجــامد وفيضــان األمطــار ،وفتــح
االحتــلل بعــض ســدوده مــع غــزة
خــلل األيــام القليلــة املاضيــة إىل
إصابــة املحاصيــل بــأرضار كبــرية
تقدر مبليني الدوالرات.
كــام طالــب بالعمــل عــىل مراقبــة
األســعار يف الســوق املحــيل مــن
جــراء النقــص الكبــري املتوقــع يف
عدد من أنواع الخضار بشــكل خاص
وعدم اســتغلل الظرف الحايل لرفع

األسعار.
وجــدد مطالبتــه بتشــكيل صنــدوق
طــوارئ عاجــل يســتجيب بشــكل
فــوري للحاجــة املاســة للتعويضــات
يف أثنــاء وخــلل األزمــات والكــوارث
الطبيعيــة والعمــل عــىل تنفيــذ آليــة
التأمني الزراعي وتفعيل العمل بها،
إضافــة لتفعيــل برنامــج درء مخاطــر
قائــم عــىل تطويــر الحيــازات الزراعية
ملواجهة املخاطر.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
لدى محكمة بداية غزة املوقرة بصفتها االستئنافية
يف االستئناف رقم2021 / 545 :
يف الطلب رقم2022 / 28 :
املســتدعيان" )1 :محمــد عيــد" توفيــق محمــد حميــد  -مــن ســكان غــزة –
النرص -قرب بنك فلسطني.
 )2حسن توفيق محمد حميد  -من سكان غزة – النرص -قرب بنك فلسطني.
وكيلهام املحامي /تامر خرض عكيلة  -غزة  -جوال رقم (.)0599496962
املستدعى ضدها /رانيه خالد محمد حميد  -من سكان غزة – النرص -قرب
حاليا  /خارج البلد).
بنك فلسطني (مجهولة محل اإلقامة ًّ

((مذكرة حضور بالنرش املستبدل))

يف االستئناف رقم2021 / 545 :
يف الطلب رقم2022 / 28 :
إىل املســتدعى ضدها مبا أن املســتدعيني املذكورين تقدما باالســتئناف
والطلــب املرقومــني أعــله ونظ ـ ًرا ألنـ ِ
ـك مجهولــة محــل اإلقامــة وحســب
اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية يف نظــر هــذا االســتئناف
والطلــب وعمـ ًـل باملــادة  20مــن قانون أصــول املحاكامت املدنية والتجارية
رقم  2لســنة  2001وبناء عىل قرار الســيد قايض محكمة بداية غزة بصفتها
ِ
بتبليغك عن طريق
االستئنافية يف الطلب رقم ( )2022 / 28بالسامح لنا
النرش املستبدل وذلك حسب األصول.
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرضي لهذه املحكمة يوم (األحد) املوافق (-06
ـك إيــداع جوابـ ِ
صباحــا ،كــام يقتــي عليـ ِ
ـك
 )2022-02الســاعة التاســعة
ً
لديك ِ
ِ
أنك
معلوما
يوما من تاريخ النرش ،وليكن
ً
التحريري خلل خمسة عرش ً
ِ
ِ
باعتبارك حارضة.
تخلفت عن ذلك فسينظر يف االستئناف والطلب
إذا
حرر يف 2022-01-19
رئيس قلم محكمة البداية
األستاذ :عامر قنديل

مــن املســاحة  944خريطــة ،ونجحنــا
يف تطويــر وتنظيــم منظومتهــا القانونيــة،
والعلقــة مــع الجهــات القانونية الحكومية
ذات العلقــة بهــدف إنفــاذ القانــون
وتطبيق القوانني املعمول بها يف ســلطة
األرايض حيــث بلــغ عــدد قضايا األرايض
املفتوحــة يف املحاكــم  1377قضيــة،
عــىل حــني بلــغ عــدد قــرارات املحاكــم
الصادرة بخصوص األرايض  1533قرا ًرا.
وبشــأن حفــظ املســتندات والوثائــق
الخــاص مبعامــلت املواطنــني ،قــال
زايــدة" :قمنــا بتســهيل العمــل داخــل
املؤسســة وتقديــم أفضــل خدمــة،
وواصلــت ســلطة األرايض عمليــات
الحوســبة واألرشفة اإللكرتونية وعمليات
تدقيــق املســتندات املؤرشــفة ومعالجــة
أي أخطــاء ســابقة ،إذ تــم تدقيــق بيانــات
أرايض املعســكرات بواقــع 30.500
وحدة سكنية".
ولفــت إىل أن ســلطة األرايض عملــت
عــىل معالجــة العشــوائيات املقامــة عــىل
األرايض الحكوميــة وتنظيمهــا وتخطيطهــا
وتــم العمــل فعليــا يف عزبــة بيــت حانــون
ويتم اآلن دراسة مناطق أخرى ستشملها
عملية التسوية.

النفــــــــط يصعـــــــد ألعلـــى
مستــــــــــوى فـــي  7سنــوات

لندن /وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفــط أمــس لليــوم الرابــع عــىل التــوايل لتســجل أعــىل
مســتوياتها يف ســبع ســنوات ،إذ ّأدى توقــف خــط أنابيــب مــن العــراق إىل
تركيا إىل زيادة املخاوف بشأن توقعات قامئة بالفعل لشح يف املعروض
وســط مشــكلت جيوسياســية مقلقــة يف روســيا فضـ ًـل عــن الهجــوم الــذي
تعرضت له منشأة نفطية يف اإلمارات.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  1.44دوالر مبا يعادل  1.7يف املائة
إىل  88.95دوالر للربميــل بحلــول الســاعة  02:30بتوقيــت غرينتــش،
وذلك بعد تقدمها  1.2يف املائة يف الجلسة السابقة.
وكان خام القياس قد صعد إىل  89.05دوالر ،وهو أعىل مستوى له منذ
 13أكتوبر (ترشين األول) .2014
وارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس الوســيط األمــرييك 1.51
دوالر أو  1.8يف املائة إىل  86.94دوالر للربميل ،لتواصل مكاسبها بعد
أن سجلت زيادة  1.9يف املائة أمس.
وقفــز خــام غــرب تكســاس الوســيط يف وقــت ســابق إىل قمــة عنــد 87.08
دوالر ،وهو أعىل مستوى له منذ التاسع من أكتوبر .2014
وقالت رشكة "بوتاس" الرتكية الحكومية املشغلة لخطوط األنابيب ،إنها
أوقفت تدفق النفط عرب خط أنابيب كركوك  -جيهان يف أعقاب انفجار
غري معروف األسباب.
وينقل خط األنابيب الخام من العراق ،ثاين أكرب منتج يف منظمة البلدان
املصدرة للبرتول (أوبك) ،إىل ميناء جيهان الرتيك للتصدير.
يأيت ذلك يف الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص املعروض من النفط
يف  ،2022وهــو مــا يعــود ألســباب منهــا تزايــد الطلب بشــكل يفوق بكثري
متوقعــا يف ظــل الســللة "أوميكــرون" شــديدة العــدوى املتحــورة
مــا كان
ً
مــن فــريوس "كورونــا" .ويشــري البعــض إىل عــودة ســعر النفــط إىل 100
دوالر للربميــل .ومــام يفاقــم املخــاوف بشــأن اإلمــدادات املشــكلت
الجيوسياســية يف روســيا ،ثــاين أكــرب منتــج للنفــط يف العــامل ،حيــث
تصطــف قــوات روســية عــىل حــدود أوكرانيــا ،فيــام يصــف البيــت األبيــض
األزمة بأنها خطرية للغاية وقال إن روسيا ميكن أن تغزو يف أي وقت.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة  -دائرة التسوية

ً
مجددا
تسجيل
إعلن لتسجيل أرايض "مال غري منقول"
ً
صاد ًرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن الســيد /أحمد عبد الله أحمد الســمريي قد تقدم لتســجيل
املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه
ً
مجددا ،وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو
تسجيل
ً
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعرتاضــه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة
يوما من تاريخ نرش هذا اإلعلن.
األرايض خلل مدة خمسة عرش ً
.1اسم وعنوان طالب التسجيل :أحمد عبد الله أحمد السمريي  /القرارة.
 .2اسم املدينة أو القرية :القرارة.
.3اسم موقع األرض :القرارة – سمريي السبع – بالقرب من وادي عودة.
 .4رقــم القســيمة" 99 :ماليــة" (حســب ادعــاء املواطــن) رقــم القطعــة11 :
"مالية " (حسب ادعاء املواطن).
ً
نوع األرض :مريي.
كامل
املساحة 11593 :م 2الحصة:
 .5الحدود مبوجب املخطط:
الرشقي :أحمد جمعة أحمد السمريي.
الغريب :شارع هيكيل بعرض  16مرتًا ثم أرض إسامعيل جمعان سلمة السمريي.
الشاميل :محمد جمعة سلمة السمريي  ،الجنويب :شارع هيكيل بعرض  36مرتًا.
 .6كيفية األيلولة لطالب التســجيل :آلت إليه بالرشاء من عبد الله أحمد أحمد
الســمريي الــذي آلــت إليــه حصــة بالــرشاء مــن داوود أحمــد أحمد الســمريي الذي
آلت إليه بالرشاء من ورثة /جمعة أحمد الســمريي املســجلة باســمه لدى اإلدارة
العامــة لرضيبــة األمــلك بــوزارة املاليــة ،وحصــة بالــرشاء مــن ورثــة /جمعــة أحمــد
السمريي املسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لرضيبة األملك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة
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شباب المغازي وحطين يتجمدان في ختام دوري الدرجة الثالثة

شباب معن يحسم الصعود للدرجة الثانية
غزة /وائل الحلبي:
حســم شــباب معــن بطاقــة الصعــود لــدوري
الدرجــة الثانيــة بفوزه الحاســم عىل العطاء،
يف ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة يف
مجموعــة الوســطى والجنــوب ،فيــا تأكــد
تجميد شــباب املغازي يف املوســم القادم
بعد خســارته من الشــوكة الذي ضمن بقاءه
يف املسابقة.
وعــىل صعيــد مجموعــة غــزة والشــال
تجمد فريق حطني من اللعب يف املوسم
القادم ،بالخسارة من السالم.
معــن نجــح يف حســم صعــوده للدرجــة
الثانيــة ،بعــد الفــوز عــىل العطــاء بهدفــني
دون رد ،يف املبــاراة املثــرة التــي جمعــت
الفريقــني عــىل ملعــب خانيونــس البلــدي،
لرفــع الفائــز رصيــده إىل  14نقطــة يف
املركــز األول ،وتوقــف رصيــد العطــاء عند 8
نقاط يف املركز الرابع.
ويديــن معــن بهــذا الفــوز الثمــني لصاحبــي

هــديف الفــوز ماهــر النجــار ( 28ركلــة جــزاء)
وصخر زعرب (.)72
وحقــق الشــافعي فــوز ًا كبــر ًا عــىل الرتابــط
بســبعة أهــداف مقابــل ثالثــة ،يف واحــدة
مــن أكــر املباريــات اثــارة يف مختلــف
املســابقات ،والتــي جمعتهــا عــىل ملعب
رفــح البلــدي ،لرفــع الشــافعي رصيــده إىل
 11نقطــة يف املركــز الثــاين ،وتوقــف رصيد
الرتابط عند  7نقاط يف املركز الخامس.
أهــداف الشــافعي جــاءت عــر خالــد عابــد
( )25ومحمود الكاظمي هدفني ()41+85
وأدهــم أبــو ســمرة ثالثــة أهــداف "هاتريــك"
( )55+80+85وعــالء عاشــور (،)58
وســجل أهــداف الرتابــط محمــد أبــو دالل
( )27وأمني خطاب ( )30ومحمد أبو عبيد
(.)88
بــدوره حافــظ الشــوكة عــىل تواجــده يف
دوري الدرجــة الثالثــة وأرســل شــباب
املغازي للتجميد يف املوسم القادم ،بعد

الفــوز عليــه بهدفــني دون رد ،يف املبــاراة
التي جرت بينها عىل ملعب الدرة ،لرفع
الشــوكة رصيــده إىل  6نقــاط يف املركــز
السادس ،وبقي شباب املغازي يف املركز
السابع واألخر برصيد نقطة وحيدة.
ســجل هــديف الشــوكة يــارس حمــد ()82
وعبد الله الشاوي (.)94
• فرع الشمال
وعــىل صعيــد منافســات غــزة والشــال مل
يفلــح حطــني يف الحفــاظ عــىل تواجــده يف
الدرجة الثالثة بالخســارة من الســالم بهدف
دون مقابــل ،يف املبــاراة التــي جــرت بينها
عــىل ملعــب بيــت الهيــا ،ليتوقــف رصيــد
حطــني عنــد نقطتــني محت ـ ً
ال املركــز الســابع
واألخــر ليتــم تجميــده عــن املشــاركة يف
املوســم القــادم ،ورفــع الســالم رصيــده إىل
 10نقاط يف املركز العارش.
هــدف الســالم الوحيــد ســجله مهنــد أبــو
العيش (.)85

مــن جانبــه حافــظ الجزيــرة عــىل بقــاءه يف
البطــول بفــوزه الصعــب عــىل فلســطني
بهدفــني مقابــل هــدف ،يف املبــاراة التــي
جــرت بينهــا عــىل ملعــب بيــت حانــون،
والتي رفع فيها الجزيرة رصيده إىل  7نقاط
يف املركــز الخامــس ،وحــل فلســطني يف
املركز الرابع برصيد  9نقاط.
هــديف الجزيــرة ســجلها أكــرم الحديــدي
( 50 48+ركلــة جــزاء) ،وســجل لفلســطني
بكر عروق ( 86ركلة جزاء).
وفــاز الشــمس عــىل شــباب الزيتــون بثالثــة
أهــداف دون رد ،يف املبــاراة التــي جــرت
عــىل ملعــب الرمــوك ،ورفــع الشــمس
رصيــده إىل  11نقطــة يف املركــز الثــاين،
وتوقــف رصيــد شــباب الزيتون عنــد  6نقاط
يف املركز السادس.
ً
ســجل ثالثيــة الشــمس كال مــن أحمــد
النعيــزي هدفــني ( )35+42وفــراس الراعــي
(.)80

برعاية المجلس األعلى للرياضة

محمد باسم

تحمل أسماء الراحلين الكرنز والصواف والشرفا

أندية غزة تستعد النطالق بطوالت
كأس السلة واليد والطاولة

هداف فريقه في
الدوري اإلندونيسي
غزة /وائل الحلبي:
واصــل املحــرتف الفلســطيني محمــد باســم تألقــه يف الــدوري
اإلندونييس رفقة فريقه "برسيب" ،بعدما قاده أول أمس لفوز مثني
عىل فريق بوساماينا بتسجيله لهدف الفوز الوحيد لفريقه.
ونجــح باســم يف قيــادة فريقــه لفــوز مثــني جعلــه يتقــدم للمركــز الثالــث
يف الرتتيب وبفارق ثالث نقاط عن سورابايا يونايتد متصدر الرتتيب
برصيــد  43نقطــة ،ليعــزز حظــوظ برســيب يف املنافســة عــىل لقــب
الدوري اإلندونييس.
وعــىل خــالف تســجيله لســتة أهــداف ،ســاهم باســم يف صناعــة ثالثــة
أهداف لزمالئه ليصبح هداف الفريق يف الدوري برصيد ( )6أهداف،
عىل الرغم من أن مركزه األسايس هو العب وسط.
وكان باســم حصــل عــىل جائــزة أفضــل العــب يف الــدوري اإلندونيــيس
عن شهر أكتوبر املايض ،بعدما نجح يف تسجيل أربعة أهداف خالل
الشهر وساهم يف تعزيز حظوظ فريقه يف املنافسة عىل اللقب.
وتعــد هــذه التجربــة االحرتافيــة الثانيــة التــي يخوضهــا باســم نجــم فريق
هــالل القــدس الســابق ،حيــث ســبق لــه اللعــب مــع فريــق الجيــل يف
دوري الدرجة األوىل السعودي باملوسم املايض.

غزة/فلسطني:
تســتعد أنديــة غــزة النطــالق منافســات بطــوالت
الــكأس ملوســم  2022أللعــاب كــرة الســلة
وكــرة اليــد وكــرة الطاولــة تحــت رعايــة املجلــس
األعــىل للرياضــة ،وذلــك بعــد أيــام مــن ســحب
قرعــة البطولتــني ،حيــث مــن املتوقــع أن تنطلــق
البطوالت نهاية األسبوع الجاري.
وكان اتحــادي كــرة الســلة وكــرة اليــد قــررا إطــالق
اســمي الراحلــني عبد اللــه الكرنز وعون الصواف
عــىل البطولتــني ،تكرمي ـ ًا لهــا وملســرتها
الحافلة يف ميادين الرياضة الفلسطينية.
ومــن املقــرر أن تنطلــق بطولة كأس الســلة خالل
األيــام القليلــة القادمــة ،وتســتضيفها صالــة
الشــهيد ســعد صايــل مبدينــة غــزة ،وكانــت
القرعــة التــي أجراهــا اتحــاد اللعبــة أســفرت عــن
تقســيم األنديــة املشــاركة إىل مجموعتــني عــىل

تحديد موعد انطالق مرحلة

اإلياب لدوري المحترفين
رام الله/مؤمن الكحلوت:
حــدد اتحــاد كــرة القــدم يــوم  28كانــون
ثاين /يناير الجاري موعد ًا النطالق مرحلة
اإليــاب مــن دوري " "ooredooألنديــة
املحرتفني بالضفة الغربية املحتلة.
وينتظــر أن تشــهد مرحلــة اإليــاب منافســة
ثنائيــة عــىل لقــب البطولــة ،تجمــع بــني
شــباب الخليــل املتصــدر ب ــ 31نقطــة،
وجبــل املكــر صاحــب املركــز الثــاين
برصيــد  28نقطــة ،فيــا يــأيت صاحــب
املركــز الثالــث وهــو هــالل القــدس بعيــد
جــد ًا عــن رصاع اللقــب ،حيــث ميلــك 17
نقطة.
وتســتهل الجولة الـ 12بدوري املحرتفني،

مببــاراة قمــة تجمــع بــني شــباب الخليــل
متصــدر الــدوري برصيــد  31نقطــة ،مــع
مضيفــه هــالل القــدس خامــس الرتتيــب بـ
 17نقطة.
ومــن املقــرر ،أن يغلــق اتحــاد الكــرة بعــد
غــد ًا ،بــاب االنتقــاالت الشــتوية ألنديــة
دوري املحرتفــني ،عل ًــا أنــه تم اغالقه يف
دوري االحرتاف الجزيئ أول من أمس.
ويف سياق منفصل ،تعاقد نادي إسالمي
قلقيليــة مــع الالعــب إبراهيــم املنــارصة
" 22عام ـ ًا" قادمــا مــن الــدوري األردين،
حيــث ُيجيــد اللعــب يف مركــز االرتــكاز
ومنتصف امللعب ،ويعد ثاين تعاقدات
النادي بعد املهاجم إسالم أبو نعمة.

النحو اآليت:
* املجموعــة األوىل :خدمــات الريــج ،خدمــات
املغــازي ،خدمــات جباليــا ،خدمــات ديــر البلــح
وشباب املغازي.
* املجموعــة الثانيــة :خدمــات رفــح ،جمعيــة
الشبان املسيحية ،غزة الريايض ،شباب الريج
وخدمات خانيونس.
أمــا بطولــة كأس اليــد فســتنطلق يــوم ( )٣٠مــن
الشــهر الجــاري ،واســفرت قرعــة البطولــة عــن
توزيع الفرق عىل مجموعتني عىل النحو اآليت:
* املجموعــة األوىل :خدمــات النصــرات،
شباب جباليا ،اتحاد الشجاعية.
* املجموعــة الثانيــة :اتحــاد ديــر البلح ،الصالح،
الرباط.
وعــىل مســتوى كــرة الطاولــة ،فقــد قــرر اتحــاد
اللعبــة تنظيــم بطولــة الــكأس التــي تحمــل اســم

الراحــل الحــاج ســامل الرفــا ،يــوم  4مــن شــهر
فرايــر املقبــل عــىل صالــة الشــهيد "حســن
ســالمة" يف مخيــم النصــرات محافظــة
الوسطى.
جديــر بالذكــر الراحــل الرفــا هــو مؤســس
أول اتحــاد لكــرة الطاولــة يف فلســطني مطلــع
ســتينيات القــرن املــايض وســاهم يف دخــول
فلســطني لعضويــة االتحــاد العــريب والــدويل
لتنس الطاولة ،ومثل الوطن يف دورات تدريبية
عديــدة خارجيــة يف مجــال تدريــب الكــوادر
الرياضية املختلفة للعبة يف فلسطني.
مــن جهــة ثانيــة فقــد قــرر اتحــاد اللعبــة متديــد
فــرتة قيــد العبــي حتــى  20مــن شــهر ينايــر
الجاري متهيد ًا ملشــاركتهم يف بطوالت االتحاد
املســتقبلية مطالب ـ ًا االنديــة برعــة تســليم
الكشوفات الخاصة بالعبيها.

اتحاد دير البلح والمصدر

يختتمان الجولة الخامسة للدرجة الثانية
غزة /وائل الحلبي:
يبحــث اتحــاد ديــر البلــح واملصــدر عــن أول
انتصــار لهــا يف دوري الدرجــة الثانيــة ،يف
املبــاراة التــي تجمــع الفريقــني عــىل ملعــب
الدرة يف ختام مباريات الجولة الخامسة.
اتحــاد الديــر واملصــدر مل يحققــان أي فــوز
يف مبارياتهــا األربعــة املاضيــة ،حيــث
تعــادل اتحــاد الديــر يف ثالثــة مباريــات وخــر
يف واحــدة ،فيــا خــر املصــدر يف ثــالث
مباريات وتعادل يف واحدة.
ويحتــل اتحــاد الديــر املركــز الخامــس عــر
وقبــل األخــر برصيــد  3نقــاط ،ويتواجــد
املصــدر يف املركــز الســادس عــر واألخــر
برصيد نقطة واحدة.

ويأمل اتحاد دير البلح النهوض بنتائج الفريق
بعــد البدايــة املخيبــة لــه بعدمــا كان مرشــح ًا
للمنافســة عــىل إحــدى بطاقتــي الصعــود
لــدوري األوىل ،األمــر الــذي يجعلــه بحاجــة
ماســة للفوز للخروج من كبوة النتائج الســلبية
التي مير بها.
وعــىل الجانــب األخــر فــإن املصــدر يعيش يف
ظروف صعبة للغاية بعد ثالث هزائم متتالية،
قبــل أن يحصــد أول نقاطــه يف الجولة املاضية
بتعادله مع الوفاق.
يشار إىل أن الجولة الخامسة يتبقى فيها لقاء
مؤجــل للقادســية والرمــوك ،والتــي كان مقرر ًا
اقامتهــا يــوم الجمعــة املــايض ليتــم تأجيلهــا
ملوعد مل يتم تحديده حتى اآلن.

أبو قرشين

ينضم للدوري
المصري من بوابة
نادي بور فؤاد

غزة/فلسطني:
أعلــن نــارص أبــو قرشــني العب فريق شــباب رفح (بطل الــدوري املمتاز
يف غزة) ،توصله التفاق مع نادي بور فؤاد أحد اندية الدوري املرصي
املمتاز -القسم الثاين.
وبنــاء عــىل هــذا االتفــاق املعلــوم لدى إدارة شــباب رفح ،فــإن الناديني
املــرصي والفلســطيني سـ ُـيتمان اإلجــراءات الرســمية والقانونيــة
النتقال الالعب إىل مرص.
و ُيعد نارص أبو قرشني من الالعبني املوهوبني واملؤثرين يف صفوف
شــباب رفــح ،وينضــم بذلــك إىل سلســلة مــن الالعبــني الفلســطينيني
الذي يلعبون يف الدوري املرصي مبختلف درجاته.

الناجي أول َح َكمة
فلسطينية في دورة
األلعاب اآلسيوية بالصين
غزة/فلسطني:
أعلــن اتحــاد كــرة الطاولــة ،أن اللجنــة املنظمــة لــدورة األلعــاب
اآلســيوية أبلغتــه برتشــيح الحكمــة الفلســطينية منــى الناجــي
إلدارة مباريــات منافســات اللعبــة يف الــدورة اآلســيوية والتــي
تســتضيفها مدينــة "قوانزهــو" الصينيــة يف الفــرتة مــن  ١٠إىل
 ٢٥من شهر سبتمر .٢٠٢٢
وقــال رضــوان الريــف رئيــس لجنــة الحــكام أن االتحــاد أن
الدويل يرى أن مستقب ً
ال باهر ًا ينتظر الحكمة الناجي ،مشر ًا
إىل أن اختيــار االتحــاد الــدويل لهــا جــاء بنــاء عــىل مســتواها
الرائع يف البطوالت املحلية والعربية.
وأكــد الريــف أنــه وألول مــرة يف تاريــخ كــرة الطاولــة
الفلسطينية ويف بطولة إقليمية يف هذا املحفل يتم ترشيح
حكمــة فلســطينية للمشــاركة يف بطولــة كبــرة عــىل مســتوى
قارة آسيا.
ويذكــر أن الــدويل الناجــي قــد شــاركت مؤخــرا يف البطولــة
العربيــة؛ حيــث لفتــت األنظــار بإدارتهــا للقــاءات ،وأثنــى
عليهــا الحكــم الــدويل العام ناجي العجــي رئيس لجنة الحكام
بالبطولــة كمقيــم للحــكام الدوليــني ،حيــث منحهــا درجــة
"ممتاز" يف تقيمها.

رياضة
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السفلى
غزة الرياضي ُيحقق الفوز األغلى والهالل في المنطقة ُّ
الهالل

0

1

• بطاقة المباراة:

غزة الرياضي

• الجولة ()5
• امللعب :فلسطني
• التاريخ19/1/2022 :
• الفريقان :الهالل  xغزة الريايض
• النتيجة)0-1( :
• أصحاب األهداف:
 غزة الريايض :محمد أبو عودة ()78• العقوبات:
• بطاقة صفراء)2( :
 الهالل :خالد دادر غزة الريايض :عز الدين أبو راس• بطاقة حمراء)0( :
• طاقم الحكام واملراقبني

غزة /مؤمن الكحلوت:
حافــظ غــزة الريــايض عــى صحوتــه للجولــة
الثانية عى التوايل يف دوري ""ooredoo
املمتــاز ألنديــة غــزة ملوســم ،2021-2022
بفــوزه الغــايل الثمــني عــى الهــالل بهــدف
دون رد يف املبــاراة التــي جمعتهــام أمــس،
عى ملعب فلســطني ،يف ختام منافســات
الجولة السابعة للبطولة.
العميــد نجــح يف اجتيــاز املرحلــة الصعبــة
بشــكل جيــد بعــد فــوزه الثــاين عــى التوايل،
الــذي رفــع رصيــده إىل  9نقاط محت ً
ال املركز
الســابع ،ومل يتغر واقع الهالل الذي توقف
رصيــده عنــد  3نقــاط يف املركــز الحــادي
عــر وقبــل األخــر ،ويبقــى رفقــة خدمــات
الشاطئ دون أي فوز ألي منهام.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول
بــدأ الهــالل املبــاراة بقــوة ،وكان الطــرف
األفضل ،وأهدر محمد عبيد انفرادا بحارس

حــازم الصــويف (حكــم ســاحة) ،عبــد
الرحمــن زقــوت (مســاعد أول) ،محمــد
الســدودي (مســاعد ثان)يوســف
بركات(حكم رابع):
مراقــب املبــاراة :محمــود مســعود ..
الحكام :محمد الشيخ خليل
ُمقيم ُ
• تشكيلة الفريقين:
* الهالل
أحمــد جحجــوح ،محمــد حســان ،محمــد
أبــو عــودة ،إحســان أبــو دان ،محمــد
الرتامــي ،خالــد دادر ،ســامي الداعــور (
خليــل حميــد  ،)٧١محمــد عبيــد ،محمــد
خليفة (عبد الرحمن عوض  ،)٩٢يوســف
املرمــى يف الدقيقــة األوىل مــن اللقــاء،
تصدى له الحارس إياد أبو دياب.
اســتمرت محــاوالت الهــالل ،مــع تراجــع غــر
مــرر للعميــد ،وألغــى الحكــم املســاعد
هدفــا لالعــب محمــد عبيــد ،بينــام مل تصــل
هجامت ملرحلة الخطورة.
مل يظهــر الريــايض باملســتوى املطلــوب،
وظهــر بشــكل متــدين ،وحــاول الهــالل بعــدة
محــاوالت متعــددة ،لكــن جميعهــا مل تهــز
الشباك.
ولعــب محمــد عبيــد كــرة عكســية ،أبعدهــا
الحــارس أبــو ديــاب قبــل وصولهــا للشــباك
براعــة ،ويف أخــر دقيقــة مــن الشــوط األول،
لعــب حمــزة مــويس كــرة رأســية جــاءت
بجانب القائم.
• الشوط الثاني
تحســن طفيــف طــرأ عــى مســتوى العميــد،
لكــن هجامتــه مل تشــكل خطــورة عــى مرمــى
حارس الهالل أحمد جحجوح.

لولو ( أحمد لبد  ،) ٧١بالل شعث.
 مدرب الفريق :نعيم السويريك قائد الفريق :إحسان أبو دان* غزة الرياضي
إيــاد أبــو ديــاب ،فــادي العــراوي ،طــالل
جنديــة ،عمــرو رزق ،أحمــد أبــو عبيــد ،عــز
الديــن أبــو راس ( محمــد أبــو عــودة ،)٧٣
ربحــي شــتيوي ،عمــر حمــد ،حمزة مويس
( حــازم أبــو شــنب  ، )٨٨كامــل الرتامــي
( محمــود النــرب  ( ،)٧٣محمــد بــارود
 ،)٢+٩٠إبراهيم وشاح
 مدرب الفريق :عامد هاشم قائد الفريق :فادي العراويراوغ حمــزة مــويس مدافــع الهــالل ،وســدد
الكــرة جــاءت بجــوار القائــم ،رد عليــه محمــد
خليفة برأسية جاءت أيضا بجوار القائم.
اســتمر اللعــب ســجاال بــني الطرفــني ،وأجرى
كال املدربــني تبديــالت بهــدف تنشــيط
الجبهــة الهجوميــة ،وحــاول كل منهــام بنــاء
هجــامت عــى مرمــى األخــر لكــن مل ترتقــى
للخطورة.
ومــن كــرة طائشــة لعبهــا محمــد أبــو عــودة،
ســقطت مــن فــوق الحــارس أحمــد جحجــوح
يف الشباك عند الدقيقة " ."٣٢
ضغــط الهــالل بحثــا عــن هــدف التعــادل،
ولعــب محمــد عبيــد كــرة برأســه ردتهــا
العارضــة ،وأكملهــا محمــد خليفــة خــارج
الشباك.
ولعــب محمــد أبــو عــودة كــرة عرضيــة برأســه
مل تجــد مــن يتابعهــا ،وســدد محمــد عبيــد
كــرة قويــة مــن داخــل الصندوق جــاءت خارج
الشباك.

بدعم مالي قدره  10آالف دوالر

الجالء

لجنة العمل الحكومي والمجلس األعلى للرياضة
ُينقذان مشاركة فلسطين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم "البتر"

غزة/فلسطني:
اســتجاب عصــام الدعاليــس رئيــس لجنــة متابعــة
العمــل الحكومــي وعبــد الســالم هنيــة األمــني
العــام املســاعد للمجلــس األعــى للرياضة للنداء
املوجه بخصوص إنقاذ مشاركة منتخب فلسطني
يف تصفيــات كأس العــامل لكــرة القــدم للبــرت ،مــن
خالل دعم مشاركته مببلغ عرة آالف دوالر.
واعلــن عبــد الســالم هنيــة أن لجنــة متابعــة العمــل
الحكومــي برئاســة عصــام الدعاليــس ،قــررت دعــم

املنتخــب بقيــة خمســة آالف دوالر ،وأن املجلــس
األعــى للرياضــة قــرر دفــع مبلــغ مامثــل ،إنقــاذا
ملشــاركة فلســطني يف التصفيــات عــى أمــل
التأهل إىل النهايئ وتحقيق نتائج تليق بتضحيات
أبناء الشعب الفلسطيني.
ووجــه هنيــة شــكره باســم األرسة الرياضيــة لعصــام
الدعليس ملوقفه املســاند ملشــاركة منتخب كرة
القــدم للبــرت يف التصفيــات اآلســيوية املؤهلــة
لــكأس العــامل املقــررة يف إيران خالل شــهر مارس

املقبل.
وأكــد هنيــة أن مواقــف الدعليــس متثــل جــز ًء
أساســي ًا يف دعــم الرياضــة وتشــجيع التمثيــل
املرف لفلسطني يف كل املحافل الخارجية.
كــام كشــف هنيــة عــن تقديم مبلــغ ( )5000دوالر
أيضــا مــن املجلــس األعــى لدعــم مشــاركة نــادي
الصداقــة يف بطولــة األنديــة العربيــة لكــرة الطائــرة
التي ستقام يف تونس.
باإلضافــة للحصــول عــى موافقــة لجنــة متابعــة

العمــل الحكومــي عــى توفــر فرصتــي عمــل ضمن
برنامــج التشــغيل املؤقــت لــكل مــن محمــد حامدة
بطــل منتخــب رفــع األثقــال ،والالعــب عبــد اللــه
العرقان العب منتخب كرة الطائرة الشاطئية.
وأشــار هنيــة أن جهــود دعــم الرياضيــني ســتبقى
عــى ســلم أولويــات املجلس األعــى تأكيد ًا عى
القيمــة الكبــرة التي تحملها الرياضة الفلســطينية
وأهميــة حضورهــا املــرف وتكريــم الالعبــني
املميزين.

يقبل استقالة
مدوخ ويبحث
عن مدرب جديد
غزة /مؤمن الكحلوت:
أعلــن مجلــس إدارة نــادي الجــالء قبــول اســتقالة املــدرب
إبراهيــم مــدوخ ،عقــب تعــادل الفريــق بهــدف ملثلــه أمــام
خدمــات الريــج ،ضمــن مباريــات الجولــة الســابعة مــن دوري
الدرجة األوىل.
وقــرر مجلــس إدارة الجــالء ،البحــث عــن مــدرب جديــد لخالفــة
مــدوخ ،حيــث تــم طــرح اســم مــدرب الفريــق الســابق جهــاد
السدودي ُمجدد ًا ،لكنه مل يتم حسم األمر.
وهبــط الجــالء مــن دوري الدرجــة املمتــازة املوســم املــايض،
ويحتــل حالي ـ ًا املركــز الســابع برصيــد " "8نقــاط ،مــن فوزيــن
وتعادلني ،و( )3خسائر.
ويتطلــع الجــالء يف املوســم الحــايل ،للتواجــد يف املراكــز
الدافئــة ،بعــد تغيــر جلــد الفريــق بنســبة كبــرة ،وتخليــه عــن
معظم نجوم الفريق.
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بن عرفة
ينضم
إلى "ليل"
الفرنسي

باريس( /أ ف ب):
أعلــن نــادي ليــل بطــل الــدوري الفرنــي لكــرة القــدم أمــس تعاقــده
مــع الــدويل الســابق حاتــم بــن عرفة حتى نهاية املوســم يف محاولة
إلعادة إحياء مسريته.
وكان بــن عرفــة التونــي األصــل البالــغ مــن العمــر  34عامــا والــذي
العبــا حـ ًـرا منــذ مغادرتــه بوردو
احــرف يف أنديــة عــدة يف مســريتهً ،
العام املايض.
وســيكون ليــل ناديــه العــارش منــذ بــدء مســريته االحرافيــة قبــل 15
عامــا ،بعــد أن بدأهــا مــع ليــون ثــم مرســيليا ،وانتقــل بعدهــا اىل
ً
إنجلــرا حيــث تألــق مــع نيوكاســل ولعــب موسـ ًـا مــع هــال ســيتي،
قبــل أن يعــود اىل فرنســا ويلعــب مــع نيــس ،باريــس ســان جرمــان
ورين ،ولعب لفرة وجيزة مع بلد الوليد االسباين.
تعاقــد مــع بــوردو يف أكتوبــر  2020قبــل أن يغــادره مــع نهاية عقده
يف الصيف التايل.
وبــرز الاعــب املعــروف مبراوغاتــه خــال الفــرة التــي أمضاهــا
يف نيوكاســل ( )2010-2014وقارنــه مدربــه حينهــا آالن بــادرو
باالرجنتيني ليونيل ميي واالوروغوياين لويس سواريز.

جامباولو
يعود
لتدريب
سمبدوريا

روما( /أ ف ب):
أعلــن نــادي ســمبدوريا االيطــايل أمــس عــن تعيــن ماركــو جامباولــو
مدر ًبا له للمرة الثانيةً ،
خلفا للمقال روبرتو دافريسا.
ً
وجاء يف بيان لسمبدوريا "أها بعودتك ميسر" ،مضيفا أنه وقع
عــى عقــد "حتــى  30حزيران/يونيــو  2022مــع إمكانيــة التمديــد
حتى  30حزيران/يونيو ."2024
عامــا) عــى ســمبدوريا بــن  2016و2019
أرشف جامباولــو (ً 54
وكانــت أفضــل نتيجــة لــه قيــادة الفريق اىل املركز التاســع يف عامه
االخري ،قبل أن ينتقل اىل ميان.
أقيل بعد ثاثة أشهر فقط من توليه املهام يف سان سريو ليخلفه
املدرب الحايل ستيفانو بيويل.
ُعــن مدر ًبــا لتورينــو يف بدايــة املوســم املــايض قبــل أن تتــم إقالته
يف كانون الثاين/يناير من العام الفائت.
أقيــل دافريســا الــذي وصــل اىل ســمبدوريا الصيــف املــايض ً
خلفــا
لكاوديــو رانيــريي بعــد الخســارة  2-1عــى أرضــه ضــد تورينــو
تواليا يف الدوري ويراجع
السبت ،ليتلقى الفريق الهزمية الثالثة
ً
اىل املركــز الســادس عــر مــع  20نقطــة ،عــى بعــد أربــع نقاط من
أول مراكز الهبوط.

كأس قطر:

مواجهة محتملة
بين السد والدحيل

الدوحة( /أ ف ب):
أســفرت قرعــة النســخة الخمســن مــن كأس أمــري قطــر لكــرة القــدم
 2022أمــس ،عــن مواجهــات واعدة يف الدور مثن النهايئ ،وســط
صدام محتمل بن السد حامل اللقب والغريم الدحيل يف الدور
نصف النهايئ.
وجاءت القرعة موجهة بشــكل جزيئ بعدما تم توزيع الفرق الســتة
عــر املشــاركة يف البطولــة عــى مســتوين ،ضــم املســتوى األول
الفــرق صاحبــة املراكــز الثانيــة األوىل يف النســخة املاضيــة مــن
الدوري.
وضــم املســتوى الثــاين الفــرق صاحبــة املراكــز األربعــة األخــرية إىل
جانب الفرق الثاث األوىل من دوري الدرجة الثانية باإلضافة إىل
فريــق املرخيــة املتأهــل مــن ملحــق الدرجــة الثانيــة عــى حســاب
مسيمري بركات الرجيح.
وســيكون الســد ،األكــر تتويج ـ ًا بالبطولــة بثانيــة عــر لقب ـ ًا ،أمــام
مهمة يف املتناول عندما يواجه معيذر ،عى أن يلتقي يف الدور
ربع النهايئ مع الفائز من األهيل واملرخية.

كأس أمم
إفريقيا

منتخب مصر

ياوندي( /أ ف ب):
حســم املنتخــب املــري "دريب النيــل" وبطاقــة
 16بفــوزه عــى جــاره الســوداين
التأهــل إىل دور ال ــ16
صفــر أمــس ،عــى ملعــب "أحمــدو أهيدجــو" يف
1ص1ياونــدي يف الجولــة الثالثــة األخــرية مــن منافســات
 33لــكأس األمم
املجموعــة الرابعــة ضمــن النســخة ال ــ33
اإلفريقية يف كرة القدم يف الكامريون.
وأحــرز محمــد عبــد املنعــم ،الــذي شــارك عــى
حســاب املدافع األســايس محمود حمدي (الونش)
املصاب ،الهدف الوحيد يف القمة من متابعة لركلة
ركنية يف الدقيقة  38حن أفلت من الرقابة.
ولــن يخفــف الفــوز الكثــري مــن االنتقــادات ضــد فريــق
املــدرب الربتغــايل كارلــوس كريوش عقب الخســارة
األوىل من نيجرييا وفوز باهت عى غينيا بيساو.
وســتلعب مــر ضــد متصــدر املجموعــة الخامســة
التــي ستحســم اليــوم بينــا تذيــل الســودان الرتيــب
بنقطة واحدة.
تواليــا للمنتخــب املــري بعــد
ـاين
ـ
ث
وهــو الفــوز ال
ً
األول عــى غينيــا بيســاو بالنتيجــة ذاتهــا يف الجولــة
الثانيــة ،فرفــع رصيــده اىل ســت نقــاط منهي ـ ًا الــدور
األول يف املركــز الثــاين بفــارق ثــاث نقــاط خلــف
نيجرييــا املتصــدرة والوحيــدة التــي حققــت العامــة

الـ16
16
يحسم دربي النيل أمام السودان ويتأهل لدور الـ

2صفر يف غاروا.الكاملة بتغلبها عى غينيا بيساو 2-صفر
وحقــق املنتخــب املــري األهــم وهــو الفــوز وضمــن
كافيا لــه للحاق بركب
بطاقتــه علـ ًـا بـ ّ
ـأن التعــادل كان ً
املتأهلــن كــون غينيــا بيســاو منافســته والســودان
عى البطاقة الثانية خرست أمام نيجرييا.
ودخلت مر املباراة بفرصتن للتأهل الفوز بغض
النظــر عــن نتيجــة املبــاراة الثانيــة بــن نيجرييــا وغينيا
بيساو ،او التعادل رشط تعر غينيا بيساو.
يف املقابــل ،منــي الســودان بخســارته الثانيــة بعــد
االوىل امــام نيجرييــا  1-3وودع البطولــة برصيد نقطة
واحدة يف املركز األخري.
يف املباراة الثانية ،أحرز املهاجم صادق عمر هدفه
صفــر
2صاألول مــع نيجرييــا ليقودهــا إىل فــوز ســهل 2-
عى غينيا بيساو.
وهــز عمــر ،الــذي واجه انتقــادات إلضاعته عدة فرص
خطــرية يف املباريــات الســابقة ،الشــباك بلمســة
بســيطة عنــد القائــم البعيــد بعــد متريــرة رائعــة مــن
كليتيش إيهيناتشو بخارج القدم.
وتحكــم املنتخــب النيجــريي يف املبــاراة متامــا
وســجل هدفــا ثانيــا عــن طريــق وليام تروســت إيكونغ
مــن مســافة قريبــة بعدمــا ســدد موزيــس ســاميون يف
العارضة عقب انطاقة فردية داخل منطقة الجزاء.

الجزائر وتونس
أمام خيار الفوز

أو مغادرة كأس
أمم إفريقيا

دواال( /أ ف ب):
يــدرك املنتخــب الجزائــري حامــل اللقــب،
أن ال خيــار أمامــه ســوى الفــوز أمــام ســاحل
العــاج القويــة واملتصــدرة يف ختــام دور
املجموعــات اليــوم ،إذا مــا أراد اســتكال
مشــواره يف كأس أمــم إفريقيــا لكــرة القــدم
يف الكامــريون ،يف حــن ال تبــدو املهمــة
أســهل عــى تونــس املنقوصــة بســبب
فريوس كورونا ضد غامبيا.
مل يتوقــع أكــرب املتشــامئن باملنتخــب
الجزائــري أن يســتهل "محاربــو الصحــراء"
حملــة الدفــاع عــن لقبهــم بهــذه الطريقــة،
بعدمــا اكتفــوا بنقطــة يتيمــة مــن أول
مباراتــن يف املجموعــة الخامســة ،بعــد
تعــادل ســلبي افتتاحــي أمــام ســرياليون
وخســارة مفاجئــة ومدويــة أمــام غينيــا
االســتوائية املتواضعــة (1-صفــر) وضعــت
حدا لسلسلة رائعة من  35مباراة من دون
ً

هزمية للجزائر كانت قد بدأت يف ترين
األول/أكتوبر .2018
تتذيــل الجزائــر املجموعــة برصيــد نقطــة
واحــدة خلــف ســرياليون الثالثــة ( ،)2غينيــا
االســتوائية الثانيــة ( )3وســاحل العــاج
املتصدرة (.)4
عــى ملعــب جابومــا يف دواال ،ســيكون
رجــال املــدرب جــال بلــايض مطالبــن
بالفــوز عى ســاحل العــاج وهجومها القوي
بقيــادة سيباســتيان هالــر ،نجــم أياكــس
أمســردام الهولنــدي ومتصــدر ترتيــب
هــدايف دور املجموعــات مــن دوري
أبطــال أوروبــا هــذا املوســم ،ويلفريــد زاهــا
ونيكــوالس بيبــي ،العبــا كريســتال بــاالس
تواليا.
وأرسنال االنجليزين ً
ودفعــت الجزائــر ،بطلــة كأس العــرب
نهايــة العــام املــايض ،يف أول مباراتــن
مثــن إهــدار الفــرص ،ال ســيا يف التعــادل

FIFA
الدوحة( /أ ف ب):
أطلــق االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم (فيفــا)
أمــس عمليــة بيــع تذاكــر نهائيــات كأس
العــامل  2022التــي تســتضيفها قطــر
ّ
مخفضــة تصــل إىل
نهايــة العــام ،بأســعار
مــا يقــارب  11دوالر ًا للســكان واملقيمــن،
يف خضــم الشــكوك حيــال تفــيش فريوس
كورونا.
تصل أسعار التذاكر للمشجعن األجانب
إىل  69دوالر ًا ،أي نحو ثلث سعر التذكرة
يف مونديال روسيا  ،2018غري أن تذكرة
املبــاراة النهائيــة قد تصل إىل نحو 1607
دوالرات.
ومل تعلــن الســلطات بعــد عــن عــدد

االفتتاحــي أمــام ســرياليون ،وســتأمل
أن يرتقــي خــط الهجــوم بقيــادة قائدهــا
ريــاض محــرز ،العــب مانشســر ســيتي،
يوســف بايــيل وبغــداد بونجــاح وياســن
إبراهيمــي وغريهــم إىل مســتوى التطلعات
لتخطــي عقبــة بطــل إفريقيــا مرتــن (1992
و.)2015
يف حــال فــوز الجزائــر مقابــل انتصــار أي
مــن ســرياليون أو غينيــا االســتوائية يف
اللقــاء الــذي ســيجمعها تزام ًنــا يف
ليمبــي ،ســتتأهل مبــارشة رفقــة الفائــز مــن
تلــك املبــاراة إىل دور مثــن النهــايئ عــى
حساب ساحل العاج لتفوقها عى األخرية
يف املواجهــة املبــارشة بينهــا ،علـ ًـا أن
كليها سينهيان املجموعة مع أربع نقاط.
ولكــن إذا فــازت الجزائــر ،بطلــة 1990
و ،2019مقابــل تعــادل يف املبــاراة
األخــرى ،ســتتعادل مــع املنتخــب العاجــي

وغينيــا االســتوائية برصيــد أربــع نقــاط لــكل
منهــا ،وســيتم االحتــكام إىل قاعــدة فــارق
األهــداف مــا ســيحتم عــى صاحــب املركــز
الثالــث االنتظــار ملعرفــة مــا إذا ســيكون
ضمــن أحــد أفضــل أربعــة منتخبــات تحتــل
هــذا املركــز يف املجموعــات الســت
والتأهل اىل األدوار اإلقصائية.
• تونس من دون الخزري ومعلول
افتتاحــا ضــد مــايل يف
بعــد ســقوطها
ً
مبــاراة شــهدت فضيحــة تحكيميــة عندمــا
أنهــى الحكــم املبــاراة قبــل انتهــاء الدقائــق
التســعن ،أنعشــت تونــس آمالهــا ببلــوغ
األدوار اإلقصائية بفوز ساحق 4-صفر عى
موريتانيــا يف الجولــة الثانيــة من املجموعة
السادسة.
إال أن تونــس تعرضــت لرضبــة قويــة قبــل
املباراة املصريية يف ليمبي اليوم ،بإصابة
ســبعة العبــن بفــريوس كورونــا ،بينهــم

يطلق بيع التذاكر
لكأس العالم 2022

املشــجعن الذيــن سيســمح لهــم بدخــول
املاعــب يف كأس العــامل التــي تقــام
للمرة األوىل يف الرق األوسط ويف دولة
عربية ،وتجري منافســاتها بن  21ترين
الثاين/نوفمرب و 18كانون األول/ديســمرب
املقبلن.
وأعلن فيفا يف بيان عن "توفر مجموعات
متنوعــة مــن التذاكــر ،بهــدف اســتقطاب
جمهــور كــرة القــدم مــن املنطقــة والعــامل"
يف مرحلــة أوىل مــن طــرح التذاكــر تســتمر
حتى الثامن من شباط/فرباير املقبل.
وأشــار إىل أنه "يف حال تجاوزت الطلبات
األعــداد املتوفــرة مــن تذاكــر املباريــات
للمشــجعن مــن داخــل قطــر أو خارجهــا،

ســيجري تخصيــص التذاكــر ملقدمــي
الطلبــات عــرب عملية ســحب يجري بعدها
إخطــار جميــع املؤهلــن بالحصــول عــى
طلباتهــم ،كاملــة أو جزئي ـ ًا ،وكذلــك غــري
املؤهلن لراء التذاكر ،بنتيجة طلباتهم
بحلول  8آذار/مارس املقبل".
ويف ضــوء القواعــد التــي اتبعهــا فيفــا يف
بيع تذاكر النسخ السابقة من كأس العامل
يف أعــوام  2010و 2014و،2018
يســتفيد املشــجعون مــن ســكان الدولــة
املضيفــة مــن أســعار خاصــة لتذاكــر الفئــة
الرابعــة ،والتــي تبــدأ مــن  40ريــال قطــري
(نحــو  11دوالر ًا) ملباريــات النســخة
املقبلة.

القائــد وهبــي الخزري صاحب الثنائية ضد
موريتانيا والظهري عيل معلول.
ويحتــل منتخــب "نســور قرطــاج" املركــز
الثالــث يف املجموعــة برصيــد ثــاث نقــاط
خلــف كل مــن غامبيــا املتصــدرة ومــايل
الثانيــة اللتــن متلــكان أربع نقاط ،يف حن
باتــت موريتانيــا املتذيلــة مــن دون رصيــد
خارج الحسابات.
لذا ستكون تونس مطالبة بالفوز عى غامبيا
إذا مــا أرادت ضــان التأهــل املبــارش بغــض
النظر عا يحصل يف املباراة األخرى.
أمــا يف حــال تعــادل تونــس ،بطلــة العــام
 2004عــى أرضهــا ،مقابــل خســارة غــري
متوقعــة ملــايل ضــد موريتانيــا ،ســيتعادل
ً
نقاطــا وســتكون
"نســور قرطــاج" ومــايل
األفضليــة لصالــح االخــرية الحتــال املركــز
ً
عطفــا عــى الفــوز االفتتاحــي عــى
الثــاين
املنتخب العريب.

أخبار وتتمات
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االحتــالل يدم ــر منز َل ْني ...

فصيالن يقاطعان
اجتامعات املجلس
املركزي برام الله

رام الله /فلسطني:
أعلنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني -القيــادة
العامــة ،وطالئــع حــرب التحريــر الشــعبية -قــوات
الصاعقــة ،أمــس ،مقاطعتهــا اجتاعــات املجلــس
املركــزي التــي تنــوي حركــة فتح عقدها برام الله اليوم
بعيدا عن اإلجاع الوطني.
حتى بعد غد،
ً
وأكــد الفصيــالن يف بيــانٍ مشــرتك أن إعــادة بنــاء
منظمــة التحريــر وعقــد املجلــس الوطنــي يقتضيــان
االرتــكاز عــى مخرجــات لقــاء األمنــاء العامــني األخري،
والتحضــري الجيــد واملســؤول لــه قبل عقــده ،بالتوافق
الوطنــي الشــامل مــن خــالل صيغــة اإلطــار القيــادي
الــذي يضــم األمنــاء العامــني للفصائــل كافــة دون
اســتثناء ،مبــا يضمــن تحقيــق الرشاكــة الوطنيــة لبنــاء
وتفعيــل املنظمــة عــى أســاس برنامــج وطنــي مقــاوم،
واالتفــاق عــى اســرتاتيجية وطنيــة شــاملة ملواجهــة
االحتالل اإلرسائيي.

الصحة بغزة ُت ِّ
حذر ...

عنيفــة ،خاصــة أن املنحنــى الوبايئ يســري
بشــكل تصاعــدي يثــري القلــق ،مضيفــة أن
القطــاع ال يــزال يعــاين ســاللة "دلتــا" إىل
جانــب وجــود إصابــات متزايــدة مبتحــور
"أوميكــرون" يف الوقــت الــذي مل تتجــاوز
فيــه نســبة املطعمــني  30%مــن إجــايل
املواطنــني مــن الذيــن حصلــوا فقــط عــى
الجرعــة األوىل ،يف حــني تقــل نســبة مــن
تلقــوا الجرعــة الثانيــة والثالثــة عــن ذلــك
بكثري.
وأوضحــت أن الدراســة التحليليــة
إلحصائيــات املوجــات الثالثــة بينــت أن
 92%مــن الحــاالت املصابــة كانــت لغــري
املطعمني ،وأن  95%من الوفيات كانت
ألشــخاص غــري مطعمــني ،و 100%مــن

وفد من حاس يزور ...

ثــم اقتحمــت املنزلــني واعتــدت عــى
مــن فيهــا بالــرضب ،قبــل أن تعتقــل
 6منهــم وتطــرد النســاء واألطفــال
إىل العــراء ،إضافــة إىل اعتقــال 5
متضامنني إرسائيليني.
ورشدت قوات االحتالل  13من أفراد
العائلــة يف العــراء يف ظــل األجــواء
املاطــرة والبــاردة ،وحولــت محيــط
املنزلني إىل منطقة عســكرية مغلقة
ومنعت املواطنني من االقرتاب.
وبعــد تنفيــذ جرميــة الهــدم واصلــت
قــوات االحتــالل إزالــة ركام املنزلــني
لتريــع االســتيالء عــى املــكان،
وفــرض مزيــد مــن الغرامــات املاليــة
عى العائلة.
وأجــربت بلديــة االحتــالل يف القدس
املقــديس فيصــل الجعــربي عــى
هــدم منزلــه الــذي ُيؤويــه وعائلتــه يف
حــي واد الجــوز إىل الشــال الرشقــي

وفيات الســيدات الحوامل كانت من غري
املطعــات ( 22ســيدة حامــال) ،مــا يؤكد
فاعليــة اللقــاح يف الوقايــة والحــد مــن
املضاعفــات الخطرية لإلصابة مبتحورات
فريوس كورونا.
وشــددت عــى رضورة االســتجابة
لحمــالت التطعيــم التــي تنظمهــا الصحــة
يف املؤسســات الرســمية واملجتمعيــة
والجامعــات واملــدارس (فــوق ســن 12
عامــا) والســيدات الحوامــل ،لرفــع نســبة
املناعــة املجتمعيــة املطلوبــة ملواجهــة
الجائحــة ،مطالبــة مؤسســات املجتمــع
واملواطنــني بــرضورة االلتــزام بإجــراءات
الســالمة والوقايــة ،بارتــداء الكامــة
والتباعــد الجســدي واملجتمعــي ،وتهويــة

من البلدة القدمية ،ذاتيا.
وتبلــغ مســاحة منــزل الجعــربي 70
مربعــا ،وهــو مبنــي منــذ عــام
م ـرتًا
ً
 ،2016وتعيــش فيــه العائلــة املكونة
مــن مثانيــة أفــراد .وكانــت بلديــة
االحتــالل أمهلــت عائلــة الجعــربي
حتــى  25ينايــر /كانــون الثــاين
الجــاري لهــدم منزلهــا ذاتيــا أو أن
تهدمــه آلياتهــا وتكليفهــا أجــرة الهــدم
وغرامات باهظة.
ويف جنــوب الخليــل ،هدمــت قــوات
االحتــالل منــزل املواطن صالح ارقيق
يف منطقــة الفريجــات ،إذ أصبحــت
العائلــة املكونــة مــن خمســة أفــراد
بينهــم أطفــال بــال مــأوى يف ظــل الربد
القارس.
اعتقاالت ومداهات
واعتقلــت قــوات االحتــالل نائــب
املديــر العــام لألوقــاف اإلســالمية

األماكن واالبتعاد عن األماكن املزدحمة.
إحصائية كورونا
ســجلت وزارة الصحــة  5وفيــات و1259
إصابــة بفــريوس كورونــا ،و 360حالــة
تعـ ٍ
ـاف يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطاع
غزة ،يف الـ 24ساعة املاضية.
ففــي غــزة ســجلت وزارة الصحــة  3وفيــات
و 255إصابــة عقــب إجــراء  1255فحصــا
مخربيا ،مشرية إىل تعايف  120حالة من
مصايب كورونا.
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمــي
للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مارس/
آذار  2020بلغ  192209إصابات ،منها
 1622حالــة نشــطة ،و 188853حالــة
ٍ
تعاف ،و 1734حالة وفاة.

يف القــدس ناجــح بكريات من منطقة
باب السلســلة ،واملرابطة املقدســية
املعلمة هنادي حلواين عند مصى
بــاب الرحمــة ،يف أثنــاء خروجهــا مــن
املسجد األقىص.
وعــادت املقدســية الحلــواين إىل
املســجد األقــىص يف  17ديســمرب/
كانــون األول املــايض ،بعــد إبعادهــا
قرا ملدة  6أشهر.
عنه ً
ويف جنني ،اعتقلت قوات االحتالل
الشابني مصطفى أبو الهول ،ومهدي
العــايص ،مــن بلــدة برقــني ،وســفيان
فاخــوري ،ومــراد بلشــة ،وعز حامرة،
من جبع ،وعز صالح من قرية العرقة،
واعتقلــت عهــد أبــو عيــاش (17
عامــا) ،ومحمد الصليبي ( 19عاما)،
بعــد دهــم منزليهــا وتفتيشــها
والعبــث مبحتوياتهــا يف بلــدة بيت
أمر شال الخليل.

وأضافت أن  48مصابا يخضعون للرعاية
الطبيــة يف املستشــفيات ،و 37مصابــا
يف حالة خطرة وحرجة.
وفيــا يتعلــق بالتطعيــات ،بينــت أن
إجايل الجرعات التي وصلت قطاع غزة
بلــغ  1957960جرعــة ،وأن 560407
مواطنني تلقوا اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة ،ســجلت وزيــرة
الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة
حالتــي وفــاة و 1004إصابــات بفــريوس
كورونا ،وتعايف  240مصابا ،مشرية إىل
إجراء  5635فحصا مخربيا.
وذكــرت الكيلــة يف التقرير اليومي للحالة
الوبائيــة أنــه تــم تســجيل الوفاتــني يف
جنــني ،واإلصابــات يف ضواحــي القــدس

منزل "صالحية" ..االحتالل لن ...
لقــرار االحتــالل إخــالءه ،وقــال
ً
ـترخا أبنــاء شــعبه "مــن يخرج
مسـ
من بيته فهو خائن".
بــني جنــح الظــالم اقتحمــت قــوات
إرسائيليــة كبــرية حــي "الشــيخ
جــراح" وأحكمــت قبضتهــا عــى
املنــزل ،تشــبث محمــود صالحيــة
مبنزلــه محـ ً
ـاوال إبعــاد بندقيــة
جنــود االحتــالل املوجهــة نحــوه
بضــوء "ليــزر" ،ووضعــه يف دائــرة
االستهداف.
تــروي قصــة صالحيــة حكايــة ٍ
أرض
وشــعب تحمــل وجــع التهجــري
وآالم النكبــة ومــا زال صابـ ًـرا
صامدا متحد ًيا ،أما هؤالء الجنود
ً
فيتوارثون غطرسة وفاشية ترعاها
حكومــة االحتــالل ،صالحيــة
متســك بحقــه املتجــذر بأرضــه
وبيتــه ومنزلــه وذكريــات رسعــان ما
نرثها هؤالء الجنود بني الحطام.
فصول التهجري
مل يتخيــل صالحيــة أن يــرى بيتــه
الــذي آواه طــوال ســنوات طويلــة
وورثــه عــن والــده يهــدم أمــام
ناظريــه ،عــى حــني أشــهرت دولــة
االحتــالل جربوتهــا عــى تلــك
العائلــة ومــا زالــت آلــة الهــدم
تكتــب فصــول التهجــري ألبنــاء

الشعب الفلسطيني.
الثالثــة فجـ ًـرا ،أصــوات اســتغاثة
تصــل إىل مســامع صالــح ذيــاب
وهــو أحــد جــريان عائلــة صالحيــة
"الحقــوا ..قــوات االحتــالل
هجمــوا!" ،خــرج مــن بيتــه يحــاول
التضامــن مــع جريانــه ليجــد
نفســه أمــام جيــش كامــل مدجــج
باألسلحة وكأنه يف "ساحة حرب"
هكذا وصف املشهد.
"كنــت عندهــم طــوال الليــل،
طلبــوا منــي فرشــات وأغطيــة نظـ ًـرا
لوجــود متضامنــني أجانب معهم،
وعندمــا أحرضتهــا لهــم ،ويف أثنــاء
عــوديت صــادرت قــوات االحتــالل
وثيقتــي الشــخصية ومركبتــي"،
ً
طريقا يف صوته راو ًيا
يشق القهر
لـ"فلســطني أون اليــن"" :املشــهد
عبــارة عــن نكبــة و"إرهــاب" دولــة،
رأيــت أكــرث مــن  500رشطــي
وجنــدي اقتحمــوا حــي "الشــيخ
جــراح" وحولــوه منطقــة عســكرية
مغلقــة ،ومنعــوا أهــايل الحــي مــن
الخــروج والتحــرك وكذلــك منعــوا
أي شــخص مــن الدخــول مــن
الخارج".
مــا زال يــروي مــا جــرى "ألقــوا
قنابــل صوتيــة ،وانهالــوا عــى

املوجوديــن باملنــزل بالــرضب
ـهد
واالعتــداء البشــع ،كان املشـ ُ
ومرعبــا ،بعدمــا باغتــوا
"رهيبــا"
ً
ً
محمــود وأوالده واعتقلوهــم ،لكنــه
ظــل متشــب ًثا مبنزلــه رغــم الــرضب
الــذي تعــرض لــه يرفــض الخــروج،
فاعتقلــوه ،واقتــادوا أكــرث مــن 25
ـخصا بينهــم متضامنــون أجانــب
شـ ً
ملراكز التحقيق".
حــرضت الجرافــات وبواقــر الهــدم
خاليــا مــن
ـت
بعدمــا أصبــح البيـ ُ
ً
ســاكنيه ،اســتفردت اآلليــات
بــه وغرســت مخالبهــا بحجارتــه
وســاوته بــاألرض ،يعــد صالــح مــا
ـخصيا مــن قبــل
انتقامــا شـ
حــدث
ً
ًّ
االحتــالل "ملحمــود وعائلته لكونه
صعــد عــى ســطح منزلــه وأســمع
العامل رصخته".
تاريخ متوارث
رغــم أن محكمــة االحتــالل العليــا

بحســب املحامــي وليــد تايــه
أصدرت قرا ًرا بعدم إخالء البيت،
وهــو مــا يتناقــض مــع قــرار محكمــة
االحتــالل املركزيــة التــي أمــرت
بإخــالء البيــت ،إال أن حكومــة
االحتالل هدمت البيت.
وعـ َّـد تايــه يف حديث لـ"فلســطني
أون اليــن" مــا جــرى عمليــة "تطهري
ـتنكرا قيــام عضــو
عرقــي" ،مسـ ً
الكنيســت املتطــرف "إيتــار
بــن جفــري" بإقامــة احتفـ ً
ـاال عــى
أنقــاض البيــت ورشب "الكحــول"
ابتهاجا بترشيد عائلة صالحية.
ً
وأضــاف" :منــزل صالحيــة الــذي
شــيد عــام  1925يفــوق عمــره
وجــود االحتــالل عــى أرض
فلســطني ،حتــى قوانــني االحتــالل
متنــع هــدم أي أماكن أثرية تصادر
مــن الشــعب الفلســطيني ،لكــن
االحتــالل أراد توجيــه رســالة لــكل

َ
ك َر ِ
س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة ا ْرجِ عِ ي ِإ َىل َر ِّب ِ
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ادخُ ِي ِيف عِ َبادِي َو ْ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة َف ْ
( َيا أ َّيت َُها الن َّْف ُ

نعي سيدة فاضلة

تتقدم أرسة معهد األمل لأليتام – غزة بالتعزية واملواساة من آل املري الكرام
ومن السيد منيب املري "أبو ربيح" بوفاة زوجته املغفور لها بإذن الله

أنجال املرصي "أم ربيح"

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

ونصبــت قــوات االحتــالل حواجــز
عسكرية عى مدخي مدينة الخليل
الشايل والجنويب ،ومداخل بلدات
بيت عوا وســعري وحلحول ،وأوقفت
مركبــات املواطنــني وفتشــتها،
ودققــت يف بطاقــات ركابهــا ،مــا
تسبب يف إعاقة مرورهم.
ويف شــال رام اللــه ،اعتقلــت قوات
االح ــتالل املحــرر عبــد اللــه مبــارك
عقــب اقتحــام منزلــه يف مخيــم
الجلزون ،يف حني دهمت قوة كبرية
مــن جيــش االحتــالل بلــدة بيــت رميــا
شال غرب رام الله وسلمت املحرر
عــي الرميــاوي ( 27عامــا) بالغــا،
بعــد مداهمــة منــزل ذويــه والعبــث
مبحتوياته ،ملقابلة مخابراتها.
والرميــاوي أفــرج عنــه مــن ســجون
االحتالل قبل يومني بعدما أمىض 7
سنوات يف األرس.

( ،)32الخليــل ( ،)142بيــت لحــم
( ،)208رام اللــه والبــرية ( ،)292نابلــس
( ،)164قلقيليــة ( ،)23طولكــرم (،)41
ســلفيت ( ،)12جنــني ( ،)55طوبــاس
( ،)9أريحا واألغوار (.)26
وتابعــت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس
كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
بلغــت  ،97.4%ونســبة اإلصابــات
النشــطة  ،1.6%والوفيــات  1%مــن
مجمــل اإلصابــات ،الفتــة إىل وجــود 63
مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،يف
حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا
يف املستشــفيات  102مصــاب ،منهــم
 24مصابــا موصولــون بأجهــزة التنفــس
االصطناعي.

العرب أنه "ال يقيم وز ًنا ألحد".
صالح ذياب ،الذي عارص بدايات
وجود عائلة صالحية بحي "الشيخ
جــراح" يــرد عــى ادعــاء االحتــالل
بعــدم ملكية العائلة للبيت ً
قائال:
"لقــد رأيــت كل األوراق التــي
تناقض مزاعم االحتالل ،من بينها
فواتــري ميــاه تعــود لعــام 1959
دفعهــا والــد محمــود للحكومــة
األردنية".
وأضــاف ذيــاب لـ"فلســطني أون
اليــن"" :مــا يجــري تهجــري قــري
ونكبــة ثانيــة ،يريــدون إنشــاء
مدرســة دينيــة للمتطرفــني عــى
أنقاضــه ،ومــن ثــم االســتيالء عــى

باقي الحي إلنشاء مستوطنتني".
ولفــت إىل أن االحتــالل افتتــح
كنيســا قبالــة منــزل صالحيــة عــام
ً
 ،2019وصــادر  25دو ً
منــا مــن
حــي املفتــي إلنشــاء مالعــب
عليــه ،نظـ ًـرا ألهميــة موقــع املنــزل
اإلســرتاتيجي القريــب مــن
قنصليــات دول عديــدة موجــودة
باملكان.
وهــدم منــزل صالحيــة يضــاف إىل
 187جرميــة هــدم يف مدينــة
القــدس خــالل  ،2021مــن بينهــا
قرا بأيدي
 115منشــأة هدمت ً
أصحابها ،بحسب إحصائية ملركز
معلومات وادي حلوة.

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات
مراقب الرشكات

إعالن للعموم

تعلن اإلدارة العامة للرشكات للعموم  -بأن رشكة انتو ورد للحلول الربمجية
ذ.م.م وميثلهــا الســيد /عبــد الغنــي ناجــي مشــتهى رئيــس هيئــة املديريــن
ووكيلــه املحامي/أحمــد الناجــي واملســجلة لدينــا كرشكــة ذات مســؤولية
محــدودة تحــت رقــم  563162650بتاريــخ  2019/08/26م تقدمــت
بطلــب لتغيــري مركــز الرشكــة الرئيــس مــن (غــزة  -شــارع الشــهداء  -مجمــع أبــو
العرف التجاري – ط )3إىل (غزة  -الجالء  -برج وطن  -ط - 1مکتب.)108
تحريرا يف  2022/ 01 /19م
مراقب الرشكات

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /مصطفي ماهر محمد املجدوب عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  804582344الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /اميــن رشــاد ســعدي الغفــري عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  804634178الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /محمــد عــاد محمــد ابوشــومر عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  803157874الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

املنخفض الجوي العميق الذي رضب قطاع غزة قبل أيام.
وكان يف اســتقبال الوفــد رئيــس البلديــة د .يحيــى الــراج ورئيــس لجنــة
الطوارئ مصطفى قزعاط والناطق باسم اللجنة حسني مهنا.
وأعرب القيادي يف الحركة د .وليد عويضة عن الفخر واالعتزاز بالدور الذي
قامــت بــه طواقــم البلديــة ولجانهــا العاملــة يف تقديــم الخِ دمــات للمواطنــني
عامة وحي الصربة خاصة.
وأبــدى د .عويضــة اســتعداد حركــة حــاس مبختلــف مســتوياتها وعنارصهــا
للتعاون املشرتك مع البلدية لخدمة أبناء شعبنا يف مدينة غزة.
مــن جهتــه أكــد الــراج أن هــذه الزيــارة تؤكــد عالقــة الرشاكــة الحقيقيــة بــني
بلدية غزة ومكونات شعبنا الفلسطيني وفصائله ،موضحا أن طواقم البلدية
جهودا كبرية وعملت بكل جدٍ ملنع وقوع كوارث يف مدينة غزة التي
بذلت
ً
تعرضت لعدوان إرسائيي واسع يف مايو أيار املايض ،دمر بنيتها التحتية
بشــكل واســع .وأضــاف الــراج أن بلديــة غــزة تفتــح أبوابهــا أمــام املبــادرات
واألنشــطة املجتمعيــة الخالقــة واملبدعــة وخاصــة الشــبابية منهــا ،مؤكــد ًا
استعداد البلدية للتعاون مع املبادرات واألنشطة التي تعود بالفائدة عى
املواطنني يف غزة.

بحر :محاوالت االحتالل ...
وأشاد بحر بجهود صربي ومواقفه التي يدافع فيها عن مدينة القدس واملسجد
منيعا يف وجه محاوالت االحتالل تهويد املدينة والسيطرة
األقىص ،وبكونه ًّ
سدا ً
عــى األقــىص .واســتنكر الحملــة التــي أطلقها متطرفون يهود ضد الشــيخ صربي،
يف أثناء وجوده يف املشفى ،كدليل جي عى عنرية االحتالل املقيتة.
مــن جهتــه شــكر صــربي بحــر عــى اتصالــه ،سـ ً
ـائال أن يجمعهــا لقــاء قريــب يف
مؤكدا استمرار الرباط والعمل من أجل القدس واألقىص.
األقىص محر ًرا،
ً

تتمة مقال ماذا بعد ...

وتتنافــس فيــا بينهــا عــى موقــع رئيس املجلس الوطنــي ،ونائب رئيس املجلس
الوطني ،وأمانة رس اللجنة التنفيذية.
لقــد ســبقت حنــان عــرشاوي ،واســتقالت مــن عضويــة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر؛ ألن املنظمــة بحاجــة إىل تجديــد ،ودمــاء شــابة ،وألن القــرارات تؤخــذ
بشــكل فــردي ،ودكتاتــوري ،وألن اللجنــة التنفيذيــة تعــاين التهميــش ،وألن حنــان
امــرأة لهــا موقــف ،وتؤمــن بعدالــة قضيتهــا ،رفضــت أن تكــون إمعــة ،ورفضــت أن
تكون مجرد ديكور يف قيادة منظمة التحرير ،فاتخذت القرار الذي ال يجرؤ عى
اتخــاذه مــن يدعــون الرجولــة والبطولــة ،ويوهمــون الشــعب باالنتصــار ،فــإذا بحنان
عرشاوي تفضح والءهم ملصالحهم والدوالر.
تأخري انعقاد املجلس املركزي يرجع إىل رصاعات داخل اللجنة املركزية لحركة
فتــح عــى املناصــب ،ومــا دامــوا قــد اتفقــوا يف اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح عى
ورئيســا للصندوق القومي،
رئيســا ملنظمة التحرير،
ً
تجديد الثقة ملحمود عباس ً
ورئيســا للســلطة الفلســطينية ،ومــا دام أنهــم اتفقــوا عــى ترشــيح روحــي فتــوح
ً
رئيســا للمجلــس الوطنــي ،واتفقــوا عــى ترشــيح حســني الشــيخ عض ـ ًوا يف اللجنــة
ً
قريبــا ،فهــذه القــرارات
ـات
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ـ
ك
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ـ
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ـ
ف
ـة،
ـ
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ـة
ـ
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التنفيذ
ً
تؤكــد أن منظمــة التحريــر الفلســطينية ليســت إال إحــدى مؤسســات حركــة فتــح،
تقدم إليها من آمن بالتنســيق والتعاون األمني مع اإلرسائيليني ،وتبعد عنها من
رب من تراب فلسطني.
آمن بتحرير كل ش ٍ
دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

قامئة رشوط البيع

بنــاء عــى قــرار الســيد قــايض التنفيــذ وبعــد االطــالع عــى ملــف القضيــة التنفيذيــة
 2019/10158واملتكونــة فيــا بــني طالبــة التنفيــذ /يلينــا فكتوريــا فالدميــري أبــو
خوصــة واملنفــذ ضدهــم /عــار أحمــد جــرب أبو خوصــة وآخرين القضيــة مقامة لتنفيذ
حكــم محكمــة بدايــة غــزة تحــت رقــم ( )2012/929حيــث "حكمــت املحكمــة بإلــزام
املدعى عليهم بصفتهم ورثة املرحوم /أحمد جرب حسن أبو خوصة وباإلضافة لرتكته
بدفع مبلغ " "35000دوالر أمرييك (خمســة وثالثون ألف دوالر امرييك) للمدعية/
يلينــا فكتوريــا فالدميــري أبــو خوصــة وتضمــني املدعــى عليهــم بالرســوم واملصاريــف
وثالمثائــة شــيكل أتعــاب محامــاة .بتاريــخ  2022/1/10تــم اخطــار املنفــذ ضدهــم
بإخطــار لتنفيــذ حكــم املحكمــة حســب األصــول عــن طريــق النــرش املســتبدل .بتاريــخ
 2021/9/19تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى الشــقة رقــم ( )38البالــغ مســاحتها
(151م )2الواقعــة يف بــرج اللوتــس الركــن الجنــويب الرشقــي املقامــة عــى ارض
القســيمة رقــم ( )346مــن القطعــة رقــم ( )727أرايض غــزة الــدرج حيــث ان الشــقة
تتكــون مــن  3غــرف نــوم 3 +حامــات وصالــون عــدد  2ويوجــد مطبــخ فيهــا حيــث تقــع
الشــقة يف الطابــق التاســع مــن الــربج حيــث يحــد الشــقة مــن الجهــة الرشقيــة أبــو كامل
نــارص ومــن الجنــوب عــارة طومــان ومــن الجهــة الشــالية شــقة محمــد الغفــري ومــن
جهــة الغــرب شــقة أبــو ســتة .بتاريــخ  2021/12/9تــم وضــع يــد مأمــور التنفيــذ عــى
الشــقة املحجــوزة .تــم تثمــني ســعر الشــقة بقيمــة " "50000$خمســون الــف دوالر
امريــيك .وســيتم نظــر أي اعرتاضــات يف الجلســة املحــددة لذلك يــوم االحد املوافق
 2022/2/20فعــى مــن لديــه أي اعــرتاض عــى البيــع ان يتقــدم لــه لدائــرة التنفيــذ
يف مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/2/17
مالحظــة :مــع العلــم ان طالبــة التنفيــذ متلــك حصتــني بطريــق الــرشاء مــن
محمد احمد جرب أبو خوصة وعار احمد جرب أبو خوصة.
مأمور تنفيذ محكمة بدابة غزة
حرر يف2022/1/17:
أ .رامي صلوحة

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /أحمــد عــي ابراهيــم املــري عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803300797الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /محمد توفيق خليل الهيس عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  401261060الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد فتحــي منــر بصــل عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 800694317
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد عبــد الكريم مصطفي املدهون
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  800822355الرجــاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /خالــد ســليان جــراد ابــو حجــري عــن
الرجــاء
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 801496670
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /اســالم عــوض خليــل العرايشــه عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803434661الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /فــادي محمــود مرجــان ابــو عــر عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  906630991الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /ســاهر ســعد عــودة أبــو ســمور عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  906741483فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عمــر محمــد ربــاح املــري عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 803448059
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  . /خالــد مــويس خليــل املالحــي عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  971658133الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد نظمــي محمــد ثــاري عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 401863972
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /مريــم جربيــل عريــف أبــو طعيمــه عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  948750666فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /عبد الله معني عبد الله شاهني عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  802797860الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد كــال حســني ابــو الحــاج عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803486554الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /محمــد ســمري قســام النجيــي عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  803154673فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /ايــه محمــود ســالمه أبــو مــوىس عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  804404366فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
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السعودية واإلمارات تشهدان
ظاهرة "طالع النعائم"

الرياض /وكاالت:
تشــهدت الســعودية واإلمــارات ،ظاهــرة يف ســامئها تدعــى "طالــع
النعائم" ،وتستمر لـ 13يوم ًا.
وتعنــي "النعائــم" بأنهــا املنزلــة األوىل مــن منــازل الشــبط ،ورابــع منزلــة
يف منــازل فصــل الشــتاء ،إذ تطلــع نجــوم النعائــم يف فجــر  15ينايــر،
وتتكون من  8نجوم.
ووفق ـ ًا لرئيــس جمعيــة اإلمــارات للفلــك ،إبراهيــم الجــروان ،فإنــه يف
هــذه األثنــاء "ال يغــرس فيهــا إال القليــل مــن النباتــات املحبــة للجــو
البارد ،مثل بعض الحبوب".
وأضــاف ،وفق ـ ًا لوكالــة األنبــاء اإلماراتيــة "وام"" :عقب نهاية الربد يبدأ
طلــع ذكــور النخــل (الفحــول) بالظهــور ،كــام تبــدأ عمليــة "التشــويك"،
وهي إزالة الشوك الحاد من أشجار النخيل لتسهيل العمليات التالية
املتاحقة من تنبيت وصو ًال إىل خرف الرطب والرصام ،ويتم خالها
تجهيز األرض للزراعة كام يتم وضع السامد "الدبال" العضوي".
مــن ناحيتــه بـ ّـني الباحــث الفلــي الســعودي ،ســلامن آل رمضــان ،يف
ترصيحات لصحيفة "املدينة" الســعودية أن "طالع النعائم" يتشــكل
مــن  8نجــوم 4 ،منهــا يف املجــرة ،ويشــهد طلــوع ذكــور النخيــل وطائــر
الهدهد.
وأضــاف ،عــىل حســابه يف "تويــرت" ،أن الظاهــرة تشــمل بــرد البطــني
الــذي ت ـ ْز ّ
رق فيــه األجســام فيعــرف ً
أيضــا باألزيــرق عنــد الخليجيــني،
حيــث املربعانيــة أول الــربد ،والبطــني شــدته ،والعقــارب نهايتــه،
ويكون برد الشــبط قارس ـ ًا وشــديد ًا وجاف ًا ،خاصة يف ساعات الصباح
املبكرة.
وأشــار إىل أن الظاهــرة تشــهد ظهــور الضبــاب وهبــوب الريــاح فجــأة
وتراكــم الســحب ،مؤكــد ًا أنــه خــال فــرتة الطالــع يطلــع ذكــور النخيــل،
الهدهُ ــد ،حســب
ويجــري املــاء يف أعــواد التــني ،ويظهــر طائــر ُ
"املدينة".
وأكــد أن الظاهــرة مســتمرة ألســبوعني ،وأنــه رغــم جفــاف الشــبط فــإن
املوسم قد ينكرس بهطوالت مطرية ،تعقبها موجة باردة أخرى.

هيئة األدوية األوروبية:
لقاحا فايزر وموديرنا
آمنان عىل الحوامل

أمسرتدام /وكاالت:
أكــدت هيئــة تنظيــم األدويــة يف االتحــاد األوريب ،أن الدراســات التــي
لقاحــي كوفيــد -19األكــر
أجريــت عــىل النســاء الحوامــل وجــدت أن َ
استخداما ال يشكان أي خطر عىل األمهات أو األطفال.
ً
وأضافــت الهيئــة أن األبحــاث التــي شــملت نحــو  65ألــف امــرأة أظهرت
لقاحــي فايــزر وموديرنــا مل يســببا مضاعفــات
“أدلــة متزايــدة” عــىل أن َ
أثناء الحمل.
وأوضحــت أن اللقاحــني وفــرا كذلــك حاميــة إضافيــة مــن خطــر دخــول
خصوصا يف أواخر الحمل.
املستشفى والوفاة،
ً
وقالــت الهيئــة يف بيــان إن الدراســات" :مل تجــد أي عامــة عــىل زيــادة
خطر حدوث مضاعفات الحمل أو اإلجهاض أو الوالدة املبكرة أو آثار
معدا بتقنية الحمض النووي
لقاحــا ًّ
ســلبية عــىل األجنــة بعــد تلقي األم ً
املرسال ".
وذكــرت الهيئــة األوربيــة لألدويــة ،ومقرهــا بالعاصمــة الهولنديــة
أمســرتدام ،أنهــا أجــرت مراجعــة مفصلــة لدراســات عــدة شــملت نحــو
 65ألف حالة حمل يف مراحل مختلفة.
وبينــت أن مراجعــة األدلــة الواقعيــة يفيــد بــأن تلقــي لقــاح مضــاد
لكوفيــد -19معــد بتقنيــة ( )mRNAأثنــاء الحمــل تفــوق أي مخاطــر
محتملة عىل األمهات الحوامل واألجنة.
وعــىل الرغــم مــن إقــرار وكالــة األدويــة األوربيــة ببعــض القصــور يف
البيانات ،فقد قالت إن النتائج كانت متسقة يف الدراسات جميعها.

طرق جيدة وأخرى سيئة
لزنع الكافيني من النب

برلني /وكاالت:
هــل تســاءلت يوم ـ ًا كيــف تصبــح القهــوة التــي تتناولهــا منزوعــة
الكافيــني؟ يقــول الخــرباء ،إن األمــر ميكــن أن يكــون خادع ـ ًا
للمســتهلكني الكتشــاف الوســيلة املســتخدمة مــن أجــل توفــري
كوب أخف قلي ً
ا من مرشوب القهوة لهم.
و ُيعتقد أن واحدة من الطرق الثاث األكر شــيوع ًا ،مرضة لصحة
شــاربها .وهنــاك طريقــة ،غــري مكلفــة نســبي ًا ،وهــي إذابــة الكافيني
مبذيبات كيميائية مثل ثنايئ كلورو امليثان أو اسيتات اإليثيل.
وتعــد الطريقــة التــي تســتخدم اســيتات اإليثيــل عمليــة طبيعيــة،
حيــث إن هــذه املــادة موجــودة أيض ـ ًا يف بعــض الفواكــه
والخرضاوات.
وعــىل الجانــب اآلخــر ،يشــتبه يف أن ثنــايئ كلــورو امليثــان مــادة
مرسطنــة .ويقــول خبــري التغذيــة واختصــايص أمــراض الجهــاز
الهضمي زابينه هولسان "تحدد توجيهات االتحاد األورويب كمية
املذيبات التي قد تحتوي عليها القهوة منزوعة الدسم".
وفيــام يتعلــق بثنــايئ كلــورو امليثــان ،فــإن الحــد األقــىص هــو
ميليجرامــان اثنــان لــكل كيلوغــرام مــن القهــوة املحمصة ،بحســب
إرشــادات االتحــاد األورويب .ولكــن هــذا يتغــري يف مناطــق أخــرى.
وأخري ًا ،ال تحتاج عملية ثاين أكسيد الكربون إىل أي مذيبات.
ويف هــذه الطريقــة ،يتــم تعريــض حبــوب الــن لدفقــات مــن ثــاين
أكســيد الكربــون املســال بدرجــة عاليــة جــد ًا مــن الضغــط ،حيــث
يتحــد الغــاز بجزيئــات الكافيــني ليســتخلصها مــن الحبــة النيئة ،ثم
يتــم ســحبه مــع انخفــاض الضغــط لينتقــل الكافيــني إىل مســتودع
آخر منفصل .ويجب أن تتكرر العملية مرات عدة.

أبــعاد
أ.د .يوسف رزقة
yrizqa5@yahoo.com

االحتالل يتنمر
على الشيخ جراح

َّ
متوق ً
ً
عا لمرىض الخرف يف العالم
ارتفاعا
دراسة تكشف
واشنطن /وكاالت:
من املتوقع أن يتضاعف عدد البالغني الذين
تزيــد أعامرهــم عــىل  40عام ـ ًا ويعانــون مــرض
الخــرف يف جميــع أنحــاء العــامل ،إىل ثاثــة
أضعــاف عــدد اإلصابــات الحاليــة الــذي ُقــدر ب ـ
 57مليون ًا يف عام  .2019وتشري التقديرات
إىل ارتفــاع الرقــم ليصــل إىل  153مليون ـ ًا يف
عام .2050
وأرجــع الباحثــون يف دراســة نرشتهــا مجلــة "ذا
النسيت ببليك هيلث" ،هذه الزيادة الكبرية
املتوقعــة يف األســاس إىل النمــو الســكاين
وشيخوخة السكان.
وللتنبــؤ مبعــدالت اإلصابــة بالخــرف ،ركــزت
الدراســة عــىل أربعــة عوامــل خطــر هــي:
التدخــني ،والســمنة ،وارتفــاع نســبة الســكر يف
الدم ،وانخفاض مستويات التعليم.

وســلطت الضــوء عــىل تأثــري هــذه العوامــل
عــىل االتجاهــات املســتقبلية .عــىل ســبيل
املثــال ،مــن املتوقــع أن تــؤدي التحســينات
يف الحصول عىل الحق يف التعليم إىل الحد
مــن انتشــار الخــرف مبقــدار  2مليــون حالــة يف
جميع أنحاء العامل بحلول عام .2050
وتتنبــأ الدراســة بــأن أكــرب زيــادة يف االنتشــار
ستحدث يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ويف رشق أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى.
ففــي األخــرية مــن املتوقــع أن يرتفــع عــدد
األشخاص املصابني بالخرف بنسبة ،% 357
مــن حــوايل  660ألفــا يف عام  2019إىل أكر
من  3مايني يف عام  ،2050مدفوع ًا بشــكل
أسايس بالنمو السكاين.
ويعــد الخــرف حالي ـ ًا الســبب الرئيــي الســابع
للوفــاة يف جميــع أنحــاء العــامل وأحد األســباب

الرئيسية لإلعاقة بني كبار السن عىل مستوى
العــامل ،حيــث قــدرت التكاليــف العامليــة
يف عــام  2019بأكــر مــن  1تريليــون دوالر
أمرييك.
أن الخــرف يصيــب كبار الســن
عــىل الرغــم مــن ّ
بشــكل رئيــي ،فإ ّنــه ليــس نتيجــة حتميــة
للشــيخوخة .وميكــن منــع أو تأخــري مــا يصــل
إىل  % 40مــن حــاالت الخــرف إذا تــم القضــاء
عــىل  12عام ـ ً
ا خطــر ًا معروف ـ ًا هــي :التعليــم
منخفــض الجــودة ،ارتفــاع ضغــط الدم ،ضعف
الســمع ،التدخــني ،الســمنة يف منتصــف
العمــر ،االكتئــاب ،الخمــول البــدين ،الســكري،
العزلة االجتامعية ،اإلفراط يف رشب الكحول،
إصابــات الــرأس ،تلــوث الهــواء .ومــن املتوقــع
أن تــؤدي هــذه العوامــل إىل زيــادة تتجــاوز 8
مايني حالة خرف.

جراح آيل ُيجري عملية إزالة الرحم دون تدخل برشي
لندن /وكاالت:
آليــا" يســتطيع
ـا
ـ
"طبيب
ـون
ـ
ي
أمريك
ابتكــر علــامء
ً ً
إجــراء عمليــات اســتئصال الرحــم برباعــة
عاليــة وبأقــل درجــة ممكنــة مــن األخطــاء ،ويتــم
اســتخدام هــذا الروبــوت حالي ـ ًا بالفعــل يف
ثــاث منشــآت طبيــة بالواليــات املتحــدة
األمريكية.
وحســب تقريــر نرشتــه جريــدة "دايــيل
ميــل" الربيطانيــة فلــدى الروبــوت اثنــني مــن
"املخالــب" يف نهايــة أذرع عــىل شــكل بــرشي
إلجراء عمليات استئصال الرحم عرب املهبل.
و ُيطلــق عــىل هــذا النظام الجراحي أو الطبيب
اآليل اســم "هومينيــس" حيــث يتــم تشــغيل
هــذا النظــام الجراحــي بواســطة وحــدة تحكــم
برشيــة تقــوم مبنــاورة األذرع الروبوتيــة أثنــاء
مشــاهدة اإلجــراء الــذي يحــدث عــىل الشاشــة

يف الوقت الفعيل مبارشة.
ويتميــز الروبــوت مبفاصــل الكتفــني والكــوع
واملعصــم لتوفــري الرباعــة البرشيــة عــىل
مستوى اإلنسان والتعبري بزاوية  360درجة.
ويوجــد ذراع إضــايف يوجــه كامــريا الفيديــو
باملنظــار مــن خــال شــق صغــري منفصــل
للمساعدة يف تصوير اإلجراء الداخيل.
ويقــوم الجــراح اآليل بإدخــال أذرعــه إىل جســم
املريضــة إلجــراء عمليــة اســتئصال الرحــم ثــم
يلف ذراعيه حول الرحم ويبدأ بإجراء العملية
برباعة عالية.
ويهــدف نظــام "هومينيــس" إىل املســاعدة
يف إزالة الرحم جنب ًا إىل جنب مع أحد قنايت
فالــوب واملبيضــني أو كليهــام ،يف الحــاالت
التــي ال يوجــد فيهــا رسطــان ،وكذلــك يف إزالــة
أكياس املبيض.

"مايكروسوفت"
تستحوذ عىل إحدى أكرب
رشكات ألعاب الفيديو

كاليفورنيا /وكاالت:
اســتحوذت رشكــة "مايكروســوفت" األمريكيــة للتكنولوجيــا ،عــىل واحــدة
مــن أكــرب رشكات تصنيــع ألعــاب الفيديــو "أكتيفيغــن بليــزارد" ،مقابــل
 68.7مليار دوالر.
ووفقــا ملــا ذكرتــه وســائل اإلعــام ،تعــد عمليــة البيــع أكــرب صفقــة يف هــذا
القطــاع ،كــام أنهــا ســتجعل الكيــان املشــرتك ثالــث أكرب رشكــة ألعاب من
حيث اإليرادات بعد "تينسنت" و"سوين".
وتتضمن الصفقة استحواذ رشكة "مايكروسوفت" عىل امتيازات مبدعة
مثل ( )Call of Dutyو( ،)Candy Crushو(.)Warcraft
وســيكون لرشكة "مايكروســوفت"  30اســتوديو داخليا لتطوير األلعاب،
ويــأيت ذلــك يف وقــت تخطــط فيــه رشكة "مايكروســوفت" إلطــاق ألعاب
"أكتيفيغن بليزارد" يف "جيم باس" ،وهو اشرتاك يتيح اللعب بعرشات
ألعاب الفيديو.

والروبــوت "هومينيــس" هــو أول نظــام جراحــي
آيل يحصــل عــىل موافقــة مــن إدارة الغــذاء
والــدواء األمريكيــة ،ومع ذلك تطلع اإلدارة من
الرشكــة املنتجــة توفــري برامــج تدريــب شــاملة
للجراحــني وموظفــي غرفــة العمليــات قبــل أن
يتمكنوا من تشغيل الجهاز.
وتقــول الرشكــة املنتجــة إن "هومينيــس"
يتطلب مساحة أصغر بكثري وتكلفة أقل بكثري
مــن األنظمــة الروبوتيــة التقليديــة ،مــام يجعــل
مــن املمكــن لعــدد أكــرب مــن املستشــفيات
ومراكــز الجراحــة املتنقلــة الحصــول عــىل
النظــام وتقديــم املزيــد مــن فوائــد الجراحــة
الروبوتية األقل توغ ً
ا للمرىض.
وتفيــد "دايــيل ميــل" بــأن الواليــات املتحــدة
وحدهــا تشــهد إجــراء مــا يقــرب مــن  600ألــف
عملية استئصال للرحم سنو ًيا.

ً
حديثا يمر
كويكب مكتشف
قرب األرض الشهر المقبل

بكني /وكاالت:
أعلــن مرصــد الجبــل األرجــواين التابــع ألكادميية العلــوم الصينية ،أن
كويكب ًا مكتشف ًا حديث ًا بحجم نصف ملعب كرة القدم سيمر بالقرب
من األرض الشهر املقبل.
وأوضــح املرصــد ،أن الكويكــب ســيمر بالقــرب مــن األرض يف 4
ـريا إىل أن مــروره ال يشــكل تهديـ ًـدا
فرباير/شــباط املقبــل ،مشـ ً
لكوكب األرض.
وقــال تشــاو هــاي بــني ،كبــري العلــامء يف برنامــج تلســكوب األجســام
القريبــة مــن األرض ،التابــع للمرصــد" :مــن املتوقــع أن يقــرتب
الكويكب من سطح األرض مبسافة  2.55مليون كيلومرت" ،مضيف ًا
أنــه "بالنظــر إىل هــذه املســافة ،فــإن الكويكــب لــن يشــكل تهديـ ًـدا
لألرض".
وتــم رصــد الكويكــب ألول مــرة مــن قبــل املرصــد يف أول ينايــر/
كانــون الثــاين ،وأطلــق عليــه اســم "إيــه إيــه  ،"2022وهــو مــا يعنــي
أنــه أول كويكــب قريــب مــن األرض يتــم اكتشــافه يف العــام الجــاري،
ومنــذ ذلــك الحــني ،تراقبــه عــن كثــب محطــات املراقبــة يف الواليــات
املتحدة وتشييل أيض ًا.
وينتمــي الكويكــب املكتشــف حديث ـ ًا ،الــذي يقدر عرضه ب ــ 43مرت ًا،
إىل مجموعــة كويكبــات "أبولــو" ،وتعتــرب مــدارات هــذه الكويكبــات
أكــرب مــن مــدار األرض حــول الشــمس وتتقاطــع مســاراتها مــع مــدار
األرض.

شكرا لجامعة الدول العربية العتيدة فقد بادرت بإدانة واستنكار
ً
جرائــم االحتــال الصهيــوين يف القــدس والشــيخ جــراح ،وبالــذات
هدم منزلني لعائلة صالحية يف حي الشيخ جراح وترشيد ()13
من أفرادها يف العراء ،واعتقال ( )27مواطنًا من الشيخ جراح.
والافــت للنظــر أن الجامعــة وصفــت الهــدم والطــرد بأنــه "جرميــة
حــرب مبوجــب القانــون الــدويل واإلنســاين ،وتكــرار لنكبة وتهجري
العائلــة مــن عــني كارم عــام 1948م! والافــت للنظــر ً
أيضــا أن
الجامعــة طالبــت املجتمــع الــدويل واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة
بالتحــرك الفــوري لوضــع حــد فــوري لهــذا التطهــري العرقــي بحــق
الشعب الفلسطيني ومدينة القدس".
ـكرا للجامعة مرة ثانية ،ولكن أما كان بوســع الجامعة أن تتقدم
شـ ً
خطــوة لألمــام بعــد االســتنكار؟! أليــس بوســع الجامعــة أن تحمــل
القضية بنفســها إىل محكمة الجنايات الدوليةً ،
بدال من الوقوف
عند مناشدة محكمة الجنايات الدولية للتدخل ألن الجرمية هي
من نوع التطهري العرقي؟! الجامعة متثل العرب ،ولديها إمكانات
دوليا ،فلامذا ال تحمل
كبرية ،ولها شخصية اعتبارية معرتف بها ًّ
الجامعــة القضيــة ملجلــس األمــن ومحكمــة الجنايــات؟! الشــجب
يصلح لألفراد ممن ال حول لهم وال َط ْول ،أما املؤسسات الكبرية
كالجامعة العربية فدورها أكرب من دور الفرد!
حني خاضت حامس معركة سيف القدس يف 2021م خاضتها
نيابــة عــن فلســطني والعــرب والجامعــة ،مــن أجــل حاميــة عوائــل
الشــيخ جــراح مــن الطــرد والهــدم .كانــت حربــا قاســية دفعــت غــزة
رضيبــة كبــرية لحاميــة القــدس والشــيخ جــراح ،وحققــت يف حينه
بعضا من أهدافها يف حامية سكان الشيخ جراح .ولكن االحتال
عاد فنكث الوعود وتنمر عىل السكان املدنيني بالهدم والطرد،
وقد حذرت حامس االحتال من تداعيات هذه الجرائم ،وكانت
تتوقــع مــن الــدول والجامعــة موقفــا عمليــا قويــا لحاميــة الشــيخ
جراح ،واملسجد األقىص.
ٍ
إن بيان الجامعة جيد ،ولكنه غري كاف ،ويحتاج إىل تطوير ،وإذا
مل يتطــور باتجــاه إجــراءات عمليــة فــإن دولــة االحتــال لــن تلتفــت
لبيان الجامعة ،وستواصل عملية الهدم والطرد .الشجب وحده
ال يليق بجامعة العرب العتيدة؟!

شاب عرشيين يتصدر
أغنياء يوتيوب ..هذه
قيمة أرباحه يف 2021

كاليفورنيا /وكاالت:
تصــدر شــابا يبلــغ مــن العمــر  23ســنة قامئــة أغنيــاء "يوتيــوب" لعــام
 2021بفضــل قناتــه املســامة "ميســرت بيســت" ،بحســب مــا كشــفته
مجلة "فوربس" املتخصصة يف األعامل.
ووفقــا للمجلــة ،حصــل الشــاب عــىل  54مليــون دوالر يف عــام ،2021
أي أكــر مــن أي مســتخدم "يوتيــوب" عــىل اإلطــاق ،حيــث جمعــت
مقاطــع الفيديــو الخاصــة بــه  10مليــارات مشــاهدة ،أي ضعــف العــام
السابق.
وخال العام املايض ،نرش الشاب مقاطع فيديو متنوعة حيث أظهر
أحدها أنه أمىض  50ساعة مدفونا عىل قيد الحياة.
كام عرض  10آالف دوالر ألي شــخص يرغب يف الجلوس يف حوض
اســتحامم بــه ثعابــني ،واســتضاف نســخته الخاصــة مــن لعبة "ســكويت
غايــم" ،حيــث قــام ببنــاء نســخ طبــق األصــل مــن مجموعــات عــرض
نتفليكس.
إجامال ،ربح مستخدمو "يوتيوب" بشكل جامعي حوايل  300مليون
دوالر يف عــام  ،2021وهــو مبلــغ قيــايس ،بزيــادة  40باملئــة عن العام
ودفــع معظمهــم إىل األعــىل مــن خــال زيــادة املشــاهدات
الســابقُ ،
عــىل قنواتهــم عــىل "يوتيــوب" وعائــدات اإلعانــات التــي يتــم وضعهــا
يف مقاطع الفيديو.
وأصبحت منصة "يوتيوب" يف السنوات األخرية خيارا وظيفيا شائعا
بفضل األموال التي ميكن كسبها من اإلعانات ،وبيع البضائع ،إضافة
إىل صفقات الرعاية من العامات التجارية العاملية.

حاولت إنقاذ كالبها من
تسونامي تونغا فغرقت

لندن /وكاالت:
القــت امــرأة بريطانيــة حتفهــا حينــام كانــت تحــاول إنقــاذ كاب ترعاهــا
يف تونغــا عقــب ثــوران بــركان ضخــم تحــت املــاء أدى إىل أمــواج مــد
عاتية (تسونامي) ،حسبام قال شقيقها.
وكانــت أنجيــا غلوفــر ( 50عام ـ ًا) تعيــش يف تونغا مــع زوجها جيمس،
وأسست معه ملجأ إلنقاذ الكاب الضالة.
وقــال شــقيقها نيــك إيلينــي" :وقــع هــذا الحــادث الرهيــب بينــام كانــا
يحاوالن إنقاذ كابهام .كانت شقيقتي تحب الناس والحيوانات منذ
طفولتها".
وكان تلفزيــون نيوزيلنــدا قــد ذكــر أن املــرأة مفقــودة بعــد أن رضبتهــا
موجة مد عاتية ،بينام نجا زوجها من املوت بالتعلق بشجرة.
وأكد إيليني وفاة شقيقته بعد العثور عىل جثتها.

