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ملتقــــى دولـــــــي :الحصــــار اإلرسائيلـــــي علـــى غـــزة
منـــــــذ  2007عقوبـــــــة جماعيـــة وجريمـــة مستمــرة
نائب فنلندية :الشعب
الفلسطيين يعاين أطول
احتالل يف العرص الحديث
غزة /فلسطن:
عـ َّـد مشــاركون يف ملتقــى دويل،
أمــس ،الحصــار اإلرسائيــي
عــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2007
عقوبة جامعية وجرمية مستمرة،
وانتهــاكا ســافرا لــكل القوانــن
الدوليــة واألعــراف اإلنســانية،
تســبب يف معانــاة املدنيــن يف
كل قطاعات الحياة.
جــاء ذلــك يف امللتقــى الــدويل
األول مــن نوعــه بقطاع غزة ،تحت
عنــوان "حصــار غــزة ..جرميــة
مســتمرة" ،نظمتــه مؤسســة "أيــام
فلســطن" اإلعاميــة بالراكــة
مــع فريــق " 16أكتوبــر" وفريــق
أرقامــا" ،لتســليط الضــوء
"لســنا
ً
عــى جرميــة الحصــار واآلثــار
املدمــرة املرتتبة عليه ،مبشــاركة
شــخصيات دوليــة ،سياســية
وحقوقيــة وبرملانيــة ،أبرزهــا
املقــرر الســابق لألمــم املتحــدة
ريتشــارد فولــك والنائــب يف
الربملان الفنلندي آنا كونتوال.
ً
ممثا عن
وقــال أحمــد أبو رتيمــة،
اللجنــة التحضرييــة للملتقــى:
إن مئــات املــرىض فقــدوا
حياتهــم بســبب منــع االحتــال
لهــم مــن حقهــم الطبيعــي يف
الوصــول إىل املستشــفيات
وتلقــي الرعايــة الطبيــة املناســبة
خــارج القطــاع ،عــدا عــن تقويــض
الحصــار االقتصــاد وإفشــال أي
عمليــة تنميــة ذاتيــة ،ومفاقمــة

معــدالت الفقر والبطالة ،وحرمان
املواطنن من حقوقهم الطبيعية
يف حرية الحركة والسفر.
واعتــرب أبــو رتيمــة أن الحصــار مــا
كان ليســتمر كل هــذه الســنن
لــوال التواطــؤ الــدويل الــذي
يعطــي االحتال غطا ًء لاســتمرار
يف انتهاكاتهــا ،وهــو آمــن مــن
ـريا
املحاســبة واملســاءلة ،مشـ ً
إىل أن تقــادم املعانــاة ال يلغيهــا
وال يعنــي التأقلــم معها ،بل يعني
أن هنــاك خســائر جديــدة يف
النفوس واملمتلكات تســجل كل
يوم.
النائــب
لفتــت
بدورهــا،
والسياســية الفنلنديــة "كونتــوال"
إىل تعزيــز االحتــال حصــار
قطــاع غــزة عــرب بنــاء الجــدر حولــه
بطريقــة غــري قانونيــة ،إذ يقبع فيه
مليونــا إنســان يعيشــون حياتهــم
كأرسى حلمهــم وأملهــم العيــش
بحريــة ،مشــرية إىل أن الشــعب
الفلســطيني يعــاين أطــول
احتــال يف العــر الحديــث،
وجرائــم ترتكــب بحقــه تنتهــك
حقــوق اإلنســان وتخالــف القانــون
الدويل.
وأك ــدت كونتــوال أن الحصــار
اإلرسائيــي عــى غــزة يتناقــض
مــع القانــون الــدويل ومبــادئ
عمــل مؤسســات حقــوق اإلنســان
الدوليــة ،وأنــه عقــاب جامعــي
للمدنيــن ،أدى إىل أزمــة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلديـة النرص

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W 6

اسم املرشوع /توريد مواد لزوم مرشوع صيانة
شارع مدرسة أرسار القبندي للبنات يف بلدة النرص

حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن (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 مشــاريع كثيفة العاملة لتحســن الخدمات األساســية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان .
 )1وقــد حصلــت بلديــة النــر عــى منحة فرعية من صنــدوق تطوير وإقراض
الهيئات املحلية (املتلقية للمنحة) لتنفيذ مروع توريد مواد لزوم مروع
صيانة شارع مدرسة أرسار القبندي للبنات يف بلدة النر ،وتنوي استعامل
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم
() MDPIIIW6 -1424119 -06aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 )2املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومــات الازمة من بلدية
النــر دائــرة املشــاريع ،الســيد /م .مهنــد املــري ،هاتــف082154880 :
فاكــس ،082154880 :وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا وحتــى
الثانية عر ظهر ًا من تاريخ  2022/01/19وحتى تاريخ .2022/01/29
 )3عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/01/29الساعة الثانية عر ظهر ًا.
 )4املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
العنوان املشار إليه أعاه هو :بلدية النر ،قسم املشاريع ،الطابق األول.
بلدية النر
بتمويل من:

ناشط إيرلندي :االتحاد األورويب
جزء من الجريمة ونظام (إرسائيل)
قائم عىل الفصل العنرصي

اجتامعية واقتصادية وإنسانية.
مــن جهتــه ،قــال فولــك إن
املواطنــن يف قطــاع غــزة ال
يزالــون ضحيــة أشــكال متنوعــة
مــن العقــاب الجامعــي ،بداي ــة
مــن الحصــار الــذي تتفاقــم حدتــه
دوريا بالعدوانات العســكرية غري
القانونيــة التــي يرتكبهــا االحتــال
عــى نطــاق واســع كل بضــع
ـددا ً
هائا
ســنن،
موقعــا بذلك عـ ً
ً
من الضحايا املدنين.
وأكد فولك أن الجوهر األســايس
للقانــون اإلنســاين العاملــي
خصوصــا فيــام يتعلــق باالحتــال
ً
منصــوص عليهــا يف املــادة
الثالثــة ،وهــي تحــرم بوضــوح مثــل
هكــذا نهــج عــدواين ،فالقانــون
يناشــد القوة اإلرسائيلية املحتلة
ملعاملــة املدنيــن يف جميــع
الظــروف بإحســان ،معتــربا أن
االحتال يتحدى القانون الدويل
بأســاليب عــدة ،وذلــك بتنفيــذ
اغتيــاالت غــري مروعــة ،وعــدم
حاميــة املدنيــن ،واســتخدام
قواتــه الحربيــة الجويــة والبحريــة
والربية ضد املستضعفن.
ورأى أن مــا يفعلــه االحتــال
يتعــدى "النــزاع املعقــول" ،لكــون
مامرساته مخالفة خطرية وقاسية
ومســتمرة للواجبــات األساســية
لـ"دولــة عضــو يف األمم املتحدة"
يجب أن تحرتم طبيعة أساسيات
القانون الدويل.
دور المجتمع الدولي
وقالــت مديــرة برنامــج فلســطن
يف منظمــة (إي إف إس يس)،
والناشــطة يف العمــل لفلســطن
عامــا ،جينيفــر بينــغ:
منــذ 40
ً

جانب من الملتقى الدولي بمدينة غزة أمس
"منــذ زيــاريت األوىل لفلســطن
عــام  ،1982وأنــا أســتمد
الدافعيــة مــن شــجاعة األمهــات،
وإبداع األطفال والتزام املزارعن
بإصــاح األرض ،وقــوة املجتمــع
الفلســطيني يف تحمــل تحديــات
ال ُتحتمل".
وبينــت أنهــا وزماءهــا يســعون
جاهديــن ألن يــدرك األمريكيــون
مسؤولياتهم تجاه التحرك لتغيري
سياســات الواليــات املتحــدة،
التــي تســبب اســتمرار األذى،
وتتجنــب محاســبة انتهــاكات
حقوق اإلنســان ،مشــرية أنه للمرة
األوىل خــال عقــود ،تــم الوقــوف
يف وجــه صفقــة مبيعــات أســلحة
لـ(إرسائيــل) داخــل الكونغــرس،
وتحشــدت مئــات مــن فئــات
املجتمــع املــدين ضــده مبــن يف
ذلــك حلفــاء وأنصــار حركــة "حيــاة
الســود مهمــة" وحركــة "العدالــة

دعوة للمشاركة يف عطاء رقم )(01/ EN/2022

توريد ماكينات خياطة ضمن مرشوع Access to
Develop Sewing Industries

حيــث يعلــن اتحــاد صناعة املابس والنســيج عن طــرح عطاء توريد ماكينات
خياطة ،وذلك ضمن مروع Access to Develop Sewing Industries
والذي ينفذه اتحاد صناعة املابس والنسيج وبالراكة مع الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية وبدعم وتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية.
فعي الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
 يتم استام دعوة العطاء من مركز اتحاد صناعة املابس والنسيج ،وتعتربدعوة العطاء جزء ال يتجرأ من وثائق العطاء.
 يجــب عــى الركــة ان تكــون مســجلة لــدى جهــة االختصــاص ومســجلةرسميا يف دوائره الرضيبة ولها خربة يف هذا املجال.
 يجــب ان تكــون األســعار باليــورو ويجــب ان تكــون األســعار ســارية ملــدة التقل عن  120يوم من أخر موعد لتسليم العطاء.
 كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىنســخة منــه مــن مقــر اتحــاد صناعــة املابــس والنســيج بــدءا مــن يــوم الثاثــاء
 2022/01/18حتى يوم االثنن 2022/01/24
 ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي مــع الــركات الراغبــة وذلــك يــوم الخميــس 2022/01/20يف مقر اتحاد صناعة املابس.
 اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  2من بعد ظهر يوم االثنن 2022/01/24مــع العلــم انــه لــن يقبــل اي عطــاء بعــد هذا املوعد ،عى ان يتم تســليم العطاء مع
كافة االوراق الرسمية بالظرف املختوم يف مقر اتحاد صناعة املابس والنسيج.
 ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب بالــركات يف اخــر يــوم لتســليمالعطاءات بعد املوعد املحدد.
 رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة اتحــاد صناعــة املابــس والنســيج،عــى العنــوان :غــزة – تــل الهــواء – عــامرة االتحــادات الصناعيــة الطابق الرابع
(بجوار وزارة الرتبية والتعليم) ،رقم الجوال 0595111710:

الخاصــة باملنــاخ" ،وكذلــك
التجمعــات يف العديــد مــن
املجتمعات الدينية.
واتهــم الصحفــي والناشــط
اإليرلنــدي ديفيــد كرونن االتحاد
األورويب بتعزيــز الحصــار عــى
غــزة ،كونــه تكفــل بالتمويل الازم
لتطويــر معــدات املراقبــة ملنفــذ
كــرم أبــو ســامل ،معــرب البضائــع
الوحيــد بــن غــزة واالحتــال،
معتــربا االتحاد متورطا ومســاهام
باقــرتاف هــذه الجرميــة ،وفــرض
العقــاب الجامعــي عــى القطــاع،
رغم ادعائه معارضة ما يحدث.
وذكــر أن ســامح االتحــاد األورويب
مبشــاركة (إرسائيــل) رســميا يف
برنامــج البحــث العمي املعروف

فولك :االحتالل يتحدى القانون
الدويل باغتياالت غري مرشوعة
واستخدام قوته ضد المستضعفني

()Apa
باســم ()Horizon Europe
الــذي تبلــغ ميزانيته أكر من (95
مليــار يــورو) بــن العامــن 2022
و ،2027سيزيد من قدرتها عى
قصــف غــزة بشــكل متكرر ،ورسقة
امليــاه مــن الفلســطينين يف
الضفــة الغربيــة املحتلــة ،مشــريا
إىل أن لديــه ثقــة تامــة بــأن قــوة
الشــعب الفلســطيني ستســاعد
يف إنهاء الحصار عن غزة ،ووضع
حــد لنظــام (إرسائيــل) الفاســد
القائم عى الفصل العنري.
الحقوقــي
الباحــث
وقــال
واإلنســاين الكنــدي ،رئيــس
مجلــس إدارة مؤسســة "أتــوا"
املختصــة بالشــأن الفلســطيني
اإلرسائيــي بيــرت الرســون" :أنــا

أعــرف عــن أزمــة انقطــاع الكهربــاء،
وطائــرات االحتــال (الزنانــة)،
وأعــرف عــن القناصــن عــى طول
الســياج الفاصــل ،وصيــادي غــزة
الذي يتعرضون النتهاكات بحرية
االحتــال ،وأن األخــري يرفــض
الســامح ملعظــم الفلســطينين
مــن غــزة الذهــاب إىل القــدس أو
الضفة الغربية أو رؤية أقربائهم".
والناشــط
املحــارض
ونــوه
الحقوقي ،أســتاذ حقوق اإلنســان
والســام يف جامعــة "بيتســربغ"،
دان كوفاليــك ،إىل أن أكــر مــن
 2مليــون شــخص يف قطــاع غــزة
يعانــون مــن نقــص حــاد يف املياه
العذبــة واألغذيــة واألدويــة ،ومــن
مشــاكل يف الــرف الصحــي،
معتــربا (إرسائيــل) املســؤولة
بشــكل مبــارش عن هــذه املعاناة،
فهــي يف الواقــع تعرقــل الحيــاة
مبنعهــا دخول املعــدات الازمة،
واالعتــداء املتكــرر عــى البينــة
التحتيــة الرئيســة ونظــام امليــاه
والــرف الصحــي ،واملصانــع،
والخرســانات الازمــة إلعــادة بنــاء
املنــازل التــي تقصفهــا مــن وقــت
آلخر.
وأضــاف أن (إرسائيــل) تتعمــد
حرمــان غــزة مــن املعــدات
ومســتلزمات الحيــاة األساســية
واألدويــة
والغــذاء
كاملــاء
الازمــة لبقــاء الحيــاة ،وأن هــذه
االنتهــاكات جرائــم حرب مبوجب
اتفاقيــات جنيــف وغريهــا مــن

"الشيخ جراح" يحاول الصمود أمام
ً
نموذجا
تهديدات االحتالل ..عائلة صالحية

القدس املحتلة /فلسطن:
يحــاول املقدســيون يف حــي الشــيخ جــراح
بكل السبلِ
الصمود أمام تهديدات االحتال
َ
املتمثلــة يف املصــادرة وسياســة التهجــري
والهدم والتهويد.
وتحصنــت عائلــة صالحيــة مبنزلهــا يف حــي
الشــيخ جــراح يف القــدس املحتلــة ،وقاومــت
تهديــدات االحتــال اإلرسائيــي ،يف حــن
واصــل عــرات املتضامنــن رباطهــم أمــام
منــزل العائلــة رغــم الــربد القــارس ،الليلــة
املاضيــة ويــوم أمــس ،بعــد هــدم االحتــال
منشــآت بجانــب املنــزل الــذي هــدد أصحابــه
بإحراقــه وتفجــريه يف حــال حاولــت قــوات
االحتال هدمه.
تمسك بالقدس
وأكــد صاحــب البيــت املهــدد بالهــدم يف
الشيخ جراح محمود صالحية أنهم لن يخرجوا
مــن منزلهــم ،تحــت أي ظــرف ،واالحتــال
داعيا الفلسطينين
خائف من اقتحام منزلنا،
ً
املهــددة منازلهــم بالهــدم بــأن ال يخرجــوا مــن
منازلهم ،وأن ميوتوا بكرامة.
وأوضــح صالحيــة أن االحتــال هــدم  5محــال
تابعة للعائلة ،مؤكدا أن ما يحدث يف مدينة
القــدس املحتلــة تطهــري عرقــي ،الف ًتــا إىل
أنــه بيتــه يســكن فيــه  17فــردا ،وأن املســاحة
التــي يقطنهــا تســتفيد منهــا  22عائلــة ،وأن

االحتــال يريــد تهجريهــم مــن أرضهــم كبدايــة
ملروع استيطاين واسع يف الشيخ جراح.
ورفــض صالحيــة القبــول بالتهجــري مــر ًة أخــرى،
حيــث هجــر االحتــال العائلــة مــن قريــة عــن
كارم يف نكبة عام 1948م واآلن يريد طردها
من جديد.
دعوات للرباط
وناشــد عضــو لجنــة املتابعــة يف بلــدة
العيســوية الناشــط املقــديس محمــد أبــو
الحمــص املقدســين والشــخصيات الوطنيــة
واالعتباريــة يف القــدس ورام اللــه للحضــور
إىل منــزل عائلــة صالحيــة والوقــوف إىل
جانبها.
وأوضح أبو الحمص قائا" :نحن أمام تطورات
خطــرية جــد ًا قــد يرتقــي فيهــا شــهداء يف حال
نفــذ أبنــاء عائلــة صالحيــة تهديدهــم بتفجــري
أنفسهم بأسطوانات الغاز".
بــدوره ،أكــد الباحــث يف جمعيــة الدراســات
العربية مازن الجعربي عى أن نوايا االحتال
ال زالــت تهــدف إىل إخــاء أهــايل حي الشــيخ
جــراح مــن منازلهــم ،مــن أجــل تنفيــذ مــروع
استيطاين يف الحي.
وبـ ّـن الجعــربي أن هــذه املحاولــة تهــدف إىل
فحــص ردة الفعــل يف الشــارع الفلســطيني
ولــدى العائــات املقدســية ،الفتــا إىل أنــه إذا
تــم إخــاء عائلــة صالحيــة مــن منزلهــا ،فذلــك

مواثيــق القانــون الــدويل ،مطالبــا
العــامل بالتدخــل فــورا لوقــف
هــذه الجرائــم ،وبــأن تعمــل األمــم
املتحــدة عــى إنهــاء الحصــار،
وهــدم الجــدار مــن حــول القطــاع
الذي بات أكرب سجن.
احتالل حربي
واعترب رئيس الهيئة الدولية لدعم
حقــوق الشــعب الفلســطيني
"حشــد" املحامــي صــاح عبــد
العاطــي أن مواصلــة االحتــال
الحصــار منــذ  15عاما يدلل عى
حــرص حكوماتــه املتعاقبــة عــى
تطبيق سياســة العقاب الجامعي
ضــد الشــعب الفلســطيني يف
القطــاع ،مــا خلــق مأســاة إنســانية
بالغة التعقيد.
ولفــت عبــد العاطــي إىل أن نحــو
 2مليــون نســمة يف القطــاع باتــوا
يعيشــون يف معــزل وســجن
جامعــي ال تتجــاوز مســاحته
 365كــم ،2مشــريا إىل أن هــذه
املامرســات تســببت يف مزيــد
مــن تدهــور حقــوق الســكان
املدنيــة والسياســية واالقتصادية
واالجتامعية والثقافية.
وأكــد أن الحصــار أثــر عــى مجمل
حقــوق اإلنســان الفلســطيني
يف غــزة ،وخاصــة ارتفــاع نســب
البطالــة والفقــر ،وتقييــد حريــة
الحركــة والبضائــع ،وتدهــور
الظــروف اإلنســانية ،وتــردي
مســتوى الخدمــات مــن صحــة
وسكن وتعليم وصحة.

ســيكون مقدمــة للعــودة إىل قضيــة تهجــري
أهــايل الشــيخ جــراح وتريدهــم ا ُ
ملجمــد
حالي ـ ًا بســبب صمــود األهــايل والضغــوط
السياسية عى حكومة االحتال.
وقــال الجعــربي إن موقــف عائلــة صالحيــة
بتهديدهــا بحــرق منزلها هو محاولة للتشــبث
يف حقوقها ،ورفضها للتهجري للمرة.
وشــدد الجعربي عى أن الخطوة التي قامت
بها عائلة صالحية مربرة ومفهومة؛ ألن صمود
األهــايل بأشــكالٍ مختلفــة يف بعــض األحيــان
ينجــح يف تجميــد قــرار اإلخــاء ،مؤكدا أن "ما
قامــت بــه العائلــة شــكل مــن أشــكال النضــال،
وســيمنح روح مقاومــة لــكل شــخص معــرض
لإلخاء يف مدينة القدس".
فيــام قــال الناشــط املقــديس ياســن صبيــح
إن مــا قــام بــه صالحيــة موقف ً
حقا يحتذى به،
موقــف "جــدع" ،فهــو يدافــع عــن مصــدر رزقــه
وبيتــه ،موضحــا أن هــذا األمــر فيــه مســؤولية
كبــرية عى أصحــاب املنازل املهددة بالهدم
أو اإلخــاء ،وكأنهــم هــم فقــط مــن عليهــم
التصدي لاحتال.
وأوضــح صبيــح أن الحاجــة ملحــة اليــوم إىل
التحــرك مــن الحــراكات الشــبابية والفصائــل
والقــوى الوطنيــة ومنظــامت العمــل الوطنــي
إلصــدار موقــف ملواجهــة آليــات الســيطرة
والتهجري املستمر من قبل االحتال.

محليات
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F E L E S T E E N O N LI N E

تقرير :ازدياد مشاعر العداء
لليهود يف الواليات المتحدة

النارصة /فلسطن:
أظهــر تقريــر مشــرك أصدرتــه "املنظمــة الصهيونيــة العامليــة" و"الوكالــة
اليهودية" ،ارتفاعا متزايدا يف مشاعر العداء لليهود بالواليات املتحدة
خالل عام .2021
وبحســب التقريــر الــذي نــرشت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" العربيــة،
مقتطفــات منــه ،أمــس ،فــإن  30يف املئــة مــن حــوادث معــاداة اليهــود
بجميــع أنحــاء العــامل والتــي طالــت أفــرادا أو مؤسســات يهوديــة كانــت يف
وبن التقرير أنه عى الرغم من حادث االعتداء الذي
األرايض األمريكيةّ .
وقع يف كنيس يهودي بوالية تكساس األمريكية قبل أيام؛ فإن الوالية تقع
يف املركز السادس بن الواليات األمريكية يف نسبة العداء تجاه اليهود.
وأشار إىل أن مدينة نيويورك تتصدر قامئة الحوادث املناهضة لليهود،
تباعا :بنسلفانيا وماساتشوستس وفلوريدا وكاليفورنيا.
تليها ً
وسجل التقرير أيضا زيادة يف حوادث العنف الجسدي ،مقارنة بالعنف
اللفظي ضد اليهود عى مستوى الواليات املتحدة.
وشــملت حــوادث معــاداة اليهــود الجامعــات األمريكيــة ،والتــي ارتفعــت
وتريتها إبان الحرب األخرية عى قطاع غزة يف أيار /مايو .2021
وبـ ّـن التقريــر أن زيــادة حــوادث معــاداة اليهــود يف الواليــات املتحــدة،
تتــامىش مــع االتجــاه العاملــي املتمثــل يف ازديــاد نســبة العــداء لليهــود
يف العامل.

وفد حماس يعقد لقاءً ثان ًيا
مع المسؤولني الجزائريني

غزة /فلسطن:
ثانيا
ء
لقا
سيعقد
وفدها
بأن
حامس
اإلسالمية
املقاومة
أفادت حركة
ً
ً
مع املسؤولن الجزائرين الستكامل الحوارات ،مشيدة بدور الجزائر
يف دعــم القضيــة الفلســطينية واســتضافتها للفصائــل الفلســطينية
وحرصها الشديد عى إنجاز املصالحة وإنهاء حالة االنقسام.
وقال عبد اللطيف القانوع املتحدث باسم الحركة يف ترصيح أمس:
إن الوفــد ،بحضــور ممثــل حــامس يف الجزائــر محمــد عثــامن ،اجتمــع
فور وصوله أول من أمس مع مسؤولن جزائرين وبحثوا ُسبل تحقيق
مشريا إىل أنه سيتم عقد اجتامع آخر.
الوحدة الوطنية،
ً
وأضــاف أنــه تلبيــة لدعــوة رســمية مــن الجزائــر ،فقــد أرســلت حــامس
وفـ ًـدا يضــم عضــوي املكتــب الســيايس خليــل الحيــة ،وحســام بــدران
للتباحث حول ُسبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

النائب نعيم تؤكد حرص
"الترشيعي" عىل دعم الشباب

غزة /فلسطن:
أكــدت عضــو لجنــة الربية والقضايــا املجتمعية باملجلس الترشيعي
النائــب هــدى نعيــم حــرص املجلــس عــى خدمــة الشــباب ودعمهــم،
مشــيدة بجهــود الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة واملراكــز الشــبابية
التــي تقــدم الكثري من املشــاريع والخدمــات لرشيحتهم ،مبا ينعكس
إيجا ًبا عى املجتمع الفلســطيني بكل رشائحه وميادينه ،عى الرغم
من الظروف االستثنائية التي متر بها فلسطن املحتلة.
وشــددت نعيــم خــالل لقائهــا وفـ ًـدا مــن املراكــز الشــبابية ،أمــس،
لالطــالع عــى واقــع املراكــز وعملهــا ووضــع آليــات لخدمــة الشــباب،
عــى أهميــة حاميتهم وتحصينهم من مخططات االحتالل اإلرسائييل
وبعض الجهات التي ال تريد الخري لفلســطن وشــعبها الهادفة للنيل
منهم ،إلدراكهم أن الشــباب هم الدرع الحامي للقضية الفلســطينية،
وأنهــم بثقافتهــم ووعيهــم قــادرون دومــا عــى إحداث التغيــري وصناعة
املعجزات.
ولفتــت إىل أن املجلــس الترشيعــي حريــص عــى خدمــة الشــباب،
وقــد أقــر ألجــل ذلــك قانــون الشــباب لســنة  ،2011إذ نظــم واجباتهــم
وحقوقهــم يف قانــون واحــد ،وأنــه عــى اســتعداد دائــم لتطويــر أو
اســتحداث قوانن وترشيعات تخدمهم ،إذ يعدون لبنة أساســية يف
فلسطن والعنرص الرئيس يف صمود وتطوير املجتمع.
ونبهــت إىل أهميــة التنســيق املســتمر بــن الهيئــة واملراكــز الشــبابية
املرخصة والعاملة التي يبلغ عددها  70مرك ًزا وفق إحصائية الهيئة،
والوصــول املســتمر إىل صنــاع القــرار ،لدفعهــم إىل االهتــامم أكــر
بدعم هذه املراكز ،ومتويل صندوق دعم الشباب.
دولة فلسطن
وزارة الحكــم املحــيل
بلـديـة بيــت حــانــون

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /اعامل
بلديـة بيت حانون

اسم املرشوع :االعامل املعدنية للمحالت التجارية التابعة
لبلدية بيت حانون (أبواب ،مناور)
 )1تنوي بلدية بيت حانون تجهيز االعامل املعدنية لزوم املحالت التجارية
بجوار مقر الدفاع املدين
 )2املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية
بيــت حانــون ،قســم الصيانــة ،م .محمــد مصلــح جــوال 0594566636 :
وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا وحتــى الثانيــة عــرش ظهر ًا مــن تاريخ
 2022/01/20وحتى تاريخ .2022/01/27
 )3عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/01/27قبل الساعة الثانية عرش ظهر ًا.
 )4املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.
 )5االجتــامع التمهيــدي :جميــع املقاولــن مدعــوون للمشــاركة يف االجتــامع
التمهيــدي يــوم الثالثــاء املوافــق  2022/01/25يف متــام الســاعة العــارشة
صباح ًا ،حيث أن االجتامع التمهيدي سيعقد يف بلدية بيت حانون.
 )6العنوان املشار إليه أعاله هو :بلدية بيت حانون ،قسم الصيانة ،الطابق الثاين.
 )7مالحظة /رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
بلديـة بيت حانون

إدانــــات لجرائــــم التهجيــــر القســـري فـــي
"الشيــــخ جـــراح" ومطالبـــات بــردع االحتــالل
القدس املحتلة-عامن /فلسطن:
تتواصــل اإلدانــات املحليــة والدوليــة ملشــاريع
االحتــالل اإلرسائيــيل االســتيطانية يف القــدس
املحتلــة ،وخاصــة سياســة التهجــري القــري
ألهــايل الشــيخ جــراح املقــديس ،وســط مطالبــات
بردعه ،ووقف جرامئه.
ودعــا النائــب يف املجلــس الترشيعــي أحمــد
عطــون إىل وقفــة إســالمية وفلســطينية وعربيــة
جــادة وحقيقــة لــردع االحتــالل ،ومنعــه مــن تنفيــذ
مشــاريعه التهويديــة بحــق مدينــة القــدس
واملســجد األقــى ،محــذرا مــن خطــورة خطــة
حكومته التي وافقت عليها األحد املايض بقيمة
 110مالين شيقل ( 35مليون دوالر) ،لتحديث
البنيــة التحتيــة وتشــجيع االقتحامــات اليهوديــة
االســتيطانية للحائــط الغــريب للمســجد األقــى
"حائط الرباق".
ونــوه عطــون يف ترصيــح صحفي أمــس ،إىل أنه إن
مل تكــن هنــاك وقفــة جــادة وحقيقية فإن االحتالل
ســيميض بإجراءاتــه غــري آبــه بعبــارات التهديــد
واالســتنكار ،مضيفا "نحن كأمة عربية وإســالمية،
لدينــا مــن بطاقــات الضغــط الكثــري إذا مــا تــم

اســتثامرها ملنــع وردع االحتــالل عــن االســتمرار
بهــذه العنجهيــة وفــرض الوقائــع عــى األرض بحــق
القدس ومقدساتنا اإلسالمية واملسيحية".
وشــدد عــى أنــه يجــب عــى األمــة بــكل مكوناتهــا
الرســمية والشــعبية واملؤسســاتية والربملانيــة
واإلعالميــة ،تســليط الضــوء عــى جرائــم التهويــد
وفضــح االحتــالل ومالحقتــه عــى جرامئــه،
الفتــا إىل أن هــذه املقدســات ليســت حكــرا
عــى الفلســطينين وحدهــم ،بــل لــكل العــرب
واملســلمن ،وهــي جــزء مــن تاريــخ وثقافــة وهويــة
األمة وتراثها.
وأكد رضورة تعزيز صمود املواطنن املقدسين
عــى األرض للتصــدي ملشــاريع االحتــالل ،التــي
تــأيت ضمــن حلقــات فــرض األمــر الواقــع بحــق
املدينــة وتحقيــق حلــم بنــاء "الهيــكل" املزعــوم
عى أنقاض املسجد األقى.
وأدانت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي،
يف بيــان صحفــي أمــس ،مواصلــة االحتــالل جرائــم
إخــالء وهــدم منــازل فلســطينية يف حــي الشــيخ
ـرا ،معتــربة أن هــذه االنتهاكات تأيت يف
جــراح قـ ً
إطار سياسات التهويد واالستيطان االستعامري،

والتهجــري القــري للعائــالت الفلســطينية،
واالســتيالء عــى ممتلكاتهــا ،مــا يشــكل انتهــاكا
صارخا للقانون الدويل واتفاقيات جنيف.
وأدانــت وزارة الخارجيــة وشــؤون املغربــن
األردنيــة ،جرائــم التهجــري القــري وإخــالء منــازل
العائــالت الفلســطينية يف حــي الشــيخ جــراح
بالقدس.
وعـ ّـد املتحــدث الرســمي باســم الــوزارة الســفري
هيثــم أبــو الفــول ،يف بيان صحفــي ،جرائم اإلخالء
والتهجــري القــري للفلســطينين يف رشقــي
القــدس خرقــا فاضحــا للقانــون الــدويل والقانــون
الــدويل اإلنســاينُ ،مشــددا عــى أن (إرسائيــل)،
بصفتهــا القــوة القامئــة باالحتــاللُ ،ملزمــة وفــق
القانــون الــدويل بحاميــة حقوق الفلســطينين يف
منازلهم.
وأضــاف أن اســتمرار انتهــاكات االحتــالل،
باالســتيالء عــى األرايض الفلســطينية ،وهــدم
املنــازل وترحيــل الفلســطينين مــن بيوتهــم قرا،
ُتعــد مامرســات ال رشعيــة وال قانونيــة ُتكــرس
االحتــالل وتقــوض فــرص تحقيــق الســالم العــادل
والشامل.

لبنان :الالجئون الفلسطينيون يواصلون
اعتصامهم أمام مقر "أونروا" لليوم التاسع
بريوت /فلسطن:
املهجــرون
يواصــل الالجئــون الفلســطينيون
ّ
مــن ســوريا إىل لبنــان ،اعتصامهــم أمــام مقــر
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين
"أونــروا" لليــوم التاســع عى التــوايل ،احتجاج ًا
عــى إلغــاء الوكالــة معونــة بــدل اإليــواء،
إغاثية شاملة.
ومطالبتها بخطط
ّ
وقــال إبراهيــم املــدين أحــد القامئــن عــى
إن املعتصمــن
االعتصــام يف ترصيــح أمــسّ :
حالي ـ ًا يغلقــون البــاب الرئيــي ملقــر الوكالــة،
ّ
فيــام يعتــزم األهــايل تصعيــد اعتصامهــم
ليشمل إغالق الباب الثاين ،الفت ًا إىل حمالت
دعــم تــأيت للمعتصمــن مــن قبــل الالجئــن
الفلســطينين يف لبنــان عــرب زيــارات قامــت
أمــدت املعتصمــن
بهــا عـ ّـدة روابــط ولجــانّ ،
بالغذاء.
وأوضــح أن فعاليــات االعتصــام مل تقتــرص
عــى الجلــوس أمــام املقــر وترديــد الهتافــات
والشــعارات ،إ ّ
منــا بــدأ النشــطاء بالقيــام
بجلسات توعية حول تقليصات وكالة "أونروا"
ومــدى خطورتهــا ،فيــام ّ
تؤكــد املطالــب عــى
تنفيــذ خطــة طــوارئ صحيــة وإغاثيــة وتربويــة
عاجلــة شــاملة ومســتدامة لجميــع الالجئــن
الفلســطينين يف لبنــان ،ويف مقدمتهــا بــدل
إيــواء كامــل وبــدل غــذاء كامــل ،وحاميــة كاملة
لالجئن الفلسطينين املهجرين من سوريا.
يــأيت ذلــك ،يف وقــت يواصــل الناشــطون
املهجــرون مــن ســوريا ،حشــد
الفلســطينيون
ّ
الدعــم البــرشي لخيمــة االعتصــام ،مــن كافــة

مشاركون في االعتصام أمام مقر"أونروا"
مناطــق تواجــد فلســطينيي ســوريا يف لبنــان،
ســواء مــن منطقتــي البقــاع والشــامل اللبنــاين،
توجه للتصعيد الخميس املقبل.
ضمن ّ
أن خيمــة االعتصــام جــاءت عقــب
يذكــرّ ،
تحركات متسلســلة نفذها فلســطينيو ســوريا،
ّ
منذ أن أعلنت "أونروا" عزمها إلغاء دفع معونة
املهجرة من
بدل اإليواء للعائالت الفلسطينية
ّ
سوريا إىل لبنان ،وقدرها  100دوالر أمريي،
ابتــدا َء مــن  1كانــون الثــاين /ينايــر لعــام 2022
الجاري.
بــدوره ،زار وفــد مــن منتــدى املؤسســات
والجمعيــات العاملــة يف الوســط الفلســطيني
يف لبنان خيمة االعتصام التي أقامها عدد من
املهجريــن مــن ســوريا
الالجئــن الفلســطينين
ّ
إىل لبنان وحملت شعار "الخيمة  ،"194أمام
املقر الرئيي لوكالة "األونروا" يف بريوت.

إعالن عطاء

جمعية األيدي الرحيمة الخريية
تعلن جمعية األيدي الرحيمة الخريية
عن طرح عطاء بالظرف املختوم

لتوريد املواد والقيام باألعامل الالزمة لتنفيذ مرشوع
-إنشاء طابق جديد ملركز الهدى الصحي الخريي – بغزة

ميكن للمقاولن املصنفن درجة أوىل أو ثانية مباين الراغبن باالشــراك يف هذا
العطاء استالم نسخة عن وثائق العطاء ومخططات املرشوع من مقر جمعية األيدي
الرحيمــة الخرييــة الكائــن بتــل الهــوا بالقــرب مــن مفــرق املاليــة ،وذلــك مقابــل رســم
غري مسرد وقدره ( )100شيكل جديد ابتدا ًء من يوم الثالثاء املوافق  18يناير
ولغاية يوم األحد املوافق  23يناير  2022خالل ساعات الدوام الرسمية.
تعــاد العطــاءات ملقــر جمعيــة األيــدي الرحيمــة الخرييــة حتــى موعــد أقصــاه
الســاعة  12:00مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  24ينايــر  2022ويتــم فتــح
املظاريف يف نفس اليوم الساعة  12:30يف مكتب الجمعية.
مالحظات:
 .1عى املقاول إبراز شهادة التصنيف عند رشاء العطاء سارية املفعول.
 .2رسوم اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
 .3لجنة فتح العطاء غري مقيدة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .4كافة األسعار شاملة لجميع أنواع الرضائب الحكومية.
 .5تقديم شهادة عدم خصم من املنبع وشهادة ضامنة ملدة سنة عى من
يرسو عليه العطاء.
 .6يجــب إرفــاق شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة مصدقــة بقيمــة  % 5مــن قيمــة
العطاء اإلجاملية سارية مفعول مدة  90يوم من تاريخ اإلقفال ولن ينظر يف
أي عطاء ما مل يكن مرفق ًا بالتأمن.
 .7األسعار سارية املفعول طيلة مدة تنفيذ املرشوع.
 .8سيتم زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي يف مقر جمعية األيدي الرحيمة
يوم الخميس  20يناير  2022الساعة الثانية عرش ظهر ًا.
 .9لالستفسار والتواصل االتصال عى هاتف رقم 0597120203
جمعية األيدي الرحيمة الخريية

(وكاالت)

ّ
وأكــد أعضــاء املنتــدى يف زيارتهــم إىل خيمــة
املعتصمــن ،أن املنتــدى يدعــم مطالــب
املهجرين الفلســطينين من ســوريا،
الالجئن
ّ
ويرفــض قــرارات وكالــة "األونــروا" الظاملــة
املجحفــة بحقهــم ،مشــددين
واإلجــراءات
ُ
عــى حــقّ
املهجريــن
ـطينين
ـ
س
الفل
ـن
ـ
ئ
الالج
ّ
مــن ســوريا الحصــول عــى اإليــواء الشــامل
والرعايــة الصحيــة والتعليم وبــدل التدفئة وكل
الخدمات االجتامعية.
وطالــب أعضــاء املنتــدى ،وكالــة "أونــروا"
إىل الراجــع الفــوري عــن قراراتهــا الظاملــة
املهجريــن الفلســطينين مــن
بحــق الالجئــن
ّ
ســوريا وبحــق شــعبنا الفلســطيني يف لبنــان،
وجـ ّـددوا تأكيدهــم عــى مواقفهــم الداعمــة
لجميــع املطالــب العادلــة ،وخصوص ـ ًا يف هذه
الظروف الصعبة وزيادة معاناتهم.
دولة فلسطن
وزارة
األوقاف والشئون الدينية

إعالن املناقصة رقم()2022/1
الخاصة بتوريد وتركيب سجاد لزوم مساجد
بتمويل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

تع ــلن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن ط ــرح املناقصــة رق ــم (2022 /1
) وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاله ،حســب كراســة
الــرشوط واملواصفــات املعــدة ،والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن اإلدارة
العامة للشئون املالية – دائرة املشريات ،مبقر الوزارة مبدينة غزة،خـالل
سـاعات الدوام الرسمي ابتدا ًء من يوم الثالثاء ،املوافـق2022/1/18 -:م،
مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم االربعــاء ،املواف ــق-:
2022/1/26م السـاعة الحادية عرشة وستفتح املناقصات يف نفس اليوم
والساعة بحضور أصحاب املناقصات أو مندوبيهم.
* -مالحظات-:
 .1مثن كراسة املناقصة ( 300شيكل) غري مسردة.
 .2يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك معتمد لــدى وزارة
املالية بغزة (البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج) أو نقدا مببلغ ( 5%خمسة
باملائــة) " كتأمــن دخــول " ســاري املفعــول ملدة رسيــان املناقصة من آخر موعد
لتقديم املناقصة وال يلتفت إىل املناقصة غري املصحوبة بالتأمن املذكور.
 .3يجب أن يكون املورد مســج ً
ال رســمي ًا يف دوائر الرضيبة وتقدم األســعار
دوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
.4الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق إلغــاء املناقصــة أو
إعادة املناقصة دون إبداء األسباب.
 .5أجرة اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
 .6ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم (.)2623116
اإلدارة العامة للشئون املالية
دائ ــرة املشريات

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

صفقة نتنياهو تشرعن
الفساد في دولة االحتالل

مع تزايد الحديث اإلرسائييل عن قرب اإلعالن عن صفقة اإلقرار
بالذنــب الخاصــة بنتنياهــو ،ومبوجبهــا "يفلــت" مــن ســجنه الــذي
كان محتومــا ،تعــد محافــل إرسائيليــة أن هــذه الصفقــة تكشــف
بصــورة حــادة حجــم وطبيعــة الفســاد املســترشي يف الحيــاة
السياســية ،وأثرهــا يف طبيعــة النظــام الســيايس مســتقب ً
ال ،وال
ســيام يف ضــوء تــورط معظــم الطبقــة السياســية يف قضايــا فســاد
مايل وإداري وأخالقي متعدد الجهات.
إن الصفقــة املوعــودة التــي يســعى نتنياهــو وفريقــه القانــوين
إلخراجهــا تســلط الضــوء عــى تبعــات ونتائــج ظاهــرة الفســاد
الســيايس يف (إرسائيــل) ،خاصــة عــى صعيــد تراجــع وضعيــة
"الدولــة" بــن نظرياتهــا مــن دول العــامل الغــريب ،وأثــره يف حجــم
االمتيــازات التــي ســتحرم منهــا ،إذا مــا بقــي "بارومــر" الفســاد يف
مؤسســاتها آخــذ ًا يف التزايــد عام ـ ًا بعــد عــام ،مــع العلــم أن هــذه
الصفقة تتواكب مع انتشار ظاهرة الفساد يف (إرسائيل).
إن أخبــار الفســاد املتزايــدة باتــت مثــرية للجــدل يف املجتمــع
اإلرسائيــيل ،ألنهــا تكلــف الدولــة مثن ـ ًا باهظ ـ ًا ،ويدفــع باملــرء ألن
يطلــق عــى الزعامــة السياســية الحاكمة يف (إرسائيل) اليوم بأنها
"قيــادة فاســدة" ،وتــري كـ"القــوارض" يف روحهــا ،مــن خــالل
قدرتهــا الفائقــة عــى "تلويــث" الجــو ،وتأثريهــا الســلبي يف ثقــة
الجمهــور مبؤسســات الدولــة ،مــا يقلــل مــن صورتهــا يف العــامل،
ويخــرج بقناعــة مفادهــا أن (إرسائيــل) وصلــت إىل مســتوى مــن
الفســاد فقــدت مــن خاللــه "الفرامــل" والكوابــح الالزمــة إلدارة
الدولة.
صحيــح أن "الصفقــة" املتوقعــة تخلــص نتنياهــو مــن البقــاء آخــر
حياتــه خلــف القضبــان ،لكنهــا قــد تشــكل مناســبة لصــدور مزيــد
مــن الدعــوات اإلرسائيليــة لتجفيــف مســتنقع الفســاد الــذي تغرق
بــه الحيــاة السياســية ،التــي باتــت ذات رائحــة كريهــة ،بعــد اتضاح
مــدى اســترشاء ظاهــرة الفســاد الســيايس ،الــذي قــد يفــوق خطــر
الهجــامت الفلســطينية املســلحة ،خاصــة بعــد م ُثــول عــدد مــن
رؤســاء الحكومات اإلرسائيلية للتحقيق مع وحدة رشطة مكافحة
جرائم الغش واالحتيال.
مــع العلــم أن واقــع الفســاد الســيايس يف (إرسائيــل) ميكــن
تقســيمه إىل ثالثــة أنــواع ،وهي :االمتيازات الحكومية ،والرشــوة،
والتعيينــات السياســية ،وهــي جميع ـ ًا منتــرشة بــد ًءا مــن رئيــس
الحكومــة ،مــرور ًا بالــوزراء وأعضــاء الكنيســت ،وانتهــا ًء باملوظفن
الكبار ،ولعل سجالت النيابة العامة اإلرسائيلية تحفل بعدد وافر
مــن قضايــا الفســاد الســيايس واإلداري واملــايل ،التــي عاشــتها
األوساط اإلرسائيلية منذ سنوات طويلة.
إن قــدرة نتنياهــو عــى "ترويــض" املنظومــة القضائيــة بإقناعهــا
إلبرام الصفقة دليل جديد عى التأثري املتنامي لهذا املسلسل
مــن الفســاد والفضائــح عــى تدهــور القيم وأفولهــا يف (إرسائيل)،
وانجرارهــا يف الظلمــة نحــو هــالك محتمــل ،ليــس بســبب أعدائها
الخارجيــن فقــط ،وإمنــا بســبب قادتهــا الفاســدين املفســدين،
واإلرسائيليون باتت لديهم قيادة تعيش كل الوقت تحت عالمة
استفهام أخالقية ،والجمهور ال يثق بها!

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم

توريد أجهزة عالج طبيعي لوحدة العالج الطبيعي

رقم )(02/EQ/2022

ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف اإلعــالن عــن طــرح مناقصــة توريــد أجهــزة عــالج
طبيعــي لوحــدة العــالج الطبيعــي بالظــرف املختــوم ،وذلــك مــن خــالل مــرشوع " إعــادة
تأهيــل ودمــج مســتدام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنــاء قــدرات املؤسســات الطبيــة يف
قطــاع غــزة " ،بالرشاكــة مــع الحملــة اليابانيــة مــن اجــل أطفــال فلســطن CCP Japan
وبتمويــل مــن ،Japan Platform – JPFفعــيل مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات
واملراكــز الطبيــة املرخصــة حســب األصــول  ،التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي
األمــل – خلــف الهــالل األحمــر الفلســطيني – مدينــة خ ــان يونــس  ،لــرشاء وثائــق العط ــاء
خــالل 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 مسردة مع العلم بأن :
 موعد االجتامع التمهيدي الساعة الثانية عرش 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 اإلثنــن املوافــق2022/01/31م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية .
 ســيتم فتــح املظاريــف يــوم اإلثنــن املوافــق 2022/01/31م الســاعةالواحدة ظهر ًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة.
 إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة  2%من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالةبنكية سارية املفعول .
 تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  10%إما بشيك بني أو كفالة بنكية منقيمة اجاميل العطاء من من يرسو عليها العطاء.
 ارفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســباألصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.
 تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء. ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط . للجمعية الحق يف التجزئة. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار . لالستفســار ميكنكــم االتصــال عــى املكتــب الرئيــي هاتــف رقــم 2051299-2075929جوال رقم.0599176954:
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FELESTEENO NLINE

د .بحر يهاتف شقيقه معز ًيا

آالف الفلسطينييــــــــن يشيعــــــــون جثمـــــــان "الهذاليـــن"
و"أونـــروا" تدعـــو لفتـــح تحقيـــق شامــل فــي استشهـــاده
محافظات /محمد املنرياوي -وكاالت:
شـ ّـيع آالف الفلســطينيني جثــان
املســن ســليان الهذالــني ،الــذي
استشــهد متأثــر ًا بجراحــه أمــس ،بعــد
تعرضــه للدهــس مــن شــاحنة لرشطــة
االحتــال اإلرسائيــي ،قبــل نحــو
أســبوعني ،جنــويب الخليــل جنــوب
الضفة الغربية املحتلة.
وانطلــق أمــس موكــب التشــييع مــن
أمــام املشــفى "األهــي" الحكومي يف
مدينــة الخليــل ،نحــو منــزل الشــهيد،
حيــث ألقــت عائلتــه نظــرة الــوداع
األخرية عليه ،ومن ثم أدى املش ّــيعون
صــاة الجنــازة عــى جثانــه يف "أم
الخــري" ،قبــل مواراتــه الــرى يف مقــرة
القرية.
ورفــع املشــاركون يف الجنــازة صــور
الشــهيد ،ورددوا هتافــات مطالبــة
باســتمرار املقاومــة انتصــارا ألرواح
الشهداء ،ونرصة للمسجد األقىص.

أول مــن أمــس ،أعلنــت وزارة الصحــة
الفلســطينية استشــهاد الهذالــني،
متأثـ ًـرا بجراحــه "الخطرية" التي أصيب
بها عند مدخل قرية "أم الخري" ،رشق
بلــدة َمســافر ّ
يطــا جنــويب الخليــل،
ُ
موضحــا أن "املســن الهذالــني أصيــب
ً
يف الــرأس والصــدر والبطــن والحــوض،
ُ
وأدخــل إىل مشــفى امليــزان (خــاص)
بالخليــل لتلقــي العــاج ،إىل حــني
استشهاده".
بدورهــا ،دعــت وكالــة غــوث وتشــغيل
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا" ،إىل
فتح تحقيقٍ شامل وعادل يف الحادث
األليــم الــذي تعـ ّـرض لــه الحــاج ســليان
الهذالني يف مسافر ّ
يطا بالخليل.
وقالــت وكالــة "أونــروا" يف بيــانٍ لهــا
أمــس إ ّنــه "مــن الــروري فتــح تحقيــق
شــامل وعــادل يف الحــادث األليــم،
الــذي خرسنــا بســببه واحــد ًا مــن أبــرز
املتظاهريــن الســلميني يف قريــة أم

مشاركون في تشييع جثمان "الهذالين" أمس (أ ف ب)
الخري بالخليل جنوب الضفة الغربية.
أن ســلوك قــوات
وأكــدت "أونــروا"ّ ،

أمني عرمان..

طالبت حكومة اشتية برصف مخصصات بلديات غزة

فصائـــل المقاومــــــة تحـــذر :االحتــــالل
سيدفـــع ثمــــــن جرائمـــه بحــق أبنــاء شعبنا

فلسطيين يحمل الجنسية األمريكية
يتناوب عىل اعتقاله االحتالل والسلطة

رام الله-غزة /أدهم الرشيف:
ما إن تطلق ســلطات االحتال اإلرسائيي قيد املواطن
أمــني عرمــان ،حتــى تــأيت أجهــزة أمــن الســلطة العتقالــه
والزج به يف ســجونها ضمن سياســة االعتقال الســيايس
الســائدة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة منــذ ســنوات
طويلة.
تحفــظ عائلــة عرمــان هــذا املشــهد عــن ظهــر قلــب ،وقد
عاما)،
ـريا رغم إميانها أن أمني البالغ (ً 51
تكــرر معهــا كثـ ً
مل يرتكب أي ذنب.
واعتقلــت قــوة مــن جيــش االحتــال عرمــان بعــد اقتحــام
منزله يف قرية عني يرود ،رشق مدينة رام الله.
وقالــت هديــل ابنــة املعتقل عرمان :إن العائلة فوجئت
فجــر أمــس باقتحــام قــوة إرسائيليــة مكونة مــن  25جند ًيا
مدججــني باألســلحة نفــذوا عمليــات تفتيــش يف جميــع
أنحاء البيت قبل أن يبلغوا والدها أنه معتقل.
وتضيــف هديــل ل ــصحيفة "فلســطني" ،أنــه عنــد اقتحــام
منــزل العائلــة كان والدهــا يجهــز نفســه وأفــراد األرسى
ألداء صاة الفجر.
وجســد فيديــو قصــري انتــرش عــى مواقــع التواصــل
االجتاعــي ،معانــاة االعتقــال ،إذ ســحبه جنــود االحتال
لحظــة كان أبنــاؤه يودعونــه مــن رشفــات بيتهــم بصــوت
عالٍ " :مع السامة يابا" ،يف حني أن جنود االحتال مل
يســمحوا لــه إال باإلشــارة ألبنائــه دون نطــق كلمــة واحــدة،
ومن ثم أدخلوه يف جيب عسكري ،إىل حيث ال تعرف
عائلته أي يشء عنه.
وكان عرمان تعرض لاعتقال عدة مرات طيلة السنوات
املاضيــة يف ســجون االحتــال ،قــى خالهــا أكــر مــن

االحتــال ،يعــد "تجاهــا واضحــا
ملســؤولياتهم تجــاه القانــون الــدويل

 4سنوات.
ويحمــل هــذا الرجــل وعائلتــه الجنســية األمريكيــة ،لكنــه
منــذ زمــن بعيــد يقيــم يف قريــة عــني يــرود بــرام اللــه،
حيث عائلته وأهله.
ومل يشــفع ذلــك لــه أمــام قــوات االحتال ،كا مل تشــفع
لــه الجنســية أمــام أجهــزة أمــن الســلطة التــي تاحقــه منذ
زمن بعيد.
وتقــول ابنتــه هديــل :إن أجهــزة أمــن الســلطة اعتقلــت
والدي -يعمل يف تجارة املابس  -أكر من  15مرة.
وكان عرمان تحدث يف فيديو قصري منشور عى مواقع
التواصــل االجتاعــي ،مؤخــرا ،عــن ماحقــة مخابــرات
مجددا ،لكنها فشــلت
الســلطة ملركبتــه محاول ـ ًة اعتقاله
ً
يف ذلك.
وتؤكد هديل أن مخابرات السلطة صعدت من ماحقة
والدها بعد نجاح قامئة "عني يرود تجمعنا" املستقلة
يف املرحلــة األوىل مــن االنتخابــات القرويــة الجزئيــة
والتــي نافســت قامئــة حركــة "فتــح" ،وظفــرت ب ـ  5مقاعد
من أصل .9
وبينت أن العائلة ومحامي والدها تواصلوا مع السفارة
األمريكيــة إلخبارهــا مبــا حــل بوالدهــا مــن اعتقــال يف
سجون االحتال وماحقة أمن السلطة له.
وشــددت عــى أن العائلــة لــن تســقط حقهــا يف الدفــاع
عــن والدهــا يف جميــع املحافــل ،مطالبــة أمــن الســلطة
بالكــف عــن عمليــات االعتقــال الســيايس بحــق والدهــا،
مبديــة يف نفــس الوقــت مخاوفهــا الشــديدة مــن إقــرار
ـهرا
االعتقــال اإلداري بحقــه ،وذلــك خشــية أن يقــي أشـ ً
ورمبا سنوات دون تهمة أو محاكمة.

غزة /صفاء عاشور:
حــذرت فصائــل املقاومــة الفلســطينية ،االحتــال
اإلرسائيــي مــن دفــع مثــن جرامئــه واعتداءاتــه عــى أبنــاء
شــعبنا وممتلكاتهــم يف النقــب داخــل األرايض املحتلــة
عــام  48والشــيخ جــراح مبدينــة القــدس املحتلــة ،مؤكــدة
أن املقاومــة ســتبقى "الكابــوس" الــذي ياحــق املحتلــني
الغاصبني حتى يعيش شــعبنا حياة آمنة كرمية يف أرضه
ودياره.
وشــددت فصائــل املقاومــة ،خال مؤمتــر صحفي عقدته
بعــد اجتــاع دوري يف مقــر حركــة األحــرار مبدينــة غــزة،
بحثــت خالــه القضايــا الوطنيــة واملســتجدات عــى
الســاحة الفلســطينية ،أمــس ،اســتمرار دعمهــا الكامــل
لــأرسى يف ســجون االحتــال وخاصــة األرسى اإلداريــني
يف معركتهــم البطوليــة يف مقاطعــة محاكــم االحتــال
العسكرية.
وأكــدت أن األرسى ال يزالــون يتعرضــون ألبشــع عــدوان
إرسائيــي ممنهــج تــرشف عليــه حكومــة االحتــال بهــدف
كــرس إرادتهــم ،محملــة يف الوقــت ذاتــه ،االحتــال
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة وســامة األســري نــارص أبــو
حميد.
ودعــت املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية والدوليــة
للتدخل العاجل إلنقاذ حياة أبو حميد.
وأضافــت أن االحتــال يواصــل سياســاته اإلجراميــة بحــق
أهلنا يف الداخل املحتل ،وذلك ضمن سياسة تستهدف
الوجود الفلســطيني ،فضا عن جرامئه ومســتوطنيه عى
شعبنا يف الضفة.
وأشــارت إىل أن االعتــداء عــى أهــايل عائلــة صالحيــة يف

بسومي لـ "فلسطني" :أكرث من  50حالة اعتقال منذ بداية العام بينها حاالت تعذيب

ً
وناشطا عىل خلفية سياسية
السلطة تحاكم اليوم  33حقوق ًّيا

رام الله-غزة /نضال أبو مسامح:
تعقــد محكمــة صلــح رام اللــه ،اليــوم 8 ،جلســات
محاكمــة علنيــة ل ـ  33حقوقيــا وناشــطا ضــد الفســاد
عــى خلفيــة مشــاركتهم يف "حــراك طفــح الكيــل"
عــام  ،2020واملظاهــرات املطالبــة بالعدالــة مــن
قتلــة الناشــط الســيايس نــزار بنــات يف حزيران/يونيــو
.2021
وأفــادت مســؤولة ملــف الضغــط واملنــارصة يف
"محامون من أجل العدالة" نداء بسومي ،يف ترصيح
لصحيفــة "فلســطني" ،أمــس ،بــأن التهــم املوجهــة
للحقوقيــني والنشــطاء تــأيت عــى خلفيــة مشــاركتهم
يف فعاليــات قانونيــة مكفولــة بالقانــون الفلســطيني،
ومنهــا :حريــة الــرأي والتعبــري التــي كفلهــا القانــون
األسايس الفلسطيني.
وأوضحــت بســومي أن محكمــة صلــح رام اللــه أجلــت
لتغيــب
جلســات املحاكمــة مــرات عديــدة ،وذلــك
ّ
شــهود العنــارص مــن أجهــزة الســلطة ،الفتــة إىل أن
(تغيــب الشــهود قصـ ًـدا أو بســبب عــدم تبليغهــم)

واملعايــري الدوليــة بصفتهــا قــوة
احتالية ،عاوة عى ذلك فإن القوات

اإلرسائيليــة ملزمــة بحايــة األرواح
وضــان كرامــة جميــع الفلســطينيني
الذين يعيشون تحت سيطرتها".
مــن جانبــه أدان د.أحمــد بحــر رئيــس
املجلــس الترشيعــي باإلنابــة ،إعــدام
تعمدت رشطة
الشيخ الهذالني بعدما ّ
االحتــال دهســه يف أثنــاء دفاعــه عــن
أرضــه يف الخامــس مــن ينايــر الجــاري
ـريا إىل أن
يف محافظــة الخليــل ،مشـ ً
هــذه الجرميــة تضــاف لسلســلة جرائــم
اإلعدامــات امليدانيــة التــي تنفذهــا
قوات االحتال ضد شعبنا.
وقــال د.بحــر يف اتصــال هاتفــي مــع
شــقيق الشــهيد أمــس :إن الهذالــني
أيقونــة النضــال واملقاومــة الشــعبية
الفلســطينية ،وأن هــذه الدمــاء الزكيــة
التــي ســالت دفاعــا عــن الشــعب
الفلســطيني والقضيــة الوطنيــة هــي
دماء غالية.
وقـ ّـدم بحــر واجــب التعزيــة باستشــهاد

الهذالــني وأبــرق بالتحيــة ألهــل الضفــة
املحتلة وخاصة محافظة الخليل.
و ُيعــرف عــن الهذالــني مشــاركته
الواســعة يف فعاليــات املقاومــة
الشــعبية بالضفــة ،واعرتاضــه بجســده
األعــزل اآلليــات العســكرية اإلرسائيليــة
يف كل عمليــة مداهمــة للتجمعــات
الفلسطينية ،رشقي بلدة ّ
يطا.
وتســكن عشــرية الهذالني يف قرية "أم
الخــري" منــذ عام  ،1956حيث هُ ّجروا
من منطقة تل عراد يف النقب (جنويب
األرايض املحتلــة عام  ،)48واشــتدت
معاناتهــا بإقامــة مســتوطنة "كرمئيــل"
عى أراضيها يف عام .1982
وتعرضــت القريــة إىل أكــر مــن 15
عمليــة هــدم ،وال يســمح ألصحابهــا
بتغيــري أي مــن معاملهــا التــي كانــت
عليها عند احتال الضفة عام ،1967
بــل إن االســتيطان يزحــف عليهــا
ويحارصها ،وفق مصادر محلية.

أدى إىل ماطلــة املحاكمــة بشــكل يخالــف ضانــات
املحاكمــة العادلــة ،كــا يحــدث مــع نشــطاء حــراك
"طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكر من عام.
ودعــت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة
املؤسســات املدنيــة والحقوقيــة ووســائل اإلعــام
إىل حضــور جلســات املحكمــة التــي ســتبدأ الســاعة
التاســعة صباحــا ،مشــددة عــى أن حضــور هــذه
الجلســات العلنيــة ومراقبتهــا يســاهم يف ضان ســري
الجلسات وفق معايري املحاكمة العادلة.
ويف سياق متصل ،أفادت بسومي بتوثيق املجموعة
أكــر مــن  50حالــة اعتقــال سياســية يف ســجون
الســلطة لنشــطاء وطلبــة جامعيــني منــذ بدايــة العــام،
بينهــا  6طــاب مــن جامعــة النجــاح ،وعــدد كبــري مــن
مدينة نابلس.
وقالــت إن املجموعــة الحقوقيــة اســتطاعت توثيــق
حــاالت تعذيــب لطلبــة مــن جامعــة بريزيــت كانــوا
معتقلــني يف شــهر ديســمر  2021مــن خــال
تقييدهم ووضعهم يف غرفة ضيقة أشبه بخزانة ملدة

ثاث أيام.
وذكــرت أن التهــم املنســوبة للمعتقلــني السياســيني
تتعلــق بـ"إثــارة النعــرات الطائفيــة ،واالســتمرار يف
التجمهــر وعــدم التفــرق إال بالقــوة ،واالشــرتاك يف
تجمهر غري مرشوع ،وخرق حالة الطوارئ".
وأكدت أن جميع التهم السابقة "شكلية" ،وأن التهمة
األساســية تعود عى خلفية سياســية بهدف التضيق
عــى حريــة الــرأي والتعبــري ،كا أكدت أن االعتقاالت
السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة يف الضفة
سلوك مخالف لجميع القوانني الدولية.
ونبهــت بســومي إىل وجــود حملــة اعتقــاالت
للمرشــحني يف االنتخابــات القرويــة الجزئيــة التــي
جــرت مرحلتهــا األوىل نهايــة العــام املنــرصم ،معتــرة
واضحا عى القانون.
ذلك تعد ًيا
ً
يشــار إىل أن الســلطة نفذت خال األســابيع املاضية
حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت نشــطاء وأرسى
محرريــن وطلبــة جامعيــني من مختلــف مناطق الضفة
الغربية عى خلفية سياسية.

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس

فاضحا للعــدوان اإلرسائيي
الشــيخ جــراح ميثــل اســتمرا ًرا
ً
عــى األرض واإلنســان الفلســطيني ،التــي كان آخرهــا
استشــهاد أيقونــة املقاومــة الشــعبية يف الخليــل الشــيخ
سليان الهذالني.
وأشــادت بالحــراك الجاهــريي املســتمر يف النقــب
والداخــل املحتــل ضــد سياســة التهويــد والتهجــري ،داعيــة
يف الوقــت ذاتــه ،إىل تصعيــد أدوات الكفــاح مــن أجــل
حايــة الهويــة العربيــة الفلســطينية لــأرايض املحتلــة
والتصدي للمشاريع االستيطانية التهويدية.
تصريحات آثمة
ويف ســياق آخر ،اســتنكرت فصائل املقاومة الترصيحات
"اآلمثــة" التــي أطلقهــا وزيــر الحكــم املحــي يف حكومــة

(تصوير /رمضان األغا)

رام اللــه مجــدي الصالــح بحــق املقاومــة وترئــة االحتــال،
متجاهــا دوره الــذي تســبب يف تدمــري البنيــة التحتيــة
واستمرار الحصار عى غزة الذي متثل السلطة جز ًءا منه.
وقالت :كان األجدر بوزير الحكم املحي وحكومة اشتية
والســلطة أن تتخــى عــن دورهــا الاوطنــي يف تشــديد
الحصــار وإعاقــة مشــاريع اإلعــار وإغــاق حســابات
الرشكات والجمعيات يف قطاع غزة.
وطالبت فصائل املقاومة السلطة برورة القيام بواجبها
تجــاه شــعبنا املحــارص يف غــزة ورصف مســتحقات
البلديات وحصة غزة من املنح املخصصة للبنى التحتية
ورفع اإلجراءات العقابية عنه ،إضافة إىل وقف االعتقاالت
السياسية بحق املقاومني والنشطاء يف الضفة.

مركز حقويق يطالب بالتحقيق يف أسباب
تأخري بناء مستشفى "خالد الحسن"
غزة /فلسطني:
طالــب مركــز حقوقــي فلســطيني ،بالتحقيــق املســتقل يف
أسباب تأخري بناء مستشفى خالد الحسن لعاج الرسطان
وزراعة النخاع مبدينة رام الله.
وقــال مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق فلســطني-
غــزة ،يف بيــان ،أمــس ،إنــه يتابــع قضيــة تأخــري الســلطة بنــاء
مستشــفى "خالــد الحســن" ،الــذي ُوضــع لــه حجــر األســاس
عــام 2016م مبســاحة  240دومنــا يف قريــة رسدا برام الله
لصالــح الجمعيــة العربيــة الطبيــة (الجهة التــي كانت مخولة
باملوضوع).
وأضــاف مركــز اإلنســان أن مستشــفى الحســن الــذي كان
مــن املفــرتض أن ُيبنــى قبــل عــدة ســنواتُ ،يعــد أكر رصح
مخصصــا لعــاج
طبــي ،وهــو األول يف املنطقــة ،وكان
ً
مــرىض الرسطــان للتخفيــف مــن عــبء التحويــات الطبيــة
للداخل املحتل أو الخارج.
وأشــار إىل أن العديــد مــن الجهــات املانحــة واملترعــني
ترعوا إلنشاء املرشوع الطبي ،غري أن السلطة مل تقم بأي

إنجــاز ،فضــا عــن صــدور قــرار مــن وزارة الداخليــة بــرام الله
بحل الجمعية الطبية العربية.
وأكد أن ارتفاع معدل اإلصابات بالرسطان وقلة التحويات
العاجيــة والتكاليــف الباهظــة للســفر والعــاج تســبب يف
وفــاة العــرشات مــن املــرىض ،األمــر الــذي دفــع املواطنــني
والحقوقيــني بالتســاؤل عــن مصري املستشــفى الذي ُوضع
له حجر أساس قبل  6أعوام وال توجد أخبار عنه.
وحــذر مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق مــن سياســة
الســلطة يف التاعــب مبصــري املواطنــني املــرىض والذين
هــم بحاجــة ماســة للعــاج والرعايــة ،مطالبــا بالكشــف عــن
مصــري املستشــفى والترعــات التــي جمعت له واألســباب
وراء حل الجمعية العربية الطبية.
وأكــد املركــز الحقوقــي رضورة تشــكيل لجنــة مســتقلة
للتحقيــق يف أســباب تأخــري إنشــاء مستشــفى الحســن
ومحاســبة املســؤولني وســحب أوراق امللــف مــن يــد
الســلطة ،وتســليمه لجهــات حقوقيــة ومســتقلة لضــان
نزاهة العمل.

محليات
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"المدين" ..ع ّراب
التنسيق مع مجتمع
االحتالل يشارك يف حوارات
الجزائر الرافضة للتطبيع

رام الله-غزة /أدهم الرشيف:
يف وقــت تؤكــد الجزائــر موقفهــا الرافــض ملشــاريع التطبيــع
العــريب مــع االحتــال اإلرسائيــي ،واملســاهمة يف دفــع عجلــة
املصالحــة الفلســطينية إىل األمــام ،فضلــت حركــة فتح أن يكون
عضــو لجنتهــا املركزيــة ،مســؤول لجنــة التواصــل مــع املجتمــع
اإلرسائيــي محمــد املــدين ،عضـ ًـوا يف وفدهــا إىل جمهوريــة
الجزائر.
وتتوافد وفود الفصائل إىل الجزائر ،إذ من املقرر مشاركتها يف
مؤمتر تعقده الجمهورية الستئناف جهود املصالحة الوطنية.
وتؤكــد الجزائــر مــرارا موقفهــا الرافــض للتطبيع مــع االحتال ،أما
عــىل املســتوى الشــعبي فهــو متضامــن إىل أبعــد الحــدود مــع
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
أمــا عــن لجنــة التواصــل مــع املجتمــع اإلرسائيــي ،فهــي تلقــى
ـريا مــن رئيــس الســلطة وحركــة فتــح محمــود عبــاس ،يف
دعـ ًـا كبـ ً
غضبا فصائليا وشعبيا ورفضا لعملها.
مرة
كل
تواجه
وقت
ً
ويف  20ســبتمرب /أيلــول املــايض ،قــال الرئيــس الجزائــري عبــد
نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن
املجيد تبون "نرى أن هناك ً
لــن نشــارك فيــه ولــن نباركــه" ،مضيفــا أن "القضيــة الفلســطينية
بالنســبة للجزائريــن مقدســة وأم القضايــا وحلهــا ال يكــون إال
بقيام دولة فلسطن وعاصمتها القدس".
وقــال أســتاذ القانــون والعلــوم السياســية د.أمجــد شــهاب إن
معظــم أعضــاء اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح هــم قيــادات أمنيــة،
ومعروف أن الســلطة مبنية عىل التنســيق األمني مع االحتال،
ووقفه يعني نهاية السلطة.
وأضــاف شــهاب لصحيفــة "فلســطن" أن الســلطة تطبــع مــع
االحتــال وتتواصــل مــع املســتوطنن ســواء كان مــن خــال
املــدين أو غــريه ،فالحركــة التــي تســيطر عــىل الســلطة تحمــل
النهــج نفســه ،مردفــا أن أعضــاء مركزيــة الحركــة جميعهــم يتبعون
مهنــدس اتفــاق "أوســلو" محمــود عبــاس ،الــذي يــرأس اللجنــة
املركزية.
ونبــه شــهاب ،رئيــس قامئــة "الحرية والكرامــة" االنتخابية ،إىل أن
لجنة التواصل مل تحقق شيئا منذ بدء السلطة مرشوع التسوية
مــع االحتــال ،وأن نســبة املعارضــن إلقامــة دولــة فلســطينية
مســتقلة تزداد وســط املســتوطنن ،ما يدلل أن هذه اللجنة مل
تؤثر بهؤالء املستوطنن بأي شكل كان.

ماهر يونس ثاين أقدم
ً
ً
جديدا
عاما
أسري يبدأ
يف سجون االحتالل

النارصة /فلسطن:
عامــا) ،ثاين أقدم أســري يف ســجون االحتال
بــدأ ماهــر يونــس (ً 64
اإلرسائيــي ،أمــس ،عامــه ال ــ ،40واألخــري ،يف ســجن "النقــب"
الصحراوي.
واألســري يونــس ،مــن قريــة عــارة جنــوب حيفــا املحتلــة عــام ،1948
ُولــد يف  9ينايــر /كانــون الثــاين  ،1958وهــو شــقيق لخمــس
شقيقات ،اعتقله االحتال يف  18يناير  ،1983عقب اعتقال ابن
عمــه عميــد األرسى كريــم يونــس ،بأســبوعن ،وبعــد التحقيــق معــه
وجهــت نيابــة االحتــال لــه تهمة حيازة أســلحة بطريقــة غري قانونية،
وقتــل جنــدي إرسائيــي ،وفرضــت املحكمــة يف بدايــة اعتقالــه
حكا بإعدامه ً
ً
شنقا برفقة األسريين كريم وسامي يونس ،بدعوى
"خيانة املواطنة" ،لكونهم يحملون "الجنسية اإلرسائيلية".
وبعــد شــهر ،عــادت املحكمــة وفرضــت حكـ ًـا بتخفيــض العقوبــة
مــن اإلعــدام إىل الســجن املؤبــد مــدى الحيــاة ،وبعد جهــود قانونية
حثيثة ،حددت سلطات االحتال يف سبتمرب /أيلول  2012حكم
عامــا ،لعــدد مــن أرسى األرايض املحتلــة عــام ،1948
املؤبــد ً 40
بينهم األسري ماهر يونس.
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

عائلــــة األسيــــــر "أبـــو حميـــد" تحـــذر مــن خطــورة
وضعــــه الصحـــي وتدعــــو إلـــــى نجدتــــه
رام الله /فلسطن:
حــذرت عائلــة األســري املريــض املصــاب
بالرسطــان نــارص أبــو حميــد ،املحتجــز يف
العنايــة املكثفــة مبستشــفى "بــرزالي"
اإلرسائيــي" ،مــن خطــورة وضعــه الصحــي،
داعية إىل نجدته من املوت املحقق بســبب
اإلهال الطبي ،ومواصلة االحتال اعتقاله.
وأفــاد ناجــي أبــو حميــد ،شــقيق األســري ،بــأن
الطبيــب املــرشف عــىل حالتــه أكــد أن وضعــه
موضحــا أنــه يعــاين
ـريا،
ً
الصحــي ال يــزال خطـ ً
انســداد مجــرى التنفــس يف الرئتــن بســبب
كرثة الســوائل املوجودة فيه ،وإفرازات تغلق
املجاري الهوائية.
ولفــت إىل أن الطبيــب قــال :إنهــم اعتقدوا أن
هــذه الســوائل ســتخرج مــع الوقــت عــن طريق
الســعال ،لكــن األســري ال يقــوى عىل الســعال،
ويف حــال مل يتــم إزالتهــا ســتجرى لــه عمليــة
جراحية لفتح الرئتن.
وناشــدت العائلــة الجهــات املســؤولة التحــرك
العاجــل والفاعــل إلنقــاذ حيــاة ابنهــا األســري،
داعية جاهري شــعبنا لاســتمرار يف اإلســناد
الشــعبي والضغــط عــىل االحتــال إلطــاق
رساحه.
وشــارك عــرشات املواطنــن وممثلــو
مؤسســات األرسى والقــوى الوطنيــة ،أمــس،
يف وقفــة إســناد لألســري "أبــو حميــد" يف
خيمــة االعتصــام الدائــم التــي تقــام أمام مخيم

وقفة تضامنية مع األسرى بمدينة طولكرم أمس
األمعري يف مدينة البرية.
ورفع املشــاركون يف الوقفة صور األســري "أبو
حميــد" ،ورددوا هتافــات تدعــو للضغــط عىل
االحتال لإلفراج عنه ،وبقية األرسى املرىض
وكبار السن.
وحمــل رئيــس الهيئــة العليــا ملتابعــة شــؤون
األرسى واملحررين أمن شومان ،املؤسسات
الحقوقيــة املســؤولية الكاملــة عــا يجــري مــن
انتهــاكات يف ســجون االحتــال ،معر ًبــا عــن
اســتهجانه مــن أن أي طبيــب مــن مؤسســات
دوليــة أو حقوقيــة مل يتمكــن مــن الوصــول

إىل رسيــر األســري يف مستشــفى "بــرزالي"،
لاطاع عىل حالته الصحية من كثب.
ولفــت شــومان إىل أن حكومــة االحتــال
تديــر الظهــر لــكل العــامل واملؤسســات
الحقوقيــة ومتنــع أي طبيــب مهــا كانــت
صلتــه باملنظــات الحقوقيــة مــن التوجــه إىل
املشــفى ومعاينــة حالــة األســري "أبــو حميــد"
الصحية.
ويف طولكــرم ،طالــب مشــاركون يف وقفــة
إسنادية لألرسى املرىض واإلدارين أمام مقر
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،املجتمــع

ِّ
حـــذر مــن تردي أحوال األرسى
مركـــز ُي

فــــي ظــــل موجـــــــات الصقيــــع
غزة /فلسطن:
حذر مركز فلسطن لدراسات األرسى من تردي أوضاع
األرسى واألســريات يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي،
مــن جــراء موجــات صقيع وأمطــار غزيرة ترضب املنطقة
تجمد أطرافهم.
أدت إىل ّ
وأوضــح مركــز فلســطن لدراســات األرسى ،يف بيــان،
أمس ،أن األرسى يف السجون الواقعة جنوب فلسطن
املحتلة (النقب ،نفحة ،رميون ،برئ السبع) والتي تضم
قرابــة نصــف عــدد األرسى يف ســجون االحتــال (نحــو
 2300أســري) عانوا خال األيام املاضية ظرو ًفا قاســية
وصعبــة نتيجــة املنخفضــات الجويــة التــي صاحبهــا بــرد
شديد ،ومطر متواصل.
وأشــار إىل أن درجــات الحــرارة وصلــت يف بعــض
األوقات إىل ما دون الصفر ،األمر الذي أدى إىل شعور
األرسى بتجمــد أطرافهــم ،خصوصــا يف ظــل عــدم وجود
وسائل تدفئة مناسبة.
وبـ ّـن أن أكــرث الســجون معانــاة هــو ســجن "النقــب"،
حيــث اضطــر األرسى إىل التــزام غرفهــم طــول فــرتة
املنخفــض ،ومل يســتطيعوا الخــروج إىل الســاحات
الخارجية يف األقســام املفتوحة أو "الفورة" (الفســحة)
يف األقسام املغلقة.
ولفــت املركــز إىل أن األرسى مل يســتطيعوا اســتخدام
امليــاه يف فــرتات الصبــاح مــن شــدة الــربودة ،حيــث
تجمــدت امليــاه يف الصنابــري نتيجــة تــدين درجــات
الحرارة.
وأكــد أن أوضــاع األرسى يف ســجون االحتــال تــزداد
صعوبة يف ظل اســتمرار إدارة الســجون يف منع إدخال

األغطيــة واملابــس الشــتوية الثقيلــة التــي تقيهــم الربد،
وانعــدام وســائل التدفئــة يف الســجن ،وتقليــص كميــة
املاء الساخن الذي يصل لألرسى.
وأوضــح أن االحتــال يحــرم األرسى زيــارات ذويهــم منــذ
آذار /مــارس  2020بحجــة جائحــة كورونــا ،الفت ـ ًا إىل
أن الزيــارة ُتعــد "رشيــان الحيــاة" بالنســبة إىل األرسى،
حيــث يوفــر لهــم ذووهــم مــن خالها املابــس واألغطية
التي ال تتوفر حتى يف كنتن (املقصف) السجن.
واتهــم مديــر مركــز األرسى ريــاض األشــقر ،االحتــال
بالتاعــب بنفســيات األرسى يف ظــل تشــابه أعــراض
فــريوس كورونــا واإلنفلونــزا ،األمــر الــذي اختلــط عــىل
األرسى ،وأصبحــوا ال مييــزون بــن أعــراض الشــتاء
وأعــراض الفــريوس مــع ماطلــة االحتــال يف إجــراء
مســحات رسيعــة لــألرسى للتأكــد مــن إصابتهــم
بالفريوس من عدمه.
وحــذر األشــقر مــن أن هــذا األمــر يجعــل العــدوى تنتــرش
ـريا بــن األرسى يف حــال إصابــة أحدهــم،
انتشــا ًرا كبـ ً
حيث أصيب  25أســري ًا يف قســم ( )25بســجن النقب
الصحــراوي األســبوع املــايض؛ مــا خلــق حالة مــن التوتر
والقلق لدى األرسى.
وجدد مركز فلسطن لدراسات األرسى ،مطالبته لكافة
املنظــات اإلنســانية والحقوقيــة والصليــب األحمــر
بزيــارة ســجون االحتــال التــي تقــع يف صحــراء النقــب،
وخاصــة ســجن "النقــب" واالطــاع عــىل أوضــاع األرسى
وتوفــري احتياجاتهــم العاجلــة مــن األغطيــة واملابــس
وتحســن ظروف اعتقالهم قبل تفاقم أوضاعهم بشــكل
أكرب؛ ما يعرضهم للخطر الحقيقي.

(فلسطين)
الــدويل واملؤسســات اإلنســانية والحقوقيــة
بالتدخل العاجل والضغط لإلفراج عنهم ويف
مقدمتهم األسري "أبو حميد".
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة صــور األســريين
"أبــو حميــد" ،والطفــل أمــل نخلــة الــذي
يعــاين وضعــا صحيــا حرجــا ،ورددوا الهتافــات
الداعمة لقضية األرسى ،واملطالبة بحريتهم.
وشددوا عىل رضورة تكثيف الحراك الشعبي
ملساندته واألرسى املرىض واإلدارين كافة،
محملــن االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن
حياتهم.

االتحاد األورويب
يدعو لحماية
األطفال من جرائم
االحتالل ووقف
االعتقال اإلداري

القدس املحتلة /فلسطن:
دعا مكتب ممثل االتحاد األورويب يف
فلســطن لحايــة األطفــال وحقوقهــم
من جرائم االحتال اإلرسائيي ،ووقف
اســتخدامه االعتقــال اإلداري بحــق
املواطنن.
وذكر املكتب يف بيان له أمس ،بشــأن
متديــد االحتــال اعتقــال الطفــل أمــل
نخلــة مــن مخيــم الجلــزون شــال رام
اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلة ،أن قواته
تعتقــل الطفــل منــذ  21ينايــر /كانــون
الثــاين  ،2021وقــى نحــو عــام يف
الســجن ،ثــم مــدد اعتقالــه حتــى 18
مايــو /أيــار  ،2022دون إباغــه بالتهــم
املوجهة إليه.
ولفت إىل أن الطفل نخلة يعاين مرضا
مناعيــا ذاتيــا شــديدا ،ويشــكل الســجن
ـريا عــىل صحته ،مشــددا عىل
خطـ ًـرا كبـ ً
أنــه مبوجــب القانــون الــدويل يجــب
حايــة األطفــال وحقوقهــم ،ووقــف
استخدام سياسة االعتقال اإلداري.
يشــار إىل أن االحتــال مــدد اعتقــال
الطفــل نخلــة يف  13ينايــر الجــاري،
للمرة الرابعة تواليا.

االحتالل يعتدي عىل األسري محمد

أبو غنام ووالدته يف أثناء محاكمته
القدس املحتلة /فلسطن:
اعتــدت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي،
أمــس ،عــىل والــدة األســري الشــاب محمــد أبو
غنــام يف قاعــة املحكمــة ملجــرد احتضانهــا
نجلها خال عقد جلسة محاكمة له.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن محكمة االحتال
"املركزيــة" يف القــدس ،مــددت اعتقــال
عامــا) مــن بلدة
الشــاب محمــد أبــو غنــام (ً 20
الطور رشق مدينة القدس املحتلة املعتقل
منــذ ال ــ 18مــن شــهر أيلــول /ســبتمرب ،2020
وخــال جلســة املحكمــة اعتــدت قــوات
االحتــال عليــه وعــىل والدتــه ملجــرد أنهــا

اقرتبت منه واحتضنته.
وقالت منتهى أبو غنام والدة األسري محمد:
إنهــا مل تتالــك نفســها يف أثنــاء رؤيــة فلــذة
كبدهــا ،فاالحتال يحرمهــا احتضانه وتقبيله
منــذ عــام وخمســة أشــهر ،ويف أثنــاء اقتيــاده
معــا،
يف ممــرات املحكمــة ،كانــا يتحدثــان ً
فاقرتبــا عفويــا وحضنــا بعضهــا ،فاعتــدت
عليها سلطات االحتال بالدفع والرضب.
ومل تكتـ ِ
ـف ســلطات االحتــال باالعتداء عىل
األم ونجلهــا ،بــل اقتادوهــا للتحقيــق ،وتقــرر
منعها من الوجود يف جلسات محاكمة ابنها
القادمة.

األرسى اإلداريون يواصلون

مقاطعة محاكم االحتالل

رام الله /فلسطن:
يواصــل األرسى اإلداريــون يف ســجون االحتــال
اإلرسائيــي ،وعددهــم قرابــة ال ـ (،)500
مقاطعتهــم محاكــم االحتــال لليــوم ال ـ  19عــىل
التــوايل ،يف إطــار مواجهتهــم هــذه السياســة
املمنهجة ،تحت شعار (قرارنا حرية).
وقــال املتحــدث باســم هيئــة شــؤون األرسى
واملحررين حسن عبد ربه يف ترصيح أمس :إن
قــرار املقاطعــة يأيت كجــزء من تقويض منظومة
االحتــال ،واملقاطعــة الشــاملة لهــا ،ويف ضــوء

سياســة التصعيــد التــي انتهجتهــا خــال العــام
املــايض ،حيــث وصــل عــدد أوامــر االعتقــال
اإلداري التي صدرت بحق أرسى إىل (.)1595
وأكــد عبــد ربــه أن نحــو  % 65مــن األرسى
يتــم تجديــد اعتقالهــم اإلداري أكــرث مــن مــرة،
الفتــا اىل أن أعــىل نســبة إصــدار أوامــر اعتقــال
إداري ســجلت خــال شــهر أيــار /مايــو ،2021
ووصلــت إىل  200أمــر ،كــا خــاض نحــو 60
أســريا إداريــا إرضابــات عــن الطعــام ،جلهــا ضــد
االعتقال اإلداري.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

الخاصة :توريد وتركيب إطارات كاوتشوك

الخاصة :تعاقد الستئجار مانوفات

الخاصة :رشاء وحدات قياس
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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

إعالن مناقصة رقم 2022 /07

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

إعالن مناقصة رقم 2022 /04
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
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االحتالل يفرج عن القياديني يف
حماس "الرجوب" و"صوافطة"

رام الله /فلسطني:
أفرجت سلطات االحتال اإلرسائيي ،مساء أمس ،عن القياديني يف
حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بالضفــة الغربيــة املحتلــة ،النائــب
يف املجلــس التريعــي ،نايــف الرجــوب مــن مدينــة دورا جنــويب
الخليل ،ونادر صوافطة من مدينة طوباس.
وأفــرج عــن الرجــوب ،الــذي شــغل منصــب وزيــر األوقــاف يف الحكومة
الفلســطينية العــارشة ،بعــد اعتقــال اســتمر مثانيــة أشــهر ،إذ اعتقلتــه
قوات االحتال يف  26متوز/يوليو  ،2020من منزله يف مدينة دورا.
عامــا)،
كــا أفــرج االحتــال ،مســاء أمــس ،عــن القيــادي صوافطــة (ً 47
الــذي اعتقــل بعــد اقتحــام منزلــه بطريقــة وحشــية يف طوبــاس يف
حزيران/يونيــو  ،2021ضمــن حملــة دهــم واعتقاالت لقيادات وكوادر
"حاس" ،عقب عدوان االحتال األخري عىل قطاع غزة.
وأمــى صوافطــة أكــر مــن  15عام ـ ًا مجتمعــة يف ســجون االحتــال،
وكان قد رشع يف إرضاب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

االحتالل يتخوف من هجوم
حويث بطائرات مسرية

النارصة /فلسطني:
ذكرت اإلذاعة العربية أمس ،أن االحتال يتخوف من هجوم ميكن
أن تشنه حركة أنصار الله اليمنية التي يرأسها عبد امللك الحويث
بطائرات مسرية ضد أهداف إرسائيلية.
وأضافــت أن االحتــال يشــعر بقلــق مــن ســيناريو هجــوم بصواريخ،
أو "طائرات انتحارية" تطلقها جاعة الحويث من اليمن ،الفتة إىل
أن "املســافة بــني اليمــن وأبــو ظبــي التــي تعرضــت لهجــوم بطائرات
مسرية ،مشابهة للمسافة بينها وبني مدينة إيات" املحتلة.

"إبداع" و"اإلدارة العامة للزكاة"
تبحثان التعاون المشرتك

غزة /فلسطني:
اســتقبلت مؤسســة إبــداع ،أمــس ،وفــدا مــن اإلدارة العامــة للــزكاة يف
وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،لبحث سبل التعاون املشرتك.
وجمع الوفد الزائر مصطفى املاحي ومحمد سليان وخولة الديب،
وكان يف اســتقبالهم عبــد الســام وهبــة مديــرة مؤسســة إبــداع وعبــد
الرحمــن صالحــة رئيــس قســم الشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف مؤسســة
إبداع.
واســتعرض املاحــي ســري العمــل يف اإلدارة العامــة للــزكاة ومهامهــا
وأنشــطتها وخطتهــا الســنوية وإنجازاتهــا ،وقــدم بعــض االحتياجــات
التدريبيــة واملقرتحــات التــي مــن املتوقــع أن يتــم تنفيذهــا بالراكــة
بني مؤسسة إبداع واإلدارة العامة للزكاة.
وشــدد وهبــة عــىل رضورة تعزيــز التعــاون املشــرتك مــع مؤسســات
املجتمــع املختلفــة ،ســواء كانــت حكوميــة أو أهليــة ،وذلــك خدمــة
للمجتمع الفلسطيني.
وأعــرب وهبــة اســتعداد مؤسســة إبــداع للمســاعدة يف فتــح عاقــات
وآفاق عمل مع اإلدارة العامة للزكاة ،ويف ختام الزيارة ،اتفق الجانبان
عىل استمرار اللقاءات والتعاون يف بعض املجاالت.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة  -دائرة التسوية

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

يعلن للعموم أن السيد /عبد الله أحمد عبد الله الرنتييس والسيد /فريد رشيف
ســعيد العــويض قــد تقــدم لتســجيل املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده
ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجي ً
ا مجــدد ًا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرصف أو
املنفعــة أو امللكيــة أو التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعرتاضــه الخطــي إىل دائرة
التسوية بسلطة األرايض خال مدة خمسة عر يوم ًا من تاريخ نر هذا االعان.
اسم وعنوان طالب التسجيل /عبد الله أحمد عبد الله الرنتييس – بيت الهيا
اسم املدينة أو القرية /أبو مدين السبع
اسم موقع األرض /وادي غزة – أبو مدين السبع  ،رقم القسيمة" 5 /مالية"
(حسب ادعاء املواطن)  ،رقم القطعة" 5 :مالية " (حسب ادعاء املواطن)
املساحة246 :م - 2نوع األرض :مريي -الحصة :كام ً
ا
الحدود مبوجب املخطط:
الرقي :نجوى مصطفى سامة النباهني  ،الغريب :فريد رشيف سعيد العويض
الشايل :شارع ترايب ومن ثم أرض كنعان عبد الله عبد الحميد علوان.
الجنويب :عبد الله سليم عبد الله أبو حجري
اسم وعنوان طالب التسجيل /فريد رشيف سعيد العويض – غزة
اسم املدينة أو القرية /أبو مدين السبع
اســم موقع األرض /وادي غزة – أبو مدين الســبع  ،رقم القســيمة"5 /مالية"
(حسب ادعاء املواطن)  ،رقم القطعة"5 :مالية " (حسب ادعاء املواطن)
املساحة247 :م - 2نوع األرض :مريي -الحصة :كام ً
ا
الحدود مبوجب املخطط:
الرقي :عبد الله أحمد عبد الله الرنتييس  ،الغريب :شادي عي عبد الله العيسوي
الشايل :شارع ترايب ومن ثم أرض كنعان عبد الله عبد الحميد علوان.
الجنويب :غازي سليم عبد الله أبو حجري
 .6كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل /بالــراء مــن ماجــد نافــذ أســعد الغولــة
والــراء مــن عبــد الغنــي مجــدي عــي نرصاللــه والتــي آلــت إليهــم بالقســمة
الرضائيــة بينهــم والتــي آلــت إليهــم بالــراء مــن محمــد فــؤاد توفيــق طوطــح
وسمر جرب رمضان طوطح والتي آلت إليهم بالراء من حسني محمد حسن
اململوك ومنى عبد الله ديب اململوك والتي آلت إليهم بالراء من كامل
ويوســف أبنــاء /إســاعيل عيــد اإليس والتــي آلــت إليهــم بالــراء مــن غــازي
سليم عبد الله أبو حجري والتي آلت إليه بالقسمة الرضائية بينه وبني إخوته
والتــي آلــت إليهــم باملــرياث مــن ســليم عبــد اللــه أبو حجري واملســجلة باســمه
لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

"التعليــــم" بغــــــزة ُتنظـــــــم وقفـــة تضامنيـــة نصـــرة للنقـــب

غزة /فلسطني:
نظمــت وزارة الرتبيــة والتعليــم
العايل يف غزة وقفة تضامنية نرص ًة
لشــعبنا الفلســطيني وأهلنــا يف
النقــب بالداخــل الفلســطيني يف
ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات
من قبل االحتال.
وجــرى تنظيــم الفعاليــة يف
مدرســة النقــب األساســية شــال
غــزة بحضــور مديــر الدائــرة الفنيــة
مبديرية شال غزة موىس شهاب،
ومديــر مدرســة النقــب محمــد
املطــوق ،وحضــور شــخصيات
رســمية وشــعبية وطلبــة املدرســة،
وطلبــة مــن مبــادرة ســفراء حــول
العامل التي تنفذها الوزارة.
وأوضــح شــهاب أن "التعليــم" ومــن
مدرســة النقــب توجــه رســائل
التأييــد واملنــارصة ألهلنــا يف
النقــب الذيــن يواجهــون العــدوان
بــكل بســالة وشــجاعة ،وتؤكــد أن
قضيــة النقــب هــي قضيــة كل

ً
نصرة ألهل النقب المحتل شمال قطاع غزة أمس
جانب من وقفة
فلسطيني ،وأن االحتال إىل زوال.
بدوره أوضح املطوق أن هذه الوقفة
لهــا عــدة أهــداف أهمهــا التضامــن
مــع النقــب ثــم غــرس وتعزيــز القيــم

الوطنيــة يف نفــوس طلبــة املــدارس
باالنتصــار للثوابــت الفلســطينية
ومنها التحرير والعودة.
ويف كلمــة باللغــة اإلنجليزيــة

"أونروا" تعلن حاجتها إىل  1.6مليار دوالر يف 2022
عان /فلسطني:
أعلنــت وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا" ،أنهــا تســعى
للحصول عىل  1.6مليار دوالر من املجتمع الدويل
يف عام .2022
وقال املفوض العام لـ"أونروا" ،فيليب الزاريني ،يف
بيــان أمــس ،إن "التمويــل ســيمكن الوكالة ،من تغطية
احتياجات املايني من الاجئني الفلسطينيني".
وأشــار إىل أن "النقــص املزمــن يف امليزانيــة ،يهــدد
سبل عيش ورفاهية الجئي فلسطني الذين تخدمهم
الوكالــة ،ويشــكل تهديـ ًـدا لقدرتهــا عــىل تقديــم
الخدمات".
وقدر املسؤول األممي ،عدد الاجئني الفلسطينيني
ّ
الذين يعيشون يف حالة فقر بنحو  2.3مليون نسمة
"والوكالة هي رشيان الحياة الوحيد املتبقي لهم".
وأوضــح أن جــزءا مــن امليزانيــة ،ســيرصف مــن أجــل
"إدخــال تحســينات هيكليــة حيويــة ملخيــات
الاجئــني ،وتأمــني املعونــات النقديــة والغذائيــة

ملايــني الاجئــني املترضرين من األزمات اإلنســانية
يف املنطقة".
يف حــني ســترصف أجــزاء أخــرى منهــا لـ"تلبيــة
االحتياجــات اإلنســانية الناجمــة عــن األزمــات يف
غــزة والضفــة الغربيــة (التــي تشــمل رشقــي القــدس)
وسوريا ولبنان" ،وفق الزاريني.
وأسســت "أونــروا" بقــرار من الجمعيــة العامة يف عام
 ،1949وتــم تفويضهــا بتقديــم املســاعدة والحايــة
لاجئــي فلســطني املســجلني لديهــا يف أقاليــم
عملياتها الخمسة ،بحسب املوقع الرسمي للوكالة.
وتنتــر أقاليــم عمليــات "أونــروا" الخمســة يف األردن
وســوريا ولبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وذلــك
إىل أن "يتــم التوصــل لحــل عــادل ودائــم ملحنــة
الاجئني الفلسطينيني".
وتشــتمل خدمــات "أونــروا" عــىل التعليــم والرعايــة
الصحيــة واإلغاثــة والخدمــات االجتاعيــة والبنيــة
التحتيــة وتحســني املخيــات والحايــة واإلقــراض
الصغري.

وكيـــــــل وزارة النقـــل والمواصـــالت
يجتمـــــــــع باللجنــــــــــة المروريــــــــــة

غزة /فلسطني:
اجتمــع وكيــل وزارة النقــل
واملواصــات اللــواء صــاح الديــن
أبــو رشخ باللجنــة املروريــة برئاســة
م .محمــد رسور وبحضــور كل
أعضائهــا ،وذلــك يف مقــر الــوزارة،
مــن أجــل االطــاع عــىل ســري عمــل
اللجنة.
ووفــق بيــان الــوزارة أمــس ،فقــد أكــد
أبــو رشخ أن وزارتــه تعمــل مــع كل
الجهــات ذات العاقــة مــن أجــل
الوصــول إىل حالــة مروريــة ســليمة
والحــد مــن حوادث الســري ،مشــددا

عــىل أهميــة عمــل اللجنــة املروريــة
وتأثريهــا عــىل الواقــع املــروري يف
قطاع غزة.
وأضــاف أبــو رشخ أن وزارتــه عــىل
اســتعداد تــام وكامــل لتوفــري كافــة
اإلمكانيــات للجنــة يف ســبيل
نجاحهــا وتطبيــق توصياتهــا عــىل
امليــدان وذلــك مــن أجــل الهــدف
الرئيــيس مــن تشــكيلها وهــي
الوصــول إىل طــرق أمانــة للمشــاة
وحركة املركبات.
وشدد أبو رشخ عىل رضورة العمل
املشرتك بني الوزارة ورشطة املرور

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة ألماك الحكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلــن للعمــوم أن تقــدم لــإدارة العامــة ألمــاك الحكومــة الســيدة /آمال حمدان
إســاعيل حمــودة وتحمــل هويــة رقــم 411035744 /لنقــل ملكيــة ما مســاحته
 150م 2املقســم 20أ مــن أرايض القرعــة الخامســة إىل اســمها والتــي آلــت
إليهــا بالــراء مــن الســيد /خالــد محمــد عــي لــوز باألصالــة عــن نفســه وبصفتــه
وكيــا عــن /يــارس وطــارق وهالــة محمــد عــي لــوز مبوجــب ســند وكالــة عامة رقم
( )2021 / 3971وعــن وفــاء وإميــان محمــد عــي لــوز مبوجب ســند وكالة عامة
رقــم ســجل ( )22صفحــة ( )2019 – 2810صــادرة مــن ســفارة دولــة فلســطني
بالقاهــرة "ورثــة الســيدة /زينــب أحمــد التهامــي أبــو لــوز والتــي إليهــا بالــراء مــن
السيد /خالد محمد عي لوز والتي آلت إليه بالراء من السيد /نارص إبراهيم
محمد النجار والتي إليه بالراء من الســيد /خالد عبد الحميد حمدان منايعة
وكيــل املتعاقــد الســيد /عبــد الحميــد حمــدان منــاع زمــن اإلدارة املرصيــة ،ومن
الســيد عــاد الديــن محمــود عمــران حمــودة والــذي قــام بــراء الطابــق األول مــن
مبنى عائلة آل لوز من البنك اإلسامي الفلسطيني والتي آلت إليه بالراء من
السيد /خالد محمد عي لوز أحد ورثة السيدة /زينب أحمد التهامي أبو لوز.
فمــن لــه اعــرتاض بهــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــاك
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال مــدة أقصاهــا  15يــوم مــن تاريــخ هــذا
اإلعان وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول
التاريخ2022/1/18 :م
م .حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

والحكــم املحي يف ســبيل الحفاظ
عــىل أرواح املواطنــني واملمتلكات
والحد من حوادث السري.
وتس ـ ّلم وكيــل الــوزارة التقريــر
السنوي للجنة املرورية ّ
واطلع عىل
أبــرز املعوقــات التي وجهتهم خال
العــام يف ســبيل تذليلهــا خــال
العــام الحــايل وكذلك تم عرض أبرز
توصيات اللجنة خال عام ،2021
ومناقشــة عــدد مــن القضايــا مــن
أبرزهــا تطبيــق قانــون املــرور وبعــض
املشكات املرورية.
ويف نفــس الســياق شــكر أعضــاء
اللجنــة املروريــة وكيــل الــوزارة عىل
مــا يقدمــه مــن تســهيات للجنــة
يف ســبيل إنجاحهــا عــىل كافــة
األصعدة.

(فلسطين)

ملبــادرة ســفراء حــول العــامل قالــت
الطالبــة دميــا صبــح" :نســتنكر
االعتــداءات الــا إنســانية ونــزع
امللكيــة والقمــع الــذي يتعــرض

لــه املدنيــون يف النقــب مــن قبــل
النظــام العســكري الصهيــوين
التمييــزي وتهجــري الفلســطينيني
قرسا وحرمانهم من أبسط حقوقهم
ً

اإلنسانية وحقهم يف الوجود".
مــن جهتهــا قالــت الطالبــة حــا
بــركات :نشــجب رفــض قــوات
االحتــال اإلرسائيــي للدعــوات
الدوليــة لوقــف التطهــري العرقــي
بحــق أهلنــا يف النقــب ،ونشــجب
اســتخدام القــوة املفرطــة مــن
االحتــال ضــد شــعبنا ،مــا نتــج عنــه
ـطينيا ،بينهــم
مــن إصاب ـ ِة  132فلسـ ً
العديــد مــن األطفــال منــذ يــوم
الخميس.
وخــال الوقفــة التضامنيــة رفــع
الطلبــة شــعارات وطنيــة ورددوا
شــعارات منهــا :بالــروح بالــدم
نفديــك يــا نقــب ،أرض النقــب
أرض فلسطينية ،النقب وفلسطني
ســتنترص ،كل الدعــم واملنــارصة
ألهلنــا يف النقــب ،أطفــال وطلبــة
غــزة يحيــون صمــود شــعبنا يف
النقــب ،مخططــات االحتــال إىل
زوال ،كــا طالبــت بعض اليافطات
مبقاطعة االحتال اإلرسائيي.

ً
ً
سعودية
موافقة
أبو مذكور :ننتظر
لتسيري رحالت العمرة والحج لهذا العام
غزة /محمد حجازي:
قال رئيس جمعيات الحج والعمرة يف قطاع غزة عوض
أبــو مذكــور :إن الــركات الفلســطينية تنتظــر موافقــة
الحكومة الســعودية الســتقبال بعثة فلســطني من أجل
االتفاق عىل آليات العمرة والحج لهذا العام .2022
وأضــاف أبــو مذكــور يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني"،
أمــس" :ننتظــر موافقــة من الحكومة الســعودية إلرســال
بروتوكــول وبعثــة فلســطينية إىل اململكــة ،ملعرفــة
األعداد املسموح بها للعمرة والحج.
وأشــار إىل أن حجــم الخســائر التــي لحقــت بــركات
الحــج والعمــرة يف غــزة ،بلغــت  3مايــني دوالر عــن
الثاث سنوات املاضية (أزمة كورونا).
وأشــاد يف الوقت ذاته ،بقرار لجنة املتابعة الحكومية
يف غــزة إعفــاء رشكات الحــج والعمــرة مــن الرضائــب
ورســوم الرتخيــص ملــدة ثــاث ســنوات ،الفتــا إىل أن
القرار شمل  74رشكة تعمل يف هذا املجال بالقطاع.
ودعــا أبــو مذكــور لجنــة املتابعــة الحكوميــة إىل بــذل
املزيد من الجهود والوقوف مع رشكات الحج والعمرة،
التي ترضرت نتيجة فريوس "كورونا" وتعطيل موسمي
الحج والعمرة.
وكانــت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي بغــزة ،قــررت
يف أكتوبــر املــايض ،إعفــاء عــدد مــن الــركات مــن
الرضائــب ورســوم الرتخيــص ،وذلــك ضمــن إجــراءات
حكوميــة للتخفيــف عــن قطاعــات عديــدة مــن جــراء
األزمات االقتصادية التي يعانيها القطاع.

وأفــاد املكتــب اإلعامــي الحكومــي بــأن اللجنــة قــررت
إعفــاء رشکات الحــج والعمــرة مــن رضیبتــي الدخــل
والقیمــة املضافــة بنســبة  100%عــن األعــوام ،2019
.2021 ،2020
ويف ســياق متصــل ،بحــث وفــد مــن وزارة األوقــاف
والشــؤون الدينيــة بــرام اللــه ،يف العاصمــة األردنيــة
عــان الرتتيبــات املتعلقــة بالحــج والعمــرة للموســم
الحايل ،خال لقائهم السفري السعودي نايف بن بندر
السديري .وضم الوفد وزير األوقاف والشؤون الدينية
الشــيخ حاتــم البكــري ،ووكيــل وزارة األوقــاف حســام أبو
الــرب ،والوكيــل املســاعد للحــج والعمــرة الحــاج ســليم
األشقر.
وبحــث خــال االجتــاع ،أمــس ،ســفر املعتمريــن
الفلســطينيني إىل اململكــة مــن خــال جــواز الســفر
الفلســطيني ،وبــإرشاف مــن رشكات الحــج والعمــرة
الفلسطينية ،ووعد السفري السديري بإنهاء هذا األمر
خال األيام املقبلة.
وشــدد البكــري عــىل عمــق العاقــة التــي تربــط دولــة
فلســطني باململكــة العربيــة الســعودية تاريخي ـ ًا،
ووقوفهــا إىل جانــب شــعبنا يف املحافــل الدوليــة،
ودعمها ورعايتها لهذا الشعب الصامد والصابر.
وتم االتفاق يف نهاية االجتاع عىل استمرار اللقاءات
التشــاورية ،ووضــع آليــات عمــل منظمــة تكفــل خدمــة
املعتمرين وحاية حقوقهم ،يف حال إنهاء اإلجراءات
التقنية التي تعيق خروج املعتمرين إىل اململكة.

إصابة جنديني إرسائيليني بانفجار
داخل قاعدة عسكرية رشيق القدس
القدس املحتلة /فلسطني:
أصيــب جنديــان "إرسائيليــان"
يف وحــدة املســتعربني
"دوفديفــان" بجــروح أمــس،
مــن جــراء انفجــار مخلفــات لغــم
خــال معالجتــه ،يف القاعــدة
العســكرية "ميشــور أدوميــم"
قــرب مســتوطنة "معاليــه

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/76

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد :نواف
عبــد الرحمــن ســامل الفليــت مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 954085957
بصفته وكيا عن :إبراهيم وعبد الله أبناء عبد الرحمن سامل الفليت
مبوجــب وكالــة رقــم 2020 / 837 :صــادرة عــن الريــاض 2021 / 496 +
صادرة عن الرياض
موضــوع الوكالــة :إجــراء معاملــة انتقــال  /بيــع /مبادلــة /رهــن  /إفــراز يف
القطعة  136القسيمة  62املدينة دير البلح
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2022/1/17 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

أدوميم ،رشقي القدس املحتلة.
وقــال االحتــال يف بيــان ،إن
"جنديــني أصيبــا بصــورة طفيفــة،
نتيجــة انفجــار ســاح عســكري
ونقــل الجريحــان لتلقــي العــاج
يف املستشــفى ويجري التحقيق
يف الحادث".
ووقــع الحــادث عــىل ُبعــد عــدة
كيلومــرتات عــن معســكر جيــش

االحتــال يف النبــي مــوىس،
الــذي ُقتــل فيــه ضابطــان مــن
وحــدة "إيغــوز" ،مســاء األربعــاء
املايض.
بـ"نــريان
الضابطــان
و ُقتــل
صديقــة" ،يف إثــر خطــأ يف
تحديد الهوية ،يف منطقة إطاق
النار يف قاعدة عسكرية يف غور
األردن.

دولة فلسطني
سلطة األرايض
لجنة تصحيح األساء

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو

ليكــن معلوم ـ ًا للجميــع بــأن الســيدة /رنــا صالــح منــر القــدوة مــن غــزة هويــة رقــم/
 910985258قد تقدمت بطلب لتصحيح اسم /جدها لوالدها والتي تدعي
أنه مسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة باسم  //منر مصطفى الجعفراوي
القطعة  691القسيمة  3أرايض غزة الدرج
إىل االسم الصحيح له //منر مصطفى قدورة الجعفراوي
لذلــك فــإن اللجنــة املختصــة تحيــط الجميــع عل ـ ً
ا بهــذا الطلــب فمــن لــه
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة
خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوم ـ ًا مــن تاريــخ اإلعــان وإال فســيتم
التصحيح يف سجات الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ .موفق محمد علوان

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد عبداملطلــب احمــد شــتات
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  801451568الرجــاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

آراء
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هل تفلح الجزائر فيما فشلت فيه العواصم األخرى؟
المستشار أسامة سعد

الجزائر اليوم تبسط رداءها لفلسطين ،وهي
ً
يوما ،وتسعى إلى
لم ترغب عن فلسطين
توحيد الصف بين اإلخوة ،والجزائر عندما
تقدم على مثل هذه الخطوة فإنها تدرك
ً
تماما أن عواصم عربية وعالمية سعت
قبلها إلى المصالحة ولم تفلح ،وال أظن
الجزائر حينما تقدم على مثل هذه الخطوة
فإنها تقدم عليها من باب االستعراض ،أو
استقطاب النفوذ ،أو سحب البساط من
تحت أرجل أي عاصمة أخرى ،وأظنها تفعل
ً
ذلك فقط ً
وعشقا لفلسطين.
حبا

الجزائر هي الدولة العربية األوىل من حيث املساحة بعد أن تراجعت
مســاحة الســودان بعد انقســامه ،ويبلغ عدد ســكان الجزائر حوايل 44
تعد الجزائر قوة إقليمية ومتوسطية،
مليون ًا حسب آخر اإلحصائياتّ .
وهــي عضــو مؤســس يف االتحــاد اإلفريقــي ،وعضــو مؤســس يف اتحــاد
املغــرب العــريب ،وعضــو يف جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األمــم
املتحــدة منــذ اســتقالها وأوبــك والعديــد مــن املؤسســات العامليــة
واإلقليميــة ،وبحســب منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط (أوبــك) ،فــإن
الجزائر تحتل املرتبة ال  16من حيث احتياط النفط يف العامل وثاين
أكــر احتياطــي نفطــي يف إفريقيــا ،يف حن أنها تحتل املرتبة التاســعة
من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي.
ُيعــرف الشــعب الجزائــري بحبــه الشــديد للشــعب الفلســطيني ،وتعــد
القيــادة الجزائريــة تاريخي ـ ًا مــن أشــد القيــادات العربيــة دع ـ ً
ا لقضايــا
الشــعب الفلســطيني ،ولذلك ليس غريب ًا أن تردد جملة عى ألســنته
الساســة الجزائريــن تدلــل عــى عمــق االنتــاء لقضيــة فلســطن حينــا
يقولــون" :إننــا نختلــف عــى كل يشء حتــى عــى وجــود اللــه ولكــن ال
نختلــف عــى القضيــة الفلســطينية" ،ويعــد مــن العامــات الفارقــة يف
تاريــخ الشــعب الفلســطيني انعقــاد املجلــس الوطنــي يف الجزائــر يف
عــام 1988م ذلــك املجلــس الــذي أعلــن فيــه االســتقال الفلســطيني،
وأصبحــت وثيقــة إعــان االســتقال تلــك ذات رمزيــة وطنية ودســتورية
للشــعب الفلســطيني ،ولذلــك جــاء النــص عليهــا يف صــدر ديباجــة
القانون األســايس الفلســطيني "مثلا كانت دميومة التصاق الشــعب
العــريب الفلســطيني بــأرض آبائــه وأجــداده التــي نشــأ عليهــا حقيقــة
عــرت عنهــا وثيقــة إعــان االســتقال الصــادر عــن املجلــس الوطنــي

الفلسطيني".
رمبــا كان كل هــذا الدعــم مــن القيــادة والشــعب الجزائريــن نابعــا مــن
عمــق املأســاة التــي عاشــها الشــعب الجزائــري التــي تشــبه إىل حــد
كبــر املأســاة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني حالي ـ ًا ،وهــي مأســاة
االحتــال االســتيطاين اإلحــايل ،فكــا تتعــرض فلســطن حالي ـ ًا لهجمة
صهيونية استيطانية رشسة تعرضت الجزائر لهجمة استيطانية فرنسية
رشســة ،حيــث اعتــر االحتــال الفرنــي أن الجزائــر هــي االمتــداد
الطبيعي لفرنسا من جهة الجنوب التي ال يفصلها عن "الوطن األم" إال
البحر ،ولذلك قامت الســلطات االســتعارية الفرنســية آنذاك بإنشــاء
املــدن ذات الطــراز الفرنــي ونقلــت مايــن املواطنــن الفرنســين
إليهــا وأنشــأت لهــم املــزارع واملصانع الســتطيان الجزائر ،واســتخدمت
ذات الوســائل التــي يســتخدمها االحتــال الصهيــوين حالي ـ ًا مــن اقتــاع
وقتل وترشيد يف سبيل تنفيذ املخططات االستطانية ،ولكن كا كل
احتال واســتعار يف التاريخ زال االســتعار الفرني وبقيت الجزائر
وبقــي الشــعب الجزائــري البطــل فــوق أرض آبائــه وأجــداده بعــد أن قــدم
مليــون شــهيد ،لذلــك أجــد أن الوجــدان الجمعــي للشــعب الجزائــري
يعشــق فلســطن كــا يعشــق الجزائــر ،ألن املعانــاة املشــركة التــي
عاشــها الشــعبان ولــدت هــذه الــروح التــي التقــت يف العنفــوان الثــوري
والعشق األزيل لألرض.
الجزائــر اليــوم تبســط رداءهــا لفلســطن ،وهــي مل ترغــب عن فلســطن
يوم ـ ًا ،وتســعى إىل توحيــد الصــف بــن اإلخــوة ،والجزائــر عندمــا تقــدم
عــى مثــل هــذه الخطــوة فإنهــا تــدرك متام ـ ًا أن عواصــم عربيــة وعامليــة
ســعت قبلهــا يف املصالحــة ومل تفلــح ،وال أظــن الجزائــر حينــا تقــدم

مفاوضات النووي اإليراين..
نموذج إقليمي مطلوب
مــا بــن تعبــر إيــراين عــن "انحســار الخافــات" وآخــر رويس بـ ـ
"تحقيــق تقــدم" وتأكيــد أمريــي بــأن مفاوضــات النــووي اإليــراين
يف فيينــا قــد "بلغــت مرحلــة حاســمة" تتواصل الجولــة الثامنة من
املفاوضات غر املبارشة بن إيران والواليات املتحدة األمريكية
يف فيينــا بشــأن العــودة إىل االتفــاق النــووي املوقــع يف ،2015
الــذي انســحبت منــه إدارة ترامــب عــام  .2018ومــن الواضــح
أن فرصــة التوصــل إىل اتفــاق قامئــة لــدى جميــع االطــراف ،ولكــن
الجميع بحاجة لتحسن الضانات لدى الطرف اآلخر.
املفاوضــات ُتجــرى عــى مســتوى لجــان الخــراء ،وتشــارك فيهــا
خمــس دول هــي فرنســا وبريطانيــا وروســيا والصــن وأملانيــا
باإلضافــة إىل منــدوب االتحــاد األورويب .وتركــز املفاوضــات يف
ثاثــة مســارات هــي :رفــع العقوبــات عــن إيــران ،والتزامهــا العــود َة
التفــاق  2015املعــدل ،والضانــات املتبادلــة مبــا يتــم االتفــاق
عليه.
يف حــن تــر إيــران عــى أن يتــم رفــع العقوبــات أو ً
ال باإلضافــة
إىل ضانــات دوليــة بذلــك؛ تــر الواليــات املتحــدة عــى التــزام
ـاق أو ً
إيــران االتفـ َ
ال ،أمــا الــدول األوروبيــة فتتبنــى مبــدأ التــوازي بن
املسارات ،وأن تكون الضانات متبادلة.
وتكمــن املعضلــة األساســية يف املفاوضــات بالنســبة للواليــات
املتحــدة األمريكيــة والوســطاء األوروبيــن يف التغيــرات
اإلســراتيجية التــي أحدثتهــا إيــران يف فــرة االنســحاب األمريــي

مــن االتفــاق ،حيــث تطالب الواليات املتحــدة ومعها األوروبيون،
ـراج اليورانيــوم الــذي أنتجتــه زيــادة عــى حــدود
بالتــزام إيــران إخـ َ
اتفــاق  ،2015وتدمــر أجهــزة الطــرد املركــزي املتطــورة التــي
أدخلتها الخدمة يف مفاعاتها النووية ،األمر الذي ترفضه إيران،
وتــر عــى أن مــا تــم هــو خــارج حــدود االتفــاق املمكــن باعتبار أن
االنســحاب األمريــي مــن جانــب واحــد ،قــد منــح إيــران حقهــا يف
تطوير مرشوعها النووي.
الوســطاء األوروبيــون -وتحديــد ًا فرنســا وأملانيــا -يؤكــدون أهميــة
إنجــاز االتفــاق يف أرسع وقــت ،عــى اعتبــار أن التأخــر ألشــهر قــد
مينح إيران فرصة أن تكون من دول العتبة النووية ،مبعنى وصولها
إىل مستوى تقني يؤهلها إىل صنع قنبلة نووية قابلة لاستخدام
العسكري.
ومــن الواضــح أن إيــران تبــدو أكــر ارتياح ـ ًا لكونهــا وصلــت إىل
مســتوى تقنــي مينحهــا أفضليــة يف إدارة التفــاوض وصــو ً
ال التفــاق
أفضل ما كان عليه يف نسخة .2015
يف املقابــل فــإن نــرة العــدو اإلرسائيــي تراجعــت مــن التهديــد
برضبــة عســكرية إىل القــول إن االتفــاق خــر مــن عــدم االتفاق ،يف
إشارة إىل تراجع قوتها يف التأثر يف مسار الواليات املتحدة يف
العودة إىل االتفاق مع التعديل .ويبدو أنها اســتطاعت اســتثار
تلويحهــا بالخيــار العســكري وقيامهــا بأعــال تفجــر واغتيــاالت
داخــل إيــران يف الفــرة املاضيــة لتحســن فــرص الدعــم األمريــي

لها عسكري ًا .وتأيت زيارة مستشار األمن القومي األمريي "جيك
ســوليفان" نهايــة ديســمر  2021املــايض لتأكيــد رعايــة الواليات
املتحــدة األمريكيــة املصالـ َـح اإلرسائيليــة مبنع حصــول إيران عى
ســاح نــووي ،مــع تأكيــده أن الدبلوماســية تبقــى أفضــل ســبيل
لتحقيق ذلك .ومن الافت ما قاله ســوليفان بأن املوقف الحايل
للواليــات املتحــدة يف فيينــا يعــود إىل انســحاب إدارة ترامــب من
االتفاق النووي" ،ونحن ندفع مثن هذا الخطأ الكاريث".
إن مــا يجــري يف فيينــا ُيظهــر أن مقاومــة اإلرادة األمريكيــة ممكنــة،
وأن الــدول اإلســامية والعربيــة ميكنهــا أن تقــاوم االشــراطات
الغربيــة إذا كانــت لديهــا إرادة حقيقيــة لتحقيــق مصالــح قوميــة أو
وجهــا آخــر لنظريــة املقاومــة والتحــدي يف
وطنيــة ،وهــذا مــا مينــح
ً
مقابــل التبعيــة والبحــث عــن حلــول ال تســتجيب لــإرادة الوطنيــة
والقومية.
هــذا النمــوذج الــذي تجســده املقاومــة الفلســطينية يف مواجهــة
االحتــال اإلرسائيــي مطلــوب تعزيــزه عربي ـ ًا وإســامي ًا ،عــى
أساس من الحاجة اإلقليمية للحاية من أطاع العدو اإلرسائيي
الــذي يقتــات عــى ضعفنــا ،فهــو يضغــط باســتمرار وبشــكل علني
للحصــول عــى مكتســبات توفــر لــه األمــن ،إلدراكــه بــأن صعــود أي
قــوة إقليميــة ميثــل تهديــد ًا لــه وألهدافــه اإلســراتيجية بتفوقــه
العســكري واالقتصــادي والســيايس ،وهــو مــا يتعــارض مــع مصالح
شعوب املنطقة ويتناقض مع تاريخها ويهدد مستقبلها.

عــى مثــل هــذه الخطــوة فإنهــا تقــدم عليهــا مــن بــاب االســتعراض ،أو
اســتقطاب النفــوذ ،أو ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل أي عاصمــة
أخــرى ،وأظنهــا تفعــل ذلــك فقــط حب ـ ًا وعشــق ًا لفلســطن ،وهــذا مــا
يدفعنــي للتفــاؤل بــأن نفــس الجزائــر الثــوري الحــر وتاريخهــا وعشــقها ال
ـت قلوبهــم ببعــد
بــد أن يكــون لــه تأثــر يف "الفرقــاء اإلخــوة" الذيــن َج َفـ ْ
الزمان الذي مر عى انقسامهم ،فعىس أن يذيب حنن الجزائر وحبها
هــذا الجفــاء ليصلــح مــا أفســده الدهــر ،وإين ألرجــو أن يكــون يف قلــوب
رت للجزائــر شــعب ًا وقيــاد ًة ليســت
الفرقــاء احــرام وتقديــر ملواقــف ُسـ ّـط ْ
بحاجــة إىل دالئــل أو إثبــات ،فتلــن املواقــف وتتاقــى األفــكار وتعطــى
الجزائــر القيمــة التــي تســتحق وهــي قيمــة عظيمــة يف نفــوس الشــعب
الفلســطيني ،وإين ألربــأ بقيــادة شــعبنا أن تــرد يــد الجزائــر صفر ًا ،فليس
هكذا يرد الجميل.
الشعب الفلسطيني مدعو اليوم إلسناد الجزائر يف مسعاها الحميد
والضغــط مــن أجــل إنجــاح هــذه الخطــوة املهمــة التــي أقدمــت عليهــا
الجزائــر ،فقــد طــال أمــد االنقســام ومــل الشــعب الفلســطيني هــذه
الحــال ،وقــد الحــت الفرصــة مــرة أخــرى ،ولكــن هــذه املــرة تختلــف عــن
كل مــرة فليســت الجزائــر بالدولــة التــي تخضــع لتعليــات االحتــال أو
اإلدارة األمريكيــة ،وليســت الجزائــر التــي تخــون عهدهــا مــع فلســطن،
وهــي تســعى للـ ِّـم الشــمل مخلصــة محبة وليس هنــاك من يتقن صنعته
كإتقــان العاشــقن املحبــن ،والجزائــر عاشــقة لفلســطن وســتبذل
وســعها للوصــول للغايــة ،ومــا عــى األطــراف الفلســطينية إال أن تكــون
عند حســن ظن القيادة والشــعب الجزائري فتعود الركائب من الجزائر
حاملة البرشى التي طال انتظارها.

د .ناجي شكري الظاظا

إن ما يجري في فيينا ُيظهر أن مقاومة
اإلرادة األمريكية ممكنة ،وأن الدول
اإلسالمية والعربية يمكنها أن تقاوم
االشتراطات الغربية إذا كانت لديها إرادة
حقيقية لتحقيق مصالح قومية أو وطنية،
وجها آخر لنظرية المقاومة
وهذا ما يمنح
ً
والتحدي في مقابل التبعية والبحث عن
حلول ال تستجيب لإلرادة الوطنية والقومية.

معاناة فلسطينية عىل امتداد
فلسطني ..من يوقفها؟!
عيل سعادة
صحيفة السبيل األردنية

هذا جزء من المشهد الفلسطيني الذي
يقطر بالمعاناة اليومية ،جزء منه تعمق
وتوسع وبات علنيا بعد أن شجعت اتفاقيات
التطبيع العربية مع االحتالل على مواصلة
قمع الشعب الفلسطيني وقلعه من جذوره
وطرده من أرضه.

يف كل التفاصيــل التــي تقــف أمامــك ،ماثلــة مثــل بحــر ،ال ينضــب أبــدا
مــن املعانــاة واآلالم والدمــاء ،تجــد اإلنســان الفلســطيني واقعــا يف بــؤرة
املشهد.
عــى امتــداد فلســطن التاريخيــة ،تســيل الدمــاء الفلســطينية ،وتــرق
أرضهم ،وتستباح مقدساتهم ،ويلقى بهم يف سجون ال تصلح للحياة.
يف النقــب وصــل اإلجــرام الصهيــوين إىل مســتويات "غــر مســبوقة"
وهذا الوصف لوزيرة داخلية العدو العنرية واملتطرفة أيليت شكيد.
االحتال يعيد احتال ما هو محتل أصا ،ويقتل ويرشد من سبق لهم
أن تعرضوا للقتل والترشد ،يعيد تكرار نفس املشهد يف كل لحظة.
الشــبان والفتيــان الفلســطينيون الذيــن هــم بعمــر الــورد ويف بدايــة
طريقهم للحياة ،يقتلون بدم بارد من قبل جيش با أخاق عند املعابر
ونقــاط التفتيــش ويف اقتحامــات املنــازل بســبب وبدون ســبب ،وينكل
بهــم بــكل أنــواع التعذيــب الســادية والنازيــة مــن لحظــة اعتقالهــم وحتــى
يرىض مزاج املحقق املغرق بالفاشية والعنرية والكراهية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

أشــجار الزيتــون تقطــع وبيــارات الرتقــال وبســاتن اللــوز مينــع أصحابهــا
الفلسطينين من الوصول إليها وتبقى تعاين من املوت املحتم.
هدم متواصل للمنازل ،واألكر قهرا هنا ،أن االحتال يجر الفلسطيني
عــى هــدم بيتــه ومحلــه التجــاري بنفســه بحجــة عــدم الرخيــص ،وإذا
تقاعــس عــن هــدم بيتــه الــذي أمــى عمــره يف بنائــه ،تهدمــه ســلطات
االحتال وتحمله كلفة الهدم الباهظة وتغرمه أيضا.
بــؤر اســتيطانية ،ومســتوطنات تشــيد يف جميــع األرايض الفلســطينية
التــي تجولــت إىل جــزر معزولــة ال رابــط بينهــا ،وأصبــح عــى الفلســطيني
الذي يريد أن يغادر قريته أو يريد العودة إليها ،أن مييض ساعات من
يومه لقطع مسافة تحتاج فقط إىل خمس دقائق.
اســتباحة يوميــة للمقدســات يف القــدس والخليــل ويف جميــع القــرى
واملــدن الفلســطينية ،وأصبــح املســجد األقــى يف خطــر وهــو يواجــه
زعــران املســتوطنن الــذي يســتبيحون باحتــه وجدرانــه وأبوابــه بشــكل
يومــي وبحايــة مــن جيــش ال يقيــم وزنــا يل يشء يتعلــق بالفلســطينين

" تعبر عن رأي أصحابها

ومبقدساتهم وبراثهم.
كل ذلك يحدث ،فيا توجد عى مرمى حجر من الجندي اإلرسائيي
ســلطة تقــول إن وظيفتهــا حايــة الشــعب الفلســطيني وتحريــر أرضــه
وإقامــة دولتــه ،لكنهــا يف الواقــع تقــوم بــدور املقــاول مــن الباطــن
لاحتــال ،تطــارد املقاومــن ومــن يدعــون إىل مقاومــة االحتــال،
وتســلمهم للعدو ،ومن ال تســلمه للعدو تضعه يف ســجونها ليغرق يف
التعذيــب واإلهانــات ،ويوضــع يف زنزانــة انفراديــة نتنــة مثــل وجــه ذلــك
الجاد.
هــذا جــزء من املشــهد الفلســطيني الــذي يقطر باملعانــاة اليومية ،جزء
منــه تعمــق وتوســع وبــات علنيــا بعــد أن شــجعت اتفاقيــات التطبيــع
العربيــة مــع االحتــال عــى مواصلــة قمــع الشــعب الفلســطيني وقلعــه
من جذوره وطرده من أرضه.
ولــن نتحــدث عــن معانــاة الفلســطينين يف ســوريا ولبنــان ،فتلــك قصــة
أخرى ألن سببها أبناء العروبة أنفسهم.
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خالل ورشة عمل في غزة

دعا المزارعين التباع اإلرشادات للتغلب على الصقيع

بسيوين لـ"فلسطني" :تدابري وزارة الزراعة
المسبقة حدت من خسائر المنخفض الجوي
غزة /رامي رمانة:
أكــد املتحــدث باســم وزارة الزراعــة يف
قطــاع غــزة ،أدهــم البســيوين ،أن التعــاون
املشــرك بــني الــوزارة والبلديــات
واملؤسســات األهليــة ،والتــزام املربــني
واملزارعــني التعليــات الصــادرة عنهــا،
حقــق نتائــج إيجابيــة يف التغلــب عــى
مواجهة املنخفض.
وقــال البســيوين لصحيفــة "فلســطني" إن
طواقــم وزارة الزراعــة نظمــت يف شــهري
أغســطس وســبتمرب املاضيــني لقــاءات مع
املربــني واملزارعــني حــول ســبل التعاطــي
مــع فصــل الشــتاء ،خاصــة يف أوقــات
املنخفضــات وموجــات الصقيــع ،ووجهت
لهــم مجموعــة مــن التعليات واإلرشــادات
للتقيد بها ،من أجل الخروج بأقل الخسائر
يف فصل الشتاء ،وهو ما ُترجِ م عى أرض
الواقع خالل املنخفض بنجاح".
وأضــاف أن الــوزارة اجتمعــت كذلــك

مــع البلديــات ،والجمعيــات التعاونيــة
واملؤسسات األهلية لبحث سبل التعامل
مــع فصــل الشــتاء والخــروج بأقــل الخســائر،
وقد حقق نتائج ُم ِ
رضية.
وبــني البســيوين أن الــوزارة أوعــزت يف
لقــاءات متكــررة مــع املزارعــني االســتفادة
مــن ميــاه األمطــار يف إقامــة بــرك تجميــع
ملياه األمطار لالستفادة منها يف األوقات
الالحقــة ،وإنشــاء قنــوات ترصيــف عــى
الريــط الحــدودي لتفــادي غــرق األرايض
الزراعيــة مــن امليــاه القادمــة مــن جانــب
االحتالل حال فتح السدود فجأة.
وتابــع قائ ـ ً
ال :إن الــوزارة طلبــت مــن مــريب
الــروة الحيوانيــة توفــر مســتلزمات
التدفئــة ،وإجــراء إصالحــات يف مــزارع
الربية خاصة األسقف ملنع تريب مياه
األمطــار إليهــا ،وإحــكام الجوانــب بشــدة
ملنــع انزالقهــا مــن شــدة الريــاح ،مشــر ًا
إىل أن تلــك التعليــات التزمهــا املربــون

النائب العام ووكيل
وزارة االقتصاد يؤكدان
حماية المستهلك

غزة /فلسطني:
أكــد النائــب العــام املستشــار د .محمــد النحــال ،ووكيــل وزارة
االقتصــاد الوطنــي م .عبــد الفتــاح الزريعــي ،ســعيها الــدؤوب
لحايــة املســتهلك ومعالجــة القضايــا التــي متــس أمــن وصحــة
املواطــن الفلســطيني ،وإســناد االقتصــاد الوطنــي ،بإصــدار
قــرارات وتعليــات ُملزمــة تخــدم الصالــح العــام يف ظــل الظــروف
االستثنائية.
جــاء ذلــك ،خــالل لقــاء بني النحال والزريعي ووفد وزارة االقتصاد
الوطنــي يف مكتــب النائــب العــام ،وبحضــور مدير مكتب النائب
العام جهاد الحويطي.
وناقــش الطرفــان توحيــد آليــات العمل بــني الجهات الحكومية يف
قضايــا األمــن االقتصــادي ،وتشــكيل لجنة مشــركة إلتــالف املواد
واملضبوطــات الفاســدة ،واآلثــار الســلبية للتســويات االقتصاديــة
يف القضايا الجنائية املتعلقة بصحة املستهلك.
وبــني املستشــار النحــال نجــاح سياســة املوازنــة بــني الدائــن
واملديــن يف قضايــا الشــيكات (االســتئخارات املدروســة) يف
زيــادة نســبة األمــوال املســددة ،وحايــة االقتصاد مــن االنهيارات
العميقــة ،فض ـ ً
ال عــن التشــبيك مــع مؤسســات القطــاع الخــاص
والنقابــات والغــرف التجاريــة ،واســتثارها بالتحــرك اإليجــايب
تجاه منتسبيها؛ للوصول إىل حلول ودية تحفظ الحقوق و ُتراعي
الظرف العام.
بــدوره أوضــح م .الزريعــي تشــجيع وزارتــه عــرب خطتهــا التشــغيلية
لتنفيــذ مروعــات تطويــر القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة،
ودعمهــا للمنتــج الوطنــي بــكل الوســائل والطــرق ،وحايــة
املســتهلك ،والتحقــق مــن ســالمة املــواد الغذائيــة والتموينيــة
والسلع االستهالكية ،من حيث جودتها وصالحيتها لالستهالك
اآلدمــي ،واتخــاذ التدابــر الالزمــة ملكافحــة الغــش التجــاري،
وتجويــد الخدمــات املقدمــة للتجــار بالــوزارة ومرافقهــا ،وتضافــر
الجهــود مــع كل املؤسســات الحكوميــة ،لتحقيــق املصلحــة
العامة ،وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
دولة فلسطني
مذكرة حضور لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2019 / 55
يف الطلب رقم 2022 / 97

املدعي /فواز حمدان إبراهيم البطنيجي -من غزة شارع الوحدة قرب محطة أبو
عايص هوية 922200449 /وكياله املحاميان /خالد الريس ومنترص الكردي
املدعــى عليــه /خليــل يوســف خليــل األشــقر بصفتــه الشــخصية وعــن باقــي
ورثة والده يوسف خليل األشقر من غزة تل الهوا شارع  8بالقرب من محطة
الدحدوح بجوار فيال دعيس – خارج البالد حاليا
نوع الدعوى :إثبات صحة عقود بيع وتنفيذها
قيمة الدعوى 100,000 :دينار أردين (مائة ألف دينار أردين)

مذكرة بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 2019 / 55
يف الطلب رقم 2022 / 97
إىل املدعى عليه املذكور أعاله مبا أن املدعي املذكور أعاله قد تقدم لدى
محكمة بداية غزة بالقضية املرقومة أعاله وموضوعها (إثبات صحة عقود بيع
وتنفيذه) استناد ًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه وعمال بنص املادة ( )20من
قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  2لســنة  2001وبنــا ًء عــى
قرار األســتاذ قايض محكمة بداية غزة يف الطلب رقم  2022 / 97بالســاح
لــه بتبليغــك عــن طريــق النــر املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر
لهــذه املحكمــة بتاريــخ 2022/2/15م الســاعة التاســعة صباح ـ ًا كــا يقتــي
عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عر يوم ًا من تاريخ النر وليكن
معلوم ًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية باعتبارك حارضا
تحرير ًا 2022/1/18م
رئيس قلم محكمة بداية غزة

واملزارعــون ومتكنــوا مــن تجــاوز املنخفض
بخسائر ال تكاد ُتذكر.
وأشــار إىل أن املنخفــض الــذي تعــرض لــه
القطــاع "ماطــر" ،وهــو مــا قلــل مــن حجــم
الخســائر ،فلــو كان عاصف ـ ًا لتســبب يف
حــدوث أرضار جســيمة يف مــزارع الربيــة
والبساتني واملزروعات الحقلية.
وأفــاد البســيوين أن بلديــات قطــاع غــزة
تعاونت مع الوزارة يف فتح الطرق الزراعية
التــي غمرتهــا ميــاه املنخفــض ،مــا مكــن
املزارعني من الوصول إىل أراضيهم خاصة
يف املناطق املحاذية للسياج الفاصل.
وأكــد البســيوين رضورة أن يلتفــت
املجتمــع الــدويل تجــاه رفــع الحصــار عــن
قطــاع غــزة ،وتقديــم الدعــم واإلســناد
للمزارعــني واملربــني ،واإلرساع يف
تعويضهم عن حجم الخسائر التي تعرضوا
لهــا يف الحــروب الســابقة ويف أوقــات
الطوارئ.

ويف الســياق ،حــذر البســيوين مــن موجــة
الصقيــع املصاحبــة للمنخفــض وتبعاتهــا
عــى املزروعــات خــالل األيــام القادمــة،
داعي ـ ًا املزارعــني إىل التقيــد بالتعليــات
التي تصدرها الوزارة.
وقــال إنــه ال بــد مــن تقليــل كميــات ميــاه
الــري للمزروعــات داخــل الدفيئــات لتــدين
درجــات الحــرارة وارتفــاع الرطوبــة ،حيــث
إن انخفــاض الحــرارة يؤثــر يف ُعقــد النبــات
خاصــة محصــول الخيــار والبنــدورة ،لذلــك
يفضــل الــري يف املســاء لتدفئــة الربــة
ولتفادي خطر الصقيع.
وأشــار البســيوين إىل أنــه ميكــن تقليــل
الصقيــع عــى حالــة أشــتال الفاكهــة
املزروعــة حديثــا بلــف الســاق ومنطقــة
التطعيم بالكرتون العازل أو الخيش.
ونبــه إىل أن األشــجار املهملــة واملصابــة
باألمــراض والحــرات تكــون حساســيتها
أكرب للصقيع ،لذلك يجب االهتام بالري

والتســميد وإعطــاء النباتــات الكميــات
املناســبة لهــا ،محــذر ًا مــن إجــراء أي تقليــم
قبل أو بعد حدوث الصقيع.
و"الصقيع" ظاهرة طبيعية مناخية تختلف
عــن الثلــج ،وهــي أكــر انتشــارا يف العــامل.
حيث تنتر رقعتها جغرافيا لتشمل بعض
البــالد الحــارة نســبي ًا وخصوص ـ ًا يف فصــل
الشــتاء .وأحيانــا يحــدث الصقيع يف فصل
الربيــع وعندهــا يكــون مدمــر ًا للمحاصيــل
الزراعية وخصوص ًا الخراوات.
ومــن اإلرشــادات التــي وجههــا البســيوين
للمزارعــني للتعامــل معهــا خــالل فصــل
الشــتاء ،رش املبيــدات النحاســية
والفطريــة داخــل الدفيئــات ،وذلــك
للوقايــة مــن األمــراض الفطريــة والبكتريــة
واللفحــات التــي تصيــب املحاصيــل يف
الشــتاء ،والحفــاظ عــى الربــة نظيفــة مــن
األعشــاب التــي متنــع دخــول الحــرارة إىل
الربة خالل النهار.

طالبت بسرعة التحرك لرفع الحصار وفتح المعابر

"سلطة المياه" تطلق نداء
ً
عاجال لحل أزمة مياه غزة
استغاثة
غزة /صفاء عاشور:
أطلقــت ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة،
نداء اســتغاثة عاجل للمجتمع الدويل
إليجــاد حــل عاجــل ألزمــة امليــاه
املتفاقمة منذ سنوات يف قطاع غزة.
وقــال املدير العام للتخطيط والتوعية
بسلطة املياه وجودة البيئة منذر سامل
خــالل مؤمتــر صحفــي عقدتــه مبقــر
املكتــب اإلعالمــي الحكومــي أمــس:
إن ندرة املصادر الطبيعية املتجددة،
وضيــق املســاحة الجغرافيــة للقطــاع،
يف ظــل وجــود منــو مطــرد للســكان
أدى لزيــادة الطلــب عــى امليــاه،
وزيــادة يف العجــز املــايئ مــع اســتمرار
الحصار الخانق والتحديات السياســية
واالقتصاديــة واالجتاعيــة ،مضيفــا أن
املحصلــة كانــت عــدم القــدرة عــى
تنميــة وتطويــر مصــادر ميــاه جديــدة
وكافيــة لســد االحتياجــات املائيــة
املختلفة املتزايدة.
وذكــر ســامل أن حقيقــة عــدم وجــود
مصادر مياه كافية دفع الفلســطينيني
يف قطــاع غــزة إىل مزيــد مــن الضغــط
واالســتنزاف للخــزان الجــويف
الســاحي ،والــذي نتــج عنــه ارتفــاع
حــاد وخطِ ــر يف ملوحــة امليــاه بســبب
طغيــان وتداخــل مليــاه البحــر عــدة
مئــات مــن األمتــار إىل داخــل هــذا
الخــزان يف عــدة مناطــق مــن القطــاع،
حيــث وصلــت هــذه امللوحــة
ملســتويات خطِ ــرة جــدا تجــاوزت
فيهــا املعايــر املحليــة والدوليــة
الخاصــة بجــودة ميــاه الرب بأضعاف

جانب من املؤمتر

تصوير  /رمضان األغا

مضاعفة.
وأشــار إىل أن النقــص والضعــف
التاريخــي يف البنيــة التحتيــة الخاصــة
بنظــم تجميــع ومعالجــة ميــاه الــرصف
الصحــي يف قطــاع غــزة نتــج عنــه تلــوث
حــاد وخطِ ــر مليــاه الخــزان الجــويف
الساحي.
وأوضــح ســامل أن أكــر مــن  % 97مــن
آبــار ميــاه البلديــات يف قطــاع غــزة ال
تتوافــق جــودة مياههــا مــع املعايــر
الخاصــة بجــودة ميــاه الــرب؛ مــا دفــع
السكان لالعتاد عى محطات تحلية
امليــاه الجوفيــة الخاصــة للتــزود بهــذه
املياه.
وطالــب املجتمــع الــدويل والــدول
الشــقيقة والصديقــة برعــة التحــرك
لرفــع الحصــار الخانــق عــن قطــاع
غــزة وفتــح املعابــر وإدخــال املــواد
واملعــدات الالزمــة ملشــاريع امليــاه

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
دائرة التنفيذ  -محكمة بداية شال غزة

إعالن بيع باملزاد العلني

نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة
سيارة من نوع (سیات قرطبة) لون (أزرق) موديل ( )2007وتحمل لوحة أرقام
( )3296023واملحجــوزة عــى ذمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 2021/6018م
واملتكونــة بــني طالــب التنفيــذ /ميــرة خميــس ســامل زيــادة واملنفــذ ضــده/
حمــدي زيــاده عــي أبــو عــوكل وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/2/2م
الساعة الثانية عرة ظهر ًا يف دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول يف املزايــدة عليــه الحضور لدائــرة تنفيذ محكمة
بداية شــال غزة يف أوقات الدوام الرســمي وتســجيل اســمه بعد دفع قيمة
تأمــني دخــول املــزاد بواقــع  10%من قيمة تثمني الســيارة املحجوزة (2100
دوالر أمريــي) (قيمــة التأمــني  210دوالر أمريــي) مســردة مــع العلــم بــأن
رسوم الداللة واالنتقال عى نفقة من ترسو عليه املزايدة.
عى ذمة القضية التنفيذية رقم  2021/6018تنفيذ شال غزة
حرر بتاريخ 2022/1/18م
مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة
أ .جال حمدي النمرة

والــرصف الصحــي ومشــاريع إعــادة
إعــار القطــاع ،وذلــك لتفــادي النتائــج
الصحيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة
واإلنســانية الخطِ ــرة املحدقــة بأكــر
مــن  2.3مليــون نســمة مــن شــعبنا
الفلســطيني يف قطــاع غــزة بســبب
هذه األزمة املتعلقة باملياه ،وضعف
البنيــة التحتيــة ،ومعالجــة مياه الرصف
الصحي ،وإعادة استخدامها.
كــا دعــا ســامل إىل رسعــة التحــرك
إليجــاد حلــول ألزمــة امليــاه املركبــة
واملراكمــة منــذ عقــود مــن خــالل
اإلرساع يف إنشــاء وتجهيــز محطــة
تحليــة ميــاه البحــر املركزيــة لتوفــر
ميــاه الــرب وتحســني الخدمــة
املقدمــة للمواطــن والتــي تأخــرت
كثــرا وتســببت يف اســتنزاف وتدمــر
الخــزان الجــويف الســاحي .وأكــد
رضورة العمــل عــى توفــر مصــادر
الطاقــة الالزمــة لتشــغيل مرافــق امليــاه
والرصف الصحي عى مدار  24ساعة
ومتويــل مشــاريع خاصــة بتجميــع مياه

األمطار من خالل إنشاء وتجهيز البنية
التحتيــة الالزمة لتجميع وترشــيح هذه
امليــاه ورفــد امليــاه الجوفيــة بهــا ،ومبــا
يضمــن عــدم حــدوث فيضانــات يف
املناطق املنخفضة والتسبب بأرضار
جســيمة للســكان ،ومتويــل مشــاريع
لتطوير شــبكات مياه الرب والرصف
الصحــي وإعــادة اســتخدامها يف
الزراعة مبا يضمن عدم تلويث البيئة
الفلســطينية .ودعــا ســامل لــرورة
مقاضــاة االحتــالل عــى كل جرامئــه
بحــق الشــعب الفلســطيني وتعويضــه
عــن كل األرضار التــي لحقــت بــه يف
جميــع القطاعــات وخاصة قطاع املياه
نتيجــة لهــذه الجرائــم واملارســات
العدوانية والالإنسانية.
وأشــار إىل أن قطــاع غــزة يتأثــر بظاهــرة
التغــر املناخــي التــي يعيشــها العــامل
هــذه األيــام ،وانعــكاس ذلــك عــى
جميــع القطاعــات الزراعيــة والصناعية
والخدماتية ،حيث يعاين القطاع أزمة
مياه حادة مراكمة ومتصاعدة.
وأوضــح ســامل أن أزمــة امليــاه بلغــت
ونوعــا ،وزادت الفجــوة
ذروتهــا كـ ًّـا
ً
بــني املتــاح واملطلــوب ،فقــد وصــل
اســتهالك امليــاه قرابــة  250مليــون
مــر مكعــب ســنويا يف حــني متوســط
مــا يتســاقط عــى القطــاع مــن ميــاه
أمطــار يقــدر بقرابــة  130مليــون مــر
مكعــب ســنويا ،يســتفيد الخــزان
الجــويف منهــا فقــط بقرابــة 40-50
مليــون مــر مكعــب ،يف حــني أن مــا
تبقــى مــن هــذه امليــاه يذهــب هــدرا
عــى صــورة جريــان ســطحي يف اتجــاه
البحــر أو يف اتجــاه املناطــق الداخليــة
املنخفضة.

التوصية بإيجاد
حلول عاجلة لمحاربة
جرائم النصب
واالحتيال اإللكرتوين

غزة /فلسطني:
أوىص نــواب ومختصــون يف غــزة ،بــرورة إيجــاد حلــول فوريــة
وعاجلــة ملحاربــة جرائــم النصــب واالحتيــال اإللكــروين قبــل
انتشــارها بدرجــة أوســع يف املجتمــع ،وتشــكيل لجنــة مختصــة
عــى أعــى املســتويات تضــم يف عضويتهــا كل الجهــات ذات
العالقة واالختصاص باملوضوع ملعالجة هذه الظاهرة.
ودعــا هــؤالء خــالل ورشــة عمــل حــول "النصــب واالحتيــال
اإللكــروين والتســويق الشــبي" نظمتهــا لجنتــا االقتصاديــة
والرقابــة باملجلــس التريعــي مبدينــة غــزة ،أمــس ،إىل رضورة
ســن التريعــات والقوانــني الناظمــة واملانعة لركات التســويق
الشــبي ومحاربــة كل مــا يتعلــق بالجرائــم اإللكرونيــة ،وزيــادة
مســتوى التنســيق بــني كل املكونــات الحكوميــة ملحاربــة هــذه
الظاهرة.
وطالبــوا خــالل الورشــة بإصــدار القــرارات امللزمــة مــن الجهــات
التنفيذيــة ملنــع ظهــور رشكات التســويق الشــبي وكل حــاالت
النصــب واالحتيــال اإللكــروين ،وتنظيــم الحمــالت التوعويــة
وإصــدار النــرات التعريفيــة املحدثــة أو ًال بــأول حــول هــذه
الــركات ومــدى خطورتهــا ،واتخــاذ اإلجــراءات الرادعــة لــكل
العاملني واملروجني لركات التسويق الشبي.
وقــال رئيــس اللجنــة االقتصاديــة باملجلــس التريعــي النائــب
يحيــى العبادســة ،إن هــذه الورشــة تــأيت ملناقشــة جرائم النصب
واالحتيــال التــي يتعــرض لهــا الكثــر مــن أبنــاء شــعبنا تحــت
مســميات براقــة وخادعــة ،مــا تســبب بأزمــات اقتصاديــة وماليــة
وقانونية واجتاعية وأمنية.
وأوضــح أن الجرائــم اإللكرونيــة أفــرزت العديــد مــن املشــكالت
والســلبيات يف املجتمــع ،تفــرض علينــا جميع ًا التكاتف للبحث
عــن إســراتيجيات واضحــة ملعالجــة هــذه الظواهــر والحــد مــن
مخاطرها.
مــن جانبهــا ،دعــت رئيســة لجنــة الرقابــة باملجلــس التريعــي
النائب هدى نعيم لرورة العمل بخطني متوازيني لعالج جرائم
النصــب واالحتيــال اإللكــروين ،األول عالجــي وفــوري يتمثــل
بتوعيــة الفئــات املهمــة والثــاين وقــايئ لتجنــب الوقــوع يف مثــل
هذه الجرائم ،مقرحة تفعيل مركز وطني للمعلومات يعهد إليه
متابعة هذه القضايا.

"الحكم المحيل" توقع

اتفاقية لتعبيد امتداد
شارع خليل الوزير

غزة /فلسطني:
وقعت وزارة الحكم املحي وبلدية غزة ،اتفاقية تعاون مع مؤسسة
أمــان فلســطني املاليزيــة يتــم مبوجبهــا تعبيــد امتــداد شــارع خليــل
الوزير ،عقب االنتهاء من فتحه وإزالة التعديات عليه.
وقــال وزيــر وكيــل الــوزارة ســمر مطــر :إن ذلــك املــروع يعتــرب مــن
املشاريع الحيوية يف قطاع غزة باعتباره شارع ًا محوري ًا يخدم سكان
مدينــة غــزة البالــغ عددهــم  750ألــف نســمة ويربــط رشق املدينــة
بغربهــا .وبــني "مطــر" لوكالــة الــرأي الحكوميــة أمــس ،أن فتــح وتعبيد
ذلــك الشــارع كان مــن أهــم أولويــات الــوزارة ،حيــث تــم البحــث عــن
متويــل لــه بعــد تعليات لجنة متابعــة العمل الحكومي بفتحه وإزالة
التعديات.
ولفــت إىل أنــه ســيتم تعويــض املواطنــني قريب ـ ًا ،مؤكــد ًا أن الشــارع
ســرى النــور بفضــل مؤسســة أمــان فلســطني وســيتم نــزول املناقصة
الخاصة به وسيكون الشارع جاه ًزا لخدمة املواطنني قريب ًا.
بــدوره ،أوضــح رئيــس بلديــة غــزة يحيــى الــراج ،أن مــروع التعبيــد
ميتــد مــن شــارع الرمــوك وصــو ًال لشــارع أحمــد الجعــربي ،مبين ـ ًا أنــه
ســيحدث نقلــة نوعيــة مــن الناحيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة لــدى
الســكان .وقــال" :مــن املتوقــع أن تنتهــي املرحلة األوىل ،ثم نســتعد
للمرحلــة الثانيــة وهــي التي تصل الشــارع نفســه بشــارع صالح الدين
أكرب شارع وأهم شارع يف قطاع غزة ،مبا يسهم يف تقليل االزدحام
وتحسني جودة الحياة".

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــاد يوســف محمــود شــحاده عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  901463869الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /عاد صابر ســالمه ابو حزين عن فقد
هويتــي وتحمــل الرقــم  ٩٩٩٧٨٠٥٤٧الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ايــات عثــان عبــد العزيــز ابــو رواع عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  400765962الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /فؤاد سامل سالمه ابو عطيوي عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  801908591الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /اســاعيل حســن محمــد االدهــم عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  801424615الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /امين عمر احمد الر عن فقد هويتي
وتحمــل الرقــم  400560539الرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /برجــس محمــد عبــد اللــه ابــو جامــع عــن فقــد بطاقة
هويتــي وتحمــل الرقــم  903511863فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلن أنا/محمد نجيب محمد علوش عن فقد بطاقة هويتي
وتحمــل الرقــم  403639867فالرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

عربي ودولي
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االتحاد األوروبي يدعو السلطات للتهدئة

إغالق شوارع يف الخرطوم ودعوات
لعصيــــان مدنــي يف الســودان
الخرطوم /وكاالت:
أغلــق املحتجــون شــوارع رئيســية
بالعاصمــة الخرطــوم أمــس ،وســط
دعــوات لعصيــان مــدين ،بينــا أكــد
االتحــاد األورويب دعمــه للدميقراطيــة
يف الســودان ،مطالبا الســلطة العســكرية
بوقف العنف تجاه املتظاهرين.
وأظهــرت صــور نرشهــا ناشــطون
وشــهود عيــان عــى منصــات التواصــل
االجتاعــي ،إغــاق عــدد مــن الشــوارع
الرئيسية بالخرطوم ،احتجاجا عى مقتل
متظاهريــن يف مظاهــرات أمــس (مليونية
 17يناير) عى يد القوات األمنية.
ويف وقت سابق ،دعا املجلس املركزي
لقــوى الحريــة والتغيــر إىل الدخــول يف
عصيان مدين شامل أمس واليوم ،متها
مــا وصفهــا بالســلطة االنقابيــة بارتــكاب
"املجــازر يف حــق الشــعب األعــزل الــذي
خــرج يطلــب حريتــه وكرامتــه ،وقوبــل
بزخــات الرصــاص واملدافــع املضــادة
للطائرات وكل أشكال العنف".
وجــاءت الدعــوات لتصعيد االحتجاجات
والعصيــان املــدين بعدمــا ذكــرت لجنــة
أطبــاء الســودان املركزيــة أن  7أشــخاص
قتلــوا ونحــو  100جرحــوا خــال تفريــق
الرشطــة مظاهــرة يف محيــط القــر
الرئايس بالخرطوم أول من أمس.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداين
عبــد الفتــاح الربهــان مســاء أمــس ،قــرارا
بتشكيل لجنة تقيص حقائق يف أحداث

السلطات السودانية تقمع متظاهرين مطالبن بالحكم املدين يف الخرطوم
أول من أمس.
وقــال بيــان ملجلــس األمن والدفاع ترأســه
الربهــان أمــس إن املجلــس أمــر بالتحقيق
فيــا وصفهــا بأحــداث العنــف والخــروج
عــن الســلمية التــي رافقــت املظاهــرات،
ومحاســبة املتورطــن وفقــا لقانــون
الطوارئ والقانون الجنايئ.
وقــال االتحــاد األورويب "نداؤنــا للســلطة
العســكرية بالســودان لوقــف العنــف تجاه

منظمات حقوقية
تونسية تنبه
"لتهديدات" تطال
الحريات يف البالد
تونس /وكاالت:
نبهــت منظــات حقوقيــة تونســية أمــس ،اىل وجــود "تهديــدات"
تطــال الحريــات التــي أصبحــت "امــام خطــر داهــم" إثــر عمليــات
توقيــف ملواطنــن وصحافيــن قامــت بهــا الرشطــة واتســمت
بالعنف خال تظاهرة نهاية األسبوع الفائت.
وقال نقيب الصحافين ياسن الجايص يف مؤمتر صحايف "من
الواضح أن الحريات مهددة وأمام خطر داهم".
وتابــع "هنــاك عقليــة أمنيــة بوليســية تحكــم الدولــة ...أصبحــت
تونس دولة قامعة للحريات".
ونظمــت نقابــة الصحافيــن وأكرث من عرشين منظمة غر حكومية
أمــس ،مؤمتــرا صحفيــا "للتنديــد بالتجــاوزات واالنتهــاكات التــي
لحقــت باملتظاهريــن والصحافيــن" خــال تظاهــرة الجمعــة يف
ذكرى مرور  11عاما عى الثورة.
ويف مشــاهد عنــف مل تشــهدها العاصمــة منــذ عــرش ســنوات،
عملــت الرشطــة عــى تفريــق املتظاهريــن بخراطيــم امليــاه والغــاز
املســيل للدمــوع والهــراوات ونفــذت عــرشات االعتقــاالت بطــرق
عنيفــة خــال تظاهــرة الجمعــة لاحتفــال بذكــرى ثــورة 2011
سعيد.
وللتنديد بقرارات الرئيس التونيس قيس
ّ
ـعيد
وطالبــت املنظــات باعتــذار رســمي مــن الرئيــس قيــس سـ ّ
وبفتــح تحقيــق مــن قبــل وزارة الداخليــة يف أحــداث يــوم الجمعــة
الفائت ومحاسبة من قام باالنتهاكات واإلفراج عن املوقوفن.
وقــد تعـ ّـرض مراســل صحيفــة "ليرباســيون" ومجلــة "جــون أفريــك"
و"إذاعــة فرانــس انــر" خــال التظاهــرة ل ــ"رضب عنيــف" يف تونــس
مــن الرشطــة بحيــث ُمنع من تغطية االحتجاجات ،حســبا أعلنت
الصحيفة واإلذاعة ونادي املراسلن األجانب يف شال إفريقيا.
منــذ ثــورة  2011التــي أطاحــت بنظــام ديكتاتــوري ،تحققــت يف
الباد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبر.
ووصفــت باريــس أول مــن أمــس ،عنــف الرشطــة التونســية خــال
االحتجاجات ،بأنه "غر مقبول".
متوز/يوليــو الفائــت قــام الرئيــس التونــيس يف خطــوة
ومنــذ ّ 25
أوىل بتجميــد أعــال الربملــان واقالــة رئيــس الحكومــة وتــويل
الســلطات يف البــاد ليــرشع الحقــا يف وضــع روزنامــة سياســية
للعــام  2022بتنظيــم اســتفتاء شــعبي عــى دســتور  2014الــذي
ع ّلق اجزاءا منه وتنظيم انتخابات نيابية نهاية العام.

املتظاهرين الســلمين مل يلق تجاوبا…
ندعــم الشــعب الســوداين لتحقيــق
تطلعاتــه الدميقراطيــة وســندعمه بــكل
إمكاناتنا".
ودعــا االتحــاد األورويب الســلطات
العســكرية الســودانية إىل زيادة جهودها
لخفض التوتر وتجنب إراقة الدماء.
واعتــرب االتحــاد األورويب أن العنــف
تجــاه املتظاهريــن واحتجــاز صحفيــن

يبعــد الســودان عــن طريــق االســتقرار،
وأن الدميقراطيــة التــي تدعــي الســلطات
العســكرية إرســاءها ال تتحقق دون حرية
تعبر ،بحسب قوله.
كــا اتهــم االتحــاد األورويب الســلطات
العســكرية الســودانية بتقييــد حريــة
التعبــر منــذ االنقــاب ،موضحــا أنهــا
سحبت رخصة قناة الجزيرة مبارش.
ومــن ناحيــة أخــرى ،قالــت املفوضيــة

الســامية لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم
املتحــدة إن متظاهريــن ســلمين ُيقتلون
بشــكل شــبه يومــي يف الســودان عــى يد
قــوات األمــن ،وإن األخــرة تقمع منتقدي
السلطة والصحفين.
وأضافــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان
"نطالــب الســلطات الســودانية بالوقــف
الفوري الستخدام القوة غر املربرة".
وســبق أن نــدد أول مــن أمــس ،كل مــن
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا بالعنــف
الــذي رافــق االحتجاجــات وأســفر عــن
سقوط قتى.
وأعلنت واشــنطن أمس ،تعين الســفرة
لــويس تاملــن قامئــة باألعــال يف
ســفارتها لــدى الخرطــوم ،خلفــا لربايــن
شوكان.
وقــال وزيــر الخارجيــة األمــريك أنتــوين
بلينكــن إن تعيــن تاملــن يــأيت يف وقــت
يشــهد فيــه الســودان منعطفــا حرجــا يف
التحول الدميقراطي.
عــى صعيــد آخــر ،قالــت وزارة الخارجيــة
الســعودية إن ممثلــن عــن الســعودية
واإلمــارات والواليــات املتحــدة واململكــة
املتحــدة ،أكــدوا االلتــزام مبواصلــة
الجهــود املشــركة لتحقيــق االســتقرار
الدائم يف السودان.
وأضافــت أن االجتــاع الــذي ُعقــد يف
الريــاض أمــس أكــد عــى االســتمرار يف
تنفيذ أجندة اإلصاحات وتقديم الدعم
للسودان وبعثة األمم املتحدة.

أردوغان يستبعد إقدام روسيا عىل غزو أوكرانيا
أنقرة /األناضول:
اســتبعد الرئيــس الــريك رجــب طيــب
أردوغــان ،احتاليــة إقــدام روســيا عــى
غــزو أوكرانيــا ،مؤكـ ًـدا أنــه ال يــرى ذلــك
مقاربة واقعية.
وأضــاف أردوغــان يف تريــح أدىل بــه
أمــام الصحفيــن أمــس ،يف أثنــاء عودتــه
من جمهورية ألبانيا" :ليك تتخذ موسكو
هــذه الخطــوة ،عليهــا أن تعيــد النظــر يف
وضعها ووضع العامل بأرسه".
وأشــار الرئيــس الــريك إىل زيــارة نظــره
األذربيجــاين إلهــام علييــف ألوكرانيــا،
الف ًتــا إىل أنــه ســيجري محادثــة معــه بهــذا
الشأن.
وتابــع" :ينبغــي أيضــا أن نطــرح هــذه
القضايا عى الطاولة ونبحثها مع الرئيس
بوتن ،ألن هذه املناطق مل تعد تتحمل
الحرب ،وال ميكن أن تكون صوابا".
وأكــد عــى رضورة شــطب الحــرب مــن
ـرا إىل أن منطــق
تاريــخ السياســة ،مشـ ً
احتال أرايض الغر مل يعد ساريا.
وبـ ّـن أن سياســة تركيــا واضحــة بهــذا
الخصــوص ،مذكــرا بتأكيــده الدائــم

الرئيس أردوغان
لنظــره الــرويس عنــد كل لقــاء أن بــاده
تعــارض احتــال شــبه جزيــرة القــرم ،وأن
وزارة الخارجيــة الركيــة تؤكــد ذلــك أيضــا
لنظراتها.
وحــول الوضــع يف ســوريا ،أفــاد أردوغــان
أن تركيــا ال ميكــن أن تتجاهــل وجــود
القواعد الروسية واألمريكية واملنظات
اإلرهابيــة يف أجــزاء واســعة مــن ســوريا
التي تحد باده جنوبا.

وذكــر أن املنظــات اإلرهابيــة تلقــت وما
زالــت تتلقــى دعــا كبــرا مــن الواليــات
املتحــدة ،وأن تركيــا ال ميكنهــا التغافــل
عن ذلك أيضا.
واســتطرد" :قلنــا ذلــك باســتمرار لبايــدن
خــال لقائنــا ،كــا ذكرنــاه لرامــب
وأوبامــا ،قلنــا لهــم جميعــا :أنتــم تدعمــون
املنظات اإلرهابية".
وأوضــح أن قــوات التحالــف يف العــراق
وقوات التحالف يف ســوريا قدمت آالف
الشــاحنات املحملة باألســلحة والذخرة
لهــذه املنظــات اإلرهابيــة ،مؤكــدا أن
الدعم ما زال متواصا.
وأردف" :يقولون :انســحبنا ،سننسحب،
نحن ال نقدم الدعم للمنظات اإلرهابية،
إنهم ال يقولون الحقيقة".
وأشــار أن روســيا كذلــك ال تنســحب مــن
ســوريا ،ولــو فعلــت ذلــك مل يكــن ليبقــى
وأن مــا يحافــظ عــى بقائــه
بشــار األســدّ ،
هــو الدعــم الــرويس ،الفتــا أيضــا إىل
الدعم اإليراين.
وأعــرب أردوغــان عــن متنيــه يف أن يعــم
السام والهدوء املنطقة.

بعد استجوابه في البرلمان

 10نواب يطلبون التصويت عىل حجب
الثقة عن وزير الدفاع الكوييت

الكويت /وكاالت:
أعلــن رئيــس مجلــس األمــة (الربملــان)
الكويتي أن عرشة نواب تقدموا بطلب
للتصويت عى حجب الثقة عن نائب
رئيــس الــوزراء وزير الدفاع الشــيخ حمد
جابــر العــي الصبــاح ،بعــد اســتجوابه
من النائب حمدان العازمي أمس.
وقــال مــرزوق الغانــم إن التصويــت
ســيتم يف جلســة األربعــاء  26ينايــر
كانــون الثــاين الجــاري ،طبقــا لحســاب
مجلس األمة عى توير.

ودار االســتجواب حــول عــدة اتهامــات
أهمهــا "إقحــام" املــرأة يف الســلك
العســكري ومخالفــات يف صفقــة رشاء
طائــرات يوروفايــر وعــدم التعــاون مــع
األجهــزة الرقابيــة وتجاهــل الــرد عــى
أســئلة نــواب الربملــان "والتفريــط" يف
أرايض الدولــة وغرهــا مــن االتهامــات،
وجميعها ينفيها الوزير.
ويتطلــب ســحب الثقــة مــن الوزيــر
أن يصــوت ضــده أغلبيــة األعضــاء
الذيــن يتألــف منهــم املجلــس فيــا

عــدا الــوزراء ،حيــث ال يشــرك الــوزراء
يف التصويــت عــى الثقــة بزميلهــم
رغــم أنهــم جميعــا يعتــربون نوابــا يف
الربملان.
ويتمتــع الربملــان الكويتــي بنفــوذ أكــرث
مــن املســموح بــه ألي مجلــس ماثــل
يف دول الخليــج العربيــة األخــرى،
ويشــمل ذلــك ســلطة إقــرار القوانــن
ومنــع صدورهــا ،واســتجواب رئيــس
الــوزراء والــوزراء ،واالقــراع عى حجب
الثقة عن كبار مسؤويل الحكومة.

إصابة البشري و 9من قيادات
نظامه السابق بـ"كورونا"

الخرطوم /األناضول:
أصيــب الرئيــس الســوداين املعــزول عمــر البشــر ،و 9مــن قيادات النظام الســابق
بفروس كورونا داخل سجن "كوبر" املركزي بالعاصمة الخرطوم.
وقــال عضــو بهيئــة الدفــاع عــن البشــر لوكالــة "األناضــول" أمس" :أصيب البشــر،
و 9مــن قيــادات نظامــه الســابق أبرزهــم :عــي عثــان محمــد طــه (نائــب الرئيــس
املعــزول األســبق) ،ونافــع عــي نافــع (مســاعد البشــر) ،والفاتح عــز الدين (رئيس
الربملــان األســبق) ،ومحمــد حاتــم ســليان (رئيــس حــزب املؤمتــر الوطنــي بواليــة
الخرطوم) ،بفروس كورونا داخل سجن كوبر املركزي".
وأشــار املصــدر ذاتــه ،مفضــا عــدم الكشــف عــن اســمه ،إىل أن الرئيــس املعــزول
وبقيــة قيــادات نظامــه الســابق الذيــن تبــن إصابتهــم بالفــروس ،يتلقــون العــاج
تحت إرشاف طبيب السجن.
وحتــى أمــس ،ســجل الســودان  51ألفــا و 802إصابــة بكورونــا ،منهــا  3388وفــاة،
و 40ألفا و 440حالة تعاف ،حسب بيانات رسمية.
ُوأودع البشر وعدد كبر من قادة نظامه سجن "كوبر" املركزي شايل الخرطوم،
عقب عزل جيش الباد له من الرئاسة يف  11أبريل/نيسان  ،2019بعد  3عقود
يف الحكم ،تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بردي الوضع االقتصادي.
ويف  21يوليــو /متــوز  ،2020بــدأت أوىل جلســات محاكمــة البشــر مــع آخريــن،
باتهامات ينفونها بينها تدبر "انقاب" ،و"تقويض النظام الدستوري".
وتقــدم محامــون ســودانيون يف مايو/أيــار  ،2019بعريضــة قانونيــة إىل النائــب
العــام بالخرطــوم ،ضــد البشــر ومســاعديه ،بنفــس التهمــة ،ويف الشــهر ذاتــه،
فتحت النيابة تحقيقا يف الباغ.
ويف  30يونيو/حزيران  ،1989نفذ البشر "انقابا" عسكريا عى حكومة رئيس
الــوزراء الصــادق املهــدي ،وتــوىل منصــب رئيــس مجلــس قيــادة مــا ُعــرف بـ"ثــورة
اإلنقاذ الوطني" ،وخال العام ذاته أصبح رئيسا للباد.

الحكومة اليمنية تتهم
الحوثيني بمواصلة منع
لقاح شلل األطفال

عدن /األناضول:
اتهمــت الحكومــة اليمنيــة ،أمــس ،جاعة "الحويث" مبواصلة منع دخول لقاح
شلل األطفال إىل مناطق سيطرتها ،تزامنًا مع قرب انطاق حملة جديدة.
وقال وزير الصحة قاسم بحيبح يف تغريدة نرشها عى حسابه بتوير" :سبق
وأن أعلنــت اليمــن إنهــا خاليــة مــن شــلل األطفــال يف عــام  ،2005لكــن ظهــرت
مؤخــرا حــاالت شــلل أطفــال يف بعــض املناطــق الخاضعــة لســيطرة مليشــيا
الحويث".
وأضــاف" :الحوثيــون ال يزالــون مينعــون دخــول اللقــاح إىل مناطــق ســيطرتهم
رغم استكال وزارة الصحة لكافة اإلجراءات النطاق الحملة الجديدة".
وأشــار إىل أن "وزارة الصحــة بالتعــاون مــع الــرشكاء تعــد لحمــات لقــاح ضــد
شلل األطفال عى أن تشمل كل اليمن وبأسلوب شامل من منزل إىل منزل".
ومل يتســن عــى الفــور الحصــول عــى تعقيــب من جاعة الحويث بشــأن اتهام
وزير الصحة.
ومطلــع مــارس/آذار َ ،2020ح َّم َلــت الحكومــة اليمنيــة ،جاعــة الحــويث
املســؤولية عــن عــودة تفــي فــروس شــلل األطفــال يف محافظتــي صعــدة
وحجــة (شــال) ،بعــد أن كانــت قــد متــت الســيطرة عليــه يف البــاد ،صيــف
.2005
وبقــوة الســاح ،يســيطر الحوثيــون عــى محافظــات ،بينهــا العاصمــة صنعــاء
(شال) ،منذ عام .2014
ومنــذ العــام التــايل ،ينفــذ تحالــف عــريب ،تقــوده الجــارة الســعودية ،عمليــات
عســكرية يف اليمــن ،دعـ ًـا للقــوات الحكوميــة يف مواجهــة الحوثيــن،
املدعومن من إيران.
وخلفــت الحــرب  112ألــف قتيــل ،بينهــم  12ألــف مدين ،وبات  80باملئة من
الســكان ،البالــغ عددهــم نحــو  30مليــون نســمة ،يعتمــدون عى املســاعدات
للبقاء أحياء ،يف أسوأ أزمة إنسانية بالعامل ،وفق األمم املتحدة.

الربلمان اإلندونييس
يقر نقل العاصمة من
"جاكرتا" إىل "بورنيو"

بورنيو /وكاالت:
وافق الربملان اإلندونييس ،أمس ،عى مرشوع قانون يقيض بنقل عاصمة الباد
من جاكرتا إىل إقليم "كاليانتان" الرشقي بجزيرة "بورنيو".
وقــال وزيــر التخطيــط سوهارســو مونوارفــا ،يف كلمتــه أمــام الربملــان بعــد إقــرار
مــرشوع القانــون ،إن "العاصمــة الجديــدة لهــا وظيفــة مركزيــة وهــي رمــز للهويــة
جديدا".
الوطنية ،فض ًا عن كونها مرك ًزا اقتصاد ًيا
ً
وحســب مونوارفا ،فإن العاصمة الجديدة ســيطلق عليها اســم "نوســانتارا" ،وهو
االسم الجاوي لألرخبيل اإلندونييس الذي اختاره الرئيس جوكو ويدودو.
وتبلــغ مســاحة العاصمــة الجديــدة أكــرث مــن  256ألــف هكتارا (مــا يعادل أكرث من
 632ألف فدان) وفق ًا للقانون الجديد.
ومينــح الترشيــع الجديــد للمــرشوع الــذي تبلــغ تكلفتــه  489تريليــون روبيــة (34
قدمــا يف عملية التنفيــذ قبل االنتخابات
مليــار دوالر) األســاس القانــوين للمــيض ً
الرئاسية لعام .2024
وتعد جاكرتا واحدة من أكرث مدن العامل الكثيفة سكانيا ،حيث يقطنها أكرث من
 10ماين شخص.
وتتعــرض املدينــة باســتمرار للفيضانــات ،مــا يتســبب يف غرقهــا تدريجيــا تحــت
املــاء بســبب الهبــوط الغزيــر لألمطــار واســتخدام املايــن مــن الســكان للميــاه
الجوفيــة .ويف  17أغســطس/آب  ،1945أصبحــت جاكرتــا العاصمــة الرســمية
لجمهورية إندونيسيا بعد إعان الباد استقالها عن اإلمرباطورية الهولندية.
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شتاء مرير وحياة ال يتمنينها ألحد

نساء الزرنوق بالنقب يجابهن شظف العيش للحفاظ على األرض
النقب المحتل-غزة /فاطمة الزهراء العويني:
قــاس بــكل تفاصيله» هو ما يعايشــه أهالي
«شــتاء
ٍ
قرية الزرنوق مسلوبة االعتراف في النقب المحتل،
فهم ال يمتلكون أدنى مقومات الحياة التي تمكنهم
سلسلة من المعاناة
وما إن يحل فصل الشتاء تتضاعف املعاناة لدى أهايل القرية املحرومة
إرسائيليــا ،فالبيــوت حجــارة مســقوفة بألــواح الصفيــح
مــن كل الخدمــات
ًّ
"الزينقــو" ،والشــوارع الطينيــة تغــرق بامليــاه ،ويصبــح التنقــل عربهــا أمــر ًا
صعب ًا.
يبــادر أهــايل القريــة قبيــل حلــول الشــتاء لســد كل منفــس يف بيوتهــم
بـ"النايلون" واألخشاب ملنع تسلل مياه األمطار إليها ،يف حني الحصول
عىل تدفئة أمر ليس بالسهل أبد ًا يف القرية؛ لعدم وجود الكهرباء.
تصف املواطنة ُحســن قويدر "أم محمد" الحياة يف القرية بأنها سلســلة
من املعاناة املمتدة" ،الدنيا من حولنا تتغري ونحن عىل حالنا ،ال يتطور
حالنا سوى بأقل القليل الذي نسرتقه بعيد ًا عن أعني اإلرسائيليني".
فقبــل ثالثــني عام ـ ًا كان أهــل القريــة يعتمــدون عــىل املولــدات الصغــرية
للحصــول عــىل الكهربــاء ،أمــا اليــوم فهــم يســتخدمون الطاقــة الشمســية،
"ويف كلتــا الحالتـ ْـني التكلفــة باهظــة ترهق جيوبهم ما بني رشاء املعدات
وإصالح األعطال".
عامــا)
ويف فصــل الشــتاء مــا أن يحــل الصبــاح حتــى تســارع قويــدر (ً 58
للقيــام بجميــع أعاملهــا املنزليــة ،فــال يشء ميكــن تأجيلــه حتــى املغيــب،
فقلــة ســطوع الشــمس تعنــي أنــه لــن يكــون هنــاك طاقــة كهربائيــة بالقــدر
املناســب لتشــغيل جميــع األجهــزة الكهربائيــة التــي يطفئونهــا لالســتفادة
مــن طاقــة البطاريــة الجافــة يف تشــغيل اإلنــارة .واإلنــارة يف عــرف العائلــة
واحدا فقط "يخفف عتمة ليلنا".
تعني ضو ًءا
ً
عتمة المساء
تضيــف أبــو قويــدر" :نتجمــع مســا ًء حــول مدفــأة تعمــل عــىل الحطــب
للحصول عىل بعض الدف يف أجواء الليل الصحراوية شديدة الربودة"،

من قضاء أمور حياتهم اليومية ،فكيف بشتاء قارس
يقضونه بال كهرباء وال ماء وال طرق مرصوفة؟
وإذ يقع ثقل المعاناة على كاهل ربات البيوت الالتي

مشــرية يف الوقــت ذاتــه لصعوبــة األوضــاع املعيشــية حيــث إن غالبيــة
الرجال عاطلون عن العمل.
ومتعــن ســلطات االحتــالل يف تضييــق ســبل العيــش عــىل ســكان قريــة
الزرنــوق كحــال قــرى النقــب املحتــل كافــة ،ومتــارس عمليــات الهــدم
والتهويد لوجودهم يف املكان يوميا.
وتشري السيدة املولودة يف القرية ذاتها إىل أن آليات الهدم اإلرسائيلية
أطبقــت أســنانها عــىل منزلهــا ثــالث مــرات ،كــام ســبق أن هُ دمــت منــازل
أشقاء زوجها وابنه مرتني" ،ففي أي لحظة قد تجد نفسك يف العراء".
وما يؤمل قلب قويدر أن خطوط الكهرباء التي تزود مستوطنة "عومريت"
واملســتوطنات املجاورة األخرى متر من فوق رؤوســهم يف حني يحرمون

ينجزن شــؤون بيوتهن بأقل القليل ،يرين أن للصمود
بــد مــن دفعهــا وكل
فــي الوطــن ضريبــة باهظــة ال ّ
هين.
شيء دون التفريط باألرض ّ

أبســط الحقــوق اإلنســانية" ،لكــن كل ذلــك يهــون أمــام التفريــط بــاألرض،
فاألرض كالعرض لن نفرط فيها أبد ًا".
"حياة ال أتمناها ألحد"
وال تختلــف الحــال كثــري ًا لــدى وضحــة توفيــق ( 48عام ـ ًا) التــي ال تتمنــى
ألحــد أنْ يعيــش يف نفــس الظــروف الحياتيــة ،مــن انعــدام ألبســط
الخدمات" ،ففي الشتاء نسابق الوقت صباح ًا ليك نستفيد من الكهرباء
التــي نحصــل عليهــا مــن الخاليــا الشمســية يف حــني تتعطــل حياتنــا مســاء
حتى صباح اليوم التايل".
ويرتافــق مــع ذلــك الهــدم اليومــي الــذي ميارســه االحتــالل بحــق بيــوت
القريــة" ،ففــي كل يــوم هنــاك معانــاة مــع الهــدم ،فنُضطــر لبنــاء بيــوت مــن

"النايلون" لنتوسع فيها ،ومبجرد أن يرصدوا أي حركة بناء يأتون للمنطقة
فور ًا".
وتصف توفيق مســاء الشــتاء بـ"الطويل واملرير" يف القرية" ،فال ميكنك
تشــغيل أي جهــاز كهربــايئ أو الحصــول عــىل تدفئــة أو ماء ســاخن ،فليس
لنا إال إشعال النار عرب الحطب للحصول عىل بعض الدفء".
مسار المدرسة الطويل
وأما املدرسة فهي معاناة من نوع آخر ،فهي "كرفان متنقل" يذهب إليه
أبنــاء القريــة صباح ـ ًا مهندمــني ،ويعــودون بحــال أخــرى ،بســبب الشــوارع
فلدي ولــدان يف اإلعدادية
الطينيــة وميــاه األمطــار" ،لكــن مــا باليــد حيلــة،
ّ
والثانويــة يقطعــان يومي ـ ًا مســافة كيلومــرت للوصــول إىل املدرســة يف
ظروف بيئية صعبة" تقول توفيق.
وإذ تؤكــد توفيــق أن مــا يدفعهــم يف القريــة لتحمــل كل مــا يحــدث بحقهم
مــن قبــل قــوات االحتــالل ،والتأقلــم مــع الظــروف املعيشــية الصعبــة التــي
يعيشــونها منــذ نعومــة أظفارهــم ،هــو يقينهــم بــأن األرض لهــم وأن املحتل
إىل زوال.
وتعــد "الزرنــوق" واحــدة مــن  36قريــة فلســطينية ال تعــرتف بهــا ســلطات
االحتــالل اإلرسائيــي يف النقــب املحتــل .وتقــع القريــة رشق مدينــة بــر
الســبع بحــوايل  13كيلومــرتا عــىل طريــق  25املمتــد بــني بــر الســبع
ودميونة يف النقب.
ويصل عدد سكان الزرنوق حسب تقديرات غري رسمية إىل نحو  5آالف
شــخص ،وتســكنها عائــالت أبــو قويــدر وأبــو مــايض والرفايعــة واألعســم
وغريهــا ،يف حــني تعــد عائلــة أبــو قويــدر كــربى عائــالت الزرنــوق ولهــذا
تعــرف القريــة أيضــا باســم "أبــو قويــدر" ،ويصــل عــدد الســكان مــن العائلــة
حسب تقديرات غري رسمية إىل نحو  3آالف نسمة.

"رياديات" ..معرض لمشغوالت تراثية تدل على الهوية
ّ
غزة /األناضول:
افتتحت قرية الفنون والحرف ،التابعة لبلدية غزة ،أمس ،معرضا للمشغوالت اليدوية
التي تحمل طابعا تراثيا.
وحمل المعرض ،الذي افتتح في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي ،بمدينة غزة ،ومن

«رياديات» لألشغال اليدوية والفنون.
المقرر أن يستمر لمدة يومين ،اسم
ّ
وضم المعرض أربع زوايا تتنوع ما بين «التطريز ،والنحت ،والفن التشكيلي ،واألشغال
اليدوية» ،وفق نهاد شقلية ،مديرة «قرية الفنون والحرف».

تصوير  /ياسر فتحي
وقالت شقلية" :معرض رياديات يأيت يف ختام مرشوع تدريبي ّ
نفذته البلدية ،لتشغيل
ودعم املواهب والفنانني يف مدينة غزة ،ويضم  45ريادية".
وأوضحــت أن التدريــب ،اســتمر ملــدة  66يومــا ،لتمكــني الرياديــات اقتصاديــا ،ودفعهــن
مير بها قطاع غزة.
لالستمرار يف مشاريعهن رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي ّ
وذكرت أن املرشوع يهدف إىل "الحفاظ عىل الرتاث الفلسطيني من االندثار ،من خالل
إنتاج قطع فنية فلسطينية ،وتحمل الطابع الرتايث".
واســتكملت قائلــة" :هــذه القطــع تــدل عــىل الهويــة الفلســطينية ،وســيتم تقدميهــا هدايــا
رمزية باسم بلدية غزة ،للوفود القادمة إىل القطاع من الخارج".
تطريز ترايث
ويف إحــدى الزوايــا ،تعــرض الشــابة الفلســطينية منــال الجــرو ( 35عامــا) ،مشــغوالتها مــن
"األثواب والشاالت والحقائب واإلكسسوارات ا ُ
طرزة بالنقوشات الرتاثية".
مل ّ

Felesteensociety

f.Community

وتقــول الجــرو وهــي أم ل ــ( 4أطفــال) ،لوكالــة األناضــول ،إنها بدأت بالعمــل يف مهنة التطريز
منذ ما يزيد عن  12عاما.
ـدأت هــذه املهنــة كهوايــة ،وتعلمــت أسســها مــن املدرســة ،وعملــت عــىل
وأضافــت" :بـ ُ
تطويرها بشكل ذايت ،حتى أصبحت مصدر دخل يل ولعائلتي".
وتستخدم الجرو ،التطريز ،يف صناعة عدة أنواع من األثاث املنزيل" ،لتجمع بني الحداثة
والرتاث" ،كام تقول.
ـردي األوضــاع االقتصاديــة بغــزة جـ ّـراء الحصــار ،تقول الجــرو إن اإلقبال عىل ّ
رشاء
ويف ظــل تـ ّ
املطرزات انخفض بشكل كبري ،مقارنة مع حجم املبيعات قبل نحو  12عاما.
ّ
وتضيــف" :كانــت الوفــود التضامنيــة القادمــة إىل قطــاع غــزة ،تحــرص عــىل رشاء القطــع
الرتاثية ،إال أن عدد هذه الوفود انخفض كثريا يف الفرتة الحالية".
بدورهــا ،متتهــن الشــابة وفــاء البحيــي إنتــاج املشــغوالت اليدويــة ا ُ
ملطـ ّـرزة ،وتقــول إنهــا

تحــرص عــىل أن تكــون "بجــودة عاليــة وفــق مــا يليــق بالــرتاث الفلســطيني الــذي يحــاول
االحتالل طمسه".
وأضافت" :ورثنا مهنة التطريز ،عن اآلباء واألجداد ،وسنعمل عىل توريثها للجيل القادم".
وتتابع" :إنتاج القطع التي تحمل الطابع الرتايث يزيد من شعور االنتامء للوطن والقضية،
خاصة إذا كان إنتاجها مرتبط بإثبات الهوية الفلسطينية".
واستكملت قائلة ":من ليس له تراث ،ليس له هوية أو وجود".
وأشــارت إىل أن مشــاركتها يف املــرشوع التدريبــي ،الــذي أطلقتــه قريــة الفنــون والحــرف،
ساهم يف "تعزيز مهارتها يف التطريز".
ويعــاين مــا يزيــد عــن مليــوين نســمة يف قطــاع غــزة ،مــن أوضــاع
اقتصاديــة مرتديــة للغايــة ،جـ ّـراء الحصــار اإلرسائيــي املســتمر منــذ
.2007

ليصلك جديدنا ،اشترك في مجموعة فلسطين منوعات على واتس آب من خالل الكود
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مباريات في ختام دوري
الدرجة الثالثة بفرعيه

غزة /وائل الحلبي:
تختتــم اليــوم منافســات الجولــة السادســة
واألخــرة لبطولــة دوري الدرجــة الثالثــة
بإقامــة ســتة مباريــات يف مجموعتــي
الوســطى والجنــوب وغــزة والشــال ،حيث
مــن املقــرر أن يتحــدد الصاعــد للدرجــة
الثانية من فرع الجنوب ،فيا ُينتظر أن يتم
تحديــد الفريقــني الــذي ســيتم تجميدهــا
مع انتهاء مباريات الجولة السابعة.
االثــارة ســتكون حــارضة بقــوة يف مبــاراة
شــباب معــن والعطــاء والتــي تجمــع
الفريقــني عــى ملعــب خانيونــس البلدي،
والتــي يحتــاج فيهــا معــن للتعــادل أو الفــوز
لضــان الصعــود للدرجة الثانية دون النظر
لنتائج منافسيه ،حيث ميتلك يف رصيده
 11نقطة بالتساوي مع أهي الربيج الذي
أنهى مبارياته برصيد ( )11نقطة.
العطــاء هــو اآلخــر ميلــك فرصــة للصعــود
لكــن بــرط الفــوز والتســاوي مــع شــباب
معــن وأهــي الربيــج يف رصيــد النقــاط ،مــع
تواجده يف املركز الثالث برصيد  8نقاط.

ويف حــال تســاوى أكــر مــن فريقــني يف
عــدد النقــاط ســيتم اللجــوء لعــدد النقــاط
التــي حصــل عليهــا الفريق مــن املواجهات
املبارشة التي تتساوى معه بالنقاط.
الشــافعي بــدوره ميلــك فرصــة أخــرى
للمنافســة عندمــا يلتقــي الرتابــط عــى
ملعــب رفــح البلــدي ،لكــن هــذه الفرصــة
ســتكون مروطــة بفــوز الشــافعي أو ًال
وخسارة شباب معن ليك يتساوى معه يف
النقــاط إىل جانــب أهــي الربيــج والعطــاء،
خاصــة وأن الشــافعي ميلــك يف رصيــده 8
نقــاط باملركــز الرابــع ،فيــا يتواجد الرتابط
يف املركز الخامس برصيد  7نقاط.
وعــى صعيــد الفريــق املجمــد مــن فــرع
الوســطى والجنوب يلتقي شــباب املغازي
والشــوكة عــى ملعــب الــدرة ،يف مبــاراة
يحتــاج فيهــا الشــوكة للتعــادل أو الفــوز
لضــان مقعــده يف الدرجــة الثالثــة يف
ظــل امتاكــه  3نقــاط يف املركــز الســادس
ويتواجــد شــباب املغــازي يف املركــز
الســابع واألخــر برصيــد نقطــة واحــدة

حمادة

ويحتــاج للفــوز مــن أجــل البقــاء وتفــادي
التجميد.
ويف فــرع غــزة والشــال ســتقام ثاثــة
مباريات سيكون حطني بحاجة للفوز عى
الســام يف املبــاراة التــي تجمعــه بــه عــى
ملعب بيت الهيا ،من أجل البقاء وتفادي
التجميــد ويحتــل حطــني املركــز الســابع
واألخــر برصيــد نقطتــني وميلــك الســام
يف رصيده  7نقاط يف املركز الرابع.
بدوره يحتاج الجزيرة للفوز عى فلســطني
لضــان البقــاء دون النظــر لنتيجــة مبــاراة
حطــني والســام ،ويدخــل الجزيــرة اللقــاء
ويف رصيــده  4نقــاط باملركــز الســادس
وقبــل األخــر فيــا يتواجــد فلســطني يف
املركز الثاين برصيد  9نقاط.
وعــى ملعــب الرمــوك يلتقــي الشــمس
وشباب الزيتون يف مباراة تجمع الفريقني
بعــد ضــان البقــاء والخــروج مــن حســابات
التجميــد ،ويتواجــد الشــمس يف املركــز
الثالــث برصيــد  8نقــاط وشــباب الزيتــون
يف املركز الخامس برصيد  6نقاط.

شبير يعود من

جديد لتدريب الشاطئ

غزة /مؤمن الكحلوت:
ً
عينت لجنة تسير األعال بنادي خدمات الشاطئ ،الكابنت حادة شبر ،مدربا للفريق األول
لكرة القدم ،خلف ًا للكابنت مجدي أبو نارص ،الذي توىل تدريب الفريق قبل جولتني فقط.
وجــاء قــرار اللجنــة ،بعــد تدهــور نتائــج الفريــق بشــكل غــر مســبوق ،وتذيلــه جدول ترتيــب بطولة
الدوري املمتاز ،برصيد نقطة واحدة فقط ،بعد تلقيه " "6هزائم وتعادل واحد فقط.
ويعترب شبر املدرب الثالث للفريق املوسم الحايل ،حيث توىل سامي سامل تدريب الفريق
بدايــة املوســم الحــايل ،ومــن ثــم عــاد مجــدي أبــو نــارص للقيــادة بعــد اســتقالة ســامل ،قبــل تعيني
شبر ،بعد تخليه عن منصبه بنادي الصداقة قبل أسبوعني فقط.
من جهة أخرى ،تعاقد نادي األقىص مع الكابنت عاد بارود ليكون مدرب ًا مساعد ًا ضمن الجهاز
الفنــي لفريــق كــرة القــدم ،بقيــادة الكابــنت أحمــد اســعيفان ،عل ـ ً
ا أن بــارود قــاد فريــق املغراقــة
للصعود لدوري الدرجة الثانية األسبوع املايض.

المشتل يحقق أول

انتصاراته في دوري
الدرجة الثانية

غزة /وائل الحلبي:
حقــق املشــتل أول فــوز لــه يف دوري الدرجــة الثانيــة أمــام الربــاط ،يف إطــار منافســات
الجولة الخامسة من البطولة ،والتي شهدت تعاد ًال مثر ًا بني األمل والرضوان.
متكــن املشــتل مــن إيقــاف سلســلة الهزائــم التــي تلقاهــا الفريــق عــى مــدار الجــوالت
الثاثــة املاضيــة ،وانتــزع فــوز ًا صعب ـ ًا مــن أمــام الربــاط بهــدف دون رد ،يف املباراة التي
جمعت الفريقني عى ملعب الرموك.
املشــتل تقــدم نحــو املركــز الرابــع عــر بعــد هــذا الفوز الــذي رفع رصيــده إىل  4نقاط
متســاوي ًا مــع خمســة فــرق "مــن املركــز العــارش إىل الرابــع عر" ،وتوقــف رصيد الرباط
عند  8نقاط يف املركز السادس.
يدين املشتل بهذا الفوز لاعبه املخرم محمد عبد اللطيف موىس صاحب هدف
املباراة الوحيد الذي سجله يف الدقيقة (.)65
الحــكام :عمــر الكيــاين للســاحة وجمعــة العفــش ومحمــود أبــو زر مســاعدين وبــدر
العطــار رابع ـ ًا .وفــرض الرضــوان التعــادل اإليجــايب عــى األمل بهدفني لــكل منها ،يف
املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب بيــت الهيــا ،لينجــح الرضــوان يف إيقــاف تعراتــه
ورفــع رصيــده إىل  4نقــاط يف الثالــث عــر ،وبقــي األمــل يف املركــز الخامــس برصيــد
 9نقــاط .األمــل افتتــح التســجيل عــرب أحمــد ســهمود ( )22وعدل الرضــوان النتيجة من
خــال محمــد الحديــدي ( 41ركلــة جــزاء) ،وقبــل نهاية الشــوط األول متكن محمد البنا
مــن تســجيل هــدف التقــدم لألمــل ( ،)43لكــن الرضــوان نجــح يف التعديــل مــرة أخــرى
بهدف العبه عاء أبو جياب (.)76
الحــكام :إبراهيــم الدعالســة للســاحة وأحمــد زملــط وإبراهيــم الشــيخ خليل مســاعدين
وموىس غنام رابع ًا.

ً
ً
مساعدا لألقصى
مدربا
تعيين بارود

استقالة  4مدربين
في الدرجتين

األولى والثانية

غزة /مؤمن الكحلوت:
أعلــن مجلــس إدارة نــادي الجــاء قبــول اســتقالة املــدرب إبراهيــم مــدوخ ،عقــب
تعــادل الفريــق بهــدف ملثلــه أمــام خدمات الربيج ،ضمن مباريات الجولة الســابعة
من دوري الدرجة األوىل.
وقرر مجلس إدارة الجاء ،البحث عن مدرب جديد لخافة مدوخ ،حيث تم طرح
اسم مدرب الفريق السابق جهاد السدودي ُمجدد ًا ،لكنه مل يتم حسم األمر.
وهبــط الجــاء مــن دوري الدرجــة املمتــازة املوســم املــايض ،ويحتــل حالي ـ ًا املركــز
السابع برصيد " "8نقاط ،من فوزين وتعادلني ،و 3خسائر.
مــن جهــة أخــرى ،قبــل مجلــس إدارة نــادي التفــاح اســتقالة املــدرب محمــود عــواد،
بعــد أســبوع واحــد عــى قيادتــه للفريــق ،وتلقيــه هزمية أمام التفــاح بثاثة أهداف
مقابــل هــدف واحــد ،جعلتــه يتذيــل ترتيب دوري الدرجة األوىل ،برصيد  3نقاط،
من دون تحقيق أي فوز.
وكان الكابنت حســام لبد مدرب فريق خدمات دير البلح أحد أندية دوري الدرجة
الثانيــة ،قــد قــدم االســتقالة مــن منصبــه ،عقــب خســارة الفريــق أمام الوفــاق بأربعة
أهداف مقابل هدف واحد ،وسبقه مدرب فريق االستقال محمد حسنني الذي
غادر منصبه قبل أيام.
ويف ســياق منفصــل ،تعاقــد نــادي األقــىص مــع الكابــنت عــاد بــارود ليكــون
مدرب ـ ًا مســاعد ًا ضمــن الجهــاز الفنــي لفريــق كــرة القــدم ،بقيــادة الكابــنت أحمــد
أبــو اســعيفان ،عل ـ ً
ا أن بــارود قــاد فريــق املغراقــة للصعــود لــدوري الدرجــة الثانيــة
األسبوع املايض.

الهالل وغزة الرياضي
في ختام صعب وحساس
للجولة السابعة

غزة /إبراهيم أبو شعر:
تختتــم اليــوم منافســات الجولــة الســابعة لبطولــة الــدوري املمتــاز
موســم  ،2021-2022مببــاراة تجمــع الهــال وغــزة الريــايض ،عــى
ملعب فلسطني.
وكان مــن املقــرر أن تقــام املبــاراة يــوم األحــد املــايض ،لكــن تقــرر
تأجيلهــا بســبب تســاقط األمطــار الغزيــرة ،وتأثــر أرضيــة ملعــب
فلسطني.
الهــال املضيــف ينظــر إىل املبــاراة عــى اعتبــار أنهــا بدايــة ملرحلــة
التصحيح بعد خيبة النتائج السلبية يف املباريات الستة املاضية،
إال أن الريــايض لــن يكــون باملنافــس الســهل يف ظــل نشــوة الفريــق
بفوزه االداري عى خدمات الشاطئ.
ويــدرك الهــال صعوبــة مباراتــه أمــام "العميــد" الــذي فــاز عليــه
يف آخــر ( )4مباريــات جمعتهــا ســواء يف الــدوري املمتــاز أو يف
كأس غــزة ،وهــذا مــا يجعــل الفريــق تحــت تأثــر ضغــط التخلــص من
هــذه األزمــة والعمــل عــى تحقيــق الفــوز مــن أجــل كرس العقــدة أمام
الريايض ومغادرة مراكز الهبوط.
ســيعمل الهــال عــى االســتفادة مــن عــودة نجمــه محمــد عبيــد
صاحب هدف الفوز يف آخر فوز للهال عى غزة الريايض ،والذي
يعود شــهر فرباير  2018ويعول عليه الفريق بشــكل كبر للتخلص
من النتائج السلبية والدخول عى سكة االنتصارات.
يذكــر أن الهــال إىل جانــب خدمــات الشــاطئ هــا الفريقــان
الوحيدان اللذان مل يحققا أي فوز لها منذ بداية البطولة ،إذ يحتل
الهــال املركــز الحــادي عــر وقبــل األخــر برصيد ( )3نقــاط ،وخلفه
الشاطئ برصيد نقطة واحدة.

الجديــد يف الهــال هــو تــويل املــدرب املخــرم نعيــم الســويريك
تدريــب الفريــق بعــد الخســارة مــن األهــي ،وهــذا ســيمثل اإلضافــة
األهــم يف املبــاراة نظــر ًا ملــا ميلكــه الســويريك مــن خــربات كبــرة
ستجعله ميلك الحلول من أجل الوصول لشباك غزة الريايض.
األهم بالنسبة للهال هو أن يخرج من اللقاء بالفوز بعدما مر بنتائج
مل تلبي طموحاته يف مباريات السابقة التي شهدت ثاثة تعادالت
والخسارة يف ثاثة مباريات أخرى.
ً
الضيــف يف هــذه املواجهــة غــزة الريــايض يدخلهــا منتشــيا بفــوز
إداري عــى الشــاطئ ،برغــم أن الفريــق أنهــى املبــاراة فائــز ًا بهدفــني
مقابل هدف إال أن قرار انهاء املباراة قبل وقتها األصي حول الفوز
إىل إداري بناء عى قرار اتحاد كرة القدم.
ويطمــح غــزة الريــايض إىل اســتغال النشــوة التــي يعيشــها الفريــق
وزيــادة الضغــوط عــى العبــي الهــال مــن أجــل الخــروج مــن اللقــاء
بالنقــاط الثــاث ،حيــث ميلــك الفريــق يف جعبتــه حالي ـ ًا ( )6نقــاط،
محت ً
ا املركز التاسع.
املدرب عاد هاشــم نجح يف إخراج غزة الريايض من حالة الافوز
التــي مــر بهــا يف ( )5مباريــات ،إال أنــه ســيكون مطالــب بتكــرار مــا
فعلــه يف املبــاراة الفائتــة أمــام البحريــة ،يف ظــل حالــة النضــج التــي
وصل لها الفريق مع وجود مجموعة من الاعبني أصحاب الخربات
الكبرة مثل محمود النرب وإبراهيم وشــاح والاعبني الشــبان مثل
توفيق البيك وأحمد أبو عبيد الذين ميثلون القوة الهجومية الكبرة
للفريق.
ونجح غزة الريايض يف تحقيق الفوز خال آخر ( )4مباريات جمعته
بالهال ،ويطمح إىل أن يشهد اليوم فوزه الخامس عى الهال.

المجلس األعلى

للرياضة يكرم أبطال

منتخب القوة البدنية
غزة/فلسطني:
َكـ َّـر َم جابــر عيــاش القائــم بأعــال األمــني العــام املســاعد للمجلــس
األعــى للرياضــة ،منتخــب القــوة البدنيــة بعــد إنجــاز أبطــال املنتخــب
يف بطولة محمد مخلوف الدولية التي استضافتها ليبيا مؤخر ًا.
وجرى التكريم يف القاعة الذهبية مبجمع فلسطني الريايض مبدينة
غــزة ،بحضــور كامــل اليازجــي رئيــس اتحــاد القــوة البدنيــة ومحمــد
حميــد نائــب رئيــس االتحــاد ،وأعضــاء املنتخــب وســعيد أبــو ســلطان
املستشار باملجلس األعى ،ومحمد حلس مدير وحدة الرياضة.
ورحب جابر عياش بأبطال املنتخب ورئيس وأعضاء االتحاد ،وأشاد
بإنجاز الاعبني وما حققه يف البطولة الدولية يف ليبيا ،ونقل تحيات
عبــد الســام هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس األعى ،وأكــد أن هذا
اإلنجــاز ميثــل دفعــة قويــة لاتحاد وتأكيد عــى وجود خامات رياضية
قادرة عى رفع اسم فلسطني عاليا.
وبــدوره شــكر كامــل اليازجــي رئيــس اتحــاد القــوة البدنيــة املجلــس
األعــى عــى تكريــم املنتخــب والوقــوف دومــا إىل جانــب االتحــاد،
وأكــد أن االتحــاد لديــه العبــني مميزيــن قادريــن عــى تحقيــق املزيــد
مــن اإلنجــازات ولكــن اإلمكانــات املادية تقف حائا يف بعض األحيان
أمام مشاركات هامة.
بعــد ذلــك جــرى تكريــم اتحــاد القــوة البدنيــة والحكــم الــدويل فايــق
األرشم ومــدرب املنتخــب إبراهيــم صيــام ،والاعبــني األبطــال الذيــن
حققــوا اإلنجــاز يف البطولــة الدوليــة يف ليبيــا وهــم :محمــد أبــو فنونــة،
وعبد الجبار سكيك وزياد بكر ومحمد فضل دغمش.

الزوايدة وخدمات
النصيرات يحتكمان للتعادل
اإليجابي في األولى
غزة /مؤمن الكحلوت:
احتكــم فريقــا شــباب الزوايــدة وخدمــات النصــرات للتعــادل
اإليجــايب بهــدف ملثلــه يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــى ملعــب
الشــهيد محمــد الــدرة ،يف اختتــام منافســات الجولــة الســابعة
لدوري الدرجة األوىل ألندية غزة ملوسم .2021-2022
بادر الزوايدة بالتســجيل عرب خالد الســيد عند الدقيقة ( )45وبه
انتهــى الشــوط األول ،رد عليــه عبــد الله املجايــدة بهدف التعادل
للنصرات عند الدقيقة ( )59بكرة رأسية.
وبهــذه النتيجــة ،رفــع الزوايــدة رصيــده إىل ( )15نقطــة يف املركــز
األول ،ووارتفع رصيد خدمات النصرات إىل ( )14نقطة باملركز
الثاين ،وبفارق األهداف أمام املجمع اإلسامي.

رياضة
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ديربي عربي حاسم بين مصر
والسودان في كأس إفريقيا

فاركو

حكيمي ُيبقي المغرب في
الصدارة أمام الغابون

يهزم الزمالك في كأس مصر

وجزر القمر تطيح بغانا
ياوندي( /أ ف ب):
أبقــى أرشف حكيمــي منتخــب املغرب أمام نظره
الغابــوين يف صــدارة املجموعــة الثالثــة بإدراكــه
التعــادل  ،2-2يف نتيجــة كانــت كافيــة للفريــق
املنافــس يك يتأهــل اىل مثــن نهــايئ كأس األمــم
اإلفريقيــة املقامــة يف الكامــرون ،فيــام ودعــت
غانــا البطولــة نهائي ـ ًا بخســارتها املدويــة أمــام جــزر
القمر  2-3أمس يف الجولة الثالثة األخرة.
يف ياونــدي ،دخــل املنتخــب املغــريب مواجهتــه
مــع نظــره الغابــوين وهــو ضامــن بطاقتــه اىل مثــن
النهــايئ لكنــه غــر حاســم للصــدارة ،يف وقت كان
األخــر بحاجــة اىل التعــادل لحســم بطاقتــه بعــض
النظــر عــن نتيجــة غانــا والوافــدة الجديــدة جــزر
القمر.
وبدا املنتخب الغابوين يف طريقه لحسم النقاط
الثــالث والصــدارة أيض ـ ًا بعــد تقدمــه مرتــني عــى
أبطــال  ،1976لكــن البديــل ســفيان بوفــال أدرك
التعــادل األول قبــل أن يقــول حكيمــي كلمتــه يف
التعــادل الثــاين ،مانح ـ ًا بلــده نقطتــه الســابعة يف

الصدارة بفارق نقطتني عن منافسه.
وجــاءت املفاجــأة مــن ملعــب "رومديــه أدجيــا"
يف غــاروا ،حيــث اســتفاد منتخــب جــزر القمــر
مــن النقــص العــددي يف صفــوف نظــره الغــاين
املتــوج بلقــب البطولــة أربــع مــرات ،آخرهــا يف
 ،1982لــي يحقــق فــوزه األول عــى اإلطــالق
يف النهائيــات ويقــي نهائي ـ ًا عــى آمــال منافســه
حتــى يف املنافســة عى إحــدى البطاقات األربعة
ألفضل منتخبات يف املركز الثالث ،بعدما تجمد
رصيده عند نقطة.
وتتجه األنظار اليوم إىل ملعب "أحمدو أهيدجو"
يف العاصمــة ياونــدي مــرح الــدريب العــريب
الحاســم بــني مــرص وجــاره الســودان لحجــز بطاقــة
التأهــل إىل الــدور مثــن النهــايئ ضمــن الجولــة
الثالثة االخرة ملنافسات املجموعة الرابعة.
ويتنافــس املنتخبــان العربيان عى البطاقة الثانية
املبارشة للمجموعة مع غينيا بيســاو التي تســعى
إىل تخطــي الــدور األول للمــرة األوىل يف تاريخهــا
عندمــا تالقــي نيجريا املتصدرة والضامنة للمركز

األول وبطاقة الدور الثاين.
وتتصــدر نيجريــا املجموعــة برصيــد ســت نقــاط
مــن فوزيــن عــى مــرص 1-صفــر والســودان ،3-1
بفــارق ثــالث نقــاط أمــام مرص ،فيام تتقاســم غينيا
بيســاو والســودان املركــز الثالــث برصيــد نقطــة
واحــدة لــكل منهــام مــع أفضليــة فــارق األهــداف
لغينيــا بيســاو التــي تشــارك يف العــرس القــاري
للمرة الثالثة تواليا يف تاريخها.
ولــن يكــون "دريب النيــل" ســه ً
ال ،رغــم تف ـ ّوق مــرص
عــى "صقــور الجديــان" يف تاريــخ املواجهــات
بينهــام ،إذ التقيــا  28مــرة ،كانــت مــرص األعــى
كعب ـ ًا يف  19لقــاء مقابــل ثالثــة انتصــارات
للسودان.
والتقى املنتخبان خمس مرات يف العرس القاري
وفــاز منتخــب مــرص  3مــرات آخرهــا 3-صفــر يف
نسخة  2008عندما توجوا باللقب مقابل تعادل
 2-2يف نســخة  1963يف غانــا ايضــا وخســارة
 1-2يف نسخة  1970يف السودان.
ومل يقـ ّـدم املرصيــون أداء مقنع ـ ًا حتــى اآلن يف

البطولــة التــي يســعون مــن خاللهــا اىل اســتعادة
أمجادهــم بهــا واللقــب الغائــب عــن خزائنهــم
منــذ العــام  2010عندمــا ظفــروا باللقــب الثالــث
تواليــا والســابع يف تاريخهــم (رقــم قيــايس) ،علــام
بأنهــم بلغــوا نهــايئ نســخة  2017وخــروا أمــام
الكامرون .1-2
وتــدرك مــرص جيــدا أهميــة النقــاط الثــالث التــي
ســتمنحها البطاقــة الثانيــة بغــض النظــر عــن نتيجــة
مبــاراة غينيــا بيســاو ونيجريــا ،كــام أن التعــادل
سيؤهلها يف حال تعرث غينيا بيساو.
ويعــاين املنتخــب املــرصي مــن غيابــات قاســية
خصوص ـ ًا يف الدفــاع بعــدم توفــر العبــي الزمالــك
محمــود حمــدي "الونــش" وأحمــد أبــو الفتــوح
(إصابة عضلية لكل منهام) ،واألهي أكرم توفيق
(قطع يف الرباط الصليبي).
ويعــول املنتخــب املــرصي عــى نجمــه وليفربــول
االنجليــزي محمــد صــالح الــذي فــك صيامــه عــن
التهديــف دوليــا بتســجيله هــدف الفــوز يف مرمــى
غينيا بيساو.

القاهرة /وكاالت:
فاجــأ فاركــو ضيفــه الزمالــك وفــاز عليــه  ،2-0أمــس ،ضمــن منافســات الجولــة الثانيــة
باملجموعة الثالثة ،بكأس الرابطة املرصية لكرة القدم.
تقــدم فاركــو عــن طريــق عبداللــه بكــري يف الدقيقــة الثالثــة ،قبــل أن يضيــف أحمــد
عبدالعزيز الهدف الثاين من رضبة جزاء يف الدقيقة .85
وحقــق فاركــو فــوزه األول يف املجموعــة ،ليحتــل املركــز الثــاين برصيــد ثــالث نقــاط،
بفــارق األهــداف خلــف ســراميكا كليوباتــرا ،فيــام تجمــد رصيــد الزمالــك عنــد نقطــة
واحدة يف املركز األخر.
وأعــرب الفرنــي باتريــس كارتــرون املديــر الفنــي للزمالــك ،عــن حزنــه الشــديد بعــد
الخســارة أمام فاركو ،مؤكدا أنها نتيجة مســتحقة ومنطقية طبقا لســر املباراة خاصة
أن الفريق األبيض كان رد فعل فقط.
أضاف كارترون بعد املباراة أنه ســيحاول الفرتة املقبلة تصحيح األخطاء اســتعدادا
للــدوري املمتــاز ودوري األبطــال اإلفريقــي ،موضحــا أن الزمالــك كان يف فــرتة توقــف
ولدينا غيابات كثرة ونحاول تجهيز البدالء والشباب مشددا عى أنه ليس اي العب
يستطيع أن يلعب يف القلعة البيضاء.

بوغبا

سيعود خالل أسبوعين

كيروش

ينتقد "كاف" وينصح
بـ"توظيف خبراء"
لقراءة المباريات
ياوندي( /أ ف ب):
نصــح مــدرب منتخــب مــرص الربتغــايل كارلــوس كــروش وســائل
اإلعــالم أمــس بـ"توظيــف خــرباء" لتعلــم كيفيــة قــراءة طريقــة لعــب
مــرص ،ومنتقــد ًا االتحــاد اإلفريقــي لكرة القــدم (كاف) قبل مواجهة
الســودان ضمــن الجولــة الثالثــة األخــرة ملنافســات املجموعــة
الرابعة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وقــال كــروش خــالل مؤمتــر صحــايف يف العاصمــة الكامرونيــة
ياونــدي إنــه مــع تفــي فــروس كورونــا "تغــر العــامل ،تغــر
املجتمــع ،وتغــرت كــرة القــدم .الــيء الوحيــد الــذي مل يتغــر
هو النقد املوجه إلينا (كمدربني) .لكننا لســنا ســحرة .نحن نبذل
قصــارى جهدنــا .ينتقدوننــا يف التلفزيــون ويف وســائل اإلعــالم.

كونتي

هذا جزء من العرض ونحن مستعدون له".
وأضــاف رد ًا عــى ســؤال أحــد الصحافيــني "عندمــا يــوزع االتحــاد
اإلفريقــي لكــرة القــدم (كاف) أوراق تشــكيالت املباريــات حيــث
بدا أننا نلعب ( 5-5-0يف مواجهة نيجريا) ،فإنني ســأضع ذلك
يف كتاب أكتبه حالي ًا عن نكات كرة القدم".
وتابــع "ليــس كاف هــو مــن يدفــع راتبــي ،بــل االتحــاد املــرصي .ال
ميكننــي فعــل يشء مــن أجلكــم (لرشح خطة اللعبة) بعد املباراة،
سأكون سعيد ًا باملساعدة".
وأضــاف "أنصحكــم بتوظيــف خــرباء لقــراءة اللعبــة وســتفهمون
النظــام الــذي نلعــب بــه .نحن نحــرتم اآلراء املتواضعة ،هذا رأيي.
كرة القدم هي لعبة آراء وأخطاء".

متفاجئ من تأجيل المباريات
بسبب اإلصابات البدنية

لندن( /أ ف ب):
أعــرب املــدرب االيطــايل أنتونيــو كونتــي أمــس عــن اســتيائه من قــرار رابطة
الــدوري االنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم إرجــاء مبــاراة فريقــه توتنهــام ضــد
ضيفه أرسنال يف دريب شامل لندن االحد املايض.
وكانــت الرابطــة وافقــت عــى طلــب أرســنال إرجــاء مباراتــه لعــدم قدرتــه
العبا وحارس مرمى بسبب العديد من االصابات ،أكانت
عى توفر ً 13
بدنيــة أو بفــروس كورونــا او االيقــاف او انشــغال بعــض الالعبــني مــع
منتخبات بالدهم يف كأس أمم إفريقيا يف الكامرون.
وبات لتوتنهام أربع مباريات مؤجلة يف الدوري يف الشهرين االخرين.
عــاىن ســبرز مــن تفــي فــروس كورونــا يف صفوفه يف ديســمرب الفائت
ورأى كونتــي أن كوفيــد -19يجــب أن يبقــى الســبب الوحيــد لتأجيــل

املباريات.
وقــال كونتــي" :أعتقــد أنــه إذا قــررت رابطــة الــدوري املمتــاز تأجيــل
املباريــات بســبب اإلصابــات البدنيــة ،فهــذا يعنــي أنــه رمبــا يتعــني عليهــا
محاولة جدولة املباريات بطريقة أفضل وتقليل (عددها)".
وتابــع "هــذه املــرة االوىل يف حيــايت التي أرى فيها بطولة تؤجل مباريات
جدا وأنا متفاجئ".
بسبب اإلصابات البدنية .إنه أمر غريب ً
وكان توتنهــام أعــرب عــن اســتيائه يف بيــان جــراء قــرار التأجيــل الــذي اتخذ
قبل قرابة  24ساعة فقط من صافرة البداية.
تأجلــت  22مبــاراة يف املجمــل يف الــدوري االنكليــزي املمتــاز خــالل
الشــهرين االخريــن مــا يهــدد بزحمــة مباريــات يف االشــهر االخــرة مــن
املوسم لتعويضها.

وفاة أسطورة ريال
مدريد خينتو المتوج
بستة ألقاب في
دوري األبطال
مدريد( /أ ف ب):
أعلن نادي ريال مدريد اإلسباين لكرة القدم أمس وفاة أسطورته يف الفرتة
بني  1953و 1971باكو خينتو ،الالعب الوحيد يف التاريخ املتوج بستة
ألقــاب يف مســابقة كأس أوروبــا لألنديــة البطلــة (دوري األبطــال حاليــا)،
وذلك عن سن  88عاما.
يف  18موس ًــام مــع ريــال مدريــد ،ســجل فرانسيســكو "باكــو" خينتــو 182
هدف ًا يف  601مباراة ،ورصع سجال حافال باأللقاب تضمن عى الخصوص
فضال عن  6كؤوس أوروبية  12لقبا يف الدوري اإلسباين ولقبان يف كأس
ملك إسبانيا .كان قبل وفاته رئيسا فخريا للنادي امللي.
هجومــا نار ًيا إىل جانب
وشــكل الجنــاح األيــر املفعــم بالحيويــة والرعــة
ً
ألفريــدو دي ســتيفانو ،هيكتــور ريــال ،املجــري فرينتــس بوشــكاش
والفرنــي رميــون كوبــا (مــن  1956إىل  ،)1959ورفــع خمســة كــؤوس
متتالية يف دوري األبطال مع الثالثة األوائل بني عامي  1956و.1960
جنبا
توج بلقب سادس بعد ذلك بست سنوات ،وتحديدا يف عام ً 1966
إىل جنــب مــع أســاطر أخــرى مثــل مانــو سانشــيز أو بــري .يف املجمــوع،
لعــب باكــو خينتــو  8مباريــات نهائيــة يف املســابقة القاريــة األوىل ،بينهــا
اثنان خرهام يف عام  1962ضد بنفيكا الربتغايل ويف عام  1964ضد
إنــرت ميــالن اإليطــايل .رقــم قيــايس آخــر يتقاســمه مــع نجــم ميــالن اإليطــايل
املدافع باولو مالديني.
وكان ســجله الحافــل باأللقــاب رفعــه إىل املرتبــة األوىل بــني أنجــح الالعبني
يف تاريخ ريال مدريد برصيد  23لقب ًا.
اســتغرق األمــر مــا يقــرب مــن نصــف قــرن قبــل أن ينضــم إليه األحــد املايض
املدافــع األيــر الــدويل الربازيــي مارســيلو عقــب تتويــج النــادي امللــي
بلقب الكاس السوبر املحلية يف العاصمة السعودية الرياض.
وأكســبه هــذا الســجل الفريــد ً
أيضــا تعيينــه رئيســا فخــري لريــال مدريــد يف
عام ً 2016
خلفا لدي ستيفانو الذي تويف يف عام .2014

لندن /وكاالت:
أكــد مــدرب مانشســرت يونايتــد املؤقــت ،رالــف رانجنيــك ،أمــس ،أن العــب
الوسط بول بوغبا يحتاج إىل أسبوعني للعودة للعب ،بعد غياب ثالثة أشهر
تقريب ًا بسبب إصابة بالفخذ األمين.
أصيــب بوغبــا مــع منتخــب فرنســا يف بدايــة نوفمــرب ومل يشــارك أبــد ًا منــذ
وصول رانجنيك الذي توىل القيادة يف نفس الشهر.
ويقــي بوغبــا ( 28عام ـ ًا) الشــهور األخرة بعقــده ،ورمبا يرتك يونايتد مجانا
يف نهاية املوسم.
وأبلــغ رانجنيــك الصحافيــني قبــل مواجهــة برنتفــورد بالــدوري اإلنجليــزي
املمتــاز اليــوم" :بوغبــا حــارض بدنيــا وذهنيا وأتطلع لالعتامد عليه يف غضون
أسبوعني بعد الفرتة الدولية".
وأضاف" :يف أول تدريب له أظهر ما ميكن أن يكون عليه العب رائع".
وعطلت اإلصابات مسرة بوغبا ،ليخوض تسع مباريات فقط هذا املوسم،
ورغــم تكهنــات حــول تفــاوض يونايتــد معــه لتجديــد العقــد ،أثــرت تقاريــر
متكررة حول رحيله عن أولد ترافورد ،عل ً
ام أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية
املوســم الحــايل ويف حــال عــدم التجديــد ســيكون بإمكانــه الرحيــل مجان ـ ًا
الصيف املقبل.

فارس

يغيب عن تورينو لنهاية الموسم
روما( /أ ف ب):
تعــرض الجنــاح الجزائــري محمــد فــارس لتمــزق يف ربــاط ركبتــه اليمنــى ،مــا
ســيبعده عــن املالعــب حتــى نهاية املوســم بحســب ما أعلــن فريقه الجديد
تورينو اإليطايل أمس.
وأصيــب ابــن ال ــ 25عام ـ ًا الذي كان ضمن تشــكيلة املنتخــب الجزائري الفائز
بــكأس األمــم اإلفريقيــة عــام  ،2019خــالل التامريــن مع فريقــه الجديد الذي
ضمــه الجمعــة مــن منافســه املحــي التســيو عــى ســبيل اإلعــارة حتــى نهايــة
املوسم مع خيار التعاقد معه نهائي ًا.
وقــال تورينــو يف بيــان إن الفحــوص التــي خضــع لهــا الالعــب الجزائــري الــذي
يحمل أيض ًا الجنسية الفرنسية والذي بقي عى مقاعد البدالء السبت ضد
ســمبدوريا ( )2-1يف الــدوري املحــي ،أظهــرت "تعرضــه لتمــزق يف الربــاط
الصليبي األمامي ولرضر يف الغرضوف".
وهذه املرة الثانية التي يتعرض فيها فارس لتمزق مامثل ،إذ سبق أن اخترب
ذلك عام  2019حني كان يدافع عن ألوان سبال اإليطايل.

أخبار وتتمات
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مزارعون يتحدون االحتالل بالعمل في أرضهم شرق القطاع

(تصوير /ياسر فتحي)

عاما علــى اغتيــال القائـــد محمـــود املبحـــوح
ً 12
غزة /فلسطني:
توافــق اليــوم الذكــرى ال ــ 12الستشــهاد القيادي
يف حركــة حــامس محمــود املبحــوح ،يف
عمليــة اغتيــالٍ معقــدة نفذهــا جهاز "املوســاد"
اإلرسائيــي يف أثنــاء إقامتــه يف أحــد الفنــادق
يف مدينة ديب باإلمارات.
ففــي مثــل هــذا اليــوم مــن عــام  ،2010الحــق
عنــارص مــن "املوســاد" القائــد املبحــوح يف
أثنــاء إقامتــه يف أحــد فنــادق ديب ،واســتخدموا
يف جرميتهــم الصعقــات الكهربيــة ومــن ثــم
الخنــق يف جرميــة اغتيــال ،نفــت (إرسائيــل)
تورطهــا فيهــا ،رغــم تأكيــد رشطــة إمــارة ديب أن
لديها دالئل قطعية تثبت تورط "املوســاد" يف
اغتيال املبحوح.
شخصا يحملون
27
ديب
رشطة
وحينها اتهمت
ً
جــوازات غربيــة باغتيــال املبحــوح يف ديب يف
 19يناير/كانــون الثــاين  ،2010فيــام قالــت
الدول التي تنتسب إليها الجوازات إن غالبيتها
مزورة ،وهي متثل حاالت انتحال شخصية.
أن  12مــن املشــتبه بهــم اســتخدموا
وتبـ َّـني َّ
جــوازات ســفر بريطانيــة ،وســتة جــوازات
أيرلنديــة ،وأربعــة جــوازات فرنســية ،وأربعــة
جــوازات أســرالية ،فيــام يحمــل شــخص واحــد
أملانيا.
جوا ًزا
ً

بانفجار وحريق

لفتح يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير :إن "ســليم الزعنون قدم اســتقالته
مــن رئاســة املجلــس الوطنــي ألســباب خاصــة بــه ،وبنــاء عليه ُر ِّشــح روحــي فتوح
لخالفته بإجامع اللجنة املركزية".
وأضــاف األحمــد يف لقــا ٍء تلفزيــوين ،مســاء أمــس" :مل نبلــغ الفصائــل مبســألة
ترشــيح روحــي فتــوح لرئاســة املجلــس الوطنــي ،وســنبلغها بهــذا األمــر ألخــذ
موافقتها ،وال بد من موافقتها عىل هذا الرشيح".
اجتامعــا لهــا مســاء أمــس ،مبقــر
وكانــت اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح ،عقــدت
ً
رئاسة السلطة يف رام الله ،برئاسة رئيسها محمود عباس.
وجــددت اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح وباإلجــامع" ،ثقتها" بعبــاس ،رئيس حركة
"رئيسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير" ،عىل حد تعبريها.
فتح،
ً
كــام جــددت اللجنــة املركزيــة ،و"باإلجــامع" "ثقتهــا" بعــزام األحمــد ،ممثــالً
للحركــة يف اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر وحســني الشــيخ مرشـ ًـحا للحركة
مرشحا للحركة لرئاسة املجلس الوطني.
يف اللجنة التنفيذية وروحي فتوح
ً

يف مبنى

بنيويورك

جانب من آثار االنفجار

مئات املستوطنني يعربدون ...
ٍ
أراض.
وقال مســؤول ملف االســتيطان شامل
الضفة ،غســان دغلس ،إن املواطنني
خرجــوا للتصــدي ملســريات دعــت
إليهــا جامعــات املســتوطنني ،تحــت
عنــوان "(إرسائيــل) يف خطــر ..نريــد
يهودية الدولة".
وأوضــح أن مســريات للمســتوطنني
انطلقــت مــن حاجــز زعــرة العســكري
باتجــاه حاجــز حــوارة ،إضافــة إىل
تجمعــات أخــرى عىل مفرقات الطرق
يف عدة محافظات.
وأضــاف أن مواجهــات اندلعــت عــىل
مدخــل بلــدة بيتــا بــني قــوات االحتالل
والشــبان ،وســط إطــالق كثيــف لقنابل
الغــاز املســيل للدمــوع والصــوت ،مــا
أسفر عن إصابة  28مواطنًا باالختناق
بالغاز املسيل للدموع.
ويف القــدس املحتلــة ،تجمــع
العرشات من املســتوطنني عىل دوار
مخــامس شــامل رشق املدينــة ،تحت
حاميــة قوات االحتــالل ،وأعاقوا حركة
املركبات.
ويف بيــت لحــم ،احتشــد عــدد كبــري
مــن املســتوطنني عــىل مفــرق "غــوش
عتصيــون" جنــوب املحافظة ،وأغلقوا
مفــرق طــرق "عتصيــون" والشــارع
الرئيــس القدس-الخليــل ،ورددوا
هتافــات عنرصية ضد الفلســطينيني،
وحاولــوا االعتــداء عــىل ســيارات
املواطنني.
ويف قلقيليــة ،تجمــع العــرشات مــن
املســتوطنني عــىل الطريــق الرئيــس
ملدينتــي "قلقيلية-نابلــس" ،عــىل
مفــرق قريتــي جيــت ،بالقــرب مــن
مســتوطنة "قدوميــم" ،وكفــر القــف
بالقــرب مــن مســتوطنة "كــرين
جيــش
شــمرون" ،تحــت حاميــة
االحتالل.
ويف ســلفيت ،تجمعــت أعــداد

عقديــن مــن الزمــن ،قبــل أن تتمكن مجموعة من
"املوساد" من اغتياله بديب.

الزعنون يستقيل من رئاسة "الوطني" إصابة  3أسريات بفريوس
رام الله /صفا:
ممثال كورونا يف "الدامون"
قال عضو اللجنة املركزية لحركة فتح عزام األحمد ،الذي رشحته الحركة ً

قتيل و 9جرحى

نيويورك /وكاالت:
شخصا لقى
قالت إدارة اإلطفاء األمريكية إن
ً
حتفــه ُ
وأصيــب تســعة آخــرون ،منهــم خمســة
مــن أفــراد رشطــة ،بانفجــار وحريــق مبنــى يف
مدينــة نيويــورك أمــس .وقــال متحــدث باســم
اإلدارة :إن الحادث وقع يف شارع فوكس يف
برونكــس ،بحســب مــا نقلتــه وكالــة "رويــرز".
وأفــادت تقاريــر إعالميــة بــأن انفجــا ًرا غاز ًيــا
أدى إىل نشوب حريق وانهيار املبنى.

وولد املبحوح يوم 14فراير/شباط  1960يف
مخيــم جباليــا لالجئــني شــامل قطــاع غــزة ،ويف
عام  1986اعتقل من قبل قوات االحتالل التي
أودعتــه ســجن الرسايــا بغــزة ملــدة عــام ،بتهمــة
حيازتــه الســالح وانتامئــه إىل حركــة حــامس،
حتــى خــرج عــام  ،87لــدى انــدالع االنتفاضــة
األوىل ،وعــاود نشــاطاته املقاومــة لالحتــالل
برسية وتكتم.
وعمــل املبحــوح بعــد خروجــه مــن الســجن عــىل
تشــكيل "الوحــدة  "101التــي تخصصــت
بخطف الجنود ،بإيعاز من القائد العام لكتائب

القســام آنــذاك ،الشــيخ صــالح شــحادة الــذي
أقــدم االحتــالل عــىل اغتيالــه يف العــام 2002
برفقة عائلته.
وطــارد االحتــالل املبحــوح لســنوات ،بتهمــة
وقوفــه وراء خطــف الجنــدي اإلرسائيــي "آيف
ســبورتس" مــن بلــدة جلــوس القريبــة مــن
عســقالن ،والجنــدي إيــالن ســعدون مــن منطقــة
املســمية ،حتــى متكــن مــن اجتيــاز حــدود غــزة
نحــو األرايض املرصيــة ،فاعتقلتــه الســلطات
يوما ثم رحلته إىل ليبيا قبل
املرصية ملدة ً 40
أن يستقر بسوريا.
واكتشف أمر املبحوح عندما كان يحاول املرور
بالســيارة التــي خطــف بهــا الجندي ســعدون إىل
غــزة لكــن بســبب نفــاد الوقــود مــن الســيارة التــي
توقفــت عــىل مشــارف رشقــي القطــاع ،مــرت
دوريــة لالحتــالل والحظــت الســيارة ومــا بهــا مــن
مالبس إضافة إىل بقع الدم ،ومنذ ذلك الحني
بات هد ًفا لالحتالل.
وخــالل املطــاردة يف الخــارج ،اتهــم االحتــالل
املبحــوح بالعمــل عــىل تســليح كتائــب القســام
وتطويــر قدراتهــا القتاليــة ،األمــر الــذي جعلــه
ً
مالحقــا ألجهزتهــا االســتخباراتية عــىل مــدار

كبــرية مــن املســتوطنني عــىل الطريــق
الرئيــس شــامل غــرب املحافظــة ،قــرب
اإلشــارة الضوئيــة عــىل مفــرق بلــدة
حــارس ،ودوار كفــل حــارس القريــب
مــن مســتوطنة "أرئيل" ،وعــىل امتداد
الشــارع الواصــل إىل حاجــز زعــرة،
وذلك تحت حامية جيش االحتالل.
هدم يف القدس
مــن جانــب آخــر ،أجــرت ســلطات
االحتــالل املواطــن جــالل الرجبــي
قرسا ،يف بلدة بيت
عــىل هــدم منزله
ً
حنينا شامل القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محلية بأن املقديس
جــالل الرجبــي أجــر عــىل هــدم منزلــه
ذاتيــا يف بلديــة بيــت حنينــا بأمــر مــن
بلديــة االحتــالل التــي س ـ ّلمته قبــل
عــدة أســابيع قــرارا يقــي بهــدم منزله
مربعــا ،وإال
البالغــة مســاحته  50مــرا
ً
ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.
وقــال الرجبــي :إن عائلتــه املكونــة مــن
ســبعة أفــراد باتــت بــال مــأوى بعــد أن
أجرت عىل هدم منزلها بقرار محكمة
احتالليــة قبل نحو أســبوعني ،ومنحته
مهلــة أســبوع لهدمــه ،مضيفــا أن بنــاء
املنــزل كلفــه نحــو  70ألــف شــيقل،
ويعيش فيه مع زوجته وأوالده.
وكانــت بلديــة االحتــالل أجــرت عائلة
شــقيقه معــاذ الرجبــي قبــل نحــو شــهر
ونصــف الشــهر عــىل هــدم منزلهــا
قرسا.
ً
كام أجرت ســلطات االحتالل ،مســاء
أمــس ،املواطــن محمــد عــي عــىل
هــدم منزلــه يف مخيم شــعفاط شــامل
رشق القدس.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن ســلطات
االحتــالل أجــرت املواطــن عــي عــىل
هــدم منزلــه يف مخيــم شــعفاط للمــرة
الثانيــة عــىل التوايل ،كام أجرت أحد
املواطنــني عــىل هــدم محلــه التجــاري
قيد اإلنشاء.

وأضافت أن سلطات االحتالل أجرت
ً
أيضــا املواطــن مالــك خاليلــة عــىل
هــدم محلــه التجــاري يف حــي جبــل
املكر جنوب رشق القدس املحتلة.
يف غضــون ذلــك ،هدمــت قــوات
االحتالل ،أمس" ،بركسا" قيد اإلنشاء
عــىل املدخــل الغــريب لبلــدة حــارس
غرب مدينة ســلفيت ،يعود للمواطن
جميل محمد السبتي.
كــام هدمــت قــوات االحتــالل ،أمــس،
غرفــة زراعيــة يف أرايض قريــة النبــي
الياس رشق قلقيلية.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان
مبحافظــة قلقيليــة محمــد أبــو الشــيخ،
إن جرافــات االحتــالل هدمــت غرفــة
زراعيــة تعــود للمواطــن رزق فريــد أبــو
سعد من مدينة قلقيلية.
إخطارات واقتالع أشجار
يف األثنــاء ،أخطــرت ســلطات
االحتــالل ،أمــس ،املواطــن صالــح
الشــنار بإخــالء خمــس دومنــات مــن
أرضــه يف منطقــة "خلــة القمح" شــامل
بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وقــال الشــنار إن اإلخطــار يتضمــن
اقتــالع  60شــجرة زيتــون زرعهــا عــىل
املســاحة املهــددة ،مبي ًنــا أن مــدة
االعراض  72ساعة فقط.
وأضــاف الشــنار أن ســلطات االحتــالل
أرفقــت اإلخطــار بخريطــة للموقــع
واملســاحة املعلنــة لإلخــالء ،بحجــة
أنهــا أرايض مصنفــة "ج" وقريبــة مــن
مســتوطنة "عــايل زهــاف" ،املقامــة
عىل أرايض املواطنني.
إىل ذلــك ،اقتلــع مســتوطنون ،أمــس،
 30غرســة زيتــون يف منطقــة الركيــز
مبســافر يطــا جنــوب الخليــل ،وقامــوا
برسقتها.
وقــال منســق لجــان الحاميــة والصمــود
جنــوب الخليــل فــؤاد العمــور ،إن
مجموعــة مــن املســتوطنني قطعــوا

ســياج قطعــة أرض مزروعــة بالزيتــون،
تبلغ مساحتها نحو دومنني ،واقتلعوا
أغراس الزيتون من األرض ورسقوها.
كــام اقتحــم مســتوطنون ،أمــس،
املســجد األقــى املبــارك ،بحراســة
مشددة من رشطة االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف
القــدس ،بــأن عــرشات املســتوطنني
وطــالب املعاهــد التوراتيــة اقتحمــوا
األقــى ،مــن جهــة بــاب املغاربــة،
طقوســا
عىل شــكل مجموعات ،وأدوا
ً
تلمودية يف باحاته.
اعتقاالت
عــىل صعيــد آخــر ،ش ـنّت قــوات
االحتــالل ،أمــس ،حملــة اعتقــاالت،
طالــت  22مواط ًنــا بينهــم طالبــان
اعتقــال مــن مدرســتهام ،وقيــادي يف
حركــة حــامس ،يف مناطــق متفرقــة من
الضفة الغربية.
واقتحمــت قــوات االحتــالل ،أمــس،
مدرســة ديــر نظــام األساســية شــامل
مدينــة رام اللــه ،واعتقلــت طالبــني،
و 6آخريــن مــن أنحــاء متفرقــة يف
محافظة رام الله والبرية.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات
االحتــالل اعتقلــت الطالبــني رامــز
محمــد التميمــي ،وأحمــد عبــد الغنــي
التميمــي ،مــن داخــل غرفــة الصــف،
واعتدت عىل الهيئة التدريســية التي
حاولت التصدي لهم.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا ،أن تلــك
القوات اعتقلت  4مواطنني من بلدة
ســلواد ،وهــم :محمــد حســن حــامد،
وإســامعيل رساج ،ومصطفى عطشة،
وعنــر إيــاد حامــد ،وذلــك بعــد أن
داهمت منازلهم وفتشتها.
كام اعتقلت تلك القوات املواطنني
أمــني عرمــان مــن عــني يــرود ،ومحمــد
حســن مفــرح مــن مدينــة رام اللــه،
عقب دهم منزليهام وتفتيشهام.

ومــن بلــدة "تقــوع" رشقــي بيــت
لحــم ،اعتقلــت قــوات االحتــالل 8
مواطنــني ،وهــم ،حمــزة عدنــان البــدن
( 22عامــا) ،ومعــاذ نبيــل ســلامن
( 20عامــا) ،وبهــاء صقــر ســلامن (20
عامــا) ،ويحيــى مــوىس الشــاعر (20
عامــا) ،ومحــي الديــن نايــف ســلامن
(22عامــا) ،ومــروان فــؤاد صبــاح (26
عامــا) ،ومجاهــد حســني حجاحجــة
( 16عامــا) ،وعمــر ســليامن حجاحجــة
( 16عاما).
ويف القــدس ،اعتقلــت قــوات
االحتالل الفتى سيف عويس ،بعد أن
داهمــت منــزل ذويــه وفتشــته مــن حي
راس العامــود ،والشــاب ورد الغــول
مــن بلــدة ســلوان جنــوب املســجد
األقى.
ويف جنــني ،اعتقلــت قــوات االحتالل
الشــاب إبراهيــم أحمــد أبــو معــال مــن
بلــدة قباطيــة عــىل حاجــز عســكري
بالطريق الواصل اىل الجامعة العربية
األمريكية حيث يدرس.
ويف الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل
رئيــس البلديــة الســابق والقيــادي يف
حركــة حــامس فرحان علقم ( 57عاما)
مــن بلــدة بيــت أمــر شــامل الخليــل،
واملواطنــني رضــوان عبــد اللــه أبــو
داوود ،وســالمة عبد موىس الوراســنة
( 57عامــا) ،بعــد تفتيــش منزليهــام
والعبث مبحتوياتهام.
كــام داهمــت قــوات االحتــالل عــدة
أحيــاء مبدينــة الخليــل ،ونصبــت
حواجزهــا العســكرية عــىل مداخــل
بلــدات الســموع وســعري وحلحــول،
وعــىل مدخــل املدينــة الشــاميل
والجنــويب "الحرايــق" ،وعــىل مدخــل
مخيــم الفــوار ،وعملــت عــىل إيقــاف
املركبــات وتفتيشــها والتدقيــق يف
بطاقــات املواطنــني ،مــا تســبب يف
إعاقة مرورهم.

رام الله /فلسطني:
أعلن نادي األســري ،مســاء أمس ،إصابة  3أســريات فلســطينيات بفريوس
"كورونا" ،يف سجون "الدامون" اإلرسائيي.
وأفــاد نــادي األســري يف بيــان مقتضــب ،أن عــدد األســريات املصابــات
بفــريوس "كورونــا" ارتفــع إىل  10أســريات ،وذلــك بعــد تســجيل 3
إصابات جديدة يف سجن "الدامون" .وأوضح نادي األسري أن األسريات
املصابات الجدد هن :روان أبو مطر ،رحمة األسد ،ميسون موىس.
وأشــار إىل أن عــدد اإلصابــات بـ"كورونــا" بــني صفــوف األرسى منــذ بدايــة
الجائحة ارتفع إىل  .416وحتى نهاية ديسمر /كانون األول  ،2021بلغ
عــدد األرسى يف ســجون االحتــالل ،قرابــة  ،4600بينهــم نحــو  500أســري
قارصا ،وفق مؤسسات معنية بشؤون األرسى.
إداري و 34أسرية و160
ً

االحتالل يسجل  127ألف إصابة
بـ"كورونا" يف يومني

النارصة /فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة يف حكومة االحتالل اإلرسائيي ،عن تسجيل أرقام
قياســية غــري مســبوقة تتعلــق بعــدد اإلصابــات اليومية املســجلة بفريوس
كورونــا يف اليومــني املاضيــني ،وذلك وســط توقعــات بأن تبلغ اإلصابات
يف ذروة موجة التفيش الحالية  100ألف حالة يومية.
وأظهرت بيانات الصحة اإلرسائيلية ،بحســب ما أورده موقع "عرب ،"48
تســجيل  62,210إصابــة جديــدة يــوم األحــد املــايض ،يف حــني بلغــت
اإلصابات املسجلة أول من أمس 65,259 ،حالة.
يف الســياق ،أفــادت هيئــة البــث اإلرسائيليــة ("كان  ،)"11مســاء أمــس،
نقال عن مصادر يف وزارة الصحة ،بأن اإلصابات الجديدة تتجاوز الـ100
ألــف حالــة يوميــا ،بســبب مــا وصفتــه بـ"االعتــالل الخفــي" ،يف إشــارة إىل
الحــاالت التــي انتقلــت إليهــا العــدوى ومل تخضــع للتشــخيص للتأكــد مــن
إصابتها ،ومل تظهر عليها أي أعراض للمرض .وذكرت القناة أن تقديرات
املختصني تشــري إىل أن حجم إصابات "االعتالل الخفي" غري املســجلة
رســميا ،يصــل إىل نفــس عــدد الحــاالت املشــخصة ،لتكون بذلــك األرقام
الحقيقــة لإلصابــات الجديــدة بـ"كورونــا"" ،ضعــف األرقــام" الرســمية
املعلــن عنهــا .ومبوجــب املعطيات الرســمية املتوفــرة ،فإن الوفيات من
جــراء اإلصابــة بكورونــا ارتفعــت خــالل اليومني املاضيني إثر تســجيل 22
حالــة وفــاة منــذ مســاء األحــد املــايض ،لتبلــغ الحصيلــة الكليــة للوفيــات
منــذ بــدء انتشــار الفــريوس يف دولــة االحتــالل ،يف آذار /مــارس ،2020
 8,340حالة.

 4وفيات و 933إصابة بفريوس ...
تعـ ٍ
ـاف ،يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة .وقالت الوزارة يف التقرير اليومي
للحالة الوبائية ،إن حاالت الوفاة ســجلت يف محافظات :جنني ( ،)1رام
الله والبرية ( ،)1طوباس ( ،)1طولكرم ( )1بالضفة ،عىل حني مل تسجل
أي وفيــات يف قطــاع غــزة .وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف
محافظــات :ضواحــي القــدس  ،27طوبــاس  ،26نابلــس  ،136بيــت
لحــم  ،190رام اللــه والبــرية  ،212الخليــل  ،74طولكــرم  ،24جنــني ،31
قلقيلية  ،7سلفيت  ،6أريحا واألغوار  ،23قطاع غزة .177
وأشــارت إىل أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت عــىل محافظــات:
ضواحــي القــدس  ،10طوبــاس  ،15نابلــس  ،15بيــت لحــم  ،45رام
اللــه والبــرية  ،36الخليــل  ،32طولكــرم  ،8جنــني  ،17قلقيليــة  ،2أريحــا
واألغوار  ،3قطاع غزة .80
وذكــرت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس "كورونــا" بلغــت ،97.5%
عىل حني بلغت نسبة اإلصابات النشطة  ،1.4%ونسبة الوفيات 1.1%
من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود  63مصا ًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،يف حــني يعالج
يف مراكز وأقســام "كورونا" يف مستشــفيات الضفة  102مصاب ،بينهم
 24مصا ًبا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

