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إعالن طرح مزاودة صادرة عن بلدية غزة
تلزيم إدارة العمل بسوق اليرموك

تعلن بلدية غزة عن رغبتها يف تلزيم وتنظيم و إدارة العمل بسوق الريموك، 
وذلــك حســب الئحــة التلزيــم ورشوطهــا، فعــى مــن يرغــب يف الدخول لهذه 

املزاودة العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعترب  هذه الدعوة جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

عــرض  وتعبئــة منــوذج  والتوقيــع عليهــا  املــزاودة   تقديــم الئحــة  يجــب   .2

السعر بداخلها ووضعها داخل ظرف املختوم.
3. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول املــزاودة )تأمــن ابتدائـــي( بقيمــة 1000 دوالر 

أمريـــي، يف مظــروف املــزاودة امــا عــى شــكل كفالــة بنكيــة او عــى شــكل 
شــيك بنــي صــادر مــن بنــد معتمد من ســلطة النقــد او مبلغ نقدي يدفع يف 

صندوق خزينة البلدية. 
4. ميكــن للمهتمــن والراغبــن يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــاع 

والحصول عى نسخة من وثائق املزاودة  و رشوطها   من  مكتب مدير 
وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، هاتــف: 
082832200 فاكــس: 082824400 مقابــل دفــع مبلــغ غــري مســرد 

وقدره )400 شيكل(
وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر  خال 

املدة من  2022/01/12 حتى تاريخ 2022/01/26 .
5. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عرش ظهرًا 

)12:00( من يوم االربعاء املوافق 2022/01/26 يف العنوان املشار اليه 
ادنــاه، بحضــور ممثــي املشــاركن بالتلزيــم مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء 
بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف 
املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود 

يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6. البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقــًا ملــا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
7. يلتزم من ترسو عليه املزاودة دفع قيمة اإلعانات بالصحيفة املحلية .

8. العنوان املشار اليه أعاه:  املبنى الرئييس بلدية غزة -مكتب املجلس 

بلدية غزة  البلدي  ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مؤسســة غــري ربحيــة تأسســت عــام 2014، 
يف مدينــة ديــر البلــح، ضمــن مــرشوع " فــرص للجميــع: تعزيــز بيئــة التعليــم 
غري الرســمي الجامع لألطفال يف منطقة دير البلح"، املمول من مؤسســة 

) Drosos(، تعلن عن حاجتها 
للتوظيف تربوية، عدد )1( 

يف املــدارس املســتفيدة ومقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون، علــًا بــأن مدة 
التوظيف تبدأ من )يناير 2022 وحتى نهاية ديسمرب2022(، قابل للتمديد.

المسؤوليات الرئيسية: 
لتطويــر  املــرشوع  يف  املقدمــة  التدخــات  ومتابعــة  تنفيــذ  يف  املشــاركة 
مهــارات وقــدرات الفئــات املســتهدفة والتأثــري اإليجــايب يف ســلوكيات هــذه 
الفئــات املســتهدفة مبــا يســتجيب الحتياجاتهــم/ن ويتــاىش مــع توجهــات 

الجمعية وخططها، والذي يشمل:
- تنفيذ التدخات الربوية بشقيها الرسمي وغري الرسمي مع األطفال ذوي 

اإلعاقة مع اختاف أنواعها.
- تنفيــذ األنشــطة التعليميــة وفــق الخطــة التشــغيلية املعتمــدة يف املــرشوع 
وفــق  لهــا ومتابعتهــا لضــان تقديــم تدخــات وخدمــات  الفاعــل  والتنســيق 

أفضل املعايري ومتوافقة مع احتياجات الفئات املستهدفة.  
- العمل مع الفئات املستهدفة بتدخات وخدمات املرشوع والعمل عى توظيف 
مهارات التعلم النشط لألطفال )ذوي وبدون إعاقة(، ضمن نهج التعليم الجامع.  

المؤهالت األكاديمية والخبرة المطلوبة:
التعليــم  أو  الرياضيــات  الدبلــوم يف تعليــم  الحــد األدىن للمؤهــل: درجــة   -

األسايس وخربة عملية ال تقل عن 3 سنوات يف االختصاص نفسه.
- الحد األعى للمؤهل: درجة البكالوريوس يف تعليم الرياضيات أو التعليم 

األسايس وخربة عملية ال تقل عن سنتن يف االختصاص نفسه.
المهارات المطلوبة:

- العمل ضمن الفريق.        - اتقان اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
- إتقان إعداد التقارير املهنية والفنية.  - القدرة عى التخطيط والتحليل. 

آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية:
2:00 ظهــرًا، لقــراءة املزيــد  2022/01/16، الســاعة  يــوم األحــد املوافــق 
الرئيســية  الصفحــة   | والفنــون  للثقافــة  نــوى  جمعيــة  املوقــع:  زيــارة  يرجــى 

)nawaculture.org(

إعالن توظيف
عطاء رقم )2022/02( 

إعالن عطاء توريد أدوية وأسمدة
 ومستلزمات وبذور زراعية

تعلن املزرعة عن حاجتها لتوريد ادوية ومســتلزمات واســمدة وبذور زراعية 
ملخازنها داخل املزرعة فعى الراغبن يف االشراك بالعطاء املذكور أعاه 
من الرشكات املختصة بهذا الشــأن مراجعة الجمعية دير البلح دوار الهباش 
بالقــرب مــن صالــة النخيــل والحصــول عــى رزمــة العطــاء خــال أوقــات الــدوام 

الرسمي من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الواحدة ظهرا.
-  تنويه:

1. رشاء العطــاء ابتــداء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2022/1/12م يف مقــر 

الجمعية برسوم رشاء العطاء برسوم نقدية )300( شيكل غري مسردة.
2. االجتــاع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2022/1/16 يف مقــر الجمعية 

الساعة العارشة صباحا.
االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .3

2022/1/17م الساعة العارشة صباحا يف مقر الجمعية.

4. ان يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة واألسعار سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن ستة أشهر من اخر موعد لتسليم العطاء.
5. أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجا يف دوائر الرضيبة.
6. يطلب من املشــارك يف هذه املناقصة أن يقدم كفالة بنكية يذكر اســم 

الجمعية او شيك بني بقيمة )%2 من قيمة املناقصة( بحيث تكون سارية 
املفعول ملدة 90 يوم من أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة.

7. تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من اجايل املبلغ عى من يرسو 

عليه العطاء.
8. ان تكــون األســعار بقيمــة الشــيكل وشــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة، خلــو 

طرف من الرضيبة وارفاقها مع العطاء.
9. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. أجور اإلعان يف الصحف ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

11.  وجود إمكانية لتجزئة العطاء.                      

12. لاستفسار نرجو مراجعة قسم املشريات عى جوال رقم:0599530401 

جمعية الصاح االسامية / مدير قسم املشريات 

جمعية الصالح اإلسالمية
محافظات غزة

El-Salah Association
Gaza Governors

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

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

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

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

العطــاءات  صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  املــزاد  لتقديــم  موعــد  أخــر   .2

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

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

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

5. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

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

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

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

محكمة االحتالل ترفض "تجميد" 
هدم مزنل عائلة "أبو شخيدم"

النارصة/ فلسطن:
رفضت محكمة االحتال إصدار قرار "تجميد" هدم منزل عائلة الشهيد 
"فادي أبو شخيدم" منفذ عملية إطاق النار يف مدينة القدس املحتلة، 

م لها. بعد التاس ُقدِّ
وقالت صحيفة هآرتس العربية أمس إنه ألول مرة متتنع املحكمة العليا 
عــن إصــدار أمــر تجميــد هــدِم منــزٍل بعــد تقديــم التــاس لهــا، فقــد جــرت 
العــادة أن "تقديــم التــاس للمحكمــة، يــؤدي عــادة لتجميــد هــدم املنــزل 

تلقائًيا".
وأضافت أن القايض اإلرسائيي رفض اتخاذ أي قرار بتجميد هدم منزل 
أبو شــخيدم يف مخيم شــعفاط بالقدس املحتلة، "لتجنب إلحاق األذى 

بعائلة املستوطن القتيل، بسوء فهم إجرايئ".
ُيشــار إىل أن االحتــال اإلرسائيــي، ســلم قبــل عــدة أيــام عائلــة الشــهيد 
فــادي أبــو شــخيدم أمــر هــدم منزلهــا، بعــد تنفيــذه عمليــة إطــاق نــار يف 
ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب املــايض يف البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة، 

أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة ثاثة آخرين.

وأوضح أبو راس أنه كا "يحاربنا 
ودباباتــه  بصواريخــه  االحتــال 
كذلــك  يحاربنــا  فإنــه  وبوارجــه؛ 
وأن  باألمــان،  الشــعور  بانتــزاع 
الــذي يريــد أن يعيــش عــى هــذه 
تحــت  يعيــش  أن  فإمــا  األرض؛ 

بسطاره أو أن يلقي حتفه".
وأضاف: "كان القرار أننا نريد أن 
أرضنــا،  أعــزة كراًمــا عــى  نعيــش 
املحتــل  طــرد  عــى  نعمــل  وأن 
أقصانــا  إىل  نعــود  وأن  عنهــا، 
وقدســنا وأن يعــود كل الجــئ إىل 

أرضه وداره وليكن ما يكون".
وأشــار أبو راس إىل أن "االحتال 
فأخــذ  األمــل؛  يفقدنــا  أن  أراد 
غــدًرا  مــكان  كل  يف  يــرضب 
وغيلــة، ومــد لــه بعــض الخونــة يد 
ضعــاف  واســتغل  املســاعدة، 
املــروءة  وفاقــدي  اإلميــان 
التــي  يــده  ليكونــوا  واالنتــاء 
بعــض  يف  فنجــح  بهــا  يبطــش 

املحطات".
مقاومتنــا  "قبلــت  وأضــاف: 

ابــن  أن  وأثبتــت  التحــدي، 
كل  مــن  املجــرد  فلســطن 
يصفــع  أن  يســتطيع  اإلمكانــات 
بــكل  يتمتــع  الــذي  العــدو 
اإلمكانــات، وأن اليــد التــي متتــد 
ألبنــاء شــعبنا ومقاوميــه ال بــد مــن 
استئصالها، وأنه ال بد من تعقيم 
املجتمــع مــن وباء الخيانة خشــية 

املخــدرات  تهريــب  منــع  طريــق 
املارقــن  الخونــة  عــى  والقبــض 

عن الوطنية والدين".
وأضــاف: "نشــد عــى يــد إخواننا 
الــذي  الوطنــي  الجهــاز  هــذا  يف 
معــه  وشــمخ  بإنجازاتــه  شــمخ 
الشــعب  هــذا  أبنــاء  جميــع 
لهــذا  كنــواب  وإننــا  املقــدام، 

مــن أن تنتقــل عــدواه ال قــدر اللــه 
إىل غري حامله".

وشــدد عــى يــد "األجهــزة األمنية 
املقاومة يف غزة، وبخاصة جهاز 
األمــن الداخــي الــذي يعمل ليًا 
هــذا  مخططــات  ليحــارص  ونهــاًرا 
جرامئــه  بإفشــال  الجبــان  العــدو 
عــن  وذلــك  تحــدث،  أن  قبــل 

الشــعب نبــارك إنجازاته ونشــكره 
عى جهوده، ونقدر عالًيا يقظته 
شــعبنا  أبنــاء  رعايــة  يف  الدؤوبــة 
والســهر عــى أمنهــم وأمانهــم يف 

الداخل والخارج".
"املخلصــن  راس  أبــو  ودعــا 
الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة  مــن 
الغربيــة املحتلــة أن ينحــازوا إىل 
فـــي  أداة  يكونــوا  وأال  شــعبهم، 
عــن  ينفضـــوا  وأن  عـــدوهم،  يـــد 
أنفسهم وهن التبعية للمتاجرين 
ســخروهم  وقــد  عيشــهم،  بلقمــة 
ملحاربــة الشــعب بــدل حايتــه، 
املســتوطنن  قطعــان  وحايــة 

بدل محاربتهم".
كــا دعــا أبنــاء شــعبنا لرفــع رأســه 
عالًيــا بــأداء األجهــزة األمنيــة بغــزة 
"التــي هي صام األمان لحايته 
مبقاومتــه  رأســه  ورفــع  وأمنــه، 
التــي رفعــت رأس األمــة ونقلتهــا 
مــن العبوديــة والتبعيــة إىل العــزة 
التحريــر"،  إىل  وقريًبــا  والحريــة 

عى حد قوله.

طولكرم/ فلسطن:
قال القيادي يف حركة املقاومة اإلسامية حاس 
لشــعبه  الحريــة  ينشــد  "َمــن  إن  ناصيــف،  رأفــت 
وال  االقتحامــات  وال  االعتقــاالت  تخيفــه  ال  ووطنــه 

التهـديدات".
تعقيبــا  أمــس،  ترصيــح،  يف  ناصيــف،  وأضــاف 
منزلــه  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  اقتحــام  عــى 
والشـــرف  الحريــة  طريــق  "ســنواصل  طولكــرم:  يف 
مهــا كلفنــا األمــر مــن مثــن، فنحــن الباقــون وأنتــم 

العابرون".
وضعفــًا،  عــارًا  املنفــوش  جيشــكم  "يكفــي  وتابــع: 

وهو ينهار أمام حصاالت األطفال ليرسقها".
وكانت قوات االحتال قد اقتحمت منزل ناصيف، 
وعاثــت فيــه فســاًدا، ورسقــت ألفــًا و15 شــيقًا من 
وفــق  اعتقالــه،  بإعــادة  وهددتــه  أطفــال،  حصالــة 

مصادر محلية.
وأفرجــت قــوات االحتــال عــن القيــادي يف حــاس 

قبل أيام، بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرًا.

الخليل/ فلسطن: 
قالــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن "أونــروا": إن 
رشطــة االحتــال اإلرسائيــي تعّمــدت دهــس ُمســن 
فلســطيني ناشــط يف مواجهــة االســتيطان جنــويب 
تحقيــق  بفتــح  مطالبــة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 

عاجل بالحادثة.
وأعربت الوكالة يف بيان لها أمس، عن قلقها حيال 
إصابــة ســليان عيــد الهذالــن )70 عاًمــا( بجــروح 
يف  إرسائيليــة  شــاحنة  دهســته  بعدمــا  خطــرية، 

منطقة أم الخري جنوب الخليل بالضفة املحتلة.
أن  "األونــروا"  أوضحــت  الحادثــة  تفاصيــل  ويف 
مركبــات  نّفــذت عمليــة ملصــادرة  االحتــال  قــوات 
غــري مســجلة يف املنطقــة املذكــورة مســاء األربعــاء 
املوافق 5 كانون الثاين/ يناير الجاري، مشرية إىل 
أن "السكان املحلين احتجوا عى العملية، ولدى 
مغادرتهــا املنطقــة، اصطدمــت شــاحنة إرسائيليــة 
تقل املركبات املصادرة، بالحاج سليان، ومشت 

فوقه وسحبت جسده عدة أمتار دون توقف". 
وأوضحــت أن "الحــاج ســليان كان يتظاهــر ســلمًيا 
)..( وكان ميكــن لســائق الشــاحنة وجنــود االحتــال 
بنشــاطه  معــروف  أنــه  إىل  الفًتــا  بوضــوح"،  رؤيتــه 

القدس املحتلة/ فلسطن:
املكتــب  عضــو  حــذر 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس 
اإلســامية حــاس، مســؤول 
القــدس  شــؤون  مكتــب 
هــارون نــارص الديــن، أمــس، 
من متادي املستوطنن يف 
اعتداءاتهم عى حي الشيخ 

جراح باملدينة املقدسة.
يف  الديــن  نــارص  واســتنكر 
اعتــداءات  صحفــي  ترصيــح 

ومســتوطنيه  االحتــال 
الشــيخ  يف  الصامديــن  األهــايل  عــى  املتكــررة 
"الكنيســت"  عضــو  واســتفزازات  جــراح، 
مؤكــًدا  غفــري،  بــن  إيتــار  املتطــرف  اإلرسائيــي 
أن شــعبنا ســيدافع عــن حقــه يف القــدس بــكل مــا 

ميلك.

الســلمي ودعمــه للمجتمعــات املحلية، ســواء عى 
مــن  األشــخاص  مــن  للعديــد  أو  املحــي  الصعيــد 

جميع أنحاء العامل الذين يزورون أم الخري".
ولفتت "أونروا" عى أن جنود االحتال ال يلتزمون 
احــرام كرامــة  التــي تســتند إىل  الدوليــة  املعايــري 
اإلنسان وحايتها، مشددة عى أن قوات االحتال 
جميــع  كرامــة  وضــان  األرواح  بحايــة  ملزمــة 

الفلسطينين الذين يعيشون تحت سيطرتها.
إىل  اإلرسائيــي،  االحتــال  "أونــروا"  ودعــت 
ومحاســبة  الحــادث  يف  عاجــل  بشــكل  "التحقيــق 
مــن يتبــن أنهــم انتهكــوا املعايــري الدوليــة وأهملــوا 

واجباتهم وترصفوا عى نحو مخالف للقانون".
يقيــم  حيــث  الخــري"،  "أم  قريــة  أن  إىل  ُيشــار 
يّطــا جنــويب  بلــدة  مــن  الــرشق  تقــع إىل  الهذالــن، 
عــام  منــذ  الهذالــن  عشــرية  وتســكنها  الخليــل، 
مســتوطنة  بإقامــة  معاناتهــا  واشــتدت   ،1956

"كرمئيل" عى أراضيهم.
وتعرضــت القريــة ألكــر مــن 15 عمليــة هــدم، وال 
التــي  معاملهــا  مــن  أي  بتغيــري  ألصحابهــا  ُيســمح 
كانــت عليهــا عنــد احتــال الضفــة عــام 1967، بــل 

إن االستيطان يزحف عليها ويحارصها.

وعــدد  غفــري"  "بــن  وكان 
االحتــال  مســؤويل  مــن 
اقتحمــوا  واملســتوطنن 
مــن  أول  جــراح  الشــيخ 
قــوات  مــن  بحايــة  أمــس 
جولــة  وأجــروا  االحتــال، 
استفزازية، وقاموا بركيب 

كامريات مراقبة.
وأشــاد بتصــدي املواطنــن 
إىل  داعيــا  للمســتوطنن، 
مــع  تضامــن  حملــة  أوســع 

"الشيخ جراح".
500 مقــديس  القــرسي  التهجــري  ويتهــدد خطــر 
يقطنون يف 28 منزاًل بالحي عى أيدي جمعيات 
اســتيطانية، وذلــك بعــد ســنوات مــن التواطــؤ مــع 
محاكم االحتال، التي أصدرت مؤخًرا قراًرا بحق 

7 عائات لتهجريها قرًسا.

دت دهس  "أونروا": رشطة االحتالل تعمَّ
ُمسن ناشط يف مقاومة االستيطان

"نارص الدين" يحذر من تمادي المستوطنني 
يف اعتداءاتهم عىل "الشيخ جراح"

ناصيف: من ينشد الحرية لشعبه
ووطنه ال تخيفه االعتقاالت

هارون ناصر الدين

بعد إلقاء القبض عىل قاتل البطش

"الترشيعي" يشيد بأداء األجهزة األمنية يف غزة
غزة/ فلسطين: 

المجلــس  فــي  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  أشــادت 
التشــريعي بغزة، أمس، بأداء األجهزة األمنية بعد 
إلقائهــا القبــض على أحد المشــاركين فــي اغتيال 

األكاديمي فادي البطش بماليزيا.

وقــال النائــب مروان أبــو راس خالل مؤتمر عقدته 
الشــعب  هــذا  أبنــاء  نحــن  أمس:"تابعنــا  اللجنــة 
الفلســطيني المكلــوم بلهفــة وشــغف تطــورات 
الحالة األمنية التي نعيشــها علــى أرضنا المحتلة، 

وكذلك أداء األجهزة األمنية في قطاع غزة".

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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غانتس اصطاد 
عصفورين بحجر واحد 

من لقائه مع عباس
تتزايــد االتهامــات اإلرسائيليــة املوجهــة إىل بينــي غانتــس وزيــر 
الحــرب عقــب لقاءاتــه األخــرة مــع رئيــس الســلطة محمــود عباس 
مصالــح  تحقيــق  أراد  بأنــه  الثــاين،  اللــه  عبــد  األردين  وامللــك 
دولــة  مصالــح  تخــص  سياســية  وليــس  ذاتيــة،  وحزبيــة  شــخصية 
االحتــال، ولعلــه أراد اصطيــاد عصفوريــن بحجــر واحــد، أولهــا 
وثانيهــا  الفلســطينيني،  مــع  سياســية  لعمليــة  الطريــق  متهيــد 
الســاحة  الوســط يف  يســار  لكتلــة  زعيــًا  بصفتــه  نفســه  تقديــم 

اإلرسائيلية.
مــع أن لقــاء غانتس-عبــاس يعــد عامــة فارقــة يف معركــة األول 
مــا زال يشــغل  الوســط، ألن اجتاعهــا  لقيــادة معســكر يســار 
بحثهــا  عــدم  ســبب  عــن  تســاءل  الــذي  اإلرسائيــي،  اإلعــام 
اســتئناف املفاوضــات والعمليــة السياســية، واقتصــار الحديــث 

عىل التسهيات االقتصادية فقط.
ليــس رسًا أن كبــار السياســيني والصحفيــني اإلرسائيليــني ســعوا 
ألن يكونــوا يف منــزل غانتــس، حيــث ُعقــد اجتاعــه مــع عبــاس، 
محتــوى  إبــاغ  مــن  التأكــد  دون  ومستشــارين،  مســاعدين  دون 
مواقفــه  تبــدو  الــذي  بينيــت،  نفتــايل  الــوزراء  لرئيــس  االجتــاع 
معروفــة، وقــد أوضــح أنه بســبب الرتكيبة الحالية لائتاف، تبدو 
استحالة خلق أفق سيايس، واستئناف املفاوضات مع السلطة 

الفلسطينية من النقطة التي توقفت فيها.
لقــد جــاء لقــاء غانتس-عبــاس يف غمــرة الحديــث الداخــي عــن 
التنــاوب عــىل رئاســة الحكومــة بني بينيت والبيــد، ودليًا جديًدا 
عــىل أن السياســة اإلرسائيليــة مليئــة باالضطرابات، بعد أن رفض 
غانتــس إغــراءات نتنياهــو، وهــو يحــاول وضع نفســه حارســًا أمنيًا 

وخليفة سياسيًا لرابني.
التقديــر اإلرسائيــي الســائد يتحــدث أن غانتــس يحــاول تســويق 
الرشيــك  بصفتــه  اإلرسائيــي  الجمهــور  نظــر  يف  عبــاس  صــورة 
الســلطة  مســؤويل  كبــار  يــرى  حــني  يف  للتســوية،  الفلســطيني 
الفلسطينية أن اللقاء بالجرناالت وكبار العسكريني اإلرسائيليني، 
فإنهــم  الفلســطينيني،  بدمــاء  ملطخــة  أيديهــم  كانــت  لــو  حتــى 
يعتربونــه "لقــاء األبطــال"، كــا التقــى رابــني مــع عرفــات، بزعم أن 
السلطة الفلسطينية ترى يف غانتس مفتاحًا سياسيا يف النظام 
الســيايس اإلرسائيــي، وقــادرا عــىل تحقيــق اخــرتاق ســيايس مع 

الفلسطينيني عندما يحني الوقت.
بنظرهــا  غانتــس  إن  بصــوت علنــي  القــول  الســلطة يف  تــرتدد  ال 
هــو الســيايس الــذي ميكنــه أن يصنــع "ســام الشــجعان" معهــا، 
ومــن بــني الكبــار الثاثــة يف الحكومــة، يبــدو أن غانتــس األنســب 
لهــا، وقــد اجتمــع مــع عبــاس رغــم علمــه بــأن اســمه يتصــدر قامئــة 
الفلســطينيون  يطالــب  الذيــن  اإلرسائيليــني  الحــرب"  "مجرمــي 
مبقاضاتهــم أمــام محكمــة الجنايــات يف الهــاي، وهــذا يعنــي أن 
الســلطة قــد توقــف هــذه الدعــاوى القانونيــة، بســحب االلتــاس 
إميــاءات  االحتــال  قــدم  إذا  الدوليــة،  العــدل  املقــدم ملحكمــة 

سياسية تجاهها.
الخاصــة أن لقــاء عباس-غانتــس ليــس الوحيــد بينهــا، فــاألول 
يعقــد لقــاءات شــهرية يف منزلــه بــرام اللــه مــع رئيــس جهــاز األمــن 
العــام- الشــاباك، رغــم أنهــا يرفضــان التقــاط الصــور مًعــا، يف 
ضوء مواقف الجيش وأجهزة األمن املتمثلة بدعم بقاء الســلطة 

الفلسطينية، واستقرارها.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــرشوط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
يف هــذه املناقصــة مراجعــة وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري 
خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.

املوافــق  األحــد  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/01/16 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان.

رقــــــــــــــم اسم العطاء
العطاء

مـــوعـــد
الفـــتــــح 

ســـــعــــــــــر 
الكراسة 

لوحــة  وتركيــب  توريــد 
اشتراك كهرباء 2500 أمبير

/5

2022

 11:00

صباحًا
)100( شيكل

غر مسرتدة
يف   2022/01/13 الخميــس  يــوم  التمهيديــة  والجلســة  املوقــع  زيــارة  تعقــد   .3

مستشفى غزة األورويب بالتواصل مع املهندس راين أبو سمرة جوال 0599867425
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــرشوط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
يف هــذه املناقصــة مراجعــة وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري 
خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.

2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم األحد املوافق 2022/01/16 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

موعد 
الفتح 

سعر 
الكراسة 

أعمال حفر وتمديد كابل 
فــي  متوســط  ضغــط 

المستشفى االماراتي
/6

2022

 11:00

صباحًا
 )100(

شيكل
غر مسرتدة

يف   2022/01/13 الخميــس  يــوم  التمهيديــة  والجلســة  املوقــع  زيــارة  تعقــد   .3

مستشفى غزة األورويب بالتواصل مع املهندس راين أبو سمرة جوال 0599867425
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

 –2829774 رقــم  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــرشوط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
يف هــذه املناقصــة مراجعــة وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري 
خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.

2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم األحد املوافق 2022/01/16 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

موعد
 الفتح 

سعر 
الكراسة 

توريــد وتركيــب نظــام 
مضخات ميــاه تبادلية 

لتغذية االماراتي
/7

2022

 11:00

صباحًا
 )100(

شيكل
غر مسرتدة

يف   2022/01/13 الخميــس  يــوم  التمهيديــة  والجلســة  املوقــع  زيــارة  تعقــد   .3

مستشفى غزة األورويب بالتواصل مع املهندس راين أبو سمرة جوال 0599867425
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعــا للــرشوط 

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص واملصنفــني املســجلني رســميًا مراجعــة 
الــدوام  أوقــات  خــال  اإلداري  باملجمــع  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة 

الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات.
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم االحد املوافق 2022/01/16 

الساعة 11:00 صباحًا وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

رقم اسم العطاء
العطاء

موعد 
الفتح 

سعر 
الكراسة 

باطــون  غرفــة  انشــاء  مشــروع 
جديدة خاصة باشــتراك الكهرباء 

الجديد بمستشفى االماراتي
/4

2022

 11:00

صباحًا
 )100(

شيكل
غر مسرتدة

3. زيــارة املوقــع والجلســة التمهيديــة يف مستشــفى غــزة االورويب بالتواصــل 

مع املهندس راين أبو سمرة جوال رقم 0599867425.
4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

محافظات/ فلسطني:
االحتــال  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  حــذرت 
مــن مغبــة االســتمرار يف سياســة اإلهــال  اإلرسائيــي 
ة إياها  الطبي املمنهج ضد األسر نارص أبو حميد، عادَّ
جرميــة تعكــس ســاديته يف التعامــل مــع األرسى، يف 
حــني هاتــف د. أحمــد بحــر رئيــس املجلــس الترشيعــي 
باإلنابــة والــدة األســر معــرًبا عــن تضامنــه مــع "العائلــة 
املجاهــدة"، يف الوقــت الــذي تســتمر فيــه الفعاليــات 

والوقفات اإلسنادية له.
ويعــاين األســر نــارص أبــو حميــد )49 عاًمــا( مــن مخيــم 
ا عــىل وضعــه  اللــه، تدهــوًرا خطــًرا جــدًّ بــرام  األمعــري 
الصحــي، إذ دخــل يف حالــة غيبوبــة منــذ يــوم الثاثــاء 
وموضــوع  حــاد،  رئــوي  التهــاب  بســبب  املــايض  قبــل 
تحــت أجهــزة التنفــس الصناعــي يف وضع صحي خطر 
للغايــة وغــر مطمــن عــىل اإلطــاق، وهــو معتقــل منــذ 
بتهمــة  الحيــاة،  مــدى  بالســجن  ومحكــوم   2002 عــام 
"كتائــب  تأســيس  يف  واملشــاركة  االحتــال  مقاومــة 

شهداء األقىص".
وقــال املتحــدث باســم حــاس حــازم قاســم يف ترصيــح 
الــذي ميارســه  الطّبــي  اإلهــال  إن مواصلــة  أمــس:  لــه 
االحتــال ضــّد األســر نــارص أبــو حميــد، جرميــة تعكــس 
ســادية إدارة الســجون يف التعامــل مــع األرسى، مؤكــدة 
تبقــى  لــن  الحّيــة  قــواه  وكل  الفلســطيني  الشــعب  أن 

مكتوفة األيدي أمام هذه الجرائم.
وأضــاف قاســم أن هــذه الجرائــم تتطلــب تحــّركا عاجــا 
لتصعيــد الفعاليــات التضامنيــة مــع األرسى، عــىل كّل 
معــرًبا  واإلنســانية،  واإلعاميــة  السياســية  املســتويات 
أبــو حميــد، وعائلتــه  الكامــل لألســر  عــن دعــم حركتــه 
املجاهدة وكل األرسى الذي يخوضون معارك األمعاء 

الخاوية، ويواصلون تحّديهم للسّجان.
املؤسســات  كّل  حــاس  باســم  املتحــدث  ودعــا 
الحقوقية والهيئات اإلنسانية الدولية إىل وقفة حقيقية 
وجادة، تنسجم مع طبيعة ما تعلنه من مبادئ وقوانني 
إنســانية تجــرّم االنتهــاكات ضــد األرسى، مــن أجــل فضح 
لوقــف  عليــه  والضغــط  املتصاعــدة،  االحتــال  جرائــم 

جنني/ فلسطني:
أن  إىل  ســباعنة  ثامــر  املحــرر  األســر  نبــه 
معــارك  يخوضــون  الســجون  يف  األرسى 
وإدارة  اإلرسائيــي  االحتــال  مــع  متتابعــة 
املســاندة  إىل  بحاجــة  وأنهــم  ســجونه، 
الدامئــة واملكثفــة، داعًيــا القــوى والفعاليات 
لدعــم  الحقوقيــة  واملؤسســات  الفلســطينية 
خطــوات األرسى يف معاركهــم، خاصة معركة 

املعتقلني اإلداريني.
وأفرج االحتال عن ســباعنة من بلدة قباطية 
جنوب جنني شال الضفة الغربية املحتلة، 
االعتقــال  مــن  أشــهر   8 بعــد  أمــس،  مــن  أول 
اإلداري. ولفــت إىل أن انتصــار أبطــال "نفــق 
الحريــة" أعطــى دفعة معنويــة عالية لألرسى، 
رغــم مــا أعقبــه مــن تضييقــات وقمــع، مشــًرا 

االنتهــاكات  وكل  امُلمنهــج،  الطّبــي  اإلهــال  سياســة 
والجرائــم داخــل ســجونه، والعمــل عــىل اإلفــراج الفــوري 

عن أبو حميد، وكّل األرسى يف سجون االحتال.
املجلــس  رئيــس  بحــر  أحمــد  د.  هاتــف  جانبــه  مــن 
حميــد،  أبــو  نــارص  األســر  والــدة  باإلنابــة،  الترشيعــي 
معــربًا عــن تضامنــه معهــا يف ظــل الحالــة الصعبــة التــي 

مير بها ابنها األسر نارص يف سجون االحتال.
أبــو حميــد وجهــاد  أبنــاء عائلــة  بحــر بصمــود  وأشــاد د. 
أبنائهــا ومقاومتهــم لاحتــال، مؤكًدا رضورة تحرك كل 
املستويات إلنقاذ األرسى يف سجون االحتال، خاصة 

الذين يعانون سياسة اإلهال الطبي املتعمد.
وقفات تضامنية

وقفــات  أمــس  محافظــات  عــدة  شــهدت  األثنــاء،  يف 
اإلرسائيليــة،  الســجون  يف  لــألرسى  وإســناد،  تضامــن 
مبــرض  املصــاب  حميــد  أبــو  نــارص  األســر  وخاصــة 
للقــوى  التابعــة  األرسى  لجنــة  نظمــت  فقــد  الرسطــان، 
وقفــة  أمــس،  غــزة،  قطــاع  يف  واإلســامية  الوطنيــة 

إىل أن إدارة الســجون كان همهــا األكــرب بعــد 
عمليــة النفــق االنتقــام مــن األرسى، وخاصــة 
ســجن  يف  الغــرف  مــن  عــدد  إحــراق  بعــد 
النقــب، إذ أحســت أن األمــور متجهــة ملعركة 
الظهــر  مكشــوفة  أصبحــت  وأنهــا  حقيقيــة، 
التــي اتهمتهــا بالتقصــر،  لحكومــة االحتــال 

فتوجهت لانتقام منهم.
املحــرر  أوضــح  األســرات،  معركــة  وبشــأن 
اعتــداء  رســائل  وصــول  وفــور  أنــه  ســباعنة 
إدارة الســجون عليهــن بالقمــع والــرضب ونــزع 
الهيئــة  أبلغــت  ممثاتهــن،  وقمــع  الحجــاب 
القياديــة لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس 
مــع  مواجهــة  حالــة  يف  أنهــم  الســجون  إدارة 
الســجان، وأن اإلدارة تتحمل املســؤولية عاَّ 

ستؤول إليه األحداث.

مبســرات تضامنيــة واالشــتباك مــع االحتــال يف نقاط 
التــاس لنــرصة األرسى وعــىل رأســهم األســر نــارص أبــو 

حميد.
وقــال: "أرسانــا البواســل يقاتلــون مــن أجــل الحريــة وهــم 

العنوان األبرز لقضيتنا".
القــوى  وممثلــو  الفلســطينيني  عــرشات  وشــارك 
والفصائــل الفلســطينية يف وقفــة تضامــن مــع األرسى، 
مبدينــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام 

البرة.
لهــا  دعــت  التــي  الوقفــة،  يف  متحدثــون  وطالــب 
مؤسســات مختصــة بقضايــا األرسى، والقــوى الوطنيــة 
واإلســامية، بتدخــل حقوقــي عاجــل مــن أجــل اإلفــراج 

عن األسر املريض نارص أبو حميد.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي األسر الفلسطيني يف 
كلمتــه إن دولــة االحتــال متــارس "القتــل البطــيء" بحق 
ا إىل أن سياســة اإلهــال الطبــي تتــورط  األرسى، مشــرً

فيها كل املؤسسات يف دولة االحتال.
بــدوره دعــا منســق القــوى الوطنيــة واإلســامية يف رام 
اللــه، عصــام أبــو بكــر، إىل "أوســع حملة تضامن شــعبية 
ا  ورســمية مــع األرسى املــرىض". وقــال: "نطالب رســميًّ
ا بأوســع حملــة تضامــن مــن أجــل تأمــني إطــاق  وشــعبيًّ
رساح األســر نــارص أبــو حميــد، وتســليط الضــوء عــىل 
اإلفــراج عنهــم  تأمــني  أجــل  مــن  املــرىض  واقــع األرسى 

وإنقاذ حياتهم".
ودعــا أبــو بكــر إىل "تكثيــف الجهــد الشــعبي والرســمي 
لــكل  األرسى  رســالة  إليصــال  الطاقــات  بأوســع 
املؤسسات الدولية، وإرسال لجان تحقيق ولجان طبية 
تقــف مــن كثــب عــىل حقيقــة مــا يجــري مــن انتهــاكات 

للقانون الدويل ترتكبها دولة االحتال".
كا شهدت محافظتا طولكرم وطوباس وقفات ماثلة، 
رفًضا لـ"سياسة اإلهال الطبي" بحق األرسى املرىض.

وحتــى نهايــة ديســمرب/ كانــون األول 2021، بلــغ عــدد 
األرسى واملعتقلني الفلســطينيني قرابة 4600، بينهم 
مختصــة  مؤسســات  وفــق  مريــض،  أســر   600 نحــو 

بشؤون األرسى.

كافــة مــن العــزل وعــودة األســرات لتمثيلهــن 
وهو ما حدث فعًا.

وبــني أن هنــاك مطالــب لنقــل األســرات مــن 
السجون املدنية إىل السجون األمنية، سواء 
مــن  قريبــات  يكــن  حتــى  لعوفــر،  أو  للنقــب 
األرسى، وعدم تكرار اســتفراد إدارة الســجون 
ودائــم  يومــي  تواصــل  هنــاك  ويكــون  بهــن، 

معهن.
ومطلع العام الجاري، أشــار ســباعنة إىل بدء 
اإلداري  االعتقــال  محاكــم  مقاطعــة  معركــة 
االحتــال،  عــىل  ورفــع قضايــا  الســجون،  يف 
منهــا قضايــا تعويــض رفعهــا 5 أرسى أمضــوا 
ســنوات طويلــة يف االعتقــال اإلداري، إضافة 
 3 أنــه بعــد  لقضايــا أخــرى ضــده، منبًهــا إىل 
أشــهر، يف حــال مل يرضــخ االحتال لخطوات 

جاهرية تضامًنا مع األسر املريض نارص أبو حميد، 
وللمطالبــة باإلفــراج عنــه فوًرا بعد تدهور حالته الصحية 

الخطرة.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر، غــريب مدينــة غــزة، صــوًرا لألســر أبو 

حميد، الذي يعاين ظروًفا صحية صعبة.
مؤمتــر  يف  دبابــش  زيك  األرسى  لجنــة  منســق  وقــال 
صحفــي، إن األســر نــارص أبــو حميــد يحتــاج إىل وقفــة 
تخــاذل  أســباب  عــن  متســائًا  إلنقــاذه،  جــادة  دوليــة 
املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة يف نرصتــه خاصــًة يف 

ظل ما يعانيه من قبل االحتال.
ولفــت دبابــش إىل أنــه حتــى اللحظــة ال يوجــد أي حراك 
ملمــوس يف محــاوالت إنقــاذ األســر أبــو حميــد، داعًيــا 
املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة واإلعاميــة وكل أبنــاء 
حميــد  أبــو  نــارص  مــع  للتضامــن  الفلســطيني  الشــعب 

والعمل عىل نرصة قضيته.
للخــروج  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  دبابــش  ودعــا 

وأضاف أن عملية الطعن التي نفذها األسر 
يوسف املبحوح تبعها إغاق أقسام حاس 
الســاح  وعــدم  يوًمــا،   20 الســجون  يف 
الجمعــة،  لصــاة  حتــى  للســاحات  بالخــروج 
الفًتــا إىل أن خــروج األرسى للفحــص كان يتــم 

وهم مكبلو األيدي.
مــا  عــىل  األمــور  ظلــت  ســباعنة،  وبحســب 
هــي عليــه يف أقســام حركــة حــاس حتــى تــم 
التوصــل لتفاهــات مــع إدارة الســجون بعــد 
وحــل  األســرات  عــىل  االعتــداءات  وقــف 
ا، وإخراج ممثاتهن من العزل. األزمة جذريًّ

توفــر  عــىل  بنيــت  التفاهــات  أن  وأضــاف 
إدارة ســجون االحتــال اتصــاالت لألســرات 
مع ذويهن يف غضون 3 أشــهر، وبعدها حل 
قضيــة التلفــون العمومــي، وإخراج األســرات 

لخطــوات  مخطًطــا  هنــاك  فــإن  األرسى، 
إلرضاب  التوجــه  مثــل  جديــدة  احتجاجيــة 

جاعي عن الطعام.
مــع  معركتهــم  يف  األرسى  التــزام  وأكــد 
االحتال ومخابراته ومحاكمه، وهو ما أكدته 
لقضايــا  املتابعــة  واملؤسســات  الفصائــل 
مقاطعــة  التزامهــا  عــىل  وشــددت  األرسى، 

محاكم االعتقال اإلداري.
أمــى  مــرات   7 اعتقــل  ســباعنة،  واملحــرر 
يف  عامــني  قرابــة  منهــا  ســنوات،   8 خالهــا 
االعتقال اإلداري، وكان اعتقاله األخر خال 
الحملــة التــي شــهدتها الضفة الغربيــة، أواخر 
شــهر رمضــان املــايض، واســتهدفت نشــطاء 
مــن حركــة حــاس. وهــو موظــف يف ســلك 
الرتبية والتعليم ومتزوج وأب لثاثة أطفال.

وقفات تضامنية يف الضفة وغزة وبحر يهاتف والدة األسري

ر االحتالل من استمرار اإلهمال الطيب الممنهج لألسري "أبو حميد" حماس تحذِّ

عملية "نفق الحرية" أعطتهم دفعة معنوية عالية يف السجون

المحرر "سباعنة": األرسى يف معارك متتابعة مع االحتالل ويحتاجون إىل المساندة

مشاركون في وقفة بمدينة غزة تضامًنا مع األسرى في سجون االحتالل أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(



استنكار واسع للجريمة ولمحاولة اختطاف "عرمان"

عاصـــــــــي لـ"              ": اقتحـــــــام أمــــــن 
السلطـــة مزنلـــي "ترصف همجي غري مقبول"
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Gaza Community Mental Health Programme

 Extension - Announcement for Consultancy Services for Developing a

Digital Referral System

Bidding: No. 330 /2021
GCMHP was established as an NGO in 1990, and is the first mental health institution in 
Gaza that can provide professional mental health / psychosocial services. It was also the 
first to introduce the concept of community mental health in the region, and the first to 
link mental health to human rights. With its three community Centres located in Gaza city, 
Middle Governorate and Southern Governorate, staffed with interdisciplinary teams, the 
organization has been providing coverage for most of the Gaza strip.
GCMHP is seeking a qualified Consultancy Services for Developing a Digital Referral System. 
The consultancy service is provided in the form of a consultancy work by a competent, 
qualified firm with the relevant experience in the field under the following conditions: 
1. Professional service is guided by “Terms of Reference” showing: 
• The scope of the work.
• Objectives
• Level of efforts and main deliverables.
• The reporting requirements including the types and frequencies of reports to be prepared.
2. Professional service should be procured based on competitive bidding process in 
accordance to GCMHP internal regulations.
3. Technical & Financial Proposals should be presented in separate sealed envelopes.
4. GCMHP is not committed to lowest price offers. 
5. The consultancy service should avoid any kind of conflict of interest among the parties.
6. All offered prices should be in USD including VAT.
Interested firms to obtain the ToR available from Administrative Affairs & Human Resource 
Unit- GCMHP headquarter, Gaza Tal Al Hawa beside Gaza Rosary Sisters’ school. 
 Technical and Financial Offers should be submitted in a separate sealed envelope before 
12:00 pm on Monday, 17th of January 2022, in the subject line “Offer for Evaluation 
Consultancy Services for Developing a Digital Referral System, to Administrative & Human 
Resources Unit-GCMHP Headquarter, Gaza-Tal Al Hawa, beside Gaza Rosary sisters’ school. 
For further information, don’t hesitate to contact Head of Administrative Affairs & Human 
Resources Unit; Ms. Rana Ayyad, Tel: 2641512, Email: hr@gcmhp.net

Gaza Community Mental Health Programme

عطاء رقم 01/2022 
تعلن هيئة االغاثة االنسانية والحريات التركية iHH عن طرح

 عطاء توريد أجهزة كهربائية منزلية
 لصالح الهيئة تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس ووثائق العطاء 
فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب املشــاركة يف 
العطــاء مراجعــة مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – 
مقابــل ديــوان املوظفــن العــام - مبنــى املؤسســة الرتكيــة IHH خــال أوقــات 
الظهــر  بعــد  مــن  الثانيــة  حتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  الرســمي  الــدوام 

للحصول عى كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 18/01/2022 وتفتح املظاريف الســاعة الواحدة 

وعرش دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من بنك محى معتمد من سلطة 
ألــف  فقــط   )$  1,500( بقيمــة  العطــاء  دخــول  كتأمــن  الفلســطينية  النقــد 
وخمســائة دوالر أمريــيك ال غــر والهيئــة غــر مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي 

يرفق مع العطاء وال يلتفت إىل العطاء غر املصحوب بالتأمن املذكور. 
• ارفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة.

• ارفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار عى األرقام التالية

 جوال: 0599706273، هاتف:082626553

هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركيةهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية

عطاء رقم 02/2022 
تعلن هيئة االغاثة االنسانية والحريات التركية iHH عن طرح عطاء

لتوريد سوالر 
لصالح الهيئة تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس ووثائق العطاء 
فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب املشــاركة يف 
العطــاء مراجعــة مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – 
مقابــل ديــوان املوظفــن العــام - مبنــى املؤسســة الرتكيــة IHH خــال أوقــات 
الظهــر  بعــد  مــن  الثانيــة  حتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  الرســمي  الــدوام 

للحصول عى كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة والنصف من 
بعــد ظهــر يــوم الثاثــاء املوافــق 18/01/2022 وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحدة 

وأربعن دقيقة من بعد ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بنيك من بنك محى معتمد من ســلطة 
ألــف  فقــط   )$  1,500( بقيمــة  العطــاء  دخــول  كتأمــن  الفلســطينية  النقــد 
وخمســائة دوالر أمريــيك ال غــر والهيئــة غــر مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي 

يرفق مع العطاء وال يلتفت إىل العطاء غر املصحوب بالتأمن املذكور. 
• ارفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة. 

• ارفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار عى األرقام التالية

جوال: 0599706273 ، هاتف:082626553

يحاول االحتالل خنقه وكتمه 

الحركة الطالبية يف "بريزيت" رئة نضالية 
تمد جامعات الضفة بالنَفس الوطين

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  ممثــل  اســتهجن 
االنتخابيــة ناجــح عــايص اقتحــام عنارص من أجهزة 
أمــن الســلطة منزلــه أمس، وإنــزال ومصادرة رايات 
حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس والافتــات عن 

سطح املنزل.
"فلســطن"،  لصحيفــة  حديثــه  يف  عــايص  وعــدَّ 
االقتحام "ترصفا همجيا، ال وطنًيا، وغر مقبول"، 
مردفــا: "األصــل أن تــأيت األجهــزة األمنيــة لتهنئتــي 
بخروجــي مــن الســجن، خاصــة أننــا كنــا ســنخوض 

انتخابات من أجل إنهاء االنقسام".
ورأى أن أجهــزة أمــن الســلطة ال تــزال ُمــرّصة عــى 

اإلمعان يف الترصفات "غر الوطنية".
ويــأيت اقتحــام أجهــزة أمــن الســلطة منــزل عــايص 
مــن  أول  االحتــال  ســجون  مــن  عنــه  اإلفــراج  بعــد 
االعتقــال  يف  أشــهر   9 أمــى  حيــث  أمــس، 

اإلداري.
االحتــال  ســجون  يف  األرسى  أن  عــايص  وأكــد 
يتعرضــون لهجمــة رشســة وممنهجــة، إذ يحرمهــم 
القوانــن  عليهــا  نّصــت  التــي  الحقــوق  كل  مــن 
يخوضــون  أنهــم  إىل  الفتــا  الدوليــة،  والقــرارات 
معركتهــم معــه يف ظــل ضعــف دعــم الشــارع، مــا 
واالعتــداء  األســرات  عــى  الســجون  إدارة  جــّرأ 
عليهن، إضافة إىل التفتيشــات اليومية والحرمان 

املستمر.
وأوضــح أن األرسى يعانــون مــن سياســة اإلهــال 
الطبــي بشــكل غــر مســبوق، حيــث يتــم عاجهــم 
أدىن  فيهــا  تتوفــر  ال  إرسائيليــة  عيــادات  يف 
الوسائل العاجية، خاصة أن الذي يقدم الخدمة 
أن  إىل  منوهــا  إرسائيــيل،  ســجان  هــو  العاجيــة 
ومتابعــة  للفحوصــات  تفتقــد  الســجون  عيــادات 

األرسى املرىض.
كــا يعــاين األرسى مــن االعتقــال اإلداري الــذي ال 
يتــم فيــه توجيــه أي تهمــة ُمحددة، عــدا عن إضافة 
ُمــدد اعتقاليــة أخــرى ال ســقف لهــا، مشــرا إىل أن 
الهيئــة القياديــة العليــا يف الســجون انتفضت يف 
وجه هذه السياسة، ودأبت عى مقاطعة محاكم 

االحتال منذ مطلع الشهر الجاري.
استنكار

حــاس  يف  القيــادي  اســتنكر  ذلــك  غضــون  يف 
مــن  "محامــون  ومجموعــة  شــديد،  الرحمــن  عبــد 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  اقتحــام  العدالــة"،  أجــل 
التهنئــة  يافطــات  إلزالــة  عــايص،  املحــرر  منــزل 
اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســجون  مــن  عنــه  باإلفــراج 

غزة-رام الله/ يحيى اليعقويب:
ينــزل  مــن مركبــة،  قــوة إرسائيليــة خاصــة ترتجــل 
الطابيــة  الكتــل  ممثــيل  عــى  ينــادون  أفرادهــا 
جامعــة  إدارة  مــع  للقــاء  متوجهــن  كانــوا  الذيــن 
رصاصهــا  فتطلــق  اللــه،  رام  شــال  "برزيــت" 
إســاعيل  اإلســامية  الكتلــة  ممثــل  وتصيــب 
أربعــة طــاب آخريــن، يف  الربغــويث، وتختطــف 

وقٍت كان باب الجامعة مقفًا.
متابعــون رأوا أن إقفــال بــاب الجامعة، وانســحاب 
أجهزة أمن الســلطة من محيط الجامعة والتزامها 
مقراتهــا طــوال عمليــة االختطــاف واقتحــام قــوات 
االحتــال الخاصــة، يضع عامات اســتفهام حول 
وجــود تنســيق يف محاربــة املظاهــر الوطنيــة يف 
إدارة  أن  الثاثــة، خاصــة  بــن األطــراف  الجامعــة 
الجامعــة الجديــدة شــنت تحريًضــا ضــد منســقي 

الكتل الطابية عى مدار أشهر سابقة.
مــن  فقــط  ســاعات  بعــد  االختطــاف  هــذا  يــأيت 
العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة  كْشــف 
عن قيام أجهزة السلطة باعتقال وتعذيب 3 من 
طلبــة جامعــة برزيــت ملــدة تــرتاوح بــن 11-13 

يوًما.
وتعقيًبــا عــى هــذا التواطؤ بــن االحتال وأجهزة 
وســم  نشــطاء  أطلــق  الجامعــة،  وإدارة  الســلطة 
"تســقط_إدارة_التطبيع" وطالبــوا إدارة الجامعــة 
امتصــاص  حاولــت  اإلدارة  أن  غــر  بالرحيــل، 
غضــب الطــاب بإعانهــا إلغــاء العقوبــات بحــق 
ممثيل الكتل الطابية أو ما تســمى بـ"اإلجراءات 
النظامية" التي اتُّخذت بحقهم يف وقت سابق.

إسماعيل رهن االعتقال
يقــول زاهــي الربغــويث والــد الطالــب إســاعيل: 
بــأن  محامــي  خــال  مــن  أبلغــه  االحتــال  إن 
إســاعيل خضــع لعمليــة جراحيــة وســينقله إىل 
ســجن مجــدو متهيــدا لعرضه عــى املحكمة بعد 

متاثله للشفاء.
شــكوك  "لــدي  "فلســطن":  لصحيفــة  وأضــاف 
إســاعيل،  الســتهداف  تنســيق  وجــود  بشــأن 
ثــاث  ابنــي  اعتقــال  حــاول  االحتــال  أن  خاصــة 
مــن  الهــدف  أن  عــى  مشــًرا  ســابقة"،  مــرات 

االنتخــايب  واملرشــح  الناشــط  اختطــاف  ومحاولــة 
عرمــان،  أمــن  الجزئيــة  القرويــة  االنتخابــات  يف 

واالعتداء عليه.
إن  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  شــديد  وقــال 
االعتقــال  نهــج  الســلطة يف  أمــن  أجهــزة  اســتمرار 
الســيايس وماحقــة النشــطاء عــى خلفيــة العمل 
الســيايس أو رفــع رايــات، يعــرب عــن نهج خطر يف 
التعاطي مع القضايا الوطنية والسياسية، ويهدد 

السلم املجتمعي.
الســلطة  أمــن  أجهــزة  مــن  املطلــوب  أن  وأكــد 
حايــة املواطــن الفلســطيني مــن تغــول االحتــال 
واقتحاماتــه اليوميــة وجرامئــه املتواصلــة، ولعــب 
الوطنيــة  اللحمــة  دور وطنــي يســاهم يف تحقيــق 
سياســة  مــن  بــدال  الخــاف،  مســاحات  وتضييــق 

الباب الدوار والتنسيق األمني.
هــذا  وإدانــة  رفــض  إىل  الوطنــي  الــكل  ودعــا 
السلوك املمنهج، والدفع باتجاه حاية النشطاء 
والتضييــق  التغــول  حالــة  ووقــف  واملواطنــن، 
سياســية  منجــزات  لتحقيــق  عليهــم  املتواصلــة 

وأمنية ال تصب إال يف صالح االحتال.
عنــد  بالوقــوف  الحقوقيــة  الجهــات  وطالــب 
بــكل الوســائل لوقــف هــذه  مســؤولياتها، والدفــع 
العدالــة  وتحقيــق  الامســؤولة،  املارســات 

وحاية املواطنن بالقانون.
أبــو  حســن  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  واعتــرب 
النشــطاء  وماحقــة  الســيايس  االعتقــال  كويــك 
االحتــال  مارســات  مــع  يتســاوق  خطــرا  نهجــا 
اإلرهابية ضد الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني، 
مــن  تصعــد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  أن  إىل  مشــرا 
كان  حــاس،  مــن  وعنــارص  لقيــادات  ماحقتهــا 
ومحاولــة  عرمــان  املحــرر  ســيارة  ماحقــة  آخرهــا 
اعتقالــه، خاصــة بعــد لقــاء رئيــس الســلطة محمــود 

االعتقاالت واملاحقات للطلبة هو نزع املظاهر 
الوطنية يف جامعة "برزيت".

وأوضــح الربغــويث أن القــوة الخاصة التي اعتقلته 
معهــم  جلبــوا  فقــد  عمــًدا؛  عليــه  النــار  أطلقــت 
وغــره  إســاعيل  أن  إىل  الفًتــا  طبًيــا،  طاقــًا 
الطــاب أزعجــوا االحتــال وأذنابــه يف نقلــه  مــن 
قــدم  نجلــه  وأن  الفلســطيني،  الوطنــي  للصــوت 
فاتــورة صغــرة أمــام منــع أذنــاب االحتــال إخفــاء 
الصــوت واملظاهــر الوطنيــة التــي ينــادون بهــا يف 

حرم الجامعة.
تنســيق  وجــود  إســاعيل  والــد  يســتبعد  ومل 
بــن أمــن الســلطة واالحتــال يف عميلــة  مســبق 
"الوكالــة"  بـــ  الســلطة  حملــة  ظــل  يف  االقتحــام، 

العتقال وماحقة الطلبة بشكل جنوين.
محاربة النشاط الطالبي

برزيــت،  جامعــة  يف  الطابيــة  الكتــل  وكانــت 
عــى  للقضــاء  تهــدف  الجامعــة  إدارة  أن  أكــدت 
أن  الجامعــة، معتربيــن  الطــايب داخــل  النشــاط 
مــا حــدث مؤخــرا يــدق ناقــوس الخطر بشــأن حظر 

ا. األنشطة الطابية والتمهيد ملنعها نهائيًّ
ويف هــذا الســياق يقــول منســق كتلــة "القطــب 
الطــايب" محمــد فقهــا لصحيفــة "فلســطن": إن 
اجتــاع األطــر مــع إدارة الجامعة كان يهدف لرفع 
اإلجــراءات العقابيــة عــن ممثــيل األطــر، وكذلــك 

لتسهيل تنظيم أنشطة الكتل الطابية.
بفتــح  الجامعــة  إدارة  ســاح  فقهــا  واســتغرب 
االمتحانــات  وتقديــم  الطــاب  أمــام  "الكافتريــا" 
األنشــطة  تنظيــم  متنــع  املقابــل  يف  وجاهيــا، 
كورونــا، موضًحــا  فــروس  بحجــة  لألطــر  الطابيــة 
أنــه وبعــض زمائــه تعرضــوا للتهديــد بالفصــل مــن 
الجامعة، عى خلفية تنظيمهم نشاًطا طابًيا يف 
شهر نوفمرب املايض، حّولوا يف إثره للجنة نظام.

وأوضــح أن اإلدارة حاولــت منــع النشــاط متذرعــة 
بأنه يسبب عنًفا يف إشارة إىل العرض العسكري 
الذي صاَحبه واملجسات التي تحايك صواريخ 
املقاومة، متهًا إياها بتعطيل األنشطة الطابية 

بهدف إبعاد الطاب عن القضية الوطنية.
استهداف قديم

عباس وزير جيش االحتال بيني غانتس، األخر.
إىل  أمــس  كويــك يف ترصيــح صحفــي  أبــو  ونــوه 
أن عرمــان شــخصية اعتباريــة معروفــة ومحرتمــة، 
ويشــغل نائــب رئيــس جمعيــة عــن يــربود، وفازت 
األخــرة،  الجزئيــة  القرويــة  باالنتخابــات  قامئتــه 
وقــى ســنوات طويلــة يف ســجون االحتــال، و4 

أشهر يف سجون السلطة.
وفشــلت قــوة أمنيــة تابعــة ملخابــرات الســلطة يف 
محاولة اختطاف األسر املحرر أمن عرمان رشق 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفادت زوجة عرمان بأن قوة من جهاز املخابرات 
زوجهــا  مركبــة  أوقفــوا  عنــرًصا   15 مــن  مكونــة 
خــال عودتــه مــن مــكان عملــه ببلــدة ســلواد إىل 
قريتــه عــن يــربود، وحاولــت اختطافــه قــرب نقطــة 

عسكرية إرسائيلية.
وأضافــت أن العنــارص األمنيــة الذين يرتدون الزي 
الختطــاف  املركبــة  أبــواب  فتــح  حاولــوا  املــدين 
زوجهــا، دون القــدرة عــى ذلــك، مشــرة إىل قيــام 
النــار  بإطــاق  العنــارص  أحــد  بأمــر  القــوة  ضابــط 

عليه.
إقــدام جهــاز املخابــرات عــى  ولفتــت إىل عــدم 
إبــاغ زوجهــا بالحضــور ألحــد مقراتــه، دون معرفــة 
أســباب محاولــة اختطافــه. وكشــفت عــن أن جهــاز 
األمن الوقايئ أبلغه قبل أيام بإحضار نجله األكرب 
معتصــم إىل أحــد مقراتــه بــرام اللــه دون اإلفصــاح 

عن سبب الباغ.
محامــون  مجموعــة  اســتنكرت  الســياق،  ويف 
عرمــان،  مركبــة  عــى  االعتــداء  العدالــة  أجــل  مــن 
ومحاولــة كــر زجــاج مركبتــه ونصــب حاجز ملنعه 

من دخول قريته تحت تهديد الساح.
وأوضحــت املجموعــة يف ترصيــح صحفــي أمس، 
أنه بعد ساعها شكوى عرمان، واستناًدا لروايته، 
فــإن املعتديــن كانــوا بلبــاس مــدين، وعرّفــوا عــن 
العامــة،  املخابــرات  جهــاز  مــن  بأنهــم  أنفســهم 
وحاولــوا االعتــداء عليــه، واعتقاله بالقــوة والعنوة، 

دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك.
بعــد  يــأيت  االعتــداء  هــذا  فــإن  وبحســب عرمــان، 
فــوز قامئتــه يف االنتخابات القروية الجزئية، وبعد 
إرســال جهــاز األمــن الوقــايئ تبليًغــا البنــه لتســليم 
نفســه فــوًرا، وأن محاولــة االعتقــال هــذه تــأيت بعــد 
التــي  الســابقة  السياســية  االعتقــاالت  مــن  عــدد 
ونبــه  الســلطة.  أمــن  أجهــزة  ســجون  يف  قضاهــا 
لتضييقــات وماحقــات  يتعــرض  يــزال  ال  أنــه  إىل 

ومكاملات هاتفية تحمل تهديًدا له.

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  يقــول  جانبــه  مــن 
للحركــة  االحتــال  اســتهداف  أن  عــرايب  ســاري 
الطابية للجامعات وخاصة "برزيت" قديم منذ 
سبعينات القرن املايض ومطلع الثانينيات ثم 
االنتفاضة الفلسطينية األوىل، من خال اقتحام 
الجامعــة وســكناتها وحظــر الكتلــة اإلســامية، إذ 
يعتــرب االنتــاء إليهــا وحضــور فعالياتهــا وتقديــم 
خدمــات لهــا تهمــة تســتوجب االعتقــال، مشــًرا 
إىل أن العديد من أبناء الكتلة اعُتقلوا وحوكموا 

سنوات طويلة بهذه التهمة.
وأضاف عرايب لصحيفة "فلســطن" أن االحتال 
متحفــز بشــكل كبــر بالضفــة الغربيــة حيث يصل 
معتقــل   500 مــن  أكــر  إىل  اعتقاالتــه  مجمــوع 
شهرًيا، الفًتا إىل أن الحركة الطابية يف برزيت 
بجامعــات  الطابيــة  الحــركات  أكــر  مــن  ظلــت 
انتخابــات  تخــوض  التــي  وهــي  تعافيــا،  الضفــة 
وهناك حراك وفعاليات ساهمت أيضا بالهبات 

مثل هبة القدس عام 2015.
عــرايب،  وفــق  الطابيــة،  الحركــة  مّثلــت  ولطاملــا 
بتفجــر  ســاهمت  فقــد  نضاليــة  طليعــة 
االنتفاضتــن األوىل والثانيــة والعديــد مــن أبنائها 
كانــوا كــوادر عملــوا باملقاومــة، بالتــايل االحتــال 
النــوع عــى املســتوى  مــن هــذا  يخــى طليعــة 

الوطني والثقايف وتأطر الطاب.
ويــرى أن االحتــال يســعى جاهــدا ملحــارصة أي 
ويســاهم  يتطــور  أن  املمكــن  مــن  وطنــي  عمــل 
يف رفــع روح الجاهــر معنويــا وتعبويــا، بالتــايل 
ويحــارص  النضاليــة  الحالــة  رفــض  عــى  يعمــل 
أو  جاهريــة  ســواء  النشــاطات  مــن  العديــد 

شعبية.
ورغــم كل مــا يفعلــه االحتال مــن ماحقة وحرب 
عــى الحركــة الطابيــة بالجامعــة، يعتقــد عــرايب 
يريــده االحتــال،  مــا  الــذي ســيحدث عكــس  أن 
مبعنــى أن الجامعــات األخــرى ســتتأثر مبــا يجــري 
يف برزيــت وســتكون الجامعــة أمنوذًجــا يحتذى 
بــه، فالجامعــات تعيــش نوًعــا مــن تصاعــد النفس 
الوطنــي الــذي قــد ينعكــس إيجابًيــا عــى الحركــة 

الطابية.

غزة/ فلسطن:
ملوظفــي  الوطنيــة  اللجنــة  عــّدت 
األجهــزة األمنيــة تعيينات عام 2005 
عــدم حــل الســلطة برام اللــه قضيتهم 
حــرب  "إعــان  برواتبهــم  املتعلقــة 

عــى حقــوق املوظفــن املرشوعــة، 
بــن غــزة  وتعزيــًزا لقواعــد االنفصــال 

والضفة الغربية".
وأضافــت اللجنــة يف مؤمتــر صحفــي 
برواتــب  املســاس  أن  أمــس،  بغــزة 

 2005 عــام  تعيينــات  موظفــي 
غــر مســؤول يجســد  قــرار  وغرهــم، 
املزيــد مــن الفرقــة واملعانــاة، تزامًنــا 
مــع وعــودات رئيــس الســلطة محمــود 
حكومتــه  رئيــس  وترصيحــات  عبــاس 

محمد اشــتية بإنهاء ملفهم، وتثبيت 
حقوقهم مع بداية العام الجاري.

أن  زينــو  إبراهيــم  املوظــف  وأوضــح 
تعيينــات  مبلــف  الــزج  محــاوالت 
أي  داخليــة  تجاذبــات  يف   2005

حقــوق  عــى  بالحــرب  "قــراًرا  كانــت 
املوظفن املرشوعة".

وبشــأن قطــع الســلطة راتــب مســؤول 
اللجنــة رامــي أبــو كــرش، اعتــرب زينــو 
ذلــك اســتهداًفا مبــارًشا وموجًها لكل 
مشــددا   ،2005 تفريغــات  موظفــي 
عــى أن قطــع الرواتــب محاولــة غــر 
مقبولــة، وتهــدف للنيــل مــن قضيتهم 
العادلة، بأن يكونوا أسوة باملدرجن 

عى هياكل األجهزة األمنية.
ولفــت إىل أن قطــع راتــب أبــو كــرش 
حواجــز  لوضــع  الســلطة  مــن  محاولــة 
انتــزاع حكــم  مــن  والرتهيــب  الخــوف 
قضــايئ قانــوين مــن املحكمــة العليــا 
 2005 عــام  للمجنديــن  يعيــد 
وإداريــا  ماليــا  القانونيــة  حقوقهــم 

ومعنويا، ومنحهم األمان الوظيفي.
مواقــف  الوطنيــة  اللجنــة  ومثنــت 
الفصائل الوطنية التي أكدت حقوق 
واملرشوعــة  العادلــة  املوظفــن 

قانونيا ووطنيا.
مــن  أول  كــرش،  أبــو  كشــف  بــدوره، 
أمــس، النقــاب عــن أن الســلطة تجري 
عمليــات تحــري عــن أســاء موظفــن 
غــزة، معظمهــم  قطــاع  عموميــن يف 
التــي  املطلبيــة  اللجــان  رأس  عــى 
تطالب بإنهاء قضايا وظيفية عالقة.

موظفــــو تفريغــــات 2005: مســـاس السلطــة 
برواتبنــــــــا "إعـــــالن حـــــــرب" علــــى حقوقنــا

غزة/ فلسطن: 
الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
خالــد  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة 
البطــش، إن اعتقــال جهــاز األمــن 
"الشــاباك"  اإلرسائيــيل  العــام 
رهائــن،  واتخاذهــم  األرسى  ذوي 
وابتزازهــم للضغــط عــى أبنائهم، 
منظــا  دولــة  "إرهــاب  يشــكل 

ووقحا".
ترصيــح  يف  البطــش،  ودعــا 
مؤسســات  أمــس،  صحفــي، 
حقــوق اإلنســان واألمــم املتحــدة 
للتدخــل إلطــاق  وكل املعنيــن 
عمــر  األســرين  والــدة  رساح 

وغيث جرادات دون تأخر.
تبقــى  أن  ُيعقــل  "ال  وأضــاف: 

يف  جــرادات  عطــاف  األخــت 
الســجون الصهيونيــة، رهًنــا ملزاج 

ضابط شاباك مجرم".
مســؤولية  االحتــال  وحّمــل 
بهــا،  املســاس  أو  ســامتها 
وقــف  رضورة  عــى  مشــدًدا 
األرسى  ذوي  اتخــاذ  سياســة 

رهائن حن الطلب.

ووجــه القيــادي البطــش التحية 
أهــايل  وإىل  جــرادات  لعائلــة 
بلــدة ســيلة الحارثيــة يف جنن 

"حاضنة املقاومة والجهاد".
مــن  عامــًا(   49( وعطــاف 
الحارثيــة،  الســيلة  بلــدة 
وغيــث  عمــر  األســرين  والــدة 
يتهمهــا  اللذيــن  جــرادات، 
االحتــال بتنفيذ عملية إطاق 
املــايض،  ديســمرب  يف  النــار، 
"حومــش"  مســتوطنة  قــرب 
نابلــس  مدينــة  غــريب  شــايل 

يف الضفة الغربية املحتلة.

البطش: اتخاذ ذوي األرسى رهائن لدى االحتالل إرهاب منظم

ناجح عاصي
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نقاط وحروف
د. محمود العجرمي

سيناريو الحرب القادمة
لقــد عايــش محــور املقاومة عىل جبهاته الشــالية والجنوبية معارك 
طاحنة مع كيان العدو الصهيوين امتدت لعقود، قبل وبعد العدوان 
السافر عىل لبنان الشقيق واحتالل جنوبه عام 1978 , التي امتدت 
حتــى دحــره عــام 2000 تحــت رضبــات املقاومــة اإلســالمية اللبنانيــة 
ورأس حربتها حزب الله، وحتى متوز من عام 2006، تلك املعارك 
املجيدة التي حقق فيها رجاله األماجد انتصارات تســجل يف أنصع 
أســفار التاريــخ اإلســالمي املقــاوم. وكان حــزب اللــه يقاتل عىل تلك 
الجبهــة وحيــدا وقــد أراد العــدو بذلــك االســتفراد بــكل ميــدان حتــى 

يتسنى له إنجاز أهدافه السياسية التي يريد.
وهــذا مــا أقــدم عليــه أيضــا جنوبــا حــن اجتــاح الضفــة الفلســطينية 
املحتلــة عــام 2002 بعــدوان " ســوره الواقــي " وصمــود وتضحيــات 

جيننغراد املمتدة حتى الغد.
الدامــي قبيــل  العــزة والشــموخ عاشــت ذاك املخــاض  كــا أن غــزة 
ذلك يف الخامس والعرشين من حزيران يف عام 2006 حن خاض 
فرســان كتائب الشــهيد عز الدين القســام وفصائل املقاومة األخرى 
فجر يوم مجيد معركتهم البطولية التي وسمت بـ "الوهم املتبدد".

وتســتمر عــىل الجبهــة الجنوبيــة مالحــم النــزال مــرورا مبعــارك الفرقان 
وليــس انتهــاء بســيف القــدس املــرشع أبــدا مــا بقي يهودي مســتوطن 

واحد عىل الرتاب الوطني الطهور.
وتــدرك فصائــل ودول محــور املقاومــة وبالتنســيق فيــا بــن أركانهــا، 
بل وتســتخلص دروســا جديدة من بينها حرمان العدو من االســتفراد 

بأطرافها يف حال ارتكابه أي مغامرات أو حاقات قادمة. 
أي  أن  جــي  نحــو  وعــىل  وجنوبــا  شــاال  املقاومــة  قــادة  أعلــن  وقــد 
املبــارك  األقــى  باملســجد  املــس  يســتهدف  اســرتاتيجي  عــدوان 
سيكون وباال عىل الكيان االستيطاين يف فلسطن املحتلة، فمحور 
املقاومــة يؤكــد أن ســيناريو املعــارك القادمة ســيهدف إىل تشــتيت 
قواه وتفتيت زخم نريانه وإحداث اخرتاقات واسعة وذات بعد يشق 
طريقــه عميقــا وعــىل غــري جبهــة وفــرض قواعد اشــتباك غري مســبوقة 
معه، معارك تتدحرج إىل حرب رضوس تتشكل معها جبهات قتالية 
ثــالث شــاال مــع حــزب اللــه ويف قلب العدو يف الضفة الفلســطينية 
املحتلــة وعــىل جبهــة املقاومــة املظفــرة يف قطــاع غــزة، يف الوقــت 
الــذي قــام فيه شــعبنا الفلســطيني املرابط يف وطنــه بتمرينه العمي 
لذلك حن فتح جبهاته يف الضفة وغزة ومبساندة وتضحيات شعبنا 

الصامد املنغرس يف أرضه التي احتلت عام 1948.
مياديــن  ويف  املعــارك  هــذه  أن  يقينــا  الصهيــوين  العــدو  ويعلــم 
القتــال املتعــددة ســتدك أهدافــا اســرتاتيجية تتمثــل يف املطــارات 
الكهربــاء  توليــد  ومحطــات  التحتيــة،  والبنــى  واملدنيــة،  العســكرية 
والطاقة، واملوانئ، ومصفاة النفط يف خليج حيفا، ومخازن األمونيا، 
ومســتودعات البــرتو كيمياويــات، واملعســكرات ومخــازن األســلحة، 
ووزارة الدفــاع " الكريــاه "، ورئاســة األركان، وتجمــع وحشــودات قواتــه 
املختلفــة واألهــداف املســتجدة األخــرى، وهــي يف جلهــا معلومــة 

ومحملة عىل بنوك األهداف شاال وجنوبا.
والعــدو يعــرتف بــأن محــور املقاومــة ميتلك مخزونا وقــدرة صاروخية 
ضخمة تغطي كل مساحة الوطن املحتل وبرؤوس تدمريية باألطنان 

وبدقة عالية.
أن  العــدو  ويعلــن  بــل  واألكيــد،  املجــرب  فعلهــا  لألنفــاق  وســيكون 

طائرات الدرونز بصنوفها املتعددة ستكون سيدة الحرب القادمة.
بــل ويخــى جيــش االحتــالل النــازي أن متتــد هــذه املعــارك لتشــمل 
ميادين قتال متعددة لجبهات أخرى يف سوريا والعراق وإيران نزوال 

إىل الجبهة الشعبية األردنية.
تطورات ممكنة ومتوقعة واملبرشات ال تحى واملؤرشات ترتا.

إعالن طرح عطاء رقم 2021/67-2022م 
تعلن جامعة األقى بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2021/67-2022م( 
والخاص بشراء وتوريد كرسي موظف للجامعة. 
فعــىل الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الشــئون  الحرازيــن – مبنــى  الرئيــي  الفــرع   - اللــوازم واملشــرتيات  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 
مســرتدة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 

املوافق 2022/01/13م ، الساعة الواحدة ظهرًا.
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم األحــد 

املوافق 2022/01/16م الساعة الواحدة ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك 

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

 إدارة جامعة االقى

إعالن طرح عطاء رقم 2021/77-2022م 
تعلن جامعة األقى بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2021/77-2022م( 

والخاص بشراء وتوريد زي 
لقسم األمن والحراسات في الجامعة. 

فعــىل الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون  الفــرع  اللــوازم واملشــرتيات -  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري 
مسرتدة )50 شيكل( خمسون شيكل ال غري، يف موعد أقصاه يوم الخميس 

املوافق 2022/01/13م ، الساعة الواحدة  ظهرا.
علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم األحد املوافق 

2022/01/16م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك بنيك مصدق.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة االقى

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الثالثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/01/18 وحتى الساعـة 1 ظهرًا 

 2022/01/18 املوافــق   الثالثــاء   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 2ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئيي بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء املـوافـق  

2022/01/11  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 01/ 2022

 B200 الخاصــة: توريــد باطــون جاهز
حسب الطلب

 وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل 
بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات 
مراجعة مقر الجمعية الكائن شال أبراج األندلس – الكرامة – محافظة غزة  ، 
وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية 
والنصف ظهرًا، ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 2022/01/11م وحتى متام 
الساعة الثانية والنصف من يوم االربعاء املوافق 2022/01/12م، للحصول 

عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــال 

ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.
• رسوم رشاء كراسة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

• األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة 5 % من أحد البنوك العاملة 

يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3 شهور.
• ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء عىل أكرث من رشكة.
• يحق للجمعية الغاء العطاء اذا تتطلب ذلك.

• أجرة اإلعالن ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء.
• يوجد اجتاع متهيدي لإلجابة عىل استفسارات املشاركن بالعطاء يوم 

الخميس القادم املوافق 2022/01/13م الساعة العارشة صباحا.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق2022/01/13 م 
الســاعة الثانيــة عــرا وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة والنصــف  مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثي الرشكات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار االتصــال عــىل هاتــف رقــم: 082877333 أو عــر بريدنا 
االلكرتوين: Rowad.ssd@gmail.com.       جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن اعادة طرح عطاء 2022/01
تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن اعادة طرح عطاء 

حفر وصيانة آبار مياه يف قطاع غزة

غزة/ صفاء عاشور:
ضــد  وقفــة  يف  مشــاركون  دعــا 
االحتــالل  مــع  عربيــة  دول  تطبيــع 
عــن  البحــث  إىل  اإلرسائيــي 
مبتكــرة  وســبل  إســرتاتيجية 
وإطــالق  التطبيــع،  ملناهضــة 
ملقاطعــة  تدعــو  رشف  مواثيــق 

االحتالل. 
الوقفــة  يف  املشــاركون  وأعلــن 
الهيئــة  نظمتهــا  التــي  الشــبابية 
يف  والثقافــة،  للشــباب  العامــة 
ســاحة الجنــدي املجهــول مبدينــة 
غــزة، أمــس، مشــاركتهم يف حملة 
مــع  التطبيــع  ملناهضــة  الهيئــة 
بــكل أشــكاله ومقاطعــة  االحتــالل 

كيانه.
وقــال الناشــط الشــبايب أحمــد أبــو 
الفلســطينية  القضيــة  إن  ســلمية 
كانــت وســتبقى القضيــة املركزية 
األوىل لألمــة العربيــة واإلســالمية 
عــىل الرغــم مــن محــاوالت الكيــان 
اإلرسائيــي إنهــاء حضورهــا عربيــًا 
وإســالميًا عــر جهــوده املمنهجــة 
الحكــم  أنظمــة  مــن  عــدد  مــع 

العربية.
وأكد أبو سلمية خالل كلمة له يف 
الوقفــة أن وقــوع عــدد مــن الــدول 
الســيايس  التطبيــع  براثــن  يف 
ال  الفكــري  وحتــى  واالقتصــادي 
يلغي أن الشعوب العربية مل تفتأ 

تنبض بحب فلسطن.

وأضــاف: إن مشــاركتنا يف الحملــة 
لتعزيــز  تــأيت  للتطبيــع  املناهضــة 
مــع  أشــكالها  بــكل  املقاطعــة  مبــدأ 
الشــعبي  التالحــم  رضورة  تأكيــد 
التاريخيــة  الحقــوق  مــع  املنســجم 
لــكل  الرافضــة  للفلســطينين 

محاوالت التطبيع.
وشــدد أبــو ســلمية عــىل أن مقاطعة 
كل  عــىل  تتــم  أن  يجــب  الكيــان 
والفكريــة  الثقافيــة  األصعــدة 
والسياســية واالجتاعية والرياضية 
والفنيــة، رافضــًا أي محاوالت لجعل 
التطبيــع مــع االحتــالل واقعــًا مقبــواًل 
كا تسعى بعض األنظمة العربية.

ودعــا إىل رضورة البحــث عــن ســبل 
ملقاومــة  مبتكــرة  وإســرتاتيجيات 
والعمــل  االحتــالل،  مــع  التطبيــع 
تدعــو  رشف  مواثيــق  إطــالق  عــىل 

ملناهضــة التطبيــع وتدعــم مقاطعــة 
االحتالل.

ونبه أبو سلمية إىل رضورة مقاطعة 
كانــت  مهــا  االحتــالل  منتجــات 
املنتــج  دعــم  وتعزيــز  الظــروف، 
واإلســالمي،  والعــريب  الوطنــي 
فكــرة املقاطعــة  إرســاء  إضافــة إىل 
عــر  االحتــالل  لدولــة  اإلعالميــة 

وسائل اإلعالم.
االحتجاجيــة  الوقفــة  أن  يذكــر 
التــي  الفعاليــات  إطــار  يف  تــأيت 
للشــباب  العامــة  الهيئــة  أطلقتهــا 
حملــة  مــع  بالتعــاون  والثقافــة 
املقاطعــة - فلســطن، مطلــع العام 
مواجهــة  بهــدف   ،2022 الحــايل 
التطبيــع العــريب مــع دولــة االحتــالل 
كل  عــىل  مقاطعتــه  إىل  والدعــوة 

املستويات.

رام الله/ فلسطن:
قال الناشط فايز سويطي: إن السلطة يف رام الله فاقدة 
للرشعيــة منــذ 13 عاًمــا، والقــرار الــذي أصدرتــه محكمــة 

صلح دورا بالخليل بحبسه ثالثة أشهر "قرار مسّيس".
وأضاف سويطي يف تريح أمس، أنه ال يعرتف بالقرار 
محاكمتــه  أن خلفيــات  إىل  مشــرًيا  بالســلطة،  حتــى  وال 
تدور حول منشــور كتبته عىل فيســبوك قبل 4 ســنوات، 
وطالب فيه وزير الحكم املحي الســابق حســن األعرج 
بتحمــل مســؤولياته بوقــف هــدر املــال العــام وخاصة يف 

البلديات.

بروكسل/ فلسطن: 
أعلنت "مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني" تشكيل 
مجموعــة ضغــط ملصلحــة القضيــة الفلســطينية يف القــارة 
األوروبيــة. جــاء ذلــك يف أول اجتــاع للمكتــب التنســيقي 
للمبادرة، يف عام 2022، تبنت املبادرة خالله اقرتاحات 
عــدة، وفــق بيــان ُنــرش، أمــس، عــر صفحتهــا الرســمية عــىل 

موقع التواصل االجتاعي "فيسبوك".
وبحســب البيــان فقــد اتفــق عــىل تشــكيل مجموعــة ضغــط 
لصالــح القضيــة الفلســطينية يف القــارة األوروبيــة، "قامئــة 
مئتــي  عــىل  عددهــم  يزيــد  الذيــن  املبــادرة  أعضــاء  عــىل 

شخصية وموزعن عىل 18 ُقطًرا".
كــا متــت املوافقــة باإلجــاع عــىل عقــد ثالثــة مؤمتــرات 
حوارية داخلية ألعضاء املبادرة، للتباحث يف قضايا الهم 
العــام  وخريــف  وصيــف  ربيــع  خــالل  الفلســطيني  الوطنــي 
بنصــوص  "وعمــاًل  أنــه  إىل  املجموعــة  وأشــارت  الجــاري. 
تســيري  يتضمــن طريقــة  الــذي  للمبــادرة  األســايس  النظــام 
أعالــه )تنســيق ثــاليث( عــىل رأس املبــادرة بحيــث يتبــادل 

قــذف  قضايــا  ســبع  ضــده  رفعــت  الســلطة  أن  وأوضــح 
وتشهري وقدح مقامات: سقطت ثالثة، وما زالت ثالث 
قضايــا مســتمرة، واالثنــن صــدر ُحكم إدانــة يف إحداها، 
تحــدد  أخــرى مل  تهمــة  أضافــت  أن املحكمــة  الفًتــا إىل 
طبيعتهــا، واكتفــت برقمهــا القانــوين إمعاًنــا يف تســييس 

القضاء إلدانته بأي طريقة.
وإلغــاء  االعتقــاالت  وقــف  حتــى  نســكت  "لــن  وتابــع: 
املحاكــم السياســية وجلــب العدالــة لنــزار بنــات، الــذي 
ُقتل عىل أيدي أجهزة أمن السلطة )..( يبدو أن السلطة 

مل تتعظ، وما زالت تواصل مالحقة الرشفاء".

ثالث شخصيات اإلدارة سنويا".
عامــا  منســقا  النــر  أبــو  أحمــد  تعيــن  تــم  أنــه  وأوضحــت 
للمبادرة خالل العام الجاري، وماجد الزير نائًبا أول، وعمر 
فــارس نائًبــا ثانًيــا، عــىل أن يتــم مع نهاية العــام عقد جمعية 
جديدتــن  و"ترويــكا"  تنســيقي  مكتــب  الختيــار  عموميــة 

للفرتة التي متتد إىل عام 2025.
ُيشــار إىل أن "مبــادرة فلســطينيي أوروبــا للعمــل الوطنــي"، 
تجمع شــارك يف تأسيســه فلســطينيون من مختلف الدول 
األوروبيــة، وأعلــن إطالقــه يف آذار/ مــارس 2020، حيــث 

يتخذ من مدينة بروكسل مقرا له.
ومــن ضمــن أهدافــه، توحيــد الجهــود يف القــارة األوروبيــة 
فلســطينيي  دور  وتفعيــل  الفلســطينية،  القضيــة  لخدمــة 
القــوى  مــع مختلــف  التواصــل  تفعيــل  إىل  إضافــة  أوروبــا، 
صمــود  يعــزز  مبــا  األوروبيــة،  والشــخصيات  واألحــزاب 
املخيــات  كل  ويف  أرضهــم  عــىل  الفلســطينين 
والتجمعــات الفلســطينية، بحســب مــا نــرش عــىل املوقــع 

الرقمي للمبادرة.

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
سلســلة من املعاناة عاشــها الفتى ســليم 
النــوايت )17 عاًمــا( عــىل فــراش املــرض، 
ص األطباء يف قطاع غزة حالته  بعدما شخَّ
رسطــان  مبــرض  إصابتــه  نتيجــة  بالخطــرية 
الــدم أو مــا ُيعــرف بـ"اللوكيميا"، وإقرارهم 
الضفــة  ملستشــفيات  تحويلــه  بــرضورة 

الغربية لتلقي العالج الالزم.
رحلــة العــذاب التي انتهت بوفاة "ســليم" 
مســاء أول مــن أمــس، بــدأت يف الحــادي 
عــرش مــن نوفمــر/ ترشين الثــاين 2021، 
يف  االحتــالل  ســلطات  ماطلــت  حينــا 
إىل  القطــاع  مــن  بالخــروج  لــه  الســاح 
بالضفــة  نابلــس  يف  النجــاح  مستشــفى 
"الفحــص  حجــة  تحــت  املحتلــة  الغربيــة 
األمني"، إذ رفضت التريح أربع مّرات.

وبعد حصول الفتى "سليم" عىل موافقة 
إرسائيليــة بالخروج إىل مستشــفى النجاح 
يف 26 ديســمر/ كانــون األول املــايض، 
يف  املدنيــة"  "الشــؤون  األخــرية  أبلغــت 
قطــاع غــزة قبــل املوعد بخمســة أيــام، أنها 
ال تســتطيع اســتقبال الفتــى لعــدم وجــود 

تغطية مالية له من وزارة الصحة برام الله، 
حسب ما روى جال النوايت عم الفتى.

يروي النوايت الذي رافق "سليم" لصحيفة 
"فلســطن"، أن العائلة أرّصت عىل خروج 
حالتــه  لتدهــور  نظــًرا  العــالج  لتلقــي  ابنهــا 
عمــه  برفقــة  "ســليم"  وتوجــه  الصحيــة، 
جال، إىل مستشفى النجاح يف نابلس.

وعند وصول الفتى "سليم" إىل مستشفى 
النجــاح، رفــض موظــف التحويــالت لديهــا 
إدخالــه لقســم األورام، نظــًرا إلبــالغ األخــرية 
العائلــة بعــدم متكنهــا مــن اســتقباله نتيجة 
عــدم وجــود تغطيــة مالية مــن وزارة الصحة 

برام الله، وفق النوايت.
إىل  للتوجــه  اضطــر  إنــه  النــوايت،  ويقــول 
التابعــة  الخــارج  يف  التحويــالت  دائــرة 
إىل  األخــرية  وحّولتهــم  الصحــة،  لــوزارة 
قســم األورام يف مجمــع فلســطن الطبــي 
"رفــض  األخــري  لكــن  اللــه،  بــرام  الحكومــي 
الفتــى  ســن  أن  ذريعــة  تحــت  اســتقباله" 
مجــال  "ال  أوراقــه  عــىل  وختــم  عاًمــا،   17

الستقبال املريض".
وّظلت رحلة العذاب مستمرة واملاطلة 

رفضها 4 مرات.
وأوضح حجازي، لصحيفة "فلسطن"، أن 
إدارة املستشــفى تواصلــت مع "الشــؤون 
ديســمر   23 بتاريــخ  غــزة  يف  املدنيــة" 
إمكانيتهــا  بعــدم  وأبلغتهــم  املــايض، 
مــرىض  مــن  جديــدة  حــاالت  اســتقبال 
األورام، "لكــن تفاجئنــا بــأن والده قدم إىل 

املستشفى".
التوجــه  املريــض  أمــام  "كان  وأضــاف: 
كــا  االستشــاري  أو  املطلــع  ملستشــفى 
أعلنت وزارة الصحة عن ذلك ســابًقا، بأن 
هاتــن املستشــفين يســتقبالن املرىض 

بداًل من النجاح".
اســتقباله،  مُتانــع  وتابــع: "املستشــفى ال 
الصحــة  وزارة  تتواصــل  أن  األصــل  لكــن 
كحالــة  باســتقباله  وإبالغهــا  إدارتهــا  عــىل 
مل  مــا  وهــو  معــه،  والتعامــل  اســتثنائية 
اإلشــكالية  أن  مؤكــًدا  الــوزارة"،  تفعلــه 
األساســية هي "عدم إبالغ الوزارة برضورة 

استقباله".
املاليــة  "األزمــة  أن  عــىل  حجــازي  وشــدد 
مــا  النجــاح  مستشــفى  منهــا  تعــاين  التــي 

النــوايت  "ســّيدة املوقــف"، بعدمــا توجــه 
مــرة أخــرى إىل "العــالج بالخــارج"، عقــب 
رفــض مستشــفيات الضفة اســتقباله، إىل 
أن حصــل "ســليم" عــىل موافقــة لتحويلــه 
إىل مستشــفى "أُخلــف" يف )تــل أبيــب(، 

بتاريخ التاسع من يناير الجاري.
وبعــد كل هــذه املاطلــة والعذاب، فارق 
يف  حقــه  يأخــذ  أن  دون  الحيــاة  "ســليم" 
العالج، بســبب "األزمة املالية" بن وزارة 

الصحة ومستشفى النجاح.
التــي تعصــف  املاليــة  األزمــة  وتصاعــدت 
األخــرية،  اآلونــة  يف  النجــاح  مبستشــفى 
حكومــة  عــىل  املســتحقة  الديــون  نتيجــة 
حــوايل  والتــي وصلــت  اللــه،  بــرام  اشــتية 
420 مليــون شــيقل، والتــي أوقفــت عــىل 

إثرها استقبال مرىض رسطان الدم. 
مستشــفى  مديــر  مــع  يقــول  جهتــه،  مــن 
النجاح د. كال حجازي، إنه جرى تحويل 
املريــض النــوايت من غــزة إىل وحدة رشاء 
الخدمــة يف وزارة الصحــة بــرام اللــه بتاريخ 
11 نوفمــر املــايض، وتــم املوافقــة عــىل 

االحتــالل  لكــن  يوًمــا،   13 بعــد  التحويلــة 

زالــت تــراوح مكانهــا، إذ مل تدفــع الســلطة 
أي مبالــغ لهــا حتــى اآلن، أو إبــداء ُحســن 

نية تجاه حلها".
لوقــف  اضطــرت  املستشــفى  أن  وبــّن 
عــىل  أورام جديــدة  حــاالت  أي  اســتقبال 
إثــر األزمــة، إال يف حــاالت اســتثنائية، بعــد 
تلقيهــم بــالغ من وزارة الصحة ورفضها من 

مستشفيات "املطلع واالستشاري".
تتجاهــل  الحكومــة  أن  حجــازي،  وأوضــح 
دفع الديون املرتاكمة عليها للمستشفى 
إىل  وصلــت  حيــث   ،2018 عــام  منــذ 
أن  إىل  مشــرًيا  شــيقل،  مليــون   420

خدمــات  مقابــل  كانــت  املســتحقات 
تقدمهــا املستشــفى ملــرىض محولن من 

الوزارة والخدمات العسكرية.
الخاصــة  امليزانيــة  تكلفــة  بــأن  وأفــاد 
مليــون   135 تبلــغ  باملستشــفى 
األدويــة  نفقــات  لتغطيــة  ســنوًيا،  شــيقل 
ورواتــب  الطبيــة  واملســتهلكات 
الخدمــات  إىل  إضافــة  املوظفــن، 
املساندة وعقود النظافة وأعال الصيانة 

يف املستشفى.

الفىت "النوايت".. 
ضحية تنصل السلطة من دفع ديون مستشفى النجاح

الناشط سويطي: السلطة فاقدة للرشعية 
ولن نسكت حىت إلغاء المحاكم السياسية

إعالن تشكيل "مجموعة ضغط 
فلسطينية" يف القارة األوروبية

دعـــــــوات إلسرتاتيجيـــــــة مبتكــــرة 
لمناهضـــــة التطبيـــع مـــع االحتــالل

مشاركون في وقفة بمدينة غزة أمس   )تصوير/ ياسر فتحي(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وتقدم عليها مبسافات بعيدة، وهي ما زالت تحبو خلفه الهثة، وكلام 
حاولت القيام كبت مرة أخرى.

شــعبنا يدخــل عــام 2022 ومــا زال يحمــل األمــل لعــل اللــه يحــدث بعــد 
ذلــك أمــرًا، ولكنــي ال أظــن أن الرهــان عــى صــر الشــعب الفلســطيني 
وطــول نفســه مــن قبــل قيادتــه ســيكون مــررًا عــام 2022، ويــا ويــل كل 
مــن مل توقظــه الزفــرات التــي يطلقهــا شــعبنا بــن الحــن واآلخــر، فغضبــة 
الشعب إذا انطلقت ستكون مدمرة، ولن ينجو منها كل من صنع راحته 
عــى حســاب تعبــه، وغنــاه عــى حســاب فقــره وســعادته عــى حســاب 

همه.
ولذلك يجدر بهذه القيادة أن تستفيق من غفلة مطبقة وأن تفض عنها 
بطانة فاسدة سيئة، أوهمتها بصحة كل خطوة أقدمت عليها ونجاح كل 
مــروع قدمتــه وعبقريــة كل فكــرة تتبنهــا، ولــو أنهــا أصغــت قليال لنبض 

الشعب وصوت الحق لعرفت أنها َتجّد السري يف الضالل البعيد.
رمبــا يكــون النــداء األخــري للقيــادة الواهمــة نحو اإلصغــاء لصوت الضمري 
بأال مير عام 2022م دون أن يعدل هذا املســار املنحرف ويعاد ضبط 
البوصلة ويقبض الربان عى دفة السفينة بقوة ليوجهها نحو بر األمان.

فيــام أيهــا القيــادة الفلســطينية: الشــعب الفلســطيني أجــل مــن أن يهان 

رســمية- بإنجــازه يف نهايــة العــام املنــرم، بطــول 65 كــم عــى 
طــول حــدود قطــاع غــزة، بتكلفــة 3 مليــار شــيقل، وبعــد 4 ســنوات 
مــن العمــل عــى مــدار الســاعة، هــو واحــد مــن التحديــات الكبرية 
التي تواجه املقاومة، وسيضطرها إلجراء مراجعات أو تراجعات 
يف العديــد مــن خطــط وتكتيــكات "الــدرج"، أو مفاجئتنا عند أول 
اختبــار، والحديــث يــدور عــن أكــر التحصينات اســراتيجية بنظر 
)إرسائيــل(، الــذي تعتقــد أنــه ســيحّد مــن إمكانيــة اجتيــاز الســياج 
األمني مع قطاع غزة عر األنفاق، وكذلك من فوقها عر عمليات 

التسلل.
مل تكــن كتائــب القســام مرمجــة جينًيــا للتأقلــم مــع الضعــف أمــام 
العدو يف حالة هذا الجدار، فبّثت مطلع هذا األسبوع، مشاهد 
تعــرض ألّول مــرّة لشــهداء العمليات البحريــة الخاصة وتدريباتهم 
أو مــن ســّمتهم "صقــور الســاحل"، فيــام بــدت بأنهــا رســالة للعــدو 
بــأن الجــدار لــن يصّدهــا عــن اخراقــه حــن تقرر ذلــك، فأعادت له 
مــن الذاكــرة اقتحــام قاعــدة زيكيــم البحريــة، أول فرقــة بحريــة يف 

الذراع املسّلح لحامس.

االنقســام  دوامــة  يف  غــارق  الفلســطيني  والشــعب   2007 عــام  منــذ 
تــردٍّ عــى مختلــف  والحصــار والجمــود الســيايس، ومــا لحــق ذلــك مــن 

املستويات االقتصادية والثقافية واالجتامعية.
هــذه  مــن  الخــروج  محــاوالت  كل  فشــلت  الطويلــة  الفــرة  هــذه  خــالل 
الفلســطيني  الشــعب  هــو  الحــال  اســتمرار هــذه  الدوامــة وكان ضحيــة 

فقط.
ورغــم تجــرع شــعبنا العظيــم مــرارة هــذه الحــال فإنه مل يتوقــف لحظة عن 

العطاء والتضحية من أجل الوطن.
مل َيْكفــر شــعبنا العظيــم بالوطــن ومل َيْســأم من حــب األرض، ومل يعرض 

عن القيم واملعاين الوطنية التي ترىب عليها.
رمبا كان أحد أهداف بقاء هذه الدوامة التي أجر الشعب الفلسطيني 
عــى الغــرق بهــا، دفعــه للتخــي عــن القيــم الوطنيــة التــي ظــل متشــبثًا 
بهــا طــوال فــرة رصاعــه مــع املحتــل وضحــى يف ســبيلها تلــك التضحيــة 
الغاليــة، ولكــن يخرنــا الواقــع أن مــن راهنوا عى موت الروح الوطنية يف 
شــعبنا قــد خــروا رهانهــم، بــل إن هــذه الــروح تســمو وتتألق، وتتشــابك 
أوارص شعبنا أكر كلام كانت املحنة أشد، وهو ما ظهر جليًا يف حرب 
ســيف القــدس، ولذلــك أصبــح مــن نافلــة القــول أن شــعبنا ســبق قيادتــه 

هــي  الفلســطينية  للمقاومــة  والعســكرية  األمنيــة  النجاحــات  كل 
تســجيل نقــاط وانتصــارات ضمــن معركــة قامئة ومحتدمــة، تغّلف 
عــن  القــدرة  نــزع  بالــرورة  تعنــي  ال  لكنهــا  بالصمــت ضجيجهــا، 
جيــش االحتــالل وأجهزتــه األمنيــة، فالربــة التــي يتلقاهــا قــد ال 

تزيده قوة، لكنه حتاًم يتأمل ويتعّلم ويرّد.
هــذه الحالــة تحفزنــا عــى التيقــظ الدائــم أمام عــدّو يخيفه الهدوء 
مــن  جــوالت   4 بعــد  قــادًرا  بــات  حتــى  الحــرب،  مــن  أكــر  معنــا 
املعــارك، عــى أن يســمع نوايانــا دون توقعهــا، والتي يغلب فيها 
القــدرة عــى تحقيقهــا وليــس الظــن، وهــي حالــة ميــّر بهــا الكيــان 

عندما يكون متأهًبا لألسوأ.
وبينام نتكلم ونتداول مصطلح "قواعد االشتباك"، فمعنى ذلك 
أن هناك قواعد تتبدل من وقت إىل آخر، وتتكيف للطرف األكر 
قــدرة عــى الصمــود واملنــاورة والتعــايف، واألهــم يف حالتنــا، هي 
للطــرف األســبق يف إنتــاج الجبهــات وتجنيدهــا، إمــا بخلــق ظروف 

الهجوم أو الدفاع.
الجدار األريض الذي احتفل جيش االحتالل -يف مراسم تدشن 

وأعظــم مــن أن يكــر، وصوتــه يعلــو وال يعــى عليــه، فلتنصتــوا لصوتــه 
وإال فإن شعبنا لن يقبل أن مير عام آخر وهو يعاين االنقسام والحصار 
لــه كلمــة  والراجــع الــذي تشــهده كل املســتويات، وأظــن أنــه ســيكون 

فاصلة تصمت من بعدها القيادات ورمبا يكون صمتًا لألبد.
ولذلــك فــإن الوقــت أقــر بكثري مــن الخطوات الواجــب اتخاذها، ولكن 
أن تبــدؤوا بالتحــرك ذلــك أفضــل لكــم ومكفــر عــن ســيئاتكم وأرجــى لكــم 

عند شعبكم.
وأظن أن أوىل هذه الخطوات هو إنهاء االنقسام دومنا البحث كثريًا يف 

وسيلة إنهائه أو تعقيدات التفاصيل التي أرهقتم الشعب بها.
فلــم تعــد تهمــه تفاصيلكــم التافهــة، فبــادروا إىل إعــادة اللحمــة للنظــام 
ومجلــس تريعــي  واحــدة  خــالل حكومــة  مــن  الفلســطيني  الســيايس 
فاعــل وقضــاء نزيــه، ثــم بعــد ذلــك الســعي نحــو إجــراء االنتخابــات بــكل 
أنواعها عى أال يتجاوز نهاية 2022، وليكن شعاركم أن عام 2022 عام 
الوحــدة الوطنيــة، ولركــزوا جهودكــم بعــد ذلــك لتحســس وجــع املواطن 
وتصلحوا ما أفســدته ســنوات االنقســام العجاف التي طالت، وتعالجوا 
اآلثار املدمرة التي ستحتاج إىل وقت طويل لرميمها عىس أن تكونوا 

بذلك كفرتم عن الخطايا الوطنية التي ارتكبتموها.

جــاءت هــذه املشــاهد لتعــزز تقديــرات عســكرية إرسائيليــة بــأن 
حــامس تعمــل لتحقيــق عنــر املفاجــأة يف أي مواجهــة مقبلــة، 
وأنهــا قــد تنجــح بذلــك عــى الجبهــة البحرية بشــكل متقدم، وهي 
بذلــك تعــزز الســؤال املرهــق لــدى قيــادة العــدو: مــاذا ســتفعل 
)إرسائيــل( ضــد املحــاوالت املســتمرة لحــامس لتعزيــز قدراتهــا 

العسكرية، وخاصة البحرية؟
ليــس الجــدار اإلجابــة الكاملــة التــي تبحــث عنهــا )إرسائيــل(، بــل 
هــو النقــص الــذي يصــّور وضعيــة الدفــاع مــام تخشــاه الدولــة مــن 

الكتائب !
العمليــات  مــن مشــاهد  "القســام"  بهــا  تــرح  التــي مل  الرســالة 
البحرية الخاصة، هي أن زيادة التحصينات تشجع عى اخراقها 
أو االلتفــاف حولهــا، وتنشــأ عنهــا الحــرب املتنقلــة، التي قد يركز 
الهجــوم فيهــا عــى جبهــة أخــرى، أو يف جــزء مــن الجــدار، أو عــر 
بدائــل الســامء، وهــذا مصــري العديــد من الخطــوط الدفاعية التي 
وّثقها التاريخ، وترك الصفحة األخرية منه، لتضع كتائب القسام 

توقيعها.

كيف سينتهي عام 2022م؟

القّسام يكتب رّده عىل الجدار

المستشار/ أسامة سعد

فيا أيتها القيادة الفلسطينية: الشعب 
الفلسطيني أجل من أن يهان وأعظم من أن 
يكسر، وصوته يعلو وال يعلى عليه، فلتنصتوا 
لصوته وإال فإن شعبنا لن يقبل أن يمر عام آخر 
وهو يعاني االنقسام والحصار والتراجع الذي 
تشهده كل المستويات، وأظن أنه سيكون له 
كلمة فاصلة تصمت من بعدها القيادات وربما 
يكون صمتًا لألبد.

أحمد الكومي

جاءت هذه المشاهد لتعزز تقديرات عسكرية 
إسرائيلية بأن حماس تعمل لتحقيق عنصر 
المفاجأة في أي مواجهة مقبلة، وأنها 
قد تنجح بذلك على الجبهة البحرية بشكل 
متقدم، وهي بذلك تعزز السؤال المرهق 
لدى قيادة العدو: ماذا ستفعل )إسرائيل( 
ضد المحاوالت المستمرة لحماس لتعزيز 
قدراتها العسكرية، وخاصة البحرية؟

إعالن طرح عطاءين 
توريد احتياجات 
مشاريع مختلفة 

ضمن مساعدة األسر الفقيرة
احتياجــات  لتوريــد  عطاءيــن  طــرح  عــن  والســنة  الكتــاب  دار  جمعيــة  تعلــن 

مشاريع مختلفة لتوزيعها عى األرس الفقرية بحسب التايل :

املؤهلون لالشرتاك يف العطاءات :
هــذه  يف  باالشــراك  للراغبــن  ميكــن   : العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول   .1

العطاءات الحصول عى وثائقها من قسم املشريات مبقر الجمعية– شارع 
الرســمية  الــدوام  وذلــك خــالل ســاعات  يونــس،  الســنة- محافظــة خــان  أهــل 
ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء، 11 ينايــر 2022م. علاًم بأن االجتامع التمهيدي يوم 

الخميس 13 يناير 2022م، الساعة الحادية عر صباحًا مبقر الجمعية.
2. مثــن نســخة العطــاء : يتــم رشاء الكراســة مــن مقــر الجمعيــة الكائن يف خان 

يونس قيمة النسخة الواحدة  " 100 " شيكل غري مسردة.
3. كفالة دخول العطاء : تكون عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق، 

بقيمة 2 % من قيمة العطاء الواحد، عى أن يكون كل من عرض السعر وكفالة 
دخول العطاء ساري املفعول مدة 60 يومًا من تاريخ اإلقفال.

4. تســليم العروض : يتم تســليم العروض يف مقر جمعية دار الكتاب والســنة – 

محافظة خان يونس – بقسم املشريات، يف ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه 
رقم العطاء واسمه مرفقًا بتأمن دخول العطاء ويودع يف صندوق العطاءات علاًم 
بأن آخر موعد لتسليم العطاء بحسب اليوم والساعة املحددة يف الجدول أعاله.

5. موعــد فتــح العطــاءات : يف مقــر جمعيــة دار الكتــاب والســنة – محافظــة خــان يونــس 

قاعة االجتامعات  يف جلسة علنية  حسب اليوم والساعة املحددة يف الجدول أعاله.
رشوط عامة :

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة " فاتورة رضيبية ".

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الركة املتقدمة للعطاء. 

هاتــف  عــى  بالجمعيــة  املشــريات  بقســم  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
2053150 جوال 0599995756. 

.daralsunna.com@ كام ميكن مراجعة الصفحة االلكرونية للجمعية

رقم م
عدد املوضوعالعطاء

مشاريع
فتح موعد تسليم  العطاءات

املظاريف الساعة التاريخ

10 صباحًا17 يناير 2022م1توريد حرامات 12022-1
 11:00

صباحًا

10 صباحًا17 يناير 2022م1توريد طرود 22022-2
 12:30

مساًء

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

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

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

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

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

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

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

املحلية، الراء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولن املؤهلن املحلين وذلك حسب وثائق العطاء.
4. متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

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

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

6. نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــن املهتمــن مــن خــالل تقديــم طلــب خطــي عــى 

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

7. املروع غري  شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولن تقديم اسعارهم غري  شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار فاتورة صفرية .

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

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

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

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

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

رئيس بلديـة جباليا النزلة بتمويل من:

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

Country: Palestine – Gaza Strip

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

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

RFB Reference No.: MDPIIICII-1321113- 02

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

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

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

phase of the Municipal Development Program (MDP3).

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

water lines in Khalaf and Othman area 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

days after bid closing date.

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

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

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

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

8. The address referred to above is :

Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department
Mayor of Jabalia Alnazla     Funded by:
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غزة/ رامي رمانة:
الخــراء  الزراعيــة  األعــال  ريــادة  بتشــجيع  مشــاركون  أمــس،  أوىص 
واملســتدامة، والدفــع باتجــاه تكريــس مفهــوم رواد األعــال يف هــذا املجال، 

وإسناد الدعم لتطوير حاضنات ومناذج ريادة األعال.
كــا أوىص املتحدثــون بالعمــل عــى بنــاء نظام ملزيج صحيح من السياســات 
وخدمــات الدعــم لتهيئــة الظــروف لنظــام بيئــي لريــادة األعــال مبتكــر ومتطــور 
بالكامــل، والضغــط لتســهيل إجــراءات تأســيس وترخيــص الــركات الرياديــة 

الناشئة.
املارســات  جــودة  مــؤرشات  تحقيــق  مــن  التأكــد  إىل  املشــاركون  ودعــا 
وماءمتهــا للســياق، واملتابعــة املســتمرة لبنــاء التــوازن الخــاق بــني الشــقني 

النظري والعميل، ومشاركة الشباب أنفسهم يف جميع املراحل.
جــاء ذلــك خــال مؤمتــر لريــادة األعال الزراعية يف قطاع غزة، نظمته جمعية 
"الشــباب  عنــوان  حمــل  غــزة،  مبدينــة  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة 
رســمية  مؤسســات  عــن  ممثلــون  حــره  مســتقبلية"،  رؤيــة  نحــو  واالبتــكار 

ومجتمع مدين واقتصاديون.
كا دعا املشــاركون إىل مراجعة شــاملة ملنهاج التعليم الفلســطيني لجميع 
للرياديــني وتطويــر  املســتويات لتضمينهــا باملعــارف واملهــارات الروريــة 
روح الريادة والتفكري الخاق، سعيًا إلدماج الريادة يف املراحل املدرسية.

وأوىص املتحدثــون بتشــجيع قطــاع الخدمــات املاليــة عــى أداء دورهــم يف 
املنفعــة االجتاعيــة مــن خــال تخصيــص حوافــز وميزانيــة متخصصــة بدعــم 
لتقديــم  املســاندين  املســتثمرين  مــن  شــبكة  وإنشــاء  الرياديــة،  املشــاريع 

التمويل امليرس للمشاريع الريادية للشباب.
وتطــرق املديــر العــام لإلغاثــة الزراعيــة بغــزة م.تيســري محيســن يف الجلســة 

غزة/ صفاء عاشور:
ترخيــص  حملــة  أن  واملواصــات  النقــل  وزارة  أكــدت 
شــهدت  لهــا  القانونيــة  األوضــاع  وتصويــب  املركبــات 
عــى مــدار الشــهرين املاضيــني إقبــااًل كثيفــًا، حيــث كان 
املنتــرة يف  الرتخيــص  مراكــز  إىل  يتوجهــون  املواطنــون 

قطاع غزة باآلالف.
وقــال املديــر العــام للعاقــات العامــة واإلعام بــوزارة النقل 
واملواصات يف قطاع غزة، خليل الزيان: "إن نسبة اإلقبال 
عــى ترخيــص املركبــات التــي بــدأت بهــا الــوزارة منــذ تاريــخ 
24 أكتوبــر/ تريــن األول املــايض، فاقــت الـــ%60 وذلــك 

بعد أن كانت ال تتجاوز %37 فقط".
وبني الزيان لصحيفة "فلسطني" أنه ال ميكن اإلفصاح حتى 
اآلن عن عدد املستفيدين من الحملة لعدم انتهائها، الفتًا 
إىل أن آخــر موعــد لحملــة التخفيضــات ســيكون بتاريــخ 31 

من الشهر الجاري.
قادمــة،  لفــرتة  الحملــة  لتمديــد  مجــال  ال  أنــه  الزيــان  وأكــد 
مشــريًا إىل أن الــوزارة بصــدد تعزيــز الجانــب اإليجــايب لــكل 
من التزم برتخيص املركبات بعد انتهاء الحملة عرب تقديم 

مجموعة من الحوافز.
وشــدد عــى أنــه لــن يكــون هنــاك أي عــذر ملــن مل يســتفد 
مــن الحملــة ويرخــص مركبتــه ويســوي أوضاعهــا خــال هــذه 
الفــرتة، وأنــه لــن يكــون هنــاك أي تهــاون مــع أي مركبــة غــري 
مؤهلة عى الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض وسيتم 

التعامل معها حسب القانون.
عــن حملــة  أعلنــت  قــد  واملواصــات  النقــل  وزارة  وكانــت 
لرتخيــص املركبــات يف قطــاع غــزة يف 24 أكتوبــر 2021، 
وتســتمر لثاثــة أشــهر، وكانــت ضمــن جملــة مــن القــرارات 
ومــن  املواطنــني،  عــن  للتخفيــف  الحكوميــة  واإلجــراءات 
ترخيــص املركبــات  عــى رســوم  التخفيــض  ضمنهــا حملــة 

ورخص القيادة بنسبة 50%.

االفتتاحيــة إىل واقــع الزراعــة يف قطــاع غــزة بــني الصمــود والتنميــة مــن رؤيــة 
تحليلية.

وتحــدث محيســن يف كلمتــه عــن دور اإلغاثــة وتوجهاتهــا املســتقبلية، وعــن 
بعــض مظاهــر الريــادة الزراعيــة يف قطــاع غــزة وأبــرز التحديــات التــي تعــرتض 

طريق تطورها وسبل التغلب عليها ودور الشباب يف كل ذلك.
وبني محيسن أن ريادة األعال ُتشكل خيارًا ال بأس به لتحقيق األرباح وتلبية 
االحتياجــات االجتاعيــة ومراعــاة القضايــا البيئــة، وتقلــل البطالــة، وتحــدث 

تغيريًا إيجابيًا مفيدًا لاقتصاد عموما.
ولفــت إىل أن ريــادة األعــال الزراعيــة تولــد االهتــام بهــا فقــط يف العقــود 
التوريــد  الخصخصــة وظهــور ساســل  عــى سياســات  ردًا  القليلــة املاضيــة 
واالهتام بقضايا البيئة وســامة األغذية وجودة املنتج، اســتجابة لتحديات 

الريف.
وذكــر محيســن أن ريــادة األعــال الزراعيــة نبعــت مــن مصدريــن، األول تزايــد 
بطالة الشــباب الريفي مع عزوفهم عن العمل واالســتثار يف الزراعة، واألمر 
الثــاين املنافســة غــري املتكافئــة يف ظــل العوملــة حيــث زادت الضغــط عــى 

املزارعني املحليني الذين يحاولون تسويق عملهم دون نجاح كبري.
وعــرج محيســن يف حديثــه إىل اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجــه ريــادة 
الزراعــة عــايل املخاطــر، وتأثــري  أن االســتثار يف  األعــال املنزليــة، ومنهــا 
تغري املناخ عى الزراعة، وتشــجيع وترويج ثقافة ريادة األعال الزراعية يف 

أوساط الشباب.
وأشــار محســن إىل أن برامــج ريــادة األعــال الزراعيــة، تشــتمل عــى التدريب 
والتوجيــه والدعــم، والتحفيــز ومتكــني النظــام البيئــي للريــادة للمســاهمة يف 

مواجهة التحديات األخرى. 
وتضمــن املؤمتــر الــذي ُعقــد مبطعــم ســيدار بغزة، عى جلســتني حواريتني، 
األوىل حملــت عنــوان" التجربــة الحاليــة يف ريــادة األعــال الزراعيــة يف قطــاع 
غزة" أدارتها نهى الريف وخال الجلسة ُطرحت ثاث أوراق بحثية، الورقة 
األوىل للباحــث إســاعيل صبــح حــول "قــراءة  يف مبــادرات ريــادة األعــال 
واالجتاعــي"،  واالقتصــادي،  البيئــي،  املنظــور  مــن  غــزة  قطــاع  الزراعيــة يف 
والورقــة الثانيــة للدكتــور نبيــل أبــو شــالة تناولــت "األعــال الرياديــة النســائية 
يف ظــل الواقــع الفلســطيني"، والورقــة الثالثــة للباحــث محمــود الســقا تطــرق 
فيها إىل "التحديات التي تواجه ريادة األعال الزراعية من منظور شبايب".

أمــا الجلســة الثانيــة فقــد أدارهــا هــاين الرمــاوي، وحملــت عنــوان )توجهــات 
التكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  حــول  ورقــة  عــى  واحتــوت  مســتقبلية(، 
اللــه  للباحــث حمــد  الزراعيــة  الرياديــة  املشــاريع  مــع  يتــاءم  وتعزيزهــا مبــا 
األشــقر، وورقــة أخــرى للباحــث رامــي مــراد حــول البيئــة التمكينيــة والداعمــة 
أســاء  الرياديــة  الجلســة  ختمــت  حــني  يف  الزراعيــة،  الرياديــة  للمشــاريع 

السويريك يف استعراض تجربة ريادية لها يف تصنيع الخل الطبيعي.

خالل مؤتمر عقدته اإلغاثة الزراعية
توصية بتشجيع ريادة األعمال الزراعية 

المستدامة وتطوير الحاضنات

النقل والمواصالت: 
حملة ترخيص 

المركبات شهدت 
إقباًل كثيًفا ونسبة 
الترخيص فاقت %60

غزة/ فلسطني: 
كشــفت وزارة الزراعــة بغــزة عــن حقيقــة تصديــر الفراولــة إىل 

األسواق اإلرسائيلية يف الفرتة املاضية.
وأكد م.أدهم البسيوين املتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، 
أنــه مل ُتصــّدر أي مثــرة فراولــة مــن  أمــس،  إلذاعــة األقــى، 
قطــاع غــزة إىل الجانــب "اإلرسائيــيل"، وال صحة للمعلومات 
األســواق  يف  غــزة"  "فراولــة  بوجــود  االحتــال  ذكرهــا  التــي 

اإلرسائيلية.
الضفــة  مناطــق  إىل  ُتصــدر  الفراولــة  أن  البســيوين  وأضــاف 
فقــط، تســويقا محليــا، كحــق حرية للتبــادل التجاري، ومينع 

االحتال تصديرها لخارج األرايض الفلسطينية.
وأكــد أن محصــول الفراولــة هــو محصــول التصديــر األول يف 
قطاع غزة ويحظى باهتام كبري من املزارعني ويتميز برتاثه 

القديم.
وذكــر أن املســاحات الزراعيــة ملحصــول الفراولــة دامئــًا مــا 
تتعــرض العتــداءات مبــارشة مــن تجريــف وإطــاق نــار عــى 
املزارعــني وأخــرى غــري مبــارشة مــن تضييــق عــى املزارعــني 

ومنع تصديرها وتسويقها.
املزروعــة  املســاحات  فاقــت  العــام  هــذا  أن  إىل  وأشــار 
وتنــاٍم  ملحــوظ  ارتفــاع  وهنــاك  دونــم،  آالف   3 بالفراولــة 
بســبب  النتكاســة  تعرضــت  أن  بعــد  املســاحات  هــذه  يف 

االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة.

الزراعة بغزة تكشف 
حقيقة تصدير فراولة 

غزة لألسواق 
اإلسرائيلية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرعي
محكمة خان يونس الرعية
إعالم حكم جريدة

إىل املدعــى عليــه/ أحمــد صالــح أحمــد أبو جربوع من الســبع وســكان رفح ســابقًا 
واملقيــم حاليــًا يف اإلمــارات ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن لقــد حكــم عليــك 
بتاريخ 2022/1/3 يف القضية أساس 665 /2021 وموضوعها "تفريق للرر 
من الغياب" املرفوعة ضدك من قبل املدعية/ تحرير أمني سامل محارب وذلك 
بالتفريــق بينــك وبينهــا بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول وذلــك 
لبعدك وغيابك عنها مدة أكرث من ســنة با ســبب رشعي وال عذر مقبول حكًا 
غيابيًا بحقك قابًا لاعرتاض واالســتئناف لذلك صار تبليغك حســب األصول. 

وحرر يف 3 من جادى اآلخرة لسنة 1443هـ املوافق 2022/1/6.
قايض خان يونس الرعي - الشيخ/ أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/47(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: حمدي 
محمــد عبــد الســام الريــف مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 912530128 بصفتــه 
وكيــا عــن: 1 - فــادي مخيمــر ضــاين واملعــروف باســم/ فــادي مخيمــر خليــل 
الضــاين 2 - مايــكل مخيمــر ضــاين واملعروف باســم/ محمــد مخيمر حمز خليل 
الضــاين 3 - حمــزة مخيمــر ضــاين واملعــروف باســم/ حمــزة مخيمــر حمــزة خليــل 

الضاين 4 - فاتنة مخيمر ضاين واملعروفة باسم/ فاتنة عباس ممدوح داين.
مبوجــب وكالــة رقــم: 229746/2021 صــادرة عــن املفوضيــة الفلســطينية 

العامة كندا 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 978 القسيمة 1189 املدينة جباليا 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/1/11م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/42(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن  النجــار  حافــظ  املعطــي  عبــد  محمــد 
413384926 بصفتــه وكيــا عــن: حافــظ عبــد املعطي حافــظ النجار وعاد 
عبــد املعطــي حافــظ النجــار وفاطمــة كامل رباح النجــار )القبطي( وهاين عبد 

املعطي حافظ النجار 
مبوجب وكالة رقم: 5746/2009 صادرة عن كاتب عدل خان يونس + رقم الوكالة 
6844/2021 عن كاتب عدل خان يونس + رقم 9/1540/2009 عن الجاهريية 

العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 84 القسيمة 12 املدينة خان يونس 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/1/11م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرعي
محكمة خان يونس الرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
إىل املســتأنف ضــده/ ايــران الجنــدي عبــد الرحيــم عــيل مــن مــر وســكانها 
رقــم  ابتــداىئ  أســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول 
بينــك  واملتكونــة  الغيــاب"  مــن  للــرر  تفريــق   " وموضوعهــا   2021/709
وبــني/ ايــة محمــود عبــد الشــاعر مــن خان يونس وســكان خــان يونس من مقام 
محكمة االستئناف الرعية بخان يونس مصدقة مبوجب القرار االستئنايف 
أســاس رقــم 4381 املــؤرخ يف 2021/12/22م حكــًا قابــًا للطعــن لذلــك 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2022/1/9
قايض خان يونس الرعي
الشيخ/ أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
سلطة األرايض - اإلدارة العامة للمساحة

دائرة التسوية
إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد
يعلن للعموم أن الســيد/ حســن عبد الفتاح محمد ريدة قد تقدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعى كل من يدعي بحق الترف او املنفعة او امللكية أو 
التعــدي عــى حقوقــه أن يتقــدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خال مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعان.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: حسن عبد الفتاح محمد ريدة/ خانيونس 

2 - اسم املدينة أو القرية: بلدية خزاعة 
3 -اسم موقع االرض: خزاعة - الصويف

4 - رقــم القســيمة: 22 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن( ، رقــم القطعــة: 3 
"ماليــة " )حســب ادعــاء املواطــن(، املســاحة: 952 م2 ، الحصــة: كامــا ، 

نوع األرض: مريي
5 - الحدود مبوجب املخطط: 

الرقي: يرسى منصور موىس أبو طعيمة 
الغريب: ارشف حسني سلان أبو ريدة 

الشــايل: شــارع ترايب ومن ثم ورثة/ جمعة إســاعيل أبو طعيمة + إبراهيم 
ادريس موىس أبو طعيمة 

الجنويب: حمدان صالح موىس أبو طعيمة 
6 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليه بالراء من سمرية منصور 
موىس أبو طعيمة والتي آلت إليها بالقسمة الرضائية بينها وبني ورثة والدها 

واملسجلة بأسائهم لدى اإلدارة العامة لريبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح شال غزة املوقرة
 في القضية رقم 1401 / 2021

في الطلب رقم 2022/23
املدعيان )املستدعيان(:

1 - فايــزة ســليان عــى القــايض - مــن ســكان رفــح حــي الســام وتحمــل هوية 
رقم )918486523( 

ســكان  مــن  الــزواج(  بعــد  صهيبــان  )أبــو  القــايض  عــيل  ســليان  صبــاح   -  2
رفــح حــي الســام وكيلهــم العــديل/ محمــود محمــد عــيل القــايض مبوجــب 
الوكالــة العدليــة رقــم )2408/ 2021( والصــادرة عــن كاتــب عــدل رفــح وكيله 

املحامي/ عبد الرحمن عطوان - رفح
املســتدعى ضــده )املدعــى عليــه الخامــس(: أحمــد عبيــد عــيل أبــو عيــدة - 

خارج الباد حاليا وآخر مكان له شال غزة جباليا الصفطاوي.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

إىل املدعــى عليــه الخامــس )املســتدعى ضــده( املذكــور أعــاه واملجهــول 
محل اإلقامة حاليا واملوضح عنوانه آخر محل إقامة اعاه.

مبــا أن املدعــي املذكــور أعــاه قــد أقام قضية لدى هــذه املحكمة مطالبا مبا 
جــاء يف الئحــة دعــواه والتــي موضوعهــا إبطــال عقــود بيــع مع إلزامك بالرســوم 
واملصاريف وأتعاب املحاماة وذلك اســتنادا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه 
املحفوظــة لــك نســخة منهــا يف ملــف القضيــة واملعــني لها جلســة يوم األحد 

املوافق 2022/2/13 
لذلــك يقتــي عليــك أن تقــدم جوابــك التحريــري خــال خمســة عــر يومــا 
مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك ســينظر يف 

القضية والطلب باعتبارك حارضا.
حرر بتاريخ: 2022/1/6

رئيس قلم محكمة صلح شال غزة
األستاذ: هاين الهندي

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية دير البلح

في االستئناف الحقوقي رقم 2021/98
في الطلب الحقوقي رقم 2022/29

نفســه  عــن  باألصالــة   - فیــاض  محمــد  ســليان  املاجــد  عبــد  املســتأنف: 
وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــه والــده / ســليان محمــد أبــو فيــاض - دير البلح - 

حارة فياض - ه 944883487 وكيله املحامي/ أدهم محمد فياض
املســتأنف ضــده: رائــف ســلمي ســامة وادي - ديــر البلــح - الربكــة - مدرســة 

عبد الله بن رواحة. مجهول محل اإلقامة حاليا.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف الطلب الحقوقي رقم 2022/29، يف االستئناف الحقوقي رقم 2021/98
إىل املستأنف ضده املذكور بعاليه مبا أن املستأنف قد تقدم باالستئناف 
الحقوقي رقم 2021/98 لدى محكمة بداية دير البلح بصفتها االستئنافية، 
لذلك يقتي عليك الحضور إىل هذه املحكمة خال خمسة عر يوما من 
تاريــخ تبلغــك هــذه املذكــرة كــا يقتــي عليك أن تودع قلــم هذه املحكمة 
ردك التحريري خال خمسة عر يوما من تاريخ تبلغك هذه املذكرة علا 

أنه قد تحدد جلسة يوم االثنني 2022/1/31 للنظر يف االستئناف.
وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتأنف أن يســري 

يف االستئناف حسب األصول، تحريرا يف:  /2022/1
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ. محمد عاطف غزال

جانب من املؤمتر       )تصوير/ محمود أبو حصرية(جانب من املؤمتر       )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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يف كل الحاالت التي ســتنتهي عليها مباراة اليوم بني الشــجاعية 
وشــباب خانيونــس يف ختــام منافســات الجولــة السادســة لبطولــة 
دوري "ooredoo" املمتــاز، فــإن اليــوم ســيكون يوًمــا فارًقــا يف 

مسرية الدوري.
اليوم ينتهي ربع مشوار البطولة ويزيد قليًل، وعليه من املفرتض 
أن تكــون معــامل الفــوز البقــاء قــد اتضحــت بنســبة %40 تقريًبــا، 
مــع األخــذ بالحســبان لــكل مبــاراة ظروفهــا، فكــم مــن الفــرق كانــت 
بداياتهــا قويــة وتراجعــت مــع مــرور الوقــت، وكــم مــن الفرق كانت 

بدايتها ضعيفة وفازت باللقب!
الحديث اليوم عن واحدة من أقوى ُنَسخ البطولة منذ عام 2005 
امُلقدمــة  يف  فــرق   )6( فيهــا  تقــف  التــي  الُنســخة  فهــي  تقريًبــا، 
بفــوارق طفيفــة ّجــًدا ال تتجــاوز نقــاط املبــاراة الواحــدة، وهــو مــا 
ُيبــر بالخــري، فكلــا ازداد عــدد الفــرق املنافســة كان ذلــك أحــد 

أبرز األدلة عىل التقدم الفني.
وبالعودة إىل مباراة اليوم، فإن املتابع والراغب يف متابعة بطولة 
قويــة ومنافســة أقــوى، يتمنــى لــو أن مبــاراة اليوم تنتهــي، بالتعادل 
إذ ســريتفع رصيــد الشــجاعية إىل )14( نقطــة عــىل حــني ســريتفع 
رصيــد شــباب خانيونــس إىل )12(، حينهــا ســتكون فــرق شــباب  
أكــر  بيــت حانــون مــن  وخدمــات رفــح واتحــاد خانيونــس واتحــاد 

املستفيدين من هذا التعادل.
وإذا مــا أراد املتابــع أن يتواصــل مــع اإلثــارة والنديــة، فــإن نتيجــة 
فالنشــامى  الفــرق،  فــوز شــباب خانيونــس ســتكون مثــرية لجميــع 
ســيتصدر ألول مــرة منــذ أربعــة أعــوام، مــع أن صدارتــه لــن تكــون 
ُمريحــة لكونــه ســيتقدم عــىل الشــجاعية بفــارق نقطة واحــدة، وقد 
فــرق  النتيجــة ســتخدم  الحــال يف الجولــة القادمــة، وهــذه  يتغــري 
شباب وخدمات رفح واتحاد خانيونس واتحاد بيت حانون أيًضا، 
إذ لن يكون الفرق بينها وبني املتصدر ســوى مســافة نقاط مباراة 

واحدة فقط.
أمــا مــن يســعى ملزيــد مــن اإلثــارة، فــإن فــوز الشــجاعية ســيبعده 
يف الصــدارة بفــارق )5( نقــاط عــن أقــرب ُملحقيه، وعليه ســيكون 
قــد قطــع شــوًطا نحــو الوقــوف يف الخانــة األوىل ملرشــحي الفــوز 
باللقب الغائب عنه منذ عام 2015، واللقب الذي قد يستحقه 

قياًسا مع النتائج منذ املوسم املايض.
مــن جملــة  الشــجاعية  فــوز  طبًعــا ومــا دمنــا تحدثنــا عــن احتــال 
احتــاالت لنتيجــة املبــاراة، ففــي حــال الفــوز ســيكون الشــجاعية 
تخلــص مــن نصــف الفــرق املنافســة لــه عــىل الصــدارة بعــد الفــوز 

عىل شباب رفح واتحاد خانيونس وشباب خانيونس.
إن مــن يفــوز عــىل منافســيه هــو الفريــق املثــايل الــذي يعمل وفق 
األصــول الكرويــة والقواعــد املتعــارف عليهــا، إذ إن فــوزه مينحــه 
أفضليــة غــري طبيعيــة، فهــذه املباريــات ُيقــال عنهــا مبــاراة النقــاط 

الست.
الهبــوط  مــن  الهــرب  عــىل  صــارع  الــذي  خانيونــس  شــباب  أمــا 
يف  املنافســة  عــن  قبلــه  ابتعــد  والــذي  املــايض،  املوســم  يف 
2019-2018 احتــل  املوســمني الســابقني، ففــي نهايــة موســم 
املركــز العــارش، ويف املوســم الــذي تــله احتــل املركــز التاســع، 
وهــا هــو اليــوم يســتعد الحتــلل الصدارة يف حال الفــوز، وهو أمر 

منطقي وُمتاح.
يف كل األحــوال فــإن شــكل قمــة الــدوري املمتــاز ســتتغري اليــوم 
وســتختلف عــا كانــت عليــه يف افتتــاح الجولــة، بــل ويف افتتــاح 
عنــوان  واإلثــارة  والنديــة  القــوة  مــن  ســيجعل  مــا  وهــذا  الــدوري، 
البطولــة والجاهــري ووســائل اإلعــلم، إذ إنــه كلــا زاد عــدد الفــرق 
املنافســة يف الــدوري يكــون للبطولــة شــكل وطعــم ولــون، وهــو مــا 
يحــدث بشــكل شــبه دائــم يف الــدوري اإلنجليــزي الــذي ُيعد أقوى 
دوري يف العــامل، إذ تكــون 6 فــرق مرشــحة للفــوز باللقــب بشــكل 

نسبي ومتفاوت.
قــوي وناجــح  لــي يكــون لدينــا دوري  الفرصــة  أنــه لدينــا  وأعتقــد 
وُمنتــج فيــا لــو اتبعنــا الطــرق الصحيحــة فنًيــا وإدارًيــا، فاألمر ليس 

باملستحيل، صحيح أنه صعب، ولكن ال صعب أمام اإلرادة.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

نهايةنهاية
جولة مهمةجولة مهمة

كتب/ خالد أبو زاهر:

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تتجــه أنظــار جاهــري الكــرة يف محافظــات غــزة اليــوم، صــوب ملعــب 
الريموك، الذي يحضن قمة مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري 
وشــباب  الشــجاعية  اتحــاد  بــني   ،)2021-2022 )موســم  املمتــاز 
خانيونس، وهي املواجهة التي ستكشف عن ملمح الصدارة بشكل 
أوضــح ســواء بابتعــاد "املنطــار" بهــا أو انتــزاع "النشــامى" لهــا، أو بقــاء 

الوضع القائم يف حال التعادل.
ويرغــب الشــجاعية يف اســتغلل حالــة النشــوة التــي ميــر بهــا العبــي 
الفريق بعد فوزين متتاليني عىل اثنني من أهم منافسيه شباب رفح 
واتحــاد خانيونــس، ويأمــل يف ضــم النشــامى لنفــس القامئــة والتفوق 
عــىل منافــس ثالــث لــه يهــدد حفاظــه عــىل صــدارة الرتتيــب لجولــة 

أخرى عىل أقل تقدير.
الفــوز  أن  يــدرك  قطــة   )13( رصيــده  يف  ميلــك  الــذي  الشــجاعية 
سيجعله يبتعد عن أقرب ملحقيه بفارق مريح، باإلضافة إىل تفوقه 
عــىل ثلثــة مــن أبــرز منافســيه األمر الذي ســيكون مبثابة رســالة لبقية 

الفرق التي مل تلقي الشجاعية حتى اآلن.
ونتائــج  مســتويات  تقديــم  يف  نجحــوا  حجــاج  هيثــم  املــدرب  أبنــاء 
يف  الفريــق  فــاز  حيــث  الحــايل،  املوســم  بدايــة  منــذ  للغايــة  رائعــة 
أربعــة مباريــات وتعــادل يف واحــدة، إىل جانــب أنــه صاحــب أقــوى 
خــط هجــوم، بفضــل فــوزه األخري عىل اتحاد خانيونس بســتة أهداف 

مقابل هدفني.
وال شــك أن الفــوز األخــري ســيكون حــارضًا يف أذهــان العبــي املنطــار 
بــكل تأكيــد لتفــادي حصــول اللعبــني عــىل الثقــة املبالــغ فيهــا قبــل 
لقاء النشامى، إىل جانب تحفيزهم عىل تكراره يف الجولة السادسة 

ومواصلة السري بخطوات ثابتة يف صدارة الرتتيب.
ومينــي الشــجاعية النفــس يف أن يغــري معادلــة املنافســة مبكــرًا مــن 

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلنت خمسة أندية يف مختلف الدرجات، يف غزة، تعيني 
ُمدربني ُجدد عقب نهاية مبارياتها يف الجولة السادسة من 
الدوري املمتاز والدرجة األويل، والرابعة يف الدرجة الثانية.

وكلــف مجلــس إدارة نــادي الهــلل، الكابنت نعيم الســويريك، 
مديرًا فنيًا لفريق الكرة األول بالنادي، خلفًا للمدرب السابق 
الفريــق  باســتقالته عقــب خســارة  تقــدم  الــذي  الوزيــر  حــازم 

مساء أمس بنتيجة 1-2، أمام ضيفه األهيل الفلسطيني.
كا وأعلن مجلس إدارة نادي الرضوان قبول استقالة املدير 
الفني الكابنت رأفت ريحان، من اإلدارة الفنية للفريق األول، 
وأعــاد  الثانيــة،  الدرجــة  بــدوري  الفريــق  نتائــج  ظــل ســوء  يف 

خلل مواصلة االنتصارات واستثار تعرث ملحقيه، وهذا ما يجعل 
الفريق يخوض مبارياته بدون أي ضغوط، واالستفادة من قوة الخط 
للفريــق  تســمح  التــي  والخــرة  القــدرة  لديــه  أصبــح  الــذي  الهجومــي 
بحســم نتيجــة أي مبــاراة يف وجــود محمــود ســلمي وعمر العرعري إىل 

جانب أحمد حرارة واملخرضم علء عطية العائد من اإلصابة.
سيســتفيد الشــجاعية من إقامة املباراة عىل ملعب الريموك وهذا 
مــا يجعــل الحضــور الجاهــريي كبريًا وســيحصل الفريق عىل مؤازرة 
النتيجــة لصالحــه  منهــا يف حســم  االســتفادة  عــىل  كبــرية، ســيعمل 
واســعاد جاهريه، إىل جانب اســتثار حالة التفوق الشــجعان أمام 

شباب خانيونس يف آخر أربعة مباريات جمعت الفريقني.
ونجح الشجاعية يف تحقيق الفوز عىل شباب خانيونس يف آخر )4( 
مباريــات جمعــت الفريقــني، والتي كان آخرها يف مرحلة اإلياب من 

املوسم املايض والذي انتهى بفوز املنطار برباعية نظيفة.
شــباب خانيونــس املنتــي هــو اآلخــر بفــوزه الكبــري عــىل الصداقــة، 
يأمــل يف الحفــاظ عــىل خطواتــه الثابتــة والهادئــة يف الــدوري وكــر 

عقدة املنطار الذي الزمته عىل مدار موسمني متتاليني.
ويعود آخر فوز لشــباب خانيونس أمام الشــجاعية إىل مرحلة اإلياب 
بالفــوز  النشــامى  بعــودة  انتهــى  والــذي  موســم 2018/2019،  مــن 
بهدفــني مقابــل هــدف للشــجاعية، وهــذا مــا يطمــح الضيــوف لتكــراره 

يف مباراة اليوم والقفز لصدارة الرتتيب.
يف املقابــل، بــدأ شــباب خانيونــس هــذا املوســم بشــكل مغايــر عــن 
مــا ظهــر بــه يف املوســم املــايض، حيــث ال زال يحتفظ بســجله خاليًا 
من الخســارة مع مرور خمســة جوالت، حقق خللها ثلث انتصارات 
وتعادلــني وحصــد يف رصيــد )11( نقطــة، وهــذا مــا يزيــد مــن الحافــز 
للحفاظ عىل سجله خاليًا من الخسارة أواًل وانتزاع الصدارة يف حالة 

الفوز، أو الحفاظ عىل فارق النقطتني حال التعادل.

الكابنت أسامة الزينايت عىل رأس اإلدارة الفنية للفريق األول 
يف املرحلة املقبلة.

وعني مجلس إدارة نادي التفاح متذيل ترتيب دوري الدرجة 
األويل، الكابنت محمود عواد، مديرًا فنيًا للفريق األول خلفًا 

للمستقيل جهاد السدودي.
الدرجــة  دوري  أنديــة  أحــد  البلــح  ديــر  اتحــاد  نــادي  وتعاقــد 
الثانيــة، مــع الكابــنت هــاين املصــدر لقيــادة تدريــب للفريــق 

األول لكرة القدم، خلفا للمستقيل ناهض األشقر.
وتــوىل الكابــنت عــاد العــي رفقــة املــدرب حمــدي نبهــان، 
تدريــب فريــق نــادي املشــتل، خلفــا للمســتقيل محمــد أبــو 

زيد، بعد سوء النتائج يف دوري الدرجة الثانية.

المنطار × النشامىالمنطار × النشامى
في ختام الجولة "في ختام الجولة "66" في دوري "" في دوري "ooredooooredoo" الممتاز" الممتاز

ُجدد يعودون إلى ُجدد يعودون إلى 
الخدمة من جديدالخدمة من جديد 55 مدربين مدربين

غزة/ وائل الحلبي:
رفــع املحــرتف الفلســطيني عــدي دبــاغ رصيــده 
مــن األهــداف يف الــدوري الرتغــايل املمتاز إىل 
أربعــة، بعــد مشــاركته األخــرية يف مبــاراة فريقــه 
شــهدت  والتــي  "بلينينســيش"  أمــام  "آروكا" 
مســريته  يف  حمــراء  بطاقــة  أول  عــىل  حصولــه 

االحرتافية.
الدقيقــة  منــذ  بديــًل  املبــاراة  يف  دبــاغ  وشــارك 
)25( قبــل أن ينجــح يف تســجيل هــدف الســبق 

وانتهــى  حيــث   ،)37( الدقيقــة  عنــد  لفريقــه 
الشــوط األول بتقــدم فريــق "آروكا" بهــدف دون 

رد.
ووضــع دبــاغ بصمتــه مــع فريقــه الــذي لعــب منــذ 
الدقيقــة الـــ7 يف املبــاراة بنقص عددي بعد طرد 
أحــد زملئــه بالبطاقــة الحمــراء املبكــرة، قبــل أن 

يتم الدفع به ومتكنه من تسجيل هدف لفريقه، 
لكنــه تحصــل عــىل البطاقــة الصفــراء قبــل نهايــة 

الشوط األول.
عــىل  دبــاغ  حصــول  الثــاين  الشــوط  وشــهد 
الحكــم  تبعهــا  والتــي  الثانيــة  الصفــراء  البطاقــة 
العبــي  بأحــد  احتكاكــه  بعــد  الحمــراء  بالبطاقــة 
قبــل  امللعــب  ليغــادر  "بلينينســيش"،  فريــق 
وينجــح  دقائــق  بعــرة  األصــيل  الوقــت  نهايــة 
"بلينينســيش" يف قلــب تأخــره إىل فــوز بهدفــني 

مقابل هدف لفريق آروكا.
دبــاغ  مشــاركة  اســتقرار  عــدم  مــن  الرغــم  وعــىل 
مــع فريقــه إال أنــه متكــن مــن تســجيل 4 أهــداف 
منــذ  فيهــا  شــارك  التــي  الـــ6  املباريــات  خــلل 
بداية الدوري، إىل جانب مساهمته يف صناعة 

هدفني لزملئه.

دباغدباغ يسجل هدفه الرابع في الدوري البرتغالي يسجل هدفه الرابع في الدوري البرتغالي

غزة/ وائل الحلبي:
الدرجــة  دوري  ترتيــب  لوصافــة  الهيــا  بيــت  قفــز 
بثلثيــة  االســتقلل  عــىل  الكاســح  بفــوزه  الثانيــة، 
نظيفــة، يف مبــاراة جمعــت الفريقــني عــىل ملعب 

الرصيــد، وتجمــد رصيــد االســتقلل عنــد 3 نقــاط 
يف املركز الثاين عر.

الشــوط  نهايــة  قبــل  التســجيل  افتتــح  الهيــا  بيــت 
االســتقلل  مدافــع  الســلطان  محمــد  عــر  األول 

الدرة، يف ختام منافسات الجولة الرابعة.
يتقــدم  الفريــق  جعــل  الهيــا  لبيــت  الكبــري  الفــوز 
للمركــز الثــاين برصيــد 10 متفوقــًا بفــارق األهداف 
عــن القادســية وخدمــات ديــر البلــح صاحبــي نفــس 

الــذي أخطــأ يف ابعــاد الكــرة لتســكن شــباك فريقــه 
)40(، ويف الشوط الثاين عزز إساعيل أبو جراد 

النتيجــة بهــدف ثــاين للهاونــة )56(، واختتم يحيى 
النجمي ثلثية الفريق قبل نهاية املباراة )72(.

بيت الهيابيت الهيا يقفز لوصافة الدرجة الثانية بثالثية في شباك االستقالل يقفز لوصافة الدرجة الثانية بثالثية في شباك االستقالل
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صورة جوية لفندق لإلبل رشق العاصمة السعودية الرياض     ) أ ف ب (

األفقي:
1- أمور ال تتفق مع بعضها 

2- نوال مبعرثة – من أنواع األقمشة 
3- متشابهان + امالق + نصف ستار 

4-  يسأم – نصف ثابت + ي + بيت العصفور 
5- نلعب معكوسة + مفرد بط 

6- انقرض 
7-  يستخدم للوزن معكوسة + حرف +من فروع الرياضيات 

8- اسم موصول + سورة قرآنية 
9- للنهي – ثلثا بيت + قهوة 

العمودي:
1- احرتام – من الحرشات 

2- حاقد – أحرف متشابهة 
3- مرض معدي يسببه 

فايروس 
4- اضطراب نفيس – 

صوت الحمام 
5- حرف + من أشكال 

الهندسية معكوسة + أحد 
الوالدين 

6- تعبد هللا كأنك تراه + 
من يرعى األغنام 

7- تنظيم – من األمراض 
8-  حنان + ظهر 

9-حديث خفيف يف 
مواضيع شىت + نضع 

عليه األشياء 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

أكرث منطقة سياحية يف العالم تقع يف 
نيويورك تتكون من مقطعني ) 10 أحرف (

البرتاء – حدائق بابل- سور الصني – برج إيفل- 
األهرامات – برج بزيا – سور عكا – بعلبك – تاج محل 
– بيج بن – ديزين – مدين - ديب – الكرك – لم – لن 

حل الكلمة الضائعة 

تايمز سكوير

إعداد/ وفاء المهتدي

خشيت على نفسها 
من كورونا فوضعت ابنها

المصاب بصندوق السيارة
تكساس/ وكاالت:

تواجه أمريكية من والية تكساس مالحقات قضائية بسبب وضعها ابنها البالغ 13 عاما داخل 
صندوق سيارتها إلخضاعه لفحص كوفيد- 19، خشية نقله اإلصابة لها.

وتوجهــت ســارة بيــم يف الثالــث مــن ينايــر إىل مــدّرج بريدجيــون يف هيوســن، حيــث ميكــن 
الخضوع لفحص الكشف عن كورونا من دون الخروج من السيارة.

وأوضحــت ملســؤولة يف املوقــع أنهــا أتــت إلخضــاع ابنها لفحص جديــد، بعدما ثبتت إصابته 
باملــرض الــذي يســببه فــريوس كورونــا، خــالل فحص ســابق، لكنها فّضلت إبقــاءه يف صندوق 

السيارة خشية نقله العدوى إليها.
وطلبــت املوظفــة يف املوقــع رؤيــة الفتــى، لكــن والدتــه أوضحــت أنهــا ال تســتطيع إجــراء أي 

فحص له إذا مل يجلس عىل املقعد الخلفي للسيارة.
وبعد إخطارها من املوظفة واالستعانة بكامريات املراقبة، أوقفت الرشطة السبت املايض 

هذه املدّرسة عىل خلفية االشتباه بتعريضها حياة طفل للخطر.
ومل ُيطلق رساح األّم سوى يف اليوم التايل مقابل كفالة قدرها 1500 دوالر.

بومة ثلجية نادرة تحلق 
فوق معالم واشنطن

واشنطن/ وكاالت:
رصدت بومة ثلجية تتجول بني املباين الشــهرية بالعاصمة األمريكية 
واشــنطن، وجذبــت مراقبــي الطيــور الذيــن بإمكانهــم إلقــاء نظــرة عــىل 

زائر نادر متألق قادم من القطب الشاميل.
البومــة  شــوهدت  كنــدا،  يف  الصيفيــة  تكاثرهــا  مناطــق  عــن  بعيــدًا 
الثلجيــة ألول مــرة يف 3 ينايــر/ كانــون الثــاين، وهــو اليــوم الــذي شــهد 

عاصفة شتوية ألقت بثامين بوصات من الثلوج عىل املدينة.
منــذ ذلــك الحــني، رصــدت يف كل مســاء وهــي تحلق حول أعىل حي 
الكابيتــول هيــل يف واشــنطن وتهبــط عــىل محطــة االتحــاد، ومتحــف 
رشطــة  ومقــر  العديــدة،  الشــيوخ  مجلــس  ومبــاين  الوطنــي،  الربيــد 

الكابيتول.
يرتــدون  شــخصًا   36 حــوايل  ســلط  املــايض،  األســبوع  أواخــر  يف 
معاطف سميكة مناظريهم عىل طائر بحجم كرة القدم بعيون صفراء 
المعــة يجلــس عــىل رأس حجــري لعــامل الرياضيــات اليونــاين الشــهري 

أرشميدس املنحوت أعىل مدخل محطة القطار.
يبــدو أن الصيــاد الليــي يســتهدف ســكان وســط املدينــة مــن الفــران 
مــرشوع  يف  الباحــث  ويدنســول  ســكوت  وقــال  بوفــرة.  املوجــودة 
"عاصفــة الثلــج" غــري الربحــي الــذي يتتبــع حــركات البومــة الثلجيــة: 
"البــوم الثلجــي قــادم مــن مــكان يف العــامل، حيــث ال يــرى شــيئا برشيا 
تقريبــا، مــن التنــدرا القطبيــة املفتوحــة التــي ال تحتــوي عــىل أشــجار 

متامًا". 
وقــال إن بعــض البــوم يهاجــر جنوبــًا خــارج القطب الشــاميل كل شــتاء 

لكن العدد مذبذب.
خــالل كل ثــالث إىل خمــس ســنوات تقريبــًا، تــؤدي الزيادة يف أعداد 
قــوارض الالمــوس وهــو مصــدر الغــذاء الرئيــي للبــوم الثلجــي، إىل 
تواجد عدد أكرب من فراخ البوم الباقية عىل قيد الحياة. ويف سنوات 

تكاثرها يهاجر املزيد من الطيور، وتتجه إىل أقىص الجنوب.

هكذا تمنعون جهاز "آيفون" 
من تعقب تحركاتكم

كاليفورنيا/ وكاالت:
ال تتوقف رشكة "آبل" عن التفاخر بأنها تحمي خصوصية املستخدمني، إال أن هذا ال يعني أن هاتفها 

"آيفون" ال يتعقب املستخدمني الذين ميلكونه.
وعــادة مــا يكــون مــربر تســجيل تحــركات املســتخدمني، هــو أن هاتــف "آيفــون" لــن يعمــل كــام يحــب 

املستخدم إذا مل يسجل هذه التحركات.
تدعــم  التــي  الرتقيــات  مــن  عــىل مجموعــة  "آيفــون"  تشــغيل  نظــام  مــن   )iOS 15( إصــدار  ويحتــوي 

الخصوصية واألمان، وتساعد يف حامية بيانات املستخدم.
لكن العثور عىل بعض اإلعدادات يف )iOS( مهمة صعبة، إذ تحتوي قامئة اإلعدادات الرئيسية عىل 
حوايل 50 قامئة فرعية مميزة، الخصوصية لديها 20 خيارًا، سبعة خيارات مخصصة ملوقع التواجد.

وهنــاك بعــض ميــزات تســجيل املوقــع التــي ال ُيفهــم عائدهــا اإليجــايب عــىل املســتخدم، بينهــا ميــزة 
"املواقــع الهامــة". تســجل هــذه امليــزة املواقــع التــي يزورهــا املســتخدم بشــكل متكــرر، مــام يســمح 

لرشكة "آبل" بتقديم خدمات مثل تحديثات الزيارات الشخصية.
موقــع "تومــس غايــد" يقــدم طريقــة وقــف هــذه امليــزة يف ســبع خطــوات ســهلة، تبــدأ بفتــح تطبيــق 
"اإلعــدادات"، ثــم التمريــر ألســفل والنقــر عــىل "الخصوصيــة" ومنهــا إىل "خدمــات املوقــع" التــي تتيــح 

الوصول إىل "خدمات النظام" يف أسفل القامئة.
ومــن ثــم يتعــني عــىل مســتخدم آيفــون النقــر عــىل "املواقــع املهمــة"، والحقــًا الضغــط عــىل مفتــاح 
التبديــل بجــوار "املواقــع املهمــة"، ثــم أخــريًا، النقــر عــىل "إيقــاف التشــغيل" عنــد ظهــور رســالة بإلغــاء 

تنشيط املواقع املهمة.
من الواضح أن هذا واحد فقط من خيارات التتبع املتنوعة يف )iOS 15(، ولكنها طريقة جيدة للبدء 

إذا كنتم تريدون الحد من معرفة هاتفكم بتحركاتكم.

اكتشاف تنين بحر 
عمالق في بريطانيا 

يعود  إلى 180 مليون سنة
لندن/ وكاالت:

ُوصف "تنني بحر" عمالق يعود إىل عصور ما قبل التاريخ والذي تم العثور عليه يف مقاطعة 
روتالند بأنه أحد أعظم االكتشافات يف تاريخ علم الحفريات الربيطاين.

يعتــرب اإلكثيوصــور، الــذي يبلــغ عمــره حــوايل 180 مليــون عــام بهيــكل عظمــي يبلــغ طولــه 
حــوايل 10 أمتــار وجمجمــة تــزن حــوايل طــن، أكــرب وأكمــل أحفــورة مــن نوعها تــم العثور عليها 

يف اململكة املتحدة، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان".
واإلكثيوصورات هي ساللة زاحفة بحرية ضخمة منقرضة عاشت قبل مئات ماليني السنني، 

وتعترب أول األجداد للحيتان.
وتــم اكتشــاف أول إالكثيوصــورات، والتــي تســمى تنانــني البحــر ألنهــا متيــل إىل أن تكــون لهــا 
أســنان وعينان كبريتان للغاية، من قبل عاملة الحفريات ماري أنينج يف أوائل القرن التاســع 

عرش.
وقال عامل الحفريات دين لوماكس: "عىل الرغم من وجود العديد من أحافري اإلكثيوصورات 
يف بريطانيــا، فمــن الالفــت للنظــر أن إكثيوصــور روتالنــد هــو أكــرب هيــكل عظمــي تــم العثــور 
عليــه يف اململكــة املتحــدة. إنــه اكتشــاف غــري مســبوق حًقــا وأحــد أعظــم االكتشــافات يف 

تاريخ علم الحفريات الربيطاين".
ســنة  مليــون   250 حــوايل  منــذ  مــرة  ألول  بحريــة،  زواحــف  وهــي  اإلكثيوصــورات،  وظهــرت 
وانقرضــت منــذ 90 مليــون ســنة. وتنوعــت أحجامهــا مــن 1 إىل أكــر مــن 25 مــرتًا يف الطــول 

وتشبه الدالفني يف شكل جسمها العام.
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هنية ووفد من قيادة    ... 

أبو مـرزوق: فتـح لـم تقبـل     ... 

حامس تشيد بعملية دهس   ... 

"حشد": تدهور حاد يف حالة... 

6 وفيات و431 إصابة... 

دهس جندي إرسائييل وإصابات   ... 

فلسطينيو النقب يعلنون تصعيد   ... 

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات
إعالن للعموم

يعلن السيد/ مراقب الرشكات بغزة أن السيد/ حسام زيك عيل وشح تقدم 
إلينا لتسجيل سمة باسم

)ون سبيد للمصاعد واألدراج الكهربائية(
لذا من لديه اعرتاض عىل تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 
الــرشكات باعــرتاض مســبب خــال أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا اإلعــان يف 

مكتب مراقب الرشكات بغزة- النرص - أبراج املقويس
مراقب الرشكاتتحريرًا يف 2022/1/11.

أعلن أنا املواطن / احمد محمد عبد املجيد ابو مغيصيب    
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 906657739  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / أحمــد زيــاد خليــل الخالــدي   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 700004823 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد فتحــي عبــد فيــاض عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       801035353 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

بــن حــامد عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ فتحــي حمــدان عــوده  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 900871336  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد  عــن  مهــادى   ابــو  خالدايوبخالــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 931533038 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

رقــم  هويــة  وأحمــل  اللــوح  حســن  خــر  دعــاء  أنــا/  أعلــن 
906668306 عن فقد جواز ســفري الفلســطيني فعىل من 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا املواطــن / أحمــد ســعيد ســهرج مقــداد   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 402262836 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد رائــد ســليامن ابــو وادي      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   409774437      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية خان يونس - دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم 

صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية خان يونس 
في القضية التنفيذية رقم 2021/7975

إىل املنفــذ ضــده / عدنــان ســليامن عــيل أبــو دراز ، العنــوان: خانيونــس - 
عبسان الكبرية حاوز أبو دراز - مجهول محل اإلقامة حاليًا.

بنــي مســتحق  أنــه طبقــًا لالتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب شــيك  أبلغــك 
األداء وذلــك مببلــغ 3500 شــيقل إرسائيــيل لصالــح طالــب التنفيــذ/ رشكــة 
جولــد ماتيــك للتجــارة العامــة وميثلهــا/ ناهــض محمــد هاشــم ضبــان هويــة 
975868431 والــذي يلزمــك فيــه بتنفيــذ التزامــك بدفــع مبلــغ املديونيــة 

باإلضافة إىل الرسوم واملصاريف.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أســبوعني من تاريخ هذا 
اإلعان لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ املديونية حسب األصول وإذا مل تحر 
يف املــدة املحــددة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم ســتبارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول. 
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس 
أ. مهدي نبيل القدرة

وتداعيــات حصــار غــزة. وأشــاد وفــد حــامس مبواقــف الجمهوريــة اإلســامية 
اإليرانية من القضية الفلسطينية ودعم املقاومة يف فلسطني.

مــن جانبــه، اســتعرض وزيــر الخارجيــة اإليــراين التطــورات الجاريــة يف عــدد مــن 
امللفــات ومنهــا املصالحــات اإلقليميــة ومفاوضــات فيينــا، مؤكــًدا موقــف بــاده 

الثابت يف دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وعىل الصعيد ذاته، رحب وفد قيادة حامس، بالتوجهات نحو تحقيق وفاق بني 
الدول العربية واإلسامية وخاصة الجهود املبذولة ما بني الجمهورية اإلسامية 

اإليرانية واململكة العربية السعودية.
وشــارك يف اللقــاء إىل جانــب هنيــة، كل مــن عضــوي املكتــب الســيايس للحركة 
د. خليــل الحيــة، و د. مــوىس أبــو مــرزوق، ومديــر مكتــب رئيــس الحركة د. مجدي 

أبو عمشة.

الغــاز  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف 
مســرية  يف  املشــاركني  صــوب 
جامعــة  مــن  خرجــت  طابيــة 
قــوات  باعتقــال  تنديــًدا  بريزيــت، 
طلبتهــا  مــن   5 إرسائيليــة  خاصــة 
أمــام  بالرصــاص  أحدهــم  وإصابــة 
الشــاميل.  الجامعــة  مدخــل 
وأفــادت جمعيــة "الهــال األحمــر" 
طواقمهــا  بــأن  الفلســطيني، 
تعاملــت مــع 5 إصابــات بالرصاص 
و7  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
املســيل  بالغــاز  اختنــاق  إصابــات 

للدموع.
االحتــال  قــوات  واختطفــت 
منســق  أمــس،  مــن  أول  الخاصــة، 
الجامعــة،  يف  اإلســامية  الكتلــة 
الطالــب إســامعيل الربغــويث، بعد 
كتلــة  ومنســق  بالرصــاص،  إصابتــه 
الطالــب  التقدميــة،  الطلبــة  اتحــاد 
ومنســق  الرشبــايت،  الحافــظ  عبــد 
الطالــب  الطابيــة،  الوحــدة  كتلــة 
قســام  والطالبــني  حرازنــة،  وليــد 

نخلة ومحمد الخطيب.
عملية دهس

من جانب آخر، قالت قناة عربية، 
ــا  ــا إرسائيليًّ أمــس، إن جنديًّ مســاء 
أصيــب يف "محاولــة دهــس" غــرب 

مدينة رام الله.
العربيــة  "كان"  قنــاة  وبحســب 
بجــروح  جنــدي  أصيــب  الرســمية 
بســيارة  صدمــه  لــدى  متوســطة، 
"نفيــه  مفــرق  عنــد  فلســطينية 
تسوف" قرب مستوطنة حلميش.

وُنِقــل الجنــدي بطائــرة مروحيــة إىل 
حــني  عــىل  إرسائيــيل،  مستشــفى 
اعتقلــت قــوات االحتــال الســائق 

الفلسطيني.
وأصيــب الســائق بجــروح متوســطة 
بالســور  ســيارته  ارتطــام  نتيجــة 
الحديــدي للطريــق، وفــق املصــدر 

ذاته.
صحيفــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
"يديعــوت أحرونــوت"، إن الســائق 
الفلســطيني يدعــى محمــد ياســني 
بلــدة بلعــني قــرب  )30 عاًمــا( مــن 

رام الله. 
تجريف أراٍض

قــوات  جرفــت  ذلــك،  غضــون  يف 
زراعيــة  أرايض  أمــس،  االحتــال، 
واقتلعــت عــرشات أشــتال الزيتون 
جدراًنــا  وهدمــت  واللوزيــات، 
بلــدة  اســتنادية وخزاًنــا للميــاه يف 

بتري غرب بيت لحم.
ملجلــس  التنفيــذي  املديــر  وأفــاد 

للريــف  املشــرتكة  الخدمــات 
الغــريب خليــل معمــر، بــأن قــوة مــن 
ترافقهــا جرافــات  االحتــال  جيــش 
القصــري  منطقــة  اقتحمــت  كبــرية 
تجريــف  يف  ورشعــت  والخــامر، 
أراٍض زراعية تقدر مساحتها بنحو 
40 دومًنا، وهدم جدران استنادية 

وخزان للمياه.
أشــتال  مــن  عــدًدا  اقتلعــت  كــام 
تعــود  واللوزيــات،  الزيتــون 
عســيلة  عائلــة  مــن  ملواطنــني 
متــر  طريًقــا  جرفــت  كــام  وعوينــة، 
مــن وســط أرايض املواطــن محمــد 
فهد عوينة، للوصول إىل األرايض 

الزراعية التي يجري تجريفها.
أن  إىل  محليــة  مصــادر  وأشــارت 
أيًضــا  هدمــت  االحتــال  قــوات 
يف  املخــرور  مبنطقــة  خيمــة 
بيــت جــاال غــرب بيــت لحــم تعــود 

للمواطن رمزي قسيسية.
هاجــم  آخــر،  صعيــد  عــىل 
مركبــات  أمــس،  مســتوطنون، 
املواطنني قرب مســتوطنة "شايف 
شمرون"، وأغلقوا الطريق الواصل 

بني جنني ونابلس.

سبســطية  بلديــة  رئيــس  وقــال 
مــن  مجموعــة  إن  عــازم،  محمــد 
مركبــات  هاجمــت  املســتوطنني 
"شــايف  حاجــز  عــىل  املواطنــني 
عــىل  املقــام  العســكري  شــمرون" 
غــرب  شــامل  املواطنــني  أرايض 
نابلــس، مــا أدى إىل ترر بعضها، 
وســط إغــاق الطريــق الواصــل بــني 

جنني ونابلس.
وأضاف أن املنطقة تشهد انتشاًرا 
للمســتوطنني، محــذًرا مــن تصاعد 
يف  املواطنــني  عــىل  اعتداءاتهــم 

املنطقة.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأكــد 
غســان  الغربيــة  الضفــة  شــامل 
دغلــس، أن قــوات االحتال تفرض 
املســعودية  منطقــة  عــىل  حصــاًرا 
األثريــة، وتحــرم أصحــاب 12 منــزاًل 
يسكنون املنطقة من الخروج منها 
منــذ عــدة أيــام، كام تفــرض حصاًرا 
عــىل قريــة برقــة شــاماًل منــذ قرابــة 
الشهر، وتستمر يف إغاق الحاجز 
عــىل  الحركــة  ومتنــع  العســكري 
الطريق الواصل بني جنني ونابلس 

منذ أكرث من أسبوعني.

إىل ذلك، اقتحم مستوطنون، فجر 
أمس، مقامات دينية إســامية يف 

بلدة عورتا جنوب رشق نابلس.
مئــات  إن  دغلــس،  وقــال 
املســتوطنني اقتحمــوا بلــدة عورتــا 
االحتــال،  جيــش  حاميــة  وســط 
مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات يف 

املنطقة.
أدوا  املســتوطنني  أن  وأضــاف 
مقامــات  يف  تلموديــة  طقوًســا 
دينيــة ثاث: )مقــام العزيز، ومقام 

املفضل والقبور(.
اعتقاالت

شــنَّت  منفصــل،  صعيــد  عــىل 
أمــس،  فجــر  االحتــال،  قــوات 
يف  ومداهــامت  اعتقــاالت  حملــة 
والقــدس  بالضفــة  متفرقــة  مناطــق 

املحتلتني.
وقــال ناشــطون، إن قــوات االحتال 
اقتحمــت منــزل القيــادي يف حركــة 
مبدينــة  ناصيــف  رأفــت  حــامس 
طولكــرم الــذي أفــرج عنه قبــل أيام، 
ســنتني،  دام  إداري  اعتقــال  بعــد 
املدينــة  نفــس  مــن  اعتقلــت  كــام 
عــاء شــاهني، بعــد مداهمــة منزله 

يف الحي الجنويب باملدينة.
قــوات  أعــادت  جنــني،  ويف 
املحــرر  األســري  اعتقــال  االحتــال 
وســام خشــان من بلدة بري الباشــا، 
منــزل  جبــع،  بلــدة  يف  واقتحمــت 
غنــام،  ريــاض  أيهــم  األســري  ذوي 
وعبثــت  عاونــة،  منــر  ومنــزل 

مبحتوياتهام.
واعتقلــت قــوات االحتــال حســني 
الشــوميل، وعــدي صالــح صــدوق، 
مــن بيــت ســاحور رشق بيــت لحــم، 
الشــقيقني  منــزل  داهمــت  كــام 
املــرصي،  نعيــم  ومحمــد  بشــار 
مــن  املــرصي  إيــاد  محمــد  ومنــزل 

مخيم الدهيشة.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
عبــد  املحــرر  األســري  االحتــال 
كوبــر،  بلــدة  مــن  الربغــويث،  اللــه 
الربغــويث  منــزل محمــد  وداهمــت 
يف محاولــة العتقالــه، لكنــه مل يكن 

موجوًدا فيه.
ذكــرت  املحتلــة،  القــدس  ويف 
قــوات  أن  فلســطينية  مصــادر 
مــن  فتَيــني  اعتقلــت  االحتــال 

منطقة باب العمود.

كــرد طبيعــي عــىل وجــود االحتــال، وضــد سياســته اإلجرامية بحق شــعبنا 
ومقدساتنا وأرسانا األبطال.

وشدد قاسم عىل أن هذه العملية تؤكد أن ثورة شعبنا لن تهدأ إال بطرد 
املحتل وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

االعتــداءات واالعتقــاالت التعســفية التــي 
قامت بها رشطة االحتال.

للقــرى  اإلقليمــي  املجلــس  أعلــن  كــام 
غــري املعــرتف بهــا، اإلرضاب الشــامل مبــا 
غــري  القــرى  يف  املــدارس  جميــع  يشــمل 
يف  اإلقليميــة  واملجالــس  بهــا  املعــرتف 
اليــوم األربعــاء، وذلــك "تضامًنــا  النقــب، 
مــع األهــل الذيــن ُتصــادر أرضهــم وُيعتدى 

عليهم".
وأسفرت اعتداءات قوات االحتال خال 
التــي  أمــس،  النقــب،  يف  قــرى  مداهمــة 
قريــة  يف  اعتصــام  خيمــة  هــدم  شــملت 
ســعوة األطــرش، عــن اعتقــال 21 شــخًصا 
بينهــم 7 قارصيــن وفتاتــان، وإصابــة عــدد 

منهــم خــال عمليات االعتقال الوحشــية، 
يف  حــراًكا  الناشــطون  أطلــق  حــني  يف 
وصــد  املعتقلــني  عــن  لإلفــراج  محاولــة 

الهجمة املتواصلة.
"الجامهــري  التوجيهيــة  لجنــة  ودعــت 
نقــع  أرض  يف  التواجــد  إىل  النقباويــة، 
واملشــاركة  اليــوم،  صبــاح  الســبع  بــر 
مــن  حاشــدة  جامهرييــة  مظاهــرة  يف 
املقــرر تنظيمهــا غــًدا عــىل مفــرق ســعوة 

-األطرش".
مطالبهــا  ســقف  رفــع  اللجنــة  قــررت  كــام 
إىل  التحريــش  وقــف  تجــاوزت  "بحيــث 
النقــع"،  منطقــة  بقــرى  الفــوري  االعــرتاف 
وبلــدة  الســبع  بــر  الواقعــة رشقــي مدينــة 

تل الســبع، يف املنطقة املســامة تاريخيا 
"منطقة السياج".

يف  بهــا  املعــرتف  غــري  القــرى  وتشــمل 
أرايض النقــع التــي متتد مســاحتها عىل 
45 ألــف دونــم، ويعيــش عليهــا 30 ألــف 

فلســطيني مــن بــدو النقــب، قــرى: خربة 
وبــري  الحــامم،  وبــري  والرويــس،  الوطــن، 

املشاش، والزرنوق.
باتــت  مطالبهــا  أن  اللجنــة  أكــدت  كــام 
لعمليــات  الفــورى  "التجميــد  تشــمل 

هدم البيوت العربية يف النقب".
يف  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  وعــّم 
بــر  نقــع  بينهــا  النقــب،  قــرى  مــن  عــدد 
وبــري  الوطــن  وخربــة  واألطــرش  الســبع 

احتجاًجــا  والرويســة،  والزرنــوق  هــداج 
عــىل عمليــات التجريــف اإلرسائيلية يف 

املنطقة.
املقاومــة  حركــة  عــّدت  جانبهــا،  مــن 
ســلطات  مواصلــة  حــامس،  اإلســامية 
والهــدم  التجريــف  عمليــات  االحتــال 
النقــب يف  منطقــة  بهــا يف  تقــوم  التــي 
إرصاًرا  املحتــل،  الفلســطيني  الداخــل 
تهويــد  يف  جرميتهــا  اســتكامل  عــىل 

النقب الفلسطيني املحتل.
إن  أمــس،  بيــان،  يف  الحركــة  وقالــت 
تزايــد السياســات الصهيونيــة مبصــادرة 
يســمى  مــا  عــرب  الفلســطينية  األرايض 
الــذي  اليهــودي"  القومــي  "الصنــدوق 

االســتيطانية  السياســة  يف  ســاهم 
للحركــة الصهيونيــة منذ مائــة عام، يؤكد 
مــن جديــد أن سياســة التطهــري العرقــي 
الحركــة  انطــاق  مــع  تشــكلت  التــي 
الصهيونية ما زالت تحكم عقلية الكيان 

الصهيوين.
الجامهــريي  الحــراك  حــامس،  ومثنــت 
ضــد  املحتــل  الداخــل  يف  لألهــايل 
سياســة التهويد التي متارســها سلطات 
الفعــل  تصعيــد  إىل  داعيــة  االحتــال، 
الهويــة  لتثبيــت  الهــادف  النضــايل 
العربية الفلسطينية ألرضنا املحتلة يف 

الداخل.

"الزيتونة" يعلن نتائج التقرير اإلسرتاتيجي 
الفلسطيني لعاَمي 2021-2020

غزة/ فلسطني:
سلســلة  الترشيعــي  املجلــس  يف  العليــا  اإلدارة  مــن  وفــد  بحــث 

قضايا مع رئيس لجنة العمل الحكومي عصام الدعليس.
وجمع وفد الترشيعي خال زيارته، أمس، األمني العام للمجلس 
الترشيعي ثروت البيك، واألمني العام املســاعد للشــؤون املالية 
واإلداريــة عامــر الغصــني، واملديــر العــام لــإلدارة القانونيــة أمجــد 

األغا.
وناقــش الطرفــان مجــاالت التعــاون املشــرتك وال ســيام املجــاالت 
الترشيعية والرقابية وبعض امللفات اإلدارية. واتفقا عىل رضورة 
أن تكون مقرتحات مشــاريع القوانني املقدمة من الحكومة تتســم 
بالجــودة، وتبنــي سياســة ترشيعية توافقيــة تامس الواقع وتخفف 
لجنتــه  التــزام  الدعليــس  وأكــد  الهشــة.  املجتمعيــة  الرشائــح  عــن 
املظلــة  هــو  األخــري  أن  إىل  منبهــا  الترشيعــي،  املجلــس  قوانــني 

القانونية للعمل الحكومي.
ويف ســياق آخــر عقــدت اللجنــة القانونيــة يف املجلــس الترشيعي 
عــدة  ملناقشــة  دوريــا  اجتامعــا  الغــول،  محمــد  النائــب  برئاســة 

مواضيع.
وحــر االجتــامع، أمــس، أعضــاء اللجنــة مشــري املــرصي، ويونــس 
األســطل، ومــروان أبــو راس، ومحمــد شــهاب، وأحمــد أبــو حلبيــة. 
وناقــش النــواب عــدة مشــاريع قوانــني، منهــا: مــرشوع قانون معدل 
لقانون تنظيم الزكاة، ومرشوع قانون معدل لقانون التقاعد العام، 

ومواد مرشوع قانون معدل لقانون املخدرات.

بريوت/ فلسطني:
للدراســات  الزيتونــة  مركــز  عقــد 
مؤمتــًرا  أمــس،  واالستشــارات، 
اللبنانيــة  العاصمــة  يف  صحفًيــا 
النتائــج  أبــرز  الســتعراض  بــريوت، 
اإلســرتاتيجي  التقريــر  وخاصــات 
عاَمــي  يغطــي  الــذي  الفلســطيني 
والســتعراض   ،2021–2020

املتوقعــة  املســتقبلية  املســارات 
للسنتني القادمتني.

التقريــر  محــرر  واســتعرض 
مركــز  عــام  ومديــر  االســرتاتيجي 
نتائــج  صالــح،  محســن  الزيتونــة، 
مــن  مجموعــة  بحضــور  التقريــر 
الشــأن  يف  واملتخصصــني  الخــرباء 
التقريــر  أن  موضحــا  الفلســطيني، 
عــرشة  الثانيــة  للمــرة  يصــدر  الــذي 
عــىل التــوايل، "ُيعــدُّ مرجًعــا أساســًيا 
العلميــة  الفلســطينية  للدراســات 

الشاملة واملتخصصة".
أزمــة  اســتمرار  إىل  التقريــر  وأشــار 
الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع 
الــذي  الوطنــي  الربنامــج  وغيــاب 
املرحلــة،  ويديــر  الثوابــت  يضبــط 
التحريــر،  منظمــة  مكانــة  وتراجــع 

الفلســطينية،  الســلطة  وتــآكل 
أداة  إىل  أكــرب  بشــكل  وتحّولهــا 
وظيفيــة، ونّبــه إىل أن رئاســة الســلطة 
دت قبضتهــا عــىل املؤسســات  شــدَّ
والترشيعيــة  التنفيذيــة  الرســمية 
صاحياتهــا  ووســعت  والقضائيــة، 

عىل حسابها.
املــؤرشات  التقريــر  واســتعرض 
أن  وأوضــح  الفلســطينية،  الســكانية 
 14 نحــو  يبلــغ  الفلســطينيني  عــدد 
الخــارج  يف  تقريًبــا  نصفهــم  مليوًنــا 
يف  يقيمــون  ونصفهــم   ،50.2%

 .)49.8%( التاريخيــة  فلســطني 
وأن أكــرث مــن ثاثــة أرباع فلســطينيي 
فلســطني  قــرب  يقيمــون  الخــارج 

وخصوًصا يف األردن.
الشــعب  الجئــي  أن  إىل  ونبــه 
عــن  نســبتهم  تزيــد  الفلســطيني 
معظمهــم   )67% )نحــو  الثلثــني 
يقيــم  بينــام  الخــارج،  يف  يقيمــون 
فلســطني  داخــل  مليوًنــا   2.4 نحــو 
الضفــة  وخصوًصــا  التاريخيــة 

والقطاع.
الشــعب  أعــداد  أن  إىل  أشــار  كــام 
الفلســطيني يف فلســطني التاريخية 

ســتتجاوز أعــداد اليهــود هــذه الســنة 
)2022( لتصل إىل نحو 7.1 مليون 

نسمة، وستزيد أعدادهم عن أعداد 
اليهــود بنحــو 300 ألــف بعــد خمــس 

سنني )نهاية 2026(.
للعــدوان  فصــًا  التقريــر  وأفــرد 
الشــعب  عــىل  اإلرسائيــيل 
الفلسطيني، وللمقاومة الفلسطينية 
يف مواجهته. وقدم تقارير إحصائية 
ســنتي  يف  املقاومــة  عمليــات  عــن 
الشــهداء  وأعــداد   ،2021-2020
الفلســطينيني،  واألرسى  والجرحــى 
واإلصابات يف الجانب اإلرسائييل.

واســتعرض تطــورات ملــف التطبيــع، 
والبحريــن  اإلمــارات  مــن  وإقامــة كلٍّ 
مــع  عاقــات  والســودان  واملغــرب 
"إرسائيــل"، ووجود عاقات مع دول 

أخرى مل يتم ترسيمها حتى اآلن.
مــن  متكــن  التقريــر  أن  إىل  يشــار 
تغطيــة الفــرتة 2005–2021، عــىل 
ويصــدر  اآلن،  حتــى  عاًمــا  مــدى17 
مبشــاركة 14 متخصًصــا وباحًثــا يف 
الشــأن الفلســطيني، وبــإرشاف هيئــة 
استشــارية علميــة رفيعــة املســتوى، 

وفقا ملركز الزيتونة.

االنتخابات الفلسطينية الشاملة".
وأضاف: "مل نرفض يوًما أي دعوة الستعادة الوحدة الوطنية عىل أساس الحفاظ 
عــىل الثوابــت الفلســطينية". وأكــد أنــه "ال ميكــن إجــراء االنتخابــات الفلســطينية 

عىل مقاس تنظيم بعينه كام تريد حركة فتح".
ودعا أبو مرزوق حركة فتح إىل مراجعة مواقفها السياسية والتوقف عن محاوالت 
التفرد واإلقصاء، مؤكًدا أنهم ســيواصلون التمســك مببادئنا واالســتمرار بالنضال 

حتى تحقيق الحرية لشعبنا.
الفلســطيني ضــد  شــعبنا  يثــور  أن  هــي  الضفــة  الطبيعيــة يف  الحالــة  أن  وأوضــح 
االحتال ومستوطنيه، فا ميكن أن يستقر الشعب الفلسطيني ما دام االحتال 

جامثًا عىل أرضه ويدنس مقدساته.

الداخلية، وقوَّضت قدرة النظام السيايس الفلسطيني عىل مواجهة التحديات 
الخارجية التي تواجه قضيتنا الوطنية".

وأشــار إىل اســتمرار العقوبات الجامعية املفروضة عىل موظفي ومواطني غزة، 
مــا أدى الرتفــاع غــري مســبوق مبعــدالت الفقــر والبطالــة، محمــًا رئيــس الســلطة 
محمــود عبــاس رئيس الســلطة وحكومة اشــتية املســؤولية الوطنيــة والقانونية عن 
االنتهاكات الخطرية واستمرار العقوبات عىل قطاع غزة، وبقية االعتداءات التي 

يرتكبها أمن السلطة بزي مدين، بصفتهم الوظيفية.
وجــدد التأكيــد عــىل رضورة املــي قدًمــا خــال عــام 2022 مــن األطــراف كافــة، 
مــن أجــل ضــامن االتفــاق عــىل برنامــج وإســرتاتيجية وطنيــة، تقــوم عــىل تدويــل 
الــرصاع مــع االحتــال اإلرسائيــيل، وتفعيــل مســار مســاءلة قــادة االحتــال وعــزل 

االحتال اإلرسائييل وتعزيز حركة املقاطعة.
من جانبها، دعت منسقة وحدة السياسات بالهيئة رنا هديب، مكتب املدعي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إىل ترسيــع إجــراء التحقيقــات الجارية، لضامن 
فاعليــة املحكمــة يف ماحقــة مرتكبــي الجرائــم املوصوفــة بنظام رومــا، واملرتكبة 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت رئيس السلطة بإصدار مرسوم فوري إلجراء االنتخابات العامة الرئاسية 
والترشيعية واملجلس الوطني ملنظمة التحرير، وتحديد موعدها مبا ال يتجاوز 
نهاية العام الجاري، ووضع الحلول املناسبة لضامن إجرائها يف مدينة القدس، 

ومشاركة املقدسيني فيها، وعدم رهن إجرائها مبوافقة االحتال اإلرسائييل.

تعاٍف، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالــت الــوزارة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة، إن 5 حاالت وفاة ســجلت يف 

الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة يف قطاع غزة.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت يف محافظــات: ضواحــي القــدس 21، 
بيت لحم 34، رام الله والبرية 114، نابلس 59، الخليل 47، جنني 25، طولكرم 

13، سلفيت 5، طوباس 11، قلقيلية 1، أريحا واألغوار 6، قطاع غزة 95.

وذكرت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت يف محافظات: ضواحي القدس 7، 
بيــت لحــم 22، رام اللــه والبــرية 22، نابلــس 9، الخليــل 21، جنــني 9، طولكــرم 3، 

سلفيت 7، طوباس 7، أريحا واألغوار 1، قطاع غزة 90.
وبينــت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن فــريوس "كورونــا" بلغــت %98.2، يف حني 
بلغت نسبة اإلصابات النشطة %0.8، ونسبة الوفيات %1 من مجمل اإلصابات.

ولفتت إىل وجود 56 مصابا يف غرف العناية املكثفة، يف حني يعالج يف مراكز 
17 مصابــا عــىل  بينهــم  98 مصابــا،  الضفــة  وأقســام "كورونــا" يف مستشــفيات 

أجهزة التنفس االصطناعي.

إدارة الترشيعي تبحث سلسلة 
قضايا مع العمل الحكومي
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صباح األربعاء صباح العلم والرتبية. اليوم صباح جميل 
مسكون بالنشاط والحيوية. يف هذا الصباح يعود طلبة 
التعليــم العــام مــن األول االبتــدايئ إىل الثانويــة العامــة 
إىل مدارســهم بعــد إجــازة قصرية بــني الفصلني أمضوها 
الراحــة  مــن  خاليــة  صعبــة،  وظــروف  بــاردة،  أجــواء  يف 
النكبــة  منــذ  العامــة  الفلســطيني  كحيــاة  واالســتجامم، 

وحتى تاريخه. 
الدراســة  مــن الجنســني إىل مقاعــد  الطلبــة  يعــود آالف 
لتلقــي العلــوم بشــكل وجاهــي. التعليــم الوجاهــي أصــل 
العمليــة التعليميــة والرتبويــة، ولكنــه واقــع تحــت ضغــط 
تحديــات عديــدة مــن أهمهــا تحــدي متحــوالت فــريوس 
والعمــل  الحــذر  أخــذ  عــن  املواطنــني  وتراجــع  كورونــا، 
مبقتضيــات الوقايــة كــام رشحتهــا وزارة الصحــة والطــب 

الوقايئ.
كلنا نعلم أن متحوالت كورونا خطرية ورسيعة االنتشار، 
وتصيــب أيًضــا مــن تلقــوا التطعيــامت الالزمــة، وتعــاين 
املشايف يف غزة نقًصا كبرًيا يف األدوات واملستلزمات 
الطبيــة الالزمــة ملتابعــة املــرىض، لــذا وجــب يف بدايــة 
الفصــل الثــاين ويف صبــاح يــوم العــودة أن نقــول لطالبنــا 
يف  الوقايــة  بأســباب  األخــذ  بكــم  يجــدر  إنــه  ومدرســينا 
تكــون  ال  حتــى  بالطلبــة،  املزدحــم  املدرســة  مجتمــع 
العــدوى،  نــر  الوجاهــي ســبًبا يف  والتعليــم  املدرســة 

ومن مثة العودة لإلغالقات.
التــي  املشــكالت  جــّل  الغــزي،  املجتمــع  ويعلــم  نعلــم، 
يعانيها قطاع التعليم العام الحكومي، وكذا التعليم يف 
مــدارس أونــروا، وال ســيام النقــص الكبــري يف الصفــوف، 
واكتظــاظ الصــف الواحــد بالطلبة، إذ يصــل أحياًنا العدد 
الخــراء،  املســاحات  يف  نقــص  ومثــة  خمســني،  إىل 
وأماكــن الرتيــض املجهــزة باملســتلزمات الالزمــة، فضــاًل 
عــن معانــاة املعلــم ضعــف الراتــب الشــهري، نعلــم هــذا 
وغــريه، ومــع ذلــك ال يجــدر بنــا زيــادة الطــني بلــة بإهــامل 

أسباب الوقاية من متحوالت كورونا.
ا دامًئا، بعد  العملية التعليمية يجدر أن تتواصل وجاهيًّ
أن أثبت التعليم اإللكرتوين عجزه ال سيام يف الصفوف 
الدنيــا التأسيســية، وألننــا نريــد عمليــة تعليميــة ناجحــة 
ألبنائنا نطالب املجتمع املدريس بكل مكوناته التعاون 
معا يف مواجهة تحديات الفايروس، ويف الختام نتمنى 
لطلبتنــا يف التعاليــم العــام عاًمــا جيــًدا مفيــًدا، وصحــة 

دامئة دون عدوى كورونا.

التعليم الوجاهي 
وتحدي المتحوالت

إنقاذ طفلة من الشلل التام 
بعد إجراء عملية قسطرة 
دماغية نوعية في الشفاء

غزة/ فلسطني: 
متكن األطباء يف قسم القسطرة القلبية يف مجمع الشفاء الطبي، من 
إنقــاذ طفلــة 8 ســنوات، يف إثــر جلطــة دماغيــة حــادة أصابتهــا بالشــلل 
التــام يف الجانــب األميــن مــن الجســم وأفقدتهــا كذلــك القــدرة عــى 

النطق.
وقال رئيس قسم القسطرة القلبية يف مجمع الشفاء الطبي د. محمد 
حبيــب، يف ترصيــح صحفــي أمــس: إن الطفلة والتي تعاين يف األصل 
تشــوهات معقدة يف القلب، كانت خضعت من قبل لعدة عمليات 
جراحيــة يف القلــب يف الســنوات األوىل مــن عمرهــا، ووصلــت إىل 

املستشفى بعد تحويلها من مستشفى الرنتييس بشكل طارئ.
القلبيــة  القســطرة  قســم  الطبــي يف  الطاقــم  أن  إىل  د.حبيــب  ولفــت 
متكــن مــن إجــراء قســطرة دماغيــة عاجلــة، الفًتــا إىل أن الطفلــة متكنــت 
مــن اســتعادة قدرتهــا عــى الحركــة والنطــق بعــد العمليــة، وأن حالتهــا 

تحسنت بشكل كبري.
وذكــر أن العمليــة جــاءت مبشــاركته الفريــق الطبــي يف قســم القســطرة 
القلبية واملكون من د.محمد حلس ود.أكرم حسونة ود.عال الوحيدي 

ود.باسل عودة والحكيم محمد عبد السالم.

مأساة على ضفاف نيل مصر.. 
غرقت السيارة بمن عليها

القاهرة/ وكاالت:
أعلنــت النيابــة العامــة املرصيــة، عــن فتــح تحقيق يف غرق ســيارة نقل مبياه 

نهر النيل ناحية قرية القطا مبنشأة القناطر.
وأوضحــت أن الســيارة كان عــى متنهــا 24 عامــاًل مــا بني أطفال وبالغني، إذ 
كانــوا يف طريــق عودتهــم مــن مزرعــة يعملــون بهــا فصعد قائد الســيارة معرب 
ة( ومل يتمكن من السيطرة عى السيارة  غري مرخص فوق مياه النهر )معديَّ

فسقطت باملياه.
وأسفر الحادث عن وفاة اثننْي من مستقليها، وَفْقد 8 آخرين مازال البحث 

عنهم جارًيا، بينام انُتِشل 14 أحياء.
وألقــي القبــض عــى قائــد الســيارة و3 مــن العاملــني باملعــرب غــري املرخــص، 

وجاٍر ضبط مالكه، وفقا للنيابة العامة يف مرص.
وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إىل موقع الحادث ملعاينته ومناظرة 
وجــاٍر  شــهادتهم،  لســامع  الناجــني  العامــة  النيابــة  واســتدعت   ، الجثامنــنيْ

استكامل التحقيقات.

اكتشاف كنز من الحقبة 
الرومانية بفضل غرير جائع

مدريد/ وكاالت:
ُعــر عــى كنــز يتألــف مــن نحــو 200 قطعــة نقديــة تعــود إىل العــرص 
عــن  إســبانيا بفضــل جهــود غريــر يبحــث  غــرب  الرومــاين يف شــامل 
طعــام، عــى مــا أفــاد به علامء اآلثار. وُكشــف عن هــذا الكنز يف نهاية 
ديســمرب/ كانــون األول يف "وثائــق مــا قبــل التاريــخ واآلثــار يف جامعــة 

مدريد املستقلة"، وهي مجلة دورية تنرها الجامعة.
وتــرددت أصــداء الخــرب يف الصحافــة اإلســبانية بعــد عــام من العاصفة 
الثلجية فيلومينا التي شلت قسام كبريا من البالد 10 أيام يف أوائل 
ينايــر/ كانــون الثــاين 2021 وأدت إىل اضطــراب يف النظــام البيئــي، 
مــام أجــرب بعــض الحيوانــات عــى االبتعــاد مــن مســاكنها للعثــور عــى 
الطعــام. وأشــار مقــال نــره علــامء اآلثــار يف املجلــة إىل العثــور عــى 
النقــود املعدنيــة بــني الرمــال التــي ُيحتمــل أن يكــون حركهــا غريــر يف 
مبنطقــة  غــرادو  يف  بريثيــو"  دي  "كويســتا  كهــف  يف  حفرتــه  أســفل 

أستورياس.
وحيــوان الغريــر مــن الحيوانــات اآلكلــة للحــوم، وأغلــب أنواعــه تنتمــي 
الحفــر  عــى  بقدرتهــا  وتتميــز  )العرســيات(  عــرس  ابــن  عائلــة  إىل 
والتنقيب. وبعد أن رأى أحد السكان املحليني الكنز أبلغ السلطات 
املــكان يف  إىل  اآلثــار  وعلــامء  الباحثــني  مــن  انتقلــت مجموعــة  ثــم 
أبريــل/ نيســان ملعاينــة النقــود. وذكــر املقــال أن هــذا الكنــز يحــوي 
الخامــس  والقــرن  الثالــث  القــرن  بــني  إىل  تاريخهــا  يعــود  ِقطــع   209
بعــد امليــالد، ومصدرهــا “بشــكل رئيــيس منطقة شــامل البحر األبيض 
املتوسط ورشقه” وتحديدا أنطاكيا والقسطنطينية وسالونيك وروما 
وآرل وليون ولندن. واعترب الباحثون أن هذا "االكتشــاف اســتثنايئ"، 
ورجحوا أن هذه القطع رمبا وضعت هناك يف سياق عدم االستقرار 
اجتــاح  وهــم شــعب جرمــاين  الســويبيني،  بغــزو  املرتبــط  الســيايس 
الجزء الشاميل الغريب من شبه الجزيرة األيبريية يف القرن الخامس.

محكمة أمريكية
ْين طاردا   ُتسرح شرطيَّ

شخصيات البوكيمون
لوس أنجليس/ وكاالت:

لــوس  يف  الخدمــة  مــن  رشطيــني  بترسيــح  أمريكيــة  محكمــة  قضــت 
أنجليــس بعــد أن فضــال تعقــب البوكيمون عى مطاردة لصوص كانوا 

يرسقون متجرا كبريا.
وكان لويــس لوزانــو وإريــك ميتشــل جابــا شــوارع املدينــة يف أبريــل/ 
نيســان 2017 بحثــا عــن شــخصيات البوكيمــون االفرتاضيــة مــن خــالل 

تطبيق لعبة “بوكيمون غو” املحملة عى هاتفيهام.
بتعزيــزات  االســتعانة  أجــل  مــن  نــداء  الرطــة  أطلقــت  وعندمــا 
للمساعدة يف صد عملية اقتحام متجر كبري، قرر الرطيان تجاهله 
داخــل  ملحادثاتهــام  تســجيالت  كشــفت  مــا  وفــق  اللعــب،  وواصــال 
الســيارة. وأشــارت وثائق رســمية مســجلة يف ملفهام إىل أن ميتشــل 
بنومــه  معــروف  بوكيمــون  وهــو  “رونفليكــس”،  بــأن  لوزانــو  زميلــه  نبــه 
العميــق، ظهــر للتــو. وأضافــت الوثائــق التــي ُنرت األســبوع املايض 
أنه بعد 20 دقيقة عى طلب املساعدة، أظهر التسجيل الرطيني 
وهــام يجريــان "مناقشــة حــول اللعبة أثناء تنقلهــام يف مواقع مختلفة 

بناًء عى ظهور الشخصيات االفرتاضية عى هاتفيهام".
ومتّكن رشطيا لوس أنجليس من القبض عى "رونفليكس"، يف حني 

واجها صعوبة يف اإلمساك بالبوكيمون "توجيتيك".
وحوكــم الرطيــان الرتكابهــام انتهــاكات وأخطــاء عــدة، واعرتفا بأنهام 
مل يردا عى طلب املساعدة يف عملية السطو، نافيني أن يكونا قد 

لعبا "بوكيمون غو".
ويف حــني أكــدا أنهــام كانــا يتناقشــان حــول اللعبــة فقــط، مل تصــدق 
محكمة االســتئناف تربيراتهام وأيدت، الجمعة املايض، ترسيحهام 
مــن الخدمــة. وعنــد طرحهــا عــام 2016، حمــل لعبــة "بوكيمــون غــو" 
ماليــني األشــخاص حــول العــامل، لكــن لعبــة البحــث عــن الشــخصيات 

االفرتاضية هذه تسببت ببعض املشاكل.
العســكرية  املنشــآت  مــن  الكثــري  حــذر  الكبــرية،  شــعبيتها  وبســبب 

جنودهم من مخاطرها وخصوصا قرب مدارج الطائرات.

الكويت/ وكاالت: 
ومثقفــون  وكتــاب  أدبــاء  أعلــن 
خليجيــون مقاطعــة "مهرجــان طــريان 
انطالقــه  املقــرر  لــآداب"،  اإلمــارات 
بســبب  املقبــل؛  شــباط/فرباير 
"مشــاركة الكاتــب اإلرسائيــي ديفيــد 
غروســامن ضمــن أنشــطة املهرجان"، 
ضــد  الخليــج  "ائتــالف  ملبــادرة  وفًقــا 

التطبيع".
عــى  منشــور  يف  االئتــالف  ومثــن 
أمــس،  "تويــرت"،  موقــع  يف  حســابه 
واملثقفــني  والكتــاب  األدبــاء  قــرار 
الخليجيني، وحياهم عى "مبادرتهم 

بعــد  املهرجــان،  مــن  باالنســحاب 
علمهــم مبشــاركة الكاتــب اإلرسائيي 

غروسامن يف املهرجان".
املقاطعــني  بالتــزام  االئتــالف  وأشــاد 
بـ"املوقف الشــعبي العريب ومبصالح 
القوميــة  وثوابتهــا  العربيــة  األّمــة 
والوطنيــة"، مناشــًدا بقيــة املشــاركني 
واملشاركات بـ"إلغاء مشاركتهم بهذه 

الفعالية التطبيعية".
"الــروايئ  أن  االئتــالف،  وأوضــح 
مــن  غروســامن،  ديفيــد  اإلرسائيــي 
مؤيــدي نظــام الفصــل العنــرصي يف 
حــق  ويناهــض  املحتلــة،  فلســطني 

الفلســطينيني،  لالجئــني  العــودة 
ويدافع عن العدوان اإلرسائيي عى 

لبنان عام 2006".
ســعدية  الكويتيــة  اإلعالميــة  وقالــت 
عــى  نرتهــا  تغريــدة  يف  مفــرح، 
"تويــرت":  موقــع  يف  حســابها 
طــريان  مهرجــان  يف  "سيشــارك 
ســتقام  الــذي  لــآداب،  اإلمــارات 
كاتــب  املقبــل،  فربايــر  فعالياتــه يف 
إىل  الصهيــوين،  الكيــان  مــن  أكــر  أو 
هــو  كــام  العــرب،  الضيــوف  جانــب 
واضــح مــن برنامــج املهرجــان املعلن، 
يعــرف  ال  ملــن  مبكــر  تنويــه  وهــذا 

منهم".
مقــــــــــــاطعــــــــــة   حركــــــــــــة  واستهجنــــــــــت 
)إرسائيــل( الكويتيــة، "إرصار منّظمــي 
كاتــب  إقحــام  عــى  املهرجــان 
الكّتــاب  عــرات  بــني  إرسائيــيّ 
يف  وأشــارت  العــرب".  واملبدعــني 
بيــان صحفــي، إىل أن هــذه الخطــوة، 
"حلقــة أخــرى يف مسلســل اســتامتة 
البعــض يف ســبيل نقــل التطبيــع مــن 
املســتويات الرســمية لبعض األنظمة 
العربيــة،  الجامهــري  مســتوى  إىل 
والتي تعي خطورته، وترفضه متاًما". 
روايئ  مشــاركة  أّن  الحركــة  واعتــربت 
واالحتفــاء  املهرجــان،  يف  إرسائيــي 

به كـ "ناشــط ســالم" يف مهرجاٍن يقام 
ســيايّس  "إقحــام  عربّيــة،  أرٍض  عــى 
واألدبــاء  الكّتــاب  لجــّر  يســعى  فــّج، 
العــرب يف مســتنقع التطبيــع الثقايف 

واألديب مع العدّو اإلرسائيي".
ترتجــم  يــوم،  كّل  "مــع  وتابعــت: 
أّنهــا  الواقــع  أرض  عــى  )إرسائيــل( 
عــدّوة شــعوب املنطقــة برّمتهــا وليس 
فحســب"،  الفلســطيني  الشــعب 
التصــّدي  تصعيــد  "رضورة  مؤكــدة 
للتطبيــع معهــا، بكافة أشــكاله، تعبرًيا 
عــن اإلرادة الشــعبية العربيــة وقواهــا 

الحّية".
نقبــل  أن  ميكــن  "ال  الحركــة:  وبينــت 
لتكريــس  كأداٍة  اإلبــداع  بتوظيــف 
واالســتعامر  واالحتــالل  االضطهــاد 
أنــه "يف زمــن  اإلرسائيــي"، موضحــة 
الثقــايف  اإلبــداع  يحمــل  االضطهــاد، 
هديــن أو يفقد  والفنــي قضايــا املضطَّ

بوصلته الثقافية واألخالقية".
ضــد  الخليــج  "ائتــالف  ويصــف 
"مجموعــة  أنــه  نفســه،  التطبيــع" 
تســعى لنــرصة القضيــة الفلســطينية، 
والتصــدي لخطــر التطبيــع مــع الكيــان 
بهــدف  الخليــج،  دول  يف  املحتــل 
تنســيق الجهــود بــني مجاميــع مقاومــة 

التطبيع يف الخليج".

ا كتاب خليجيون يقاطعون مهرجاًنا ثقافيًّ
ا ا إسرائيليًّ في اإلمارات الستضافته روائيًّ


