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محافظات/ فلسطني:
االحتــال  قــوات  أصابــت 
مواطنــا   20 أمــس،  اإلرسائيــي، 
بالرصاص والغاز املسيل للدموع، 
خــال مواجهــات اندلعــت جنــويب 
الضفــة  شــال  نابلــس،  مدينــة 

الغربية.
األحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 
الفلســطيني يف ترصيــح صحفــي، 
 20 مــع  تعاملــت  طواقمهــا  إن 
شــهدتها  مواجهــات  خــال  إصابــة 

بلدة أورصين، جنويب نابلس.
وأوضحــت الجمعيــة أن 5 إصابــات 
املعــدين  بالرصــاص  ســجلت 
ُنقلــت  باملطــاط؛  املغلــف 
"رفيديــا"  مستشــفى  إىل  واحــدة 
اختنــاق  حالــة  و15  الحكومــي، 

بالغاز املسيل للدموع.
خــال  املواجهــات  واندلعــت 

مســرة طالبــت بتســليم 
عــار  الشــهيد  جثــان 

تظاهـرات جماهيرية 
فـي البحرين رفـًضا 

لزيــارة "هرتســـوغ" 
املنامة/ أدهم الرشيف:

شهدت مناطق متفرقة يف مملكة البحرين، أمس، تظاهرات واحتجاجات 
شــعبية واســعة ومناوئــة لزيــارة رئيــس كيــان االحتال اإلرسائيي يتســحاق 

هرتسوغ، املقررة اليوم األحد.
ورافــق التظاهــرات واالحتجاجــات إطــاق حمــات إلكرتونيــة ضــد الزيــارة 

والتطبيع مًعا. وعرب املشاركون مجدًدا عن رفضهم للتطبيع بني 
الــدول العربيــة و)إرسائيــل( كــا عــربوا عــن رفضهم الشــديد أيًضا 

وقفة بحيفا تنّدد بإعدام 
الشهيد مفلح واحتجاج 

مماثل في أم الفحم اليوم
حيفا املحتلة/ فلسطني:

نظــم فلســطينيون، أمــس، وقفــة مبدينــة حيفــا املحتلة، تنديــدا بجرمية إعدام 
جندي إرسائيي للشاب عار حمدي مفلح يف بلدة حوارة جنوب نابلس.

"ســاحة  يف  الوقفــة  خــال  واســتنكروا  الفلســطيني  العلــم  املشــاركون  ورفــع 
األسر" جرمية إعدام الشاب مفلح بدم بارد، أول من أمس، ورددوا شعارات 

الفلســطيني.  الشــعب  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــال  بجرائــم  منــددة 
وأصيب مفلح بأربع طلقات نارية وُترك ينزف عىل األرض بينا منع 

الحاليقة ُتحذر من تحويل 
االحتالل البلدة القديمة بالخليل 

إلــى مستوطنـــة
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

اقــرتاب  مــن  الحايقــة،  ســمرة  الترشيعــي،  املجلــس  يف  النائــب  حــذرت 
إىل  الخليــل  مدينــة  يف  القدميــة  البلــدة  تحويــل  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 

مستوطنة إرسائيلية.
رشعنــة  عــىل  يعمــل  "االحتــال  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الحايقــة  وقالــت 

وتحويــل  املســتوطنني،  لصالــح  الفلســطينية  املمتلــكات  مصــادرة 
البلــدة القدميــة بالخليــل إىل مســتوطنة كبــرة، وربطهــا بجميــع البــؤر 

"عــدالة": قانــون 
منــع لــم الشمــل 

يكـرس "األبارتهـــايد"
النارصة/ فلسطني:

نظرت محكمة االحتال اإلرسائيي العليا يف تسع التاسات ضد قانون 
منع مل شــمل العائات الفلســطينية، والذي تبّنته الكنيســت اإلرسائيي 

يف آذار/ مارس املايض.
وقدم مركز "عدالة" باسمه وباسم عائات فلسطينية وقعت ضحايا لهذا 

القانــون، التاًســا طالــب فيــه بإلغــاء القانــون الذي يرّســخ "يخلق 
بيــان صحفــي، أمــس،  نظــام فصــل عنــرصي". وأفــاد املركــز يف 

رام الله/ فلسطني:
دعــت األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب، أمــس، 
جنــدي  إعــدام  جرميــة  يف  تحقيــق  إجــراء  إىل 
إرسائيــي للشــاب عــار حمــدي مفلــح )23 عاما( 

يف بلدة حوارة جنوب نابلس.
التســوية  لعمليــة  املتحــدة  األمــم  منســق  وقــال 
يف الــرشق األوســط تــور وينســاند، إنــه "أصيــب 

بالذعــر" مــن قتــل الشــاب مفلــح برصــاص جنــدي 
إرسائيي بالضفة الغربية املحتلة.

وأضاف وينســاند، يف تغريدة عىل "تويرت"، أنه 
"يجــب إجــراء تحقيــق شــامل وفوري يف مثل هذه 

الحوادث ومحاسبة املسؤولني عنها".
كــا جــدد االتحــاد األورويب دعوتــه إىل 
مســاءلة  وإجــراء  الجرميــة  يف  التحقيــق 

نابلس - غزة/ يحيى اليعقويب:
مــن الخلــف وضــع الجنــدي اإلرسائيــي يــده عــىل 
عنــق الشــاب عــار مفلــح )23 عاًمــا( وســحبه مــن 
إبعــاد  مفلــح  حــاول  تخليصــه،  حــاوال  شــابني  بــني 
تقابلــت  نحــوه،  بندقيتــه  يشــهر  الــذي  الجنــدي 
يــرى  وهــو  عــار  عينــي  وكأنَّ  للحظــة،  العينــان 

الجندي يزخر مسدســه بالرصاص، لرديه شــهيًدا 
بأربع رصاصات يف جرمية إعدام بدم بارد.

شــعب  حكايــة  تــروي  األخــرة  الشــاب  رصخــات 
مامــح  ويف  والنكبــة،  التهجــر  آالم  مــن  يــن 

الجندي حقد وفاشــية وغطرســة حكومة 
إرسائيليــة أعطتــه ضــوًءا أخرض لارتكاب 

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
الفلســطينية  البدويــة  التجمعــات  باتــت 
رشقــي القــدس املحتلــة يف مهــب الريــح، 
بعد موافقة سلطات االحتال اإلرسائيي، 
مكــب  إلقامــة  مــرشوع  عــىل  مؤخــًرا، 
للنفايــات عــىل أرٍض مملوكة لفلســطينيني 

يف بلدات عناتا والعيسوية وشعفاط.

التجمعــات  بطــرد  النفايــات  مكــب  ويهــدد 
البدوية الفلسطينية رشقي القدس، البالغ 
عددهــا 26 تجمًعــا، يقيــم فيهــا نحــو ثاثــة 
قــروي  مجلــس  رئيــس  وفــق  نســمة،  آالف 

الخان األحمر عيد الجهالني.
بلديــة  وضعتــه  الــذي  املخطــط  ويهــدف 
مدافــن  إقامــة  إىل  القــدس  يف  االحتــال 

مــن  دومًنــا   520 مبســاحة  للنفايــات 
األرايض التي ميلكها الفلسطينيون.

وقــال الجهالــني، وهــو أحــد ســكان األرايض 
االحتــال  إن  عليهــا:  باالســتياء  املهــددة 
البدويــة  التجمعــات  ترحيــل  يف  فشــل 

إلقامــة  فخطــط  القــدس،  رشقــي 
مكــب للنفايــات لتهجرهــم قــرا، 

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
نابلــس  مدينــة  مــن  قواريــق  عائلــة  أكــدت 
شال الضفة الغربية، أن ابنيها الشقيقني 
ســجون  يف  املعتقَلــني  وعمــرو  زهــدي 
ظروفــا صحيــة صعبــة،  يعيشــان  الســلطة، 

الطعــام  عــن  إرضابهــا  اســتمرار  نتيجــة 
احتجاًجــا  التــوايل،  عــىل  الســادس  لليــوم 
إىل  إضافــة  الســيايس،  اعتقالهــا  عــىل 

تعرضها للتعذيب. وأفاد شقيق 
قواريــق،  محيــي  وعمــرو،  زهــدي 

غزة/ نور الدين صالح:
أكد نائب رئيس حركة املقاومة اإلسامية 
الحيــة،  خليــل  د.  غــزة،  قطــاع  يف  حــاس 
أن شــعبنا الفلســطيني بحاجــة إىل برنامــج 
منظمــة  ترتيــب  وإعــادة  موحــد،  وطنــي 
التحريــر، كاشــًفا عــن دعــوة وجهتهــا الجزائر 

تنفيــذ  الســتئناف  وفتــح  حــاس  لحركتــي 
حوارات املصالحة الوطنية.

مؤمتــر  افتتــاح  خــال  أمــس  الحيــة  وشــدد 
والدوليــة  واإلقليميــة  املحليــة  "التحــوالت 
الفلســطينية"  القضيــة  عــىل  وانعكاســاتها 
الذي ينظمه مركز "مسارات"، عىل الحاجة 

الشــعب  شــتات  تجمــع  وطنيــة  قيــادة  إىل 
إعــادة  عــرب  رؤيتــه،  وتحمــل  الفلســطيني 
بنــاء وتطويــر منظمــة التحريــر التــي "تشــكل 

البيت املعنوي لكل الفلسطينيني".
االحتــكام  رضورة  إىل  ولفــت 
وتشــكيل  االقــرتاع،  لصناديــق 

رام الله-غزة/ جال غيث:
قــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
قدري أبو بكر: إن خطة وزير األمن الداخي 
يف حكومــة االحتــال القادمــة "إيتــار ابــن 
تقــود  الفلســطينيني،  األرسى  ضــد  غفــر" 

إىل تصعيد األوضاع يف السجون.
املــايض،  الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   7 ويف 
طالــب "ابــن غفــر"، رئيس حكومة االحتال 
امُلكّلــف بنيامــني نتنياهــو بـ"تشــديد ظروف 
حبــس  وإلغــاء  وتصعيدهــا،  األرسى  حبــس 

وإلغــاء  التنظيمــي،  األســاس  عــىل  األرسى 
صفة الناطق باسم األرسى".

وســبق أن كشــفت وســائل إعــام عربيــة، أن 
النائــب اليمينــي يف "الكنيســت"، 
عــىل  ينــص  قانــون،  اقــرتاح  ينــوي 

تركيا "قلقة إزاء قتل المدنيين الفلسطينيين" بالضفة الغربية
دعوات أممية وأوروبية إلى التحقيق 

في جريمة إعـدام الشاب مفلــح

أمضى طفولته أسيًرا ونزفت دماؤه في "بيتا" وأعدم في "حوارة" 
عمار مفلح.. نجا من اعتداء مستوطن 

فبــاغـتتـه رصــاصات الجنـــدي 

االحتالل يصيب 20 مواطًنا جنوب نابلس
 ويعتقــــــل 9 مــن طولكـــرم وبيــت لحم

"مكــب للنفايات".. مشــروع إسرائيلي 
القتالع 26 تجمًعا فلسطينًيا شرقي القدس

مضربون عن الطعام لليوم السادس

ر من تدهور صحة  عائلة قواريق ُتحذِّ
ابنيها المعتقلين في سجون السلطة

تلقينا دعوة من الجزائر لبحث تنفيذ حوارات المصالحة

الحية: نحتاج إلى برنامــج وطني 
وإعــادة بنـــاء منظمـة التحرير 

ارتفاع ملحوظ في أعداد "اإلداريين" والمرضى

أبو بكـر لـ"فلسطيــن": خطــة "ابن غفير" 
د األوضـاع في السجون ضد األســرى ستصعِّ
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الدوحة/ )أ ف ب(:
منتخــب  ميــي  ليونيــل  العبقــري  قــاد  األول،  الشــوط  يف  ســحرية  بلمســة 
عــىل  صعــب  بفــوز  القــدم  لكــرة  قطــر  مونديــال  نهــايئ  ربــع  إىل  األرجنتــني 
أســرتاليا 1-2، أمــس عــىل اســتاد أحمــد بــن عــي يف الريــان، ليــرضب موعــدًا 

مســرته  يف  األلــف  مباراتــه  يف  ميــي  وافتتــح  هولنــدا.  مــع  ناريــًا 
التســجيل )35(، فيــا أضــاف خوليــان ألفاريــس الهــدف الثــاين )57(.

األرجنتين تتأهل إىل 
ربــع النهـائي بثـنائيـة 
في شباك أستراليــــا

مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل في جنوب نابلس أمس 

د. خليل الحية خالل مشاركته في الفعالية أمس          ) تصوير / رمضان األغا ( 

88

ارتفـاع عــدد 
المضـربين عن 
الطعـام فـي 
سجـــــون 
السلطة إلى 14
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توريد أدوية لصالح مستشفى الصداقة الرتيك
إعالن عطاء رقم )02 / 2022(

تعلــن جمعيــة نحــو األمــل والســام الخرييــة يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظــرف 
املختــوم لتوريــد أدويــة لصالــح مستشــفى الصداقــة الــريك وذلــك حســب 

الكميات واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب باملشــاركة 
يف هذا العطاء، التوجه إىل مقر الجمعية يف غزة -شارع الشهداء، عامرة فرح 
الطابــق األريض، للحصــول عــى كراســة العطــاء خــال ســاعات الــدوام الرســمي 
من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 30: 03 مساًء وفقًا للروط التالية:

االختصــاص  جهــات  لــدى  ومســجلة  مؤهلــة  املشــاركة  الركــة  تكــون  أن   -
ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

- األسعار بالشيكل، وسارية املفعول ملدة 12 شهًرا من تاريخ تسليم العطاء.
- يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )1000 دوالر( وتكــون ســارية املفعول 
ملدة 6 شهور من تاريخ تسليم العطاء وتكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بنيك 

ق باسم جمعية نحو األمل والسام. من بنك معتمد لدى سلطة النقد ومصدَّ
- مثن كراسة العطاء )100 شيكل( غري مسردة.

مالحظات هامة:
- قيمة رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

- يحق للجمعية تأجيل العطاء أو متديده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه دون إبداء 
األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداًء  الجمعيــة  مقــر  يف  العطــاء  كــراس  اســتام  يتــم   -
2022/12/04 حتى يوم الخميس 2022/12/08 خال أوقات الدوام الرسمي.

- تستقبل الجمعية العطاءات من يوم األحد املوافق 2022/12/11م عى 
أن يكون آخر موعد للتسليم الساعة 03:00 ظهرًا من يوم الخميس املوافق 
2022/12/15م، ولن يقبل اســتام أي عرض ســعر بعد هذا املوعد، عى 

أن يتم تسليم عرض السعر مع كل األوراق الرسمية بالظرف املختوم.
- ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية نحو األمل والسام الخريية خال ساعات 
الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف رقم )2829911-08( أو جوال رقم )0592233389(

دولة فلسطني
وزارة الحــكـم املحــلـي

بـــلديــــة الزوايـــــــدة  

إعالن استدراج عروض مقرتحات الستثامر أرض البلدية
 ) مبنى الروضة سابقًا  

داخلية الوسطى شق مدين حاليًا (
الواقعــة يف  البلديــة  اســتثامر أرض  عــن رغبتهــا يف  الزوايــدة  بلديــة  تعلــن 
القســيمة)5( مــن القطــع رقــم )2340(  والواقعــة يف شــارع جامعــة القــدس 
املفتوحــة بالقــرب مــن شــارع صــاح الدين واملقابل ملدخــل بلدية املغازي 
النواحــي  مــن  أفضــل  هــو  ملــا  أفــكار  تتضمــن  عــروض  باســتدراج  وذلــك   ،
االستثامرية ومبا يتناسب مع أهداف البلدية وطبيعة املنطقة وفقا ملبدأ 
فــرة االســتثامر  انتهــاء  بعــد  للبلديــة  بإعــادة املــروع  املشــاركة املنتهيــة 
املقرحــة مــن قبــل املتقدمــن ، وذلــك لبنــاء 8 مكاتــب لكتبــة العرائــض يف 
نفس مقر الروضة واملؤجرة لوزارة الداخلية فرع الوســطى – الشــق املدين 
وذلــك وفقــًا للــروط املرجعيــة املحفوظــة لــدى الدائــرة الفنيــة  بالبلديــة ، 
فعــى جميــع املســتثمرين الذيــن لديهــم املقــدرة املاليــة والفنيــة واإلداريــة 
واإلمكانيــات الازمــة إلقامــة مكاتــب كتبة العرائض  وفقا للمواصفات الفنية 
املخططــات  عــى  للحصــول  الفنيــة   للدائــرة  التوجــه  املطلوبــة  واإلنشــائية 
املوقــع   زيــارة  وأيضــا  الفنيــة  واملواصفــات  الكميــات  وجــداول  االنشــائية 
مقابــل رســم غــري مســرد وقــدره 100 دوالر بــدءًا مــن يــوم االحــد  املوافــق 
2022/12/4 )أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي( وحتــى يــوم الثاثاء املوافق 

2022/12/6 من الساعة 7:30 صباحا اىل الساعة 1:30 مساء. 

بــراء  وقــام  أعــاه  ورد  ملــا  وفقــًا  مقرحاتــه  تقديــم  يف  يرغــب   مــن  عــى 
بأنــه  علــاًم   ، املحــدد  التاريــخ  قبــل  التقــدم مبقرحاتــه  املرجعيــة  الــروط 
ســيعقد اجتــامع متهيــدي للــرد عــى تســاؤالت واستفســارات املســتثمرين 
املتقدمــن وذلــك يف متــام الســاعة 10 صباحــا مــن يــوم االثنــن املوافــق 

2022/12/5 مكتب الدائرة الفنية .                                     

  بلدية الزوايدة.

إعالن طرح عطاء مزايدة
 بالظرف المختوم

MOG-AUC-2022 /45 :رقم
 MOG-AUC-2022 /45 تعلن بلدية غزة عن طرح مزايدة بالظرف املختوم رقم

وذلك لبيع "خردوات متنوعة "
حسب الروط العامة والخاصة املرفقة يف كراسة املزايدة فعى املعنين 

والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذه املزايدة مراعاة الروط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. يجــب عــى املزايــد تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة500 شــيكل نقــدًا 

او شيك بنيك. 
4. ميكن للمعنين واملهتمن الحصول عى نسخة من كراسة العطاء من مكتب مدير 

وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 
الثانيــة  وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس: 

والنصف بعد الظهر من تاريخ 2022/12/04 وحتى تاريخ 2022/12/21.
5. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2022/12/21 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــي 
املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6.  املواد املشمولة يف املزايدة تشمل )حديد، خشب، قطع كهربائية، بطاريات، 

اثاث مكتبي، أدوات عمل، غرف حديدية ...( وملعاينة املواد املراد بيعها، يرجى 
الســيد/ عبــد الباســط الخيــي جــوال: 0599815697 ذلــك يف شــارع الوحــدة 

مقابل محطة أبو عايص للبرول بجوار محطة ترحيل النفايات الريموك.
7. العنوان املشار اليه أعاه: بلدية غزة، املبنى الرئيي، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.

                                                                           بلدية غزة8. أجرة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املزايدة. 

 MOG-AUC-2022 /44 تعلن بلدية غزة عن طرح مزايدة بالظرف املختوم رقم
وذلك لبيع "قطع غيار اليات متنوعة "

حسب الروط العامة والخاصة املرفقة يف كراسة املزايدة فعى املعنين 
والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذه املزايدة مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. يجــب عــى املزايــد تقديــم كفالــة دخول عطاء بقيمة500 شــيكل نقدًا او 

شيك بنيك. 
4. ميكن للمعنين واملهتمن الحصول عى نسخة من كراسة العطاء من مكتب مدير 

وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبز، هاتــف: 082832200 
الثانيــة  وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس: 

والنصف بعد الظهر من تاريخ 2022/12/04 وحتى تاريخ 2022/12/20.
5. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/12/20 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــي 
املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6. ملعاينة املواد املراد بيعها، يرجى السيد/ عبد الباسط الخيي جوال: 

0599815697 ذلــك يف شــارع الوحــدة مقابــل محطــة أبــو عــايص للبــرول 

بجوار محطة ترحيل النفايات الريموك.
7. العنوان املشار اليه أعاه: بلدية غزة، املبنى الرئيي، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.

8. أجرة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املزايدة. 

                                                                           بلدية غزة

إعالن طرح عطاء مزايدة
 بالظرف المختوم

MOG-AUC-2022 /44 :رقم

فعالية جماهيرية في مسافر 
يطا إسناًدا لصمود األهالي

الخليل/ فلسطن:
أقيمــت يف مســافر يطــا جنــوب الخليــل، أمــس، فعاليــة جامهرييــة 
دعــاًم ألهــايل املســافر ورفًضــا لقــرار ســلطات االحتــال اإلرسائيــي 

بتهجريهم من أرضهم وهدم منازلهم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان مؤيد شعبان أن هذه 
الشــعبية فكــرا ومامرســة،  للمقاومــة  تــأيت دعــام وتعزيــزا  الفعاليــة 

وحفاظا عى الوجود والصمود الفلسطيني يف مسافر يطا.
وشــدد شــعبان عــى رضورة توحيــد الكلمــة والجهد الشــعبي باتجاه 
املواطنــن  ودعــم  التــامس،  مناطــق  كل  يف  الشــعبية  املقاومــة 

للثبات والحفاظ عى صمودهم يف وجه االحتال ومستوطنيه.

"عدالة": قانون منع لم 
الشمل يكرس "األبارتهايد"

النارصة/ فلسطن:
نظرت محكمة االحتال اإلرسائيي العليا يف تسع التامسات 
ضد قانون منع مل شــمل العائات الفلســطينية، والذي تبّنته 

الكنيست اإلرسائيي يف آذار/ مارس املايض.
وقدم مركز "عدالة" باسمه وباسم عائات فلسطينية وقعت 
ضحايا لهذا القانون، التامًسا طالب فيه بإلغاء القانون الذي 

يرّسخ "يخلق نظام فصل عنرصي".
يف  "جــادل  بأنــه  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  املركــز  وأفــاد 
بأنــه مل يعــد هنــاك أي شــك يف أن  الــذي قّدمــه  االلتــامس 
دميوغرافيــة  أيديولوجيــة  أهــداف  هــو  القانــون  هــذا  جوهــر 
بنــد الهــدف  للحفــاظ عــى هيمنــة يهوديــة، خاصــة يف ظــل 
املحــددة  والحصــة  للقانــون،  الجديــد  التعديــل  يف  الــوارد 
لعدد التصاريح االستثنائية التي من املمكن أن مينحها وزير 

الداخلية )يف حكومة االحتال( ألسباب خاصة".
وأوضح أنه "يف قضايا سابقة، أقرت املحكمة العليا بأن هذا 
القانــون ينتهــك الحقــوق الدســتورية، لكنهــا بالرغــم من ذلك، 

أّيدت القانون بحجة أنه متناسب ومؤقت".
وأشــار املركــز الحقوقــي إىل أن "القانــون الــذي ُســّن عــى أنــه 
"أمــر مؤقــت"، قــد تــم تجديــده 21 مرة وبقي ســارًيا منذ ســّنه 

يف عام 2003".
وأكــد "عدالــة" يف مرافعتــه، أن "القانــون ال ينتهــك الحقــوق 
األساسية املحمية فقط، األمر الذي ال جدال فيه، كام تحدد 
يف األحكام السابقة، ولكن هذا االنتهاك املستمر يرقى إىل 

تغيري دستوري جوهري يف الحق باملواطنة".
منفصلــن،  قانونيــن  مســارين  يخلــق  "القانــون  أن  وأضــاف 
عى أساس الهوية العرقية القومية، أحدهام بشكل أسايس 
لليهود اإلرسائيلين واآلخر للمواطنن الفلسطينين وسكان 
أرايض الـــ48، الذيــن يرغبــون يف االتحــاد مــع أزواجهــم الذيــن 

يعيشون يف الضفة الغربية املحتلة".
وأشــار املركز يف مرافعته أن حكومة االحتال و"الكنيســت" 
زعموا أن القانون رضوري "ألسباب أمنية"، لكنهم مل يقدموا 
أي دليــل موثــوق أو مقنــع، عــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبــري 
أن  رصاحــة  أبــرزت  والتــي  املّرعــن  مــن  الترصيحــات  مــن 
الهــدف مــن القانــون هــو دميوغرايف، للحفاظ عــى "األغلبية 

اليهودية".
وشــدد عــى أن "قانــون مل الشــمل مــع تعدياتــه لعــام 2022 
مــن ســابقيه، ألنــه يختبــئ وراء تخيلــن، وهــام  أكــر خطــورة 
الحجــج التــي ال أســاس لهــا حــول املخــاوف األمنيــة والطبيعــة 
املؤقتة للتريع. إذ ينص القانون عى فئات منفصلة وغري 

متكافئة من املواطنة عى أساس الهوية العرقية القومية".
كــام أكــد أن "هــذا القانــون ليــس مجــرد شــكل آخــر مــن أشــكال 
قبــل  مــن  الفلســطينين  ضــد  لهــا  حــرص  ال  التــي  التمييــز 
)إرسائيــل(، بــل إنــه انتهــاك ألبســط حقــوق اإلنســان واعتــداء 

عى الفضاء األكر حميمية يف وحدة األرسة".
وأفاد بأنه "مل تستجب الحكومة والكنيست ألي من العيوب 
الدســتورية يف القانون التي أثريت يف جلســة املحكمة، مبا 

يف ذلك الغرض الدميوغرايف للقانون".

تظاهرات جماهيرية في 
البحرين رفًضا لزيارة "هرتسوغ" 

املنامة/ أدهم الريف:
تظاهــرات  أمــس،  البحريــن،  مملكــة  يف  متفرقــة  مناطــق  شــهدت 
واحتجاجــات شــعبية واســعة ومناوئــة لزيــارة رئيــس كيــان االحتــال 

اإلرسائيي يتسحاق هرتسوغ، املقررة اليوم األحد.
إلكرونيــة ضــد  إطــاق حمــات  واالحتجاجــات  التظاهــرات  ورافــق 

الزيارة والتطبيع مًعا.
وعــرب املشــاركون مجــدًدا عــن رفضهــم للتطبيــع بــن الــدول العربيــة 
و)إرسائيــل( كــام عــربوا عــن رفضهــم الشــديد أيًضــا لزيارة هرتســوغ، 
خــال التظاهــرات التــي انطلقــت يف قــری کرانــة، الــدراز، الســنابس 

وجزيرة سرة رشق البحرين.
الفلســطيني، وصــور "هرتســوغ" مطبوعــا  العلــم  ورفــع املشــاركون 
عليهــا عامــة الحظــر وفوقهــا كلمــة "مجــرم"، والفتــات أخــرى مكتوبــا 
ترفــض  و"البحريــن  باملجــرم"،  يرحــب  البحريــن ال  عليهــا: "شــعب 
البحريــن  يف  التظاهــرات  تخــرج  مــا  ودامًئــا  املشــؤومة".  الزيــارة 
املناوئــة ملــروع التطبيــع الــذي قــاده دونالــد ترامــب عندمــا كان 
البحرينيــة  املعارضــة  إثــر  ويف  الســابقة.  األمريكيــة  لــإدارة  رئيًســا 
اإلرسائيــي  العــام  األمــن  جهــاز  يســمى  مــا  قــرر  هرتســوغ،  لزيــارة 
بشــأن  كبــري  بشــكل  األمنيــة  اإلجــراءات  مســتوى  رفــع  )الشــاباك(، 

الزيارة، بعد أن دعا املتظاهرون إىل مقاطعة الزيارة وتعطيلها.
ويف سبتمرب/ أيلول 2020، وقعت البحرين اتفاق تطبيع مع كيان 
االحتــال، لتصبــح رابــع دولة عربية مطبعة مع )إرسائيل(، وقد أعلن 

عن االتفاق حينها الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
لكن هذا االتفاق وما سبقه وما تاه من اتفاقيات، وقعتها اإلمارات 
واملغرب إىل جانب التطبيع مع الســودان، أثار سلســلة ردود فعل 

فلسطينية غاضبة ضدها ال يزال صداها يردد حتى اليوم.
ويف نفــس الســياق، أطلــق نشــطاء ومغــردون حملــة إلكرونيــة ضــد 
البحريــن تحــت وســم "فلســطن  رئيــس كيــان االحتــال إىل  زيــارة 

وليست )إرسائيل(".
ونــرت جمعيــة الوفــاق اإلســامية يف البحريــن ونشــطاء تغريــدات 
عى حســاباتهم دعوا فيها إىل املشــاركة يف هذه الحملة من أجل 

"مواجهة الوجود الصهيوين عى أرض البحرين".

"مكب للنفايات".. 
مشروع إسرائيلي القتالع 26 تجمًعا فلسطينًيا شرقي القدس

في النظام السياسي اإلسرائيلي
تقرير: نتنياهو على أعتاب تشكيل حكومة "االنقالب الثاني" 

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
الفلســطينية  البدويــة  التجمعــات  باتــت 
الريــح،  مهــب  يف  املحتلــة  القــدس  رشقــي 
بعــد موافقــة ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، 
مؤخــًرا، عــى مــروع إلقامــة مكــب للنفايــات 
عــى أرٍض مملوكــة لفلســطينين يف بلــدات 

عناتا والعيسوية وشعفاط.
التجمعــات  بطــرد  النفايــات  مكــب  ويهــدد 
البدويــة الفلســطينية رشقــي القــدس، البالــغ 
ثاثــة  نحــو  فيهــا  يقيــم  تجمًعــا،   26 عددهــا 
آالف نســمة، وفــق رئيــس مجلس قــروي الخان 

األحمر عيد الجهالن.
بلديــة  وضعتــه  الــذي  املخطــط  ويهــدف 
مدافــن  إقامــة  إىل  القــدس  يف  االحتــال 
للنفايــات مبســاحة 520 دومًنــا مــن األرايض 

التي ميلكها الفلسطينيون.
األرايض  ســكان  أحــد  وهــو  الجهالــن،  وقــال 
االحتــال  إن  عليهــا:  باالســتياء  املهــددة 
فشــل يف ترحيــل التجمعــات البدويــة رشقــي 
للنفايــات  مكــب  إلقامــة  فخطــط  القــدس، 

املخطــط  أن  مضيفــا  قــرا،  لتهجريهــم 
األوراق املطلوبــة وســُيبارش  اســتوىف جميــع 

العمل فيه يف أي لحظة.
ــا  بدويًّ تجمًعــا   16 أن  إىل  الجهالــن  وأشــار 
ســيتم تهجريهــا يف بدايــة األمــر وأمــام أعــن 
العــامل بحجــة العمل اإلنســاين والخشــية عى 
انتشــار  مــن  املكــب  بجــوار  املقيمــن  حيــاة 

األمراض واألوبئة.
وذكر أن االحتال حفر قبل عام األرض املراد 
إقامــة املكــب عليهــا، وأجــرى فحوصات عى 
الربــة لاســتعداد لعمليــات النقــل والتخلص 
مــن  القادمــة  والســامة  الطبيــة  النفايــات  مــن 
عــى  خطورتهــا  مــن  محــذًرا  املســتوطنات، 

األهايل والربة والهواء واملياه الجوفية.
وكان أصحــاب األرايض املهــددة باالســتياء 
خمســة  قبــل  قدمــوا  املكــب  إلنشــاء  عليهــا 
أعوام اعراضات عى املخطط، ومتكنوا من 
تجميــد العمــل بــه، لكنهــم فوجئــوا بــأن بلديــة 
االحتــال متكنــت مــن الحصــول عــى األوراق 
املطلوبــة للمبــارشة بالعمل، وفق مختار بلدة 

العيسوية درويش درويش.
لصحيفــة  حديــث  يف  درويــش  وحــذر 
"فلســطن" مــن خطــورة إقامة مكب النفايات 
ذلــك  أن  مؤكــًدا  الســكنية،  األحيــاء  قــرب 
سيؤدي النتشار األمراض واألوبئة والقوارض، 
أمــراض  وظهــور  املــرىض  أعــداد  مــن  ويزيــد 
جديــدة بــن األهايل، وســيلحق الرضر بالربة 

واملياه الجوفية والحيوانات والنباتات.
وشــدد عــى أن األهــايل ميلكــون أوراق تثبــت 
أن  إىل  الفتــا  األرض،  هــذه  يف  ملكيتهــم 
توســيع  النفايــات  مكــب  إنشــاء  مــن  الهــدف 
مستوطنة "التلة الفرنسية" والزحف مستقبًا 
باتجــاه مســتوطنة "معاليــه أدوميــم"، وتهجــري 
جميــع القــرى البدويــة التــي تقطــن يف رشقــي 

القدس.
وأضــاف أن مــكان إقامــة املكــب كان أرايض 
ســكنية  منطقــة  وإقامــة  للتوســع  ُخصصــت 
القــرى الثاثــة "لكــن بلديــة  للمقدســين مــن 
دون  لهــا،  يحلــو  مــا  وفــق  تعمــل  االحتــال 

حسيب أو رقيب".

رام الله/ فلسطن:
نتنياهــو  بنيامــن  "الليكــود"  حــزب  زعيــم  يقــرب 
النظــام  يف  الثــاين  "االنقــاب  حكومــة  تشــكيل  مــن 
املكتــب  ذكــر  حســبام  اإلرسائيــي"،  الســيايس 

الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان.
أن  أمــس،  األســبوعي  تقريــره  املكتــب يف  وأوضــح 
الســيايس  النظــام  يف  الثــاين"  "االنقــاب  حكومــة 
اإلرسائيي مل ُتشــكل بعد، غري أن املعطيات تشــري 
إىل أن نتنياهو يف الطريق إىل تشكيلها مع "إيتامر 
زعيمــي  ســموتريتش"  "بيتســلئيل  و  غفــري"  بــن 

األحزاب "الفاشية الجديدة" يف )إرسائيل(.
"وبــن غفــري" مســتوطن يف مســتوطنة "كريات أربع" 
و"ســموتريتش"  الخليــل،  أرايض  عــى  الجامثــة 
مســتوطن يف مســتوطنة "كدوميــم" الجامثــة عــى 

أرايض قلقيلية.
وأشــار املكتــب الوطنــي، إىل أن "االنقــاب األول" 
جــاء بـ"مناحيــم بيغــن" إىل الحكــم عــام 1977، وهــو 

الذي "أطلق شيطان االستيطان".
وتوقــع أن يقــدم "االنقــاب الثــاين" الــذي جــاءت بــه 
االنتخابات اإلرسائيلية مطلع نوفمرب املايض، عى 
موجة جديدة وواســعة من االســتيطان عى حســاب 

األرايض الفلسطينية.
غانتــس،  بينــي  الجيــش  وزيــر  بترصيحــات  واســتدل 
ع بن حزيب  تعقيبــا عــى االتفــاق االئتايف الــذي ُوقِّ
"الليكــود" و"القــوة اليهوديــة" وتعيــن "بــن غفــري"، 
وزيــًرا لألمــن الداخــي وتغيــري اســم هذه الــوزارة إىل 
"وزارة األمــن القومــي" ســتكون لــه تداعيــات خطــرية 
عــى )إرسائيــل( ألنــه يعنــي "إقامــة جيش خاص البن 

غفري".
املقبلــة  الحكومــة  بتطلعــات  التقريــر  اســتدل  كــام 
برئاســة نتنياهــو ضمــن خطــة تجــري بلورتهــا لرعنــة 
التــي  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  االســتيطانية  البــؤر 

أقامتها ما يسمى "شبيبة التال".
مبلكيــة  الدومنــات  آالف  بســلب  الخطــة  وتقــي 
خاصــة للفلســطينين لتطويــر البنــى التحتيــة وشــق 
لتحديــث  ميزانيــات  ورصــد  االســتيطانية،  الطــرق 
وتطويــر مــا تســمى "املســتوطنات الفتيــة" )االســم 
الحــريك للبــؤر االســتيطانية( ووضــع معايــري جديــدة 
املدنيــة"  "اإلدارة  تســمى  مــا  صاحيــات  وتوســيع 
تخصيصهــا  ســيتم  التــي  األرايض  عــى  للتصديــق 
البــؤر  وتبييــض  االســتيطاين  والتوســع  لاســتيطان 

االستيطانية.

ووفًقــا لاتفــاق االئتــايف بن "الليكود" و"بن غفري" 
فــإن الخطــة تقــي بإصــدار قــرار حكومي ينص عى 
توفري جميع العوامل وامليزانيات واآلليات من أجل 
"املســتوطنات  وتطويــر  االســتيطانية  البــؤر  رشعنــة 
والتخطيــط  التنظيــم  عمليــات  واســتكامل  الفتيــة"، 
 18 غضــون  يف  املســتوطنات  لجميــع  والتبييــض 
قانــون  عــى  تعديــات  إجــراء  ســيتم  كــام  شــهًرا، 
الفــوري  والربــط  التوصيــل  ســيتيح  الــذي  الكهربــاء 
البــؤر  لجميــع  التحتيــة  والبنيــة  الكهربــاء  بشــبكة 

االستيطانية.
عــى  املســتوطنن  حكومــة  برنامــج  يقتــرص  وال 
إطاق موجة عالية من النشــاطات االســتيطانية، بل 
الحــرب عــى املقدســات  يتجــاوز ذلــك إىل إعــان 
اإلســامية، فقــد أعلــن "بــن غفــري" اعتزامــه اقتحــام 

املسجد األقىص الشهر املقبل.
األقــىص  املســجد  اقتحــم  أن  غفــري"  لـ"بــن  وســبق 
أكــر مــن مــرة بصفتــه عضــًوا يف الكنيســت، غــري أن 
اقتحامــه املقبــل ســيكون األول بصفتــه "وزيــر األمــن 
القومي" يف حكومة نتنياهو اليمينية تنفيذًا لوعده 
تعيينــه  بعــد  حتــى  اقتحاماتــه  باســتمرار  االنتخــايب 

وزيرًا.
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د. عدنان أبو عامر

"فرحة" تهزُّ أراكن 
االحتالل النووي

يف الوضــع الطبيعــي ال يجــوز أن تنشــغل األوســاط السياســية 
والدبلوماسية لدولة ما بتناول قضية سياسية ما، إال إذا كانت 
هــذه الدولــة هــي الكيــان اإلرسائيــي املحتــل، الــذي يعــاين، 
وســيبقى يعــاين، أزمــة رشعيــة وجــوده، ألنــه كيــان إحــايل قام 
أنقــاض فلســطني املحتلــة، واســتقدم مســتوطنيه مــن  عــى 

أقايص الدنيا، وطرد ورّحل أصحاب األرض األصليني.
يــدور الحديــث عــن فيلــم "فرحــة" األردين الــذي بثتــه منصــة 
الفلســطينية  النكبــة  ويتنــاول  يومــني،  قبــل  "نيتفليكــس" 
1948، ويصور جنود االحتال اإلرسائيي أنهم قتلة مصاصو 

دمــاء، وهــم كذلــك، والتاريــخ والحارض يشــهدان عليهم، لكن 
مــا اســتفز االحتــال أن يبــث هــذا الفيلــم الــذي حظــي برصــد 
كبــر تزامــن مــع "الزّفة" املهينة التي واجهها اإلرسائيليون يف 

مونديال قطر.
يزعــم اإلرسائيليــون املحتجــون عــى فيلــم "فرحــة" أنه يتغذى 
التواصــل  شــبكات  تبثــه  مــا  عــى  لاحتــال  كراهيتــه  يف 
االجتامعــي مــن مقاطــع معاديــة، رغــم أن الحديــث يــدور عــن 
وقائــع داميــة شــهدتها النكبــة، واعــرف بهــا قطــاع عريــض مــن 
يعــد  ومل  يهــود،  مؤرخــون  ووثقهــا  اإلرسائيليــني،  املجرمــني 
باإلمــكان إنكارهــا، أو االختبــاء خلــف أصابعهــم، وادعــاء عــدم 

حدوثها من األساس.
"فرحــة" متثــل مبطالبــة  فيلــم  عــى  الفــوري  الــرد اإلرسائيــي 
املحرضــني  ســيمنح  بزعمهــم  ألنــه  بثــه،  بعــدم  "نيتفليكــس" 
عــى االحتــال، والكارهــني لــه، منصة جديدة لتشــويهه أكرث، 
مــع أنــه ليــس بحاجــة ملزيــد مــن األفــام للقيــام بهــذه املهمــة، 
فآخــر مشــهد إعــدام نفــذه جنــدي قاتــل يف بلــدة حــوارة ضــد 
الشــهيد عــامر مفلــح واقعــة حيــة، وعــى الهــواء مبــارشة لهــذا 

القتل الدامي.
الضجة اإلرسائيلية املفتعلة ضد فيلم "فرحة" يعيد لألذهان 
مــن  العديــد  يف  عزلهــا  ظاهــرة  تنامــي  عقــب  القلــق  أوجــه 
املجــاالت والقطاعــات املختلفــة، وال ســيام الفــن والســينام 
العامليــني  املمثلــني  مــن  العديــد  إلغــاء  خاصــة  والثقافــة، 
االحتــال  دولــة  شــهدتها  فنيــة  مهرجانــات  يف  مشــاركاتهم 
ملقاطعتــه،  انتصــارا  حينــه  يف  اعتــر  مــا  سياســية،  ألســباب 
فيــام وقــف العــرات مــن املمثلــني العامليــني خــال واحــد 
مــن مهرجانــات "كان" دقيقــة صمــت إحيــاء لذكــرى الشــهداء 
جيــش  بنــران  قتلــوا  الذيــن  غــزة  قطــاع  يف  الفلســطينيني 

االحتال.
تزايــد  مــن  أملــه  االحتــال خيبــة  ُيخفــي  ذاتــه، ال  الوقــت  يف 
الدعوات ملنع إقامة املهرجانات الفنية والفعاليات الثقافية 
العامليــة لديــه، مــا شــكل نقطــة تحــول يف قدرة الفلســطينيني 
بهــذه  املشــاركة  عــدم  عــى  عامليــني  فنانــني  إجبــار  عــى 
األحــداث، بــل إن نجاحهــم األكــر، وفــق االعتقــاد اإلرسائيــي، 
أنهــم حولــوا املشــاركة يف فعاليــات فنية داخل دولة االحتال 
مــن  الكثــر  يعمــد  ولذلــك  ســيايس،  ســؤال  إىل  مــن عدمهــا 
الفنانني عى مستوى العامل لعدم الدخول يف هذا اإلشكال 
املركبــة  وتفســراته  اســتحقاقاته  مــن  ويهربــون  املتعــب، 
باالمتنــاع عــن إيجــاد أي صلــة لهــم مــع االحتــال مــن األســاس 

كسبا للراحة، وعدم التسبب بأي إشكاالت لهم.

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكومية غــر هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة.  ترغــب الجمعيــة يف بيــع 
اصــول ثابتــة مســتهلكة ملولــدات كهربائيــة بطريقة املزايــدة عى أن يتم البيع حزمة 
واحــدة متكاملــة.  فعــى الجهــات الراغبــة يف الدخــول يف املزايــدة التوجه اىل مقر 
الجمعية الكائن يف تل الهوا شــارع 8 رشق مدرســة راهبات الوردية وذلك الســتام 
كراســة الــروط وجــدول األصنــاف والكميــات مقابــل دفــع رســم مــايل غــر مســرد 
وقدره 100 شيكل وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم األحد املوافق 
2022/12/4، كــام ســيتم تحديــد يومــي األحــد واإلثنني 4 و5 ديســمر 2022 من 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا ملعاينة األصناف. آخر موعد 
لتســليم كراســة العطــاء يــوم األحــد املوافــق 2022/12/11 الســاعة الواحــدة ظهرًا 
وكام سيتم فتح املظاريف علنًا أمام املشاركني يف املزاد يف نفس اليوم واملكان.

شروط خاصة: 
• العطاء غر قابل للتجزئة ويلتزم املشارك يف املزاد بالراء حزمة واحدة. 

• يلتزم من يرسو عليه املزاد بالدفع النقدي وفور اعان نتائج املزايدة. 
• يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتام ونقــل املــواد املباعــة عــى نفقتــه 

وخال يومني بحد أقىص.
• يتم اإلرساء عى السعر األعى، ويف حالة تساوي األسعار ألكرث من ُمزايد 
يتم اإلرساء عن طريق إجراء القرعة بحضور املتقدمني باألسعار املتساوية. 
• للجمعية الحق يف الغاء املزاد وعدم البيع يف حالة عدم الوصول للسعر الذي تراه مناسبا. 
• للجمعية الحق يف إلغاء املزاد وبدون ابداء األسباب أو املررات للمشاركني 

يف املزاد واعادته مرة ثانية إما بشكله الحايل أو بعد إجراء التعديل عليه.
• ال تعد الجمعية طرفًا يف أي إجراء قانوين يتعلق بالبيع بعد تسليمه للمشري. 

• تكلفة اإلعان ملدة يومني يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد. 
• لاستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 2641511-
2641512                                            جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن بيع أصول ثابتة
 مستهلكة لمولدات كهربائية  

بطريقة المزايدة 
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة.  ترغــب الجمعيــة 
مكتبــي  وأثــاث  وملحقاتهــا  حاســوب  ألجهــزة  مســتهلكة  ثابتــة  اصــول  بيــع  يف 
ومعــدات بطريقــة املزايــدة عــى أن يتــم البيــع حزمــة واحــدة متكاملــة.  فعــى 
الجهــات الراغبــة يف الدخــول يف املزايــدة التوجــه اىل مقــر الجمعية الكائن يف 
تل الهوا شارع 8 رشق مدرسة راهبات الوردية الستام كراسة الروط وجدول 
األصناف والكميات مقابل دفع رسم مايل غر مسرد وقدره 50 شيكل وذلك 
ابتــداء مــن الســاعة التاســعة مــن صباح يوم األحد املوافــق 2022/12/4، كام 
ســيتم تحديد يومي األحد واإلثنني 4 و5 ديســمر 2022 من الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ملعاينــة األصنــاف. آخــر موعــد لتســليم 
كراســة العطاء يوم األحد املوافق 2022/12/11 الســاعة الواحدة ظهرًا وكام 
سيتم فتح املظاريف علنًا أمام املشاركني يف املزاد يف نفس اليوم واملكان.

شروط خاصة: 
• العطاء غر قابل للتجزئة ويلتزم املشارك يف املزاد بالراء حزمة واحدة. 

• يلتزم من يرسو عليه املزاد بالدفع النقدي وفور اعان نتائج املزايدة. 
• يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتام ونقــل املــواد املباعــة عــى نفقتــه 

وخال يومني بحد أقىص.   
• يتم اإلرساء عى السعر األعى، ويف حالة تساوي األسعار ألكرث من ُمزايد 
يتم اإلرساء عن طريق إجراء القرعة بحضور املتقدمني باملبالغ املتساوية.

• للجمعية الحق يف الغاء املزاد وعدم البيع يف حالة عدم الوصول للسعر الذي تراه مناسبا. 
• للجمعية الحق يف إلغاء املزاد وبدون ابداء األسباب أو املررات للمشاركني 

يف املزاد واعادته مرة ثانية إما بشكله الحايل أو بعد إجراء التعديل عليه.
• ال تعد الجمعية طرفًا يف أي إجراء قانوين يتعلق بالبيع بعد تسليمه للمشري. 
• لاستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 2641511-
2641512                                            جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن بيع أصول ثابتة مستهلكة
أجهزة حاسوب وملحقاتها وأثاث 
مكتبي ومعدات بطريقة املزايدة 

إعـــــالن وظيفــــة
تعلن

 جمعية أصدقاء املريض الخريية عن 
حاجتها للوظائف التالية لصالح مستشفى جمعية أصدقاء املريض الخرية 

1. صيديل                                     2. متريض
3. قابلة قانونية                       4. أخصايئ تصوير طبي

5. أخصايئ طب مخربي
6. فني عمليات ) دبلوم + خربة 3 سنوات(

7. فني تخدير )دبلوم + خربة 3 سنوات(
حسب الشروط الوظيفية :

1( أن يكــون املتقــدم/ـ ــة حاصــًا/ـ ــة عــى درجــة البكالوريوس يف التخصص 

املطلوب اعاه من جهة معرف بها ومعتمدة حسب االصول.
2( خرة ال تقل عن 3 سنوات يف  يف التخصص املطلوب.

3( أن يكون املتقدم /ـة حاصا عى مزاولة املهنة معتمدة حسب األصول.

4( أن يكون املتقدم /ـة من سكان مدينة غزة.

5( أن يجيد اللغة االنجليزية ) قراءة ، كتابة ، محادثة(.

)برامــج  الحاســوب   اســتخدام  يف  وخــرة  مهــارات  /ـــا   لديــه  يكــون  أن   )6

االوفيس – برامج االنرنت(.
7( القدرة عى التعامل ضمن الفريق.         8(  أن يكون متفرغًا.

9( أن يعمل يف جميع الفرات سواًء )صباحي، مسايئ، ليي(
ثانيــا :  • يبــدأ التســجيل للوظيفــة أعــاه يــوم األحد املوافــق 2022/12/3 

وينتهي يوم االربعاء املوافق 2022/12/7.
• سيتم استبعاد املتقدم غر املطابق للروط من قبل لجنة مختصة.

pfbs.hr@yahoo.com سيتم استقبال الطلبات عر الريد االلكروين •
• االوراق املطلوبة )السرة الذاتية – الشهادات العلمية – الهوية الشخصية 
– مزاولة املهنة معتمد من وزارة الصحة – الخرات – الدورات التدريبية (.

•  تأكيد عى كتابة اسم الوظيفة يف عنوان الريد املرسل.
إدارة جمعية أصدقاء املريض الخرية 

 إعادة إعـــــــالن بيـــــع
 جهـــــاز أشعــــة وجهـــــــاز تحميــــض

تعلـــن جمعيــــــة اتحاد لجان الرعاية الصحية عن طرح مزايدة بيع جهاز أشعة
تحميــض  وجهــاز   ،  )Basic X-Ray System Radiologic 50 KW(  
)Compact ( بالظــرف املختــوم فعــى واملؤسســات واألشــخاص الراغبــني 
يف الــراء مراجعــة الجمعيــة خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 
التاســعة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر للحصــول عــى كراســة املزايــدة 
مبقــر الجمعيــة شــارع الشــفا – بجــوار رشكــة بيــت الزنــط الطبــي مقابــل 100 

شيكل غر مسردة .
آخــــــر موعـــــــد للحصـــــول عــى الكراســـــــة الساعــــة الواحــدة ظهـــــــــر يــوم األحــد 
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تلقينا دعوة من الجزائر لبحث تنفيذ حوارات المصالحة
الحية: نحتاج إلى برنامج وطني وإعادة بناء منظمة التحرير 

غزة/ نور الدين صالح:
اإلســامية  املقاومــة  رئيــس حركــة  نائــب  أكــد 
أن  الحيــة،  خليــل  د.  غــزة،  قطــاع  يف  حــامس 
شــعبنا الفلســطيني بحاجــة إىل برنامــج وطنــي 
موحد، وإعادة ترتيب منظمة التحرير، كاشًفا 
حــامس  لحركتــي  الجزائــر  وجهتهــا  دعــوة  عــن 
املصالحــة  حــوارات  تنفيــذ  الســتئناف  وفتــح 

الوطنية.
مؤمتــر  افتتــاح  خــال  أمــس  الحيــة  وشــدد 
والدوليــة  واإلقليميــة  املحليــة  "التحــوالت 
الفلســطينية"  القضيــة  عــى  وانعكاســاتها 
الــذي ينظمــه مركــز "مســارات"، عــى الحاجــة 
الشــعب  شــتات  تجمــع  وطنيــة  قيــادة  إىل 
بنــاء  إعــادة  عــر  رؤيتــه،  وتحمــل  الفلســطيني 
وتطويــر منظمــة التحريــر التــي "تشــكل البيــت 

املعنوي لكل الفلسطينيني".
لصناديــق  االحتــكام  رضورة  إىل  ولفــت 
االقراع، وتشــكيل مجلس وطني ولجنة وطنية 
بالتوافــق، لســحب الذرائــع مــن أمــام الجميــع، 
شــعار  هــي  الدميقراطيــة  "التجربــة  أن  مبيًنــا 
حامس إلعادة ترتيب املنظمة حيثام أمكن".

التوافــق  مُيكــن  ذلــك،  تعــرث  "إذا  وأضــاف: 
عــر  الفلســطيني  الشــعب  أطيــاف  بــني 
عــى  واالتفــاق  الوطنيــة  الحــوارات  إجــراء 
اآلليــات وليــس املبــادئ، لتكــون ممثــاًّ للــكل 

الفلسطيني".

رؤيــة  وجــود  رضورة  عــى  الحيــة  شــدد  كــام 
متطلبــات  تناســب  واضــح،  ســيايس  وبرنامــج 
دعــم  عــى  واالتفــاق  الفلســطيني،  الشــعب 
للعــودة  وصــواًل  والضفــة،  غــزة  يف  املقاومــة 
والتحريــر، وآليــات النضــال والكفــاح الســيايس 

أيًضا.
وقــال: "نحــن مختلفــون عــى الرؤيــة والرنامــج 
اســتعادة  نريــد  لذلــك  طــوال،  ســنوات  منــذ 
حاجــات  منطلــق  مــن  ليــس  الوطنيــة،  وحدتنــا 

) تصوير/ رمضان األغا ( جانب من املؤمتر   

برنامــج  نريــد  لذلــك  واضحــة،  ورؤيــة  ســيايس 
ورؤية وطنية عى الشكل الذي نعمل به مًعا، 
ســواء باملقاومة أو السياســة"، مجدًدا تأكيده 
الفصائــل  بــني  بالراكــة  عــى رضورة اإلميــان 

الوطنية.
جهــة  عــى  حكــًرا  ليــس  "الوطــن  أن  وبــنّي 
الشــعب  حاجــات  إدراك  يجــب  لذلــك  مــا، 
الفلســطيني يف الوطــن والشــتات"، الفًتــا إىل 

أن الاجئني ميثلون روح القضية.

غــزة أو الضفــة أو الداخــل املحتل أو الشــتات، 
الوطــن  يف  الفلســطينيني  كل  أجــل  مــن  إمنــا 
الواقــع  "إفــرازات  أن  إىل  وأشــار  والشــتات". 
الفلســطيني يف الوقــت الحــايل، ســمح لبعض 
االحتــال  دولــة  مــع  بالتطبيــع  العربيــة  الــدول 
االعــراف  الــدويل  وللمجتمــع  اإلرسائيــي، 

بكيان غاصب مجرم".
كعكــة  عــى  مختلفــني  لســنا  "نحــن  وأكمــل: 
وطنــي  برنامــج  عــى  إمنــا  ســلطة،  أو  حكومــة 

القطــاع،  يف  حــامس  رئيــس  نائــب  ونّبــه 
الســلطة  ماهيــة  عــى  االتفــاق  رضورة  إىل 
الشــعب  تجــاه  تؤديهــا  التــي  املهــام  وطبيعــة 

الفلسطيني.
وأوضــح الحيــة أن وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي 
أبرمــت عــام 2006 كانــت مــن أهــم مــا بنيــت 

عليها بقية الوثائق.
وأشــار إىل أن القــوى الفلســطينية تنبهــت منذ 
ذلــك التاريــخ ملحــور ارتــكاز الوحــدة الوطنيــة، 
اســتنهاض  وحالــة  الواقــع  هــذا  أمــام  "لذلــك 
االحتــال،  مقاومــة  يف  الفلســطيني  الشــعب 
يجــب أال نصــل إىل مرحلــة اليــأس مــن قدرتنــا 

يف الوصول إىل حالة الوحدة".
الحيــة، أن الجزائــر  يف ســياق متصــل، كشــف 
إلجــراء  وفتــح  حــامس  لحركتــي  بدعــوة  بعثــت 
لقــاء خــال الشــهر الجــاري، للبــدء يف خطوات 
"إعــان  يف  عليــه  االتفــاق  جــرى  ملــا  التنفيــذ 
توافقــت  الفصائــل  أن  وأوضــح  الجزائــر". 
خــال لقائهــا يف الجزائــر عــى الرؤيــة الوطنيــة 
الفلســطينية  املصالحــة  بتحقيــق  املتعلقــة 
"إذا  وأضــاف:  الســيايس.  االنقســام  وإنهــاء 
واإلميــان  اإلرادة  الفلســطينيني  لــدى  ُوجــدت 
غــر  الفلســطيني  الواقــع  ظــل  يف  بالراكــة 
وتشــكيل  للوحــدة  الذهــاب  يتــم  الســار، 
الشــعب  وحاجــات  لواقــع  تســتجيب  حكومــة 

الفلسطيني، وال توضع العراقيل أمامها".

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
شــامل  نابلــس  مدينــة  مــن  قواريــق  عائلــة  أكــدت 
الضفــة الغربيــة، أن ابنيهــا الشــقيقني زهــدي وعمــرو 
ظروفــا  يعيشــان  الســلطة،  ســجون  يف  املعتقَلــني 
عــن  إرضابهــام  اســتمرار  نتيجــة  صعبــة،  صحيــة 
احتجاًجــا  التــوايل،  عــى  الســادس  لليــوم  الطعــام 
تعرضهــام  إىل  إضافــة  الســيايس،  اعتقالهــام  عــى 
محيــي  وعمــرو،  زهــدي  شــقيق  وأفــاد  للتعذيــب. 
قــوة  بــأن  قواريــق، يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني" 
مشــركة مــن أجهــزة أمــن الســلطة اقتحمــت منزلهــم 
يف مدينــة نابلــس شــامل الضفــة الغربيــة، يف الـــ 30 
مــن نوفمــر املــايض، يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل، 

واعتقلت شقيقه عمرو.
وقال قواريق: "كانت طريقة اقتحام قوة من السلطة 
بكليــة  واعتقــال شــقيقي عمــرو وهــو طالــب  البيــت 
الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، همجيــة، وقــد 

حّولته إىل سجن الجنيد جنوب نابلس".
وأضــاف: "خــال االقتحــام، دخلــت قــوة مــن أجهــزة 
عــرض  ورفضــت  همجيــة،  بطريقــة  للبيــت  الســلطة 
مذكــرة االعتقــال، واعتدت علينا بالرضب، وصادرت 
مشــاريع  عليــه  املوجــود  الخــاص  الابتــوب  جهــاز 

تخرج الجامعة".

وذكــر قواريــق أن شــقيقه زهــدي اســُتدعي للمقابلــة 
لــدى جهــاز املخابــرات يف نابلــس، قبــل يومــني فقط 
من اعتقال شقيقه األول عمرو، وتم احتجازه بعدها 

بتاريخ 28 من نوفمر الشهر املايض.
وبــني أن شــقيقيه دخــا منــذ اليــوم األول العتقالهــام 
يف إرضاب عن الطعام، احتجاًجا عى االعتقال غر 

القانوين الذي يعد اعتقاال سياسيا بشكل واضح.
وأوضــح قواريــق أن شــقيقه زهــدي ُنقــل للعــاج يف 
تدهــور  جــراء  مــن  بنابلــس،  الوطنــي  املستشــفى 
قــاٍس  لتعذيــب  تعرضــه  وبســبب  الصحــي،  وضعــه 

خال وجوده يف سجون السلطة.
وأشــار إىل أن عمــرو تعــرض أيضــا لســاعات طويلــة 
مــن الشــبح مــن قبــل املحققــني، وفًقــا ملــا أكــده أحــد 
الســلطة،  ســجون  يف  شــاهدوه  الذيــن  املعتقلــني 

للعائلة بعد اإلفراج عنه.
الســلطة  نيابــة  وجهتهــا  التــي  التهــم  أن  إىل  ولفــت 
تهــم  وهــي  الســاح،  حيــازة  يف  تتمثــل  لشــقيقيه 
خــال  زهــدي  وأنكرهــا  ســبق  أنــه  خاصــة  سياســية، 
اعتقاله بشكل سابق يف تاريخ 24 نوفمر املايض.

وذكر أن أجهزة أمن الســلطة منعت العائلة من زيارة 
عمــرو وزهــدي، مــن أجــل االطمئنــان عــى صحتهــام، 

ومعرفة ما حدث معهام منذ اعتقالهام.

بدورهــا أكــدت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني 
أن زهدي قواريق تعرض للرضب والتعذيب اللذين 

يبدوان بوضوح عى جسده.
وبينــت يف ترصيــح لهــا أنــه تعــرض للشــبح لســاعات 

طويلة وكذلك التحقيق لفرات طويلة.
مــن جانبــه، أكــد فريــق مجموعــة "محامــون مــن أجــل 
العدالة" أنها تتابع إرضاب الشــقيقني زهدي وعمرو 
اعتقالهــام  عــى  احتجاًجــا  الطعــام،  عــن  قواريــق 
الســيايس. وبينــت املجموعــة يف بيــان لهــا، أمــس، 
أن محكمــة صلــح نابلــس مــددت اعتقــال الشــقيقني، 
الخميس املايض لـ١٠ أيام، عى خلفية تهمة بطابع 

سيايس ألصقت بهام.
إرضاب  اســتمرار  مــن  تخوفهــا  املجموعــة  وأبــدت 
أمنهــام  عــى  الطعــام،  عــن  قواريــق  الشــقيقني 
اإلفــراج  إىل  الســلطة  داعًيــا  الصحيــة،  وســامتهام 

الفوري عنهام وعن جميع املعتقلني السياسيني. 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الســلطة  أجهــزة  وتواصــل 
السياســية واعتقــال عــرات املواطنــني  انتهاكاتهــا 
وطلبــة الجامعــات والنشــطاء واملحرريــن، متجاهلــة 
بــرضورة  والعائليــة  الحقوقيــة  والنــداء  املطالبــات 
مــن  وإنقاذهــم  السياســيني  املعتقلــني  عــن  اإلفــراج 

التعذيب الذي يتعرضون له داخل سجونها.

حاليقة ُتحذر من تحويل 
االحتالل البلدة القديمة 

بالخليل إلى مستوطنة
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

حــذرت النائــب يف املجلــس التريعــي، ســمرة الحايقــة، 
مــن اقــراب االحتــال اإلرسائيــي مــن تحويــل البلــدة القدمية 

يف مدينة الخليل إىل مستوطنة إرسائيلية.
وقالــت الحايقــة لصحيفــة "فلســطني": إن "االحتــال يعمــل 
لصالــح  الفلســطينية  املمتلــكات  مصــادرة  رشعنــة  عــى 
املستوطنني، وتحويل البلدة القدمية بالخليل إىل مستوطنة 
واملســتوطنات،  االســتيطانية  البــؤر  بجميــع  وربطهــا  كبــرة، 

والخط االستيطاين املوجود رشق املدينة مع غربها".
ولفتت إىل أن أعداد املواطنني يف البلدة القدمية بالخليل 
تراجعــت بنســبة كبــرة، وهــو مــا ُيرسع من تحويــل البلدة إىل 

مستوطنة وتحقيق أحام املستوطنني يف هذا األمر.
وبينــت أن أعــداد كبــرة مــن املحــات التجاريــة الفلســطينية 
حواجــز  االحتــال  يضــع  إذ  أغلقــت،  القدميــة  البلــدة  يف 
القدميــة،  البلــدة  إىل  الذاهبــني  املواطنــني  عــى  ويضيــق 

ومنطقة املسجد اإلبراهيمي، بهدف طرد املواطنني منها.
الغيــاب  اســتغل  االحتــال  أن  عــى  الحايقــة  وشــددت 
املســتوطنني  آالف  وجلــب  القدميــة،  بالبلــدة  الفلســطيني 
بالبلــدة  الخليــل، إلثبــات وجودهــم  القدميــة يف  البلــدة  إىل 

وترهيب املواطنني.
وأشــارت النائبــة عــن مدينــة الخليــل، إىل أن االحتــال عمــل 
وأحيائهــا  القدميــة  البلــدة  يف  األماكــن  أســامء  تغيــر  عــى 
وتســميتها أســامء يهوديــة، وتغيــر البنــاء الخارجــي للمســجد 
اإلبراهيمــي، وتركيــب مصعــد عــى الــدرج الخارجــي، إضافــة 

لتهويد األحياء والبيوت واملحات داخل الخليل.
املســجد  منطقــة  يف  اإلرسائيليــة  الحفريــات  إن  وقالــت 
اإلبراهيمي والبلدة القدمية مل تتوقف، إذ يسمع املواطنون 
أصــوات حفريــات باســتمرار، وخاصــة يف أوقــات متأخــرة مــن 

الليل.
وشــددت عــى أن االحتــال يعمــل عــى من خــال الحفريات 
عــى إثبــات ادعاءاتــه بأحقيتــه بالبلــدة القدميــة، خاصــة يف 

األماكن التي تعود إىل الحنفية اإلبراهيمية.

مضربون عن الطعام لليوم السادس
ر من تدهور صحة  عائلـــة قواريـــق ُتحــذِّ

ابنيها المعتقليـــن في سجـــون السلطــــة
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Announcement for Consultancy Service 

Updating and developing GCMHP’s Policies and Manuals  

Bidding: No. 324/ 2022
GCMHP was established as an NGO in 1990, and is the first mental health organization in 
Gaza that has been providing professional mental health services and psychosocial support. 
It is 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 across the Gaza strip.
GCMHP is seeking a qualified consultancy firm for updating and developing of GCMHP’s Policies 
and Manuals. 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. 5% Bid security guarantee.
5. GCMHP is not committed to lowest price offers. 
6. The consultancy service should avoid any kind of conflict of interest among the parties.
7. All offered prices should be in USD including VAT.
Interested consultancy 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 envelopes before 
1:00 pm on Thursday, 15th of December, 2022, in the subject line “Consultancy Services- 
Updating and Developing GCMHP’s Policies and Manuals”, to Administrative & Human 
Resources Unit-GCMHP Headquarter, Gaza-Tal Al Hawa, near Gaza Rosary sisters’ school. 
For further information, do not hesitate to contact Ms. Rana Ayyad, Head of Administrative 
Affairs & Human Resources Unit; Tel: 2641512, Email: hr@gcmhp.net

Gaza Community Mental Health Programme

أعلــن أنــا/ أحمــد رمضــان محمــد أبــو حســنه عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 401688676 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /  رشيــف حســن حامــد زيــاره عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم    803517242   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الربدويــل  أحمــد  محمــد  خالــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800672016 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  عبد املعطي خليل عبدالســام عاشــور 
926030677  الرجــاء  عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   الهام صبحي حسني اسامعيل عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   900623364     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد عبد الكريم دياب نصار عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   931692628     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد باســم محمــد عاشــور   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   700057359    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  عائد غســان عبد املجيد شكشــك   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   803655364   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود بــدر زيك الســوافريي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802456681      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســاري عدنــان ســليامن ســعايده   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     802949404     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

لم تقتصر على الشهيد مفلح في حوارة

جرائم إعدام من نقطة صفر تكشف عن الوجه الحقيقي لالحتالل
رام الله - غزة/ أدهم الرشيف:

يعيد مشهد إعدام أحد جنود االحتال 
عــامر  الفلســطيني  الشــابَّ  اإلرسائيــي 
مفلــح، ببلــدة حــوارة يف مدينــة نابلــس، 
إىل  األذهــان  الغربيــة،  الضفــة  شــاميل 
جنــود  نفذهــا  إعــدام  جرائــم  سلســلة 
االحتــال مــن نقطــة صفــر وراح ضحيتها 
مدنيون أبرياء، بينهم متضامنة أمريكية 

مع القضية الفلسطينية.
االحتــال،  مــع  الــراع  ســنوات  فطيلــة 
إعــدام  ارتــكاب جرائــم  إىل  لجــأ جنــوده 
قــد ال يكــون آخرهــا مــا حصــل مــع مفلــح 
الــذي حــاول تخليــص نفســه مــن قبضــة 
اعتقالــه  عــى  أرص  وقــد  الجنــود  أحــد 
قبــل أن يحــاول مفلح التخلص منه فلجأ 
رصاصــات  بأربــع  إعدامــه  إىل  الجنــدي 
انطلقــت مــن مسدســه وطالــت الشــاب 
البالغ )23 عاًما( من نقطة صفر، وأردته 

شهيًدا عى الفور.
هــذه،  االحتــال  جرميــة  وأثــارت 
سلســلة  أعقبهــا  غاضبــة  فعــل  ردود 
مــن  متفرقــة  مناطــق  يف  مواجهــات 
بيانــات  مــن  والعديــد  الغربيــة،  الضفــة 
الشــجب واالســتنكار املناوئــة للجرميــة 
اإلرسائيليــة التــي تكــررت مــرات عديــدة 

يف األرايض املحتلة.
ــرت جرميــة االحتــال هــذه بالعديد  وذكَّ
مــن االنتهــاكات والجرائــم الســابقة التــي 

مل تنَسها الذاكرة بعد.
جرائم تاريخية موثقة

التاريخيــة،  األحــداث  إىل  وبالعــودة 
فــإن مشــهد إعــدام الطفــل محمــد الــدرة 
يف حضــن والــده، بعــد أيــام مــن انــدالع 

انتفاضــة األقــى، يف ســبتمرب/ أيلــول 
إذ  مــا زال يعلــق يف األذهــان،   ،2000

صــبَّ جنــود االحتــال حمــم أســلحتهم 
الرشاشــة صــوب محمــد ووالــده جــامل 
أي  أفقدتهــام  شــديدة  بكثافــة  الــدرة 

فرصة للنجاة.
ويف حــدث تاريخــي آخــر، أقــدم جنــدي 
إرسائيي يقود جرافة عسكرية ضخمة، 
عــى قتــل املتضامنــة األمريكية راشــيل 
التصــدي  محاولتهــا  خــال  كــوري، 
لعمليــات الهــدم اإلرسائيليــة يف مدينــة 
 16 بتاريــخ  غــزة،  قطــاع  جنــويب  رفــح، 

مارس/ آذار 2003.
وقد وثق شهود عيان وحقوقيون رصدوا 
الحادثة من قرب، تعمد الجندي ســائق 
كــوري،  دهــس  اإلرسائيليــة  الجرافــة 
واملــرور فــوق جســدها بالجرافــة مرتــني 
مــا  أنهــا مل تشــكل أي خطــر عليــه،  مــع 

أدى إىل مقتلها عى الفور.
ويف جرمية أخرى، مل ميُح مرور السنني 
جنــدي  أقــدم  الذاكــرة،  مــن  مأســاتها 
إرسائيــي عــى تنفيذ اإلعدام امليداين 
رشق  ثريــا،  أبــو  إبراهيــم  الشــاب  بحــق 

مدينة غزة.
كان أبــو ثريــا )28 عاًمــا( وهــو مــن ذوي 
اإلعاقة -تعرض سابًقا لقصف إرسائيي 
يف  مشــارًكا  االثنتــنْي-  ســاقيه  أفقــده 
الفاصــل،  الســياج  قــرب  مســرية ســلمية 
الفلســطينية  واألرايض  القطــاع  بــني 
منتصــف  يف   ،1948 ســنة  املحتلــة 
إذ   ،2017 األول  كانــون  ديســمرب/ 
انطلقــت املســريات بعــد إعــان رئيــس 
دونالــد  الســابق  األمريكيــة  اإلدارة 

الخليل، جنويب الضفة الغربية، بإطاق 
يف  مبــارشة،  رأســه  عــى  الرصــاص 
عــده  الــذي  األمــر   ،2016 آذار  مــارس/ 
ارتــكاب  عــى  دامًغــا  "دليــًا  حقوقيــون 

جنود االحتال إعدامات ميدانية".
وبعــد الجرميــة بأســابيع، قــرر مــا يســمى 
الســابق  االحتــال  جيــش  أركان  رئيــس 
غــادي آيزنكــوت، خفــض عقوبــة اعتقــال 
قاتــل الشــاب الرشيــف لـــ4 أشــهر فقــط، 

بداًل من 14 شهًرا.
أما جرمية اإلعدام األكرب، ارتكبها جنود 
االحتــال بحــق الشــاب املقــديس، إيــاد 
الرصــاص  أحدهــم  أطلــق  إذ  الحــاق، 

االحتال الذين قتلوا الحاق.
ومل يثبت أن لجأت السلطات القضائية 
أحــكام  إصــدار  إىل  االحتــال  كيــان  يف 
عاليــة عــى جنود االحتــال الذين نفذوا 
جرائم إعدام بدم بارد، كالتي تعرض لها 
الشهيد مفلح يف حوارة، وما سبقها من 
جرائــم مل ينَســها بعــد مــن عايشــها رغــم 

مرور عرشات السنني عى بعضها.
اإلعدام والتوجه الدولي

بــدوره، قــال رئيــس مركــز حاميــة لحقــوق 
جرميــة  إن  ســعد:  أســامة  اإلنســان 
ليســت  مفلــح،  الشــاب  بحــق  االحتــال 
األوىل ولــن تكــون األخرية، واألمثلة عى 
ذلــك كثــرية ومتعــددة، فجنــود االحتال 
اعتــادوا ارتــكاب الجرائــم دون حســب أو 

رقيب.
وأضاف ســعد لـــصحيفة "فلســطني": إن 
االحتال يحظى بغطاء من أمريكا ودول 
أوروبيــة، وهــي تحــرص عــى توفــري هــذا 
الغطــاء يف مجلــس األمــن الــدويل ملنــع 

أي إدانة أو محاكمة يف هذا السياق.
وبــنيَّ أنــه بفعــل عــدم مســاءلة االحتــال 
أي  عــى  وقادتــه  جنــوده  وماحقتــه 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  ارتكبوهــا  جرميــة 
ارتــكاب  عــى  تجــرؤوا  الفلســطيني، 

املزيد منها.
مل  اللــه  رام  يف  "الســلطة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
تُقــم بواجبهــا الوطنــي كــام ينبغــي تجــاه 
الذيــن  الفلســطينيني  نــرة املواطنــني 
واالنتهــاكات  للجرائــم  ضحايــا  كانــوا 
مكبلــة  أنهــا  ثبــت  وقــد  اإلرسائيليــة، 
باتفاقيــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة 
كســلطة  التــرف  دون  تحــول 

ترامب، نيته االعرتاف بالقدس املحتلة 
االحتــال،  لكيــان  مزعومــة  "عاصمــة" 
ونقــل الســفارة األمريكيــة من )تل أبيب( 

إىل القدس.
واســتخدم جنود االحتال أســلحة فتاكة 
يف قمــع املتظاهريــن حينهــا، مــن بينهــا 
اســتهدف  وقــد  املتفجــر،  الرصــاص 
برصاصــة  ثريــا،  أبــو  إرسائيــي  قنــاص 
أصابت رأسه وأردته شهيًدا عى الفور، 

يف جرمية يندى لها الجبني.
ويف جرميــة ارتكبهــا الجنــدي يف جيــش 
االحتال اليئور أزاريا، أقدم عى إعدام 
الشــاب عبــد الفتاح الرشيــف يف مدينة 

) فلسطني ( لحظة إطاق النار عى الشهيد عامر مفلح  

إىل  طريقــة  يف  وهــو  صوبــه  مبــارشة 
بــاب  مــن  القريــب  التعليمــي  املركــز 
أيــار  مايــو/  مــن  الـــ30  فجــر  األســباط، 

2020، ما أدى إىل استشهاده.

يبلــغ  كان  استشــهد  عندمــا  والحــاق 
32 عاًمــا، وهــو وحيــد والديــه، ومصــاب 

بالتوحد.
 ،2020 الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  ويف 
املركزيــة  االحتــال  محكمــة  عقــدت 
يف  للنظــر  جلســة  املحتلــة  بالقــدس 
االســتئناف املقــدم مــن عائلــة الشــهيد 
إيــاد الحــاق عى قــرار "محكمة الصلح" 
جنــود  هويــة  عــى  بالتســرت  القــايض 

الشــعب  حقــوق  عــى  أمينــة  وطنيــة 
الفلسطيني".

محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  إىل  ولفــت 
الصحافيــة  ملــف  بإحالــة  أقســم  عبــاس 
التــي  عاقلــة،  أبــو  شــريين  املقدســية 
اغتالهــا قناص إرسائيي خال تغطيتها 
اقتحــام مدينــة جنني، بتاريــخ 11 مايو/ 
أيار 2022، إىل املحكمة الدولية، لكنه 
واضــح  أمريــي  قــرار  بســبب  يفعــل  مل 
صــدر عى لســان وزيــر الخارجية أنتوين 
إحالــة  مــع  ليســت  إدارتــه  بــأن  بلينكــن، 
وفعــًا  الدوليــة،  الجنائيــة  إىل  امللــف 

خضعت السلطة للضغط األمريي.
الــدويل  املجتمــع  كان  "إذا  وتابــع: 
يغطــي االحتــال سياســًيا وقانونًيــا عــى 
املســتوى الــدويل، فــإن الســلطة عاجزة 
واملجتمــع  االحتــال  مــع  ومتواطئــة 
األمريكيــة  للضغــوط  وتخضــع  الــدويل 
تكــون  أن  عــن  وتعجــز  واإلرسائيليــة، 
الشــارع  نبــض  عــن  تعــرب  وطنيــة  ســلطة 
مقاومــة  يؤيــد  الــذي  الفلســطيني 
تســري  الســلطة  قيــادة  لكــن  االحتــال، 
يف منحى آخر مرتبط بالتنســيق األمني 

وغريه من االتفاقيات".
هــذه  أمــام  الســلطة  عجــز  ظــل  ويف 
جنــود  )ماحقــة  املركبــة  القضيــة 
املهمــة  تقــع  وقادتهــم(،  االحتــال 
الكــربى عى عاتق مؤسســات املجتمع 
الحقوقيــة،  واملؤسســات  املــدين 
بهــدف توثيــق جرائــم االحتــال التــي ال 
تســقط بالتقادم وإحالتها إىل املحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، كــام يقــول الحقوقــي 

سعد.

عشرون شهيًدا في نوفمبر
مقتل 6 إسرائيليين و1029 عمًل 
مقاوًما في الضفة خلل شهر

أمضى طفولته أسيًرا ونزفت دماؤه في "بيتا" وأعدم في "حوارة" 
عمـار مفلـح.. نجا من اعتــداء مستوطــن فباغتته رصـاصـات الجندي 

نابلس - غزة/ يحيى اليعقويب:
مــن الخلــف وضــع الجنــدي اإلرسائيــي 
يده عى عنق الشاب عامر مفلح )23 
حــاوال  بــني شــابني  مــن  عاًمــا( وســحبه 
تخليصــه، حــاول مفلــح إبعــاد الجنــدي 
تقابلــت  نحــوه،  بندقيتــه  يشــهر  الــذي 
عــامر  عينــي  وكأنَّ  للحظــة،  العينــان 
مسدســه  يذخــر  الجنــدي  يــرى  وهــو 
بأربــع  شــهيًدا  لريديــه  بالرصــاص، 
رصاصات يف جرمية إعدام بدم بارد.

رصخــات الشــاب األخــرية تــروي حكاية 

شــعب يــن مــن آالم التهجــري والنكبــة، 
وفاشــية  حقــد  الجنــدي  مامــح  ويف 
أعطتــه  إرسائيليــة  حكومــة  وغطرســة 
مــن  املزيــد  لارتــكاب  أخــر  ضــوًءا 

الجرائم.
"نوارة عمري" 

العائلــة،  عــى  حزيًنــا  الصبــاح  أطــلَّ 
تجلس أمه عى عتبات منزلها بعينني 
بــا  ســاكنة  شــديد،  بــأىس  مملوءتــني 
للفضــاء  تنظــر  حزينــة،  شــاردة  حركــة 
الواســع أمام البيت، تســتعيد لحظات 

املميــز  هــو  عمــري،  ونــوارة  عينــي  نــور 
عنــدي كنــت أعمــل كل يشٍء ألجلــه، 
منــذ زمــن يريد الشــهادة خاصــة عندما 
استشهد صديق له كان يذهب إللقاء 

الحجارة عى جيش االحتال".
تغلــق عينيهــا عى جرحهــا الغائر، قبل 
أن تسدل ستار الصمت عى صوتها: 

"بقدرش أعيش بدونه".
إال  اإلعــدام  مشــهد  يكــن  مل  لكــن 
حــاول  مســتوطن  بدأهــا  جرميــة  نهايــة 
حاجــز  قــرب  دهســه  ثــم  اســتفزازه 
"حــوارة" جنــوب مدينــة نابلــس، يــروي 
ابــن  "فلســطني"  لصحيفــة  تفاصيلهــا 
شــهود  عــن  نقــًا  عديــي  وســام  خالــه 
وجــوده  أثنــاء  ويف  عــامر  بــأن  عيــان، 
باملــكان لــرشاء أغــراض تعرض العتداء 
ومحاولة دهس من مســتوطن، فابتعد 
عــن الشــارع، لكــن املســتوطن الحقــه، 
الفيديــو  يوثقــه  مل  املشــهد  وهــذا 
كــام  الجنــدي  تدخــل  ثــم  املنشــور، 
شــاهد الجميع، حــاول عامر االعرتاض 
الفــج  الجنــدي  تدخــل  طريقــة  عــى 
الجنــدي  فقــام  عنــه،  الخطــر  ويبعــد 

بإطاق النار كام شاهد الجميع.
طفولة محرومة

نابلــس،  جنــوب  "أورصيــن"  بلــدة  مــن 

سبقت اإلعدام حينام كان عامر يقفز 
حــني  عــى  ذاتــه،  اليــوم  يف  أمامهــا 
عــى  صامتــة  بنظــراٍت  والــده  يكتفــي 

وجه مكلوم.
تســيل دموعهــا بصمــٍت، تقبــض عــى 
جــرح قلبهــا وهــي تــروي آخــر لحظــات 
ابنهــا قائلــة بصوٍت تبللــه دموع الفقد: 
"أحــر مثــار الجــوز وأطعــم عمته التي 
زارتنا، سألني: "بدك ايش؟" وغادر".

تعاتــب نفســها بدمــوع مل تجــف: "لــو 
أين رجعتــه"، ثــم تبــي رحيلــه: "عــامر 

عاىن عامر من االستيطان الذي يلتهم 
أرايض املواطنــني، وحــرم من طفولته، 
"أورصيــن"  يف  أســري  أصغــر  فــكان 
اعتقلــه االحتــال بعمر 13 عاًما، يفتح 
"الدمــوي"  االحتــال  ســجل  عديــي 
مباحقــة عــامر، قائــًا: "اعتقلــوه عــام 
2014 وهــو طفــٌل صغــري، بزعــم إلقــاء 

وبعــد  أشــهٍر،  ثاثــة   ومكــث  حجــارة 
ملــدة  اعتقالــه  االحتــال  أعــاد  عــام 
عــام لنفــس التهمــة". قبــل خمســة أيــام 
ثاثــة  وقبــل  خالــه،  ابــن  عديــي  قابــل 
أســابيع أمضوا يوًما كامًا مع بعضهام 
عندمــا جــاء عــامر ملنزله لرتكيب ألواح 
"الكرميــد"، يصفــه، بأنــه "شــاب مــرح، 

بسيط، أخاقه عالية، طيب".
بعــد اعتقــال االحتــال شــقيقه األســري 
يقــي  الــذي  عاًمــا(   26( ســامر 
منــذ  ســنوات  ثــاث  بالســجن  حكــام 
بشــار  وشــقيقه  عــامر  أصبــح   ،2020

بســبب  للبيــت  املعيلــني  عاًمــا(   24(

مــرض والدهــم املزمــن، علــاًم أن لديــه 
 5( وضــح  وهــام  طفلــني  شــقيقني 

سنوات( ووضحة )4 سنوات(.
نزفت دماء عامر عى قمة جبل صبيح 
يف قرية "بيتا" خال الهبات الشعبية، 
لحــي  بالرصــاص  مــرات  أربــع  وأصيــب 

واملعدين.
مامــح  تلتصــق  وســيم  شــاب  عــامر، 
الطفولــة التــي حــرم منهــا بــه، فمامحــه 
تعطيــه أقــل من عمره بخمس ســنوات، 
الجنــدي  بطــش  أمــام  وقــف  لكنــه 
واملستوطن رافًضا الخنوع واالنكسار.

الــذي  الجميــع شــاهد فيديــو اإلعــدام 
استفز املشاعر، رشيط مر عى قلب 
والده املثقل باملرض املزمن ليضاف 
إليــه وجــع فقــد ال عــاج لــه، معتــرًبا مــا 

حدث "جرمية إعدام بشعة".
الجثــامن  بإعــادة  يتمســك  زال  مــا 
وإلقاء نظرات الوداع األخرية: "تواصل 
االرتبــاط  خــال  مــن  االحتــال  جيــش 
معنــا، وذهبنــا لتســلم الجثــامن، لكنهم 
رفضوا، ننتظر وال نعرف متى سنستلم 

الجثامن"، يقول عديي.
صــوت  مســري  حــارة  دمعــة  قطعــت 
أحــد  عــن ســؤال  والدتــه وهــي تجيــب 
الصحفيــني، بعينــني محمرتــني وقلــب 
قائــًا:  الفيديــو  مقطــع  عــن  مقهــور. 
"عــامر صاحب شــخصية عنيدة وقوية 
حــاول الدفــاع عــن نفســه حتــى هنــا يف 
أظهــر  الشــخصية،  هــذه  يظهــر  البيــت 
وبطــش  الفلســطيني  الشــعب  قــوة 

االحتال اإلرسائيي".

رام الله/ فلسطني:
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  شــهدت 
نوعيــة  عمليــات  عــدة  املحتلــة 
للمقاومــة خــال شــهر نوفمرب/ترشيــن 
الثــاين املــايض، أدت إىل مقتــل )6( 
آخريــن   )96( وإصابــة  إرسائيليــني 

بجراح مختلفة.
فلســطني  معلومــات  مركــز  ووثــق 
الشــهري  تقريــره  خــال  "معطــى" 
بالضفــة، استشــهاد  ألعــامل املقاومــة 
)20( مواطًنــا بنــريان االحتــال يف )6( 

محافظات مختلفة، عى حني أصيب 
)428( آخرون.

وبلــغ مجمــوع العمليــات التــي رصدهــا 
عمــًا   )1029( نوفمــرب  يف  -معطــى- 
مقاوًمــا، بينهــم )80( عمليــة إطاق نار 
واشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال، 

وقعت )43( عملية منها يف جنني.
ومنــذ بدايــة عــام 2022، بلــغ مجمــوع 
االحتــال  جنــود  صفــوف  يف  القتــى 
ــا،  واملســتوطنني )31( قتيــًا إرسائيليًّ
االحتــال  لخســائر  األعــى  الرقــم  وهــو 
عــام  منــذ  واحــد  عــام  يف  البرشيــة 
2015. وتواصلــت عمليــات املقاومة 

بلــغ  إذ  أشــكالها،  بجميــع  الضفــة  يف 
محــاوالت  أو  الطعــن  عمليــات  عــدد 
الطعــن )4( عمليــات، عــى حــني بلــغ 
محــاوالت  أو  الدهــس  عمليــات  عــدد 
كان  حــني  عــى  عمليتــني،  الدهــس 
هنالــك )54( عمليــة تحطيــم مركبــات 

ومعدات عسكرية لقوات االحتال.
وبلغــت عمليــات إلقــاء أو زرع عبــوات 
ناســفة )28( عمليــة، إضافــة إىل )21( 
و)5(  حارقــة،  زجاجــات  إلقــاء  عمليــة 
عمليــات إلقــاء مفرقعــات ناريــة، و)1( 
عمليــة حــرق منشــآت وآليــات وأماكــن 

عسكرية.
الشــباب  واصــل  الوقــت  ذات  يف 
الشــعبية  املقاومــة  فعاليــات  الثائــر 
وتصديهــم العتداءات قــوات االحتال 
الضفــة  شــهدت  إذ  واملســتوطنني، 
والقــدس )328( عمليــة إلقــاء حجــارة، 
و)134( مقاومــة اعتــداء مســتوطنني، 
شــعبية،  ومســرية  مظاهــرة  و)11( 

و)359( مواجهة بأشكال متعددة.
وشــهدت محافظــات الخليــل ونابلــس 
عمليــات  يف  وتــرية  أعــى  اللــه  ورام 
التــوايل  عــى  بلغــت  إذ  املقاومــة، 
كــام  عمليــة،   )159  ،171  ،219(

القــدس هــي األعــى يف عــدد  كانــت 
الخســائر البرشية لدى االحتال لشــهر 
نوفمرب املايض، إذ بلغت )55( قتيًا 

ا. وجريًحا إرسائيليًّ
"مرصــاد"  نــرشة  وثقــت  الســياق  يف 
الصــادرة عــن شــبكة معــراج املقدســية 
برصــاص  مقدســيني   3 استشــهاد 
انتهــاكات  النــرشة  وترصــد  االحتــال. 
اإلرسائيــي  االحتــال  واعتــداءات 
املقدســيني  بحــق  ومســتوطنيه 
خــال  املبــارك  األقــى  واملســجد 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2022.
اســتيطانية  مشــاريع   8 ورصــدت 
بنوفمــرب،  القــدس  جديــدة يف مدينــة 
لجلــب أعــداد كبــرية مــن املســتوطنني 

إلحالهم فيها.
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إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2022/325(  توريد أدوية 

لصالح صيدليات مراكز جمعية برنامج غزة للصحة النفسية
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحة النفســية واملجتمعيــة للمنتفعني بخدماتها، كام 
تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراســات واألبحاث التي 
تخدم املجتمع املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق 
اإلنســان. ترغــب الجمعيــة بطــرح مناقصــة توريــد أدويــة لصالــح صيدليــات مراكــز 
الجمعية، ميكن للرشكات ذات االختصاص والخربة يف أعامل مشابهة الحصول 
عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم األحــد املوافق 
2022/12/04 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة -تل الهوا شارع -8 رشق 

مدرسة راهبات الوردية، وذلك مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره 200شيكل 
"مئتــي شــيكل ال غــري، آخــر موعــد لتقديــم املناقصة بالظــرف املختوم يوم األحد 
املوافق 2022/12/11 الســاعة 12:00 ظهرًا وكام ســيتم فتح املظاريف علنًا 

يف نفس املكان وبحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
  شروط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بعملة الشيكل االرسائييل شاملة رضيبة القيمة املضافة.

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 
• املناقصة قابلة للتجزئة وكام تراه الجمعية مناسبًا.

• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أي أصنــاف جديــدة، ومل يســبق تجربتهــا ملــدة 

ثالثة شهور عى األقل يف الجمعية.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفة اإلعالن ملدة يومني يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 
2641511-2641512                           جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

       جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخريية
طرح عطاء رقم 2022/44
 توريد طرود مواد نظافة

لتحســني  والنظافــة،  الصحــي،  والــرف  امليــاه،  نهــج  تعزيــز  مــرشوع  ضمــن 
الوضــع الصحــي التغــذوي بــني األرس ىف قطــاع غــزة – املمــول مــن  الوكالــة 
اإلسبانية للتعاون واإلمناء الدويل AECID،  تعلن جمعية أرض اإلنسان عن 

طرح عطاء توريد طرود مواد نظافة.
للمشــاركة يف العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة أرض اإلنســان يف غــزة -تقاطع 
ســاعات  خــالل  وذلــك  )اللبابيــدي(  العــاص  وســعيد  الوزيــر  خليــل  شــارعي 

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا.
يرجي مراعاة الشروط التالية :

1. االســعار بالــدوالر األمريــي فقــط ويجــب تقديــم فاتــورة رســمية وخصــم 

مصدر ساري املفعول.
2. رشاء كراس العطاء اعتباًرا من يوم األحد  املوافق 2022/12/4 وحتى يوم الثالثاء 

املوافق 2022/12/13 من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الواحدة ظهًرا.
3. آخر موعد لتســليم العطاء يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 الســاعة 

الواحدة ظهرا.
4. ســيتم فتــح العطــاءات يــوم الثالثــاء  املوافــق 2022/12/13 يف متــام 

الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
5. رسوم العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

6. يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية  
7. االجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات املوردين سيعقد يوم اإلثنني  

املوافق 2022/12/12 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
8. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من 

إجاميل الرتسية.
9. يجــب إرفــاق شــهادة تســجيل الرشكــة يف وزارة االقتصــاد وشــهادة خلــو 

طــرف مــن الرضيبــة ســاريتني املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي 
عيل الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.

10. جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بقبول أرض األسعار.

11. رسوم اإلعالن يف الصحيفة ملدة يومني عيل من يرسو عليه العطاء.

 ملزيد من االستفسارات يرجى االتصال عى هاتف الجمعية رقم 2896126

إعادة إعالن تلزيم سوق السمك لبلدية دير البلح باملزاد
 بطريقة الظرف املختوم للعام2023

تعلن بلدية دير البلح عن رغبتها يف تلزيم سوق السمك وذلك عن طريق املزاد 
بالظرف املختوم للفرتة من2023/1/1 وحتى يوم  31/ 2023/12 وذلك وفقا 
لكراســة الرشوط واملواصفات املوضحة يف الئحة املزايدة التي ميكن الحصول 
عليهــا خــالل الــدوام الرســمي لبلديــة ديــر البلــح  وعــيل مــن يرغــب دخــول املــزاد 

التقيد بالرشوط املدونة بالئحة رشوط التلزيم باإلضافة إىل الرشوط التالية:- 
1. استالم الئحة رشوط الدخول يف املزاد من دائرة الشؤون القانونية ببلدية دير 

البلح أثناء ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم االحد املوافق 2022/12/4 
مقابل رسم قدره 100 شيكل رسم غري مسرتد مقابل كل الئحة مزايدة .

2. مــدة التلزيــم ســنة ميالديــة كاملة تبــدأ من 2023/1/1 وتنتهي يف نهاية 

يوم 2023/12/31 .
3. يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيًا بقيمة )100000شيكل ( مائة آلف شيكل 

نقدًا أو بشيك بني داخل الظرف املختوم . 
4. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد للبلديــة بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــدًا وكامــال 

خالل 48 ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع 
خــالل املــدة املذكــورة يتــم مصــادرة التأمــني مــع مطالبــة الرايس عليــه املزاد 

بالتعويض عن كل عطل أو رضر يلحق البلدية .
5. أن يقوم املزايد بإيداع ووضع ظرف املزايدة بالظرف املختوم يف صندوق 

العطــاءات املخصــص لذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن يــوم الثالثــاء 
املوافق 2022/12/6 لدي الدائرة القانونية ببلدية دير البلح، ولن يسمح ألي 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه. 
6. سيتم فتح مظاريف املزايدة يوم الثالثاء املوافق 2022/12/6 الساعة 

الثانية عرشة ظهرًا بالدائرة القانونية مبقر بلدية دير البلح. 
7. عدم التزام البلدية بأعى األسعار ودون الحاجة لبيان وإبداء األسباب. 

8. حــق البلديــة يف إلغــاء املزايــدة وإعادتهــا دون إبــداء األســباب وتحويلهــا 

إىل جلسة مزاد علني.
شــهادة حســن ســري  إحضــار  للمــزاد  الدخــول يف  يرغــب  مــن  يلتــزم كل   .9

وسلوك وخلو طرف رضيبي من الجهات املختصة. 
10. يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع تكاليف رسوم نرش اإلعالن يف الصحف . 

بلدية دير البلح 

دولـة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

  بلدية دير البلح  

املســتدعي/ خليــل محمــد خليــل مصلــح جــودة - غــزة - دوار الدحــدوح أبــراج 
الحساينة - برج رقم "3" السابع شقة رقم "701" - هوية رقم )956379929( 
وكالؤه املحامون/ خالد الطالع وصالح بارود ومحمد الطالع

املستدعى ضده/ هيثم محمد خليل مصلح جودة - غزة - الشيخ رضوان / 
قرب مستوصف خلف دكان أبو عاطف شاليل . 

نوع الطلب/ ) إيداع ايجارات لدى صندوق املحكمة ( .
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية املدنية رقم 2022/541
إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
عنهــا  املتفــرع  والطلــب   2022/541 رقــم  تحمــل  التــي  املدنيــة  القضيــة 
2022/1789 لذلــك يقتــي عليــك الحضور إىل هذه املحكمة خالل 15 

يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــاًم أنــه قــد تــم تحديــد جلســة  يــوم 
األحد 2022/12/18م للنظر يف الدعوى.

وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 
يف الدعوى حسب األصول. حرر بتاريخ 2022/12/1م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية املدنية رقم: 2022/541 

يف الطلب رقم: 2022/1789 

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

قد يكون بأُسهم 
بينهم شديًدا

الرتاشــق اإلعالمــي بــني األحــزاب اإلرسائيلية ال يعكس تنافســًا 
حزبيًا عى صوت الناخب، فالناخب قد أدىل بصوته، وأعلن 
انتــامءه إىل أحــزاب اليمــني املتطــرف. الرتاشــق اإلعالمــي بني 
املجتمــع  داخــل  رشٍخ  عميــق  يعكــس  اإلرسائيليــة  األحــزاب 
عــن وجــود معســكرين غــري  الــذي كشــف  اإلرسائيــيل نفســه، 
الصهيونيــة  تقــوده  معســكر  الكيــان،  دولــة  داخــل  متجانســني 
الدينيــة، ولــه الغلبــة، وهــو يف تصاعــد، ألنــه املعســكر الــذي 
معســكر  اليهوديــة،  واألصــول  العقائــدي،  الــرتاث  يســتدعي 
اســتطاع  ولكنــه  دجــاًل،  أو  والتلمــود صدقــًا  بالتــوراة  يتمســك 
أن يبيــع الوهــم التــورايت إىل ماليــني اليهــود، الذيــن يؤمنــون 
"أشــتات  وتجمــع  "الهيــكل"،  وبنــاء  مجــدون"،  "هــار  مبعركــة 

اليهود" فوق هذه األرض.
 املعســكر الثــاين الــذي يتضــاءل وينكمــش مؤيــدوه يف هــذه 
املرحلــة، هــو معســكر الصهيونيــة العلامنيــة، هــذا املعســكر 
الــذي أســس دولــة الكيــان الصهيــوين، ومثــل منوذجــًا متقدمــًا 
واالنفتــاح  والعلامنيــة،  "الدميقراطيــة  بادعــاء  الغــرب  أمــام 
الزراعيــة  التجمعــات  وإقامــة  املجتمعــات،  عــى  اإلنســاين 

والصناعية، وتواصله مع الحضارة الغربية".
النظــرة  بــني مجتمعــني مختلفــني يف  الــرأيس  االنقســام  إنــه   
إىل الحيــاة، ويف قــراءة الواقــع، ولكنهــام متفقــان فيــام بينهــام 
تاريخــي"  "حــق  فلســطني  أرض  أن  مزاعــم  عــى  أيديولوجيــًا 
لليهــود، وأن هــذه الدولــة يهوديــة الهويــة، وال حقــوق سياســية 
للعــرب، وال تقريــر مصــري، وال تقســيم لهذه األرض، وأن حدود 

الدولة أبعد من أرض فلسطني.
 وحتى اللحظة فإن ظاهر االنقسام بني املجتمعني يقوم عى 
خالفات حزبية، ومواقف سياسية تتعلق باألمن واالستيطان، 
ولكن حقيقة االنقسام أبعد من ذلك، فاالنقسام مرتبط بنمط 
الحيــاة، ومبجموعــة القوانــني العقائديــة التــي ســتنعكس عــى 
مجمــل حيــاة العلامنيــني، ومــدى التزامهــم بالتعاليــم الدينيــة، 
وإمكانيــة االنتقــال بالدولــة كلهــا مــن دولــة علامنيــة إىل دولــة 
جــاءت  لذلــك  والغــرب،  الــرشق  يحاربهــا  متعصبــة،  دينيــة 
تريحــات بعــض املســؤولني اإلرسائيليــني العلامنيــني أقــرب 
إىل التحريــض عــى التمــرد، والثــورة ضــد أحــزاب الصهيونيــة 

الدينية التي فازت باالنتخابات األخرية.
 لقــد وصــل التحــدي برئيــس األركان الســابق غــادي أيزنكــوت، 
وعضــو الكنيســت الحــايل أن دعــا اإلرسائيليــني إىل مظاهرات 
مليونية، إلســقاط الحكومة التي مل ُتشــكل بعد، ألنها حكومة 
حتــى  الكراهيــة،  مــن  عاليــة  مســتويات  تركيبتهــا  يف  تختــزن 
الــذي  وهــذا  وقناعتهــم،  بفكرتهــم  يؤمــن  ال  الــذي  لليهــودي 

يخيف العلامنيني، وهم يبرون انهيار  
15األسس التي قام عليها املرشوع الصهيوين، 

ارتفاع ملحوظ في أعداد "اإلداريين" والمرضى
د األوضاع في السجون أبو بكر لـ"فلسطين": خطة "ابن غفير" ضد األسرى ستصعِّ

رام الله-غزة/ جامل غيث:
األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  قــال 
واملحرريــن قــدري أبــو بكــر: إن خطــة وزير 
االحتــالل  حكومــة  يف  الداخــيل  األمــن 
القادمــة "إيتــامر بــن غفــري" ضــد األرسى 
تصعيــد  إىل  تقــود  الفلســطينيني، 

األوضاع يف السجون.
ويف 7 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين املــايض، 
حكومــة  رئيــس  غفــري"،  "بــن  طالــب 
نتنياهــو  بنيامــني  امُلكّلــف  االحتــالل 
األرسى  حبــس  ظــروف  بـ"تشــديد 
وتصعيدهــا، وإلغــاء حبــس األرسى عــى 
األســاس التنظيمــي، وإلغــاء صفــة الناطق 

باسم األرسى".
وســبق أن كشــفت وســائل إعــالم عربيــة، 
"الكنيســت"،  يف  اليمينــي  النائــب  أن 
ينــوي اقــرتاح قانــون، ينــص عــى "إصــدار 
أحكام باإلعدام عى املقاومني واألرسى 

الفلسطينيني".
وقــال أبــو بكــر، لصحيفــة "فلســطني": "إن 
سلطات االحتالل بدأت بتطبيق خطة بن 
غفــري، إلعــدام األرسى، مــن خــالل تنفيــذ 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  اليوميــة  اإلعدامــات 

الفلسطيني وتجنب اعتقالهم".
مأســاوية  األرسى  أوضــاع  "إن  وأضــاف: 

زيــادة  ظــل  يف  آخــر  بعــد  يوًمــا  وتــزداد 
الهجمــة املامرســة بحقهــم، وتعمــد إدارة 
الســجون انتهــاج سياســة القمــع والتنكيــل 
غفــري  بــن  خطــة  مــع  انســجاًما  ضدهــم 

الداعية لتضييق الخناق عليهم".
الســجون  إدارة  اســتفراد  مــن  وحــذر 
باألرسى يف ظل ارتفاع وترية التريحات 
العنرية اإلرسائيلية الداعية إلعدامهم، 
األرسى  أن  ذاتــه  الوقــت  يف  مؤكــًدا 

سيتصدون ألي محاوالت للنيل منهم.
كل  "سيفشــلون  األرسى  أن  وأضــاف 
لقتلهــم،  الراميــة  العنريــة  املؤامــرات 
يســمحوا  ولــن  ســابقاتها  أفشــلوا  كــام 
باملساس بحقوقهم داخل املعتقالت".

ارتفاع أعداد املرىض
ويف ذات الســياق، أكــد أبــو بكــر، ارتفــاع 
أعــداد األرسى املــرىض داخــل الســجون، 
وتســجيل حــاالت مرضيــة جديــدة مصابــة 
والقلــب  الكلــوي  والفشــل  بالرسطــان 

وضغط الدم والسكري.
وقــال: "بدايــة العــام الجــاري كان هنــاك 
الرقــم  لكــن  بالرسطــان  مصابــة  حــاالت   8
وصل لحد اللحظة إىل 25 حالة"، مرجًعا 
ذلك إىل مواصلة إدارة الســجون سياســة 
وعــدم  األرسى  بحــق  الطبــي  اإلهــامل 

اإلصابــة  يعانــون  أســرًيا   25 أن  وبــني 
الفشــل  يعانــون  أســرًيا  و11  بالرسطــان، 
الكلوي، و8 أرسى مقعدون و40 يعانون 
أســري   500 مــن  وأكــر  خطــرية،  أمراًضــا 

يعانون أمراًضا مختلفة.
وعــن األرسى اإلداريــني، أشــار إىل ارتفــاع 
الفــرتة  خــالل  أعدادهــم  يف  ملحــوظ 

املاضية.
ــا  حاليًّ اإلداريــني  "أعــداد  بكــر:  أبــو  وقــال 
فاقــت ضعــف العــدد بدايــة العــام مقارنــة 

إجــراء فحوصــات دوريــة أو تقديــم العــالج 
والرعاية الصحية املناسبتني لهم.

يف  املرضيــة  الحــاالت  أن  إىل  وأشــار 
داعًيــا  مســتمر،  تصاعــد  يف  الســجون 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر ومنظمة 
الصحــة العامليــة وأطبــاء بــال حــدود وكل 
عــى  الضغــط  إىل  املعنيــة  املؤسســات 
باالطــالع  لهــم  والســامح  الســجون  إدارة 
عى أوضاعهم الصحية وإجراء فحوصات 

دورية لألرسى املرىض.

مــع مــا وصل إليــه عددهم اآلن والذي بلغ 
نحــو 900 أســري إداري بينهــم 3 أســريات 
منهــن قارصتــان"، الفًتــا االنتبــاه إىل وجود 
تصاعد الفت بعدد املعتقلني اإلداريني 
األطفــال  واســتهداف  القــدس  يف 

والفتيات القارصات.
ودعا املجتمع الدويل إىل مامرســة دوره 
والضغــط عــى االحتــالل لوقــف االعتقــال 
األعــراف  كل  يخالــف  لكونــه  اإلداري 
والقوانــني الدوليــة، مشــرًيا إىل أن الهيئــة 
خــالل  وزيــارات  خارجيــة  حملــة  ســتبدأ 
وعربيــة،  أوروبيــة  لــدول  املقبلــة  الفــرتة 

لفضح هذه السياسة بحقهم.
ا مئــات  وتعتقــل ســلطات االحتــالل ســنويًّ
الفلسطينيني وتحولهم لالعتقال اإلداري 
وتــزج بهــم يف الســجون دون أي محاكمــة 

أو توجيه أي تهم لهم.
ويف أغلــب األحيــان ال يعــرف األرسى مــا 
وقــد  أصــاًل،  إليهــم  املوجهــة  التهــم  هــي 

يستمر اعتقالهم أشهًرا.
وتواصــل ســلطات االحتــالل اعتقــال نحــو 
و32  طفــاًل   160 بينهــم  أســري   4800

و700  إداري،  معتقــل  و900  ســيدة، 
ســجًنا   ٢٥ عــى  موزعــني  مريــض،  أســري 

ومركز توقيف، وفق أبو بكر.

القدس املحتلة/ فلسطني:
االحتــالل  حكومــة  يف  الداخليــة  وزارة  تعقــد 
اإلرسائيليــة، الثالثــاء املقبل، جلســة اســتامع لطاقم 
الدفاع عن املحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني 
صــالح الحمــوري ضــد قــرار إبعــاده عــن القــدس إىل 

فرنسا.
االحتــالل  حكومــة  يف  الداخليــة  وزيــرة  وأعلنــت 
إيليــت شــاكيد يف بيــان، الخميس املــايض، قرارها 
إىل  وإبعــاده  القــدس  يف  الحمــوري  إقامــة  شــطب 

فرنسا التي يحمل جنسيتها.
ويف الســابع من مارس/ آذار املايض اعتقل جيش 
العســكري  "القائــد  وأصــدر  الحمــوري،  االحتــالل 
اإلرسائيــيل" بحقــه أمــر اعتقــال إداري ملــدة 3 أشــهر 
تنتهــي يف الســادس مــن يونيــو/ حزيــران مــن نفــس 

العام.
تــم تجديــد  اليــوم املحــدد لإلفــراج عنــه،  ولكــن يف 
أمــر اعتقالــه اإلداري ملــدة 3 أشــهر أخــرى تنتهــي يف 
الخامــس مــن ســبتمرب/ أيلــول ليتــم تجديــد اعتقالــه 

اإلدارة للمرة الثالثة التي تنتهي اليوم األحد.
خــالل  نســيبة،  منــري  الــدويل  القانــون  أســتاذ  وقــال 

ســلطات  إن  القــدس،  يف  عقــد  صحفــي  مؤمتــر 
اليــوم  اإلبعــاد  أمــر  تنفيــذ  تنــوي  "كانــت  االحتــالل 

األحد".
وأضــاف نســيبة: كان يفــرتض عقــد جلســة اســتامع 
ورفــض  املحامــني  وجــود  لعــدم  ولكــن  )الخميــس(، 
طاقــم  بغيــاب  إجــراء  أي  عــى  التوقيــع  "الحمــوري" 
املحامني فإنه مل تعقد جلســة االســتامع وتســلمت 
محاميتــه ليئــا تســيمل رســالة تعلمهــا فيهــا ســلطات 

االحتالل بعقد جلسة االستامع الثالثاء القادم.
أنــه خــالل الجلســة القادمــة "نتوقــع أن يكــون  وذكــر 

هناك قرار آخر بالتهجري القرسي".
واســتدرك: "يعتــزم طاقــم املحامــني تقديــم امللــف 
مــن جديــد إىل املحكمــة املركزيــة ثــم إىل املحكمــة 
رمــق،  آخــر  حتــى  الحمــوري  عــن  للدفــاع  العليــا 
نافــذة  هنــاك  زالــت  ومــا  تنتــِه  القضيــة مل  وبالتــايل 
للطاقــم القانــوين للدفــاع عنه وســيتم اســتغالل هذه 

النافذة".
ذات  يف  قدمــت  تســيمل  املحاميــة  وكانــت 
املؤمتــر رشحــا عــن املســار الطويــل مــن املالحقات 
القــدس  يف  إقامتــه  وإلغــاء  للحمــوري  اإلرسائيليــة 

وصوال إىل قرار إبعاده.
ولفتت إىل أن وزير داخلية االحتالل السابق )ارييه 
درعــي( ومــن ثــم وزيــرة الداخليــة الحاليــة قــررا إلغــاء 
إقامــة الحمــوري بالقــدس وإبعــاده بداعــي "ارتباطــه 
بالجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني وتشــكيله خطــرا 

عى أمن )إرسائيل(" وفق االتهامات اإلرسائيلية.
مــن جهتهــا، أشــارت والــدة الحمــوري، دينيس، وهي 
أجــربت  أن ســلطات االحتــالل  مواطنــة فرنســية إىل 
مــع  القــدس  مغــادرة  عــى  الفرنســية،  نجلهــا  زوجــة 

أبنائه يف إثر رفض طلب مّل شملها بزوجها.
الرتاجــع  إىل  االحتــالل  ســلطات  تســيمل  ودعــت 
عــن قــرار إبعــاد الحمــوري، يف حــني دعــت الحكومــة 

الفرنسية للتدخل من أجل منع قرار اإلبعاد.
والحمــوري أســري ســابق، وأحــد محرَّري صفقــة "وفاء 
ســجون  يف  ســنوات   9 مــن  أكــر  أمــى  األحــرار"، 
االحتــالل، وتعــرّض لالعتقــال واملالحقــة والتضييــق 

عى عمله الحقوقّي.
باإلفــراج  مــراًرا  طالبــت  الفرنســية  الحكومــة  وكانــت 
عــن الحمــوري ومتكينــه مــن العيــش يف القــدس مــع 

عائلته. 

االحتالل ينظر الثالثاء في اعتراضات على إبعاد األسير الحموري 3 أسرى يدخلون أعواًما 
جديدة في األسر

جنني-بيت لحم/ فلسطني:
دخل 3 أرسى من جنني وبيت لحم يف الضفة الغربية املحتلة، أمس، أعواما 

جديدة يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وذكــر نــادي األســري يف بيــان، أن األســري محمــد عقــل مــن جنــني دخــل عامــه 
الـــ21 يف األرس، علــام أنــه معتقــل منــذ عام 2002، ومحكوم بالســجن املؤبد 

مدى الحياة.
وأضــاف أن األســري مــراد أبــو زيتــون مــن جنــني دخــل عامــه الـــ20 يف ســجون 

االحتالل، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقي حكام بالسجن 22 عاما.
كــام دخــل األســري محمــد الخطيــب )50 عامــا( من بلــدة دار صالح رشق بيت 
لحــم، عامــه الـــ17 يف ســجون االحتــالل، وهــو محكــوم بالّســجن مــدى الحيــاة، 
ويقبع يف سجن "رميون". وأوضح نادي األسري، يف بيان، أّن األسري الخطيب 
قبــل اعتقالــه تعــرض للمطــاردة ملــدة عامــني، وواجــه تحقيقــا قاســيا يف األرس 
اســتمر ألكــر مــن شــهر. والخطيــب متــزوج وله أربعة من األبنــاء، حينام اعتقل 

كان أكرب أبنائه يبلغ من العمر تسع سنوات، وأصغرهم مثانية أشهر. 
ومتكن األسري الخطيب خالل سنوات اعتقاله من استكامل دراسته، وحصل 

عى شهادة البكالوريوس، ورشع مؤخرا بدراسة املاجستري.

استقرار الوضع الصحي 
لألسير يوسف مقداد

رام الله/ فلسطني: 
أعلن نادي األسري استقرار الوضع الصحي لألسري يوسف مقداد )61 
عاًمــا( مــن غــزة، الــذي نقــل الجمعــة مــن ســجن "نفحــة" إىل مستشــفى 

"سوروكا"، بوضع صحي حرج، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.
اليــوم  أن األســري مقــداد ســيخضع  أمــس،  بيــان،  النــادي يف  وأوضــح 

األحد، لعملية قسطرة للقلب يف مستشفى "سوروكا" اإلرسائييل.
بالّســجن ملــدة  2002، ومحكــوم  عــام  واألســري مقــداد معتقــل منــذ 
21 عاًمــا، وهــذا عامــه األخــري يف األرس، وهــو متزوج وأب لخمســة من 

األبناء.

قدري أبو بكر



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

1.العمليــة السياســية ومــا نتــج عنهــا مــن اتفاقيــات والتزامــات أمنيــة، وبيانــات 
قّيــد  األرض  عــى  أمنــي  وفعــل  االحتــال،  يف  كثــرًا  تؤثــر  ال  وإدانــة  شــجب 
التــي أصبحــت  الفلســطينية  للجامهــر  الثــوري  العنفــوان  املقاومــة، وأضعــف 
تقارن بني تضحياتها، ومسار عبثي يقتات عى موائده الكبار، فغاب رد الفعل 

الذي كانت تحسب له )إرسائيل( ألف حساب.
2.حالة االنقسام وأثرها يف الروح املعنوية للشعب الفلسطيني.

ثانيًا -  عوامل إسرائيلية:
موجــة  ظــل  يف  للدمــاء  وتعطشــه  اإلرسائيــي  املجتمــع  وتطــرف  1.فاشــية 
التحريــض املســتمرة التــي تبــدأ مــن األرسة وصــواًل للمدرســة وليــس انتهــاًء عنــد 

الخطاب الرسمي الحكومي والحزيب يف )تل أبيب(.
العــريب  املوقــف  وســلبية  املــؤمل،  الفلســطيني  امليــداين  الــرد  2.غيــاب 
واإلســامي والــدويل، واالكتفــاء باإلدانــة، وهــو مــا يجعــل )إرسائيــل( أكــر جــرأة 

عى القتل والهدم والتمييز العنرصي.
المطلوب فلسطينيًا:

مــن املؤســف أن نقبــل ببقــاء الواقــع الراهــن عــى مــا هــو عليــه، يقتــل االحتــال 
أن  نقــر  أن  يجــب  واإلدانــة،  الشــجب  ببيانــات  نكتفــي  املقابــل  ويف  شــبابنا، 

صدمــة أصابــت شــعبنا الفلســطيني وهــو يتابــع جرميــة إعــدام مكتملــة األركان 
قــوات  نفذتهــا  أورصيــن،  قريــة  مــن  مفلــح  حمــدي  عــامر  الفلســطيني  للشــاب 

االحتال اإلرسائيي يف بلدة حوارة جنوب نابلس.
قتــل بــدم بــارد أقــل وصــف ممكن إطاقه عى الجرمية، ولكن الســؤال املطروح: 
هــل جرميــة حاجــز حــوارة هــي األوىل يف تاريخ دولة االحتال اإلرسائيي...؟ ال 
أبالغ إن قلت إن معظم شهداء الشعب الفلسطيني قتلوا بدم بارد، وإن سلوك 
جيــش االحتــال يف إطــاق النــار عى الفلســطينيني يخالــف قواعد إطاق النار 
للجيش الصهيوين نفســه، وســط بيانات شــجب وإدانة عى املســتوى املحي 
منهــا،  تســخر  )إرسائيــل(  أصبحــت  بيانــات  والــدويل،  واإلقليمــي  الفلســطيني 

وكأنها دعوة ووصفة ملزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
ســؤال آخــر: مــا األســباب التــي دفعــت جيــش االحتــال الصهيــوين ومليشــيات 
املطلــوب  ومــا  إلــخ...؟  والــرب  والحــرق  القتــل  عــى  للتجــرؤ  مســتوطنيه 

فلسطينيًا...؟
ثمة أسباب عديدة تقف خلف هذا التحول في سلوك االحتالل 

ومستوطنيه أهمها:
أواًل -  عوامل داخلية فلسطينية، ومن أبرز تلك العوامل:

االحتال حول حياتنا إىل جحيم يف كل املناطق الفلسطينية، وعليه ال بد من 
وقفــة مــع الــذات وتقييــم موضوعــي جــريء، يتمثــل يف التفكــر بثاثــة مســارات 

عى النحو اآليت:
1.إنهاء االنقسام عى أرضية مقاومة االحتال بكل الوسائل املرشوعة.

2.تغيــر وظيفــة الســلطة الفلســطينية مــن الــدور األمنــي الوظيفــي إىل الــدور 
الوطنــي املشــتبك مــع االحتــال ومليشــيات مســتوطنيه، وعليــه تصبــح وحــدة 

الساحات قواًل وفعًا.
3.العمل الفوري عى إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، واإلعان عن 
فلسطني دولة تحت االحتال، والبدء يف معركة قانونية ودبلوماسية بعيدًا عن أي 

حسابات خاصة تضبط إيقاعها، بل فعل منسجم واملصلحة الوطنية فقط.
الخاصــة: إن أقــرص الطــرق لوقــف جرائــم )إرسائيــل( وإرهابهــا، وأكــر مــا يحــرك 
العامل هو الفعل النضايل والعنفوان الثوري متعدد األشكال )سلمي – شعبي 
– مســلح – قانــوين – دبلومــايس – إعامــي – مقاطعــة اقتصاديــة وأكادميية – 
مقاومــة عــر الفــن والدرامــا واألغنيــة إلــخ...( ضمــن إســراتيجية وطنيــة يتوافــق 
عــر املجلــس  التحريــر  والخــارج، تقودهــا منظمــة  الداخــل  الجميــع يف  عليهــا 

الوطني املنتخب دميقراطيًا، وما ينبثق عنه من مؤسسات سياسية.

جريمة حاجز حوارة 
د. حسام الدجين

مــن المؤســف أن نقبل ببقــاء الواقع الراهــن على ما هو 
عليه، يقتل االحتالل شبابنا، وفي المقابل نكتفي ببيانات 
الشجب واإلدانة، يجب أن نقر أن االحتالل حول حياتنا إلى 
جحيــم فــي كل المناطق الفلســطينية، وعليــه ال بد من 

وقفة مع الذات وتقييم موضوعي جريء

النهــج مل يتغــر لكــن الصــورة كانــت أوضــح هــذه املــرة، قتلوه بدم بارد أمــام الكامرات، 
يف جرمية ليست بجديدة عى كيان االحتال املجرم القائم عى الكذب والتضليل.

نعــم وللمــرة املليــون، االحتــال ال يتغــر بــكل صلفــه وعدوانــه وإجرامــه هــو االحتــال، 
عرفناه منذ أيام نكبتنا األوىل ومنذ جرامئه يف دير ياســني وكفر قاســم وصرا وشــاتيا 
وعرفنا تركيبة عقليته اإلجرامية يف مجزرة الحرم واألقىص ويف نابلس القدمية ومخيم 
جنــني، وهــا هــو اليــوم يؤكــد كل مــا عرفنــاه عنــه بشــال جديــد مــن الــدم الفلســطيني 

املهراق.
نعــم االحتــال مل يتغــر ومــا زال يلــغ يف دمائنــا ويعتقل أرسانــا وحرائرنا، ما زال كام هو 
يبنــي املســتوطنات ويهــود األرض ويبعــد املصلــني واملرابطني عن املســجد األقىص، 

ولكن ال بد لنا نحن أن نتغر.
بــد أن نتغــر يف منطلقــات تفكرنــا ومبادئنــا، وأنــا هنــا أعنــي بوضــوح قيــادة  نعــم، ال 
الســلطة الفلســطينية التــي مــا زالــت تؤمــن أو تتمســك مبــا يســمى نهــج التفــاوض الــذي 

دفنه االحتال.
ال بــد أن نتغــر يف ســلوكنا وأدائنــا، وأعنــي هنــا مســتوى الســلطة الفلســطينية األمنــي 
الذي ما زال ياحق املناضلني واملقاتلني واملجاهدين الذين يحملون أرواحهم عى 

أكفهم للدفاع عن شعبنا.
نعــم يجــب أن يتغــر أولئــك الذيــن يــأرسون املجاهديــن يف ســجونهم، يجــب أن يتغــر 
مــن ميارســون الشــبح والتعذيــب يف زنازينهــم ومقارهــم األمنيــة التــي مل تعــد تفرق بني 

مقاتل من فتح أو من حامس أو من الجهاد والجبهة الشعبية.

مل يعــد مــن املقبــول أن نغمــض أعيننــا عن الحقيقة، لقد أعدم الصهاينة بطريقتهم يف 
قتــل الشــهيد البطــل عــامر مفلــح بــدم بــارد يف بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس أصــوات كل 
أولئــك الذيــن ينــادون بـــ "عقلنــة الــرصاع مــع االحتــال"، عــامر شــاب ميثــل الفلســطيني 
العــام، صــارع بكفيــه فقــط جنديــًا صهيونيــًا مدججــا بســاحه، عــامر مل يصّغــر األكتــاف 

ومل يتنكب الطريق. 
وعــامر يــا كل الدنيــا شــاب مــن الجيــل الفلســطيني العتيــد، هو بعكس كل مــا أرادوا )ما 

بحط واطي( وال يظن أحد أن الساح بيدي عدوه يخيفه أو يجره عى االنحناء. 
وعامر متاما صورة لشباب حارة الياسمينة يف نابلس القدمية، كان ميكنهم أن يركوا 
العاصفــة متــر بهــدوء ويطأطئــوا لهــا الــرأس، وهــو أيضــًا طبــق أصــل مــن التحــق بهــم مــن 

شبان يف أعامر الورد ليقاتلوا ويستشهدوا مع عرين األسود.
عــامر الــذي أعدمــه جنــدي صهيــوين بــدم بــارد مل يكــن يحمــل الســاح، إذا كان حمــل 
فعــامر  وطولكــرم،  ونابلــس  وجنــني  اللــه  ورام  الخليــل  يف  املقاومــني  جرميــة  الســاح 
ببســاطة قتــل ألنــه رفــض تقبــل اإلذالل، ويف داخــل كل واحــد منــا عــاّمر هــو ذات يــوم 

مرشوع شهيد.
عــامر يشــبهنا يف كل يشء، لــه ذات عــزة الفلســطيني الــذي يقاتــل ولــو مل يكــن بيــده 
ســاح، لــه ذات الــدم الــذي تدفــق مــن عــروق الشــقيقني جــواد وظافــر الرميــاوي، دمه له 
قداسة دماء رائد النعسان ومحمد عامرنة ومفيد اخليل وراين أبو عي ومحمد بدارنة 

ومحمد السعدي ونعيم الزبيدي.
لقد جاءت رسالة الصهاينة من قتل عامر واضحة وضوح حكومتهم الجديدة القدمية، 

يجــب أن يتغــر أولئــك الذيــن قــادوا املــرشوع الفلســطيني بعيــدًا عــن روحــه النضاليــة 
فــأوردوه املهالــك والمســوا القــاع ووصلــوا إىل طريــق مســدود، كــام يجــب أن يتغــر من 

تآمر عى بطولة الشباب الثائر يف جنني وعى عرين األسود.
لقــد أدمــت جرميــة إعــدام شــهيدنا عامر مفلــح مقل العيون واســتفزت دموع العاجزين 
وخطاباتهــم وبياناتهــم وترصيحاتهــم ودبلوماســيتهم، لكــن هــل كان ذلــك كافيــًا لحقــن 
دمــاء شــعبنا وردع املعتديــن عنهــا، ال واللــه، إن الســلوك الدبلومــايس "الباســتييك" 
بكل ما يحمل من مفردات اإلدانة والشجب واملطالبات ال ينسجم مع حجم تضحيات 

شعبنا من جهة، وال مع قدرته عى العطاء من جهة أخرى.
إن استمرار نزيف الدم الفلسطيني الطهور يقتيض منا كفلسطينيني أواًل وثانيًا وأخرًا 
أن نفعــل كل أدوات حاميــة شــعبنا والدفــاع عــن حقوقــه ودمــاء أبنائــه، فاليــوم نحــن نقف 
عــى مفــرق طــرق حاســم وخطــر، إمــا أن نســتنفر كل مــا يف جعبتنــا كمؤسســة رســمية 
وقوى وفصائل سياســية ومجاميع شــعبية ووطنية يك مننح الزخم ملقاومة أبطالنا بكل 
أشــكالها وعناوينهــا، عــر العــودة إىل خيــار الوحــدة والصمود الذي يرد االعتبار لشــعبنا 

وقضيته العادلة، أو أن نواصل ما نحن فيه من انتكاسات وضعف وفرقة وترشذم.
يف الطريــق األول، ســندفع كثــرًا مــن األمثــان الغاليــة، لكننــا ســنصل يف النهايــة إىل 
حقوقنا الوطنية والسيادية، أما الطريق الثاين فسنفقد فيه ما ال نقوى عى دفع مثنه، 

سنفقد قضيتنا وسنفقد كرامتنا وسنبقى فاقدين لحرية شعبنا ووطننا.
ويف الختام، الرحمة لشهداء شعبنا وخالص الفخر بدمائهم وبتضحياتهم وكل التحايا 

لعائاتهم وذويهم، وإنا إن شاء الله عى طريقهم لسائرون.

عمار يمثلنا.. ففي داخل لك منا ألف شهيد

رأفت ناصيف

بــد أن نتغيــر فــي منطلقــات تفكيرنــا  ال 
ومبادئنــا، وأنــا هنــا أعنــي بوضــوح قيــادة 
السلطة الفلسطينية التي ما زالت تؤمن 
أو تتمســك بمــا يســمى نهــج التفــاوض 

الذي دفنه االحتالل.

وصدمــوا مــن هــول مــا رأتــه أعينهــم، وباتــوا يفركــون أعينهــم مــن روعــة اإلعــداد والنظــام الــذي 
اســتعدت لــه قطــر، وإذا بهــا تتفــوق عــى كل دولــة مــن الــدول الحاضنــة ألصحــاب هــذه العقــدة 

الفاشية، نعم تتفوق عليهم جميعا بهذا االتقان الخاطف لألبصار!
فهــا هــي مدرجاتهــا األربعــة مل تشــهد لهــا مثيــا كل دول األرض مبــا يف ذلــك الــدول الحاضنــة 
هــذه  عــى  املباريــات  كل  لســر  نظامــا  ترعــى  هــي  وهــا  الفاشــية،  العقــدة  هــذه  ألصحــاب 
املدرجــات، ولحيــاة املشــجعني يف هــذه املدرجــات وخارجهــا يزاوج بني متســك قطر بثقافتها 
اإلســامية العروبيــة وعــدم فــرض سياســة اإلكــراه الثقــايف عــى كل ضيوفها العبني ومشــجعني! 
فوقفــت بحــزم للطائــرة األملانيــة التــي أرادت الهبــوط يف قطــر وهــي تحمــل علم الشــواذ جنســيا، 
ألنَّ الشــذوذ الجنــي ثقافــة فجــور تصــادم الثقافــة اإلســامية العروبيــة التــي ترفــض الشــذوذ 
الجني، ومنعت تلك الطائرة األملانية الهبوط يف قطر! ومن املنطلق ذاته منعت املنتخب 
األملــاين لكــرة القــدم مــن وضــع شــارات عــى مابســهم يف بدايــة املبــاراة، تتامهــى مع الشــذوذ 
ــا الثقافــة اإلســامية العروبيــة وإمــا ثقافــة الفجــور! وال ميكــن الجمــع  الجنــي! فهــام ثقافتــان، إمَّ
بينهــام، لذلــك مــن حــق قطــر أن تتمســك بثقافتهــا وأن متنع ما يصادمهــا، ومخطئ من يدعي أنَّ 
ذلــك إكــراه ثقــايف! وإال هــا هــي أمريــكا التــي ال يــزال التمثــال الذي أســمته )متثــال الحرية( يقف 
عــى قدميــه عنــد ســاحل نيويــورك، رغــم أنَّ أمريــكا متنع حتى اآلن قيام أي حزب شــيوعي فيها، 

وترر ذلك أنَّ الدميقراطية للدميقراطيني فقط!
وهــا هــي فرنســا التــي ال تــزال تســتعرض عضاتهــا علينــا مدعيــة أنهــا حاضنــة الثــورة الفرنســية 
وقاهرة الباستيل، ها هي ال تزال تحتفظ بجامجم الثوار الجزائريني يف متاحفها، وال تزال متنع 
املســلامت الفرنســيات مــن ارتــداء الحجــاب باّدعــاء أنــه يصــادم الثقافــة الفرنســية، علــام أن كل 
الرسوم والتامثيل التي صنعتها األيدي الفرنسية للبتول مريم عليها السام ترزها وهي ترتدي 
الحجاب، فهل معنى ذلك أن البتول مريم عليها السام تصادم الثقافة الفرنسية أم أنَّ املكيال 
االســتعايئ املقيــت النابــع مــن عقــدة ســيادة الرجــل األبيــض هــو الــذي ال يــزال ُيوّجــه فرنســا؟ 
الجــواب واضــح لــكل عاقــل! وهــا هــي الكثــر مــن الــدول األوروبيــة متنع املســلمني مــن مواطنيها 
مــن بنــاء املســاجد للعبــادة، أو مــن بنــاء مــآذن لهــذه املســاجد باّدعــاء أنَّ هــذا البناء يصــادم بيئة 
الثقافة الغربية؛ ما يضطر الكثر من املسلمني حتى اآلن أداء صلواتهم يف مرائب السيارات، 
أو يف ماجئ العامرات الســكنية كام كان عليه حال دار األرقم بن األرقم يف العهد امليك من 
بعثة رسول الله صى الله عليه وسلم! ولو أردنا أن ندّون قامئة سوداء لهذا االستعاء الثقايف 
القائــم عــى عقــدة حتميــة ســيادة الرجــل األبيــض لكانــت طويلــة جــدا! إذن ملــاذا يحــاول بعــض 

السفهاء حرمان قطر من متسكها بثقافتها اإلسامية العروبية.
2 - قطــر مل ُتفــّوت فرصــة كأس العــامل الــذي اســتضافته عــى أرضهــا، حيــث إنهــا إضافــة إىل 

إنَّ َمن يتابع وقائع مباريات كأس العامل يف قطر، ودالالت هذه الوقائع، ودالالت خسارة أو فوز 
منتخبــات كــرة القــدم عــى اختــاف أســامئها يف هــذه املباريــات يجــد أنهــا وما تصنــع من أجواء 
حياتيــة يوميــة يف قطــر تحمــل دالالت ثقافيــة وسياســية، ثــم تحمــل دالالت رياضيــة نابعــة مــن 
سرورة التصفيات يف هذه املباريات، وها أنذا أسّجل هذه الخواطر حول كل هذه الدالالت:

1 - ظــنَّ البعــض ممــن ال يزالــون يتمســكون بعقــدة حتميــة ســيادة الرجــل األبيــض عــى كل أهــل 
األرض، أنَّ قطر مبا أنها ليست من منظومة الرجل األبيض، فهي عاجزة عن توفر البنى التحتية 
واألجــواء املناســبة والنظــام املطلــوب لنجــاح مباريــات كأس العــامل فيها، فهــي يف نظر أصحاب 
هــذه العقــدة الفاشــية متلــك املــال، ولكنهــا ال متلــك القــدرة عــى اإلبــداع يف اإلعــداد واإلدارة 
مــن أجــل نجــاح كأس العــامل، ألنَّهــا دولــة عربية ومســلمة وآســيوية وخليجيــة، وكل هذه الصفات 
تجعــل منهــا يف نظــر أصحــاب هــذه العقــدة الفاشــية دولــة متخلفــة أو مــن دول العــامل الثالــث 
يف أحســن األحــوال التــي يجــب أن تبقــى تابعــة لتوجيهــات )الرجــل األبيــض(!! فمــن هــي حتــى 
تستضيف كأس العامل؟ ومن هي حتى يضطر كل العب كرة قدم أورويب أو أمرييك أن يسافر 
إليها؟ ومن هي حتى تختم عى جوازات ســفر كل العبي كرة القدم العامليني كرشط البد منه 
حتــى يدخلــوا إليهــا ويشــاركوا يف كأس العــامل؟ ومــن هــي حتــى تصبــح يف يــوم وليلــة قائدة لكل 
العــامل يف هــذا الحــدث العاملــي الــذي يســتقطب كل قــارات الدنيــا، وكل ســكانها، مطيعــني 

لتوجيهات قطر عى مدار موسم طويل اسمه )كأس العامل 2022(!
ومل يقــف أصحــاب هــذه العقــدة الفاشــية عنــد هــذه الوشوشــات، بــل حاولوا مبكر الليــل والنهار 
إفشــال إقامــة كأس العــامل يف قطــر ثــمَّ نقلــه إىل دولــة أخــرى، وراحــوا بــكل وقاحــة يذرفــون دمــوع 
التامســيح عــى مــا أســموه )حقــوق العــامل( املهــدورة يف قطر وفــق اّدعائهم! وراحــوا يتفاخرون 
بفجورهــم متباكــني عــى الخمــر التــي ســتحرم قطــر كل املشــاركني يف كأس العــامل منهــا، خــال 
ا، وأنَّ قطــر ســتلجم أفواههم، وســتمنعهم من  وجودهــم يف قطــر، ومتباكــني عــى الشــواذ جنســيًّ
املجاهرة بنرصة الشــواذ جنســيا! ومل يكتف أصحاب هذه العقدة الفاشــية بكل هذه الحركات 
البهلوانية الحاقدة الحمقاء، بل راحوا يطبلون ويزمرون، ويؤزون أبواقهم اإلعامية بكل وسائلها 
املختلفــة للنيــل مــن قطــر، ومــن انتــامء قطــر اإلســامي العــرويب، ومــن ثقافــة قطــر اإلســامية 
العروبية، ومن انحياز قطر السيايس لهمومنا اإلسامية العروبية الفلسطينية! وهكذا رموا قطر 
عن قوس واحدة، ومشــوا يف النميمة ضد قطر باللغة اإلنجليزية والفرنســية واألملانية والعرية 

وحتى العربية يف بعض األحيان! 
ثمَّ جاءت لحظات الحقيقة وبدأ هذا املوسم الريايض العاملي، وتوافدت منتخبات كرة القدم 
العريقة ذات االسم العاملي مع اآلالف من مشجعيها إىل قطر، ثم بدأت املباريات عى أرض 
املدرجات األربعة التي أعدتها قطر، فكانت املفاجأة، وبهت أصحاب هذه العقدة الفاشــية، 

ذلــك اســتضافت الداعيــة اإلســامي العاملــي )ذاكــر نايــك( إىل جانــب نخبــة مــن الدعــاة، حتــى 
يقّدموا لكل الضيوف الصورة الحقيقية لإلسام كام هو، وليس اإلسام املشوه الذي حرصت 
كثر من األبواق الدولية الرسمية تقدميه لجامهرها حتى تبذر فيهم الكراهية لإلسام ورفض 
اإلســام! فــامذا كانــت مثــار جهــود الداعيــة )ذاكــر نايــك( ونخبــة هــؤالء الدعــاة حتــى اآلن؟! مــا 
أعلمه أنَّ هناك اآلالف الذين أعلنوا إســامهم قناعة ال إكراها!! فلنتصور لو أنَّ اإلســام أُعطي 
فرصــة واحــدة يك يخاطــب العــامل، كــام هــو صافيــا بــا تشــويه؟ لدخــل كل بيــت مــدر ووبــر يف 

اإلسام، وهذا ما سيكون يف قادمات األيام.
3 - لفــت انتباهــي مجموعــة فتيــة فلســطينيني كانــوا يرتــدون الــزي الفلســطيني الــرايث مــع الكوفيــة 
الفلسطينية، وكانوا يستعرضون الدبكة الشعبية الفلسطينية يف الهواء الطلق أمام كل وفود كأس 
العــامل يف قطــر، فــامذا كانــت النتيجــة؟ لقــد رأيــت بعينــي فتية مــن مختلف الــدول العربية يحملون 
العلــم الفلســطيني وأعــام دولهــم ويشــاركون أولئــك الفتيــة الفلســطينيني أداء تلــك الدبكــة، وهــم 
يغنون لفلسطني.. ماذا يعني ذلك؟! إن ذلك يعني بوضوح أنَّ كل الشعوب العربية دون استثناء 

مع الحق الفلسطيني، وليست مع التطبيع ومقاويل التطبيع وبطاناتهم املرتزقة.
فــازت الســعودية يف مباراتهــا مــع األرجنتــني، وفــازت املغــرب يف مباراتهــا مــع الدمنــارك، وكان 
ت الفرحة كل الجامهر  هناك التعادل الذي أحرزته تونس واملغرب، فامذا كانت النتيجة؟ عمَّ
العربيــة يف قطــر وخارجهــا، واعتــرت أن فــوز الســعودية هــو فوزهــا، وأن فــوز املغــرب هو فوزها، 
مــامَّ يعنــي أّن وحــدة الشــعوب ال تــزال قامئــة، ومل تفككهــا حــدود ســايكس بيكــو املصطنعــة! وال 

تزال كل هذه الشعوب تتمنى أن تجّدد العهد مع حاضنتها اإلسامية العروبية!
5 -  حــاول مذيــع إرسائيــي أن يخــدع شــابا مرصيــا، فتظاهــر هــذا املذيــع اإلرسائيــي أنه مراســل 
لدولة أخرى، فســأل ذلك الشــاب املرصي حول كأس العامل يف قطر، فكانت املفاجأة أن قال 

له ذاك الشاب املرصي مبارشة: الحرية لفلسطني، بعد أن عرف حقيقة هذا املذيع!
5 -   خال كأس العامل اختلط كل أهل األرض بأهل قطر، ومبن حر من أمتنا اإلسامية وعاملنا 
العــريب وشــعبنا الفلســطيني، وتعرفــوا عــن قــرب عــى الثقافــة اإلســامية العروبيــة، وعــى الحــق 
الفلســطيني، ثــمَّ ســيعودون إىل بادهــم، وســيحدثون أهلهــم وأصحابهــم مؤكديــن لهــم أن الثقافــة 
اإلسامية العروبية هي ثقافة الرحمة والتسامح والصفاء، وأن الحق الفلسطيني منترص ولن يضيع!

6 -  ســيعود كل مــن أعلنــوا إســامهم يف قطــر إىل دولهــم، وســينقلون لذويهــم صــورة اإلســام 
الحقيقيــة الصافيــة غــر املشــوهة كــام ســمعوها مبــارشة مــن الداعيــة )ذاكــر نايــك( ومــن ســائر 
ل هؤالء الذين أعلنوا إسامهم إىل سفراء لإلسام وسفراء للثقافة اإلسامية  الدعاة، وسيتحوَّ
العروبية، وســفراء لنهضة قطر العمرانية، وســيتباهون بالصور التي التقطوها يف قطر، وآخر ما 

سيتحدثون عنه هو كرة القدم.

كأس العالم يف قطر.. ثقافة وسياسة ُثمَّ كرة قدم

رائد صالح

ســيعود كل مــن أعلنــوا إســالمهم فــي 
قطــر إلــى دولهــم، وســينقلون لذويهــم 
صــورة اإلســالم الحقيقيــة الصافيــة غيــر 
المشــوهة كمــا ســمعوها مباشــرة مــن 
الداعيــة )ذاكــر نايــك( ومــن ســائر الدعاة، 
ل هؤالء الذين أعلنوا إسالمهم  وســيتحوَّ
للثقافــة  إلــى ســفراء لإلســالم وســفراء 
لنهضــة  وســفراء  العروبيــة،  اإلســالمية 
قطــر العمرانية، وســيتباهون بالصور التي 
التقطوهــا في قطر، وآخر ما ســيتحدثون 

عنه هو كرة القدم.
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ثابت: منع االحتالل تسويق أسمـــاك غزة للضفـة 
يكبــد الصيــاديـــن مليــون دوالر شهريًّا

استثمار أمــوال المرصييـــن بالخــــارج.. مسعى لحــــل أزمــــة الدوالر يف مصـــــر

غزة/ رامي رمانة:
الســمكية،  للــروة  العــام  املديــر  قــدر 
خســارة  ثابــت،  وليــد  الزراعــة  بــوزارة 
اســتمرار  جــراء  مــن  غــزة  قطــاع  صيــادي 
االحتالل منع تسويق منتجاتهم للضفة 
الغربية بنحو مليون دوالر شهريًا، منبهًا 
اســتئناف  أن  إىل  نفســه  الوقــت  يف 
"الفيــر  الضوئيــة  األليــاف  مــادة  توريــد 
الصياديــن  ســيمكن  للقطــاع  جــالس" 
مــن ترميــم وإصــالح مراكــب الصياديــن، 
وسيخفض سعرها يف السوق املحيل.

 وكانــت ســلطات االحتــالل أوقفــت يف 
الســادس مــن نوفمــر املــايض تســويق 
األسامك االقتصادية من قطاع غزة إىل 
الضفــة الغربيــة، بزعــم تهريــب تجــار من 
الضفة نحو )20( طنًا من األسامك إىل 
الســوق اإلرسائيليــة، األمــر الــذي اعتــره 
الصيــادون "عقاًبــا جامعًيــا" ويــدرج يف 
إطــار سياســة الحصــار املفروضــة عــى 

القطاع.

وقــال ثابــت لصحيفــة "فلســطني":" إن 
اســتمرار منــع ســلطات االحتــالل وصول 
إىل  االقتصاديــة  غــزة  قطــاع  أســامك 
أسواق الضفة الغربية يزيد من الضنك 
املعيــي الــذي يتعــرض لــه الصيــادون 
يف قطــاع غــزة، حيــث إن حجم الخســارة 
التســويق  منــع  عــى  املرتبــة  الشــهرية 

تقدر بـ مليون دوالر".
التــي  األســامك  أن  إىل  ثابــت،  وأشــار 
اقتصاديــة  للضفــة  غــزة  قطــاع  ُيســوقها 
جيــًدا  مالًيــا  عائــًدا  للصياديــن  تحقــق 
الفريــدي،  اللوكــس،  الجمــري،  مثــل 
مكلــف  اصطيادهــا  أن  غــر  االمتيــاس، 
اإلبحــار  إىل  الصيــادون  يضطــر  حيــث 
وقــوًدا  ويســتهلكون  بعيــدة  ملســافات 
كبــًرا يف مراكبهــم، كــام يتعرضــون إىل 
اعتــداءات إرسائيليــة متعــددة ملنعهــم 
الوصــول إىل أماكــن وجــود تلــك األنــواع 

من األسامك البحرية.
الــدويل  املجتمــع  ثابــت  وطالــب 

قطاع غزة.
ويعمل حوايل 5 آالف صياد إىل جانب 
حوايل 500 عامل يف مزارع األســامك 

ســنويًا  طــن   )4500( األســامك  مــن 
مــن  طًنــا  و)620(  البحــري  الصيــد  مــن 

االستزراع السميك.
مــن جانــب آخــر بــني ثابــت أن اســتئناف 
األليــاف  توريــد  االحتــالل  ســلطات 
املخصصــة  جــالس"  الفيــر   " الضوئيــة 
لصناعــة هيــاكل القــوارب وترميمهــا إىل 
قطــاع غــزة يــأيت بعــد توقــف نحــو )12( 

عامًا.
يف  ذلــك  يســاهم  أن  أملــه  عــن  وعــر 
وإصــالح  ترميــم  مــن  الصياديــن  متكــني 
وأن  ســنوات،  منــذ  املعطلــة  مراكبهــم 
يف  جــالس"  "الفيــر  أســعار  تنخفــض 

السوق.
االحتــالل  ُســلطات  أن  ثابــت  وبــني 
و"الشــاش"  جــالس"  "الفيــر  اآلن  تــورد 
صناعــة  يف  الخاصــة  واملنشــفات 
كانــت  كــام  جــرام،  آليــة  عــر  القــوارب، 
تفعل سابقا يف توريد املواد اإلنشائية 

لقطاع غزة.

بالضغــط عى ُســلطات االحتالل لوقف 
التــي  العراقيــل  ووقــف  الجائــر،  القــرار 
يضعهــا أمــام حركــة املالحظــة يف بحــر 

مشهد عام ملراكب الصيادين يف ميناء غزة

وجميعهــم  وتصديرهــا،  وتعبئتهــا 
يتأثرون بالقرار.

وبــني ثابــت أن معــدل إنتــاج قطــاع غــزة 

ولفــت ثابــت الحديــث إىل أن اســتمرار 
ســعرها  ســُيخفض  املــواد  تلــك  توريــد 
يف الســوق املحــيل، مشــرًا إىل أن لــر 
الفيــر جــالس قــد ينخفض من )70 إىل 

25( شيقاًل مع قادم األيام.
فــإن  الزراعــة  وزارة  تقديــرات  وحســب 
القوارب الحاصلة عى رخصة من وزارة 
قارًبــا،   )1270( واملوصــالت  النقــل 
مبحــرك،  مــزودة  حســكة   )750( بينهــا 
)500( حســكة مــزودة مبجــداف، )13( 
أنــواع  مختلــف  لصيــد  كبــر  جــر  لنــش 
األســامك، )80( لنــش عامــل ومتوقــف 

لصيد الرسدين.
بــني  -املوقعــة  أوســلو  اتفاقيــة  ومتنــح 
عــام  االحتــالل  ودولــة  التحريــر  منظمــة 
يف  الحــق  غــزة  يف  الصياديــن   1993-
 20 الصيــد حتــى عمــق  مهنــة  مامرســة 
االحتــالل  ســلطات  أن  إال  بحريــا،  ميــال 
بــدأت بالتالعــب بهــذه املســاحة، منــذ 

عام 2000.

"الصابون البلدي".. 
صناعة تقليدية تعزز االقتصاد المزنيل بالضفة

رام الله/ خاص "فلسطني":
يف  الدخــل  محــدودة  ُأرس  تعتمــد 
عــى  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  أريــاف 
لإلنفــاق  البلــدي"  "الصابــون  تصنيــع 
الغــالء  ظــل  يف  احتياجاتهــا  عــى 

املرتفع.
موســم  يف  التصنيــع  معــدل  ويزيــد 
قطــف الزيتــون العتــامد الصابــون عــى 
الزيــت املســتخرج مــن الثــامر بدرجــة 
يف  ضالتهــا  النســاء  وتجــد  أساســية، 

هذه الصناعة التقليدية.
مــن  العــيل  فاطمــة  الحاجــة  وتتحــدث 
عــن  نابلــس  جنــوب  جامعــني  بلــدة 
صناعــة الصابــون البلــدي بالقــول:" إن 
عملية تحضر الصابون البلدي تحتاج 
إىل يــوم كامــل، ويدخــل يف صناعتهــا 
الزيتــون،  زيــت  أساســية  مــواد  ثــالث 
كوســتيك"  "الصــود  أو  القطرونــة 

واملاء.
أنهــا  "فلســطني"  لصحيفــة  وأضافــت 
املخصــص  الوعــاء  يف  املــاء  تضــع 
القطرونــة  إليــه  يضــاف  ثــم  للتحضــر، 
ذلــك  بعــد  محلــواًل،  لتصبــح  وتحــرك 
يــرك الوعــاء عدة ســاعات، ثم يضاف 
إليــه زيــت الزيتــون ليصبــح مــادة لزجــة 
وضــع  ذلــك  يتبــع  تدريجيــا،  تشــتد 
امللــح لزيــادة نســبة التامســك، بعدهــا 

يــرك الخليــط يف الرميــل ملــدة عــر 
ساعات لتكتمل عملية التفاعل".

وتابعــت: "بعــد ذلــك يتــم الطبــخ عــى 
نــار خفيفــة باســتعامل الحطــب كــامدة 
اللــني  الصابــون  ينقــل  ثــم  متوفــرة، 
ويوضــع يف مقاطــع مخصصــة، ويــرك 
ألــواح  إىل  يقطــع  ثــم  يتجمــد  حتــى 
مكعبــة تبقــى عرضــة للهــواء يك تجــف 
بلــدي  صابــون  عــى  بذلــك  فتحصــل 

نظيف خال من املواد الكياموية".

أحد مصانع الصابون

وتعــوُد صناعــة الصابون يف فلســطني، 
مضــت.  عــام  ألــف  مــن  أكــر  إىل 
ميســون  النســوية  الناشــطة  وبحســب 
الضفــة  شــامل  نابلــس  مــن  املــري 
واملؤرخــني  الرحالــة  فــإن  املحتلــة، 
القدمــاء دونــوا يف كتبهــم عــن صناعــة 
الصابــون يف فلســطني، ومنهم شــمس 
الديــن محمــد بن أيب طالــب األنصاري 
الصابــون  إن  قــال:"  الــذي  املقــديس 
كان يصنــع يف مدينــة نابلــس ويحمــل 

إىل سائر البالد".
ويبــني منتــج الصابــون البلــدي يوســف 
رساحنــة، أن تصنيــع الصابــون البلــدي 
ويف  إتقــان،  إىل  يحتــاج  لكنــه  ســهل 

الوقت نفسه ُمجٍد اقتصاديًا.
وقال رساحنة لصحيفة "فلسطني:" إن 
الكيلــو جــرام الواحــد من زيــت الزيتون 
مختلــة  الصابــون  مــن  قوالــب   9 ينتــج 
تقطيعهــا  بعــد  ُتبــاع  والروائــح،  األلــوان 
واملحــال  الزبائــن  إىل  مكعبــات  إىل 

التجارية".
يوميــا  أجــرا  يتقــاىض  أنــه  إىل  وأشــار 
مــن تصنيعــه الصابــون ملحــال تجاريــة 

وأفراد يراوح من 300-150 شيقل.
محمــود  التاجــر  تطــرق  جهتــه  مــن 
الصابــون  مزاحمــة  إىل  صوالحــة، 
البلــدي،  للصابــون  كيامئيــًا  املصنــع 
معــدالت  تراجــع  يف  تســبب  وأنــه 
اإلقبــال  أن  إىل  مشــرًا  عليــه،  البيــع 
عــى  يقتــر  البلــدي  الصابــون  عــى 
فئــة محــددة مــن املجتمــع خاصــة كبــار 
املنتجــات  يفضلــون  الذيــن  الســن 

الطبيعية.
الشــأن  يف  املختــص  قــال  بــدوره 
االقتصــادي نــارص ســواملة مــن رام اللــه 
إن صناعــة الصابــون التقليديــة مربحة، 
يف  الفقــر  مــن  وتخفــف  زبائنهــا،  ولهــا 
ريــف الضفــة، وميكــن أن تصــل يوميــة 
مــن يجيــد ويصنــع الصابــون ألكــر مــن 

٢٠٠ شيقل".
تجميــل  يف  املختــص  ويتحــدث 
الصابــون  أن  الحــواري  جــامل  البــرة 
البلــدي مفيــد لعــالج شــد البرة ومنع 
تحــت  الســوداء  والهــاالت  الرهــالت 
ويزيــل  الشــعر  يقــوي  أنــه  كــام  العــني 
اللتهابــات  ومعالــج  الــرأس،  قــرة 

البرة، وعالج تشققات األقدام.

القاهرة/ الجزيرة نت:
عــادت فكــرة تأســيس رشكــة الســتثامر أمــوال 
بعــد  الواجهــة،  إىل  املغربــني  املريــني 
إعالن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املريني 
بالخــارج ســها جنــدي العمل عى إنشــاء رشكة 
تعنــى باســتثامر فوائــض مدخــرات املريــني 

املقيمني بالخارج.
وبــرزت الفكــرة مجــددا التــي تســعى الحكومــة 
املريــة إىل تنفيذهــا، يف ظــل أزمــة املــوارد 
الدوالريــة التــي تعــاين منها البــالد وأثرت عى 
العملة املحلية بالسلب، حيث خرست أكر 

من نصف قيمتها منذ مارس/آذار املايض.
 24.5 مــن  أكــر  الجنيــه املــري إىل  وهــوى 
جنيهــا للــدوالر يف البنــوك املحليــة، بعد قرار 
البنــك املركــزي املــري اعتــامد نظــام ســعر 
رصف مــرن، بالتزامــن مــع التوصــل إىل اتفــاق 
قــرض  عــى  للحصــول  الخــراء  مســتوى  عــى 

النقــد  مــن صنــدوق  دوالر  مليــارات   3 بقيمــة 
الدويل مل يدخل حيز التنفيذ بعد.

وتوقعــت جنــدي، خــالل لقائهــا بعــض أعضــاء 
االنتهــاء  بالســعودية،  املريــة  الجاليــة 
وإدراج  املقبــل  العــام  الركــة  تأســيس  مــن 
أسهمها يف البورصة املرية، مشرة إىل أن 
املريني بالخارج بإمكانهم االستثامر بشكل 
مبــارش يف الركــة أو مــن خــالل رشاء أســهم، 

دون الكشف عن املزيد من التفاصيل.
الركــة  فــإن  املريــة،  الوزيــرة  وبحســب 
املريــني  مطالــب  أحــد  هــي  الجديــدة 
جميــع  وتحديــد  بحــث  يتــم  وإنــه  بالخــارج، 
التــي  القوميــة  واملروعــات  األنشــطة 
تحقيــق  أجــل  مــن  فيهــا  االســتثامر  ُيســتهدف 

عوائد استثامرية كبرة.
مريــة  مســاهمة  رشكــة  إنشــاء  فكــرة  وتعــّد 
يف  بالخــارج  املريــني  اســتثامر  بغــرض 

املروعــات القوميــة، إحدى التوصيات التي 
خــرج بهــا املؤمتــر الثالــث للكيانــات املريــة 
بالخــارج، الــذي عقــد يف منتصــف أغســطس/

آب 2022 يف العاصمة اإلدارية الجديدة.
مبادرات لم تَر النور

وشــهدت الســنوات القليلة املاضية مبادرات 
مدخــرات  مــن  االســتفادة  أجــل  مــن  عديــدة 
مصــادر  أهــم  أحــد  تعــّد  التــي  املغربــني 
العملــة الصعبــة بالبــالد، خاصــة بعد أن بلغت 
مجــرد  ظلــت  ولكنهــا  قياســية،  مســتويات 

أمنيات ومل تتحقق عى أرض الواقع.
املنتــدى  أوىص   ،2018 يوليو/متــوز  ففــي 
األول للمريــني بالخــارج الــذي نّظمتــه وزارة 
الهجــرة املرّيــة بعــدد مــن املقرحــات، مــن 
الخــارج  أمــوال املرّيــني يف  بينهــا اســتثامر 
مــن خــالل تدشــني صندوق الســتثامر أموالهم 

لدعم االقتصاد املري.

 ،2018 العــام  ذات  مــن  ســابق  وقــت  ويف 
بقيمــة  صنــدوق  لتأســيس  مبــادرات  خرجــت 
10 مليارات دوالر الستثامر أموال املريني 
وســائل  يف  رواجــا  الفكــرة  والقــت  بالخــارج، 
اإلعــالم املحليــة وأيدهــا البعض ومل يتحمس 

لها البعض اآلخر.
العاملــني  املريــني  تحويــالت  وشــهدت 
وســجلت   ،2021 عــام  كبــرة  قفــزة  بالخــارج 
31.9 مليــار دوالر بارتفــاع قــدره 1.6 % عــن 
مليــون   500 قدرهــا  وزيــادة  الســابق  العــام 
جائحــة  آثــار  مــن  التعــايف  مــن  بدعــم  دوالر، 

كورونا.
ولكنهــا انخفضــت بشــكل طفيــف يف األشــهر 
الثامنيــة األوىل مــن العــام الحايل بنســبة 2.3 
% إىل 20.9 مليــار دوالر، مــن 21.4 مليــار 
بيانــات  بحســب  ســنوي،  أســاس  عــى  دوالر 

البنك املركزي املري.

مســتقبلة  دول   5 أكــر  بــني  مــن  مــر  وتعــد 
واحتلــت  بالخــارج،  العاملــة  لتحويــالت 
العــامل  دول  أكــر  بــني  الخامــس  الرتيــب 
العــام  املســتقبلة للتحويــالت املاليــة خــالل 

2020، بحسب بيانات البنك الدويل.
مبادرات متنوعة

أمــوال  مــن  االســتفادة  تعظيــم  إطــار  ويف 
الحكومــة  وافقــت  بالخــارج،  املريــني 
املرية عى مروع قانون يسمح للعاملني 
بالخــارج باســتراد ســيارات الركــوب مــن دون 
رســوم جمركيــة، رشيطــة وضع وديعــة دوالرية 
الجمركيــة يف حســاب  الرســوم  قيمــة  تعــادل 
حكومي ملدة 5 سنوات من دون فوائد، عى 
أن يتــم اســردادها يف نهايــة املــدة بالجنيــه 

املري بسعر العملة آنذاك.
وقــال وزيــر املالية املري، الشــهر املايض، 
إن قــرار إعفــاء ســيارات العاملــني املريــني 

ســيكون  والجــامرك  الرســوم  مــن  الخــارج  يف 
متاحــا ملــدة 4 أشــهر فقــط، وتوقــع أن تصــل 
 10 إىل  القــرار  مــن  الدوالريــة  الحصيلــة 

مليارات دوالر.
املريــني  لــدى  املخــاوف  بعــض  وبــرزت 
رئيــس  قــال  الصــدد  هــذا  ويف  املغربــني، 
إن  الغتــوري  الشــحات  الجــامرك  مصلحــة 
اســتراد  عــى  املغربــني  إقبــال  ضعــف 
مــن  لتخوفــات  يرجــع  الخــارج  مــن  ســيارات 
بينهــا التخــوف من خشــية فــرض رضائب عى 
أمــر  وهــذا  الودائــع،  تحويــل  بعــد  حســاباتهم 

غر ممكن وليس صحيًحا.
ودشــنت الحكومــة املريــة منصــة إلكرونيــة 
الســيارات  اســتراد  تســهيل  ملبــادرة 
لالســتخدام الشــخيص للمريــني املقيمــني 
املســجلني  عــدد  أن  إىل  مشــرا  بالخــارج، 

باملنصة يف زيادة مستمرة.

خالل األشهر الـ11 من العام الجاري
نمو عائدات صادرات الصناعات 

الكيميائية يف تركيا 34.2 بالمئة

مجموعة السبع تضع سقًفا 
لسعر النفط الرويس

إسطنبول/ األناضول:
حققــت صــادرات قطــاع الصناعــات الكيميائيــة الركيــة، 
منــوًا بنســبة 34.2 باملئــة، خالل األشــهر الـــ11 من العام 
الجاري، وذلك مقارنة بالفرة نفسها من العام املايض.

املنتجــات  مصــدري  اتحــاد  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
قطــاع  صــادرات  أن  أمــس  إســطنبول،  يف  الكيميائيــة 
املنتجــات الكيمياويــة يف البــالد خالل الفرة بني يناير/ 
كانون الثاين – ترين الثاين/ نوفمر من العام الجاري 

حققــت زيــادة بنســبة 34.2 باملئــة محققــة عوائد بقيمة 
30.7 مليار دوالر.

وأضــاف أنــه يف شــهر نوفمــر لوحــده، بلغــت صــادرات 
 9.9 بنســبة  منــوًا  مســجاًل  دوالر،  مليــار   2.6 القطــاع 

باملئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.
قطــاع  أكــر  ثــاين  الكيميائيــة  الصناعــات  كانــت  بينــام 
مصــدر يف نوفمــر، إال أنهــا اســتمرت يف الحفــاظ عــى 

ريادتها خالل فرة األحد عر شهًرا.

واشنطن/ وكاالت:
ســعر  تطبيــق  عــى  الســبع  مجموعــة  دول  اتفقــت 
أقــى يبلــغ 60 دوالرا لرميــل النفــط املنقــول بحــرا 

من روسيا.
االتحــاد  اتخــاذ  إىل  بيــان،  يف  املجموعــة  ولفتــت 
األورويب قرارا مامثال يف وقت سابق أول من أمس.

واعتــرت أن دول املجموعــة أوفــت عــر هــذا القــرار 
حــرب  يف  روســيا  أربــاح  مــوارد  بقطــع  بالتزاماتهــا 

أوكرانيا.
التأثــر  تقليــل  إىل  يهــدف  القــرار  أن  أشــارت  كــام 
األســواق  عــى  األوكرانيــة  الروســية  للحــرب  الســلبي 
حيــز  ســيدخل  القــرار  أن  البيــان  وذكــر  العامليــة.  

التنفيذ يف 5 ديسمر/ كانون األول الجاري.
واتخــذت أســراليا أيضــا قــرارا مشــابها بتطبيــق ســعر 

أقى لرميل النفط املنقول بحرا من روسيا.
واتفقــت دول االتحــاد األورويب، أول مــن أمــس، عى 
60 دوالرا لرميــل النفــط  تطبيــق ســعر أقــى يبلــغ 

املنقول بحرا من روسيا.
األورويب  واالتحــاد  الســبع  مجموعــة  دول  وكانــت 
النفــط  لســعر  أقــى  حــد  وضــع  أجــل  مــن  تتباحــث 

الرويس.
ومــن املزمــع أن يعــاد تقييــم ســقف الســعر املطبــق 

عى النفط الرويس كل شهرين.
وكانــت روســيا أعلنــت أنهــا لــن تبيــع النفــط للبلــدان 

املشاركة يف تطبيق سقف السعر عى نفطها.
أكــر  مــن  دول   7 تضــم  منظمــة  الســبع،  ومجموعــة 
وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  وهــي  العــامل  اقتصــادات 
وأملانيا واململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان.
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وخــروج األمــر عــن تبايــن اآلراء وتعارضهــا، إىل انزيــاح املجتمــع برمتــه نحو 
معســكر اليمــن املتطــرف الراديــكايل، الــذي يــردد: مــن ليــس معنــا فهــو 
معســكر  ودخــل يف  العقيــدة،  خالــف  فقــد  الــرأي  يخالفنــا  ومــن  ضدنــا، 

األعداء.
 ضمن هذه املعادلة املرعبة لكل العلامنين يف دولة الكيان الصهيوين، 
جاء تحريض رئيس الوزراء الحايل يائري البيد لضباط الجيش اإلرسائييل 
وجنوده بالتمرد عىل قرارات الحكومة القادمة، وعدم االستجابة لقرارات 
رؤســاء الســلطات املحليــة، هــذه الترصيحــات أغضبــت نتنياهــو وقــادة 
قــرارات  عــىل  العلنــي  التمــرد  عــىل  تحريضــًا  وعدوهــا  اليمــن،  معســكر 

"الدولة".
 فهــل ستشــهد دولــة الكيــان مزيــدًا مــن االنقســام بــن اليهــود املتطرفــن 
واليهــود األكــر تطرفــًا؟  هــذا مــا وثقتــه لنــا كتــب التاريــخ اليهــودي، وهــي 

تؤكد أن بأسهم بينهم شديد.

حمــدي مفلــح الــذي أعدمــه جنــدي إرسائييل بدم 
تنديــدا  قتلــه  وأثــارت جرميــة  أمــس  مــن  أول  بــارد 
وأوروبيــة  أمميــة  ومبطالبــات  واســعا  فلســطينيا 

مبحاسبة القاتل.
وقالت مصادر محلية، إن عرشات الشبان أغلقوا 
الشــارع الرئيــي عنــد مفــرق أورصيــن باإلطــارات 
جيــش  أطلــق  حــن  يف  املشــتعلة،  املطاطيــة 
االحتــالل صوبهــم قنابــل الغــاز املدمــع والرصــاص 

املعدين املغلف باملطاط.

مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل تســعة 
مواطنن من محافظتي طولكرم وبيت لحم.

وطالــت االعتقــاالت أربعــة شــبان مــن طولكــرم يف 
أثنــاء مرورهــم عــىل حاجــز عســكري جنوبــًا، وهــم 
أنــس صابــر عنــر، أحمــد الســوداين، محمــد خالــد 

مصيعي، باسل سامل.
خــالل  فتيــة  خمســة  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
بيــت  شــامل  عايــدة  مبخيــم  اندلعــت  مواجهــات 
لحــم، وهــم أيــر عامريــن، وجــالل أحمــد، وأيهــم 

أبو رسور، وحسن مساملة، وقاسم حاممدة.
كــام اقتحمــت قــوات االحتــالل قريتــي ظهــر العبد 
وكفرية وبلدة يعبد جنوب غرب جنن، وداهمت 
املحال التجارية يف قرية ظهر العبد واستجوبت 

أصحابها وعددًا من املارة.
حواجــز  ونصبــت  كفــريت  قريــة  أيضــا  وداهمــت 
يعبــد  بلــدة  محيــط  ويف  محيطهــا،  يف  عســكرية 

ونرشت فرقة مشاة بن كروم الزيتون.
قــوات االحتــالل مســاء  يف ســياق آخــر، صــادرت 

خربــة  يف  مجــرورة  وعربــة  زراعًيــا  جــراًرا  أمــس، 
الحديدية باألغوار الشاملية.

االحتــالل  قــوات  فــإن  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
مجــرورة  وعربــة  زراعــي  جــرار  عــىل  اســتولت 
للمواطــن أحمــد عبــد اللــه بنــي عــودة، مــن ســكان 

املنطقة.
كام احتجزت عدة جرارات زراعية، وأعاقت عمل 
املواطنن يف حراثة أراضيهم الزراعية يف "سهل 

موفية" باألغوار.

كاملة مبوجب القانون الدويل.
األمنيــة  للسياســة  األورويب  لالتحــاد  األعــىل  املمثــل  لســان  عــىل  وأكــد 
والشــؤون الخارجيــة جوزيــب بوريــل، يف ترصيــح صحفــي، "أن االتحــاد 
يشــعر بقلــق بالــغ إزاء ارتفــاع مســتوى العنــف يف الضفــة الغربيــة"، وفــق 

تعبريه.
وأضــاف أن إعــدام مفلــح "كان مأســاويا"، وطالــب بـ"التحقيــق يف هــذه 

الوقائع غري املقبولة".
عــىل  النــار  يطلــق  وهــو  االحتــالل  جنــود  أحــد  مصــورة  لقطــات  وأظهــرت 

الشاب مفلح، يف بلدة حوارة، أول من أمس.
وأصيــب مفلــح بأربــع طلقــات ناريــة وُتــرك ينــزف عــىل األرض بينــام منــع 
جنود االحتالل ســيارات اإلســعاف الفلســطينية من مساعدته، واحتجزوا 

جثامنه.
ومفلــح هــو عــارش فلســطيني يقــي شــهيدا برصاص قــوات االحتالل يف 

غضون 96 ساعة، بحسب إحصائية لوزارة الصحة.
يف ســياق متصــل، أعربــت وزارة الخارجيــة الركيــة، أمــس، عــن "قلقهــا 
بالضفــة  العنــف، وســقوط ضحايــا مدنيــن  أعــامل  مــن تصاعــد  العميــق 

الغربية".
وقالــت الخارجيــة الركيــة يف بيــان صحفي: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء 
تصاعــد أعــامل العنــف مؤخــرا يف الضفــة الغربيــة )...( وســقوط ضحايــا 

مدنين، وندين بشدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء".
وقتلت قوات االحتالل واملســتوطنون 159 فلســطينيا، بينهم 30 طفال 
فلســطينية  بيانــات  وفــق   ،2022 عــام  الغربيــة  الضفــة  يف  األقــل،  عــىل 

رسمية.

جنود االحتالل ســيارات اإلســعاف الفلســطينية من مساعدته، واحتجزوا 
جثامنه.

أمميــة  ومطالبــات  واســعة  فلســطينيا  تنديــدا  إعدامــه  جرميــة  وأثــارت 
وأوروبية مبحاسبة الجندي اإلرسائييل القاتل.

يف ســياق متصــل، دعــت اللجنــة الشــعبية يف مدينــة أم الفحــم والحــراك 
الفحاموي املوحد الفلسطينين يف الداخل املحتل للحشد واملشاركة 
يف تظاهــرة رافضــة إلعــدام الفلســطينين، اليــوم األحــد عــىل مدخــل أم 

الفحم يف متام الساعة الخامسة مساًء.
وقال الناشط يف الحراك الفحاموي املوحد محمد جبارين إن التظاهرة 

تأيت رفًضا إلعدام قوات االحتالل الشاب مفلح يف الضفة الغربية.
وأضاف يف ترصيح صحفي: "مثلام رأينا كان هناك أكر من 10 شهداء 
إىل  للوقــوف  تقدميــه  ميكننــا  واجــب  أقــل  وهــذا  األخــري،  األســبوع  يف 

جانب شعبنا يف الضفة".
وشــدد عــىل وجــوب أن يكــون هنــاك تكاتــف شــعبي يف جميــع مناطــق 

فلسطن التاريخية.
ومفلــح هــو عــارش فلســطيني يقــي شــهيدا برصاص قــوات االحتالل يف 

غضون 96 ساعة، بحسب إحصائية لوزارة الصحة.
وقتلت قوات االحتالل واملســتوطنون 159 فلســطينيا، بينهم 30 طفال 

عىل األقل، يف الضفة الغربية عام 2022، وفق الوزارة.

دير البلح/ فلسطن: 
غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر  بلديــة  عقــدت 
أمــس، لقــاء "البيــت املفتــوح" إلطــالق عمليــة 
التخطيط التنموي اإلسراتيجي بعنوان "عامر 
ومجتمعيــة  حكوميــة  مبشــاركة  البلــح"  ديــر  يــا 

واسعة.
خــالل  الجــرو،  ديــاب  البلديــة  رئيــس  وأوضــح 
كلمتــه، أن هــذه الخطــة تعــد الثالثــة التــي تقوم 
خطــة  تنفيــذ  إىل  الفتــة  بتنفيذهــا،  البلديــة 
2017-2012، وأخــرى خــالل الفــرة -2018

2012 وتــم متديدهــا حتــى 2022 العتبــارات 

معينة.
املواطــن  مشــاركة  أهميــة  عــىل  الجــرو  وشــدد 
"الــذي  التنمــوي  التخطيــط  إعــداد عمليــة  يف 
يعد رأس مال البلدية" والذي من شــأنه ســيتم 

تحديــد معــامل املدينة لألربع ســنوات القادمة 
.2023-2026

األساســية  التخطيــط  مجــاالت  واســتعرض 
ورضورة مشــاركة مكونــات املجتمــع يف عملية 

التخطيط.
وأفــاد بــأن بلديتــه نفــذت خــالل ســنوات الخطة 
دوالر  مليــون   40 بقيمــة  مشــاريع  املاضيــة 
البنيــة التحتيــة وامليــاه والــرصف  يف مجــاالت 
الصحي التي ســاهمت بشــكل كبري يف تطوير 
محطــة  توســعة  بينهــا  مــن  املدينــة  ونهــوض 
القســطل،  خــزان  مــرشوع  بالبصــة،  التحليــة 
واألعامل املصاحبة ملحطة التحلية املركزية، 
منطقــة  تطويــر  الصناعيــة،  املنطقــة  تطويــر 

الحدبة.
شــارع  كتطويــر  مشــاريع،  عــدة  أيضــا  وعــدد 

النخيل، وتطوير شــارع الســالم، وإعادة تأهيل 
املشــاريع  مــن  والعديــد  داود،  الشــيخ  شــارع 
التطويريــة يف مجــال الصيانــة والبــالط، حيــث 

تم تعبيد 15 شارعا ببالط اإلنرلوك.
وعر الجرو عن أمله أن يتم تنفيذ أكر قدر من 
اإلنجــازات التــي ســتحدد مــن خــالل املشــاركة 
املجتمعية مبا يحقق تطوير املدينة واالرتقاء 

بها.
وبحسب منسق الخطة اإلسراتيجية م. طارق 
القادمــة ستشــمل مجــال  الخطــة  فــإن  شــاهن 
البيئــة والبنيــة التحتيــة، ومجــال اإلدارة والحكــم 
الرشــيد، ومجــال التنميــة املجتمعيــة، ومجــال 
تنميــة االقتصــاد املحيل، حيث ســيتم ترشــيح 
اجتــامع  15-10 عضــوا يف كل مجــال وعقــد 

لتحديد القضايا واالحتياجات.

رام الله/ فلسطن:
ارتفع عدد املرضبن عن الطعام يف سجون السلطة 
بالضفــة الغربيــة إىل 14، بعــد أن رشع أمــس مثانيــة 
معتقلن سياسين باإلرضاب مطالبن باإلفراج عنهم 

وتنفيذ قرارات قضائية باإلفراج عنهم.
وقــال املحامــي مصطفــى شــتات، إن مثانيــة معتقلن 
ويف  أريحــا  يف  األمنيــة  اللجنــة  لــدى  سياســين 
واملطلــوب  املطــارد  الســيايس  املعتقــل  مقدمتهــم 
بــإرضاب  أمــس،  رشعــوا  شــتية  مصعــب  لالحتــالل 

مفتوح عن الطعام.
وأضــاف شــتات يف ترصيــح صحفــي، أن املعتقلــن 

لقــرارات  تنفيــًذا  عنهــم  الفــوري  باإلفــراج  يطالبــون 
محاكم الصلح باإلفراج عنهم منذ أكر من شهرين. 

اإلفــراج  عــن  أريحــا  يف  األمنيــة  اللجنــة  امتنــاع  وعــّد 
السياســين  املعتقلــن  وباقــي  اشــتية  مصعــب  عــن 
"جرمية موصوفة ومستمرّة حسب القانون األسايس 

الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ".
وحّمل جهة احتجاز املطارد اشتية "كامل املسؤولية 
الدســتورية  للحقــوق  املســتمر  االنتهــاك  هــذا  عــن 

واالعتداء املتواصل عىل قرارات املحاكم".
سياســين  معتقلــن   6 يواصــل  ذاتــه،  الســياق  ويف 
الطعــام  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  الســلطة  زنازيــن  يف 

رفضــًا الســتمرار اعتقالهــم رغم صــدور قرارات قضائية 
باإلفراج عنهم.

 84 منــذ  املعتقــل  الســخل  أنــور  هــم:  واملعتقلــون 
يومــا، وإســالم بنــي شمســة املعتقــل منــذ 84 يومــا، 
ومحمد عالوي املعتقل منذ 92 يوما، وأنس حمدي 
املعتقــل منــذ 54 يومــا، والشــقيقان زهــدي قواريــق 

وعمرو قواريق واملعتقالن منذ عدة أيام.
يف سياق متصل، أطلق أهايل املعتقلن السياسين 

مناشدات لإلفراج عن أبنائهم بسجون السلطة.
مخابــرات  لــدى  الســيايس  املعتقــل  والــد  وحــث 
دراغمــة،  ســعيد  مجــد  الشــاب  الســلطة يف طوبــاس 

عــىل عــدم نســيان ابنــه، قائــال: "عندمــا تعــودون إىل 
تلقــون  نومهــم  وعنــد  أبناءكــم،  وتحتضنــون  بيوتكــم 
دون  زنزانتكــم  ابنــي يف  تنســون  ال  عليهــم غطاءهــم، 

غطاء".
واعتقلت مخابرات السلطة يف طوباس الشاب مجد 

دراغمة، بعد استدعائه للمقابلة قبل يومن.
مثنــى  الســيايس  املعتقــل  عائلــة  طالبــت  كــام 
خــالل  وذلــك  الســيايس،  اعتقالــه  بإنهــاء  القواســمي 

اعتصام أمام مقر املخابرات مبدينة الخليل.
ويواصــل وقــايئ الســلطة يف طوبــاس اعتقــال األســري 

املحرر سائد دراغمة لليوم الرابع عىل التوايل.

عرض عسكري خالل حفل 
تأبين شهداء مخيم جنين

جنن/ فلسطن:
نظــم مقاومــون، أمــس، عرضــا عســكريا، خــالل حفــل تأبن لشــهداء مخيم 

جنن يف شاميل الضفة الغربية.
وشارك عرشات املقاومن من مختلف الفصائل، يف العرض العسكري 

حاملن صور شهداء املخيم.
وجــاب العــرض العســكري شــوارع وأزقــة جنــن، ورفــع املقاومــون البنــادق 

الرشاشة.
نهــج  عــىل  املــي  التأبــن،  حفــل  خــالل  ملتحدثــن  كلــامت  وأكــدت 
الشهداء الذين قضوا عىل طريق تحرر فلسطن والخالص من االحتالل.

ويخــوض مقاومــون مســلحون اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات االحتالل التي 
تقتحــم بــن حــن وآخــر أكــر مــن منطقــة بشــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة 
يرصــد  حيــث  بـ”املطلوبــن”،  تصفهــم  مــن  العتقــال  جنــن  خصوصــا 

املقاومون آليات االحتالل ويطلقوا عليها النار بكثافة.

10977 مغادًرا و11164 وافًدا 
عبر "بيت حانون" 

غزة/ فلسطن:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  ســجلت 
الوطني، 10977 مغادرا و11164 وافدا، خالل األسبوع املايض، عر 

حاجز بيت حانون شامل قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة العامة يف إحصائيتها، أمس، أن املغادرين توزعوا إىل 

10746 مواطنًا و167 أجنبيًا، و55 من فلسطينيي الداخل املحتل.

وذكرت أن أعداد الوافدين لغزة عر الحاجز توزعت بن 10931 مواطنا 
و184 أجنبيــا و42 مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل، إضافــة إىل ســبع 

وفيات كانت تتلقى العالج يف مستشفيات الضفة والداخل املحتل.
يشــار أن حاجز بيت حانون يقع يف أقىص شــامل قطاع غزة ويفصل بن 

القطاع واألرايض املحتلة عام 1948.

"أونروا" تفتح التسجيل 
للمساعدات الغذائية

غزة/ فلسطن:
أمــس،  "أونــروا"،  الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  بــدأت 
تسجيل أسامء جديدة لالستفادة من املساعدات الغذائية )الكابونة(.

الجــاري،   31/12 حتــى   1/12 منــذ  التســجيل  فــرة  "أونــروا"  وحــددت 
مشرية إىل أن التسجيل إلكروين، وأنه لن ُيستقَبل أي شخص يف فروع 

الوكالة.

عائالت معتقلين سياسيين تناشد لإلفراج عنهم

ارتفاع عدد المضربين عن الطعام في سجون السلطة إلى 14

بكن/ وكاالت:
أعلنــت الســلطات الصينيــة تخفيــف قيــود 
كورونــا املفروضــة يف العديــد مــن املــدن 
يف  أمــس،  مــن  اعتبــاًرا  تدريجيــًا  الكــرى 
واالحتجاجــات  العــام  الغضــب  أعقــاب 

األخرية.
الكــرى،  املــدن  مــن  العديــد  ورفعــت 
ومدينــة  بكــن  العاصمــة  ذلــك  يف  مبــا 
"تيانجــن" الســاحلية الشــاملية، رشط أن 
ُيظهــر الــزوار نتائــج اختبــار كورونــا الصالحة 
أي  دخــول  قبــل  ســاعة   72 أو   48 ملــدة 
مركــز تســوق أو مــكان عــام، وفًقــا لصحيفــة 

"غلوبال تاميز" الصينية.
يحتــاج  لــن  القيــود،  تخفيــف  ومبوجــب 
ســكان بكن أيًضا إىل تقديم نتائج اختبار 
الحمــض النــووي الصالحة ملدة 48 ســاعة 
مــن أجــل ركــوب الحافالت أو مــرو األنفاق 

اعتباًرا من غٍد اإلثنن.
كــام أعيــد افتتــاح مركــز تجــاري رئيــي يف 
بعــد  األســبوع  نهايــة  عطلــة  خــالل  بكــن 

إغالقه ألكر من أسبوع.
وأضافــت الصحيفــة أن "مدًنــا أخــرى مثــل 
"تشــنغدو"، و"قوانغتشــو" جنــويب البــالد، 
و"جينزهو" يف مقاطعة "لياونينغ" )شامل 

رشق(، خففت أيًضا من بعض القيود".
احتجاجــات  نظمــت  املــايض،  واألســبوع 
حاشدة يف عدة مدن صينية ضد سياسة 

الوباء الصارمة.
مدينــة  دخلــت  املــايض،  والثالثــاء 
التــام  اإلغــالق  مرحلــة  الصينيــة  "أنيانــغ" 
ليصــل  كورونــا،  فــريوس  تفــي  بســبب 
منازلهــم  يف  املحصوريــن  الســكان  عــدد 

إىل حــوايل 20 مليــون شــخص يف عمــوم 
الصن.

أنيانــغ  مدينــة  تصبــح  اإلجــراءات  وبهــذه 
لإلغــالق  تتعــرض  صينيــة  مدينــة  ثالــث 
التــي  شــيان  مدينــة  إىل  باإلضافــة  التــام، 
يعيــش ســكانها البالــغ عددهــم 13 مليــون 
نسمة مرحلة اإلغالق التام منذ 3 أسابيع، 
ومدينــة يوتشــو التــي دخــل ســكانها الـ1.1 
مليون مرحلة اإلغالق التام منذ أسبوعن.
هــي  الحاليــة  اإلغــالق  عمليــات  وتعــد 
األوسع منذ إغالق مدينة ووهان، ومعظم 
بقيــة مقاطعــة هــويب يف أوائل عام 2020 

مع بداية انتشار الوباء.
ومنــذ ذلــك الحــن، اتخــذت الصــن نهــج 
التــام  اإلغــالق  طريــق  عــن  الوبــاء  مكافحــة 
للمناطــق األصغــر التــي تســجل ارتفاعًا يف 

حاالت اإلصابة بالفريوس.
 10 بعــد مــرصع  وتفاقمــت االحتجاجــات 
مببنــى  شــب  حريــق  انــدالع  إثــر  أشــخاص 
مبنطقــة  أورومتــي  يف  شــاهق  ســكني 
تقاريــر  أفــادت  والتــي  شــينجيانغ،  غــرب 

بإغالقها بسبب فريوس كورونا.
العــامرة  ســكان  بــأن  ادعــاءات  وتــرددت 
منازلهــم  مغــادرة  يســتطيعوا  مل  الســكنية 
الحجــر  تحــت  املبنــى  كــون  بســبب 
الصحــي، وأن فــرق اإلطفــاء مل تتدخــل يف 
الوقت املناسب لعدم متكنها من دخول 
املجمــع املحــاط بحواجــز معدنيــة، األمــر 

الذي تسبب باحتجاجات يف املنطقة.
هــذه  الســلطات  رفضــت  جهتهــا،  مــن 
إنــه "ال توجــد حواجــز يف  املزاعــم، قائلــة 

املبنى وأنه ُسمح للسكان بالخروج".

ميقاتي: مطلوب إرادة سياسية 
النتخاب رئيس جديد للبنان

بريوت/ وكاالت:
عدَّ رئيس حكومة ترصيف األعامل اللبنانية نجيب ميقايت، أمس، أن 
"املطلوب إرادة سياســية النتخاب رئيس جديد للجمهورية يف أرسع 

وقت".
العــريب  بــريوت  معــرض  افتتــاح  خــالل  كلمــة مليقــايت  ذلــك يف  جــاء 
الــدويل للكتــاب، بدورتــه الـــ64، يف واجهــة بــريوت البحريــة، وفــق بيــان 

للمكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة.
وقــال ميقــايت، إن "وطننــا يعيــش حاليــا أزمة خانقة، تركت انعكاســاتها 
عىل مختلف القطاعات، ِمن دون أن تؤثر يف عزمية أبناء شعبنا عىل 
الصمــود والنهــوض مــن جديــد، ومــن دون أن ُتحبــط إرادتنــا يف وضــع 

املعالجات السياسية واالقتصادية الصحيحة".
وأضــاف: "املطلــوب أوال وقبــل أي أمــر آخــر إرادة سياســية مــن مختلف 
الدســتورية  املؤسســات  عقــد  إلكــامل  السياســية  والتيــارات  القــوى 

بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يف أرسع وقت".
وشــدد عــىل أن هــذه اإلرادة مطلوبــة أيضــًا، لـ"اســتكامل إقــرار القوانن 
اإلصالحيــة قبــل االنتقــال إىل إقــرار االتفــاق النهــايئ مــع صنــدوق النقد 

الدويل، مبا يؤمن الفرصة املناسبة للتعايف االقتصادي املوعود". 
للجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب  يف  مــرات   8 اللبنــاين،  الرملــان  وأخفــق 
خلًفــا مليشــال عــون الــذي انتهــت واليتــه يف 31 أكتوبر/ترشيــن األول 

املايض.
ظــأ  يــروي  املعــرض  "هــذا  إن  ميقــايت،  قــال  الكتــاب،  معــرض  وعــن 

الجمهور الباحث عن فسحة ضوء، وعن مساحة تالٍق حضارية".
وتابــع أن "اللبنانيــن مــن مختلــف املناطــق، كــام مــن الــدول العربيــة، 
ينتظــرون موعــد افتتــاح معــرض بــريوت العــريب الــدويل للكتاب ســنويًا 

ليحصل فيه هذا اللقاء املبارش بن القارئ والكتاب".
ويســتمر معــرض بــريوت العــريب الــدويل للكتــاب حتــى 11 ديســمر/ 
محليــة  للنــرش  دارًا   113 مــن  أكــر  مبشــاركة  الجــاري،  األول  كانــون 

وأجنبية.
وُعقد معرض الكتاب للمرة األوىل يف بريوت عام 1956، لكنه توقف 
املخــاوف  وبعدهــا  السياســية  التوتــرات  بســبب   2019 العــام  منــذ 
مــن تفــي جائحــة كورونــا، إال أنــه عقــد بدورتــه الـــ63 يف مــارس/ آذار 

املايض.

بلدية دير البلح تعقد "البيت المفتوح" إلطالق تخطيطها التنموي

الصيـن تخفف قيود كورونا 
تدريجــًيا في مدن كبــرى

الكرملين: بوتين 
سيزور دونباس  

"في الوقت 
المناسب"

موسكو/ وكاالت:
الروســية  الرئاســة  أعلنــت 
الرئيــس  أن  أمــس،  "الكرملــن"، 
منطقــة  ســيزور  بوتــن  فالدميــري 
"الوقــت  يف  االنفصاليــة  دونبــاس 

املناسب".
وقــال متحــدث الكرملــن دميــري 
ســؤال  عــىل  ردا  بيســكوف، 
بزيــارة  بوتــن  قيــام  احتــامل  عــن 
ذلــك  "ســيحصل  دونبــاس، 
املناســب،  الوقــت  يف  بالتأكيــد 
ألنها )دونباس( منطقة من االتحاد 

الرويس".
ويف 30 سبتمر/ أيلول املايض، 
ضــم  وثيقــة  بوتــن  الرئيــس  وقــع 
وخريســون  دونيتســك  مناطــق 
ولوغانسك وزاباروجيا إىل روسيا، 
وســط رفــض وتنديــد واســعن مــن 

الغرب.
املناطــق  عــىل  روســيا  وســيطرت 
األربــع بعــد هجــوم عســكري أطلقه 
شــباط  فرايــر/   24 يف  جيشــها 
املــايض، وتشــرط موســكو إلنهــاء 
الحيــاد  أوكرانيــا  التــزام  عمليتهــا 
وتخليهــا عــن خطــط االنضــامم إىل 
تعــده  مــا  وهــو  كيانــات عســكرية، 

األخرية "تدخال" يف سيادتها.




