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حماس تدعو جماهري
الشعب الفلسطيين إىل تلبية
نداء شد الرحال لألقىص

السلطة يف رام هللا "فاسدة وفاقدة للرشعية"

صحيفة سويرسية تحث المجتمع الدويل
عىل إنصاف حقوق الشعب الفلسطيين

القدس املحتلة /فلسطن:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس ،جامهــري شــعبنا يف أنحــاء
والربــاط واملشــاركة يف فجــر وجمعــة
الرحــال ّ
أرضنــا املحتلــة إىل شـ ّـد ّ
ًّ
ـيدا لوحــدة شــعبنا وتالحمــه صفــا واحـ ًـدا يف الدفاع
(هبــة الكرامــة)؛ تجسـ ً
ّ
عــن مدينــة القــدس واملســجد األقــىص املبــارك ،وحاميتهــام مــن جرائــم
املتطرفن.
االحتالل اإلرسائييل وتدنيس املستوطنن
ّ
وأشــادت حــامس ،يف بيــان ،أمــس ،بصمــود املقدســين وثباتهــم يف
املقدســة ،وبالحشــد الجامهــريي مــن املرابطــن يف بيــت
املدينــة
ّ
املقــدس وأكنافــه ،معربــة عــن اعتزازهــا بدورهــم النضــايل املقــاوم الــذي
حاميا للقدس واألقىص.
درعا
مي ّثل ً
ً
وشــددت عــىل أن شــعبنا ســيواصل مســريته يف الدفــاع عنهــام حتــى
تحريرهام من دنس االحتالل ودحره عن أرضنا.
كــام دعــت الهيئــة املقدســية ملناهضــة الهــدم والتهجــري إىل تلبيــة نــداء
شــد الرحــال للمســجد األقــىص يف فجــر وجمعــة (هبــة الكرامــة) ،مشــددة
عــىل أن تواجــد املصلــن بأعــداد كبــرية داخل املســجد تشــكل حامية له
من املستوطنن.
وأكــد رئيــس الهيئــة نــارص الهدمــي ،يف بيــان ،أمــس ،رضورة إحبــاط
مخططــات املســتوطنن عــر شــد الرحــال إىل األقــىص والرباط فيه خالل
ساعات النهار وأوقات الصلوات.
ودعا الهدمي إىل إسرتاتيجيات وطنية أخرى؛ ملنع االحتالل ومستوطنيه
مشددا عىل رضورة وجود وقفات من الدول العربية
من اقتحام األقىص،
ً
واإلسالمية لحامية األقىص والدفاع عنه.

برين /فلسطن:
قالــت صحيفــة "لوتــان" الســويرسية :إن
الحــرب يف أوكرانيــا تســتقطب االهتــامم
العاملــي يف الوقــت الــذي يتصاعــد فيــه
اإلحباط بن أبناء الشعب الفلسطيني الذين
اختفــوا مــن جــدول األعــامل الدبلوماســية
الدوليــة ،رغــم االنتهــاك الصــارخ للقانــون
الدويل الظاهر عىل األرض ويف كل يشء.
وأشــارت الصحيفــة الســويرسية ،يف مقــال
نرشتــه للمديــر الســابق للوكالــة الســويرسية
للتنمية والتعاون يف فلسطن ماريو كاريرا،
أمــس ،إىل االنتهــاكات القانونيــة لالحتــالل
اإلرسائيــيل يف أثنــاء التجــوال يف الضفــة
والقــدس ومشــاهدة املســتوطنات قيــد
اإلنشــاء والطــرق املخصصــة للمســتوطنن،
و"ضــم" األحيــاء الجديــدة يف القــدس أو يف
الضفة الغربية املحتلة.
واستنكر كاريرا غياب الدولة الفلسطينية من
جــدول الدبلوماســية الدوليــة ،وتخفيضــات
ميزانيــات املســاعدات املخصصــة لهــا

عل ًنــا ،يف وقــت تركــز فيــه وســائل اإلعــالم
الغربيــة عــىل أوكرانيا ،وتســخّ ر لهــا أوروبا كل
الوسائل.
وتطرق إىل عبارة "أنتم األوروبيون تحشــدون
أنفســكم ضــد الحــرب يف أوكرانيــا مثلــام مل
تفعلــوا معنــا مــن قبــل" ،التــي ســمعها عــدة
مــرات وســمعها العــامل فــور بدايــة الحــرب
األوكرانيــة مــن الفلســطينين ،التــي تعـ ّـر عــن
اإلحبــاط الكبــري الــذي يتصاعــد هنــاك يف
وطن تحتله (إرسائيل).
وأشــار إىل أن األرايض الفلســطينية املحتلة
تتعــرض لزيــادة يف أســعار الغــذاء والطاقــة،
واصفا السلطة يف الضفة الغربية بـ"الفاسدة
والفاقدة للرشعية".
وعــىل األرض -كــام يقــول الكاتــب -تظهــر
معاناة الفلســطينين يف كل يشء ،إذ يزداد
عــدد املســتوطنن باســتمرار مــن حــوايل
 200ألف عام  1989إىل ما يقرب من 700
ألف .إضافة إىل قرار حكومة االحتالل إنشاء
 4500وحدة جديدة يف مايو/أيار املايض

إلرضاء املستوطنن.
ولفــت كاريــرا إىل أن هــذا االســتيطان يعــد
ً
ً
صارخا للقانون الدويل" حسب قرار
"انتهاكا
مجلس األمن الدويل رقم  2334الصادر يف
ديسمر/كانون األول  ،2016والذي يطالب
بوقــف فــوري ملصــادرة األرايض وامليــاه،
وإلقامــة الطــرق والبنيــة التحتيــة االقتصاديــة
املخصصــة للمســتوطنن ،التــي تخلــق حالــة
من انعدام األمن الدائم للفلسطينين.
ومــن الناحيــة السياســية ،يــرى الدبلومــايس
الســويرسي أن هــذا االســتيطان الحــارض يف
كل مــكان يقـ ّـوض مــا يعــرف بـ"حــل الدولتن"
الذي ر ّوج له املجتمع الدويل لســنوات دون
أي تأثري.
وخلص الكاتب الســويرسي إىل أنه يتوجب
عــىل املجتمــع الــدويل أن يتحمــل مســؤولية
كــرى ملنــع اختفــاء فلســطن تحــت ضغــط
دوامة االحتالل والعنف والفقر ودولة الفصل
العنــري املدمــرة ،وذلــك بإحــالل ما وصفه
بـ"سالم عادل ودائم من دون احتالل".

هجمـــة إرسائيليـــــــة ضــــــد حـــراس األقصــى
وســـــــــط تقييــــــــــــد لــــــــــــدور "األوقـــــــــــاف"
القدس المحتلة /يحيى اليعقوبي:
تســعى ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بــكل
الطــرق لتقييــد دور األوقــاف اإلســالمية في
المســجد األقصــى ،عبــر جملــة من اإلجــراءات
واالنتهــاكات ،أبرزهــا اعتقــال وإبعــاد حراســه،
واعتقــل االحتــالل "عليــان" يف 21
كانــون األول عــام  ،2021أثنــاء عملــه
يف املســجد األقــىص املبــارك،
كــام اقتحمــت قــوات االحتــالل
منزلــه وفتشــته وخربــت محتوياتــه،
وهدمت بيته وجرفت أرض عائلته.
مالحقة متتالية
وهدمــت قــوات االحتــالل منــزل
حــارس األقــىص أحمــد الــدالل يف
"بيــت حنينــا" ،واعتقلــت الحــارس
لؤي أبو الســعد ســتة أشهر ،إذ يفرس
الباحــث يف شــؤون القــدس زيــاد
ابحيــص هــذه املالحقــات املتتاليــة

أنهــا تــأيت يف إطــار ردع بقيــة الحراس
اآلخرين حتى ال يتصدوا للمقتحمن
ويص ّوروهــم ،وصـ ً
ـوال إىل وضــع
األوقــاف تحــت الضغــط لتعديــل
مهمة الحراس.
وبحســب ابحيــص ،هنــاك محاولــة
لــويك وعــي حــراس األقــىص وهنــاك
ضغــوط سياســية عــىل األردن ترمــي
إلجبــاره عــىل القبــول بإعــادة تعريــف
دوره باألقىص وتركه ليصبح "مساحة
مشرتكة بن املسلمن واليهود".
ويعتقد ابحيص يف حديثه لصحيفة
"فلســطن" أن "هنــاك تراجعــا أردنيــا

إعالن عطاء توريد قرطاسية

جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعية أهلية غري ربحية مســجلة لدى
وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة .
ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم  2022/18والخــاص
بتوريد قرطاسية ضمن مرشوع " تعزيز الفرص االقتصادية والدعم النفيس االجتامعي
واملشاركة يف سبل العيش" بتمويل من Action against hunger AAH
فمــن يرغــب بــرشاء العطــاء الحضور إىل مقر الجمعية الســتالم كراس العطاء،
حيــث ســيكون االســتالم بــدء ًا مــن الخميــس املوافــق  23.06.2022خــالل
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة ،مينــاء غــزة الثانيــة
بالقــرب مــن فنــدق غــزة الــدويل بناية رقم  2011/8من الســاعة  9:00صباح ًا
حتى الساعة  1:00ظهر ًا وفق ًا للرشوط التالية:
 رسوم رشاء العطاء  100شيكل غري مسرتدة. عىل الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع . الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. رسوم اإلعالن عن العطاء بالجريدة عىل من يرسو عليه العطاء. يجب عىل الرشكات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5%مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل وذلك إما
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الخميس املوافق 21.07.2022الساعة  12:00مسا ًء.
سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم الخميس املوافق21.07.2022الساعة 12:30مساء.
إدارة الجمعية

وكان آخرهــم قــرار محكمة االحتــالل المركزية
فــي القــدس المحتلــة بســجن الحــارس فادي
عليــان ثــالث ســنوات .هــذه الهجمــة لــم تكن
جديــدة ،فمنــذ انتصــار إرادة المقدســيين فــي
"هبــة البوابات اإللكترونية" عام  ،2017وإجبار
ّ

أمام استهداف الحراس".
وأشــار إىل أن حــراس األقــىص أكــر
فئــة وظيفيــة مســتهدفة بسياســات
االحتــالل ،ألن حضورهــم داللــة أن
األوقــاف هــي التــي تتــوىل إدارة
األقىص.
وحينــام يســعى االحتــالل لتقســيم
األقــىص ،وفــق ابحيــص ،بالتأكيــد
فإنــه يريــد التخلــص من حضور هؤالء
الحــراس خاصــة يف الســاحة الرشقية
والســاحة الجنوبيــة الغربية للمســجد
األقــىص ،ويريــد ردعهــم وضبــط
عملهــم ،وإعــادة تعريــف وبرمجــة
فهمهــم لوظائفهــم وفــق األولويــات
اإلرسائيلية.
تناقص صالحيات
"باتــت يف وضــع مــزرٍ" ،بهــذا يصــف
الباحــث املقــديس د .ـجـامل

شــرطة االحتــالل علــى إزالتهــا عــن مداخــل
المســجد األقصــى ازدادت المضايقــات علــى
ّ
المصلين والحراس وجميع موظفي األوقاف،
ع ّينوا في ذلكومنها منع 70
حارسا وحارسة ُ
ً
الوقت -من مباشرة عملهم.

عمــرو حــال األوقــاف مــع "تناقــص
صالحياتهــا يف األقــىص وأن األمــور
تفلــت مــن أيديهــم وهــم يكتفــون
بإرســال مذكــرات للخارجيــة األردنيــة
للتدخل".
ويقــول عمــرو لصحيفــة "فلســطن":
إن االحتــالل مل يعــد يعتــر األوقــاف
مرجعــا لألقــىص ،ويتدخــل يف
ً
التعيينــات ويريــد أن يكــون كل يشء
مــن خاللــه وتحــت إرشافــه ،ولديــه
إدارة بديلــة عــن األوقــاف تســمى
"إدارة شــؤون جبــل الهيــكل" املزعوم
ولها لجان متخصصة ورشطة وأعضاء
كنيست".
صراع على التفاصيل
ويف وقــت توجــه اتهامــات لألوقــاف
اإلســالمية أنهــا تســتجيب إلمــالءات
االحتــالل اإلرسائيــيل ،وفصلــت

إعالن طرح عطاء رقم 2022-2021/121م
رشاء وتوريد شوكوالتة مبناسبة عيد األضحى
املبارك للجامعة

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم (2022-2021/121م)
والخاص برشاء وتوريد شوكوالتة مبناسبة عيد األضحى املبارك للجامعة.
فعــىل الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة –دائــرة
اللوازم واملشرتيات -الفرع الرئييس الحرازين –مبنى الشئون اإلدارية الجديد ،وذلك
للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري مســرتدة ( 100شــيقل) مائة شــيكل ال
غري ،يف موعد أقصاه يوم االثنن املوافق 2022/06/27م الساعة الثانية ظه ًرا.
عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هو يــوم األربعاء
املوافق 2022/06/29م الساعة الثانية عرشة ظهرا بالظرف املختوم.
مالحظة:
 .1تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .2كفالــة دخــول العطــاء  5%نقــد ًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــيك
مصدق أو كفالة.
 .3جميــع املعامــالت ســوف تتــم يف املبنــى الرئيــيس بغــزة /الحرازيــن/
جامعة األقىص /الشؤون اإلدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

حارســا ووجهــت إنــذا ًرا آلخــر مؤخـ ًـرا،
ً
يفنــد مديــر املســجد األقــىص عمــر
مؤكدا ،أن األوقاف
الكسواين ذلك،
ً
حارســا تبقــى يف عقــده
فصلــت
ً
ســتة أشــهر ،بســبب تركــه أحــد أبواب
مفتوحــا أربــع
املســجد األقــىص
ً
مــرات ،وجــرى إنــذاره باملــرة األوىل
والثانيــة بذلــك ،لكنــه متــادى مــام
آثــار حولــه الشــكوك ،والحارس اآلخر
عامــا
يعمــل يف األوقــاف منــذ ً 13
وســمعته حســنة وأنــذر بســبب تركــه
أحــد األبــواب مفتوح ـ ًة دون وجود نية
لفصله.
لصحيفــة
الكســواين
يقــول
"فلســطن" :إنــه ال شــأن لالحتــالل
بعمــل األوقــاف داخــل األقــىص ،وال
بتعيــن أو فصــل حــراس ،إذ ترفــض
األوقــاف تدخلــه يف شــؤون األقىص،

حارســا
رغم منع االحتالل دخول 70
ً
عينتهــم األوقــاف عــام  2017وبقــي
الحــال معلقــا عــىل مــا هــو حتــى
اللحظة".
وأضــاف أن "االتهامــات املوجهــة
لألوقــاف باالنصيــاع إلمــالءات
االحتــالل غــري دقيقــة" ،مؤكـ ًـدا أن
صالحيــات األوقــاف كاملــة لكــن
االحتــالل يريــد تقييدهــا بقــوة
وتقويــض دورهــا ،باعتقــال الحــراس
وكل عامل الرتميم والصيانة.
وتابع" :موظفو األوقاف هم من أبناء
الشــعب الفلســطيني ويتعرضــون
ملــا يتعــرض لــه أبنــاء شــعبهم لكنهــم
يقومــون بدورهــم إىل أن يتــم تحريــر
ـريا إىل أن األوقــاف
األقــىص" ،مشـ ً
تقــوم بتنظيــم دروس يوميــة وحلقات
تحفيظ للقرآن منذ مثاين سنوات.

إعالن طرح عطاء رقم 2022-2021/123م
رشاء وتوريد ورق تصوير  A4وقرطاسية للجامعة

تعلــن جامعــة األقــىص بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح العطاء رقــم (-2021/123
2022م) والخاص برشاء وتوريد ورق تصوير  A4وقرطاسية للجامعة.
فعــىل الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة
–دائــرة اللــوازم واملشــرتيات  -الفــرع الرئيــيس الحرازيــن – مبنــى الشــئون
االداريــة الجديــد ،وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري
مســرتدة ( 100شــيكل) مائــة شــيكل ال غــري ،يف موعــد أقصــاه يــوم االثنــن
ظهرا.
املوافق 2022/06/27م ،الساعة الثانية ً
عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم األربعــاء
املوافق 2022/06/29م الساعة الثانية عرشة والنصف ظهر ًا بالظرف املختوم.
مالحظة:
.1تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
.2كفالة دخول العطاء  5%نقد ًا من قيمة املبلغ املقرتح أو كفالة أو شيك
بنيك مصدق.
.3جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة /الحرازين /جامعة
األقىص /الشؤون اإلدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

القانوع :إقرار االحتالل
مخططات استيطانية واسعة
يف القدس "عدوان خطري"

غزة /فلسطن:
عـ ّـدت حركــة املقاومــة اإلســالمية
حــامس ،أمــس ،إقــرار ســلطات
االحتــالل اإلرسائيــيل ثالثــة
مخططــات اســتيطانية واســعة يف
القــدس املحتلــة" ،عدوان ًا خطري ًا
متجدد ًا عىل أراضينا املحتلة".
وقــال الناطــق باســم الحركــة عبــد
اللطيــف القانــوع ،يف تريــح
عبد اللطيف القانوع
صحفي :إن ذلك "يكشــف الوجه
يائسا لتغيري معامل مدينة
يسعى
الذي
االستعامري القبيح لالحتالل
ً
القدس وهويتها العربية اإلسالمية".
وشدد القانوع عىل أن سياسة االستيطان العدوانية لن متنح االحتالل
ومفجرة
رشعية عىل أراضينا املحتلة ،وستبقى القدس منارة لشعبنا،
ّ
للراع حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا اإلسالمية واملسيحية.
وتواصــل حكومــة االحتــالل منــذ مطلــع العــام الجــاري إقــرار عــدد مــن
املشــاريع االســتيطانية ذات البعد الســيايس واالســتيطاين التوســعي
لشطب الخط الفاصل ما بن نكبة  1948وعدوان .1967
وكان آخــر تلــك املشــاريع أول مــن أمــس بإقــرار  3مشــاريع اســتيطانية
جنــوب القــدس املحتلــة عــىل جانبــي الخــط الفاصــل بنحــو 1698
وحــدة اســتيطانية يف ثــالث مناطــق مختلفــة يف عمــق منطقــة غــريب
القدس مع امتداد لها يف الضفة الغربية ،يف مسعى إرسائييل واضح
نهائيا وربطها بالكتلة االســتيطانية "كفار
لفصل القدس عن بيت لحم
ً
عتصيون" ضمن رؤية ما تســمى "القدس الكرى" التي تبتلع نحو 11
 %من مساحة الضفة الغربية املحتلة.

ِّ
يصوت بالقراءة
الكنيست
ّ
حــل نفسه
التمهيديـــة علـــى

النارصة /فلسطن:
صــدق الكنيســت اإلرسائيــيل ،أمــس ،بالقراءة التمهيدية عىل ِّ
حل نفســه،
توطئة النتخابات مبكرة يف شهر أكتوبر/ترشين األول املقبل.
وص ـ ّوت  110نــواب ،لصالــح مــرشوع قانــون حـ ّـل الكنيســت ،يف حــن مل
يعارضه أحد.
وقالــت هيئــة البــث العريــةُ " :يتوقــع أن تنتهــي إجــراءات التصديــق عــىل
ّ
حل الكنيست بالقراءات الثالث ،يوم االثنن املقبل".
وكان عــدد مــن النــواب قــد تحدثــوا قبــل التصويــت نيابــة عــن أحزابهــم ،إذ
وجهــت املعارضــة انتقــادات حــادة إىل الحكومــة ،يف حــن دافــع نــواب
ّ
االئتالف الحكومي عنها.
وقــال ياريــف ليفــن ،مــن حــزب "الليكــود" اليمينــي" :ســنقيم حكومــة،
برئاسة بنيامن نتنياهو ،من أجل (إرسائيل)".
ويــيل التصويــت بالقــراءة التمهيديــة ،عــىل مــرشوع القانــون ،التصويــت
بثالث قراءات ،قبل أن يصبح ً
نافذا.
وســيتضمن مــرشوع القانــون ،موعد االنتخابــات املبكرة ،التي قالت هيئة
البــث العريــة ،االثنــن املــايض ،إنهــا ســتجري يف  25أكتوبر/ترشيــن
األول املقبــل .وكان رئيــس وزراء االحتــالل نفتــايل بينيت ،ووزير خارجيته
يائــري البيــد قــد أعل ّنــا ،االثنــن املــايض ،اتفاقهــام عــىل حـ ِّـل الكنيســت
والذهاب إىل انتخابات مبكرة.
وحــال تصديــق الكنيســت عــىل مــرشوع القانــون ،يصبــح "البيــد" ،رئيــس
لحكومة االحتالل االنتقالية لحن تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات.

الربغويث :دماء شهداء الضفة
تستدعي تصعيد المقاومة

غزة /فلسطن:
أكــد القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس جــارس الرغــويث
أن جرميــة قتــل الشــاب عــيل حــرب طع ًنــا عــىل يــد مســتوطن بالقــرب مــن
ســلفيت ،تســتدعي تصعيــد املقاومــة ومواجهــة املســتوطنن يف كافــة
املدن والقرى بالضفة املحتلة.
وقــال الرغــويث يف تريــح لــه" :إن سياســة االحتــالل والســلطة يف
الضفــة ،هــي مــن شــجعت املســتوطنن عــىل ارتــكاب الجرائم واســتباحة
دم الشعب الفلسطيني".
ودعا لتشكيل "لجان شعبية لحامية املواطنن يف الضفة من اعتداءات
املغتصبن التي تتصاعد بشكل كبري".
مــن جهتــه شــدد النائــب باســم زعاريــر ،عــىل أن دمــاء األبريــاء مــن أبنــاء
شــعبنا وآخرهــم دمــاء الشــهيد عــيل حــرب ســتكون لعنــة عــىل االحتــالل
وهــذا العــامل الظــامل املتآمــر ،وســتنبت أجيـ ًـاال ال تخــاف إال اللــه ،تســقي
النر بدماء أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكــد عــىل أن هــذا هــو الــدرب وهــذا هــو أصــل الحكايــة ،فهــو رصاع
بــن أصحــاب األرض والتاريــخ والجغرافيــا وبــن شــذاذ اآلفــاق املارقــن
املعتديــن .وأضــاف" :هــذا الــراع لــن ينتهــي إال بعــودة األرض ألصحابها
ـريا إىل أن كل قــوى االحتــالل
الحقيقيــن وهــم شــعبنا الفلســطيني" ،مشـ ً
باختــالف مســمياتها مــن جنــود وقضــاء ومســتوى ســيايس ،يقتلــون أبنــاء
شعبنا ،وال يوجد من يحاسبهم عىل جرامئهم.

محليات
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هنأتا األسري "عواودة" بانتصاره يف معركة الكرامة

حماس و"الجهاد"
تدعوان لمحاسبة االحتالل
عىل جرائمه بحق األرسى

غزة /فلسطن:
دعــت حركتــا حــامس والجهــاد اإلســالمي ،إىل محاســبة االحتــالل اإلرسائيــيل
عــى جرامئــه بحــق األرسى ،مهنئتــن يف الوقــت نفســه األســر خليــل عــواودة
عــى انتزاعــه انتصــا ًرا ّ
يومــا مــن اإلرضاب املفتــوح عــن
مر ًفــا ،بعــد ً 111
الطعامً ،
رفضا العتقاله اإلداري التعسفي.
وأكــد الناطــق باســم حــامس حــازم قاســم يف ترصيــح صحفــي ،أمــس وجــوب
"محاســبة كيــان االحتــالل عــى جرامئــه وانتهاكاتــه بحــق أرسنــا األبطــال يف
ســجونه" .كــام أشــادت حركــة الجهــاد اإلســالمي ،باألســر عــواودة الــذي أرص
عى انتزاع الحرية بالصمود واالستبسال يف معركة الكرامة.
وأكــد الناطــق باســم الحركــة طــارق ســلمي ،يف ترصيــح صحفــي ،أن "البطــل
رائعــا وخــاض اإلرضاب بثبــات يف ظــل ظــروف معقــدة
عــواودة شــكل
منوذجــا ً
ً
وصعبة".
وشــدد ســلمي ،عــى أن "حركــة الجهــاد ســتواصل دعمهــا لــأرسى األبطــال يف
كل معاركهــم الباســلة ضــد االعتقــال اإلداري وضــد إجــراءات االحتــالل وإدارة
سجونه اإلرهابية املجرمة".
عاما) من إذنا غرب الخليل بالضفة
(40
ـواودة
ـ
ع
ـر
وأول من أمس ،عل ــق األسي ـ
ً
الغربي ــة املحتل ــة ،إرضاب ــه املفت ــوح عـن الطعـام ً
رفضـا العتقالـه اإلداري ،عقـب
انتزاعـه وعـو ًدا وتعه ٍ
ـدات مـن سـلطات االحتـالل بإنهـاء اعتقالـه.
وكان ع ــواودة ق ــد أعل ــن يف  3م ــارس /آذار املايض إرضاب ــه ع ــن الطع ــام رفضـاً
ـرا إدار ًّي ــا يف س ــجون
العتقال ــه اإلداري ال ــذي يواجهــه إىل جان ــب  640أسـ ً
االحتالل ،تحـت ذريعـة وجـود "ملف رسي".

"الشعبية" تدعو الدول
المانحة لإليفاء بالزتاماتها
الماليــــــــــة لـ"أونـــــروا"

غزة /فلسطن:
دعت دائرة شــؤون الالجئن يف الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن
الدول املانحة إىل اإليفاء بالتزاماتها املالية لوكالة األمم املتحدة
لغــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين "أونــروا" ،وذلــك عشــية
اجتــامع الــدول املانحــة اليــوم يف نيويــورك األمريكيــة ،حتــى
يتســنى للوكالــة األمميــة القيــام بالتزاماتهــا تجــاه جمــوع الالجئــن
الفلســطينين يف مختلــف املجــاالت ،خاصــة التعليــم والصحــة
والخدمات.
وعـ ّـدت الدائــرة يف بيــان لهــا أمــس أن التطورات الدولية املتســارعة
وخاصــة األزمــة الروســية األوكرانيــة وتداعياتهــا االقتصاديــة
واملعيشــية عــى العــامل أجمــع ألقــت بظاللهــا الســوداء عــى
أوضــاع شــعبنا وخصوصــا الالجئــن ،مــا يتطلــب من الــدول املانحة
املجتمعــة يف نيويــورك الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة لـ"أونــروا" وســد
العجــز املــايل ،وضــامن تدفــق مــايل دوري يســاهم يف تخفيــف
األعباء املالية واملعيشية لجموع الالجئن.
وحــذرت مــن االنعكاســات الخطــرة يف حــال فشــل اجتــامع الــدول
املانحة يف ضوء الضغط اإلرسائييل واألمرييك الساعي إلنهاء دور
وكالة غوث وتشغيل الالجئن وتصفية حق العودة ،مؤكد ًة رضورة
تحمــل هيئــة األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل مســؤولياتها تجــاه
قضية الالجئن بدي ً
ال عن سياسة الصمت أو الكيل مبكيالن.

حماس تعزي بضحايا
الزلزال يف أفغانستان

غزة /فلسطن:
ع ـزّت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس إمــارة أفغانســتان اإلســالمية،
قيــادة وشــعب ًا ،يف ضحايــا ال ّزلــزال األليــم الــذي رضب جنــوب رشق
أفغانستان ،وخ ّلف مئات الضحايا والجرحى.
وقالــت الحركــة يف ترصيــح صحفــي ،أمــس" ،إ َّننــا وإذ نع ـزّي الشــعب
األفغــاين الشــقيق يف هــذا املصــاب األليــم ،لنعــرب عــن تضامننــا
الكامــل معهــم ،وندعــو اللــه تعــاىل أن يحفــظ بالدهــم ،ويــرزق أهــايل
الضحايا والجرحى جميل الصرب وحسن العزاء".
دولة فلسطني
وزارة الزراعة

إعالن طرح مزاودة رقم ()2022/05

بيع محصول العنب الالبذرى صنف ( )125ونوع جيمل

تعلــن وزارة الزراعــة عــن طــرح مــزاودة رقــم  2022/ 05لبيــع محصول العنب
الالبذرى صنف ( )125ونوع جيمل وذلك بطريق الظرف املختوم ،حسب
كراســة الــروط واملواصفــات املعــدة والتــي ميكــن الحصــول عليهــا من مقر
وزارة الزراعــة – دائــرة املشــريات – مبدينــة غــزة – املشــتل -مقابــل أبــراج
الفــروز ،خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق
 ،2022/06/23مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم
الخميــس املوافــق 2022/06/30الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا وســتفتح
املزاودة يف نفس اليوم و الساعة بحضور أصحاب املزاودة أو مندوبيهم.
 املعاينة امليدانية يوم الثالثاء املوافق  2022/06/28وذلك عى ارضمحررة الرموك الواقعة خلف جامعة األقىص – محافظة خانيونس.
مالحظات:
 يرفق تأمن دخول املزاودة بقيمة ( 300دوالر) (كفالة بنكية– نقد ًا). أجرة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه املزاد. لوزارة الزراعة الحق يف إلغاء املزاودة دون ذكر األسباب. تقدم األسعار بالشيكل فقط. للمزيد من املعلومات االتصال عى جوال رقم0599690024 :اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية

لجنتـــــــان برلمانيتـــــــان تبحثـــــــان دعــــم
القـــــــدس وأوضـــــاع مخيمــــات غـــــزة

غزة /فلسطن:
ناقشــت لجنتــان يف املجلــس التريعــي
الفلســطيني ،آليــات دعــم مدينــة القــدس
وأوضاع مخيامت الالجئن يف قطاع غزة.
وبحثت لجنة القدس واألقىص يف املجلس
التريعي ،آليات دعم القدس ومقدســاتها
مع وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية د.
عبد الهادي األغا.
وأكــد رئيــس اللجنــة النائــب د .أحمــد أبــو
حلبيــة ،خــالل اللقــاء ،أمــس ،دور وزارة
األوقــاف يف بيــان حجــم اعتــداءات االحتالل
التــي تتعــرض لهــا القدس ،مشــرا إىل بعض
األحــداث األخــرة التــي تعــرض لهــا األقــىص
من اقتحامات وتدنيس واستمرار للحفريات
اإلرسائيلية أسفله.
واستعرض األغا جهود وزارته يف دعم قضية
القدس ،الفتا إىل أن الوزارة نفذت مجموعة
مــن األنشــطة والفعاليــات املتعلقــة بتعزيــز
ثقافــة وارتبــاط املواطنــن مبدينــة القــدس
منهــا مســابقة إمــام املســجد األقــىص،
وتفعيــل دورات املعــارف املقدســية
وتثبيت طرحها يف خطب الجمعة.
وذكر األغا أن األوقاف تسعى إلنشاء معرض
القــدس الدائــم يف مدينــة غــزة ،وتفعيــل

د .عدنان أبو عامر

نحو جولة انتخابية
إسرائيلية خامسة يزداد
حدة
فيها االستقطاب ّ

جانب من اللقاء بمدينة غزة أمس

دورهــا داخــل املدينــة املقدســة مــن خــالل
كفالة حلقات ومساطب العلم يف األقىص.
ويف ســياق متصــل ،بحثــت لجنــة شــؤون
الالجئــن واملغربــن يف التريعــي،
العديــد مــن القضايــا املتعلقــة بأوضــاع
املخيــامت يف غــزة الــذي يتعــرض لحصــار
إرسائييل.
وناقشــت اللجنــة ،خــالل اجتامعهــا ،أمــس،
العديــد من القضايــا واالحتياجات املتعلقة
باملخيــامت منهــا :تحديــد مســاحة املخيــم

والكثافــة الســكانية فيه واملســاحات العامة،
ومشــكلة امليــاه والكهربــاء ،والتعديــات
عــى الشــوارع الرئيســية والفرعيــة واألرصفــة
والبنية التحتية املتهالكة.
وبحثت أيضا أوضاع املؤسســات التعليمية
والصحية التي ترف عليها وكالة "أونروا".
وأقــرت اللجنــة عقــد جلســة اســتامع لــذوي
العالقــة بتقديــم الخدمــات للمخيــامت
والتعــرف عــى صالحيــات كل جهــة؛ لتوفــر
حياة كرمية ألهايل املخيامت.

خلف قضبان السجن..

ً
عاما
األسري "أبو رجيلة" يلتقي بنجله أيوب بعد 17
رام الله /فلسطن:
كان يــوم  25مــن مايــو املــايض،
يومــا عظيـ ًـام يف حيــاة األســر
ً
عامــا)،
ليــيل أبــو رجيلــة (44
ً
ً
طويال،
فلطاملــا انتظــر هــذا اليوم
وكان مبنزلة حلم له وتحقق حتى
ولو لساعات قصرة معدودة.
حلــم األســر أبــو رجيلــة كان
بسـ ً
ـيطا جـ ًّـدا ،وهــو رؤيــة فلــذة
كبــدة واحتضانــه بعدمــا أصبــح
شــا ًّبا وسـ ً
يافعــا ،فقــد التقــي
ـيام
ً
ابنــه األســر أيــوب ،بــن قضبــان
ســجن "الجلمــة" ،ليتمكــن مــن
احتضانه ألول مرة يف حياته.
أبو رجيلة كتب مشاعره ووصفها
بدقــة لحظــة رؤية ابنه أيوب الذي
عامــا دون أن يحتضــن
بلــغ ً 17
والده الذي تركه وعمره ال يتجاوز
يوما.
الـً 25
يقــول األســر ليــيل يف الرســالة
التــي نقلتهــا محاميــة هيئــة

تقدير موقف

األرسى" :التقيــت ابنــي أيــوب
بزنزانــة يف ســجن "الجلمــة"،
ســمعت دقــات قلــب ابنــي ألول
مــرة يف حيــايت ،ألبســته جواربــه،
أطعمتــه بيــدي ،منــت بجانبــه،
معــا وألول مــرة
رشبنــا شــا ًيا ً
بحيايت".
ويضيــف" :قطفــت مثــرة 17
عامــا بهــذا اللقــاء ،كان أجمــل
ً
مــام حلمــت ،شــاب لطيــف،
واع ،كالمــه حلــو ،فعندمــا
هــادئ ٍ
يومــا،
اعتقلــت كان عمــره ً 25
عــاش بعيـ ًـدا عــن أبيــه وأنــا بعيــد
عنــه ،هــو يبحــث عــن أبيــه وأنــا
أبحث عن ابني".
وصــل األســر ليــيل إىل الزنزانــة
قبــل ابنــه املعتقــل نهايــة العــام
املــايض ،فقــام بتنظيفهــا ،ليفتــح
بابها يف متام الساعة .11:30
يصف األسر لحظة لقائه فيقول:
"دخــل وحضننــي بقــوة ورفعنــي

جمعية التوفيق التعاونية -صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية

طرح بيع باملزاودة (بالظرف املختوم)
مزاودة ( /1يونيو )2022
بيع سمك دنيس Sea Bream

تعلــن جمعيــة التوفيــق التعاونيــة -صنــدوق االســتثامر االجتامعــي ألقفــاص
تقريبا ســمك نوع دنيس صفقة
الزراعــة البحريــة عــن رغبتهــا يف بيــع  80ط ًّنــا
ً
واحدة دون تجزئة عن طريق املزاد بالظرف املختوم.
فعــى الراغبــن يف االشــراك مراجعــة جمعيــة التوفيق التعاونية لراء كراســة
املواصفات ورشوط املزاودة ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2022/06/22
مــن الســاعة  9صباحــا حتــى  2بعــد الظهــر حتــى يــوم الســبت 2022/06/25
الساعة  2ظهرا مقابل  100دوالر غر مسردة تدفع لقسم املالية.
موعــد تســليم املــزاودة بالظــرف املختــوم يــوم االثنــن املوافــق 2022/06/27
من الســاعة  9حتى  12صباحا يف مقر صندوق االســتثامر االجتامعي ألقفاص
الزراعة البحرية -ميناء غزة .ولن يتم استالم أي مظاريف بعد املوعد املحدد.
استفســار عــن أحجــام ونوعيــة الســمك خــالل فــرة اســتالم الكــراس مــن الســاعة
التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عرة خالل فرة املزايدة املذكورة أعاله
يف مقر صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية -ميناء غزة.
رسوم إعالن طرح املزايدة عى من يرسو عليه املزاودة.
لالستفسار يرجى االتصال عى املدير التنفيذي للمروع عى هاتف رقم
 0599865833خالل ساعات الدوام الرسمي فقط.
يجــب إرفــاق كفالــة دخــول املزايــدة بقيمــة  50,000شــيكل ســارية املفعــول
يوما من تاريخ تســليم املزايدة عى شــكل شــيك بنيك أو كفالة بنكية
ملدة ً 90
مصدقــة مــن بنــك معــرف بــه مــن ســلطة النقــد باســم جمعيــة التوفيــق التعاونيــة
ومكتــوب عــى الكفالــة أو الشــيك البنــيك اســم املزايــدة كامــال ورقمهــا ولــن تقبل
املبالغ النقدية أو الشيكات الشخصية ولن تقبل املزايدة خالفا لذلك.
لجمعية التوفيق الحق يف إلغاء املزاودة دون إبداء األسباب.
موعد فتح املظاريف سيكون يوم  2022-6-27الساعة الثانية عرة صباح ًا

عــن األرض وهــذا كــر حاجز 17
عامــا مضــت ،حاولــت أال ُأضيــع
ً
وال دقيقــة فتحدثنــا طــوال الليــل
وعندمــا تعــب ســمحت لــه بالنوم
 3ســاعات وأنــا بقيــت بجانبــه
أتأمــل مالمحــه ،وعندمــا أيقظتــه
ركب عى ظهري كالطفل".
لحظــة اللقــاء مل ُ
تكــن طويلــة،
فســاعات معــدودة حتــى جــاءت
إدارة الســجون وفتحــت بــاب
الزنزانــة ،متهيـ ًـدا ألخــذ االبــن
أيــوب ،لتبقــى العــرون ســاعة
التــي رأي فيهــا األســر ليــيل ابنــه
محفورة يف ذاكرته وقلبه.
ويتابــع يف رســالته" :الســاعة
صباحــا ُفتــح باب
الثامنــة والثلــث
ً
الزنزانــة وجــاء الضابــط ليعلمنــي
أنهــم جــاؤوا ألخــذ أيــوب ،اختفــى
مــن أمامــي وشــعرت أنهــم انتزعــوا
قطعــة مــن قلبــي وأخــذوه ..لقــاء

ليختــزل ب ــ20
انتظرتــه ً 17
عامــا ُ
ساعة فقط".
واعتقــل األب األســر ليــيل أبــو
عاما) من محافظة رام
رجيلة (ً 44
اللــه ،عــام  2006وحكم بالســجن
املؤبــد ،أمــا االبــن فاعتقــل نهايــة
.2021
ومنــذ اعتقــال االبــن أيــوب ،حــاول
مرا ًرا لقاء والده لكن إدارة ســجون
االحتــالل كانــت ترفــض باســتمرار
حتى سمحت له بتاريخ  25مايو.
واألســر أبــو رجيلــة معتقــل منــذ
 2006ومحكــوم بالســجن املؤبــد
وهو أحد قادة الحركة األسرة.
واعتقــل االحتــالل نجلــه الفتــى
"أيوب" بتاريخ  13نوفمرب2021
بعــد مداهمــة منزلــهُ ،وحكــم
عليــه بالســجن الفعــيل ملــدة 13
ـهرا ،ويعتقل يف قســم األرسى
شـ ً
األشبال بسجن "الدامون".

جمعية التوفيق التعاونية -صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية
طرح مناقصة رشاء خدمة (بالظرف املختوم)
رقم ( /2يونيو )2022

نقل سمك دنيس من األقفاص البحرية حتى
جمعية التوفيق التعاونية

تعلن جمعية التوفيق التعاونية -صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية
عن رغبتھا يف رشاء خدمة نقل سمك دنيس  80طن تقريبا من األقفاص البحرية حتى
جمعية التوفيق التعاونية عى مراحل وعن طريق املزاد بالظرف املختوم.
فعــى الراغبــن يف االشــراك مراجعــة جمعيــة التوفيــق التعاونيــة لــراء كراســة
املواصفــات ورشوط عــرض رشاء الخدمــة ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق
 2022/06/23مــن الســاعة  9صباحــا حتــى  2بعــد الظھــر حتــى يــوم األحــد
ً
شيقال غر مسردة تدفع لقسم املالية.
 2022/06/26الساعة  2ظھر ًا مقابل 50
 .1موعــد تســليم مناقصــة رشاء الخدمــة بالظــرف املختــوم يــوم االثنــن
املوافــق  2022/06/27مــن الســاعة  9حتــى  12صباحــا يف مقــر صنــدوق
االســتثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية -ميناء غزة .ولن يتم اســتالم
أي مظاريف بعد املوعد املحدد.
 .2استفســار عــن تفاصيــل خدمــات النقــل يتــم خــالل فــرة اســتالم الكــراس مــن
الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عرة خالل فرة املناقصة املذكورة
أعاله يف مقر صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية -ميناء غزة.
 .3رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه املناقصة.
 .4لالستفسار يرجى االتصال عى املدير التنفيذي للمروع عى ھاتف
رقم  0599865833خالل ساعات الدوام الرسمي فقط.
 .5يجب إرفاق كفالة دخول املناقصة بقيمة  1800شيقل سارية املفعول
ملدة  90يوم ًا من تاريخ تســليم املناقصة عى شــكل شــيك بنيك أو كفالة
نقديــة أو بنكيــة مصدقــة مــن بنــك معــرف بــه مــن ســلطة النقد باســم جمعية
التوفيق التعاونية ومكتوب عى الكفالة أو الشيك البنيك اسم عرض رشاء
الخدمة كام ً
ال ورقمھا ولن تقبل العرض خالف ًا لذلك.
 .6لجمعية التوفيق الحق يف إلغاء املناقصة دون إبداء األسباب.
 .7موعد فتح املظاريف سيكون يوم  2022/6/27الساعة  12صباح ًا.

بــدأت األحــزاب اإلرسائيليــة "تســن ســيوفها" اســتعدا ًدا لخــوض الحملــة
االنتخابيــة الخامســة خــالل ثالثــة أعــوام فقــط ،وهو رقم قيــايس يف تاريخ
دولــة االحتــالل ،ولعلــه يف العــامل أجمــع ،مــا يشــر إىل حالــة مــن عــدم
االســتقرار والتذبذب غر الصحي ،ويف الوقت ذاته قد نكون أمام جولة
انتخابية مختلفة ،وأكرث إثارة لالهتامم مام عرفه اإلرسائيليون حتى اآلن،
مــع طغيــان الجانــب األيديولوجــي أكــرث مــن ذي قبــل ،رغــم مــا ستشــهده
كم ونوع املناورات والحيل والخديعة.
من فوىض عارمة ،و"تكاثر" يف ّ
لــن يكــون مفاج ًئــا أن يســتغل قــادة األحــزاب اإلرسائيليــة الســتعراض
بعضهــم عضالتهــم عــى بعــض ،والتفنــن بإبــراز عيــوب كل طــرف،
وإخفاقاتــه وفشــله ،رغــم أن معظمهــم ال يخفــي خوفــه مــن هــذه الجولــة
االنتخابية ،ال سيام يف ضوء استطالعات الرأي التي ما زالت حتى اآلن،
ومتأرجحــة ،ومل متنــح أ ًّيــا مــن املعســكرين فرصــة اجتيــاز ال ــ 61مقعـ ًـدا
لتشــكيل الحكومة القادمة ،وســط توقعات بغياب أحزاب أخرى ألنها لن
تجتاز نسبة الحسم.
كــام لــن يكــون مســتغر ًبا أن تشــكل االنتخابــات القادمــة النهايــة السياســية
عاما
املحتومــة لرئيــس الحكومة املســتقيل نفتــايل بينيت ،لينهي بذلك ً
واحـ ًـدا فقــط قضاهــا يف مكتــب رئيــس الــوزراء ،مــن يونيــو  2021حتــى
يونيــو  ،2022وهــو رقــم قيــايس ســلبي منــذ إيهــود بــاراك ،الــذي شــغل
ـبوعا أخــرى فقط ،من مايو  1999حتى
هــذا املنصــب مــدة عام و 35أسـ ً
مــارس  ،2001يف حــن شــغل إيغــال ألــون منصــب رئيــس الــوزراء باإلنابة
يومــا فقــط يف  ،1969ومــن يعلــم فقــد لن تزيد والية يائر البيد
مــدة ً 19
عــى األشــهر األربعــة القادمــة إىل حن االســتحقاق االنتخــايب القادم ،إال
إذا تعــرثت مهمــة تشــكيل الحكومــة ،وبذلــك ســيبقى الرجــل يف منصبــه
حتى إشعار آخر.
يومــا مــن الحملــة االنتخابيــة املقــررة أواخــر
مــا زال أمامنــا أكــرث مــن ً 120
ـبوعا من "التســمم
أكتوبر  ،2022أي أن اإلرسائيلين سيعيشــون  18أسـ ً
الســيايس والحــزيب" ،وســط عــودة قوية ألســامء بنيامــن نتنياهو وإيتامر
بــن غفــر والطغمــة اليمينيــة التي أســامها البيد "قــوى الظالم" ،املتطلعة
عاما ً
كامال بسبب من وصفوها بحكومة
الستعادة السلطة التي فقدوها ً
اليسار.
مع العلم أن الدعاية االنتخابية األهم لليمن يف الجولة القادمة ستستند
إىل أن تجربــة الحكومــة الحاليــة فشــلت ،بزعــم أن حكومــة "الخطيئــة"
املولــودة بطريقــة شــاذة تنتهــي أيامهــا ،وتدفــن ،يف اتهــام واضــح لبينيــت
رئيســا للــوزراء بــأي مثــن ،حتــى عــى حســاب
ورشكائــه بأنــه أراد أن يكــون ً
خسارة مصداقيته ،وقطع العالقات مع ناخبيه من اليمن.
هكــذا يدخــل اإلرسائيليــون يف حمــى انتخابــات جديــدة ،دون أن ميتلكوا
بوليصة تأمن لطي صفحة هذا االســتقطاب املتفجر منذ أربع ســنوات،
بــل قــد تكــون إيذا ًنــا بدخولهــم دوامة جديدة من التوتــر الداخيل ،وتبادل
االتهامات الذي لن يفيض الستقرار مل يعيشوه منذ سنوات طويلة.

إعالن خارجي إلشغال

وظيفة كاتب محتوى

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة "كاتــب محتــوى" بوحــدة
العالقات العامة واإلعالم ،عى نظام (عقد عمل مؤقت) وفق ًا لقانون العمل
الفلسطيني رقم  7لسنــ 2000ــة وذلك وفق ًا للمواصفات التالية-:
ً
أوال :شروط الترشح-:
 .1دبلــوم يف تخصــص (الصحافــة واإلعــالم ،لغــة عربيــة ،أدب انجليــزي،
تسويق ،إدارة أعامل ،أو أي تخصص ذو عالقة) أو ما يعادلها ،بتقدير عام ال
يقل عن "جيد" من جامعة أو كلية معرف بها.
 .2أن يكون عمر املرشح أقل من ( )40عاما.
 .3أن يكون لديه خربة ال تقل عن (عام) يف مجال العمل.
 .4يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.
ً
ثانيا :المهام والمسئوليات-:
 إعــداد محتــوى خــاص بــكل مــا يتعلــق بالبلديــة ككتابــة األخبــار وتجهيــزمحتــوى كتــب اإلنجــازات واملحتــوى الخــاص باملوقــع اإللكــروين واملنصات
اإللكرونيــة األخــرى ومطبوعــات البلديــة واملنشــورات واألوراق الصــادرة عــن
البلدية ،إضافة للمنتجات البرصية الصادرة عن البلدية.
 كتابة املحتوى التسويقي الخاص مبواقع التواصل االجتامعي. إعداد خطط تسويقية ذات بعد توعوي وإرشادي عى املنصات املختلفة.ً
ثالثا :المهارات المطلوبة-:
مهارات فنية-:
 مهارة عالية يف الكتابة اإلبداعية. امتالك مهارات التسويق باملحتوى. مهارات عالية يف كتابة األخبار والتقارير املتنوعة. مهارات عالية يف الكتابة القصصية. املهارة العالية يف الكتابة للصورة. القدرة عى تنسيق املقابالت املختلفة. مهارة عالية يف الكتابة باللغة العربية ويفضل إجادة اللغة اإلنجليزية.مهارات شخصية-:
 أن ميتــاز باملظهــر العــام الالئــق والقــدرة عــى االتصــال والتواصــل الفعــال،وبناء شبكة عالقات جيدة.
 تحمــل العمــل يف أي وقــت خــارج أوقــات الدوام والقدرة عى العمل تحتالضغط والعمل بروح الفريق.
فعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاله تقديــم طلــب توظيــف
(عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين) مرفق ًا معها الوثائق الثبوتية من شــهادات
أكادميية ومهنية وخربات ومناذج أعامل وأي وثائق ذات عالقة لتعزيز الطلب
املقدم ،وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/07/07م.
gaza-city.org
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ّ
يصنـــــــف ملــــــــف األسيـــر
االحتــــــالل
ً
"عمــــــال إرهاب ًّيـــا"
أحمــــــــد مناصـــــــــــرة
رام الله /فلسطن:
قررت "لجنة اإلفراج املبكر" التابعة إلدارة
ســجون االحتــلل اإلرسائيــيل ،أمــس،
تصنيــف ملــف األســري املقــديس أحمــد
ً
مزعوما.
إرهابيا"
"عمل
منارصة
ً
ًّ
وقــال املحامــي خالــد الزبارقــة مــن
طاقــم الدفــاع عــن األســري منــارصة يف
بيــان مقتضــب :إن "هــذا القــرار خاطــئ
مــن الناحيتــن القانونيــة والدســتورية،
ً
واضحا لأســس القانونية
انتهاكا
ويشــكل
ً
والدستورية للمنظومة القانونية املحلية،
والدوليــة ،خاصــة املنظومة القانونية التي
تتعلق بالقارصين".
وحمــل طاقــم الدفــاع ســلطات االحتــلل
املســؤولية الكاملــة عــن أي مســاس
بســلمة وصحــة األســري منــارصة الــذي
يقــي عقوبــة الســجن الفعــيل ملــدة 12
عاما.
ً
وقــال رئيــس نــادي األســري قــدورة فــارس:
"إن هــذا القــرار هــو قــرار بقتــل األســري
ّ
منــارصة ،فاإلمكانيــة التــي كانــت قامئــة
بنقل ملفه إىل لجنة اإلفراج املبكر "ثلثي
املــدة" للمطالبــة باإلفــراج عنــه ،تــم ســلبها
عــرب هــذا القــرار الجائر ،وذلــك عىل الرغم
الســجون مؤخـ ًـرا بتفاقــم
مــن إقــرار إدارة ّ
والنفيس له ،ووصوله إىل
الصحي
الوضع
ّ
ّ
جدا".
خطرية
مرحلة
ً
أن هذا
وأضاف فارس يف ترصيح صحفي ّ
القــرار وجــه مــن أوجــه الجرميــة املســتمرة
بحـ ّـق األســري منــارصة ،فقــد كان مــا يســمى
"الجهــاز القضــايئ" للحتــلل ،ومــا يــزال
األداة األبــرز يف تعميــق الجرميــة ،مــن
خــلل التســويف واملامطلــة يف التعامــل
أي مســار كان
مــع قضيتــه ،والتضييق عىل ّ
أن يساهم يف إنقاذه ،وهذا ّ
يؤكد
باإلمكان ّ
ّ
أن الجرميــة التــي ُتنفــذ بحـ ّـق أحمــد هــي
ّ

األسير أحمد مناصرة وسط سجانيه
جرميــة ُتشــارك فيهــا كافة أجهــزة االحتلل
بأعىل مستوياتها كاملة متكاملة".
ودعا فارس كافة املستويات الفلسطينية
والدولية إىل رضورة إيجاد سبيل آخر غري
املســار "القانــوين" إلنقــاذ األســري منارصة
خاصــة أنــه بــات مــن
قبــل فــوات األوان،
ّ
أن ال أمل نرجوه من هذا املسار.
الواضح ّ
وكان املحامــي زبارقــة قــد أجــرى مؤخـ ًـرا
زيــارة لأســري منــارصة ،ونقــل الحالــة
الخطــرية وغــري املســبوقة التــي وصــل لهــا،
حيــث كان هنــاك صعوبة كبرية بالتواصل
معــه ،وكان عليــه آثــار واضحــة تؤكــد أن
املخاطر عىل مصريه تتصاعد.
وأنهــت محكمــة االحتــلل يف الرملــة،
األحد املايض ،جلسة للنظر يف تصنيف
ملــف قضيــة األســري منــارصة ضمــن مــا
يســمى "قانــون اإلرهــاب" ،أمــام اللجنــة
الخاصــة للنظــر فيــه ،دون اتخــاذ أي قــرار،
رغم وضعه الصحي والنفيس الصعب.

ومنتصــف حزيــران /يونيــو الجــاري ،نقلت
إدارة ســجون االحتــلل األســري منــارصة
اىل مستشــفى ســجن الرملــة ،بعــد تفاقــم
وضعه النفيس.
وكان منــارصة قــد اعتقــل يف أكتوبــر/
تريــن األول  2015يف مســتوطنة
"بســغات زئيــف" ،شــاميل القــدس
املحتلــة ،وبــرز اســمه مــع تــداول أرشطــة
فيديــو لعــدد مــن املســتوطنن وهــم
ينهالون عليه رض ًبا.
ـددا ،بعــد تــداول رشيــط
ثــم بــرز اســمه مجـ ً
فيديــو لتحقيــق عنارص مخابرات االحتلل
معه وهو يرصخ(" :غري) مش متأكد".
توجــه لــه
وكانــت مخابــرات االحتــلل
ّ
يف ذلــك الحــن االتهــام مبشــاركة ابــن
عمــه حســن ،الــذي استشــهد برصــاص
مســتوطنن يف ذات الحــادث ،يف عمليــة
طعــن ،ولكنــه نفــى االتهامــات املوجهــة
إليه.

الكشف عن الحالة الصحية لثالثة معتقلني مصابني

أبـــــــــو بكــــــــــر :االحتـــــــــــالل يرفــــــــــض
تقديــــــــم العـــــــالج لألســـرى المرضــى
نابلس /فلسطن:
أكــد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن
قدري أبو بكر ،أن سلطات االحتلل اإلرسائييل
ترفــض تقديــم العــلج لــأرسى املــرىض،
وتحــاول متريــر قوانــن تقــي بتحمــل األرسى
تكاليف علجهم يف حال سمح لهم ذلك.
جــاء ذلــك ،خــلل مؤمتــر صحفــي مبدينــة
نابلــس ،أمــس ،مبشــاركة رئيــس نــادي األســري
قــدورة فــارس ،وعــدد مــن ممثــيل الفعاليــات
الرسمية والشعبية والوطنية.
وأفــاد أبــو بكــر بأن نحو  23أســريا داخل ســجون
االحتلل يعانون أمراض الرسطان ،و 11أسريا
يعانــون فشـ ًـل كلو ًيــا و 8أرسى مقعديــن و40
أســريا يعانــون أمراضــا خطــرية ،وأكــر مــن 500
ً
أمراضا مختلفة.
أسري يعانون
وبــارك لأســري خليــل عــواودة انتصــاره بعــد
 111مــن اإلرضاب عــن الطعــام ،احتجاجا عىل
االعتقــال اإلداري ،وأعــرب عــن أملــه بــأن يحقــق
باقي األرسى املرضبن عن الطعام مطالبهم.
وذكــر أن عــدد املعتقلــن إداريــا حتــى نهايــة
عــام  2021بلــغ  640أســريا وهــم الــذي
اتخــذوا خطــوات تصعيديــة مبقاطعــة املحاكم
اإلرسائيليــة احتجاجــا عــىل سياســة االعتقــال
اإلداري.
وشــدد عــىل رضورة تفعيــل وتدويــل قضيــة
األرسى حتــى تصــل الرســالة إىل العــامل أجمــع،
مؤكدا أن تحركا دوليا بدأ من خلل اجتامعات
مع عدد من ممثيل الدول.
وأشــار إىل أن األرسى يعيشــون أوضعــا
صعبــة داخــل ســجون االحتــلل؛ الــذي يحــاول
التحريض عىل األرسى وقضيتهم العادلة.
وبحســب أبــو بكــر تعتقــل قــوات االحتــلل 30
امرأة يف سجونها يعانن ظروفا صعبة للغاية،
يف حــن ال يــزال  170طفــل معتقلــن داخــل
ســجون االحتــلل منهــم مــن ذوي األحــكام
العالية ،مؤكدا أن أكر من  220أسريا ميضون

أحكاما عالية.
مــن جهتــه ،دعــا فــارس إىل رضورة اتخــاذ
خطــوات مبقاطعــة املحاكــم اإلرسائيليــة عــىل
األصعدة كافة ،للضغط عىل حكومة االحتلل
باإلفــراج عــن األرسى وتحقيــق مطالبهم ،معتربا
"القضــاء اإلرسائيــيل أداة قمــع بيــد أجهــزة
األمن".
وشــدد عــىل رضورة تنامــي الــدور الشــعبي
والفصائــيل يف تفعيــل قضيــة األرسى ،لكونهــا
قضيــة وطنيــة بامتيــاز والقلب النابــض للقضية
الفلسطينية.
وتحــدث فــارس عــن سياســة اإلهــامل الطبــي
املتعمــد التــي متارســها إدارة الســجون بحــق
األرسى ،والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء
وما زالت تحتجز  8شهداء منهم.

آالم حادة
ويف الســياق ،أوضحــت هيئــة شــؤون األرسى
واملحرريــن ،تفاصيــل األوضــاع الصحيــة لثلثــة
معتقلــن مصابــن ،محتجزيــن داخــل "عيــادة
سجن الرملة".
وأشــارت الهيئــة ،يف بيــان نقــل عــن محاميهــا،
أمــس ،إىل أن الوضــع الصحــي للمعتقــل
عبــد الرحمــن درويــش ( 18عامــا) مــن دورا/
الخليــل ،الــذي أصيب يف أثناء اعتقاله بتاريخ
 31/5/2022بـ 3رصاصات ،آخذ باالستقرار.
ونبهــت إىل أن أطبــاء االحتــلل زرعــوا البلتــن
بقدمــه وزرعــوا جلـ ًـدا مــكان اإلصابــة ،إال أنــه مــا
أوجاعــا حــادة ويتنقــل عــىل كــريس
زال يعــاين
ً
متحرك.
وذكــرت أن املعتقــل درويــش يعــاين قبــل
االعتقــال مـ َ
ـرض حمــى البحر األبيض املتوســط
–أحــد أمــراض املناعــة -التــي ُتســبب ارتفاعــا
يف درجــات الحــرارة بشــكل متكــرر ،وانتفــاخ
البطــن والرئتــن واملفاصــل ،ورغــم مــا يعانيــه
تكتفــي إدارة الســجن بإعطائــه املســكنات
بشــكل متكــرر دون تقديــم الرعايــة الطبيــة التي

الهيئة المستقلة :اإلفراج عن المتهمني ليس له أساس قانوين

عائلة نزار بنات تطالب المجتمع الدويل بوقف تمويل منظومة أمن السلطة
الخليل /فلسطن:
طالبــت عائلــة نــزار بنــات ،املجتمع
الــدويل بوقــف متويــل املنظومــة
األمنيــة للســلطة ،وذلــك بعــد
اإلفــراج عــن املتهمــن يف تنفيــذ
اغتيــال نــزار بدعــوى عــودة انتشــار
فريوس كورونا.
وأوضحت العائلة يف بيان صحفي
نــر أمــس ،أن إفــراج الســلطة عــن
منفــذي جرميــة اغتيــال نــزار بحجــة
عــودة انتشــار كورونــا الــذي شــارف
عــىل االنتهــاء مــن كل دول العــامل،
هــو تصديــق لروايــة العائلــة بــأن
جرميــة اغتيــال نــزار جرميــة اغتيــال
سيايس متكاملة األركان.
وحملــت العائلــة رئيــس الســلطة
محمــود عبــاس مســؤولية قــرار
اإلفــراج عن املتهمن وتبعاته عىل

السلم األهيل.
وطالبــت العائلــة املجتمــع الــدويل
بوقــف متويــل املنظومــة األمنيــة
للســلطة ،مضيف ًة "أن هذه األموال
تعذيبــا
تســتخدم ضــد أبنــاء شــعبنا
ً
ل وتنكي ـ ً
وقت ـ ً
ل ،وأن االســتمرار
بدعــم هــذه املنظومــة ال يعفــي
الحكومــات مــن مســؤولية القتــل
والتعذيــب الــذي متارســه الســلطة
يف حق مواطنيها".
وجــاء يف البيــان "نطالــب الســادة
القضــاة للمــرة األخــرية باالنســحاب
من هذه املرسحية الدموية وحتى
ال يكونوا رشكاء يف دم نزار".
وطالبــت العائلــة يف بيانهــا
الفصائــل والقــوى الوطنيــة
واإلســلمية ومؤسســات املجتمــع
املــدين باتخاذ موقف حاســم تجاه

دولة فلسطن
وزارة
الحكم املحيل
إعـ ــلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع
رقم ( )2674والشارع رقم ( – )A2674حي الصربة

منطقة تنظيم – غزة
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم
( )16بجلستها رقم ( )2022/9املنعقدة بتاريخ 2022/5/12م املتضمن
التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشوارع التالية:
 .1الشــارع رقــم ( )2674املحصــور بــن الشــارع رقــم ( )A2674رشقــا
والشارع رقم ( )1870غربا بعرض ( )12مرت بدون ارتداد.
 .2الشــارع رقــم ( )A2674املحصــور بــن الشــارع رقــم ( )2673شــامال
والشارع رقم ( )6000جنوبا بعرض ( )10مرت بدون ارتداد – حي الصربة.
واملارة يف القسائم رقم ( )10-11-12-13من القطعة (.)641
الســابق إيداعــه للعــرتاض مبوجــب اإلعــلن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة
واملنشور يف جريدة األيام بتاريخ .2022/3/21
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا
اإلعلن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب.
وذلك وفقا لنص املادة ( )18من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

مامرســات الســلطة ،والنــزول إىل
الشــارع حتــى تكــون دمــاء نــزار حــد ًا
فاص ـ ً
ل لحاميــة أبنــاء شــعبنا مــن
مامرسات السلطة.
وأكــدت عــىل أن قرارهــا
باالنســحاب مــن املحكمــة كان
صائبــا ،وأن القضــاء الــدويل هــو
ً
الطريــق الــذي تتبعــه العائلــة مــن
أجــل فضــح مامرســات الســلطة
وتحقيــق العدالــة لنــزار ومطــاردة
مســؤويل ورموز الســلطة أينام كان
تواجدهم.
بدورهــا ،أكــدت الهيئــة املســتقلة
لحقــوق اإلنســان أن قــرار النائــب
العــام العســكري مبنــح املتهمــن
يف قتــل نــزار بنــات ،إجــازات مــن
التوقيــف والحبــس االحتياطــي،
"ليــس لــه أســاس يف القانــون
الفلسطيني".
وقالــت الهيئــة يف ترصيــح نــر
أمــس" :بالنظــر إىل املخالفــات

التــي شــابت عملية اإلفــراج برمتها،
فــإن الهيئــة تطالــب باحــرتام
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة،
واحــرتام اســتقلل املحكمــة،
وتصويــب اإلجــراءات املخالفــة
للقانــون ،حيــث إن قــرار النائــب
العــام العســكري مبنــح املتهمــن
إجــازات مــن التوقيــف والحبــس
االحتياطــي ليــس لــه أســاس يف
القانــون الفلســطيني ،وال يف
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الثــوري
لســنة  ،1979وال يف قانــون مراكــز
اإلصــلح والتأهيــل الســجون لســنة
 1998وتعديلته".
وأضافــت" :عــىل الرغــم مــن مــرور
ســنة عــىل مقتــل الناشــط بنــات
إال أن املحكمــة العســكرية حتــى
اآلن مل تصــدر حكـ ًـام يف القضيــة،
األمــر الــذي يتطلــب قبل أي يشء،
الســعي بجدية إىل تحقيق العدالة
الناجزة".

دولة فلسطن
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/ 503

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/
سفيان عبد الرحمن إسامعيل غانم من سكان غزة هوية رقم 951377969
بصفته ً
وكيل عن /جميل محمد عمر الحامرنة
مبوجــب وكالــة رقــم :رقــم املحــرر  2015 / 1 / 160417الطــوار / 2015
 81336صادرة عن ديب مصدقة من الخارجية (.)2016/8889
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /إفراز يف:
القطعة  2342القسيمة  24املدينة النصريات
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض
والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوم ـ ًا مــن تاريــخ هــذا اإلعــلن وبخــلف
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة .ويف حــال تبــن إشــكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2022/6/ 22 :م.
مسجل أرايض غزة
أ.عرايب حمدي أبو شعبان

وطالبــت الهيئــة ،القضــاء بــرضورة
ترسيــع إجــراءات محاكمــة
املتهمــن وعــدم املامطلــة فيهــا،
مبــا يضمــن تحقيــق العدالــة لنــزار
وعائلته وأصدقائه.
مــن جهتهــا قالــت الهيئــة الدوليــة
لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني
(حشــد) إنهــا تابعــت بقلــق
واســتهجان شــديدين قــرار النائــب
العام العسكري يف الضفة الغربية
منــح املتهمــن بالتســبب مبقتــل
املرشــح الســابق يف االنتخابــات
التريعيــة املؤجلــة الناشــط
واملعــارض الســيايس نــزار بنــات،
إفراجــا مؤق ًتــا لغايــة حتــى تاريــخ 2
ً
يوليو /متوز املقبل.
وأكــدت الهيئــة الدوليــة أن الجهــة
املخولــة قانو ًنــا بإخــلء ســبيل
املتهمــن هــي املحكمــة ،وأنهــا
مل تصــدر أي قــرار مخالــف لقرارهــا
برفــض إخــلء الســبيل ،وأن القــرار

والكتــاب املتــداول صــادر عن جهة
غــري مخولــة قانو ًنــا باإلفــراج عــن
املتهمن.
ـب العــام
وطالبــت الهيئ ـ ُة النائـ َ
العســكري رضورة الرتاجــع الفــوري
عــن هــذا القــرار الــذي يســمح
بتغييب العدالة ،وسيادة القانون.
كــام طالبــت كل مكونــات الشــعب
الفلســطيني ومؤسســاته إىل
الوقــوف عنــد مســؤولياتهم واتخــاذ
قــرارات وطنيــة جريئــة ومســؤولة
تجــاه املســؤولن واملتهمــن يف
هــذه الجرميــة البشــعة إلمتــام
محاكمتهــم وفــق القانــون وضــامن
العدالة واإلنصاف.
ودعــت إىل مشــاركة وطنيــة
وشــعبية واســعة النطــاق للضغــط
عــىل قيادة الســلطة بعــدم التدخل
يف ســري العدالــة ومنظومــة القضاء
الفلســطيني واحــرتام الفصــل بــن
السلطات وسيادة القانون.

دولة فلسطن
وزارة
الحكم املحيل
إعـ ــلن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع تغيري هدف استخدام أرض من القسيمة رقم
( )2من القطعة رقم ()681من سكن (ب) إىل مدرسة

منطقة تنظيم  -غزة
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيم املــدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم
( )10بجلستها رقم  2022/10املنعقدة بتاريخ 2022/5/26م املتضمن
إيــداع تغيــري هــدف اســتخدام ارض يف القســيمة رقــم ( )2مــن القطعــة رقــم
( )681من سكن (ب) اىل مدرسة البالغ مساحتها ( )4.356دونم.
للعرتاض خلل مدة ستن يوما من تاريخ هذا اإلعلن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــلك
األخرى املشــمولة بهذا املروع االطلع عىل خارطة املروع مجان ًا خلل
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه إىل مكتــب اللجنــة
املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
(ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ).
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

يحتاجها.
يشــار إىل أن املعتقــل درويــش هــو طالــب
ثانويــة عامــة ،ومــن املفــرتض أن يكــون إىل
جانب زملئه يف مرحلة تقديم االمتحانات.
وتطرقت الهيئة إىل حالة املعتقل نذير أحمد
( 22عامــا) مــن قريــة عبويــن غــرب رام اللــه،
والــذي أصيــب برصــاص االحتلل خلل عملية
اعتقالــه بتاريــخ  ،8/5/2022حيــث أصيــب
ببطنــه وقدميــه ،وبقــي مبستشــفى "تشــعاري
تصيــدق" ملــدة شــهر ،وموخــرا نقــل إىل
"الرملة" ،وقد أجريت له عدة عمليات لكنه ال
آالما حادة بجسده ويضع أكياسا
يزال يشتيك ً
للبول والرباز ولتفريغ الدم الفاسد.
وأوضحــت أن املعتقــل أحمــد ال يســتطيع
املــي عــىل قدميــه ،ويتنقــل عــىل كــريس
متحــرك ،ويتــم منحــه املضــادات الحيويــة
واملسكنات.
وســلطت الهيئــة الضــوء عــىل حالــة املعتقــل
محمــد أبــو صــربة ( 49عاما) من مدينة نابلس،
الــذي أصيــب مبنطقــة البطــن والقــدم عــىل
حاجز "حوارة" العسكري خلل اعتقاله بتاريخ
 ،17/5/2022ورغــم اســتقرار الحالــة الصحية
أوجاعــا مســتمرة مــكان
للمعتقــل ،فإنــه يعــاين
ً
اإلصابة ،ويتناول املسكنات بشكل مكثف.
وحملــت ســلطات االحتــلل املســؤولية
ّ
كاملــة عــن اســتمرارها بسياســة اســتهداف
الفلســطينين خــلل عمليــة اعتقالهــم
وإصابتهم إصابات حرجة متنعهم من مامرسة
حياتهــم بشــكل طبيعــي ،كــام حــذرت إدارة
الســجون مــن االســتمرار يف مسلســل اإلهــامل
الطبي بحق األرسى الفلسطينين.
وطالبــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن
املؤسســات الدوليــة ومؤسســات حقــوق
اإلنســان والصليــب األحمــر الــدويل بالقيــام
بدورهــا الــلزم تجــاه قضيــة األرسى ،وباألخــص
املرىض منهم.

االحتالل يمدد منع
سفر القيادي اغبارية

النارصة /فلسطن:
مــددت ســلطات االحتــلل اإلرسائيــيل ،أمــس ،أمــر منــع القيــادي يف
الحركة اإلســلمية يف الداخل املحتل د .ســليامن اغبارية ،من الســفر
لخمسة شهور إضافية.
وأصــدرت وزيــرة الداخليــة يف حكومــة االحتــلل أيليــت شــاكيد ،أمــر
التمديــد بعــد قرارهــا مبنعــه مــن الســفر يف  26أيــار /مايــو املــايض،
ملدة شهر ،قابلة للتمديد حتى ستة أشهر.
وزعمت شاكيد أن "سفر اغبارية إىل الخارج سيستغله إلجراء لقاءات
"ترض بأمن" دولة االحتلل وفق ما جاء يف "أمر املنع من السفر".
وقــال اغباريــة ،يف ترصيــح ،إن "متديــد أمــر منعــي مــن الســفر كان
متوقعا ،يف ظل الظلم اإلرسائييل".
ً
ووصف القرار بأنه "غبي وتعسفي وسيايس ،وليس له أي علقة باألمن
وينايف كل املواثيق الدولية املتعلقة بحرية األفراد يف التنقل".
وأكد اغبارية أن هذه األساليب لن ترهبنا ،وال جدوى منها ،ولن متنعنا
من التواصل مع عاملنا العريب واإلسلمي بكل الطرق الرعية.
يشار إىل أن سلطات االحتلل ،كانت قد أصدرت أوامر مشابهة بحق
العديــد مــن قيــادات الحركــة اإلســلمية ،طالــت رئيــس الحركــة الشــيخ
رائد صلح ،ونائبه الشيخ كامل الخطيب.
ويــأيت منــع اغباريــة مــن الســفر ،ضمــن حملــة امللحقــة السياســية
للحركــة اإلســلمية ،والتــي قــررت ســلطات االحتــلل أنهــا "خارجــة عــن
القانون" يف نوفمرب /ترين الثاين  ،2015وتواصل ملحقة نشطائها
وأعضائها ومؤسساتها املختلفة ،وجمعيات اإلغاثة التابعة لها.
دولة فلسطن
وزارة
الحكم املحيل
إعـ ــلن صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن /إيداع موقع مرشوع مخبز آيل باسم /مخبز
خريات الشام ميثله السيد /محمد جابر عامر أبو زايد

تعلــن اللجنــة املركزيــة للتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظــات غــزة للجمهــور الكريــم عــن
قرارها رقم ( )34بجلستها رقم  2022/12املنعقدة بتاريخ 2022/6/16م إيداع
موقع مروع مخبز آيل باسم /مخبز خريات الشام ميثله السيد /محمد جابر عامر
ابو زايد يف القسيمة رقم ( )17من القطعة رقم ( )728من أرايض غزة.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــلك االخــرى
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــلك أو بــأي صفــة أخــرى أن
يتقدمــوا باعرتاضاتهــم عــىل املــروع وذلــك خلل مدة (خمســة عر يوما)
يوم من تاريخ نر هذا اإلعلن.
تقديــم االعرتاضــات لــدى مكتــب اللجنة املحليــة للبناء والتنظيم مبقرها يف
بلديــة غــزة وللســيد /ســكرتري اللجنــة املركزيــة مبكتبــه بــوزارة الحكــم املحــيل
خلل ساعات الدوام الرسمي.
(ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ).
اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة
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حماس تدعو لإلرساع
بتشكيل جبهة وطنية
وسط التفكك اإلرسائييل

غزة /فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس إىل اإلرساع يف تشــكيل جبهــة
وطنيــة عريضــة ترتكــز عــى إســراتيجية عمــل وطنــي مقــاوم لاحتــال
اإلرسائييل.
وقــال املتحــدث باســم حركــة حــامس فــوزي برهــوم ،يف ترصيــح ،أمس ،إنه
يف ظل التفكك واالنهيار اإلرسائييل ،ال بد من خلق حالة فلسطينية أكرث
ـرا يف معادلــة الــرصاع مــع االحتــال ،وتشــكيل حالة ردع
قــوة ومتاســك ًا وتأثـ ً
مستمرة لدى االحتال متنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه.
وأضــاف :أن هــذا ممكــن أن يتــم بالتــوازي مــع تكثيف الحــراك الدبلومايس
والشــعبي الســتنهاض األمــة مبســتوياتها كافــة لدعــم وإســناد شــعبنا
ومقاومتــه الباســلة .وأكــد برهــوم رضورة اإلرساع يف تشــكيل جبهــة وطنيــة
عريضــة ترتكــز عــى إســراتيجية عمــل وطنــي مقــاوم وبــكل أدوات وأشــكال
املقاومــة ،واالســتمرار يف تعظيــم الفعــل املقــاوم يف ســاحات الوطــن
النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.

حاليقــــة :استدعـــــــاء أمـــن
السلطة للنساء إجراء مرفوض
ومنــــــاف لثقافــــــة شعبنــا
ٍ

الخليل /فلسطني:
قالــت النائــب ســمرة حايقــة ،إن اســتدعاء أجهــزة أمــن الســلطة ،للنســاء عــى
ً
مرفوضــا ،وال يناســب واقــع الشــعب الفلســطيني
خلفيــة سياســية ،يعــد إجــراء
الذي عاين من االحتال.
وأضافت حايقة يف ترصيح نرش أمس" :هذه اإلجراءات مفرض أن تواجه من
مؤسســات الســلطة نفســها ،فاســتدعاء الواعظــات والقامئــات عــى دور القــرآن
يهدد صاحيات الوزارة املرشفة عى دور القرآن".
وأكــدت أن ذلــك يكــرس حيــاة سياســية ســيئة يف الواقــع الفلســطيني ،لكــون
الشعب الفلسطيني يعاين من االحتال ،منبهة إىل أن ازدياد هذه الحاالت ال
ينذر إال برش قادم" .وطالبت بأن تقف أجهزة أمن السلطة عند حدها وتساعد
عى حامية املواطنني وليس يف زيادة معاناتهم.
وشــددت عــى أن حريــة الــرأي مرشوعــة يف القانــون وأي إجــراء يجــب أن يجابــه
بالقانــون ،وال يحــق لألجهــزة األمنيــة أن تأخــذ القانــون بيدهــا وتفــرض مــا تشــاء
يف الواقع الســيايس الفلســطيني .وبينت أن اســتدعاء النســاء من قبل األجهزة
األمنية ،يعد إجراء مخال ًفا للعادات واألعراف والقوانني.
ودعــت حايقــة كل النســاء الــايت تــم اســتدعاؤهن لتوثيــق الحالــة مــن خــال
مؤسسات حقوق اإلنسان ،باعتباره إجراء غر قانوين.

هيئة تطالب مؤتمر المانحني
بحل أزمة "أونروا" المالية

نيويورك /فلسطني:
تعقــد الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،اليــوم الخميــس ،يف نيويــورك مؤمتــر
املانحني لوكالة "أونروا" مبشــاركة الدول املانحة ودول أخرى ومنظامت أممية
ومراقبني .وطالبت "الهيئة  302للدفاع عن حقوق الاجئني" ،يف بيان ،أمس،
الــدول واملنظــامت األمميــة باملزيــد مــن الدعــم املعنــوي والســيايس واملــايل
لوكالة "أونروا" ،مشــددا عى أهمية هذا الدعم ،وال ســيام مع اقراب تفويض
عمل الوكالة لثاث سنوات جديدة يف شهر ديسمرب .2022
وأعربــت عــن أملهــا بــأن ينجــح املؤمتــر بتغطيــة العجــز املــايل لـ"أونــروا" لســنة
 ،2022داعيــة يف الوقــت ذاتــه ،الــدول العربيــة إىل التــزام نســبتها املاليــة مــن
امليزانية العامة للوكالة.

َّ
حمل االحتالل مسؤولية أي مساس به

الشيـــخ صـــالح ينفـــي إشاعــات إصابتــه بإطــالق نــار
أم الفحم /فلسطني:
نفــى رئيــس الحركــة اإلســامية يف األرايض املحتلــة
عــام  1948الشــيخ رائــد صــاح صحــة األخبــار التــي
تناقلتهــا بعــض الصفحــات واملجموعــات مســاء أول
مــن أمــس بشــأن إصابتــه بإطــاق نــار خــال وجــوده
وحمــل الشــيخ صــاح يف
يف مدينــة أم الفحــمّ .
بيــان أمــس ســلطات االحتــال مســؤولية أي خطر قد
يصيبــه مسـ ً
ـتقبا ،بســبب التحريــض الــذي متارســه
بعــض الجهــات اإلعاميــة اإلرسائيليــة والشــخصيات
يزيد عمره عىل  1200عام

الكشف عن مسجد ريفي قديم ونادر يف النقب المحتل
النقب املحتل /فلسطني:
كشــفت الحفريــات األثريــة مبنطقــة النقــب داخــل
األرايض املحتلــة عــام  1948عــن مســجد ريفــي
قديــم نــادر وعزبــة فاخرة ،تلقــي الضوء عى انتقال
املنطقــة مــن املســيحية إىل اإلســام ،بحســب مــا
أعلنــت ســلطة اآلثــار التابعــة لاحتــال اإلرسائيــيل
أمس.
وبينــت الحفريــات أن بقايــا املســجد الــذي يعتقــد
أن عمــره يزيــد عــى  1200عــام اكتشــفت خــال
أعــامل بنــاء حــي اســتيطاين جديــد يف مدينة رهط
جنــويب فلســطني املحتلــة ،وأن الحديــث يــدور
عــن أحــد أقــدم املســاجد املعروفــة عــى مســتوى
العامل.
ويحتــوي املســجد عى غرفــة مربعة وجدار مواجه
التجــاه مكــة مــع محــراب نصــف دائــري يف الجــدار
يشر إىل الجنوب ،ما اعتربت سلطة اآلثار التابعة
لاحتــال أنــه يعكــس االنتقــال التدريجــي الــذي
حــدث يف البــاد يف القرنــني التاســع والســابع
املياديني من املسيحية إىل اإلسام.
وقبــل  3ســنوات ،اكتشــفت ســلطة اآلثــار التابعــة
ـجدا آخــر يعــود
لاحتــال يف موقــع قريــب مسـ ً

مركزي يف حي الزيتون مبدينة غزة

تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح العطاء والخاص بحفر وانشاء
برئ مياه مركزي يف حي الزيتون مبدينة غزة  ،وذلك حسب جداول الكميات
واملخططــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة يف كــراس العطــاء
فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجا لــدى جهــات االختصــاص رســميا يف
دوائر الرضيبة واتحاد املقاولني " درجة ثانية عيل األقل تخصص حفر ابار و
كهروميكانيك و عى املقاول أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر
الرضيبية سارية املفعول  ,ولديه خربة سابقة يف مشاريع مشابهة.
يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5%من اجاميل قيمة
العطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق ملــدة ال تقــل عــن  90يومــا
من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارهــا  100دوالر غــر مســردة،
ابتــداء مــن يــوم االربعاء املوافــق  2022/06/22ولغاية الخميس 2022/06/30
الساعة  9:00صباحا وحتى الساعة  4:00مسا ًء  ،وذلك من مقر الجمعية
سيتم عقد اجتامع متهيدي وزيارة موقع يوم االحد  2022/06/26يف مقر
الجمعية عند الساعة  10.00صباحا.
آخــر موعــد لتســليم املناقصــة عنــد الســاعة  2:00مســا ًء يــوم الخميــس
املوافــق  2022/06/30مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعد
ولن تقبل العروض بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف املختوم مبقر جمعية
سواعد لإلغاثة والتنمية.
ســيتم فتح املظاريف يف متام الســاعة  02:00مســا ًء يوم الخميس املوافق
 2022/06/30مبقر الجمعية.
السعر شامل رضيبة القيمة املضافة مع شهادة خصم منبع.
ماحظات/
• رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
• يحق للجمعية تأجيل العطاء او تجزئته أو متديده أو إعادته أو إلغاءه دون
إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب
ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ( غــزة
 ,الشــعف  ,شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ) أو
االتصال عى 2811311

بقايا المسجد الذي اكتشف في النقب المحتل

للحقبــة نفســها مــن القــرن الســابع إىل القرن الثامن
امليادي ،واصفة املسجدين بأنهام من بني أقدم
أماكــن العبــادة اإلســامية املعروفــة عــى مســتوى
العامل.
وأشــارت إىل أن هــذه الســامت املعامريــة الفريدة
تظهر أن املبنى كان يستخدم مسجدا ،ورمبا كان
يستضيف عرشات املصلني يف وقت واحد.
وإضافة إىل ذلك تم اكتشــاف مبنى (عزبة) فاخر،

عــى مســافة قصــرة مــن املســجد مــع بقايــا أدوات
املائــدة والتحــف الزجاجيــة التــي تشــر إىل ثــراء
ساكنيه.
واعتــربت ســلطة اآلثــار التابعــة لاحتــال أن
املســاجد واملنــازل األخــرى املوجــودة يف الجــوار
تلقي الضوء عى "العملية التاريخية التي حدثت
يف شــامل النقــب مــع ظهــور دين جديــد هو الدين
اإلسامي وحكم وثقافة جديدين يف املنطقة".

مواطنـــون بالنقــــــب يشاركـــــون بافتتــــــاح
فيلـــــــم "جســـــــر العــــودة" عــــن المهجريـــن
النقب املحتل /فلسطني:
شــارك مواطنــون يف قريــة الزرنــوق
بالنقــب املحتــل يف حضــور العــرض
االفتتاحــي للفيلــم الوثائقــي "جــرس
العــودة" والــذي يتنــاول قصــص
أشــخاص هجــروا مــن أراضيهــم يف
صفد وبرئ السبع.
وأوضحــت جمعيــة كيــان النســوية
بــأرايض ال ــ ،1948وهــي القامئــة عــى
شخصية
قصصا
العرض أن الفيلم ينقل ً
ّ
املهجريــن واملهجــرات من
عــى لســان
ّ

إعالن طرح عطاء رقم 2022/15

اسم املرشوع :مرشوع حفر وانشاء برئ مياه

وصفحــات املتطرفــني بحقــه .ودعــا املؤسســات
اإلعامية للتعامل مبهنية يف تداول األخبار.
وذكــر البيــان" :نطمــن أهلنــا وشــعبنا وأبنــاء األمــة
اإلســامية والعــامل العــريب أن الشــيخ صــاح بخــر
والحمــد للــه ويتمتــع بالصحــة والعافيــة ،ونشــكر
للتثبــت
جميــع الهيئــات والشــخصيات التــي بــادرت ّ
واالطمئنان عليه".
وأضــاف" :ينبغــي عــى املؤسســات اإلعاميــة
التعامــل مبهنيــة ومصداقيــة يف تــداول أي خــرب

والتثبــت مــن املصــادر الرســمية ،حتــى
قــد يردهــا
ّ
ال تكــون أداة لنقــل الشــائعات واألخبــار املضللــة،
وســناحق قضائيــا الجهــات التــي اختلقــت وروجت
للخــرب ،ملــا كان لهــذا الفعــل مــن أثر نفيس يف أرسة
ومحبــي الشــيخ يف كل األقطــار" .وأردف البيــان أن
"الشــيخ مســتمر يف تحقيــق رســالة لجــان إفشــاء
الســام يف الداخــل الفلســطيني ،وتعزيــز روابــط
األمــن والســلم االجتامعــي ،والعمــل عــى حاميــة
الثوابت الفلسطينية العروبية اإلسامية".

األجيــال التــي عاشــت النكبــة .وقالــت:
إن "الفيلــم ينقــل قصــص املهجريــن
لتلتحــم تلــك الروايــات الخاصــة بالهــم
الوطنــي العــام ،وليتشــابك الجانــب
اإلنســاين بالســيايس ،ويركــز الفيلــم
عــى روايــات النســاء ُليــربز دورهــن
غالبــا
ورواياتهــن ومعاناتهــن التــي
ً
مــا ُغيبــت مــن الرسديــة التاريخيــة،
املكتوبة واملحكية".
ويركــز الفيلــم ً
أيضــا عــى انتقــال هــذه
القصــص إىل األجيــال الشــابة ،التــي

مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

عطاء CGM / 2022 / 05
توريد  10أجهزة حاسوب محمول احرتايف "البتوب"

تعلــن مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا طــرح عطــاء توريــد  10أجهــزة حاســوب
محمــول احــرايف "البتــوب" ،فعــى الــرشكات ذوي االختصــاص التقــدم
بعطاءاتهم يف مظاريف مغلقة وذلك وفق الرشوط التالية:
رقم العطاء

CGM / 2022 / 05

اسم العطاء

توريد  10أجهزة حاسوب محمول احرتايف "البتوب"

فرتة رشاء كراس
العطاء

تبدأ من يوم االربعاء املوافق 2022/06/22
وتنتهي يوم االثنني املوافق 2022/06/27

موعد فتح
املظاريف

يوم االثنني املوافق  2022/06/27الساعة الثانية
عرش وعرشة دقائق ظهر ًا يف مقر املؤسسة

تاريخ تسليم
العطاء

رسوم رشاء كراس
العطاء
العنوان

يوم االثنني املوافــق  2022/06/27قبل
الساعة الثانية عرش ظهر ًا

 100شيكل غري مسرتدة
غزة – دوار الشاليهات – مقابل محطة الحلو
للبرتول – جوار عامرة بريوت – عامرة أبو طه

ماحظـ ــات:
• تقــدم األســعار بعملــة الــدوالر االمريــي وتشــمل جميــع أنــواع الرســوم
والرضائب والتوصيل للمؤسسة.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن بنــك محــى كتأمــني دخــول
العطــاء مبــا يعــادل  5%مــن اجــاميل قيمــة العطــاء ســارية ملــدة  60يــوم
واملؤسســة غــر مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي يرفــق مع املناقصــة وال يلتفت
إىل املناقصة غر املصحوبة بالتأمني املذكور.
• يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للرشكة.
• يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة رضيبية مرفق معها شهادة خصم منبع.
• رسوم اإلعان يف الصحف ملرتني عى من يرسو عليه العطاء.
• املؤسسة غر ملزمة بقبول أقل األسعار ،والعطاء قابل للتجزئة.
للمراجعــة واالستفســار عــى األرقــام التاليــة جــوال،0592724071 :
هاتف082625043:

مل تــزل تنبــش صفحــات التاريــخ وثنايــا
الذاكــرة بح ًثــا عــن جذورهــا ،ويف
وجدانهــا ي ّتضــح األفــق نحــو العــودة
املنتظرة.
ولفتــت جمعيــة كيــان إىل أنــه جــرى
تنظيــم جولــة يف قريــة الزرنــوق،
وذلــك بهــدف التعـ ّـرف عــى معاملهــا
وتاريخهــا وقصــص صمــود املواطنــني
الفلســطينيني يف القــرى مســلوبة
االعــراف .وذكــرت أن فيلــم جــرس

العــودة وهــو نتــاج ملــرشوع أجيــال
تتــوارث الذاكــرة والعهــد يربــط مــا
بــني األجيــال املختلفــة ألبنــاء وبنــات
الشــعب الفلســطيني ،بــني الجيــل
الــذي عايــش النكبــة والتهجــر،
واألجيــال الاحقــة التــي حفظــت
الذاكــرة ونشــطت مــن أجــل إحيائهــا
وإبقــاء شــعلتها م ّتقــدة حتــى تحقيــق
العــودة ،مــع الركيــز عــى قصــص
النساء ودورهن.

ماذا بعد؟
د .فايز أبو شمالة

الرواية الفلسطينية سبقت
الوثائق السرية البريطانية

بعــد  74ســنة عــى نكبــة فلســطني ،ســمحت االســتخبارات
الربيطانيــة برفــع الرسيــة عــن بعــض الوثائــق املتعلقــة بنكبــة
فلســطني ،والســيام بعــض الوثائــق التــي ال تفضــح الجرائــم
الربيطانيــة ،ودورهــا املبــارش يف تســهيل ســيطرة اليهــود عــى
أرض فلســطني ،وبعض الوثائق التي ال تفضح آلية الهدم املنظم
للهوية العربية عى أرض فلسطني.
لقــد أكــدت الوثائــق الرسية التي نرشتها االســتخبارات الربيطانية
روايــة الفلســطينيني عــن معــارك البطولــة ،والتآمــر الكبــر الــذي
تعرض له الشعب الفلسطيني ،وأسفر عن تهجره من وطنه.
فامذا تقول وثائق االستخبارات الربيطانية الرسية؟
1ـ جميع املعارك التي خاضها الفلسطينيون أثناء النكبة انترصوا
فيهــا ،ولكــن ذخرتهــم كانــت تنفــد مــن بــني أيديهــم ،أو يتدخــل
يهودا محارصين ،فينقلب الوضع.
الجيش الربيطاين لينقذ
ً
وهــذه حقيقــة نقلهــا األجــداد عــن انتصاراتهــم ،وعــن الجيــش
الربيطــاين ،الــذي أودع الســجن كل فلســطيني امتلــك قطعــة
ســاح ،أو وســيلة دفــاع ،يف الوقــت الــذي فتح مخازنــه للعصابات
اليهودية ،التي أقامت مصانع لألسلحة تحت األرض.
2ـ األماكــن التــي ســيطر عليهــا الفلســطينيون ،واألســلحة التــي
اســتولوا عليهــا مــن مخلفــات الجيش الربيطــاين ،متت مصادرتها
مــن قبــل جيــش اإلنقــاذ؛ الذي كان ينســحب من املناطق ليحتلها
اليهود بكل بساطة.
وهــذه شــهادة عــى الخيانــات العربيــة ،والتآمــر الرســمي العــريب
ضــد القضيــة الفلســطينية ،وقــد تحدث عن هــذه الخيانة املوثقة
يف الذاكــرة الفلســطينية كل املؤرخــني ،وآيت عــى ذكرها شــهيد
معركة القسطل ،عبد القادر الحسيني.
3ـ النكبــة مل تحــدث يــوم  ،15-5-1948بــل بــدأت مــع منتصــف
عام  ،1947وانتهت بتوقيع معاهدة رودس عام .1949
وهذه حقائق يشــهد عليها مايني الاجئني الفلســطينيني الذي
طردوا من ديارهم ،وهم تحت الحكم الربيطاين ،وقبل انسحابه،
وإعــان الكيــان الصهيــوين عــن دولتــه ،لتــأيت الــدول العربيــة،
وتعــرف عملي ـ ًا بدولــة الكيــان يف جزيــرة رودس ،فالتوقيــع عــى
الهدنة معناه االعراف الضمني بوجود دولة فرضت نفســها بقوة
الساح.
4ـ الصهاينــة بــدأوا بجمــع املعلومــات والتخطيــط الحتــال
فلسطني ،منذ أواسط العرشينيات ،ويف نهاية عام  ،1933كان
لديهم سجات لكل فرد وكل شجرة وكل حانوت وكل سيارة وكل
بندقية وكل غنمة وحامر ميلكه الفلسطيني.
وهــذه حقيقــة تؤكــد أن احتــال فلســطني تــم يف اليــوم
15
نفسه الذي احتلت فيه بريطانيا مرص ،1882

جمعية مربة فلسطني للرعاية
مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة

عطاء رقم ()2022/01

استئجار باصات لنقل األطفال ذوي اإلعاقة

إعالن طرح عطاء رقم ()2022/2

توريد لحوم أضاحي العيد لعام 1443هـ 2022 -م

بتمويل كريم من فاعلني خر من دولة قطر تعلن جمعية غيث لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء
رقــم( )2022/2لتوريــد لحــوم أضاحي عجــول وخراف وذلك ملرشوع األضاحي لعام1443هـ,
وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة باملرشوع.
ميكــن الحصــول عــى صحيفــة الرشوط واملواصفــات من مقر جمعية غيث لإلغاثة
والتنميــة شــارع الثاثينــي -عــامرة القصــاص الطابــق الرابــع مقابــل مبلغ غر مســرد
قــدره ( )200شــيكل ،وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداء مــن صبــاح يــوم
االربعــاء املوافــق 2022/06/22م ،مــن الســاعة التاســعة صباحــا إىل الثانيــة ظهــرا
وحتى ظهر يوم االثنني املوافق 2022/06/27م الساعة الثانية ظهر َا.
علــام بــأن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو الســاعة ( )12:00ظهــرا مــن يــوم االربعــاء املوافــق
2022/06/29م يف صندوق العطاءات مبقر الجمعية ،ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
وفيام ييل الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
 .1أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية
املفعول ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
 .2تقديــم األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة للرضيبــة املضافــة ،مــع ارفــاق
شــهادة خلــو طــرف رضيبــي .وأن تكــون الرشكــة قــادرة عــى توفــر فواتــر
رضيبية  ،مع تقديم شهادة خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.
 .3يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن ( )90يومــا مــن
آخر موعد لتقديم العطاء.
 .4يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 2%مــن قيمــة العطــاء
كفالــة بنكيــة أو بشــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي اإلســامي او بنــك االنتــاج ،
وساري املفعول ملدة (60يوما) من أخر موعد لتسليم العطاءات.
 .5سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء،
وذلك يف متام الساعة ( )12:30من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/06/29م.
 .6ســيتم عقداجتــامع متهيــدي يــوم الخميــس املوافــق2022/6/23:م
الساعة(الحادية عرش)صباحايف مقر الجمعية
 .7رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 .8يحق للجمعية تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو الغاء العطاء.
 .9األسعار دون أن يكون ألحد حق االعراض بأي شكل من األشكال.
 .10لاستفسار مراجعة الجمعية جوال ()0567383940
 .11يجب تسليم هذا العطاء مختو ًما عى كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه

تعلــن جمعيــة مــربة فلســطني للرعايــة -مركــز حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة
املتكاملــة ،عــن طــرح عطــاء الســتئجار باصــات لنقــل األطفــال ذوي اإلعاقــة .تبع ـ ًا
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء .فعــى الــرشكات
ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء
مراجعــة جمعيــة مــربة فلســطني للرعايــة يف مقرهــا الكائــن مبدينــة غــزة –
املخابرات – شارع السفينة – مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة
للحصول عى كراســة العطاء ،وذلك خال ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة
الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الثانية والنصف مسا ًء ،وفق ًا للرشوط اآلتية:
 .1أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية
املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
 .2يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية (دخول عطاء) أو شيك بني ُمصدق
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  5%مــن قيمــة العطــاء،
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 .3يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة  90يــوم مــن آخــر موعــد
لتسليم العطاء ،ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل.
 .4أن تكون الرشكة قادرة عى توفر فواتر رضيبية ،مع تقديم شهادة خصم
من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.
 .5رسوم اإلعانات يف الصحف (ملدة يومني) عى من يرسو عليه العطاء،
ومثن كراسة العطاء ( 100شيكل) غر مسردة.
 .6يحق للجمعية تأجيل العطاء ،تجزئته ،إعادة طرحه ،إلغاؤه ،دون إبداء األسباب،
وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار ،والسعر ليس املعيار الوحيد للرسية.
موعد الحصول عىل
العطاء
موعد االجتامع
التمهيدي

ابتــداء مــن يــوم االربعــاء املوافــق
ً
2022/06/22م حتــى األحــد املوافــق
2022/06/26م يف أوقات الدوام الرسمي.

يوم االثنني املوافــق 2022/06/27م
الساعة  12:00ظهر ًا يف مقر الجمعية.

موعد تسليم رزمة العطاء
يوم األربعاء املوافق 2022/06/29م
كاملــة بالظــرف املغلــق
الساعة  12:00ظهر ًا يف مقر الجمعية.
واملختوم وفتح املظاريف

لاستفســار :مراجعــة قســم اللــوازم واملشــريات بجمعيــة مــربة فلســطني
للرعاية عى جوال رقم  0594217143يف أوقات الدوام الرسمي.
جمعية مربة فلسطني للرعاية
مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة
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FELESTEENO NLINE

":

رئيس قائمة الحرية والكرامة د.أمجد شهاب لـ"

نزار بنات صـــوت المقــاومـــــة ولك فلسطيـــين..
ٌ
ٌ
وشاهد عىل انحراف سلوك السلطة
مقصود
واغتياله
َّ
ِّ
يشكل معارضة
ناقد مثل صوت الشارع ولم

محاكمــة القتلــة "صوريــة" وركــزت عــى

مسلحة ..وامتالكه الكلمة سبب اغتياله

المنفذين وتركت اآلمرين باالغتيال

القدس املحتلة-غزة /أدهم الريف:
أكــد رئيــس قامئــة الحريــة والكرامــة
املقــديس د.أمجــد شــهاب،
أن مرشــح القامئــة لالنتخابــات
التريعيــة واملعــارض الســيايس
نــزار بنــات ،كان ميثــل صــوت
املقاومــة وكل فلســطيني ،وأن
ـود
"اغتيــال الســلطة لــه مقصـ ٌ
وشاهد عىل انحراف سلوكها".
ٌ
وقــال شــهاب يف حــوار مع صحيفة
"فلســطن" :إن "األحــداث
والشــواهد تدلــل عــىل أن بنــات
تعــرض ملضايقــات كبــرة مــن
الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة يف
الضفــة الغربيــة املحتلــة انتهــت
باغتياله".
واغتالــت قــوة مــن جهــاز األمــن
الوقــايئ قبــل عــام املعــارض
الســيايس بنــات بعــد اقتحــام منزل
يف مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة
وجهــت عائلتــه
الغربيــة ،يف حــن ّ
أصابــع االتهــام إىل  14مــن مرتبات
"األمن الوقايئ".
وتوافــق غـ ًـدا الذكــرى الســنوية
األوىل لجرميــة االغتيــال التــي
أثــارت ردود فعــل مناوئــة ال يــزال
صداها يرتدد حتى يومنا.
وعـ َّـد شــهاب أن الصدمــة الكبــرة
بالنســبة للســلطة متثلــت بــردة
فعــل الشــارع الفلســطيني غــر
املتوقعــة ،لكــن املهــم بالنســبة
للســلطة أنهــا اســتطاعت اغتيالــه؛
يف وقــت حاولــت فيــه أطــراف
تابعــة للســلطة الرتويــج بأنــه يعــاين
مــن أمــراض أو ســكتة قلبيــة وهــو
يف الحقيقــة مل يكــن يعــاين من أي
مشكلة صحية.

حمل هموم المواطن
ويــرى شــهاب -أســتاذ القانــون
الــدويل والعلــوم السياســية -أن
بنــات شـ َّـد انتبــاه النــاس بعــد
اســتخدامه لهجــة قريبــة منهــم
يف انتقاداتــه املوجهــة للســلطة،
وكان يعكــس همومهــم بتعبــرات
ومصطلحــات ومعلومــات تاريخيــة
يرغــب النــاس يف الســاع لهــا،
وعـ َّـرب عن شــعورهم بطريقــة تتالءم
مع املصطلحات التي استخدمها،
خاصة يف قضايا الفساد واألخطاء
التي كانت ترتكبها السلطة وتزداد
بشكل كبر.
وأشــار إىل جــرأة بنــات يف طــرح
قضايــا حساســة متــس شــخصيات
وازنــة يف الســلطة ومنهــم النائــب
العــام بالضفــة أكــرم الخطيــب،
وكذلــك انتقــاد "التعيينــات التــي
تتــم ألصحــاب عظــام الرقبــة ()...
كان يلعب دور الناقد املثقف ملا
يحــدث عىل الســاحة الفلســطينية
ويؤمن بشكل كبر بنهج املقاومة،
ويرفــض اتفاقيــة (أوســلو) ونهــج
الســلطة الباحــث عــن التســوية،
والتنسيق األمني مع االحتالل".
وأكــد أن "بنــات كان يعــد أن
نهــج الســلطة ســيؤدي إىل ضيــاع
املروع الوطني الفلسطيني".
ونبــه إىل أنــه تكلــم بصــوت أغلبيــة
َّ
الشــارع الفلســطيني ،وكان يحــي
عـ ّـا يف ذهــن كل مواطــن ،وهــذا
سبب التخلص منه واغتياله.
وقال :إن أمن السلطة اعتقل بنات
وتعمد تشــويه صورته
عــدة مرات،
ّ
وســمعته وتلفيقــه تهــم ال عالقــة لــه
بهــا وذلــك متهيـ ًـدا الغتيالــه ،ولقــد
أطلق مســلحون النران عىل منزله

وقفة احتجاجية عىل اغتيال نزار بنات
يف إحدى املرات.
وشــدد عــىل أن "جرميــة االغتيــال
شـ ّـكلت صدمــة كبــرة وانتهـ ً
ـاكا
للقانــون األســايس الفلســطيني
الــذي يكفــل لــكل مواطــن حريــة
التعبر واالنتقاد والعيش بسالم".
وأدان "عمليــات االعتقــال التــي
متارســها الســلطة دون ســند
قانــوين أو الئحــة اتهــام والــذي
يعــرف باالعتقــال الســيايس الــذي
يعــد انتهـ ً
ـاكا للقانــون األســايس،
ليــس ذلــك فحســب بــل يشــكل
إلغــاء لهــذا القانــون إذ إنهــا تعكــس
حالــة الشــمولية والدكتاتوريــة"،
حسب رأيه.
وأضــاف رئيــس قامئــة الحريــة
والكرامــة االنتخابيــة" :ال يعقــل أن
ُيعتقــل شــخص ملجــرد إبــداء رأيــه

( أرشيف )

أو توجيــه انتقــاد ،فــكل القوانــن
يف املجتمعــات املتحــرضة متنــح
حــق االنتقــاد كأحــد أســس تطويــر
املجتمعــات ،ال أن تنتقــم مــن
وتغيبهــم ملجــرد أنهــم
األشــخاص
ّ
معارضون".
نزار بنات ..الكلمة الحرة
واســتدرك شــهاب" :يف جميــع
األنظمــة السياســية واملجتمعــات
حــول العــامل توجــد املعارضــة،
ً
معارضــا
ولقــد كان نــزار بنــات
ناقـ ًـدا ال ميثــل معارضــة مســلحة أو
يســتخدم أســاليب تخريبيــة ،فقط
امتلــك الكلمــة؛ ولذلــك شـ َّـكل
اغتيالــه انتهـ ً
ـاكا كامـ ًـال ليــس فقــط
للقانــون األســايس الفلســطيني
وإمنــا لــكل األعــراف والقوانــن
وحقوق اإلنسان".

دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة رشق خان يونس الرعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية االبتدائية

إىل املستدعى ضدها /نسمة حسن محمد الشواف املشهورة أبو طر من عبسان
الكبــرة ســابق ًا واملقيمــة حالي ـ ًا يف دولــة اإلمــارات ،يقتــي حضــورك إىل محكمــة
رشق خــان يونــس الرعيــة يــوم األحــد املوافــق 2022/7/17م الســاعة التاســعة
صباح ًا وذلك بخصوص طالقك من زوجك /إبراهيم فتحي مرزوق أبو طر وإن مل
تحرضي يف الوقت املعن أو ترسيل وكي ً
ال عنك يجر بحقك املقتىض الرعي
لذلك صار تبلیغك حسب األصول وحرر يف 2022/6/22م.
قايض رشق خان يونس الرعي
القايض الرعي الشيخ /عبد الحميد شحدة زعرب

إىل املدعى عليه /رامي بن فيصل بن حلمي قويدر من غزة وسكانها سابق ًا
واملجهــول محــل اإلقامــة يف أملانيــا حالي ـ ًا هويــة ُ 801293887يقتضــی
حضــورك إىل محكمــة رفــح الرعيــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/8/2م
الســاعة الثامنة صباح ًا وذلك لنظر الدعوى أســاس  2022/447وموضوعها
(التفريــق للشــقاق والنــزاع) والدعــوى أســاس  2022/445وموضوعهــا (نفقة
زوجــة) واملقامتــان عليــك مــن قبــل زوجتــك ومدخولتــك بصحيــح العقــد
الرعــي املدعيــة /نرسيــن بــن زيــدان بــن مــوىس أبو ســمهدانة من برئ الســبع
وســكان أملانيــا هويــة  802918573وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــن أو
ترســل وكي ـ ً
ال عنــك يجــر بحــق املقتىض الرعي غيابي ًا ،لذلــك صار تبلیغك
حسب األصول .وحرر يف 2022/06/21م.
رئيس محكمة رفح الرعية
القايض /الشيخ الدكتور أمين خميس حاد

إعالن إخطار تنفيذ حكم

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس
دائرة التنفيذ

مذكرة حضور طالق

دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
دائرة التنفيذ مبحكمة جباليا الرعية االبتدائية
إىل املنفــذ ضــده /مصطفــى محمــد شــعبان الجوجــو مــن غــزة وســكان
جباليــا ســابق ًا مجهــول اإلقامــة يف خــارج قطــاع غــزة أبلغــك أنــه وطبق ـ ًا لاللتزام
املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم الصــادر عن محكمة جباليــا الرعية بتاريخ
2020/06/28م لصالح طالبة التنفيذ /وفاء ناهض جمعة الجوجو من يافا
وسكان غزة والذي يلزمك بتنفيذ قرار املحكمة املذكور بدفع (نفقة زوجة)
قدرهــا ســتون دینــار ًا أردني ـ ًا شــهري ًا أو مــا يعادلهــا بالنقد املتــداول اعتبار ًا من
تاريــخ الطلــب الواقــع يف  2020/4/27وكذلــك قيمــة (نفقــة أوالد) قدرهــا
أربعــون دينــار ًا أردني ـ ًا شــهري ًا أو مــا يعادلهــا بالنقــد املتــداول لــكل واحــد مــن
األوالد (روزان ويزن ورغد) املتولدين لك من املدعية وفاء املذكورة وذلك
اعتبــار ًا مــن تاريــخ 2020/4/27م وكذلــك نفقــة كفايــة للصغــرة (ريتــاج)
وقدرهــا ثالثــون دينــار ًا أردني ًا شــهري ًا وذلك اعتبار ًا من تاريخ 2020/4/27م
وذلك عىل ذمة القضية التنفيذية رقم .2021/365
ونكلفــك بالوفــاء بااللتــزام املذكــور وذلــك بحضــورك إىل دائــرة التنفيــذ
مبحكمــة جباليــا الرعيــة االبتدائيــة وذلــك خــالل أســبوعن مــن تاريــخ هــذا
اإلعــالن وإن مل تحــرض أو تــوكل مــن ينيــب عنــك فــإن دائــرة التنفيــذ ســتبارش
إجراءات التنفيذ حسب القانون.
مأمور التنفيذ
د .محمد كال السويس

تبلیغات رشعية

إعالن نرش بيع باملزاد العلني

بنــاء عــىل قــرار قــايض التنفيــذ الصــادر بتاريــخ  2022/6/20عــىل صفحــات
القضيــة رقــم  2021/6876واملتكونــة فيــا بــن :طالــب التنفيــذ  /ســعد محمود
حاد أبو ســتة هوية 412301319 :واملنفذ ضدهم /ســالمة محمود حاد أبو
ستة وآخرون نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة التنفيذ أرض القسيمة
رقم  2من القطعة رقم  54من أرايض خانيونس والبالغ مســاحتها  500مرت مربع
وذلــك للبيــع باملــزاد العلنــي ،حيــث إن األرض مســورة بالكامل ومقــام عليها منزل
يف بدايتها مبساحة  90مرتا مربعا تقريبا ،ويحد األرض من الرق /منزل لعائلة
البطــة ومــن الغــرب /شــارع عــام إســفلت يســمى شــارع الصليــب ومــن الشــال/
منــزل لعائلــة القــدرة ومــن الجنــوب /منــزل لعائلــة الفــرا وقــد تحــدد يــوم األحــد
املوافــق  2022/7/24للمزايــدة لــذا عىل من يرغب بالدخول باملزايدة مراجعة
دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس خالل الدوام اليومي قبل موعد البيع عىل أن
يدفع املشرتك تأمينا قدره عرة باملائة من قيمة تثمن األرض.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ.مهدي نبيل القدرة

وبـ َّـن أن بنــات تعــرض لالعتقــال
 8مــرات يف ســجون الســلطة قبــل
اغتيالــه ،واعتــدت عليــه أجهزتهــا
األمنيــة مــرات كثــرة ،إىل أن
اغتالته.
وتابــع :بنــات مل يكــن الضحيــة
األوىل ولــن يكــون األخــرة،
واالعتقــال الســيايس الهــدف
منــه كتــم األصــوات التــي تدعــو
إىل التغيــر واإلصــالح وتطالــب
ـرا إىل
بالعدالــة لقضيتــه ،مشـ ً
سلســلة ضغوط مارســتها الســلطة
عــىل العائلــة وشــملت اعتقــال
عــدد مــن أفرادهــا ،وآخرهــم عــار
بنــات الــذي ال يــزال يقبــع يف
ســجون أجهزتهــا األمنيــة ،وتوجــه
لــه تهـ ًـا مختلفــة بســبب مطالبــه
بالعدالة".

ولفــت إىل أن مناشــدات وجهتهــا
العديــد مــن األطــراف إلطــالق
رساحــه ،لكــن أمــن الســلطة يتعمــد
اســتمرار اعتقالــه ،إلجبــاره عــىل
الرتاجــع عــن املطالبــة بالعدالــة
عىل مواقع التواصل االجتاعي.
وأكــد شــهاب وجــود مخــاوف
ترتتــب عــىل جرميــة اغتيــال بنــات
"فسياســة الســلطة مل تتغــر،
كــا أن محاكمــة القتلــة ناقصــة،
وهــي إللهــاء الــرأي العــام وإلقنــاع
األوروبيــن بوجــود محكمــة متارس
دورهــا ،ولقــد شــاهدنا التجــاوزات
واملرسحيــة التــي حصلــت،
والعمــل فيهــا (املحكمــة) غــر
جــدي وســط محــاوالت من محامي
القتلة لتربئتهم".
واستدرك أن السلطة تحاول مسح

دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية

إعالن خصوم
صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية

د .أمجد شهاب
قضيــة بنــات مــن ذاكــرة النــاس،
وكل عمليــة ماطلــة يف الزمــن
فيــا يتعلــق مبحاكمــة قتلتــه يف
املحكمــة العســكرية بــرام اللــه
"محاولــة يائســة ملحــو الذكــرى
والصــورة البشــعة التــي أنتجتهــا
جرمية االغتيال".
"فهــذا مــا تحــاول الســلطة وتعتقــد
أنــه مبــرور الوقــت ســتنىس عائلتــه
القضية مبا يؤدي إىل وفاتها ،ويف
النهايــة يطلقــون رساح املتهمــن،
لكــن بشــاعة الجرميــة كانــت أقــوى
مــن كل محــاوالت الســلطة إلماتــة
عدالة نزار بنات" والقول لشهاب.
وشـ َّـدد عــىل أن "تريــح جثــان
التــي
والفحوصــات
بنــات
أجريــت ،تثبــت أنــه تعــرض لنقــص
أوكســجن؛ وهــذا دليــل عــىل أنــه
تعــرض للخنــق يف املركبــة التــي
اعتقــل فيهــا وهــي مملوكــة ألحــد
أفــراد األمــن الوقــايئ ولقــد أرصوا
بشكل غريب عىل وضعه فيها".
تبرئة المسؤولين
وذكــر أن التقاريــر الطبيــة تثبــت
مبــا ال يــدع مجـ ًـاال للشــك أن مــا
حصــل عمليــة قتــل نتيجــة الــرضب
املربح ،وأنه نتيجة ضغوط االتحاد
األورويب واملظاهــرات وتنديــدات
القــوى والفصائــل الوطنيــة ،لجــأت
الســلطة إىل محاكمــة قتلــة بنــات
يف املحكمــة العســكرية "وهــي
صوريــة وغــر جديــة ،وركــزت عــىل
منفــذي جرميــة االغتيــال وتركــت
مــن خطــط لهــا وأمــر بتنفيذهــا مــن
قيــادات أجهــزة أمنيــة ومســؤولن
يف حكومة وسلطة رام الله".
ونبــه شــهاب ،إىل وجــود حــراك
َّ
جــدي إلنهــاء ملــف بنــات ،وأن
اســتمرار اعتقــاالت الســلطة بحــق

أفــراد عائلتــه يدلــل عــىل أن نهــج
الســلطة مل يتغــر بــد ًال مــن أن
تحقــق العدالــة لنجلهــم الــذي
اغتالتــه ،ولــكل هــذا انعكاســات
مستقبلية.
وقــال رئيــس قامئة الحريــة والكرامة
االنتخابيــة :إن "جرميــة اغتيــال
بنــات شــهادة عــىل انحــراف نهــج
الســلطة ،ومصادرتهــا لحقــه يف
الحريــة والتعبــر والنقــد ،وســتبقى
متمنيا وجود
انتهاكاتها مستمرة"،
ً
محكمــة جديــة تحقــق العدالــة يف
هذه القضية.
كــا أكــد شــهاب ازديــاد عمليــات
القمــع يف الضفــة الغربيــة بعــد
اغتيــال بنــات ،وكذلــك زيــادة
ملحوظــة يف عمليــات االعتقــال
الســيايس الــذي يطــال كــوادر يف
الفصائــل وصحفيــن ورجــال قانون
ونخبا سياسية.
ً
وشـ َّـدد عــىل أن جرميــة اغتيــال
بنــات "ســتبقى يف ذاكــرة الشــعب
الفلســطيني ورأيــه العــام داخــل
فلســطن ويف الشــتات ،وهــي
جرمية غر أخالقية ،متت بطريقة
الزعرنــة لكبــت األصــوات الرافضــة
للفســاد والتنــازالت والتنســيق
األمني".
ونبــه إىل أهميــة االســتفادة مــن
َّ
الــرأي العــام يف الضغــط عــىل
الســلطة ومؤسســاتها لتحقيــق
العدالــة لقضيــة بنــات ،وكذلــك
القــوى والفصائــل يف مارســة
دورها يف هذه القضية.
وشـ َّـدد عــىل رضورة تدويــل قضيــة
نــزار بنــات ملا متلكه من تأثر كبر
عــىل الســلطة ،مــن خــالل التوجــه
لرفــع دعــاوى قضائيــة يف املحافــل
الدولية.

دولة فلسطن
السلطة القضائية
ديوان القضاء الرعي
محكمة غزة الرعية

إعالم خصوم جريدة

إىل املدعى عليه (محمد صالح محمد الغز) من غزة  -الشجاعية  -الشعف
 شــارع النخــل  -بالقــرب مــن مســجد الرحمــن -مقابــل أبــو عــالء الرمــالويللدواجــن– ســابق ًا وحالي ـ ًا مجهــول محــل االقامــة خــارج قطــاع غــزة يقتــي
حضــورك لهــذه املحكمــة يــوم (الثالثــاء) املوافــق (2022/7/26م) الســاعة
التاســعة صباح ًا وذلك للنظر يف القضية أســاس 2022/480م وموضوعها
(نفقــة زوجــة) ويف القضيــة أســاس  2022/482وموضوعهــا (نفقــة أوالد)
املرفوعتــن عليــك مــن قبــل املدعيــة (ســائدة ســمر صبحــي الغــز) وإن مل
تحــرض يف الوقــت املعــن أو ترســل وكي ـ ً
ال عنــك أو تبــدي للمحكمــة معــذرة
مروعــة ســيجري بحقــك املقتــي الرعــي لــذا صــار تبليغــك حســب
األصول وحرر بتاريخ 2022/6/1م.
قايض محكمة الشجاعية الرعي
القايض الرعي /محمد طاهر شحادة

إىل املدعــى عليــه /محمــد عبدالرحمــن أحمــد الكويفــي مــن غــزة وموجــود
حالي ـ ًا يف دولــة تركيــا ومجهــول محــل االقامــة فيهــا اآلن ،يقتــي حضــورك إىل
محكمــة غــزة الرعيــة يــوم األحــد املوافــق 2022/7/31م الســاعة التاســعة
صباح ـ ًا للنظــر يف الدعــوى املرفوعــة ضــدك أســاس  748/2022وموضوعهــا
نفقــة أوالد ،والدعــوى أســاس  2022/750وموضوعهــا نفقــة زوجــة املرفوعــة
ضــدك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة /منــال فايــز محمــد الزايــغ مــن غزة وســكانها
وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــن أو ترســل وكي ـ ً
ال عنــك أو تبــد للمحكمــة
معذرة مروعة يجر بحقك املقتىض الرعي والقانوين لذلك صار تبليغك
حسب األصول وحرر يف /22ذو القعدة1443/هــ/املوافق 2022/6/22م
قايض غزة الرعي
القايض الرعي /محمد عديل الشاعر

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/16277

إىل املنفذ ضده /إبراهيم نعيم أحمد السيد (الشهرة بركات).
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك من محكمة بداية غزة يف ســند اإلقرار واعرتاف
املســتحق الدفــع لصالــح طالــب التنفيــذ /إینــاس محمــد ســامل حلــس
(الكحلوت بعد الزواج والبالغ قيمته مبلغ وقدره ( 7000$سبعة آالف دوالر
أمريــي فقــط ال غــر) والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة الســند لصالــح طالــب
التنفيذ مبلغ وقدره  7000$باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن وإذا مل تحرض
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومن ثم تبــارش دائرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة
حرر يف 2022/6/22

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2021/16606

إىل املنفذ ضده /إبراهيم نعيم أحمد السيد (الشهرة بركات)
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة يف الســند (وصل اســتالم
املســتحق الدفــع لصالــح طالــب التنفيــذ /محمد ســامل حســن حلــس والبالغ
قيمــة املبلــغ محــل التنفيــذ مبلــغ وقــدره ( 13000$ثالثــة عــر ألــف دوالر
أمريــي فقــط ال غــر) والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة الســند لصالــح طالــب
التنفيذ مبلغ وقدره  13000$باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أســبوعن وإذا مل تحرض
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة
حرر يف 2022/6/22
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(إرسائيل) والقانون الدويل
السفري د .عبد هللا األشعل

والخالصة أن (إسرائيل) عنصر هدم
لسلطة القانون الدولي ،كما أنها قدوة
في المنطقة لهذا السلوك ،وال شك أن
واشنطن تستخدم الفيتو األمريكي حصرا
لحماية الجرائم اإلسرائيلية ،وال تحتمل نقد
التصرفات اإلسرائيلية من أي جهة لدرجة
أن واشنطن قررت االنسحاب من بعض
الوكاالت المتخصصة عندما الحظت أن
هذه الوكاالت تفتح الباب النتقاد العرب
لـ (إسرائيل) مثل منظمة العمل الدولية
ومنظمة اليونسكو والصحة العالمية
وغيرها.

ولــدت (إرسائيــل) منــذ البدايــة كتجســيد أويل للمــروع الصهيــوين،
وإذا كان املــروع يقــي بتجميــع اليهــود يف دولــة واحــدة ألي مــكان
ثــم يف فلســطن ،فــإن هــذا املــروع حــن ظهــر كان منســجام مــع قواعد
االستعامر الغريب الذي يقوم عىل سمو العرق الغريب عىل بقية األعراف
األخرى ،وأن االستعامر نفسه يفرتض أن الشعوب األخرى تعاين التخلف
والرببريــة ،ويريــد أن يقودهــا إىل الحضــارة واملدنيــة ،ومعنــى ذلــك أن
العــامل حــن ظهــر املــروع الصهيــوين كان منقســام إىل ســادة وعبيــد،
والدليــل عــىل أن املــروع الصهيــوين ولــد مــن رحــم االســتعامر ،وثقافتــه
أن هذا املروع يفرتض أن فلسطن أرض بال شعب وأن اليهود شعب
بال أرض ،والفارق بن املروع الصهيوين واالستعامر ،هو أن املروع
يريد أن يحل اليهود محل سكان البالد األصلين ،يف حن أن االستعامر
مهمتــه أن تســتغل الشــعوب األخــرى ويســيطر عليهــا مكافــأة لتفوقــه
العنــري والحضــاري ،أمــا الواليــات املتحــدة فهــي حالــة خاصــة ،وهــي
أن املكتشــفن أبــادوا األعــراق األخــرى وحلــوا محلهــا ومل يجــدوا غضاضــة
يف ذلــك ،ألنهــم هــم الذيــن وضعــوا قواعــد القانــون الــدويل والعالقــات
الدوليــة يف ذلــك الوقــت ،وهــذه النقطة هي من أســباب كثرية للتعاطف
بــن (إرسائيــل) والواليــات املتحــدة ،فاملــروع الصهيــوين واملــروع
األمريــي يقومــان عــىل أســاس إبــادة ســكان البــالد األصليــن حتــى تخلــو
األرض لهــم ،إنهــم ال يســتحقون الحيــاة وهنــاك مصــادر فكريــة كثــرية لهــذا
الفكر والســلوك االســتعامري ،وأهمها نظرية دارون ،وهي البقاء لألقوى
واألصلح ،وهذه النظرية ال تزال صحيحة يف سلوك الغرب حتى اليوم فـ
(إرسائيــل) قامــت أساســا يف ضــوء القانــون الــدويل التقليــدي الــذي كان
يبيــح حــق الفتــح والغــزو لألقــوى ،وأن ســيطرته عــىل الســكان واألرض هــي
مكافــأة لتفوقــه ،ولذلــك ظهــر املــروع الصهيــوين واضحــا منــذ البدايــة،

ولكن الذي تغري هو قواعد القانون الدويل التي وضعتها أوروبا فيام بعد
والتــي أســمت نفســها األمــم املتدينــة ،وحتــى بعــد أن اســتقلت األقاليــم
التــي كانــت مســتعمرة كان اســتقاللها ظاهريــا ونظريــا ،وظلــت الــدول
املستعمرة تعتربها توابع لها ،ولذلك قامت العالقات الدولية والقانون
الــدويل عــىل قواعــد مجــردة وتختلــف يف تطبيقاتهــا حســب األطــراف
التــي تقــف مصالحهــا أو ترتبــط بهــا ف ـ (إرسائيــل) قامــت عــىل أســاس قــرار
التقســيم ،ومــع ذلــك رفــض هذا التفســري ُ
وأ ّكد منــذ البداية أن (إرسائيل)
ُ
هبطت من الخيال التاريخي إىل الواقع بقرار التقسيم ،وليس هذا القرار
شــهادة ميــالد لهــا كــام أنهــا ليســت ملزمــة مبا جــاء فيه ،وهذا هو الســبب
بــأن (إرسائيــل) اســتخدمت قــرار التفصيــل لــي تنتقــد العــرب الذيــن
أنكــروه حتــى إذا مــا اعرتفــوا بــه أنكرتــه (إرسائيــل) ،وقــرار التقســيم يناقــض
ميثــاق األمــم املتحــدة ،ومــع ذلــك قبلــت األمــم املتحــدة (إرسائيــل) يف
 11مايــو  1949بقــرار مــروط ،وقــررت أن (إرسائيــل) اســتوفت رشوط
املــادة الرابعــة مــن امليثــاق ،وهــي أنهــا دولــة ،وأنهــا مســتقلة ،وأنهــا راغبــة
يف حفظ السلم واألمن الدويل ،وأنها قادرة عىل ذلك ،ثم إن (إرسائيل)
قبلت امليثاق ألدائه ومبادئه ،ومع ذلك فإن (إرسائيل) هي الدولة األبرز
التــي تشــعر باضطهــاد األمــم املتحــدة لها ،وبأن العرب يســتخدمون األمم
املتحــدة ضدهــا علـ ًـام بــأن الــروط الــواردة يف قــرار قبــول (إرسائيــل) يف
عضويــة األمــم املتحــدة مل تتحقــق فوجب إســقاط عضويتها ،فإذا كانت
رشعيــة ميالدهــا باطلــة فــإن رشعيــة قــرار عضويتهــا باطلــة ،أيضــا يضــاف
إىل ذلــك أن (إرسائيــل) رضبــت رقــام قياســيا يف امتهــان قــرارات األمــم
املتحدة وعدم احرتامها ،وعليه فإن هذه الحقيقة باإلضافة إىل ســقوط
الــروط التــي قبلــت بهــا واعتربتهــا نظامــا عنريــا بنــص قــرار الجمعيــة
العامة لألمم املتحدة  1975كل ذلك يرشح (إرسائيل) بانتزاع الرعية

الوهميــة التــي ادعتهــا ،ولذلــك نحن نقول إن (إرسائيل) ولدت خارج رحم
القانــون الــدويل وانتهكــت جميــع قواعــده ،وعــىل ســبيل املثــال فهــي ال
تعترب نفسها سلطة محتلة كام تقول القرارات ،وحتى لو اعتربت نفسها
ســلطة محتلــة فإنــه ال ينطبــق عليهــا قواعــد قانون االحتــالل الحريب ،بينام
حــاول بعــض الكتــاب الصهاينــة أن يصنفــوا االحتــالل اإلرسائيي لألرايض
العربية بأنه احتالل طويل املدة ،واملالحظ أن كل األرايض العربية التي
تدعــي أنهــا ملك لها ،إضافة إىل فلســطن التي تزعم
احتلتهــا (إرسائيــل) ّ
أنهــا اســرتدتها بعــد أن مــرت مبرحلــة وصفــت فيهــا األرايض الفلســطينية
ٍ
أراض متنــازع عليهــا ،وضمــت القــدس منــذ عــام  ،1967وترفع زورا
بأنهــا
وبهتانــا شــعار الســالم ،وهــي تقصــد الســالم املقابــل للفلســطينين لــي
تخلو األرض لها دون منازع.
والخالصــة أن (إرسائيــل) عنــر هــدم لســلطة القانــون الــدويل ،كــام أنهــا
قدوة يف املنطقة لهذا الســلوك ،وال شــك أن واشــنطن تســتخدم الفيتو
األمريــي حــرا لحاميــة الجرائــم اإلرسائيليــة ،وال تحتمــل نقــد الترفات
اإلرسائيليــة مــن أي جهــة لدرجــة أن واشــنطن قــررت االنســحاب مــن بعــض
الــوكاالت املتخصصــة عندمــا الحظــت أن هــذه الــوكاالت تفتــح البــاب
النتقاد العرب لـ (إرسائيل) مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو
والصحــة العامليــة وغريهــا ،ومعنــى ذلــك أن واشــنطن تعتــرب انتصــار
املــروع الصهيــوين وانحســار القانــون الــدويل يف املنطقــة العربيــة
مــن أهــم إنجازاتهــا ،ولذلــك ال يحــق لواشــنطن أن تنتقــد ســلوك موســكو
الهــادف إىل حاميتهــا مــن الغــرب .فــإذا كانــت (إرسائيــل) تشــيع الفوىض
يف املنطقة وال تسهم يف استقرار املنطقة وإشاعة العدل والسلم فيها،
فإن هذا العامل من املربرات القوية التي ميكن أن نسوقها حتى نفكك
(إرسائيل) والحركة الصهيونية وفق مروعنا الذي فصلنا بعض نقاطه.

هواجس إرسائيلية تسبق زيارة بايدن
لــدى متابعــة مــا كتــب يف (إرسائيــل) عــن الزيــارة التــي يعتــزم الرئيــس
األمريي ،جو بايدن ،القيام بها إىل املنطقة العربية يف أواسط الشهر
املقبــل (يوليــو /متــوز) ،وتشــمل باألســاس (إرسائيــل) والســعودية ،لن
يستصعب القارئ استنتاج أن املؤسستن ،السياسية واألمنية ،باتتا
منــذ اآلن تصــوران مسـ ً
ـتقبال مــن املتوقــع أن يرتتــب عــىل هــذه الزيارة،
تتمكــن فيــه دولــة االحتــالل مــن االطمئنان إىل "حتمية" حل مشــكالتها
اإلقليمية ً
وفقا لرؤيتها ،وال سيام املشكالت املرتبطة بامللفن األشد
استعصا ًء من وجهة نظرها :اإليراين والفلسطيني.
بطبيعــة الحــال ،تشــمل أجنــدة زيــارة بايــدن عــدة موضوعــات ،يبــدو أن
أبرزهــا يرتبــط بتعزيــز مــا وصفتــه (إرسائيــل) (بالتزامــن مــع كتابــة هــذه
السطور) بأنه "تحالف الدفاع الجوي يف الرق األوسط" ،يف مواجهة
ترسانة الصواريخ والطائرات املسرية اإليرانية.
ومالحــظ أن موضــوع هــذا الدفــاع الجــوي طــاغ بصــورة الفتــة للنظر عىل
التحليــالت اإلرسائيليــة منــذ معركــة ســيف القــدس يف مايــو /أيــار
 ،2021حيــث تتشــارك معظــم تلــك التحليــالت يف رؤيــة تذهــب إىل
أن أحد أهم الدروس املستخلصة من تلك املعركة ،فيام يخص محور
معا أول
القــوى الدائــرة يف فلــك طهــران ،متثــل يف تحــرك عنارص منها ً
مــرة ،وبصــورة فاعلــة ،ملســاعدة أحــد أعضــاء املحــور يف معركتــه ضــد
إرسائيــل .ويف الوقــت الحــايل ،أمســت هذه القوى تتبنى اســرتاتيجيا

تتجــه أكــر فأكــر نحــو تحجيــم جهــد جيــش االحتــالل اإلرسائيــي،
واملساس بالردع ،وتقويض اإلحساس باألمان يف (إرسائيل).
وكان مثــة درس آخــر مــن معركــة ســيف القــدسً ،
وفقــا للقــراءات
اإلرسائيليــة ،مــؤداه أن ســيناريو قتــال متعــدد الجبهــات هــو مبنزلــة
تهديــد حقيقــي يجــب االســتعداد ملواجهتــه بانتهــاج عقيــدة عمــل
مالمئة للتعامل مع هذا السيناريو املعقد ،مع التشديد عىل الجهد
الدفاعــي ،وعــىل الجبهــة الداخليــة .ويف هــذا الشــأن ،ذكــرت عــدة
معاهد لدراسة السياسات واالسرتاتيجيات أن الراكة االسرتاتيجية
مع الواليات املتحدة تشــكل مرســا ًة أساســي ًة يف نظرية األمن القومي
يف (إرسائيــل) ،وغيابهــا أو حتــى أي تــآكل فيهــا ،ســيجعل من الصعب
عىل (إرسائيل) تحقيق أهدافها من الناحيتن ،العسكرية والسياسية.
ويف ضوء ذلك ،عىل (إرسائيل) املحافظة عىل التعاون االسرتاتيجي
ذخرا لهذه
والعمــالين مــع الواليــات املتحــدة ،وتعزيز مكانتهــا بصفتها ً
األخــرية يف املنطقــة ،واألخــذ يف االعتبــار "الخطــوط الحمــراء" لــإدارة
األمريكية فيام يتعلق بالقضايا اإلقليمية الجوهرية.
ومــع تأكــد زيــارة الرئيــس األمريــي ،نرت تقارير عن توســط الواليات
املتحــدة بــن (إرسائيــل) والســعودية ومــر ،مــن أجــل تســوية وضــع
ً
ووفقــا لتقريــر
الجزيرتــن الواقعتــن عــىل مدخــل خليــج إيــالت.
أصــدره مركــز أبحــاث السياســة واالســرتاتيجيا املائيــة يف جامعــة

حيفــا ،فــإن خطــوة التســوية هــذه ملحــة ورضوريــة ألمــن (إرسائيــل) يف
أي اتفــاق يجــري التوصــل إليــه بــن هــذه الــدول .وتقــع مضائــق تــريان
وجزيرتــا تــريان وصنافــري يف أقــىص جنــوب خليــج إيــالت ،يف الطريــق
املؤديــة إىل رشقــي البحــر األحمــر .وبحســب أدبيــات هــذا املعهــد
وعمومــا ،لهــذه املضائــق أهميــة اســرتاتيجية بالنســبة إىل (إرسائيــل)،
ً
وإغــالق املريــن لهــا أمــام عبــور الســفن املتجهــة إىل (إرسائيــل) ،أو
املنطلقــة منهــا ،كان مــن بــن األســباب التــي أدت إىل نشــوب حــريب
الســويس  ،1956وحزيــران  .1967ومجــرد هــذا األمــر أدى إىل إعطــاء
خاصــا يف إطــار اتفاقيــة الســالم
اهتاممــا
تلــك املنطقــة الحساســة
ً
ً
بــن (إرسائيــل) ومــر يف  ،1979والتــي جــرى خاللهــا االلتــزام بحريــة
املالحــة مــن (إرسائيــل) وإليهــا يف هــذه املضائــق ،كــام وضعــت آليــة
لنــزع الســالح مــن هــذه املنطقــة ومراقبتهــا بواســطة قــوة مراقبــن مــن
األمم املتحدة برئاسة الواليات املتحدة .ويشار هنا إىل أن السعودية
"ورثــت" ً
أيضــا ،لــدى إعــادة مــر الجزيرتــن إليها ،اتفــاق هذه األخرية
مــع (إرسائيــل) املتعلــق بهــذه املنطقــة ،إمنــا مــن دون أن تكــون طرفــاً
فيه .ومنذ ذلك الحن ،رصحت الســعودية ،يف الظاهر ،بأنها ال تجد
نفسها ملزمة مبا تضمنه االتفاق ،وبضامن حرية املالحة (إلرسائيل).
ومــن هنــا ،نشــأت الحاجــة إىل تســوية مبــارشة مــع الريــاض بــروح ذلــك
االتفاق.

أنطوان شلحت

وكان ثمة درس آخر من معركة سيف
ً
وفقا للقراءات اإلسرائيلية ،مؤداه
القدس،
أن سيناريو قتال متعدد الجبهات هو بمنزلة
تهديد حقيقي يجب االستعداد لمواجهته
بانتهاج عقيدة عمل مالئمة للتعامل مع هذا
السيناريو المعقد.

األوضاع العربية وزيارة بايدن“ ..تجي تفهم تدوخ!”
عيل الزعرتي
رأي اليوم

وفي جنين تقتل (إسرائيل) ثالثة شباب
غدرا في الفجر .األسرى الفلسطينيين
ً
يعيشون لعقود في السجون ،ومنهم طفل
ونفسيا تجرجره الشرطة
عقليا
غير مقتدر
ً
ً
“اإلسرائيلية” للمحكمة وتعود به غير عالم
بما يحصل له والقاضي ال يريد إخالء سبيله.

كان للعقيــد قــرارات غــري مفهومــة لكنهــا كانــت واجبــة التنفيــذ .قصــة تقــال
عــن قــراره ذات يــوم بطــرد العاملــة األجنبيــة مــن ليبيــا “الجامهرييــة” وحينهــا
وقــع الفــأس عــىل العاملــة التونســية التــي كانــت تديــر املخابــز .خــرج العــامل
بــن ليلــة وضحاهــا واختفــى الخبــز وجلــس تونــي عــىل رصيــف يف الحــدود
مشــدوهً ا فســألوه عــام يشــعر بــه فقــال عبارتــه الشــهرية “تجــي تفهــم تــدوخ”.
واليــوم نحــن هــذا الخبــاز التونــي وقرارات العقيد هي مجا ًزا ما يشــكل هذه
املسارات العربية غري املفهومة واجبة التنفيذ أردنا أم اعرتضنا.
“إرسائيليــا” ،الرئيــس األمريــي يؤكــد أن زيارتــه القادمة للمنطقة هي لضامن
ً
أمــن “إرسائيــل” .بــكل رصاحــة .واالتحــاد األورويب يــرف عــىل توقيــع مذكرة
تفاهــم بــن مــر و(إرسائيــل) إليصــال الغــاز ألوروبــا ليكــون ً
جزئيــا للغاز
بديال ً
الرويس .ويف املغرب تتواىل االتفاقيات مع “إرسائيل” لبناء الرق األوسط
الجديــد .ولإمــارات يطــري اإلرسائيليــون للتشــاور والســياحة والتجــارة فيــام
تتحــدث األخبــار عــن النيــة اإلرسائيليــة لبنــاء درع صاروخــي وحلــف إرسائيــي
عريب مشــرتك بوجه إيران يبدو أن بايدن يريد طرحه حينام يزورنا مبنتصف
متوز/يوليــو ،ليضمــن أمــن (إرسائيــل) .ال تخــى (إرسائيــل) مــن إخــراج مطــار
دمشق من العمل أو استخراج غاز لبنان أو قضم األقىص اليومي .وتبيع املاء
لــألردن الــذي ال فــرات وال نيــل وال يرمــوك يســقيه وتفتــح رشكاتهــا ملنتجاتهــا
أســوا ًقا عربي ًة مل تكن تحلم بها .رمبا الرق األوســط الجديد هو هذا .كثري
“إرسائيليا” بهــا“ .إرسائيل”
مــن الخطــوط الحمــراء وأكــر منهــا عدم االكــرتاث
ً
كام يبدو هي قلب األمة العربية! ومن سيطعن يف قلبه؟
ـطينيا ،ويف جامعــة النجــاح الفلســطينية يــرب رجــال أمنهــا املــدين
فلسـ ً

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

الفلســطيني الطلبــة واألســاتذة إخوتهــم الفلســطينين لخروجهــم مبظاهــرة
سلمية .رضب وركل متوحش كام نقلته كامريات الهواتف .ويف جنن تقتل
“إرسائيــل” ثالثــة شــباب غــد ًرا يف الفجــر .األرسى الفلســطينين يعيشــون
عقليــا ونفسـ ًـيا تجرجــره الرطة
لعقــود يف الســجون ومنهــم طفــل غــري مقتــدر
ً
“اإلرسائيليــة” للمحكمــة وتعــود بــه غــري عــامل مبــا يحصــل له والقــايض ال يريد
إخــالء ســبيله .تقتتــل عائــالت فلســطينية مبعــارك حقيقيــة بالســالح النــاري
ً
وفعال
عــىل خلفيــات تنافســية حاراتيــة ال عالقة لها بالــذل “اإلرسائيي” لهم.
تحتار من قسوة الفلسطيني عىل أخيه ثم تلعن قسوة “اإلرسائيي” وترتحم
يوميا.
عىل الشهداء الذين يصطادهم الجيش “اإلرسائيي” ً
عربيــا ،تســتمع للجامعــة العربيــة تقــول أن املشــكلة اليــوم هــي يف تنافــس
ً
الــدول الكــربى وتهميــش القضيــة الفلســطينية .تقولهــا الجامعــة مــن بــاب “أنــا
ال أزال أتنفــس” ،وترجــو لهــا العافيــة عــىل عتبــة القمــة القادمــة يف الجزائــر.
غر ًبــا منهــا يف ليبيــا يســارع مرشــحو الرئاســة لتســويق أنفســهم والحصــول
عــىل التأييــد مــن كل ســفري أورويب يلتقيهــم وليــس مــن الليبيــن ،وال تــدري
مــن يحكــم ليبيــا ومــن أي ركــن .املنفــي أم باشــاغا أم هــو دبيبــة أم حفــرت أم
ســيف اإلســالم لكــن الســيدة ويليامــز تبــذل جهودهــا كالنافــخ يف القربــة
املثقوبــة .أمــا يف تونــس ،فــدرس يف فصحــى وغريــب السياســة بــن الرئيــس
املنتخــب وحكومتــه وغرميهــا النهضــوي والعــاميل اللذان يشــرتكان فقط يف
غايــة إســقاط الرئيــس .تجهــل مــن منهــم عــىل حــق وكيــف ومــن ســيوافق عــىل
الدســتور الحديــد مــع عــدم وجــود مجلــس الشــعب .ويف الســودان انقــالب
وليــس انقال ًبــا ومظاهــرات وغــاز مســيل للدمــوع وبعــض القتــىل وتريحــات

" تعبر عن رأي أصحابها

يف التعليــم واالقتصــاد والوعــظ مــن سياســين كانــوا زعــامء انفصــال وســفن
تغــرق يف البحــر وال كهربــاء واشــتد الغــالء واقتتلــت القبائــل يف دارفــور يف
عــودة للمربــع األول مــن النــزاع األهــي .أمــا يف األردن فاملواطــن يضــع يــده
عــىل قلبــه ثــم يف جيبــه ثــم يحــك رأســه من صــداع الغالء .يذكره وزراؤه بشــح
امليــاه ورفــع ســعر الوقــود لكيــال ينــى ويقتصــد .وهــل يوجــد مــن داع لذكــر
العراق وسوريا ولبنان؟
القامئــة تطــول .ففــي كل بلــد عــريب هنــاك مــن األحــداث مــا يجــايف املنطــق
واملشاعر وما ميأل املقاالت والتحليالت .فأين املشكلة؟
هنــا العــرب :األمنــاط املتضــادة والتباعــد االختيــاري وانعــدام الثقــة .تتجــاور
عندنــا واحــات الرخــاء وصحــاري الفقــر .هنــا مرفــوع الــرأس بالصهيــوين وآخــر
مخنــوق الــرأس بقبضتــي الصهيــوين .هنــا الغانــم يف وطينتــه وهنــا املجعجــع
يف تبعيته .هنا ،الحلم األقدس لشــبابنا وكهولنا هو الهجرة ،واألســف األكرب
لكبارنا هو أنهم مل يهاجروا .هنا األمة التي ال تريد لها مكانا يف التاريخ كأمة
كانــت وميكــن أن تعــود لتكــون .هنــا املســري العــريب املجمــل بالوطنيــة التــي
تســمح بالتناقضــات الصارخــة وكأنهــا طبيعيــة .فلــو كان فينــا وطنيــة حقيقيــة
ملــا كان فينــا طائفيــة وأقليــات منبــوذة وفقــري وال كان فينــا أميــة وعاملة أطفال
وال حاج ـ ًة للرحيــل للعــالج وال للهجــرة وال فســاد ينخــر املؤسســات .وال تركنــا
ً
ً
وصوماال ومينًا ،يجوع .لكننا ،نحن ،رصنا
وشقيقا ،سودا ًنا
حيا بجوارنا يفتقر
األوطــان املســلوبة واملحتلــة واملرسوقــة واألوطــان املفســدة واملنقــادة نحــو
املصري املشرتك مع قلب األمة( ،إرسائيل)”.
ً
فعال“ ،تجي تفهم تدوخ”.
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خالل وقفة احتجاجية في غزة

عمال غاضبون يطالبون بالتحقيق يف تالعب "الشؤون المدنية" بملف تصاريحهم
العميص :وجود ألف موظف سلطة بكشوفات التصاريح "قضية فساد"
غزة /رامي رمانة:
دعــا عــامل غاضبــون إىل تشــكيل
لجــان حقوقيــة وقانونيــة مســتقلة مــن
مؤسســات املجتمــع املــدين واألهــي
ملراجعــة كشــوفات التصاريــح التــي
تصــدر للعمــل يف الداخــل املحتــل،
ومحاســبة كل مســؤول يثبــت تورطــه،
وذلــك يف أعقــاب الكشــف عــن إضافــة
أســامء موظفــني يف الســلطة بكوتــة
تصاريح العامل.
جاء ذلك خالل وقفة احتجاجية نظمها
اتحــاد نقابــات عــامل فلســطني ،أمــام
مقر هيئة الشؤون املدنية غرب غزة.
وأكــد رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات
العــامل ســامي العمــي ،أن التصاريح
التــي جــرى التوافــق عليهــا هــي حــق
للعامل ،وأن األجدر بالسلطة دعمها ال
إعطائها ملوظفيها.
وقــال العمــي يف حديثــه لصحيفــة
"فلســطني" عــىل هامــش الوقفــة ":إن
هيئــة الشــؤون املدنيــة تتالعــب يف
ملــف تصاريــح العــامل ،وهذا ما حذرنا
منــه ســابق ًا ،وقــد بلــغ التالعــب ذروتــه

بوجــود ألــف موظــف يعملــون بالســلطة
الفلســطينية ضمــن كشــوفات وأســامء
الحاصلــني عــىل تصاريــح للعمــل
بالداخــل املحتــل ،تحــت مســميات
متعــددة ،وذلــك مــن أجــل رشاء ذمم أو
مقابل رشا" ،وفق تعبريه.
وأضــاف العمــي أن وضــع أســامء
موظفني يف السلطة يف كوتة تصاريح
العامل" ،قضية فســاد واضحة مكتملة
األركان لــن ُيســمح باســتمرارها بــأي
شــكلٍ مــن األشــكال ،وهــي جرميــة
وطنية ورضبة يف ظهر العامل".
وحــذر رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات
العــامل أنــه إذ مل تســتجب هيئــة
الشــؤون املدنيــة "ملطلبهــم العــادل
والــرشوع بســحب تصاريــح املوظفــني
مــن كوتــة تصاريــح العــامل ،فــإن
خطواتهــم يف كشــف الحقيقــة والدفــاع
عــن حقــوق العــامل ســتبقى مســتمرة
لحني إجبارها عىل االستجابة".
وحــث العمــي األجهــزة األمنيــة يف
قطــاع غــزة عــىل تحمــل مســؤوليتها،
بســحب ترصيــح كل موظــف ســلطة

جانب من الوقفة
يثبــت حصولــه عــىل ترصيــح عمــل
باألرايض املحتلة.
واعتــر رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات
العامل أن ذلك التالعب مل يكن "ملف

( تصوير /محمود أبو حصرية )
الفســاد األول بالســلطة تجــاه العــامل،
بــل ســبقه خروقــات يف صنــدوق وقفــة
عــز ،ومســاعدات البنــك الــدويل اليت
ذهبت لغري مستحقيها".

خالل اجتماع دوري

اللجنة االقتصادية بـ"الترشيعي"
تبحث واقع العمالة يف القطاع الخاص

غزة /فلسطني:
بحثــت اللجنــة االقتصاديــة يف املجلــس
الترشيعــي خــالل اجتــامع دوري ملفــات عدة ،من
أهمهــا وضــع العاملــة يف القطــاع الخــاص وتــدين
أجورهــم ،وعــدد ســاعات العمــل ،والتأمــني عــىل
حياتهــم ،والتأمــني ضــد إصابــات العمــل ،حيــث
قــررت عقــد جلســة اســتامع لوكيــل وزارة العمــل
لبحث هذا امللف.
وحــر االجتــامع رئيس اللجنة االقتصادية النائب
يحيــى العبادســة ،ومقــرر اللجنة النائب يونس أبو

دقــة ،وعضواهــا النائبــان ســامل ســالمة ،ويوســف
الرشايف.
وناقشــت اللجنــة خــالل اجتامعهــا تقريــر وزارة
الزراعــة الــوارد إليهــا حــول موســم األضاحــي لهــذا
العــام ،ومــدى وفــرة األضاحــي وســبل رعايتهــا
وإعدادهــا بشــكل ســليم لتكــون جاهــزة ً
وفقــا
للمواصفات الفلسطينية.
وبحثــت اللجنــة عــدة ملفــات تتعلــق بعمل ســلطة
األرايض والقوانني والترشيعات الناظمة لعملها،
وذلــك ضمــن متابعــات اللجنــة ألعــامل الســلطة،

خاصــة عقــب أحــداث قريــة أم النرص شــامل قطاع
غزة.
كــام تطرقــت اللجنــة إىل ملف األرايض املمنوحة
للمؤسســات األهليــة ،حيــث قــررت اللجنــة عقــد
جلســة اســتامع لرئيس ســلطة األرايض حول تلك
امللفات.
وبحثــت اللجنــة تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة حــول مناقصــات رشكــة توزيــع الكهربــاء
يف عــام  ،2020للتأكــد مــن ســالمتها وفــق
الترشيعات والقوانني الفلسطينية.

"اإلحصاء" :انخفاض الصادرات والواردات
السلعية المرصودة يف أبريل

رام الله /فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،إن الصــادرات
انخفضت خالل أبريل/نيســان بنســبة  % 5مقارنة
مــع الشــهر الــذي ســبقه ،كــام انخفضــت بنســبة 3
 %مقارنــة مــع شــهر نيســان مــن عــام  ،2021حيــث
بلغت قيمتها  110.8مليون دوالر أمرييك.
وأضــاف اإلحصــاء ،يف بيــان صحفــي ،أمــس ،أن
الصــادرات إىل األرايض املحتلــة ســنة 1948
خالل الشهر املرصود ارتفعت بنسبة  % 2مقارنة
مــع الشــهر الــذي ســبقه ،وشــكلت الصــادرات إىل

"أرايض ال ــ "48نحــو  % 91مــن إجــاميل قيمــة
الصــادرات ،يف حــني انخفضــت الصــادرات إىل
دول العــامل بنســبة  % 43مقارنــة مــع شــهر آذار
املــايض .كــام انخفضــت الــواردات خــالل شــهر
نيســان بنســبة  % 7مقارنة مع شــهر آذار ،يف حني
ارتفعــت بنســبة  % 36مقارنــة مــع شــهر نيســان من
عــام  ،2021حيــث بلغــت قيمتهــا  664.4مليــون
دوالر أمرييك.
وارتفعت الواردات من "أرايض الـ "48بنسبة % 2
مقارنــة مــع شــهر آذار املــايض ،وشــكلت الواردات

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن السيد /منري سعيد عبد املحسن فياض قد تقدم لتسجيل
املال غري املنقول املبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال
مجــددا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرصف او املنفعة او امللكية أو التعدي
عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة األرايض
خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
.1اسم وعنوان طالب التسجيل :منري سعيد عبد املحسن فياض -القرارة
 .2اسم املدينة أو القرية :القرارة
.3اسم موقع االرض :وادي القرارة – سمريي السبع
 .4رقــم القســيمة" 16:ماليــة" (حســب ادعــاء املواطــن) رقــم القطعــة3:
"مالية" (حسب ادعاء املواطن)
2
نوع األرض :مريي
الحصة :كامال
املساحة 948:م
 .5الحدود مبوجب املخطط
الرشقي :زياد خلف عودة أبو حليب  ،الغريب :أحمد موىس إبراهيم أبو فياض
الشاميل :أحمد عطية عواد السمريي  ،الجنويب :شارع أسفلت بعرض  16مرت
.6كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل :والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن خليــل
فضــل محمــد فيــاض والتــي آلــت إليــه بالرشاء من أحمد عطية عواد الســمريي
واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

مــن "أرايض ال ــ "48نحــو  % 58مــن إجــاميل قيمــة
الــواردات لشــهر نيســان مــن عــام  .2022يف حــني
انخفضــت الــواردات مــن دول العــامل بنســبة % 16
مقارنة مع الشهر الذي سبقه .أما امليزان التجاري
الــذي ميثــل الفــرق بني الصادرات والــواردات ،فقد
ســجل انخفاضا يف قيمة العجز بنســبة  % 7خالل
شــهر نيســان مقارنــة مــع الشــهر الــذي ســبقه ،يف
حــني ارتفــع بنســبة  % 48مقارنــة مــع شــهر نيســان
من عام  ،2021حيث بلغت قيمة العجز 553.6
مليون دوالر أمرييك.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أرايض « مال غري منقول» تسجيال مجددا
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن السيد /أحمد موىس إبراهيم أبو فياض قد تقدم لتسجيل
املــال غــري املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه
تسجيال مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية أو
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعرتاضــه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة
األرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
.1اسم وعنوان طالب التسجيل :أحمد موىس إبراهيم أبو فياض  -القرارة
 .2اسم املدينة أو القرية :القرارة
.3اسم موقع االرض :وادي القرارة – سمريي السبع
 .4رقم القسيمة" 16:مالية" (حسب ادعاء املواطن) رقم القطعة" 3:مالية
" (حسب ادعاء املواطن)
2
نوع األرض :مريي
الحصة :كامال
املساحة 944:م
 .5الحدود مبوجب املخطط
الرشقي :منري سعيد عبد املحسن أبو فياض  ،الغريب :أحمد عطية عواد السمريي
الشاميل :أحمد عطية عواد السمريي  ،الجنويب :شارع أسفلت بعرض  16مرتًا
 .6كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل :والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن خليــل
فضــل محمــد فيــاض والتــي آلــت إليه بالرشاء من أحمد عطية عواد الســمريي
واملسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لريبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

وأشــار العمــي إىل أن الحصــار
املفــروض عــىل قطــاع غــزة منــذ 16
عام ـ ًا تســبب يف تعطيــل نحــو ربــع
مليــون عامــل عــن العمــل ،مــا يجعلهــم

يبحثون عن أنصاف الفرص لتشغيلهم
إلعالــة أرسهــم يف وقــت أدار الجميــع
ظهــره للعــامل وتركوهــم ملعاناتهــم
يغرقون يف وحل البطالة.
ونبــه إىل أن زيــادة أعــداد املســجلني
للعمــل يف الداخــل املحتــل لنحــو
( )90ألفــا يــدل عــىل تعطــش العــامل
للحصول عىل فرصة عمل.
ويؤكد العامل منري الوادية ( )56عاما
املشــارك يف الوقفــة ،حــق العامل يف
الحصــول عــىل فرصــة عمــل ،يف ظــل
واقع اقتصادي صعب مفروض عليهم
منذ سنوات طويلة.
وبــني الواديــة لصحيفــة "فلســطني" أن
آخر مرة حصل فيها عىل ترصيح عمل
يف الداخل املحتل عام  ،1999وكان
يعمــل يف مجــال البنــاء والتشــييد،
مشــري ًا إىل أن ســلطات االحتــالل بعــد
انــدالع االنتفاضــة الثانيــة منعــت عامل
غزة.
وأشــار الواديــة إىل أن التفاهــم بــني
غــزة وســلطات االحتــالل عــر الوســطاء
بالســامح لنحــو  30ألــف عامــل مــن

"التنمية" بغزة توضح معايير الصرف

رصف المنحة القطرية
لألرس المتعففة
يف غزة اليوم

غزة /فلسطني:
قــال رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــامر غــزة الســفري محمــد
العــامدي :إن اللجنــة وبالتعــاون مــع صنــدوق قطــر للتنميــة ،ســتبدأ
عمليــة رصف دفعــة شــهر يونيــو مــن املســاعدات النقديــة لــأرس
املستورة واملتعففة يف قطاع غزة اليوم الخميس.
وأوضــح الســفري العــامدي يف ترصيــح صحفــي ،أمــس :أن
املســاعدات النقديــة ســتقدم لنحــو  100ألــف أرسة مــن األرس
املستورة واملتعففة يف محافظات القطاع ،بواقع  100دوالر لكل
عائلة.
وبني أن عملية التوزيع ســتتم من خالل األمم املتحدة وعر مراكز
التوزيع التي حددتها يف محافظات قطاع غزة ،والبالغ عددها أكرث
من  300مركز ومحل تجاري.
مــن جانبهــا ،أعلنــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بغــزة ،معايــري رصف
الدفعة الـ  37من املنحة القطرية لأرس املتعففة يف قطاع غزة.
وقالــت املتحدثــة باســم الــوزارة ،عزيــزة الكحلوت ،إنه ســيتم رصف
املنحــة ملــن اســتلم أقــل مــن  28مــرة ،ومــن اســتلم  28مــرة ولديــه
عدد أبناء ُع ْزب  7فام فوق.
وأفــادت الكحلــوت بإيقــاف رصف املنحــة للمســافرين لحــني
عودتهم ،وممن ال ميتلكون هاتف نقال لحني تحديث بياناتهم عر
الدخول ،والعامل الذين لديهم تصاريح عمل بالداخل املحتل.
وكان املكتــب اإلعالمــي الحكومــي يف قطــاع غــزة أوضــح يف وقــت
ســابق ،أنــه تــم التوافــق عــىل تثبيــت ســعر رصف الـ ـ  100$الخاصــة
باملنحة ،مقابل  310شيقل.
وقــال" :فــرق ســعر الــرصف بحســب قيمــة الــدوالر أمــام الشــيكل
بالســوق يتــم االســتفادة منــه بزيــادة أعــداد املســتفيدين ،حيــث
سيتم الرصف هذا الشهر لعدد  103آالف مستفيد".

دولة فلسطني
مجلس القضاء األعىل
لدى محكمة بداية شامل غزة
يف القضية رقم 357/2021
يف الطلب رقم 2022/ 395
املســتدعي /حســني عبــد اللــه عبــد العزيــز عفانــة مــن بيــت حانــون هوية رقم
( ، )921181863وكيله املحامي /محمود رباح املدهون
املستدعى ضده /طالل خليل محمود املخلاليت  -مسافر خارج البالد.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 357/2021

إىل املستدعى ضده املذكور أعاله واملقيم يف خارج البالد ،نحيطكم علام
بأن املستدعي قد أقام عليك دعوى تنفيذ عيني لدى محكمة بداية شامل
غزة استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرا ألنك خارج البالد وبناء عىل
قــرار قــايض محكمــة بدايــة شــامل غزة يف الطلب رقم  2022/395بالســامح
لنا بتبليغك بالنرش املستبدل.
لذلــك يقتــي عليــك أيهــا املســتدعى ضــدك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد
عــىل دعــواه املعــني لهــا جلســة يف يــوم الثالثــاء املوافــق  28/06/2022الســاعة
الثامنة والنصف صباحا ،كام يقتي عليك أن تودع هذه املحكمة ردك التحريري
خــالل خمســة عــرش يوم ـ ًا مــن تاريــخ تبلغــك بهــذا الطلــب وليكــن معلوم ـ ًا لديــك أنه
إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول القانونية.
رئيس محكمة بداية شامل غزة

قطــاع غــزة للعمــل يف الداخــل املحتل
أعــاد إليهــم أمــل الخــروج مــن املــأزق
االقتصادي ،لكن مامطلة االحتالل يف
إصــدار التصاريــح مــن جهــة و"تالعــب
الشــؤون املدنيــة" مــن جهــة أخــرى
أصابهم باإلحباط.
مــن جهتــه مل يســتبعد العامــل
الخمســيني زهــري دواس ( 58عام ـ ًا)،
حــدوث تالعــب يف ملــف التصاريــح،
مبين ـ ًا أن اســمه أرســل مــع مجموعــة
أســامء يف ملــف واحــد قبــل ســتة
أشــهر ،فصــدر لهــم تصاريــح عمــل إال
هــو ،وحــني ســأل "الشــؤون املدنيــة"
أخــروه أن ملفــه يحتــاج إىل تحديــث،
ومــن ذلــك الوقــت وهــو يــرتدد عــىل
هيئــة الشــؤون املدنيــة بانتظــار صــدور
ترصيح له.
ويطالــب دواس يف حديثــه لصحيفــة
"فلســطني" بــأن يحصــل العــامل عــىل
فــرص عمــل ســواء يف داخــل قطــاع
غــزة أو يف الداخــل املحتــل للتخفيــف
مــن وطــأة أوضاعهــم املعيشــية
واالقتصادية.

ًّ
محل
بلدية رفح تخصص
تجار ًّيا لعرض منتجات
رياديات المدينة

رفح /فلسطني:
افتتح مركز الرامج النسائية مبدينة رفح أمس ،محل تريندز  22باملركز التجاري
وســط املدينــة ،الــذي خصصتــه بلديــة رفــح لصالــح املركــز بغــرض عرض وتســويق
منتجات الفتيات والنساء الرياديات باملدينة.
وحــر الحفــل نائــب رئيــس بلديــة رفــح محمــد دهليــز وأعضــاء املجلــس البلــدي
ومديــرو الدوائــر وعــدد مــن ممثــي املؤسســات األهليــة ومؤسســات املجتمــع
املــدين .وعــر دهليــز عــن أملــه بــأن ميثــل املحــل التجــاري أفق ـ ًا جديــد ًا لإلبــداع
ويســاهم بتحفيــز رياديــات املدينــة عــىل تطويــر مهاراتهــم ،مرد ًفــا" :تم تخصيص
املحــل التجــاري الــذي نفتتحــه اليــوم مــن قبــل البلديــة ضمــن الجهــود املســتمرة
لتفعيــل الرشاكــة املجتمعيــة مــع املؤسســات الفاعلة وإميا ًنا مــن البلدية بأهمية
دور املــرأة يف التطويــر والنهــوض باملجتمــع والــذي ال بــد أن ميــر مــن بوابــة تطويــر
قدراتها وتحفيزها عىل اإلبداع يف اإلنتاج".
بدورها ،شــكرت مديرة مركز الرامج النســائية نجاح عياش بلدية رفح عىل اللفتة
الكرمية وتخصيص املحل لغرض عرض وتسويق منتجات الرياديات باملدينة.
وقالــت عيــاش" :ســيمثل املحــل التجــاري فرصــة لدعــم الســيدات الرياديــات
اقتصاد ًيــا وتوفــري الدعــم لهــن مــن خــالل تســويق منتجاتهــن يف الســوق يف ظــل
الظروف االقتصادية املرتدية وتبعات الحصار املفروض عىل قطاع غزة".

رئيس الوزراء الرسيلنيك
يعلن انهيار اقتصاد بلده

كولومبو /األناضول:
أعلــن رئيــس الــوزراء الرسيالنيك رانيل ويكرمســينغ ،انهيار اقتصاد بالده بالكامل
وعدم قدرتها حتى عىل دفع مستحقات واردات البرتول.
وأضــاف يف كلمــة لــه بالرملــان ،أمــس ،أن رسيالنــكا تشــهد منــذ أشــهر أكــر أزمــة
يف تاريخها .وأوضح ويكرمســينغ أن بالده تشــهد أزمة كبرية تتجاوز شــح الوقود،
والغاز ،والكهرباء والغذاء.
وأضــاف" :اقتصادنــا انهــار متامــا" ،مشــريا إىل أن رسيالنــكا غــري قــادرة عــىل دفــع
مســتحقات واردات البرتول .وأكد أن الحكومة فوتت فرصة لحل األزمة الحالية،
دون مزيــد مــن التفاصيــل .وتعــاين رسيالنــكا منــذ عــدة أشــهر مــن نقــص حــاد
يف الغــذاء والوقــود واألدويــة .واندلعــت األزمــة االقتصاديــة ،وهــي األســوأ منــذ
اســتقالل البــالد عــام  ،1948بعــد أن أدت جائحــة كورونــا إىل انخفــاض كبــري يف
عائدات السياحة والتحويالت املالية من املغرتبني.
دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات
مراقب الرشكات

إعالن للعموم

تعلــن اإلدارة العامــة للــرشكات املحافظــات الجنوبيــة أن "رشكة كمبيوتر كونيكت
للتجــارة العامــة" وميثلهــا الســيد /محمــد رمضــان حســن أبــو عبــد اللــه ،ووكيلــه
املحامــي /صهيــب حمــودة ،واملســجلة لدينــا تحت رقــم 563145275 :بتاريخ
2008/11/17م تقدمــت بطلــب لزيــادة رأس مالهــا بإضافــة مبلــغ 400،000
دوالر أمرييك ،ليصبح رأس مال الرشكة  500,000دوالر أمرييك.
لذا ،من لديه اعرتاض عىل ما سبق ذكره ،التقدم بكتاب مسبب إىل اإلدارة
العامــة للــرشكات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي .غــزة -النرص  -أبراج املقويس-
خالل أسبوعني من تاريخ نرش اإلعالن .تحرير ًا يف2022/6/22 :م.
مراقب الرشكات
املستشار /يعقوب الغندور

عربي ودولي
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ًّ
ًّ
ً
عربيا يف يوليو لبحث قمة الجزائر
وزاريا
اجتماعا
بريوت تستضيف
الجزائر /وكاالت:
أعلــن األمني العــام لجامعة الدول العربية
ـاوري
أحمــد أبــو الغيــط ،عــن اجتــامع تشـ ّ
لــوزراء خارجيــة الــدول األعضــاء يعقــد
بالعاصمــة اللبنانيــة بــروت يف  2يوليــو/
متــوز املقبــل ،لبحــث ملفات قمة الجزائر
املقــررة مطلــع نوفمرب/ترشيــن الثــاين
.2022
ونقلت اإلذاعة الجزائرية الرسمية عن أبو
الغيــط قولــه أول مــن أمــس ،عــى هامــش
زيــارة إىل الجزائــر ،إن "هنــاك اجتامعــات
وزاريــة ولقــاءات أخــرى للتشــاور حــول
مجمــل امللفــات التــي ســتطرح عــى
القمة".
وأضــاف" :مــن هــذه االجتامعــات لقــاء
تشاوري قادم لوزراء الخارجية العرب يف

 1000قتيل يف
زلزال يرضب
أفغانستان

جانب من االجتامع التشاوري لوزراء الخارجية
بروت يوم  2يوليو املقبل".
ومل يكشــف أبــو الغيــط عــن طبيعــة
امللفــات املطروحــة ،عل ـ ً
ام أنه منذ إعان

( األناضول )

ـت يف
القمــة يــدور نقــاش حــول البـ ّ
تاريــخ ّ
مســألة رفــع التعليــق عــن عضويــة ســوريا
بالجامعــة ،وإعــادة إحيــاء مــرشوع إصــاح

الجامعة الذي تتبنّاه الجزائر.
وتحــدث عــن أنــه "يوجــد توافـ ٌـق عــى
غالبيــة القضايــا املطروحــة عــى الســاحة

العربيــة" ،وشــدد عــى أن "التشــاور حــول
هــذه القضايــا ( )..ســيتواصل خــال
األشهر القادمة".
والثاثــاء املــايض ،أنهــى أبــو الغيــط زيارةً
إىل الجزائــر دامــت يومــني ،عقــد خالهــا
محادثــات مــع الرئيــس عبــد املجيــد تبــون
ووزيــر الخارجيــة رمطــان لعاممــرة ،حــول
القمة.
تحضرات ّ
وعقب لقائه تبون ،قال أبو الغيط" :يبدو
يل َ
مؤكــد ًا أن هنــاك تحضــرات جزائريــة
جادة للغاية لهذه القمة".
ّ
ومــن املقــرر أن تحتضــن الجزائــر القمــة
يومــي  1و 2نوفمــرب املقبــل ،بعد
العربيــة َ
تأجلــت يف العامــني  2020و2021
أن ّ
بســبب تدابــر الحظــر للحــد مــن انتشــار
جائحة كورونا.

االتحاد اإلفريقي ينفي انسحابه

من اآلليـــــة الثالثيـــــة لحــــوار السودان

كابل /الجزيرة نت:
ســقط أكــر مــن  1000قتيــل و 1500جريــح جــراء زلــزال
رضب ،أمــس ،واليتــني بجنــوب رشقــي أفغانســتان ،فيــام
تواصــل الســلطات انتشــال الجثــث ونقــل املصابني إىل
املستشفيات عرب املروحيات وسيارات اإلسعاف.
ويف وقــت ســابق ،أعلنــت وكالــة إدارة الكــوارث
بأفغانســتان أن زلــزاال رضب رشقــي البــاد ،وخلــف عــددا
هائــا مــن القتــى والجرحــى .وقــال رئيــس الوكالة محمد
نســيم حقــاين إن غالبيــة الوفيــات املؤكــدة كانــت يف
إقليم بكتيكا.
وأضــاف أنــه تــم اإلبــاغ عــن وفيــات أيضــا يف إقليمــي
ننغرهــار وخوســت ،يف الوقــت الــذي تتحقــق فيــه
السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.
وقــال بــال كرميــي مســاعد املتحــدث باســم الحكومــة
األفغانيــة إن "الكثــر مــن املنــازل ُدمــرت ،وإن ســكانها ال
يزالون تحت األنقاض".

الخرطوم /األناضول:
نفــت بعثــة االتحــاد اإلفريقــي إىل الســودان ،أمــس،
انســحابها من اآللية الثاثية لتيســر الحوار الوطني
بالباد.
جاء ذلك يف بيان نرشته البعثة لتوضيح ترصيحات
للممثــل الخــاص لاتحــاد لــدى الخرطــوم محمــد
بلعيــش ،حــول االنســحاب مــن جلســات الحــوار
السوداين.
ّ
وذكــرت البعثــة أن االتحــاد اإلفريقــي شــارك بشــكل
فاعــل يف تأســيس اآلليــة الثاثيــة وأعاملهــا بصــورة
جادة.
وأوضحــت أن رئيــس البعثــة أكــد يف كلمتــه أنــه "لــن
يحــر بعــض األنشــطة بســبب عــدم الشــفافية..
وااللتــزام الدقيــق بعــدم اإلقصــاء يف العمليــة
السياســية ،مبــا يضمــن نجاحهــا متاشــيا مــع مبــادئ
وقيم االتحاد".
والثاثــاء املــايض ،قــال بلعيــش يف مؤمتــر صحفــي

بالخرطوم ،إن "االتحاد اإلفريقي ال ميكن أن يشارك
يف مســار ال تتبعــه الشــفافية والصــدق وعــدم
اإلقصاء".
وأضــاف" :لــن يشــارك االتحــاد يف مســا ٍر ليــس فيــه
احرتام لكل الفاعلني ومعاملتهم باحرتام تام وعى
ٌ
قدم املساواة".
وأفــاد أنــه "قــرر بنــا ًء عــى توجهات القيــادة اإلفريقية
بعــدم املشــاركة مســتقبا يف اجتامعــات التمويــه
واملراوغــة وعــدم الشــفافية" ،يف إشــارة للحــوار
السوداين املبارش.
واالثنــني ،قــال حــزب األمــة الســوداين بزعامــة مبارك
الفاضــل ،يف ترصيحــات نقلهــا إعــام محــي ،إن
اآلليــة الثاثيــة "فشــلت يف إنهــاء األزمــة السياســية
يف الباد".
وأشــار الفاضــل إىل أن رئيــس بعثــة األمــم املتحــدة
فولكــر برتــس "يجري مفاوضــات خلف الطاولة ،من
أجــل إعــادة قــوى الحريــة والتغير (االئتــاف الحاكم

السابق) إىل السلطة".
وتتكـ ّـون اآلليــة الثاثيــة مــن األمــم املتحــدة واالتحاد
اإلفريقي ومنظمة إيغاد.
ويف  8يونيــو /حزيــران الجــاري ،انطلقــت يف
الخرطــوم أوىل جــوالت الحوار املبارش برعاي ٍة أممية
إفريقية ،إلنهاء األزمة السياسية يف الباد.
ويف  12مــن الشــهر ذاتــه أعلنــت اآلليــة الثاثيــة
تأجيل جولة الحوار الثانية إىل موعد يحدد الحقا.
ومنــذ  25أكتوبــر /ترشيــن األول  ،2021يشــهد
الســودان احتجاجــات شــعبية تطالــب بعــودة الحكم
املــدين الدميقراطــي وترفــض إجــراءات رئيــس
مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح الربهــان االســتثنائية
التي يعتربها الرافضون "انقاب ًا عسكري ًا".
ونفــى الربهــان صحــة اتهامــه بتنفيــذ انقــاب
عســكري ،وقــال إن إجراءاتــه تهــدف إىل "تصحيــح
مســار املرحلــة االنتقاليــة" ،وتعهد بتســليم الســلطة
عرب انتخابات أو توافق وطني.

عمان والرياض تدعمان "جهود منع إيران من امتالك سالح نووي"

السعودية وتركيا" ..تطبيع كامل" يف العالقات يلوح يف األفق
أنقرة /وكاالت:
تعد زيارة ويل العهد السعودي محمد بن
ســلامن لرتكيــا األوىل منــذ ســنوات بهــدف
التطبيــع الكامــل للعاقــات التــي تــررت
بشــدة بعــد مقتــل الصحفــي الســعودي
جامل خاشقجي.
ومتثــل الزيــارة خطــوة يف إطــار جهــود
األمــر محمــد إلعــادة بنــاء صورتــه خــارج
منطقــة الخليــج وتــأيت يف وقــت يســعى
فيــه أردوغــان للحصــول عــى دعــم مــايل
مــن شــأنه أن يســاعد يف تخفيــف معانــاة
االقتصــاد الــرتيك املحــارص باملشــكات
قبل انتخابات رئاسية حامية الوطيس.
ويف أبريــل نيســان ،أجــرى أردوغــان
محادثــات منفــردة مــع األمــر محمــد يف
اململكــة بعــد حملــة اســتمرت ألشــهر
بغيــة إصــاح العاقــات بــني القوتــني
اإلقليميتــني ،مبــا شــمل إســقاط املحاكمــة
الخاصــة مبقتــل خاشــقجي يف إســطنبول
عام .2018
وقــال مســؤول تــريك كبــر لرويــرتز طلــب
عــدم نــرش اســمه إن الزيــارة ســتحقق
"تطبيعــا كامــا واســتعادة فــرتة مــا قبــل
األزمة" .وأضاف "حقبة جديدة ستبدأ".
وقــال املســؤول الــرتيك إن البلديــن رفعــا
القيــود املفروضــة عــى التجــارة والرحــات
الجويــة وعــرض املسلســات التلفزيونيــة
مــع إيقــاف التغطيــة اإلعاميــة الســلبية
املتبادلة.
وأضــاف أن اتفاقــات يف مجــاالت الطاقــة
واالقتصــاد واألمــن ســتوقع خــال زيــارة
األمــر محمــد ،بينــام يجــري العمــل أيضــا
عــى خطــة لدخــول الصناديــق الســعودية
أسواق رأس املال يف تركيا.
ومع ذلك ،أفاد املســؤول بأن املفاوضات

جانب من اللقاء

( األناضول )

بشــأن خط مبادلة عمات محتمل -والذي
ميكــن أن يســاعد يف إنعــاش احتياطيــات
تركيــا األجنبيــة املتناقصــة -ال تتحــرك
"بالرسعــة املطلوبــة" وســتتم مناقشــتها
عى انفراد بني أردوغان واألمر محمد.
إيقاف االنتقادات
ويقــوم األمــر محمــد بــأول جولــة لــه خــارج
منطقة الخليج منذ أكر من ثاث سنوات،
والتي شملت زيارة لألردن ومرص.
وتوترت العاقات بني أنقرة والرياض بشدة
بعــد أن قتلــت فرقــة ســعودية خاشــقجي
وقطعــت أوصالــه يف  2018يف قنصليــة
اململكة بإسطنبول .وألقى أردوغان باللوم
يف ذلك الوقت عى "أعى املستويات"
يف الحكومة السعودية.
ومتثــل الزيــارة تحــوال يف العاقــات بــني
البلديــن .وأوقفــت أنقــرة بالفعــل جميــع
االنتقــادات وأوقفــت املحاكمــة يف

جرميــة القتــل يف أبريــل نيســان ،وأحالــت
القضيــة إىل الريــاض يف خطوة اســتنكرتها
جامعات حقوق اإلنسان وانتقدتها أحزاب
املعارضة.
ويرتكــن األمــر محمــد عــى ثــروة اململكــة
الهائلة وقدرتها عى إنتاج النفط الستاملة
القــادة الغربيــني والــرشكاء التجاريــني عى
أمــل أن يــؤدي تغــر األوضــاع السياســية
يف املنطقــة والرتكيــز عــى اإلصاحــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة إىل تخفيــف
االنتقــادات املوجهــة إىل ســجله يف مجال
حقوق اإلنسان.
ومــن املقــرر أن يــزور الرئيــس األمريــي جو
بايدن الســعودية يف يوليو متوز يف وقت
تواجــه فيــه واشــنطن الصعــاب يف مواجهــة
ارتفاعــات قياســية يف أســعار البنزيــن
إضافة إىل ســعيها لبناء جبهة موحدة ضد
روسيا بعد غزوها ألوكرانيا.

وتــأيت الزيــارة يف الوقــت الــذي يواجــه فيه
االقتصــاد الــرتيك ضغوطــا كبــرة بســبب
تراجع اللرة وارتفاع التضخم إىل أكر من
 70يف املئــة .ويقــول محللون إن األموال
الســعودية والعملــة الصعبــة قــد تســاعد
أردوغــان يف حشــد الدعــم قبــل انتخابــات
مشددة بحلول يونيو حزيران .2023
وقــال املســؤول الــرتيك إن الســعودية قــد
تكــون مهتمــة بــرشكات تابعــة لصنــدوق
الــروة الــرتيك أو يف أماكــن أخــرى أو
بالقيــام باســتثامرات مامثلــة لتلــك التــي
قامــت بهــا اإلمــارات يف األشــهر القليلــة
املاضية.
وقــال كــامل كليجــدار أوغلــو زعيــم حــزب
الشــعب الجمهــوري ،حــزب املعارضــة
الرئيــي ،الثاثــاء املــايض إن أردوغــان
"ســيعانق الرجــل الــذي أمــر بقتــل"
خاشقجي.

وينفــي األمــر محمــد أي عاقــة له بجرمية
القتل.
بيان أردني سعودي
يف الســياق أكــد بيــان أردين ســعودي،
يف ختــام زيــارة بــن ســلامن إىل األردن،
"رضورة دعــم الجهــود الدوليــة ملنــع إيــران
مــن امتــاك ســاح نووي ،وضامن ســلمية
برنامجها النووي".
ودعــا البيــان إىل "تعزيــز دور الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة ،والحفــاظ عــى
منظومــة عــدم االنتشــار ،وإيجــاد منطقــة
رشق أوســط خاليــة مــن الســاح النــووي
وجميع أسلحة الدمار الشامل".
ويف الشــأن اليمنــي ،جــدد الجانبــان
دعمهــام الكامــل للجهــود األمميــة
واإلقليميــة الراميــة للتوصــل إىل حــل
ســيايس شــامل لألزمــة يف اليمــن ،وفــق
املبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا التنفيذيــة،
ومخرجــات الحــوار الوطنــي اليمنــي،
وقرارات مجلس األمن.
أمــا بالنســبة للملــف الســوري ،فشــدد
الجانبــان عــى "رضورة تكثيــف الجهــود
للتوصــل لحــل ســيايس لألزمــة الســورية
يحفــظ وحــدة ســوريا وســامة أراضيهــا
ويعيد لها األمن واالستقرار ويخلصها من
اإلرهــاب ،ويهيئ الظــروف الازمة للعودة
الطوعية لاجئني".
ويف الشــأن العراقــي ،شــدد الجانبــان
عــى مركزيــة أمــن العــراق وأن اســتقراره
ركيــزة ألمــن املنطقــة واســتقرارها ،وأكــدا
"وقوفهــام إىل جانــب العــراق الشــقيق
يف جهــوده املبذولــة لتحقيــق األمــن
واالســتقرار ومكافحــة اإلرهــاب وإعــادة
اإلعامر وتحقيق مستقبل أفضل للشعب
العراقي".

قطر تؤكد دعمها
للمسار السيايس
يف ليبيا

إسطنبول /وكاالت:
أكــدت قطــر ،أمــس ،دعمهــا للمســار الســيايس الليبــي ،وكافــة
الحلــول الســلمية التــي تحافــظ عــى وحــدة ليبيــا واســتقرارها
وسيادتها.
جــاء ذلــك خــال لقــاء وزيــر الخارجيــة القطــري محمــد بــن
عبدالرحمــن آل ثــاين مــع نظرتــه الليبية نجاء املنقوش ،خال
لقاء جمعهام يف العاصمة القطرية الدوحة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء القطريــة الرســمية "قنــا" أنــه جــرى خــال
اللقــاء "اســتعراض عاقــات التعاون الثنــايئ بني البلدين ،وآخر
مستجدات الوضع يف ليبيا".
وأضافــت أن آل ثــاين أكــد "دعــم دولــة قطــر الكامــل للمســار
الســيايس الليبــي ،وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة ،وكافــة
الحلــول الســلمية التــي تحافــظ عــى وحــدة ليبيــا واســتقرارها
وســيادتها ،وتحقيــق تطلعــات شــعبها الشــقيق يف التنميــة
واالزدهار".
مــن جانبهــا قالــت وزارة الخارجيــة الليبيــة يف بيــان نرشتــه عــى
فيســبوك ،إن املنقوش بحثت مع آل ثاين "ســبل الوصول إىل
االنتخابات الربملانية والرئاسية يف ليبيا".
وتتصاعــد مخــاوف مــن انــزالق ليبيــا مجــددا إىل حرب أهلية يف
ظــل وجــود حكومتــني متصارعتــني ،حيــث منــح مجلــس النــواب
الثقــة لحكومــة جديــدة كلفهــا برئاســة فتحــي باشــاغا وتعمل من
مدينة رست (وسط).
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يف
العاصمة طرابلس (غرب) تسليم السلطة إال لحكومة تأيت عرب
برملان منتخب من الشعب إلنهاء كل الفرتات االنتقالية.
ويأمل الليبيون أن يســهم إجراء انتخابات برملانية ورئاســية يف
إنهاء نزاع مسلح عاين منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

ويل عهد الكويت
يقرر حل الربلمان
والدعوة النتخابات
عامة

الكويت /وكاالت:
أعلــن ويل عهــد الكويــت الشــيخ مشــعل األحمــد الصبــاح
أمــس عــرب التلفزيــون الرســمي حل مجلس األمــة (الربملان)
والدعوة النتخابات عامة جديدة وفقا للدستور.
وقــال ويل العهــد يف خطــاب ســبقه خطــاب ألمــر الكويــت
الشيخ نواف األحمد الصباح يبارك فيه قرارات ويل العهد
"لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله".

تركيا :سيطرنا إىل
حد كبري عىل حريق
غابة مرمريس

أنطاليا /األناضول:
أعلن وزير الزراعة والغابات الرتيك وحيد كريشتيش ،سيطرة
فرق اإلطفاء عى حريق الغابة إىل حد كبر يف قضاء مرمريس
بوالية موغا غريب الباد.
وأوضــح الوزيــر الــرتيك يف ترصيح لألناضول أمس ،أن عمليات
اإلطفــاء اســتمرت بشــكل مكثــف مــدة  15ســاعة ،وأنــه متــت
السيطرة عى جزء كبر من الحرائق.
وأشــار كريشــتيش إىل مشــاركة  20مروحيــة و 14طائــرة يف
إخــامد الحريــق ،بجانــب العديــد من املركبــات التابعة ملديرية
الغابات ،وإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية "آفاد".
وذكــر أن حرائــق أخــرى اندلعــت يف منطقتي داتشــا وفتحية يف
الوالية بوقت مبكر صباح أمس ،إال أنه متت السيطرة عليها.
بدوره ،قال وزير الداخلية سليامن صويلو ،لألناضول ،إن 571
مركبــة تابعــة لـ"آفــاد" تواصــل عمليــات اإلطفــاء منذ مســاء أمس
الثاثاء.
وأضاف أن جميع الفرق املشاركة يف اإلطفاء مبا فيها عرشات
املروحيــات والطائــرات تقــوم بواجبهــا عــى أكمــل وجــه ،معربــا
عن أمله السيطرة الكاملة عى النران يف أقرب وقت.
من جهة ثانية أعلنت االســتخبارات الرتكية ،أمس" ،تحييد" 5
عنارص يف عمليتني منفصلتني مبنطقة غارا شاميل العراق.
وبحســب معلومات حصل عليها مراســل األناضول من مصادر
أمنيــة ،نفــذت االســتخبارات العمليتــني يف  17و 21يونيــو/
حزيران الجاري ضد تنظيم "يب يك يك".
وأضافــت املصــادر األمنيــة أن العمليتــني أســفرتا عــن تحييــد 5
عنارص من التنظيم.

أخبار وتتمات
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"العمل الحكومي" ُتص ِّدق عىل جملة قرارات وتسهيالت
ملــدة عــام ،واملوافقــة عــى رصف نفقــات
مــروع التمكــن والتميــز الخــاص بــوزارة
الربيــة والتعليــم ،وصدقــت عــى تكليــف
وزارة األشــغال العامــة واإلســكان بإجــراء
أعــامل الصيانــة واإلصــالح لــأرضار التــي
لحقــت بأبــراج بيســان بســبب أحــداث قريــة
أم النــرص ،وتخصيــص قطعتــي أرض إلنشــاء
مــدارس مبدينــة غــزة ،وقطعــة أخــرى برفــح
لبناء مقر للدفاع املدين.
وأقــرت مدونــة سياســات العمــل لقطــاع
رعايــة وكفالــة األيتــام ،وتكليــف وزارة
التنميــة الجتامعيــة بإصدارهــا ،ووافقــت
عــى تعديــل مســمى نقابــة الصاغــة وتجــار
املعــادن الثمينــة وإ ْتباعهــا لــوزارة القتصــاد
الوطنــي ،وإطــالق املرحلــة الثانيــة مــن
مســابقات الوظائف اإلرشافية ،التي تشــمل
رؤســاء الشــعب واألقســام ومــا بقــي مــن
الدوائر.
صدقــت عــى تكليــف وزارة املاليــة
كــام
ّ

غزة /فلسطن:
صدقــت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف
َّ
جلستها األسبوعية أمس عى جملة قرارات
وتســهيالت لقطاعــات عديــدة ،واســتمعت
إىل تقريــر مفصــل مــن وزارة الربية والتعليم
بشــأن ســر امتحانــات الثانويــة العامــة،
واطأمنــت عــى وصــول رحــالت الفــوج األول
مــن حجــاج بيــت اللــه الحــرام وترتيبــات وزارة
األوقاف لسفر حجاج الفوج األخر.
واطلعــت اللجنــة عــى نتائــج مشــاركة الوفــد
الحكومــي برئاســة وزارة الحكــم املحــي
يف مؤمتــر بلديــات العــامل الــذي عقــد
يف تركيــا األســبوع املــايض ،واعتمــدت
محــارض اجتامعــات لجــان الشــؤون اإلداريــة
والقتصادية واألرايض الحكومية ،وناقشت
ـددا مــن املذكــرات والتقارير املقدمة من
عـ ً
الوزارات واملؤسسات الحكومية.
وقــررت اللجنــة تجديــد عقــود موظفــي
التفتيــش العاملــن يف معــرب كــرم أبــو ســامل

بتحمــل تكاليــف التأمــن عــى الطلبــة
امللتحقــن بربامــج التدريــب املهنــي يف
وزارة العمــل ،واعتــامد مقــرح شــطب
املركبــات املتهالكــة ملــن يرغــب مــن
املواطنــن وفــق اآلليــات التــي ســتعلن عنها
لحقا وزارة النقل واملواصالت.
واعتمــدت اللجنــة إجــراء فحوصــات
الخدمــات الجديــدة يف مختــربات وزارة
القتصاد الوطني ،والتصديق عى رسومها
واعتــامد التوصيــات الصــادرة عــن مؤمتــر
التكنولوجيــا الرقميــة مــن أجــل كبــار الســن،
الــذي ُعقــد بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي
لالتصــالت ومجتمــع املعلومــات ،وإحالــة
عــدد مــن املوظفــن للتقاعــد املبكــر بنــا ًء
عى طلبهم.
كــام صدقــت عــى نظام التصــال الحكومي
املوحــد لــدى وزارة التصــالت وتكنولوجيــا
املعلومــات ،وتعميمــه عــى الــوزارات
واملؤسسات الحكومية.

"الصحة" تناقش تداعيات منع االحتالل إدخال األجهزة الطبية لغزة
غزة /فلسطن:
خاصــا مــع
نظمــت وزارة الصحــة لقــا ًء ًّ
املؤسســات الحقوقيــة اســتعرضت
تأ ُّثــر الخدمــات الصحيــة املقدمــة
للمرىض يف قطاع غزة ،بسبب تعنت
الحتــالل اإلرسائيــي ومنعــه إدخــال
املعدات واألجهزة وقطع غيار األجهزة
الطبية .واستعرض نائب املدير العام
للمستشــفيات بــوزارة الصحــة د .أميــن
ـلبيا
الفرا الخدمات الصحية وتأثرها سـ ًّ
مبنــع الحتــالل لدخول األجهــزة الطبية
وقطــع الغيــار ،مؤكـ ًـدا ســعي الــوزارة
لتوفر الخدمات الصحية والتجهيزات
واســتحداث الخدمــات املتطــورة
للتخفيــف مــن معانــاة املــرىض،
وتوفــر الحيــاة الصحيــة بأفضــل الطــرق
العالجية.
وشــدد عى أن الحتالل ل يزال ميعن
يف مامطلــة ومنــع دخــول األجهــزة

الطبيــة منهــا جهــاز تصويــر واكتشــاف
رسطــان الثــدي يف مجمــع نارص الطبي
والــذي يعتــرب مــن األجهــزة الرضوريــة
والهامــة لتشــخيص أورام الثــدي عنــد
الســيدات والتــي تــزداد يومــا بعــد
يــوم يف قطــاع غــزة .وأضــاف الفــرا ،أن
الحتــالل يســتمر يف منــع دخــول جهاز
قسطرة القلب ملجمع الشفاء الطبي،
حيــث ان الزديــاد املضطــرد ألمــراض
القلــب ورشايــن القلــب والحاجــة
إىل إجــراء عمليــات قســطرة قلبيــة
تشــخيصية وعالجيــة أصبحــت مــن
الخدمات املهمة إلنقاذ حياة املرىض
بعــد أن كانــت املعانــاة والتحويــل
للخارج وتخدم محافظة غزة والوسطى
والشــامل ،وىف ظــل تقــادم وتعطــل
الجهــاز الحــايل املوجــود ،أصبــح مــن
الــرضوري توفــر وإدخال جهاز قســطرة
جديد ملجمع الشفاء الطبي.

ط ً
"دعم الصحفيني" :االحتالل ُيارس ُ
رقا جديدة ملحاربة املحتوى الفلسطيني

غزة /فلسطن:
وثقــت لجنــة دعــم الصحفيــن تصعيـ ًـدا
ـرا ضــد املحتــوى الفلســطيني مــن
كبـ ً
قبــل مواقــع التواصــل الجتامعــي وخاص ًة
"الفيس بوك" ،اســتهدفت بشكلٍ خاص
صفحــات إعالميــة وحســابات لصحفيــن
بهدف طمس الرواية الفلسطينية.
وأوضحت لجنة دعم الصحفين أنه ويف
انتهــاك جديــد لحرية الرأي والتعبر التي
كفلهــا القانــون الــدويل ،حذفــت إدارة
"الفيــس بــوك" حســاب الزميــل الصحفــي
يحيى اليعقويب ،من صحيفة فلسطن.
وبينــت أنــه ومنــذ بدايــة الشــهر الحــايل
حزيــران  ،2022متــادت إدارة "فيــس
بــوك" يف سياســتها تحــت حجــج واهيــة،

إذ حجبــت إدارة "فيــس بــوك" صفحــات
وكالــة قــدس بــرس دون أي إنــذار مســبق،
بعــد أيــام قليلــة مــن تغطيــة الوكالــة
لعتــداءات الحتــالل عــى املســجد
األقــى ،والعــرض العســكري اإلرسائيــي
باألعالم يف القدس املحتلة.
كــام حذفــت إدارة "فيــس بــوك" صفحــة
موســوعة املخيــامت الفلســطينية إحدى
ُكــربى الصفحــات التوثيقيــة الفلســطينية
عــى مواقــع التواصــل الجتامعــي التــي
تأسســت عــام  ،٢٠١٩بعــد وصولهــا إىل
أكــر مــن  ٦٥ألــف متابــع ،وكذلــك إغــالق
صفحــة الصحفــي إيهــاب الجريــري،
والصحفي عي عبيدات.
كذلــك حذفــت "فيــس بــوك" عــرات

الصفحــات والحســابات الفلســطينية
التابعــة لجهــات إعالميــة وصحفيــن ،مبــا
ُيشــكل انتهـ ً
فاضحــا ملبــادئ حريــة
ـاكا
ً
التعبر والعمل الصحفي.
وقالــت لجنــة دعــم الصحفيــن" :إن
ً
ضغوطــا جديــدة
الحتــالل ميــارس
ملحاربــة املحتــوى الفلســطيني" ،مشــرة
إىل أن صحيفــة "هآرتــس" العربيــة ذكــرت
أمــس أن مصــادر فيــام يســمى بــوزارة
القضــاء اإلرسائيليــة ومؤسســة األمــن
مبشــاركة رئيــس جهــاز الشــاباك رونن بار
ناقشــت طر ًقا جديدة ملكافحة ما تدعيه
"التحريــض" عــى فيســبوك وشــبكات
التواصل الجتامعي.
ً
وذكــرت اللجنــة وفقــا إلحصاءاتهــا

الشــهرية أنــه ومنــذ بدايــة العــام الحــايل
 ،2022ســجلت أكــر مــن  75انتهـ ً
ـاكا
بحــق املحتــوى الفلســطيني للصحفيــن
واملواقع اإلعالمية.
ً
كام ســجلت أكر من  220انتهاكا خالل
العــام املــايض  ،2021مشــر ًة إىل أن
الهــدف مــن هــذا التضييــق هــو "تغييــب
الصوت الفلسطيني يف ظل املخططات
اإلرسائيليــة املســتمرة ،التــي تســتهدف
الوجود الفلسطيني واقتالعه من أرضه".
وناشــدت اللجنــة ،املؤسســات الدوليــة
وعى رأسها التحاد الدويل للصحفين،
ومنظمــة اليونســكو ومؤسســة مراســلون
بــال حــدود للضغــط عــى إدارة رشكــة
"ميتــا" -ومنصــات التواصــل الجتامعــي

التــي متــارس ازدواجيــة يف التعامــل
واملعاير".
ولفتــت إىل أن حجــم النتهــاكات
املتصاعــد لـ"فيــس بــوك" يجــب أن ينبــه
املجتمــع الــدويل إىل رضورة تطويــر
آليــات مســاءلة قانونيــة دوليــة لتشــمل
حظــر السياســات التمييزيــة اإللكرونيــة
ومحاســبة الــركات الخاصــة التــي تنتهــج
تلك السياسات.
وشــددت عى أن "فيس بوك" ل ميتلك
بــأي شــكل مــن األشــكال الحــق يف تقييــد
حريــة الــرأي والتعبــر والنــر ،لكونهــا
حقو ًقــا أصيل ـ ًة كفلهــا اإلعــالن العاملــي
لحقــوق اإلنســان والصكــوك الدوليــة ذات
الصلة.

الحتـالل يدمــر ً
منزل ومنشــآت ...
واندلعــت مواجهــات بــن الشــبان وقوات
الحتــالل قــرب موقــع جرميــة الهــدم،
أطلقت خاللها قنابل الصوت.
كــام هدمــت قــوات الحتــالل "إســطبال"
للخيــول يف بلــدة العيســوية للمواطــن
عــدي محيســن ،تبلــغ مســاحته  40مــرا
بزعم عدم الرخيص ،يف حن اقتحمت
القــوات بلــدة بيــت حنينــا وجرفــت أرضــا
فيها.
ويف غــرب رام اللــه ،حــارصت قــوات
الحتــالل برفقــة آليــات عســكرية منــزل
عائلــة األســر بــركات الخواجــا البالغــة
مســاحته  220مــرا مربعــا ،يف املنطقــة
الغربيــة مــن بلــدة نعلــن ،ودمرتــه دون
إخطــار مســبق بزعــم عــدم الرخيــص،
لكونــه يقــع يف املنطقــة املصنفــة (ج)
حســب اتفــاق أوســلو املشــؤوم بــن
منظمة التحرير والحتالل.
يذكــر أن قــوات الحتــالل تعتقل الخواجا
منــذ ال ــ 24ينايــر /كانــون الثــاين ،2022
وحكــم بالســجن  6أشــهر إداريــا ،يف حن
ُ
أمــى أكــر مــن  9ســنوات يف ســجون
ً
سابقا.
الحتالل
كــام دمــرت قــوات الحتــالل املدخــل
الغــريب لقريــة راس كركــر شــامل غــرب
مدينــة رام اللــه ،بزعــم أن األرض التــي
عليها الشارع "إرسائيلية".
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي راس كركــر
مــروان نوفــل بأن الشــارع الذي تم تدمره
كان معبدا جزئيا منذ  20عاما ،وأنه قبل

 3أشــهر تــم التنســيق ملبــارشة العمــل
عــى إعــادة تأهيلــه ،وبعــد يومــن مــن
مبــارشة العمــل اســتولت قــوات الحتالل
عــى اآلليــات وفرضــت غرامــة مالية عى
أصحابها.
ويف غــرب بيــت لحــم ،اقتحمــت قــوات
الحتــالل بتعزيــزات عســكرية منطقــة
"الزعنونــة" رشق بلــدة نحالــن ،ورشعــت
بهــدم غــرف زراعيــة عــرف مــن أصحابهــا
وليــد نجاجــرة ،وداود شــكارنة ،ومحمــد
عبــد الرحمــن نجاجــرة ،ومحمــد إبراهيــم
نجاجرة.
ويف جنــوب بيــت لحــم ،هدمــت قــوات
الحتــالل غرفــة زراعيــة يف منطقــة
"املصطــايس" للمواطــن رضار صــالح
بزعم عدم الرخيص.
جدار جديد واقتحامات
مــن جهــة ثانيــة ،رشع جيــش الحتــالل
أمــس يف بنــاء جــدار عنــرصي جديــد مــن
اإلســمنت املســلح عى طول مســار خط
التــامس الفاصــل بــن الداخــل املحتــل
والضفــة الغربيــة ،وميتــد مــن قريــة ســامل
شاميل غرب جنن حتى مستوطنة "بات
حيفر" غريب طولكرم.
وســيكون الجــدار بطــول  45كيلوم ـرًا،
ً
ضخام ومعدات
خرسانيا
ويشمل جدا ًرا
ً
حاميــة ووســائل تكنولوجيــة أخــرى،
بارتفــاع يصــل إىل  9أمتــار عنــد خــط
التامس بالقرب من قرية ســامل ،بحســب
بيان لجيش الحتالل.

صدق
وكان "الكابينيــت" اإلرسائيــي قــد ّ
يف أبريــل /نيســان املــايض عــى خطــة
وزيــر جيــش الحتــالل بينــي غانتــس لســد
الفتحــات يف الجــدار العنــرصي بــن
الضفــة والداخــل املحتــل ،وبنــاء جــدار
جديد بتكلفة تقدر بـ 360مليون شيقل.
وجــدد عــرات املســتوطنن أمــس
اقتحــام املســجد األقــى تحــت حراســة
مشددة من قوات الحتالل.
وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن عــددا مــن
املســتوطنن اقتحمــوا املســجد مــن
منطقــة بــاب املغاربــة ،ونفــذوا جــولت
اســتفزازية يف باحاتــه ،كــام أدوا طقوســا
تلمودية يف املنطقة الرقية منه.
ويتعــرض املســجد األقــى لقتحامــات
املســتوطنن بحاميــة قــوات الحتــالل
عــى مــدار األســبوع باســتثناء يومــي
الجمعــة والســبت ،عــى فرتــن صباحية
ومسائية ،يف محاولة لتغير األمر الواقع
ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وبشــأن مسلســل العتقــالت اليوميــة،
اعتقلــت قــوات الحتــالل هاشــم ذيــاب
ومحمــد فــروخ وعمــر الرشــق مــن مخيــم
شــعفاط شــامل رشق القدس ،واستولت
عــى خضــار مــن محــال تجاريــة ،يف حن
أبعــدت الشــاب شــادي أبــو اســنينة عــن
البلدة القدمية ملدة أسبوعن.
كــام اعتقلــت قــوات الحتــالل شــادي
عابديــن ،وأحمــد أبــو اســنينة ،وحمــودة
جابــر عقــب مداهمــة منازلهــم وتفتيشــها

والعبــث مبحتوياتهــا يف الخليــل ،كــام
اعتقلــت الشــقيقن ليــث ورائــد نعــرات
مــن جنــن ،يف حــن اعتقلــت وحــدة مــن
رشطــة الحتــالل الشــاب محمــود زكارنــة
مــن بلــدة قباطيــة يف أثنــاء وجــوده داخــل
األرايض املحتلة عام .1948
ومــن نابلــس ،اعتقلــت قــوات الحتــالل
املحــررة لينــا أبــو غلمــي ،ومــن طولكــرم
اعتقلــت الشــاب فــؤاد رمضــن ،ومــن
أريحا الشاب محمد صايف.
اعتداءات وتشييع
واعتــدت قــوات الحتــالل بالــرضب عــى
عدد من النشطاء واملتضامنن األجانب
واحتجــزت اثنــن منهــم يف مســافر يطــا
جنــوب الخليــل ،يف أثنــاء احتجاجهــم
عــى عمليــات التدريــب التــي تنفذهــا
القــوات لليــوم الثــاين تواليــا بــن منــازل
املواطنن يف منطقة املركز.
واســتولت قــوات الحتــالل عــى شــاحنة
محملــة بالتــن واحتجــزت  6عــامل ورعــاة
أغنام يف سهل موفية باألغوار الشاملية.
إىل ذلــك ،شــيعت جامهــر غفــرة يف
محافظــة ســلفيت الشــهيد عــي حــرب
( 27عامــا) يف موكــب انطلــق مــن أمــام
مستشــفى النجــاح يف مدينــة نابلــس
باتجــاه منــزل عائلتــه بقريــة "اســكاكا"
حيث ألقي عليه نظرة الوداع األخرة.
وحمــل املشــيعون الشــهيد حــرب عــى
األكتــاف وجابــوا بــه شــوارع القريــة
وصــول إىل مســجد القريــة ،حيــث أدوا

الصــالة عــى جثامنــه ،وســط أجــواء مــن
الحــزن والغضــب عــى جرائــم الحتــالل
ومســتوطنيه واإلعدامــات امليدانية التي
يرتكبونها بحق أبناء شعبنا ،قبل أن ينقل
إىل املقــربة ،حيــث ووري جثامنــه يف
الرى.
واعرضــت قوات الحتالل موكب جنازة
الشــهيد حــرب ،ومنعــت املشــاركن
مــن املــرور عــرب حاجــز حــوارة العســكري
جنــوب نابلــس ،وأجربتهــم عــى العــودة
والعبور عرب الطرق الداخلية املؤدية إىل
قريته يف "اسكاكا".
واستشــهد الشــاب حــرب مســاء أول مــن
أمــس مــن جــراء تعرضــه للطعــن بشــكل
مبــارش يف القلــب مــن مســتوطن رشق
سلفيت.
أمــا يف قطــاع غــزة فقــد أشــعلت قــوات
الحتــالل النــران يف أرايض املواطنــن
الزراعية رشق محافظة غزة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات
الحتــالل املتمركــزة يف مواقعهــا
العســكرية رشق حــي التفــاح رشق غــزة
أشــعلت النــران يف أرايض املواطنــن
الزراعية ،ما أدى إىل اندلع حرائق كبرة
فيها.
وأطلقت قوات الحتالل نران رشاشاتها
الثقيلــة وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع
تجــاه املزارعــن ورعاة األغنام يف منطقة
أبو صفية شاميل القطاع ،وأجربتهم عى
النسحاب من أراضيهم.

مــن جهتــه ،اســتعرض مديــر عــام
الهندســة والصيانــة مــازن العرايــي
واألوراق
املمنوعــة
األجهــزة
واملســتندات بالتنســيقات والتواريــخ
الثبوتيــة مــن الــركات ،والتــي تثبــت
مامطلة الحتالل إدخالها اىل القطاع.
وناشد العرايي املؤسسات الصحية
الدولية واإلنسانية والحقوقية للضغط
عى الحتالل إلدخال األجهزة الطبية،
وتعزيــز املرافــق الصحيــة التــي تعــاين

مــن ُّ
تعطــل لأجهــزة وخروجهــا مــن
الخدمــة أو عــدم توفر قطع غيار إلمتام
عمليات الصيانة الرضورية لها.
ولفــت إىل أن الــوزارة قــد قدمــت
لكافــة املؤسســات الدوليــة الصحيــة
واإلنســانية ويف مقدمتهــا منظمــة
الصحــة العامليــة واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر كل مــا يثبــت مــن
تقاريــر أن الحتــالل يتعمد منع إدخال
هذه األجهزة وقطع الغيار.

هنية يلتقي مبفتي ...
وأشــاد هنيــة ،وفــق بيــان وصلــت لصحيفــة "فلســطن" نســخة عنــه ،بــدور املفتــي
دريــان ومواقفــه األصيلــة تجــاه القــدس والقضيــة الفلســطينية وأبنــاء شــعب
فلسطن يف الداخل والخارج ومخيامت اللجوء.
وهنأ هنية دريان بإمتام الستحقاق النتخايب النيايب اللبناين ،معربا عن تضامنه
مــع لبنــان فيــام يتعلــق بحقوقــه يف الغــاز وثرواتــه الطبيعيــة .واســتعرض تطــورات
الواقع السيايس وامليداين يف فلسطن ،خاصة ما يجري يف القدس واملسجد
األقــى ،ومحــاولت الحتــالل اإلرسائيــي فــرض سياســة التقســيم املــكاين
والزمــاين ،مشــرا إىل دور املرابطــن وأبنــاء شــعبنا يف منــع هــذه املحــاولت.
وقال" :نحن صامدون ،ولن نسمح لهم بالسيطرة عى األقى مطلقا".
مــن جانبــه أكــد مفتــي لبنــان الوقــوف إىل جانــب الشــعب الفلســطيني وقضيتــه
الوطنيــة وحقوقــه الثابتــة ،مردفــا" :قضيــة القــدس قضيــة كل األمــة والعــرب
واملســلمن ،وســتبقى فلســطينية عربيــة" .وأشــاد بانتصــارات املقاومــة يف
فلسطن ،وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله يف مواجهة الحتالل.

تتمة مقال ماذا بعد ...

يف ذلــك اليــوم تــم تأســيس أول مســتوطنة يهوديــة عــى أرض فلســطن ،اســمها
"بتاح تكفا" ،وذلك قبل املؤمتر الصهيوين األول ،لتتعاقب بعد ذلك املؤامرات
من وعد بلفور ،وحتى مؤامرات هربرت صمويل ،املندوب السامي الربيطاين.
5ـ أول عمل قامت به العصابات اليهودية بعد الســتيالء عى فلســطن ،1948
هو مصادرة املكتبات الشخصية التي كانت يف البيوت املهجورة.
وذلــك يعنــي التســلل إىل الوعــي الفلســطيني ،والســيطرة عليــه ،واخــراق الرواية
الفلسطينية لتأمن مستقبل الغزاة ،واحتواء اإلرادة الفلسطينية.
6ـ الحضارة التي كانت تعيشها املدن الفلسطينية قبل النكبة مذهلة ،فقد كان
يف فلســطن  28مجلة أدبية ،ودور ســينام ،ومكتبات عامة ،ومســارح ،وصحف،
وإذاعة ،وموانئ ومطار.
7ـ لقــد نجــح إرضاب عــام  1936وكاد ُيفشــل مخطــط إقامــة دولــة إرسائيــل ،لــول
تدخل أصدقائنا وعى رأسهم امللك سعود .
ل تعليق
 - 8لقــد كانــت الهدنــة مبثابــة نفــخ الــروح للوجــود اإلرسائيــي وقــد ســعت أطــراف
عربية لتثبيتها ،وعى رأسها حكومة مرص واألردن .
ل تعليق
 - 9كثــرون هــم اليهــود الصهاينــة الذيــن كانــت عالقتهــم وثيقــة بالعــرب
الفلســطينين ،واســتغلوا هــذه العالقــة يف ارتــكاب املذابــح لح ًقــا ،ويف معرفــة
نقاط الضعف يف كل قرية فلسطينية.
ل تعليق
هــذه الوثائــق الربيطانيــة الرسيــة مبثابــة دعــوة إىل قيــادات الشــعب الفلســطيني،
وإىل منظــامت حقــوق اإلنســان ،للمطالبــة مبحاســبة بريطانيــا ،واملطالبــة بتعويــض
ســيايس ،وتعويــض مــادي ،وتعويــض معنــوي عــن الــدور القــذر الــذي مارســته
السياسية الربيطانية يف نكبة فلسطن ،ومتكن الصهاينة من السيطرة عى البالد.
الوثائق الرسية الربيطانية تعزز األمل لدى الفلسطينين بقرب نهاية دولة الكيان
الصهيوين ،فام حققته املقاومة الفلسطينية من زعزعة ثقة املجتمع اإلرسائيي
بجيشــه وبقدراتــه ،هــو تأكيــد عــى هشاشــة هــذا الكيــان الــذي هــزم يف املعــارك
عاما ،وسيهزم يف معارك قادم األيام.
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حامس ترحب بترصيح ـ ـ ــات ...
ً
كامال.
منذ  15عاما ،ومطالبته برفعه
وقــال املتحــدث باســم حركــة حــامس فــوزي برهــوم يف ترصيــح صحفــي
إن هــذه الترصيحــات ملســؤول أممــي تكشــف مجــددا عــن حجــم معانــاة
أكر من مليوين فلســطيني بســبب هذا الحصار الظامل ،يف خرق واضح
للقانــون الــدويل وانتهــاك صــارخ ألبســط حقــوق اإلنســان ،مــا يســتدعي
إنهــاءه فــورا ،ووضــع حــد لسياســة الفصــل العنــرصي ونظــام "األبارتهايــد"
الذي ميارسه الحتالل ضد شعبنا.
ودعــا برهــوم األمــم املتحــدة واملؤسســات الحقوقيــة والدوليــة إىل أخــذ
هــذه الترصيحــات والتقاريــر بجديــة ،والعمــل عــى تكثيــف الجهود إلنهاء
معاناة شعبنا ،والضغط عى الحتالل لرفع حصاره املفروض عى غزة.

فقد
جواز سفر

أعلــن أنــا /يوســف عبــد الكريــم حســن عابــد عــن فقــد جــواز
ســفري الفلســطيني ويحمــل هويــة رقــم  405964529فالرجاء
ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /غديــر ابراهيــم ســعيد املجــدلوي عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  801864802الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ماجــد هــاين يونــس طوطــح عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  410170153الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد زكــري مصبــاح العطــار عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  801957218الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /أســامة جــودت ســامل أبــو شــباب عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  801952904فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ماجــد عبداللطيــف اديــب ضبــان عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  912399375الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /حسن عصام ابراهيم ابو حرب عن فقد
هويتــي وتحمــل الرقــم  80292940الرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /راين عمــر ذيــب جنيــد عــن فقــد هويتــي
وتحمل الرقم  401872304الرجاء ممن يجدها أن يسلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا /محمد خرض عيىس الجمل عن فقد بطاقة هويتي
وتحمــل الرقــم  801204876فالرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد حســام محمــد دراج عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  405963109الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عبــد امللــك يوســف درويــش الــرن عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  406040246الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عبداللــه حســن مصطفــى ابــو ديــه عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 94237746الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /يحيــى هاشــم محمد العكلــوك عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  971378153الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /هنــادي ماجــد يونــس طوطــح عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  411162126الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /اســالم عبــد الرحمــن محمــد ابــو عمــر عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  400169462الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد ابــو وهــداىن عــن فقــد هويتــي
وتحمل الرقم  804786747الرجاء ممن يجدها أن يسلمها
ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رميــا ســامل احمــد ابــو فضــه عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  903322691الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

