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FELESTEENO NLINE

بكريات يحذر من مساعي االحتالل لتذويب
الهوية المقدسية عرب المراكز الرياضية
القدس املحتلة-غزة /محمد الصفدي:
حــذر نائــب املديــر العــام ألوقــاف القــدس الشــيخ ناجــح
بكريات من مساعي سلطات االحتال اإلرسائييل لتزوير
وتذويب الهوية الفلسطينية املقدسية وثقافتها العربية
واإلسامية من خال املراكز الرياضية والثقافية.
وقــال بكــريات لصحيفــة "فلســطني :إن "االحتــال ال
يــرتك فرصــة للتغــول عــىل املجتمــع املقــديس ،حيــث
أقــام العديــد مــن الجمعيــات واملــدارس التابعــة لبلديــة
االحتــال يف ســياق تهويــد املدينــة وجعــل املجتمــع
املقديس يسري وفق األنظمة االحتالية".
وأضــاف :إن "االحتــال يســعى إىل خنــق ورضب وإبعــاد
هذه الهوية املقدسية ،ويعمل عىل خطني متساويني،
إمــا خــط التزويــر ومحاولــة الرتويــض لقبــول االحتــال
والتساوق معه وأهدافه ،وإما القمع والسجن واإلبعاد".
وشــدد عــىل أن املجتمــع املقــديس واضــح الهويــة
والثقافــة ويصعــب تذويبــه وتهويــده وال يخــاف مــن كل

اإلجراءات العقابية التي يستخدمها االحتال ضده.
وطالــب بكــريات بــرضورة تعميــق الوعــي يف الهويــة
والثقافــة واالنتــامء العــرويب الفلســطيني ،داعي ـ ًا الســلطة
يف رام اللــه ومؤسســاتها للقيــام بدورهــا يف دعــم
املؤسســات الرياضيــة والثقافيــة املوجــودة يف مدينــة
القــدس .ونبــه إىل "أننــا أمــام تحديــات كبــرية وعــىل
مجتمعنــا املقــديس أن يكــون عــىل مســتوى مــن الوعــي
ّ
وأال ينجــر إىل أي قضيــة يثريهــا االحتــال ويحــاول أن
يظهرها بالثوب الريايض أو التعليمي.
وشدد بكريات عىل رضورة أن نكون عىل جهوزية كاملة
يف مقاومة سياسة املحتل التهويدية ال التساوق معها.
وكانــت بلديــة االحتــال قــد أعلنــت يف وقــت ســابق عــن
موافقتهــا ورشاكتهــا مــع مؤسســة القــدس وبدعــم مــن
مؤسسة "مندل" ،عن إنشاء مركز ريايض يف بيت حنينا
شــامل مدينــة القــدس املحتلــة ،ســيقام عــىل مســاحة 5
آالف مرت مربع بتكلفة حوايل  20مليون دوالر.

اتهم السلطة يف رام هللا بـ"التواطؤ وترك المقدسيني وحدهم"

الهدمي لـ"فلسطني" :االحتالل يسعى لبث أفكار
مسمومة يف المنهاج الفلسطيين بالقدس

القدس املحتلة-غزة /محمد حجازي:
حــذر رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويــد ،نــارص
الهدمــي ،مــن محاولــة ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل
بــث مــواد وأفــكار مســمومة يف املنهــاج الفلســطيني يف
مدارس مدينة القدس املحتلة.
وأوضــح الهدمــي لصحيفــة "فلســطني" ،أن االحتــال
قــدم مســاعدات ماليــة لبعــض املــدارس الخاصــة يف
القــدس عــىل أنهــا حقــوق لهــم ،حتــى أصبحــت جــز ًءا مــن
ميزانياتهــا التشــغيلية ،وتبــني الح ًقــا أنهــا أمــوال مشــبوهة
ـريا وابتــزا ًزا ملالــي هــذه املــدارس لتمرير
وباتــت عب ًئــا كبـ ً
املــواد التعليميــة املســمومة .ومؤخـ ًـرا ،كشــفت مصــادر
مقدســية النقــاب عــن مخطــط احتــايل يســتهدف أجيــال
وأبنــاء القــدس املحتلة ،يتعلق بفرض "الرتبية الجنســية"
اإلجباريــة وألول مــرة ،عــىل جميــع الطــاب اعتبــارا مــن
العــام الــدرايس القــادم .وبــني الهدمــي أن االحتــال
يحــاول اســتهداف الفلســطينيني واملقدســيني بأســاليب
خبيثــة لــي الوعــي من بوابة التدريس والتعليم للســيطرة
الفكرية والتعليمية يف املدينة املقدسة.
ولفــت إىل أن "االحتــال فشــل يف االســتياء والســيطرة
الكاملــة عــىل القدس ،لوجود عوائق متعددة يف طريقه،
ـريا إىل جهــود
لذلــك يتجــه لهــذا الســلوك الخبيــث" ،مشـ ً
املقدســيني وخطبــاء املســاجد وأســاتذة الجامعــات
الفلســطينية يف التصــدي ملخططــات االحتــال .وأوضــح
أن االحتــال يــروج روايــة كاذبــة يف بعــض الــدول ،عــىل
أن مــا يتــم تدريســه يف املــدارس املقدســية هــي مــواد

دولة فلسطين

الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية

تحريضية وتشجع عىل "القتل والعنف" ،وهو ما يناقض
الحقيقــة حيــث يتــم تدريــس املحافظــة عــىل الــرتاث
والهويــة الفلســطينية ورفــض االحتــال .وذكــر أن القانــون
الــدويل أكــد حــق الفلســطينيني بتدريــس أبنائهــم كيــف
مــا أرادوا وفــق الهويــة الفلســطينية وال يحــق لاحتــال
التدخــل يف تربيــة أبنائهــم .وشــدد الهدمــي عــىل رضورة
مقاومــة االحتــال بــكل األشــكال ومنهــا املقاومــة الفكريــة
التي تحافظ عىل العادات والتقاليد الفلسطينية.
ولفــت إىل رضورة الضغــط عــىل املــدارس الخاصــة
ومــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني الفلســطينيني
"أونروا" ،لرفض األفكار الخبيثة واملواد الهدامة لألخاق
والدين والعادات والتقاليد.
واتهم الهدمي السلطة يف رام الله بالتواطؤ مع االحتال
يف بث األفكار املسمومة وتحريف املنهاج الفلسطيني
يف القدس ومدن الضفة الغربية ،من بوابة االبتزاز املايل
للســلطة .وتابــع :الســلطة تركــت املقدســيني يواجهــون
مشاكلهم مع االحتال لوحدهم ،حيث ال يوجد ماعب
لألطفال ملامرسة الرياضة ،وال أماكن ترفيهية ومتنزهات
خاصة بالفلسطينيني.
واســتنكر الهدمــي الصمــت الــذي يســيطر عــىل منظمــة
التحريرً ،
متهام إياها باملوافقة عىل إجراءات ومخططات
االحتال بحق مدينة القدس املحتلة.
ودعــا وســائل اإلعــام املحليــة والدوليــة لتســليط الضــوء
عــىل خطــورة مخططــات االحتــال التهويديــة ومحاولــة
السيطرة عىل القدس والتدخل يف املنهاج الفلسطيني.

دولة الكويت

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

إعالن عن طرح عطاء مشروع تطوير التعليم الصحي وعيادات الصحة المجتمعية
عطاء رقم NORG-2022- 03

بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ومن خال املنحة التي خصصتها دولة الكويت الشقيقة للمساهمة يف خطة إعادة إعامر املحافظات الجنوبية
يعلن مكتب الفريق الوطني إلعادة اعامر املحافظات الجنوبية عن طرح عطاء مرشوع تطوير التعليم الصحي وعيادات
الصحة املجتمعية تبع ًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية- :
 .1إن هذا العطاء مفتوح للرشكات ذات اإلختصاص والتي متلك الخربة يف هذا املجال وأن يكون مسج ًا رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
 .2يجب أن تكون االسعار بالدوالر األمريي.
 .3األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املورد تقديم فواتري رضيبية معفاة.
 .4يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  150يوم من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .5كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء بإمكانهــا الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل (مكتــب
الفريــق الوطنــي إلعــادة إعــامر املحافظــات الجنوبيــة الكائــن يف مدينــة غــزة – شــارع الرشــيد  -مفــرتق الشــاليهات –
عــامرة  – VIPالطابــق الثالــث) مقابــل مبلــغ غــري مســرتد و قــدره (100مائــة) دوالر أمريــي للعطــاء الواحــد بــدء ًا مــن يــوم
اإلثنــني املوافــق 2022/07/04م حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/21م ،و ذلــك خــال أوقــات
الدوام الرسمية (قيمة تكلفة كراسة العطاء يتم إيداعها يف الحساب البني لوزارة املالية -ايرادات وزارة األشغال رقم
حساب  3001/219000/8يف بنك فلسطني ،واحضار وصل االيداع الستام نسخة العطاء).
 .6يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة ( )$ 10,000.00باألحرف (عرشة آالف دوالر أمريي) عبارة عن
كفالــة بنكيــة فقــط صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و ســارية ملــدة  180يــوم من آخر
موعد إلستام العطاءات وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الخاصة.
 .7ســيعقد إجتــامع متهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/07/18م
الساعة العارشة صباح ًا يف مقر الفريق الوطني املشار إليه أعاه.
ً
 .8آخــر موعــد لتســليم وإيــداع العطــاءات يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/08/01م الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرا يف مقــر
الفريق الوطني املشار إليه أعاه ولن تقبل اي عطاءات بعد هذا املوعد.
 .9سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف موعد تسليم العطاءات وذلك يف نفس املقر.
 .10رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .11مكتب الفريق الوطني غري ملزم بقبول أقل األسعار .12 .العطاء غري قابل للتجزئة
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة مكتــب الفريــق الوطنــي وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمية أو اإلتصــال عــىل
هاتف رقم .082623146
مكتب الفريق الوطني إلعادة إعامر املحافظات الجنوبية  /غزة-مفرتق الشاليهات-عامرة -VIPالطابق الثالث.

االحتالل يعرتف بـ 29بؤرة
استيطانية يف الضفة الغربية

النارصة /فلسطني:
كشــفت صحيفــة عربيــة ،أمــس ،عــن أن وزارة الداخليــة يف حكومة االحتال،
اعرتفت بحوايل  29بؤرة اســتيطانية ،يف مناطق مختلفة من الضفة الغربية
املحتلة.
وقالــت صحيفــة "ميكــور ريشــون" اإلرسائيليــة :إن "هــذا االعــرتاف مــن جانب
وزير الداخلية أيليت شاكيد ،خال عام من توليها املنصب ،يأيت يف إطار
محاوالتها التودد للمستوطنني".
وأشــارت إىل أن وزارة داخليــة االحتــال" ،تحــول كل عــام مبلــغ  3.3مليــار
شيكل ( 970مليون دوالر) ،منح ًة لنحو  200مستوطنة".
وقالــت الصحيفــة :إن "اعــرتاف وزارة الداخليــة بهــذه البــؤر االســتيطانية،
وتحويــل ميزانيــة لهــا ،ســيفتح املجــال أمامهــا ،لتلقــي ميزانيــات مــن الــوزارات
األخرى".
واألســبوع املــايض ،كشــفت حركــة "الســام اآلن" اإلرسائيليــة ،املناهضــة
أن بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة داخــل الضفــة الغربيــة
لاســتيطان ،عــن ّ
والقــدس ،قفــز  62%خــال فــرتة حكومــة رئيــس الــوزراء نفتــايل بينيــت ،التــي
دامت عاما واحدا ،مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامني نتنياهو.
يذكــر أن تقديــرات إرسائيليــة وفلســطينية ،تشــري إىل وجــود نحــو  650ألــف
مســتوطن يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس املحتلــة،
يتوزعون عىل  164مستوطنة ،و 124بؤرة استيطانية.
ويعتــرب القانــون الــدويل الضفــة الغربية والقــدس أرايض محتلة ،ويعد جميع
أنشطة بناء املستوطنات فيها غري قانونية.

مبادرة مقدسية لتسيري حافالت
لألقىص يف عيد األضحى

القدس املحتلة /فلسطني:
انطلقــت مبــادرة شــبابية مقدســية لتســيري الحافــات إىل املســجد األقــى
املبــارك ،بـ ً
ـدال مــن املركبــات الخاصــة خــال عيــد األضحــى لتســهيل حركــة
املصلــني .ودعــت املبــادرة إىل إخــراج حافــات وباصــات مــن كل منطقــة،
تنطلــق يف وقــت محــدد لنقــل املصلــني وعائاتهــم إىل املســجد األقــى
وتحديد وقت لرجوعهم ،بسبب عدم وجود عدد ٍ
كاف من مواقف السيارات
والبنية التحتية الستقبال عرشات اآلالف من املصلني والسيارات ،ما يؤدي
إىل عدم متكن العديد من املصلني من الوصول إىل األقى.
وأكــدت املرابطــة املقدســية خديجــة خويــص أهميــة االعتــكاف والربــاط يف
املســجد األقــى ،يف ظــل اســتهدافه املســتمر والهجمــة الرشســة التــي
يتعرض لها.
وقالت خويص يف ترصيح صحفي" :يف ّ
ظل الهجمة الرشسة عىل األقى،
واالستهداف املستمر ،وناقوس الخطر الذي ّ
يدق بسقوط حجارة من بنيانه،
وأهمية االعتكاف فيه".
الرباط فيه،
حان الوقت لندرك قيمة ّ
ّ
ٌ
ـتهدف بشــكل مخيــف ،وهــذه األ ّيــام فرصــة لنرصتــه
وأضافــت" :األقــى مسـ
تضيعوا الواجب".
وال
الفرصة،
تضيعوا
ّ
وحاميته ،فا ّ
وشــاركت أعــداد كبــرية مــن املواطنــني مــن القــدس والداخــل املحتــل يف
االعتكاف باملسجد األقى املبارك يف العرش األوائل من ذي الحجة.
وتتواصــل الدعــوات املقدســية والفلســطينية ،لاعتــكاف يف املســجد
األقــى ،يف العــرش األوائــل مــن ذي الحجــة ،تصد ًيــا ملخططــات التهويــد
االستيطانية ،التي يحاول االحتال فرضها عىل املقدسات اإلسامية.

دولة فلسطين

الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية

مخاوف إرسائيلية من استهداف
منصات الغاز يف عرض البحر
النارصة /فلسطني:
أفــادت وســائل إعــام عربيــة ،أمــس ،بــأن أجهــزة أمــن
االحتال اإلرسائييل ،تستعد ملواجهة محاوالت أخرى
الستهداف منصات الغاز التي يسيطر عليها االحتال
يف عرض البحر املتوسط.
وقالــت إذاعــة "كان" العربيــة :إن "أجهــزة األمــن تعتقــد
أن ا ُ
مل َّســريات الثــاث التــي أطلقتهــا منظمــة حــزب اللــه
اللبنــاين ،أول مــن أمــس ،نحــو حقــل كاريــش للغــاز يف
البحر املتوسط؛ مل تكن مسلحة".
وأضافــت أنــه "حتــى لــو كانــت ا ُ
ملسـ َّـرية غــري مســلحة،
لكــن ميكنهــا أن تصطــدم عمــد ًا مبنصــة الغــاز ،و ُتلحــق
رضر ًا بها".
وأشــارت اإلذاعــة إىل أن جيــش االحتــال "أعلــن أنــه
يســتعد إلمكانيــة عــودة حــزب اللــه ،ويحــاول مــرة أخــرى
الهجوم عىل منصات الغاز يف عرض البحر ،وأنه جاهز
لجميع السيناريوهات".
مــن جهتــه ،قــال رئيــس حكومــة االحتــال االنتقاليــة
يائــري لبيــد :إن مســريات حــزب اللــه حاولــت املســاس
مبنشــآت إرسائيليــة يف امليــاه االقتصاديــة لفلســطني
املحتلة.
وقــال لبيــد :إن "إيــران وحــامس وحــزب اللــه ال ينتظــرون
وعلينــا أن نتحــرك ضدهــم يف جميــع املجــاالت وهــذا
ما سنفعله".
مــن جانبــه؛ قــال املتحــدث باســم جيــش االحتــال ،ران

كوخــاف ،إن جيــش االحتــال "كانــت لديــه معلومــات
اســتخبارية أوليــة حــول تســلل طائــرات مســرية تابعــة
لحزب الله".
وقــال مصــدر عســكري إرسائيــيل لإلذاعــة :إن "هنــاك
ـتخداما متزايـ ًـدا للطائــرات بــدون طيــار مــن
أسســا واسـ
ً
ً
جانب حزب الله".
وأضــاف املصــدر" :مل نشــهد بعــد طائــرة رشاعيــة
متفجــرة ،كــام نراهــا يف قطــاع غــزة ،لكــن االفــرتاض
العميل هو أنها ستأيت ً
أيضا".
ووفقــا إلذاعــة "كان" يقــدر مركــز أبحــاث "أملــا"
اإلرسائيــيل ،الــذي يحقــق يف األنشــطة بالشــامل ،أن
"حــزب اللــه ميتلــك نحو ألفي طائرة مســرية ،بعضها تم
نقلها إىل الحزب من قبل إيران".
وبحســب "أملــا؛ فــإن حــزب اللــه لديــه ســنوات عديــدة
مــن الخــربة يف تشــغيل الطائــرات بــدون طيــار ،حيــث
اســتخدمها ضــد (إرسائيــل) يف وقــت مبكــر مــن حــرب
لبنان الثانية يف عام .2006
ويف التاســع مــن يونيو/حزيــران املــايض ،أكــد حــزب
الله أن "الهدف املبارش يجب أن يكون منع العدو من
استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".
ّ
وحذر أمينه العام حسن نرص الله من أن "املقاومة لن
تقــف مكتوفــة األيــدي ،وأن كل اإلجــراءات اإلرسائيليــة
لــن تســتطيع حاميــة املنصــة العامئــة الســتخراج النفــط
من حقل كاريش".

االحتالل يكشف عن نجاح حماس يف
اخرتاق عرشات الهواتف الخاصة بجنوده
النارصة /فلسطني:
االحتــال
ـش
يـج
كشــف
اإلرسائيــيل ،أمــس ،النقــاب عــن
نجــاح وحــدة القرصنــة اإللكرتونيــة
التابعة لحركة املقاومة اإلسامية
حــامس باخــرتاق العــرشات مــن
هواتــف الجنــود الذكيــة ،عــرب
تطبيقات خاصة باأللعاب.
وذكــرت القنــاة " "12العربيــة
أن عنــارص مــن وحــدة القرصنــة
اإللكرتونيــة التابعــة لحركــة حامس
اخرتقــوا هواتــف عــرشات الجنــود
اإلرسائيليــني ،بعــد تقمصهــم
شــخصيات فتيــات إرسائيليــات
عــرب مواقــع التواصــل ،ومــن ثــم
أرســلوا رابطا لتطبيق ألعاب طوره
فنيــون مــن حــامس ليكــون حصــان

دولة الكويت

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

إعــالن عــن طــرح عطــاء مشــروع توفيــر بيئــة تعليميــة مناســبة للمؤسســات
التعليمية ومؤسسات التعليم العالي  /عطاء رقم NORG-2022- 01

بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ومن خال املنحة التي خصصتها دولة الكويت الشقيقة للمساهمة يف خطة إعادة إعامر املحافظات الجنوبية
يعلــن مكتــب الفريــق الوطنــي إلعــادة اعــامر املحافظــات الجنوبيــة عــن طــرح عطــاء مــرشوع توفــري بيئــة تعليميــة مناســبة
للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العايل تبع ًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء،
فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية- :
 .1إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات ذات اإلختصــاص والتــي متلــك الخــربة يف هــذا املجــال وأن يكــون مســج ً
ا رســمي ًا
يف دوائر الرضيبة.
 .2يجب أن تكون االسعار بالدوالر األمريي.
 .3األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة و عىل املورد تقديم فواتري رضيبية معفاة.
 .4يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  150يوم من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .5كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء بإمكانهــا الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل (مكتــب
الفريــق الوطنــي إلعــادة إعــامر املحافظــات الجنوبيــة الكائــن يف مدينــة غــزة – شــارع الرشــيد  -مفــرتق الشــاليهات –
عــامرة  – VIPالطابــق الثالــث) مقابــل مبلــغ غــري مســرتد و قــدره (100مائــة) دوالر أمريــي للعطــاء الواحــد بــدء ًا مــن يــوم
اإلثنــني املوافــق 2022/07/04م حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/21م ،و ذلــك خــال أوقــات
الدوام الرسمية (قيمة تكلفة كراسة العطاء يتم إيداعها يف الحساب البني لوزارة املالية -ايرادات وزارة األشغال رقم
حساب  3001/219000/8يف بنك فلسطني ،واحضار وصل االيداع الستام نسخة العطاء).
 .6يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة ( )$ 10,000.00باألحرف (عرشة آالف دوالر أمريي) عبارة عن
كفالــة بنكيــة فقــط صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وســارية ملــدة  180يــوم مــن آخــر
موعد إلستام العطاءات وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الخاصة.
 .7سيعقد إجتامع متهيدي للرد عىل استفسارات املشاركني يف العطاء يوم األحد املوافق 2022/07/17م الساعة
العارشة صباح ًا يف مقر الفريق الوطني املشار إليه أعاه.
ً
 .8آخــر موعــد لتســليم و إيــداع العطــاءات يــوم األحــد املوافــق 2022/07/31م الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرا يف مقــر
الفريق الوطني املشار إليه أعاه و لن تقبل اي عطاءات بعد هذا املوعد.
 .9سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف موعد تسليم العطاءات وذلك يف نفس املقر.
 .10رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .11مكتب الفريق الوطني غري ملزم بقبول أقل األسعار .12 .العطاء غري قابل للتجزئة
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مكتب الفريق الوطني وذلك خال ساعات الدوام الرسمية أو اإلتصال عىل هاتف رقم .082623146
مكتب الفريق الوطني إلعادة إعامر املحافظات الجنوبية  /غزة -مفرتق الشاليهات -عامرة  -VIPالطابق الثالث.

طروادة يســيطر عــىل الهواتف الذكية
عند فتحه.
وجاء عىل لســان ضابطة يف تشــكيل
أمــن املعلومــات التابــع لجهــاز األمــن
العــام لاحتــال (الشــاباك) امللقبــة
"ع" أن "فتيــات حــامس" يطلــن مــن
الجنــود تنزيــل تطبيــق ألعــاب أعــد
مســبق ًا ليخــرتق الهواتــف الذكيــة عــرب
الضغــط عــىل تنزيلــه ،ومــن ثم يتحكم
املهاجمــون بهواتــف الجنــود بشــكل
كامل.
وقالــت القنــاة إن عمليــات االخــرتاق
تــم اكتشــافها عــرب عمليــة إلكرتونيــة
قادهــا تشــكيل أمــن املعلومــات
والحاميــة مــن الســايرب يف شــعبة
اإلشارة التابعة للشاباك.
وأضافــت "ع" أن حــامس طــورت
تطبيق ـ ًا يبــدو طبيعي ـ ًا للوهلــة األوىل
ولكــن عنــارص من الحركــة يقومون عرب
بروفايات مزورة لفتيات بإقناع جنود
يف الجيــش بتنزيــل التطبيــق عــىل
هواتفهم.
وتحدثــت "ع" عــن أنــه وإىل جانــب
عمليــات إحبــاط االخرتاقــات التــي
نفذها الشــاباك فقد سجلت حامس
نجاحــات عــرب اخــرتاق هواتــف عــدد

من الجنود عرب التطبيق املذكور.
يف حــني ،عملــت الحســابات
املــزورة عــرب مجموعات عىل تليجرام
وشــبكات التواصــل وتــم الحديــث مــع
الجنــود حــول عــدة مســائل مشــرتكة
وتعارف ،حيث متكن عنارص حامس
مــن اإليقــاع بعــدد مــن الجنــود عــرب
حسابات مزورة لفتيات.
بينــام تــم اكتشــاف عمليات االخرتاق
أيض ـ ًا عــرب جهــود مــن مركــز املتابعــة
الخــاص بهيئــة األركان عــرب مجســات
متطورة.
وقالــت "ع"" :التقديــرات أن الحركــة
لــن ترتاجــع وســتواصل محــاوالت
االخرتاق ولكننا سنعمل طيلة الوقت
عىل التشويش عىل قدرات العدو".
يشــار إىل أن هــذه العمليــة ليســت
األوىل التــي تنجــح فيهــا حركــة حامس
يف اخــرتاق هواتــف ضبــاط وجنــود
االحتال.
وخــال الســنوات األخــرية كشــف
ـاع كبــرية بذلتهــا
االحتــال عــن مسـ ٍ
الحركــة وجناحهــا العســكري واخــرتاق
مئــات الهواتف النقالة لضباط وجنود
والحصــول عــىل تســجيات فيديــو
وصور ملواقع وقواعد عسكرية.

إعــــــالن طرح عطاء رقم G/10/ 2022-CMT
تجهيزات حفالت التخرج

تعلــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــن طــرح عطــاء تجهيــزات حفــات التخــرج
فعىل الراغبني بالتقدم للعطاء التوجه إىل مكتب نائب الرئيس – تل الهوى
مقابل مبنى اإلذاعة والتلفزيون الســتام وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني
املوافــق  2022/07/04وحتــى يــوم الثاثــاء املوافــق  2022/07/05مــن
الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الساعة الواحدة ظهر ًا.
وفق الرشوط التالية -:
 .1آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/06
الساعة الواحدة ظهر ًا.
 .2إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر مــن بنــك معتمــد بقيمــة  % 5من
قيمة العطاء كتأمني دخول العطاء سارية املفعول ملدة  60يوم ًا.
 .3األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة.
 .4الجامعة غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.
 .5للجامعة الحق يف تجزئة العطاء.
 .6مثن كراس العطاء (  100شيكل ) غري مسرتدة.
 .7رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .8من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
 .9لاستفسار أو املراجعة االتصال عىل جوال .0597777378
جــامعـة القــدس املفتوح ــة
لجنة املشرتيات املركزية

محليات
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ُ
َ
مرت ْيـــــن!
واستشهــــد
كامــــــــل عالونــةُ ..ولــد
جنن-غزة /أدهم الرشيف:
يف األيــام القليلــة املاضيــة أحيــا
والدا الشــهيد كامل عاونة وأشقاؤه
ذكــرى ارتقائــه التاســعة عــرشة يف
منطقة الباقة الغربية شــامل الداخل
املحتــل عــام 1948م ،ويــوم أمــس،
شــيع الوالــدان ابنهــام اآلخــر إىل
مثواه األخر يف جنن شامل الضفة
الغربيــة ،الــذي يحمــل اســم شــقيقه
الشــهيد نفســه الــذي قــى بنــران
االحتــال يف  26يونيــو /حزيــران
 .2003فعندمــا استشــهد كامــل
عامــا) قبــل  19ســنة
وهــو يبلــغ (ً 19
مــن اآلنُ ،رزق والــداه بطفــلٍ آخــر
سمياه "كامل" تيمنًا به.
والــذي مل يكــن يعلمــه أحــد قــط أن
كامــل -رشيــك شــقيقه الشــهيد يف
االسم -سيقيض وهو يف نفس عمر
شــقيقه ،ويف ذكــرى رحيلــه ً
أيضا يف

إثــر إطــاق قــوات االحتــال املتوغلة
نرانها صوبه يف جنن.
وحسب ما أفاد معتز عاونة ،شقيق
الشــهيدين ،فــإن قــوات االحتــال
أصابت شقيقه كامل ،مساء أول من
أمــس ،برصاصــة يف منطقــة البطــن
واخرقــت الخــارصة اليمنــى ،قبــل أن
تخرج منها مسببة ً
ً
وتهتكا
حادا
نزيفا ًّ
ـديدا يف الكبــد واألمعــاء ،إضافــة
شـ ً
إىل رصاصــة متفجــرة أحدثــت تهتـ ًـكا
شديدا يف كوع الساق اليمنى.
ً
لقــد صنــع جيــش االحتــال بجرميتــه
مشهدا لن ميحو الزمان رسومه
هذه
ً
مــن الذاكــرة وإن طــال ،ولــن ينســاه
والــدا الشــهيدين اللذيــن فقدا اثنن
مــن أبنائهــام رحــا تاركــن خلفهــام
 4أشــقاء وشــقيقتن ،أكربهــم يبلــغ
عاما).
عاما) ،وأصغرهم (ً 21
(ً 39
ـقيقن الشــهيد ْين
ـ
ش
ال
عائلة
وتنحدر
ْ

من بلدة جبع يف مدينة جنن.
وكامــل الــذي استشــهد يف ،2003
قــى يف اشــتباك مســلح مــع جنــود
االحتــال يف منطقــة الباقــة الغربيــة
داخل األرايض الفلسطينية املحتلة
ســنة  .1948ويف التفاصيــل ،تــروي
كتائــب القســام الجنــاح العســكري
لحركــة حــامس ،عــىل موقعهــا
اإللكــروين قصــة الشــهيد كامــل
األول ،أنــه يف اليــوم التــايل إلنهائــه
اختبــارات الثانويــة العامــة ،شــارك
يف مهمــة جهاديــة مشــركة بــن
كتائــب القســام الجنــاح العســكري
لحركة حامس ورسايا القدس الجناح
العســكري لحركــة الجهــاد ،توجــه
خالهــا إىل منطقــة الباقــة الغربيــة،
لكنــه فوجــئ بوحــدات مــام يســمى
"حــرس الحــدود" التابعــة لجيــش
االحتال ،واستشهد حينها مع رفيقه

خالــد عيســة .وتفيــد القســام بــأن
عاونــة والعيســة توافــق مرورهــام يف
منطقة باقة الغربية مع قيام مجموعة
أخــرى مــن املقاومن بقتل مســتوطن
يف نفــس املنطقــة يعمــل يف رشكــة

نعت الشهيد "عالونة"

الفصائل :االحتالل سيدفع ثمن
جرائمه من دماء جنوده ومستوطنيه
جنن /فلسطن:
توعــدت فصائــل وقــوى فلســطينية،
االحتــال اإلرسائيــي بدفــع مثــن جرامئــه
بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،مــن
دمــاء جنــوده ومســتوطنيه ،داعي ًة لوحدة
الصــف الوطنــي ،والعمــل بقــوة لــردع
االحتال ولجم غطرسته.
ونعــت الفصائــل الشــهيد الشــاب كامــل
عاما) الذي ارتقى
عبــد اللــه عاونــة (ً 18
أمــس ،متأثـ ًـرا بإصابتــه يف البطــن واليــد
بالرصــاص الحــي الــذي أطلقــه جنــود
االحتــال اإلرسائيــي خــال اقتحامهــم
يف بلــدة جبــع بجنــن شــاميل الضفــة
الغربية.
وقالــت حركــة املقاومــة اإلســامية
حــامس يف بيــان نعــي إنهــا تنعــى "إىل
شــعبنا الفلســطيني العظيــم شــهيدها
املجاهــد كامــل عبــد اللــه عاونــة (18
عامــا) ،الــذي ارتقــى متأ ّثــر ًا بإصابتــه
ً
برصــاص االحتــال خــال مواجهــات يف
بلــدة َج َبـ ْـع يف جنــن ،ليلحــق بشــقيقه
القســامي كامــل عبــد اللــه
االستشــهادي
ّ
عاونــة ،الــذي ارتقــى برصــاص قــوات
االحتال الصهيوين خال عملية فدائية
عام ."2003
وقدمت التعازي لعائلة الشــهيد ووالده
املحـ ّـرر عبــد اللــه عاونــة ،موجهــة
التحيــة لجنــن ومخيمهــا الصامــد وهــي
تقــدم الشــهيد تلــو الشــهيد عــىل طريــق
الحريــة واالنعتــاق مــن االحتــال" ،كــام
نشـ ّـد عــىل أيــدي مقاومينــا األبطــال يف
الضفــة األبيــة والقــدس املحتلــة ،لــرب

تشييع الشهيد كامل عاونة يف بلدة جبع جنوب جنن أمس ( أ ف ب )
أهــداف االحتــال بــكل قــوة ،فدمــاء
شــهدائنا ليســت رخيصــة ،والعــدو ال بــد
أن يدفــع الثمــن غالي ـ ًا مــن دمــاء جنــوده
ومستوطنيه".
كــام نعــت حركــة الجهــاد اإلســامي يف
الضفــة الغربيــة ،إىل أبنــاء شــعبنا شــهيد
فلسطن الشاب كامل عبد الله عاونة.
وقالت الجهاد يف بيان" :ننعى الشــهيد
كامــل عاونــة الــذي التحــق بشــقيقه
الشــهيد كامــل الذي ارتقــى عام ،2003
وقــد حمــل اســمه تيمن ـ ًا بــه ،لنؤكــد أن
هــذه جرميــة جديــدة وتصعيــد خطــر
يســتهدف كل أبناء شــعبنا ،ما يستدعى
وقفــة جــادة وحقيقيــة لوقــف العــدوان
اإلرهايب املستمر".

إعالن طرح عطاء رقم 2022-2021 / 126م

تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طرح العطاء رقــم (-2021/126
2022م)

والخاص بشراء وتوريد سوالر للجامعة .

فعىل الراغبن يف االشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية –
دائرة اللوازم واملشريات-الفرع الرئيي الحرازين – مبنى الشئون االدارية
الجديــد ،وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر مســردة
( 100شــيكل) مائــة شــيكل ال غــر ،يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق
2022/07/07م  ،الساعة الثانية ظهرا .
عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الثاثــاء
املوافق 2022/07/19م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا بالظرف املختوم.
مالحظة-:
 .1تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .2كفالة دخول العطاء  2000دوالر نقد ًا أوكفالة أو شيك بنيك مصدق .
 .3ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم األحــد املوافق 2022/07/17م الســاعة
الثانية عرش ظهر ًا يف مكتب الدائرة الهندسية  -بحرم الجامعة غزة الحرازين.
 .4جميــع املعامــات ســوف تتــم يف املبنــى الرئيــي بغــزة /الحرازيــن/
جامعة االقى /الشئون االدارية واملالية.
إدارة الجامعة

ودعــت كل أبنــاء شــعبنا وقوى املقاومة
الفاعلة لوحدة الصف والهدف ،والعمل
بقــوة لــردع االحتــال ومســتوطنيه ولجــم
غطرسته.
وتوجهــت بخالــص التعــازي واملواســاة
من عائلة الشهيد الكرام ،ومن أهلنا يف
بلدة جبع ومحافظة جنن التي أصبحت
متجددا للعطاء والشهادة.
رمز ًا
ً
ونعت حركة املقاومة الشــعبية الشــهيد
الجريــح كامــل عبــد اللــه عاونــة ،مؤكــدة
أن دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــد ًرا،
وأن االحتــال اإلرسائيــي ســيدفع الثمــن
غاليــا .ودعــت كل املقاومــن مــن جميع
الفصائــل املســلحة بالضفــة الغربيــة
للتوحد وللرد عىل هذه الجرائم.

إعالن طرح عطاء رقم 2022/1
توريد عجول عدد 2

تعلــن جمعيــة التوفيــق التعاونيــة لصيــادي األســامك عــن رغبتهــا يف رشاء
عجول عدد  2وذلك لتوزيعها عىل أعضاء الجمعية الخاصن بها
ميكــن الحصــول عــىل كراســة العطــاء مــن مقــر جمعيــة التوفيــق التعاونيــة
لصيــادي األســامك والكائــن بشــارع الرشــيد بجــوار مســجد الحســاينة خــال
ســاعات الــدوام الرســمي بــدء ًا مــن يــوم األحــد املوافــق  2022-7-3وحتــى
يوم اإلثنن  2022-7-4وسيكون يوم االثنن لقبول العطاءات حتى الساعة
الواحدة مسا ًء وذلك ضمن الرشوط التالية
 - 1أن تكــون الرشكــة مســجلة لــدى دوائــر الريبــة ولهــا املقــدرة عــىل تقديــم
فواتر رضيبية مع صورة عن املشتغل املرخص بها
- 2ان تقوم الرشكة بتقديم كفالة بنكية أو شــيك بنيك بقيمة  %٢من دخول
العطاء وساري املفعول ملدة  60يوم من آخر موعد لتسليم العطاء
 - 3تقديم االسعار بعملة الشيكل اإلرسائيي شاملة قيمة الريبة املضافة
 - 4االسعار تكون سارية املفعول ملدة  90يوم
 - 5رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء
 - 6يحق للجمعية تجزئة أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب
 - 7رسوم دخول العطاء  100دوالر امرييك غر مسردة
 - 8موعد فتح املظاريف سيكون يوم  2022-7-5الساعة  12صباح ًا

"بيــزك" اإلرسائيليــة ،مــا أدى إىل
انتشار مكثف لقوات االحتال ارتقى
نتيجته الشهيدان.
ومنــذ ذلــك الحــن يحتجــز االحتــال
جثــامن عاونــة والعيســة ،لكــن قواتــه

تقدير موقف
مل تتمكــن مــن احتجــاز جثــامن كامــل
الــذي قتلتــه داخــل جنــن يف إثــر
توغلها املتكرر بقوات مدججة بأنواع
مختلفة من األسلحة.
وقــال معتــز ،شــقيق الشــهيد ْين،
إن العائلــة فوجئــت بنبــأ إصابــة
كامــل (الثــاين) ومــن ثــم نقلــه إىل
املستشــفى ،لقــد كان يف فــرة
اختبــارات ثانويــة عامــة ،وتبقــى لــه
اختبــار واحــد فقــط .وعــرف كامــل
بأخاقه الحميدة بن عائلته والجران
وأصدقائه ،وكان يحيك دا ً
مئا أنه يريد
الشــهادة ،بحســب شــقيقه معتــز.
أمــا عــن والــد الشــهيدين ،عبــد اللــه
كامــل عاونــة ،فهــو محــرر أمــى يف
ســجون االحتــال أكــر مــن  12ســنة،
وقد شارك يف عمليات املقاومة يف
مثانينيــات القــرن املــايض ،بحســب
نجله معتز.

"الهيئة الوطنية" ُت ِّ
ثمن دور
فلسطينيي الداخل يف حماية
األقىص والدفاع عن القدس

غزة /فلسطن:
َّ
مثنــت الهيئــة الوطنيــة لدعــم وإســناد شــعبنا الفلســطيني بالداخــل
املحتل دعوات العديد من األحزاب السياســية واملؤسســات والهيئات
والشــخصيات الوطنيــة يف الداخــل الراميــة لشــد الرحــال للمســجد
األقــى والربــاط فيــه ،خاصــة يف العرش األوائل من ذي الحجة ،إلفشــال
هجــامت املســتوطنن الراميــة إىل تنفيــذ التقســيم الزمــاين واملــكاين
للمســجد األقــى ،واالســتمرار يف أعــامل الحفــر التــي تهــدد وجــود
املسجد ،وتهدف إلقامة الهيكل املزعوم عىل أنقاضه.
وأكدت الهيئة يف بيان لها أهمية الوجود الجامهري وتفعيل املقاومة
الشــعبية يف مواجهــة هجــامت اليمــن املتطــرف املدعــوم مــن حكومــة
االحتــال .وشــددت عــىل قدرة شــعبنا عىل إفشــال مخططــات االحتال
ومجموعــات املســتوطنن املتطرفــن ،كــام أفشــل مؤامــرات عديــدة
سابقة.
وجــددت تأكيدهــا وقوفهــا إىل جانــب شــعبنا يف الداخــل ،مــن أجــل
مواجهــة مخططــات االحتــال املتمثلــة يف مصــادرة األرايض ،وهــدم
القــرى واالعتقــاالت ،مبــا يف ذلــك االعتقــال اإلداري ،وفــرض اإلقامــة
الجربية عىل الفاعلن والنشطاء.
كــام أكــدت الهيئــة رضورة تعزيــز وحــدة شــعبنا امليدانيــة عــرب املقاومــة
الشــعبية مــن أجــل صيانــة حقــوق شــعبنا مــن مخططــات ومؤامــرات
االحتال.

إعالن تمديد طرح عطاء
"تطويــر أنظمــة محوســبة لجمعيــة نوى
للثقافة والفنون" عطاء رقم ()2022/09

تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن متديــد طــرح عطــاء بعنــوان "تطويــر
أنظمــة محوســبة لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون" ،وذلــك حســب املواصفــات
الفنية وجداول الكميات املرفقة يف كراسة العطاء ،فعىل الرشكات املؤهلة
والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
 .1يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الريبة.
 .2إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات املختصــة يف مجــال تطويــر األنظمــة
املحوســبة وأن تكــون مســتوفية كافــة إجــراءات ومتطلبــات الرخيــص والعمــل
وأن تكون كافة الراخيص سارية املفعول ،وأن يكون املتقدم مسجل رسمي ًا
يف دوائر الريبة (مشتغل مرخص).
 .3يجــب عــىل الرشكــة عنــد تســليم العطــاء إرفاق شــيك بنــيك أو كفالة بنكية
باســم جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مصــدق بقيمــة  5%مــن إجــاميل قيمــة
العطــاء وال يقبــل التأمــن النقــدي ،ويســتبعد نهائي ـ ًا مــن املناقصــة أي شــيك
غــر مســتويف للقيمــة املذكــورة ،ويلتــزم املــورد بعــد الرســية عليــه بإحضــار
كفالة حسن تنفيذ بقيمة  % 10من إجاميل قيمة العطاء.
 .4ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق
العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-دير البلح-شــارع الرزي ،وذلك
اعتبــار ًا مــن يــوم االثنــن املوافــق  13يونيــو  ،2022خــال أوقــات الــدوام
الرسمية من الساعة  00:8صباح ًا حتى الساعة  3:30مسا ًء.
 .5الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــىل االستفســارات يــوم اإلثنــن املوافــق 20
يونيو  ،2022الساعة  10:00صباح ًا يف مقر الجمعية.
 .6آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم االثنــن املوافــق  18يوليــو 2022
الساعة  12:00ظهر ًا ،يف مقر جمعية نوى للثقافة والفنون وفتح املظاريف
يف نفس اليوم الساعة  12:30ظهر ًا.
 .7يجب أن تكون األسعار بالدوالر /شيكل شاملة لريبة القيمة املضافة،
وتشــمل جميــع أنــواع العمــوالت والرائــب والرســوم ،وعــىل املتقــدم إحضار
فاتــورة رســمية باســم الرشكــة وعــىل أن يكــون الحســاب البنــيك باســم الرشكــة،
وشهادة خصم من املصدر.
 .8يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  90يوم من موعد تسليم العطاء.
 .9الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .10للجمعيــة الحــق يف زيــادة أو إنقــاص أو إلغــاء بعــض الكميــات املوجــودة
يف العطاء.
 .11رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.
 .12رسوم إعان الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
 .13رسوم كراس العطاء ( 200شيكل) فقط مائتان شيكل ال غر ،غر مسردة.
عــىل الراغبــن التقــدم لهــذا العطــاء املذكــور مراجعــة املقــر الرئيــي
لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون (العنــوان :ديــر البلح-شــارع الــرزي)،
(تليفون.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:

د .عدنان أبو عامر

قصف طرطوس ..ليس آخر
العدوانات اإلرسائيلية عىل سوريا

شــن الطــران اإلرسائيــي عدوا ًنــا جو ًّيــا بعــدة صواريــخ مــن فــوق البحــر
املتوســط غــريب طرابلــس اللبنانيــة ،مســتهد ًفا جنــويب طرطــوس
السورية ،استمرارا ملئات الغارات عىل سوريا يف السنوات األخرة،
مستهدفة مواقع للجيش وأهدافا إليران وحزب الله.
يــأيت قصــف االحتــال لطرطــوس هذه املرة ،بعد أســابيع عىل عدوان
مامثــل عــىل مطــار دمشــق ،وأوقــف مهابــط طائراتــه عــن الخدمــة ،دون
برد رادع يكبح جامحه ،مام جعل من عدوانه األخر متوقع ًا،
أن يواجه ّ
مــع اســتمرار إســراتيجيته املعلنــة "املعركــة بــن الحــروب" ،التــي
تجعله يخوض عرش حروب يف سنة واحدة ،بدل خوض حرب شاملة
مرة واحدة كل عرش سنوات.
ينظــر اإلرسائيليــون إىل أن تكاليــف هــذه العمليــات املكثفــة باتجــاه
األرايض الســورية الســتهداف القواعــد اإليرانيــة هنــاك" ،أرخــص"
كثرا مقارنة بحرب قد تستمر شهرين ،ما يعني أن هذه االسراتيجية
ـرا ،دون أن تتحمــل (إرسائيــل) بالــرورة ،وعانيــة،
تلفــت انتباهً ــا كبـ ً
املسؤولية عنها.
مــع العلــم أن الهــدف اإلرسائيــي املزعــوم ال يتمثــل ب ــ"إذالل" العــدو،
و "إحراجــه" أمــام جمهــوره الداخــي ،ويف بعــض األحيــان ال تتمثــل
هــذه السياســة بإلقــاء قنبلــة عىل شــحنة أســلحة فحســب ،بل إليصال
رسالة ،أو زرع فكرة ضمن "مراسات ناعمة" مع العدو ،ويف كثر من
األحيــان يفهــم الجانــب اآلخــر هــذه الرســالة الــواردة من (تــل أبيب) .ال
يتواىن كبار الضباط املنخرطن يف تنفيذ هذه الربات يف اإلشارة
إىل عدد غر قليل من الثغرات يف عمليات "املعركة بن الحروب"،
والتنويــه للمخاطــر التــي يتعــرض لهــا املهاجمــون اإلرسائيليــون ،مــام
اســتغرق ســاعات طويلــة مــن املناقشــات لبحــث تافيهــا .مــع مــرور
الوقــت ،بــات مــا يحــدث اليــوم مــن رضبــات وهجــامت يف قلــب
األرايض الســورية مبني ـ ًا عــىل معــادالت عســكرية يفرضهــا االحتــال،
لألســف الشــديد ،بعــد أن كان يقــدر أن األطــراف التــي يتــم مهاجمــة
مواقعهــا يف ســوريا ســرد عليــه عــىل الفور ،لكن تبــن العكس الحقا،
وهــذا يعنــي أن كثــرا مــن املعــادالت تم بناؤها مبــرور الوقت ،واتضح
أن تغير املعادلة قد يحدد طبيعة األمور التي يجب أن تستمر.
اليوم ال يبدو أن قصف طرطوس سيكون آخر عدوانات االحتال عىل
ســوريا ،ومــا فيهــا مــن مواقــع تابعــة لــدول ومنظامت معاديــة له ،طاملا
أن فهــم املعــادالت التــي تــم إنشــاؤها يف الجبهــة الشــاملية جيــدا،
ومتيل لصالحه ،فاملعادلة التي فهمها منذ عقود عن الرد يف "الزمان
واملكان املناســبن" ،منحته مزيدا من الجرأة يف اســتهداف ما يريد
من مواقع وقواعد وشاحنات ،دون أن يتم الرد عليه مبا يليق ،او عىل
حده األدىن.
األقل يف ّ
مــع العلــم أن االحتــال ليــس يف أريحيــة أمنيــة وعســكرية كبــرة،
وباإلمــكان الــرد عليــه ،ليــس بالــرورة من خال خوض حرب عســكرية
واسعة وشاملة ،ولكن "ما ال يدرك ك ّله ،ال يرك ج ّله"!

إعالن طرح عطاء
"توريد أدوات ومعدات وتجهيزات فندقية"
(أجهزة ومعدات كهربائية للمطابخ والغرف)

تعلــن رشكــة املشــتل لاســتثامرات الســياحية عــن طــرح عطــاء توريــد أدوات
ومعدات وتجهيزات فندقية (أجهزة ومعدات كهربائية للمطابخ والغرف) ،ويقع
الفنــدق عنــد تقاطــع شــارع صــاح خلــف مــع شــارع الرشــيد (البحــر) يف مدينــة
غزة ،فعىل الرشكات الراغبة بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط اآلتية:
 .1املؤهلون لاشراك بالعطاء :يجب عىل املناقص أن يكون مسج ًا لدى الدوائر
الرسمية (وزارة االقتصاد الوطني) وكافة الرخص املطلوبة ملامرسة األعامل التجارية.
 .2وثائــق العطــاء :ميكــن للراغبــن باملشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــىل
وثائق العطاء من مقر رشكة املشتل الكائن يف فندق املشتل ،وذلك ابتدا ًء
مــن يــوم األحــد املوافــق  ،2022/07/03مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا ولغايــة
الســاعة الرابعــة مســا ًء مقابــل مبلــغ غــر مســرد مقــداره ( )100$مائــة دوالر
أمرييك ،عىل أن يتم إبراز كتاب تفويض من الرشكة سارية املفعول كام ورد
يف الفقرة األوىل عند رشاء العطاء.
 .3االجتامع التمهيدي :ســيتم عقد اجتامع متهيدي الســتقبال استفســارات
املشــاركن وذلــك يــوم الثاثــاء املوافــق  2022/07/50يف متــام الســاعة
العــارشة صباح ـ ًا يف فنــدق املشــتل ،عــىل أن يكــون آخــر موعــد الســتقبال
االستفسارات هو يوم الخميس املوافق .2022/07/07
 .4كفالــة دخــول العطــاء :يجــب عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة بنكيــة لدخــول
العطــاء مــن بنــك مرخــص مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة ()$2,500
ألفــن وخمســامئة دوالر أمريــيك ،وذلــك كــام ورد يف تعليامت املشــاركة يف
املناقصة املرفقة يف وثائق العطاء.
 .5مــدة رسيــان العــروض :تكــون العــروض والكفــاالت التــي يقدمهــا املناقــص
سارية ملدة ( )120يوم ًا تقوميي ًا من تاريخ إيداع العروض.
 .6يفضــل أن تكــون الرشكــة الراغبــة باملشــاركة يف العطــاء متخصصــة يف
استراد وتسويق األجهزة واملعدات الكهربائية.
 .7تسليم العروض وفتح العطاءات :آخر موعد لتسليم العروض –مرفق ًا معها
العينات و/أو الكاتلوجات لكافة األصناف -يف مقر رشكة املشتل -غزة سيكون
يــوم األربعــاء املوافــق  2022/07/20الســاعة  12:00ظهــر ًا ،ولــن يتم اســتام
أي عــروض بعــد هــذا املوعــد ،مــع تأكيــد رضورة وضــع العــروض يف مغلفــات
مغلقة مكتوب عليها اســم العطاء ورقمه ،واتباع التعليامت الواردة يف رشوط
املشاركة يف املناقصة املوجودة يف وثائق العطاء بهذا الخصوص.
 .8الرشكة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .9رسوم اإلعان يف الصحف عىل املشارك الذي يرسو عليه العطاء.
لاستفسارات ،يرجى التواصل معنا عرب التايل:
هاتف رقم ،08 -2832500 :الربيد اإللكروينprocurement@mashtal.ps :
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FELESTEENO NLINE

تسليم السلطــة الرصاصـة اليت قتلــت "أبو عاقلة"
لألمريكييـــــــــن ..خضـــــــــوع للبتـــــزاز السياســـــي
رام الله-غزة /يحيى اليعقويب:
ال تفســري لرضــوخ الســلطة يف رام اللــه لطلــب
اإلدارة األمريكيــة تســليم الرصاصــة التــي قتلــت
بهــا الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة فجــر األربعــاء
 11مايــو /أيــار  2022عــىل يــد جنــود االحتــال
اإلرسائيــي خــال اقتحامهــم مدينة جنني شــايل
الضفــة الغربيــة املحتلــة ،ســوى أنه رضــوخ لابتزاز
الســيايس ،وتفريــط بأهــم دليــل يتعلــق بإجــراءات
التحقيــقِّ ،
ميكــن االحتــال مــن التاعــب بامللف،
وفق ما يقول مختصون.

عبد العاطي:
يفرتض االحرتاز عىل
األدلة وعدم تسليمها
إال للجنة تقيص حقائق
فرغــم أن النائــب العــام بــرام اللــه أكــد مســؤولية
االحتــال عــن جرميــة قتــل أبــو عاقلــة ،عقــب
تحقيــق أجرتــه النيابــة العامــة وأظهــر أن شــريين
اغتيلــت برصاصــة مــن عيــار  ،5.56مــن ســاح
جيش االحتال ،إال أن السلطة وضعت الرصاصة
القاتلــة بــني يــدي القاتــل ،بالتــايل ّ
مكنــت جيــش
االحتــال املتهــم الوحيــد بقتــل أبــو عاقلــة مــن
املشاركة بعملية فحص الرصاصة.
مــا تحــدث بــه الناطــق باســم جيــش االحتــال ،ران
كوخــاف ،بــأن االحتــال ســيفحص الرصاصــة التــي
قتلــت الصحفيــة أبــو عاقلــة بحضــور أمريــيك،

دفــع الكاتــب واملحلــل الســيايس عمــر عســاف
للتســاؤل ،يف حــال تاعبــت (إرسائيــل) وأمريــكا
برصاصــة الدليــل وهــا ميلــكان مــن وســائل
وأســاليب التاعب إمكانيات هائلة ماذا ســتفعل
السلطة؟
تســليم الرصاصــة ،وفــق حديــث عســاف
لـ"فلســطني" يعنــي أن الســلطة وضعــت امللــف
يف يــد الواليــات املتحــدة التــي ســبق أن تخلــت
عــن تعهداتهــا ورســائل الضانــات املتعلقــة
معتربا أن السلطة ترص عىل "أن تلدغ
بـ"أوسلو"،
ً
وبإرادتها من ذات الجحر مرات عدة".
قتل امللف
فيــا يقــول رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق
الشــعب الفلســطيني "حشــد" ،د .صــاح عبــد
العاطــي :إن حجــم الضغــط األمريــيك الســتام
الرصاصــة نتيجــة إلدانــة العــامل الواســعة لجرميــة
اغتيــال أبــو عاقلــة والحــرج الــدويل الــذي تعــرض
لــه االحتــال لكــون شــريين حاصلــة عــىل جنســية
أمريكيــة ،وهنــاك ضغــوط ومطالبــات دولية تتســع
للبدء بتحقيق جدي.
ويضيف عبد العاطي لـ"فلسطني" :إن السلطة مل
تحل امللف للمحكمة الجنائية الدولية فا قامت
بــه متثــل بإرســال مذكــرة إحاطــة عدا عــن التحقيق
الــذي أجرتــه ،وهنــاك مخاطر أن تتاىش الســلطة
مع السياسة اإلرسائيلية-األمريكية الهادفة إلجراء
تحقيــق تضمــن امتصــاص الــرأي العــام الــدويل
وقتل امللف ومحاولة التاعب به وكأن الرصاصة
هــي التــي ســتثبت استشــهاد شــريين عــىل يــد

قــوات االحتــال رغــم وجــود كل الشــواهد التــي
تثبت تورط االحتال.
الحــل ،وفــق عبــد العاطــي ،هــو نقــل امللــف
للجنائيــة الدوليــة وفتــح تحقيــق جــدي عــىل رأســه
لجنــة تقــي الحقائــق ولجنــة الحقــوق واألمــن يف
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة،

العاروري :االبزتاز يهدف
لطي الملف والحيلولة
دون إجراء مالحقة
دولية لالحتالل
وإزاء ذلــك يفــرض االحــراز عــىل كل األدلــة لــدى
السلطة وعدم تقدميها إال للجنة تقي الحقائق
واملحكمــة الجنائيــة ،إال إذا قــررت عائلتهــا بعــد

منتــــــدى اإلعلمييــــن يستهجــن مشاركة
االحتـــلل بفحـــص أداة اغتيال "أبو عاقلــة"
غزة /فلسطني:
اســتهجن منتــدى اإلعاميــني
يـجـش
الفلســطينيني متكــني
االحتــال اإلرسائيــي؛ املتهــم
الوحيــد بجرميــة اغتيــال الصحفيــة
شــريين أبــو عاقلــة ،باملشــاركة يف
معتربا
فحص الرصاصة التي قتلتها،
ً
ذلــك محاولــة إرسائيليــة مفضوحــة
لــذر الرمــاد يف العيــون وإيجــاد
الذرائــع للتنصــل مــن مســؤولية
اقــراف الجرميــة التــي القــت
اســتنكارا دوليــا ،وشــكلت خر ًقــا
فاضحــا للقوانــني الدوليــة واملبــادئ
ً
واملواثيــق اإلنســانية املؤكــدة عــىل
حريــة اإلعــام وحايــة الصحفيــني.

وقــال املنتــدى يف بيــان لــه أمس إنه
يتابــع باســتياء بالــغ خضــوع الســلطة
لطلــب اإلدارة األمريكيــة تســليم
الرصاصــة التــي قتلــت بهــا الزميلــة
"أبــو عاقلــة" فجــر  11مايــو /أيــار
 2022عــىل يــد جنــود االحتــال
خــال اقتحامهــم مخيــم جنــني
شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة.
وجــدد تحميــل االحتال املســؤولية
الكاملــة والتامــة عــن جرميــة اغتيــال
أبــو عاقلــة ،التــي أعقبهــا بجرميــة
أخــرى بعــد أقــل مــن شــهر باغتيــال
الصحفيــة غفــران وراســنة يف 1
يونيــو /حزيــران  ،2022مشــددا
عــىل رضورة محاســبة االحتــال

املتــادي يف جرامئــه وانتهاكاتــه
بحــق اإلعــام الفلســطيني مبختلــف
مكوناتــه ،وخاصــة تدمــريه مقــار
نحــو  60مؤسســة إعاميــة ،وقتــل
الصحفــي يوســف أبــو حســني خــال
عدوانــه الواســع عــىل غــزة يف مايــو
 .2021وأشــار املنتــدى إىل نتائــج
عــدة تحقيقــات ومــن بينهــا تحقيــق
األمــم املتحــدة التــي خلصــت
ملســؤولية االحتــال عــن جرميــة
اغتيــال أبــو عاقلــة ،الفتــا إىل ســجل
االحتــال الحافــل باســتهداف
وقتــل الصحفيــني ،إذ تجــاوز عــدد
الصحفيــني الذيــن قضــوا برصاصــه
صحفيــا منــذ عــام
وصواريخــه 50
ًّ

جمعية الهالل األحمر التركي
إعالن طرح عطاء إنشاء مبنى المركز التجاري

Beit Hanoun Municipality
بلدية بيت حانون

اسم العطاء  /إنشاء مبنى المركز التجاري
رقم العطاءTRC – BEIT HANOUN MUNICIPALITY-3 -2022 :

جمعية الهالل األحمر التركي

تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر الــريك ،عــن طــرح عطــاء انشــاء مبنــى املركــز التجــاري لبلديــة بيــت حانون ،وذلك حســب
املخططات واملواصفات وجدول الكميات والرشوط العامة والخاصة ،وأي وثائق أخرى ذات عاقة مرفقة مع العطاء،
فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء ممن تتوفر لديهم القدرة عىل تنفيذ املرشوع مراعاة الرشوط التالية- :
 .1يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســج ً
ا لــدى جهــات االختصاص ،ومصنف ًا لدى اتحاد املقاولني الفلســطينيني درجة
ثانيــة أو الثالثــة يف مجــال صيانــة املبــاين والبنــاء .ويجــب عــىل املقاول إحضار ما يثبت ذلك عند الحصول عىل وثائق
العطاء ،عىل أن تكون سارية املفعول عند فتح املظاريف ،وأن يكون مؤها لتنفيذ املرشوع بالكامل.
 .2يجب إرفاق سجل تجاري وخلو طرف من رضيبة الدخل والقيمة املضافة ساري املفعول مع وثائق العطاء.
 .3األسعار شاملة لقيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم الفواتري الرضيبية الازمة.
 .4يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.
 .5يجــب عــىل املتقــدم للعطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمة ( )$ 5000خمســة آالف دوالر أمرييك باســم جمعية
الهــال األحمــر الــريك ويكــون هــذا الضــان عبــارة عــن كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد
سارية املفعول  120يوم ًا من تاريخ فتح مظاريف العطاء وال تقبل املبالغ النقدية.
 .6جمعية الهال األحمر الريك غري ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
 .7كل مقــاول يرغــب يف التقــدم للعطــاء ،يســتطيع الحصــول عــىل نســخة كاملــة مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر بلدية بيت
حانــون مقابــل مبلــغ غــري مســرد قيمتــه ( )$ 100بــدء ًا مــن يــوم االثنــني املوافــق  04.07.2022وحتــى نهايــة الــدوام
الرسمي لبلدية بيت حانون رشيطة احضار ختم الرشكة والهوية الشخصية.
 .8تسلم العطاءات ملقر جمعية الهال األحمر الريك املدون عنوانه يف األسفل.
العنوان :جمعية الهال األحمر الريك رئاسة وفد قطاع غزة  -الرمال الجنويب ،شارع البحر ،عارة أبو شعبان ،الطابق الثاين.
 .9ال تقبل العطاءات عىل الفاكس أو بالربيد ،وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم حسب األصول.
 .10زيارة املوقع يوم الخميس املوافق  07.07.2022الساعة الحادي عرش صباحا انطاقا من بلدية بيت حانون.
 .11االجتــاع التمهيــدي يعقــد يف مقــر بلديــة بيــت حانــون يــوم الخميــس املوافــق  07.07.2022الســاعة العــارشة
صباحا ،للرد عىل أي استفسارات.
 .12يجب عىل كل مقاول إرفاق محرض االجتاع التمهيدي مع وثائق العطاء موقعا ومختوما بختم املقاول.
 .13آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة  12ظهر ًا من يوم الثاثاء املوافق  26.07.2022بحضور
من يرغب من املتقدمني للعطاء ،ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 .14يتــم إيــداع العطــاءات مــن نســختني متطابقتــني (أصليــة  +صــورة طبــق األصــل) يف املــكان املخصــص لهــا يف مقــر
جمعية الهال األحمر الريك الكائن يف الرمال الجنويب ،شارع البحر ،عارة أبو شعبان ( الجال)  ،الطابق الثاين.
 .15رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
 .16ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات يرجــى مراجعــة مقــر جمعيــة الهــال األحمــر الــريك يف أوقــات الــدوام
الرسمية ،جوال.0598319644 :

 ،2000األمــر الــذي ينبغي أن يدفع
مؤسســات العدالــة الدوليــة للقيــام
بواجباتهــا لحايــة الصحفيــني
الفلسطينيني عرب كف يد االحتال
عــن اســتهدافهم ومحاســبته عــىل
جرامئه بحقهم.
وحـ ّـذر مــن خطــورة مــرور جرميــة
اغتيــال أبــو عاقلــة دون محاســبة
االحتــال ،مــا يعنــي ذلــك منحــه
ضــو ًءا أخــرض ملواصلــة اســتهداف
الفلســطينيني،
الصحفيــني
وتشــجيعه عــىل قمــع وكبــت حريــة
اإلعــام يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة ،فضــا عــا يفــي إليــه
مــن فقــد للثقــة مبؤسســات العدالــة
الدوليــة ،وتشــجيعه عــىل املــي
قدمــا بخــرق وانتهــاك القوانــني
ً
الدوليــة التــي تنــص بوضــوح عــىل
حايــة الصحفيــني يف مناطــق
الرصاع.

ذلك اللجوء للقضاء األمرييك.
ولفــت إىل أن الرصاصــة أحــد األدلــة والقرائــن التي
تثبــت اقــراف االحتــال للجرميــة ،ويخــى مــن
تســليمها التاعــب يف الدليــل ،بإتافــه أو االدعاء
أنــه ليــس مــن االحتــال ،لذلــك ال بــد مــن الحديث
عــن مجمــل األدلــة التــي تثبــت ارتــكاب االحتــال
للجرمية وليس فقط الرصاصة.
أهم دليل
مــن جهتــه ،رأى املختــص يف حقــوق اإلنســان
والشــأن القضــايئ ،ماجــد العــاروري ،أن الرصاصــة
هــي أهــم دليــل يتعلــق بإجــراءات التحقيــق
املتعلقــة بجرميــة استشــهاد الصحفية أبــو عاقلة،
إضافــة للشــهود ،وهــو مــن اختصــاص النيابــة
الفلســطينية كــون الجرميــة وقعــت يف منطقــة
تحت سيطرة السلطة.
وقــال العــاروري يف حديــث لـ"فلســطني" :إن

نقابة المحامني
ً
تعليقا شاملً
تعلن
للعمل اليوم

رام الله /فلسطني:
قــررت نقابــة املحامــني أمــس ،تعليــق العمــل
الشــامل طيلــة اليــوم أمــام جميــع املحاكــم
النظاميــة والتســوية والعســكرية واإلداريــة يف
الضفــة الغربيــة ،وأمــام كل النيابــات املدنيــة
والعســكرية واإلداريــة والدوائــر الرســمية
وكتاب العدل.
وأوضحــت النقابــة يف بيــان لهــا أن هــذا األمــر
يــأيت "خطــوة أوىل ،بعــد اســتنفاد كل الفرص
واملبــادرات ،وأمــام حالــة التعنــت واإلرصار
عــىل تجاهــل املواقــف القانونيــة الرافضــة
إلنفــاذ القــرارات بقانــون املعدلــة لقوانــني
"التنفيــذ وأصــول املحاكــات املدنيــة
والتجارية واإلجراءات الجزائية".
كــا قــررت النقابــة االعتصــام الســلمي بالــزي
الرســمي (روب املحامــاة) عــىل دوار املنــارة
غدا من الساعة العارشة
يف محافظة رام الله ً
صباحا وحتى الساعة الحادية عرشة صباحا،
ومــن ثــم التوجــه مبســرية ســلمية نحــو مقــر
رئاسة السلطة لتسليم رسالة احتجاجية.

خضــوع الســلطة للــرشوط األمريكيــة بتســليم
الرصاصــة هــو تنازل عن حقهــا بالتحقيق بالجرمية
وتركــه لجهــات أخــرى ،فــا يعقــل أن يكــون هنــاك
رأيــان بالتحقيــق ،أحدهــا فلســطيني واآلخــر
أمريــيك ،ألن العــامل بالتأكيــد سيســتمع للــرأي
األمرييك.
تســليم الرصاصــة يف نظــر العــاروري يعنــي تنـ ً
ـازال
ـريا عــن أحــد أهــم األدوار ،إذ إن الحــل يكمــن
كبـ ً
يف إجــراء تحقيــق دويل تديــره األمــم املتحــدة
وال يخضــع ألي نــوع مــن االبتــزازات السياســية،
ـادا بوجــود محاولــة البتزاز الســلطة
ألن هنــاك اعتقـ ً
سياسـ ًّـيا مقابــل التنــازل عــن التحقيــق مبلــف قتــل
أبــو عاقلــة ،لطــي امللــف والحيلولــة دون إجــراءات
ماحقة وطنية وقانونية ودولية لاحتال.

عساف :تسليم الرصاصة
داللة لرضوخ السلطة
لإلمالءات األمريكية
ولفــت إىل أن ثبــوت مســؤولية االحتــال عــن
الجرمية يعرضه للماحقة أمام املحكمة الجنائية
الدوليــة ،فــإذا كان هنــاك اهتام لــدى الكونغرس
األمريــيك بامللــف ،فيجــب االعتــاد عــىل
التحقيقــات الفلســطينية ويســتمع الكونغــرس
للنائــب العــام يف رام اللــه ومــا خــرج بــه ،مبي ًنــا أن
تشــديد أمريــكا عــىل املطالبــة بتســليم الرصاصــة
فيهــا نظــرة اســتعائية يعــرب عــن عــدم الثقــة
بالتحقيقات التي تجريها السلطة.

"نقابة العاملني" بجامعة بيت لحم تواصل
إرضابها المفتوح حىت االستجابة لمطالبهم
بيت لحم-غزة /جال غيث:
أكــدت نقابــة العاملــني يف جامعــة بيــت لحــم
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة أمــس مواصلــة
اإلرضاب املفتــوح عــن العمــل حتــى اســتجابة
إدارة الجامعة ملطالبهم.
وقال أمني رس النقابة جورج رشاوي :إن إدارة
الجامعة متاطل منذ أغسطس /آب  2021يف
تلبيــة مطالــب العاملــني القانونيــة واملرشوعــة،
ً
محما إياها مسؤولية عرقلة العام األكادميي.
واتهــم رشــاوي يف حديــث لصحيفــة
"فلســطني" إدارة الجامعــة بتجاهــل مصالــح
الطلبــة واملوظفــني ،وعــدم اســتغال فرصــة
الخــروج مــن األزمــة ،مبينــا أنهــا رفضــت املبادرة
التــي قدمهــا مجلــس اتحــاد النقابــات القاضيــة
بقبــول الطرفــني بالبــت القانــوين الناتــج عــن
وزاريت "العدل" و"العمل" ونقابة املحامني.
واستغرب من قرار الجامعة باحتكامها للقضاء،
الــذي أصدرتــه عــرب بيــان صحفــي يف منتصــف
الشــهر املــايض ،مبينــا أن النقطــة الخافيــة بني
النقابة وإدارة الجامعة هي ســعر رصف الدينار

إعادة طرح عطاء

اسم المشروع

عطاء تزويد  3آبار مياه بالطاقة الشمسية في بيت حانون

مدة المشروع

 6شهور تقويمية

رقم المشروع

رضوخ لإلمالءات
لكــن الكاتــب واملحلــل الســيايس عمــر عســاف،
يعتقــد أن الســلطة وأجهزتهــا دومــا تحــت الضغــط
واملشــكلة أنهــا عــودت األمريــكان واإلرسائيليــني
أن تخضــع للضغــط وتســتجيب لــه ويف الحالــة
املتعلقــة بأبــو عاقلــة" ،أرى أن األمريــكان ضغطــوا
ومــا زالــوا عــىل الســلطة وال تســتطيع الســلطة
أن ترفــض طلبــا لهــم وبالتــايل مــن الطبيعــي أن
تسلمهم الرصاصة".
وأضــاف عســاف يف حديــث لـ"فلســطني" أنــه
"كان بإمكان السلطة أن تتيح لألمريكيني املجال
لفحص الرصاصة بحضور فلسطيني ودون أخذها
ألنهــا بالتــايل ســتصل لإلرسائيليــني كــا رصح
رئيــس هيئــة أركان جيــش االحتال أفيف كوخايف
وستسلم لهم بطريقة غري مبارشة".
ورغم أن السلطة رصحت أكرث من مرة عىل لسان
مسؤوليها أنها لن تسلم الرصاصة ،يلفت عساف،
إىل أن تســليم الرصاصــة يفقدهــا املصداقيــة يف
مواقفهــا ،وهــذا داللــة واضحــة لرضــوخ الســلطة
الدائــم لإلمــاءات األمريكيــة وحتــى اإلرسائيليــة.
وقال عساف" :تسليم الرصاصة يعني أن السلطة
ســلمت أمرهــا لألمريكيــني ،وهــؤالء حلفــاء ورعــاة
اإلرسائيليني وبالتايل وكأنها سلمت امللف لجهة
واحــدة "أمريكيــة إرسائيليــة" وهــم و"ضمريهــم"
يقررون ما يشاؤون بشأن اغتيال شريين".
ولفــت إىل أنــه كان عــىل الســلطة أن تســلم
دليــل اإلثبــات لجهــة قضائيــة دوليــة تضمــن عــدم
التاعب.

QRCS /CONST /2022/ 04

بتمويــل مــن الهــال االحمــر القطــري  ،يدعوكــم الهــال األحمــر القطــري ,عــن إعادة طرح عطاء تزويد  3آبــار مياه بالطاقة
الشمســية يف بيــت حانــون وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة املرفقــة فعــىل
الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية-:
 .1يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني
الفلسطينيني درجة ثانية كهروميكانيك عىل األقل وأن يكون مسجل رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
 .2األسعار غري شاملة لرضيبة القيمة املضافة وعىل املقاول الذي يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة معفاة.
 .3يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  120يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .4يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهــال األحمــر القطــري لدخــول العطــاء بقيمــة ( )USD 11,000بالحــروف أحــد عــرش
ألــف دوالر أمريــيك إمــا كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقد الفلســطينية ،وســاري ًا ملدة
 120يوما من آخر موعد الستام العطاءات ،وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية وترفق ضمن العرض املايل.
 .5كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــي العنــوان التــايل (الهــال
األحمر القطري – شارع الوحدة -عارة غازي الشوا – ط – 2غزة) مقابل مبلغ غري مسرد وقدره  100دوالر أمرييك
للعطــاء الواحــد بــدء ًا مــن يــوم الثاثــاء 2022/07/05وحتــى يــوم األربعــاء املوافــق  2022/07/13م  ،وذلــك خــال
صباحا وحتى الساعة  2:00ظهرا") .
أوقات الدوام الرسمي(من الساعة 9:00
ً
 .6آخر موعد لتسليم العطاء الساعة  2:00من ظهر يوم الخميس املوافق  2022/07/21م .مع العلم أنه لن يقبل
أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
 .7يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عي العنوان التايل (الهال األحمر القطري – شارع الوحدة -عارة
غازي الشوا – ط – 2غزة) ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلني.
 .8رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
 .9ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة (الهال األحمر القطري  -بقطاع غزة) وذلك خال ساعات الدوام الرسمي أو
االتصال عىل هاتف .2884822

عىل نهاية الخدمة.
ولفــت إىل وجــود اتفاقيــة عــام  2011بــني
الطرفــني لدفــع الرواتــب للمتفرغــني وغــري
املتفرغــني عــىل ســعر رصف  5.5شــواقل
للدينــار ،مردفــا أن الجامعــة التزمــت بدفــع
رواتــب املوظفــني املتفرغــني ومل تدفــع
لآلخرين ،إىل جانب دفع الرواتب ومستحقات
نهايــة الخدمــة عــىل ســعر رصف الدينــار يف
حينه ،ما يخالف نص االتفاق.
وذكــر أن بعــض النقــاط تــم التجــاوب فيهــا مــن
إدارة الجامعــة بالراجــع عــن وقــف عــاوة ال ــ5%
التــي كانــت تدفــع للحراس ســنو ًّيا عىل الراتب
الذي أوقفته يف سبتمرب /أيلول .2021
وبني رشاوي أن مطالب النقابة واضحة ،وأنها
وصلــت إىل طريــق مســدود مــع إدارة الجامعــة
التــي تــرص عــىل عــدم االســتجابة ملطالبهــا،
مؤكــدا أن نقابتــه ســتواصل اإلرضاب لحــني
اســتجابة اإلدارة ملطالبهــا والتزامهــا الرســمي
مببــادرة مجلــس اتحــاد النقابــات بالضفــة
الغربية.

دولة فلسطين
وزارة الصحة
اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات

دعوة لتقديم مزادات
المزاودة رقم2022/2 :

تعلــن وزارة الصحــة عــن ط ــرح مــزاودة بالظــرف املختــوم لتأجيــر أماكــن
لشــركات اإلنترنت لبيع خدمة اإلنترنت الالسلكي( )WI-FIيف
مستشــفى غــزة األورويب لصالــح وزارة الصحــة تبع ـ ًا للــرشوط املوضحــة يف
كراسة املزاودة.
 .1عــىل الــرشكات واألفــراد الراغبــني يف املشــاركة يف هــذا املــزاد مراجعة دائرة
املشــريات/وزارة الصحة خال أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول عىل
كراسة املواصفات ووثائق املزاد مقابل دفع مبلغ ( )100شيكل غري مسردة.
 .2آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق
العطــاءات بدائــرة املشــريات -وزارة الصحــة يف غ ــزة يــوم األربعــاء املوافــق
2022/07/20م الســاعة  11:00صباح ـ ًا وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثي
املزاودين يف نفس املكان والزمان.
مالحظة:
 .1أجرة اإلعانات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.
 .2يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مــزاودة عــىل شــكل ســند دفــع معتمــد مــن قبــل
بنــك الربيــد مببلــغ ( )1000شــيكل أو شــيك بنــيك أو كفالــة بنكيــة من البنك
الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج الفلسطيني كتأمني دخول ساري املفعول
ملدة  60يوم ًا مسردة ملن ال يرسو عليه املزاد.
 .3تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرضائب.
 .4لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أعىل األسعار.
 .5لجنة العطاءات غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض.
لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم –2829774فاكس2827634
وبريد الكروينpurch@moh.gov.ps :
دائرة المشتريات  /قسم العطاءات والعقود

محليات
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تأجيل محاكمة قتلته إىل سبتمرب المقبل

عائلة بنات تتعهد بمواصلة مساعيها لتحقيق العدالة لزنار عرب تدويل القضية
الخليل-غزة /أدهم الريف:
جــددت عائلــة املعــارض الســيايس
املغــدور نــزار بنــات ،تعهدهــا مبواصلــة
ســعيها لتحقيــق العدالــة البنهــا الــذي
اغتالتــه قــوة مــن أجهــزة أمــن الســلطة يف
 24يونيو /حزيران .2021
وأكدت العائلة مواصلة ســعيها لتحقيق
ذلك رغم الضغوط الكبرة التي تتعرض
لها من الســلطة وأجهزة أمنها يف الضفة
الغربيــة ،وآخرهــا كان اعتقال عامر بنات
يومــا
ابــن عــم الشــهيد نــزار ،ملــدة ً 39
لدى مباحث رشطة بيت لحم والخليل.
وعــامر ليــس الوحيــد الــذي تعــرض
لاعتقــال يف ســجون الســلطة بالضفــة
الغربيــة ،فغالبيــة أقــارب الشــهيد نــزار
اعتقلهــم أمــن الســلطة يف إطار ضغوطه
لدفع العائلة إىل تقديم تنازالت.
وكانت النيابة العامة يف الضفة وجهت

نزار بنات
تهمة القتل لـ  14من مرتبات جهاز األمن
الوقايئ ،وجميعهم معروفن لدى عائلة
بنات التي تســتنكر بشــدة قرار الســلطة،
مؤخـ ًـرا ،منحهــم إجــازة مــن تاريــخ 21
يونيــو /حزيــران املــايض حتــى  2يوليــو/
متــوز الحــايل ،بحجــة انتشــار فــروس
"كورونا".
وبحســب قــول عــامر بنــات لصحيفــة
"فلســطن" ،فــإن املحكمــة العســكرية

أجلــت جلســة
يف مدينــة رام اللــه َّ
محاكمــة املتهمــن باغتيــال نــزار
والتــي كانــت مقــررة أمــس ،حتــى
الســادس مــن ســبتمرب /أيلــول
املقبل.
واســتغرب بشــدة فــرتة التأجيــل
الطويلــة ،ملــدة تزيــد عــى شــهر ْين،
منب ًهــا إىل أن ذلــك يخالــف مــا أعلنته
ِّ
النيابــة العســكرية مسـ ً
ـبقا بعقــد
جلسة كل أسبوع.
وبينــام أوضحــت مجموعــة "محامون من
أجــل العدالــة" عــى صفحتهــا بـ"فيــس
بــوك" ،أن التأجيــل بدعــوى "غايــات
تقديــم البينــة مــن محامــي الدفــاع عــن
املتهمــن" ،رفــض عــامر التأجيــل
ـددا ،وعـ َّـد أن ذلــك يــأيت ضمــن
مجـ ً
"املرسحيــة واملامطلــة التــي متارســها
السلطة إلماتة قضية نزار".

واتهــم عــامر الســلطة باتبــاع أســلوب
الضغــط األمنــي واملاحقــة ومداهمــة
البيــوت لدفعهــا إىل تقديــم تنــازالت يف
قضية نزار بنات ،وإغاق القضية.
وأكــد عــامر أن العائلــة وبنــا ًء عــى مــا
يتوفــر لديهــا مــن معطيــات فإنهــا تــدرس
العديــد مــن الخيــارات التــي ممكــن مــن
خالها تحقيق العدالة لقضية املعارض
الســيايس بنــات بعــد مــرور أكر من ســنة
عــى اغتيالــه ،عقــدت خالهــا العديــد
مــن الجلســات وجميعهــا كانــت تخضــع
للتأجيل.
وأضــاف" :نحــن يف مرحلــة تشــاور مــع
العديــد مــن األطــراف منهــا؛ فصائــل
العمــل الوطنــي واإلســامي ،لاتفــاق
عى سلســلة خطوات تصعيدية مجدية
قريبــا ،ضــد آلــة القمــع
ســنعلن عنهــا
ً
التابعة للسلطة ضد من يقول ال".

وبـ َّـن أن خطــوات العائلــة واملنارصيــن
لقضيــة نــزار بنــات ،ستشــمل إجــراءات
لتدويــل القضيــة ،وتنظيــم الفعاليــات
امليدانيــة املناوئــة للمامطلــة التــي
متارســها الســلطة واملحكمــة العســكرية
يف قضية محاكمة املتهمن.
وأول الفعاليــات التــي عقــدت يف هــذا
اإلطــار ،مســرة انطلقــت ،أول مــن أمس،
بعــد وقفــة عنــد دوار املنــارة يف مدينــة
رام اللــه وجابــت شــوارعها؛ تنديـ ًـدا
باإلفــراج عــن املتهمــن باغتيــال نــزار،
وللمطالبــة بالعدالــة يف قضيتــه ،ووقــف
االعتقــاالت السياســية ،مبشــاركة فاعلــة
من املتضامن ونخب سياسية.
ً
معارضــا
ونــزار بنــات ،إضافــة إىل كونــه
سياسـ ًـيا ،كان مرشــح قامئــة الحريــة
والكرامة لانتخابات التريعية املعطلة
بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

تفاقم أزمة المياه يف الخليل وبيت لحم ..والسلطة "ال حياة لمن تنادي"
غزة /يحيى اليعقويب:
منذ شهرين يشتي األهايل يف محافظتي الخليل وبيت
لحــم مــن أزمــة ميــاه "قدميــة – جديــدة" تــؤرق حياتهــم مــع
حلــول فصــل الصيــف ،مــا دفعهــم لتلبيــة احتياجاتهــم مــن
خــال رشاء امليــاه ومــلء الصهاريــج رغــم ارتفــاع تكلفــة
الكوب الواحد من خمســة شــواقل إىل  13شــيك ً
ا للكوب
حاليا .يف منزل املهندس الزراعي إبراهيم حريبات بقرية
ً
"الســكة" من ضواحي "دورا" مبحافظة الخليل ،ذبل الورد
ـرا منــه حتــى تغــر لــون واجهــة
الــذي اشــرتى أصنا ًفــا كثـ ً
املنــزل مــن األخــر إىل البنــي أمــام شــح امليــاه ،واضطراره
لرتشــيد االســتهاك ،والتضحيــة بالــورد إمــا برتكــه وإمــا
بتوزيعه عى الناس مجا ًنا.
توزيع مرير
يقــوم املجلــس البلــدي يف الخليــل بتوزيــع جــدول امليــاه،
وحســب هذا الجدول فإن املياه تصل إىل قرية "الســكة"
يوما ،ولو أراد املواطن انتظار دوره دون تعبئة
مرة كل ً 33
الصهاريج فهذا يحول منازل املواطنن إىل مكاره صحية،
وإن جــاءت امليــاه فــإن كميتهــا ال تزيــد عــى  4أكــواب ال
تكفي لاستخدام ليوم أو يومن ثم يتم فصلها وتحويلها
ملنطقة أخرى.
يتحــدث حريبــات لصحيفــة "فلســطن" عــن معاناته قائا:
"ليســت قريتنــا مــن تعــاين فقــط مــن األزمــة بــل كل منطقــة
جنــوب الضفــة تعــاين شـ ًـحا يف امليــاه ،وأصبحنــا نعتمــد
ـرا إىل وجــود اســتغال ،إذ
عــى تعبئــة الصهاريــج" ،مشـ ً
كان ميــأل صهريجــه بســعة  10أكــواب بســعر  150شــيقا
سابقا ،اآلن ارتفع سعرها إىل  200شيقل ،ويتوقع وصلها
إىل  250أو أكر.

يرى حريبات أن عدم وجود "إدارة توزيع سليمة" هي أحد
أســباب األزمــة ،رغــم أن الســبب األســايس هــو االحتــال
الــذي مينــع االســتفادة مــن امليــاه الجوفيــة رغــم أن باطــن
أرض املنطقة يخفي يف أعامقه كنو ًزا من املياه تســتطيع
حــل األزمــة جذر ًيــا" .احنــا مضطريــن وال خيــار أمامنــا إال
للتعايــش مــع األزمــة ،ممنــوع ننقــب عــن امليــاه الجوفيــة،
فنضطــر لرتشــيد االســتخدام ألهــم األشــياء ،فنغســل
أجسادنا مرة يف األسبوع ،وأصبح رشاء املياه أمرا مرهقا"
يصف حريبات صعوبة حالهم بضحكة تهكم عى واقعهم
املريــر .يف قريــة "واد أبــو القمــرة" وهــي مــن ضواحــي
"دورا" فــإن امليــاه تصــل إىل القريــة حســب املواطن حمد
الزيــر مــرة كل شــهرين خــال الصيــف ،رغــم أن اعتامدهــم
األســايس عــى ميــاه البلديــة التي يؤثــر انقطاعها يف حياة
الناس فيضطرون لراء املياه وتعبئة الصهاريج.
مل يفلــت االحتــال مــن التســبب بهــذه األزمــة ،فعمــدت
رشكة "ميكروت" اإلرسائيلية إىل قطع املياه املزودة لخط
ديــر َشـ ّـعار ،املصــدر الرئيــي املغــذي ملحافظــة الخليــل
عامــة وجنوبهــا تحديــد ًا ،ونجــم عــن ذلــك القطــع خســارة
كميات كبرة منها ،بلغت ما يزيد عى  40000كوب.
ورغــم أن احتيــاج الخليــل اليومــي يبلغ عــى األقل  40ألف
مــرت مكعــب مــن امليــاه ،فــإن متوســط مــا يصلهــا فعليــا هو
 20ألــف مــرت مكعــب يومي ـ ًا ،الســلطة تأخــذ الكميــة مــن
االحتال وتعيد توزيعها.
ويف وقــت يرجــع مســؤولون يف ســلطة امليــاه واملجالــس
البلديــة أســباب األزمــة لاحتــال ،إال أن مصــادر تتحــدث
عــن وجــود رصاعــات داخليــة يف قســم امليــاه ببلديــة
الخليل ،يعلمها املجلس البلدي تؤثر يف األزمة.

عدم منح الخليل حصتها
الناشــط الســيايس يف الخليــل ،صهيــب زاهــدة يؤكــد أن
أســباب األزمــة تتعلــق بعــدم قيــام الســلطة مبنــح الخليــل
حصتها من املياه ،وقيام بعض موظفي البلدية باملحاباة
بــن املناطــق بفتــح امليــاه عــى منطقــة أكــر مــن غرهــا،
وهــذه القضيــة فتحــت البلديــة تحقيقــا فيهــا بعــد حــدوث
فضيحة باألمر.
لكــن جوهــر الــرصاع داخــل البلديــة يتعلــق حســبام يؤكــد
زاهدة لصحيفة "فلســطن" بفوز تيســر أبو ســنينة برئاســة
بلديــة الخليــل ،معتقــدا أن جهــات يف الســلطة تحــاول
إقصــاءه واالنتقــام منــه ،بعدمــا قامــت بفصلــه مــن حركــة
"فتــح" ،بســبب مشــاركته باالنتخابــات القرويــة الجزئيــة
األخرة بقامئة مستقلة.
ويؤكــد زاهــدة ،أن أزمــة امليــاه تؤثــر يف مليــون مواطــن
والجــئ يســكنون مبحافظتــي الخليــل وبيــت لحــم ،وأثقــل
رشاء امليــاه كاهلهــم ،مشــرا إىل وجــود مشــكلة خطــرة
أخــرى تتعلــق بتلــوث امليــاه الجوفيــة ،بســبب عــدم وجــود
بنيــة تحتيــة للــرصف الصحــي ،إذ تعتمــد أجــزاء واســعة مــن
املحافظة عى الحفر االمتصاصية.
بيت لحم تصرخ
ليســت األزمــة وحدهــا تتعلــق مبدينــة الخليــل ،فتتواصــل
أزمــة امليــاه يف بيــت لحــم ،وســط عــدم وجود حلــول قريبة
أو وعــود جديــة بحــل األزمــة املتكــررة ،واملتفاقمــة خــال
األشهر األخرة.
وضجــت مواقــع التواصــل االجتامعي ،خال األيام األخرة
ّ
بالتعليقــات الغاضبــة نتيجــة اســتمرار أزمــة امليــاه غــر
املســبوقة كــام يقــول املواطنــون ،وخاصــة يف مناطــق

جمعية الفالح الخيرية – فلسطين

)Request for Bids (RFB

إعالن عن وظيفة شاغرة

تعلن جمعية الفاح الخرية يف محافظة شامل قطاع غزة عن حاجتها لوظيفة

منسقي مشاريع لعدد  20منسق على األقل

* الشروط والمؤهالت الواجب توافرها:
 أن يكون حاصا عى درجة علمية ال تقل عن بكالوريوس . خربة ال تقل عن سنتن يف مجال تسويق املشاريع واستجاب مصادر التمويل . خربة يف العمل املؤسسايت الخري ولديه معرفة وثيقة مبنهجيات اإلدارةوادارة املشاريع واالرشاف عليها .
 القــدرة عــى إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع ،وصياغــةمقرتحات املشاريع ،وإعداد التقارير اإلدارية واملالية والفنية للمشاريع .
 إجادة اللغة اإلنجليزية (محادثة ،كتابة ،قراءة). إجادة استخدام برامج الحاسوب (ميكروسفت اوفس) . القدرة عى العمل سواء بشكل مستقل أو ضمن فريق عمل. التفــرغ الكامــل للعمــل لــدى الجمعيــة ،والعمــل تحــت النظــم والقوانــناملعمول بها يف الجمعية.
 القدرة عى العمل ألوقات اضافية عند الحاجة لذلك إدارة وتجهيــز ملــف املــروع كام ـ ًا (املراســات – عــروض األســعار-
العطــاءات "املناقصــات" – جــداول الكميــات – املخططــات والرســومات -
العقود -التقارير املرحلية والختامية... -الخ) واألرشــفة اإللكرتونية والورقية
املطبوعة لكامل ملف املشاريع.
 تنفيذ األعامل املوكلة إليه يف جميع الظروف واألوقات. التنســيق لكافــة فعاليــات وأنشــطة املشــاريع مــع الطواقــم الفنيــة والجهــاتواملؤسسات ذات العاقة.
عى من تتوفر فيه الروط املذكورة أعاه ،ويجد يف نفسه الكفاءة التقدم
بالســرة الذاتيــة مرفقــة باملســتندات الثبوتيــة باإلرســال عى أمييــل الجمعية
 projects@alfalahpal.orgبعنوان "منسق مشاريع .
وكذلــك الحضــور للمقابــات الشــخصية واصطحــاب األوراق الثبوتيــة والتــي
ستكون يوم االربعاء والخميس مع لجنة مختصة يف مجال املشاريع والعمل
الخــري مــن الســاعة الحاديــة عــر ظهــر ًا وحتــى الخامســة مســا ًء يف مقــر
الجمعية يف محافظة شامل قطاع غزة  -جباليا -خلف الدفاع املدين.
* لاستفسار واملراجعة - /هاتف . 2474454 :جوال 0599404014 :
اخوكم  /أ .محسن طنبورة " أبو احمد "
رئيس جمعية الفاح الخرية – فلسطن

الخر والدهيشة والدوحة جنوب وغرب املحافظة.
وأغلق محتجون صباح أول من أمس ،طر ًقا رئيسية يف بلدة
الخــر جنــوب بيــت لحــم ،كام تم إغاق طرق أخرى خال
األســبوع املــايض احتجاجــا عــى انقطــاع امليــاه ،وعــدم
وصولهــا للكثــر مــن املناطــق منــذ فــرتة طويلــة ،مهدديــن
بإغــاق "شــارع القــدس الخليــل" بشــكل نهــايئ أمــام حركــة
املركبات ،وشوارع أخرى رئيسية يف املحافظة.
يســكن محمــود عيــاد يف مخيــم "الدهيشــة" ،ويقــول إن
ســبب األزمــة عــدم إعطــاء املخيــم الحصــة املســتحقة لــه
وتحويلهــا إىل املــدن ،وهــذا الــيء واضــح بســبب قطــع
امليــاه عــن املخيــم قبــل املــدة املحــددة وهــي ســتة أيــام،
إذ يتم فصل املياه بعد ثاثة أيام ،فالناس ال يســتطيعون
مــلء الخزانــات وتلبيــة احتياجاتهــم مــن املياه خــال األيام
الثاثة.
املشــكلة األخــرى التــي ينبــه إليهــا عيــاد ،يف حديثــه
لصحيفــة "فلســطن" ،هــي وجــود مشــكلة تتعلــق يف
التمديدات التي تحتاج للتجديد والتغير ،مشــرا إىل أن
األزمة انعكست عى حياة الناس ،وسببت مشكات بن
العائات بسبب قطع املياه عن حارات وتحويلها لحارات
أخــرى ،وحدثــت أكــر مــن وقفــة احتجاجيــة لكــن "ال حيــاة
ملن تنادي".
ويؤكــد عيــاد أن الكميــة التــي يتــم ضخهــا للمخيــم أقــل
مــن حاجتــه ،كــام أن البدائــل محــدودة وهــي فقــط رشاء
"صهاريــج ميــاه" أو االســتعانة بالجــران إذا كان عنــد
أحدهــم مخــزون زائــد ،املشــكلة املتفاقمــة أنــه بعــد أربعــة
أيــام مــن املــلء تنفد املياه ،وتســاءل بحرقــة قلب" :تخيل
دارك فش فيها مي!؟".

Saif Aldin Abu Eita and Sons for Industry
and trade LLC company

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلدية ا لبريج

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W6

اسم المشروع :توريد مواد لزوم تبليط الشارع الرابط
بين جمعية البيت الفلسطيني للمرأة وجمعية تطوير
المرأة الفلسطينية

 )1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن (البنــك
الــدويل) KFW-AFD -ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة -يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
( )MDPIIIوذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ،حيــث يهــدف هــذا املــروع إىل دعــم بلديــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوقيــد 19
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات األساسية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
 )2وقد حصلت بلدية الربيج عى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض
الهيئــات املحليــة (املتلقيــة للمنحــة) لتنفيذ مــروع توريد مواد لزوم تبليط
الشــارع الرابــط بــن جمعيــة البيــت الفلســطيني للمرأة وجمعيــة تطوير املرأة
الفلســطينية وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعية يف عمل
دفعــات تحــت العقــد رقــم  MDPIIIW6- 1622129- 17aالــذي من أجله
تم إصدار هذه الدعوة.
 )3املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومات الازمة من بلدية
الربيج–قســم املشــاريع ،م .إيــاد الصيــداوي ،جــوال،0599601072 :
وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة الثامنــة صباح ًا وحتى الثانية عــرة ظهر ًا من تاريخ
 2022/07/04حتى تاريخ .2022/07/14
 )4عــروض األســعار يجــب أن تقــدم إىل قســم املشــاريع يف بلديــة الربيــج
الطابق األول ،قبل أو بتاريخ  2022/07/14الساعة الثانية عر ظهر ًا. )5املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
بلديـة الربيج
بتمويل من:

RFB Title: Procurement and
installation of Packaging line
Reference number 1- 5/ 2022
1. Saif Aldin Abu Eita and Sons for Industry and trade LLC
company is establishing a Diary Factory.and is interested in
purchasing the following chain of packaging equipment
a. Vacuum machine, b. Sequard cup filing machine
c. Cheese Packaging Machine Sime automatic
d. Automatic Cheese Vacuum Packaging Machine
e. Packaging Machine
2. Saif Aldin Abu Eita and Sons for Industry and trade LLC
company invites sealed bids from eligible and qualified
bidders for Procurement of the above mentioned items
required for Abu Eta Dairy Factory at GIE – Gaza City.
3. Bidding will be conducted through the Competitive Bidding
procedures and are open to all bidders from Eligible Source
Countries as defined in the bid documents.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from the
addresses below and inspect the Bidding Documents by sending an
email to the email address mentioned below from 8:00 a.m. -15:15 p.m.
5. Bids must be delivered to the address below at or before:
31 of July 2022, 12:00 noon Electronic bidding will not be
permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in
the presence of the bidders’ representatives who choose to
attend, at both of the addresses below at the same time.
6. All bids must be accompanied by a Bid Security of not less than
5 % of bid price or an equivalent amount in a freely convertible
currency valid for 90 days. The Bid Security is to be sealed in a
separate envelope within the main sealed bid documents.
7. Pre-bid meeting and site visit will be on July 14th, 2022, at
10am at Gaza Industrial zone.
8. The address referred to above is: AbuEita Factory, Gaza
Industrial Estate, Hangar 993/, next to Al-Basil Co.
Email: alban-hya@hotmail.com
Telephone: (00972)59- 946 -3502

ما قل ودل
د .وائل المناعمة

اإلعالم الفلسطيين

إن الحديــث عــن اإلعــام الفلســطيني "نظــرة تقيميــة" يتوجب
الحديــث عــن جانبــن أولهــام الصحفــي الفلســطيني الــذي
يعــد البطــل والفــارس الحقيقــي عنــد الحديــث عــن اإلعــام
الفلســطيني ألنــه اســتطاع أن يحمــل القضيــة الفلســطينية
ومعاناة الشعب املحتل من املحلية للوصول ملركز الصدارة
يف جميــع وســائل اإلعــام العربيــة والعامليــة ،ونســتطيع أن
ناحــظ ذلــك بــكل ســهولة عنــد عمــل مســح شــامل لــكل هــذه
الوســائل ونســبة اهتاممهــا وتفاعلهــا مــع األحــداث التي تجري
عى أرض فلسطن ،والتي انعكست بالتأييد والتعاطف غر
املســبوق مــن قبــل شــعوب العــامل عــدا عــن الجهــات الرســمية
والتــي خرجــت إىل الشــارع يف أكــر مــن مــرة تعاطفــا وتأييــد ًا
للفلســطينين ،وتطــور هــذا التعاطــف ليتحــول إىل مشــاركة
فعليــة ملنــع الجرافــات الصهيونيــة مــن االســتياء عــى املزيــد
مــن األرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ،واملشــاركة يف
قوافل كرس الحصار عن قطاع غزة.
ووصــل الصحفــي الفلســطيني إىل ذروة تألقــه ونجاحــه عندمــا
حصــد العديــد مــن الجوائــز العامليــة وتفــوق عــى نظرائــه مــن
دول العامل.
ولكــن بقــي الصحفــي الفلســطيني يعــاين نتيجــة االعتــداء
املبــارش عليــه واســتهدافه مــن قبــل قــوات االحتــال مــرة
بالقتــل ومــرة باالعتقــال أو الــرب ومصــادرة أدواتــه الصحفيــة
ومنــع حركتــه ورفــض إعطائــه التصاريــح الازمــة للعمل كزمائه
اآلخرين.
أمــا إذا تحدثنــا عــن الشــق الثــاين مــن املعادلــة وهــي وســائل
اإلعــام الفلســطينية نجــد أنهــا ســجلت نجاحــات كذلــك يف
إبــراز معانــاة شــعبنا الفلســطيني املحتــل ،واالنتهــاكات التــي
يتعــرض لهــا ،وأعــادت وســائل اإلعــام الفلســطينية الثقــة
للمواطــن الفلســطيني بوســائل اإلعــام املحليــة بعدمــا فقــد
هــذه الثقــة يف ســنوات ســابقة نتيجــة عــدم احرتامهــا لعقــول
املتلقن وقيامها بدور أشبه بالدعاية لجهات معينة إما حزب
أو شخص بعينه.
كــام نجحــت وســائل اإلعــام الفلســطينية أن تكــون مصــد ًرا
رئيسا لألحداث املحلية ،حيث أصبحت الوسائل املعتمدة
ً
يف األخبار واألحداث الفلسطينية من قبل غر الفلسطينين
من العرب واملسلمن وبعض األجانب.
أمــا إذا تطرقنــا إىل العراقيــل واملعيقــات التــي عانــت منهــا
وســائل إعامنــا نجــد أنهــا كثــرة أهمهــا مــا تعرضــت لــه مــن
انتهاك واضح من قبل املحتل الصهيوين إما باالستهداف أو
منــع وصــول املعــدات واألدوات الازمة لعملها ،أو التشــويش
عليها ،والعمل عى إعاقة عملها بشتى الطرق واألساليب.
ومــن خــال مــا ســبق أؤكــد عــى رضورة املراجعــة الدوريــة
إلعامنا الفلســطيني وتدعيم اإليجابيات وتايف الســلبيات،
مع رضورة االتفاق عى إســرتاتيجية إعامية فلســطينية ذات
أجنــدة وطنيــة يعمــل تحتهــا الجميــع للحفــاظ عــى اإلنجــازات
التــي حققهــا إعامنــا بالــدم واالعتقــال والتريــد ملنــع حــرف
البوصلة تحت أي تربيرات أو حجج غر مقبولة.
جمعية دار القرآن الكريم والسنة

عطاء رقم)2022-04( :
توريد وتركيب وتشغيل
أجهزة صوتية وإلكترونية

تعلــن جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة عــن طــرح عطــاء توريــد وتركيــب
وتشــغيل أجهــزة صوتيــة وإلكرتونيــة لصالــح مــروع تجهيــز حاضنــة األصــوات
تبعــا للــروط واملواصفــات
النديــة بجمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة؛ ً
املوضحة يف كراس العطاء ووثائقه.
ـميا وترغــب يف املشــاركة
ـ
س
ر
ـجلة
ـ
س
وامل
فعــى الــركات ذات االختصــاص
ًّ
يف هــذا العطــاء ،مراجعــة جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة (اإلدارة العامــة)،
خال أوقات الدوام الرسمي (من األحد إىل الخميس) من أجل الحصول عى
كــراس املواصفــات العطــاء ووثائقــه مقابــل دفــع الرســوم ( 100شــيكل) غــر
مسرتدة يف مقر الجمعية الكائن يف غزة-النرص -رشق مدرسة غزة الجديدة.
مـالحــــظات مهــمة:
 )1أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
 )2أن يكون املتقدم مسج ً
ا لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة يف
هذا املجال ،مع إرفاق األوراق التي تثبت ذلك.
 )3يجــب إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة بقيمــة ( )% 5مــن
قيمة العطاء " كتأمن دخول العطاء " من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج
يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
الفلسطيني ساري املفعول ملدة (ً )60
 )4تقدم األسعار بعملة الدوالر ،شاملة رضيبة القيمة املضافة.
 )5لجنــة العطــاءات غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار يف حــال عــدم مطابقــة
املواصفات املطلوبة.
 )6يحق للجمعية تجزئة العطاء أو إلغائه دون إبداء األسباب.
 )7لاستفســار :مراجعــة دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالجمعيــة خــال وقت
صباحا وحتى الساعة  4:00مسا ًء ،من خال االتصال
الدوام من الساعة 8:00
ً
عى هاتف الجمعية رقم ،115 / 2826157 :جوال رقم .0593831000
موعد الحصول على كراس

العطاء من مقر الجمعية

موعد االجتماع التمهيدي

يــوم اإلثنيــن 2022/07/04م وحتى يوم األحد

مساء.
2022/07/17م الساعة الواحدة
ً

مساء.
يوم األربعاء 2022/07/06م الساعة الثانية
ً

موعد تسليم مظاريف العطاء

يوم األحد 2022/07/17م حتى الساعة الثانية

موعــد فتح المظاريف في

يــوم األحــد 2022/07/17م الســاعة الثانيــة

كاملة بالظرف المختوم

جلسة علنية

مساء.
ً

مساء في مقر الجمعية الرئيس
ً
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مساحة حرة
د .عصام شاور

رصاصة الغدر
والملفات المعلقة
يف المحاكم الدولية

نتابــع هــذه األيــام قصــة الرصاصــة التي قتل بهــا االحتالل
االرسائيــي الصحفيــة شــرين أبو عاقلــة ،وبعد تأكيدات
من جانب السلطة بأنها لن تسلم الرصاصة اىل الجانب
االرسائيــي مــن أجــل فحصهــا خشــية العبــث بهــا ،قامت
الســلطة بتســليم الرصاصــة للســفارة األمريكيــة يف
القــدس مــن أجــل فحصهــا ،وهــذا يعنــي ان الرصاصــة
وصلت بشكل تلقايئ اىل الجانب االرسائيي ،ولكن ما
يهمنــا هنــا أنــه ال خــالف عــى أن دولــة االحتــالل هــي مــن
قتلــت الصحفيــة الفلســطينية ،ولكــن مــا الــذي ســيفعله
الطرف الفلسطيني بالرصاصة؟ هل سيقدمها للمحكمة
الدوليــة مــن أجــل محاكمــة املحتــل االرسائيــي عــى
جرميته؟
لــدى دولــة فلســطني أمــام محكمــة العــدل الدوليــة قضايا
كثــرة منهــا ضــد (إرسائيل) ومنها ضد الواليات املتحدة
األمريكية ،قبل عدة أعوام أقامت دولة فلســطني قضية
ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى إثــر إعالنهــا نقــل
الســفارة األمريكيــة اىل القــدس ،ولكــن بعدمــا قطعــت
شــوطا يف املحكمــة طلبــت دولــة فلســطني تأجيــل
املرافعــة الشــفوية املقــررة بتاريــخ  2021_06_1مــن
أجــل إتاحــة الفرصــة للطرفــني إليجــاد حــل للنــزاع مــن
خــالل املفاوضــات ،ومــى الوقــت دون مفاوضــات
ودون أي تغيــر للواقــع رغــم أن كســب القضيــة بالنســبة
للطرف الفلســطيني يعني التأكيد عى بطالن االحتالل
االرسائيــي للقــدس وتأكيــد عــى أن نقــل الســفارة
األمريكيــة باطــل ،وهــذه قضيــة مهمــة جــدا بالنســبة
للســلطة ومنظمــة التحريــر ولكــن بالنســبة للشــعب
الفلســطيني هــو اعــراف بجــزء بســيط مــن حقوقــه التــي
تشمل القدس كلها وفلسطني كلها.
وهنــاك أيضــا ملفــات لقضايــا هامــة جـ ًـدا مثــل قضيــة
الجــدار وغولدســتون مل تتــم متابعتهــا رغــم أن متابعتهــا
ســيحقق نتائــج جيــدة تصــب يف صالــح الفلســطينيني،
ولذلك هناك سؤال يطرح نفسه ،مل االهتامم الشديدة
بالرصاصــة االرسائيليــة الغــادرة؟ إذا كان الهــدف
معاقبــة االحتــالل فلدينــا الكثــر مــن امللفــات الجاهــزة
ملعاقبتــه مــن خــالل املحاكــم الدولية ،وال بــد من متابعة
كل القضايــا ضــد االحتــالل وضــد الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وإال فــام الهــدف مــن قــرع أبــواب املحاكــم
الدولية ثم التوقف فجأة من الجانب الفلسطيني عندما
يلــوح قطــف الثمــر؟ ،أعتقد أنه ال بد من مصارحة شــعبنا
بأننــا فقــط نقــوم باســتغالل املحاكــم الدوليــة مــن أجــل
التهديــد ال أكــر لتحقيــق مكاســب أقــل بكثــر مام يطمح
به شعبنا.

إخطار عدلي رقم 2022/ 7492
لدى دائرة كاتب العدل بغزة

األسرية "البدن" تروي تفاصيل التنكيل بها يف اعتقالها األخري
رام الله /فلسطني:
عامــا)
روت األســرة رشوق البــدن (ً 27
مــن بلــدة تقــوع مبحافظــة بيــت لحــم
بالضفــة الغربيــة املحتلــة ،القابعــة
يف ســجن "الدامــون" اإلرسائيــي
للنســاء ،تفاصيــل تنكيــل قــوات القمــع
اإلرسائيلية بها.
ونقلــت محاميــة هيئــة شــؤون األرسى
واملحرريــن حنــان الخطيب عى لســان
األســرة البــدن بشــأن اعتقالهــا األخــر
قولهــا" :اعتُقلــت مــن املنــزل الســاعة
الثانية والنصف بعد منتصف الليل ،إذ

داهمــت قــوات االحتــالل منــزل أهــي،
وفجــأة حــرت  5مجنــدات ،و ُرفعــت
مــن الرسيــر ،و ُفتشــت تفتيشــا عاريــا،
ُ
وضبت حتى سالت الدماء من أنفي،
كان منظرهــن داخــل املنــزل مرعبــا
ومخيفــا ،وكــن مدججــات باألســلحة،
حتــى أن ابنتــي الطفلــة ذات الســبعة
أعوام اختبأت تحت الرسير".
ـدي
وأضافــت" :قيــدت املجنــدات يـ َّ
ـت توديــع
وعصــن عينـ َّـي ،وملــا طلبـ ُ
أهــي وابنتــي رفــض جنــود االحتــالل،
وتعمــدوا جـ ّـري ،حينهــا كنــت أرتــدي

ً
عاما
األسري "العويوي" ..مؤبدان و25
تعود لسجل أرسه بعد حرية مسلوبة
رام الله /فلسطني:
عامــا؛ حكــم بالســجن أعادتــه
مؤبــدان وً 25
ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي لســجل األســر
صفــوان العويــوي بعدمــا تنســم حريتــه يف
صفقة "وفاء األحرار".
واألســر العويــوي مــن الخليــل جنــويب الضفــة
الغربيــة املحتلــة ،أحــد محــرري صفقــة "وفــاء
األحــرار" الذيــن أعــاد االحتــالل اعتقالهــم،
وســلبه حريتــه املنقوصــة التــي عاشــها ،وأعــاد
له حكمه السابق باملؤبد.
و"بتهمــة" مقاومــة االحتــالل واالنتــامء لحركــة
املقاومــة اإلســالمية حــامس وقتــل جنديــني،
اعتقلــت قــوات االحتــالل األســر العويــوي
عــام  ،2002وأصــدرت بحقه ً
حكام باملؤبدين
عاما.
وً 25
وتنســم "العويــوي" الحريــة بعــد  9ســنوات
قضاهــا يف ســجون االحتــالل يف صفقــة "وفــاء
األحــرار" عــام  ،2011إال أن قــوات االحتــالل

صفوان العويوي
أعــادت اعتقالــه مــع ثالثــة مــن أشــقائه يف 18
يونيــو /حزيــران  ،2014ضمــن  70محــررا مــن
صفقــة "وفــاء األحــرار" ،بعــد عمليــة الخليــل
التي تم فيها أرس ثالثة مستوطنني وقتلهم.
وبعــد قرابــة أربعــة أعــوام من االعتقــال ،أعادت
ســلطات االحتالل عام  2018حكمها الســابق

عــى "العويــوي" ،ليتجــرع مرارة الســجن وظلم
الســجان ،رغــم أن محكمــة االحتــالل كانــت قــد
برأته من تهمة العودة ملامرســة نشــاطات بعد
اإلفراج عنه.
واألســر العويــوي تــزوج قبــل إعــادة اعتقالــه،
وأنجــب طفلــه البكــر .وبعــد مــرور  8ســنوات
عــى إعــادة اعتقالهــم التعســفي ،يطالــب
أهــايل محــرري الصفقة األمم املتحدة والجهة
الراعية للصفقة بالتدخل جديا لإلفراج عنهم،
وإنهــاء اعتقالهــم التعســفي املتواصل ،ووضع
ً
انتهاكا
حد للخرق الخطر للصفقة الذي مثل
ً
وصارخــا مبــا يحمــل من رســائل خطرة
واضحــا
ً
عى مصر أي صفقة تبادل قادمة.
ـرا
ويقبــع يف ســجون االحتــالل  49أسـ ً
مــن محــرري صفقــة "وفــاء األحــرار" املعــاد
اعتقالهــم ،يف ظــل مطالبــات متكــررة باإلفــراج
عنهــم ،وخاصــة مــن الوســيط املــرصي الــذي
رعى الصفقة.

ارتقــــاء أسري واعتقــــال 360
ً
مـــواطـــــــنا الشـــــهر المـــــايض
غزة /فلسطني:
و ّثــق مركــز فلســطني لدراســات األرسى ارتقــاء
عاما) من بلدة سلواد
الفتى محمد حامد (ً 16
يف رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة ،يف إثــر
إطــالق قــوات االحتــالل اإلرسائيــي النــار عليــه
وإصابتــه بالرصــاص الحــي ثــم اعتقالــه يف حالة
خطــرة ،إضافــة إىل اعتقــال  360مواطنــا بينهم
 39طفال و 12سيدة.
ولفــت املركــز يف تقريــر لــه عن يونيــو /حزيران
املنــرصم ،إىل ارتفــاع قامئــة شــهداء الحركــة
ـرا
األســرة الشــهر املــايض إىل  229أسـ ً

بارتقــاء الفتــى حامــد بعــد  24ســاعة مــن
اعتقالــه ،مشــرا إىل احتجــاز االحتــالل جثامنــه
 5أيام قبل تسليمه لذويه.
ونبه إىل أن االحتالل استهدف مدينة القدس
بشــكل خــاص ،حيث وصلــت حاالت االعتقال
بــني املقدســيني مــا يزيــد عــن  150حالــة،
لردعهم عن التصدي القتحامات املستوطنني
للمســجد األقــى ،مضيفــا أن قواتــه اعتقلــت
من قطاع غزة  15مواطنًا؛  8صيادين و 7شبان
خالل اجتيازهم السياج الفاصل.
وبشــأن أوامــر اعتقــال اإلداري ،بـ ّـني املركــز أن

املخطــر :طــارق محمــد عبــد الكريــم الــزر بوكالتــي عــن وائــل خالــد محمــد
عــي ابــو جهــل مــن قطــر ويحمــل وثيقــة ســفر مرصيــة رقــم ()P00173136
بصفتــه املفــوض عــن والــده الســيد خالــد محمــد عــي أبــو جهــل مبوجــب
كتــاب املحكمــة االبتدائيــة  -محكمــة القارصيــن الجزئيــة  -شــؤون القارصيــن
ومــن يف حكمهــم تفويــض رقــم (  )77/10408/2021مبوجــب وكالــة
صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني  -الدوحــة  -قطــر رقــم التصديــق ()7810
هويــة رقــم ( .)802794057املخطــر إليــه :جربيــل محمــد عــي ابــو جهــل -
غــزة  -الســدرة  -بجــوار مســجد حمــزة هويــة رقــم ( )911875250جــوال رقــم
( )0598400638املوضــوع :الغــاء أي توكيــالت تــم توكيلــك بهــا مــن قبــل
السيد  /خالد محمد عي ابو جهل.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس  -دائرة التنفيذ

 .1حيث انك ايها املخطر اليه قد تم توكيلك من قبل الســيد خالد محمد
عي ابو جهل وذلك مبوجب عدة وكاالت من ضمنها وكالة عامة .
 .2وحيث أن موكي بصفته املفوض عن والده السيد خالد محمد عي ابو
جهل مبوجب كتاب املحكمة االبتدائية  -محكمة القارصين الجزئية  -شؤون
القارصيــن ومــن يف حكمهــم تفويــض رقــم (  )77/10408/2021يرغــب
بعزلك عن أي وكاالت وكلك بها السيد خالد محمد عي ابو جهل
 .3لذلك أخطرك مبوجب هذا االخطار العديل الغاء أي وكاالت اعاله بعد
تسلمك نسخة من هذا األخطار.
 .4لذلك أبلغك بهذا العزل الذي يجعل من صفتك كوكيل تغرت لتصبح
غاصب ألي عقارات وضعت يدك عليها سابقا بصفتك وكيل وال يحق لك
متثيله بأي أعامل بصفتك وكيل لدى أي جهة كانت .
 .5لذلــك يجــب عليــك االلتــزام بهــذا اإلخطــار والتقيــد مبــا جــاء فيــه واال
ستعرض نفسك للمساءلة العرفية والقانونية
وقد أعذر من أندر
وإنني اطلب من السيد /كاتب العدل بغزة تبليغك نسخة عن هذا اإلخطار
حسب األصول
املخطر  /طارق محمد عبد الكريم الزر
إىل املخطــر إليــه  /جربيــل محمــد عــي ابــو جهــل  -غــزة  -الســدرة  -بجــوار
مســجد حمــزة هويــة رقــم ( )911875250جــوال رقــم ()0598400638
أبلغك نسخة عن هذا اإلخطار حسب األصول ،حرر بتاريخ 2022/6/29
كاتب العدل بغزة  /أ.اياس أحمد ثابت

إىل املنفــذ ضدهــم  -عطــا حافــظ أحمــد األزعــر هويــة  - ،8800038محمــد
مصطفى حافظ األزعر هوية - ،0101255 :سمية سالمة حسن عزام هوية:
 - ، 1100202حافظ أحمد يوسف األزعر هوية0102797 :
 - ،هويــدا أحمــد يوســف األزعــر هويــة - ، 010946 :كوثــر أحمــد يوســف
األزعر هوية0100685 :
 إميان أحمد يوسف األزعر هوية0100828 : هالة أحمد يوسف األزعر هوية،0101405 : زهرية يوسف أحمد األزعر هوية3400089 :العنوان /خان يونس  -خلف املسجد الكبر  -مجهولني محل اإلقامة حاليا.
نبلغكم أنه طبقا لاللتزام املرتب عليكم مبوجب الحكم الصادر من محكمة بداية
خــان يونــس يف القضيــة املدنيــة رقــم  2019/469الصــادر بتاريــخ 2021/7/11
وذلــك بدفــع مبلــغ وقــدره  22000دوالر أمريــي لصالــح طالــب التنفيــذ /حســن
ســامل ســالمة أبــو عــودة هويــة ،973587371 :وعليــه فإنــه بتاريــخ 2022/6/27
قــرر قــايض التنفيــذ إشــعاركم بقــرار إيقــاع الحجــر التنفيذي عى ما مســاحته 384
مــر مربــع مــن الحصــة ( )384/14001مــن أرض القطعــة رقــم  99مــن القســيمة
رقم  23من أرايض خانيونس املسامة حارة الجامع الصادر بتاريخ .2022/6/5
لذلك عليكم الحضور إىل دائرة التنفيذ يف مدة شهر من تاريخ هذا اإلعالن
لتنفيــذ التزامكــم بدفــع مبلــغ املديونيــة حســب األصــول وإذا مل تحــروا يف
املــدة املحــددة فإنكــم تعــدون ممتنعــني عــن التنفيــذ ومــن ثــم ســتبارش دائــرة
التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقكم والبيع باملزاد العلني حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
مهدي نبيل القدرة

التفاصيل

مالبــس البيــت ،فطلبــت منهــم تغيــر
مالبــي ،لكنهــم رفضــوا ،وعمــدت
إحــدى املجنــدات إىل دفعــي بعنــف
أمــام أهــي الذيــن صــوروا مــا حــدث،
ونتيجــة لذلــك هجــم الجنــود عــى أخي
ورمــوه أرضــا وأخــذوا الهاتــف مــن يــده،
عندهــا حدثــت مشــكلة بينهــم وبــني
أهي بســبب ضبه ،فسحبوين رسيعا
ورفضوا مصافحتي البنتي الصغرة".
وتابعــت" :اقتــادوين إىل املركبــة
العســكرية ونقلــوين إىل معســكر
عتصيــون ،حيث كانت أصعب مرحلة

يف اعتقايل ،طلبت رشب املاء لكنهم
رفضــوا ،وقالــوا يل ســننقلك إىل مــكان
جميل وإذ بهم ينقلونني للخارج تحت
املطــر ،وبقيــت مــن الســاعة الرابعــة
والنصــف فجــرا لغايــة  12ظهــرا تقريبــا
وأنــا تحــت املطــر ويف الــربد القــارس،
وبعدهــا نقلــوين للتحقيــق مبنطقــة ال
أذكــر اســمها ،وعندمــا أعلمني املحقق
ُ
حول لالعتقال اإلداري أعلنت
أنني ســأ َّ
اإلضاب عن الطعام ،ويف اليوم التايل
نقلــوين إىل ســجن الشــارون ،وكانــت
هنــاك األســرتان القارصتــان نفــوذ

إشعار بإيقاع الحجز التنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ
محكمــة بداية خان يونــس في القضية التنفيذية
رقم 2021/7837

محاكــم االحتــالل واصلــت تصعيدهــا خــالل
الشــهر املــايض وأصــدرت  153قــرار اعتقــال
إداري ،تراوحت ما بني شهرين إىل  6أشهر.
وأضــاف أن االحتــالل نكــث بوعــده مــع األســر
عامــا) مــن بلــدة إذنــا يف
خليــل عــواودة (ً 40
الخليــل ،إذ علــق إضابــه عــن الطعــام بعــد
 111يومــا مــن اإلضاب مقابل وعودات بإنهاء
اعتقالــه اإلداري ،إال أن االحتــالل وبعــد أيــام
نقــض بعهــده وجــدد لــه اإلداري مــدة  4أشــهر
إضافيــة ،تنتهــي يف أكتوبــر /ترشيــن األول
املقبل رغم خطورة وضعه الصحي.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحي

إعـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيــداع مجــدد للمخطــط التفصيلــي رقــم ()45
(المسمى العكلوك)

منطقة تنظيم  :دير البلح
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبني ــة وتنظ ــيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم
( )13بجلســتها رقــم ( )2022/1املنعق ــدة بتاريــخ  2022/1/13املتضمــن
إيـداع املخطـط التفص ــيي لكل من-:
 .1الشــارع رقــم ( )45Bاملحصــور بــني الشــارع رقــم ( )34رشق ـ ًا والشــارع رقــم
( )38غرب ًا بعرض ( )12مر وارتداد ( )3مر.
 .2الشــارع رقــم ( )45Cاملحصــور بــني الشــارع رقــم ( )30رشق ـ ًا والشــارع رقــم
( )34غرب ًا بعرض ( )10مر وارتداد ( )1مر.
واملـ ــار بالقسائم رقم ( )44-43-42-41-33-32-30من القطعة رقم ()136
لالعــراض خــالل مــدة خمســة عــرش يوم ـ ًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف
الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهام أقرب ،والذي تم
إعالن إيداعه يف السابق ونرشه يف جريدة فلسطني بتاريخ .2022/1/15
وعليه ووفق ًا لنص املادة ( )17من قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى
املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخر ســواء بصفتهــم من أصحاب هذه
األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجان ًا عى املــرشوع املعدل لدى مكتب
اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية دير البلح خالل ساعات الدوام الرسمي
وتقديم االعراضات عليه خالل خمسة عرش يوم ًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
((وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ )).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظة غزة

حــامد وإرساء غتيــت التــي أفــرج عنهــا
الحقا ،وبقيت أنا ونفوذ".
واعتقلــت البــدن للمــرة األوىل عــام
 2019وأمضــت عامــا يف االعتقــال
اإلداريُ ،
وأعيــد اعتقالهــا يف ســبتمرب/
أيلول  ،2021وأمضت  8أشهر إداريا،
وأفــرج عنهــا يف مايــو /أيــار ،2021
وأعيــد اعتقالهــا يف  7ديســمرب /كانون
األول  ،2021وحكــم عليهــا باالعتقــال
اإلداري  4أشــهر أول مرةُ ،م ِّدد  4أشــهر
أخــرى تنتهــي يف  5أغســطس /آب
املقبل.

أسريان من جنني
وقلقيلية يبدآن عامهما
الـ 20بسجون االحتالل

جنني-قلقيلية /فلسطني:
بــدأ أســران مــن جنــني وقلقيليــة بالضفــة الغربيــة املحتلــة ،أمــس،
عامهام الـ 20يف سجون االحتالل اإلرسائيي.
فمــن قلقيليــة ،بــدأ األســر محمــد خطيــب ( 39عامــا) عامــه ال ــ 20يف
األرس .وأوضــح نــادي األســر أن األســر خطيــب تعــرض للمطــاردة قبــل
اعتقالــه ملــدة عامــني ونصــف ،وعقــب اعتقالــه واجــه تحقيقــا قاســيا
وحكم عليه بالسجن املؤبد و 30عاما.
وطويالُ ،
واألســر محمــد خطيــب لــه شــقيق شــهيد ،ويقبــع حاليــا يف ســجن
"نفحة".
ومــن بلــدة اليامــون غــرب جنني ،بدأ األســر صايف بســام حوشــية عامه
ال ــ 20يف األرس .وأفــاد نــادي األســر بــأن األســر حوشــية معتقــل منــذ
عام  ،2003وحكمت عليه سلطات االحتالل بالسجن  35عاما بتهمة
مقاومة االحتالل.
وأشــار النــادي يف بيــان لــه إىل أن والــد األســر تــويف قبــل ثالثــة أعــوام،
وحرم االحتالل األخر من وداع والده.

ً
تنديدا
وقفة يف نابلس
بجرائم اإلهمال الطيب
بحق األرسى

نابلس /فلسطني:
شــاركت جامهــر غفــرة مبحافظــة نابلــس شــاميل الضفــة الغربيــة
املحتلــة ،أمــس ،يف وقفــة احتجاجيــة تنديـ ًـدا بجرائــم االحتــالل بحــق
األرسى ،خاصــة عقــب استشــهاد األســرة ســعدية فــرج اللــه أول مــن
أمس جراء اإلهامل الطبي املتعمد.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمــت مبيــدان الشــهداء وســط
املدينــة الالفتــات املنــددة بجرائــم االحتــالل بحــق األرسى ،والرافضــة
لسياســة اإلهــامل الطبــي بحــق املــرىض منهــم ،مطالبــني املؤسســات
الدولية بالتدخل العاجل إلنقاذ حياتهم.
واعتــرب متحدثــون خــالل الوقفــة أن الشــهيدة "فرج اللــه" إحدى ضحايا
اإلهــامل الطبــي والقمــع واإلرهــاب اإلرسائيــي داخــل الســجون ،وأن
االحتــالل ال يــزال يواصــل قمــع الحركة األســرة ،مضيفــني أن اإلجراءات
االحتالليــة بحــق األرسى تســتوجب تحــركا عاجــال وجــادا فلســطينيا
ودوليــا ،وضورة اســتخدام كل أشــكال املقاومــة للــرد عــى تلــك
الجرائم.
وأكــدوا أن االحتــالل يــرب بعــرض الحائــط كل القوانــني الدوليــة
واإلنســانية يف مواصلــة احتجــاز جثامــني الشــهداء يف "مقابــر األرقــام"
عامــا مــن بلــدة إذنــا-
والثالجــات .واستشــهدت األســرة فــرج اللــه ً -68
يف ســجن "الدامون" ،وهي أكرب األســرات ســنا يف ســجون االحتالل،
حيــث جــرى اعتقالهــا قــرب املســجد اإلبراهيمــي وســط مدينــة الخليل
يف  18يناير /كانون الثاين  ،2021وهي أم لثامنية أبناء.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحي

إعالن صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

بشأن إيداع موقع مشروع مزرعتي دواجن يمثلها
السيد /غازي جبر عطا الله اعبيد

تعلــن اللجنــة املركزيــة للتنظيــم وبنــاء املــدن مبحافظــات غــزة للجمهــور
الكريــم عــن قرارهــا رقــم ( )29بجلســتها رقــم ( )2022/11املنعقــدة بتاريــخ
 2022/6/2إيداع موقع مرشوع مزرعتي دواجن ميثلها السيد /غازي جرب
عطــا اللــه اعبيــد يف القســيمة رقــم ( )10مــن القطعــة رقــم ( )579مــن أرايض
بيت حانون.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى أن
يتقدمــوا باعراضاتهــم عــى املــرشوع وذلك خالل مــدة ( )30يوم من تاريخ
نرش هذا اإلعالن.
تقــدم االعراضــات لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبناء والتنظيــم مبقرها يف
بلديــة بيــت حانــون وللســيد  /ســكرتر اللجنــة املركزيــة مبكتبــه بــوزارة الحكم
املحــي خــالل ســاعات الــدوام الرســمي(( .وســوف لن يلتفــت ألي اعراض
يرد بعد انقضاء املدة املحددة))
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

آراء
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مقاومة تحارصها أقالم
محمد القيق

وتستمر هذه السياسة اإلعالمية الخطيرة
في نسف الفكر المقاوم وإيجاد جدلية على
فحواه أو عمقه وانتصاره ،محاولة بسالسة
الكلمات أن تثبت نظرية أنها أحداث وليست
انتفاضة وأنها هبة وليست ثورة وأنها مؤقتة
وليست ثقافة ،وبالتالي يعد هذا األسلوب
اإلعالمي األمني النفسي من أسس معارك
التوجيه والضرب والولوج للجبهة الداخلية.

تنشــط مؤخـ ًـرا أقــام تثبيطيــة وأخــرى تقلــل مــن شــأن املقاومــة
وبؤرهــا املتصاعــدة مــن جنــن شـ ً
ـال إىل الخليــل جنوبــا ،ويربــط
بعــض الشــاذين سياسـ ًّـيا حالــة التثبيــط بدراســات علميــة لعلــاء
ومشــايخ يف تفســر القــرآن ويتهكمــون عــى ذلــك ،ليــس ألنهــم ل
يرغبــون بربــط دينــي أو فكــرة حــرب عقائدية؛ بل يذهب مســارهم
ألبعــد مــن ذلــك وهــذه أقــام تعبــت عليهــا مراكــز غســل الدمــاغ
الغربيــة والدوليــة لتثبيــط الفلســطينين وإحبــاط أي روح معنويــة
لهم.
وتســتمر هــذه السياســة اإلعاميــة الخطــرة يف نســف الفكــر
املقــاوم وإيجــاد جدليــة عــى فحــواه أو عمقه وانتصــاره ،محاولن
بساســة الكلات أن يثبتوا نظرية أنها أحداث وليســت انتفاضة
وأنهــا هبــة وليســت ثــورة وأنهــا مؤقتــة وليســت ثقافــة ،وبالتــايل
يعــد هــذا األســلوب اإلعامــي األمنــي النفــي من أســس معارك
التوجيه والرضب والولوج للجبهة الداخلية.
هــي نفســها تلــك األقــام ومنصــات اإلعــام التي انشــغلت مؤخرا
يف انفصامهــا املســتمر بــن داعــم لبوتــن الــذي يرفــض الشــذوذ
الجنــي عــى أرض روســيا ،ويف نفــس الوقــت تــراه يــروج لهــذا

الشــذوذ املدعــوم مــن النازيــن الجــدد واإلمربياليــة العامليــة،
فراه متناقض الطرح ما يدلل عى أن ترويضه طغى عى انتائه
وبات يقولب املشهد مبا متليه عليه سياسة القلم.
هنــا ويف مشــهد الهجــوم عــى غــزة والتقليــل مــن شــأن مقاومتهــا
تارة والستهزاء بعرض فيديو الجندي األسر فيها بالتزامن مع ما
جيدا
ينــرشه الحتــال اإلرسائيــيل بنفس الصيغــة واملبدأ ،تدرك
ً
أن مــا يســتهدف الضفــة وغــزة والقــدس والداخــل والشــتات كلهــا
ماكينة إعامية تعددت أدواتها وتركزت أهدافها.
يف أقــل مــن أســبوع مهاجمــة واضحــة مــن ك ّتــاب ومحللــن
ووســائل إعاميــة لزيــارة إســاعيل هنيــة واجتاعــات لبنــان بــن
الفصائــل والتيــارات هنــاك وملــف املخيــات ،ومهاجمــة فيديــو
األســر الــذي نرشتــه كتائــب عــز الديــن القســام عى أنــه با فائدة
وســيعطي الحتــال اإلرسائيــيل مســوغا بحجــة مرضــه وحالتــه
النفســية ،ومهاجمــة املقاومــة يف محافظــة جنــن واعتبــار أنهــا
عبــث مؤقــت ،ومهاجمــة دراســات العلــاء حــول زوال الكيــان،
والتقليــل مــن شــأن الربــاط يف املســجد األقــى املبــارك ،ودعــم
الشــذوذ الجنــي بحجــة الحريــة ،ورفــض زيــارات إســاعيل هنيــة

إىل لبنــان والتحالفــات الجديــدة ،كلهــا دللــة واضحــة عــى أن
السياسة اإلعامية تتاقى بن الحتال ومن دربتهم مراكز غسل
الدمــاغ األمريكيــة املنتــرشة يف املنطقــة بتمويــل ســخي وداعــم
واضح لرواية الحتال ،والتي تنترش تحت إطار مؤسسات بحثية
ومراكز تعليمية وثقافية وتدريبية.
غريبا أن تفرز قمم التطبيع حلفا إعاميا أيضا،
ويف النتيجة ليس
ً
فاملشــهد يشــمل كل الوجــوه ،والزوايــا ليســت بدايتهــا عســكرية
وحســب؛ كا وليســت نهايتها إعامية واقتصادية ،فهي تشــمل
الكثــر مــن الجوانــب لتنفيــذ خطــة نــزع الهيبــة عــن املقاومــة
وتجرميهــا ورضب الــروح املعنويــة للشــعوب وتخديرهــا ،واألخطر
مــن ذلــك تعزيــز لروايــة الحتال وتصديــق لكذبه املارس ضمن
الحرب القامئة.
ختاما هذه الناذج أشهرها يف كثر من األحيان إعام املقاومة
بــكل أشــكاله ،فظهــروا عــى شاشــاتها ومقاباتهــا املســموعة
واملكتوبــة عــى أنهــم خــرباء الصحافــة العربيــة والتحليــل ،فباتــوا
مألوفن واآلن يستفيدون من شهرتهم ليتابع تنفيذ ما تعلمه من
غسل للدماغ ويستهدف جمهورهم كا غرهم.

استشهاد األسرية سعدية يدق ناقوس الخطر
شكل استشهاد سعدية فرج الله يف سجن الدامون صفعة جديدة
للقانــون الــدويل اإلنســاين ،ولــكل األعــراف واملواثيــق الدوليــة عى
رأســها اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحايــة األرسى املــرىض،
التــي كفلــت القواعــد النموذجيــة ملعاملــة الســجناء األرسى
واألســرات وتلقيهــم العــاج الطبــي املناســب لوضعهــم الصحــي،
ً
وأيضــا اتفــاق رومــا الــذي كفــل حــق األســرات واألرسى باملعاملــة
اإلنســانية يف املعتقــل ويف العيــش بظــروف خاليــة مــن املخاطــر.
فســلطات الحتــال اإلرسائيليــة تــرضب عــرض الحائــط بــكل هــذه
القوانــن والتفاقيــات ومل تلتــزم بــأي منها ،فالشــهيدة ســعدية رغم
عاما) مل يرأف الحتال بوضعها الحرج ول مبرضها
كرب سنها (ً 68
املزمــن ،وتعمــد يف إهــال عاجهــا ومل يحســن معاملتهــا كأمــرة
مسنة وتركها تعاين املرض حتى استشهادها السبت املايض.
الشــهيدة ســعدية ليســت األوىل يف تاريخ شهداء الحركة األسرة،
بــل إن هنــاك أرسى فلســطينيون قــد استشــهدوا داخــل ســجون
الحتــال اإلرسائيــيل خاصــة األرسى املــرىض منــذ عــام ،١٩٦٧
وعددهم  ،230منهم أكرث من سبعن استشهدوا بسبب اإلهال
الطبــي والتعذيــب وسياســة البتزاز والتنكيل والتعذيب الجســدي

والنفي لألرسى ،وانتهاك لكل حقوقهم ما يؤدي ً
أيضا إىل تفاقم
حالتهــم املرضيــة وتدهــور صحتهــم وقــد تتعمــد مــا يســمى بــإدارة
الســجون عدم توفر األدوية أو متاطل وتتأخر يف نقل األرسى إىل
املشــايف أو ل تقــوم هــذه اإلدارة بعمــل الفحوصــات الطبيــة الازمة
لــألرسى مــن اإلصابــات التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء لحظــات العتقــال أو
خــال التحقيــق أو نتيجــة لتعرضهــم لقمــع الوحــدات الخاصــة إلدارة
السجون.
ســلطات الحتال الرسائيلية تتحمل مســؤولية استشــهاد املســنة
ســعدية ،بســبب اإلهــال الطبــي واإلمعــان يف تعذيــب األرسى،
كــا أن إرصار ســلطات الحتــال عــى رفــض املعاملــة اإلنســانية
لألرسى املرىض كانت نتيجته استشــهاد املســنة املريضة ،وهذا
إنذار يدق ناقوس الخطر عند بقية األرسى خاصة األرسى املرىض
طبيــا ،وقــد يتفاقــم وضعهــم ســو ًءا يف ظــل انتشــار أوبئــة
املهملــن ًّ
وأمراض معدية دون تقديم إدارة السجون الوقاية والعاج الازم.
ينقلنــي هــذا املوضــوع إىل موضــوع مشــابه وذات صلــة عضويــة
عــن التعــاون األمنــي بــن الحتــال والســلطة ،فلعــل أغلــب األرسى
الفلســطينين يف ســجون الحتــال مل يكــن اعتقالهــم مســألة

عفويــة ،فهــذا أمــر مفــروغ منــه ،بــأن الحتــال يجــد مــن يعينــه عــى
الوصــول للمناضلــن بســهولة أمــا لعتقالهــم أو لتصفيتهــم وذلــك
بفضــل التعــاون األمنــي مــع األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة ،التــي
هــي باملناســبة تــؤدي نفــس الــدور بشــنها حملــة اعتقالت سياســية
طالــت الطــاب والصحفيــن وأصحــاب الرأي ،ونشــطاء عى خلفية
انتائهــم لحركتــي حــاس أو الجهاد اإلســامي ،أو أعضاء متمردين
مــن حركــة فتــح مناهضن للســلطة الفلســطينية ،وتقــوم بتعذيبهم،
كا هو الحال يف سجن أريحا الذي يرضب به املثل يف التعذيب
والتنكيل ويطلق عليه عدة مسميات مثل "مسلخ أريحا" أو "خليج
غوانتانامــو" التابــع للســلطة ،وقــد ينتهــي األمــر باملــوت كــا حــدث
مــع الناشــط نــزار بنــات يف العــام املــايضً ،
وفقا لـ"الهيئة املســتقلة
لحقــوق اإلنســان يف املناطــق الفلســطينية ،فقــد تــم تقديــم ٢٥٢
شكوى تعذيب يف سجون السلطة الفلسطينية عام  ،٢٠٢١وعدد
حــوادث التعذيــب أكــرث مــن ذلــك ،ألن الكثريــن ممــن تعرضــوا لهــا
ل يتقدمون بشــكوى ،وهنا يســتوقفني الســؤال التايل :متى كانت
الســجون مقابــر للرشفــاء واملناضلــن؟ فلمــن يشــكو الفلســطيني
تستح فاصنع ما شئت"؟
همه ،ولسان حاله يقول" :إن مل
ّ
ِ

ونراه قري ًبا..
رددها القائد الكنعاين إسماعيل هنية
سنا كجك
رأي اليوم

ليتني أستطيع أن أتطرق في مقالي لكل
كلمة قالها القائد إسماعيل هنية ..فعندما
تستمع إلى من تُ ؤمن بهم وبقضيتهم
وبنضالهم ال حاجة لك إلى النصوص
الصحفية التي تُ وزع فأنت تسمعهم برجفة
قلبك ،حسبك أنك تُ دون كل حرف وعبارة
وتحميها بحبر قلمك بين األوراق الدافئة.

ل بد أن الصحافة اإلرسائيلية كا اعتدنا أنها ترصد خطابات قادة
املقاومة يف لبنان وفلسطن املحتلة.
ومــا ُيــرح بــه القــادة تبنــي عليــه (إرسائيــل) وتقــرأ مــا بن ســطوره
وخصوصــا عندمــا يتعمــد قادتنــا إيصــال رســالة مــا للقيــادة
اإلرسائيليــة .يف املهرجــان “الحمســاوي” الــذي أقيــم يف عاصمــة
املقاومــة صيــدا منــذ أيــام عــدة ترحيبــا برئيــس املكتب الســيايس
لحركة حاس إساعيل هنية الذي أىت إىل بلده الثاين بن أهله
ومحبيــه ،كان العنــوان للمهرجــان الحاشــد مقتبــس مــن آيــة قرآنيــة
ُ
"ونراه قريبا".
مــن الطبيعــي أن يركــز اإلعــام العــربي ويتعمــق مبعانيهــا ..وقــد
شــدد عليهــا يف خطابــه القائــد الكنعــاين هنيــة "إننــا نــراه قريبــا"
وفهــم الصهاينــة فصــل الخطــاب بــأن رحيلهــم اقــرب مــن فلســطن
الحبيبة ،وكيف ل؟ وقد أتوا بكل محلل سيايس وصحفي!
شــاهدت بــأم العــن كيــف احتضن الشــعب الفلســطيني املقاوم
يف لبنان قائده ،فلحظة وصوله رفرفت األعام الخرضاء القسامية
وأســمعته الجاهــر هتافاتهــا بأنهــا مســتعدة أن تفتديــه بأرواحهــا
وكل كنعــاين يتمتــع بعــزة النفــس والكرامــة وميلــك مــن الشــجاعة
والتحدي ما يدفعه إىل عبور الحدود اللبنانية -الفلسطينية سرا
عى األقدام إن ُأتيحت له الفرصة ليقبل أرضه املقدسة.
إن العنفــوان الكنعــاين متجــذر يف نفــس كل فلســطيني ،فحضــارة
أجدادهــم بنــي كنعــان وصابتهــم تشــهد عــى أنهم قــوم ذوو إرادة
صلبــة وتاريــخ ُمــرشف ،فنشــاهد شــبابهم يف عمــر الــورد يواجهــون
املحتــل اإلرسائيــيل وينفــذون العمليــات البطوليــة يف قلــب (تــل
أبيب)!
ل بل يف تل الربيع ،اسمها كا ردد القائد إساعيل هنية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

إن الوفاء تجاه لبنان وشعبه تجى يف أجمل العبارات التي قالها
القائد هنية من منرب الحرية:
” لبنان توأم الروح ..شقيق الشعب الفلسطيني لبنان العروبة..
ولبنان املقاومة ،الذي احتضن الجرح الفلسطيني”.
وأضــاف” :نحــن املرشعــون لســيف القدس وألمــل القدس .ونراه
قريبا”.
هــذا ليــس شــعا ًرا ،هــذه آيــة مــن القــرآن الكريــم" .نــراه قريبــا" ألننــا
يف عــر النتصــارات ،عــر التحــولت التــي يصنعهــا الشــعب
الفلســطيني” .وهــو مــا يؤمــن بــه كل عــريب رشيــف ..وحــر..
وأصيل ..صادق بحبه ودعمه للمقاومة يف غزة.
عندما تســمعه من كثب يرتجل خطابه ألكرث من ســاعة ،ل أوراق
ول شاشــة أمامــه يتابعهــا ليقــرأ… ُتعجــب أكــرث بــذكاء ومرونــة
هــذا القائــد املناضــل املتحــدث اللبــق ..فكامــه نابــع مــن صميم
القلب ..هو ل يبيع الشعارات… الصدق يف “رنة” صوته.
الحنــن يف عيونــه الحاملــة ،أجــل إنــه كذلــك ،رأيتــه بــأم العــن،
وأحسست به بالفؤاد.
تحدث عن غزة
ل ميكن أن تخطئ بوصلة العيون والقلوب عندما
ّ
العــزة ،ولــكأن الشــوق متلكــه ..وعــادت بــه الذكريــات إىل شــواطئ
غزة وبحرها وورودها وفجرها فكان ل بد أن تسمع كلاته بقلبك
ل بعقلك.
”أنــا ابــن مخيــم وأتــرشف بذلــك .هــذه غــزة التــي تقــع عــى حــدود
جنــوب فلســطن املحــارصة بــر ًا وبحــر ًا وجو ًا منذ  15ســنة خاضت
الحــروب واملعــارك ،هــي اليــوم مبقاومتهــا بأهلهــا بقســامها
بفصائلهــا املقاومــة تتجهــز ملعركــة إســراتيجية مــع العــدو
اإلرسائييل”.

" تعبر عن رأي أصحابها

د.أيمن أبو ناهية

سلطات االحتالل اإلسرائيلية تتحمل
مسؤولية استشهاد المسنة سعدية ،بسبب
اإلهمال الطبي واإلمعان في تعذيب
األسرى ،كما أن إصرار سلطات االحتالل على
رفض المعاملة اإلنسانية لألسرى المرضى
كانت نتيجته استشهاد المسنة المريضة،
وهذا إنذار يدق ناقوس الخطر عند بقية
األسرى خاصة األسرى المرضى المهملين
طبيا.
ًّ

أما اللحظة التي ذكر فيها عن معاناة شــعبه داخل املخيات يف
لبنــان .قــال بحــزن مقــاوم” :رشف لنــا ولقــادة الحركــة أن نســر يف
شوارعكم عندما دخلت إىل “عن الحلوة” ُردت ّ
إيل روحي”.
مــا أعظــم هــذه العبــارات مــن قائــد أذل جناحــه العســكري ”جيــش
النخبة”!!
وفــرض “قســامه” معــادلت الــردع! فهــرول الصهاينــة مــن جــراء
صواريخ عسكره إىل املاجئ!
نجــده يف لحظــات صــدق واشــتياق لشــعبه يتــأمل ملعاناتهــم وهــم
مــن يفتدونــه بأرواحهــم ،ولــكأين تخيلــت أن الدمــع ترقــرق يف
العيــون الحاملــة عندمــا قــال“ :هــذا الشــعب يجــدد العهــد ،إننــا
باقون ما بقي الزعر والزيتون باقون رغم التهجر واللجوء باقون”.
ليتنــي أســتطيع أن أتطــرق يف مقــايل لــكل كلمــة قالهــا القائــد
إســاعيل هنيــة ..فعندمــا تســتمع إىل مــن ُتؤمــن بهــم وبقضيتهــم
وبنضالهم .ل حاجة لك إىل النصوص الصحفية التي ُتوزع فأنت
تســمعهم برجفــة قلبــك ،حســبك أنــك ُتــدون كل حــرف وعبــارة
وتحميهــا بحــرب قلمــك بــن األوراق الدافئــة .مــخ قلمنــا للكتابــة عن
األبطــال .لــن ُتســعفك املحطــات والصحــف واإلذاعــات لتامــس
كلاتهم شغاف القلوب.
بــل إن خطاباتهــم تســتوطن قلبــك ووعيــك فتكتــب مبزيــج مــن
العقل والعاطفة كا كتبت أنا!!
فتحية وسام وكل األمن واألمان ملن توجه إىل شعبه بالقول:
”نحــن طــاب عــزة وكرامــة .وطــن حــر لشــعب حــر وعــى طريــق
الحريــة جاهــزون للشــهادة .جهــزوا أنفســكم أيهــا الشــعب األيب،
باتــت العــودة قريبــة” وعــى أمــل لقــايئ الثــاين بالقائــد الكنعــاين
هنية” :ناطرينك”.
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ًّ
عالميا
تأمني المستوردين والمنتجني مستلزمات عيد األضحى يصطدم بارتفاع األسعار
رام الله-غزة /رامي رمانة:
أســدل تضخــم األســعار عاملي ـ ًا بســتاره
القاتــم عــى قــدرة املســتوردين
واملنتجــني الفلســطينيني عــى تأمــني
احتياجــات األســواق املحليــة لعيــد
األضحــى ،وســط مطالــب بدعــم رســمي
وإعفــاءات جمركيــة إلبقــاء األســعار يف
متناول أيدي املستهلك.
مصنــع أحذيــة يفيقــول فضــل النتشــة ُ
الخليــل -بالضفــة الغربيــة" :إن املــواد
الخــام املســتوردة التــي نحتــاج إليها يف
تصنيــع املنتجــات الجلديــة قفزت قفزة
جنونيــة ،حتــى وصلــت إىل  ،55%مــا
أثــر ســلبي ًا يف أعاملنــا ،وعــدم قدرتنــا
عــى تجهيــز الكميات التــي يحتاج إليها
السوق يف مثل هذه األوقات".
ويضيــف النتشــة لصحيفــة "فلســطني"
أن املشــكلة التــي تواجههــم أن دخــل
املواطــن ثابــت بــل وآخــذ يف النقصــان
رغــم ارتفــاع األســعار عاملي ـ ًا ،مــا يؤثــر
فيهــم بصفتهــم منتجــني ومصنعــني يف
تقليص اإلنتاج إىل أدىن حد ،الفتا إىل
أن قــدرة املواطــن عــى الراء ضعيفة،
وأنــه خــي التوســع يف اإلنتــاج فيتعذر

عليه البيع الكامل.
ويذكــر النتشــة أنــه بســبب تداعيــات
ذلــك كلــه قلــص إنتــاج مصنعــه بنســبة
 50%مقارنــة بالوقــت ذاتــه مــن العــام
املــايض ،مــا يعنــي أن هامــش ربحــه
ســيتقلص ،وقــد يتأخــر عــن تســديد
الشيكات يف مواعيدها املحددة.
ويعــرب النتشــة عــن تخوفه مــن تداعيات
ارتفــاع أســعار املحروقــات والكهربــاء
عــى العمليــة اإلنتاجيــة املحلية ،داعي ًا
إىل تدخل حكومي عاجل ملساعدتهم
عــى تخطــى األزمــة وذلــك بإعفــاءات
عــى الجــامرك وتخفيــض أســعار
الطاقة.
مــن جهتــه يوضــح إيــاد الكــردي العضــو
يف غرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس أن
اإلقبــال عــى رشاء مســتلزمات عيــد
األضحى يف األسواق املحلية "ضعيف
جــد ًا بســبب ارتفــاع األســعار" .ويبــني
الكــردي لصحيفــة "فلســطني" أن ارتفــاع
تكاليــف الشــحن العامليــة تســبب يف
ارتفــاع أســعار املنتجــات املســتوردة،
"فلــم يعــد لــدى املســتورد الفلســطيني
القــدرة عــى جلــب الكميــات التــي

"العمل" :فتح التسجيل
لتصاريح العمل يف
الداخل المحتل

غزة /فلسطني:
أعــادت وزارة العمــل فتــح بــاب التســجيل للحصــول عــى تصاريــح عمــل يف
الداخل املحتل.
وذكــرت الــوزارة يف ترصيــح صحفــي ،أمــس ،أن إعــادة فتــح التســجيل ســتكون
اســتثنائية ابتداء من أمس األحد ،الســاعة الثانية مســا ًء ،وحتى نهاية دوام غد
الثالثــاء يف متــام الســاعة الثالثــة مســا ًء .وقالــت إن إعــادة فتــح رابــط التســجيل
جاء استجابة لطلب االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني ،ووقوفا إىل جانب
املواطنني يف قطاع غزة.
وأكــدت وزارة العمــل أن هــذه هــي الفرصــة األخــرة للراغبــني يف التســجيل
للحصول عى فرصة عمل بالداخل املحتل ،ولن يفتح الرابط مرة أخرى.
دولة فلسطني
السلطة القضائية
املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية االبتدائية

الموضوع  /مذكرة حضور جلسة تحكيم للمرة الثانية

إىل املدعى عليه  /بالل ناجح عطايا عابد من سمسم وسكان جباليا الجرن
سابق ًا ومجهول محل اإلقامة االن داخل القطاع  ،لقد تقرر يف القضية اساس
 2022/29املقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة  /تســنيم خليل احمد
األشــقر املشــهورة عابــد مــن بربــره وســكان جباليــا وموضوعهــا طلــب تفريــق
للرضر من الشقاق والنزاع  ،لقد تقرر نحن الحكمني مجتمعني املحكم /خرض
حسني دكه  ،واملحكم /وسيم محمد لولو بانعقاد جلسة تحكيم للمرة الثانية
بينــك وبــني زوجتــك املدعيــة تســنيم املذكــوره وذلــك الســتكامل إجــراءات
التحكيــم ومحاولــه الصلــح بينــك وبني زوجتك املدعية تســنيم املذكوره  ،لذا
يقتيض حضورك اىل جلسة التحكيم والجلوس مع الحكمني املذكورين يوم
الســبت املوافــق  2022/7/16الســاعة الثانيــة عــر ظهــر ًا يف مركــز مــودة
للتحكيــم الرعــي واالستشــارات القانونيــة الكائــن يف غــزه الشــجاعية مبنــى
املحكمــة الرعيــة الطابــق الثالــث وان مل تحــرض او تبــد للحكمــني معــذره
مروعــه ســيتم الســر يف التحكيــم بحقــك غيابي ـ ًا يف هــذه القضيــة حســب
االصول  ،لذا جرى تبليغك حسب األصول ،وحرر ىف 2022/7/3
قايض جباليا الرعي
الشيخ  /محمود صالح فروخ
دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع /إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم
()2022/ 530
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد :عالء
الدين فهمي يوسف سكيك من سكان غزة هوية رقم  902575273بصفته
وكيــال عــن :ناهــد وديــع رزق تــرزي بصفتهــا وكيلــة عن الســيد /غطاس أســامة
خليل غطاس الرصاف
مبوجــب وكالــة رقــم :ســجل  56صفحــة  30 / 2022صــادرة عــن مــرص
واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 7858 / 2022
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /إفراز يف
القطعة  1776القسيمة  123املدينة بيت الهيا
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة
األرايض ،التاريخ2022/7/3 :م
مسجل أرايض غزة
عرايب حمدي أبو شعبان

حالة من الركود تعم األسواق قبيل عيد األضحى املبارك
يحتــاج إليهــا مثــل الســابق ،فيكتفــي
براء كميات محدودة من السلع".
ويلفت الكردي إىل أن الدول املصدرة

( تصوير  /رمضان األغا )

مل تعـ ِـط الــدول املســتوردة كل
احتياجهــا مــن املنتجــات ،مــا أدى إىل
نقــص الكميــات املتوافــرة يف األســواق

وزاد سعرها.
ويبني أن ســلوك املواطن االســتهاليك
يف الضفــة الغربيــة تغــر ،حيــث بــات

يشــرتي عــى قــدر احتياجاتــه ويذهــب
للسلع الغذائية أكرث من الكاملية.
ويشــر الكــردي إىل أن املعضلــة التــي
تواجههم عدم توفر مخزون إسرتاتيجي
للمــواد األساســية ،مشــر ًا إىل أن
التخــوف لديهــم أن يرتاجــع االســتراد
أكــرث عــن الوقــت الحــايل إذا مــا اســتمر
االرتفــاع العاملــي أو طــرأت موجــة
جديــدة مــن جائحــة كورونــا يف إثرهــا
يغلق العامل أجواءه.
وشــهدت محافظــات الضفــة الغربيــة
أكــرث مــن مــرة احتجاجــات عــى غــالء
األســعار خاصــة يف مدينــة الخليــل،
وســط انتقــاد لحكومــة محمــد اشــتية
"لصمتهــا وعــدم إقرار إعفاءات جمركية
عى السلع األساسية واملحروقات".
نقص السيولة النقدية
من جهته يقول رئيس اتحاد الصناعات
الغذائيــة بغــزة تيســر الصفــدي إن
الحركــة الرائيــة عــى احتياجــات عيــد
األضحــى بطيئــة بســبب نقــص الســيولة
النقديــة لــدى املواطــن بغــزة ،وبســبب
ارتفاع األسعار يف بعض املنتجات.
ويضيف الصفدي لصحيفة "فلسطني"

أن التاجــر يف قطــاع غــزة يــدرك ضعــف
القــوة الرائيــة فيكتفــي بهامــش ربــح
قليــل مقابــل أن يحافــظ عــى بقائــه يف
السوق.
ويشــر إىل أن منتجــات املروبــات
الغذائيــة والعصائــر يكــرث الطلــب عليها
يف أوقــات العيــد ،مــا ســاعد هــذه
املصانــع عــى تطويــر ذاتهــا .ويوضــح
الصفــدي أن قطــاع غــزة رغــم الضائقــة
االقتصاديــة التــي يتعــرض لهــا فــإن
الصناعــة فيــه تحــاول الثبــات والصمــود،
مبين ـ ًا أن العديــد مــن املصانــع
اســتطاعت تطويــر نفســها وحصلــت
عى شهادة الجودة العاملية.
ويلفــت إىل أهميــة وحاجــة التســويق
إىل الضفــة الغربيــة ،حيــث إن ذلــك من
شــأنه أن يرفــع طاقــة اإلنتــاج إىل (40
.)%
ويواجه قطاع غزة للعام الســادس عر
عــى التــوايل حصار ًا إرسائيليا ،تســبب
يف ارتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة،
تعقيد الوضع االقتصادي الهش
وزادت
َ
يف القطاع سلسل ٌة من العدوانات عليه
استهدفت أيض ًا مؤسسات اقتصادية.

ارتفاع في األسعار
تخوف من
ٍ

الجعربي لـ"فلسطني" :نقص المحروقات أربك حركة المرور يف محافظات الضفة الغربية
رام الله-غزة /رامي رمانة:
قــال رئيــس نقابــة محطــات الوقــود يف الضفــة
الغربيــة ،نــزار الجعــربي ،إن حركــة املــرور يف
الضفــة الغربيــة تعرضــت إلربــاك شــديد مــن
جــراء نقــص الوقــود داخــل محطــات التعبئــة
يف جميــع املحافظــات ،معــرب ًا عــن تخــوف
الســائقني مــن ارتفــاع أســعار املحروقــات يف
املرحلة املقبلة.
وقــال الجعــربي لصحيفــة "فلســطني"" :إن
محطــات التعبئــة نفــد لديهــا الوقــود بســبب
توقــف رشكات الوقــود اإلرسائيليــة عــن

تزويدها ملدة يومني متتالني ،وزاد من سوء
األمــر تهافــت املواطنــني والســائقني عــى
التزود بالوقود".
وأوضــح الجعــربي أن محطــات الوقود بالضفة
الغربيــة مل تتمكــن مــن التــزود بالوقــود يــوم
الجمعــة املــايض ســوى مــدة ســاعتني ،ومل
تتــزود بالوقــود أيض ـ ًا أول مــن أمــس بســبب
إجــازة الــركات اإلرسائيليــة ،مــا أدى إىل
نقــص الكميــات املتوافــرة واملخزنــة عنــد
املحطــات ،فتســبب ذلــك يف إربــاك حركــة
املرور".

ولفــت الجعــربي إىل أن رشكات الوقــود
اإلرسائيليــة اســتأنفت أمــس ،تزويد محطات
الضفــة الغربيــة باملحروقــات ،وأن األزمــة يف
طريقها لالنتهاء.
وحســب الجعــربي يوجــد يف الضفــة الغربيــة
 276محطــة وقــود ،وتحتــاج شــهري ًا إىل مــا
معدله  170مليون لرت وقود.
ويف الســياق أكــد الجعــربي أن ارتفــاع أســعار
الوقود الشــهر الحايل أصاب الســائقني بقلق
شــديد ،معربيــن عــن خشــيته مــن حــدوث
ارتفاع آخر يف املرحلة املقبلة.

وقــال الجعــربي ":إن ســعر لــرت البنزيــن ارتفــع
مبعــدل  20أغــورة للــرت الواحــد ،كام أن ســعر
لــرت الديــزل ارتفــع مبعــدل  27أغــورة ،وهــي
ارتفاعــات كبــرة تشــكل تحدي ـ ًا إضافي ـ ًا أمــام
املواطــن الــذي يواجــه موجة غالء يف أســعار
السلع األساسية والتموينية.
وتشــهد محافظــات الضفــة الغربيــة وقفــات
احتجاجية متكررة أبرزها يف الخليل ،تطالب
حكومــة محمــد اشــتية بتقديــم إعفــاءات
جمركيــة عــى الســلع األساســية ،ووقــف
تحصيــل رضيبــة البلــو عــن املحروقــات ،إىل

جانب حاميتهم من جشع التجار.
وكان رئيس الهيئة العامة للبرتول يف رام الله
مجدي حسن أوضح أن خشية املواطنني من
ارتفــاع أســعار املحروقــات تســبب يف زيــادة
اإلقبــال عــى املحطــات للتزود بأكــرب كميات
متاحة ،ما ترتب عى ذلك شــح املحروقات
املتوافرة يف السوق الفلسطيني.
وذكــر أن الهيئــة قدمــت منــذ عــدة ســنوات
طلب ـ ًا لســلطات االحتــالل إلقامــة مخــازن
إســرتاتيجية للوقــود يف مناطــق (ج) مل يــرد
عليه االحتالل.

رسحان :عمليـــة إعــــادة اإلعمــــار يف قطاع غزة تمر بحالـــة "من البطء"
غزة /فلسطني:
قــال وكيــل وزارة األشــغال يف قطــاع غــزة ،ناجــي
رسحــان ،إن عمليــة إعــادة اإلعــامر يف قطــاع غــزة
تســر جيـ ًـدا ،لكنهــا متــر بحالــة مــن البــطء لعــدة
أسباب.
وذكر رسحان يف ترصيحات لوكالة "الرأي" أمس،
بشأن عملية إعادة اإلعامر ومستجداتها ،أن تأخر
عمليــة اإلعــامر يتحمــل مســؤوليته االحتــالل ،ثــم
السلطة ،ثم االنقسام ،ثم عدم توافر األموال.
وقــال :إن هنــاك شــبه فيتــو مــن االحتــالل عــى
تأخــر عمليــة اإلعــامر ،فهــو يعاقــب الشــعب
الفلســطيني ،مشــر ًا إىل الضغــط الــذي ميارســه
االحتالل لتعطيل وصول األموال من املانحني.
ولفــت رسحــان إىل عــدم تدخــل الســلطة يف رام
اللــه يف عمليــة اإلعــامر ،إضافــة إىل عــدم تقديــم
عــدد مــن الــدول العربيــة أي دعــم إلعــادة إعــامر
القطاع.
وذكــر أن الظــروف السياســية أدت لعــدم تدخــل
بعــض املانحــني حتــى اآلن عــى خــط إعــادة
اإلعــامر ،مثــل الســعودية والكويت وعدد من دول
الخليج.
وأشــار إىل أن التقديــرات تؤكــد أن القطــاع بعــد

 15عا ًمــا مــن الحصــار يحتــاج إىل  3مليارات دوالر
ليعود للحياة مرة أخرى.
وأكــد أن كل مــا يقــدم مــن دعــم يكــون بكميــات
قليلــة ،وعــى فــرتات طوليــة ،حيــث يتــم اتبــاع
سياسة أن يظل القطاع يتنفس وال ميوت.
وقــال رسحــان إن  700وحــدة أعيــد إعامرهــا مــن
أصــل  1700دمــرت خــالل العــدوان األخر ،حيث
تســلم املواطنــون املخصصــات املاليــة الالزمــة
إلعادة إعامرها ،وهو ما نسبته  %40من األرضار.
موافقة مبدئية
وذكر أن هناك موافقة مبدئية من اللجنة القطرية
عــى إعــادة إنشــاء بــرج الجــالء ،وأن الــوزارة بصــدد
تجهيز املخططات لذلك.
وأشــار إىل متكــن وزارة األشــغال مــن إنهــاء % 70
من ملف األرضار الجزئية يف العدوان األخر.
وأضاف :تم الدفع ألصحاب األرضار التي وصلت
ل ــ 700دوالر ،والعمــل جــا ٍر لتقديــم التعويــض
ملــن تتجــاوز قيمــة أرضارهــم ال ــ 1000دوالر مــن
املواطنــني ،أمــا الالجئــون فتمــت تغطيتهــم مــن
وكالة األونروا.
وفيام يتعلق باملشاريع املرصية ،قال رسحان إن
مــرص تعهــدت ب ــ 500مليــون دوالر ،حيــث بــدأت

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضــوع /اعــالن عــن بيــع أرض بموجــب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم ()2022/534

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد :محمد
عبــد العاطــي رشــيد عبــد العاطــي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801002783
بصفته وكيال عن :سهر حسني محمد الزايغ
مبوجب وكالة رقم 7302/2022 :صادرة عن كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /افراز يف القطعة
 726القسيمة  153املدينة غزة الدرج
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وبخــالف
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة .ويف حــال تبــني إشــكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض ،التاريخ 2022/7/3:م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

يف املرحلــة األوىل بإزالــة الــركام ،ثــم البنــاء يف
مشــاريع املــدن املرصيــة الثــالث ،التــي ســتضم
 117عامرة ستنتج  2500وحدة سكنية.
وأوضــح أن املــدن املرصيــة مــا زالــت يف طــور
بدايــات البنــاء ،وأن جــزءا كبــرا منهــا مــا زال يف
مرحلــة األساســات ،مؤكــد ًا وجــود بــطء يف البنــاء،
بســبب إحضار مواد البناء من مرص ،إضافة لتأثر
الحرب الروسية األوكرانية.
كذلــك تحــدث رسحــان عــن عمليــة تطويــر شــارع
الكورنيــش يف منطقــة الواحــة والســودانية،
متوقع ـ ًا االنتهــاء منــه خــالل شــهرين إىل ثالثــة
أشــهر ،إضافــة ل ــ 2كيلومــرت أخــرى تبــدأ مــن منطقــة
الواحــة ومتتــد شــام ًال .وقــال رسحــان إن هنــاك
خططــا متــت املصادقــة عليهــا والتوافــق عــى
تنفيذهــا مــع الجانــب املــرصي إلنشــاء كوبــري يف
حــي الشــجاعية ،ونفــق مفتــوح يف منطقــة الرسايــا
وســط مدينــة غــزة .وأوضــح أن منطقــة الشــجاعية
تشــهد حالــة ازدحــام شــديد ،زاد مــن حجــم معانــاة
املواطنني والسائقني ،خاصة يف ساعات الذروة،
ما دفع وزارة األشغال العامة ورشطة املرور ووزارة
املواصــالت لوضــع حل لهذه اإلشــكالية ،من بينها
اقــرتاح بنــاء كوبــري يف املنطقــة باعتبــاره الحــل

األمثــل .وذكــر رسحــان أن الحــد األدىن لجســم
الكوبــري الــكيل ســيكون بعــرض  36-40مــرت ًا ،أمــا
الشــارع الرئيــس للمــروع فســيكون بعــرض 16
مــرت ًا ،يف حــني املتوفــر حالي ـ ًا مــن  20-22مــرت ًا
فقــط ،وبالتــايل هنــاك  15مــرت ًا يجــب اقتطاعهــا
من املقربة حتى يكتمل املروع.
وأكــد رسحــان أن فكــرة إنشــاء الكوبــري مــا زالــت
قيد الدراســة ،حيث شــكلت لجنة من قبل الوزارة
و 8جهــات حكوميــة مختصــة ،للتواصــل مــع أهايل
منطقة الشجاعية ،مبين ًا أن هناك بعض العائالت
أبــدت موافقــات وأخــرى رفضــت فكــرة اقتطــاع جزء
من املقربة.
وأشــار وكيــل الــوزارة إىل أنــه لــن يتــم البــدء بإنشــاء
كوبــري الشــجاعية حتــى يتــم الوصــول إىل توافــق
بــني جميــع األطــراف املعنيــة ،خاصــة فيــام يتعلــق
بعمليــة نقــل القبــور إىل املقــربة الرقيــة ،أو
امليض قدم ًا باملروع دون املساس بها.
وبني رسحان أن هناك توافقا مع الجانب املرصي
عى تطوير الشارع " الرقي" الكرامة الذي ميتد
مــن مفــرتق الشــهداء حتــى مدخــل بيــت حانــون،
بهــدف مــرور كل الشــاحنات عــرب هذا الطريق بد ًال
من مرورها من الشجاعية ،مع االستمرار يف خطة
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إعالن عن تثبيت تعاقد على القسيمة الحكومية

يعلــن للعمــوم بأنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم ( )97مــن القطعــة رقــم
( )1776والواقعــة يف منطقــة  /مــروع نــارص الزراعــي تبــني للجنــة املختصــة
التي قامت بدراسة امللف أن القسيمة معلن عنها للتعاقد يف جريدة الوقائع
الفلسطينية يف العدد رقم ( )235بتاريخ 1964/02/20م وأن املتعاقد عى
القســيمة املذكــورة مــع ســيادة الحاكــم اإلداري العــام حســب ســجالت اإلدارة
العامة ألمالك الحكومة هو املواطن  /محمد محمود صالح رضوان.
وعليــه فمــن لــه أي اعــرتاض عــى تثبيــت التعاقــد عــى القســيمة املذكــورة
أعــاله باســم املواطــن  /محمــد محمــود صالــح رضــوان التقــدم باعرتاضــه
إىل اإلدارة العامــة ألمــالك الحكومــة خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يــوم
مــن تاريــخ النــر لهــذا اإلعــالن وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد املواطــن املذكــور
عــى القســيمة الحكوميــة واســتكامل اإلجــراءات الالزمــة بالخصــوص ،التاريخ
2022/06/30م
م .حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

إنشاء الكوبري بشكل متوازٍ.
مشاريع دعم الشاطئ
ولفــت إىل أنــه ســيتم تســليم الجانــب املــرصي
التصــور النهــايئ الــذي يتم التوصــل إليه مع أهايل
املنطقــة ،مــع مراعــاة املصلحــة العامــة للمواطــن،
بعد االنتهاء من إجازة عيد األضحى املبارك.
وبشــأن مشــاريع دعــم الشــاطئ قــال رسحــان إن
مشــاريع مينــاء غــزة وخانيونــس ورفــح ،أدت إىل
نحــر يف أجــزاء كبــرة مــن شــاطئ قطــاع غــزة خاصــة
يف فصل الشتاء ،مبين ًا أن منطقة الزهراء من أكرث
املناطق خطر ًا ،حيث تآكل الشاطئ متاما ،وجزء
من رصيف الطريق الساحيل.
وأوضــح أن الــوزارة بحاجــة إىل  15مليــون دوالر
للبدء مبشاريع دعم الشاطئ بشكل كامل ،وأن ما
يتم العمل به هو نقل مكعبات إسمنتية خرسانية
مــن مخلفــات الحــروب إىل املناطــق األكــرث خطــر ًا،
بجهــد ذايت ،يف ظــل منــع االحتــالل إدخال صخور
مــن الضفــة الغربيــة ،كــام حــدث يف منطقــة القرية
الســويدية برفــح ،وديــر البلــح ،والزهــراء ،ومخيــم
الشــاطئ ،التــي ســتعمل عــى كرس األمــواج داخل
البحــر ،وأخــرى تــم وضعها بشــكل مائــل ملنع تآكل
مناطق الجرف الرملية بالتعاون مع .))UNDP
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إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة السيد /عبد الرحمن
زيــاد أحمــد حجــو ويحمــل هويــة رقم  991296690لنقل ملكية ما مســاحته
4م 2يف القســيمة  111مــن القطعــة  978مــن أرايض القرعــة مــروع عامــر
الســمه ،والتــي آلــت إليــه عــن طريــق الــراء مــن الســيدة  /رغــدة عبــد اللــه
إبراهيم خيال والتي آلت اليها من مورثها السيد  /عبد الله إبراهيم العلمي
املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة مــن
ألمــالك الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا  15يوم ًا من تاريخ
هذا اإلعالن ،وإال ســيتم الســر يف اجراءات املعاملة ونقل امللكية حســب
األصول ،التاريخ2022-6-30 :م
م .حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

عربي ودولي
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تونس ..رئيس لجنة صياغة الدستور يتربأ من "دستور" سع ّيد
تونس /األناضول:
ـرأ رئيــس الهيئــة الوطنيــة االستشــارية
تـ ّ
املكلفــة بصياغــة الدســتور يف تونــس
الصــادق بلعيــد ،أمــس ،مــن مــروع
الدســتور الذي نره الرئيس قيس ســعيد
يف الجريدة الرسمية.
جــاء ذلــك يف رســالة نرهــا بلعيــد ،يف
جريــدة الصبــاح التونســية (مســتقلة)،
مرفقــة بالنســخة التــي أعدتهــا اللجنة التي
كان يرأسها وس ّلمها لرئيس الجمهورية.
واعتــر بلعيــد "أن املروع "ينطوي عى
مخاطــر ومطبــات جســيمة وميهــد لنظــام
دكتاتوري مشني".
وقــال" :مــن واجبنــا اإلعــالن بــكل قــوة
وصــدق أن النــص الــذي وقــع نــره
واملعــروض لالســتفتاء ال ميــت بصلة إىل
النــص الــذي أعددنــاه وقدمنــاه لســيادة
سعيد).
الرئيس (قيس
ّ
وأضاف" :الهيئة بريئة متاما من املروع
الذي طرحه سيادة الرئيس".
وأوضــح أن "النــص الصــادر عــن رئاســة
الجمهوريــة ينطــوي عــى مخاطر ومطبات

جانب من اجتاع الرئيس قيس سعيد مع الصادق بلعيد
جســيمة مــن مســؤوليتي التنديــد بهــا مثل
طمر وتشويه الشخصية التونسية".
وأضــاف" :مــن هــذه املطبــات رجــوع
مريب إىل الفصل  80من دستور 2014

حــول "الخطــر الداهــم" يضمــن مــن خاللــه
رئيــس الدولــة صالحيــات واســعة يف
ظروف يقررها مبفرده ،من شأنها التمهيد
لنظام دكتاتوري مشني".

ومل يصــدر عــى الفــور أي رد رســمي مــن
قبل الرئاسة عى رسالة بلعيد.
والخميــس املــايض ،نــرت الجريــدة
الرســمية التونســية ،مســودة الدســتور

الجديــد املزمــع االســتفتاء عليــه يف 25
يوليــو /متــوز الجــاري ،وســط انقســام
سيايس بخصوص املشاركة فيه.
ووفــق مــروع الدســتور الجديــد الــذي
يتكــون مــن  142فصــال ،فــإن نظــام
رئيــس الجمهوريــة يعـ ّـني رئيــس الحكومــة
وأعضاءها باقراح من األخر.
وأعلنــت هيئــة االنتخابــات التونســية،
األربعــاء املــايض ،مشــاركة  24حزبــا
بحملــة االســتفتاء عــى الدســتور ،بينــا
تقاطعهــا أحــزاب عــى غــرار "العمــل
واإلنجــاز" ،و"العــال" ،وحركــة "النهضــة،
وغرها.
ومنــذ  25يوليــو  ،2021تعــاين تونــس
أزمــة سياســية حــادة حــني بــدأ الرئيــس
قيــس ســعيد فــرض إجــراءات اســتثنائية
منهــا إقالــة الحكومــة وتعيــني أخــرى وحــل
الرملان ومجلس القضاء.
كــا قــرر ســعيد ،إجــراء اســتفتاء شــعبي
عــى دســتور جديــد للبــالد يف  25يوليــو،
وتبكــر االنتخابــات الرملانيــة إىل 17
ديسمر /كانون األول املقبل.

اتهام للقوات األوكرانية باستهداف مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك

شويغـو يبلغ بوتيــن بـ"إتمـــام تحريـــر" لوغانســـك بالكامـــل
موسكو /وكاالت:
أبلــغ وزيــر الدفــاع الــرويس ســرغي
شــويغو أمــس الرئيــس فالدمير بوتني
بـ"تحريــر أرايض جمهوريــة لوغانســك
الشــعبية" ،املعــرف بهــا مــن جانــب
روسيا بالكامل.
وجــاء يف بيــان وزارة الدفــاع" :اليــوم
(أمــس)  3يوليــو  ،2022أبلــغ وزيــر
الدفــاع الــرويس ،ســرغي شــويغو،
القائــد األعــى للقــوات املســلحة
لالتحــاد الــرويس فالدميــر بوتــني
جمهوريــة
بتحريــر كامــل تــراب
لوغانســك الشــعبية مــن القــوات
األوكرانية" ،وفق تعبرها.
وأشــار وزيــر الدفــاع ،إىل أنــه نتيجــة
للعمليــات العســكرية الناجحــة،
فرضــت وحــدات الجيــش الــرويس
بالتعــاون مــع فصائل قوات "جمهورية
لوغانســك الشعبية" ،سيطرتها كاملة
عى مدينة ليسيتشانســك وعدد من
املناطق واملراكز السكنية املجاورة.
ومــن بــني هــذه املراكــز ذكــر
بيلوغوروفــكا
شــويغو،
الوزيــر
ونوفودرووجســك ومالوريازانتســيفو
وبياليــا غــورا .وبلغــت مســاحة
األرايض التــي ســيطر عليهــا الجيــش
الــرويس يف اليــوم املــايض182 ،
كلم مربع.
يف غضــون ذلــك اتهمت وزارة الدفاع
الروســية مــا وصفتــه بـ"نظــام كييــف"
بشــن رضبــات متعمــدة بصواريــخ
"توتشــكا-أو" ذات ذخائــر عنقوديــة
وطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز Tu-
 ،143عى مناطق سكنية مبقاطعتي

بيلغورود وكورسك الروسيتني.
وقال املتحدث باسم الدفاع الروسية
إيغــور كوناشــينكوف يف إفــادة
صحفية أمس" :يف الفرة من الساعة
 3:00إىل  3:30بتوقيــت موســكو
فجــر اليــوم (أمــس) ،شــن نظــام كييــف
رضبــة متعمــدة بصواريــخ "توتشــكا-
أو" باليســتية مزودة بذخائر عنقودية،
وطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز Tu-
" 143ريــس" ،عــى مناطــق ســكنية
يف بيلغــورود وكورســك ،حيــث ال
توجد مواقع عسكرية".
وشدد كوناشينكوف عى أن "الهجوم
الصاروخــي تــم التخطيــط لــه وتنفيــذه
عــن قصــد ضــد الســكان املدنيــني يف
املدن الروسية".
وأوضــح املتحــدث أن الدفاعــات
الجويــة الروســية دمــرت يف الجــو كل
صواريــخ "توتشــكا-أو" الباليســتية
الثالثــة ذات الــرؤوس الحربيــة
العنقوديــة والتــي أطلقهــا القوميــون
األوكرانيون عى بيلغورود.
وأضــاف أنــه نتيجة اعــراض الصواريخ
األوكرانيــة ،ســقط حطــام أحدهــا عــى
مبنى سكني يف املدينة.
كــا أكــد كوناشــينكوف أن الدفاعــات
الجويــة الروســية دمــرت طائرتــني
أوكرانيتني بدون طيار مفخختني من
طــراز "Tu-143ريــس" عنــد اقرابهــا
من كورسك.
"حرب غير ضرورية"
يف الســياق حــذرت الكاتبــة األمركيــة
بــووين كريســتيان ،العضــو مبركــز
األبحــاث "أولويــات الدفاع" ،يف مقال

األمركية بتفاصيل الغارة.
وخــالل األســبوع نفســه ،وبينــا
كانــت القــوات األمركيــة تهاجــم
"صانــع قنابــل" تابــع لتنظيــم الدولــة،
نــرت روســيا مقاتلتــني مــن طــراز
ومل
(،)SU-34
ســوخوي-34
تنســحب إال بعد أن انطلقت طائرات
أمركيــة مــن نــوع إف)F-16( -16
لتحذيرها.
وذكــرت الكاتبــة يف مقالهــا أن قيادات
عســكرية أمركيــة تحدثــت بقلــق عــن
هــذه التطــورات ،ونقلــت عــن مســؤول
القيــادة املركزيــة الجــرال ديريــك
كوريــال قولــه "نســعى لتجنــب ســوء

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع المنطقــة المحصورة
بين الشارع رقم ( )8شماال والشارع رقم ( )31جنوبا
والشارع رقم ( )11163شرقا والشارع رقم ( )9غربا

منطقة تنظيم  :خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم ( ) 28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم
 2021/31املنعقدة بتاريخ  2021/10/7عن إيداع مخطط شــبكة شــوارع
املنطقــة املحصــورة بــني الشــارع رقــم ( )8شــاال والشــارع رقــم ( )31جنوبــا
والشــارع رقــم ( )11163رشقــا والشــارع رقــم ( )9غربــا واملــار بالقســائم رقــم
( )30-29-28-12-11-10-9مــن القطعــة رقــم ( )78لالعــراض خــالل مــدة
ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن .وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق
يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة بهذا املروع االطالع عى
خارطــة املــروع مجانــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعراضات
عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس
((وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ )).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التقديــر أو أي إجــراءات قــد تؤدي إىل
رصاع غر رضوري ..هذا هدفنا ،لكن
ســلوك روســيا األخــر كان مســتفزا
وتصعيديا".
واســتعرضت الكاتبــة حــوادث ســابقة
للتحذيــر مــن خطــورة بقــاء القــوات
األمركيــة يف ســوريا ،وتحدثــت عــن
قصــف روســيا لقاعــدة التنــف عــام
 ،2016وإصدارهــا يف  2017إنــذارا
نهائيــا للواليــات املتحــدة لالنســحاب
مــن القاعــدة ،قبــل أن تراجــع عنــه
الحقــا ،إىل جانــب تهديــد كل طــرف
بإســقاط طائــرات الطــرف اآلخــر يف
غرب سوريا يف العام نفسه.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية غزة  -دائرة التنفيذ

إعالن صادر عن بلدية غزة

نيويورك /األناضول:
دعــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتــرش ،كل
األطــراف املعنيــة إىل "االمتنــاع عــن أي أعــال مــن شــأنها
تقويض االستقرار يف ليبيا".
جــاء ذلــك يف بيــان أصــدره املتحــدث الرســمي باســم األمــني
العام "ستيفان دوجاريك".
وذكــر البيــان" :يتابــع األمــني العــام بقلــق التظاهــرات التــي
خرجت يف عدة مدن بليبيا ،منها طرابلس وطرق وبنغازي،
يف األول من يوليو /متوز الجاري".
وأضــاف" :اعرا ًفــا بالحــق يف التظاهر الســلمي ،يدعو األمني
العــام املتظاهريــن إىل تجنــب أعــال العنــف ،وقــوات األمــن
إىل مارسة أقىص درجات ضبط النفس".
وتابــع" :كــا يدعــو األمــني العــام جميــع األطــراف إىل االمتناع
عن أي أعال من شأنها تقويض االستقرار".
وحـ ّ
ـث غوتــرش "األطــراف الليبيــة عــى التكاتــف للتغلــب
عــى املــأزق الســيايس املســتمر الــذي يعمــق االنقســامات
سلبا عى اقتصاد البالد".
ويؤثر
ً
وأكــد األمــني العــام أن "األمــم املتحــدة واملستشــارة الخاصــة
بشــأن ليبيــا ســتيفاين ويليامــز ،مســتعدون لتقديم املســاعي
الحميــدة والوســاطة بــني األطــراف لرســم طريــق للخــروج مــن
املــأزق الســيايس بإجــراء االنتخابــات عــى أســاس دســتوري
ثابت يف أقرب وقت ممكن".
وأوضــح البيــان أن "االجتاعــات األخــرة التــي ُعقــدت يف
القاهــرة وجنيــف برعايــة األمــم املتحــدة قــد حققــت تقدمــا
كبرا ينبغي البناء عليه".
والجمعــة املاضيــة ،اقتحــم محتجــون مقــر الرملــان يف طــرق
(رشق) ،ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية ،للمطالبة
بحل املؤسسات السياسية القامئة وإجراء االنتخابات.
وعــى إثــر ذلــك ،أعلن املجلس الرئايس ،يف بيان مقتضب،
أنه "تابع األحداث األخرة عى كامل الراب الليبي".
وذكــر أنــه "يف حالــة انعقــاد مســتمر ودائــم حتــى تتحقــق إرادة
الليبيــني يف التغيــر ،وإنتــاج ســلطة منتخبــة يــرىض عنهــا
الليبيون".
وتعيــش ليبيــا الغنيــة بالنفــط ،انقســاما سياســيا ورصاعــا عى
الســلطة بني حكومتني ،إحداها حكومة فتحي باشــاغا التي
كلفهــا مجلــس النــواب مطلــع مارس /آذار املــايض ،وحكومة
الوحــدة الوطنيــة التــي يرأســها عبــد الحميــد الدبيبــة ،وترفــض
تسليم السلطة إال لحكومة تأيت عر برملان منتخب.

مرصع  19راك ًبا يف
تدهور حافلة بوالية
بلوشستان يف باكستان

آثار الدمار الذي خلفته الغارات الروسية
نرتــه "نيوزويــك" ()Newsweek
مــن انــدالع حــرب "غــر رضوريــة" بــني
الواليات املتحدة وروسيا يف سوريا.
وقالــت الكاتبــة إن حــوادث احتــكاك
عــدة وقعــت بــني القــوات الروســية
واألمركيــة يف ســوريا ،تهــدد بإشــعال
تلــك الحــرب ،رغــم وجــود "خــط
اتصــال" بــني الطرفــني يضمــن وقــوع
الكارثة.
وتحدثــت بــووين عــن شــن روســيا
الشــهر املــايض لغــارة جويــة عــى
قاعــدة التنــف التــي تتمركــز فيهــا
القــوات األمركيــة ،ومل يقــع ضحايــا
ألن القــوات الروســية أعلمــت نظرتهــا

غوتريش يدعو إىل عدم
تقويض استقرار ليبيا

ُتعلن لجنة التنظيم املحلية ببلدية غزة للجمهور الكريم أنها قررت بجلستها
رقــم  2022/24ا ُ
ملنعقــدة بتاريــخ  ،2022/06/28إيــداع طلــب رخصــة
حرفة (مولدات كهربائية تجارية) للمواطن :محمود عبد اللطيف عبد الغني
العمــي ،تقــع عــى أرض القســيمة رقم  294مــن القطعة  726باملبنى رقم
 ،1205/6الواقعــة مبدينــة غــزة – حــي الرمال الجنويب – شــارع طريا خلف
الجامعة اإلسالمية بغزة.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى ،أن
يتقدموا باعراضاتهم عى املروع ،وذلك خالل مدة ( 15يوم ًا) من تاريخ
نر هذا اإلعالن.
ُتقــدم االعراضــات لــدى بلديــة غــزة (املقــر الرئيــي) – دائــرة خدمــات
الجمهــور ،وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمية مــن  7:30صباح ـ ًا وحتــى
 2:30مسا ًء.
(مالحظة :لن يتم االلتفات ألي اعراض يرد بعد انقضاء املدة املحددة)
لجنة التنظيم املحلية  -بلدية غزة

إعالن بيع بالمزاد العلني
في القضية رقم 2021/13671

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف
القضيــة التنفيذيــة  2021/13671واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيذ /أحمد
منــر توفيــق مهــاين واملنفــذ ضــده /عــالم ســالمة محمــد الزهارنــة لبيــع حصــة
املســتدعى ضــده مــن أرض القســيمة رقــم ( )190مــن القطعــة رقــم ()727
(145.25م )2من أرايض غزة الدرج الواقعة بجوار املهبط ويحدها من الشال
د .جميل ترزي ويحدها من الجنوب شارع ويحدها من الغرب بيت سكيك
ومــن الــرق شــارع تــرايب وتقريبــا مســاحة األرض الكليــة 1162م 2ومقــام
عليها مبنى عبارة عن مظلة وأربع طوابق.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة
غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع
 10%من قيمة التخمني وأن الرســوم والداللة واالنتقال عى نفقة املشــري
علــا بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحــا مــن يــوم الخميــس بتاريخ
 ،2022/8/4حرر يف2022/7/3 :
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ .رامي صلوحة

إسالم أباد /وكاالت:
لقــي  19شــخصا مرصعــه وأصيــب  12بجــروح ،أمــس ،جــراء تدهــور
حافلة نقل ركاب يف والية بلوشستان الباكستانية.
وذكــر وســائل إعــالم محليــة ،أن حافلــة ســقطت يف وا ٍد مبنطقــة
شــراين أثنــاء رحلتهــا مــن مدينــة كويتــه إىل راولبنــدي لســبب غــر
معروف بعد.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مرصع  19راكبا عى األقل وإصابة
 12بجروح.
فيــا قــال مســؤولون يف املنطقــة إن الحافلــة كانــت تقــل  35راكبــا،
وأن أعال البحث واإلنقاذ ما تزال متواصلة.
دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس

في الطلب رقم 2022/583
في الدعوى رقم 2018/117

املســتدعى /إياد أحمد خالد األغا من خان يونس شــارع جال عبد النارص
مقابل مدرسة حيفا ،وكاله املحاميان  /عبد الله خليل الفرا وحسني محمد
أبو لطيفة من خان يونس.
املســتدعى ضــده  /عمــر شــعبان حامــد ارصف مــن ســكان خــان يونــس البلــد
أول شــارع البحــر واملقيــم يف الســعودية باألصالــة عــن نفســه وباإلضافة لباقي
ورثة زوجته بدرية حمدان عثان الزيني  -خان يونس.
نوع الدعوى :إثبات صحة عقد ونفاذه وعدم معارضة
قيمة الدعوى 243800 :دينار أردين.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي أقام عليك الدعوى
رقــم  2022/518محكمــة صلــح خــان يونس اســتنادا إىل مــا يدعيه يف الئحة
الدعــوى املرفــق لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة .لذلــك
يقتــي حضــورك إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ
تبليغــك بهــذه املذكــرة كــا يقتــي أن تــودع قلــم املحكمــة ردك التحريــري
خــالل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة ،علا بانــه تحدد
جلســة األربعــاء املوافــق  2022/9/7لنظــر الدعــوى ،ويكــون معلومــا لديــك
أنــك إن تخلفــت عــن ذلــك بجــوز للمســتدعي الســر يف الدعــوى حســب
األصول ،تحريرا يف2022/6/ :م.
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ .شادي سويدان

االثنين  5ذو الحجة 1443هـ  4يوليو /تموز Monday 4 July 2022

النا عوض ..تجتاز حصار الفن
السيناميئ بالرسم عىل وجهها
غزة /هدى الدلو:
أمام المرآة باستخدام ريشة وألوان تحاول الفنانة التشكيلية النا
عوض ممارســة موهبتها ،برســم خريطة فلســطين على نصف
وجهها بإتقان ،محاولة اجتياز حصار الفن السينمائي بالرسم على

الرســوم الكرتونيــة كانــت البدايــة ،إذ كانــت تتجمــع حولهــا زميالتها
يف داخــل الفصــل ليتتبعــن خطــوط رســمها املتقــن معــرات عــن
اندهاشــهن ،وأتبعــت ذلــك مشــاركتها يف مخيــات صيفيــة ورســم
جداريــات ،ثــم تطــورت إىل رســم لوحــات ،ومنــه إىل محــاكاة الفــن
السينايئ الذي يستخدم يف األعال الدرامية.
تقول عوض لصحيفة "فلســطني"" :وجدتني أنجذب نحو مارســة
غريبــا ونــاد ًرا ،كــا أنــه غــر معــروف لــدى
الفــن الســينايئ لكونــه
ً
كثريــن رغــم أنــه معمــول بــه يف دول الخــارج ،إىل جانــب أنــه جميل
ويوصل رسالة مبارشة".
عــى وجههــا ويدهــا ترســم النــا وتعــرض أعالهــا الفنيــة عــر مواقــع

وجهها أو يدها ،ونشر رسوماتها عبر مواقع التواصل االجتماعي.
عامــا -وهــي من ســكان مدينة
النــا التــي تبلــغ مــن العمــر (ً )24
غــزة -تحمل شــهادة جامعيــة في تخصص التمريض ،اكتشــفت

التواصــل االجتاعــي ،إليصــال رســالة إىل املتابعــني بوجود فنانني
يف قطاع غزة ،يهتمون بالفنون التي تعد نادرة.
وترى أنها بهذا الفن تســتطيع تجســيد شــخصيات ،وتشــر إىل أنها
لديهــا شــغف كبــر برســم الحيوانــات والرســوم الكرتونيــة املحببــة
إىل األطفال ،ويحتاج هذا النوع من الرســم إىل دقة ومهارة عالية،
وأحيا ًنــا تنفــذ أفــكا ًرا خفيفــة ولطيفــة مــن بــاب املــزاح ،إضافــة إىل
الرسومات الوطنية مثل علم فلسطني ،إىل جانب ما يلزم األعال
الدرامية ،كتغير املالمح.
وتبني النا أن الفن السينايئ محارص يف قطاع غزة وال يوجد مجال
ـرا
لــه ،وأن هــذا النــوع مــن الفنــون مل يجــد لــه أرضيــة أو
ً
اهتامــا كبـ ً

بسبب ندرة األعال التي تحتاج له.
جامعيــا ،لكونهــا
ـا
ـ
تخصص
ـن
ـ
ف
وتشــر إىل أنهــا مل تخــر دراســة ال
ً
ًّ
يف نهايــة األمــر ســتصبح مدرســة ملــادة الفنــون الجميلــة ،أو ترســم
لوحات ،وكالها ال يحلو لها.
حاليــا الفــن بغــرض التســلية والرفيــه ،فهــي مل تتمكــن
ومتــارس النــا ًّ
مــن مشــاركة موهبتهــا يف األعــال الدرامية املحلية ،ولكن شــغفها
الفنــي الســينايئ هــو مــا يدفعهــا ملارســته والركيز عليــه رغم أنه
يحتاج إىل وقت وجهد كبرين يف الرسم.
وتكتفــي النــا يف نهايــة األمــر بالتقــاط بعــض الصــور ،ونرشهــا
عــر صفحــات شــبكات التواصــل االجتاعــي مــن دون

إعالن إطالق فعاليات مهرجان القدس
الدويل للرتاث والفلكلور بغزة
غزة /محمد الصفدي:

أعلنــت الهيئــة الفلســطينية للثقافــة والفنــون والتــراث إطــلق
فعاليات مهرجان القدس الدولي للتراث والفلكلور« ،لتأكيد الهوية
الفلسطينية والحفاظ على التراث الفلسطيني».
وجاء إعلن المهرجان خلل مؤتمر صحفي عقد في مركز رشاد الشوا
الثقافي بمدينة غزة أمس ،بالشــراكة مع العديد من المؤسســات
وبــني ســامل أن املهرجــان يشــمل فعاليــات املؤمتــر العلمــي
الــدويل املحكــم تحــت عنــوان" :الهويــة الفلســطينية تاريــخ
وتــراث وحضــارة" ،إضافــة إىل إقامــة مهرجــان األغنيــة الراثيــة
والفلكلــور والدبكــة الشــعبية مبشــاركة دوليــة ،ومعــرض "تراثنــا
هويتنا".
وتابــع" :كــا تشــمل الفعاليــات مســابقة لقــب ســفر فلســطني
للراث والفلكلور ،مبشاركة واسعة من الجامعات واملؤسسات
الوطنية".
وقال سامل خالل كلمته يف املؤمتر" :إن الهيئة ترى عقد هذا
املهرجــان الوطنــي للحفــاظ عــى الراث الفلســطيني شـ ً
ـكال من
ودمجا للراث الفلسطيني يف الراثني العريب
أشكال النضال،
ً
والعاملي".
وأضــاف" :إن عقــد املهرجــان يــأيت مــع الهجمــة الصهيونيــة
الرشســة عــى مقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية ،يف خطــة
ممنهجة لطمس معامل تراثنا وحضارتنا العربية واإلسالمية".
وأوضــح أن املهرجــان ســينظم يف قاعــة مــرح الريــاض ،املبنى

الوطنية والجامعات الفلسطينية.
وأفــاد رئيــس الهيئة الفلســطينية للثقافــة والفنون والتــراث جمال
ســالم أن فعاليــات إحيــاء ذكرى اليوم الوطني للتراث الفلســطيني
ســتطلق في الـ 9من تشــرين األول (أكتوبر) القادم  ،2022وتستمر
حتى الـ 13من الشهر نفسه.

تصوير /يارس فتحي
الجديــد لجامعــة األزهــر يف بلــدة املغراقــة ،وأن الفعاليــات
الفلكلوريــة والشــعبية والراثيــة ســتكون يف قاعــات ومــرح
رشاد الشوا الثقايف.
بدوره أكد رئيس بلدية غزة يحيى الراج أن الراث الفلسطيني
جــزء أصيــل مــن ثقافــة الشــعب الفلســطيني وتاريخــه ،ودليــل
واضح عى صموده عى أرضه املقدسة.

موهبتها في الرسم وهي في الحادية عشرة من عمرها ،بعدما
باتت تنجذب لحصة الفنون الجميلة ،وتنتظرها بصبر نافد لتقدم
ً
ً
جميل تثني عليه معلمتها.
عمل

وذكــر يف كلمتــه خــالل املؤمتــر أن املهرجــان يقدم رســالة قوية
من األجيال القدمية إىل األبناء واألحفاد ليحموا وصايا شعبهم،
ويكونوا صامدين ومحافظني عى هذه األرض املباركة.
وأعــرب الــراج عــن فخــر بلديــة غــزة بكونهــا جــز ًءا مــن هــذه
الفعاليــات الداعمــة واملســاندة يف إحيــاء هــذا املهرجــان
الثقايف النوعي.

االستفادة الواقعية منها.
وتتطرق إىل الصعوبات التي تواجهها يف مارستها هذا النوع من
الفــن ،وتتمثــل يف عــدم توافــر األلــوان املناســبة للبــرشة ،مــا دفعهــا
الســتخدام ألــوان "الجــواش" ،وهــي وســيط زيتــي غــر مناســب
تقيــد انتشــار أعالهــا ،لكونهــا تشــمل العــامل
للبــرشة ،إضافــة إىل ّ
االفــرايض فقــط ،وغــالء األدوات التــي تحتاجهــا إىل التصويــر
لحاجتها إىل دقة ووضوح.
دوليــا،
ـني
ـ
ل
ممث
ـع
ـ
م
ـي
ـ
م
الدرا
ـل
ـ
م
الع
ـة
ـ
ب
تجر
وتطمــح النــا أن تخــوض
ًّ
بالرســم الســينايئ الــذي يعــد مــن أساســيات الدرامــا ،وتصنــع
"ماركة" من األلوان املختصة بالفن السينايئ تحمل اسمها.

عمل توثيقي وتأريخي يضيء
على أحداث تنشر أول مرة

صدور «أحاديث ومراسالت

عجاج نويهض :الحركة

العربية »1933 - 1905
بروت /فلسطني:
صــدر حدي ًثــا عــن "مركــز دراســات الوحــدة العربيــة" يف
بروت كتاب "أحاديث ومراسالت عجاج نويهض :الحركة
العربية ."1933 - 1905
الكتــاب الــذي أعدتــه الباحثــة املؤرخــة الفلســطينية بيــان
نويهــض الحــوت يرصــد تطــور الوعــي العــرويب يف أوســاط
النخــب العربيــة يف املناطــق العربيــة ،بالتزامــن مع تصاعد
دور النزعة الطورانية وحركة التريك يف الدولة العثانية،
إذ راحــت الحركــة العربيــة تعـ ِّـر عــن نفســها مــن طريــق
رسيــة نشــطت فكر ًّيــا وسياسـ ًّـيا يف نــرش الدعــوة
جمعيــات ِّ
روادهــا حياتــه عــى
إىل الوحــدة ،وقـ ّـدم عــدد كبــر مــن َّ
املشانق مثنًا ملبادئهم العروبية التحررية واالستقاللية.
ويقــول النــارش" :ورغــم أن أحــداث بدايــة القــرن املــايض،
خاصــة الحــرب العامليــة األوىل ،ومــا تبعهــا مــن عواقــب
ونتائج دراماتيكية يف املنطقة ،كانت أقوى من طموحات
تلــك النخــب؛ م ّثــل ما أسســته تلك النخــب وأطلقته بذو ًرا
للحركة القومية العربية يف القرن العرشين".
ويضيف النارش" :يعود بنا هذا الكتاب إىل يوميات الحركة

العربيــة وأحداثهــا منــذ انبعاثهــا يف مطلــع القــرن العرشيــن
حتى نهاية الثلث األول من ذلك القرن ،كا عاشها ورواها
مقربون منهم".
نخب ٌة من ر ّواد تلك الحركة أو ّ
ويقــدم عجــاج نويهــض يف هــذا الكتــاب -وهــو أحــد أبــرز
ر ّواد الحركــة العربيــة تلــك -شــهادات تاريخيــة لعــدد مــن
ر ّواد الحركــة العربيــة ،بــدأ نويهــض يف جمعهــا منهــم يف
خمســينيات القــرن املــايض ،إمــا عــر أحاديــث شــفهية
مبــارشة ،وإمــا باملراســلة ،وهــي شــهادات يقدمــون فيهــا
صفحات من ِس َرهم النضالية ،تيضء أول مرة عى جوانب
وتفاصيل مفصلية يف تلك التجربة مل ُي َضأ عليها من قبل،
ً
فصوال جديدة إىل تاريخ تلك املرحلة.
مضيف ًة بذلك
رائدا من ر ّواد الحركة
هــذه املراســالت واألحاديــث مــع ً 32
العربيــة تركهــا عجــاج نويهــض يف عهــدة كرميتــه بيان ،التي
ً
ً
ورشحــا،
ميــا
توثيقــا
عملــت عليهــا ســنوات،
وتدقيقــا وتقد ً
ً
لــي تصــدر اليــوم بــني دف َتــي هــذا الكتــاب ،الــذي مي ّثــل
مرجعيــا ،لكونــه يلقــي الضــوء عى
وتأريخيــا
توثيقيــا
"عمـ ًـال
ًّ
ًّ
ًّ
ـتنادا إىل شــهادات من
أحداث ومواقف تنرش أول مرة ،اسـ ً
شاركوا يف صنع تاريخ تلك املرحلة".
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فازت بالمركز األول في مسابقة "الثقافة هوية صمود"

«رجاظة» «معاتشة» لهجات فلسطينية
ستعرفها بلعبك «إنت فاهمني»
الخليل-غزة /مريم الشوبكي:

لــو حدثــك أحدهــم بكلمــات كـ»ييــا ..رجاظــة ..همــدت..
معاتشة» ستعتري وجهك عالمات استفهام وتعجب،
حينهــا ســيحاول فك شــيفرات تلــك الكلمات ويســألك
«إنــت فاهمني؟» ،ويبدأ ســبر أغوار تلــك الكلمات التي

معــاين الكلــات الــواردة يف األعــى تبينهــا مبتكــرة اللعبــة رغــد
القواسمة ،فـ"ييا" تعني "يا أخي" ويستخدمها أهايل مدينة يطا يف
الخليــل ،أمــا "رجاظــة" فتعنــي "دجاجــة" ،وحينــا يقــول لــك أحدهــم
مــن قريــة بخــاس قضــاء القــدس "همــدت" فهــو بالتأكيــد يقصــد أنــه
"جائع" ،أما "املعاتشة" لدى أهايل قرية بدرس فهي "الغسالة".
تعريف باللعبة
وفــازت لعبــة "إنــت فاهمنــي" التــي ابتكرتهــا القواســمة باملركــز األول
يف مسابقة "الثقافة هوية صمود" التي تطلقها حاضنة أعال رامي
زاهي خوري لالبتكار والريادة.
وتهدف الحاضنة إىل الرتكيز عى االبتكار والريادة يف الوظائف التي
تتعلق بالفنون ألن الفنون وسيلة قوية ليس فقط من حيث قابليتها
للتوظيف وإمنا أيض ًا يف إنشاء مساحات ميكن تكرارها واستدامتها
وتوســيعها بســهولة ،كا وتهدف الوحدة إىل االســتثار يف الشــباب
الفلسطيني الواعد وخاصة طلبة وخريجي جامعة دار الكلمة.

هــي لهجــات لعــدة بلــدات فلســطينية ال يــزال البعــض
يتداولهــا ،وآخــرون يجهلونهــا وال ســيما الجيــل الجديــد
منهم.
كثيرا عنها وإنما ستجدها بين يديك في لعبة
لن تبحث
ً

عامــا) لـ"فلســطني" مــن مدينة الخليــل أن اللعبة
تبــني القواســمة (ً 22
عبــارة عــن ألعــاب ورقيــة جاعيــة فلســطينية تعمل عى إثــراء قاموس
الالعبني باملصطلحات الفلسطينية" ،وتقريب املسافات واختالف
اللهجــات ليفهــم كل منــا اآلخــر ،ونحــاول مــن خاللهــا املحافظــة عــى
الثقافــة الفلســطينية الكالميــة وحايتهــا من الكلــات الدخيلة بفعل
العوملة ،ومن رسقة االحتالل لها أيضا".
وتوضــح أن "إنــت فاهمنــي" تعــزز عنــد األطفــال مهــارات عــدة مهمــة
منها مهارات التواصل االجتاعي ،والعمل الجاعي الذي قل بفعل
األلعاب اإللكرتونية ،وانعزال األطفال عن العامل الواقعي.
وتلفــت القواســمة إىل أن اللعبــة ســتجاري التطــور بوجــود رمــز ()QR
الــذي ينقــل الالعــب إىل االســتاع لكيفيــة نطــق الكلمــة بالطريقــة
الفلسطينية األصيلة.
وتنبــه إىل أن هــذه اللعبــة هــي واحــدة مــن سلســلة ألعــاب جاعيــة
مبحتوى خاص بالفلســطينيني ،وســتعمل عى تطويرها للعمل عى

«إنــت فاهمني» من خالل بطاقات ورقية تتشــاركونها
فيمــا بينكــم وتبــدؤون بالتعرف علــى أصــول لهجاتكم،
مفيدا ،وتصبح لديكم حصيلة غنية
ماتعا
وتقضون وقتً ا
ً
ً
باللهجات الفلسطينية.

تنمية مختلف املهارات لدى األجيال القادمة.
وتريــد القواســمة أن يكــون املغرتبون الفلســطينيون جــز ًءا من جمهور
اللعبــة ليتعرفــوا عــى لهجــات بلداتهــم وقراهــم األصليــة ِل ُتقــرب
وجودهــم يف وطنهــم ،وكذلــك العــرب يف جميع دول العامل ليتعرفوا
أكرث عى الثقافة الفلسطينية.
وتشــر القواســمة إىل أن اللعبــة ســيتم طباعتهــا وبيعهــا يف األســواق
الفلســطينية خــالل الفــرتة املقبلــة ،وســيتم توزيعهــا يف املكتبــات
يف عــدة دول عربيــة وأجنبيــة ،كــا ســيتم بيعهــا عــى موقــع أمــازون
العاملي.
تنقية وتجميع المصطلحات
ومــن الصعوبــات التــي قابلتهــا القواســمة ،تذكــر أنهــا تكمــن يف تنقيــة
وتجميــع املصطلحــات األصليــة ،وتصنيفهــا والتأكــد مــن مصدرهــا،
متوقعة أن تواجه بعض املصاعب يف إقناع الجيل الحايل باستعال
األلعاب الورقية عوضا عن اإللكرتونية.

وتقول" :كا تحتاج أي فكرة إىل صقل ودعم وتوجيه ،كذلك كانت
لعبــة "إنــت فاهمنــي" ،عندمــا قمت بالتقديم للمشــاركة يف مســابقة
الثقافــة هويــة صمــود ،التــي وســعت مــداريك يف شــتى املجــاالت
التســويقية ،واملاليــة ،والتنظيميــة وغرهــا ،ومــن ثــم الدعــم املــايل
عندمــا فــاز مرشوعــي باملنحــة البذريــة ليبــدأ تطبيقــه عــى أرض
الواقع".
وعــن األســباب التــي دفعتهــا نحــو تطبيــق فكــرة لعبتهــا ،تضيــف
القواســمة" :مــن الســهل رسقــة األكالت الرتاثيــة ،واألثــواب التقليدية
مــن قبــل االحتــالل اإلرسائيــي ،ولكــن مــن الصعــب عليــه أن يــرق
اللغــة األصليــة املحكيــة ،كــا أن وجــود اللغــة مــن عدمــه يثبــت وجود
حضارتنا".
وعــن األمــر الــذي ســيضفي جاليــة أعــى عــى اللعبــة ،تتحــدث:
"ســأقوم بتســجيل الكلــات بأصــوات كبــار الســن مــن البلــدة والقريــة
األصلية لها ،وفهم األقدر عى نطقها بطريقة صحيحة".

عاما بتحايل إسرائيلي
بدأت الحكاية قبل ً 30

رصاعا مري ًرا عىل مجاورة املسجد األقىص
عائلة سمرين تخوض
ً
القدس املحتلة /غزة – فاطمة الزهراء العويني:
 30عام ًا هي عمر الرصاع الذي تخوضه عائلة سمرين املقدسية
مــع الجمعيــات االســتيطانية اإلرسائيليــة عــى بيتهــا املجــاور
للمســجد األقــى املبــارك ،فتلــك الجمعيــات تدعــي ملكيتهــا
للبيت رغم وجود أصحابه فيه ،وتعمل بكل الطرق عى ترحيلهم
لكنهم مصممون عى الصمود فيه حتى آخر رمق.
فقبــل ثالثــة عقــود وصلــت للعائلــة ورقــة مــن مؤسســة
"هيمونتــا" التابعــة للصنــدوق القومــي اليهــودي (ككال)،
تدعــي فيــه ملكيتهــا للمنــزل ،ومنــذ ذلــك الوقــت والعائلــة
تخــوض معــارك طاحنــة مــع تلــك الجمعيــة يف أروقــة قضــاء
االحتالل ،وفق ًا ألحمد سمرين.
يقــع بيــت ســمرين يف حــي عــني حلــوة ببلــدة ســلوان عــى
بعــد  50م ـرتًا عــن ســور املســجد األقــى الجنــويب ،فمــن
عــى ســطح املنــزل ُتطــل العائلــة عى املســجد األقى وقبة
الصخرة املرشفة.
وميتــد املنــزل عــى قطعــة أرض مســاحتها نحــو  350مــرتا
مربعا وهو مكون من ثالث شــقق يســكنها ســتة عرش فردا من
العائلة بني أبناء وأحفاد ،وعى مدار سنوات قارعت العائلة
ما يســمى "حارس أمالك الغائبني" اإلرسائيي ،و"الصندوق
القومــي اليهــودي" ،وجمعيــة "إلعــاد" االســتيطانية ،التــي
اســتخدمت كل أدوات التزويــر والتزييــف لالســتيالء عــى
املنــزل لضمــه للمــرشوع التهويــدي املعــروف باســم "مدينــة
داوود" ،الذي ترشف عليه "إلعاد".
وينــازع عائلــة ســمرين يف املحكمــة أكــر عــرشة محامــني يف
دولــة االحتــالل اإلرسائيــي يف نــزاع قضايئ مرير اســتنزف كل
مــوارد العائلــة املاليــة ،وكلــا حــازت العائلــة حكـ ًـا مبلكيتهــا
للمنــزل تعــاود املؤسســات االســتيطانية االســتئناف عليــه

وهكذا دواليك.
يقول ســمرين لـ"فلســطني"" :يف الثامن والعرشين من يونيو
 2022كان لنــا جلســة محاكمــة ،حيــث أجلــت املحكمــة
الحكم يف القضية لـ 45يوم ًا لحني توفر املستشار القانوين
لدولة االحتالل األوراق الالزمة التي تثبت ادعاءه بأن األرض
التــي عليهــا املنــزل ينطبــق عليهــا قانــون مــا يســمى بقانــون
أمالك الغائبني".
والتأجيــل للحكــم هــو أكــر مكســب –وفــق ســمرين -ميكــن
للعائلــة أن تحصــل عليــه مــن "قضــاء االحتــالل الظــامل"،
"فنحــن ال نعــول عــى القضــاء الــذي هــو جــزء مــن منظومــة
االحتــالل ،لكــن مــا باليــد حيلة ،فهو قضاء مجرم فاســد يعاون
املســتوطنني عــى امتــالك البيــت بحجــة أن مالكــه األصــي
ومــنْ يســكنونه هــم أبنــاء عمومتــه
"مــوىس ســمرين" متــوىف َ
"اثني عرش فرد ًا"".
ويؤكــد ســمرين أن املوقــع اإلســرتاتيجي للمنــزل قــرب "بــاب
املغاربــة" هــو الدافــع األســايس للمســتوطنني الســتهدافه،
فقــد اســتقطعوا قبــل اثنــي عــرش عام ـ ًا تقريب ـ ًا نصــف دونــم
مــن األرض املبنــي عليهــا املنــزل "دونــم ونصــف" وضموهــا
لـ"مدينة داوود االستيطانية".
وإذ يشــر إىل أن املنــزل مبنــي عــى مســاحة  250م ـرتًا مــع
فنــاء مبســاحتها  100مــرت ،تعــاين العائلــة دا ً
مئــا مضايقــات
مســتوطني مدينــة داوود ،املالصقــني لعائلــة ســمرين،
واعتداءاتهــم حيــث يصفــون ســياراتهم بجانــب البيــت
ويضايقونهم يف أثناء دخولهم وخروجهم منه.
ويتابــع" :مــا تقــوم بــه الجمعيــات االســتيطانية واملحاكــم
اإلرسائيليــة هدفــه الســيطرة عــى ممتلــكات وعقــارات
املواطنني الفلسطينيني يف مدينة القدس".

ترهيب متواصل
يف حــني تقــول أمــل ســمرين :إن املســتوطنني يضايقــون
العائلــة يومي ـ ًا لي ـ ً
ال ونهــار ًا بهــدف جعلهــم يرتكــون املنــزل،
"فنحــن نعيــش يف حالــة مــن الخوف والقلق والرعب ،بســبب
اعتــداءات املســتوطنني اليوميــة واعتداءاتهــم عــى شــباب
العائلة".
ورغــم أن العائلــة اســتصدرت أمــر ًا مــن قضــاء االحتــالل مبنــع
اقتحــام املســتوطنني للمنــزل لكنهــا ال تأمــن جانبهــم أبــد ًا
وتبقــى يف حالــة حــذر خشــية أن يقتحمــوه يف أي لحظــة ،كــا

أن العائلــة اســتصدرت أمــر ًا قضائي ـ ًا آخــر ملنــع املســتوطنني
مــن تهديدهــم إذ كانــوا يتصلــون بهــم يومي ـ ًا عــر الهاتــف
ويهددونهــم ،لكنهــم ال يرتكــون فرصــة ســانحة للتهديــد إال
ويغتنمونها.
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ويتجــدد مــع كل جلســة محكمــة فإنهــا رفضــت كل اإلغــراءات
واملبالــغ الباهظــة التــي عرضهــا املســتوطنون عليهــا لــرشاء
املنزل ،كا تؤكد أمل" ،بيتنا بالنســبة لنا مقدس كاملســجد
األقى ،لن نبيعه لكائنٍ من كان مستوطن ًا أو يهودي ًا أو حتى

عربي ًا".
وتدفــع العائلــة يف ســبيل الحفــاظ عــى املنــزل "أمثان ـاً
باهظــة" ،منهــا أنهــا ال تشــعر بالراحــة بتات ـ ًا بســبب اإلزعــاج
املســتمر مــن قبــل مســتوطني "مدينــة داوود" عــر الحفــالت
الصاخبــة وورشــة الحــدادة املجــاورة لهــم ،وقصهــم لألشــجار
وغرها من االعتداءات.
ومــن تلــك األمثــان الوضــع املــادي الصعــب الــذي تعيشــه
حاليا بسبب التكاليف الباهظة للمثول أمام املحاكم
العائلة ً
منذ ثالثني عام ًا والتي أدت لسوء الوضع االقتصادي لها.
ومتــي إىل القــول" :يضغطــون علينا بكل الســبل لنخرج من
منزلنا ،لكن جوار األقى بالنسبة لنا ال يقدر بثمن وسنصمد
مها كان الثمن".
بداية الحكاية
بدايــة الحكايــة تعــود ألربعينيــات القــرن املــايض ،عندمــا بنى
الجــد األكــر للعائلــة الحاج موىس ســمرين املنزل عى أرضه
الواقعــة عــى بعــد عــرشات األمتــار عــن املســجد األقــى
املبــارك مــن الجهــة الجنوبيــة ،باإلضافــة لدومنــني مــن األرض
اهتم بزراعتها وجني مثارها عى مدار عقود.
يف عام  1967نزح أبناء الحاج موىس إىل األردن ،فعاش معه
ابــن أخيــه "محمــد" يف املنــزل واشــرتاه منــه قبــل موتــه ،حينهــا
"القيــم
قامــت ســلطات االحتــالل بوضــع املنــزل تحــت تــرصف ّ
عــى أمــوال الغائبــني" ،بادعــاء أن أبنــاء الحــاج موىس يعيشــون
يف األردن ،وليس له ورثة داخل األرايض الفلسطينية.
وتــم عمليــة التحايــل تلــك دون إبــالغ العائلــة حتــى
وصلتهــم ورقــة تطالبهــم بإخــالء املنــزل عــام ،1991
علــا بــأن العقــار مل يخـ ُـل يومــا من الســكان الذيــن ورثوا
واشرتوا العقار عن الجد موىس.
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انتصارات و 4تعادالت في الجولة
الثانية لدوري الناشئين مواليد 2006

حمد

المصري يقرر التوجه للفيفا لتقديم
شكوى ضد الفلسطيني

غزة/وائل الحلبي:
قــرر نــادي املــري البورســعيدي توقيــع غرامــة ماليــة عــى املحرتف الفلســطيني يارس حمد
وتقديم شكوى للفيفا بسبب انقطاعه عن التدريبات بشكل مفاجئ وإغالق هاتفه بعد يوم
واحد من مطالبته بالحصول عى مستحقاته عن األشهر املاضية.
وغــاب حمــد عــن معســكر الفريــق بعــد مباراتــه أمــام مــر املقاصــة والتــي شــارك فيهــا بصفــة
أساســية ،بعــد أيــام مــن عــودة حمــد مــن مشــاركته مــع املنتخــب الوطنــي يف تصفيــات كأس
آسيا .2023
وقــال عاطــف مــروك نائــب رئيــس نــادي املــري إنــه تم فرض غرامة مالية عى حمد بســبب
تغيبه عن التدريبات دون الحصول عى إذن من إدارة النادي أو الجهاز الفني للفريق ،مبين ًا
أن الالعــب تقــدم بشــكوى للنــادي لــرف مســتحقاته قبــل يــوم  ،29/6/2022قبــل أن يقــرر
الغياب عن التدريبات يف اليوم التايل وأغلق هاتفه.
وأضاف مروك أن تأخر راتب حمد عن شهر يونيو جاء بسب تواجده مع املنتخب الوطني
الفلســطيني يف منغوليــا للمشــاركة يف تصفيــات كأس آســيا  ،2023وبســبب عــدم وجــود
حساب بنيك خاص به مل يتم تحويل الراتب يف موعده ،حيث انتظر النادي عودته من أجل
رصفه بشكل طبيعي من خزينة النادي.
وأوضــح مــروك أن ناديــه خاطــب االتحاديــن الفلســطيني واملــري وجمعيــة املحرتفــني
املرية ،وتم إبالغهم جميع ًا بتغيب حمد عن التدريبات وعدم وجود أي وسيلة للتواصل
معه لحفظ حقوق النادي الذي ســيتقدم بشــكوى رســمية لالتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا"
ضد الالعب.
وانضــم حمــد لصفــوف املــري البورســعيدي يف شــهر ينايــر املــايض وشــارك مــع الفريــق
بصفــة أساســية منــذ وصولــه يف ظــل الثقــة الكبــرية التــي منحها إياه املدرب الســابق للمري
معني الشعباين ،ومتكن مدافع املنتخب الوطني من تسجيل ثالثة أهداف رفقة الفريق.

شبير يخوض فترة معايشة
مع حسام حسن
غزة/وائل الحلبي:
أنهــى الكابــن حــادة شــبري مــدرب فريــق األهــي والشــاطئ الســابق
فــرتة املعايشــة التــي قضاهــا برفقــة الجهــاز الفنــي لفريــق املــري
البورســعيدي ،الــذي يقــوده املــدرب املخــرم حســام حســن يف
معسكر الفريق املقام مبلعب برج العرب مبدينة اإلسكندرية.
واســتمرت معايشــة شــبري مــع قائــد املنتخــب املــري األســبق ملــدة
أســبوعني ،والتــي تــأيت يف إطــار مســاعيه الكتســاب الخــرات وتطويــر
قدراته التدريبية.
وقــال شــبري لـ":فلســطني" إنــه حظــي بحالــة من الحــب والتقدير الكبرية
من الكابن حسام حسن الذي كان مبثابة األخ األكر ،وساعده بشكل
كبــري يف للحصــول عــى مزيــد مــن الخــرات التدريبيــة خاصــة وأن
املعســكر الــذي يقيمــه الفريــق يشــهد العديــد مــن املراحــل التدريبية
املتطــورة والتــي يعتمــد عليهــا ويطبقها الالعبون تحت ارشافه بشــكل

مميز للغاية.
ووصف شبري مدرب املري بأنه أفضل مدرب يف الوطن العريب من
خــالل تواصلــه معــه عــى مــدار أســبوعني يف التدريبــات وقدرتــه عى
التعامــل مــع الالعبــني لتنفيــذ التعليــات ،إىل جانــب إملامــه الكبــري
بحالــة التطــور املتواصلــة يف عــامل تدريــب كرة القــدم وهذا ما زاد من
الخرة التي اكتسبها شبري يف ظل تواجده معه.
ووجــه شــبري شــكره وتقديــره للمــدرب حســام حســن وجهــازه املعــاون
عــى حالــة التعــاون والرتحيــب التــي حظــي بهــا خــالل الحصــص
التدريبية ،والتي كان يركز فيها حسن عى رشح بعض التفاصيل من
أجل توضيحها بشكل دقيق.
وشــدد شــبري عــى مــدى االهتــام الكبــري الــذي حظــي بــه مــن جانــب
املدرب حســام حســن ألنه فلســطيني وقادم من قطاع غزة ،معر ًا عن
حبه الكبري لفلسطني وشعبها.

غزة /مؤمن الكحلوت:
تواصلــت أمــس منافســات الجولــة الثانيــة مــن بطولــة الناشــئني ملواليــد
 2006فــا دون ،ألنديــة غــزة ،حيــث أقيمــت  7مباريــات شــهدت 3
انتصارات و 4تعادالت.
• فرع غزة والشمال
يف املبــاراة األوىل وتعــادل غــزة الريــايض وأكادمييــة املحرتفــني بهــدف
ملثلــه ،يف املبــاراة التــي أقيمــت بينهــا عــى ملعــب الريمــوك مبدينــة
غــزة ،لتتصــدر األكادمييــة ،املجموعــة الثانيــة برصيــد  4نقــاط وبفــارق
األهداف عن العميد.
ويف ذات املجموعــة وبنفــس النتيجــة ،تعــادل الرضــوان واتحــاد بيــت
حانــون يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب محمــد أبــو تريكــة رشق
مدينة غزة ،ليحصد كل فريق أول نقطة يف رصيدها.
ولحســاب املجموعــة الرابعــة حقــق خدمــات جباليا فوز ًا كبري ًا عى فريق
الزيتون بنتيجة ( )6-2يف املباراة التي أقيمت بينها عى ملعب بيت
حانــون البلــدي ،ليصــل خدمــات جباليــا للنقطــة الرابعــة خلــف املتصــدر
فريــق منــاء ،وبقــي الزيتــون بــدون رصيــد مــن النقــاط ويــودع منافســات
البطولة.
وحصــل فريــق الشــمس عــى نقطــة هامــة بعدمــا تعــادل مــع فريــق
الشــجاعية بهدفــني ملثلهــا ،يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب
الزيتون ،ويتصدر الشجاعية املجموعة الخامسة برصيد  4نقاط ،بينا

بقي الشمس يف املركز الرابع.
• فرع الوسطى والجنوب
وحقــق أهــي النصــريات فــوزه الثــاين تواليــا عــى حســاب شــباب رفــح
بثالثيــة نظيفــة ،يف املبــاراة التــي أقيمــت بينهــا عــى ملعــب خانيونس
البلــدي ،ضمــن مباريــات املجموعــة الثانيــة ،ليصــل األهــي إيل النقطــة
السادســة يف الصدارة ،وتوقف رصيد الشــباب عند  3نقاط ،يف املركز
الثاين.
وتصدر خدمات املغازي املجموعة الثالثة برصيد  6نقاط ،بعد تحقيق
فــوزه الثــاين عــى حســاب أكادمييــة القلعــة يف املبــاراة التــي أقيمــت
بينها عى ملعب رفح البلدي ،ويتوقف رصيد القلعة عند  3نقاط.
ويف املجموعــة الرابعــة تعــادل خدمــات النصــريات واتحــاد ديــر البلــح
ســلبيا بــدون أهــداف يف املبــاراة التــي أقيمــت بينهــا عــى ملعــب
الشهيد محمد الدرة.
مباريات اليوم ..
ويلتقــى فريــق أكادمييــة تشــامبيونز مــع األهــي عــى ملعــب الريمــوك،
بينــا يلعــب بيــت حانــون األهــي مــع املشــتل عى ملعب بيــت حانون
البلدي ،ضمن مباريات فرع غزة والشال.
ويتنافــس الربــاط مــع خدمــات رفــح عــى ملعــب خانيونــس البلــدي،
بينــا يواجــه الصــالح نظــريه خدمــات خانيونــس عــى ملعــب رفح ،ضمن
مباريات فرع الوسطى والجنوب.

النبريص

يفتتح مشواره
التهديفي مع
الدراويش
غزة/وائل الحلبي:
افتتــح املحــرتف الفلســطيني خالــد النريــص مشــواره التهديفــي
مــع فريقــه اإلســاعيي املــري ،بعدمــا متكــن مــن تســجيل هــدف
الدراويــش الثــاين يف مباراتــه أمــام غــزل املحلة يف نصف نهايئ كأس
الرابطة املرية.
وعــى الرغــم مــن وضــع النريــص لإلســاعيي يف املقدمــة بتســجيله
للهــدف الثــاين عنــد الدقيقــة ( ،)97مــن عمــر الشــوط اإلضــايف األول
إال أن فريقــه خــر املبــاراة بعدمــا متكــن املحلــة مــن تعديــل النتيجــة
والتفــوق بــركالت الرتجيــح التــي لجــأ لهــا الفريقني بعد نهاية الشــوطني
اإلضافيني بالتعادل بهدفني لكل فريق.

ومل يكتــف النريــص بتســجيله لهــدف يف املبــاراة ،بــل نجح يف تنفيذ
ركلــة الرتجيــح وأودعهــا الشــباك ،فيــا مل يوفــق اثنــني مــن زمالئــه يف
التسجيل لينجح املحلة يف حسم األمور لصالحه بنتيجة (.)4-3
ويعــد هــذا الهــدف األول للنريــص مــع فريقــه الــذي انضــم إليــه يف
فــرتة االنتقــاالت الشــتوية ينايــر املــايض ،لكنــه مل يحظــى باملشــاركة
بشــكل أســايس يف أي مبــاراة منــذ ذلــك الحــني بســبب تغيــري الجهــاز
الفنــي مرتــني ،إىل جانــب املوقــف الصعــب الــذي ميــر بــه الفريــق مــع
تواجده يف املركز الخامس عرش يف ترتيب الدوري املري وال زال
مهدد ًا بالهبوط للدرجة األوىل مع تساوي النقاط بينه وبني املقاولون
صاحب املركز السادس عرش واملؤدي للهبوط.

الهالل يفتتح مبارياته
في بطولة دونستي اليوم
إسبانيا/فلسطني:
وصل فريق ناشئي نادي هالل غزة ،مدينة سان سيباستيان يف إقليم الباسك
اإلســباين ،لتمثيــل فلســطني يف بطولــة "دونســتي الدوليــة" يف نســختها ال ــ30
بدعوة من مؤسسة .Donosticup
وتنطلق البطولة يف الثالث من يوليو  2022وتستمر ملدة سبعة أيام ،مبشاركة
 753فريقا من  19دولة ويكون اللعب عى نفس طراز دوري أبطال أوروبا.
ويقابــل ناشــئو الهــالل يف أوىل مبارياتهــم غــدا نــادي ( )Atletic Lleidaمــن
إقليــم كاتلونيــا ،فيــا يلعــب يف اليــوم التــايل مــع نــادي (Guadalajara CD
 )SADمــن األندلــس ،ونــادي ( )Kostkasمــن إقليــم الباســك يف الســادس مــن
يوليو.
وأكــد املهنــدس عائــد أبــو رمضــان رئيــس مجلــس إدارة نــادي الهــالل أن الفريــق
اســتعد بشــكل مكثــف بخــوض مباريــات وديــة مــع فــرق مــن نفــس الفئــة العمريــة
ومن يكرهم سن ًا وخرة.
وأشــار أبــو رمضــان إىل أن الالعبــني شــاركوا يف محــارضات تأهيــل نفــي

وحضــاري شــملت توعيتهــم وتثقيفهــم بعــادات الشــعوب األخــرى ،حيــث أن
غالبيتهم مل يتسنى له السفر من قبل بسبب حصار غزة.
وشــدد أبــو رمضــان عــى أن هــذه املشــاركة ُتشــكل عالمــة فارقــة يف مســرية
النــادي ،وتتيــح الفرصــة لتطويــر مهــارات الالعبــني مــن خــالل هــذه التجربــة
واالحتــكاك بالعبــني دوليــني مــن نفــس فئتهــم العمريــة ،مــا ُيكســبهم خــرات
إضافية عن الخرات املحلية.
وبني أن املشــاركة متنح الفرصة لالعبني للتقييم من قبل الكشــافني املتابعني
لهذه البطولة الدولية ،ويزيد من فرصهم للحصول عى معايشات أو عقود مع
النوادي الدولية.
وأكد أن النادي يطمح لتحقيق مكانة مرموقة يف البطولة ،لتوعية وتذكري العامل
بقضيــة فلســطني العادلــة ،وكذلــك فتــح املجــال لألشــبال للمشــاركة ســنوي ًا يف
هذه البطولة ،والبطوالت العاملية األخرى.
و ُتعـ ّـد هــذه البطولــة مــن أكــر البطــوالت يف جنــوب أوروبــا و ُتعقــد منــذ أكــر مــن
 30عام ًا.

أخبار وتتمات
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افتتاح دورة تدريبية لبناء قدرات
المهندسني الزراعيني بغزة

غزة /فلسطني:
افتتحــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة -اإلغاثــة الزراعيــة -أمــس الــدورة التدريبية
السادسة والعرين لعام  ،2022الخاصة بتدريب وبناء قدرات املهندسني
الزراعيني حديثي التخرج.
وشــارك يف افتتــاح الرنامــج التدريبــي الــذي أقيــم يف مقــر اإلغاثــة باملدينــة:
مجلــس إدارتهــا ،واإلدارة التنفيذيــة ،وأعضــاء اللجنــة االستشــارية للرنامــج،
وممثلو املؤسسات ذات العالقة.
ورحبــت منســقة املنــارصة واإلعــالم يف اإلغاثــة الزراعيــة نهــى الريــف
بالحضور ،مؤكدة أن اختيار املهندسني الزراعيني الذين تقدموا لالستفادة
من الرنامج التدريبي تم وفق منهجية علمية متعارف عليها.
وأكــدت أن اإلغاثــة تعمــل عــىل تطويــر املهندســني بتزويدهم بــكل املهارات
املختلفة ،وتنمية قدراتهم لخدمة القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات
األكر أهمية يف غزة.
ونبهــت إىل حــرص اإلغاثــة عــىل تزويد جموع املهندســني الزراعيني يف غزة
باملعلومات التي يحتاجون إليها يف املجاالت املختلفة.
وهنــأ مديــر اإلغاثــة الزراعيــة تيســري محيســن املهندســني الزراعيــني حديثــي
التخــرج ضمــن "الفــوج الســادس والعريــن" بالتحاقهــم بالرنامــج التدريبــي،
معربــا عــن أملــه بتحقيــق االســتفادة مــن التدريبــات التــي ســيتلقونها يف
مياديــن العمــل وحقولــه املختلفــة .وقــال ":بالرغــم مــن نقــص التمويــل
وتقليــص الفضــاءات العامــة ،مــا زالــت املنظات األهلية الفلســطينية متثل
حبــل نجــاة ســواء عــىل مســتوى تقديــم الخدمــات أو بنــاء القــدرات أو إدارة
الطــوارئ وحمــالت الضغــط واملنــارصة ،أو فتــح آفاق لألمل والعمل" .وشــدد
عىل أهمية تبني أساليب الزراعة والتكنولوجيا من خالل األنشطة التعليمية
والعملية ونقل املعرفة ،وزيادة األمانات االقتصادية ألصحاب املشاريع يف
القطاع الزراعي وخلق ظروف أفضل للعمل.

خالل فعالية إلحياء ذكرى استشهاده الثامنة

تويف يف إثر مرض عضال

والـــــــدة الطفــــــل محمـــد أبـــو خضيــــر:
غيابــــه كابــــــوس يالحقنـــا فـــي كـــل حيــن

كتائب القسام تنعى المقاوم
"الشندغيل" من جباليا

القدس املحتلة /فلسطني:
قالــت والــدة الطفــل املقــديس الشــهيد محمــد
أبــو خضــري ،إنــه رغــم مــرور أعــوام عــىل جرميــة قتــل
نجلهــا حر ًقــا عــىل أيــدي مجموعــة مــن املســتوطنني
كابوســا
املتطرفــني ،إال أن تلــك الحادثــة باتــت
ً
يالحق أفراد األرسة.
وأضافــت ســهى أبــو خضــري خــالل فعاليــة إلحيــاء
الذكــرى الثامنــة الستشــهاد نجلهــا ،أول مــن أمــس:
"يف كل مرة تقرتب ذكرى استشهاد محمد؛ تتواىل
ّ
عيل املتاعب النفسية والصحية ،فيوم استشهاده
األصعب يف حيايت ،وما زال حزين عليه كحزن يوم
فراقه".
واســتذكرت أبــو خضري تفاصيــل قتل نجلها ،وقالت
إنــه "يف فجــر الرابــع مــن رمضان ،املوافــق الثاين من
متوز/يوليــو عــام  ،2014كان محمــد يف طريقــه
ألداء صــالة الفجــر ،يف مســجد بلدتــه شــعفاط،
شــال رشق القــدس ،قبــل أن يســتوقفه بعــض
املستوطنني".
وتابعــت" :أمــام ســؤال هــؤالء املســتوطنني عــن
الطريــق املــؤدي لـ(تــل أبيــب) ،قــام بإرشــادهم لعدة
أمتــار قبــل أن يقدمــوا عــىل خطفــة ووضعــه يف
املركبة عنوة ،ومن ثم اقتياده إىل غابة دير ياسني،
وحرقــه وهــو حــي ،ومــن ثــم التمثيــل بجثتــه وإلقائهــا

هناك".
واســتنكرت أبــو خضــري تنــايس ملــف نجلهــا ،مشــرية
إىل أنــه منــذ استشــهاد محمــد وحتــى اآلن؛ ال يوجــد
أي يشء قــدم للجهــات الحقوقيــة والقانونيــة محليــا
أو عامليــا ،مــع غيــاب دور الســلطة الفلســطينية عــن
دعم العائلة إنسانيا وقانونيا.
ونبهــت إىل أن طبيعــة العقليــة اإلجراميــة
للمســتوطنني تؤكــد إمكانيــة تكــرار مــا حصــل مــع
نجلهــا ،خصوصــا يف ظــل حكومــات االحتــالل
اإلجراميــة الداعمــة لالســتيطان يف القدس ،وتزامنا
مــع الصمــت العاملــي والــدويل "الــذي مل يعاقــب
املحتل عىل تلك الجرائم الشنيعة".
وقللــت أبــو خضــري مــن أي جهــد قضــايئ من حكومة
االحتــالل ،مؤكــدة أن الجرميــة ،وإن نفــذت مــن قبــل
مجموعــة مــن املســتوطنني؛ إال أن "الــكل شــارك
فيهــا مبــا فيهــم الحكومــة والقضاء".مــن جهتــه ،قــال
محامي العائلة يف القضية ،مهند جبارة :إن محاكم
االحتالل "قد أصدرت أوامر بالحبس باتجاه الجناة،
إال أن التجارب الســابقة تدلل أن من الســهل اإلفراج
عنهــم بــأي وقــت ،كــون حكومــة االحتــالل عنرصيــة
وإجراميــة ،وتســتطيع تغيــري مجريــات األحــداث مبــا
يخدم" املستوطنني.
وأضــاف لـ"قــدس بــرس" أن "حكومــة االحتــالل

وقضاءهــا وطريقــة تعاطيهــا مــع الفلســطيني ،تعــزز
أن املســتوطنني ســيلجؤون إىل مزيــد مــن الجرائــم،
كــون القضــاء والقانــون كلــه بحوزتهــم ،ويســتطيع أي
منهم التهرب من أي تهمة".
وانتقد جبارة "ضعف التعاطي الرسمي الفلسطيني
مــع قضيــة أبــو خضــري خــالل الســنوات األخرية ،عىل
عكــس حكومــة االحتــالل التــي تســارع اىل اســتغالل
كافــة املنابــر الدوليــة للتبــايك عنــد ســقوط أي قتيل
منها عىل يد الفلسطينيني".
يشــار إىل أنــه عــر عــىل جثــة الطفــل أبــو خضــري،
محروقــة ومشــوهة وملقــاة يف أحــد الغابــات بالقرب
مــن بلــدة ديــر ياســني ،املهجرة غــرب مدينة القدس
املحتلة.
وبعــد قرابــة العامــني عــىل ارتــكاب جرميــة قتلــه؛
بثــت القنــاة العــارشة العريــة فيديــو متثيليــا لهــا،
ولقيــت الجرميــة آنــذاك ردود أفعــال غاضبــة محليــا
وعربيــا ودوليــا ،وشــهدت العديد مــن مناطق الضفة
الغربيــة واألرايض املحتلــة عــام  ،1948موجــة مــن
املواجهات واالحتجاجات.
ً
وكان إعــالن استشــهاد الطفــل أبــو خضــري حرقــا،
ـببا يف انــدالع انتفاضــة شــعبية ُســميت بانتفاضــة
سـ ً
وعمــت القــدس بجميــع
ـري"،
ـ
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ـو
ـ
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ـ
ش
"ال
ّ
أحيائها.

شهيد يف جنني ...
محــرر أمــى ســنوات طويلــة يف ســجون
االحتالل.
وعقــب إعــالن استشــهاد الشــاب عالونــة
انطلقــت مســرية مــن أمــام مستشــفى ابــن
ســينا ،حملــت الشــهيد ملفو ًفــا بالعلــم
الفلســطيني ،وجابــت شــوارع جنــني
باتجاه مستشــفى الشــهيد خليل سليان
الحكومي.
وردد املشـ ّـيعون الهتافــات املنــددة
ّ
باالحتــالل وجرامئــه املتواصلــة بحــق
الشــعب الفلســطيني ،واســتهدافه مدينة
جنني ومخيمها وقرى وبلدات املحافظة،
وأكــدوا رضورة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة
ملواجهة جرائم االحتالل املستمرة.
يف حــني أصيــب الشــاب عايــد نايــف
كعابنــة ( 25عام ـ ًا) برصــاص جنــود

االحتــالل ،املوجوديــن عــىل حاجــز
"الحمرا" العسكري ،شال مدينة أريحا.
وأفــاد املــرف العــام عــىل منظمــة البيدر
للدفــاع عــن حقوق البدو حســن مليحات،
لوكالــة "وفــا" ،بــأن جنــود االحتــالل
املوجوديــن عــىل الحاجز أطلقوا نريانهم،
عىل الشاب كعابنة ،ما أدى إىل إصابته.
كــا اعتــدى مســتوطنون ،أمــس ،بالرب
املــرح عــىل مــزارع مســن مــن بلــدة كفــر
اللبــد ،يف أثنــاء عملــه يف أرضــه الواقعــة
بني بلدته وقرية شوفة رشق طولكرم.
وقــال املواطــن صهيــب جبعيتــي مــن كفــر
اللبــد ،إن مجموعــة مــن املســتوطنني
املدججــني بالســالح اعتــدوا بالــرب
املــرح عــىل املســن مصطفــى حســني
محمــد فقهــا ( 70عامــا) ،يف أثنــاء وجــوده

يف أرضــه ،مــا أدى إىل إصابتــه بكســور
ورضوض يف جميع أنحاء جسده.
وأضاف أنه تم االتصال مع إســعاف لنقله
إىل مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت
الحكومي يف طولكرم.
إىل ذلــك أخطــرت قــوات االحتــالل أمــس
بوقــف العمــل يف منزلــني يف منطقــة
الباديــة البدويــة رشق بلــدة يطــا جنــوب
الخليل.
وقــال منســق لجــان الحايــة والصمــود يف
مســافر يطــا وجبــال جنــوب الخليــل فــؤاد
العمــور لوكالــة "وفــا" ،إن قــوات االحتــالل
أخطــرت أحمــد نايــف عــيل كعابنــة بوقــف
العمــل مبنزلــه يف منطقــة العباديــة
رشق يطــا ،الــذي ُيــؤوي  10أفــراد ،وتبلــغ
مســاحته  120مــرتا مربعــا ،كــا أخطــرت

املواطــن محمــد خليــل يوســف كعابنــة
بوقــف العمــل والبنــاء مبنزلــه يف منطقــة
الخروعــة ،و ُيــؤوي  10أفــراد ،ومســاحته
 140مرتا مربعا.
واقتحــم عــرات املســتوطنني ،أمــس،
املســجد األقــى املبــارك ،من جهة باب
املغاربة ،بحاية قوات االحتالل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن عــرات
املســتوطنني اقتحمــوا األقــى ،ونفــذوا
طقوســا
جــوالت اســتفزازية ،وأدوا
ً
تلموديــة عنرصيــة يف باحاتــه ،واســتمعوا
لروحات مزورة عن "هيكلهم" املزعوم،
تحت حاية رشطة االحتالل.
ويف ســياق آخــر اعتقلــت قــوات االحتالل
أمس 11 ،مواطنا من رام الله.
وأفــادت مصــادر أمنيــة بأن قوات االحتالل

اعتقلــت :عبــاس عبــد الحكيم حاد (35
عامــا) ،ومحمــود بشــري حــاد ،وثلجــي
مجــدي عــواد ( 18عامــا) ،ومحمــد رضار
حامــد ( 17عامــا) ،وســامر عــيل حامــد
( 40عامــا) ،مــن بلــدة ســلواد ،واملواطــن
ســليان قطــش مــن بلــدة عــني يــرود،
عقب دهم منازل ذويهم ،وتفتيشها.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا أن قــوات
االحتــالل اعتقلــت أربعــة مواطنــني مــن
قريــة النبــي صالــح ،هــم :قــي محمــود
التميمــي ( 20عامــا) ،وأحمــد محمــد
التميمــي ،وصهيــب ســميح التميمــي (19
عاما) ،وعبادة نارص التميمي ( 20عاما).
وأشــارت إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلــت
املواطن عبد الحافظ دار عياش ،من كفر
مالك عىل معر الكرامة.

الجامعة العربية :عدوان  2021عىل ...
ألقاهــا نيابــة عنــه األمــني العــام املســاعد
لشــؤون فلســطني واألرايض العربيــة
املحتلــة ،ســعيد أبــو عــيل ،أمــام اجتــاع
عرض دراســة تقييم قطاع املياه والرصف
الصحــي يف غــزة مــن جــراء العــدوان
اإلرسائيــيل عــام  ،2021إن التحديــات
التــي تواجههــا فلســطني نتيجــة االحتــالل
ال تحــى وال تعــد ،وتؤثــر يف كل
مجاالت حياة املواطن وســبل عيشــه ،وال
ميكــن اختــزال القضيــة الفلســطينية يف
مشــكالت املياه والرصف الصحي ،لكنها
مــن ضمــن أهــم التحديــات التــي تواجــه
الفرد الفلسطيني.
وأضاف أن رسقة (إرسائيل) املياه العربية
يف الجــوالن الســوري املحتــل ،والجنــوب
اللبنــاين ،واألرايض الفلســطينية
املحتلــة ،أحــد أهــم بنــود جــدول أعــال
املجلــس الــوزاري العــريب للميــاه منــذ
إنشائه ،الذي قرر عقب العدوان الغاشم
يف مايــو  2021متويــل دراســة متكاملــة

حــول تقييــم أرضار قطــاع امليــاه والــرصف
الصحــي يف غــزة ،وكلــف شــبكة خــراء
امليــاه العربيــة إلعــداد دراســات تســاهم
يف دعــم التدخــالت الطارئــة الالزمــة يف
مجــال امليــاه والرصف الصحي ،لتحســني
الظروف اإلنسانية ألهايل غزة.
وأوضــح أن الدراســة عــددت الخســائر
الفادحــة يف البنيــة التحتيــة للعديــد
مــن القطاعــات الحيويــة ،والطــرق
وتأثريهــا يف مســتوى الخدمــات الرئيســة
(امليــاه والكهربــاء والصحــة والتعليــم
واالتصــاالت) ،وأوضحــت النقــص الحــاد
يف خدمــة إمــدادات امليــاه املنزليــة
بنســبة  ٪ 50بســبب تدمــري العديــد
مــن املنشــآت املائيــة ،وهــو مــا نتــج عنــه
موقعــا مــن شــبكات توزيــع
تأثــر 135
ً
امليــاه و 101موقــع مــن شــبكات الــرصف
الصحــي ،وترسيــب كميــات مــن ميــاه
الــرصف الصحــي إىل الرتبــة وشــبكات
توزيــع امليــاه ،مــا زاد مــن احتاليــة تلــوث

امليــاه يف الشــبكات ،إضافــة إىل مخاطــر
الصحة العامة والبيئة.
مــن جانبــه ،قــال وزيــر الطاقــة وامليــاه يف
لبنــان ،رئيــس املجلــس الــوزاري العــريب
للميــاه وليــد فيــاض إن االحتــالل شــن
عدوانــا حربيــا واســعا اســتمر  11يومــا
اســتهدفت فيــه الطائــرات والبــوارج
املدنيــني
اإلرسائيليــة
واملدافــع
وممتلكاتهــم واملبــاين الرســمية والبنيــة
التحتيــة يف القطــاع مــا أدى إىل تعطــل
الحيــاة وتدهــور األوضــاع اإلنســانية ألكــر
مــن مليــوين فلســطيني يرزحــون تحــت
الحصار اإلرسائييل منذ  14عاما.
وأشــار فيــاض يف كلمــة لــه إىل أن ســكان
قطــاع غــزة عانــوا خــالل فــرتة العــدوان
انقطــاع إمــدادات ميــاه الــرب لفــرتات
طويلــة ،مــا اضطــر الســلطات املحليــة
إىل تشــغيل آبار املياه املالحة لتعويض
النقــص بســبب اســتهداف االحتــالل
املرافــق املائيــة مبــارشة وخطوط الرصف

الصحــي ،مــا أدى إىل تحويــل امليــاه
املبتذلــة إىل األحــواض العشــوائية أو
ضخهــا إىل البحــر دون معالجــة مــع مــا
يحملــه ذلــك مــن مخاطــر عــىل البيئــة
البحرية.
وأضاف أنه ال بد من الروع فورا بعملية
إنعاش مبكر وإعادة إعار املحطات ،إال
أن الحصــار وتخلــف املانحــني الدوليــني
عــن الوفــاء بالتزاماتهــم خاصة الدول التي
ال تــزال مل تـ ِ
ـف بتعهداتهــا يف "مؤمتــر
القاهــرة إلعــادة إعــار قطــاع غــزة" الــذي
عقد عام  2014يزيدان األزمة.
بــدوره ،قــال رئيــس شــبكة خــراء امليــاه
العــرب ،رئيــس ســلطة امليــاه مــازن
غنيــم ،إن الوضــع املــايئ يف غــزة كان
ولســنوات يهــدد إمكانيــة اســتمرار
الحيــاة عــىل أرضهــا ،ألن  97%مــن ميــاه
الخــزان الجــويف غــري صالحــة لالســتخدام
اآلدمــي ،مناشــدا رضورة توفــري حقهــم
اإلنســاين يف العيــش والكرامــة ورضورة

االهتــام بإعــداد دراســات تقييــم أرضار
قطــاع امليــاه والــرصف الصحــي يف غــزة
مــن جــراء العــدوان اإلرسائيــيل األخــري،
ورضورة تقديــم الدعــم والتســهيالت
يف املســاهمة يف إصــالح هــذه األرضار
والتخفيف من معاناة املواطنني.
ولفــت غنيــم إىل أن الدراســات بينــت
أن الخســائر التــي تكبدتهــا أنظمــة امليــاه
والــرصف الصحــي يف قطــاع غــزة مــن جراء
العــدوان اإلرسائيــيل فاقــت  14مليــون
دوالر أمريــي ،إضافــة إىل تقييــم ووضــع
توصيــات ملعالجــة الكارثة البيئية الناتجة
عــن تلــوث وتدهــور بعــض الخصائــص
األساســية للرتبــة وامليــاه الجوفيــة ،حيث
إن هنــاك مقرتحــا تــم تقدميه للمســاهمة
الفاعلــة يف تأمــني إمــدادات الطاقــة
الالزمــة مــن خــالل الخاليــا الشمســية
العامئــة يف البحــر ،وذلــك لعــدم توافــر
مســاحات بســبب االكتظــاظ الســكاين
الصعب.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــوض ســمري عــوض ابــو النــور عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  700351877الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /فادي عبدالعزيز فضل حسني عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  906568571الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /يحيى نارص محمد الرسساوي عن فقد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 404587230
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /معــاذ تحســني حســن العطــل عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  803726447الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /اميان شعبان فؤاد الحواجري عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  900841016الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /جابــر زيــاد جمعــه ياســني عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  801600982الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

غزة /فلسطني:
نعــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة
املقاومــة اإلســالمية حــاس املقــاوم القســامي إبراهيــم محمــد
الشــندغيل ( 73عام ـ ًا) مــن جباليــا شــال قطــاع غــزة ،الــذي تــويف
بسبب مرض عضال.
ِ
"ليمض إىل ربه بعد حيا ٍة
وقالت الكتائب يف بيان نر مساء أمس:
مبارك ـ ٍة حافل ـ ٍة بالعطــاء والجهــاد والتضحيــة والربــاط يف ســبيل اللــه،
نحسبه من الشهداء األبرار األطهار ،وال نزيك عىل الله أحد ًا".
وأضافــت" :نســأل اللــه أن يتقبلــه يف الشــهداء ،وأن يســكنه فســيح
جناتــه ،وأن يــرزق أهلــه جميــل الصــر وحســن العزاء ،وإنا للــه وإنا إليه
راجعون".

األسري "ريان" يواصل إرضابه
عن الطعام لليوم الـ 89

القدس املحتلة /فلسطني:
عاما) من بلدة بيت دقو شال غريب القدس
يواصل األسري رائد ريان (ً 27
تواليــاً ،
رفضــا العتقالــه
املحتلــة إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام لليــوم ال ــً 89
حادا
نقصا ًّ
اإلداري .ويقبع األسري ريان يف عيادة سجن الرملة ،حيث يعاين ً
يف الوزن والسوائل والفيتامينات والروتينات ،وحاالت من الدوار ،والتقيؤ،
وأوجاعــا يف كل أنحــاء جســده ،ويتنقــل عــىل كــريس متحــرك ،ووضعــه
ً
الصحــي يــزداد خطــورة مــع مــرور الوقــت ،ورغــم ذلــك ترفــض إدارة الســجون
نقله إىل مستشفى ميداين.
كــا يواصــل نحــو  500معتقــل إداري مقاطعتهــم ملحاكــم االحتــالل لليــوم
الـ 184تواليا ،وذلك يف إطار مواجهتهم لجرمية االعتقال اإلداري.
وعــادة مــا تتخــذ ســلطات االحتــالل إجــراءات عقابيــة ضــد املعتقلــني
املقاطعــني ملحاكمهــا كالحرمــان مــن الزيــارة ،وتجديــد االعتقــال اإلداري
لهــم .واالعتقــال اإلداري اعتقــال بــال تهمــة أو محاكمــة ودون الســاح لألســري
أو ملحاميــه مبعاينــة املــواد الخاصــة باألدلــة ،يف خــرق واضــح ورصيــح لبنــود
القانــون الــدويل اإلنســاين ،ليكــون االحتــالل بذلــك الكيــان الوحيد يف العامل
الــذي ميــارس هــذه السياســة .ويــرزح يف ســجون االحتــالل نحــو  682أســريا
ويقدر
مبوجــب قــرارات اعتقــاالت إداريــة مــن بني نحو  4600أســري وأســريةّ ،
عدد قرارات االعتقال اإلداري منذ عام  1967بأكر من  54ألف قرار.

هيئـــــــة ترصــــد اعتـــداء
االحتالل عىل الشاب "دراوشة"
فــــي أثنــــــــاء اعتقالـــــــه

رام الله /فلسطني:
رصدت هيئة شؤون األرسى واملحررين جملة إجراءات تنكيلية نفذتها
قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل بحــق األرسى يف أثنــاء االعتقــال والتحقيــق
معهم داخل الزنازين ،منها ما حدث للشــاب محمد دراوشــة من مخيم
جنني شايل الضفة الغربية املحتلة.
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان لهــا أمــس أن االعتــداءات التــي شــنتها قــوات
االحتــالل بحــق املعتقلــني تصاعــدت يف اآلونــة االخــرية أبرزهــا حالــة
األســري محمــد دراوشــة ،حيــث اعتقلتــه الســاعة السادســة صباحــا
بعدما داهمت قوة كبرية برفقة كالب بوليســية منزله ،وفجرت األبواب
واعتــدت عليــه بشــكل مبــارش باأليــدي واألرجــل وأعقــاب البنــادق،
وقيدت يديه بقيود بالستيكية محكمة .و
أضافــت نقــال عــن محاميتهــا حنــان الخطيــب ،أنــه يف أثنــاء اقتيــاده يف
 9أبريــل /نيســان املــايض ،وداخــل املركبــة العســكرية تعــرض للــرب
املــرح ،فأصيــب برضــوض وكدمــات لينقــل إىل مركز توقيــف "الجلمة"
ليمكــث فيــه  48يومــا يف ظــروف تحقيــق وزنازيــن ســيئة للغايــة تفتقــد
ألدىن مقومــات الحيــاة اآلدميــة ،ليقتــاد بعــد ذلــك إىل ســجن "مجــدو"
حيث ال يزال يقبع فيه.
وطالبــت الهيئــة املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية بتشــكيل طواقــم
خاصــة ملراقبــة مراكــز التوقيــف والتحقيــق اإلرسائيليــة ،والوقــوف عــىل
تفاصيل ما يتعرض له األرسى خالل األيام األوىل من اعتقالهم ،حيث
تثبت التقارير وزيارات املحامني بشكل دائم االعتداءات واالنتهاكات
املتكــررة التــي يتعــرض لهــا األســري داخــل الزنازيــن دون محاســبة جديــة
إلدارة سجون االحتالل.
دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار عائلة أبو عنزة (بئر السبع)

تعلــن دائــرة شــئون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة
بأن الســيد /عوض عبد الرحمن ســالم أبو عنزة قد تقدم لشــغل
منصب مختار لعائلة أبو عنزة (برئ السبع) ،عىل من يرغب يف االعرتاض
التوجــه إىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة لتقديــم طلب االعــرتاض وذلك خالل
أسبوعني من تاريخه)).

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ابراهيــم مــروان عبدالفتاح حمدان عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  409824745الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رزق حميــد رزق حســب اللــه عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 802114173
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /عصمت اياد محمد الزعانني عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  401204649الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /منــري نظمــي محمــود أبــو حمــد عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  801478223فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /تامــر جهــاد خــر الدحــدوح عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  400595112الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /االء يــارس روبــني البهتينــي عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  800022584الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /احمــد نضــال محمــد ســعاده عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  405273145الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /خطــاب عمــر اســاعيل العــايص عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  937346443فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ريــم صالــح محمــود ابــو عبيــد عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  804048023الرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /تغريــد مــويس اســاعيل ابــو جــراد عن
فقد هويتي وتحمل الرقم  802766907الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد ماهــر احمــد الكتنــاين عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  802593442الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /ســلان محمــد ســليان القهوجــي عــن فقــد بطاقة
هويتــي وتحمــل الرقــم  909940313فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

