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رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
وفتــح  تســليم  موعــد  تمديــد  إعــالن 
المظاريــف الفنيــة الخاصــة بالعطاءات 

رقم )32&33&2022/35 (

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
املظاريف الفنية للعطاءات أعاله حسب املواعيد التالية:-  

-  موعد تسليم العطاء رقم 2022/32 الخاص بــــــ" صيانة املخازن الرئيسية 
"  ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق  2022/08/15 وحتــى الساعـــة 

01:00 ظهرًا من نفس اليوم.

املوافــق   االثنــن  اليــوم  نفــس  مــن  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
2022/08/15 الساعة 01:30 ظهرًا

------------------------------------------------

 SMS موعــد تســليم العطــاء رقــم 2022/33 الخــاص بــــــــ" رشاء حزم رســائل -
"  ابتــداء مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق  2022/08/09 وحتــى الساعـــة 

12:00 ظهرًا من نفس اليوم.

املوافــق   الثالثــاء  اليــوم  نفــس  مــن  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
2022/08/09 الساعة 12:30 ظهرًا

------------------------------------------------

- موعــد تســليم العطــاء رقــم 2022/35 الخــاص بــــــــ" تأهيــل وانشــاء أرشــيف 
مقــر غــزة التجــاري "  ابتــداء مــن صباح يوم الثالثــاء املوافق  2022/08/16 

وحتى الساعـة 01:00 ظهرًا من نفس اليوم.
املوافــق   الثالثــاء  اليــوم  نفــس  مــن  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -

2022/08/16 الساعة 01:30 ظهرًا
------------------------------------------------

Pur.gedco@Gmail.com :للتواصل مع دائرة املشرتيات:  بريد الكرتوين
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

الخاصة: - صيانة المخازن الرئيسية
- تأهيل وانشاء أرشيف مقر غزة التجاري

SMS إعالن طرح عطاء رقم 2022/01-2023م- شراء حزم رسائل
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2022/01-2023م(

والخــاص بصيانــة واجهــة مبنــى العلــوم )قصــارة 
شلختة إيطالي( غزة - الحرازين.

اتحــاد  لــدى  املصنفــن  العطــاء  يف  باملشــاركة  الراغبــن  املقاولــن  فعــى   
الرضيبيــة  الدوائــر  ولــدى  االختصــاص  جهــات  لــدى  واملســجلن  املقاولــن 
التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – دائرة اللوازم واملشرتيات- الفرع الرئييس 
غــزة الحرازيــن – مبنــى الشــؤون اإلدارية الجديــد، وذلك للحصول عى كراس 
العطاء مقابل رسوم غري مسرتدة )100 شيكل( مائة شيكل الغري، يف موعد 

أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/08/11م، الساعة الثانية ظهرًا.
علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم الثالثاء املوافق 

2022/08/16م الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

2. كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــي 

مصدق أوكفالة.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــيس  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة األقىص/ الشؤون اإلدارية واملالية.
4. سيتم عقد جلسة متهيدية يوم األحد املوافق 2022/08/14م الساعة 

العارشة صباحًا يف حرم الجامعة غزة - الحرازين. 
إدارة جامعة األقىص

إعالن طرح عطاء رقم 2022/02-2023م
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2022/02-2023م(

والخــاص بأعمــال صيانــة وعزل ســطح مبنى كلية 
مجتمع األقصى غزة – اإلسباني.

اتحــاد  لــدى  املصنفــن  العطــاء  باملشــاركة يف  الراغبــن  املقاولــن  فعــى   
الرضيبيــة  الدوائــر  ولــدى  االختصــاص  جهــات  لــدى  واملســجلن  املقاولــن 
التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – دائرة اللوازم واملشرتيات-الفرع الرئييس 
غزة الحرازين – مبنى الشــؤون اإلدارية الجديد، وذلك للحصول عى كراس 
العطــاء مقابــل رســوم غــري مســرتدة )50 شــيكل( خمســون شــيكل ال غــري، يف 

موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2022/08/14م، الساعة الثانية ظهرًا.
األربعــاء  يــوم  هــو  الجامعــة  العطــاء إلدارة  كــراس  لتســليم  آخــر موعــد  بــأن  علــاًم 
املوافق 2022/08/17م الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

2. كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــي 

مصدق أوكفالة.
3. جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقىص/ الشؤون اإلدارية واملالية.
2022/08/15م  املوافــق  االثنــن  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .4

الساعة العارشة صباحًا يف حرم كلية مجتمع األقىص غزة - اإلسباين. 
إدارة جامعة األقىص

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 37/ 2022

الخاصــة: "توريــد وتركيب وتشــغيل 
محركات لسيارات رافعة "

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

املوافــق   الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/08/18 وحتى الساعـة 12:30 ظهرًا 

 2022/08/14 املوافــق   الخميــس   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 01:00 ظهرًا

- موعد االجتامع التمهيدي يوم األحد املوافق 2022/08/14 يف الورشــة 
امليكانيكية التابعة للرشكة الساعة 10 صباحًا.

مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرشكــة الرئيــيس بغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثالثينــي " اعتبــارًا مــن 
يوم الثالثاء املـوافـــق  2022/08/09  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 

شيكـاًل فقط ) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة 3 % مــن إجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com بريد إلكرتوين -

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

غزة/ فلسطن:
أكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، أن 
جرميــة  غــزَّة  قطــاع  عــى  اإلرسائيــي  العــدوان 
الفلســطيني  شــعبنا  إرادة  تكــر  لــن  نكــراء 
يف  التالحــم  إىل  داعيــًة  مقاومتــه،  وصالبــة 
نضــايل  برنامــج  وفــق  واحــدًا،  صفــًا  امليــدان 
ــد ملواجهــة االحتالل، والســتعادة  شــامل وموحَّ

حقوقنا الوطنية.
إنَّ  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
االحتــالل  عليهــا  أقــدم  التــي  كــراء  النَّ الجرميــة 
ام املاضية، باستهدافه الغادر لقادة  خالل األيَّ
املقاومــة يف حركــة الجهــاد اإلســالمي، وألهلنا 
اآلمنن من املدنين الُعزَّل يف قطاع غزَّة، لهو 

عدوان وتصعيد خطري.
عــن  مجــّددًا  "يكشــف  العــدوان  أن  وأضافــت 
عــى  القامئــة  وسياســته  االحتــالل  ســادية 
ارتكاب املجازر بحّق شــعبنا الفلســطيني، عرب 
م الفلســطيني، يف  تاريخه األســود امللّطخ بالدَّ
محاولــة يائســة منــه، إلخــامد جــذوة املقاومــة، 

وكر صمود شعبنا، ونضاله دفاعًا عن حقوقه 
وأرضه ومقدساته".

وترحمــت حــامس، عــى أرواح شــهداء شــعبنا 
قــادة  مقّدمتهــم  ويف  غــزَّة،  قطــاع  يف  األبــرار 
املقاومــة األبطــال يف حركــة الجهاد اإلســالمي، 
والتضامــن  واالحتســاب  ــرب  الصَّ برســالة  باعثــة 
أنَّ  عــى  وشــددت  وذويهــم.  أهاليهــم  مــع 
وصمــوده  شــعبنا  وتضحيــات  الشــهداء  دمــاء 
حقوقنــا  النتــزاع  الطريــق،  عــى  منــاراٌت  هــي 

املرشوعة يف التحرير والعودة.
السياســية  الجهــود  أنَّ  إىل  وأشــارت 
بقيــادة  الحركــة  بذلتهــا  التــي  والدبلوماســية 
مــع  إســامعيل هنيــة  الســيايس  رئيــس مكتبهــا 
مــن  تنبــع  ــة،  املعنيَّ واألطــراف  الــدول  جميــع 
إميان الحركة مبسؤوليتها التاريخية يف حامية 
شــعبنا الفلســطيني، وصواًل إىل وقف العدوان 

اإلرسائيي الهمجي عى أهلنا يف قطاع غزّة.
وشــددت عــى أنهــا "ســتميض بــكل مكّوناتهــا 
القائــدة  النضاليــة  مســريتها  يف  وعناوينهــا، 

والثوابــت  للحقــوق  والحارســة  واألمينــة 
شــعبنا  تطّلعــات  عــن  معــرّبة  واملقدســات، 
حــول  والتفافــه  لوحدتــه  وعنوانــًا  الفلســطيني، 
للدفــاع  ســبياًل  الشــاملة،  املقاومــة  خيــار 
زوال  وحتــى  واألرسى  واملــرى  األرض  عــن 

االحتالل".
الــدول  بعــض  اســتمرار  أنَّ  حــامس،  ت  وعــدَّ
العربيــة يف مســار التطبيــع مــع العــدو، يشــّكل 
غطــاًء لــه عــى ارتــكاب املزيــد مــن الجرائم ضّد 
أرضنــا وشــعبنا، معــربًة عــن رفضهــا لكل أشــكال 
إىل  الشــقيقة  الــدول  تلــك  وداعيــًة  التطبيــع، 
انتصــارًا  الخاطــئ،  املســار  هــذا  عــن  الرتاجــع 
لالحتــالل  الّرافضــة  واإلســالم  العروبــة  لقيــم 

والعدوان.  
وعــرّبت عــن بالــغ اســتنكارها لسياســة املعايــري 
األمريكيــة  اإلدارة  تنتهجهــا  التــي  املزدّوجــة 
وبعــض الــدول الغربيــة، يف تعاملهــا مــع قضيــة 
انحيازهــا  ويف  املرشوعــة،  وحقوقــه  شــعبنا 
الفلســطيني  شــعبنا  ضــد  وعدوانــه  لالحتــالل 

امُلحارَص، داعية إياهم إىل الكّف عنها احرتامًا 
لقيم اإلنسانية والقوانن واألعراف الدولية.

وأكــدت أنَّ جميــع الفصائــل الفلســطينية وقوى 
شــعبنا الحّيــة، يف قطــاع غــزّة والضفــة الغربيــة 
الشــتات  ويف  املحتــل،  والداخــل  والقــدس 
ومخيــامت اللجــوء، مدعــّوون اليــوم إىل تعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة والتالحــم الشــعبي، والتكاتف 
صفًا واحدًا، وفق برنامج نضايل شامل وموّحد 
حقوقنــا  والســتعادة  االحتــالل،  ملواجهــة 

الوطنية.
وأكملــت قائلــة: "إّن جرائــم االحتــالل ومجــازره 
التــي ارتكبهــا يف هــذا العــدوان الغاشــم عــى 
وانتهاكاتــه  جرامئــه  مــن  وغريهــا  غــزّة،  قطــاع 
والقــدس  املحتلــة  الضفــة  يف  املســتمرة 
بالتقــادم،  تســقط  لــن  املحتــل،  والداخــل 
وســتظل حّيــة يف ذاكــرة شــعبنا الفلســطيني"، 
داعية كل املنظامت الحقوقية واإلنســانية إىل 
التحرّك بقّوة ملحاسبة قادة االحتالل كمجرمي 

حرب أمام محكمة الجنايات الدولية.

الدوحة/ فلسطن: 
أجــرى رئيــس حركــة حــامس يف الخــارج خالــد مشــعل 
عدًدا من االتصاالت الهاتفية مع أهل شهداء العدوان 
اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة يف األيــام املاضيــة، ومــع 

عدد من قيادة حركة الجهاد اإلسالمي.
وهاتــف مشــعل عائلتــي الشــهيدين تيســري الجعــربي 
وخالــد منصــور، القائديــن يف رسايــا القــدس، اللذيــن 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  العــدوان،  هــذا  يف  ارتقيــا 

املقاومة والجهاد والتضحية.
الشــهيدين  أن  الكرميتــن  للعائلتــن  مشــعل  وأكــد 
عــن  مرّشفــن  منوذجــن  قدمــا  ومنصــور  الجعــربي 
القائد املجاهد الذي يتقدم الصفوف، يقود إخوانه، 
ويثخن الجراح يف العدو، وقد ختام حياتهام بشهادة 
مظفرة، بعد أن قدما روحهام رخيصة يف ســبيل الله، 
وتحريــر الوطــن مــن نــري االحتــالل، وقــد شــهدت لهــام 
أنهــام  الطويلــة  والجهــاد  والربــاط  املقاومــة  ســنوات 
أعطيــا الكثــري مــن إبداعهــام وتضحياتهــام يف مواجهــة 

املحتل الصهيوين.
كام أجرى مشعل اتصااًل مع القيادي يف حركة الجهاد 

اإلســالمي أحمــد املدلــل، والــد الشــهيد زيــاد، الــذي 
ارتقى شهيًدا يف هذا العدوان، وأكد له أن استشهاد 
نجلــه إمنــا قــدم دليــاًل مرشًفــا عــى اقــرتان قولــه بفعله، 
عــى الرغــم مــام مّثــل لــه ذلــك مــن أمل وحــزن أوضحتــه 

رسالة رثائه له.
قيــادة  مــن  بعــدد  مشــعل  اتصــل  الســياق،  ذات  يف 
حركــة الجهــاد اإلســالمي يف الداخــل والخــارج، وقــدم 
لهــم واجــب العــزاء يف استشــهاد قــادة رسايــا القــدس 
ومجاهديهــا، وبقيــة أبنــاء شــعبنا من الشــهداء، متمنيًا 

الشفاء العاجل للجرحى.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  تســهل 
باحــات املســجد  ــا اقتحــام  للمســتوطنن يوميًّ
تغيــري  بهــدف  لهــم،  الحاميــة  وتوفــر  األقــىص، 
الوضــع الدينــي والقانــوين والتاريخي للمســجد 

األقىص.
وســمحت ســلطات االحتالل يف املدة األخرية 
يف  تلموديــة  صلــوات  بتأديــة  للمســتوطنن 
وال  أبوابــه،  وأمــام  األقــىص،  املســجد  باحــات 
ســيام مــا يســمى "الســجود امللحمــي"، بهــدف 

تحويل األقىص ملركز روحي لليهود.
اقتحــم  املــايض،  متــوز  يوليــو/  شــهر  وخــالل 
3041 مســتوطنًا املسجد األقىص، واعتقلت 

قــوات االحتــالل 153 مقدســيا )بينهــم أكرث من 
الحبــس املنــزيل  5 نســاء و10 أطفــال(، وقــرر 
لـــ19 مقدســيًا، يف حــن أبعــد 13 عــن القــدس 
منصــة  عــن  صــادر  لتقريــر  وفقــًا  واألقــىص، 

"القدس البوصلة".
بدوره يؤكد مدير مركز القدس الدويل، حسن 
األقــىص  االقتحامــات يف املســجد  أن  خاطــر، 
تشــهد تطــورا كبريا وخطــريا، وتأخذ أبعادا أكرث 

خطورة من السابق.
مــع  بــدأت  "االقتحامــات  خاطــر:  ويقــول 
التحضــريات التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل 
يســمى  مــا  وتنفيــذ  االقتحــام،  عمليــة  قبــل 
األمــان  وتأمــن  لألقــىص،  اآلمــن  االقتحــام 

مســؤولون  ناقشــه  مــا  وهــو  للمقتحمــن، 
إرسائيليون".

بالفعــل  بــدأت  االحتــالل  رشطــة  أن  ويوضــح 
منــذ صــالة  للمســتوطنن  االقتحــام  تأمــن  يف 
الفجــر، عــرب منع دخول املصلن إىل املســجد 
حــراس  واعتقــال  قيــود،  ووضــع  األقــىص، 

املسجد.
وأشــار خاطر إىل أن التوحد بن دولة االحتالل 
الهيــكل  ومنظــامت  املختلفــة  وأجهزتهــا 
األقــىص  املســجد  عــى  كبــرية  مبخاطــر  ينــذر 
عــى  الخطــر  نســبة  ويرفــع  داخلــه،  واملصلــن 

حياتهم إىل أعى درجة.
ويحــذر مــن إمكانيــة حــدوث مجــزرة باملســجد 
بالحــرم  حصــل  كــام  املصلــن  بــن  األقــىص 
املــايض،  القــرن  تســعينيات  يف  اإلبراهيمــي 
أخطــر  هــم  لألقــىص  املقتحمــن  أن  خاصــة 

املتطرفن يف دولة االحتالل.
ويوضــح أنــه ال يوجــد أي ضامنــات للمصلــن، 
االحتــالل  وحاميــة  التطــرف  ظــل  يف  خاصــة 

للمستوطنن عند اقتحام األقىص.
مــن جانبــه، يؤكــد نائــب املديــر العــام لألوقــاف 
اإلســالمية يف القــدس املحتلــة، ناجــح بكــريات، 
أنه قبل اقتحام املســتوطنن للمســجد األقىص، 
يتم توزيع أدوار بن رشطة االحتالل، واملخابرات 

واملتطرفن، ورؤساء الجمعيات االستيطانية.
ويقول بكريات يف حديثه لـ"فلسطن": "تحرض 

املتطرفــن  املســتوطنن  االحتــالل  ســلطات 
يف  تجميعهــم  عــى  وتعمــل  مبكــر  بشــكل 
ســاحة الــرباق، وتســجيل أســامئهم، ثــم تســهيل 

اقتحامهم للمسجد األقىص وإخراجهم".
القــدس  مبدينــة  "األوقــاف  بكــريات:  ويضيــف 
مــع  التنســيق  البدايــة  منــذ  رفضــت  املحتلــة 
االحتــالل يف إدخــال املقتحمــن، واملرابطــون 
واملصلون عى أهبة االســتعداد للوقوف أمام 
ســاحات  إىل  الدخــول  ورفضهــم  املقتحمــن 

املسجد األقىص".
القانــون  لــت  فعَّ االحتــالل  ســلطات  أن  ويبــن 
الربيطــاين ضــد املقدســين حيــث يتــم تنفيــذ 
‘بعاد املرابطن واملصلن بشــكل جامعي عن 
املســجد األقــىص لتســهيل اقتحــام املتطرفــن 
لألقــىص. ويلفــت بكــريات إىل أن الهــدف مــن 
األقــىص،  للمســجد  املســتمرة  االقتحامــات 
والتاريخــي  الدينــي  الوضــع  تغيــري  يف  يتمثــل 
التوراتيــة  الرمــوز  ونقــل  األقــىص،  للمســجد 
املخفية التي كانت ميتة إىل قداسة إسالمية.

ويســتطرد القــول: "كل الطقــوس التي يقوم بها 
املتطرفون داخل باحات املسجد األقىص من 
االنبطــاح ورفــع علــم االحتالل وترديــد الهتافات 
لن تغري من الوضع التاريخي للمسجد األقىص 
فاألقــىص  فيــه،  اإلســالمي  الوجــود  أو تضعــف 
حــق خالــص للمســلمن مبســاحته البالغــة نحــو 

144 دومًنا".

جنن/ فلسطن:
بينهــم  مواطًنــا   30 استشــهاد  األســري  نــادي  وثــق 
االحتــالل  بنــريان  عاقلــة  أبــو  شــريين  الصحفيــة 
محافظــة  يف  آخريــن   400 واعتقــال  اإلرسائيــي، 

جنن منذ مطلع العام الجاري.
قــوات  أن  أمــس،  لــه  تقريــر  يف  النــادي  وأوضــح 
االحتــالل هدمــت منــذ مطلــع العــام الجــاري ســبعة 
منــازل لــألرسى: محمــد جرادات، ومحمــود جرادات، 
وغيــث وعمــر جــرادات، وأســعد الرفاعــي، وصبحــي 

صبيحات، والشهيد ضياء حامرشة.

القليلــة  الســنوات  خــالل  شــهدت  جنــن  أن  وبــن 
االعتقــاالت  نســبة  يف  ملحوًظــا  ارتفاًعــا  املاضيــة 
إال أنــه ومنــذ أواخــر العــام املــايض ومــع بدايــة عــام 
مــع  مقارنــة  االعتقــال  عمليــات  تصاعــدت   2022

فــرتات ســابقة، وارتبطــت بشــكل أســايس مبســتوى 
املواجهات مع االحتالل.

تعرضــوا  املعتقلــن  مــن  كبــريا  جــزءا  أن  وأضــاف 
املاضيــة،  الســنوات  مــدار  عــى  املتكــرر  لالعتقــال 
وجزءا من عمليات االعتقال جاءت يف إطار سياســة 
"العقاب الجامعي" املمنهجة التي تنفذها سلطات 

االحتالل بحق عائالت املقاومن.
 500 نحــو  إىل  املحافظــة  أرسى  عــدد  ووصــل 
آخرهــن  كانــت  أســريات   4 بينهــم  مــن  مواطــن، 
املعتقلــة دنيــا جــرادات، إضافــة إىل األســريات منــى 
قعدان، وياســمن شــعبان، وعطاف جرادات؛ والدة 

األسريين عمر وغيث جرادات.
ويبلــغ عــدد األرسى الذيــن يقضــون أحكامــا بالســجن 
األســري  آخرهــم  أســريا،   75 املحافظــة  مــن  املؤبــد 
محمد مروح كبها، وهم من بن 175 أسريا ُيصنفون 

ضمن األرسى الذين يواجهون أحكاما عالية.

 النارصة/ فلسطن:
املواطــن"  "حقــوق  جمعيتــا  قّدمــت 
و"عدالــة" التامســًا إىل محكمــة االحتــالل 
بإصــدار  وطالبتهــا  أمــس،  صبــاح  العليــا 
عــن  باالمتنــاع  اإلرسائيــي  للشــاباك  أمــٍر 
ُمهــددة   )SMS( نّصيــة  رســائل  إرســال 
مشــرتك  بيــان  وأوضــح  للمواطنــن.  
للجمعيتن، أنه تم تقديم االلتامس بعد 
أيــار  شــهر  الشــاباك يف  أرســل جهــاز  أن 

)مايو( 2021 رســائل نّصية إىل الهواتف 
فلســطينيي  مــن  للمئــات  املحمولــة 
صيغــة  وكانــت  واملقدســين،  الداخــل 
"لقــد  التــايل:  النحــو  عــى  الرســائل 
ُشــّخصت كمــن شــارك يف أعــامل عنــف 
يف املســجد األقىص. ســوف نحاســبك. 
املخابــرات اإلرسائيليــة". وكانــت جمعيــة 
حقوق املواطن توّجهت يف أعقاب هذا 
الحدث إىل املستشار القضايئ لحكومة 

توضيحــات  تلقــي  أجــل  مــن  االحتــالل 
وتفســريات. ويف إطــار عمليــة الفحــص، 
اعــرتف الشــاباك بوقــوع خطــأ يف صياغــة 
الرســائل ويف نطــاق توزيعهــا، ولكّنــه يف 
الوقــت نفســه اّدعــى أن إرســال مثــل هذه 

الرسائل هو أمر رشعي وقانوين. 
ويف أعقــاب هــذا الرّد، تقّدمت الجمعية 
العليــا  االحتــالل  محكمــة  إىل  بالتــامس 
وقالــت إن إرســال رســائل مــن هــذا النــوع 
لــه تأثــري يف الســكان واملواطنــن العــرب 
قانونيــة  بنشــاطات  القيــام  عــن  ويردعهــم 

ورشعيــة، كاملشــاركة يف مظاهــرة أو يف 
إحدى الشعائر الدينية.

كــام أشــارت الجمعيــة يف االلتــامس إىل 
أن هــذه الرســائل قــد أرســلت حــرا إىل 
الفلسطينين الذين وجدوا يف املسجد 
األقىص ومحيطه، إذ قام جهاز الشاباك، 
باختيــار  الرســائل،  هــذه  إرســال  لغــرض 
قامئــة املســتهدفن ليــس فقــط بحســب 
موقعهــم الجغــرايف، بل بحســب هويتهم 
عــى  أخــرى:  وبكلــامت  أيضــا،  القوميــة 

أساس التنميط العنري.

د دعت إىل التالحم يف الميدان وفق برنامج نضايل شامل وموحَّ

حماس: العدوان اإلرسائييل عىل غزة لن يكرس إرادة شعبنا

ل اقتحامات المستوطنني  االحتالل يسهِّ
لتغييـــــر الوضـــــــع الدينــــي لألقصــــى

تقريـــــــر: 30 شهيـــــــــًدا و400 أسيـــــــــر 
فــــي جنيــــــن منـــذ مطلـــع العـام الجاري

جمعيتان حقوقيتان تطالبان بوقف إرسال 
"الشابــاك" رسائــل تهديـــد للفلسطينيني

مشعــــــــل يقـــــــــدم التعــــازي 
بشهــــــداء الجهــــاد اإلسالمــــي

خالد مشعلخالد مشعل
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اغتياالت االحتالل 
لقادة المقاومة لن تمنحه 

األمن المفقود
مل يعــد رّسا أن أحــد أهــداف العــدوان عــى غــزة متثــل باغتيــال عدد من 
القــادة العســكريني للجهــاد اإلســامي، ممــن شــكلوا عــى مــر الســنني 
هدفا مثينا لاحتال، بسبب سجلهم القتايل واملقاوم الذي استغرق 
مــن عمليــات  املــرات  اإلفــات يف عديــد  واســتطاعوا  عقــودا طويلــة، 

اغتيال محكمة.
تحمل سياسة االحتال يف اغتيالها للمقاومني مضامني كثرية، أهمها 
الحــد مــن تطــور ظاهــرة انتشــار الخايــا املســلحة التــي متــارس العمــل 
العســكري، أو تقــوم بعمليــة اإلعــداد والتجهيــز للعمليــات العســكرية، 
والحــد مــن نشــاطاتهم بتقليــل تحركاتهــم، أو بقصــد تراجعهــم خوفــا مــن 

انكشافهم، وتعرضهم لاغتيال.
ويهــدف االحتــال مــن االغتيــاالت إىل تأكيــد امتاكــه ذراعــا عســكرية 
رصــده  واســتمرار  املقصــود،  الهــدف  إىل  الوصــول  عــى  قــادرة  قويــة 
اللوجســتية،  املعلومــات  بجمــع  واخرتاقــه،  الفلســطيني،  للمجتمــع 

الركيزة األوىل يف نجاح اغتياالته الدامية.
فضــا عــا تقــدم، فــإن االحتــال ال يخفــي أنــه يســعى مــن االغتيــاالت 
لــرب الــروح املعنويــة للشــعب الفلســطيني، وهــي القــوة الحقيقيــة 
التي يستند إليها يف الرصاع الدائر يف ظل غياب املعادل املوضوعي 
أو القــوة العســكرية املتكافئــة، خاصــة إن كان املســتهدفون باالغتيــال 

قادة كبارا ومؤثرين مثل الجعربي ومنصور.
بإبقــاء  اغتياالتــه،  تكثيــف  مــن  رغبتــه  االحتــال  يبــدي  لذلــك،  إضافــة 
املقاومــني يف حالــة التفكــري بأنفســهم، وعــدم التوقــف عــن البحــث عن 
لتنفيــذ عمليــات  التخطيــط  عــن  مــا سيشــغلهم  فيهــا،  يتخفــون  أماكــن 
ضــده، كــا يظــن، لكــن رسعــان مــا خــاب أمــل جرناالتــه، الذيــن اعتقــدوا 
التــي تعــرض لهــا قــادة املقاومــة ســتدفعهم ألن  أن عمليــات االغتيــال 
يهتمــوا بأنفســهم، ويســعوا للحفــاظ عــى حياتهــم، ويرتكــوا التخطيــط 
كانــوا  االحتــال  قــادة  أن  النهايــة  يف  وثبــت  وتنفيذهــا،  للعمليــات، 

حاملني، ألن االغتياالت مل تؤدِّ إال لتعاظم هجات املقاومة ضده.
منــذ  االحتــال  انتهجهــا  التــي  االغتيــاالت  سياســة  فــإن  املقابــل،  يف 
سبعينيات القرن املايض وحتى كتابة هذه السطور، أثبتت فشلها يف 
وقــف مســرية املقاومــة، رغــم مــا ترتكه مــن أمل وحزن كبريين عى فقدان 
أعمدة رئيسة يف هذه املسرية، ألن النتيجة العملية لهذه السياسة من 
النواحــي امليدانيــة القتاليــة تكشــف أن االغتيــاالت، عــى مــا تســفره مــن 
مشــاعر الخســارة وغيــاب البديــل املناســب، توفــر املســوغات لحــركات 
يعــرتف  ولذلــك  رضاوة،  أكــر  وجعلهــا  عملياتهــا،  ملضاعفــة  املقاومــة 

اإلرسائيليون أن االغتياالت ال توفر دماءهم، بل تزيد من سفكها.
أكــر مــن ذلــك، فــإن االغتياالت اإلرسائيلية شــكلت الوقــود الذي يؤجج 
أكــر خطــورة، وأشــد تصميــا، ورغــم  نــار املقاومــة، وجعــل عملياتهــا 
أن قــادة الجيــش يعلنــون أنهــم حققــوا انتصــارا عــى املقاومــني بهــذه 
ُتخــِف  مل  اإلرسائيليــة  والبحثيــة  الصحفيــة  األوســاط  فــإن  االغتيــاالت، 
تخوفهــا عقــب كل اغتيــال بــأن الثأر ســيأيت مجــددا، وبالتايل فإن هؤالء 
الجــرناالت يتســببون مبــوت عــدد كبــري من الجنود واملســتوطنني، فقط 
ألنهــم يريــدون تحقيــق إنجــاز أمنــي وعســكري، ولــو عــى حســاب دمــاء 

اإلرسائيليني أنفسهم!

دولة فلسطين - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات – غزة
1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعى الراغبني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسرتدة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/08/15 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ســاعة فتح 
املظاريف

1

توريد وتركيب منظومة تكييف 
نصف مركزية داخل مبنى 

الوالدة بمجمع الشفاء الطبي
/43

2022

 11:00

صباحًا
3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني اإلســامي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .8

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل / قطاع غزة محافظة خان يونس-فلسطين
"تأهيل األطفال زارعي القوقعة

")     /HS 19( وضعاف السمع - معونة رقم
تعلــن جمعيــة إعــار للتنميــة والتأهيــل عــن طــرح مناقصــة )توريــد وتشــغيل 
طاقــة شمســية لمركــز التميــز  لــذوي اإلعاقــة الســمعية( ضمــن إطــار 
 )      /HS 19( مروع تأهيل األطفال زارعي القوقعة وضعاف الســمع –معونة رقم

بتمويل من: مؤسسة الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتاعي-الكويت
فعى الركات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
مــن وثائــق املناقصــة عــى العنــوان التــايل خانيونــس – حــي األمــل – بجــوار 
مديريــة الشــؤون االجتاعيــة ط3 و ذلــك اعتبــاًرا مــن يــوم الثاثــاء  املوافــق  
2022/08/09 ولغايــة يــوم الخميــس  املوافــق 2022/08/18 مــن الســاعة 

9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء . وذلك وفق الروط التالية:

1. الــركات املشــاركة: يجــب عــى الــركات املشــاركة أن تكــون مســجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الريبة.
2. مثن نسخة العطاء:  100 دوالر أمريي غري مسرتدة.

عــى  ويجــب  املضافــة  القيمــة  مــن رضيبــة  معفــي  املــروع  األســعار:   .3

الركات التسعري وفقًا لذلك وتقديم فواتري صفرية باملبلغ املطلوب.
4. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بنســبة 5 % مــن قيمــة 

العرض املقدم تكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بني مصدق باسم جمعية إعار 
للتنمية والتأهيل وتكون مدة رسيان الكفالة  60 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

5. االجتاع التمهيدي: الثاثاء املوافق 2022/08/16م الساعة 10:00 صباحا

6. تجزئة العطاء : يحق إلدارة الجمعية تجزئة العطاء وفقًا لألصول.

الســبت   يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7

املوافــق 2022/08/20م الســاعة 10:00 صباحــا يف مقــر جمعيــة إعــار 
للتنمية والتأهيل- خانيونس حي األمل – بجوار مديرية الشؤون االجتاعية 

– ط 3 ، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة 10:15 صباحــا 

يف نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان و بجلسة علنية.
9. رسوم اإلعان: عى من يرسو عليه العطاء و تدفع لحظة توقيع العقد.

10. جمعية اعار للتنمية والتأهيل غري ملزمة بالرتســية عى أقل األســعار 

و بدون إبداء األسباب.
11. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى  هاتف 2063370 08  جوال 0598808802

24

24

جمعية إعمار للتنمية والتأهيل / قطاع غزة محافظة خان يونس-فلسطين
"تأهيل األطفال زارعي القوقعة 

")     /HS 19( وضعاف السمع - معونة رقم
تعلن جمعية إعار للتنمية والتأهيل عن طرح مناقصة )ســماعات طبية( 
ضمــن إطــار مــروع تأهيــل األطفــال زارعــي القوقعــة وضعــاف الســمع – معونــة 
رقم )HS 19/       ( بتمويل من: مؤسسة الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجتاعي-الكويت.
فعى الركات املسجلة و الراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
مــن وثائــق املناقصــة عــى العنــوان التــايل خانيونــس – حــي األمــل – بجــوار 
مديريــة الشــؤون االجتاعيــة ط3 و ذلــك اعتبــاًرا مــن يــوم الثاثــاء املوافــق  
2022/08/09 و لغايــة يــوم األربعــاء  املوافــق 2022/08/17 مــن الســاعة 

9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء . و ذلك وفق الروط التالية:

1. الركات املشاركة: يجب عى الركات املشاركة أن تكون مسجلة لدى 

جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الريبة.
2. مثن نسخة العطاء:  50 دوالرا أمريكيا غري مسرتدة.

عــى  ويجــب  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  مــن  معفــي  املــروع  األســعار:   .3

الركات التسعري وفقًا لذلك وتقديم فواتري صفرية باملبلغ املطلوب.
4. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بنســبة %5 مــن قيمــة 

العرض املقدم تكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بني مصدق باسم جمعية إعار 
للتنمية والتأهيل و تكون مدة رسيان الكفالة  60 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

5. االجتاع التمهيدي: االثنني املوافق 2022/08/15م الساعة 10:00 صباحا

6. تجزئة العطاء : يحق إلدارة الجمعية تجزئة العطاء وفقًا لألصول.

الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7

10:00 صباحــا يف مقــر جمعيــة إعــار  2022/08/18م الســاعة  املوافــق 
للتنمية والتأهيل- خانيونس حي األمل – بجوار مديرية الشــؤون االجتاعية 

– ط 3 ، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة 10:15 صباحــا 

يف نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان و بجلسة علنية.
9. رسوم اإلعان: عى من يرسو عليه العطاء و تدفع لحظة توقيع العقد.

10. جمعيــة إعــار للتنميــة والتأهيــل غــري ملزمــة بالرتســية عــى أقل األســعار 

و بدون إبداء األسباب.
11. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى  هاتف 2063370 08  جوال 0598808802
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بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  فلســطني   - غــزة  رضــوان  الشــيخ  زكاة  لجنــة  تعلــن 
املختــوم ملــروع توريــد وفــرش ســجاد للمســاجد يف املحافظــات الجنوبيــة 
- قطــاع غــزة، فعــى الــركات املختصــة واملســجلة رســمية مــن قبــل الجهات 
الرســمية، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التقــدم للحصــول عــى 

وثائق العطاء واالطاع عى الروط مع مراعاة التايل: 
• يجــب عــى املــورد أو الركــة املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــا وأن يكــون 

مسجا رسميا يف دوائر الريبة.  
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  يوميــة  العطــاء  مســتندات  اســتام  يتــم   •
2022/8/7م وحتى يوم االثنني املوافق 2022/8/8م، وذلك من الساعة 

التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الثالثــة عــرصا، مــن مكتــب لجنــة زكاة الشــيخ 
رضوان بغزة، مصحوبة بشهادات التصنيف سارية املفعول. 

• مثن كراسة العطاء )100 شيكل(فقط مائة شيكل غري مسرتدة.
• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو الحادية عرة ظهرا من يوم الثاثاء 

املوافق 2022/8/9م، وسيتم فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2022/8/10.
مالحظات:  1. التسعري بعملة الشيكل. 

2.  يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه دون إبداء 

األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90( يوما من آخر موعد 

لتسليم العطاء.
 4. يتوجب تقديم فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

 5. يجب إرفاق تأمني دخول العطاء كفالة أو شيك بني بقيمة 3,000 شيكل.

6. رســوم اإلعــان عــى مــن يرســو عليــه العطــاء. املزيــد مــن املعلومــات يرجــى 

مراجعة لجنة زكاة الشيخ رضوان أثناء الدوام الرسمي عى العنوان التايل فلسطني 
- غــزة - الشــيخ رضــوان - مقابــل مســجد هشــام حمــد املتفــرع مــن الشــارع األول، 

.hotmail.com@ zakat2020 :جوال/0597070160، بريد إلكرتوين

لجنة زكاة الشيخ رضوان 
إعالن طرح عطاء رقم 22022 

مشروع توريد وفرش سجاد للمساجد 

الدوحة-غزة/ فلسطني:
أشــاد رئيس املكتب السيايس لحركة 
املقاومة اإلسامية حاس إساعيل 
أمــس  أجراهــا  اتصــاالت  يف  هنيــة 
التــي  املتحــدة  واألمــم  الــدول  بجهــود 
عــى  اإلرسائيــي  العــدوان  أوقفــت 

قطاع غزة.
ورسى اتفاق وقف العدوان عى غزة، 
11:30 مــن  الســاعة  برعايــة مرصيــة، 
مســاء أول مــن أمــس، ليســود الهــدوء 
مناطق قطاع غزة بعد غارات استمرت 

من الجمعة حتى األحد.
بقيــادة  ــا  هاتفيًّ اتصــااًل  هنيــة  وأجــرى 
العامــة  املرصيــة  املخابــرات  جهــاز 
ملــرص  الجزيــل  شــكره  عــن  وأعــرب 
الشــقيقة ممثلــة بالرئيــس عبــد الفتــاح 
توجيهاتــه  أعطــى  الــذي  الســييس 
بجهودهــا  للقيــام  املعنيــة  للجهــات 

املقدرة.
وقــال هنيــة خــال االتصــال: "إن هــذا 
عهدنــا مبــرص التــي تنحــاز عــى الدوام 
أمتنــا  وقضايــا  فلســطني  قضيــة  إىل 

العربية واإلسامية".
ــا بوزيــر  كــا أجــرى هنيــة اتصــااًل هاتفيًّ
بــن  الشــيخ محمــد  القطــري  الخارجيــة 
عــن  وأعــرب  ثــاين  آل  الرحمــن  عبــد 
باألمــري  ممثلــة  لقطــر،  الجزيــل  شــكره 
ثــاين  آل  حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ 
للقيــام  املعنيــة  للجهــات  وتوجيهاتــه 

بالجهود املباركة.
وأضــاف هنيــة أن "قطــر متثــل بلســًا 
لجــراح أهلنــا يف غــزة، وداعــًا أصيــًا 
لحقــوق شــعبنا يف الداخــل والخارج"، 
املرصيــة  الجهــود  مــن  كاًّ  أن  مبيًنــا 
والقطريــة "أفضــت إىل وقــف العدوان 

الغادر عى شعبنا".
أيًضــا  هاتفًيــا  اتصــااًل  هنيــة  وأجــرى 
لعمليــة  املتحــدة  األمــم  مببعــوث 
التســوية تــور وينســاند، معــرًبا لــه عن 
"تقديره للجهود التي بذلها وأسهمت 
أهميــة  مؤكــًدا  العــدوان"،  وقــف  يف 
دور األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف 
غــزة،  حصــار  إنهــاء  أجــل  مــن  العمــل 
ووقــف اقتحامــات املســجد األقــى، 

واإلفراج عن األرسى.
وشدد عى أهمية دور األمم املتحدة 
يف إلــزام االحتــال الخضــوع لقــرارات 
إنهــاء االحتــال،  العامــة يف  الجمعيــة 
وحــق العــودة، وإقامــة دولــة فلســطني 

وعاصمتها القدس.
وهاتــف هنيــة وزيــر الخارجيــة الــرتيك 
يف  ووضعــه  أوغلــو  تشــاووش  مولــود 
صــورة العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة 

شــعبنا  ضــد  ارتكبهــا  التــي  والجرائــم 
يف ظــل الحصــار املســتمر، وما يجري 
مــن انتهــاكات يف جنــني وباقــي مــدن 
واقتحــام  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
والتطــورات  األقــى،  املســجد 

املتعلقة بوقف إطاق النار.
ودعــا هنيــة وزير الخارجية الرتيك إىل 
بــذل الجهــود لحايــة شــعبنا وحقوقــه 
ومقدســاته، وعــدم الســاح لاحتــال 
واالعتــداءات  الجرائــم  هــذه  بتكــرار 
هــذه  كل  أن  مؤكــًدا  املتواصلــة، 
الفلســطينيني  تزيــد  لــن  املارســات 
بحقوقهــم  التمســك  عــى  إرصاًرا  إال 
أرضهــم  يف  والثبــات  ومقدســاتهم، 

ومواجهة هذا االحتال. 
أن  الــرتيك  الوزيــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
أولويــة  تشــكل  الفلســطينية  القضيــة 
مــع  وبثبــات  دامًئــا  تقــف  التــي  لبــاده 
الشــعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة 
يف القــدس، مردًفــا: "إننــا ال نقبــل بــأي 
األقــى  املســجد  واقــع  يف  تغيــري 

والقدس".
وأشــار إىل أنــه ويف اجتاعــه الــدوري 
مع الســفراء يف أنقرة تناول التطورات 
الخاصــة باألوضــاع املتعلقــة بالقضيــة 
األخــرية،  واألحــداث  الفلســطينية 
مؤكــًدا أنــه ســيواصل هــذا الجهــد مــع 

السفراء وممثي مختلف الدول.
ــا مســاء  كــا تلقــى هنيــة اتصــااًل هاتفيًّ
اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  مــن  أمــس 
حســني أمــري عبــد اللهيــان الــذي أشــاد 
يف  ودورهــا  الفلســطينية  باملقاومــة 
باالنتصــار  وبــارك  االحتــال،  مواجهــة 
مقدًمــا  وإرهابــه،  املحتــل  إرادة  عــى 
التعازي بالشهداء األبرار الذين ارتقوا 

يف األيام األخرية.
وأكــد عبــد اللهيــان موقــف الجمهوريــة 
اإلســامية الثابــت يف دعــم الشــعب 
الفلســطيني ومقاومته عى املستوى 
إىل  مشــرًيا  وامليــداين،  الســيايس 
بذلتهــا  التــي  الدبلوماســية  الجهــود 
اإلســامي  التعــاون  مــع منظمــة  بــاده 
واألمــم املتحــدة لوقــف العــدوان عــى 
جرائــم  وفضــح  الفلســطيني  الشــعب 

االحتال.
كــا اســتعرض الوزيــر آخــر التطــورات 
فيينــا  يف  باملفاوضــات  املتعلقــة 

والنتائج املتوقعة.
تقديــره  عــن  هنيــة  عــرب  جانبــه  مــن 
ملواقف الجمهورية اإلسامية وشكره 
للمقاومــة،  الامحــدود  دعمهــا  عــى 
مــن  بذلتــه  وملــا  إمكاناتهــا  وتطويــر 
للشــعب  دعــم  ومــن  سياســية  جهــود 

والتأثــريات  ومقاومتــه  الفلســطيني 
اإليجابيــة لهــذا الدعــم وهذه املواقف 
املهمــة، مؤكــًدا أن املقاومــة موحــدة 
سياســًيا  االحتــال  مواجهــة  يف 

وميدانًيا.
يف  إيــران  حــق  الحركــة  رئيــس  وأكــد 

الحفاظ عى حقوقها ومصالحها.
تعزية ذوي الشهداء

شــهداء  ذوي  تعزيــة  ســياق  ويف 
يف  القيــادي  هنيــة  هاتــف  العــدوان، 
حركة الجهاد اإلسامي أحمد املدلل 
الــذي  زيــاد  نجلــه  باستشــهاد  معزًيــا 
ارتقــى برفقــة الشــهيد القائد يف رسايا 

القدس خالد منصور.
"هــذا  أن  االتصــال  خــال  وأكــد هنيــة 
طريــق  عــى  وأبنائهــم  القــادة  درب 
التحريــر، وأن استشــهاد القــادة ميــاد 
واملقاتلــني  للمجاهديــن  جديــد 
سياســة  أن  مردفــا  شــعبنا"،  أبنــاء  مــن 
طاملــا  فاشــلة،  سياســة  االغتيــاالت 

ارتدت سهامها إىل االحتال.
مــع  االتصــال  خــال  هنيــة  وتحــدث 
القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي 
جميــل عليــان، وقــدم لــه التعــازي يف 
الشهداء القادة. وأكدا خال االتصال 
واملســار  واملصــري  الــدم  وحــدة  عــى 
يف وجــه االحتــال حتــى دحــره عن كل 

أرض فلسطني.
القائــد  الشــهيد  أرسة  هنيــة  وهاتــف 
الجعــربي،  تيســري  القــدس  يف رسايــا 
رسايــا  يف  القائــد  الشــهيد  ووالــدة 
معزًيــا  منصــور،  خالــد  القــدس 
باستشــهادها. وتقــدم رئيــس الحركــة 
الحــارة  بالتعــازي  االتصــال  خــال 
نعتــز  التــي  املجاهدتــني  للعائلتــني 
وبــكل عوائــل شــعبنا املجاهــد،  بهــا 
مؤكــًدا أن عائلتــي الجعــربي ومنصــور 
القــادة  الشــهداء  مــن  الكثــري  قدمتــا 

العظام. 
وأضــاف أن دمــاء الشــهيدين الجعــربي 
هــي  فلســطني  شــهداء  وكل  ومنصــور 
عى طريق تحرير األرض واملقدسات 
من دنس االحتال، وأنه سيكون لهذه 
الدماء الزكية األثر الكبري يف استمرار 
االحتــال  يثنينــا  ولــن  املقاومــة، 
بسياســة االغتياالت عن الطريق الذي 
ســلكه الشــهيدان، وقدما فيه روحها 

من أجل فلسطني والقدس.
حــادة  أبــو  خليــل  أم  هنيــة  وهاتــف 
والــدة الشــهيد خليــل أبــو حــادة )15 
العــدوان،  خــال  ارتقــى  الــذي  عاًمــا( 
 16 بعــد  بــه  بــه عائلتــه  والــذي رزقــت 

عاًما من الصرب، وهو نجلها الوحيد.
وأعــرب هنية عــن تعازيه الحارة لوالدة 
عــى  يربــط  أن  اللــه  داعيــًا  الشــهيد، 
وعــى  عليهــا  الســكينة  وينــزل  قلبهــا، 
والــده، وأن يعوضهــا عــوض خــري يف 
رغــم  بثباتهــا  مشــيًدا  واآلخــرة،  الدنيــا 

املصاب األليم.
أبنــاء شــعبنا قدمــن  وقــال: إن أمهــات 
العــامل  لنســاء  منوذًجــا  بتضحياتهــن 
واالحتســاب  الصــرب  يف  جميعــا 
رئيــس  قــدم  كــا  والعطــاء.  والثبــات 
حركــة حــاس خــال االتصــال التعازي 
لعائلــة الشــهيد ولجميع أرس الشــهداء 
مــن  بالقــرب  ارتقــوا  الذيــن  األطفــال 

مسجد عاد عقل شايل القطاع.
كــا هاتــف هنيــة الطفلــة رهــف خليــل 
أطرافهــا  جميــع  فقــدت  التــي  ســلان 
عــن  معــرًبا  اليــرى،  يدهــا  باســتثناء 
وقوفه إىل جانب الطفلة وعائلتها يف 
هذا املصاب املؤمل الذي عانته عى 

براءتها وصغر سنها.
رهــف  الطفلــة  الحركــة  رئيــس  ووعــد 
بالحديث مع الرئيس الرتيك والقيادة 
تركيــا  يف  العــاج  إىل  لنقلهــا  الرتكيــة 
بعدما سألته الطفلة خال اتصاله بها 

إن أمكن عاجها يف تركيا.
كــا تحــدث مــع والــد وعائلــة الطفلــة، 
أنــه ســوف يقــوم  وأكــد خــال اتصالــه 
بإجــراء االتصــاالت املطلوبــة والازمــة 
مطمئًنــا  وســفرها،  عاجهــا  لتأمــني 
عــى صحتهــا وقــال إنهــا وكل األطفــال 
املصابــني هــم أبنــاء لنــا جميًعــا، وهــم 
أبناء غزة وفلســطني، وإن هذه الجراح 

لن تذهب سدى.

الحيــــة: نتقـــــدم نحـــو 
مرشوعنا يف عزل االحتالل 

وكنســـــه عـــن أرضنــــــا
رفح/ فلسطني:

اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
الــرصاع،  مــن جــوالت  إننــا يف جولــة  الحيــة،  حــاس، د. خليــل 

ونتقدم نحو مروعنا لعزل االحتال اإلرسائيي وكنسه.
وأضــاف الحيــة خــال زيــارة لبيــوت عــزاء شــهداء معركــة "وحــدة 
الســاحات" يف رفــح جنــوب قطــاع غــزة، أمــس، أن دمنــا واحــد، 
لــن  وســاحنا وعدونــا ومســتقبلنا وطريقنــا ومقدســاتنا واحــدة 

يستطيع أحٌد قريًبا أو بعيًدا أن ينفث الفرقة بيننا.
طريــق  عــى  واألخــوة  الجهــاد  عــى  تعاهدنــا  أننــا  عــى  وشــدد 
القدس طريقنا، مؤكًدا أن عهدنا مع شعبنا وأمتنا وشهدائنا أن 
نواصل الطريق، وأن تبقى الراية مرعة، والبندقية مصوبة نحو 

عدونا حتى التحرير.
وتقدم الحية لشعبنا وإلخواننا يف حركة الجهاد اإلسامي التي 
تربطنــا بهــم عــرى الثبات والربــاط والتحرير بالتعازي والتربيكات 
رسايــا  ومجاهــدي  قــادة  مــن  والهامــات  القامــات  الستشــهاد 

القدس.

الداخليـــة تنعـــى اثنيـــن 
مـــن منتسبيهــا اسُتشهدا 

فـــــــي العــــدوان األخيــــر
غزة/ فلسطني:

مــن  اثنــني  أمــس،  بغــزة،  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  نعــت 
منتســبيها ارتقيــا شــهيدين خــال العــدوان اإلرسائيــي األخــري عــى 

قطاع غزة.
)49 عامــًا(  النباهــني  يــارس منــر  الرائــد  الشــهيد  والشــهيدان هــا: 
مــن مرتبــات جهــاز الرطــة يف الرطــة القضائية، والشــهيد املازم 
محمــود أحمــد داود، )21 عامــًا( مــن مرتبــات جهاز الرطة يف إدارة 

املرور والنجدة.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا نــر أمس: إن جهــاز الرطة تابع تأمني 
جميــع املرافــق العامــة واملستشــفيات، وتســهيل حركــة املواطنني، 
واملتاجــر  واألســواق  للمواطنــني،  الخدمــة  تقديــم  مراكــز  ومتابعــة 
عــدم  وضــان  األساســية،  الســلع  توافــر  مــن  والتأكــد  واملخابــز، 

االحتكار والتاعب باألسعار.
بالرطــة  املتفجــرات  وهندســة  الجنائيــة  األدلــة  أطقــم  أن  وأوضــح 
للقصــف  تعرضــت  التــي  األماكــن  جميــع  تأمــني  عــى  عملــت 
زالــت  ومــا  تنفجــر،  التــي مل  القنابــل  وتحييــد خطــر  واالســتهداف، 

تواصل القيام مبهامها.
الطبيــة  والخدمــات  املــدين  الدفــاع  طواقــم  أن  الــوزارة  وأضافــت 
العسكرية بذلت جهودًا مضنية خال العدوان، يف متابعة األماكن 
املواطنــني  أرواح  إنقــاذ  مبهــام  والقيــام  للقصــف،  تعرضــت  التــي 
وإخــاء الشــهداء واملصابــني، وقدمــت منوذجــًا ُمرفــًا بالرغــم مــن 

ضعف اإلمكانات وشح املعدات.
ومبتابعــة  الــوزارة،  أجهــزة  يف  الطــوارئ  غــرف  أن  إىل  وأشــارت 
العمليات املركزية، عملت عى مدار الساعة عى استقبال جميع 
االتصــاالت واالســتغاثات مــن قبــل املواطنــني عــرب أرقــام الطــوارئ، 

وقّدمت لهم الخدمة الازمة.
ولفتــت إىل أن جهــاز األمــن الداخــي تابــع القيــام بواجبــه يف حايــة 
الجبهــة الداخليــة وتحصــني املجتمــع مــن مهددات أجهــزة مخابرات 

االحتال وأدواتها.
الفلســطينية  اإلعــام  ووســائل  الصحفيــني  بــأداء  الــوزارة  وأشــادت 
خــال العــدوان، ودورهــم يف تعزيــز الجبهــة الداخليــة ونــر الوعــي 

وبث روح الصمود بني أبناء شعبنا.

هاتف وزراء خارجية إيران وتركيا وقطر وقيادة المخابرات المرصية

هنيـــة يشيـــد بجهــود وقــف العــدوان 
علـــى غــــزة ويعـــزي ذوي الشهـــداء

إسماعيل هنيةإسماعيل هنية
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إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتلزيم عدد )16( لوحة على سور مدرسة القدس 

بنظام الظرف المختوم
تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح عطــاء لتلزيــم عدد )16( لوحة عىل ســور مدرســة 
القدس بنظام الظرف املختوم وذلك ملدة سنة واحدة حسب املواصفات 

املذكورة يف العرض الفني لدى البلدية وذلك وفق الرشوط التالية: -
1. تستخدم اللوحات لوضع اللوحات اإلعالنية عليها.

2. مقاس اللوحة الواحدة بارتفاع )1,40 مرت( وعرض )2,55(.

3. يتــم دفــع تأمــن ابتــدايئ بقيمــة 200 دوالر مــن قيمــة املزايدة قبل دخول 

املزاد يف صندوق البلدية.
4. عىل الراغبن يف دخول العطاء تقديم عرض فني للبلدية ضمن دراســة 

جــدوى يوضــح فيهــا رؤيتــه يف اســتخدام اللوحــات اإلعالنيــة حســب الئحــة 
العروض املرفقة مرشوًطا بقبول البلدية.

وجهــات  العــروض  تقديــم  يف  للراغبــن  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم   .5

عــن  عــام  ورشح  التســاؤالت  جميــع  عــن  لإلجابــة  البلديــة  يف  االختصــاص 
العــروض قبــل تقدميهــا وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق:2022/08/10م يف 

متام الساعة 11:00 صباحًا يف مكتب رئيس قسم الحرف والصناعات.
6. عىل من يرغب يف تقديم عرضه من أصحاب االختصاص سواء أفراد أو 

رشكات التوجه إىل قسم الحرف والصناعات خالل ساعات الدوام الرسمي 
اعتبارًا من 2022/08/11م حتى نهاية دوام يوم الثالثاء 2022/08/16م 

الساعة الثانية عرشة ظهرًا ولن يقبل أي عرض بعد املوعد املحدد.
الســاعة  املوافــق:2022/08/17م  األربعــاء  يــوم  العــروض  فتــح  ســيتم   .7

الثانية عرشة ظهرًا بالدائرة القانونية.
8. يحــق للبلديــة إلغــاء العــروض املقدمــة يف حــال أنهــا مل تلبــي مصلحــة 

تراهــا  التــي  بالطريقــة  لهــا وترســيتها  البلديــة والهــدف املطلــوب واملحــدد 
وفقــًا  غريهــم  أو  املتقدمــن  مــن  معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  ألي  مناســبة 

للمصلحة العامة للبلدية وال يشرتط إعادة إعالنها مجددًا.
مالحظة : أجرة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء. 
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير

د. أحمد عودة الصويف تحريرًا يف 2022/08/04م
                                                                                          رئيس بلدية رفح 

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة جباليا النزلة

اســم املــرشوع: برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / النافذة السادســة 
)MDPIII-W6(

مشروع توريد مواد لزوم دائرة الصحة والبيئة
MDPIIIW6 -1321113 - 10 :رقم العقد

تاريخ استدراج العروض: 2022/08/09م
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
)البنــك  املانحــن  مــن   عــدد   مــن  يــورو  مليــون   44 بقيمــة  عــىل منحــة إضافيــة 
وإقــراض  مــن خــالل صنــدوق تطويــر  تنفيذهــا   ( ســيتم   KFW-AFD الــدويل- 
 )MDPIII( الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف قطــاع غــزة، حيث 
يهدف هذا املرشوع اىل دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة اآلثار 
االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العالــة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

وإقــراض البلديــات )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيذ مــرشوع توريد مواد لزوم دائرة 
الصحة والبيئة وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل 
الــذي مــن   )MDPIIIW6 -1321113 - 10( دفعــات تحــت العـــــــــــقد رقــم

أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من بلدية جباليا 

النزلــة، دائــرة املشــاريع، الســيد/ م. عبــد اللــه ســارة ، هاتــف: 082479336 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 

عرش ظهرًا من تاريخ 2022/08/09 وحتى تاريخ 2022/08/18.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2022/08/18 الساعة الثانية عرشة ظهرًا. 

5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة .

إليــه أعــاله هــو: بلديــة جباليــا النزلــة، دائــرة املشــاريع،  6( العنــوان املشــار 

بلديـة جباليا النزلة الطابق الثالث.

تعلــن جمعيــة بشــائر الخــري يف غــزة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريــد 
حســب  وذلــك   ،2023-2022 لعــام  القرطاســية  مــع  املدرســية  الحقيبــة 

الكميات واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء.
فعىل الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا 
العطــاء، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة يف غــزة، تــل الهــوا -  شــارع جامعــة الــدول العربيــة  
الــدوام  العطــاء خــالل ســاعات  كــراس  ، للحصــول عــىل  القــدس  جنــوب مستشــفى 
الرسمي من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 مساًء وفقًا للرشوط التالية:

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

- األســعار بالشــيكل أو مــا يعادلــه بالــدوالر األمريــي، وســارية املفعــول ملدة 
30 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

- يجــب عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم فواتــري رضيبيــة، وشــهادة خصــم 
منبع رضيبة سارية املفعول عن فرتة التوريد.

- يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 10 % من قيمة العرض املقدم سارية 
املفعــول ملــدة 60 يومــًا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالة بنكية 

ق ولن ُتقبل الشيكات الشخصية أو الكفالة النقدية. أو شيك بني مصدَّ
- مثن كراسة العطاء )100 شيكل( غري مسرتدة.

- قيمة رسوم اإلعالن يف الجريدة ملدة يوم عىل من يرسو عليه العطاء .
- يتم اســتالم كراس العطاء يف مقر الجمعية ابتداًء من يوم الثالثاء املوافق 
2022/08/09 حتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/08/11 خــالل أوقــات 

الدوام الرسمي.
- آخر موعد لتســليم العطاء الســاعة 1:00 من بعد الظهر  من يوم الخميس 

املوافق 2022/08/11.
-  سيتم فتح املظاريف الساعة الثانية ظهرا من يوم  الخميس 2022/08/11 

يف مقر الجمعية بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
- ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة بشــائر الخــري خــالل ســاعات الــدوام 
الرسمي أو االتصال عىل هاتف رقم )082625998( او جوال رقم )0592876665(.
جمعية بشائر الخري

إعالن عطاء رقم 3/ 2022
)مشروع الحقيبة المدرسية 

اعالن طرح مناقصة توريد سلة غذائيةمع القرطاسية لعام 2023-2022(
)رقم:2022/5(

 ،)MECA( واملمول من تحالف أطفال الرشق األوسط )ضمن مرشوع )توريد سلة غذائية
تعلن جمعية املستقبل للتنمية والبيئة عن رغبتها بطرح عطاء توريد سلة غذائية.

فعىل من يرغب يف املشاركة من الرشكات واملكاتب املرخصة واملصنفة حسب 
األصول، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف النصريات- بجوار مســجد الشــهداء – 
شــارع رشكــة ضيــوف الرحمــن للحــج والعمــرة- عــارة أبــو حمــدة، لــرشاء وثائــق العطاء 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمية مــن الســاعة العــارشة صباحــا حتــى الســاعة الثانيــة 
يــوم اإلثنــن  2022/8/9م وحتــى  يــوم الثالثــاء املوافــق  ابتــداء مــن  ظهــرا، وذلــك 

املوافق 2022/8/15م مقابل )200 شيكل( رسوم غري مسرتدة، مع العلم بأن:
- آخــر موعــد لتقديــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2022/8/15م الساعة الثانية عرشة ظهرا.

- سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم االثنن املوافق 2022/8/15م الساعة 
الثانية عرشة ظهرا مبقر الجمعية.

- يجــب إرفــاق شــهادة تســجيل الرشكــة وشــهادة خلــو طــرف من الرضيبة ســاريتن املفعول 
وسيتم استبعاد أي عرض ال يحتوي عىل الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.

- يجب إرفاق شيك بني أو كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 5 % من قيمة 
العطــاء اإلجاليــة ســارية املفعــول مــدة 60 يوم من تاريــخ فتح العطاءات ولن 

ينظر يف أي عطاء ما مل يكن مرفقا بالتأمن.
- عىل الرشكة تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.

- إحضار عينة عن كل صنف مدرج يف وثائق العطاء عند تسليم كراس العطاء.
- يلتزم املورد بالرشوط العامة والخاصة يف كراس العطاء.

- األسعار بالدوالر فقط ويجب تقديم فاتورة رسمية.
- يحق إلدارة الجمعية تجزئة العطاء أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- تكلفة اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

رقــم  هاتــف  الجمعيــة  إدارة  مكتــب  عــىل  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -
082555773 / جوال رقم 098149434

محافظات-عواصم/ عبد الله الرتكاين:
املنــددة  الفعــل  ردود  تواصلــت 
عــىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  بعــدوان 
واملؤيــدة  واملنــارصة  غــزة،  قطــاع 
وســط  الفلســطينية،  للمقاومــة 
االحتــالل  قــادة  مبحاســبة  مطالبــات 

عىل جرامئهم يف القطاع.
بــن  لتفاهــات  مــر  وتوصلــت 
ودعــت  االحتــالل،  ودولــة  املقاومــة 
شــامال  وقفــا  النــار  إطــالق  وقــف  إىل 
القاهــرة  تبــذل  أن  عــىل  ومتبــادال، 
خليــل  األســري  عــن  لإلفــراج  جهودهــا 
العــواودة، ونقله للعالج، والعمل عىل 
الســعدي  بســام  األســري  رساح  إطــالق 

"يف أقرب وقت ممكن".

إرسائيلًيــا  عدواًنــا  غــزة  قطــاع  وشــهد 
استمر لثالثة أيام، أسفر عن استشهاد 
آخــر،   360 وإصابــة  فلســطينًيا،   46

يف  املنــازل،  عــرشات  خاللــه  وُدمــرت 
بإطــالق  املقاومــة  فصائــل  ردت  حــن 
مســتوطنات  عــىل  الصواريــخ  مئــات 
الداخــل  ومــدن  وبلــدات  غــزة،  غــالف 

الفلسطيني املحتل.
أمــس،  بريزيــت  جامعــة  طــالب  ونظــم 
الكتلــة   مبشــاركة  برشيــة  سلســلة 
الــذي  غــزة  لقطــاع  دعــًا  اإلســالمية، 

تعرض لعدوان إرسائيي.
حــرم  يف  الطــالب  عــرشات  ووقــف 
شــهداء  صــور  حاملــن  الجامعــة 
العــدوان عــىل قطــاع غــزة وبينهــم نســاء 
األســري  صــور  جانــب  إىل  وأطفــال، 

خليل عواودة.
إن  الطــاليب  القطــب  ممثــل  وقــال 
للتأكيــد أن الشــهداء  الفعاليــة جــاءت 
ليســوا أرقامًا، بل هم برش عاشــوا معنا 

ولهم عائالت وذكريات.
وأضــاف أن السلســلة نظمــت للتذكــري 
بالشــهداء وقضيتهم، وأن دمهم هو ما 
يــروي تــراب الوطــن ويدعــو لالســتمرار 

بخيار املقاومة.

لغــزة،  داعمــة  هتافــات  الطــالب  وردد 
يف  االحتــالل  ملقاومــة  تدعــو  وأخــرى 

الضفة الغربية بالسالح والرصاص.
ومــن الهتافــات: "بــال ســلمية بــال بطيــخ 
غــزة بتــرضب صواريــخ" و"شــعبي بــدو 
آر يب جــي مــش تنســيق ويس آي أيــه" 
و"يــا مقــاوم عيــد الكــرة اخطــف جنــدي 

وحرر أرسى".
التحيــة  بريزيــت  طــالب  وجــه  كــا 
اللــه  ورام  وجنــن  غــزة  يف  للمقاومــة 
فيــه  يســتهدف  مــكان  وكل  ونابلــس، 

االحتالل.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس الــرتيك رجب 
طيب أردوغان، إنه ال يوجد أي مسوغ 
لقتــل األطفــال الرّضــع، يف إشــارة منــه 
إىل الهجات اإلرسائيلية األخرية عىل 

قطاع غزة.
أمــس،  ألقــاه،  خطــاب  يف  ذلــك  جــاء 
الســفراء  مؤمتــر  يف  مشــاركته  خــالل 
بالعاصمــة  املنعقــد  الـــ13،  األتــراك 

أنقرة.
وأضــاف أردوغــان يف هــذا الخصوص: 
األطفــال  لقتــل  مســوغ  أي  يوجــد  "ال 
جانــب  إىل  نقــف  نحــن  والرضــع.. 
يف  واإلخــوة  الفلســطيني  الشــعب 

غزة".
بانــدو  ناليــدي  قالــت  الســياق،  ويف 
خــالل  أفريقيــا  جنــوب  خارجيــة  وزيــرة 
مؤمتــر صحفــي مــع نظريهــا األمريــي 
أنتوين بلينكن أمس، يف جوهانســربج 
إنــه ال يوجــد أحــد يف جنــوب أفريقيــا 
يؤيــد الحــرب يف أوكرانيــا لكــن قواعــد 

القانون الدويل ال تطبق بالتساوي.
وأضافت "يجب أن نهتم بنفس القدر 
مبا يحدث لشــعب فلســطن، كا هو 
الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا".

لحقــوق  الخاصــة  املقــررة  وكانــت 
فرانشيســكا  فلســطن  يف  اإلنســان 
ســابق،  وقــت  يف  نــددت  إلبانيــز، 

بالعدوان اإلرسائيي عىل غزة.
وقالت إلبانيز يف مقابلة صحفية: "إن 
قانونيــة  غــري  األخــرية  الجويــة  الغــارات 
وغري أخالقية وغري مسؤولة ألن الوضع 
كارثــة  حافــة  عــىل  غــزة  يف  اإلنســاين 
عقــود،  مــدى  عــىل  كان  كــا  إنســانية 
وأن الوضــع طــارئ ويســتوجب تقديــم 

املساعدات اإلنسانية العاجلة".
ودعــت إىل رفــع الحصــار والعــودة إىل 
االحتــالل،  وإنهــاء  الطبيعيــة  الحيــاة 

الــدويل كأداة لحــل الوضــع القائــم يف 
األرايض الفلسطينية املحتلة.

الجبهــة  أمــس،  نظمــت  ذلــك،  إىل 
وضــد  فلســطن  لدعــم  املغربيــة 
الوطنيــة  العمــل  ومجموعــة  التطبيــع 
والكونفدراليــة  فلســطن،  أجــل  مــن 
وشــبيبة  للشــغل،  الدميقراطيــة 
اليســار  وفيدراليــة  والتنميــة  العدالــة 
مــن  وغريهــا  املوحــد  واالشــرتايك 
احتجاجيــة  وقفــة  املغربيــة،  الهيئــات 
عــىل  اإلرسائيــي  بالعــدوان  منــددة 
قطــاع غــزة ومطالبــة بوقــف التطبيــع مــع 
االحتالل أمام مبنى الربملان بالرباط.

انتقــدت لجنــة العالقــات  مــن جانبهــا، 
يف  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  الدوليــة 
املغــرب مــا وصفتــه بـ"اللغــة الرتاجعية 
حــول  املغربيــة  الخارجيــة  وزارة  لبــالغ 
مســتغربة  غــزة"،  عــىل  العــدوان 
مســاواة البــالغ بــن املحتل واملعتدي 

اإلرسائيي والضحية الفلسطيني.
وقــال بيــان صــادر عــن لجنــة العالقــات 
الدوليــة: "إن بــالغ الخارجيــة خــال عــىل 
غــري العــادة، مــن أيــة إشــارة إىل إدانــة 
ومــن  اإلرسائيــي،  العــدوان  واســتنكار 
الشــعب  مــع  التضامــن  عــن  اإلعــراب 
شــهدائه،  عــىل  والرتحــم  الفلســطيني 
بــل وخــال أيضــا مــن أيــة إدانــة القتحــام 
األقــى  املســجد  لباحــات  الصهاينــة 

وأن تتحمــل األمــم املتحــدة واملجتمــع 
عــدم  لضــان  مســؤولياتها  الــدويل 

إفالت إرسائيل من العقاب.
لحقــوق  الخاصــة  املقــررة  وانتقــدت 
اإلنســان التريحــات األمريكيــة حــول 
العــدوان، التــي أكدت "حق )إرسائيل( 
وقالــت:  نفســها"،  عــن  الدفــاع  يف 
"الــكل يجــب أن يتلقــى الحايــة. مــن 
الرضوري العودة إىل الجانب القانوين 
اإلنســاين  القانــون  عليــه  ينــص  ومــا 
الدويل، الذي يسمح باستخدام القوة 
يف حالــة الدفــاع عن النفس، وال ميكن 
عــن  تدافــع  أنهــا  تدعــي  أن  إلرسائيــل 
نفســها ضــد ســكان غــزة التــي تحرمهــم 
مــن حقوقهــم وتقــوم بإخضاعهــم منــذ 

عام 1967".

تنتهــك  )إرسائيــل(  أن  وأضافــت 
بســبب  املتحــدة  األمــم  قوانــن 
مــن  واإلفــالت  املحاســبة  غيــاب 
تتحمــل  أن  رضورة  مؤكــدة  العقــاب، 
الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة  األمــم 
إفــالت  عــدم  لضــان  مســؤولياتها 

إرسائيل من العقاب.
األمــم  تقــوم  أن  أملهــا  عــن  وأعربــت 
املتحدة بالنظر يف مقرتح العودة إىل 
القانــون  واســتخدام  القانــوين  اإلطــار 

املبارك".
والتنميــة،  العدالــة  بيــان  واســتغرب 
املحتــل  بــن  املذكــور  البــالغ  مســاواة 
والضحيــة  اإلرسائيــي  واملعتــدي 
تتعــرض  مــا  الفلســطيني، وهــو يصــف 
لــه غــزة بـ"االقتتــال والعنــف"، والحقيقة 
أن األمــر يتعلــق بالقتــل والتقتيــل الذي 
ميارســه االحتــالل الصهيــوين يف حــق 

الشعب الفلسطيني.
وعــد البــالغ أن وزارة الخارجيــة تهربــت 
موقــف  وهــو  املعتــدي،  إدانــة  مــن 
غريــب ال يــرشف املغــرب، يف الوقــت 
الــذي عــربت فيــه مجموعــة مــن الــدول 
عــن  الشــقيقة  واإلســالمية  العربيــة 
مواقف واضحة يف تحميل املســؤولية 
عدوانــه  وإدانــة  اإلرسائيــي  لالحتــالل 

اإلجرامي.

ويف السياق، نظمت النقابات املهنية 
للتضامــن  وقفــة  أمــس،  األردن،  يف 
بالتطبيــع،  والتنديــد  غــزة  قطــاع  مــع 
لعــدوان إرسائيــي  القطــاع  تعــرض  إثــر 
اســتمر لثالثــة أيــام وأســفر عن عرشات 

الشهداء ومئات الجرحى.
الوقفــة  خــالل  املشــاركون  وردد 
يف  النقابــات  مقــر  أمــام  نظمــت  التــي 
هتافــات  عــان  األردنيــة  العاصمــة 
كــا  اإلرسائيــي،  بالعــدوان  منــددة 
للتطبيــع  مناهضــة  الفتــات  رفعــوا 
مجلــس  رئيــس  ألقــى  فيــا  والحصــار، 
اســتنكر  القدومــي كلمــة  عــازم  النقبــاء 

خاللهــا حالــة الخــذالن العــريب تجــاه ما 
يحدث يف فلسطن.

التــي  العربيــة  الــدول  إحــدى  واألردن 
تقيــم عالقــات رســمية مــع )إرسائيــل(، 
أبيــب  وتــل  عــان  ترتبــط  حيــث 

مبعاهدة سالم منذ عام 1994.
يف  فلســطن  لجنــة  رفضــت  كــا 
)إحــدى  األردين  األعيــان  مجلــس 
يعينهــا  التــي  األمــة  مجلــس  غرفتــي 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  امللــك(، 
وبقيــة  القــدس،  يف  املمنهجــة 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
وأكــدت اللجنــة خالل اجتــاٍع عقدته، 
األردنيــة  املواقــف  ثبــات  أمــس، 
امللــك  "يقودهــا  التــي  التاريخيــة، 
عبــد اللــه الثــاين، مــن أجــل حاية أبناء 
عــىل  وثباتهــم  الفلســطيني  الشــعب 

أراضيهم والدفاع عن مقدساتهم".

واألطــراف  "الجهــات  اللجنــة  وطالبــت 
العربيــة والدوليــة كافــة، بالوقــوف إىل 
جانب الشعب الفلسطيني يف غزة"، 
"املحــاوالت  واســتنكرت  رفضــت  كــا 
اإلرسائيلية إلخضاع القطاع واالستمرار 

يف عزله وتجويعه وحصاره".
العربيــة  الــدول  يف  "األشــقاء  ودعــت 
للقيــام  العربيــة،  الــدول  وجامعــة 
املرحلــة  هــذه  يف  املطلــوب  بدورهــا 
التاريخيــة الخطــرية مــن تاريــخ الشــعب 
طالبــت  كــا  املحتــل"،  الفلســطيني 
العــون  بتقديــم  الــدويل  "املجتمــع 
واملساعدة ألبناء الشعب الفلسطيني 

والتوقف عن الكيل مبكيالن".
العــام  االتحــاد  أدان  جانبــه،  مــن 
العــدوان  العــرب  للصحفيــن 
غــزة،  قطــاع  عــىل  الغاشــم  اإلرسائيــي 

الذي استمر ثالثة أيام.
منظــات  كل  بيــان  يف  االتحــاد  ودعــا 
حقــوق  ومنظــات  الدوليــة  اإلعــالم 
العــدوان  هــذا  إدانــة  إىل  اإلنســان 
اإلرسائيي عىل الشــعب الفلســطيني 

يف قطاع غزة.

قرارات حكومية عاجلة إلغاثة 
المترضرين من العدوان اإلرسائييل

غزة/ فلسطن:
أقــرت لجنــة متابعــة العمــل الحكومي يف غــزة، مجموعة من التدخالت الحكومية 
العاجلــة لتقديــم اإلغاثــة للمترضريــن وأهــايل الشــهداء والجرحــى مــن العــدوان 
العمــل  متابعــة  لجنــة  عقدتــه  طــارئ  اجتــاع  خــالل  ذلــك،  جــاء  اإلرسائيــي. 

الحكومي، أمس، لبحث وتقييم تداعيات العدوان األخري عىل غزة.
مــن  الدعليــس، مجموعــة  الحكومــي عصــام  العمــل  متابعــة  لجنــة  رئيــس  وأوعــز 

التدخالت الحكومية ومنها حر وتقييم األرضار يف مختلف القطاعات.
األزمــة  إدارة  وتعاملهــا يف  الحكوميــة،  الطــوارئ  فــرق  أداء  عــىل  اللجنــة  وأثنــت 

وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء شعبنا.
وأشادت بدور وزارة الصحة يف تقديم الخدمات للجرحى وحفاظها عىل واجبها 
تجاه املرىض، ودور وزارة الداخلية يف حفظ واستقرار الجبهة الداخلية وحاية 
ظهر املقاومة، كا أشادت باستمرار البلديات يف تزويد املواطنن بالخدمات 
األساســية الالزمــة وضبــط األســواق عــرب وزارة االقتصــاد الوطنــي. وأكــدت نــداء 
االســتغاثة الــذي توجهــت بــه للمجتمــع الــدويل خــالل العــدوان، والعمــل عــىل 
رضورة رفع الحصار والساح بدخول االحتياجات الالزمة للقطاعات الخدماتية 

واإلنسانية، وإنهاء جرمية العقاب الجاعي بحق مواطني قطاع غزة.

البدء يف بناء مزنل القييس برفح

"تجمع المؤسسات الخريية" 
يقدم 180 ألف دوالر مساعدات 
لألرس المترضرة بسبب العدوان

غزة/ محمد الصفدي:
أبــو عمــر، أن  أكــد الناطــق باســم تجمــع املؤسســات الخرييــة يف قطــاع غــزة، وائــل 
التجمــع خصــص مســاعدات نقديــة وطبيــة وغذائية بقيمــة 180 ألف دوالر للعائالت 

التي ترضرت بفعل العدوان اإلرسائيي عىل غزة.
وقــال أبــو عمــر يف تريــح لصحيفــة "فلســطن": "إن تجمــع املؤسســات الخرييــة 
منــذ اللحظــات األوىل للعــدوان اإلرسائيــي عــىل قطــاع غزة بــدأ يف العمل عرب لجانه 
املختصة ومؤسساته الرشيكة املنترشة عىل مستوى جميع محافظات قطاع غزة". 
وأوضــح أن التجمــع أعلــن إعــادة بنــاء أول منــزل للمواطــن أرشف القيــي الــذي ســمح 
بهــدم منزلــه طواعيــة مــن أجــل وصــول طواقم اإلنقاذ واإلســعاف وآليــات الهدم إلنقاذ 
العالقــن مــن ضحايــا العــدوان اإلرسائيــي يف مخيــم الشــعوت وســط محافظــة رفــح 

جنوب قطاع غزة.
ونبه أبو عمر إىل أن هذه املساعدات وغريها ال تزال جارية من املؤسسات العاملة 
يف امليدان، وحتى هذه اللحظة تقوم الطواقم العاملة وفرق الهندسة املنترشة يف 
جميــع محافظــات القطــاع بالبحــث وأخــذ اإلحصائيــات، وعمــل تقييــم آلثــار العــدوان 

الغاشم عىل منازل املواطنن.
وأكد الناطق باســم تجمع املؤسســات الخريية أن تجمع املؤسســات الخريية لديها 
أكرث من 250 جمعية ومؤسسة عاملة يف قطاع غزة، وهذه الجمعيات واملؤسسات 
تعمــل بشــكل متناســق مــن أجــل الوصــول إىل أكــرب رشيحــة ممكنــة، وتقديــم الفائــدة 

للعائالت التي ترضرت بفعل العدوان اإلرسائيي.
وبــن أبــو عمــر أن التجمــع لديــه قاعــدة بيانــات كاملة لألرس والعائــالت التي ترضرت، 
إضافــة إىل حجــم األرضار التــي لحقــت بهــذه األرس ومنازلهــا، مشــددًا عــىل أن دفــع 
بدل إيجار للعائالت التي ترضرت منازلها سيكون عىل رأس سلم أولويات التجمع. 
وأضــاف: "املرحلــة الثانيــة هــي إعــادة بنــاء هــذه البيــوت التــي تــرضرت بشــكل كامــل 
وجــزيئ حتــى نتخطــى هــذه املحنــة ونقــف يــدا بيــد مــع أبنــاء شــعبنا الفلســطيني". 
وأوضح أن هناك تواصال مع املؤسسات الرسمية كوزارة التنمية االجتاعية ووزارة 
للوقــوف  األولويــات  وترتيــب  العمــل  تنســيق  أجــل  مــن  املــدين"  "الشــق  الداخليــة 

بجانب أبناء شعبنا يف هذا الوقت الصعب. 
وأســفر العــدوان اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة، الــذي أســتمر ثالثة أيام، عن استشــهاد 
46 مواطًنــا، بينهــم 15 طفــاًل و4 نســاء وإصابــة 360 بجــراح مختلفــة، باإلضافــة إىل 

تدمري عرشات املنازل.
أرضاًرا  خّلــف  اإلرسائيــي  "العــدوان  إن  بغــزة:  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  وقــال 
لحقــت مبــا يقــارب بـــ1500 وحــدة ســكنية، منهــا 16 وحــدة ُدمــرت كلًيــا، و71 وحدة 

باتت غري صالحة للسكن، و1400 وحدة ترضرت جزئًيا بن بليغ ومتوسط".

تواصــــــــــل ردود الفعــــــــــل المنـــــــــــــددة 
بالعــــــدوان اإلرسائيلـــي والمناصــــرة لغــــزة

سلسلة برشية 
بمشاركة الكتلة 

اإلسالمية يف 
جامعة بريزيت 

دعًما للمقاومة

مقررة أممية: 
الرضبات 

اإلرسائيلية عىل 
غزة عمل عدواين 

وغري أخاليق

وقفة باألردن 
والرباط تضامًنا 

مع غزة وتنديًدا 
بالتطبيع

أردوغان: ال يوجد 
أي مسوغ لقتل 
األطفال والرضع

جنوب إفريقيا: 
يجب أن نهتم 

بما يحدث 
للفلسطينيني 
كما هو الحال 

مع أوكرانيا

مشاركون في تظاهرة برام الله أمس تنديًدا بجرائم االحتالل في غزة     )األناضول(
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع )بلديـة غزة(
)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم تعزيز املعرفة 
والوعي البيئي والصحي عنــد طالب املدارس واملجتمع 

املحيل يف مدينة غزة -مرحلة ثانية.
الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

مــن  عــدد  مــن  يــورو  مليــون   44 بقيمــة  إضافيــة  منحــة  عــى  الفلســطينية 
خــال  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD الــدويل-  )البنــك  املانحــني 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية- يف إطار برنامج تطوير البلديات 
املرحلة الثالثة )MDPIII( وذلك لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات 
املــروع  هــذا  يهــدف  حيــث  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  البلديــات 
اىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة االثــار االقتصاديــة 
لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العاملة لتحســني 

الخدمات األساسية للبلديات التي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مواد لــزوم تعزيز 
املعرفة والوعي البيئي والصحي عند طاب املدارس واملجتمع املحيل يف 
مدينة غزة -مرحلة ثانية وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية 
 MDPIIIW6 -1221109 -57a يف عمل دفعات تحت العقد رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـــزة املوردين التقدم الســتدراج عروض أســعار )تســوق محيل( 

مــروع توريــد مــواد لــزوم تعزيــز املعرفــة والوعــي البيئــي والصحــي عنــد طــاب 
املدارس واملجتمع املحيل يف مدينة غزة -مرحلة ثانية، مدة التوريد 30 يومًا، 

وحسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غــزة، مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامي أبــو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/08/07 حتى تاريخ 2022/08/16.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/08/16 الساعة الثانية عرة والنصف ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنوان املشار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلدية غزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.                                بلديـة غزة

بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة/ النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم المشــروع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة 
حدائق ومالعب في مدينة غزة.

الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

الفلسطينية عى منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من املانحني 
)البنــك الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامج تطويــر البلديات املرحلة الثالثة 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات التي تخدم أكرب عدد من السكان.
2. وقــد حصلــت بلديــة غــزة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 

الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريد مــواد لزوم صيانة 
حدائق وماعب يف مدينة غزة وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه املنحة 
 MDPIIIW6 -1221109 -63a الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
)تســوق  أســعار  عــروض  التقــدم الســتدراج  غـــزة املورديــن  بلديــة  تدعــو   .3

محــيل( مــروع توريــد مــواد لــزوم صيانــة حدائــق وماعــب يف مدينــة غــزة، 
لــدى صنــدوق تطويــر  30 يومــًا، وحســب اآلليــات املعتمــدة  مــدة التوريــد 

وإقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس:   082832200

صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/08/07 تاريخ 2022/08/17.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/08/17 الساعة الثانية عرة ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.                                  بلديـة غزة

بتمويل من: 

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة غزة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اســم المشــروع الفرعــي: توريد مواد لــزوم دعم 
ورعاية المواهب من خالل تشغيل الرياديات في 

مدينة غزة -مرحلة ثانية
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عدد من املانحــني )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا   ســيتم   )KFW-AFD

وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمات البلديــات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
االثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة 

لتحسني الخدمات األساسية للبلديات التي تخدم أكرب عدد من السكان.
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  مــن  فرعيــة  منحــة  عــى  غــزة  بلديــة  حصلــت  وقــد   .2

الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد مواد لزوم دعم ورعاية 
املواهــب مــن خــال تشــغيل الرياديــات يف مدينــة غــزة - مرحلــة ثانيــة وتنــوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد 

رقم MDPIIIW6 -1221109 -89a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
التقــدم الســتدراج عــروض أســعار )تســوق  3. تدعــو بلديــة غـــزة املورديــن 

محــيل( مــروع توريــد مــواد لــزوم دعــم ورعايــة املواهــب من خال تشــغيل 
الرياديــات يف مدينــة غــزة -مرحلــة ثانيــة، مــدة التوريــد 30 يومــًا، وحســب 

اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات املحلية.
4. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس:   082832200

صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/08/07 تاريخ 2022/08/16.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/08/16 الساعة الثانية عرة ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابق األريض، بلدية غزة، ميدان فلســطني، 
مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطني.                                                  بلديـة غزة

بتمويل من:

جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل جمعية أهلية غري ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.

ترغــب جمعيــة عايشــه لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2022/27 
والخــاص بتوريــد مولــد كهربــايئ KVA 50 ضمــن مروع "الشــباب للشــباب 
ارشاك الرجــال والنســاء يف معالجــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي 
واملســاواة بــني الجنســني يف قطــاع غــزة" بتمويــل مــن KTK، فمــن يرغــب 
العطــاء، حيــث  كــراس  الجمعيــة الســتام  مقــر  الحضــور إىل  العطــاء  بــراء 
خــال   2022/08/09 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتام  ســيكون 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
 09:00 الســاعة  مــن   8/2011 رقــم  بنايــة  الــدويل  غــزة  فنــدق  مــن  بالقــرب 

صباحًا حتى الساعة 01:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية:
- رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسردة.

- رسوم الجريدة ملدة يومني متتاليني عى من يرسو عليه العطاء.
- عى الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- يجب عى الركات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 

بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
- آخر موعد لتســليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم اإلثنني املوافق 

2022/08/15 الساعة 01:00 مساًء.

 2022/08/15 املوافــق  اإلثنــني  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الساعة 01:30 مساء.

- للتواصل رقم جوال املشريات: 0592911727
- يحــق للــركات التــي تقدمــت للعطــاء رقــم 2022/22 والخــاص بتوريــد 

إدارة الجمعيةمولد KVA  65 التقدم لهذا العطاء مجانًا.

إعالن عطاء توريد
KVA 50 مولد كهربائي

شــامل  اإلندونيــي  مشــفى  رسيــر  عــى 
الرسيــر،  مبقبــض  رهــف  متســُك  القطــاع، 
تؤكد أن شيًئا متبقًيا ميكنها مواجهة اإلعاقة 
بــه، ترقــرق عيناها بالدموع لكنها ترص عى 
ورفــع  القلــب،  إىل  وإعادتهــم  التامســك 
شــارة النــرص بيدهــا الناجيــة أمــام عدســات 

املصورين التي مل تلتقط هشاشة قلبها.
أمنية لن تعود

"نفــي ترجعــيل ايدي ورجيل عشــان أطلع 
أشــوف النــاس والطبيعــة" أمنيــة مســتحيلة، 
ال تعــي رهــف هــذه الحقيقــة، عــى براءتهــا 
وصغــر ســنها أو أنَّ أحــًدا مــن العائلــة أعطاها 
دفعــة أمــٍل، حتــى ال تنهــار أعمدة متاســكها، 
بهــا  فتحــت  التــي  الكلــامت  تلــك  كانــت 
بإنــزاِل  جرحهــا لصحيفــة "فلســطني" كفيلــة 
دمــوع نســاء العائلة اللــوايت جنئ لاطمئنان 

عليها.
تقــُص رشيــَط الحكايــِة امُلــرَّة: "خرجــت مــن 
بــاب البيــت ألنــادي عــى أخــي محمــد )13 
عاًمــا(، انتظرنــا عــودة أيب مــن الصــاة، حتــى 
الوعــي  فقــدت  فجــأًة  مًعــا،  الَعشــاء  نتنــاول 
بجســدي،  قويــة  كهربــاء  برعشــة  وشــعرت 

وارتطام الصاروخ اإلرسائييل يب".
إصابتــي  قبــل  الرســم،  يف  موهبــة  "لــدي 

انتهيت من رسم لوحة ألطفال يلعبون عى 
البحر، وكانت أمنيتي أن أصبح طبيبة أعالج 
تــوايس  املبتــورة  يدهــا  تنظــُر إىل  النــاس"، 
يخــرج صوتهــا  أن  مــن  أكــرب  الوجــع  نفســها، 
الــكام:  أثنــاء  يف  ا  جــدًّ ثقيــًا  كان  الــذي 
اليمنــى،  بيــدي  والكتابــة  الرســم  "اعتــدت 
بيــدي  ســأكتب  فكيــف  أصبــت!  واآلن 

اليرسى وأنا مل أكتب فيها قط؟".
تفكر رهف بأشــياء يســرية بســؤالها الســابق، 
مقارنــة بالصعوبــات التــي ســتواجهها خــال 
األيام والشــهور والســنوات القادمة، ستبذل 
مــن  كبــرًيا،  جهــًدا  أمهــا  خلفهــا  ومــن  هــي 
أجــل دمجهــا يف املجتمــع، تشــعر والدتهــا 
التــي تجلــس بقربهــا عــى رسير آخــر، بحجم 
كانــت  عاتقهــا،  عــى  امللقــاة  املســؤولية 
وجــل،  عــز  للــه  أمرهــا  "محتســبة  صابــرة 
مســتعدة لوهــب وقتهــا، وحياتهــا مــن أجــل 
رهف، تعاهدها أن تكون جناحها املفقود، 

وقدميها".
التــي  املســؤولية،  ثقــل  األم  تخــِف  مل  لكــن 
مل تعتدهــا: "الحقيقــة أنــا راضيــة محتســبة 
أجــري عنــد املــوىل، ولــن نهــرب مــن قدرنــا، 
لكــن املصــاب صعــب، خاصــة أنني مل أعتد 
فاقــًدا  االبــن  ويكــون  اإلعاقــة،  ذوي  رعايــة 

حاولــت  الصبــاح  يف   )...( أطــراف  ثاثــة 
نقلها مبفردي فلم أستطع فاستعنت برجٍل 
مــن  وهــو  طــرف  مــن  فحملتهــا  ليســاعدين، 

طرف".
مسار حياة تغير

لحظــة الحــدث، رفــع أذان العشــاء، وانتظرت 
ذهبــت  التــي  ابنتهــا  عــودة  رهــف  والــدة 
إلحضــار شــقيقها محمــد، مــع والدهــم، يف 
وصــل  الصــاروخ  صــوت  لكــن  عائليــة،  ملــٍة 
املنــزل  جــدران  هــز  الــذي  مســامعها  إىل 
هــذه  منــذ  وتغــريت حياتهــم  قبــل قدومهــا، 
اللحظــة: "خرجــت أبحــث عــن أوالدي، كان 
محمــد ينــزف، ونقــل إىل املشــفى، مل أجــد 
رهــف، اســتمررنا لنصــف ســاعة يف البحــث 
املستشــفى  يف  عليهــا  عرثنــا  حتــى  عنهــا، 

اإلندونيي".
الشــهيد  بجــوار  العنايــة  غرفــة  يف  كانــت 
أبــو حــامدة، كان األطبــاء يســتعدون  خليــل 
ميتــة،  شــبه  فكانــت  استشــهادها،  إلعــان 
حتى إن أحد الجريان الذي حاول إسعافها، 
عندمــا رآهــا مبتــورة القدمــني، والــدم ينــزف 
منهــا، ومــن يدهــا التــي ميســك بهــا مــا تبقى 
وشــعرها  يحــرق،  مل  الــذي  جلدهــا  مــن 
املنتفــض مــن شــدة االنفجــار ووجههــا الذي 

امتــأ باللــون األســود، مل يســتطع مــن هــول 
املشــهد حملهــا، حتــى متكــن اآلخــرون مــن 

إسعافها.
ميتــة،  كانــت  أحياهــا،  اللــه  للــه،  "الحمــد 
جهزنــا أنفســنا الســتقبال خــرب استشــهادها" 
مل تهتــز صابــة األم وهــي تتحــدث، تحمــد 
دون  ولــو  حتــى  حيــة  خرجــت  أنهــا  املــوىل 

أطراف.
يف  صعبــة  مهمــة  مــن  األطبــاء  انتهــاء  بعــد 
الرحمــة"  "مائكــة  فيهــا  خــاض  إســعافها، 
وإجــراء  النزيــف  وقــف  يف  معركتهــم 
إىل  النبــض  وإعــادة  الجراحيــة  العمليــات 
قلبهــا، أفاقــت رهف من أثر املخدر الطبي، 
نظــرت  أخــرى،  عــى حيــاة  وفتحــت عينيهــا 
الطبــي  الشــاش  يلفــه  الــذي  جســدها  إىل 
األبيــض، شــعرت بعــدم التحكــم يف يدهــا أو 

قدميها.
مــرة  والدتهــا  عينــي  أمــام  تقفــز  فعلهــا  ردة 
أخــرى، تحــاول خفــض نــربة صوتهــا حتــى ال 
التــي  رهــف  مســامع  إىل  الحديــث  يصــل 
ترقــد عــى الرسيــر: "ســألتني: "ويــن رجيل، 
حتــى  ببينــوا،  بعديــن  لهــا:  فقلــت  وايــدي" 
أشــغلها، لكنهــا يف اليــوم التايل، قالت يل: 

أنا عارفة اين رجيل، وايدي، مقطوعات".

وكأنَّ الفتــاة ورثــت مــن أمهــا الصــرب، مل تبِك 
تتوقــف  الكثــريون،  يفعــل  كــام  تــرصخ  أو 
أمهــا عنــد ردة فعلهــا: "قالــت: إن شــاء اللــه 

بسبقوين عى الجنة، وحمدت الله".
الجهــات  تســاعدها  بــأن  تطالــب  أمهــا 
واملؤسســات املختصــة، بتوفــري أطــراف أو 
عربــة متحركــة، وقبــل هــذا عاجهــا ودمجهــا 
يف املجتمــع، "حتــى يصــري لهــا، مثــل ذوي 

اإلعاقة" قالت.
تعيــد نظرهــا نحــو رهــف، تخاطبهــا وتخاطبنا 
يف آن واحــد: "كانــت قبــل اإلعاقــة تتعــب 
عى نفسها، بأن تصبح رسامة وطبيبة، هذا 
كان حلمها، اآلن ستقهر اإلعاقة، وستميض 

وسأكون دامًئا يف جوارها".
ترافــق هــي ابنتها هنــا، ويرافق زوجها ابنهام 
ركبتــه  يف  لكســور  تعــرض  الــذي  محمــد، 
ومنطقة الحوض، حتى اآلن ال تستطيع ترك 

ابنتها والذهاب لاطمئنان إليه.
تفــرق الزوجــان كل يف جهــٍة، إىل أن يجتمعا 
نــزول  ســبقت  التــي  املائــدة  ذات  عــى 
الصــاروخ اإلرسائيــيل عــى األرض، أمامهــام 
محطــات كثــرية لرميم األمل وتخفيف جروح 
اإلصابة الغائرة يف قلب رهف، حتى تنهض 

من جديد.

أحــالم عائلـــــة "خليفــة" 
تتهاوى مع حجارة مزنلهم

غزة/ جامل غيث:
مابــس  مــن  بعــٍض  جمــع  الثاثــة  وأشــقاؤه  خليفــة  حامــد  يحــاول 
أطفالهــم مــن تحــت أنقــاض منزلهــم، بعدما ســوته طائرات االحتال 
جــدوى،  دون  لكــن  أمــس،  مــن  أول  بــاألرض  الحربيــة  اإلرسائيــيل 

فبعضها احرق وبعضها اآلخر متزق بفعل القصف.
ــا باألخــرى وهــو ينظــر إىل منزلــه املكــون مــن  أخــذ خليفــة يــرب كفًّ
ثاثــة طوابــق قــرب فنــدق األمل بحي الرمــال غرب مدينة غزة، الذي 
حولتــه طائــرات االحتــال إىل كومــة مــن الركام وشــتتت جميع أفراد 

أرسته.
دمــروا  "ملــاذا  بغضــب:  منزلــه  إىل  يشــري  وهــو  خليفــة  ويتســاءل 
منزلنا؟! وما الخطر الذي يشــكله ســاكنوه األبرياء عى االحتال؟! 
اآلن يف  "بتنــا  ليجيــب:  الدمــار؟!"،  هــذا  بعــد  اآلن  نذهــب  وأيــن 

العراء".
ورغــم أشــعة الشــمس الحارقــة يرفــض خليفــة وأشــقاؤه مغــادرة ركام 
منزلهــم املدمــر، ويــرصون عــى البقــاء بجانبــه ومحاولــة العثور عى 
أي يشء يصلــح ألطفالهــم مــن تحــت األنقــاض، كألعابهــم وبعــض 

املابس.
يــروي حكايــة القصــف: "عقــارب الســاعة كانــت تشــري إىل الواحــدة 
والربــع بعــد منتصــف يــوم الســبت، وكان أطفالنــا يلعبــون قبــل أن 
تفزعنــا رصخــات الجــريان وهــم يطلبــون منــا مغــادرة املنــزل فــوًرا، 
بعدما اتصل بهم أحد ضباط االحتال باقراب القصف للمنطقة".

ويضيــف خليفــة: "عــى عجــل حملــت أطفــايل وأرسعــت مبغــادرة 
املنــزل دون أخــذ أي يشء منــه، ومــا هــي إال دقائــق حتــى قصفتــه 

طائرات االحتال، وسوته باألرض، وسوت أحامنا معه".
ويكمــل بغضــب: "قبــل مــا يزيــد عــى عــرة أعــوام أنشــأنا املنــزل 
مــن  وأصبــح كومــة  أعيننــا  أمــام  تهــاوى  البــرص  وبلمــح  حجــَر حجــر، 

الركام".
وكان منــزل خليفــة البالغــة مســاحته 220 مــًرا مربًعا يؤوي نحو 20 
فــرًدا، أصبحــوا جميعهــم اآلن مشــتتني، فبعضهــم توجــه ليقيــم عنــد 
أقاربــه، وآخــرون عنــد الجــريان، "وأنــا أجلــس بالقــرب منــه إىل حــني 
والــكام  املنــزل"  ركام  فــوق  لإلقامــة  نعــود  أو  يؤوينــا  مــكان  إيجــاد 

لخليفة.
قصــف  سياســة  غــزة  قطــاع  عــى  عدوانــه  خــال  االحتــال  وانتهــج 
فصائــل  عــى  ميارســها  ضغــط  ورقــة  بــاألرض،  وتســويتها  املنــازل 

املقاومة لقبول رشوطه املجحفة.
وخــال عــدواين 2014 و2021 عــى غــزة تعمــد االحتــال تدمــري 
جانــب  إىل  مكثــف،  وجــوي  مدفعــي  بقصــف  الســكنية  األحيــاء 
رضباتهــا  وقــف  إىل  املقاومــة  لدفــع  الســكنية،  األبــراج  اســتهداف 
عــى  والضغــط   ،1948 عــام  املحتلــة  األرايض  عــى  الصاروخيــة 

حاضنتها الشعبية.
خوف وقلق

وخّلــف القصــف اإلرسائيــيل ملنــزل خليفــة أرضاًرا كبرية يف املنازل 
املجاورة، وأصاب األطفال والنساء بحالة من الخوف والهلع.

ويقــول ماجــد حبــوش؛ أحــد أصحــاب املنــازل القريبــة مــن املــكان 
املدمــر: "إن القصــف تســبب يف دمــار عدد مــن املنازل املجاورة، 

وتحطم نوافذها، وأصاب األطفال بالخوف الشديد".
ويذكــر حبــوش لصحيفــة "فلســطني" أن عــدًدا مــن أصحــاب املنازل 
املجــاورة غــادروا املــكان، بعد األرضار التــي لحقت مبنازلهم بفعل 

القصف الهمجي.
والحــدادة  لأملنيــوم  ورش  ثــاث  دمــر  القصــف  أن  إىل  ويشــري 
فقــدان  إىل  وأدى  املدمــر،  املنــزل  أســفل  تعمــل  كانــت  والنجــارة 
أصحابهــا مصــادر دخلهــم، مقــدًرا الخســائر التــي طالت الــورش أنها 

تتجاوز 30 ألف دوالر.
وأعــاد العــدوان عــى القطــاع إىل األذهــان -والقــول لحبــوش- صــور 
الخوف والدمار والقلق والفقد، التي خلفتها االعتداءات الواسعة 

عى القطاع يف أعوام 2008 و2014 و2021.

" تبحث عن أمنية لن تعود: "نفيس ترجعيل ايدي ورجيلَّ

رهـــف سلمـــان.. 
طفلٌة دفنْت أطرافها الثالثة ونجت بيٍد واحدة

ُدفنــْت أطرافهــا الثالثــة؛ يدها اليمنــي، وقدماها، لم تخرج من العدوان اإلســرائيلي ُدفنــْت أطرافهــا الثالثــة؛ يدها اليمنــي، وقدماها، لم تخرج من العدوان اإلســرائيلي 
إال بيدهــا اليســرى الناجيــة من كل هــذا البطش، وجدت الطفلة رهف ســلمان التي إال بيدهــا اليســرى الناجيــة من كل هــذا البطش، وجدت الطفلة رهف ســلمان التي 
لــم تتجــاوز الحادية عشــرة من عمرها، نفســها أمام إعاقة مركبة، ومســار حياة تغير لــم تتجــاوز الحادية عشــرة من عمرها، نفســها أمام إعاقة مركبة، ومســار حياة تغير 
تماًما، حرمت من كل شــيٍء جميل كانت تحلم به، بأن تصبح رســامًة وطبيبة تداوي تماًما، حرمت من كل شــيٍء جميل كانت تحلم به، بأن تصبح رســامًة وطبيبة تداوي 
جراح الناس، لكنها اآلن تبحث عن طبيب يداوي جرًحا ال تستطيع كل الخيوط الطبية جراح الناس، لكنها اآلن تبحث عن طبيب يداوي جرًحا ال تستطيع كل الخيوط الطبية 
مه. لن تعرف رهف الرســم بيدها اليمنى التي اعتادت رســم لوحاتها الجميلة  مه. لن تعرف رهف الرســم بيدها اليمنى التي اعتادت رســم لوحاتها الجميلة أن تْلَ أن تْلَ
بها، أو خط قلمها على كتبها الدراسية، لعبتها المفضلة بين أزقة منزلها التي تطلق بها، أو خط قلمها على كتبها الدراسية، لعبتها المفضلة بين أزقة منزلها التي تطلق 
عليهــا الفتيــات اســم "الحجلــة" أصبحــت مســتحيلة، ســتجاهد كثيًرا في فعل أيســر عليهــا الفتيــات اســم "الحجلــة" أصبحــت مســتحيلة، ســتجاهد كثيًرا في فعل أيســر 
األشياء التي كانت تفعلها بسهولة قبل إصابتها في إثر قصف لالحتالل اإلسرائيلي األشياء التي كانت تفعلها بسهولة قبل إصابتها في إثر قصف لالحتالل اإلسرائيلي 

على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

غزة/ يحيى اليعقوبيغزة/ يحيى اليعقوبي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف ثــاث حــاالت هــي: رسقــة أســلحة وذخــرة مــن قواعــد عســكرية، واقتحام 
قواعد وميادين رماية، ومحاوالت التهريب عرب سيناء. يذكر أنه مل يكن يف 
املــايض بإمــكان الجنــود إطــاق النار يف تلــك الظروف إال إذا كانت حياتهم 

يف خطر مبارش.
ما هي قواعد االشتباك اإلسرائيلية؟

بالنســبة لاحتــال لــكل ســاحة مــن الســاحات الفلســطينية قواعــد اشــتباك 
كانــت  ســواء  تحكمهــا  التــي  والقوانــن  األمنــي  وضعهــا  باعتبــار  مختلفــة 
العربيــة هنــاك  األحيــاء  القــدس املحتلــة يف  أو مدنيــة. فمدينــة  عســكرية 
قواعــد اشــتباك تختلــف عــن تلــك القواعــد املطبقــة يف األحيــاء اليهوديــة، 
وكذا الحال يف مدن الداخل املحتل )عام 1948م(. أما يف الضفة الغربية 
التــي تخضــع للقوانن العســكرية اإلرسائيليــة، فالقواعد أكرث رصامة بالذات 
فيــا يتعلــق بحمــل الســاح أو االشــتباه بوجــود فلســطيني يحمــل ســكينًا أو 
حتــى شــك جنــدي عــى حاجــز إرسائيــي بوجــود تهديــد متثلــه امــرأة وكأنهــا 
تحمــل حزامــًا ناســفًا، وهــذا مــا حــدث مــرات عديــدة يف العديــد مــن املــدن 
لحقــوق  الفلســطيني  "املركــز  وثقــه  مــا  وبحســب  الضفــة.  الفلســطينية يف 
اإلنســان" يف 10 إبريــل 2022 بــأن الجيــش اإلرسائيــي قتــل املواطنة "غادة 
إبراهيــم عــي ســبايت"،47 عامــًا بعــد إصابتهــا بالقــرب مــن حاجــز إرسائيــي 
يف حوســان غــريب بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة، بعــد اســتهدافها دون 
أي مربر بدعوى اقرتابها من الجنود وعدم استجابتها لندائهم لها بالتوقف. 
 13 عامــًا يف   28 "ابتســام خالــد كعابنــة"،  املواطنــة  مــع  الحــال  هــو  وكــا 
2021 بعــد إصابتهــا برصــاص حــارس أمــن إرسائيــي، وتركهــا تنــزف  يونيــو 
حتــى املــوت عــى حاجــز قلنديــا، شــايل مدينــة القدس الرشقيــة املحتلة، 
بزعــم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعــن. ووفــق تحقيقــات املركــز، فــإن املواطنة 
باإلمــكان  الجنــود، وكان  املذكــورة مل تكــن تشــكل خطــرًا جديــًا عــى حيــاة 

السيطرة عليها دون استخدام قوة مفرطة.
أمــا يف قطــاع غــزة الــذي يعــده جيــش االحتــال كيانــًا معاديــًا، ويخضــع كل 
وزارات  مــن  ألي  وليــس  مبــارش  بشــكل  للجيــش  واألمنيــة  املدنيــة  شــؤونه 
الحكومــة اإلرسائيليــة، فــإن قواعــد االشــتباك فيه واســعة بشــكل يتيح لجيش 
االحتال قتل كل من يقرتب من السلك األمني رشق وشال القطاع، وهذا 
مــا كان واضحــًا خــال مســرات العودة وكــر الحصار عام 2019-2018م. 
بــل إن الجيــش لديــه تعليــات ميدانيــة خــال جــوالت التصعيــد الســتهداف 

ثانيــا: حققــت املقاومــة قــدرة جاعية عالية عى إدارة املعركة بالصورة 
التــي تريدهــا وفــق أهدافهــا املرحليــة واالســرتاتيجية دون أن تنجــّر إىل 
حــرب مفتوحــة فتقّلــل مــن حجــم الخســائر، ومتنــع املعتدي مــن الوصول 
إىل أهدافــه وتحرصهــا عــى أقــل قــدر ممكــن، وتبقــي قــدرات املقاومــة 
يف حالــة مــن الرهبــة والغمــوض وإخفــاء مــا وصلــت إليــه مــن تطويــرات 
وفــق  املفتوحــة  للحــرب  املناســبة  الفرصــة  تحــن  أن  إىل  وتجهيــزات 
تقديراتهــا وتوقيتهــا املناســب، وإىل أن تحــن هــذه الفرصــة تبقــي عــى 
توازن الردع وتبقي االحتال يف حالة من الحسابات العسرة ألي عدوان 
قــادم شــامل تشــرتك فيــه كل فصائــل املقاومــة. وقــد ظهر هــذا أيضا يف 
حرصه الشــديد عى إنهاء عدوانه قبل أن تتدحرج األمور فتصل إىل ما 

ال ُتحمد عقباه. 
بصورتــه  ظهــر  حيــث  لاحتــال،  واألخاقيــة  السياســية  الهزميــة  ثالثــا: 
والنســاء  األطفــال  مــن  قتــل  وفيــا  أوال،  للعــدوان  بدئــه  يف  البشــعة: 
واملدنيــن ثانيــا، وقــد تشــكل هــذه رضبــة قاصمــة يف محاوالتــه الخــرتاق 
املنطقــة يف التطبيــع وإقامــة عاقــات دبلوماســية وتجاريــة وسياســية، 
وعى األقل إن نجح يف اخرتاق دول التطبيع عى مستوى الدويل، فلن 
ينجــح عــى املســتوى الشــعبي أبــدا مــا دام ميــارس مثل هــذه الحاقات 

املتهّورة. 
رابعا: مل يعد هناك أّي مرّبر أو مسّوغ لدعاة السام والسكينة والهدوء 
مع هذا االحتال بحّجة عدم توفر مرّبر للعدوان وأن املقاومة هي التي 

ولــو راجعــت )إرسائيــل( قوائــم شــهداء املقاومــة الذين اغتالتهــم، وقارنتها 
ســتدرك  ذلــك،  فيهــا  تــم  التــي  والرعــة  محلهــا،  حلــت  التــي  باألســاء 
جيــًدا فشــل إســرتاتيجيتها يف هــذا املجــال، والدليل أن قــدرات املقاومة 
تصاعــدت رغــم كل عمليــات االغتيــال التي طالــت بعض قياداتها. واألهم 

أنها مل تنجح )االغتياالت( يف إنهاء املقاومة.
ثالًثــا: أن أغلــب مراكــز األبحــاث الغربيــة املحايدة تؤكــد أن قدرة املقاومة 
الفلسطينية عى جر )إرسائيل( إىل مواجهات مسلحة شاملة أو محدودة 
مقلقــة تثبــت فشــل )إرسائيــل( يف التعامــل معها بصــورة حازمة ونهائية أو 
إنهائهــا بادعــاء تحقيــق نــرص كامــل فيها، )كا فعلــت ونجحت يف حروبها 
املواجهــة،  هــذه  اعتبــار  ميكــن  وبالتــايل  العربيــة(،  الــدول  مــع  الســابقة 
وسابقاتها، هي جزء من حرب استنزاف تفرضها املقاومة عى )إرسائيل( 
هــذه  تكلفــة  وأن  الضخمــة،  إمكاناتــه  رغــم  يقهــر  يعــد  الــذي مل  وجيشــها 
الحــروب عــى )إرسائيــل( يف تصاعــد مســتمر، وأن نتيجــة كل املواجهــات 
هي فشل دولة االحتال يف تحقيق أهداف اسرتاتيجية واضحة، ويكفي 
أن تكــون النتيجــة األهــم فيــا يخــص غزة هي العجز عن اجتياحها، والعجز 
عــن قتــل روح املقاومــة التــي تنتقــل مــن جبــل إىل جيــل. ويكفــي أن تكــون 
التــي تســتطيع املقاومــة أن  النتيجــة األخــرى هــي تزايــد عــدد الصواريــخ 

تطلقها عى العمق اإلرسائيي.

هل توجد قواعد دولية أو قياسية لالشتباك؟
ال تعد قواعد االشتباك تعليات صارمة ومحددة أو قياسية واجبة االلتزام 
يف حــال االشــتباك مــع الطــرف اآلخــر، ولكنهــا قواعــد عامــة وإطــار عمليــايت 
يســمح للجيــش أو الرشطــة باســتخدام قــدر معــن مــن القــوة العســكرية ضــد 
جهــة معينــة يف ظــروف طارئــة. وعليــه فــإن قواعــد االشــتباك قابلــة للتغيــر 
والتبديــل وفقــًا للحالــة امليدانيــة، مــع مراعــاة الجوانب القانونية والسياســية 
واإلســرتاتيجية عنــد القيــام بعمــل عســكري ســواء باملبــادرة بــه أو اســتجابة 

العتداء أو تهديد من الطرف اآلخر.
ورغم أنه قد بدأ الحديث عن قواعد االشــتباك بعد الحرب العاملية الثانية 
وتحديدًا من منتصف خمســينيات القرن املايض مرورًا بالحرب الباردة؛ إاّل 
أنه ال توجد قواعد دولية أو قياسية متفق عليها، ال عى املستوى العسكري 
للجيــوش وال عــى مســتوى الرشطــة يف التعامل مــع الجبهة الداخلية، ولكن 
لــكل دولــة قواعدهــا الخاصــة، وكــذا األمــم املتحــدة التــي تــرشف عــى قوات 

حفظ السام يف العديد من الدول ومناطق النزاع حول العامل.
من يملك صالحية تحديد قواعد االشتباك؟

القيــادة  صاحيــات  مــن  العســكرية  االشــتباك  قواعــد  تحديــد  حــق  يعــد 
السياســية، مــع وجــود حــق اســتخدام الســاح والقــوة للدفــاع عــن النفــس يف 
حــال تعــرض أي رشطــي أو جنــدي للخطــر. وهو أمر -تحديــد الخطر- يختلف 

من شخص آلخر ومن بيئة ألخرى.
يف  االشــتباك  قواعــد  تطبيــق  حــول  األمريــي  الجيــش  تعليــات  وضمــن 
الصومال عام 1992 خال إدارة العمليات األمريكية هناك، تحت مسمى 
قوة املهام املشرتكة Joint Task Force )JTF(، تم تحديد قواعد اشتباك 
عى الجنود تحدد أنه "ال تتضمن قواعد االشتباك هذه حدودًا متنعك من 
حــق اتخــاذ اإلجــراء املناســب لحايــة نفســك أو وحدتــك العســكرية". وقــد 
تضمنت تلك القواعد قاعدة تؤكد أنه من حق الجنود األمريكان استخدام 
القــوة للدفــاع عــن أنفســهم يف حــال تعرضهــم لهجــوم مبــارش، أو تعرضهــم 
لتهديد بالهجوم، أو لوقف أي عمل عدايئ. بل إن تلك القواعد قد حددت 
تعريف األشخاص املدنين باعتبار التهديد الذي قد ميثلونه عى القوات 

األمريكية والحاجة للدفاع عن النفس.
يف نوفمــرب 2021 أعلــن جيــش االحتــال تغيــرا يف قواعــد االشــتباك يف 
مناطق جغرافية معينة بحيث يتم الساح للجنود باستخدام القوة املميتة 

يكــرث اســتخدام مصطلــح قواعــد االشــتباك والحديــث عــن تغيرهــا بعــد كل 
جولة تصعيد أو عدوان إرسائيي عى قطاع غزة، ولعل ذلك يرجع للطبيعة 
العسكرية التي تكون عليها تلك الحالة بن الطرفن )املقاومة الفلسطينية 
واالحتال اإلرسائيي( لدرجة أن يســتخدم االحتال القوة بشــكل مفرط يف 

القتل والتدمر.

به العدوان من قتل ودمار فإن املقاومة أيضا  رغم األمل الكبر الذي ســبّ
أصابت أهدافا ال تقّل أهمية عا حققه األعداء من أهداف: 

أوال: مجمــل الصــورة لهــذا العــدوان الــذي جعــل جيــش هــذا الكيان الذي 
يّدعــي دومــا بأنــه قــادر عــى االنتصــار عــى الجيــوش العربيــة مجتمعــة، 
صــّدر صــورة للعــامل بأنــه غــر قــادر عــى هزميــة فصيــل واحــد فلســطيني 
مقــاوم، هــذه الصــورة بعــد أن يهدأ هديــر طائراته وتصمت زمجرة دباباته 
ســيعلو صــوت املقاومــة يف  رأس هــذا املحتــّل: أنــت غــر قــادر وعاجــز 
الفلســطينية، كفــاك  مــن فصائــل املقاومــة  عــى هزميــة فصيــل واحــد 
تبّجحــا وعــد إىل رشــدك واعــرف قــدر نفســك، لســت الاعــب الوحيــد 
ولســت القــادر عــى إيــام خصومــك دون أن تتأّلــم، ولســت القــادر عــى 
الوصــول إىل أهدافــك كيفــا تريــد، لســت اليد الطــوىل يف املنطقة بل 
ســتدفع مثــن عدوانــك ولــن يكــون االحتــال رخيــص الثمــن، بــل ســيكون 
مكلفا ومدّمرا وستشــّل مدنك وأســواقك وســتتوّقف الحياة يف رشاين 
يّدعــي  كان  كــا  ترفيهيــة  رحلــة  نزهــة وال  االحتــال  يعــد  كيانــك، ال مل 
شــارون يف مثانينيــات القــرن املــايض ويصــف العــدوان عــى لبنــان بأنــه 
نزهــة صيفيــة فخــرج لــه حــزب اللــه ليحــّول االحتــال إىل كابــوس ولرفــع 
الكلفــة البرشيــة واملادّيــة ليفــّر نهايــة املطــاف الجيــش اإلرسائيــي مــن 
لبنان يف غسق الليل، وتتكّرر التجربة يف غزّة وليعود العدوان عى غزّة 
بالدمــار والوبــال عــى مســاحات شاســعة مــن مســتوطناته يف فلســطن 

املحتّلة. 

الــذي تبجحــت بــه )إرسائيــل(، والتــي قالت إنه لــن يتوقف حتى يحقق كل 
أهدافــه، قــد توقــف مبجــرد أن تدخلــت مرص واقرتحت وقًفا إلطاق النار، 
وكأن هــدف الحكومــة اإلرسائيليــة كان فقــط اســتهداف الشــهيدين تيســر 
الجعــربي وخالــد منصــور، وأن غرضهــا أو هدفهــا األســايس يتعلــق بأمــور 
انتخابية أو داخلية إرسائيلية بحتة، بدليل أن تل أبيب سارعت إىل قبول 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار، وكأنهــا كانــت متعطشــة لــه وتبحــث عنــه بفــارغ 

الصرب.
ثانًيا: إذا ما قارنا ما حققته )إرسائيل( من خال هذه العملية )استهداف 
الــذي حصــل داخــل  الرعــب  مــع  اإلســامي،  الجهــاد  مــن حركــة  قياديــن 
ماديــة  خســائر  مــن  تكبدتــه  ومــا  املقاومــة،  لصواريــخ  نتيجــة  )إرسائيــل( 
األمنــي  الفــزع  تكاليــف  أو  املقاومــة،  لصواريــخ  للتصــدي  ســواء  كبــرة 
وإخــاء املناطــق املحيطــة بغــزة(، يظهــر أن تكاليــف العــدوان كانــت عــى 
)إرسائيــل( أكــرب بكثــر مــا ادعــت أنها حققته يف عدوانها عى غزة. ويف 
هــذا املجــال يجــب التذكــر أن العقليــة العنجهيــة للقيــادات اإلرسائيليــة 
املبنية عى فكرة اغتيال قيادات معينة، عى أساس أن هذه االغتياالت 
هــي الطريقــة األنجــح يف كبــح املقاومــة، قــد فشــلت وأثبتــت غباءهــا منذ 
زمــن بعيــد، ألن املقاومــة، أي مقاومــة، وبالــذات الفلســطينية واللبنانيــة، 
أظهــرت أنهــا قــادرة عــى تعويــض هذه القيــادات بوجوه شــابة أقدر وأكفأ. 

ابتداًء ودون أي شك أن ما حدث يف غزة يف األيام الثاثة املاضية يدمي 
القلــب والعــن مًعــا. وهذه ليســت املــرة األوىل، ولن تكون األخرة. ولقد 
ُكتــب الكثــر عــن هــذه الجرميــة والجرائــم الكثــرة التــي قبلهــا، وســيكتب 
الكثــر عــن التــي ســرتتكب بحــق الشــعب الفلســطيني يف قــادم األيــام، 
وباألخــص تلــك التــي ترتكــب بحــق أبنــاء غــزة حتــى تحقيــق النــرص النهــايئ 

بإذن الله.
لكــن مــا جــرى يســتوجب مناقشــة املوضــوع مــن زوايــا أخــرى غــر تلــك 
املتعلقة بالجرائم املحزنة التي ارتكبت بحق أبناء غزة األبطال والصابرين 
الذين يثبتون يوًما بعد يوم أنهم منوذج رائع وفريد يف املقاومة والصمود 

واالحتساب.
أواًل: يجــب تثبيــت حقيقــة أن هــذا العــدوان الكبــر والدامــي والوحــي 

مرافــق مدنيــة وبنايــات ســكنية متعــددة الطبقــات داخــل قطــاع غــزة بأســلحة 
ذات قدرات تدمرية هائلة، كا حدث خال عدوانه عى قطاع غزة خال 
معركــة ســيف القــدس مايــو 2021، حيــث تــم تدمــر عــدة بنايــات ســكنية 
تتجــاوز 10 طبقــات مثــل بــرج هنــادي الســكني وأبــراج تجاريــة تحتــوي عــى 
مؤسســات إعاميــة محليــة ودوليــة مثــل بــرج الــرشوق وبــرج الجوهــرة وبــرج 

الجاء وسط مدينة غزة. 
لقــد اســتطاعت املقاومــة الفلســطينية إرســاء قواعــد اشــتباك تعتمــد عــى 
مــن  مياديــن  عــدة  يف  ونجاحهــا  العســكرية،  قوتهــا  مراكمــة  بفعــل  "الــردع" 
املواجهــة مــع االحتــال، فيــا يتعلــق بأرس جنود خــال العمليات الربية يف 
غزة وعى حدودها، كا حدث مع الجندي "جلعاد شاليط" عام 2006م، 
خــال  أرسا  اللَذْيــن  جولــدن"  "هــدار  والضابــط  أرون"  "شــاؤول  والجنــدي 
العــدوان عــى غــزة عــام 2014. ولعــل إحــدى أهــم نتائــج الجولــة العســكرية 
األخــرة )7-5 أغســطس 2022(  أن املقاومــة حافظــت عــى الــردع الــربي 
لاحتــال، وأن اجتيــاح غــزة ال يــزال أكــرب كوابيســه التــي يتجنبهــا أي ســيايس 

إرسائيي منوط به اتخاذ القرار.
ماذا بعد؟

لقد اســتطاعت املقاومة أن تكر بعض قواعد االشــتباك اإلرسائيلية، من 
العســكرية والسياســية يف أي وقــت، وكذلــك  القيــادات  اســتهداف  قبيــل 
مــا أعلنــه االحتــال أن كل بالــون حــارق ســرد عليــه الجيــش باعتبــاره يعــادل 
صاروخــًا. إضافــة إىل قــدرة الطرفــن عــى تجاهــل الــرد يف بعــض الحــاالت 
االســتنزاف  مــن  حالــة  يف  الدخــول  بعــدم  مرتبطــة  إســرتاتيجية  العتبــارات 
القصــف  مــن  حــاالت  عــدة  املقاومــة  بامتصــاص  حــدث  كــا  املســتمر، 
ملواقعهــا أو مراصدهــا غــر املأهولــة، يف مقابــل تجاهــل الجيــش الــرد يف 
أحــداث انطــاق صواريــخ مــن غــزة أثبتــت املقاومــة مــن خــال الوســطاء أنهــا 

أطلقت بالخطأ نتيجة ظروف الطقس.
وطبيعــة  امليدانيــة  املعطيــات  بحســب  تتغــر  االشــتباك  قواعــد  تــزال  ال 
الجغرافيــة السياســية، مثــل طبيعــة الربــط بــن الســاحات الفلســطينية األربع 
جبهــات  تعــدد  إىل  وصــواًل  وغــزة(،  املحتــل  والداخــل  والضفــة  )القــدس 
املقاومة الداخلية والخارجية، واســتهداف القيادات العســكرية والسياسية 
استباقيا، وتدمر املنشآت واملرافق االقتصادية، وقتل املواطنن اآلمنن 

يف بيوتهم.

تعطي االحتال الفرصة لاعتداء عى الشــعب الفلســطيني، "ال يا روح 
إّمــك" االحتــال ال يحتــاج إىل مــرّبر ملارســة العــدوان، ألن العــدوان يف 
صميــم روحــه ومــزروع يف أعــاق أعاقــه وألنــه ال يوجــد احتــال محــرتم 
أبــدا، مــا املــرّبر الــذي جــاء بهــم عى هذه الباد؟ مــا املرّبر الذي دفعهم 
إىل تدمــر وتهجــر قرابــة ثامثائــة وســتن مدينــة وقريــة فلســطينية عــام 
مثانيــة وأربعــن؟ هــذا العــدوان الــذي تأّبــط فيــه رّشا بشــكل ال لبــس فيــه 
ال يــدع لهــؤالء الذيــن يطلعــون علينــا كّل مــرّة ليكيلوا اللوم عى املقاومة 
ويّدعون القلب الحنون والحّس املرهف والحرص عى األرواح والدماء 
بحجــة ســّد الذرائــع وأن ال نقــّدم لاحتــال مــا يدفعــه للعــدوان، هــا هــو 
مكشــوف مفضــوح للعيــان يعتــدي دون وجــود أّي مــرّبر بــل ينتهــز فرصــة 

االستجابة لتدخات الوسطاء والتعاطي معها بإيجابية كبرة.
ميارســون  أوالد  وكأنهــم  الكيــان  هــذا  يف  القــرار  صّنــاع  ظهــر  خامســا: 
لعــرض  ودفعتهــم  والحزبيــة  االنتخابيــة  الحســابات  تداخلــت  السياســة، 
عضاتهــم بطريقــة تقــزّم مــن صورتهــم مــن خــال محاولــة بائســة الفتعــال 
حرب عى مقاسهم الصغر، بّهتوا صورة الجيش والدولة والقيادة ذات 
املســتوى العــايل مــن التفكــر وصناعة األهــداف الكبرة إىل أهداف مع 
كل محاوالتهــم تضخيمهــا، إال أنهــا ظهــرت بصورتهــا الحقيقيــة، فأظهــرت 
ضحالة تفكرهم وكم هو هذا الكيان عاجز عن إنتاج قيادة جديدة تكاد 

تشبه القيادات املؤسسة لهذا الكيان. 
الحصاد كبر أكتفي بهذه الخمسة.

وهذا ما عربت عنه مجلة االيكونوميســت الربيطانية واســعة االنتشــار يف 
عددهــا ، والتــي قالــت فيــه انــه )رغــم النجاحات اإلرسائيلية العســكرية يف 
استهداف قيادات يف املقاومة، إال أن الحقيقة املهمة تظل تقول إن غزة، 
هذه املقاطعة الصغرة املحاطة من كل جانب بأراٍض فلسطينية محتلة 
إرسائيليــا، اســتطاعت وتســتطيع دامًئــا أن تســحب القيــادات اإلرسائيليــة 
إىل التورط يف عمليات تجلب لألرايض املحتلة وللحكومات اإلرسائيلية 
االضطرابــات(. بكلمــة أخــرى إن النجاحات العســكرية اإلرسائيلية بالنتيجة 
تفشــل يف تحقيق األمان واالســتقرار الذي تصبو له القيادات اإلرسائيلية 
وهو ما بدا بسبب قلقا كبرا للمستوطنن، وان املقاومة هي التي تنجح 
يف بث الرعب سواء بن الناس أو داخل الحكومة. وإذا كان هذا الرعب 
محصورا يف الحزام املحيط بقطاع غزة يف الســابق، فانه اصبح يوما بعد 

يوم يتمدد حتى وصل إىل سكان تل ابيب نفسها.
املحصلــة النهائيــة لهــذه املواجهــة القصــرة، عــى الرغــم مــن شــدتها، إال 
أن نتائجهــا مل تظهــر بعــد. )إرسائيــل( تكــذب عندمــا تقــول إنهــا حققــت 

اهدافها .
لــكل  الذيــن ســقطوا يف هــذه املواجهــة والدعــاء  لــكل الشــهداء  الرحمــة 
الجرحــى بالشــفاء. وكل الحــب والتبجيــل ألبنــاء غــزة األبطــال الصامديــن، 

وإن ينرصكم الله فا غالب لكم.

تغيري قواعد االشتباك بني المقاومة واالحتالل

حصاد المقاومة الفلسطينية يف هذا العدوان

العدوان األخري عىل غزة العزة والصمود

د. ناجي شكري الظاظا

د. سعد ناجي جواد
رأي اليوم

لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية إرساء 
قواعد اشتباك تعتمد على »الردع« بفعل 
مراكمة قوتها العسكرية، ونجاحها في 
عدة ميادين من المواجهة مع االحتالل، 
فيما يتعلق بأسر جنود خالل العمليات 
البرية في غزة وعلى حدودها، كما حدث 
مع الجندي »جلعاد شاليط« عام 2006م، 
والجندي »شاؤول أرون« والضابط »هدار 
جولدن« اللَذْين أسرا خالل العدوان على 
غزة عام 2014. ولعل إحدى أهم نتائج 
الجولة العسكرية األخيرة )5-7 أغسطس 
2022(  أن المقاومة حافظت على الردع 
البري لالحتالل، وأن اجتياح غزة ال يزال أكبر 
كوابيسه التي يتجنبها أي سياسي إسرائيلي 
منوط به اتخاذ القرار.

وليد الهوديل

حققت المقاومة قدرة جماعية عالية على 
إدارة المعركة بالصورة التي تريدها وفق 
أهدافها المرحلية واإلستراتيجية دون أن 
تنجّر إلى حرب مفتوحة فتقّلل من حجم 
الخسائر، وتمنع المعتدي من الوصول إلى 
أهدافه وتحصرها على أقل قدر ممكن، 
وتبقي قدرات المقاومة في حالة من 
الرهبة والغموض وإخفاء ما وصلت إليه من 
تطويرات وتجهيزات إلى أن تحين الفرصة 
المناسبة للحرب المفتوحة وفق تقديراتها 
وتوقيتها المناسب.
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات- املحافظات الجنوبية أن شــركة ســفن المحيط 
لالستشــارات الفنيــة واملســجلة كرشكــة أجنبيــة وميثلهــا الســيد/ منــر 
زهــر أبــو شــعبان ووكيلهــا املحامــي/ محمــد مــريض عاشــور تقدمــت بطلــب 
لفتــح فــرع لهــا للعمــل يف املحافظــات الجنوبيــة بحيــث يكــون: عنــوان الفــرع 
يف )محافظــة غــزة _ الرمال-مفــرق فلســطني-عامرة الســويس-ط3( ويحــق 
للرشكــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع الجديــد 

وفقا للقانون. تحريرا يف 2022/08/08م. 
املستشار/يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطنني: 1. رشوق سميح حسن الكومي

2.حمزة محمود عيل الكومي، 3.عيل محمود عيل الكومي 
4. صهيب محمود عيل الكومي ، 5. محمود محمود عيل الكومي

 وذلك بوصاية عىل القرص املذكورين أعاله الســيدة / رشوق ســميح حســن 
الكومــي وتحمــل الهويــة رقــم )801328089( مبوجــب وصايــة صــادرة عــن 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية رقم )2/39( الصادرة بتاريخ 2013/5/16.

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني الكرام بأنه 
قد تقدم إليها املواطنون املذكورون أعاله بطلب الحصول عىل منح خدمات ملنزلهم 
القائــم والــذي يتكــون مــن دور أريض يف أرض القســيمة رقــم )19( مــن أرض القطعــة رقم 
)978( عــىل مــا مســاحته )173( مــرا مربعــا الواقعــة يف نفــوذ بيــت الهيــا بالقــرب مــن 
صيدليــة العامــودي والتــي يحدهــا مــن الــرشق منــزل الســيد محمود أبو نحــل ومن الغرب 
منزل رائد مطر وإخوانه ومن الشــامل منزل الســيد ســميح الطناين ومن الجنوب شــارع 

بعرض 6 مر وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 
املواطنــني  ملكيــة  مســتندات  أو  ذلــك  عــىل  االعــراض  الحــق يف  لــه  فمــن  لــذا 
املذكورين أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعراضه 
خــالل )15( يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلــة اإلنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــىل أرض املواطنــني املذكوريــن أعــاله لدى املحكمــة املختصة وإال لن 
يلتفــت ألي اعــراض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة بدراســة وعــرض موضوع 
املواطنني املذكورين أعاله مرة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية. 
م. عالء محمد سهيل العطار / رئيس بلدية بيت الهيا 
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا  

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي 

بلدية بيت الهيا 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

في الطلب رقم 2022/682 - في الطلب رقم 2022/647 
في الدعوى 2022/203

املســتدعي ســامر ســعد عودة األغا باألصالة عن نفســه وباإلضافة لباقي ورثة 
جــده عــودة مصطفــى األغــا مــن خانيونــس شــارع صــالح الديــن بجــوار معــرصة 
وايف هويــة رقــم )800822140(، وكيــاله املحاميــان عبــد اللــه خليــل الفــرا 

وحسني محمد أبو لطيفة - خان يونس. 
املستدعى ضده/ محمد سعد رضوان الجبور باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لوالــده ســعد رضــوان الجبــور ولورثــة جدتــه آمنــة مصطفــى األغــا املقيمني يف 
مــرص وموطنهــم املختــار مكتــب املحامــي محمــد إبراهيــم الســقا خــان يونس 

مقابل دوار أبو حميد.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي أقام عليك الطلب 
رقــم 2022/647 لــدى محكمــة بدايــة خــان يونــس اســتنادا إىل مــا يدعيه يف 

الئحة طلبة املرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة.
لذلك يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ 
تبليغــك بهــذه املذكــرة كــام يقتــيض أن تــودع قلــم املحكمــة ردك التحريــري 
خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة، علام بأنــه تحدد 
جلسة يوم األحد املوافق 2022/9/4 لنظر الدعوى، وليكن معلوما لديك 
أنــك إن تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي الســر يف الدعــوى حســب 

األصول، تحريرا يف: 2022/8/8م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
في القضية رقم )2019/2473( - في الطلب رقم )2021/1252(

في الطلب رقم )2022/1626(
املســتدعي: حســن عــيل محمــود أبــو ســيدو باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة 
لباقي ورثة وتركة والده املرحوم/ عيل محمود أبو سيدو – من سكان الرمال 

الجنويب هوية رقم )951903590(.
 وكيله / أمجد خميس عصفور املحامي.

املستدعى ضده: مأمون محمد إبراهيم حامدة – من غزة شارع يافا بجوار 
مدرسة يافا. 

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
قــد  أعــاله  أن املســتدعي املذكــور  أعــاله مبــا  اىل املدعــى عليــه املذكــور 
رقــم  القضيــة  عــن  واملتفــرع   )2021/1252( رقــم  الطلــب  عليــك  أقــام 
)2473/2019( صلــح غــزة وذلــك اســتنادًا ملــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى، 
بتاريــخ  )األربعــاء(  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليكــم  يقتــيض  لذلــك 
2022/9/7م الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك 
أنــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك حــارضا، 

حرر يف: 2022/8/3م
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: أكرم أبو السبح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

 لدى محكمة صلح دير البلح املوقرة 
يف الطلب املدين رقم: 2021/650 )إيداع األجرة السنوية(

يف طلب النرش املستبدل رقم: )2022/271( 
يف الدعوى رقم )2020/435( 

املســتدعية/ مريــم ســامل حســني أبــو زايــد – من ســكان قريــة املصدر هوية 
رقم )903220937(.     وكيلها املحامي/ يونس مجدي أبو معيلق.

املســتدعى ضــده/  عبــد الحكيــم مــوىس عبــد الغفــري – العنــوان- الزوايدة 
شارع صالح الدين محطة بهلول للبرول مقر رشكة الغفري.
نوع الطلب/ إيداع األجرة السنوية لدى صندوق املحكمة.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف الطلب املدين رقم: 2021/650

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله، مبــا أن املســتدعية املذكــورة أعــاله 
قــد تقدمــت لــدى محكمــة صلــح ديــر البلــح املوقــرة بالطلــب املــدين رقــم 
املحكمــة  صنــدوق  يف  الســنوية  األجــرة  إيــداع  موضوعــه   )2021/650(
وذلك استنادًا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها يف الطلب ، ولذلك يقتيض 
عليــك الحضــور لهــذه املحكمــة يوم االثنني املوافق 2022/9/12 الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحــًا كــام يقتــيض عليــك أن تــودع ردك التحريري خالل 
مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هذه املذكرة وليكــن معلومًا أنك 
إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية أن تســر يف دعواهــا باعتبــارك 

حارضا حسب األصول ومن ثم يجوز اصدار الحكم بحقك حضوريًا.
تحريرًا يف: 2022/6/28م.

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح 
األستاذ / محمود املزين

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التفصيلــي  المخطــط  علــى  النهائــي  التصديــق 
)RT13( للشارع رقم

منطقة تنظيم: بني سهيال
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)3( بجلســتها رقــم )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
حــي   -)RT13( رقــم  للشــارع  التفصيــيل  املخطــط  عــىل  النهــايئ  التصديــق 
 )RT10( شــامال والشــارع رقــم )RT20( الربــاط املحصــور بــني الشــارع رقــم
جنوبــا بعــرض )16( مــر وارتــداد )5( مــر املــار يف القســائم رقــم ) 6-8-9 ( 
مــن القطعــة رقــم )224( الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصادر 
عن اللجنة املركزية واملنشــور يف جريدة )فلســطني( بتاريخ  2022/2/24 
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
أيهــام  يوميتــني محليتــني  أو يف صحيفتــني  الرســمية  الجريــدة  اإلعــالن يف 

أقرب، وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي 

)MA17( للشارع رقم
منطقة تنظيم: بني سهيال

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة عــن قرارها رقم 
)4( بجلســتها رقــم ) 2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )MA17( - حــي 
مكــة املحصــور بــني الشــارع رقــم )MA10( شــامال والشــارع رقــم )6( جنوبــا 
بعــرض )12( مــر بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم ) 14-13-12 ( مــن 
القطعــة رقــم )223( الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عن 
اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريــدة )فلســطني( بتاريــخ  2022/2/24 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب
وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

)SM02( إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم
منطقة تنظيم: بني سهيال

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)2( بجلســتها رقــم )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
إيداع املخطط التفصييل للشــارع رقم )SM02( املحصور بني الشــارع رقم 
)2( شــامال والشــارع رقــم )11( جنوبــا بعــرض )8( مــر بــدون ارتــداد املــار يف 
القســائم رقــم )37-36( مــن القطعــة رقــم )216( لالعراض خالل مدة ســتني 

يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عىل خارطة املــرشوع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بني سهيال. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

التنمية االجتماعية باشرت تقديم مأوى ومساعدات إغاثية

وزارة األشغال: 3 ماليني دوالر أرضار 
قطاع اإلسكان يف العدوان األخري

غزة/ رامي رمانة:
أن  واإلســكان،  العامــة  األشــغال  وزارة  أعلنــت 
االحتــالل اإلرسائيــيل هــدم يف عدوانــه األخــر عىل 
قطــاع غــزة )18( وحــدة ســكنية كامــاًل، وتســبب يف 
ســكنية  وحــدة   )1746( يف  وجزئيــة  بليغــة  أرضار 
مقــدرة قيمــة الــرر بـــ)3( ماليــني دوالر، يف حــني 
يف  بــدأت  إنهــا  االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  قالــت 
تقديــم مســاعدات عاجلــة للمترريــن وتأمني بدل 

سكن.
وأوضــح وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان م. 
ناجــي رسحــان، يف مؤمتــر صحفــي مشــرك عقــده 
أمــس، مــع وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة د. غازي 
أنــه مــع  حمــد يف مكتــب اإلعــالم الحكومــي بغــزة، 
العــدوان الجديــد يصبــح مــا يقرب من 2200 وحدة 
متويــل  يتوفــر  مل  متبقيــة  كلًيــا  مهدومــة  ســكنية 
بقرابــة  تكلفتهــا  وتقــدر  اآلن  إعامرهــا حتــى  إلعــادة 
القطــاع  أرضار  بتعويضــات  ناهيــك  دوالر،  مليــون 
االقتصــادي )الصناعــي والتجــاري والزراعــي( وبقيــة 
القطاعــات األخــرى التــي مل ُيعــد إعامرهــا حتى اآلن 

والتي تقدر بإجاميل 875 مليون دوالر.
وبــني رسحــان أن عمليــة اإلعــامر تواجــه تحديــات، 
أهمهــا: غيــاب مانحــني حقيقيــني ســوى قطــر ومرص 
ضعًفــا  هنــاك  وأن  الصديقــة،  الــدول  مــن  وقليــل 
واضًحا يف حجم التمويل املتوفر مقارنة باالحتياج 
عــىل  ضغًطــا  االحتــالل  ميــارس  كــام  املطلــوب، 
بعــض  واســتثناء  األعــامر  عمليــة  لتأخــر  املانحــني 
عــن  الســلطة  تخــيل  جانــب  إىل  منهــا،  القطاعــات 
دورهــا يف حــث ومتابعــة املانحــني وتوفر التمويل 

الالزم لعملية اإلعامر.
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  رسحــان  وناشــد 
واالتحــاد األورويب بتقديــم الدعــم العاجــل والــالزم 
الســتكامل برامــج اإلعــامر والبــدء يف برامــج التنميــة 
ــا البنــك اإلســالمي للتنميــة  يف كل القطاعــات، حاثًّ
عىل إرسال مبعوث خاص عىل قطاع غزة للوقوف 
عــىل احتياجــات القطــاع يف مجــال اإلغاثة واإلعامر 

والتنمية.

كام دعا مرص إىل عقد مؤمتر دويل إلعامر وتنمية 
قطاع غزة عىل غرار مؤمتر 2014.

األشــغال  وزارة  طواقــم  أن  إىل  رسحــان  ولفــت 
العامــة بــارشت عقــب وقــف العــدوان عــىل القطــاع 
لــألرضار يف كل املناطــق  ــا تســجياًل دقيًقــا  ميدانيًّ
املخيــامت  مناطــق  ذلــك  يف  مبــا  املســتهدفة 

الفلسطينية.
من جهته قدر املدير العام لإلعامر بوزارة األشغال 
العامــة واإلســكان م.محمــد عبــود حجــم الــرر يف 
ماليــني  بــــ3  األخــر    العــدوان  يف  اإلســكان  قطــاع 

دوالر.
وقال عبود لصحيفة لـ"فلسطني": إن "الهدم الكيل 
يف مدينــة غــزة بلــغ )9( وحــدات ســكنية، والجــزيئ 
وحــدات   )7( رفــح  ويف  ســكنية،  وحــدة   )1576(
وشــامل  ــا،  جزئيًّ هدًمــا  وحــدة  و)34(  ــا،  كليًّ هدًمــا 
ــا وحــدة واحــدة، و)88( وحــدة هدًما  غــزة هدًمــا كليًّ
ا واحــد و)41( هدًما  ــا، وخــان يونــس هدًمــا كليًّ جزئيًّ

ا". ا، والوسطى )7( هدًما جزئيًّ جزئيًّ
مــن جهتــه، أوضــح وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة 
إىل  وصلــت  الــوزارة  طواقــم  أن  حمــد  غــازي  د. 
جميــع األرس املتــررة مــن جراء العدوان وســجلت 
احتياجاتها من مسكن ومأكل واحتياجات منزلية.

وبــني حمــد أنــه حصــل عــىل موافقــات مبدئيــة مــن 
إيجــار  بــدل  لتقديــم  وخريــة  أهليــة  مؤسســات 
لــألرس التــي مل يعــد لها ســكن ورفدها باالحتياجات 
تســعى  كــام  فعــاًل،  بذلــك  بــدأت  وقــد  األساســية 
الشــهداء  ألرس  عاجلــة  إغاثــة  تقديــم  إىل  الــوزارة 

والجرحى.
ويف الســياق، دعا ســالمة معروف، رئيس املكتب 
املؤمتــر،  خــالل  كلمــة  يف  الحكومــي،  اإلعالمــي 
اســتمرار  لعــدم  "التدخــل  إىل  الــدويل  املجتمــع 
عــىل  إرسائيــل  متارســه  الــذي  الجامعــي  العقــاب 

سكان قطاع غزة".
ووّجه معروف نداء استغاثة إىل "املجتمع الدويل 
عــن  الحصــار  رفــع  بــرورة  املعنيــة  واملؤسســات 

غزة".

العبادلة يعلن إعادة تشغيل 3 توربينات في محطة التوليد
استئناف توريد سلع غذائية ومحروقات 

لقطاع غزة عرب "كرم أبو سالم"
غزة/ رامي رمانة: 

االحتــالل  ســلطات  اســتأنفت 
ســلع  توريــد  أمــس،  اإلرسائيــيل 
إىل  ومحروقــات  وطبيــة  غذائيــة 
قطــاع غــزة عــر معــر كرم أبو ســامل 
توقــف  بعــد  القطــاع  رشق  جنــوب 

دام أسبوًعا.
للجــامرك  العــام  املديــر  وأوضــح 
الزيــاين  جــامل  املاليــة  وزارة  يف 
لصحيفة "فلســطني"، أن ســلطات 
االحتالل ســمحت، أمس، بإدخال 
الكهربــاء،  توليــد  ملحطــة  ســوالر 

وأعالف، ومواد غذائية".
ســلطات  أن  إىل  الزيــاين  وأشــار 
قبــل  تســمح  كانــت  االحتــالل 
اإلغــالق بإدخــال 300 شــاحنة مــن 
واملســتلزمات  الغذائيــة  الســلع 
واملــواد  واملحروقــات  الطبيــة 
اإلنشائية واملســاعدات الخارجية 

ا. إىل قطاع غزة يوميًّ
فتــح  االحتــالل  ســلطات  وأعــادت 
التوصــل  بعــد  التجــاري  املعــر 
بــني  النــار  إطــالق  وقــف  التفــاق 
الفلســطينية واالحتــالل  املقاومــة 
عــدوان  بعــد  مرصيــة،  برعايــة 
ارتقــى  أيــام متتاليــة  اســتمر ثالثــة 
وأصيــب  شــهيًدا   46 خاللهــا 

املئات بجراح.
والحــدود  املعابــر  هيئــة  وذكــرت 
يف بيــان لهــا أن 4 شــاحنات وقــود 
القطــاع  دخلــت  الكهربــاء  ملحطــة 
حتى ما قبل ظهر أمس، وتوقعت 
شــاحنة   30 إىل  العــدد  يرتفــع  أن 

حتى ساعات املساء.
املعــر  أن  الهيئــة  وأوضحــت 
إلدخــال  ــا  جزئيًّ يعمــل  التجــاري 

باملحروقــات  محملــة  شــاحنات 
الغذائيــة  واملــواد  واألعــالف 

واملواد الطبية لقطاع غزة.
مديــر  أوضــح  الســياق،  ويف 
لتوليــد  غــزة  رشكــة  يف  التشــغيل 
الكهرباء، سامي العبادلة أنه جرى 
توليــد  محطــة  تشــغيل  اســتئناف 
دخــول  عقــب  الوحيــدة  الكهربــاء 

السوالر إليها.
لصحيفــة  العبادلــة  وبــني 
 3 تشــغيل  تــم  أنــه  "فلســطني" 
وهــي  املحطــة،  يف  توربينــات 
تعطــي كميــة كهربــاء 75 ميجاواط 
يلــزم  أنــه  إىل  مشــًرا  يومًيــا، 
لتشــغيل التوربينــات نحــو )380( 

ألف لر من السوالر يومًيا.
العالقــات  مديــر  قــال  جانبــه،  مــن 

) تصوير/ يارس فتحي ( دخول الوقود إىل محطة الكهرباء    

لهــا يف أعقــاب اســتمرار ســلطات 
االحتالل إغالق املعر التجاري.

ومع عودة محطة الكهرباء للعمل، 
ســتتمكن البلديــات -وفــق ثابــت- 
مــن تقديــم خدماتهــا إذ يوجــد يف 
قطــاع غــزة 25 بلديــة، ويبلــغ عــدد 
عليهــا  تــرشف  التــي  امليــاه  آبــار 
بــًرا، وهــي تضــخ   250 البلديــات 
للمنــازل،  كــوب  ألــف   250 يومًيــا 
يف حــني أن عــدد محطات الرصف 

العامــة واإلعــالم يف رشكــة توزيــع 
الكهربــاء محمــد ثابــت: إن طواقــم 
كميــات  اســتالم  بــدأت  الرشكــة 
محطــة  مــن  املنتجــة  الكهربــاء 
وضــخ  تشــغيلها  بعــد  التوليــد 
عــىل  وتوزيعهــا  الكميــات  هــذه 

املحافظات.
وأكــد ثابــت لصحيفــة "فلســطني" 
أن املواطنــني سيلمســون تحّســًنا 
التوزيــع،  جــدول  عــىل  تدريجًيــا 
تبــذل جهــوًدا  وأن طواقــم الرشكــة 
استثنائيًة من أجل تحقيق ذلك".

واملــوارد  الطاقــة  ســلطة  وكانــت 
الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، اضطــرت 
إىل وقف عمل املحطة عن العمل 
كامــاًل منتصــف الســبت املايض، 
املخصــص  الوقــود  نفــاد  عقــب 

محطــات   3 الكــرى  الصحــي 
مركزيــة، وعــدد مضخــات الــرصف 
80 مضخــة، وهــي تضــخ  الصحــي 
أن  حــني  عــىل  كوًبــا،   150 ــا  يوميًّ
كميــة النفايــات التــي يتــم جمعهــا 

يومًيا تقدر بـ2000 طن.
كام ســتتمكن القطاعات اإلنتاجية 
بعــد فتــح املعــر التجــاري وإدخال 
الوقــود مــن اســتئناف نشــاطها، إذ 
ســبق أن حــذر نائــب رئيــس اتحــاد 
أســامة  الفلســطينية،  الصناعــات 
النعســان مــن نقص إنتــاج املصانع 
قدرتهــا  وعــدم  الغذائيــة  خاصــة 
املحــيل  الســوق  تزويــد  عــىل 
اســتمر  إن  الســلعية  باحتياجاتــه 

إغالق معر كرم أبو سامل.
الــروة  قطــاع  ســيتدارك  كــام 
فادحــة  خســائر  تحمــل  الحيوانيــة 

خاصة يف قطاع تربية الدواجن.
ووفــق تقديــرات وزارة الزراعــة فــإن 
قطــاع غــزة يحتــوي عــىل )1640( 
و)288(  الحــم،  دجــاج  مزرعــة 
و)286(  بيــاض،  دجــاج  مزرعــة 

مزرعة حبش.
اللحــوم الحمــراء  ويف قطــاع تربيــة 
يوجــد )72( ألــف رأس مــن األغنــام 
مــن  رأس  و)2500(  واملاعــز، 
رأس  و)7000(  الحلــوب،  األبقــار 

من العجول وفق وزارة الزراعة.

رصف رواتب الموظفني 
غًدا بحد أدىن 1800 شيقل

غزة/ فلسطني: 
رواتــب  رصف  موعــد  عــن  الحكومــي،  العمــل  متابعــة  لجنــة  أعلنــت 

املوظفني الحكوميني يف قطاع غزة.
وقالــت اللجنــة يف اجتــامع طــارئ لهــا أمــس، إنهــا اتخــذت قــراًرا بــرصف 
رواتــب املوظفــني بــدًءا مــن غــد األربعــاء، بنفــس النســبة 60 % وبحــد 

أدىن 1800 شيقل.
وأكدت أن الرصف جاء عىل الرغم من صعوبة الوضع املايل واستمرار 

العجز لدى وزارة املالية.
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FELESTEENONLINE

CALL FOR TENDER

Project: Gaza H2.0: Innovation and Water 

Efficiency
The Palestinian Hydrology Group (PHG), a nongovernmental 
organization and an independent specialized institution 
dedicated to develop and protect the water and environmental 
resources. PHG in partnership with WeWorld-GVC and 
Technische Universität Berlin is conducting a bidding process 
and invites your submission of a proposal to provide PHG, 
within their requirements, for: 
Capacity Building and Awareness Raising Events for KYM, 
CSOs and Citizens on Water Management and Misuse, 
Costs and Regulations (250 Individuals)
Consultancy Description:

Consultancy service will be carried out by a consultancy 
firm specialized in capacity buildings trainings to build the 
customers capacity on water management and misuse, costs 
and regulations. In addition, the consultancy firm will conduct 
a KAP study for the beneficiaries to assess their related 
knowledge, attitude, practices and experience to develop a 
propriate training matrix with detailed subtitles and topics.
RFP dossier can be obtained by qualified consultant firms and/
or interested parties (Sunday   07/ 08/ 2022  to Wednesday 
10/ 08/ 2022 from 08:30_03:00), the below address:

PHG Gaza Office 
Saqallah Building, 2nd Floor, Al-Shohdaa St.,

Gaza city, Palestine
Telephone:     +972 (08) 2866868 <

Mobile:  +970 597105338
The expected duration of works under contract is 8 months (51 
working days), starting from the effective date of the contract. 
Proposal must be delivered to the PHG Office by “Sealed 
envelopes” to the address shown above before 12:00 pm 
on 11/ 08/ 2022. Late bids will not be accepted.
Pre-Bid meeting on 09/ 08/ 2022 at 11:00 AM at PHG Gaza office.
Bids shall be valid for a period of 120 days starting from the 
date of proposal opening. Bids must be accompanied by 
a Bid bond guarantee in term of certified bank check or a 
bank guarantee equivalent to 5% of the total tender value 
to the order of PHG, both valid for 120 calendar days.
Bids will be subjected to technical and financial evaluated.

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

REHABILITATION 

Maintenance OF WAR AFFECTED PUBLIC WASH NETWORKS

 < PI-GZ-02031>

Action Against Hunger is a global humanitarian organization that takes 
decisive action against the causes and effects of hunger. We save the 
lives of malnourished children. We ensure families can access clean 
water, food, training and healthcare. We enable entire communities to 
be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 
non-political, non-religious, non-profit organization.
Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza 
Strip) intends to award a supply & works Contract for the 
Maintenance of war affected public WASH NETWORKS
* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered 
with the Gaza Chamber of Commerce & Industry or with 
the Contractors Union. A contractor (minimum 3rd degree) 
maintenance of public infrastructure networks (water/
wastewater and stormwater networks) can participate in this bid.
Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna -  Logistics Officer
E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org

Phone:  0594799970    
Bidding documents can be collected from above source from 
August 07th 2022 09:00 AM until 21st  August 2022 12:00 PM. 
The contractor must send contractor union classification certificate.
Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the 
proposed offer’s amount for each lot in euros valid for 90 days starting 
from the date of submission; personal cheques will not be accepted.
Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all 
contractors participating in the biding process to attend at 
the specified time in the tender document.
The deadline for submission of bids by the contractors is 
01st September 2022 at 14:00 (Gaza time)
Action Against Hunger does not bind itself to award the 
bid to the lowest bid or any bid and reserves the right to 
accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation 
of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in the 
newspaper and on the website, which will be around 1200 ILS)

إعالن مزايدة علنية
تعلــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي عــن رغبتهــا بإجــراء 
مزايدة علنية فك وبيع أبواب وشــبابيك ووحدات اإلنارة 
التوزيــع والمــراوح واألباريــز وحديــد  والكوابــل ولوحــات 
الحماية للشبابيك وحديد الحماية للممرات… إلخ، وذلك 

في المبنى المتضرر في مدرسة بلقيس الثانوية.
شروط المشاركة في المزايدة:

1. ميكــن الحصــول عــى وثائــق املزايدة ومعاينة املبنى من خالل زيارة مقر 
وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل –اإلدارة العامــة لألبنيــة –غــزة –تــل الهوا حتى 
الســاعة الواحــدة والنصــف مــن بعــد ظهــر أيــام الــدوام الرســمي ولغايــة يــوم 

الثالثاء املوافق 2022/08/09م.
2. مثن العطاء: 100 شيكل كرسوم غري مسرتدة.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  للموقــع  ميدانيــة  زيــارة  ســتنظم  املوقــع:  زيــارة   .3
2022/08/10م، ويكون االلتقاء الساعة العارشة صباًحا يف اإلدارة العامة لألبنية.

4. كفالة دخول عطاء املزايدة 1000 دوالر أمرييك.
5. تسليم العروض: يتم تسليم العروض يف مقر وزارة الرتبية والتعليم العايل 
بــاإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة يف ظــرف مغلــق ومختــوم يف موعــد أقصــاه 

الساعة الحادية عرشة صباًحا من يوم الخميس املوافق 2022/08/11م.
6. تأمني مبلغ 100 % من قيمة مبلغ الرتسية قبل استالم املوقع.

7. يلتــزم مــن ترســو عليــه املزايــدة بإنجــاز األعــال خــالل مــدة 20 يوًمــا تبدأ 
من تاريخ ترسية العطاء.

8. موعــد فتــح العــروض: الســاعة الحاديــة عــرشة مــن صبــاح التاريــخ املحــدد 
يف الجــدول أعــاله يف جلســة علنيــة يف مقــر وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل 

-اإلدارة العامة للشؤون املالية.
9. شروط عامة:

1.  أجــور اإلعــالن والنــرش عــى مــن يرســو عليــه العطــاء عــى أن تدفــع عنــد 
توقيع العقد.

بــاإلدارة العامــة لألبنيــة/وزارة الرتبيــة والتعليــم  لالستفســار ميكــن االتصــال 
العايل عى الهاتف التايل:  082641260.

وزارة الرتبية والتعليم العايل

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم العايل

اإلدارة العامة لألبنية

دولة فلسطني
وزارة الرتبية والتعليم العايل

اإلدارة العامة لألبنية
إعالن مزايدة علنية

)هدم المبنى المتضرر في مدرسة بلقيس الثانوية(
تعلن وزارة الرتبية والتعليم العايل عن رغبتها بإجراء مزايدة 

علنية لهدم املبنى املترضر يف مدرسة بلقيس الثانوية.
شروط المشاركة في المزايدة:

1. ميكــن الحصــول عــى وثائــق املزايــدة و معاينــة املبنــى مــن خــالل زيــارة 
مقــر وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل – اإلدارة العامــة لألبنيــة –غــزة –تــل الهوا 
حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف مــن بعــد ظهــر أيــام الــدوام الرســمي ولغايــة 

يوم الثالثاء املوافق 2022/08/09م.
2.  مثن العطاء: 100 شيكل كرسوم غري مسرتدة.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  للموقــع  ميدانيــة  زيــارة  املوقــع: ســتنظم  زيــارة   .3
اإلدارة  يف  صباًحــا  العــارشة  الســاعة  االلتقــاء  ويكــون  2022/08/10م، 

العامة لألبنية.
4. كفالة دخول عطاء املزايدة 1000 دوالر أمرييك.

5. تســليم العــروض: يتــم تســليم العــروض يف مقــر وزارة الرتبيــة والتعليــم 
يف  ومختــوم  مغلــق  ظــرف  يف  املاليــة  للشــئون  العامــة  بــاإلدارة  العــايل 
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  عــرشة صباًحــا  الحاديــة  الســاعة  أقصــاه  موعــد 

2022/08/11م.
6. تأمني مبلغ %100 من قيمة مبلغ الرتسية قبل استالم املوقع.

7. يلتــزم مــن ترســو عليــه املزايــدة بإنجــاز األعــال خــالل مــدة 20 يــوم تبــدأ 
من تاريخ ترسية العطاء.

8. موعــد فتــح العــروض: الســاعة الحاديــة عــرشة مــن صبــاح التاريــخ املحدد 
يف الجــدول أعــاله يف جلســة علنيــة يف مقــر وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل- 

اإلدارة العامة للشئون املالية.
9. شروط عامة:

1. أجــور اإلعــالن والنــرش عــى مــن يرســو عليــه العطــاء عــى أن تدفــع عنــد 
توقيع العقد.

لالستفســار ميكــن االتصــال بــاإلدارة العامــة لألبنيــة/وزارة الرتبيــة والتعليــم 
العايل عى الهاتف التايل:  082641260

    وزارة الرتبية والتعليم العايل

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

لجنة تصحيح األسماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ أحمــد توفيــق حمــدان مرتجــى مــن ســكان 
غــزة هويــة رقــم/ 971756879 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم/ جــده / 
حمدان محمد أحمد مرتجى واملســجل خطأ يف ســجالت الطابو بغزة باســم 

// حمدان محمد مرتجى 
القطعة 625 القسيمة 34 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// حمدان محمد أحمد مرتجى 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض 
والعقــارات (الطابــو) خــالل مدة أقصاها خمســة عــرش يومًا من تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/8/4م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

لجنة تصحيح األسماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ ماهــر إبراهيــم محمود لبد من ســكان غزة 
هوية رقم/ 920948759 

لبــد  محمــد  محمــود  إبراهيــم  والــده/  اســم/  لتصحيــح  بطلــب  تقــدم  قــد 
واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // إبراهيم محمود لبد 

القطعة 978 القسيمة 601 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// إبراهيم محمود محمد لبد 

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض 
والعقــارات (الطابــو) خــالل مدة أقصاها خمســة عــرش يومًا من تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/8/4م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطين
سلطة األراضي 

لجنة تصحيح األسماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ يوســف عبــد الــرازق محمــد اصليــح مــن 
بطلــب  تقــدم  قــد   703102590  / رقــم  تعريــف  بطاقــة  خانيونــس  ســكان 
لتصحيــح اســم والــده/ عبــد الــرازق محمد محمود اصليح واملســجل خطأ يف 

سجالت الطابو بغزة باسم // عبد الرازق محمد محمود رشيد عيل 
القطعة 78 القسيمة 26 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عبد الرازق محمد محمود اصليح
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
لــألرايض  العامــة  التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة  الشــأن عليــه  بهــذا  اعــرتاض 
والعقــارات (الطابــو) خــالل مــدة أقصاها خمســة عرش يومًا مــن تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/8/4م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ. عرايب أبو شعبان

أردوغان: قريًبا سرنبط بني حلقات الحزام 
األمين شمايل سوريا

إسطنبول/ األناضول:
أكــد الرئيــس الــرتيك رجب طيــب أردوغان، عزم 
الشــال  اآلمنــة يف  املناطــق  بــني  الربــط  بــالده 

السوري قريبا.
جــاء ذلــك يف خطــاب ألقــاه، أمــس، يف مؤمتــر 
بالعاصمــة  املنعقــد  الـــ13،  األتــراك  الســفراء 

أنقرة.
"قريبــا  الخصــوص:  هــذا  يف  أردوغــان  وقــال 
سنوحد حلقات الحزام األمني بتطهري املناطق 
اإلرهــايب  التنظيــم  فيهــا  يتواجــد  التــي  األخــرية 

(واي يب جي/يب يك يك) يف سوريا".
وأضــاف أن بــالده ســتواصل مكافحــة اإلرهــاب، 
عــى  آمنــة  منطقــة  تأســيس  بشــأن  قرارهــا  وأن 
عمــق 30 كيلــو مــرتا عنــد حدود تركيــا الجنوبية، 

ما زال قامئا.
دولــة  أي  تكــون  ال  أن  ينبغــي  أنــه  إىل  وأشــار 
عضــو يف الناتــو مــالذًا آمنــًا ألتبــاع تنظيــم غولــن 
وجــه  مــن  الفاريــن  يك"  يك  "يب  وإرهابيــي 

العدالة الرتكية.
وشــدد الرئيس أردوغان عى أن إرســال عرشات 
إىل  باألســلحة  املحملــة  الشــاحنات  آالف 
تركيــا،  أمــن  تهــدد  التــي  اإلرهابيــة  التنظيــات 
ونرش رســائل تعزية بشــأن اإلرهابيني الذين يتم 

تحييدهم، ال يتاىش مع روح التحالف.
وأكد أن تركيا ُتركت مبفردها يف مكافحة تنظيم 

"غولن" أيضا وليس "يب يك يك" فحسب.
وأعــرب عــن اســتياء تركيــا مــن بقاء متزعــم تنظيم 

املتحــدة،  الواليــات  يف  طليقــا  حــرا  "غولــن" 
إىل  أنقــرة  قدمتهــا  التــي  الكثــرية  الوثائــق  رغــم 
الســلطات األمريكية (بشــأن وقوف التنظيم وراء 

املحاولة االنقالبية الفاشلة يف 2016).
وأكــد أن مــكان الذيــن قصفوا الربملان، وتســببوا 
باستشــهاد 252 شــخصا، هــو الســجون وليــس 

الشوارع.
ولفــت الرئيــس أردوغــان، أن انضام دول يصول 
يك"  يك  "يب  أعضــاء  شــوارعها  يف  ويجــول 
ويتظاهــرون بحايــة الرشطــة ويجمعــون إتــاوات 
كبــرية كل عــام (لتمويــل التنظيــم) إىل الناتو، لن 
يعــود بالفائــدة عــى الحلــف بــل ســيرض بالقيــم 

التي ميثلها.
وأكد أن تركيا ال تزال متمسكة مبوقفها الرصيح 

والحازم بشــأن طلب الســويد وفنلندا االنضام 
إىل الناتو.

وشــدد أن تركيــا لــن توافق عــى عضوية البلدين 
يف الحلــف قبــل إيفائهــا بتعهداتهــا املقدمــة 
ألنقــرة واملســجلة يف املذكــرة الثالثية، التي تم 
إبرامهــا عــى هامــش قمــة الحلــف يف العاصمــة 

اإلسبانية مدريد، يف يونيو/حزيران املايض.
الســعي  تركيــا مســتمرة يف  أن  أردوغــان  ولفــت 
وضــان  ســوريا  يف  الداخليــة  الحــرب  إلنهــاء 
االســتقرار يف العــراق ولبنــان وفلســطني واليمــن 

وليبيا وأفغانستان.
وفيــا يخــص اتفاقيــة شــحن الحبــوب األوكرانيــة 
الــرتيك:  الرئيــس  قــال  العامليــة،  األســواق  إىل 
يف  ســاهمت  التــي  الحبــوب  اتفاقيــة  "أنجزنــا 
تأمــني اإلمــدادات العامليــة يف فــرتة تــدق فيهــا 

أزمة الغذاء األبواب".
الروســية  الحــرب  بدايــة  "منــذ  قائــال:  وأردف 
األوكرانيــة، قلنــا مــن الواضــح أنــه ال ميكــن ألحــد 
أن يشعر باألمان يف بيئة ميوت فيها أطفال يف 

مقتبل العمر".
األوىل  اللحظــة  منــذ  دعــا  أنــه  أردوغــان  وأكــد 
بوتــني  فالدميــري  الــرويس  نظرييــه  للحــرب، 
واألوكــراين فولودمــري زيلينســيك إىل الحوار من 

أجل حل الخالفات القامئة بني بلديها.
وأشــار إىل أن تركيــا واصلــت وتواصــل جهودهــا 
الراميــة إلنهــاء الحــرب بــني الجانبــني، إىل حــني 

استتباب األمن واالستقرار يف املنطقة.

 رجب طيب أردوغان

برعاية قطرية.. توقيع اتفاق سالم بني 
السلطات التشادية وجماعات من المعارضة

ا أوليًّا عىل مقرتحات  إيران: قدمنا ردًّ
أوروبية حول المسائل العالقة

الدوحة/ وكاالت: 
تشــاد  يف  االنتقاليــة  الســلطات  وّقعــت 
وجاعــات مــن املعارضــة أمــس، يف الدوحــة، 
ميهــد  مــا  قطريــة،  برعايــة  للســالم  اتفاقــا 
الوطنيــة  للمصالحــة  حــوار  أمــام  الطريــق 
الشــاملة ينعقد يف تشــاد يف وقت الحق من 

أغسطس/آب الجاري.
ويــأيت التوقيــع عــى اتفاقيــة الدوحــة للســالم 
بعــد محادثــات يف قطــر امتــدت منــذ مــارس/

آذار املــايض بــني الجانبــني بحضــور ممثلــني 
مــن املنظــات  االتحــاد األفريقــي وعــدد  عــن 

اإلقليمية والدولية.
تشــاد  يف  العســكري  املجلــس  رئيــس  وكان 
خطــوة  الحــوار  إن  قــال  ديبــي  إدريــس  محمــد 
أوىل نحو التخطيط النتخابات طال انتظارها.

من جانبه، أكد الشــيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثــاين نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة 
لتأكيــد  لــن تدخــر جهــدا  الدوحــة  أن  القطــري 

الحفاظ عى السالم يف تشاد.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة القطــري "نتطلــع بقــوة 
أن يكون اتفاق السالم نقطة تحول عى طريق 

االستقرار يف البالد".
بقيــة  "تلحــق  أن  يف  أملــه  عــن  وأعــرب 
املجموعــات التشــادية األخــرى بركــب الســالم 

لتحقيق تطلعات الشعب".
ودعــا الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاين 
"الدول التي ما زالت تشــهد نزاعات لالنفتاح 
دعائــم  إلرســاء  الهادفــة  املبــادرات  عــى 

السالم".
املــايض  العــام  مــن  أبريل/نيســان   20 ويف 
البــالد  رئيــس  مقتــل  التشــادي  الجيــش  أعلــن 
إدريــس ديبــي (68 عامــا) متأثرا بجراح أصيب 

حيــث  الشــال،  يف  قواتــه  تفقــد  خــالل  بهــا 
يشن مسلحون هجوما إلسقاط نظامه الحاكم 

منذ 1990.
فــوزه  إعــالن  مــن  ســاعات  بعــد  ديبــي  وتــويف 
رئاســية  انتخابــات  يف  بواليــة سادســة  رســميا 
العــام  مــن  أبريل/نيســان   11 يف  أجريــت 

املايض.
عســكري  مجلــس  تشــكيل  تــم  وفاتــه  وعقــب 
انتقايل برئاسة نجله محمد (37 عاما)، لقيادة 

البالد ملدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.
وإىل جانــب إنشــائه وزارة للمصالحــة الوطنيــة 
والحــوار  للمصالحــة  مستشــارا  ديبــي  عــني 
لجميــع  دعــوة  وأطلــق  الجمهوريــة،  برئاســة 
املســلحة  الحــركات  فيهــا  -مبــا  األطــراف 
والجاعــات املتمــردة- للمشــاركة يف الحــوار 

الوطني.

طهران/ األناضول:
بالخارجيــة  رفيــع  مســؤول  أعلــن 
بــالده  أن  أمــس،  اإليرانيــة، 
الجانــب  مــن  مقرتحــات  تلقــت 
األورويب حــول املســائل العالقــة 
إحيــاء  بشــأن  فيينــا  مبفاوضــات 
االتفاق النووي، مضيفا: "قدمنا 

ردا أوليا عليها.
(طلــب  املســؤول  وأضــاف 
أن  اســمه)  عــن  الكشــف  عــدم 
عرضهــا  التــي  "املقرتحــات 
يف  األورويب  املنســق 
مفاوضــات فيينــا، إنريــيك مــورا، 
بحاجة لدراســة شــاملة وســنقدم 
األورويب  للمنســق  مالحظاتنــا 
وباقي األطراف فور استكالها"، 
بحسب ما نقلت وكالة أنباء إرنا 

الرسمية.
جولــة  "خــالل  أنــه  وأوضــح 
تبادلنــا  األخــرية  املفاوضــات 
األخــرى  األطــراف  مــع  مواقفنــا 
وبحثنــا عــددا مــن مقرتحاتنا وتم 
بعــض  يف  نســبي  تقــدم  إحــراز 

القضايا".
لنــا  األســايس  "املبــدأ  أن  وتابــع 
ضــان  هــو  املفاوضــات  يف 

حقوق ومصالح إيران".
فريقنــا  "مخــاوف  أن  ولفــت 
يف  تتمثــل  كانــت  املفــاوض 
وتأمــني  االتفــاق  تنفيــذ  كيفيــة 
إليــران  االقتصاديــة  املصالــح 
بشــأن  لهــا  الضانــات  وتقديــم 
لاللتزامــات  املســتدام  التنفيــذ 
ومنــع  اآلخــر  الجانــب  قبــل  مــن 
القانــوين  غــري  الســلوك  تكــرار 

للواليات املتحدة".
وفيــي وقــت ســابق أمــس، أعلــن 
مســؤول رفيــع باالتحــاد األورويب 
انتهــاء املحادثــات بشــأن صياغة 
مســودة نص االتفــاق النووي يف 

فيينا.
طلــب  الــذي  املســؤول  وقــال 
ردا  اســمه،  عــن  الكشــف  عــدم 
الصحفيــني:  أحــد  ســؤال  عــى 
يف  املشــاركة  "الوفــود 
فيينــا  ســتغادر  املفاوضــات 
للتوصــل  املفاوضــات  وانتهــت 

إىل نص وقد أنتجنا نًصا".
وأضاف: "ما يحدث اآلن يتوقف 

عى ردود األطراف املشاركة".
مــن  دبلوماســيون  ويتفــاوض 
و5  املتحــدة  والواليــات  إيــران 

وروســيا  (الصــني  أخــرى  دول 
وفرنســا وبريطانيــا وأملانيــا) منــذ 
صفقــة  حــول  فيينــا،  يف  شــهور 
بالقيــود  طهــران  التــزام  إلعــادة 
مقابــل  النــووي،  برنامجهــا  عــى 
االقتصاديــة  العقوبــات  رفــع 

عنها.
سلســلة  املفاوضــات  وتخللــت 
بســبب  االنقطاعــات  مــن 

الخالفــات الرئيســية بــني طهــران 
وواشنطن.

أعــاد   ،2018 أيــار  مايــو/  ويف 
الرئيس األمرييك السابق دونالد 
ترامــب العقوبــات عــى طهران، 
واشــنطن  انســحاب  إعــالن  بعــد 
النــووي املــربم يف  مــن االتفــاق 
عهــد ســلفه الدميقراطــي بــاراك 

أوباما. 
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ما إن وصل إسامعيل وأحمد إىل باب البقالة، 
حتــى اهتــز املــكان مــن تحتــه، وقــف مذهــوال 
مــن الصــوت الــذي ســمعته كل محافظــة رفــح، 
مل يــدر يف خلــده أن بيتــه دك بأربعــة صواريــخ 
عليهــا  انهــال  قــد  دربــه  ورشيكــة  إرسائيليــة، 

الركام وأصبحت يف ِعداد الشهداء.
بــدأت األخبــار تتــوارد بــأن املســتهدف عــامرة 
ســكنية يف حــي الشــعوت، تحــرك خــال "آالء" 
يبعــد  الــذي  بيتــه  مــن  الطهــراوي  حســام  أبــو 
بضــع أمتــار عــن املــكان بســيارته، واضطــر إىل 
تتســع  ال  الــذي  الحــي  أطــراف  عــى  التوقــف 
أزقتــه ملــرور أي مركبــة، ســار مهــرواًل إىل حيث 
كانــت تســتأجر ابنــة أختــه مــع زوجهــا شــقتهام 

السكنية.
التــي  الشــاهد عــى املجــزرة  أبــو حســام كان 
 30( آالء  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــال  ارتكبهــا 
اللــه، وجريانهــا، يف  لكتــاب  والحافظــة  عاًمــا( 
إطــار اســتهدافه لقائــد املنطقــة الجنوبيــة يف 
رسايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 

اإلسامي خالد منصور.

ما إن وصل "أبو حسام" حتى صدم بأن البناية 
املكونــة مــن طابقــن ســويت بــاألرض، شــاهد 
املــدين  الدفــاع  ورجــال  للمســعفن  حركــة 
ينقلــون املصابــن مــن البيــوت املاصقــة لها، 
أيديهــم  مســتخدمن  منهــم  عــدد  وانشــغل 
لنبــش الــركام بحًثــا عــن ناجــن، فضيــق املــكان 

ال يسمح بدخول أي معدات للحفر.
بهــدم  املــدين  الدفــاع  رجــال  ارتــأى  حينهــا 
متكــن  أجــل  مــن  للبنايــة  املاصقــة  البيــوت 
عــن  والبحــث  الــركام  إلزالــة  الجرافــات 
املفقوديــن، مل يــردد أصحــاب البيــوت لثانيــة 
األخــر  الضــوء  املــدين  الدفــاع  إعطــاء  يف 
أشــاء  ظهــرت  حتــى  بــدؤوا  إن  ومــا  للهــدم، 

الضحايا.
التــي  الصادمــة  املشــاهد  حســام  أبــو  يــروي 
يف  اإلنقــاذ  رجــال  يســاعد  وهــو  شــاهدها 
تكــون  بــأن  األمــل  يحــذوه  أحيــاء  عــن  البحــث 
"آالء" مــن بينهــم: "كانــت الســاعة تشــري إىل 
البحــث مل  يــوم األحــد، وأعــامل  الثاثــة فجــر 
ووالدتــه  لشــاب  بجثتــن  تفاجــأت  تتوقــف، 

بعــد فهــي كانــت تســكن يف الطابــق األريض، 
بيــت  عــى  أتــردد  كنــت  لــذا  التعــب  أنهكنــي 
مــن  أهــدأ  لــي  املــكان  مــن  القريــب  أختــي 
روعها ثم أعود للبحث عن ابنتها مرة أخرى".

يحتضنــان بعضهــام بعًضــا وبصعوبة متكنا من 
تفريقهام وانتشال جثامنهام".

يتابــع لـ"فلســطن": "متكنــا مــن انتشــال ســتة 
آالء  تظهــر  ومل  اللحظــة،  تلــك  يف  شــهداء 

دقــت عقــارب الرابعــة فجــًرا، ومل تتمكــن فــرق 
اإلنقــاذ مــن إيجــاد أي عامــة تشــري إىل وجــود 
الجرافــة  صاحــب  وَهــمَّ  املــكان،  يف  آالء 
أحدهــم  اســتأذنه  حتــى  املــكان،  مبغــادرة 
رصخ  إليجادهــا،  أخــرية  كمحاولــة  بالبحــث 
حينها خالها "هادي ِرجل آالء"، ومع اســتمرار 
الجثــة مقطعــة إىل أشــاء مل  البحــث ظهــرت 

تظهر معامل وجهها عى اإلطاق.
مــن  عــدد  مبســاعدة  حســام"  "أبــو  حمــل 
ضابــط  قــام  حيــث  أشــاء،  "آالء"  املنقذيــن 
إىل  نقــل  كيــس  يف  بتجميعهــا  مــدين  دفــاع 

املستشفى وهنا كان لألطباء رأي مشدد.
يتحــدث أبــو حســام: "ســلمني األطبــاء شــهادة 
الوفــاة وترصيــح الدفــن، وأكــدوا عــّي مبنــع أي 
شــخص مــن عائلتهــا أن يشــاهد جثــامن آالء، 
ويف هــذه األثنــاء جاءين أحدهم يحمل كيًســا 
يخــرين بأنــه قــد جمــع مــا تبقــى مــن أشــائها 

التي بقيت تحت أنقاض البناية".
الرنــن،  عــن  يكــف  مل  حســام"  "أبــو  هاتــف 
وأختهــا،  والدتهــا،  مــن  االتصــاالت  عــرات 

وإخوتهــا، يســألونه عــن موعــد وصــول جثامنها 
األخــرية  الــوداع  نظــرة  إللقــاء  لبيتهــم  الطاهــر 
عليــه، ليخرهــم بكلــامت كانــت صعبــة جــدا 
عليــه قبــل أن تكــون عليهــم، بأنه لن يتمكن من 
إحضــار الجثــامن للبيــت، ومــع كل االتصــاالت 
رفــض الفكــرة نهائًيــا ألنه الشــاهد عى الحدث 

ويعرف التفاصيل أكرث من غريه.
وهــذا املشــهد يعيــد أبــو حســام إىل ســنوات 
حينــام   ،2004 عــام  يف  تحديــًدا  خلــت 
اســتهدفت طائــرات االحتــال اإلرسائيــي أخ 
مبــارش، حيــث مللمنــا  بصــاروخ  أحمــد"  "آالء 
مــن  جــزءا  وبقــي  كفنــه  ووضعنــاه يف  أشــاءه 
الجبهة والوجه لتودعه أمه وأهله وكل أحبابه.

عــى  كالصاعقــة  آالء  استشــهاد  خــر  نــزل 
حالــة  يف  يــزال  وال  قلبــه،  وفطــر  إســامعيل 
واألخــرى  الفينــة  بــن  نفســه  ويلــوم  صدمــة، 
بأنــه غــادر البيــت دونهــا"، ويف أثنــاء تشــييعها 
إىل مثواهــا األخــري كان يبــي ويــرصخ "كيــف 
رحلــِت وتركِتنــي؟، لقــد اتفقنــا أن نبنــي بيتنــا 

مًعا".

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
شــقيقتها  ابــن  استشــهاد  صدمــة  وقــع  عــى 
"نظمــي عزيــز" وضعــت زوجــة فايــز أبــو كرش 
مولودها وسمّته باسم الشهيد تيمًنا به، آملًة 
أْن يكــون خــري خلــف لخــري ســلف، لكــن القدر 
جلطــة  إثــر  يف  فتوفيــت  طويــًا  ميهلهــا  مل 

مفاجئة لترك نظمي الصغري "يتياًم".
أبيــه  زوجــة  لــه  أولتهــا  التــي  العنايــة  ورغــم 
لوالدتــه،  الحنــن  دائــم  ظــّل  أنــه  إال  وأشــقائه 
مقــرة  يف  قرهــا  قــرب  طويــًا  وقتــًا  ميكــث 
إليهــا  يتحــدث  جباليــا  مخيــم  يف  الفالوجــا 
ويناجيهــا ويســقي قرهــا باملــاء كلــام اســتبّد 

به الشوق إليها.
أْن  يومــًا  تتخيــل  كــرش  أبــو  عائلــة  تكــن  ومل 
يرتقي نظمي )16 عامًا( شهيدًا وهو ميارس 
عادتــه املعهــودة يف زيــارة قــر والدتــه التــي 
توفيــت يف عــام 2018م وكأنــه هــرب إليهــا 
العــدوان  هــول  مــن  كطفــل  مخاوفــه  يبــث 
النفــي  والضغــط  غــزة،  عــى  اإلرسائيــي 
الكبــري الــذي تســبب بــه لــه وألقرانــه، فباغتــه 
طائــرة  مــن  أصدقائــه صــاروخ  مــن  ومجموعــة 
طائــرات  أّن  إال  بالهــرب  فــاذوا  اســتطاع 
االحتال أســقطت عليهم صاروخًا آخر قطع 

أجسادهم.
لــه خمســة مــن األشــقاء  والشــهيد أبــو كــرش 
مديــر  عمــه  –وفــق  الشــقيقات  مــن  وســتة 
عــام العاقــات العامــة بــوزارة شــؤون األرسى 
واملحرريــن بغــزة صابــر أبــو كــرش - ومن أرسة 
فقــرية الحــال حيــث يعمــل والــده عامــًا يف 
مــدارس  يف  تعليمــه  يتلقــى  وكان  مخبــز، 

املخيم.
يقــول صابــر: "كان نظمــي يســقي قــر والدتــه 
باملاء ويقرأ الفاتحة لها هو وصديقه الشهيد 

محمد نجم، عندما باغتته هو ومجموعة من 
فــأودت  االحتــال  صواريــخ  املخيــم  أطفــال 

بحياته هو وأربعة من األطفال اآلخرين".
قتل حلمه

كان "نظمي" يحلم بأن يتمكن يف املستقبل 
مــن أن يغــري واقــع حياتهم البائــس اقتصادًيا، 
فقد كان متفوقًا يف دراســته دمث األخاق، 
يف  القــرآن  حفــظ  عــى  وأقرانــه  يتنافــس 
الجميــع  لــه  ويشــهد  باملخيــم  النــور  مســجد 
لكــن  الصالحــة،  والربيــة  الخلــق  بحســن 

صواريخ االحتال مل متهله طويًا.

ويضيف صابر: "أخرين شقيقي بأن نظمي 
قــد استشــهد وأنــه موجــود يف املستشــفى 
اإلندونيــي. هرعــُت للمــكان فوجــدُت ابن 
شــقيقي مســجى يف ثاجــة املــوىت ووجهــه 

ممزق بسبب شظايا الصواريخ".
أبــو  باســم  صديقــه  الكلــامت  تســعف  ومل 
عــن  لـ"فلســطن"  يتحــدث  وهــو  شــنار 
صديقه "نظمي" حيث كان عى مقربة منه 
يف أثنــاء استشــهاده، ومل يحتمــل املشــهد 
الوحــي لصواريــخ االحتــال وهــي تفتــت 
نظمــي  رأســهم  وعــى  أصدقائــه  أجســاد 

كان وقــع الصدمــة عــى عــم نظمــي كبــريًا، 
مــع  هاتفيــًا  اتصــااًل  أجــرى  قــد  كان  حيــث 
بســويعات  قبلهــا  نظمــي"  "والــد  شــقيقه 
ليطمــن عليــه وعــى أرستــه، وأخــره األخــري 
زوجــة  تلقــت  "فجــأة  بخــري،  جميعــًا  بأنهــم 
نســاء  إحــدى  مــن  صادمــًا  اتصــااًل  صابــر 
يف  مجــزرة  هنــاك  بــأن  تخرهــا  العائلــة 
مقــرة الفالوجــا وأن اســم نظمــي يــردد بــن 
الشــهداء فبــادر هــو باالتصــال بشــقيقه فايــز 
بــكاء  يبــي  فوجــده  أحوالــه  عــى  ليطمــن 

مريرًا".

األكــرث قربــًا منــه، متســائًا: "مــا ذنب نظمي 
لتقتله صواريخ االحتال؟!".

ضربة خطفت قلبي
واســتطعنا الحديث قليًا مع والد الشــهيد 
قبيل دخوله إللقاء نظرة الوداع األخرية عى 
جثامنــه، فأخرنــا أنــه كان يجلس يف البيت 
عندمــا طلــب منــه نظمــي أن يخــرج ليمــي 

قليًا يف الشارع حيث شعر بامللل.
ويضيــف بــأمل: "فجــأة ســمعنا صوت قصف 
شديد هو األشد الذي سمعته يف حيايت، 
ال أعتقــد أن هنــاك رضبــة أصعــب مــن ذلك 
بالحقــد  مــرت عــى قطــاع غــزة فهــي مليئــة 

فقد خطفت روح ابني نظمي".
ويتابــع: "يشٌء مــا بداخــي دفعنــي للقلــق 
الشــارع  عــى نظمــي، فهرعــُت للجــري يف 
بحثــًا عــن املجهــول، وجــدُت الغبــار الكثيف 
يلف املنطقة والجميع نساًء ورجااًل يجرون 
بــا هــدف، حتــى وصلــُت للمقــرة وهنــاك 
مل أســتطع التعــرف عــى نظمــي ســوى مــن 
حذائه الذي كان قد سقط عى قر أمه من 

هول القصف الذي تعرض له".
ويشــري إىل أنــه مل يــدر بخلــده عندمــا وافــق 
ابــن شــقيقتها  باســم  والدتــه عــى تســميته 
الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  ابــن  الشــهيد 
بــه  ســيلحق  أنــه  عزيــز"  "نظمــي  القســام 

شهيدًا يف قصف إرسائيي وحي.
الشــهيد  والــد  يســتطع  مل  اللحظــة  وحتــى 
نظمــي أْن يســتوعب أن االحتــال قتــل حلــم 
بــأن يصبــح العــب كــرة قــدم شــهري،  نظمــي 
هــذا  أن  اعتدنــا  "لكننــا  بالقــول:  مســتدركًا 
رحمــة،  قلبــه  يف  يوجــد  ال  مجــرم  احتــال 
صامــدون  لكننــا  الفلســطيني  الــدم  يعشــق 

ونحتسب دماء نظمي فداًء للوطن".

الَعَرق ليس المتهم الوحيد 
في رائحة الجسم.. تعرف 

إلى شركائه
بروكسل/ وكاالت:

مــا مــن أحــد إال ويكــره التعــرق وينفــر مــن رائحــة العرق، خاصــة يف فصل الصيف 
رائحــة  يغــري  الــذي  العــرق  زيــادة  املرتفعــة يف  والرطوبــة  الحــرارة  تســهم  حــن 

الجسم لألسوأ؛ ويسبب اإلحراج، ويجعلنا نحاول منعه.
لكــن "التعــرق ظاهــرة طبيعيــة للغايــة، وال ينبغــي منعهــا مــن دون داع"، وفقــا 
للدكتــور كريــس كاليويــرت، الباحــث يف جامعة غينت البلجيكية، والخبري يف 
رائحــة الجســم. فالُغــدد الَعرقيــة تنتــر يف أنحــاء الجســم، "وكلــام زاد عددهــا 
األمــراض  تقــول طبيبــة  كــام  املنفــرة"،  الروائــح  إطــاق  فــرص  زادت  ونشــاطها، 

الجلدية الكندية غيتا ياداف.
ورغــم أن األســواق متتلــئ مبزيــات رائحــة العــرق، فــإن معظمهــا رمبــا ال يكــون 
كافيــا إلنهــاء املشــكلة؛ ألن العــرق ليــس املســؤول وحــده عــن "رائحــة الجســم"، 
فهناك مصادر أخرى يف أجسامنا مسؤولة أيضا، حسب ياداف، ومن من تلك 

املصادر:
* البكترييــا: تعيــش عــى برتنــا، وتزدهــر يف أماكــن رطبــة ومظلمــة يف ثنايــا 
املابس الرياضية والتحتية الضيقة، وتكرس بروتينات الكرياتن مســببة رائحة 
جســم منفــرة، خصوصــا تحــت اإلبط "الذي يعد بيئــة مثالية للبكترييا، املنتجة 

للرائحة الكريهة"، حسبام تقول ياداف أيضا.
* الطعــام: ميكــن أن يكــون للطعــام تأثــري عى ميكروبيــوم الجلد وتطور الرائحة، 
حســب بحــث كاليويــرت الــذي أظهــر أن جميــع أمــراض الجلــد تقريبــا، لهــا صلــة 
باألمعــاء. ووجــد أن االســتهاك اليومــي للخــروات يــؤدي إىل تحســن رائحــة 
الجســم، حيــث يجعلــه أقــل حموضــة، ويزيــد البكترييــا ذات الرائحة الجيدة يف 

منطقة اإلبط.
كــام تقــول يــاداف إن "رشب الكثــري مــن املــاء وتنــاول األطعمــة املرطبــة، مثــل 
الخيــار والبطيــخ، باإلضافــة إىل الحمضيــات، ميكــن أن يســاعد يف القضــاء عــى 

روائح الجسم الكريهة.
* أطعمــة كالبصــل والثــوم والهليــون والــروكي وامللفــوف واللفــت ومــا شــابه: 
لهــا تأثــري معاكــس، كــام يقــول برينــدان كامــب، طبيــب األمــراض الجلديــة مــن 
نيويــورك. وهــو التأثــري الــذي تفــرسه يــاداف بــأن هــذه األغذيــة "تحتــوي عــى 
مركبــات ال يســتطيع الجســم تكســريها، فيتــم إطاقهــا نحــو الســطح عــن طريــق 
العــرق". كــام أظهــرت أبحــاث كاليويــرت، أن "تنــاول اللحــوم والوجبات الرسيعة 

بشكل متكرر أدى إىل زيادة البكترييا املرتبطة بالرائحة يف منطقة اإلبط".
* التوتــر واإلجهــاد: يقــول كاليويــرت، "ميكــن أن يكــون لإلجهــاد دور يف تطــور 
رائحــة الجســم، فهــو يطلــق األدرينالــن الــذي لــه تأثــري مبــارش عــى إفــراز الغــدد 
العرقيــة، مــام يجعــل العــرق املفرز يكرّس ميكروبيوم الجلد، ويؤدي إىل انفجار 
الرائحــة". * املــرض: حيــث ترتبــط بعــض األمــراض -كمــرض الكبــد، والســكري، 
والنقــرس، وفــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة، وبعــض األمــراض امُلعديــة- بالتغــريات 

يف رائحة الجسم.

أشـــالء "آالء" فطـــرت قلب "إسماعيـل" 
الحالــم ببيــــت يجمعهـمــــا

الطفل نظمي..
 قضى شهيًدا وهو يسقي قبر أمه 

رفح/ مريم الشوبكي:
تناولت آالء العشاء األخير مع زوجها إسماعيل المالحي وطفلهما أحمد الذي لم يتوقف عن البكاء، مساء السادس 
من أغسطس/آب الجاري، ورغبة منها في التخلص من "نكده" توسلت إلى إسماعيل أن يذهب به إلى البقالة لكي 

يشتري له بعض السكاكر والحلوى.

تصوير/ يارس فتحي 
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ين اأُلم المسعفة.. في معنى أن تعيش بين محكَّ

أحمد عفانة.. 
ذهب لينقذ المصابين 

فنال "أسمى أمانيه"

والدته كانت بجواره يف آخر اللحظات التي عاشــها قبيل استشــهاده، وتعلم 
أن خروجــه يف أي تصعيــد أو حــرب يشــنها االحتــال اإلرسائيــي عــى غــزة قــد 
تفيض إىل غياب أبدي با عودة أو وداع، وأن دعواته لله بنيل الشهادة ال بد 
أن تتحقــق يوًمــا مــا، وهــو مــا حــدث عــر 

السابع من أغسطس/ آب الجاري.
تتذكــر "أم أديــب" عفانــة أن ابنهــا 
عــى  أســبوعني  قبــل  اتصــل 
مــن  االنتهــاء  وبعــد  أحــد أخواتــه، 
بالــه  يأخــذ  بــأن  أوصتــه  الحديــث 
"واللــه  لهــا:  فقــال  نفســه،  مــن 
وهــو  الشــهادة،  يف  نفــي 
يذكــره  أن  اعتــاد  الــذي  الــيء 
يف كل املجالــس وأن يدعــو اللــه 

بتحقيقه".
وعــن واقعــة استشــهاده، تقــول األم: 
"قبيل استشــهاده كان أحمد 
إن  يســألني  إيّل  متوجًهــا 
لــيء  بحاجــة  كنــت 
من الســوق ويف لحظة 
حديثنا سمعنا صوت 
االحتــال  اســتهداف 
لبيــت  اإلرسائيــي 
جــارس  أبــو  عائلــة 

املجاور لنا".
"مبــارشة  وتضيــف: 
إىل  أحمــد  توجــه 
ورغــم  املــكان 
املســتمر  نــدايئ 
لــه بالعــودة وعدم 

الذهاب إال أنه كان يجري نحو شهادته وقدره، فتوجه إىل مكان القصف وكان 
وقتها البيت مل يقع بالكامل فسقط عى رأسه جدار من املنزل أرداه شهيدًا 

عى الفور".
وتوضح "أم أديب" أنها توجهت إىل املستشفى لتفقد ابنها فوجدته مدرًجا 
بدمائــه يرفــع ســبابة يــده اليمنــى، لينــال حلمــه ويحققــه بــأن ميــوت عــى أيــدي 

االحتال اإلرسائيي، قائلة: "أحمد كان مرشوع شهادة".
ولشــدة تعلقــه بالشــهادة كان أحمــد يرفــض الــزواج حتــى أقنعتــه أمــه بــه بعيــد 
انتهاء العدوان اإلرسائيي عى غزة يف يوليو/ متوز 2014 والذي استمر 51 
يوًمــا، "كان زفافــه بســيطًا مل يقــم أي احتفــال كبقيــة الشــباب، لكــن الله عوضه 
بــأن كانــت جنازتــه أجمــل زفــة لــه". وتنتظــر عائلــة الشــهيد أحمــد عفانــة طفلــه 
الرابــع بعــد أربعــة أشــهر مــن استشــهاده، وتنــوي تســميته باســم والــده ليســر 
عى نفس دربه، محًبا للخر ماًدا يده إلغاثة امللهوف، ســندًا إلخوته الثاث 
كام تتمنى جدته، مؤكدًة أنها وزوجها سرعون أحفادهم ولن يشعروهم بأي 

نقص.
ورغم سؤال أبناء أحمد عنه فإن والدتهم تكتفي بالرد أنه سيعود مثلام كانت 
تقــول لهــم وهــو غائــب عنهــم "يف أيــام الربــاط مــع املقاومــني"، واعتيادهــم 

غيابه جعل من غيابه هذه املرة أمرًا لن مييزوا مرارته إال بعد الكرب.
لــه، تقــول: "بعدمــا ســمعت خــرب  لســان والــدة أحمــد ال يتوقــف عــن الدعــاء 
استشهاده ربط الله عى قلبي وبدأت بالدعاء له كأين أقرأ من كتاب مفتوح 
أمامــي، وأحسســت أن جريــان الدعــاء عــى لســاين كرامــة مــن اللــه مــن أجــل 

أحمد".
وأبنائــه  وأخواتــه  إخوتــه  مــع  ومواقفــه  ُتنــى  لــن  معــه  أحمــد  والــدة  ذكريــات 
وزوجته، ســتبقى ذكرى لهم إىل حني اللقاء به، وســتبقى ســرة أحمد العطرة 
متداولة عى لسان أحبابه فالجميع يشهد له بدماثة خلقه وصدقه وإخاصه، 
وأنه كان "نعم الولد البار واألخ الحنون التقي النقي الذي اصطفاه الله وحقق 

أمنيته بالشهادة"، تقول األم.
وكان عفانــة قــد استشــهد يف أثنــاء محاولتــه إنقــاذ املصابــني مــن تحــت ركام 
منــزل قصفتــه املقاتــات الحربيــة اإلرسائيليــة يف مخيــم جباليــا شــامل قطــاع 

غزة.

عاّمن/ فلسطني:
والتوزيــع-  للنــرش  "العائــدون  دار  عــن  حديًثــا  صــدرت 
عــاّمن"، الرتجمــة العربيــة األوىل لكتــاب الباحث الربيطاين 
كيــث وايتــام بعنــوان "إيقاعــات الزمــن: إعــادة رسد تاريــخ 
وجــاء  ســخنيني،  ملــى  د.  بالرتجمــة  وقامــت  فلســطني". 

الكتاب يف 236 صفحة من القطع الوسط.
وقد كتب املؤّلف وايتام مقدمة خاّصة للنسخة العربية، 
تاريًخــا  أكتــب  أن  األصــل  يف  آمــل  "كنــت  فيهــا:  جــاء 
الحــارض،  الوقــت  إىل  القديــم  ماضيهــا  مــن  لفلســطني، 
معتمًدا يف ذلك عى العديد من القضايا التي أثرت يف 

"اخرتاع إرسائيل القدمية". 
املبكــر  التقاعــد  وبســبب  "ولكــن،  مســتدرًكا:  وأضــاف 
واعتــال الصحــة، مل أعــد قــادًرا عــى متابعــة هــذا الهــدف 
طويــل املــدى. ومــع ذلــك، فمــن املفــرتض أن يكــون كتــاب 
معينــة  فــرتة  يف  يبحــث  ــا  برمجيًّ بحًثــا  الزمــن  إيقاعــات 
ويظهــر كيــف يتناســب مــع اإليقاعــات األوســع مــن التاريــخ 

الفلسطيني".
ويقــول وايتــام يف مقدمتــه: "لطاملــا كان عمــي يف تاريــخ 
أورويــل  جــورج  مقولــة  مــن  مســتوحى  القدميــة  فلســطني 
مــن  أن  فيهــا  يــرى  التــي   ،1984 روايتــه  يف  املعروفــة 
)يتحّكــم باملــايض يتحّكــم يف املســتقبل؛ مــن يتحّكــم يف 
الحــارض يتحّكــم يف املــايض(. خطابــات ال حــر لهــا مــن 
قبــل السياســيني الغربيــني، وخاصــة األمركيــني - ممهــورة 
بإشــارات متكــررة إىل الــرتاث التــورايت لـ)إرسائيــل(، أو إىل 
القــدس باعتبارهــا )عاصمــة إرسائيــل القدميــة(- خطابــات 
املــايض  بخنــق  الحــق  لديهــا  إرسائيــل  أن  متاًمــا  توضــح 

والحارض واملستقبل".
وذهــب إىل القــول: "ال يوجــد أّي ذكــر يف هــذه الخطابــات 
جذورهــم  وكأن  الفلســطينيون  فيبــدو  فلســطني.  ملــايض 
سطحية وضحلة يف الرتبة الحديثة. ولكن ثاثة آالف سنة 
مــن التاريــخ ملختلــف الســّكان، التحــركات، والرحــات التــي 
ال حــر لهــا عــى طــول الســاحل، أو الطريق من قبل التجار 
والبــدو، أو صعــود وســقوط مدنهــا وقراهــا التي تم تجاهلها 
وكأنهــا ال عاقــة لهــا بســكانها املعارصيــن. وهكــذا مبــا أن ال 
ســيطرة للفلســطينيني عى املايض، فا ســيطرة لهم عى 

املستقبل".
وأوضــح أن "إيقاعــات الزمــن: إعــادة رسد تاريــخ فلســطني" 
الــرد املهيمــن، "ُينظــر إىل فــرتة معّينــة -  كتــب لتحــّدي 
الفرتة املرتبطة بالروايات الكتابية – يف إظهار أنها ليست 
الغنيــة  األمنــاط  مــن  جــزء  ولكنهــا  نوعهــا،  مــن  فريــدة  فــرتة 

لتاريخ فلسطني".
وذكــر أن الكتــاب مصمــم إلظهــار أنــه جــزء صغــر مــن تاريــخ 
متامســك لفلســطني ميتــد مــن املــايض القديــم، مبــا يف 

ذلك فرتات الكتاب املقدس، حتى الوقت الحارض. 
وذهــب إىل القــول: "إّن النضــال الثقــايف مــن أجــل تاريــخ 
أمــر  هــو  بالحــارض،  األزمــان  تلــك  يربــط  الــذي  فلســطني، 
حاســم يف النضــال مــن أجــل تقريــر املصــر. آمــل أن يظهــر 
لــدى فلســطني  ذلــك بطريقــة مختــرة، فإيقاعــات الزمــن 
والفلسطينيني، ماٍض ثرّي يتدفق إىل حارضهم ويعّلمهم. 
وتحقيــق الحقيقــة بــأن تاريًخــا شــامًا لفلســطني لــن يــيضء 
فقــط ماضيهــا الغنــّي، ويعّلــم حارضهــا، ولكــن أيًضــا، وكــام 

نأمل، فهو يساهم يف مستقبل غني وحيوّي".

غزة/ هدى الدلو:
منــذ لحظــة بــدء العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، 
هرعت مها لتجهيز بيتها وتأمين احتياجات أبنائها الخمسة 
في مكان واحد قدر اإلمكان، ليكونوا مًعا يشــدون من أزر 

بعضهم بعضا في ظل غياب والديهم لتأدية مهامهم في 
اإلســعاف والطــوارئ. تعمل مهــا وافــي )41 عاًما( ضابط 
إســعاف ضمن طواقم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

منذ االنتفاضة الثانية.

غزة/ صفاء عاشور:
لم يكن خبر استشهاد الشاب أحمد عفانة )32 عاما( مفاجئا لعائلته، 

فمنذ صغره وهو يسعى ويعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.

وتقــول لصحيفــة "فلســطني"، إن تلــك األيام 
كانــت أهــون بجانبهــا النفــي، فقــد كانــت 
بأبنــاء،  بعــد  تــرزق  ومل  حديًثــا،  متزوجــة 
"ومــع بــدء الحــروب اإلرسائيليــة عــى القطاع 
شــعرت بــأين بــني محكــني، عمــي وحبــي له، 
ظــل  يف  البيــت  يف  وحدهــم  أبنــايئ  وتــرك 

عمل زوجي يف املهنة ذاتها".
وبــني مشــاعر مختلطــة تعيــش وايف وزوجهــا 
أيــام العــدوان يف أي مواجهــة بــني املقاومــة 
عــن  تتــوارد  أخبــار  بــني  ومــا  واالحتــال، 
اســتهداف هنــا وآخــر هنــاك، يجتهــد عقلهــا 
إلســعاف الجرحــى بينــام ينفطــر قلبهــا قلًقــا 

عى أبنائها.
الخــوف  حجــم  عليكــم  أخفــي  "ال  تضيــف: 
الــذي ميكــث يف قلبــي عــى أبنــايئ الذيــن 
يســتمعون  البيــت،  يف  مبفردهــم  أتركهــم 
ألصــوات القصــف وأخبــار الشــهداء دون أن 
تخفــف  حولهــم  والدتهــم  أو  والدهــم  يكــون 

عليهم التوتر والقلق".
وداع  مبنزلــة  هــو  يــوم  كل  العــدوان،  خــال 
جديد بني "مها" وأبنائها، يقف أكربهم وهو 
يف عامــه الجامعــي الثالــث حتــى أصغرهــم 

"أحمــد" الــذي يبلــغ من 
ســنوات  ثــاث  العمــر 
البيــت،  بــاب  عنــد 

تحبس عيونهم الدمع.
أحمــد  تهدئــة  تحــاول 
لــه  ســتجلب  بأنهــا 
الســكاكر عنــد عودتهــا، 
بــدي  مــا  يجيبهــا:  لكنــه 
بســكويت وال شوكوالتة 
 )...( إيــايك  بــدي  أنــا 
عليــه  قلبــي  "يتقطــع 
ولكــن ليس بيدي حيلة، 
أحصنهــا  وأنــا  أخــرج 

باملعوذات واألدعية".
"عمــي  مهــا:  تتابــع 
امليــداين داخــل ســيارة 
عــّي  يحتــم  اإلســعاف 
أن أكــون عى اســتعداد 
تــام لانطــاق تحــت أي 

ظرف، لكن أكرب مخاويف أن 
تكون إشارة االنطاق إىل السطر الغريب من 
مدينة خان يونس حيث أســكن، أو أن أقدم 

الســاعة الســابعة صباًحــا حتــى الثالثــة مســاًء 
أهاتــف أبنــايئ فــوق 50 مكاملــة لاطمئنــان 
صــاروخ  كل  صــوت  ســامع  ومــع  عليهــم، 

اإلســعاف ألحــد مــن عائلتــي وأقــاريب، األمــر 
صعب خاصة أن اإلصابات شديدة".

مــن  دوامــي  فــرتة  خــال  مبالغــة  "وبــدون 

منهــم،  قريًبــا  يكــون  قــد 
ألكــون  منــي  محاولــة  يف 

بجانبهم"، وفق حديثها.
"مهــا"  يجعــل  مــا  وأكــر 
عندمــا  نفســها  تأنــب 
"كل  أبناؤهــا:  يخاطبهــا 
وأبوهــم  أمهــم  النــاس 
بنعيــش  إحنــا  إال  عندهــم 
حينهــا  لحالنــا"،  الخــوف 
ســكاكني  بــأن  تشــعر 
تكلــم  وهــي  قلبهــا  تقطــع 
تســمعهم  صغارهــا، 
يبكــون ويرخون بســبب 

القصف.
إىل  "هــذا  وتســتكمل: 
جانب خويف عى زوجي 
بــأن يصــاب يف أي وقــت، 
يف  يفــرق  ال  فاالحتــال 
بــني  الرشســة  هجامتــه 
مســعف أو صحفــي أو طفــل، 
حتى أبنايئ يعيشون أجواء أشد قسوة، فهم 
أيًضــا يتابعــون األخبــار خشــية أن يلحــق بنــا 

أي أذى، فوالدهــم يغيــب عــن البيــت طيلــة 
فرتة العدوان لعمله ضمن طواقم اإلســعاف 
والطــوارئ، وال يشــعرون بالطأمنينــة إال عنــد 

عودته إىل البيت".
مشــاعرها:  عــن  تتحــدث  أىس  وبنــربة 
فأنــا  نصفــني،  إىل  مقســومة  نفــي  "أجــد 
هــذه  مثــل  عمــي يف  أتــرك  أن  أســتطيع  ال 
يل،  الحاجــة  بأمــس  يكــون  والــذي  األوضــاع 
وقلبي يتحر عى أطفايل الذين يعيشــون 

مشاعر الخوف والرعب وحدهم".
وعاد الهدوء إىل قطاع غزة بعد دخول اتفاق 
بــني  واملتبــادل  الشــامل  النــار  إطــاق  وقــف 
املقاومــة واالحتــال حيــز التنفيــذ بــدءا مــن 

الساعة 23:30 مساء األحد املايض.
عــر  غــزة،  عــى  عدوانــه  االحتــال  وبــدأ 
القيــادي  باغتيــال  املــايض،  الجمعــة 
العسكري البارز يف حركة الجهاد اإلسامي 
تيســر الجعــربي داخــل بــرج ســكني بدعــوى 
تخطيطــه لعمليــات ضد )إرسائيل(، واســتمر 
ملــدة ثاثــة أيــام، وأســفر عــن استشــهاد 44 
مواطًنــا مــن بينهــم 15 طفــًا وأربــع ســيدات، 

وفق معطيات نرشتها وزارة الصحة.

يتحدى السرد المهيمن

"إيقاعات الزمن.. إعادة سرد تاريخ 
فلسطين القديم" لكيث وايتالم
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استشهاد طفلة   ... 

أعلن أنا املواطن /   احمد حاتم عيد غطاس عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء       404285256 الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد عصــام مصطفــى ابــو جاللــه   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   410131908       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مســك جــودت جــودت خليــل عــن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  420436339      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    نجود شــحادة حمدان عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم   900755950      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  انتصــار حمــدي ســعيد الجيــار عــن فقــد 
الرجــاء ممــن          917451056 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    نور ابراهيم محمد ابو شامله    عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  803429547       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يحيــى خالــد العبــد الطاللقــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   801385667   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــدي عــامد محمــد الداعــور عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   400808572    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد الباســط صالــح عبــد اللــه الخــري   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   927320952     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  هيام هاشــم عبد املطلب شــبالق   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   959352923      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد اللــه اســامعيل موىس ابو الســعود 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 404155251   الرجــاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  ايهاب عامد محمود العمراين  عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   802752105   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ضيــاء اميــن مصطفــى اصــالن عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   400779005    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   طارق اســامعيل عويض ابو خوصه عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  409473311       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم ناجــي ابراهيــم عبــدو   عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  901637207       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     نفــن نزيــر زهــدي الجــامل   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   401030549     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســالمة عبــد الرحمــن محمــد الكحلــوت 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   920224441     الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســمري محمــد عامــر الجعيــدي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  928826148الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عبــد الرحمــن ســامي اســامعيل العــراوي 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم404165797 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / رضــوان عبــد الباســط محمــد االســطل  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 403788375 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

تقــوم جمعيــة مركــز التدريــب املجتمعــي وادارة االزمــات بالرشاكــة مع مؤسســة 
هيومــن أبيــل Human Appeal UK بتنفيــذ مــرشوع "التعايف والرفاه النفيس 
االجتامعــي لألطفــال االيتــام املتأثريــن بالعنــف املرتبط بالنــزاع يف قطاع غزة" ، 
لذا تعلن الجمعية عن رغبتها بطرح عطاء "توفري خدمة النقل واملواصالت من 
خــالل ســيارات 4 راكــب لألطفــال واالوصيــاء املســتهدفن يف املرشوع وفريق 
الجمعية ، وذلك وفقا للمواصفات والرشوط املحددة يف كراس العطاء، فعىل 
الراغبــن مــن الــرشكات باالشــراك بالعطــاء التوجــه ملقــر الجمعيــة الكائــن يف 
مدينــة غــزة - شــارع الثالثينــي – عــامرة غــازي أبو خشــم – غرب مفرق املغريب 
وبالقرب من صيدلية مدحت اعتبارا من يوم األحد املوافق 2022/7/31 من 

الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا وفقًا للرشوط التالية:
• قيمة كراس العطاء مائة شيكل غري مسردة.

• رسوم اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
•  األسعار بالشيكل وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

• األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة رسمية رضيبة واحضار شهادة خصم املنبع 

/ املصدر من رضيبة الدخل وتسليمه إىل مركز التدريب املجتمعي وإدارة االزمات.
• يجب تقديم كفالة بنكية من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية وهي عبارة 
عــن تأمــن دخــول عطــاء مببلــغ 4500 شــيكل ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم وباســم/ 
جمعيــة مركــز التدريــب املجتمعــي وادارة االزمــات، ويحــق للمركــز عــدم النظــر يف أي 

عرض مقدم غري مرفق بكفالة بنكية ولن تقبل الشيكات الشخصية واملبالغ النقدية.
أغســطس   14 املوافــق  األحــد  يــوم  العطــاء  كــراس  لتســليم  موعــد  آخــر   •
2022 الســاعة 13:00 ظهــرا يف مقــر الجمعيــة. وهــو نفــس يــوم وســاعة فتــح 

املظاريف وبحضور من يرغب من الرشكات/ الجهات املتقدمة.
مالحظات هامة: • يحق ملركز التدريب املجتمعي إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• مركز التدريب املجتمعي غري ملزم بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
• لالستفسار يرجى االتصال عىل أرقام الجمعية: هاتف: 082833997/ جوال: 

0597447010 / 0592735666، )إجازة املؤسسة يومي الجمعة والسبت(

جمعية مركز التدريب املجتمعي وإدارة االزمات

متديد إعالن طرح عطاء 2022/05 
"توفري خدمة النقل واملواصالت 

من خالل سيارات 4 راكب "

أعلــن أنــا املواطــن / جمــالت محمــد يوســف خلــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 908960362 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الطبــي،  الشــفاء  مجمــع  يف  طبــي  مصــدر  أعلــن  كــام 
عاًمــا(،   21( داود  أحمــد  محمــود  الشــاب  استشــهاد 
متأثــًرا بإصابتــه الخطــرية يف قصــف إرسائيــي اســتهدف 
وســط  الســامر  مفــرق  عنــد  املواطنــن  مــن  مجموعــة 

مدينة غزة مساء أول من أمس.
يف ســياق متصــل، شــيعت جامهــري غفــرية، ظهر أمس، 
جثــامن الشــهيد يــارس النباهــن وأطفالــه الثالثــة الذيــن 
عــىل  لالحتــالل  بقصــف  أمــس،  مــن  أول  استشــهدوا، 

منزلهم رشق مخيم الربيج وسط قطاع غزة.
وشــارك آالف مــن أهــايل غــزة يف التشــييع الــذي انطلــق 
الكبــري  املســجد  يف  عليــه  للصــالة  الشــهيد  منــزل  مــن 
مقــربة  يف  الــرى  تحــت  مواراتــه  ثــم  ومــن  باملخيــم 
عاًمــا(   45( النباهــن  الداعيــة  واستشــهد  الشــهداء. 
 9( وأحمــد  عاًمــا(   13( وداليــا  محمــد  التــوأم  وأطفالــه 

أعوام( بعد قصف منزلهم.
وودع مئــات املواطنــن شــهداء عائلــة النباهــن، ورددوا 
االحتــالل،  ضــد  غاضبــة  هتافــات  التشــييع  مســرية  يف 

ومؤيدة للمقاومة الفلسطينية.
ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حامس، 
الشــهيد النباهــن وأبنــاءه، مشــرية إىل أنــه "مــى إىل 
ربــه بعــد حيــاة مباركة حافلة بالعطــاء والجهاد والتضحية 

والرباط يف سبيل الله".
كــام نعــت وزارة الداخليــة يف غــزة الشــهيد النباهــن، 

مشرية إىل أنه أحد ضباط الرشطة القضائية.
5 شــهداء  ع اآلالف جثامــن  القطــاع، شــيَّ ويف شــاميل 

ارتقوا يف قصف لقوات االحتالل عىل غزة.
وأّدى املشّيعون صالة الجنازة عىل الجثامن الخمسة، 
يف مســجد "النــور" يف بلــدة جباليــا، شــاميل قطاع غزة، 

قبل مواراتهم تحت الرى يف مقربة البلدة. 
هدم وإخطارات

عىل صعيد آخر، هدمت جرافات االحتالل، فجر أمس، 
منزيل ذوي األســريين أســعد يوســف الرفاعي، وصبحي 
عامد صبيحات، يف قرية رمانة مبحافظة جنن.  ويتهم 
االحتــالل األســريين، وكالهــام يف العرشيــن مــن عمــره، 

وإصابــة  مســتوطنن  ثالثــة  قتــل  عمليــة  وراء  بالوقــوف 
املــايض  أيــار  مايــو/  مــن  الخامــس  يف  آخريــن  خمســة 
قريــة  أرايض  عــىل  املقامــة  "إلعــاد"  مســتوطنة  داخــل 
املزيرعة املهجرة يف الداخل الفلسطيني املحتل عام 

.1948

وكانــت قــوات كبــرية مــن جيــش االحتــالل، قــد اقتحمت 
الليلــة قبــل املاضيــة قريــة رمانــة غــرب جنــن، وفرضــت 

طوقا عسكريا يف محيطها.
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
االحتــالل مكونــة مــن 50 آليــة عســكرية اقتحمــت القريــة 
وانتــرشت يف أحيائهــا، عــىل حــن انتــرش القناصــة عــىل 
"مســتعربة"  خاصــة  قــوات  مبســاندة  املنــازل  أســطح 
وفرضــت طوقــا عســكريا مشــددا عــىل القريــة، ووزعــت 

منشورات يف القرية.
"روف"،  مــع  طابقــن  مــن  صبيحــات  منــزل  ويتكــون 
ومســاحته 370 مــًرا مربًعــا، ويســكن فيــه 7 أشــخاص، 
يف حــن يتكــون منــزل عائلــة األســري الرفاعــي مــن طابــق 
ســبعة  فيــه  ويعيــش  مربــع،  مــر   100 مســاحته  وتبلــغ 

أفراد.
عــرشات  بــأن  عيــان،  وشــهود  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
إطــالق  جــراء  مــن  اختنــاق  بحــاالت  أصيبــوا  املواطنــن 
قــوات االحتــالل وابــال من قنابل الغــاز والصوت صوبهم، 
القــوات  تلــك  اقتحــام  عقــب  اندلعــت  مبواجهــات 
الرفاعــي  األســريين  ذوي  منــزيل  بهــدم  وقيامهــا  القريــة 

وصبيحات.
 9 االحتــالل،  جرافــات  هدمــت  آخــر،  جانــب  مــن 
"بركســات"، يف تجمــع عــرب الكعابنــة البــدوي، شــامل 

رشق القدس املحتلة.
ترافقهــا  االحتــالل،  قــوات  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
جبــع،  بلــدة  قــرب  البــدوي  التجمــع  اقتحمــت  جرافــة، 
التســعة، خمســة منهــا ســكنية،  وهدمــت "الربكســات" 
منهــا  وأربعــة  الكعابنــة،  عــرب  مــن  مواطًنــا   25 تــؤوي 

زراعية.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن عمليــة الهــدم جــاءت دون 

سابق إنذار؛ بزعم عدم الرخيص.
الطــوب  مــن  غرفتــن  االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــام 
والصفيــح تعــودان للمواطــن ربيــع الجعــربي يف منطقــة 
بــاروق رشق يطــا، وفــق منســق لجنــة الحاميــة والصمــود 

فؤاد عمور.
مزروعــة  أرايض  االحتــالل  قــوات  جرفــت  األثنــاء،  يف 
بلــدة  رشق  ســالمة،  خلــة  منطقــة  يف  الزيتــون  بأشــجار 

ترقوميا شامل غرب الخليل.
االحتــالل  جرافــات  ن  ســليامن جعافــرة  املواطــن  وأكــد 
جرفــت أكــر مــن 12 دومنــا واقتلعــت عــرشات أشــجار 
الزيتــون بعمــر خمــس ســنوات، يف خلــة ســالمة القريبــة 
مــن مســتوطنة "تيليــم" املقامــة عــىل أرايض املواطنن 

رشق ترقوميا.
وأشــار جعافــرة، إىل أن األرض مملوكــة للمواطــن محمــد 

سالمة جعافرة.
ميــاه  بركــة  بهــدم  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 

زراعية ومسكن قيد اإلنشاء شامل أريحا.
قــوات االحتــالل أخطــرت  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة، 
املواطن عبد الرحمن اسبيتان يف بلدة الجفتلك شامل 
أريحــا، بهــدم منزلــه قيــد اإلنشــاء، الــذي تقــدر مســاحته 
الرابــع والعرشيــن مــن  بـــ90 مــرا مربعــا، وأمهلتــه حتــى 

الشهر الجاري ليهدمه بنفسه.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن قــوات االحتــالل ســّلمت 
املــزارع حســن دراغمــة، مــن قريــة مــرج نعجــة شــامال، 
إخطــارا هــو اآلخــر بالفــرة ذاتهــا، بهــدم بركــة ميــاه زراعيــة 
تعــود لــه، بســعة 1200 كــوب، متــد األرايض الزراعيــة 

باملياه الالزمة.
وقــال دراغمــة إن هــدم الربكــة ســيهدد مســاحات زراعيــة 
واسعة بالجفاف، خاصة أن لديه ما يقارب 8000 نخلة، 
الفلســطينية  الزراعــات  تســتهدف  االحتــالل  وســلطات 

واملشاريع الناجحة يف تلك املناطق.
ونبــه إىل أن ســلطات االحتــالل أزالــت قبل نحو عام بركة 

زراعية تعود له بسعة 1500 كوب.
املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 

بحراســة  املبــارك،  األقــى  املســجد  باحــات  أمــس، 
مشددة من رشطة االحتالل.

وأفــادت األوقــاف اإلســالمية يف القــدس، بــأن ســاحات 
ملجموعــات  اقتحامــات  شــهدت  األقــى  املســجد 
متتاليــة مــن املســتوطنن مــن جهــة بــاب املغاربــة، أدوا 
اســتفزازية،  جــوالت  ونفــذوا  تلموديــة،  خاللهــا طقوًســا 

واستمعوا لرشوحات حول "الهيكل" املزعوم.
وتــأيت هــذه االقتحامــات غــداة اقتحــام أكــر مــن 2200 
للمسجد األقى، بحجة إحياء ذكرى "خراب الهيكل"، 
وســط اعتــداءات واســتفزازات واعتقــاالت يف صفــوف 

املرابطن والصحفين.
اعتقاالت

عــىل صعيــد آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل فجر أمس، 
16 مواطنــا يف حمــالت دهــم وتفتيــش يف محافظــات 

الضفة الغربية.
ففــي الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن حمــزة 
زماعــرة، وعبــد الــواوي، من بلــدة حلحول، وطه عصافرة، 
ومؤيد ابريوش، وصفوت عصافرة من بلدة بيت كاحل.

ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل املواطــن كــامل 
حننــي مــن بلــدة بيــت فوريــك، وجهــاد زيتــاوي مــن قريــة 

زيتا جامعن.
رامــي  الشــاب  االحتــالل  اعتقــل جيــش  ســلفيت،  ومــن 
ســليامن مــن قريــة مــردا شــامال، ويوســف قنبــز مــن قريــة 

فرخة، عقب دهم وتفتيش منزليهام.
ومــن جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــالل مــوىس جالودي، 
ومحمد عبيد من كفر راعي عىل حاجز عسكري جنوب 

املدينة، ومعتصم عامر عطاطرة من بلدة يعبد.
املواطــن  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
عمــر الهرميــي )55 عامــا( مــن منطقــة شــارع الصــف يف 

املدينة.
ومن رام الله، اعتقلت قوات االحتالل، الشابن محمد 
الــر، ومحمــد شــلبي، مــن منطقــة عــن منجــد، وهام من 
قطــاع غــزة، والشــاب مؤيــد أنــور حامــد، مــن بلــدة ســلواد 

رشقا.

التعليم تستأنف غًدا 
امتحان إكمال التوجيهي

غزة/ فلسطن:
أعلنت لجنة االمتحانات العامة يف وزارة الربية والتعليم، اســتئناف 
تطبيــق امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة 2022 الــدورة الثانيــة – قطــاع 

غزة.
وقالــت اللجنــة، يف بيــان، أمــس، ُيســتأنف تطبيــق االمتحانــات اعتبارا 
مــن يــوم غــد األربعــاء بامتحــان اللغــة اإلنجليزيــة لجميــع الفــروع وفقــًا 

للجدول املعتمد للدورة الثانية.
االثنــن  يــوم  مقــررة  كانــت  التــي  االمتحــان  أن جلســات  إىل  ونبهــت 
بتاريــخ 8/8 اللغــة العربيــة ســتطبق لجميــع الفــروع يــوم األحــد بتاريــخ 
21/8 كــام تطبــق جلســات االمتحــان التــي كانــت مقــررة يــوم الثالثــاء 
بتاريخ 9/8 اللغة العربية الورقة الثانية للفرعن األديب والرشعي يوم 

االثنن بتاريخ 22/8.
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مهمة خالل العدوان اإلسرائيلي
غزة/ فلسطن:

نفــذت طواقــم املديريــة العامــة للدفــاع املــدين، خــالل العــدوان اإلرسائيــي 
عــىل غــزة )الجمعــة حتــى األحــد(، 138 مهمــة مختلفــة، شــملت مهــام إطفــاء 
وإنقاذ وإسعاف. وقالت مديرية الدفاع املدين، يف بيان، أمس، إن طواقمها 
انتشــلت خمســة شــهداء ارتقــوا مــن جــّراء القصــف اإلرسائيــي، كــام تعاملــت 

طواقم اإلسعاف التابعة لها مع 49 جريًحا أصيبوا يف عدة استهدافات.
جــراء  مــن  شــب  حريقــا   71 أخمــدت  لديهــا  اإلطفــاء  طواقــم  أن  وأوضحــت 
اســتهدافات االحتــالل ملنــازل املواطنــن، بينــام تعاملــت طواقــم اإلنقــاذ مــع 
18 حادًثا. وتوزعت مهام الدفاع املدين يف محافظات قطاع غزة عىل النحو 

اآليت "غزة 45، شامل غزة 62، الوسطى 13، خان يونس 7، رفح 10".

3 وفيات بـ "كورونا" 
في الضفة خالل أسبوع

رام الله/ فلسطن:
جديــدة  إصابــة  و6382  وفــاة،  حــاالت  ثــالث  الصحــة  وزارة  ســجلت 
بفــريوس كورونــا، و2852 حالــة تعــاف خــالل الفرة املمتدة ما بن 1 

إىل 7 أغسطس/ آب الجاري.
وأوضحــت الصحــة، يف تقريرهــا األســبوعي حــول الحالــة الوبائيــة يف 
فلســطن، أن حــاالت الوفــاة ســجلت يف الضفــة الغربيــة إضافــة إىل 
 ،440 القــدس  بلــغ عــدد اإلصابــات يف مدينــة  1145 إصابــة، فيــام 

و4797 يف قطاع غزة.
وأشــارت إىل أنهــا ســجلت 1942 حالــة تعــاف يف الضفــة و910 حالة 

مبدينة القدس.
ونبهــت إىل أن 42 مصابــا بكورونــا يتلقــون العــالج يف املستشــفيات 
التنفــس  بأجهــزة  موصولــون  و6  املكثفــة،  العنايــة  يف   18 بينهــم 

االصطناعي.

اغتيال قيادي بارز من "فتح" 
في مخيم عين الحلوة في لبنان

بريوت/ فلسطن:
ســعيد  "فتــح"  حركــة  يف  العميــد  أمــس،  مســاء  مجهولــون،  اغتــال 
العســوس، املســؤول عــن التنســيق مــع األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة، يف 
زقــاق  عنــد  للعســوس  مجهولــون  وكمــن  بلبنــان.  الحلــوة  عــن  مخيــم 
الســوق يف املخيــم، وأطلقــوا الرصــاص عليه من ســالح كالشــينكوف، 
فأصيــب بجــراح نقــل عــىل إثرها إىل مستشــفى النــداء يف املخيم، ثم 
تــويف متأثــرًا بجراحــه. وكان العســوس تســلم أخــريًا مهمــة التنســيق مع 
األجهزة األمنية اللبنانية بتكليف من السفارة الفلسطينية يف بريوت.

حماس تنعى القيادي 
يونس كوازبة من الخليل

الخليل/ فلسطن:
نعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس بالضفــة الغربيــة إىل شــعبنا وأمتنــا 
العربيــة واإلســالمية فقيــد فلســطن الشــيخ املجاهــد يونــس كوازبــة مــن بلــدة 
ســعري رشق الخليــل، الــذي ارتقــى بعــد مســرية طويلــة مــن الجهــاد والتضحيــة 
والعطــاء. واســتذكرت الحركــة يف بيــان صحفــي، أمــس، تاريــخ كوازبــة الحافــل 
بالبطولــة والفــداء، فقــد أفنــى ســنن عمــره يف مقارعــة االحتــالل، وصــرَب عــىل 
ســنوات األرس والحرمــان، كــام قــّدم فلــذة كبــده )أحمــد( شــهيدًا بعــد أن نفــذ 

عملية طعن بطولية قرب مجمع "عتصيون" االستيطاين. 

جنن/ فلسطن:
قالــت عائلتــا األســريين أســعد الرفاعــي وصبحــي 
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  هــدم  إن  صبيحــات 
منزليهــام لــن يفــت يف صمودهــام ومعنوياتهــام، 
ولــن يدفعهــام إىل التخــي عــن حقــوق شــعبنا يف 

األرض واملقدسات.
"هــدم  إن  األســري:  والــد  الرفاعــي  يوســف  وقــال 
املنزل لن يكرس نفوسنا، ولن يدفعنا للتخي عن 
أرضنــا ومقدســاتنا، بــل عىل االحتــالل الرحيل عن 

هذه األرض".
والوطــن،  للديــن  فــداء  منزلنــا  الرفاعــي:  وأضــاف 
الفــرج  فــإن  "اثبتــوا  لألســريين:  رســالة  ووجــه 

قريب".
كــام أكــد صبحــي صبيحــات، جد األســري، أن هدم 
مــن  املزيــد  ســيولد  بــل  العائلــة  يــردع  لــن  املنــزل 

الغضب لدى الفلسطينين.
أســعد:  ورفيقــه  صبحــي  لحفيــده  برســالة  وبعــث 
"أنتــام بطــالن حــق لكــام رفــع رأســيكام، الهــدم لــن 
يكــرس شــوكتنا وعزميتنــا وســنعيد بنــاءه ألن هــذه 
ومنــوت  فيهــا  ســنعيش  أجدادنــا  وأرض  أرضنــا 

فيها".
وقــال: إن "صبحــي تعرفــه بلــدة رمانــة جيــدا وإن ما 
فعلــه مــن عمــل بطــويل جــاء انتقامــا مــن ترصفــات 
االحتالل واقتحام املســتوطنن لألقى، ورضب 

النساء واستفزاز املواطنن".
ونفــذ األســريان الرفاعــي وصبيحــات عمليــة طعــن 
 3 أيــار املــايض، قتــل فيهــا  5 مايــو/  بطوليــة يف 
مســتوطنن، وأصيــب 4 آخــرون يف "إلعــاد" رشق 

"تل أبيب".
أعلــن  واملطــاردة،  العمليــة  مــن  أيــام   4 وبعــد 
االحتــالل اعتقــال املنفذيــن الرفاعــي )19 عاًمــا( 

مــن  مــر   500 بعــد  )20 عامــا( عــىل  وصبيحــات 
مكان العملية.

وأدانــت حركــة الجهاد اإلســالمي جرميــة االحتالل 
باستهداف منازل املقاومن.

وأكــدت الجهــاد، يف بيــان، أمــس، أن جرميــة هدم 
وعوائلنــا  شــعبنا  بحــق  جامعــي  عقــاب  املنــازل 
االحتــالل  إفــالس  عــن  تعبــري  وهــو  الكرميــة، 
دمرتهــا  التــي  صورتــه  لرميــم  اليائســة  ومحاولتــه 

عملية "إلعاد" البطولية.
أمــام  العلنــي  اإلرهــاب  هــذا  أن  عــىل  وشــددت 
املجتمع الدويل الذي يتجاهل العدوان املستمر 
يف غــزة وجنــن والقــدس والضفــة، لــن مينــح كيــان 
االحتــالل األمــان عــىل أرضنــا، ولــن تتوقــف معركــة 

الدفاع عن كرامتنا وحريتنا.
وقالــت إن سياســة هــدم املنــازل لــن تنــال من روح 
املقاومــة املتوهجــة يف مدننــا وقرانــا ومــن عزميــة 
املزيــد  إىل  داعيــة  الشــجعان،  مقاومينــا  وإرصار 
أبنــاء شــعبنا وعوائــل الشــهداء  بــن  التكاتــف  مــن 
واألرسى، والوقــوف إىل جانبهــم ودعــم صمودهــم 

حتى زوال االحتالل.
ألهلنــا  واإلجــالل  التحيــة  الجهــاد  ووجهــت 
صبيحــات  وعائلتــي  رمانــة  بلــدة  يف  املجاهديــن 
وأســعد  صبحــي  ولألســريين  الكــرام  والرفاعــي 
روح  إىل  البطوليــة  عمليتهــام  أهديــا  اللذيــن 

الشهيد القائد عبد الله الحرصي.
وقال النائب يف املجلس الترشيعي عبد الرحمن 
الفلســطينين  بيــوت  هــدم  سياســة  إن  زيــدان: 
إثنــاء  لــن تفلــح يف  الفدائيــة  ومنفــذي العمليــات 

الفلسطيني عن مقاومة االحتالل.
وبــن زيــدان يف ترصيــح، أمس، أن هذه السياســة 
قدمية و"مجربة" يدرك االحتالل فشــلها ويســتمر 

يف مامرستها من باب إميانه بالعقاب الجامعي.
وأشــار إىل معانــاة شــعبنا مــن هــذه السياســة منــذ 
مــن  الفلســطيني  لطــرد  محاولــة  يف   1948 عــام 

أرضه واقتالعه من جذوره.
وأشــاد زيــدان بصمود عائــالت منفذي العمليات، 
وتعاليهــم عــىل األمل، وبوقفــة الحاضنــة الشــعبية 

معهم التي تسعى إليوائهم وبناء بيوتهم.
مــن جهتــه، قــال الناشــط ثامــر ســباعنة إن جرميــة 
االحتالل بهدم املنازل لن تثني شعبنا عن إكامل 
مســرية املقاومــة والثبــات، بــل ســتزيد مــن عزميــة 

وإرادة الفلسطينين.
أهميــة  عــىل  أمــس،  بيــان،  يف  ســباعنة  وشــدد 
واإلســناد  الدعــم  الشــعبية  الحاضنــة  تقديــم 
للعائالت املهدومة منازلهم، واملســارعة يف بناء 

منازل بديلة لهم.
لألســريين  التحيــة  جــرار  وفــاء  الناشــطة  ووجهــت 
"إلعــاد"  عمليــة  منفــذي  وصبيحــات  الرفاعــي 

البطولية.
البيــوت  هــدم  إن  أمــس،  بيــان،  جــرار يف  وقالــت 
األرسى  يقدمهــا  التــي  التضحيــات  أمــام  يهــون 

والشهداء، وأن عزمية شعبنا قوية ولن تلن. 
وأكــدت أن املقاومــة يف الضفــة حيــة رغــم ضعــف 
فلســطينية،  األرض  هــذه  أن  وتثبــت  اإلمكانــات، 

وأن جذوة املقاومة ستبقى قوية ومشتعلة. 
تتعــرض  الذيــن  ودعــت إىل دعــم عوائــل األرسى 
الفلســطينيون  يعكــس  "وأن  للهــدم،  منازلهــم 
صــور اللحمــة والتآخــي حتــى يــروا املحتــل أنــه لــن 

يستطيع هزميتنا وكرسنا".
وطالبــت جــرار املســتوى الرســمي بالعمــل عــىل 
وإســناد  املدمــرة  املنــازل  أصحــاب  مســاعدة 

األرسى وعوائلهم.

عائلتا األسيرين الرفاعي وصبيحات: منازلنا فداء للوطن 




