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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعامل
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-W6( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: مرشوع ترحيل النفايات الصلبة 

من املكب املؤقت يف شارع السكة إىل مكب بلدية غزة 
يف جحر الديك – مرحلة ثانية 

  MDPIIIW6- 1321113- 08 :رقم العقد
تاريخ استدراج العروض: 2022/08/10

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

قطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم بلديــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــال 
تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي 

تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 

النفايــات  ترحيــل  مــرشوع  لتنفيــذ  للمنحــة(  )املتلقيــة  البلديــات  وإقــراض 
الصلبة من املكب املؤقت يف شارع السكة اىل مكب بلدية غزة يف جحر 
الديــك – مرحلــة ثانيــة  وتنــوي اســتعامل جزء مــن أموال هذه املنحة الفرعية 
 )MDPIIIW6- 1321113- 08( رقــم  العـــــــــــقد  تحــت  دفعــات  عمــل  يف 

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
بلديــة  مــن  الازمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  املعنيــون ميكنهــم  املقاولــون   )3

جباليا النزلة، دائرة املشاريع، السيد/ م. عبد الله سامرة، هاتف: 082479336 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 

عرش ظهرًا من تاريخ 2022/08/10م وحتى تاريخ 2022/08/23.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2022/08/23م الساعة الثانية عرش ظهرًا. 

5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة .

مدعــوون  املقاولــن  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   )6

للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االربعــاء املوافــق 
االجتــامع  أن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف  2022/08/17م 

التمهيدي سيعقد يف بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

7( العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.

بلديـة جباليا النزلة 

دولة فلسطين - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

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

2022/08/17 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

إصــاح خارجي لجهــاز ليزر 
نوع )DEKA( بقسم  الجلدية 

يف مجمع الشفاء الطبي
11:00 صباحًا2022/44

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

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

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لاطــاع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  اإللكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

برنامــج غــزة للصحــة النفســية جمعيــة أهليــة غــري ربحيــة تأسســت عــام 1990م، 
وتعمل يف مجال الصحة النفســية وحقوق اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا 
الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل من الصحة النفســية املجتمعية عن طريق تقديم 
خدمات إكلينيكية، اجتامعية، تدريبية، بحثية وحشــد ومنارصة لفئات األطفال 
والنســاء وضحايــا العنــف وانتهاكات حقوق اإلنســان. تعلــن الجمعية عن حاجتها 
Psychiatrist للعمــل يف املراكــز املجتمعيــة ضمــن  لوظيفــة طبيــب نفــي  

مشاريع الجمعية عى أن تتوفر يف املتقدمن/املتقدمات الرشوط التالية:
شروط الوظيفة:

مــن جامعــة  العــام  الطــب  البكالوريــوس يف  العلميــة: درجــة  1. املؤهــات 

معرف بها باإلضافة إىل درجة املاجستري أو دبلوم عايل يف الطب النفي 
أو الدبلــوم العــايل يف الصحــة النفســية املجتمعيــة مــن برنامــج غــزة للصحــة 

النفسية أو درجة البورد أو الدكتوراة يف الطب النفي.
2. الخربات: خربة عملية ال تقل عن ثاث سنوات يف مجال العمل.  

3. المهارات المطلوبة: 
• مهارة عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 

• مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير باللغة العربية واالنجليزية. 
• مهارة عالية يف استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وتصفح االنرنت. 

• القدرة عى العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
4. المهام الوظيفية الرئيسية:

1. إجــراء املقابلــة اإلكلينيكيــة للحــاالت وجمــع املعلومــات وإجــراء الفحــص 

الرسيري وطلب الفحوصات واالختبارات عند الحاجة. 
.DSM 2. تشخيص الحاالت النفسية طبقًا لـ

3. املشاركة مع فريق العمل بوضع خطة العاج ووصف العاج الازم.

4. القيام بجلسات متابعة الحاالت سواء يف املركز أو العمل امليداين. 

5. إجراء اإلسعافات للحاالت الطارئة. 

6. املشاركة يف االجتامعات ووضع الخطط املتعلقة بالنشاطات املطلوبة والعمل عى تنفيذها. 

7. املشاركة يف أنشطة البحث العلمي حسب الحاجة.

8. املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج التدريب والدعم النفي والتثقيف والتوعية املجتمعية.

9. تقديم التقارير الدورية الازمة حسب متطلبات العمل.

10. تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل. 

عــى مــن يرغب/ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا الــرشوط الازمــة 
مراجعــة وحــدة الشــئون اإلداريــة واملــوارد البرشيــة يف املقــر الرئيــي للجمعيــة 
-غــزة/ تــل الهــوا – غــرب دوار الدحــدوح هاتــف رقــم: 2641513 الســتام طلــب 
التوظيــف وتعبئتــه وتقدميــه مصحوبــًا بالســرية الذاتيــةCV وصــورة عــن الشــهادات 
العلمية املصدقة وشهادات الخربة وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية 
ورسالة تغطية Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـا يف التقدم 
للوظيفــة عــى أن يكــون املوعــد النهــايئ لتقديــم الطلبــات يــوم  األربعــاء املوافــق 

2022/08/17 الساعة الواحدة ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.

وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Psychiatrist   طبيب نفيس

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Psychologist أخصايئ/ة نفيس/ة

برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غري ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال 
الصحة النفســية وحقوق اإلنســان، وتســعى للوصول مبجتمعنا الفلســطيني إىل مســتوى عاٍل 
مــن الصحــة النفســية املجتمعيــة عــن طريــق تقديــم خدمــات إكلينيكية، اجتامعيــة، تدريبية، 
بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايــا العنــف وانتهاكات حقوق اإلنســان. 
تعلــن الجمعيــة عــن حاجتهــا لوظيفــة أخصــايئ/ة نفــي/ةPsychologist - ضمــن مشــاريع 

الجمعية عى أن تتوفر يف املتقدمن/مات الرشوط التالية:
شروط الوظيفة:

1.املؤهــل العلمــي:أن يكــون املتقدم/ـــة حاصــًا/ًة عى درجــة البكالوريوس يف 

علــم النفــس أو اإلرشــاد النفــي مــن جامعــة معــرف بهــا باإلضافــة إىل الدبلــوم 
العــايل يف الصحــة النفســية املجتمعيــة مــن برنامــج غزة للصحة النفســية أو درجة 

املاجستري يف الصحة النفسية أو اإلرشاد النفي ومن جامعة معرف بها.
2. الخربات: خربة عملية ال تقل عن سنة يف مجال العمل.

3. المهارات المطلوبة:
- مهارة عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 

- مهارة عالية يف استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وتصفح االنرنت.
- القدرة عى العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 

- القدرة عى التنقل بحرية داخل قطاع غزة وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.
- مهارة عالية يف إعداد وكتابة تقارير العمل باللغة العربية واإلنجليزية.

4. المهام الرئيسية: 
1. إجراء املقابات اإلكلينيكية مع الحاالت ووضع التشخيص املبديئ للحالة. 

2. إجــراء جلســات العــاج النفــي واإلرشــاد الفــردي أو الجامعي أو العائيل 

وجلسات املتابعة. 
3. إجراء االختبارات النفسية حسب الحاجة. 

4. تقديم الدعم النفي وأنشطة التدخل.

5. العمل ضمن فريق متخصص واملشاركة يف االجتامعات ووضع خطط العمل.

6. تنفيذ برامج العمل املجتمعي والتثقيف الصحي النفي حسب الحاجة.

7. املشاركة يف إعداد وتنفيذ برامج الدعم والتثقيف والتوعية حسب الخطط املوضوعة.

8. تقديم التقارير الدورية الازمة بحسب ما يطلب منهم.

9. القيام بأية مهام أخرى حسب ما يطلب منهم وضمن خطة املرشوع.

الــرشوط الازمــة  التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا  عــى مــن يرغب/ترغــب يف 
الرئيــي للجمعيــة  البرشيــة يف املقــر  الشــئون اإلداريــة واملــوارد  مراجعــة وحــدة 
-غــزة/ تــل الهــوا – غــرب دوار الدحــدوح هاتــف رقــم: 2641513 الســتام طلــب 
التوظيــف وتعبئتــه وتقدميــه مصحوبــًا بالســرية الذاتيــةCV وصــورة عــن الشــهادات 
العلمية املصدقة وشــهادات الخربة وصورة عن الهوية الشــخصية وصورة شــخصية 
ورسالة تغطية Cover Letter  باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـا يف التقدم 
للوظيفــة عــى أن يكــون املوعــد النهــايئ لتقديــم الطلبــات يــوم  األربعــاء املوافــق 

2022/08/17 الساعة الواحدة ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ.

وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

الدوحة/ فلسطن:
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  دعــا 
الجزائريــة ملواجهــة جرائــم  الدبلوماســية  تفعيــل  إىل  هنيــة  إســامعيل 
االحتــال اإلرسائيــيل ضــد الشــعب الفلســطيني، والعمــل عــى دعــم 
ا، وال سيام أن القمة  ا ودبلوماسيًّ ا وإعاميًّ الشعب الفلسطيني سياسيًّ

العربية املقبلة ستكون يف الجزائر.
جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي أجــراه هنيــة، مســاء أمــس، مــع األمــن 
العــام لــوزارة الخارجيــة الجزائرية شــكيب قايــد، حيث وضعه يف صورة 
تفاصيــل العــدوان اإلرسائيــيل الغــادر عــى قطــاع غــزة، واغتيــال قــادة 

رسايا القدس والعرشات من أبناء شعبنا يف القطاع.
وأشــاد هنيــة مبواقــف الجزائــر الداعمــة للحــق الفلســطيني، مشــريا إىل 

النتائج اإليجابية لزيارته األخرية للجزائر.
وأشــار هنيــة إىل تصاعــد االعتــداءات اإلرسائيليــة يف الضفــة التــي كان 
آخرهــا اغتيــال الشــبان الثاثــة يف نابلــس واالقتحامــات املتكــررة ملــدن 
ومخيامت الضفة ومحاوالت تهويد املسجد األقىص املبارك، وفرض 
الزمــاين  التقســيم  إىل  وصــوال  عليــه،  الدينيــة"  "الســيادة  تســمى  مــا 
واملــكاين للمســجد، إىل جانــب حصــار قطــاع غــزة املتواصــل منــذ عدة 
ســنوات. مــن جانبــه أكــد األمــن العــام لــوزارة الخارجيــة الجزائريــة دعــم 
بــاده الثابــت لفلســطن، ووقوفهــا إىل جانــب الشــعب الفلســطيني، 

ومامرسة كل دور مطلوب لصالح تحرير فلسطن وشعبها.

غزة/ يحيى اليعقويب:
حافظــوا  أمــي،  بحبــك  أنــا  شــباب،  "يــا 
مــا  بوصيكــم  بعــدي،  مــن  الوطــن  عــى 
محــارص،  هينــي  البــارودة،  يــرك  حــد 
يــزد  مل  كلــامٌت  أستشــهد!"  ورايــح 
ثــواٍن،  عــرش  عــى  تســجيلها  وقــت 
أرســلها املطــارد إبراهيــم النابلــي إىل 
أصدقائــه، لكــن منتهى اســتقرارها هبط 

عند قلوب شباب فلسطن.
 مل ينــَس حبــه ألمــه، التــي خصهــا بكلمة 
"أحبــك" يخــرج الحــاء من أقىص الحلق 
وتنطبــق الشــفتان عــى البــاب وبينهــام 
متــر كل حــروف اللغــة العربيــة، ويقصد 
بأمــه فلســطن، عندمــا أيقــن أن جيًشــا 
كل  مــن  بــه  يحيــط  بالســاح  مدجًجــا 
الجهــات، وأن نســائم الشــهادة اقربــت 
األخــري،  املطــاردة  فصــل  ســيغلق  وأنــه 
محمــد  الشــهداء،  بأصدقائــه  ليلحــق 
وأرشف  مربوكــة،  وأدهــم  الدخيــل، 
يف  هــو  ونجــا  استشــهدوا  مبســلط 

فرباير/ شباط املايض.
مل  بينهــام  الزمنــي  الفــارق  صورتــان 
األوىل  يف  ظهــر  أســبوعن،  يتجــاوز 
الشــهيد  جثــامن  يحمــل  وهــو  إبراهيــم 
الرحمــن صبــح،  العزيــزي وعبــد  محمــد 
عــى  محمــواًل  النابلــي  الثانيــة  ويف 
أكتاف الرجال شــهيًدا، يســلُم الشهداء 
الراية لغريهم، مؤكدين أنه يف كل مرة 
هــو يف  االحتــال مقاوًمــا،  فيهــا  يقتــُل 
الحقيقة ال ينهي حياته بل يعلن والدته 
يف قلــوب أبنــاء شــعبه، فيأيت بطٌل آخر 
يستلم راية الثورة التي ال تنطفئ نارها.

درب الشهداء
التــي  الكلــامت  مــن  أصــدق  يوجــد  ال 
أنفســهم،  عــن  الشــهداء  فيهــا  يعــرب 
يرســمون بكلامتهــم طريــق العبــور ملــن 
مقابلــة  يف  النابلــي  يقــول  خلــف، 
صحفيــة معــه: "إننــي أســري عــى درب 
الشــهداء، رفقاء دريب، الذين اغتالتهم 

الدخيــل،  الخاصــة،  اإلرسائيليــة  القــوة 
ومربوكــة، ومبســلط، وإن أردوا إبراهيــم 
النابلــي فــإن ذلــك يتحقــق باالغتيــال، 
هــذه  تتحــرر  حتــى  أستســلم،  لــن  ألين 

الباد".
بــاب  عــى  بالصــرب،  درًســا  أمــه  تعطــي 
املشــيعن  مــن  حشــد  أمــام  املشــفى 
نيالــك،  الشــهيد  أم  "يــا  لهــا:  يهتفــون 
يــا ريــت أمــي بدالــك"، قابلــت الهتــاف 
حنجرتهــا  مــن  انطلقــت  نــر  بزغاريــد 
وعــزٍة  فخــٍر  بــكل  ابنهــا  بهــا  تــزُف  هــي، 
وكرامــة، تقــول لهــم: "أطلقــوا النــار عى 
وكلكــم  إبراهيــم،  مئــة  هنــاك  إبراهيــم، 
إبراهيــم وكلكــم أوالدي" ختمتهــا بشــارة 
مشــهد  يف  رقيقــة  عذوبــة  يف  النــر. 
حزيــن، تبتســم أمه وهــي تحمل جثامنه 

من جهة ووالده من الجهة األخرى.
يظهــر  لــه،  انتــرش  مــريئ  مقطــع  يف 
قــوات  مــع  يشــتبك  وهــو  النابلــي 
االحتــال عــى مفــارق الطــرق بنابلــس، 
إىل  ســحبه  املقاومــن  أحــد  يحــاول 
رفــض  لكنــه  واملغــادرة،  الســيارة 

االنسحاب وواصل االشتباك.
يجيــب والــده الــذي حمــل نعشــه عــى 
طريــق  يف  "رسنــا  الصحفيــن:  أحــد 
مــاذا  ســنة،  وعرشيــن  ســبعة  التســوية 
حكومــة  تــأيت  كلــام  يشء!  ال  حققنــا؟ 
متطرفــة  ميينيــة  أنهــا  تظهــر  إرسائيليــة 
إبراهيــم  الفلســطيني،  الــدم  تســفك 
إرسائيــيل  جيــش  هنــاك  يســمع  أينــام 

يذهــب لاشــتباك معــه، وهــذا قــدره، 
أن يحافــظ  الصاعــد،  للجيــل  ورســالتي 
أوصاهــم  التــي  الشــهداء،  إرث  عــى 
كــام  الـــ9"  األرواح  "صاحــب  بهــا". 
كان  العربيــة،  الصحافــة  عليــه  أطلقــت 
لــدى جيــش االحتــال  املطلــوب األول 
محاولــة  مــن  نجاتــه  منــذ  املدينــة،  يف 
االغتيــال يف فربايــر/ شــباط املــايض، 
وهــو مــن ســكان مدينــة نابلــس، شــارك 
منــذ نعومــة أظفــاره يف العمــل املقــاوم 
مــن  للعديــد  وتعــرض  لاحتــال، 

محاوالت االغتيال.
تحت مجهر السلطة

رسه"  "وأمــن  النابلــي  يكــن  مل  لكــن 
االشــتباك،  يف  معــه  ارتقــى  الــذي 
إســام صبــوح، تحــت مجهــر االحتــال 
إســام  شــقيق  صبــوح  شــادي  فقــط، 
يزيح الســتار لصحيفة "فلســطن"، عن 
تعرضهــم للماحقــة واملطــاردة من قبل 
أجهــزة أمــن الســلطة، يقــول: "اعتقلــت 
عــام  إســام  أخــي  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
2017 ملدة عامن، أمىض ستة أشهر 

بسجن أريحا، تعرض خالها للتعذيب 
والــرضب والشــبح، وأكمــل املحكوميــة 
نابلــس،  مبدينــة  الجنيــد  ســجن  يف 
هــذه  عــن  بعيــًدا  النابلــي  يكــن  ومل 
املطــاردة، فقــد اعتقلتــه نفــس األجهــزة 

ملدة ستة أشهر بنابلس".
الساعة السادسة صباًحا، اتصل إسام 
عى عائلته، وكان مبنزلة اتصال الوداع 

محــارصون،  أنهــم  يخربنــا  بنــا،  "اتصــل 
أرســلوا  وأيًضــا  لــه،  الدعــاء  وطلــب 
عــى  خاصــة  مجموعــة  عــى  رســائل 
جيــش  تحــرك  ترصــد  بينهــم  "تليغــرام" 
محــارصون  أنهــم  يعلوهــم  االحتــال، 

وأنهم قريبون من الشهادة".
معركــة،  ســاحة  إىل  نابلــس  تحولــت 
قذائــف،  وأصــوات  كثيــف،  رصــاص 
لحظاٌت يردد صداها يف ذاكرة صبوح 
"نزلــت مــن بيتــي، وذهبــت إىل البلــدة 
التــي  حطــن  شــارع  مبنطقــة  القدميــة 
دارت فيها االشتباكات، حتى انسحب 
التاســعة  الســاعة  االحتــال  جنــود 
صباًحــا ويبــدو أن الذخــرية نفــدت لــدى 
متشــوها  أخــي  كان  والنابلــي،  أخــي 
محــرق،  جســده  القذائــف،  بفعــل 
الســاح  يجمــع  مل  متفجــر".  ورأســه 
ســبقت  بــل  فقــط،  والنابلــي  إســام 
هــذه العاقــة روابــط عائليــة تجمعهــام، 
كان إســام "أمــن رس" النابلــي الــذي 
يتوقــف  بســهولة،  شــخٍص  بــأي  يثــق  ال 
شــقيقه عنــد هذه العاقــة: "أخي دامًئا 
كان يســاعده، ويحــرض لــه الطعام، ينام 

معه، يؤمنه عى رسه، ويثق به بشــدة، 
حتى خاضوا االشتباك مًعا".

أمــن  عنــر  ألــف   60 نحــو  وجــود 
حاميــة  عــى  قــادرة  غــري  بالســلطة 
بطــش  مــن  واملواطنــن  املقاومــن 
جمــرات  يخــرج  االحتــال،  جيــش 
الغضــب مــن صــوت صبــوح: "لــو كانــوا 
الشــعب، الســتطاعوا  معنيــن بحاميــة 
خاصــًة  كبــرية،  فأعدادهــم  ذلــك  فعــل 
أن مــن يقاومــون االحتــال اآلن يعــدون 

عى األصابع".
رســالة  الشــهيد  شــقيق  يوجــه 
وقتــل،  اعتقــل،  "مهــام  لاحتــال: 
فهــذا قدرنــا، نحــن ال نريــد أن نطلــب 
لطاملــا  ألنهــم  غــزة،  أهــايل  مــن  الثــأر 
وقفــوا مــع القــدس وجنــن، والضفــة، 
وأاّل  بســام  يعيشــوا  أن  وحقهــم 
اللــه  فأعانهــم  عنــا مصائبنــا  يتحملــوا 
حصــار  مــن  يعيشــونه  الــذي  عــى 
الدفــاع  نســتطيع  ونحــن  وحــروب، 
دمــاء  تكــون  أن  ونأمــل  أنفســنا،  عــن 
الشــهداء بدايــة طريق جديد، نتوحد 

فيه ضد االحتال".

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
االحتــال  قــوات  اغتيــال  حقوقيــة  منظــامت  أدانــت 
نابلــس  مدينــة  الثاثــة يف  الشــبان  الخاصــة  اإلرسائيــيل 
شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة صبــاح أمــس عــادة ذلك 

"جرمية خارج إطار القانون".
واستشــهد الشــبان الثاثــة، وأصيــب 40 آخــرون يف إثــر 
اقتحــام قــوات االحتــال البلــدة القدميــة مبدينــة نابلس، 

وتفجريها منزال تحصن به مقاومون.
إبراهيــم  الشــهداء:  ارتقــاء  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 

النابلي، وإسام صبوح، وحسن جامل طه.
وأكدت املؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد" 
أن جرمية اغتيال الشبان الثاثة مخالفة جسيمة لجميع 
املواثيق واألعراف الدولية التي من شأنها الحفاظ عى 
حيــاة اإلنســان الفلســطيني، محــذرة من متــادي االحتال 

يف اعتداءاته املمنهجة عى الفلسطينين.
املجتمــع  صمــت  أن  لهــا  بيــان  يف  "شــاهد"  وعــّدت 
الــدويل عــن جرائــم االحتــال املتكــررة وعــدم اتخــاذه أي 
إجــراءات جديــة شــّكا بيئة تشــجعه عــى ارتكاب املزيد 
تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  داعيــة  االنتهــاكات،  مــن 
مســؤولياته تجــاه الشــعب الفلســطيني باتخــاذ خطــوات 

عاجلة من شأنها الحفاظ عى حياة أبنائه.
األمنــي  التنســيق  بـ"وقــف  الســلطة  املؤسســة  وطالبــت 
مــع االحتــال فــورا، مبــا يتناســب مــع مقــررات املجلــس 

املركزي الفلسطيني ومطالب الشعب الفلسطيني".
وأدان تجمع املؤسســات الحقوقية "حرية" إقدام قوات 

االحتال عى إعدام الشبان الثاثة ميدانيا.
وأوضــح التجمــع يف بيــان لــه أنــه حســب متابعتــه ووفقــا 
للمعلومــات التــي تلقاهــا، فقــد تســللت قــوة إرسائيليــة 
خاصــة صبــاح أمــس إىل البلــدة القدميــة مبدينــة نابلــس 
وحــارصت أحــد املنــازل الســكنية التــي كان يوجــد فيهــا 
املواطنون الثاثة، وصاحب ذلك عملية اقتحام واسعة 

النطاق يف البلدة.
قــوات  أطلقــت  فقــد  العربيــة  اإلعــام  وبحســب وســائل 
االحتــال عــددا مــن الصواريــخ املحمولــة عــى األكتــاف 
تجــاه املنــزل املــدين الــذي تحصــن فيــه الشــبان الثاثــة، 
املنــزل  تدمــري  إىل  إضافــة  استشــهادهم،  إىل  أدى  مــا 

املحارص وإلحاق الرضر باملنازل املجاورة.
نطــاق  خــارج  القتــل  جرائــم  تصاعــد  إىل  التجمــع  وأشــار 
القانــون التــي تنفذهــا قــوات االحتــال، وهــو مــا يشــكل 

بنظرهــا  تختــص  التــي  الدوليــة  الجرائــم  مــن صــور  صــورة 
املحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن جرائم االغتيال تتم 
بنــاء عــى تعليــامت مــن أعــى مســتوى قيــادي ســيايس 

وعسكري يف دولة االحتال.
الســامية  واألطــراف  الــدويل  املجتمــع  التجمــع  وطالــب 
جرميــة  بإدانــة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  عــى  املتعاقــدة 
حاميــة  لضــامن  الجــاد  والعمــل  الثاثــة،  الشــبان  إعــدام 
املدنيــن يف األرايض املحتلــة، وكذلــك األمم املتحدة 
وأجهزتهــا املختلفــة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه املدنيــن 

وتفعيل آليات القانون الدويل لحاميتهم.
وحــث الســلطة عــى بــذل مزيــد مــن الجهــود يف ســياق 
ماحقــة االحتــال عى جرامئــه، بإحالة ملف اإلعدامات 
إىل  املدنيــن  بحــق  قواتــه  تنفذهــا  التــي  امليدانيــة 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكذلــك كريم خــان املدعي 
يف  التحقيــق  إجــراءات  ترسيــع  عــى  للمحكمــة  العــام 
جرائم االحتال لضامن منع إفات مجرميه من العقاب.

والدميقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  أدان  كــام 
"شــمس" بشــدة جرمية اغتيال االحتال الشبان الثاثة، 
معتــربا ذلــك تأكيدا جديدا عى العقلية اإلجرامية التي 
تحكــم دولــة االحتــال، والسياســة اإلرسائيليــة املمنهجــة 

تجاه الشعب الفلسطيني.
وقــال املركــز يف بيــان لــه إن دولــة االحتــال ال تؤمــن إال 
بالقتل والخراب وسفك الدماء، وإن العقيدة العسكرية 
لجيشــها مجبولــة عــى ذلــك، فمنــذ بدايــة العــام الجــاري 
وصلــت حصيلــة الشــهداء يف الضفــة الغربية وقطاع غزة 
إىل 129 شــهيدا، منهــم 46 شــهيدا استشــهدوا خــال 

العدوان األخري عى غزة.
أمــام  بالوقــوف  الــدويل  املجتمــع  املركــز  وطالــب 
مربــع  ومغــادرة  مبكيالــن  الكيــل  وعــدم  مســؤولياته 
ازدواجيــة املعايــري التــي شــجعت االحتــال عــى مــدار 
العقــود املاضيــة للمــي قدمــا يف جرامئــه وانتهاكاتــه 
بحــق الشــعب الفلســطيني، معتــربا أن الصمــت الــدويل 
املريــب يشــجع االحتــال عــى الــدوام القــراف املزيــد 

من الجرائم.
ودعــا األمــم املتحــدة واملقرريــن الخاصــن بحالــة حقــوق 
اإلنســان والحــق يف الحيــاة إىل التحــرك الفــوري لوقــف 
جرائــم االحتــال، وتنســيق الجهــود ملاحقــة قادتــه أمــام 
القضــاء الــدويل ملحاســبتهم عــى جرامئه بحق الشــعب 

الفلسطيني.

منظمات حقوقية تدين اغتيال شبان 
ه جريمة خارج إطار القانون نابلس وتعدُّ

أغلق فصل المطاردة األخري برفقة "أمني رسه"

إبراهيم النابليس..  بطٌل يكتب بدمائه "ال ترتكوا البارودة"

خالل اتصال هاتفي مع األمني العام لخارجية الجزائر

هنيــــة يدعــــو إلـــى تفعيـــل 
الدبلوماسيــــة الجزائريـــــة 

لمواجهـــــــة جرائــم االحتـالل

الشهيد إبراهيم النابلسيالشهيد إبراهيم النابلسي
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

بعد أن وضع العدوان 
اإلسرائيلي على غزة أوزاره 

عقــب وقــف العــدوان الــذي شــّنه االحتــالل عــى غــزة خــالل ثالثــة 
أيــام، تظهــر هنــاك جملــة ســيناريوهات محتملــة لواقــع الســلوك 
اإلرسائييل املحتمل تجاه املقاومة يف القطاع، ومن أهمها تزايد 
التقديرات الفلسطينية واإلرسائيلية، بل واإلقليمية والدولية، بأن 
وقــف إطــالق النــار القائــم يف غــزة حاليــًا يبدو هشــًا، وقد ال يصمد 
أمــام أي اختبــار، يف ضــوء غمــوض طبيعــة االتفــاق الــذي توصــل 
إليــه الجانبــان لوقــف املواجهــة، وإمكانية نكــوص االحتالل عام تم 

التوافق عليه مع الوسطاء.
مــع العلــم أن األجــواء يف قطــاع غــزة، وبعــد أيــام قليلــة مــن وقــف 
تهديــدات  جملــة  صــدور  مــع  حــذرًا،  هــدوًءا  تشــهد  العــدوان، 
إرسائيليــة بشــأن إبقــاء االســتنفار العســكري عى حالــه يف الجبهة 
الجنوبية، ما يعني أنه يف حال الح له "صيد مثني" من كبار قادة 
املقاومة، فقد ال يرتدد يف اغتيالهم، ما يعني العودة مجددًا إىل 

دائرة املواجهة املسلحة.
يف الوقــت ذاتــه، هنــاك احتامليــة أن يصمــد وقــف إطــالق النــار 
أن  اعتبــار  عــى  مســمى،  أجــل  وإىل  محــدودة،  زمنيــة  فــرتة  إىل 
الجانبــني، املقاومــة واالحتــالل بحاجــة لهــذا الهــدوء، فاملقاومــة 
تســعى إلعــادة إعــامر مــا هدمتــه آلــة الحــرب اإلرسائيليــة يف غــزة، 
واالحتــالل يتحــر إلجــراء انتخاباته الخامســة املبكرة يف نوفمرب، 
ويعتــرب أن العــدوان األخــر هــو دعايتــه االنتخابيــة التــي ســيذهب 

بها للناخبني.
هنــاك احتــامل يتضمــن البقــاء يف الدائرة ذاتها، من املراوحة بني 
الهــدوء النســبي والجولــة الخاطفــة، كــام جرت العادة منذ ســنوات 
طويلــة يف غــزة، مــا يبقــي املقاومــة واالحتــالل معــًا يف حالــة مــن 
االســتنزاف املتبــادل، وهــذا قــد يعطــي وصفــة واضحــة لبــدء العد 

التنازيل للمواجهة العسكرية املقبلة.
الحقيقــة أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تدفــع باتجــاه 
واحــد مــن الســيناريوهات الــواردة أعــاله، ويف الوقــت ذاتــه تتوفــر 
جملة من الكوابح التي قد تتسبب بعدم تحقق أي منها، وبالتايل 
فــإن الوضــع القائــم يف غــزة ال يحمــل كثــرًا مــن الثبــات واالســتقرار 
الســاحة  يف  األطــراف  مــن  العديــد  مصالــح  تداخــل  بســبب 

الفلسطينية، وتضاربها يف الكثر من األحيان.
تفيد هذه االحتامالت بأن املقاومة قد تكون معنية بتثبيت 

حالة الهدوء إىل فرتة زمنية متنحها اسرتاحة محارب، 

إعالن طرح مزايدة بالظرف املختوم
 )CMWU-AUC-01 -2022( مزايدة رقم 

تعلــن مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل عــن طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم وذلــك 
لبيع ""براميل كلور فارغة ذات لون أزرق مستعملة بسعة 220 لرت والتي كانت 
يف  املرفقــة  والخاصــة  العامــة  الــروط  حســب  وذلــك  كلــور"،  حاويــات  متثــل 

كراسة املزايدة، فعى الراغبني يف التقدم للمزايدة مراعاة الروط التالية:  
1. عــى املهتــم الــذي يرغــب يف الحصــول عــى نســخة مــن كراســة املزايــدة 

التوجه إىل دائرة العطاءات واملشــرتيات يف مصلحة مياه بلديات الســاحل 
مقابل دفع مبلغ غر مســرتد وقدره 50 شــيكل )خمســون شــيكل( ابتداًء من 
يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/10 م مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 

الساعة الثالثة من بعد الظهر من مقر املصلحة.
2. يجــب عــى املتزايــد تقديــم كفالــة تأمــني )كفالــة دخــول املزايــدة( بقيمــة 

باســم مصلحــة  بنــي  أو شــيك  بنكيــة  أو كفالــة  نقــدًا  1000 شــيكل وذلــك 

املياه ملدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تسليم املزايدة، وال تسرتد كفالة 
التأمني للفائز إذا تراجع عن املزايدة.

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 60 يوم من تاريخ تسليم 

املزايدة، وأن تكون األسعار غر شاملة الريبة )املصلحة ال تصدر فاتورة رضيبية(.
4. آخر موعد لتسليم كراسة املزايدة الساعة الواحدة ظهرًا من يوم األربعاء 

املوافــق 2022/08/17 مــع العلــم أنــه لن يقبل أي مزايدة بعد هذا املوعد 
وال تقبل العروض بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم وتسليمها 

لدى موظف االستقبال ملقر املصلحة.
5. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للمزايدة يف يوم تسليم 

املزايدة يوم األربعاء املوافق 2022/08/17   الساعة الواحدة ظهرًا 01:00.
أدىن  تحمــل  دون  املزايــدة  طــرح  إعــادة  أو  إلغــاء  يف  الحــق  للمصلحــة    .6

مسؤولية تجاه املشاركني يف املزايدة.
7. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة: دائرة العطاءات واملشرتيات
عى العنوان التايل: مدينة الزهراء_ شارع جامعة فلسطني

زيــارة  أو   8 00970 2632020 00970 8 2632060، فاكــس:  هاتــف: 
  www.cmwu.ps :موقع مصلحة مياه بلديات الساحل

مصلحة مياه بلديات الساحل

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP is a non- governmental non-profit organization, 

established in 1990 and one of the leading organizations in Palestine in the field of specialized community mental 

health and psychosocial service, it also provides training and capacity building activities & research work. 

GCMHP is seeking a consultancy service for Internal Auditor for Individuals for the year 

2022 to assist GCMHP’s management in carrying out its responsibilities of maintaining 

comprehensive system of internal control and in accordance to the international auditing 

regulation and internal audit charter of the organization under the following conditions: 

Qualifications and Experience: 

• Bachelor's degree in accounting from a recognized university in addition to a master's degree 

in relevant financial or administrative studies from a recognized university.

• CIA or CPA license are preferred. 

• Practical experience in internal audit in NGOs for a minimum of five years.

• Excellent knowledge in computer related programs and applications.

• Excellent command of English language, reading, writing and speaking.

• Ability to draft reports professionally in Arabic and English.

• Ability to analyse problems and propose alternative solutions.

• Knowledge of International Standards in Internal Audit.

• Experience in evaluating institution good governance.

• High credibility and professionalism.

Main Responsibilities: 

• Developing an internal audit plan based on an on-going assessment of GCMHP operation 

risks and input received from the management team.  All audits as carried out according to the 

internal audit plan and as approved by GCMHP.

• Identifying significant internal control risks and evaluating the effectiveness of risk management.

• Reviewing compliance with and application of GCMHP internal policies and procedures. 

• Reviewing compliance with local laws and regulations.

• Reviewing compliance with all donors-imposed stipulations, conditions and restrictions.

• Ensuring that the internal audit complies with relevant professional internal audit practices and standards.

• Coordinating audit planning with GCMHP external auditors to ensure efficient and effective 

internal and external audit activities.

• Reporting to the Board of Directors results from completed or on-going audits.  The Internal 

Auditor will provide GCMHP management with a preliminary written report of the results and 

recommendations of each audit, analysis, review or investigation performed.  Final reports will 

contain management’s responses to recommendations and will be distributed to the Board of 

Directors and any applicable members of management as directed by the Board of Directors.

Interested applicants should receive the ToR available in GCMHP- Admin & Human Resources Unit. 

Technical and Financial Offers should be submitted in a separate sealed envelope before 1:00 pm on 

Thursday 18, August 2022, in the subject line “Internal Auditor-For Individuals”, to Administrative & Human 

Resources Unit-GCMHP Headquarter, Gaza-Tal Al Hawa, beside Rosary sisters’ school. For inquires 

please contact Head of Administrative Affairs & Human Resources Unit; Ms. Rana Ayyad, Tel: 2641513.

Gaza Community Mental Health Programme-GCMHP

Announcement for Consultancy Service-For Individuals  

For Internal Auditor for the year 2022 

Bidding No. 319/ 2022

طرح عطاء
مرشوع حفر وإنشاء برئ مياه رقم )09( يف حي الزيتون مبدينة غزة

 بتمويــل مشــرتك مــن  الســادة / منــى وبشــار العمــد ومحســنون آخــرون واللجنــة العليــا لإلعــامر يف فلســطني – األردن 
وجميعــة االرشــاد واإلصــالح الجزائريــة )الحــاج أحمــد الســويف الجزائري(  وبتنفيــذ و إدارة الهيئة العربية الدولية لإلعامر 
يف فلســطني، وبالتنســيق مــع بلديــة غــزة، تدعوكــم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني للمشــاركة يف عطــاء 
)مــروع حفــر وإنشــاء بــر ميــاه رقــم )09( يف حــي الزيتــون مبدينــة غــزة( وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات 

والروط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى لجنــة التصنيــف 

الوطنيــة )تصنيــف ســاري املفعــول( يف مجــال امليــاه واملجــاري درجة أوىل عى األقــل وكهروميكانيك درجة ثانية عى 
االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الريبة.

2. األسعار شاملة لريبة القيمة املضافة وعى املقاول تقديم شهادة عدم خصم منبع وخلو طرف من رضيبة الدخل واملضافة.

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

 )USD 2,000( 4. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني لدخول العطاء بقيمة

بالحــروف )ألفــا دوالر امريــي فقــط ال غــر( عــى شــكل كفالــة بنكيــة مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية 
120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتالم العطــاءات، وال تقبــل األمــوال النقديــة أو  ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســارية ملــدة 

الشيكات الشخصية او البنكية.
5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عيل العنوان التايل )غزة- الرمال 

- جنــوب وزارة الخارجيــة الفلســطينية-  عــامرة الــدويل )1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدولية لإلعامر يف فلســطني ( مقابل 
مبلــغ غــر مســرتد وقــدره 100 دوالر أمريــي  للعطــاء الواحــد بــدءًا من يــوم األربعاء املوافق )2022/08/10( الســاعة 

12 ظهرًا  وحتى يوم االثنني املوافق )2022/08/15( الساعة 3 عرصًا .

6.ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 

)2022/08/16( الساعة 12 ظهرا. 
7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 2 من ظهر يوم االثنني املوافق )2022/08/22م ( مع العلم أنه لن يقبل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــيل  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .8

الفلسطينية-  عامرة الدويل 1 - مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني(.
9. رسوم اإلعالن الحايل عى من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غر ملزمة بالرتسية عى اقل االسعار دون ابداء األسباب.

11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني( وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598.
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني 

نابلس–غزة/ محمد عيد:
عــدة  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  عــمَّ 
الغربيــة  الضفــة  يف  محافظــات 
شــهداء  أرواح  عــى  حــدادا  املحتلــة؛ 
برصــاص  ارتقــوا  الذيــن  نابلــس  مدينــة 
البلــدة  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
شــاميل  الواقعــة  للمدينــة  القدميــة 

الضفة.
نعــي  بيانــات  يف  الفصائــل،  ودعــت 
نســخة  "فلســطني"  تلقــت  للشــهداء 
الغربيــة  الضفــة  عنهــا، املقاومــني يف 
الشــهداء  درب  عــى  الســر  إىل 
ومقاومــة االحتــالل حتــى تحريــر ودحــر 

االحتالل عن األرض الفلسطينية.
إبراهيــم  املقاومــان  واستشــهد 
بعــد  صبــوح،  وإســالم  النابلــي 
إرسائيليــة خاصــة  قــوات  مــع  اشــتباك 
اقتحمــت البلــدة القدميــة يف نابلــس، 
جــامل  حســني  الفتــى  استشــهد  كــام 

طه.
التريعــي  املجلــس  رئاســة  ونعــت 
دمــاء  أن  مؤكــدة  نابلــس،  شــهداء 
الشهداء شاهدة عى الوجه اإلجرامي 
لالحتــالل وســتبقى لعنــة تطــارده حتــى 

تحرير فلسطني.
عــى  التريعــي  رئاســة  وشــددت 
املروعــة  املقاومــة  تصعيــد  رضورة 
ومواجهــة  االحتــالل  بــردع  والكفيلــة 
إرهابه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
جديــدة  مرحلــة  يف  إننــا  حــامس: 
عنوانهــا  االحتــالل،  ضــد  الــرصاع  مــن 
االشــتباك املســتمر يف مــدن الضفــة 
الفعــل  حضــور  وتعاظــم  الغربيــة، 

املقاوم بكل أشكاله.
حــازم  حــامس  باســم  املتحــدث  وأكــد 
يف  سيفشــل  االحتــالل  أن  قاســم 
وقــف املــد الثــوري املتصاعــد يف كل 
مثــن  وســيدفع  الغربيــة،  الضفــة  مــدن 

جرميته.
جديــدة  ملحميــة  "بطولــة  وقــال: 
تســطرها مدينــة نابلــس جبــل النــار عرب 
هــذا القتــال املتواصــل ضــد املحتــل، 
وبهــذا االلتفــاف الشــعبي الكامل حول 
الرحمــة  املــوىل  ســائال  املقاومــني" 
للشــهداء الذين خاضــوا معركة بطولية 

ضد جيش االحتالل.
الوحدويــة  اللوحــة  أن  قاســم  وأضــاف 

هــذه  يف  نابلــس  رســمتها  التــي 
املعركــة، هــي منــوذج ملــا يحصــل يف 
توحــد  مــن  الفلســطينية  املــدن  كل 

خلف خيار املقاومة.
 وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركة 
املواجهــة  أن  بــدران،  حســام  حــامس 
املسلحة يف نابلس، وارتقاء الشهداء 
النابلــي،  املطــارد  رأســهم  وعــى 
مــن  تضعــف  ولــن  إرادتنــا،  تكــر  لــن 

عزميتنا.
الجامهــر  بـ"احتضــان  بــدران  وأشــاد 
واملشــاركة  للمقاومــني،  الكبــر 
الواســعة يف تشــييع الشــهداء"، مبيًنــا 
يف  باملقاومــني  تذكرنــا  "حالــة  أنهــا 
انتفاضــة األقــى الذيــن قاتلــوا برف 

وعزة حتى آخر أنفاسهم".
التــي  نابلــس،  أن  "مدينــة  إىل  وأشــار 
إذا تحركــت وانتفضــت تحركــت معهــا 
أرجاء الضفة كلها، وأنها مدينة العمل 
املقاومــة  يف  املشــرتك  الوطنــي 

واملواجهة مع املحتل".
األروع  "املشــهد  أن  بــدران   وأضــاف 
هــو هــذا االحتضــان الجامهــر الكبــر 
وصالبــة  األمهــات  وصــرب  للمقاومــني 
أهايل الشهداء"، واصفا إياها بـ"لوحة 
وطنية بامتياز سيكون لها ما بعدها".

"حــامس"  قيــادة  عضــو  أكــد  كــام 
أن  قاســم  هشــام  الخــارج  إقليــم  يف 
بــكل  الفلســطينية مجتمعــة،  األرايض 
حصونــا  تشــكل  باتــت  جغرافيتهــا، 
للمقاومــة تســتهدف االحتــالل وتثخــن 
فيــه الجــراح، ما دفعه الرتكاب املجازر 

بحق الشعب الفلسطيني.
املقاومــة  أن  إىل  قاســم  وأشــار 
اإلجــراءات  هــذه  كل  تواجــه  التــي 
والسياســات اإلرسائيليــة ضدهــا، إمنــا 
عاقدة العزم عى التصدي لها، وعدم 
مكونــات  بفصــل  لالحتــالل  الســامح 

الجغرافيا الفلسطينية عن بعضها.
العالقــات  دائــرة  مســؤول  اعتــرب  كــام 
الوطنيــة يف الضفــة جــارس الربغــويث، 
اغتيال املقاومني يف نابلس يأيت يف 
إطــار جرائم االحتالل املتصاعدة بحق 
بغــر  وقفهــا  ميكــن  ال  والتــي  شــعبنا، 

انتفاضة واسعة.
يف  الشــاملة  االنتفاضــة  إن  وقــال: 
اليــوم  باتــت  الضفــة  ربــوع  مختلــف 
حاجــة ملحــة، ال ميكــن بغرهــا حاميــة 

يــأيت يف ســياق املخطــط  نابلــس  يف 
الشــعب  الســتهداف  األشــمل 
ويف  الوطنّيــة،  وحقوقــه  ومقاومتــه 
الصهيــوين  املــروع  "لفــرض  محاولــٍة 
االســتعامري بالقّوة عى كامل األرض 

الفلسطينّية".
بجرامئــه  االحتــالل  توغــل  إن  وقالــت 
قيــادة  متســك  ظــل  يف  يــأيت 
معــه  املوقعــة  باالتفاقيــات  الســلطة 
الوطنيــة  القــرارات  تنفيذهــا  وعــدم 
االعــرتاف  وســحب  بإلغائهــا  الخاصــة 
صمــت  عــن  فضــاًل  بـ)إرسائيــل(، 
املجتمــع الــدويل وعجــزه عن محاســبة 
التــي  الجرائــم  عــى  وقادتــه  االحتــالل 

يرتكبونها.
ودعــت الجبهــة الشــعبية إىل مواجهــة 
بــاإلرساع يف إنهــاء االنقســام  العــدوان 
وبنــاء وحــدة وطنيــة تعدديــة متكــن مــن 
تجميــع طاقــات وقــدرات الشــعب يف 

معركته الشاملة مع االحتالل.
يف  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  ورأت 
االحتــالل  جرائــم  تصاعــد  فلســطني 
"نوايــاه  يثبــت  وحجمهــا،  وامتدادهــا 
الفلســطينية  الدمــاء  لتكــون  املســبقة 

هي مثن الدعاية االنتخابية لديه".
املقاومــة  باســم  املتحــدث  ودعــا 
الشعبية خالد األزبط، جامهر شعبنا 
مبختلــف  االشــتباك  حالــة  إعــالن  إىل 
االحتــالل  ضــد  واألدوات  الوســائل 

ومستوطنيه.
االغتيــال  عمليــات  أن  عــى  وشــدد 
"حتــى  شــعبنا  ترهــب  لــن  والهــدم 
اغتيــال  أن  واهــام  االحتــالل  ظــن  وإن 
عزميــة  يضعــف  والقــادة  املجاهديــن 

االحتــالل  نــران  مــن  وأهلنــا  بيوتنــا 
يتســابقون  باتــوا  الذيــن  ومســتوطنيه 

عى سفك الدم الفلسطيني.
النابلــي  باملقــاوم  الربغــويث  وأشــاد 
رســموا  الذيــن  الشــهداء  وإخوانــه 
نحــو  املبــارك  املســار  باستشــهادهم 
الوطنيــة  وأهدافنــا  غايتنــا  تحقيــق 

الكربى.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
إجرامــه  ميــارس  يــزال  ال  االحتــالل  أن 
األرض  هــذه  عــى  شــعبنا  أبنــاء  بحــق 
املباركــة، ويرتكــب حامقــة جديدة يف 

عدوانه عى مدينة نابلس.
وقال املتحدث باسم الجهاد طارق عز 
الديــن: "ال عــذر ألحــد بعــد اليــوم .. ما 
يجــري يف نابلــس يثبــت أن االحتــالل 
لن يرتك شعبنا ومقاومتنا، وسيامرس 
إجرامــه بأبشــع صــوره إذا تــم متريــر مــا 

يقوم به".
سياســة  أمــام  نحــن  اليــوم  وأضــاف: 
جديــدة وتصعيــد خطــر مــن االحتــالل 
الوقــوف  علينــا  يتوجــب  الــذي  األمــر 
هــذا  لصــد  وحقيقيــة  جديــة  وقفــة 

العدوان.
وشــدد عز الدين عى أن ما يجري يف 
نابلس يتطلب ثورة شــعبية وعســكرية 

من الكل الفلسطيني.
الشــعبية  الجبهــة  نظــر  وجهــة  ومــن 
العــدوان  فــإن  فلســطني،  لتحريــر 
اإلرسائيــيل عــى نابلــس هــو جــزء مــن 
املــدن  يســتهدف  إرسائيــيل  مخطــط 
واملخيــامت  والبلــدات  والقــرى 

الفلسطينّية.
االحتــالل  جرميــة  الشــعبية  واعتــربت 

املقاومة".
واعتــربت حركــة املجاهديــن مــا حــدث 
إرسائيــيل  إجرامــي  فعــل  نابلــس  يف 
بحــق شــعبنا ومقاومينــا، مشــددة عى 
أن دمــاء الشــهداء ســتبقى وقــوًدا يزيــد 
الغاصــب  عــى  املقاومــة  جــذوة  مــن 

املحتل.
للحركــة  العامــة  األمانــة  عضــو  وأشــاد 
املطارديــن  بــدور  عــودة،  أبــو  نائــل 
مؤكــدا  الضفــة،  يف  واملقاومــني 
ومحــاوالت  املقاومــني  مالحقــة  أن 
ســتزيدهم  اعتقالهــم  أو  اســتهدافهم 
الجهــاد  طريــق  مواصلــة  عــى  إرصارا 

واملقاومة.
ونعــت حركــة "فتح االنتفاضة" شــهداء 
نابلــس، مؤكــدة أن دمائهــم وكل دمــاء 
الفلســطيني  الشــعب  ثــورة  شــهداء 
لتصاعــد  وقــوًدا  ستشــكل  املتواصلــة 

الفعل املقاوم.
كل  يف  الثائــر  الشــباب  إن  وقالــت: 
يرتاجعــوا  لــن  والقــدس  الضفــة  مــدن 
ضــد  القتــال  باســتمرار  قرارهــم  عــن 
االحتالل حتى طرده من كامل األرض، 
جهتهــا،  مــن  مســتوطناته.  واقتــالع 
أكدت لجان املقاومة يف فلسطني أن 
دمــاء الشــهداء ستشــكل وقــوًدا ودافًعا 
كبــًرا لتصاعد الفعــل املقاوم وضامنا 

لتوهج ثورة وانتفاضة شعبنا.
الشــهداء  دمــاء  إن  اللجــان:  وقالــت 
وسرتســم  هبــاء  تذهــب  لــن  األطهــار 
واملقاتلــني  الثــوار  لــكل  الطريــق 
والعــودة،  التحريــر  طريــق  واألحــرار 
مشــددة عى أن نهج املقاومة ســيظل 
هــو الطريــق الوحيد واألصيــل والتعبر 

الطبيعــي والحقيقــي عن واقعنا وحالنا 
ضــد االحتــالل الذي يســتهدف شــعبنا 

وأرضنا ومقدساتنا.
إىل  شــعبنا  جامهــر  اللجــان  ودعــت 
بــكل  واالنتفاضــة  املقاومــة  تصعيــد 
االحتــالل  ضــد  وأدواتهــا  أشــكالها 

واملستوطنني.
يف  النائبــة  أشــادت  الســياق،  ويف 
املجلس التريعي منى منصور بدور 
املقاومني وحفاظهم عى إبقاء جذوة 

الرصاع مشتعلة.
وشــددت عــى رضورة وقــوف جامهر 
الحتضــان  موحــدة  وقفــة  شــعبنا 
ظــل  يف  وحاميتهــم،  املقاومــني 

تصاعد جرائم االحتالل ومستوطنيه.
ســمر  الناشــطة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
حمــد، أن شــهداء املقاومــة يف مدينــة 
نابلــس، مثلــوا أيقونــة فريــدة، وقالــت 
عــى  تســتفيق  البطولــة  "نابلــس  إن 
ارتقــاء شــباب أحــرار، مثلــوا أيقونــة قــل 

نظرها يف هذا الزمن".
وأضافــت: "عــى قــدر حزننــا وفاجعتنا 
العظيمة بفقد هذا البطل، إال أنه ترك 
ســرة ومســرة عظيمــة برغــم قرصهــا، 
ســتخلدها ذاكرة شــعبنا وستزين بهذا 

االسم مياديننا بعد التحرير".
إىل ذلــك، دعــا الناشــط ثامــر ســباعنة 
وتشــكيل حاضنــة  املقاومــة  دعــم  إىل 

صلبة لها يف الضفة الغربية.
االحتــالل  جيــش  أن  ســباعنة  وأوضــح 
وصواريــخ  األســلحة  اســتخدام  تعمــد 
"األنرجــا" أثنــاء محارصتــه للمقاومــني 
وذلــك يف إرصار واضــح مــن االحتــالل 

عى اغتيال الشباب املقاوم.
وناشــد النشــطاء واإلعالميــني الرتيــث 
والحكمة يف نقل األخبار وخاصة فيام 

يتعلق بأسامء الشهداء واملصابني.

أشادت بالحاضنة الشعبية للمقاومني

إضـــراب وحـــداد فـــي الضفــــــة.. الفصائــل تدعـــو 
لثـــــــورة شعبيـــة ضـــد االحتــــالل ومستوطنيــــــه

   )Apa(  تظاهرات وإشعال لإلطارات المطاطية بمدينة الخليل عقب استشهاد النابلسي أمس
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تنسيق مشرتك بني مقاومي الضفة
عدنـــان لـ"             ": االحتـــالل يحـــاول 

ترميم صورته اليت هزتها المقاومة بغزة

محليات األربعاء 12 المحرم 1444هـ 10 أغسطس/ آب 4
Wednesday 10 August 2022

FELESTEENONLINE

T10/ 2022 إعالن طرح عطاء رقم
ترميم منازل أسر فقيرة في قطاع غزة

بتمويــل كريــم مــن جمعيــة الشــيخ عبداللــه النــوري الخرييــة– دولــة الكويــت 
تدعــو جمعيــة الوئــام الخرييــة الــركات ذوي االختصــاص واملســجلني لــدى 
الدوائر الرسمية إىل التقدم بعطاءاتهم يف مظاريف مغلقة ومختومة لتنفيذ 
مروع ترميم منازل أرس فقرية يف قطاع غزة وذلك حســب جدول الكميات 

واملواصفات والروط العامة باملروع مع مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــًا ومصنفــًا لــدى اتحــاد 

املقاولــني الفلســطينيني تخصــص أبنيــة أو صيانــة أبنيــة درجــة ثالثــة عــى األقــل 
وأن يكون مسجًا لدى الدوائر الرسمية ولديه خربة يف تنفيذ مشاريع الرتميم.
 3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.

4. ميكــن الحصــول عــى وثائــق وكــراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية 

– بيت الهيا-خلف مديرية الرتبية والتعليم شامل القطاع، مقابل رسوم غري 
مسرتدة قدرها 50 دوالر.

5. عى املتقدمني للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمني ابتدايئ )كفالة دخول 

العطــاء( بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن أحــد 
البنــوك التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية ســاري ملــدة 90 يومــًا ولــن تقبــل 

الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية.
6. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفض أي 

عطاء أو إلغاء العطاءات كامًا دون تحمل أية مسؤولية.
7. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. أجندة العطاء:

البندالساعةالتاريخاليوم#
بداية شراء كراس العطاء2022/08/0909:00الثالثاء1
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع2022/08/1412:00األحد2
آخر موعد لشراء العطاء2022/08/1604:00الثالثاء3

2022/08/17األربعاء4

آخر موعد لتسليم المظاريف 12:00
عقد لجنة فتح المظاريف12:30

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عى -2496228 - 08 أو جوال رقم  
059 - 8827266

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 عى ســور مدرســة 
القدس بنظام الظرف املختوم وذلك ملدة سنة واحدة حسب املواصفات 

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

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

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

املزاد يف صندوق البلدية.
4. عى الراغبني يف دخول العطاء تقديم عرض فني للبلدية ضمن دراســة 

جــدوى يوضــح فيهــا رؤيتــه يف اســتخدام اللوحــات اإلعانيــة حســب الئحــة 
العروض املرفقة مروًطا بقبول البلدية.

وجهــات  العــروض  تقديــم  يف  للراغبــني  متهيــدي  اجتــامع  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. عى من يرغب يف تقديم عرضه من أصحاب االختصاص سواء أفراد أو 

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

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

الثانية عرة 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  املتقدمــني  مــن  معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  ألي  مناســبة 

للمصلحة العامة للبلدية وال يشرتط إعادة إعانها مجددًا.
ماحظة : أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير

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

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

")     /HS 19( وضعاف السمع - معونة رقم
تعلــن جمعيــة إعــامر 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 واالجتامعي-الكويت
فعى الركات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
مــن وثائــق املناقصــة عــى العنــوان التــايل خانيونــس – حــي األمــل – بجــوار 
مديريــة الشــؤون االجتامعيــة 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 الرضيبة.
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 إعامر 
للتنمية والتأهيل وتكون مدة رسيان الكفالة  60 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

5. االجتامع 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 إعــامر 
للتنمية والتأهيل- خانيونس حي األمل – بجوار مديرية الشؤون االجتامعية 

– 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 اعامر للتنمية والتأهيل غري ملزمة بالرتســية عى أقل األســعار 

و بدون إبداء األسباب.
11. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى  هاتف 2063370 08  جوال 0598808802
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جمعية إعمار للتنمية والتأهيل / قطاع غزة محافظة خان يونس-فلسطين
"تأهيل األطفال زارعي القوقعة 

")     /HS 19( وضعاف السمع - معونة رقم
تعلن جمعية إعامر 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 

واالجتامعي-الكويت.
فعى الركات املسجلة و الراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
مــن وثائــق املناقصــة عــى العنــوان التــايل خانيونــس – حــي األمــل – بجــوار 
مديريــة الشــؤون االجتامعيــة 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 الرضيبة.
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 إعامر 
للتنمية والتأهيل و تكون مدة رسيان الكفالة  60 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

5. االجتامع 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 إعــامر  2022/08/18م الســاعة  املوافــق 
للتنمية والتأهيل- خانيونس حي األمل – بجوار مديرية الشــؤون االجتامعية 

– 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 إعــامر 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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رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
أكــد القيــادي يف حركة الجهاد اإلســامي خرض 
جرميتــه  نّفــذ  اإلرسائيــي  االحتــال  أن  عدنــان 
لرتميــم  كمحاولــة  نابلــس  مدينــة  يف  البشــعة 

صورته التي هزتها املقاومة يف غزة.
وأشاد عدنان يف ترصيح لصحيفة "فلسطني"، 
الغربيــة،  الضفــة  يف  املقــاوم  بالعمــل  أمــس 
مشــرتًكا  ا  عســكريًّ تنســيًقا  هنــاك  أن  إىل  الفًتــا 
"أن معظــم  ذلــك  عــى  ودلــل  املقاومــني،  بــني 
جميــع  يف  شــهداء  يرتقــون  الذيــن  الشــهداء 

مختلــف  مــن  هــم  واالشــتباكات  االجتياحــات 
الفصائل".

وأضــاف: االحتــال يرتكــب جرميــة ليــس بحــق 
ــا جامهــري  املقاومــة بــل بحــق أبنــاء شــعبنا، حاثًّ
شعبنا يف الضفة عى حمل الساح واالنخراط 
يف العمل املقاوم ضد االحتال ومستوطنيه.

مســلحة  مقاومــة  وجــود  أن  إىل  عدنــان  وأشــار 
ترفــض اقتحامــات قــوات االحتــال وتقــوم بصــد 
وأجهزتــه  االحتــال  أغــاظ  "أمــر  االجتياحــات 

األمنية". 

رفح/ نور الدين صالح:
أيــام  )ثــاين  الســبت  يــوم  مســاء  التاســعة  الســاعة 
العــدوان اإلرسائيــي(، العائلة كانت ُمجتمعة عى 
مأدبــة العشــاء، تتنــاول الطعــام ويتحــدث أفرادهــا 
اإلرسائيليــة  واملجــازر  التصعيــد  ُمجريــات  عــن 
الــذي يعيشــه أهــايل قطــاع غــزة، ثــم انتهت "ُســعاد 
حســونة" )18 عاًمــا( مــن تنــاول الطعــام، وذهبــت 
برفقــة "ابنــة عمتهــا" إىل غرفتهــا، لتأخــذ قســًطا مــن 

الراحة.
فجــأة وبــدون ســابق إنــذار عــدة صواريــخ إرسائيليــة 
متاحقــة تداهــم املنــزل املاصــق لعائلــة حســونة 
يف حــي الشــعوت مبدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، 
فتطايــرت الحجــارة وتهــاوى ســقف منزلهــم الصغــري 
املتهالــك الــذي مل يتجــاوز مســاحته الـــ 60 مــرتًا، 

ففرّقت "مّلة العائلة".
أفــراد العائلــة أصبحــوا "تحــت أنقــاض املنــزل"، أما 
البيــت  "زينقــو"  عليهــا  فانهــال  عاًمــا(   18( ســعاد 
أصابتهــا  إىل  أدى  مــا  مبــارشة،  برأســها  وارتطــم 
بجــروح متوســطة طالــت مختلــف أنحــاء جســدها، 
أخــذت تحــاول إزالــة الحجــارة التــي تســاقطت عــى 
جســدها، وراحــت تهــرب برفقــة ابنــة عمتهــا خــارج 
املنزل الذي اختفت معامله وأصبح أشبه بـ"كومة 
حجــارة"، هكــذا رســمت ُســعاد املشــهد ملراســل 

صحيفة "فلسطني".
ونقلــت  املــكان،  إىل  اإلنقــاذ  طواقــم  وصلــت 
إىل  اآلخــر  تلــو  واحــد  عائلتهــا  وأفــراد  "ســعاد" 
تعــي  تعــد  مل  ســعاد  لكــن  األورويب،  املستشــفى 
مــا هــي تفاصيــل إصابــة كل واحــد منهــم، من بينهم 
الــذي ارتقــى شــهيًدا، وعلمــت  شــقيقها "محمــد" 

بذلك يف اليوم التايل.
كانت ليلة قاســية مرّت عى حي الشــعوت وعائلة 
حسونة، فالقلق سيطر عى "سعاد" وبقية أفرادها 
وقتنــا  أمضينــا  حيــث  جــًدا  صعبــة  "ليلــة  فتقــول: 
ونحــن ندعــو اللــه أن يشــفي والــدي إيــاد وشــقيقي 

محمد الذي مل نكن نعلم خرب استشهاده بعد".
دفن الُحلم 

مــا بــني األمل واألمــل، أراد االحتــال أن يدفــن أحام 
"ُسعاد" التي احتفلت بتفوقها يف الثانوية العامة 
"التوجيهــي" قبــل أســبوعني تقريبــًا وحصولهــا عى 
تلتحــق  بــأن  العلمــي،  الفــرع  مــن   %  94 معــدل 

بالجامعة وتدرس تخصص "طب األسنان".
"كنــت أحلــم أن أصبــح طبيبــة أســنان، ولــن أتوقــف 
عــن ذلــك الحلــم، بــل إن ما جرى معنا زادين إرصاًرا 
أكــر يف  أقــف إىل جانــب أهــي وأســاعدهم  بــأن 
هــذه  عــن  وأعوضهــم  الصعبــة  الظــروف  هــذه  ظــل 
اإلرصار  يرافقهــا  بنــربة  ســعاد  تتحــدث  األحــزان"، 

والتحدي.
أنــه  "رغــم  حديثهــا  عــرب  اإلرصار  ذلــك  تواصــل  ثــم 
استشــهد شــقيقي وُأصيــب والــدي وبيتنــا راح وكل 
يشء انهــدم مــن أحــام، لكــن األمــل ال ينقطــع، بــل 
نعانــد الحيــاة من خال إرصار عى تحقيق حلمي، 

وأصبح طبية أسنان".
وأرادت سعاد أن توصل رسالة قّوة وفخر "نحن هنا 
متواجدون عى أرض الرباط غزة، فإذا كنا شــهداء 
عزيــًزا  فقدنــا  وإذا  عــذاب،  بــا  الجنــة  ســنكون يف 
علينا فقد ُكتب لنا الفخر يف الدنيا، ومهام حصل 

معنا من أحداث فهذه كرامة لنا".
وختمت حديثها "يريد االحتال أن يرسق أحامنا 
فغــزة  ذلــك،  يتحقــق  لــن  لكــن  بيوتنــا،  تدمــري  عــرب 
لديهــا اإلرصار والعزميــة التــي تجعلنــا ُمرصين عى 

تحقيق أحامنا وأهدافنا".
وكان الطــريان الحــريب اإلرسائيــي شــن غــارة جويــة 
مســاء  رفــح،  وســط  الشــعوت  مخيــم  عــى  مدمــرة 
 8 استشــهاد  عــن  أســفر  مــا  املــايض،  الســبت 
فلســطينيني وإصابــة العــرات بجــراح وتدمــري 12 

منزاًل عى األقل.  
املــدين  الدفــاع  مــن  ورجــال  مســعفون  وانتشــل 
عرات الناجني من بينهم أطفال ونساء ومسنون.

غزة/ أدهم الريف:
مجمــع  يف  والدتهــا  جــارس  أبــو  ياســمني  ترافــق 
الصحيــة  الرعايــة  تتلقــى  حيــث  الطبــي  الشــفاء 
يف  إصابتهــا  بعــد  العــاج  ة  أرسَّ عــى  الازمــة 
ويف  غــزة،  عــى  األخــري  اإلرسائيــي  العــدوان 
بشــقيقتها  االتصــال  عــن  تكــف  ال  ذاتــه  الوقــت 
الجريحــة إميــان والســؤال عنهــا، بعدمــا ســمح لهــا 

األطباء مبغادرة املشفى واملكوث يف البيت.
تعيش ياسمني )31 عاًما( حالة من التيه والقلق 
مل تعهدهــا مــن قبــل، إذ إن غالبيــة أفــراد أرستهــا 

أصيبوا خال العدوان.
مدمــًرا  عســكرًيا  عدواًنــا  االحتــال  جيــش  وشــنَّ 
اســتمر 3 أيــام مــن -5 7 أغســطس/ آب الجــاري، 
اســتهدف فيــه أبراًجــا ســكنية ومنــازل وتجمعــات 
مواطنــا   46 استشــهاد  إىل  أدى  مــا  مواطنــني 

وإصابة مئات آخرين.
والدتهــا  بجــوار  البقــاء  عــى  ياســمني  وتحــرص 
ســهيلة أبــو جــارس )58 عاًمــا( وهــي ملقــاة عــى 
عــى  تقــدر  ال  باتــت  فهــي  العــاج،  ة  أرسَّ أحــد 

الحركة إال مبساعدة أحدهم.
وتظهــر آثــار اإلصابــة بوضــوح عى املســنة خاصة 
الضــامدات  تغطــي  التــي  الــرأس  منطقــة  يف 
إصابتهــا  بعــد  منــه،  واســعة  مســاحة  البيضــاء 
بجــروح وارتجــاج يف الدمــاغ، إضافــة إىل حــروق 

يف جسدها.
عاًمــا(   21( إميــان  الجامعيــة  الطالبــة  ابنتهــا  أمــا 
فأصيبــت هــي األخــرى بجــروح عميقــة يف عينهــا 
اليمنى أدت إىل فقدانها النظر فيها، وحروق يف 

جميع أنحاء جسدها.
األطبــاء  إن  إميــان  شــقيقتها  عــن  ياســمني  تقــول 
ســمحوا لهــا بالخــروج مــن املستشــفى إىل حــني 
إكــامل إجــراءات التحويلــة الطبيــة للعــاج خــارج 
القطــاع. وتضيــف لصحيفــة "فلســطني" أنها قلقة 
جدا عى مستقبل شقيقتها بعدما فقدت النظر 
يف عينهــا، وال يعــرف أحــد إن كانــت ستســتعيد 

عافيتها أو ال.
بغارتــني  ُقصفــت  قــد  جــارس  أبــو  عائلــة  وكانــت 
بشــكل مفاجــئ ودون ســابق إنــذار، يف معســكر 

جباليا شاميل قطاع غزة، ظهر األحد املايض.
واســتغربت ياســمني اســتخدام جيــش االحتــال 
أســلحة فتاكــة ضــد املدنيــني، مشــرية إىل إصابــة 
الكبــد  يف  بشــظايا  عاًمــا(   28( رامــز  شــقيقها 

بعــدة  فتحــي  ووالدهــا  جســده،  يف  وحــروق 
شظايا.

التخصــي  الجراحــة  مبنــى  غــرف  إحــدى  ويف 
مبجمــع الشــفاء، ترقــد الطفلــة ميــار شــكيان عــى 
ة العــاج جريحــة وبجوارهــا حســام ابــن  أحــد أرسَّ

عمها، وهام يبلغان من العمر 11 عاًما.
بفعــل  األمعــاء  يف  ثقــب  بســبب  ميــار  وتعــاين 
إصابتها بشظايا صاروخ سقط يف منطقة سكنها 
خال العدوان وتسبب بارتقاء 7 شهداء شاميل 

القطاع.
كانــت  إنهــا  شــكيان  رامــي  ميــار  والــد  يقــول 
تريــد الخــروج من البيت إىل البقالة، وحينها 
ســقط الصــاروخ وانفجــر، ويف الجرمية ذاتها 
أخطرهــا  مختلفــة  بجــروح  حســام  أصيــب 

كانت ثقبا يف األمعاء.
ووصــف لـ"فلســطني" مــا يقوم بــه جيش االحتال 
تســتدعي  جرميــة  بأنــه  للمدنيــني  قصــف  مــن 
تدخــل دول العــامل ومؤسســاته الحقوقيــة لوقــف 

عدوانه وجرامئه بحق أطفالنا.
بشــري  كان  الصحيــة،  الرعايــة  غــرف  إحــدى  ويف 
اد ذو العامني من عمره، غارًقا يف نومه ورأسه  عيَّ

ملفوف بالضامدات.
تنظر والدته غدير عياد )28 عاًما( إليه وتتساءل 
ارتكبــه، وتقــول إن طفلهــا مل  الــذي  الذنــب  عــن 

يشكل أي خطر عى جيش االحتال.
ويف الرسيــر املقابــل لبشــري يرقــد الطفل الجريح 
يف  أصيــب  الــذي  أعــوام(   8( املعــزة  أبــو  أمــري 
املســرية  الحربيــة  االحتــال  طائــرات  اســتهداف 

مقربة الفالوجا مبخيم جباليا.
وقالــت والدتــه لـ"فلســطني" إن نجلهــا كان قــرب 
االحتــال  طائــرات  اســتهدفت  عندمــا  املقــربة 
الصــدر  منطقــة  يف  شــظية  وأصابتــه  األطفــال، 
ووصلت إىل الرئتني قبل أن تستقر قرب العمود 

الفقري.
وقرر األطباء عدم اســتخراج الشــظايا من جســده 
اســتقرار حالتــه الصحيــة، وهــو تحــت  إىل حــني 

املراقبة حاليا.
واستشــهد 5 أطفــال يف قصــف مقــربة الفالوجــا، 
بينهــم 4 مــن عائلــة نجم، وصديقهم من عائلة أبو 
كــرش، وقــد حولت الغارة اإلرسائيلية أجســادهم 
الحــروق  آثــار  عليهــا  تظهــر  ممزقــة  أشــاء  إىل 

بوضوح.

بروكسل-غزة/ فلسطني:
يف  تحقيــق  بإجــراء  األورويب  االتحــاد  طالــب 
الخســائر املدنيــة مــن جــراء العــدوان اإلرسائيــي 
عــى قطــاع غــزة، مرحًبــا يف الوقــت نفســه باتفــاق 

وقف العدوان بوساطة مرصية.
ودعا االتحاد يف بيان له إىل إجراء تحقيق شامل 
وفــوري فيــام جــرى، معرًبــا عن أســفه للخســائر يف 
األرواح بــني املدنيــني خــال األيــام املاضيــة مبــن 
فيهم عدد من األطفال والنساء الذين استشهدوا 

وجرحوا.
وشــكر مــرص واألمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة 
وقطر لـ"تســهيل ودعم وقف إطاق النار"، مؤكدا 
توطيــد  عــى  العمــل  اآلن  الــرضوري  "مــن  أنــه 
وقــف إطــاق النــار، وإعــادة فتــح املعابــر للســامح 
للمساعدات اإلنسانية والوقود، وكذلك العامل، 

بدخول غزة والخروج منها".

وشــدد عــى رضورة بــذل جهــود ملموســة لجعــل 
تعزيــز  خــال  مــن  مســتداًما،  غــزة  يف  الوضــع 

التعاون االقتصادي واستعادة األفق السيايس.
ويف الســياق، كــرر مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان 
الجســيمة  لانتهــاكات  الشــديد  اســتنكاره 
يف  االحتــال  قــوات  ترتكبهــا  التــي  واملنظمــة 
هجامتهــا الحربيــة التــي ترقــى إىل مســتوى جرائــم 
انتهاكهــا  يف  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب 
الواضح لقواعد القانون الدويل، وال سيام أعامل 
التــي  والهجــامت  القضــاء،  نطــاق  خــارج  القتــل 
تســتهدف مدنيــني وأعياًنــا مدنيــة، التــي شــكلت 

الطابع الرئيس للهجوم عى قطاع غزة.
وأعاد املركز يف بيان له أمس التأكيد أن استمرار 
يف  أســهم  واملســاءلة  املاحقــة  ضــد  الحصانــة 
تشــجيع ســلطات االحتال عى ارتكاب جرامئها، 
بل ويف كثري من األحيان ال ترتدد يف تبني أعامل 

قتــل محظــورة يســقط فيهــا مدنيــون وتدمــر منــازل 
الجعــربي  تيســري  اغتيــال  يف  جــرى  كــام  ســكنية 

وخالد منصور يف غزة.
لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  أن  عــى  وشــدد 
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســان التــي ارتكبتهــا 
قــوات االحتــال ضــد الشــعب الفلســطيني خال 
يف  ارتكبتهــا  التــي  ســيام  ال  الســابقة،  الحــروب 
ملســتوى  ترقــى  جرائــم  تشــكل  األخــري،  العــدوان 
جرائم الحرب، تستوجب محاسبة مرتكبيها وجرب 

رضر ضحاياها، وهي جرائم ال تسقط بالتقادم.
إىل  الدامئــة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  وطالــب 
مبــارشة مهمــة التحقيــق يف االنتهاكات الجســيمة 
هجومهــا  خــال  االحتــال  قــوات  ارتكبتهــا  التــي 
الــذي  االحتــال  إنهــاء  أهميــة  مؤكــدا  غــزة،  عــى 

يعاين آثاره الشعب الفلسطيني.
بإدانــة  الــدويل  املجتمــع  املركــز  طالــب  كــام 

العــدوان ودعــم تحقيــق جــدي يف مجمــل الجرائــم 
العــدوان  خــال  االحتــال  قــوات  ارتكبتهــا  التــي 
األخــري عــى غــزة، والعمــل عــى رفــع الحصــار فوًرا 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  وكذلــك  القطــاع،  عــن 
الفعــي  بالــروع  خــان  كريــم  الدوليــة  الجنائيــة 
بالتحقيــق يف شــبهة ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم 
املســاكن  اســتهداف  ســيام  وال  اإلنســانية،  ضــد 

وقتل أرس بأكملها.
يف الســياق، دعــت لجنــة أمميــة، أمــس، إىل رفــع 
الــذي  فــوًرا،  غــزة  قطــاع  عــن  اإلرسائيــي  الحصــار 
العقــاب  مامرســات  وإنهــاء  الـــ15،  عامــه  دخــل 
الجامعــي ضــد الفلســطينيني. جــاء ذلــك يف بيان 
بحقــوق  املعنيــة  املتحــدة  األمــم  لجنــة  أصدرتــه 
للتــرصف.  القابلــة  غــري  الفلســطيني  الشــعب 
وأضــاف البيــان: "ندعــو إىل رفــع الحصــار عــن غــزة 

فورا، الذي دخل عامه الخامس عر".

"سعـــاد حسونــــــة""سعـــاد حسونــــــة" 
تنتشـل حلمها من بني ركام مزنلها المدمر

لجنة أممية تدعو إىل رفع الحصار اإلرسائييل عن غزة فورًا 

االتحــاد األوروبـــي يطالـــب بإجــراء تحقيـــق 
فـــــي الخسائـــــــــــر المدنيـــــــــة فـــــي غـــــزة

جرحى العدوان.. 
ضحايـــا أسلحـــة إرسائيليـــة فتاكــة ضــد المدنييـــن

الطفلة الجريحة ميار شكيان     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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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 مرشوع "الشــباب للشــباب 
ارشاك الرجــال والنســاء يف معالجــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي 
واملســاواة بــن الجنســن يف قطــاع غــزة" بتمويــل مــن KTK، فمــن يرغــب 
العطــاء، حيــث  كــراس  الجمعيــة الســتالم  مقــر  الحضــور إىل  العطــاء  بــرشاء 
خــالل   2022/08/09 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتالم  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 للرشوط التالية:
- رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

- رسوم الجريدة ملدة يومن متتالين عى من يرسو عليه العطاء.
- عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- يجب عى الرشكات املشرتكة 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 اإلثنن املوافق 

2022/08/15 الساعة 01:00 مساًء.

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

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

إدارة الجمعيةمولد KVA  65 التقدم لهذا العطاء مجانًا.

إعالن عطاء توريد
KVA 50 مولد كهربائي

إعالن طرح عطاء رقم 2022/01-2023م
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 بنــيك 

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 بنــيك 

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 بنيك 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

أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وكشــفت 
معلومــات  أّن  عــن  أمــس،  العربيــة، 
االحتــالل  لجيــش  وصلــت  اســتخباراتية 
عــن  األمنيــة  الســلطة  بأجهــزة  ضبــاط  مــن 
دخول الشهيد إبراهيم النابليس إىل أحد 

املنازل، وتم تنفيذ العملية فوًرا.
نهج المقاومة

اإلســالمي  الجهــاد  يف  القيــادي  ويؤكــد 
ماهــر األخــرس، أن شــهداء نابلــس الثالثــة 
كان بعضهــم مطــاردا ألجهــزة أمن الســلطة، 
وآخــرون اعُتقلــوا يف ســجونها، رغــم أنهــم 

مالحقون لجيش االحتالل.
وقــال األخــرس لصحيفــة "فلســطن": "مــن 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  تقــوم  أن  املعيــب 
مــن  بــداًل  لالحتــالل  مطارديــن  باعتقــال 

تشكيل حامية لهم".

خصمنــا،  فقــط  هــو  "االحتــالل  وأضــاف: 
ومن غري املعقول أن تقوم أجهزة السلطة 
باعتقــال مطارديــن دون أي تهمــة قانونيــة، 
أي  ارتكابهــم  ودون  للقانــون  مخالفــة  أو 

جنحة".
خطــورة  يشــكل  األمنــي  التعــاون  أن  وبــن 
بالضفــة  واملقاومــن  املطارديــن  عــى 
واإلرادة  املقاومــة،  ويضعــف  الغربيــة، 
الفلســطينية، لذلــك يجــب الوحــدة عــى 

نهج املقاومة والسالح.
االحتــالل  قيــام  "رغــم  األخــرس:  وأردف 
تحتضــن  التــي  البيــوت  أصحــاب  باعتقــال 
تشــكل  تــزال  ال  النــاس  فــإن  املقاومــن، 
حاضنة للمقاومن وتساعد املطاردين".

وأشــار إىل أنــه مــن دون تقديــم املســاعدة 
للمقاومن من قبل الحاضنة الشعبية فلن 

يكتب للمطاردين واملقاومن النجاح.
الوطنــي  التجمــع  عضــو  أكــد  جانبــه،  مــن 
عمــر  الفلســطيني،  الدميقراطــي 
عســاف، أن مالحقــة الســلطة للمطارديــن 
واملقاومن، يأيت ضمن التزاماتها األمنية 

ضمن اتفاقياتها املوقعة مع االحتالل.
"فلســطن":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
"التنســيق األمنــي الــذي تقــوم بــه الســلطة 
لكونــه  الفلســطينية،  الحالــة  عــى  خطــر 
يقــدم كل املعلومــات ومــا لــدى الســلطة 
تحــت  ليكــون  اإلرسائيــي،  لالحتــالل 

ترصفها.
وأضــاف: "التنســيق األمنــي يعد عارا عى 
الحالــة الفلســطينية، واملطلــوب التخلــص 
منه وفق قرارات املؤسســات الفلسطينية 
الرسمية، والتنصل من كل ما يرتتب عى 

اتفاق أوسلو.
الغربيــة  الضفــة  تعيشــه  مــا  أن  وبــن 
الســلطة  وتقديــم  الحــايل  الوقــت  يف 
حالــة  تعــد  أمنيــة،  معلومــات  لالحتــالل 
يبقــي  أن  شــأنه  مــن  واســتمرارها  شــاذة 
يقــاوم  ومــن  واملناضلــن  املطارديــن  كل 

االحتالل، يف خطر دائم.
يوظــف  االحتــالل  أن  عســاف  وأوضــح 
املعلومــات التــي تصــل إليــه مــن الســلطة 
العتقــال  األمنــي"  "التنســيق  عــرب 

املناضلن واملقاومن.
ولفــت إىل أن الحاضنــة الشــعبية بالضفــة 
ألجهــزة  مكشــوفة  تعــد  املحتلــة،  الغربيــة 
الصعوبــات  يضــع  مــا  وهــو  الســلطة،  أمــن 
احتضــان  يف  بدورهــا  للقيــام  أمامهــا 

املقاومن.

النارصة/ فلسطن:
اعتــرب خبــري إرسائيــي أن كل عــدوان عــى غــزة يكشــف 
فشــل منظومــة االحتــالل األمنيــة والعســكرية يف القضاء 
عى املقاومة التي تظهر يف كل جولة قدرتها عى شل 

"أركان الدولة".
مســاء  توقــف  الــذي  غــزة  عــى  العــدوان  أعقــاب  ويف 
األحــد املــايض، صــدرت انتقــادات إرسائيليــة لتجاهــل 
منظومة االحتالل تكثيف املقاومة الفلسطينية قدراتها 
العسكرية خالل فرتات الهدوء، التي يراها اإلرسائيليون 
عندمــا تندلــع املواجهــة وهي يف طريقها إىل شــوارعهم 

وطرقهم بسقوط وابل من الصواريخ.
وقال خبري الشؤون الدولية يف "القناة 12" العربية عراد 
العــدوان  انتهــاء  إن  "عــريب21"  ترجمتــه  مقــال  نــري، يف 
عــى غــزة ال يعنــي أننــا لــن نعــود لخــوض معركــة عســكرية 
قادمــة، بــل بــات قــدر اإلرسائيليــن االســتمرار يف العيش 
بــن الجــوالت القتاليــة، مــرة كل ســنتن ومــرة يف الســنة، 
ورمبــا أقــل، ويف غضــون ذلــك سيســتمرون يف دفــع مثن 
دموي حيث ال توجد "قبة حديدية" ونظام إنذار متطور.

ولفــت نــري إىل أن مــا يفعلــه صنــاع القــرار يف )إرسائيــل( 
مــع  الدامــي  الــرصاع  حيثيــات  يف  البــت  تأجيــل  هــو 
الشعب الفلسطيني، بزعم أن لديهم وسائل تكنولوجية 
ال  الحقيقــة  يف  لكنهــم  الصواريــخ،  هــذه  مــن  تحميهــم 

يزالون عالقن يف مكانهم.
الجــوالت  هــذه  سلســلة  لوقــف  املطلــوب  أن  وأضــاف 

العســكرية هــو العمــل عــى إنهــاء االحتــالل، ألن الدفــاع 
عنه سيرتتب عليه دامًئا مثن الدم، ما مل نبذل قصارى 
الفلســطيني،  الشــعب  مــع  التســوية  لتحقيــق  جهدنــا 
الســنوات  يف  بشــدة  إهاملهــا  تــم  نقــاش  ســاحة  وهــذه 
األخــرية بشــكل عــام، وتزداد الخطــورة عى املحتلن مع 
تــاليش األفــق الســيايس مــع الشــعب الفلســطيني، مــا 
يعنــي أن مثــن الفشــل الــذي يدفعــه اإلرسائيليــون باهــظ 

ومكلف جدا.
العــدوان  أن  مفادهــا  فرضيــة  مــن  املحتلــون  وينطلــق 
املنتهي لتّوه عى غزة جاء اســتمراًرا ملواجهات ســابقة 
شــهدها القطــاع يف األعــوام 2008، و2012، و2014، 
و2021، رغــم أن املواجهــة األخــرية ذات األيــام الثالثــة 
تقــل خطــورة وأهميــة عــن  قــد ال  حملــت دالالت كبــرية 

سابقاتها.
العــدوان األخــري شــكل  أن  الخبــري اإلرسائيــي إىل  ونبــه 
انكشــاًفا للجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة أمــام جبهــة غــزة 
التي تعد متواضعة يف قدراتها العسكرية أمام جبهات 
أخــرى أكــر قــوة وأشــد فتــكا، مــا يطــرح تســاؤالت كبــرية 
عــى صنــاع القــرار اإلرسائيــي عن طبيعة االســتعدادات 
العــام، ويف  طــوال  العســكرية  تجريهــا املؤسســة  التــي 
لحظــة االختبــار الحقيقــي تــأيت النتائــج مدويــة، مــا يثــري 
جملــة انتقــادات واتهامــات متبادلــة بــن قــادة االحتــالل 
وأمنيــا  سياســيا  االنتكاســة  بهــذه  املتســبب  حــول 

وعسكريا.

العامودي: األرسى عىل يقني 
أن "وفاء األحرار 2" قادمة

غزة/ فلسطن:
املقاومــة  لحركــة  اإلعالميــة  الدائــرة  رئيــس  قــال 
اإلسالمية حامس يف قطاع غزة عي العامودي، 
إن األرسى عى يقن أن "وفاء األحرار 2" قادمة 

ال محالة. 
لقنــاة  ترصيحــات  يف  العامــودي  وأضــاف 
"األقــىص" الفضائيــة، أمــس: "أقــول لــأرسى إن 
مل  الفلســطيني  والشــعب  محلهــا"،  يف  ثقتكــم 

ولن ينىس أرساه.
وأكد أن كل مقاتل يف املقاومة مرشوع تخرجه 
ســجون  يف  األرسى  داعيــًا  األرسى،  تحريــر  هــو 

االحتالل للتسلح باألمل.
ولفت إىل أن األسري يف سجون االحتالل يعيش 
عى األمل واليقن بأن يوم الحرية آٍت ال محالة، 

وأضــاف: "اليقــن الــذي نتحــدث عنــه أن هنــاك 
شعبا ومقاومة عظيمن لن يرتكا األرسى".

ووجــه العامــودي التحيــة ألبطال املقاومة، وعى 
الطريــق  ُيعّبــدون  الذيــن  الظــل،  وحــدة  رأســهم 
شــعبنا  ألبنــاء  التحيــة  وجــه  كــام  األرسى،  لحريــة 

الذين يشكلون الحاضنة للمقاومة. 
وأشــار إىل أن فرحــة الحريــة ال تضاهيهــا فرحــة، 

وأمل السجن ال يضاهيه أمل. 
 4 القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  وتــأرس 
اثنــان  بينهــم  غــزة،  قطــاع  يف  إرسائيليــن  جنــود 
ُأرسا خــالل العــدوان عــى القطــاع عــام 2014، 
هــام شــاؤول آرون وهــدار غولــدن. أمــا الجنديــان 
األســريان اآلخران، هام أبراهام منغســتو وهشــام 

السيد.

رام الله/ فلسطن:
عــواودة  خليــل  املعتقــل  يواصــل 
غــرب  إذنــا  بلــدة  مــن  عاًمــا(   40(

الطعــام منــذ  الخليــل، إرضابــه عــن 
150 يوًمــا، رفًضــا العتقالــه اإلداري 

صحيــة  ظــروف  وســط  املســتمر، 
خطرية.

األرسى  شــؤون  هيئــة  وحســب 
القابــع  عــواودة  فــإن  واملحرريــن، 
مــن  يعــاين  "الرملــة"  ســجن  يف 
وآالم  املفاصــل،  يف  حــادة  أوجــاع 
وعــدم  قــوي،  وُدوار  الــرأس،  يف 
يســتطيع  وال  الرؤيــة،  يف  وضــوح 
كــريس  عــى  ويتنقــل  املــي، 
ســجون  إدارة  وتتعمــد  متحــرك، 
إىل  متكــرر  بشــكل  نقلــه  االحتــالل 
بدعــوى  املدنيــة،  املستشــفيات 
إجــراء فحوصــات طبيــة لــه، لكن يف 
كل مــرة تتــم إعادتــه دون إجرائهــا، 
مرحلــة  إىل  يصــل  مل  أنــه  بذريعــة 

الخطورة.
يذكــر أن األســري عــواودة، اســتأنف 
أن  بعــد   ،2/7/2022 إرضابــه يف 
 111 بعــد  ســابق  وقــت  عّلقــه يف 
إىل  اســتناًدا  اإلرضاب،  مــن  يوًمــا 
وعــود باإلفــراج عنه، إال أّن االحتالل 
أمــر  بحّقــه  وأصــدر  بوعــده،  نكــث 
اعتقــال إدارّي جديــد ملــدة أربعــة 

منــذ  معتقــل  أّنــه  علــاًم  شــهور، 
أصــدر  حيــث   ،27/12/2021

االحتــالل بحّقــه أمــر اعتقــال إدارّي 
مدتــه ســتة أشــهر، وتــم تجديــد أمــر 
أربعــة  الثانيــة ملــدة  اعتقالــه للمــرة 
أشــهر، وجــرى تثبيتهــا عــى كامــل 

املدة.
وكانت جلسة استئناف قد عقدت 

له مؤخًرا ومل يصدر قراًرا بشأنها.
مــن جهــة أخرى، ناشــد ذوو األرسى 
املجتمــع  طولكــرم،  محافظــة  يف 
حقــوق  ومؤسســات  الــدويل 
العاجــل  التدخــل  إىل  اإلنســان، 
املــرىض  األرسى  حيــاة  إلنقــاذ 
االحتــالل  ســجون  يف  القابعــن 
تفاقــم  ظــل  يف  اإلرسائيــي، 
فيــام  وزجهــا  املرضيــة  الحــاالت 
الرملــة  ســجن  مستشــفى  يســمى 

بظروف صعبة.
األســبوعية  الوقفــة  خــالل  وأكــدوا 
أمــس،  األرسى،  مــع  التضامنيــة 
أمــام مكتــب الصليــب األحمــر يف 
املدينة، رضورة تكثيف الفعاليات 
التضامنيــة مــع األرسى، خاصــة يف 
الــذي يتعرضــون فيــه  هــذا الوقــت 
قــوات  يــد  عــى  رشســة  لهجمــة 

االحتــالل مــن عــزل وتنقــالت ومنــع 
العالج، مســتغلة الظروف الحالية، 
مندديــن بجرائــم االحتــالل يف غــزة 
ونابلس، التي ســقط فيها الشهداء 
الوطــن  ثــرى  عــن  يدافعــون  وهــم 

الغايل.
نــادي األســري  وحــذر مديــر مكتــب 
مــن  النمــر،  إبراهيــم  طولكــرم  يف 
الحــرب الرشســة التــي تشــنها إدارة 
األرسى  بحــق  االحتــالل  ســجون 
يف  الحــق  ومنعهــم  البواســل، 
العــالج مــن خــالل اإلهــامل الطبــي 
للخطــر،  وتعريضهــم  املتعمــد، 
صوفــان  مــوىس  األرسى  كحالــة 
الرسطــان  ينهــش  الــذي  الصعبــة 
جســده ونــارص أبو حميــد ومعتصم 
وفــؤاد  الشــاويش،  ونــارص  رداد، 

الشوبيك.
وأكــد أن األرسى ويف ظــل املعانــاة 
ا من جراء سوء  التي يتكبدونها يوميًّ
القمعيــة  واملامرســات  املعاملــة 
مــن  االحتــالل،  ســجون  إدارة  مــن 
إهــامل طبــي، وإجــراءات تعســفية، 
مــن  ودعــم  مســاندة  إىل  بحاجــة 
كل  يف  صوتهــم  ورفــع  الجميــع، 

املحافل الدولية واملحلية.

خبري إرسائييل: لك عدوان عىل غزة
يكشف فشل منظومة االحتالل المطارد النابليس.. 

اغتيـــال ببصمـــــات "التعـــاون األمنــــي" 

ذوو األرسى يناشدون المجتمع الدويل التدخل إلنقاذ حياة أبنائهم المرىض 

المعتقـــل عـــواودة يواصـــــل إرضابــــه 
عن الطعام وسط ظروف صحية خطرية

علي العاموديعلي العامودي

الشهيد حسني طه.. 
فىت تزيَّن قلبه بالمقاومة 

وحــــــــــب الشهــــــــــداء
نابلس/ فلسطن:

"أخــريا أجــا دورنــا عــى نابلــس، يا الله اســرتوا ما شــفتوا مني، وســالم 
عليكم".. بهذه الكلامت بعث الشهيد حسن جامل طه )16 عاما(، 
برسالته ألصدقائه عى موقع "انستغرام"، وكأنه كان يشعر أن ساعة 

الشهادة قد حلت.
الفتــى حســن الــذي ولــد يف قلقيليــة وعــاش يف نابلــس، استشــهد 
جانــب  إىل  القدميــة،  البلــدة  يف  مواجهــات  خــالل  أمــس،  صبــاح 

املطاردين: إبراهيم النابليس، وإسالم صبوح.
يف  للبنــن  الثانويــة  العــاص  بــن  عمــرو  مدرســة  يف  الطالــب  طــه 
نابلس، تشــهد صفحته يف "فيس بوك" عى مدى تعلقه بالشــهادة 
والشــهداء، فــكان ملــف التعريــف عــى حســابه: "اللهــم الشــهادة يف 

سبيل الله".
وتغنى الشهيد حسن عى صفحته بعبارات:" بامللوتوف وباملقالع 
صدينا األعادي"، "طّورنا سالح الدفاع من صنعك يا بالدي".. "جيل 

الشهادة لغري الله ما برتكع هالقسامية". 
ألقى حسن السالم عى بلد فيها شهيد يودع شهيدا، وشهيد يزف 

شهيدا، وساعات حتى أصبح من ألقى عليه السالم شهيدا.
أعلــن  االستســالم،  بــه  يليــق  ال  إنــه  قــال  الــذي  الفتــى  ذلــك  حســن 
عــى صفحتــه أنــه ابــن "حــامس الرشعيــة"، فرحــًا باملقاومــة ومؤيــدًا 
لهــا ونــارصا ًومعينــًا، ولســان حــق يف ســبيلها، وأعلــن والءه للمقاومــة 

ولفلسطن.
وختمــت  صبــوح،  وإســالم  النابلــيس  وإبراهيــم  طــه  حســن  ارتقــى 
ســقطت  ومــا  األجســاد  فســقطت  والشــهادة،  بالنــرص  مســريتهم 
الرايــات، ليتســّلم الرايــة جيــل بعــد جيــل، وبندقيــة طاهــرة بوصلتهــا 

القدس.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
لــم يكــن المنزل الذي تحصن فيه المطــارد إبراهيم 
النابلســي ورفاقه قبل أن تغتالهم قوات االحتالل 
اإلســرائيلي فــي البلــدة القديمــة بمدينــة نابلــس 
شمالي الضفة الغربية المحتلة بعيًدا سوى مئات 

األمتار عن مقار األجهزة األمنية التابعة للســلطة، 
التي غابت عن تقديم أي مساعدة للشهداء.

ولم تكتِف أجهزة السلطة بعدم تقديم المساندة 
للمقاومين، بل كانت تطاردهم وتحاول اعتقالهم، 

ضمن التزامها بـ"التعاون األمني" مع االحتالل.
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اعالن طرح عطاء رقم )2022/04م(
توريد كرايس متحركة وأدوات طبية مساعدة

تعلــن جمعيــة ســام لإلغاثــة والتنميــة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريــد 
كرايس متحركة وأدوات طبية مساعدة، وذلك بدعم ومتويل من مؤسسة وقف 
الديانــة الــريك، فعــى مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء واســتام نســخة 
مــن وثائــق العطــاء التوجــه اىل مقــر جمعيــة ســام لإلغاثة والتنميــة الكائن مبدينة 
جباليــا – شــارع القــدس ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/10م بــن 
الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر اىل موعــد اقصــاه نهايــة دوام 

يوم األحد املوافق 2022/08/14م وذلك حسب الرشوط التالية:
1. يجــب عــى املــورد املتقــدم أن يكــون مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة 

مع ارفاق خلو طرف رضيبي.
2. يجب أن تكون االسعار بالدوالر وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة.

3. يجب أن تكون االسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 60 يوم من تاريخ العطاء. 

4. مثن كراس العطاء 100 شيكل فقط غري مسردة لكل عطاء.

5. تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة %5 من مثن العطاء وهو عبارة عن شيك بنيك 

مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 60 يوم من تاريخ فتح العطاءات.
املوافــق  االثنــن  يــوم  الجمعيــة  مقــر  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .6

2022/08/15م حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

7. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

8. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاءه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. العطاء قابل للتجزئة.

لإلغاثــة  ســام  جمعيــة  عــى  االتصــال  يرجــى  واملعلومــات  االستفســار  مــن  ملزيــد   .11

والتنمية – جباليا البلد – شارع النزهة املتفرع من شارع القدس، هاتف/ 082453533  
جمعية سام لإلغاثة والتنمية

تعلن لجنة زكاة الشيخ رضوان غزة - فلسطن عن طرح عطاء بالظرف املختوم ملرشوع 
توريــد وفــرش ســجاد للمســاجد يف املحافظــات الجنوبيــة - قطــاع غــزة، فعــى الــرشكات 
املختصة واملسجلة رسميًا من قبل الجهات الرسمية، والتي ترغب باملشاركة يف هذا 

العطاء التقدم للحصول عى وثائق العطاء واالطاع عى الرشوط مع مراعاة التايل: 
• يجــب عــى املــورد أو الرشكــة املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــل وأن يكــون 

مسجا رسميًا يف دوائر الرضيبة.  
• يتم استام مستندات العطاء يوميًا ابتداًء من يوم الثاثاء املوافق 2022/8/9م 
وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/8/11م، وذلــك مــن الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الســاعة الثالثــة عــرا، مــن مكتــب لجنــة زكاة الشــيخ رضــوان 

بغزة، مصحوبًا بشهادات التصنيف سارية املفعول. 
• مثن كراسة العطاء )100 شيكل( فقط مائة شيكل غري مسردة.

• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو الحادية عرشة ظهرا من يوم الخميس 
املوافق 2022/8/11م، وسيتم فتح املظاريف يوم السبت املوافق 2022/8/13.

ماحظات: 
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 تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بنيك بقيمة 3,000 شيكل.

6. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة لجنــة زكاة الشــيخ رضــوان أثنــاء الــدوام 
الرسمي عى العنوان التايل فلسطن - غزة - الشيخ رضوان - مقابل مسجد 

هشام حمد املتفرع من الشارع األول جوال/0597070160
zakat2010@hotmail.com :بريد إلكروين

لجنة زكاة الشيخ رضوان 
إعالن طرح عطاء رقم 22022 

مرشوع توريد وفرش سجاد للمساجد 

Tender:2022-01/21 طــرح عطاء رقم
توريد قطع الكرتونية

-01/21 التطبيقيــة عــن طــرح عطــــــاء رقــم:  الكليــة الجامعيــة للعلــوم  تعلــن 
Tender 2022 بالظــرف املختــوم لتوريــد قطــع إلكرونيــة فعــى املورديــن 

املســجلن والراغبن يف املشــاركة الحضور لوحدة محاســبي املشــاريع يف 
الكلية لرشاء كراس العطاء برســوم 100دوالر غري مســردة وذلك ابتداًء من 
صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/10م مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
ماحظات هامة:

• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف يف متام الســاعة الثانية عرشة 
من ظهر يوم االثنن املوافق 2022/08/15م , يف مكتب محاسبي املشاريع.

• أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

العنوان: غزة ـ تل الهوى ـ متفرع من ش. عون الشوا

ملزيد من املعلومات ميكن االتصال بالعناوين التالية:

جمعية دار القرآن الكريم والسنة - اإلدارة العامة
عطاء رقم: )2022-05(

توريد زي مدريس
تعلــن جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة عن طرح عطــاء لتوريد زي مدريس؛ 

وذلك تبًعا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء ووثائقه. 
ا وترغــب يف املشــاركة يف  فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًّ
مــن  العامــة(،  )اإلدارة  والســنة  الكريــم  القــرآن  دار  مراجعــة جمعيــة  العطــاء،  هــذا 
الســاعة )الثامنــة صباًحــا وحتــى الرابعــة مســاًء( خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن 
أجــل الحصــول عــى كــراس املواصفــات العطــاء ووثائقــه مقابــل دفــع )50 شــيكل( 
غري مسردة يف مقر الجمعية الكائن يف غزة-النر- رشق مدرسة غزة الجديدة.

 آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات 
بدار القرآن هو الساعة الثانية مساًء من يوم األحد املوافق: 2022/08/14م، 

عى أن يتم فتح املظاريف يف املوعد نفسه يف مقر اإلدارة العامة.
مـلحوظات مهــمة:

1( أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2( أن يكون املتقدم مسجًا لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة يف 

هذا املجال، مع إرفاق األوراق التي تثبت ذلك.
3( يجب إرفاق شيك بنيك معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بقيمة )%5( من قيمة 

العطــاء " كتأمــن دخــول العطــاء " مــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج 
الفلسطيني ساري املفعول ملدة )60( يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.

4( تقدم األسعار بالشيكل، شاملة رضيبة القيمة املضافة.

5( لجنــة العطــاءات غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار يف حالــة عــدم مطابقــة 

املواصفات املطلوبة.
6( يحق للجمعية تجزئة العطاء أو إلغائه دون إبداء األسباب.

7( لاستفســار: مراجعــة دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالجمعيــة خــال وقــت 

الدوام من الساعة 8:00 صباًحا وحتى الساعة 4:00 مساًء، من خال االتصال 
عى هاتف الجمعية رقم: 2826157 / 115، جوال رقم 0593831000. 

نابلس-غزة/ جامل غيث:
أعــوام،  التســعة  ابــن  لقــامن  الطفــل  فجــع 
يف  التميمــي"  "بــال  والــده  إيجــاد  بعــدم 
منزلــه ببلــدة ديــر نظــام يف مدينــة رام اللــه، 
فقــد اعتــاد رؤيتــه كل يــوم، فــام كان منه إال 

البكاء بصوت مرتفع.
ويــوم الثاثــاء املــايض، اعتقل جهاز األمن 
"بــال  الجريــح  للســلطة،  التابــع  الوقــايئ 
التميمــي"، بزعــم تلقيــه أمــوااًل مــن جهــات 
مجهولــة، األمــر الــذي نفتــه العائلــة، مؤكــدة 
لــدى  أمــوال فهــو معلــوم  مــن  مــا يصلــه  أن 

الجميع.
بلــدة  الوقــايئ يف  األمــن  واســتدعى جهــاز 
وســط  اللــه  رام  مدينــة  شــامل  بريزيــت 
الضفــة الغربيــة، التميمــي )29 عاًمــا( يف 2 
ومــدد  للمقابلــة،  الجــاري،  أغســطس/ آب 

اعتقاله لليوم التاسع عى التوايل. 
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة، 
اعتقــال أكــر مــن 27 مواطًنــا عــى خلفيــة 
أرسى  معظمهــم  الســيايس،  انتامئهــم 

محررون.
وكانت لجنة أهايل املعتقلن السياسين 
انتهــاًكا   263 وثقــت  الغربيــة  الضفــة  يف 
نفذتهــا أجهــزة الســلطة خــال شــهر متــوز/ 
يوليو املايض، من بينها 73 حالة اعتقال، 
اعتــداء  حالــة  و19  اســتدعاء،  حالــة  و16 

ورضب.

وقالت األســرية املحررة اســتربق التميمي، 
طفلهــا  إن  "بــال":  املعتقــل  زوجــة  وهــي 
"لقــامن" يبحــث طــوال الوقــت عــن والــده 
يف البيــت وعندمــا ال يجــده يبــدأ بالــراخ 

والبكاء وال يهدأ إال بصعوبة.
لصحيفــة  بحــزن  التميمــي،  وأضافــت 
"فلســطن": بعــد محــاوالت عــدة خاضتهــا 
العائلــة مــع املعنين كافة، ســمح لها برؤية 
زوجها يف مقر األمن الوقايئ يف "بيتونيا"، 

وملدة ال تتجاوز خمس دقائق.
والــده  شــاهد  عندمــا  طفلهــا  أن  وذكــرت 

انطلق مرسًعا يك يحتضنه.
لــون وصــوت زوجهــا  وتابعــت: "لقــد تغــري 
واآلالم  اعتقالــه  بســبب  جســمه  وشــحب 

التي ترافقه والناجمة عن إصابة تعرض لها 
مــن قبــل قــوات االحتال عــام 2020 والتي 
تجعلــه بحاجــة إىل عــاج طبيعــي مســتمر 

ومسكن آلالم األعصاب".
ولفتــت إىل أن الضابــط الــذي أحــرضه مــن 
وقــف إىل جانبــه ومل يركــه  الســجن  غرفــة 
وقــال لــه برسعــة طأمنهــم عــى نفســك وال 
تتحــدث عــن االعتقــال وظروفه، وما هي إال 

دقائق حتى أعيد إىل زنزانته.
وأشــارت التميمــي إىل أن زوجهــا توجــه يوم 
الثاثاء املايض إىل مقر األمن الوقايئ يف 
بلــدة بريزيــت، وبعدهــا بســاعات حول إىل 
مقــر البالــوع يف البــرية، ثــم نقــل إىل ســجن 
األمــن الوقــايئ يف "بيتونيــا"، الفتــًة إىل أن 

محكمــة الصلــح يف رام اللــه، رفضت طلب 
إخــاء ســبيله عــدة مرات، ومــددت اعتقاله 

لـ15 يوًما.
زوجهــا  يتعــرض  أن  عــن خشــيتها  وأعربــت 
جــراء  مــن  الصحــي  وتــردٍّ يف وضعــه  لخطــر 
الصحيــة  الرعايــة  توفــر  وعــدم  اعتقالــه 
وآالًمــا  نوبــاٍت  يعــاين  لكونــه  لــه  الخاصــة 
شــديدة يف أعصــاب رجلــه اليــرسى لكونــه 
تعرض إلصابة سابقة عى يد االحتال يف 

منطقة الحوض.
املعالــج  الطبيــب  أن  التميمــي  وتابعــت 
لزوجهــا،  عمليــات  سلســلة  إجــراء  وبعــد 
أبلغــه بــأن ســيعاين آالًمــا شــديدة يف رجلــه 
اليــرسى وبحاجــة إىل أدويــة ورعايــة طبيعــة 
مستمرة، وال يستطيع الوقوف عى قدميه 

ألكر من ربع ساعة.
دامًئــا  بحاجــة  زوجهــا  أن  إىل  ولفتــت 
التــي  األوجــاع  مــن  لاســراحة  للجلــوس 
يتعــذب جســده منهــا، مضيفــة: يف بعــض 
الشــهور يبقــى ألكــر مــن 5 أيــام يف املنــزل 
اآلالم  بســبب  الخــروج  يســتطيع  أن  دون 

الشديدة التي يشعر بها.
الحقوقيــة  املؤسســات  التميمــي،  ودعــت 
لإلفــراج  التدخــل  بــرضورة  واإلنســانية 
محملــة  ممكــن،  وقــت  بــأرسع  زوجهــا  عــن 
الســلطة وجهــاز األمــن الوقــايئ املســؤولية 

الكاملة عن حياته.

لتأخر رصف رواتب العاملني

نقابة العاملني بالمستشفى 
األهلــي تهــدد بتصعيــد 
خطواتهــــــــا االحتجاجيـــة

الخليل-غزة/ جامل غيث:
واملستشــفى  املريــض  أصدقــاء  بجمعيــة  العاملــن  نقابــة  هــددت 
رصف  تأخــر  عــى  احتجاًجــا  خطواتهــا  بتصعيــد  بالخليــل،  األهــي 

رواتب العاملن يف املستشفى.
ودعــت النقابــة لاعتصــام أمــام املستشــفى اليــوم األربعــاء الســاعة 
العــارشة صباًحــا للمطالبــة بحقــوق العاملــن ورصف رواتبهــم وإنهــاء 

الضائقة املالية التي مير بها املستشفى.
وقــال عضــو النقابــة د. محمــد أبــو ميالــة يف تريــح خــاص لصحيفــة 
"فلســطن": إن نقابتــه أجلــت االعتصــام الــذي كان مقــرًرا أمــس إىل 
اليوم، بسبب األوضاع التي مرت بها مدينة نابلس، من أجل تقديم 

الرعاية الصحية للجرحى وإنهاء معاناتهم.
وأضاف أبو ميالة أن املستشفى أوقفت جميع الحاالت املحولة لها 
من وزارة الصحة باستثناء الحاالت الحرجة، بسبب األوضاع الصعبة 
التي مير بها املستشــفى وتوقف رشكات األدوية عن توريد األدوية 

واملستهلكات الطبية بسبب الديون املراكمة عليه.
وبــن أن العاملــن يف املستشــفى مل يتلقــوا رواتبهــم منــذ خمســة 
أشــهر مــا ألقــى بأوضــاع ســيئة عــى أرسهــم وباتــوا غــري قادريــن عــى 
مســتحقات  لدفــع  الحكومــة  داعًيــا  احتياجاتهــم،  وتوفــري  إعالتهــم 
املستشــفى البالغــة 130 مليــون شــيقل مــن أجــل رصف الرواتــب 

وحل األزمات املالية.
وذكــر أبــو ميالــة أن جميــع املعنيــن يف مدينــة الخليــل يتجاهلــون 
مطالــب نقابتــه املرشوعــة، مضيًفــا: مل يســأل عنــا أي أحــد من وزراء 

املدينة أو أحد املسؤولن أو املعنين بالحكومة.
بالضفــة  الطبيــة  الــروح  أهــم  مــن  األهــي  املستشــفى  أن  وأردف 
تتوفــر يف  ال  الدقــة  فائقــة  وأجهــزة  بخدمــات  يتمتــع  لكونــه  الغربيــة 
العديــد مــن مستشــفيات الضفــة فيحــرض لــه املــرىض مــن مختلــف 

مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

رام الله/ فلسطن:
عبــاس  الســلطة  رئيــس  أصــدر 
مجلــس  تشــكيل  بإعــادة  قــرارا 
"االســتقال  جامعــة  أمنــاء 
للعلــوم األمنيــة" مبدينــة أريحــا 
رشقــي الضفــة الغربيــة املحتلة 
اللجنــة  عضــو  يرأســه  الــذي 
اللــواء  فتــح  لحركــة  املركزيــة 

توفيق الطرياوي.
بشــكل منفــرد،  عبــاس،  وكلــف 
رام  يف  الــوزراء  رئيــس  نائــب 
بدعــوة  عمــرو  أبــو  زيــاد  اللــه 
مجلس أمناء الجامعة لانعقاد 
رئيــس  النتخــاب  يومــن  خــال 
وأمــن  لــه  ونائــب  للمجلــس 
وكالــة  أفــادت  مــا  وفــق  للــرس، 
التابعــة  اإلخباريــة  "وفــا" 

للسلطة.
وعلــم موقــع "العــريب الجديــد" 
تــم ســحب الحراســات مــن  أنــه 

نهايــة  الطــرياوي  توفيــق  اللــواء 
األسبوع املايض.

وأكــدت مصــادر متطابقــة أن هذه 
خلفيــة  عــى  جــاءت  القــرارات 
الطــرياوي  بــن  حــادة  خافــات 
حســن  املدنيــة  الشــؤون  ووزيــر 
صوتيــة  ترسيبــات  بعــد  الشــيخ 
كانــت  صحتهــا،  الطــرياوي  نفــى 
قــد طالــت الشــيخ وعضــو اللجنــة 

املركزية جربيل الرجوب.
بيــان  يف  الطــرياوي  وقــال 
"إننــي  يومــن:  قبــل  صحفــي، 
لــدي  مســجلة  برســائل  أحتفــظ 
ليــل  وخفافيــش  مشــبوهن  مــن 
عــى  ســيعملون  أنهــم  مفادهــا 
يف  يل  بإخــوة  عاقتــي  تشــويه 

اللجنة املركزية".
اللجنــة  مــن  لجنــة  عبــاس  وشــكل 
املركزيــة لحركــة فتــح ضمــت كا 
مــن نائــب رئيــس الحركــة محمــود 

العالــول، وروحــي فتــوح، وجربيــل 
الرجــوب للوقــوف عــى املشــكلة 
ذاتهــا  اللجنــة  أنهــا  علــام  وحلهــا، 
فصــل  قبــل  تشــكيلها  تــم  التــي 
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة 
القيادي الفتحاوي نارص القدوة.

وقال الطرياوي لـ"العريب الجديد": 
مــن  الحراســات  ســحب  تــم  "نعــم 
أمــام منــزيل يف رام اللــه، وال أعرف 
مجلــس  يف  أكــون  لــن  الســبب. 
األمنــاء القــادم، كيــف بعــد إقالتــي 
مــن رئاســة مجلــس األمنــاء ســأقبل 
القــادم؟"  املجلــس  يف  أكــون  أن 

حسب تعبريه.
مســببة،  اإلقالــة  كانــت  إذا  وعــام 
أجــاب الطــرياوي: "ال أعــرف شــيئا 
عــن هــذا األمــر، ســمعت عن هذا 
أعلــق.  ولــن  اإلعــام  يف  األمــر 
)عبــاس(  قــرار  عــى  تعليقــي 

سيكون بعد يومن أو ثاثة".

جنن-غزة/ فلسطن:
القــدس  مهجــة  مؤسســة  أكــدت 
والجرحــى  واألرسى  للشــهداء 
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  أن 
 62( الســعدي  بســام  اإلســامي 
عاًمــا( تعــرض العتــداء همجــي مــن 
يف  اإلرسائيــي  االحتــال  جنــود 
أغســطس/   1 يف  اعتقالــه  أثنــاء 
آب الجــاري، إذ رضبــوه عــى رأســه 
عــى  وســحبوه  بنادقهــم،  بأعقــاب 
األرض ملســافة 50 مــًرا، وأطلقــوا 

عليه كلًبا بوليسًيا نهش يديه.
وأفاد الســعدي يف رســالة وصلت 
أمــس،  عنهــا  نســخة  للمؤسســة 
بقــوات  اعتقالــه  يــوم  تفاجــأ  بأنــه 
تختبــئ  وهــي  الخاصــة  االحتــال 
بجــوار منزلــه، فقــد كان خارًجــا منــه 
أثنــاء  يف  الخلفيــة  الســاحة  إىل 
فأوقفــه  والــده،  منــزل  إىل  توجهــه 
الجنود وتلقى منهم رضبة شديدة 
عــى رأســه مــن الخلــف، ونــزف منه 
الكثــري مــن الدمــاء، ثــم تلقى رضبة 
أخرى عى رأسه من األمام، فشعر 
بــدوار كبــري ووقــع عــى األرض، ثــم 
أخــذ  بوليســيا  كلبــا  عليــه  أطلقــوا 
إىل  أدى  مــا  يديــه،  يف  ينهــش 
جــروح عميقة فيهــام، وحاول نهش 

وجهه أيضا.
ولفــت إىل أنــه مل يســتطع الوقــوف 
بســبب الدوران، ثم ســحبه الجنود 
حديــد  عــى  مــًرا   50 ملســافة 
البنــاء، فتمزقــت مابســه وجســده 
عــى  جــرا  منزلــه  إىل  أدخلــوه  ثــم 
لتقــوم  ابنتــه  وأحــرضوا  األرض، 
ثــم  إليــه،  والتعــرف  بتشــخيصه 

رضبوهــا وزوجتــه رضبــا مربحــا، ثــم 
جــروه عــى األرض إىل أمام املنزل 
املركبــة  أرضيــة  إىل  بــه  وألقــوا 
فيهــا،  نقلــه  تــم  التــي  العســكرية 
املركبــة  داخــل  برضبــه  واســتمروا 

وهو ينزف.
بعــد  أنــه  رســالته  يف  وأضــاف 
ذلــك نقلــوه إىل معســكر "دوتــان" 
ضابــط  حــرض  وهنــاك  العســكري، 
وتعــرف  االحتــال  مخابــرات  مــن 
مشــفى  إىل  حولــوه  ثــم  إليــه، 
املحتــل،  الداخــل  يف  العفولــة 
حيــث كان رأســه ملفوًفــا بالشــاش 
الطبــي بســبب شــدة النزيــف ورغم 
لــه  والتقطــوا  الشــاش  نزعــوا  ذلــك 
صــوًرا، ومكــث نحــو 4 ســاعات يف 
املستشــفى، ثــم بعــد ذلــك نقلــوه 
ووضعــوه  "ســامل"  معســكر  إىل 
3 ســاعات، وعنــد  نحــو  زنزانــة  يف 
الســاعة الســابعة صباًحــا يف اليــوم 
األســري  وصهــره  شــبحوه  التــايل 
أرشف الجــدع وهــام مكبــا اليديــن 
والقدمــن ومعصوبــا األعــن لنحــو 
وآالمــه  مرضــه  رغــم  ســاعات   9

الشديدة.
ووقــت املغــرب، حولوه إىل ســجن 
"عوفر"، حيث كانت رحلة معاناة 
ملــدة 6 ســاعات عــرب "البوســطة"، 
مشرًيا إىل أنه ال يزال يعاين دوخة 

شديدة وصداعا.
وحّيا الســعدي يف رســالته "أهايل 
قطــاع غــزة الصامديــن، نســأل اللــه 
لهــم  ويكــون  جراحهــم  يضمــد  أن 
بحــق  أثبتــوا  فقــد  ومعيًنــا،  عونــًا 
كبريهــم  األمــة  هــذه  طليعــة  أنهــم 

وصغريهم ونساؤهم وأطفالهم".
القــدس"  "مهجــة  وطالبــت 
والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات 
واإلنســانية وخاصــة اللجنــة الدولية 
ومجلــس  األحمــر  للصليــب 
لهيئــة  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
عنــد  بالوقــوف  املتحــدة  األمــم 
مســؤولياتهم القانونيــة واألخاقيــة 
مامرســات  فضــح  عــى  للعمــل 
بحــق  جرامئــه  وكشــف  االحتــال 
تقديــم  عــى  والعمــل  األرسى، 
وماحقة املســؤولن اإلرسائيلين 

إىل املحكمة الجنائية الدولية.

"السعـــدي" يـــــــروي تفاصيـــل 
اعتــــــداء جنـــود االحتـــالل عليــه

رام الله/ فلسطن:
قرر 20 أســرًيا من الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطن يف سجن "عوفر" 
أمــس، خــوض إرضاب عــن الطعام، 
اعتقــال  إعــادة  عــى  احتجاًجــا 

الصحفي نضال أبو عكر.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وأكــدت 
اتفقــوا  األرسى  أن  واملحرريــن، 
حقيقــي  تصعيــدي  برنامــج  عــى 
لــأرسى اإلداريــن، والذي ســيتخذ 
منحنــى تصاعــدي خــال الســاعات 

واأليام القادمة.
وذكــرت أن األســري نضــال أبــو عكــر 

املعتقــل  لحــم  بيــت  محافظــة  مــن 
منــذ أســبوع، تســلم أول مــن أمــس 
ا ملدة ٦ أشهر، علاًم أنه  قراًرا إداريًّ
أســري ســابق أمىض ما مجموعه ١٦ 
عاًما داخل الســجون واملعتقات، 
االعتقــال  يف  عاًمــا   ١٣ منهــا 
اإلداري، وأفــرج عنــه قبــل ٧٠ يوًمــا 

وأعيد اعتقاله مجدًدا.
املخابــرات  ضابــط  أن  وأوضحــت 
عنريــة  بــكل  أبلغــه  اإلرسائيــي 
األرس،  داخــل  الطبيعــي  مكانــه  أن 
بــاإلرضاب  مــام دفعــه التخــاذ قــراًرا 
األيــام  خــال  والطعــام  املــاء  عــن 

القادمة.
قــدري  الهيئــة  رئيــس  وطالــب 
مــن  الحقيقــي  بالتحــرك  بكــر  أبــو 
املؤسســات الحقوقية واملنظامت 
الدوليــة لوضــع حــد لهــذه السياســة 
اىل  مشــرًيا  العقابيــة،  االنتقاميــة 
بــدأت مــن  أن املواجهــة الحقيقيــة 

اليوم بإرجاع وجبات الطعام.
عــن  املفتــوح  اإلرضاب  أن  وبــن 
عرشيــن  بدخــول  ســيبدأ  الطعــام 
أسرًيا عى رأسهم األسري الصحفي 
اإلرضاب  وسيتســع  عكــر،  أبــو 
وســيضم األرسى اإلداريــن مــن كل 

فصائل الحركة األسرية.

ضمن برنامج متصاعد

20 أسيـــــرًا فـــي "عوفــــر" يخوضـــون 
إرضاًبـــــــــــــا عـــــــــــن الطعــــــــــام

األسير بسام السعدي

عقب إقالة الطرياوي دون سابق إنذار

عباس يصدر قرارًا منفرًدا بإعادة تشكيل 
مجلس أمناء "االستقالل للعلوم األمنية"

رصخـات الطفـل "التميمـي" تحـرج السلطـة 
وتعــــــّري سياســــة االعتقــــال السياســـي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

العــدو حينــا فرضــت معادلــة جديــدة وهــي معادلــة وحــدة الوطــن والشــعب 
حينــا تصــدت املقاومــة لعربــدة املســتوطنني يف القــدس والشــيخ جــراح ثــم 

جاءت الحرب األخرية بني العدو وحركة الجهاد لتؤكد هذه املعادلة.
إال أن كل مــا ســبق ال يفــرض أن ُيَغّيــب عــن نواظرنــا حقيقــة أن أيــا مــن املعارك 
التــي خاضتهــا املقاومــة مل تفــض إىل حــل ســيايس يؤســس ملرحلــة جديــدة 
تنقــل الشــعب مــن مرحلــة أوســلو التــي مــا زال عالقــًا فيهــا منــذ حــوايل ثالثــني 

عامًا وهي مرحلة يهدف العدو إىل استمرارها ألطول فرة ممكنة.
أعتقد أن املقاومة بعد كل هذه التجارب مع العدو عليها أن تعيد حســاباتها 
جيدًا وأن تبدأ يف اإلعداد ملرحلة كفاحية جديدة تخرج فيها من جمود دائرة 
الفعــل امليــداين املقــاوم باتجــاه ربطهــا بدائرة الفعل الســيايس، مبعنى أن أي 
معركة ستخوضها املقاومة يف املستقبل أو ستفرض عليها ينبغي أن تفيض 
إىل اتفــاق ســيايس ليــس أقــل مــن رفع الحصــار بالكامل عن قطاع غزة، ورفع يد 
االحتــالل عــن الضفــة الغربيــة، وأظــن أن هــذا الهــدف يتــوق لتحقيقــه الشــعب 
الفلســطيني، فــإذا احتضــن  شــعبنا املقاومــة وهــي تدافــع عن القدس والشــيخ 
جــراح ســيكون أكــر التفافــًا وصمــودًا واســتعدادًا للتضحيــة مــن أجــل تحقيــق 
الســيادة برفــع الحصــار الــذي نحــت املنظومــة الحياتيــة واملعيشــية ألهــل غــزة 

حتى كاد يصل العظم منها.
امتعضــُت كثــريًا وأنــا أشــاهد مذيــع الجزيــرة يســأل الصديــق حســام الدجنــي 
ملــاذا ُتْعَتــر بديهيــات الحيــاة حلــًا ألهــل غــزة؟ ملــاذا ال يكــون ألهــل غــزة مطــار 

قائــد منطقــة الشــال يف الجهــاد اإلســالمي بســام الســعدي الــذي جــرح 
بشكل بالغ وقام جيش االحتالل بالتنكيل به وسحله.

كــا أن العــدو وعــر ماكنــة دعائيــة وعــر مراســليه ووســائل إعالمــه قــال 
إنــه بصــدد إدخــال عــدد مــن الشــاحنات التــي تحمــل وقــودًا وغــازًا لقطــاع 
غزة رغم إغالقه ملعر إيرز ومنع دخول التجار والعال والحاالت الطبية 
وكذلــك  املحتلــة،  فلســطني  إىل  األجنبيــة  البعثــات  وحتــى  واإلنســانية 
معــر أبــو ســامل، إىل جانــب اإليهــام باســتعداده إلطــالق رساح األســريين 
العــواودة املــرب عــن الطعــام والســعدي. حاول العدو بهــذا كله القول 
إن األمــور تســري عــى ســجيتها، بــل ومل يتوقــف االحتــالل عنــد هذا الحد 
بــل اســتمر يف مهاجمــة مواقــع املقاومــة يف كل القطاع املحارص مقدمًا 

عى اغتيال قائد منطقة الجنوب الشهيد خالد منصور.
كا أنه بدا بدعايته السوداء أنه ال يستهدف غري حركة الجهاد اإلسالمي 
يف محاولة بائســة ويائســة لدق اإلســفني بني الفصائل املجاهدة. ولكن 
املقاومــة املقتــدرة الراشــدة والواثقــة مــن حصانــة أوارص رفقــة الســالح 
قيــادات  والتأمــت  املوقــف،  لتقييــم  جميعــًا  قادتهــا  التقــى  واملصــري، 
األجنحة العسكرية يف "غرفة العمليات املشركة"، وكان القرار املوحد 
املشرك الرد بحرب استنزاف تنهك جيش العدو وتشل كيانه املؤقت 
وقــد توزعــت املهــام والجبهات بني فرســان فصائل املقاومة التي بدأت 
باســتهداف مواقعــه العســكرية واالســراتيجية وفــرض حصــار خانــق عى 

الســنوات املقبلــة لتصبــح مــا بــني مســتوطنة غديــرا والخضــرية"، وعليــه فإنَّ 
تجاوز )إرسائيل( للعقد الثامن يبدو مخالًفا ملا درجت عليه ســنن التاريخ 
اليهودي، وهو الرُّعب الذي يسكن الصهاينة، ويسكن القوى االستعارية 
الغربيــة التــي تقــف وراءهــم. ومــع أنَّ البعــض يعتقــد بــأنَّ هــذه النبــوءة هــي 
دولتهــم  حــول  االلتفــاف  أجــل  مــن  اليهــود  اســراتيجيٌة خبيثــٌة الســتعطاف 
املواقــف  هــذه  أنَّ  إالَّ  لهــا  الالَّمحــدود  الغــريب  الدعــم  املعــارصة، وضــان 
الصهيونيــة مــن الداخــل ال ميكنهــا أن تتواتــر بهــذا الشــكل لــوال هــذا الشــعور 
الحقيقــي بخطــر الــزوال، فليــس مــن الطبيعــي أن نســمع عــن دولــٍة بعنفــوان 
ث أغلــُب قادتها عن قرب  ارخــة يتحدَّ تهــا الظاهــرة وجــروت طغيانهــا الصَّ قوَّ
ثــون عــن الخطر الخارجي، واملتمثل يف  زوالهــا. إنَّ هــؤالء الصهاينــة ال يتحدَّ
ســيناريو الــزوال بتعاظــم قــوى املقاومة يف املنطقــة، وتهاطل مئات اآلالف 
مــن الصواريــخ مــن غــزة ولبنــان وســوريا والعــراق واليمــن؛ مــا يدفــع الصهاينة 
إىل الهجــرة العكســية، وتــرك الجيــش الصهيــوين ينهــار بــال ظهــرٍي شــعبي، 
ل إىل عصابــات متفرقــة يســهل اصطيادهــا بــرًّا، وهــم أجــن خلــق الله  فيتحــوَّ
ثــون عن خطر هذا الزوال  يــة املبــاِشة، وإمنــا يتحدَّ تعــاىل يف املواجهــة الرِّ
ل اإلرسائييل املخرم "آري شافيط"  ألسباٍب داخليٍة وذاتية. فهذا املحلِّ
عــودة، و)إرسائيــل( َتلُفــظ  يقــول يف صحيفــة "هآرتــس": "اجتزنــا نقطــة الالَّ
ُمنــذ أن  ــون ُيدركــون  أنفاســها األخــرية، وال طعــم للعيــش فيهــا، واإلرسائيليُّ
ــة..."،  ــة كذبــٍة اخَرعتهــا الحركــة الصهيونيَّ جــاؤوا إىل فلســطني أنهــم ضحيَّ
مــه الكاتــب اإلرسائيــيل اليســاري "جدعــون ليفــي" فيقــول يف نفــس  ويدعِّ
ة التدمري الذايت  اريخ، وعمليَّ الصحيفة: "إنَّنا ُنواجه أصعب شــعٍب يف التَّ
ــة، وال ســبيل للِعــالج  واملــرض الرسطــاين اإلرسائيــيل بلغــا مراحلهــا النهائيَّ
ــل هــذا الخطــر  ــة". ويتمثَّ ــة وال باألســوار وال بالقنابــل النوويَّ بالقبــب الحديديَّ
الداخــيل يف أزمــة الهويــة والدميقراطيــة، فهــذا الجــرال املتقاعــد "شــاؤول 
اع العــريب اإلرسائيــيل يقــول: "إنَّ  أرئيــيل" املســترشق واملختــص يف الــرِّ
ٍة  ٍة دميقراطيَّ ة فشلت يف تحقيق ُحلم إقامة دولٍة إرسائيليَّ الحركة الصهيونيَّ
ــة  ــة، وإنَّ الوقــت ليــس يف صالــح )إرسائيــل(، وإنَّ هــذه النظريَّ ــة يهوديَّ بأغلبيَّ
ك مــن الداخل، وإنَّ الراعات  ســقطت"، أي إنَّ املعجــزة الصهيونيــة تتفــكَّ
ــق رصاعهــا عى  الداخليــة بــني تياراتهــا اليهوديــة تنــذر بزوالهــا، وهــو مــا يعمِّ

خمــس جــوالت مــن القتــال خاضتهــا املقاومــة مــع العــدو الصهيــوين فضــاًل عــن 
عمليات تصعيد تخللت هذه الجوالت الخمس، صحيح أن املقاومة تقدمت 
يف كل جولــة وحققــت نقــاط قــوة وفرضــت قواعــد اشــتباك وكــرست محرمــات 
كان يظنها العدو يومًا أنها ال تكرس مثلا كان يعتقد أن جيشه ال يقهر فقهرته 
املقاومــة، ووصــل الحــال باملقاومــة إىل حد قصــف عاصمة االحتالل التي كان 
يعترهــا حرمــًا مصونــًا وجعلــت مــن الجبهــة الداخليــة للعــدو أضحوكــة بعــد أن 
كانــت أكــر الجهــات أمنــًا واســتقرارًا يف كل الحــروب التــي خاضهــا العــدو ضــد 
الــدول العربيــة، فلقــد كان يســمع املســتوطنون بأخبــار الحــروب التــي يخوضها 
جيشــهم "الــذي ال يقهــر" عــى األرض العربيــة فيدمــر ويحــرق ويقتــل واملــدن 
الصهيونيــة آمنــة متامــًا يلهــو ســكانها يف املقاهي والشــواطئ والنوادي الليلية 
إىل أن أخذت املقاومة الفلسطينية زمام املبادرة فجعلت من دخول املالجئ 
والبقاء فيها أليام حركة اعتيادية للشــارع الصهيوين وجعلت صفارات اإلنذار 
طنينًا مرعبًا ال يكاد يفارق آذان املستوطنني، بل لقد شلت املقاومة مطارات 
وموانــئ العــدو وجعلــت مــن مدنــه مــدن أشــباح، كل ذلــك صحيــح ومل يعــد 
العدو قادرا عى إنكاره خصوصًا بعد أن وثقته كامريات التلفزة العاملية وبثته 

وسائل اإلعالم بشكل مباش ملتابعيها.
إذن لقــد حققــت املقاومــة تقدمــًا كبــريًا يف فــرض قواعــد اشــتباك واضحــة مــع 
العــدو وجعلتــه يفكــر ألــف مــرة قبــل أن يقــدم عــى أي حاقــة ضــد الشــعب 
الفلســطيني، ولقــد توجــت معركــة ســيف القــدس قواعــد االشــتباك تلــك مــع 

لقــد كان الفتــًا إبــان العــدوان الصهيــوين األخــري عــى قطــاع غــزة، أن كيــان 
االحتــالل قــد عمــل جاهــدًا للعمــل املكثــف عــى جبهتــني وهــا جبهــة 
غــري  وبزخــم  اإلعالمــي  الدعــايئ  امليــدان  وجبهــة  العســكري،  امليــدان 
إبــان  نافــر  نحــو  وعــى  مورســت  خدعــة"  "الحــرب  وأن  خاصــة  مســبوق 
املعــارك التــي امتــدت لـــ 55 ســاعة وهــي وزارة الشــؤون االســراتيجية 
التــي تديــر جيشــًا موازيــًا لجيــش االحتــالل  واإلعــالم.  هــذه املؤسســة 
جهــاز  مبنزلــة  وهــي  االســتخبارات،  يف  ســابقون  ضبــاط  دومــًا  يقودهــا 

تجسس جديد بُنظم الدعاية اإلعالمية لديهم.
وكان أن تجــى ذلــك يف عديــد مــن األشاك الخداعيــة اإلعالميــة التــي 
انترشت عى نحو مكثف مجتمعة يف كل وســائل اإلعالم التقليدي من 
قنــوات فضائيــة وإذاعــات وصحــف إىل جانــب وســائل اإلعــالم الجديــد 
ملواقــع التواصــل االجتاعــي. تكثفــت االتصــاالت وعــى شــكل منتظــم 
بــدء  قبــل  اجتاعاتهــم  وتواصلــت  بذلــك  املعنيــني  بجميــع  وإلزامــي 
العــدوان الغــادر يــوم الجمعــة املــايض حــني تــم قصــف بــرج "فلســطني" 
غــرب مدينــة غــزة يف حــي الرمــال الغتيــال الشــهيد قائــد منطقــة الشــال 

لرسايا القدس الجناح املسلح لحركة الجهاد اإلسالمي ومن معه.
وعملت هذه العجلة الدعائية عى الرويج بأن الوساطة املرية تسري 
عــى قــدم وســاق، بــل إن العــدو أوحــى للوســيط املري بــأن )تل أبيب( 
جاهــزة لتهدئــة األجــواء املحتقنــة بعــد اجتيــاح جنــني ومخيمهــا واعتقــال 

ُه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوْا،  ِه، َفَأَتاُهُم ٱللَّ َن ٱللَّ اِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم مِّ وا َأنَُّهم مَّ َوَظنُّ
َوَقــَذَف يِف ُقُلوِبِهــُم ٱلرُّْعَب..")الحــرش:02(.  قــد يكــون الحديــث عن "زوال 
ــه ال يســتند إىل أيِّ تحليــٍل منطقــي، إالَّ أنَّ  إرسائيــل" َوْهــًا مباَلًغــا فيــه، وأنَّ
ــادرة  قــراءة هــذا الكيــان الصهيــوين مــن الداخــل، واســتقراء االعرافــات الصَّ
ــد حالــة الشــكِّ يف  ياســية والفكريــة والعســكرية تؤكِّ مــن عمــق منظومتــه السِّ

ز من صدقية نبوءة زوالها.   مستقبل "إرسائيل"، وتعزِّ
ابق لجهاز املوساد: "بينا كُر الحديث عن التهديدات  يقول الرئيس السَّ
ــل بنــا نحــن  الكبــرية التــي تحــوم فــوق )إرسائيــل(، فــإنَّ التهديــد األكــر يتمثَّ
ات التــي جــَرى إتقانهــا يف الســنوات  اإلرسائيليــني، بظهــور آليــِة تدمــرِي الــذَّ
ا وقف هذا املسار الكاريث قبل نقطة عدم العودة..  األخرية؛ ما يستدعي منَّ
ا".                                                                                        فالقلق  ألنَّ )إرسائيل( تنهار ذاتيًّ
س عى حالة الشكِّ يف  من "زوال إرسائيل" هو يهوديٌّ ذايتٌّ بامتياز، ُيؤسَّ
مســتقبلها كدولــٍة يهوديــة. فهــذا رئيــس الــوزراء الصهيــوين األســبق "إيهــود 
د يف مقاٍل له يف صحيفة "يديعوت أحرنوت" مبناسبة الذكرى  باراك" يؤكِّ
74 لقيام )إرسائيل( )14 ماي 1948م(، أنه: "عى مرِّ التاريخ اليهودي مل 

ــر لليهــوِد دولــٌة أكــر مــن 80 ســنة إال يف فرتــني، وكلتــا الفرتــني كانــت  تعمِّ
كهــا يف العقــد الثامــن، والدولــة العريــة الصهيونيــة الحاليــة يف  بدايــة تفكُّ
عقدهــا الثامــن، وأخــى أن تنــزل بهــا لعنــة العقــد الثامــن..."، وســينتهي 
هــذا العقــد الثامــن ســنة 2028م، وهــي اللعنــة التــي أصابــت دواًل يهوديــًة 
ســابقة، مثــل: "مملكــة داود" األوىل بــني عامــي 586 - 516 قبــل امليــالد، 
و"مملكــة الحشــمونائيم" بــني عامــي 37-140 قبــل امليــالد، وهــي الــدول 
ــر أكــر مــن 80 ســنة، وكان  الوحيــدة التــي قامــت يف تاريــخ اليهــود ومل تعمِّ
ــابق "بنيامــني نتنياهــو" قد أعلــن عام 2017م  رئيــس الــوزراء الصهيــوين السَّ
قوله: "سأجتهد يك تبلغ )إرسائيل( عيد ميالدها املئة، ألنَّ مسألة وجودنا 
ر دولة  منا أنه مل ُتعمَّ ليســت مفهومة ضمًنا، وليســت بديهية، فالتاريخ يعلِّ
للشــعب اليهــودي أكــر مــن 80 ســنة"، وعــرَّ وزيــر الحرب الصهيــوين "بيني 
غانتــس" عــن مخاوفــه "الوجوديــة" مــن "زوال إرسائيــل" خــالل املســتقبل 
القريب، فقال: "إنَّ املخاوف من سيطرة الفلسطينيني عى "إرسائيل" يف 
املستقبل ليست بعيدة عن الواقع، وأنَّ "الدولة اليهودية ستتقلَّص خالل 

تعتر مقولة "زوال إرسائيل" من النبوءات األكر تداواًل، وهي من األمنيات 
ــق بهــا البعــض، وقــد ســيطرت هــذه النبــوءة حتــى أصبــح أصحاُبهــا  التــي تعلَّ
ال  ورديــٍة،  أحــالٍم  يف  يغرقــون  جعلهــم  مــا  الرغائبــي؛  التفكــري  لهــذا  أرَسى 
اع وأســباب القوة.  ترقــى إىل تحقيــق ذلــك وفــق قوانــني الحرب وقواعد الرِّ
فالعجــز عــن مواجهــة هــذا الخطــر الصهيــوين ملــدٍة تزيــد عــى 74 ســنة منذ 
ز الطــرح املقابــل، وهو: اإلنكار الكيلِّ لهذه اإلمكانية يف  1948م هــو مــا عــزَّ

ة اعتبارات،  زوال )إرسائيــل( -عــى األقــل يف املنظــور القريــب- وذلك لعــدَّ
ة العســكرية والتكنولوجيــة، ورســوخ ارتباطهــا باملنظومــة  منهــا: فــارق القــوَّ
الغربية وخاصة أمريكا، وانهزامية األنظمة والجيوش العربية، بل واخراقها 
وعقدهــا  ــا،  إقليميًّ دمجهــا  محــاوالت  إىل  وتجاوزهــا  التطبيــع،  مبســألة 
أ الشــيخ  يــة. لقد تنبَّ دٍة ومتعدِّ اتفاقيــاٍت اســراتيجيٍة أمنيــٍة وعســكريٍة متعــدِّ
ــس حركة "حاس" ســنة 1999م بزوال )إرسائيل( يف  "أحمد ياســني" مؤسِّ
حدود سنة 2027م استناًدا إىل استرشافاٍت قرآنية، يف قوله تعاىل: "َقاَل 
َهــا ُمَحرََّمــٌة َعَلْيِهــْم، َأْرَبِعــنَي َســَنًة َيِتيُهــوَن ِف ٱأْلَرِْض، َفــاَل َتــْأَس َعَى ٱْلَقْوِم  َفِإنَّ
ِسِقنَي")املائدة:26(، وهو العمر الزمني لتغريُّ األجيال، فاألربعني سنة  ٱْلَفٰ
األوىل منــذ 1947م  كانــت ســنوات النكبــة، واألربعــني ســنة الثانيــة منــذ 
1987م كانــت ســنوات االنتفاضــة واملقاومــة، وأنَّ األربعــني ســنة القادمــة 

اليــأس  حالــة  وأنَّ  والتحريــر،  الجهــاد  ســنوات  ســتكون  2027م  مــن  ابتــداًء 
ة، وحالة غرور القوة لهذا الكيان -وَمن يقف وراءه - ال تغني  ة يف األمَّ العامَّ
ــِذى أَْخــَرَج  عنــه مــن اللــه شــيًئا، وهــي الحالــة التــي تشــبه قولــه تعــاىل: "ُهــَو ٱلَّ
، َما َظَننُتْم أَن َيْخرُُجوْا،  ِل ٱْلَحرْشِ رِِهْم أِلَوَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن أَْهِل ٱْلِكَتِٰب ِمن ِدَيٰ

وميناء مثل بِقية شعوب العامل؟
وتســاءلت يف نفــي: أمل يــأن للمقاومــة التــي أشــعلت حربــًا من أجل أســريين 
أن تشــعل حربــًا ألجــل القضيــة الوطنيــة الكــرى؛ وهــي تحقيــق ســيادة الشــعب 
الفلســطيني عى أرضه؟ أمل يحن الوقت أن يرفع الحصار عن قطاع غزة الذي 
يــذل مواطنــوه يوميــًا عــى املعابــر حتى أصبح الذل جزءا من حياة املواطنني؟ 
وهــل يليــق بأهــل غــزة الذيــن علمــوا العامل الصمود والفــداء أن يعاملوا بطريقة 
أقــل مــا يقــال فيهــا أنهــا حاّطــة بالكرامــة اإلنســانية، وهــل مــن املنطــق أن تخوض 
مــرسح العتــداءات  الغربيــة  الضفــة  تبقــى  ثــم  قتــال  املقاومــة خمــس جــوالت 
املســتوطنني؟ وهــل يجــوز أن تبقــى املــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة 
مســتباحة ليــل نهــار مــن قبــل قــوات االحتــالل؟ إذن ال بــد أن يكــون للمقاومــة 
كلمــة واحــدة ونهائيــة وأن تكــون معركتهــا القادمــة مــع العــدو تحمــل عنــوان رفــع 
الحصــار وكنــس االحتــالل، ولذلــك أظــن أن الحكمــة تقتــيض أال تقــدم املقاومة 
عــى خــوض أي جــوالت قتــال جديــدة مــع العــدو إال إذا كانــت بســقف تحقيــق 
السيادة، فلم يعد لجوالت القتال التي يصمد فيها شعبنا وتبيل فيها املقاومة 
بــالًء عظيــًا ثــم تنتهــي الحــرب مبقولــة "لقد لقنا العدو درســًا لن ينســاه" قيمة، 
فالعدو لن ينفك عن مارسة اعتداءاته وسيبقى متحكًا يف تفاصيل حياتنا 
ومبقيــًا عليهــا بــني خــط الحيــاة واملــوت، وإذا مل تكــرس املقاومــة هــذه الحلقــة 
فلــن يكــون مقنعــًا لشــعبنا بعــد اليــوم أداًء قتاليــًا عاليــًا وتضحيــة غاليــة وصمودًا 

أسطوريًا بال مثن يلمسه شعبنا أمنًا وحرية وسيادة.

مســتوطنيه يف مســتعمرات "غــالف غــزة" لتمتــد حتــى منطقة غوش دان 
والقدس وبرئ السبع.

وزارة  "الكريــاه"،  يف  مفتوحــة  اجتاعــات  يف  العــدو  قيــادات  وكانــت 
جيــش العــدو بحضــور رئيــس الــوزراء االنتقــايل يائــري البيــد وبينــي غانتس 
وزيــر األمــن وأفيــف كوخــايف رئيــس األركان وبــار رئيــس الشــاباك ورئيــس 

املوساد وعدد من القادة األمنيني والعسكريني.
لقــد انصبــت محاوالتهــم عــى التوصــل إىل وقــف إلطالق النــار يف أرسع 
وقــت ممكــن والحفــاظ عــى ما اعتروه نرًا باغتيال قادة رسايا القدس 
لتسويقه يف معاركهم االنتخابية ورصاعات ديوكهم يف الدورة الخامسة 
لالنتخابــات الترشيعيــة خــالل حــوايل ثــالث ســنوات ونصــف يف الوقــت 
الذي مل يزل فيه بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء األسبق املنرف إعطاء 
نصائحــه األمنيــة وهــو الــذي غادر مواقعه يجــر عديد الخيبات عى مدار 

15عامًا مضت والغارق يف فضائح الفساد والرشوة وسوء االئتان.

هــذا التنافــس الــذي يقــوده وزيــر الحــرب بيني غانتس هــو محاولة للهرب 
إىل األمــام مــن وحــل ســقطاته إبــان معــارك متــوز 2014 املجيــدة والتــي 
كشــف كوارثهــا مراقــب الدولــة املستشــار شــابريا يف حينــه. لقــد أحرزت 
املقاومة املوحدة ظفرًا جديدًا وراكمت نقاط قوة تضيف إىل رصيدها 

الزاخر بالصمود واملواجهة يف تكريس معادلة الردع وتوازن الرعب.
وكا أكد رئيس الدائرة السياســية يف حركة الجهاد اإلســالمي د. محمد 

الهنــدي بــأن دســائس ومؤامــرات االحتــالل لــرب العالقــات البينيــة يف 
صفــوف املقاومــة فشــلت عــى صخــرة الوحدة والتنســيق ويف املقدمة 
العــدو  مــع اإلخــوة يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس. وأضــاف أن 
والدميوغرافيــا  الجغرافيــا  كل  وعــن  غــزة  عــن  الضفــة  فصــل  يف  فشــل 

الفلسطينية.
وهكــذا كان العمــل املوحــد يف امليــدان الــذي أكدتــه الجبهــة الشــعبية 
والجبهــة الدميقراطيــة واملجاهديــن وكل فصائــل العمــل الوطنــي. ويف 
عــزاء شــهداء رفــح وعــى رأســهم القائــد منصــور، تحــدث د. خليــل الحيــة 
عضــو املكتــب الســيايس لحركــة "حاس" مؤكــدًا "أن ما يربطنا بإخواننا 
ورفاقنــا يف حركــة الجهــاد وثيقــة ال تنفصــم، وقــد خضنا اليوم جولة أخرى 
يف مواجهــة العــدو عــى طريــق كنــس االحتــالل بســواعد موحــدة وحتــى 

التحرير، فهدفنا واحد وسالحنا واحد ومقدساتنا واحدة".

قــول  فيهــا  يصــدق  والتــي  العريــة،  للدولــة  املســتقبلية  والهويــة  الثقافــة 
َنــٍة َأْو ِمــن َوَراِء ُجــُدٍر،  َحصَّ اللــه تعــاىل: "اَل ُيَقاِتُلوَنُكــْم َجِميًعــا ِإالَّ يِف ُقــًرى مُّ
ُهــْم َقــْوٌم الَّ  ِلــَك ِبَأنَّ ى، َذٰ َبْأُســُهم َبْيَنُهــْم َشــِديٌد، َتْحَســُبُهْم َجِميًعــا َوُقُلوُبُهــْم َشــتَّ

َيْعِقُلوَن")الحرش:14(.
وهذا الكاتب الصحفي "آري شــافيت"، الذي اســتعرض يف كتابه "البيت 
الثالــث" -إشــارًة إىل "دولــة إرسائيــل" الحاليــة-  كيــف أصبــح اإلرسائيليــون: 
"العــدو األكــر ألنفســهم يف العقــد الثامــن مــن اســتقالل الدولــة العريــة"، 
ميكــن  ال  الهويــة  ك  تفــكُّ لكــن  األمنيــة،  يــات  التحدِّ مواجهــة  "ميكــن  قائــال: 
ــب عليــه"، ثــم يجــزم ويقــول: "لــن يكــون هنــاك بيــٌت رابــع.. )إرسائيل(  التغلُّ
ــعب اليهــودي". وبالرغــم مــن كــون )إرسائيــل( هي  هــي الفرصــة األخــرية للشَّ
ســنة  العــدم  مــن  دولــٍة  بتأســيس  الحديــث  العــر  الصهيونيــة يف  معجــزُة 
1948م، وهــي قصــُة نجــاٍح نــادرٍة لليهــود، إال أنَّهــا ممزَّقــة، وهــي اآلن تنــزف 

ــم، بعــد أن فشــلت يف ضــان نصــاب بقائها، فيقــول الكاتب "جدعون  وتتألَّ
الداخــيل  الــذايت  التدمــري  عمليــة  وقــف  أحــٌد  يســتطيع  لــن  "إنــه  ليفــي": 
اإلرسائيــيل، فمــرض )إرسائيــل( الرسطــاين قــد بلغ مراحله األخرية وال ســبيل 
لعالجــه"، ويقــول "رونالــد لــودر" رئيــس املؤمتر اليهــودي العاملي يف مقاٍل 
لــه بصحيفــة "واشــنطن بوســت" األمريكيــة: "كارثــة الدولــة الواحــدة تهديــٌد 
وجــوديٌّ خطــرٌي، ففــي عــام 2020م - وللمــرة األوىل منــذ عقــود -ارتفــع عــدد 
ــكان العــرب الذيــن يعيشــون بــني البحــر ونهــر األردن ارتفاًعــا طفيًفــا فوق  السُّ
الفلســطينيني  أعطــت  إذا  قاســية،  معضلــٌة  وهــي  اليهــود،  ــكان  السُّ عــدد 
دولــة  )إرسائيــل(  تعــود  لــن  الكاملــة،  الحقــوق  ثــمَّ  ومــن  الكاملــة؛  الجنســية 
يهودية، وإذا مل تفعل ذلك فلن تكون دميقراطية، ويف كلتا الحالتني فإنَّ 

ف عن الوجود". )إرسائيل( بوصفها دولة يهودية دميقراطية سوف تتوقَّ
إنَّ تغريُّ موازين القوة يف العامل اآلن، وانحياز )إرسائيل( الكيلِّ إىل أمريكا 
يجعلهــا تخــرس ضــان تــوازن عالقاتهــا الســابقة مــع روســيا والصــني وإيــران، 
ل العقل االسراتيجي تراجع الهيمنة الغربية،  ومستقباًل مع تركيا، وقد سجَّ
وبدايــة النهايــة ألمركــة العــامل باآلحاديــة القطبيــة، وهــو مــا ســيفتح املجــال 
لقــوى املقاومــة بالتموقــع الصحيــح، اســتعداًدا لهــذه املعركــة الوجوديــة، 

والتي ستنتهي بزوال )إرسائيل( حتًا. 

لماذا ال ترفع المقاومة سقف مطالبها؟

جولـــة جديـــــدة وتراكــــــم الخيبــات

زوال )إرسائيــل(.. حقيقــٌة مــن الداخـــل

المستشار أسامة سعد

نارص حمدادوش

أعتقد أن المقاومة بعد كل هذه التجارب مع 
العدو عليها أن تعيد حساباتها جيدًا وأن تبدأ 
في اإلعداد لمرحلة كفاحية جديدة تخرج فيها 
من جمود دائرة الفعل الميداني المقاوم باتجاه 
ربطها بدائرة الفعل السياسي، بمعنى أن أي 
معركة ستخوضها المقاومة في المستقبل 
أو ستفرض عليها ينبغي أن تفضي إلى اتفاق 
سياسي ليس أقل من رفع الحصار بالكامل عن 
قطاع غزة، ورفع يد االحتالل عن الضفة الغربية.

د. محمود العجرمي
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بلدية غزة تتخذ إجراءات للبدء يف تطوير سوق فراس

»االقتصاد« تطلق خدمة إلكرتونية لإلبالغ 
عن األرضار االقتصادية من جراء العدوان

اإلدارة العامة للتجارة 
واملعابر تصدر تقريرها 

لشهر يوليو 2022

دمغ 1.78 طن ذهب 
بـ»قبة الصخرة«
الشهر املايض

غزة/ رامي رمانة:
أعلــن مديــر وحــدة التخطيــط واالســتثامر يف 
تتخــذ  البلديــة  أن  ســامل،  ماهــر  غــزة  بلديــة 
إجــراءات عمليــة نحــو البــدء يف تطويــر ســوق 
فراس وسط مدينة غزة، مشريًا إىل أن العمل 
جاٍر عىل تجهيز سوق الريموك لنقل املحال 

التجارية إليه من سوق فراس.
فــراس اإلجامليــة  وتبلــغ مســاحة أرض ســوق 
نحــو 33 دومًنــا وهــي تطــل عــىل شــارع عمــر 
املختــار مــن جهــة الشــامل وهــو أهــم شــوارع 
ــا، ومــن الجهــة الجنوبيــة شــارع  املدينــة تجاريًّ
بعــرض 12 مــًرا، ومــن الجهــة الغربيــة شــارع 
نجــم الديــن الغــزي، ومــن الجهة الرشقية عىل 

شارع الحسبة.
إن  أمــس:  وقــال ســامل لصحيفــة "فلســطني" 
الــرشكات  أمــام  عطــاء  طرحــت  غــزة  بلديــة 
االستشــارية املحليــة لتقديــم تصــور لتطويــر 

سوق فراس مدته ستة أشهر".
ســبقتها  الخطــوة  هــذه  أن  ســامل  وأضــاف 
يف  قدًمــا  للمــي  ترنــو  أخــرى  خطــوات 
تطويــر ســوق فــراس، أولهــا حينــام تواصلــت 

غزة/ فلسطني:  
أمــس،  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أطلقــت 
للمنشــآت  األرضار  عــن  اإلبــاغ  خدمــة 
االقتصادية من جراء عدوان االحتال األخري 

عىل قطاع غزة.
وقالــت الــوزارة يف بيــان صحفــي: "خّصصنــا 
ــا للتبليــغ عــن األرضار الناجمة  رابًطــا إلكرونيًّ
مــن  زيارتهــا الحًقــا  حــني  إىل  العــدوان،  مــن 
األرضار"،  بحــر  املتخصصــة  الطواقــم 
خــال  مــن  إليــه  الدخــول  يتــم  أنــه  موضحــة 
للمنشــآت  األرضار  خدمــة  عــىل  الرابــط 

االقتصادية.
املنشــآت  أصحــاب  الــوزارة  ودعــت 

مــن خــال التعاقــد مــع رشكــة محليــة لتجهيــز 
بغــزة،  الريمــوك  ســوق  داخــل  تجاريــة  محــال 
ونقل املحال املوجودة يف سوق فراس إليها 

خال مدة املرشوع.
وأشــار إىل نقــل ســوق الخــان مــن ســوق فراس 
جنــوب   10 شــارع  يف  الجديــد  الخــزان  إىل 

اإللكروين: "أرض ســوق فراس يف القســيمة 
رقــم 8 رقــم 611 مملوكــة للبلديــة منــذ عــام 
1935 وتــم تســجيلها باســم البلديــة يف عــام 
لخدمــة  مركــزي  ســوق  إقامــة  بهــدف   1950
أهــم  متثــل  وهــي  املدينــة  يف  املواطنــني 

مواقع املدينة التجارية.

البلدية مع استشــاري من الخارج حيث قدم 
رؤيتــني لتطويــر ســوق فــراس واحــدة تحافــظ 
الشــعبية  بــني  تجمــع  والثانيــة  شــعبيته  عــىل 

والحداثة.
رؤيتــي  عرضــت  "البلديــة  قائــًا:  وتابــع 
يف  مختصــني  عــىل  الخارجــي  االستشــاري 
ومســؤولني  والتجــاري،  االقتصــادي  املجــال 
وممثلــني عــن املجتمــع، وجــرى االتفــاق عىل 
توصيــات ُنرشت عــىل موقع البلدية إلتاحتها 

أمام الرأي العام لوضع ماحظاته".
بعــد ذلــك ُشــكلت لجنــة مــن البلديــة وجهات 
رشوط  لوضــع  ســامل  ووفــق  وخاصــة  عامــة 
مرجعيــة لاستشــاري املحــي الــذي ســيضع 

ا لسوق فراس. تصوًرا أوليًّ
أمــام  وضعــت  البلديــة  أن  إىل  ولفــت 
االستشــاري املحي مدة ســتة أشــهر لتقديم 
مخططاتــه ورؤيتــه، وبعــد ذلــك ســيتم النظــر 
يف التنفيــذ، "هــل ســيكون بتمويــل ذايت مــن 

البلدية أم مبشاركة مستثمرين؟".
عــدم  عــىل  البلديــة ســتعمل  أن  ســامل  وبــنّي 
واملواطنــني  والباعــة  التجــار  تعطيــل مصالــح 

)الصناعيــة،  االقتصاديــة  والوحــدات 
إىل  املتــررة  الخدماتيــة(  التجاريــة، 
موضحــة  الرابــط،  عــر  خســائرهم  تســجيل 
ومعاينــة  بزيــارة  ســتقوم  الــوزارة  طواقــم  أن 
املنشــآت املتــررة لحــر وتقييــم األرضار 

بشكل كامل.
يف  بــاإلرساع  املترريــن  الــوزارة  وطالبــت 
لحفــظ  االقتصاديــة،  األرضار  عــن  اإلبــاغ 
األرضار  وتقييــم  التســجيل  يف  حقهــم 

بالوزارة.
خــال  مــن  التســجيل  ميكــن  أنــه  وبّينــت 
وزارة  يف  املوحــد  الدخــول  تســجيل  رابــط 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ويف السياق، أصدرت 
وزارة الزراعــة، التقريــر 
األويل لخســائر القطاع 

غزة/ فلسطني: 
أصــدرت اإلدارة العامــة للتجــارة واملعابــر يف وزارة االقتصــاد الوطنــي 
التجاريــة  الحركــة  إجــاميل  بلــغ  حيــث  يوليــو  لشــهر  تقريرهــا  أمــس، 
للــواردات عــىل املعابــر خــال شــهر يوليــو 7885 شــاحنة موزعة ما بني 
حاجــز كــرم أبــو ســامل بواقــع 5349 شــاحنة ومعــر رفــح التجــاري بواقــع 

2536 شاحنة.
مــواد غذائيــة وغــري  بــني  مــا  الشــاحنات تنوعــت  أن  التقريــر  وجــاء يف 

غذائية ومواد إنشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.
املعابــر،  مــن  محروقــات  شــاحنات   810 دخــول  إىل  التقريــر  ولفــت 
ودخــول 242 شــاحنة مســاعدات للمؤسســات الدوليــة العاملــة داخــل 

قطاع غزة.
وأشار إىل أنه تم تصدير 454 شاحنة موزعة ما بني صادرات عر حاجز 
كــرم أبــو ســامل بواقــع 261 شــاحنة وصــادرات عــر معــر رفــح التجــاري 
بواقــع 193 شــاحنة، حيــث تنوعــت الصــادرات بــني حديــد وأملنيــوم، 

وخردة، وخضار، وأثاث، ومابس، وشيبس، وأسامك.
ظ، إضافة إىل  وذكــرت أنــه إىل جانــب ذلــك تــم تحرير 130 محر تحفُّ
218 محــر ضبــط، وتــم إتــاف بضاعــة عــدد 1 وتــم أخــذ العديــد مــن 
العينــات مــن املنتجــات الــواردة مــن املعابر لفحصهــا مبخترات الوزارة 

والتأكد من مدى مطابقة هذه املنتجات للمواصفات.

الزراعي خال عدوان )أغسطس 2022(.
فــإن  أمــس،  الــوزارة  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
قيمــة األرضار الزراعيــة التــي ســببها العــدوان 
اإلرسائيــي األخــري عــىل قطــاع غــزة  تقدر مبا 
يقــارب مليــون دوالر أمريــي، مشــرية إىل أن 
عمليــة الحــر وتســجيل األرضار التفصيليــة 

ال تزال جارية.
وأوضحــت الــوزارة أن األرضار لحقــت بجميع 
غــري  أو  مبــارش  بشــكل  الزراعيــة  القطاعــات 
مبــارش، حيــث قدرت األرضار املبارشة التي 

أصابت القطاع الزراعي بـ )600 ألف $(.
املبــارشة  غــري  الخســائر  قيمــة  أن  وأضافــت 
ألــف  بـــ)400  قــدرت  الزراعــي  القطــاع  عــىل 
القطاعــات  جميــع  منهــا  تأثــرت  والتــي   )$
الزراعيــة، حيــث تتمثــل بعدم مقــدرة وصول 

املزارعني ملنشآتهم وتسويق منتجاتهم.

مدينة غزة.
وأكــد ســامل أن بلديــة غــزة ماضيــة يف تطويــر 
بيئــة  تحقيــق  إىل  تســعى  ألنهــا  فــراس  ســوق 
صحيــة أفضــل يف املــكان، واســتثامر أمــاك 

البلدية يف تحقيق منفعة للمواطنني.
موقعهــا  عــىل  البلديــة  تذكــره  مــا  وحســب   

ويقع سوق فراس وسط املدينة وعىل الحد 
البلديــة القدميــة وعــىل مســافة  الغــريب مــن 
التاريخــي  القديــم  املدينــة  مركــز  مــن  قريبــة 
عمــر  شــارع  عــىل  ويقــع  فلســطني(  )ميــدان 
مــن  املدينــة  يف  شــارع  أهــم  وهــو  املختــار 

الناحية التجارية.

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/621(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
إميان توفيق حمدان مرتجى من سكان غزة هوية رقم 991297383 بصفته 
وكيــا عــن: فائــق حمــدان محمــد مرتجــى ، مبوجــب وكالــة رقــم: 1و / 174 

املصدقة بالرقم 9715 / 2022  صادرة عن قرص
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 625 القسيمة 34 املدينة غزة الزيتون 
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/9م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
دولة فلسطني

سلطة األرايض 
 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/615(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
رائــد صبحــي شــعبان عيــى من ســكان خانيونس هوية رقــم 930678792 
بصفتــه وكيــا عــن/ محمــد صبحــي شــعبان عيــى ، مبوجــب وكالــة رقــم: 
2022 / 02-20220724  صــادرة عــن جــدة الســعودية ومصدقــة من وزارة 

الخارجية تحت رقم 2022 / 9409
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:

القطعة 2308 القسيمة 72 املدينة أبو مدين.
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2022/8/09م

ا.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )622 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 400540894 رقــم  هويــة  البلــح  ديــر  ســكان  مــن  اللــوح  أحمــد  مــازن  رساج 
بصفته وكيا عن: منال مصطفى إبراهيم أبو عايص ونوال مصطفى إبراهيم 
أبــو عــايص ، مبوجــب وكالــة رقــم: 32 / 2020 واملصدقــة مــن خارجيــة غــزة 

بالرقم 6665 / 2020  صادرة عن اململكة األردنية الهاشمية - عامن
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 2320 القسيمة 35 املدينة أبو مدين
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2022/8/10م

ا.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
 إعالن للعموم 

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ عــزو 
منيــب يوســف املشــهراوي مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل شــقته وذلــك طبقــا 
عــام  وتعدياتــه  1996م  لســنة   1 رقــم  واملحــات  والشــقق  الطبقــات  لقانــون 
اتجــاه  الخامــس  الطابــق  تقــع يف  195م  الشــقة  مســاحة  تبلــغ  حيــث  2017م 
الجنــويب الغــريب مــن عــامرة األمني محمد وتحمل رقم 161 حســب املخططات 
الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــامرة قامئــة عــىل أرض القســيمة رقــم 400 مــن 
القطعــة رقــم 727 مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف الطابــو باســم/ موريــد وجيــه 
محمد شامية وقد آلت إليه الشقة بالرشاء من/ ماجدة رشيف عبد الله السقا 
والتــي آلــت إليهــا بالــرشاء مــن/ موريــد وجيــه محمــد شــامية واملســجلة باســمه 
لدينــا يف ســجات الطابــو علــام بــأن العــامرة املذكــور مواصفاتهــا أعــاه يحدهــا 
مــن جهــة الغــرب/ شــارع القــدس بعــرض 30م ومن جهة الــرشق/ عامرة أبو رمزي 
ســابا ومــن جهــة الشــامل/ عــامرة د. مقبــل رشاب ومــن جهــة الجنــوب/ أرض عبد 
اللــه زهــران وتبلــغ مســاحة األرض املقــام عليهــا العــامرة 1060م2 وحيــث إننــا 
يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الازمــة لتســجيل الشــقة فمــن لديــه 
اعراض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز ألرض العامرة فعليه التقدم باعراضه 
إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا 60 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلعان وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول 
سلطة األرايض 
لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )623 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
كامل محمد هشام كامل البغدادي من سكان غزة هوية رقم 802433979 

بصفته وكيا عن: محمود حبيب محمود الكباريتي 
مبوجب وكالة رقم: س ذ ك 65 و / 2020  صادرة عن سفارة فلسطني يف 

دولة الكويت ومصدقة يف الخارجية 2128 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 978 القسيمة 18 املدينة جباليا
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما مــن تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2022/8/9م

أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/616(
الســيد:  بغــزة  والعقــارات  لــأرايض  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
محمد جمعه مصباح الجملة من ســكان غزة هوية رقم 410034987 بصفته 
وكيــا عــن: هالــة جمعــة مصباح الشــطي ،موجب وكالــة رقم: وكالة صادرة من 

اإلمارات برقم 8118 / 2018  واملصدقة من خارجية غزة برقم 3539
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 658 القسيمة 8 املدينة غزة الزيتون
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/9م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/618(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
هــاين محمــد جمعــه الجملــة من ســكان غزة هوية رقــم 406006205 بصفته 
وكيــا عــن: ريــم ديــاب فتــوح الســيد أحمــد ، مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 84 

صفحة 33 / 2022  واملصدقة من خارجية غزة رقم 9676
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 726 القسيمة 307 املدينة غزة الدرج 
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 9 /2022/8م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو

ليكــن معلومــا للجميــع بــأن الســيد/ أمجــد حســن حســني الغلبــان مــن ســكان 
خانيونــس هويــة رقــم / 905329660، قــد تقــدم بطلب لتصحيح اســم جده 
/ حســني إبراهيــم ســليامن الغلبــان واملســجل خطــأ يف ســجات الطابــو بغــزة 

باسم حسني إبراهيم سليامن .
القطعة 53 القسيمة 78+88 

إىل االسم الصحيح له / حسني إبراهيم سليامن الغلبان
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علام بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات 
)الطابو( خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ اإلعان وإال فســيتم 

التصحيح يف سجات الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

ا لخسائر القطاع الزراعي  "الزراعة" تصدر تقريًرا أوليًّ

رام الله/ فلسطني: 
اللــه، الشــهر  بــرام  الثمينــة يف وزارة االقتصــاد  دمغــت مديريــة املعــادن 
)قبــة  الفلســطينية  الدمغــة  تحمــل  والتــي  ذهــب،  طــن   1.78 املــايض، 

الصخرة(.
ووفــق التقريــر الشــهري للمديريــة الصــادر أمــس، ســجلت كميــة الذهــب 
الــواردة للمديريــة ارتفاعــا بنســبة %69، واإليرادات املحصلة من الدمغة 
ارتفاعــًا بنســبة %71، بقيمــة 1.06 مليــون شــيقل تقريبــا، باملقارنــة مــع 

الشهر ذاته من العام املايض.
وســجل متوســط ســعر األونصــة عــن شــهر متــوز 2022 مبلــغ 1736 دوالر 
بانخفاض ما نسبته %4 عن ذات الشهر من العام املايض، والذي سجل 

فيه متوسط األونصة 1807 دوالر.
وأشــار إىل تنفيــذ طواقــم الرقابــة والتفتيــش يف املديريــة خــال الشــهر 

املايض 12 جوالت تفتيشية شملت 43 محل ومصنع.
مــن  أطنــان   10 نحــو  ســنويا  تدمــغ  الثمينــة  املعــادن  مديريــة  أن  يذكــر 
املصوغات الذهبية، وتقدر كمية الذهب املوجودة يف فلســطني بنحو 

105 أطنان.
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تايوان تنظم مناورات عسكرية وتتهم بكني باإلعداد لـ»غزو«

األمم املتحدة: أدلة متزايدة عىل ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف بورما

تايبيه/ وكاالت: 
منــاورات  أمــس،  التايــواين  الجيــش  أجــرى 
محــاكاة  شــملت  الحيــة  بالذخــرة  عســكرية 
للدفــاع عــن الجزيــرة ضــد "غــزو صينــي" اتهمت 

تايوان بكني باإلعداد له.
يف  بينغتونــغ  مقاطعــة  يف  العمليــة  وبــدأت 
جنــوب تايــوان بعيــد الســاعة 00,40 بتوقيــت 
غرينتــش مــع إطــاق صواريــخ مضيئــة وقصــف 
الســاعة  قرابــة  املنــاورات  وانتهــت  مدفعــي. 
ووي-جيــي  لــو  أفــاد  مــا  عــى  غ  ت   01,30

املتحدث باسم الجيش الثامن التايواين.
مــن  العديــد  أمــس  التدريبــات  واســتقطبت 

املتفرجني.
وقال تشــني الذي فضل عدم ذكر اســمه األول، 
مواجهــة  يف  مضــادة  تدابــر  نّتخــذ  أن  "يجــب 

حصار الرب الرئيس".
العســكرية  التدريبــات  "إجــراء  أن  وأضــاف 
ســيجعلهم يعرفــون أن تايــوان مســتعدة. وآمــل 

أن يظهر الجانبان بعض ضبط النفس".
العســكرية  مناوراتهــا  أكــرب  الصــني  أطلقــت 
الجويــة والبحريــة حول تايوان األســبوع املايض 
يف رد غاضب عى زيارة رئيسة مجلس النواب 

األمــريك نانــي بيلــويس للجزيــرة التــي تتمتع 
بحكم ذايت.

وقــال وزيــر خارجيــة تايــوان جوزيــف وو، أمــس، 
خــال مؤمتــر صحــايف يف تايبيــه "اســتخدمت 
الصــني املنــاورات وخططها العســكرية لإلعداد 
لغــزو تايــوان"، مؤكــدًا أن "نيــة الصــني الحقيقيــة 
تايــوان  مضيــق  يف  القائــم  الوضــع  تغيــر  هــي 

واملنطقة بأكملها".
وأضــاف "أنهــا تجري تدريبات عســكرية واســعة 
النطــاق وإطــاق صواريخ باإلضافة إىل هجامت 
إلكرتونيــة وحملــة تضليل وضغط اقتصادي من 

أجل إضعاف الروح املعنوية يف تايوان".
التــي  الصينيــة  للمنــاورات  ووإدانتــه  وجــدد 
يف  بكــني  ادعــاء  رغــم  اإلثنــني  حتــى  اســتمرت 
البداية إنها ســتنتهي يف اليوم الســابق، مشــرا 
إىل أنها أعاقت أحد أكرث طرق الشحن البحري 

ازدحاما يف العامل.
وتعيــش تايــوان البالــغ عــدد ســكانها 23 مليــون 
نســمة يف ظــل تهديــد مســتمر بتعرضهــا لغــزو 
مــن قبــل الصــني التي تعتربها جزءا من أراضيها 
وتعهــدت باســتعادتها يومــا مــا ولــو تطلب األمر 

استخدام القوة.

نيويورك/ وكاالت:
أكــد محققــون يف األمــم املتحــدة أمــس، وجــود أدلــة متزايــدة 
عى ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف بورما منذ انقاب العام 

املايض.
لألمــم  التابعــة  لبورمــا  املســتقلة  التحقيــق  آليــة  وأشــارت 
وقــوع  عــى  األدلــة  مــن  العديــد  جمعــت  أنهــا  إىل  املتحــدة 
انتهــاكات وعنــارص تشــر إىل وقــوع جرائــم دوليــة تعــد األكــرث 

خطورة.
وأّكدت يف تقريرها السنوي أن النساء واألطفال كانوا األكرث 

عرضة لهذه املامرسات.
مــن  كبــرة  كميــات  جمعــت  "اآلليــة  أن  التقريــر  يف  وجــاء 
املعلومــات مبــا يف ذلــك تســجيات مصــورة وصــور ووثائــق 
وجرائــم  اإلنســانية  ضــد  جرائــم  عــى  مــؤرشا  تكــون  أن  ميكــن 
حرب ارتكبت ضّد املدنيني يف أنحاء بورما من قبل مختلف 

األفراد منذ شباط/فرباير 2021".
واســتعرض التقريــر الئحــة طويلــة مــن الجرائــم ضــّد اإلنســانية 

التي ُيشتبه يف ارتكابها، من عمليات قتل وتعذيب وترحيل 
طالــت  الجرائــم  هــذه  أن  إىل  مشــرا  واضطهــاد،  واغتصــاب 

عددا متزايدا من املناطق.
آليــة  املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أنشــأ 
التحقيــق املســتقلة لبورمــا يف أيلول/ســبتمرب 2018 لجمــع 
أدلــة عــى الجرائــم الدولية األخطر وانتهــاكات القانون الدويل 
وإعــداد ملفــات ملاحقــات جنائيــة عــن جرائــم ارتكبــت منــذ 

العام 2011.
آب/أغســطس  يف  عملهــا  جنيــف  ومقرهــا  اآلليــة  وبــدأت 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  إىل  ســنوية  تقاريــر  وترفــع   2019

عــى  وتتعــاون  املتحــدة.  لألمــم  التابعــني  العامــة  والجمعيــة 
وجه الخصوص مع املحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل 

الدولية.
وقــال نيكــوالس كومجيــان الذي يرئس اآللية "ينبغي أن يعرف 
مرتكبــو هــذه الجرائــم أنــه ليــس بامكانهــم االســتمرار بالتــرف 
لــي  وبحفظهــا  األدلــة  هــذه  بجمــع  نقــوم  عقــاب.  دون  مــن 

ظروف يجوز وصفها بجرائم حرب أو جرائم ضّد اإلنسانية.
انتــزع الجيــش البورمــي الســلطة يف األول مــن شــباط/فرباير 
اعتقــل  التــي  املدنيــة  بالحكومــة  مطيحــا  املــايض،  العــام 

زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تيش.
اســتهدفت  داميــة  أمنيــة  حملــة  العســكري  املجلــس  وشــن 
املعارضــة أّدت إىل مقتــل أكــرث مــن 2100 مــدين وتوقيــف 

قرابة 15 ألفا، بحسب منظمة محلية غر حكومية.
أربعــة  العســكري  املجلــس  أعــدم  متوز/يوليــو،  أواخــر  ويف 
ســجناء محكــوم عليهــم باإلعــدام، مــن بينهــم منــارصان للحركة 
الدميوقراطيــة، يف ســابقة مل تســّجل يف البلــد منــذ أكــرث مــن 
30 ســنة. وتحــّذر األمــم املتحــدة مــن مغّبــة مواصلــة تنفيــذ 

أحكام اإلعدام التي صدر حواىل مئة منها منذ االنقاب.
ومل ُيســمح ملحققــي اآلليــة األمميــة بالدخــول إىل بورمــا. غــر 
أن هــؤالء الخــرباء جمعــوا معلومــات مــن أكرث من مئتي مصدر 
منــذ تشــكيل هــذه الهيئــة، باالســتناد خصوصــا إىل مقابــات 
ومســتندات وتســجيات مصــورة وصــور فوتوغرافيــة وأخــرى 

يحملوا مسؤولية" أفعالهم.
مــن  هــي  واألطفــال  النســاء  تطــال  التــي  "الجرائــم  أن  وكشــف 
مــن  أيضــا  لكنهــا  الدوليــة األكــرث جســامة،  الجرائــم  بــني هــذه 
االنتهــاكات التــي نــادرا مــا تــّم اإلبــاغ عنهــا عى مــّر التاريخ وال 

تحقيقات دولية كافية يف خصوصها".
األمــم  محّققــو  عليهــا  حصــل  التــي  املعلومــات  وبحســب 
ومــن  األمــن  مجموعــات  مــن  عنــارص  "ارتكــب  املتحــدة، 
عــى  قامئــة  وأخــرى  جنســية  جرائــم  املســّلحة  املجموعــات 
النــوع االجتامعــي، ال ســّيام عمليــات اغتصــاب وغرهــا مــن 

أشكال العنف الجني، فضا عن جرائم يف حّق أطفال".
وأفــاد التقريــر بتعــرّض أطفــال للتعذيــب والحبــس التعســفي 

والتجنيد القرسي.
وســبق ملســؤولني وخــرباء أممــني آخريــن أن اتهمــوا املجلــس 
العســكري الحاكــم يف بورمــا بارتــكاب جرائــم ضــّد اإلنســانية. 
ويف كانــون الثاين/ينايــر، اعتــرب نيكــوالس كومجيــان بنفســه 
أن أكــرث مــن ألــف شــخص مــن املمكــن أن يكونــوا قــد قتلــوا يف 

ملتقطة بواسطة أقامر اصطناعية.
وأعــرب املحققــون األمميــون يف تقريرهــم عــن قلقهــم عــى 
وضــع أفــراد الروهينغــا الذيــن حرمــوا مــن العــودة إىل ديارهــم. 
زالــوا  مــا  املســلمة  األقليــة  هــذه  مــن  فــرد  ألــف   850 فنحــو 
فرارهــم  بعــد  بنغاديــش  يف  بائســة  مخيــامت  يف  يعيشــون 
مــن قمــع عســكري دام اســتهدفهم يف 2017 يف بلدهــم ذي 
األغلبيــة البوذيــة. وحــواىل 600 ألــف فــرد مــن الروهينغــا هــم 

يف والية راخني البورمية.
وقــال كومجيــان إن "أفــراد الروهينغــا مــا انفكــوا يعربــون عــن 
رغبتهــم يف العــودة إىل بورمــا عــى نحــو آمن يحفظ كرامتهم، 
لكــن هــذا املســار ســيكون جــّد صعــب يف حــال مل يحاســب 

املسؤولون عن الفظائع املرتكبة يف حّقهم".
الدوليــة  العــدل  محكمــة  أّكــدت  متوز/يوليــو،   22 ويف 
صاحيتها يف النظر يف دعوى رفعتها غامبيا ضّد بورما باسم 
منظمة التعاون اإلسامي متهمة السلطات البورمية بارتكاب 

إبادة يف حّق الروهينغا.

وأكــد لــو أول مــن أمــس، أن املنــاورات التايوانية 
مقــررة منــذ فــرتة وال تشــكل ردا عــى التدريبات 

العسكرية الصينية.
بشــكل  عســكرية  تدريبــات  الجزيــرة  وتجــري 

منتظم تحايك غزوا صينيًا.
بعدمــا  كذلــك  التايوانيــة  املنــاورات  وأتــت 
عمــدت الصــني إىل متديــد مناوراتهــا البحريــة 

والجوية املشرتكة يف محيط الجزيرة.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة 

بيــان إنهــا تجــري تدريبــات حــول الجزيــرة "مركــزًة 
عى العمليات املشرتكة للحصار والدعم".

مــن جانبــه قــال الجيــش التايــواين إنــه رصــد 45 
تــاوان  مضيــق  يف  صينيــة  ســفن  و10  طائــرة 
أمس. وقال إن 16 طائرة صينية تجاوزت الخط 
الصــني  بــني  رســمي  غــر  حــد  وهــو   - األوســط 

وتايوان ال تعرتف به بكني.
وشــكر وزيــر خارجيــة تايــوان الحلفــاء الغربيــني 
نانــي  بينهــم  ومــن  الصحفــي  مؤمتــره  خــال 

بيلويس ألنها صمدت يف وجه الصني.
وأوضــح "هــذا يبعــث أيضــا برســالة واضحــة إىل 
لــن تخضــع لرتهيــب  بــأن الدميوقراطيــة  العــامل 

االستبداد".
ومل تدخــل أي طائــرة حربيــة أو ســفينة صينيــة 
يف مياه تايوان اإلقليمية عى بعد أقل من 12 
ميــا بحريــا مــن اليابســة خــال منــاورات بكــني 

عى ما أكدت تايوان.
املــايض  اأٍلســبوع  نــر  الصينــي  الجيــش  لكــن 
يصــور  الجــو  ســاح  يف  لطيــار  مصــورا  رشيطــا 
قيــادة  قمــرة  مــن  التايوانيــة  والجبــال  الســاحل 
الشــواطئ  مــن  الكبــر  قربــه  مبينــا  طائرتــه 

التايوانية.

إن  أمــس:  صحفــي  مؤمتــر  خــال  وينبــني  وانــغ 
"أي محاولــة بالقــوة املســلحة ملعارضــة مســار 
التاريخ وإعادة التوحيد ستواجه حتام معارضة 
ســيكون  بــأرسه.  الصينــي  الشــعب  مــن  حازمــة 
ذلــك مبالغــة يف تقديــر قدراتكــم، وتعبــرا عــن 

التهور والفشل".
وأكد الجيش الصيني أن التدريبات ستتواصل 
وقالــت  والبحريــة.  الجويــة  القــوات  مبشــاركة 
قيادة املنطقة الرقية يف الجيش الصيني يف 

وأطلقــت صواريــخ بالســتية أيضا فوق العاصمة 
األســبوع  منــاورات  خــال  تايبيــه  التايوانيــة 
املــايض عــى مــا ذكــرت وســائل إعــام صينيــة 

رسمية.
وأثــار حجــم املنــاورات الصينيــة وكثافتهــا فضا 
عــن انســحاب الصــني مــن املفاوضــات الدوليــة 
أمركيــا  تنديــدا  الدفــاع  ومســائل  املنــاخ  حــول 

ومن دول غربية أخرى.
إال ان بكــني دافعــت أول مــن أمــس، عن ترفها 
وجــه  يف  ومناســب"  "حــازم  بأنــه  إيــاه  واصفــة 

االستفزاز األمريك.
وانــغ  الصينيــة  الخارجيــة  باســم  الناطــق  وقــال 
نكتفــي  "نحــن  صحــايف  مؤمتــر  خــال  وينبــني 
هــذه  عــن  املســؤولني"  إىل  تحذيــر  بتوجيــه 
األزمة متوعدا بأن الصني "ستحطم بحزم أوهام 
الســلطات التايوانية بالحصول عى االســتقال 

بواسطة الواليات املتحدة.
مــن  مزيــد  حصــول  خطــر  أن  واشــنطن  وتــرى 
التصعيد من جانب بكني ضئيل. وقال الرئيس 
األمريك جو بايدن االثنني لصحافيني "أنا غر 
قلق لكني غر مرتاح بسبب تحركاتهم الكثيفة. 

لكني ال أظن أنهم سيقومون باملزيد".

دولة فلسطني
وزارة 

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

 )W101( إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم: عبسان الكبرة

 قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املــدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)2(  بجلســتها رقــم )2022/11( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/2 املتضمــن 

 )W101( إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم
املحصــور بــني الشــارع رقــم )21( غربًا والشــارع رقــم )11( رشقًا بعرض )12( 

مرت بدون ارتداد املار يف القسيمة رقم )1( من القطعة رقم )248(.
 لاعرتاض خال مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعان.

 وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشــمولة بهذا املروع االطاع عى خارطة املروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية عبسان الكبرة. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )17()املسمى بشارع عمر بن عبد العزيز(

منطقة تنظيم : عبسان الكبرة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املــدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)4( بجلســتها رقــم )2022/11( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/2  املتضمــن 

التصديــق النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )17()املســمى 
بشارع عمر بن عبد العزيز( املحصور بني الشارع رقم )B2( شاماًل والشارع 
رقــم )4( جنوبــًا بعــرض )14( مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )23-
19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-7( من القطعة رقم )239(.

السابق إيداعه لاعرتاض مبوجب اإلعان الصادر عن اللجنة املركزية واملنشور يف 
جريدة )فلســطني( بتاريخ 2022/1/23 مع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمســة 
عر يومًا من تاريـخ نر هذا اإلعان يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني 

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

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
اعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط الهيكيل املحدث لبلدية بيت الهيا

منطقة تنظيم: بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2021/12/16 بتاريــخ  املنعقــدة   )2021/41( رقــم  بجلســتها   )20( رقــم 
املتضمــن إيــداع املخطــط الهيــكيل املحــدث لبلديــة بيــت الهيــا املعــد مــن 
قبل اللجنة املحلية لبلدية بيت الهيا لاعرتاض خال مدة ســتني يوما من 

تاريخ هذا اإلعان. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطاع عى خارطــة املروع مجانا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا.
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع رقم )35(
منطقة تنظيم: بيت الهيا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )37( 
2022/2/3 املتضمــن التصديــق  بجلســتها رقــم )2022/2( املنعقــدة بتاريــخ 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )35( املحصــور بــني الشــارع رقــم 
)2( شــامال والشــارع رقــم )36( جنوبــا بعــرض )20( مــرت وارتــداد )3( مــرت املــار يف 

القسائم رقم )12-2( من القطعة رقم )1760( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم 
)1761( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )1762( والقسائم رقم )134-135-

132-131-128-123-10( من القطعة رقم )1777( السابق إيداعه لاعرتاض 

مبوجــب اإلعــان الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريــدة )فلســطني( 
بتاريــخ 2021/9/2 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــا مــن 
تاريخ نر هذا اإلعان يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني 

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

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )4( 

)املسمى بشارع األمني(
 منطقة تنظيم: عبسان الكبرة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)1( بجلســتها رقــم )2022/11( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/2 املتضمــن إيــداع 

املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )4( )املســمى بشــارع األمــني( املحصــور بــني 
الشــارع رقــم )43( غربــًا والشــارع رقــم )13A( رشقــًا بعــرض )14( مرت بدون ارتداد 
واملار يف القسائم رقم )14-22-23( من القطعة رقم )239( والقسائم رقم )3-

9-10-13-14( من القطعة رقم )240( والقسائم رقم )1-2-3-4-5( من القطعة 

رقــم )241( والقســائم رقــم )14-15-16-17-18-19-20-21-29( مــن القطعــة 
رقــم )243( لاعــرتاض خــال مــدة خمســة عــر يومــًا من تاريخ نــر هذا اإلعان 
يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب، والذي تم 
اعان إيداعه يف السابق ونره يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/1/23 . 

وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 

األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
أصحــاب هــذه األمــاك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــاع مجانــًا عــى املــروع 
بلديــة  والتنظيــم مبقرهــا يف  للبنــاء  اللجنــة املحليــة  لــدى مكتــب  املعــدل 
عبســان الكبــرة خــال ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه 

خال خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعان.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن بشأن مختار عائلة عاشور

))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة أنهــا 
بصــدد تعيــني مختــار لعائلــة عاشــور مــن خــال االنتخابــات، فعــى مــن يجــد 
يف نفســه الكفــاءة والقــدرة والــروط الواجــب توافرها لشــغل منصب مختار 
لتقديــم  الحكــم املحــيل  دائــرة املخاتــر يف مقــر وزارة  التوجــه إىل  العائلــة 
بــأن  علــام  اإلعــان،  هــذا  تاريــخ  مــن  أســبوعني  خــال  وذلــك  رســمي  طلــب 
موعــد إجــراء االنتخابــات العامــة الختيــار مختــار لعائلــة )عاشــور( يــوم الســبت 
بتاريــخ 2022/8/27م، ماحظــة/ يعتــرب مــن حصــل عى ختم مختار مرشــح 

مبوجب هذه اإلجراءات((

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع حي املول رقم )7( 
 منطقة تنظيم: عبسان الكبرة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )3( 
بجلســتها رقــم )2022/11( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/2 املتضمــن إيداع مخطط 
شبكة شوارع حي املول رقم )7( واملار يف القسائم رقم )19-28-27-26-25-16-

18-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( مــن القطعــة رقــم )245( والقســائم 

القطعــة رقــم  مــن  رقــم )3-4-5-6-7-8-9-10-16-17-19-20-21-22-30-31( 
)246( لاعــرتاض خــال مــدة خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب، والذي تم اعان 
إيداعه يف السابق ونره يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/1/23 . 

وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 

األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
بأيــة صفــة أخــرى االطــاع مجانــًا عــى املــروع  أو  أصحــاب هــذه األمــاك 
بلديــة  والتنظيــم مبقرهــا يف  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  لــدى  املعــدل 
عبســان الكبــرة خــال ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه 

خال خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعان.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن للعموم 
الفلســطينية  الطبيعيــة  الحيويــة  الركــة  رشكــة  أن  الــركات  مراقــب  يعلــن 
للمستحرضات التجميلية والغذائية ذ.م.م وميثلها السيد/ نهاد املبارش ووكيله 
املحامي األستاذ/ عبد النارص الريف واملسجلة كركة مساهمة خصوصية 
يف املحافظــات الشــاملية تحــت رقــم 562486431 بتاريــخ 2005/5/22 أنــه 
تــم اعتــامد طلــب الركــة لفتــح فــرع جديــد لهــا يف املحافظــات الجنوبيــة ليكــون 
يف ) غــزة شــارع 8 بالقــرب مــن املجمــع اإلســامي عــامرة االخــوة( ويحــق للركــة 
مامرسة األعامل املنصوص عليها يف غاياتها يف الفرع  الجديد وفقا للقانون 

تحريرا يف: 2022/8/9م
املستشار/ يعقوب الغندور

مراقب الركات 

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
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تتمة مقال تقدير موقف  ... 

اعتصــــام شعبـــي فـــي األردن  ... 

4 شهداء برصاص االحتالل ... 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
اعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل املعدل لتطوير 

الرشيط الساحيل لالعرتاض
منطقة تنظيم - بيت الهيا - جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م
قــررت  قــد  أنهــا  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
بجلستها رقم 2021/24 املنعقدة بتاريخ 2021/8/18 إيداع مجدد للمخطط 
التفصيــيل املعــدل لتطويــر الرشيط الســاحيل الــذي أعدته اللجنة املحلية للبناء 

والتنظيم يف بلدية جباليا- بيت الهيا والذي يشمل القطع والقسائم التالية: 
رقم القسيمةرقم القطعة

978 1370-1369-1368-1367-1366-1364 1363 1362-1316-199-137

174383-82-81-80-79-78-59-47-51-52-53-54-55-56-57-58-1

1744
-64-65-66-71-72-73-74-83-84-85-87-88-89

57-58-59-60-61-62-63

17762-23-24-25-26-27-28-159-160

وذلك وفقا لنص املادة )16( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936. 
وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب 
املــرشوع  بهــذا  املشــمولة  األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الحقــوق 
أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخــرى االطــالع مجانــا عــى املرشوع املودع لدى مكتــب اللجنة املحلية للبناء 
والتنظيم مبقرها يف بلدية جباليا - بيت الهيا خالل ســاعات الدوام الرســمي 
وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــالل مــدة خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب.

))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((..
للجنة املركزية لألبنية وتنظيم واملدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط مرشوع تقسيم باسم / عبد الله أبو 
الحصني )املعدل(

منطقة تنظيم: جباليا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2021/12/16 بتاريــخ  )2021/41( املنعقــدة  رقــم  بجلســتها   )17( رقــم 
عــن إيــداع مخطــط مــرشوع تقســيم باســم عبــد اللــه أبــو الحصــني )املعــدل 
الواقــع يف القســيمة رقــم )53( والقســيمة رقــم )54( مــن القطعــة رقم )756( 
لالعرتاض خالل مدة ســتة أســابيع من تاريخ هذا اإلعالن. وعليه فإنه يجوز 
لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــرشوع االطــالع عــى خارطــة املــرشوع مجانــا خــالل ســاعات الــدوام 
للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي 

والتنظيم ببلدية جباليا.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن محافظات غزة

دولة فلسطني 
مذكرة حضور 

لدى محكمة استئناف غزة ... املوقرة 
يف االستئناف التنفيذي رقم 350+340 / 2022 

يف الطلب رقم 254 / 2022
قــرب ســوبر  الرمــال  غــزة  عــوض ســليم خليــل صــرة –  املســتدعي/ محمــد 
محمــد  املحامــي/  وكيلــه   )905976668( رقــم  هويــة  الــكاس  أبــو  ماركــت 

عدنان جعرور جوال رقم /0599531930 
املســتدعى ضدهــم / 1.فــؤاد عيــد حســن رشيــر – غــزة الزيتــون ام الليمــون 
بجــوار معمــل رشيــر 2.عــدي إســحق عبــد الكريــم حســان – غــزة الزيتــون ام 

الليمون بجوار معمل رشير 
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

لدى محكمة استئناف غزة ... املوقرة 
يف االستئناف التنفيذي رقم 350+340 / 2022

يف الطلب رقم 254 / 2022
اىل املستدعى ضدهم / املذكوران مبا ان املستدعي املذكور قد تقدم لدى 
محكمة استئناف غزة يف الطلب رقم 254 / 2022 املرقوم أعاله استنادًا إىل 
ما يدعيه يف الطلب املرقوم أعاله ونظرًا ألنكام خارج البالد وحسب اختصاص 
محكمــة اســتئناف غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملــادة 20 مــن قانون أصول 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2001 وبنــاًء عــى القــرار الصــادر 
يف صفحات الطلب رقم 254 / 2022 بالسامح لنا بتبليغكام عن طريق النرش 
املســتبدل لذلك يقتيض عليكام ان تحرضا لهذه املحكمة يوم األربعاء بتاريخ 
31-08-2022 الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــيض عليكــام إيــداع جوابكــام 

التحريري خالل خمســة عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكام أنكام 
إذا تخلفتام عن ذلك سينظر يف االستئناف والطلب واعتباركام حارضين. 

حرر بتاريخ 2022/08/08 
رئيس قلم محكمة استئناف غزة 
األستاذة / هناء مايض 

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات رشعية
إىل املدعــى عليــه/ محمــد تيســر خــرض املــري مــن خانيونــس وســكانها 
واملقيــم حاليــا يف اســرتاليا - مدينــة ســدين املركــز يقتــيض حضــورك إىل 
محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم األربعــاء املوافــق 14/09/2022 الســاعة الثامنة 
صباحــا وذلــك للنظــر يف الدعــوى 2022/738 وموضوعهــا "اثبــات طــالق" 
واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ ليندا خليل حســن املري من 
خانيونــس وســكان أملانيــا، وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــال 
عنــك يجــري بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــا لذلــك صــار تبليغــك حســب 

األصول، وحرر يف 09-08-2022م.
قايض محكمة رفح الرشعية
القايض الرشعي الشيخ / ماهر جميل اللحام

سند تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة رشق خان يونس الرشعية

أبــو عقــل مــن عبســان الجديــدة  إىل املدعــى عليــه / إبراهيــم شــعبان محمــد 
وســكانها ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يف دولــة بلجيــكا لقــد حكــم عليــك 
تفريــق  2022/359م وموضوعهــا  أســاس  القضيــة  9/8/2022م يف  بتاريــخ 
للــرضر مــن الغيــاب واملرفوعــة ضــدك من قبل املدعية / هديل ســمر إبراهيم 
أبــو طعيمــة مــن بنــي ســهيال وســكانها بالتفريــق بينــك وبينهــا بطلقة واحــدة بائنة 
بينونة صغرى دفعا للرضر الحاصل لها من غيابك عنها أكرث من عام بال سبب 
رشعي وال عذر مقبول حكام غيابيا بحقك قابال لالعرتاض واالستئناف اعتبارا 
من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/8/9م
قايض رشق خان يونس الرشعي
القايض الرشعي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية

وتفســح املجال ملشــاريع إعادة اإلعامر، وتوفر القدرة عى إعادة ترميم 
قدراتها العسكرية التي استهدفها جيش االحتالل خالل العدوان.

كــام أن دولــة االحتــالل التــي تعــاين مــن حالــة عــدم االســتقرار الحكومــي، 
واالســتقطاب الحــزيب، واالســتعداد لالنتخابــات املقبلــة قــد يدفــع دوائر 
صنــع القــرار فيهــا للتوافــق عــى اســتمرار الهــدوء يف غــزة، ســواء بســبب 
تنامــي التهديــدات القادمــة مــن جبهــات أخــرى، التــي تبــدو أكــرث حرجــًا 
وخطــرًا مــن غــزة، أو لعــدم التأثر ســلبيًا يف مســتقبل عالقاتها التطبيعية 
مع الدول العربية، واألهم رغبتها بامتصاص غضب الفلسطينيني، عى 

األقل مؤقتًا!

عــن فقــد  دلــول  أنــا املواطــن /  خالــد جــامل حمــدي  أعلــن 
800307951         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامء محمــد رمــزي البطــش   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   402939706   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمود يوسف محمود مسلم عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   960227817      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

ابــو خاطــر عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ ضيــاء محمــد محمــود  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 412405185 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يــارس عــواد موىس ابو ختله عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 903114825 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســحر نافــذ الشــلفوح  عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   800803298 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     احمــد رشــيد احمــد القانــوع   عن فقد 
405909557         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زاهــر احمــد عيــى الــزرد   عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء          412446007 الرقــم   وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمود غايل دردونه   عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء       ٤٠٤١٨٨٧٣٧ الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   معــاذ منــذر محمــد الحنفــي   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  803577196     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   عمــر خميــس خليــل حمــد عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم   802983460      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  هــاين جميــل ســليم الــددح   عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         803715465 الرقــم     هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

النجــار عــن فقــد  أنــا املواطــن /  زهــراء مــازن ســلامن  أعلــن 
ممــن  الرجــاء         400003273 الرقــم    وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حســن ســلامن عبيــد كايل   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  903010544       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فضــل محمــد يوســف ابــو ســلطان    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   921241477        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد محمود درويش العريان عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  41333869       الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    جواهــر وليــد عبــد املالــك الدحــدوح   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  400177697        الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  نادر مروان عبد الرحمن طافش عن فقد 
الرجــاء ممــن          903475820 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عيــى خــرض محمــد بصــل عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  804468890 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــامد عــزات عبــد الكريــم العطــل   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  906679667       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   امنــه محمــد مســلم ابــو خليــل عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   403130891    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

باتفاقية الغاز.
وشــددوا عــى أن اســتمرار العمــل باالتفاقيــة يعنــي رهــن قطــاع الطاقــة، 
الــذي يهــدد  بيــد االحتــالل،  الســيايس واالقتصــادي،  ومســتقبل األردن 

األردن، ويستهدف أمنه ومصالحه، عى حد تعبرهم.
واعتــر منســق حملــة "غــاز العــدو احتــالل"، هشــام البســتاين، أن "رشكــة 
فجــر األردنيــة املريــة، ومعهــا رشكــة الكهربــاء الوطنيــة، ومــن خلفهــام 

أصحاب القرار يف األردن، جميعهم رشكاء يف جرائم الصهاينة".
بالقــول إن ذلــك يكــون "عــر رشاكتهــم يف متويــل اإلرهــاب  واســتدرك 
تصديــر  وتســهيل  األردين،  الشــعب  أمــوال  مــن  باملليــارات  الصهيــوين 
الغــاز الفلســطيني املــروق، وتحويــل الكيــان الصهيــوين إىل قــوة طاقــة 

إقليمية وعاملية، ورهن أمن طاقتنا وقرارنا السيايس بيدهم".
الجهــات  "جميــع  بــرس"،  لـ"قــدس  حديــث  يف  البســتاين،  وطالــب 
األردن،  يف  والعامليــة  والفنيــة،  والهندســية،  والتجاريــة،  الصناعيــة، 
مبقاطعــة رشكــة فجــر وعزلهــا، إىل جــوار إدانــة رشكــة الكهربــاء الوطنيــة، 
بسبب مشاركتها يف االتفاقية املرفوضة جملًة وتفصياًل عى املستوى 

الشعبي".
يــر  يــزال  ال  اململكــة  يف  القــرار  صاحــب  أن  لــه  يؤَســف  "مــام  وقــال: 
عــى االســتمرار يف إهــدار 15 مليــار دوالر مــن أمــوال دافعــي الرضائــب 

األردنيني، دعاًم لالحتالل ومشاريعه التوسعية".
يذكــر أن االحتــالل بــدأ يف ضــخ الغــاز إىل األردن مــن حقــل "ليفياثــان" 
للغــاز الطبيعــي قبالــة ســواحل قطــاع غــزة، يف األول مــن كانــون الثــاين/ 
 ،2016 أيلول/ســبتمر  يف  ُوقــع  الــذي  لالتفــاق  تنفيــًذا   ،2020 ينايــر 
الــذي ينــص عــى إمــداد اململكــة بنحــو 45 مليــار مــرت مكعــب مــن الغــاز 

عى مدى 15 عاًما.

االحتــالل  قــوات  فرضــت  كــام 
حــارات  عــى  مشــددا  طوقــا 
والشــيخ  والفقــوس،  الحبلــة، 
مداخلهــا،  كل  وأغلقــت  مســلم، 
شــارعي  يف  انتــرشت  كــام 
املدينــة،  يف  وحطــني  فيصــل 
عــددا  القناصــة  الجنــود  واعتــى 
الرصــاص  وأطلقــوا  البنايــات  مــن 

صوب املواطنني.
كثيــف  تبــادل  أصــوات  وســمعت 
وقــوات  املقاومــني  بــني  للنــران 
أحــد  اســتهدفت  التــي  االحتــالل 

املنازل بالقذائف والصواريخ.
قــوة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
إىل  تســللت  خاصــة  إرسائيليــة 
القدميــة،  بالبلــدة  الحبلــة  حــارة 
مقاومــني  مــع  واشــتبكت 

يتحصنون داخل أحد املنازل.
وأشارت املصادر إىل أن املقاوم 
النابلــي وصــل إىل املستشــفى 
وأجريــت  حرجــة،  بجــراح  مصاًبــا 
محــاوالت إلنعاشــه قبــل أن يعلــن 

عن استشهاده.

شــيع  أمــس،  الحــق،  وقــت  ويف 
عــرشات اآلالف مــن أهايل نابلس 
واملــدن والبلــدات املجــاورة، يف 
موكــب جنائزي مهيب، الشــهداء 

الثالثة.
مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
وســط  رفيديــا  مستشــفى  أمــام 
وطنيــة  وهتافــات  عــارم  غضــب 
مرافــق  شــل  وحــداد  وإرضاب 
محافظــات  مختلــف  يف  الحيــاة 
اشــتباكات  مــع  بالتزامــن  الوطــن، 
قــوات  مــع  اندلعــت  ومواجهــات 

االحتالل عى خطوط التامس.
وشارك يف موكب التشييع، إىل 
ممثلــو  املواطنــني،  آالف  جانــب 
الرســمية  والفعاليــات  القــوى 
رفعــوا  املحافظــة،  يف  والشــعبية 
الفلســطينية  اإلعــالم  خاللــه 
الهتافــات  ورددوا  والرايــات 
بجرائــم  واملنــددة  الوطنيــة، 

االحتالل.
يف  الثالثــة  الشــهداء  وووري 

الرثى باملقرة الرشقية.

استشهاد فتى
استشــهد  ذلــك،  غضــون  يف 
فتى، وأصيب 4 شــبان بالرصاص 
خطــرة،  إصابــة  بينهــم  الحــي، 
مواجهــات  خــالل  أمــس،  عــر 
اندلعت يف منطقتي باب الزاوية 
مدينــة  مــن  الجنوبيــة  واملنطقــة 

الخليل.
الفتــى  أن  الصحــة  وزارة  وذكــرت 
عامــا(   16( جابــر  ياســني  مؤمــن 
النــوع  مــن  برصاصــة  أصيــب 
وقــد  قلبــه،  اخرتقــت  املتفجــر 
األهــيل  املستشــفى  إىل  وصــل 
يف حالة حرجة للغاية، وكان قلبه 
وإدخالــه  إنعاشــه  وتــم  متوقفــا، 
أعلــن  حيــث  العمليــات،  لغــرف 

األطباء استشهاده.
وشيعت جامهر غفرة من أبناء 
شعبنا يف الخليل، الشهيد جابر. 
مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
مســجد الحســني وســط الخليــل، 
ألقــى ذوو الشــهيد نظــرة  بعــد أن 

الوداع عى جثامنه الطاهر.
إصابات ومواجهات

شــابا  أن  طبيــة  مصــادر  وذكــرت 
الرشيــان  يف  حــي  بعيــار  أصيــب 
الرئيس بالفخذ خالل املواجهات 
التــي اندلعــت يف الخليل، أدخل 
العمليــات،  غرفــة  إىل  إثرهــا  يف 

وقد وصفت إصابته بالخطرة.
ملستشــفى  العــام  املديــر  وقــال 
عاليــة الحكومــي طــارق الربــراوي 

إىل  وصلــت  إصابــات  ثــالث  إن 
الفتــى  بينهــم  مــن  املستشــفى، 
بلــدة  مــن  الهصيــص  مصطفــى 
قــوات  ســلمته  الــذي  الســموع، 
الهــالل  طواقــم  إىل  االحتــالل 
األحمــر، مشــرا إىل أن اإلصابــات 
وتركــزت  باملتوســطة،  وصفــت 

بالفخذ والقدم.
وزارة  أفــادت  الحــق  وقــت  ويف 
طفــال  أن  لهــا،  بيــان  يف  الصحــة 
يبلــغ مــن العمــر 15 عاًمــا أصيــب 
العــني  يف  مطاطيــة  برصاصــة 
يف  تهتــك  إىل  أدت  اليــرى 
مــع  مواجهــات  خــالل  الشــبكية، 

االحتالل يف منطقة باب الزاوية.
املواطنــني  عــرشات  وأصيــب 
خــالل  أمــس،  مســاء  باالختنــاق، 
االحتــالل،  قــوات  مــع  مواجهــات 
وتقــوع  حوســان  قريتــي  يف 

مبحافظة بيت لحم.
أغلقــت  متصــل،  ســياق  ويف 
قــوات االحتــالل البوابة الحديدية 
الغــريب  املدخــل  عــى  املقامــة 

لبلدة تقوع.
عــرشات  اقتحــم  األثنــاء،  يف 
األقــى  املســجد  املســتوطنني 
مــن  مشــددة  بحراســة  املبــارك 

رشطة االحتالل.

حملة "أونروا حقي حتى 
العودة" ُتطلق أوىل ندواتها

بروت/ فلسطني:
عقــدت الحملــة الشــعبية الدوليــة "أونــروا حقــي حتــى العــودة" يف بــروت 
باملؤسســات  للتعريــف  الرقميــة،  "زووم"  منصــة  عــر  ندواتهــا  أوىل 
املشــاركة يف الحملــة، وتبــادل الخــرات واألفــكار واملقرتحــات التــي مــن 
شــأنها تحقيــق أهــداف الحملــة بالتصــدي ملحــاوالت إنهــاء عمــل الوكالــة 
األممية وحاميتها والدفاع عنها وتصويب أدائها، والدفع باتجاه استمرار 
أرضهــم  إىل  الفلســطينيني  الالجئــني  عــودة  حــني  إىل  خدماتهــا  تقديــم 

املحتلة منذ عام 1948.

االحتالل يفرض قيوًدا
 عىل نارص الهدمي ويحدد 

تحركاته يف القدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

أبلغــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، رئيــس الهيئــة املقدســية 
ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي، نيتهــا فــرض قيــود عــى تواصلــه مــع 
أشــهر  ســتة  ملــدة  القــدس،  مدينــة  يف  تحركاتــه  وتحديــد  شــخصيات، 
جديــدة. ويــأيت القــرار مــع اقــرتاب انتهــاء أمــر فــرض ســلطات االحتــالل 

قيوًدا عى حركة الهدمي.

قيادة العمل الحكومي 
تـــزور بيـــوت عـــزاء 

شهداء العدوان
غزة/ فلسطني:

زار وفــد مــن قيــادة العمــل الحكومــي بغــزة بيــوت عــزاء 
شهداء العدوان األخر عى غزة.

الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  الوفــد  وتــرأس 
عصــام الدعليــس، بصحبة وكالء الوزارات، ورؤســاء 
الدعليــس  وعــّر  بغــزة.  الحكوميــة  املؤسســات 
جميًعــا،  منــا  األكــرم  بالشــهداء  واعتــزازه  فخــره  عــن 
الفلســطيني خــالل  الشــعب  أبنــاء  ُمشــيًدا بصمــود 
وتكاتفهــم جنًبــا إىل جنــب  العــدوان، وتعاضدهــم 

مع املقاومة.

الرشطة املجتمعية تنظم زيارات إىل 
مصايب العدوان اإلرسائييل عىل غزة

غزة/ فلسطني:
نظمــت إدارة الرشطــة املجتمعيــة يف محافظــات قطــاع غــزة سلســلة زيــارات إىل 
جرحــى العــدوان اإلرسائيــيل األخــر عــى قطــاع غــزة. وتفقــدت الرشطــة املجتمعية 
املصابــني والجرحــى يف مستشــفيات محافظــات قطــاع غــزة، مشــيدة بصمودهــم 

وصرهم وثباتهم يف وجه العدوان اإلرسائييل.

التعليم بغزة تعلن فتح التسجيل لالمتحان 
التطبيقي الشامل للطلبة املتأخرين

غزة/ فلسطني:
لالمتحــان  التســجيل  بــاب  فتــح  غــزة  يف  العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أعلنــت 
ا، بــدًءا مــن  التطبيقــي الشــامل للــدورة الصيفيــة 2022 للطلبــة املتأخريــن اســتثنائيًّ

أمس، وحتى بعد غٍد الخميس.

الذكرى الـ21 الستشهاد القسامي عز الدين املرصي
جنني/ فلسطني:

وافقــت أمــس، الذكــرى الســنوية الـــ21 لعمليــة 
االستشــهادي عــز الديــن املــري التــي نفذهــا 
بالقــدس  "ســبارو"  مطعــم  يف   2001 عــام 
 20 مــن  أكــرث  مقتــل  عــن  وأســفرت  املحتلــة، 

إرسائيليــا، وإصابــة أكــرث مــن 120 آخريــن، ثــأًرا 
ألرواح الشــهداء، وانتقاًمــا مــن جرائــم االحتــالل 

اإلرسائييل.
مقاتــيل  أحــد  املــري  واالستشــهادي 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام؛  كتائــب 

قريــة  يف  ولــد  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة 
عقابــا مبحافظــة جنــني شــاميل الضفــة الغربيــة 
املحتلة يف 17 أغسطس 1979، وترعرع يف 
أرسة متدينــة عــى حــب الديــن وأهلــه، واعتــاد 

عى ارتياد املساجد.




