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إعالن طرح عطاء توريد مياه صالحة للرشب ملدارس حكومية بغزة
متويل/ FIRDAOUS CHARITY-FRANCE وبإرشاف مؤسسة التعاون

عطاء رقم: )2022/4(
تقــوم جمعيــة بنيــان للتنميــة املجتمعيــة بتنفيــذ مــروع تزويــد الطــاب يف مــدارس حكوميــة بقطــاع غــزة مبيــاه صالحــة 
للــرب بــإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن )FIRDAOUS CHARITY-FRANCE(، وتدعوكــم للمشــاركة يف 

عطاء توريد مياه صالحة للرب ملدارس حكومية بقطاع غزة، مع مراعاة الروط التالية:
1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. أن يكون قد أنجز مشاريع مشابهة خال فرتة سابقة ال تقل عن ثاث سنوات.

3. أن يكون لديه الجهاز الفني واإلداري الكفء لتنفيذ املروع.

4. أن تتوفر لديه القدرة عىل توفري كل املعدات الازمة التي تفي باحتياجات املروع.

5. أن تتوفر لديه القدرة وسامة الوضع املايل.

6. أن تكون لديه القدرة تقديم فاتورة رضيبية رسمية و شهادة خصم من املنبع عن قيمة األعامل املنفذة.

7. أن يستطيع الوصول إىل مواقع العمل يف املروع يف جميع األوقات دون أية عوائق وحسب ما يطلبه منه طاقم اإلرشاف عىل املروع.

8. التقدم بكافة الوثائق الازمة كجزء من العطاء والتأكيد عىل كافة املطلوبات أعاه.

-  حيث ميكن للراغبني باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2022/8/3 
مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "50" دوالًرا وذلك من مقر الجمعية والكائن يف )خانيونس- شارع جامل عبد النارص - كلية 

مجتمع األقىص  مقابل مدرسة حيفا عامرة الفرا الطابق الثاين(.
-  علاًم بأن آخر موعد لبيع الكراســات هو يوم الثاثاء املوافق 2022/8/9 خال أوقات العمل الرســمية من يوم الســبت 
من 9 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا عىل أن يكون آخر موعد لتسليم كراسات العطاء هو يوم الخميس املوافق 2022/8/11 

الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر جمعية بنيان للتنمية املجتمعية.
- سيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم الخميس املوافق 2022/8/11 يف متام الساعة 12:30 ظهرًا يف جلسة علنية ملن 
يرغــب بالحضــور مــن الــركات التــي تقدمــت للعطــاء فقــط. كــام ســيتم اســتبعاد كل عطــاء غــري مكتمل وال يرفــق املعلومات 

والوثائق الازمة أو أرسل إىل غري مكان جمعية بنيان للتنمية املجتمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل مقداره )%5( من إجاميل األســعار املقدمة، وذلك عىل شــكل 
كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية 

عىل أن يكون عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:

- سيتم عقد االجتامع التمهيدي يوم الثاثاء املوافق 2022/8/9 الساعة الحادية عرة صباحًا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة لرضيبة القيمة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  
- تكلفة اإلعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل:0599885949.

مدرسة اإلمام 
محمد بن صالح العثيمني

إعالن عن طرح مزايدة رقم 2022/7
مقصف املدرسة قسم الطالب والطالبات

تعلــن مدرســة اإلمــام محمــد بــن صالــح العثيمــني التابعة لجمعيــة دار الكتاب 
والســنة يف محافظة خان يونس، عن طرح مزايدة رقم 2022/7م  ملقصف 
2022م2023-م.  الــدرايس  للعــام  والطالبــات   الطــاب  قســم  املدرســة 
فعىل الراغبني بدخول املزايدة مراجعة قســم املشــرتيات مبقر جمعية دار 
الكتــاب والســنة – محافظــة خــان يونــس، يف أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا، وذلــك بــدءًا مــن يــوم 
األربعــاء املوافــق 2022/8/3م، مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة 
الســاعة  2022/8/9م.  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  املزايــدة 
عــرة  الحاديــة  الســاعة  املظاريــف  تفتــح  أن  عــىل  عــرة صباحــًا،  الحاديــة 

صباحًا يف نفس اليوم.
هاتــف  عــىل  بالجمعيــة  املشــرتيات  بقســم  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
2053150 جوال 0599995756. كام ميكن مراجعة الصفحة اإللكرتونية 

.@daralsunna.com للجمعية
ماحظات هامة:

1. مثن طلب التلزيم 50 شيقًا غري مسرتدة.

2.يتم دفع مبلغ وقدره 2،000 شيقل من قيمة مبلغ التلزيم املقدم نقدًا.

3. الجمعية غري ملزمة بأعىل األسعار.

4. تقدم األسعار بالشيقل.

5. من حق الجمعية إلغاء املزايدة دون إبداء األسباب.

6. تكلفة اإلعان يف الصحيفة عىل من ترسو عليه املزايدة.

الجامعة اإلسامية –غزة
إعالن متديد تسليم عروض أسعار

عطاءات تلزيم مواقع تخصصات كافترييا الطالب والطالبات -غزة
للعام الجامعي 2023-2022

تعلن دائرة اللوازم واملشرتيات بالجامعة اإلسامية بغزة عن متديد تسليم عروض أسعار تلزيم مواقع تخصص الكافترييا 
يف الجامعة اإلسامية –غزة –قسمي الطاب والطالبات، فعىل الراغبني يف االشرتاك مراجعة دائرة اللوازم واملشرتيات 
بالجامعة اإلســامية الســتام كراس العطاء ورشوط التلزيم ابتداء من يوم االثنني املوافق 2022/07/25م مقابل مبلغ 

قدره )₪200( مائتي شيقل فقط، لكل عطاء، تدفع يف الدائرة املالية بالجامعة اإلسامية عىل النحو التايل:
موقع التخصص رقم العطاء تخصص العطاء م. 
قسم الطالب -غزة 17/ل/21-22 عطاء تخصص املرشوبات الساخنة والكيك واآليس كريم 1.    
قسم الطالب -غزة 18/ل/21-22 عطاء تخصص املأكوالت الشعبية )فول، فالفل، حمص ...إلخ( 2.    
قسم الطالب -غزة 19/ل/21-22 عطاء تخصص املشاوي واللحوم 3.    
قسم الطالب -غزة 20/ل/21-22 عطاء تخصص املعجنات 4.    
قسم الطالب –غزة 21/ل/21-22 عطاء تخصص ميني ماركت 5.    
قسم الطالبات -غزة 22/ل/21-22 عطاء تخصص املرشوبات الساخنة والكيك واآليس كريم 6.    

قسم الطالبات -غزة 23/ل/21-22 عطاء تخصص املأكوالت الشعبية )فول، فالفل، حمص ...إلخ( 7 
قسم الطالبات -غزة 24/ل/21-22 عطاء تخصص املشاوي واللحوم 8. 

قسم الطالبات -غزة 25/ل/21-22 عطاء تخصص ميني ماركت 9.    
قسم الطالبات -غزة 26/ل/21-22 عطاء تخصص املعجنات 10.
كلية الطب –املغراقة 27/ل/21-22 عطاء كافترييا كلية الطب -الوسطى 11.
الجنوب -خانيونس 28/ل/21-22 عطاء كافترييا فرع الجنوب 12.

• آخر موعد لتسليم العروض الساعة الثانية عرة ظهر يوم األربعاء املوافق: 2022/08/10م. 
• تفتح املظاريف الساعة الثانية عرة والنصف ظهر نفس اليوم.

• لاستفسار يرجى مراجعة دائرة اللوازم واملشرتيات-قسم العطاءات، هاتف رقم 2641416. 
 .www.iugaza.edu ميكنكم مراجعة عرض السعر ورشوط العطاء عرب صفحة الجامعة عىل العنوان •

• رسوم اإلعان يف الصحف املحلية عىل من يرسو عليه العطاء. 
والله ويل التوفيق

دائـــرة اللـــوازم واملشرتيات

غزة/ فلسطني:
عــىل  فلســطينية  أوســاط  شــددت 
اســتمرار  قبــول  ممكًنــا  يعــد  مل  أنــه 

الحصار املفروض عىل قطاع غزة.
حركــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
فــوزي برهــوم أن اســتمرار إجــراءات 
وانتهاكاتــه  اإلرسائيــي  االحتــال 
ضــّد الغزيــني يف اإلغــاق والتجويع 

والحصار، جرائم بحّق اإلنسانية.
صحفــي،  ترصيــح  يف  برهــوم  وقــال 
ل  تحــوِّ اإلجــراءات  تلــك  إن  أمــس: 
أكرث من مليويَن فلسطيني "رهينة" 
ــة املــرىض مــن  بيــد االحتــال، خاصَّ
النســاء واألطفال ومرىض الرسطان، 
العــاج  إىل  يحتاجــون  الذيــن 
الضفــة  مستشــفيات  يف  املســتمر 
والقــدس. وحّمــل حكومــة االحتــال 
اســتمرار  عــن  املبــارشة  املســؤولية 
هــذه املعانــاة، معرّبًا عن بالغ أســفه 
والتقاعــس  مــت  للصَّ واســتهجانه 
الــدويل أمــام هــذه االنتهــاكات التــي 
الذيــن  القطــاع،  لهــا ســّكان  يتعــرّض 

لن يطول صمتهم.
ونّبــه املتحــدث باســم حــامس، إىل 
اســتمرار  قبــول  ممكًنــا  يعــد  مل  أنــه 

رام الله/ فلسطني:
رصــد مركــز املعلومــات الفلســطيني 
مواطنــني   )8( استشــهاد  "معطــى" 
برصــاص  آخريــن   )418( وإصابــة 
اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 
الغربيــة  الضفــة  يف  واملســتوطنني 
والقــدس املحتلتــني يف يوليو/متوز 

املايض.
إىل  وصلــت  الــذي  التقريــر  ووثــق 
عنــه  نســخة  "فلســطني"  صحيفــة 
ا كان  أمس، )2037( انتهاًكا إرسائيليًّ
أبرزهــا اغتيــال اثنــني مــن املقاومــني 
يف جنــني هــام: محمــد عزيــزي )25 
 28( صبــح  الرحمــن  وعبــد  عاًمــا(، 
 )6( استشــهاد  إىل  إضافــة  عاًمــا(، 
االحتــال  قــوات  برصــاص  مواطنــني 
فــرج  ســعدية  هــم:  واملســتوطنني، 
اللــه، وكامــل عاونــة، وأحمــد عيــاد، 
ورفيق غنام، والطفل أمجد أبو عليا، 

واملسن حسني قواريق.
قــوات  اعتقلــت  ذاتهــا،  املــدة  ويف 
االحتــال )377( مواطًنــا منهــم نســاء 
وأطفــال، وأبعــدت )9( مواطنــني عــن 

هذا الوضع الخطري.
ودعــا برهــوم إىل تحرُّك عاجل وفاعل، 
لكــرس  ا،  وإســاميًّ ــا  وعربيًّ ا  فلســطينيًّ
الحصــار عــن قطــاع غــزَّة، ودعــم صمــود 
شعبنا يف وجه آلة الحرب الصهيونية.

امليــزان  مركــز  اســتنكر  الســياق  يف 
قــوات  إغــاق  اإلنســان  لحقــوق 
االحتــال اإلرسائيــي معابــر قطــاع غــزة 
فجــأًة صبــاح أمــس، وال ســيام الحاجــز 
لنقــل  املخصــص  الوحيــد  التجــاري 
البضائــع مــن وإىل قطــاع غــزة )كــرم أبــو 
)إيــرز(  حانــون  بيــت  وحاجــز  ســامل(، 

املخصص لألفراد.
وحــذر املركــز يف بيــان نــر أمــس مــن 
عــىل  اإلرسائيــي  القــرار  تداعيــات 
نحــو  تتجــه  التــي  اإلنســانية  األوضــاع 
مزيــد مــن التدهــور، مطالًبــا املجتمــع 
العاجــل  التدخــل  بــرضورة  الــدويل 

لوقف انتهاكات االحتال.
وكانــت قــوات االحتــال أعلنــت صباح 
أمــس، قرارهــا إغــاق حاجــزي كــرم أبــو 
سامل و)إيرز(، يف حني يعاين الغزيون 
األوضــاع  يف  مســبوق  غــري  تدهــوًرا 
اإلنسانية واملعيشية من جراء الحصار 
املشــدد الــذي تفرضــه قوات االحتال 

للعام الـ16 عىل التوايل.
املفــروض  الحصــار  أن  املركــز  وأكــد 
عــىل القطــاع وال ســيام تشــديده بقــرار 
إغاق املعابر، سيتسبب بآثار كارثية 
عــىل األوضــاع اإلنســانية املتهالكــة يف 
القطــاع  أزمــات  مــن  ويعمــق  القطــاع، 

األقــىص،  واملســجد  ســكنهم  أماكــن 
اعتــداًء   )19( قــت  ُوثِّ حــني  يف 
واملقدســات،  العبــادة  دور  عــىل 
وحاميــة )2974( مســتوطًنا اقتحموا 

األقىص، وفق التقرير.
االحتــال  قــوات  أن  إىل  ولفــت 
واملســتوطنني نفــذوا )158( اعتــداء 
واملســتوطنني وحدهــم  نــار،  إطــاق 
نفــذوا )79( اعتــداء، عــدا عــن توثيق 
مــا  ا تنوعــت  )23( نشــاًطا اســتيطانيًّ

وشــق  أراٍض  وتجريــف  اســتياء  بــني 
طــرق، والتصديــق عــىل بنــاء وحــدات 

استيطانية.
ملناطــق  االقتحامــات  عــدد  وبلــغ 
مختلفــة يف الضفــة الغربيــة والقدس 
)394( اقتحاًما، ومداهامت املنازل 

)167( مداهمة.

االحتــال  قــوات  وهدمــت 
بــني  منشــأة   )49( واملســتوطنني 
زراعيــة  ومنشــآت  تجاريــة  محــال 
وبركســات، واســتولوا عــىل )46( مــن 

املمتلكات.
مناطــق  كانــت  املــدة  تلــك  ويف 

لبنــاء  الفلســطينيني  املواطنــني 
جديــدة،  اســتعامرية  وحــدة   3430

كام تم إيداع 6 مخططات استيطانية 
دومنــا   579.46 تســتهدف  جديــدة 
اســتعامرية  وحــدة   2029 لبنــاء 

جديدة.
ورشعنــت ســلطات االحتــال بؤرتــني 
اســتعامريتني مقامتــني عــىل أرايض 
وهــي  والبــرية  اللــه  رام  محافظــة 
"متسبيه داين" و"متسبيه كراميم".

االحتــال  ســلطات  أن  إىل  وأشــارت 
إخطــاًرا   49 متــوز  خــال  أصــدرت 
للهــدم  إخطــارات  بــني  تراوحــت 
منشــآت  إخــاء  أو  البنــاء  وقــف  أو 
الرتخيــص،  عــدم  بحجــة  فلســطينية 
محافظتــي  يف  معظمهــا  تركــزت 
الخليــل )14 إخطــاًرا( وطوبــاس )12 

إخطاًرا(.
الهــدم  عمليــات  أن  إىل  ولفتــت 
التــي نفذتهــا قــوات االحتــال بلغــت 
26 عمليــة هــدم لـــ49 منــزاًل ومنشــأة 

تجاريــة ومصــدر رزق، وتركــزت هــذه 
العمليــات يف محافظة الخليل بهدم 
منشــأة  بـــ12  والقــدس  منشــأة،   22

وســلفيت ونابلــس بـــ5 منشــآت لــكل 
منها.

االعتــداءات  عــدد  أن  الهيئــة  وبّينــت 

ويدفعها نحو االنهيار.
ســيام  وال  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
األطــراف املوقعــة عــىل اتفاقية جنيف 
القانونيــة  مســؤولياته  بتحمــل  الرابعــة 
العاجــل لحاميــة  والتحــرك  واألخاقيــة 
الســكان املدنيــني ووقــف االنتهــاكات 
اإلرسائيليــة املســتمرة والحصــار كأبــرز 
أشــكال االضطهــاد والعقــاب الجامعــي 
جرائــم  ملســتوى  يرقــى  قــد  الــذي 

الحرب.
الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  وأدان 
االحتــال  ســلطات  إغــاق  )حريــة( 
آخــر،  إشــعار  حتــى  غــزة  قطــاع  معابــر 
مــن  أكــرث  معانــاة  تفاقــم  مــن  محــذًرا 
يف  يعيشــون  فلســطيني  مليــوين 
تفرضهــا  التــي  القيــود  نتيجــة  القطــاع، 
ســلطات االحتــال العنــرصي. وطالــب 
تجمع املؤسسات الحقوقية املجتمع 
الــدويل واألطــراف الســامية املتعاقدة 
عــىل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بالضغــط 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  عــىل 
وتحميلهــا مســؤولياتها تجــاه املدنيني 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
باتخــاذ  املتحــدة  األمــم  دعــا  كــام 
إجــراءات عمليــة مــن أجــل رفــع الحصار 
املفروض عىل القطاع للعام الخامس 
عــر عــىل التــوايل. يف حــني طالــب 
التجمع الســلطة الفلســطينية بالتحرك 
االحتــال  ماحقــة  ســياق  يف  ــا  دوليًّ
بحــق  جرامئــه  عــىل  اإلرسائيــي 

الفلسطينيني يف قطاع غزة.

األكــرث  وقلقيليــة  اللــه  ورام  نابلــس 
تعرًضــا لانتهاكات اإلرسائيلية بواقع 
عــىل  انتهــاًكا   )258  ،289  ،332(

التوايل.
مــن جهتهــا وثقــت هيئــة فلســطينية 
ارتــكاب قــوات االحتــال اإلرسائيــي 
يوليــو  متــوز/  يف  ومســتوطنيه، 
594 اعتــداء تراوحــت بــني تخريــب 

أشــجار  واقتــاع  أراٍض  وتجريــف 
وإغاقــات  ممتلــكات  ومصــادرة 

وحواجز وإصابات جسدية.
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  وأفــادت 
أمــس،  تقريرهــا،  يف  واالســتيطان، 
واالعتــداءات  االنتهــاكات  هــذه  بــأن 
تركــزت يف محافظــة بيــت لحم بـ102 
رام  محافظــة  تليهــا  اعتــداء،  عمليــة 
اللــه والبــرية بـــ83 اعتــداء ثــم محافظة 

الخليل بـ81 اعتداء.
ســلطات  موافقــة  الهيئــة  ورصــدت 
مخطًطــا   20 عــىل  االحتــال 
ا جديــًدا مــن أجــل توســعة  اســتعامريًّ
اســتهدفت  املســتوطنات،  داخــل 
أرايض  مــن  دومًنــا   2137.061

التــي نفذهــا املســتوطنون بلغــت 
68 اعتــداًء، كان أبرزهــا استشــهاد 

عليــا  أبــو  نشــأت  أمجــد  الفتــى 
يف  املغــري  بلــدة  مــن  عاًمــا(   16(

محافظة رام الله والبرية.
عــىل  الضــوء  الهيئــة  وســلطت 
املســتوطنني  وحــرق  اقتــاع 
2175 شــجرة مــن ضمنهــا 1840 

هــذه  تركــزت  وقــد  زيتــون،  شــجرة 
العمليات يف محافظات )قلقيلية 
والبــرية  اللــه  رام  1000شــجرة، 

470 شجرة، نابلس 430 شجرة(.

ونبهــت إىل أنــه مطلــع شــهر يوليــو 
املــايض بــدأت ســلطات االحتــال 
الضــم  جــدار  يف  مقطعــني  ببنــاء 
شــامل  األول  املقطــع  والتوســع، 
غــرب الضفــة الغربيــة ويهــدف إىل 
بناء جدار أسمنتي بارتفاع 8 أمتار 
بجانــب الســياج املعــدين، وبطول 
غــرب  ســامل  قريــة  مــن  كــم   45

قريــة  غــرب  إىل  جنــني  محافظــة 
شويكة يف محافظة طولكرم. 

جنــوب  ففــي  الثــاين  املقطــع  أمــا 
بنــاء  إىل  ويهــدف  الغربيــة  الضفــة 
جــدار أســمنتي بطــول 22 كــم مــن 
قرية ســيفر إىل جنوب قرية خشــم 

الدرج يف محافظة الخليل".

النارصة/ فلسطني:
أدىل جنود خدموا يف وحدة ما تسمى "اإلدارة 
املدنيــة" التابعــة لجيــش االحتــال اإلرسائيــي 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة بشــهادات كشــفوا 
فيهــا عــن تدخــل املســتوطنني يف قرارات هدم 
الفلســطينيني وســحب تصاريــح دخــول  بيــوت 
1948م  عــام  املحتلــة  األرايض  إىل  العــامل 

للعمل.
اإلرسائيليــة  الصمــت"  "كــرس  منظمــة  وذكــرت 
يف تقريــر لهــا بعنــوان "حكــم عســكري"، شــمل 
شــهادات جنــود خدمــوا يف الوحــدة املذكــورة، 
املســتوطنني  تدخــل  أكــدت  الشــهادات  أن 
وتأثريهم يف مامرسات الوحدة التابعة لجيش 
االحتــال، خاصــة بــكل مــا يتعلــق بهــدم البيــوت 
يف املنطقة املصنفة )ج( وفق اتفاق "أوسلو" 

بني منظمة التحرير واالحتال.

وأفــاد الجنــود بــأن مــا تســمى "اإلدارة املدنيــة" 
العــامل إىل  ا" تصاريــح دخــول  تلغــي "عشــوائيًّ
أتيــح  وأنــه  1948م،  عــام  املحتلــة  األرايض 
عــىل  االطــاع  متدنيــة  عســكرية  برتــب  لجنــود 
معلومــات حساســة عــن فلســطينيني، وفــق مــا 
نقلــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة عــن التقريــر 

أمس.
"اإلدارة  أن  الجنــود  أحــد  شــهادة  يف  وجــاء 
جميــع  إلغــاء   2017 عــام  قــررت  املدنيــة" 
لــألرسى  فلســطينية  عائــات  زيــارات  تصاريــح 
يف سجون االحتال يف أعقاب إعانهم حينها 
الطعــام، وذلــك ملامرســة ضغــوط  إرضاًبــا عــن 

عليهم ليوقفوا اإلرضاب.
واعــرتف الجنــدي: "طلبــوا منــا شــطب ترصيــح 
يف  شــارك  أســري  زيــارة  أراد  عائلــة  قريــب  أي 

اإلرضاب".

وأشار جندي آخر إىل أنه بعد عمليات مسلحة 
طولــب الجنــود بإلغــاء مئــات تصاريــح الدخــول 
أحياًنــا  كان  ذلــك  وأن  املحتــل،  الداخــل  إىل 

فقــط لكونهم يســكنون يف قريــة منفذ العملية، 
بواســطة  يتــم  التصاريــح  إلغــاء  أن  موضًحــا 
بحــث  إجــراء  باإلمــكان  إذ  محوســبة،  منظومــة 

بحســب األعــامر ومنطقــة الســكن وبـ"كبســة زر" 
مُينــع جميــع ســكان املنطقــة مــن الدخــول إىل 
الداخل املحتل أو تقديم طلب للحصول عىل 
ترصيــح. وبحســب التقريــر، يف معظم الحاالت 
أمــر  مبوجــب  للفلســطينيني  التصاريــح  ُتلغــى 
يصــدره جهــاز أمــن االحتــال العــام "الشــاباك" 
ويف حــاالت أخــرى تقــرر ذلــك رشطــة االحتــال 

و"اإلدارة املدنية".
عــام  املدنيــة  "اإلدارة  يف  خــدم  جنــدي  وبــني 
برتــب  لجنــود  املمنوحــة  الصاحيــات   2016

ا، مردًفــا: "لديــك قــوة مطلقــة، رغم  متدنيــة جــدًّ
يــرف  الغرفــة املجــاورة  أن ضابًطــا يوجــد يف 
إال  القــرار،  عــىل  يختــم  أن  يجــب  وأنــه  عليــك 
وميكــن  الــدرج،  يف  الجنــدي  عنــد  الختــم  أن 
أيًضــا للضابــط أن يقــول ال إللغــاء ترصيــح، لكــن 
إذا قــال الجنــدي ال، قبلــه، فإنــه ال يوجــد نظــام 

األمــور  ينفــذ  أنــه  مــن  للتأكــد  الجنــدي  يراقــب 
تنفيــًذا صحيًحــا". وقالــت مجنــدة يف "مديريــة 
التنســيق واالرتباط" مبنطقة رام الله: "أذكر أنه 
مــن أجــل التســلية فقــط والضحــك مــع الجنــود، 
ا  كنــا نكتــب رقــم بطاقــة هويــة مســؤول رفيــع جدًّ
وبإمــكاين  النظــام،  يف  الفلســطينية  بالســلطة 
أن أرى أي يشء عنــه. هــذا جنــون، بــكل بســاطة 
فتــاة مثــي عمرهــا 19 عاًمــا تحصــل عــىل كل 

هذه املعلومات".
وذكــر جنــدي خــدم يف مكتــب رئيــس "اإلدارة 
املدنيــة" أن "املعركــة بالنســبة لــإدارة هــي أن 
تكــون عــني مراقبــة أكــرث للبنــاء الفلســطيني يف 
مناطــق )ج( مــن مراقبة بناء غري قانوين يهودي، 
مــن  جــزء  هــذا  أن  فرضيــة  مــن  انطاًقــا  وذلــك 
مؤامــرة فلســطينية كبــرية للســيطرة عــىل هــذه 

املناطق".

ا في الضفة والقدس الشهر الماضي أوســــاط فلسطينـيــة: لم يعـــد 8 شهداء و2037 انتهاًك إسرائيليًّ
ممكــًنا قبول استمرار الحصار على غزة

شهادات جنود: المستوطنون يتدخلون في قرارات هدم بيوت الفلسطينيين
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استعادة إسرائيلية الفتة 
لمراحل "النفي والسبي"

مــع تزايــد املخاطــر األمنيــة الخارجيــة عــى دولــة االحتــال، يتحّســس 
اإلرسائيليــون مــا يعتربونهــا تهديدات داخلية، كفيلة إذا ما اجتمعت 
مــع التحديــات الخارجيــة أن تــؤدي إىل أفــول الدولــة، ووضــع حــد لهــا، 
ونهايتها، مســتلهمني بذلك ما حصل للماملك اإلرسائيلية يف قرون 
ماضية، التي مل يتم تدمريها يف يوم واحد، ولكن خطوة تلو األخرى، 
بالقــوة  ســواء  تدريجيــة،  بصــورة  جــرت  التفــكك  عمليــة  فــإن  ولذلــك 

الخارجية املعادية، أو نتيجة لعمليات داخلية، أو االثنني معًا.
ترصد املحافل اإلرسائيلية ما تعتربها جملة من العمليات الخارجية 
التــي  واألمنيــة،  واالجتامعيــة  السياســية  املجــاالت  يف  والداخليــة 
خلقت جميعها ظروًفا تشغيلية أكرث ماءمة لألعداء لقضم املاملك 
اليهودية، وتحويلها مع مرور الوقت إىل أشــاء، عى اعتبار أن هذه 
العمليــات مجتمعــة أدت بهــذه املاملــك اليهوديــة إىل ضياع االتجاه، 
وتقويــض أحجــار األســاس، واإلرضار بالهويــة اليهوديــة لهــا، مــن خــال 

نشوء ظواهر الفئوية والتطرف الداخلية.
يتزامــن االســتعراض اإلرسائيــي ملا حــّل باملاملك اليهودية يف قرون 
ســابقة مــع مــا تعيشــه دولــة االحتــال يف الســنوات والعقــود األخــرية، 
حيــث مارســت الضغــوط الداخليــة والخارجيــة تأثريهــا عــى قيادتهــا 
األحيــان،  بعــض  يف  واالستســام  معقــدة،  ملواقــف  االنجــرار  عــى 
واالنســحابات من بعض األرايض التي أقامت عليها الدولة قبل أكرث 

من سبعني عاًما.
تهديــد آخــر قــد يعجــل بتكــرار مرحلــة "الســبي" التــي عاشــها اليهــود 
االنفصــال  وخلــق  اإلرسائيــي،  املجتمــع  تفــكك  يف  يتمثــل  ســابقا، 
بــني الديــن والدولــة، بزعــم أن "إرسائيــل" دون ديــن تكــون دولــة لجميــع 
مواطنيهــا، لكنهــا خاليــة مــن قيمهــا اليهوديــة، وســيكون مــن الســهل أن 
تصبــح كياًنــا مرتبــًكا مثــل كل البــاد، والنتيجة أن تصبــح دولة ضعيفة، 

وخالية من املحتوى، وتشهد مزيًدا من االستقطاب الداخي.
مــن  االحتــال  دولــة  تفــكك  إلمكانيــة  الداخليــة  العوامــل  عــن  فضــًا 
الخارجيــة،  مــن املخاطــر  تنتقــص  ال  الســابقة  الســطور  فــإن  داخلهــا، 
املتمثلة مبواجهة مع الفلســطينيني والعرب، واســتغال ما يعتربونه 
ضعفهــا وســذاجتها، مــن خــال إبــرام املزيــد مــن الرتتيبــات املؤقتــة 
واالتفاقــات "الوهميــة"، واعتــامد إســرتاتيجية املراحــل املتدحرجــة، 
"خطــوة  سياســة  واتبــاع  االســتنزاف،  حــرب  مــن  حالــة  يف  والدخــول 
وهــم  اإلرسائيليــون  يخفــي  ال  فلســطني.  لتحريــر  متهيــدا  بخطــوة"، 
يتحدثــون عــن املخاطــر املحدقــة بالدولــة تركيزهــم عــى ظاهــرة تآكل 
املبادئ التي قامت عليها دولة االحتال، وصواًل إىل الخطة النهائية 
املتمثلــة بتدمــري الدولــة ذاتهــا، ليــس يف رضبــة واحــدة ســاحقة، كــام 
تــم تجربتهــا دون نجــاح كبــري، بــل تنفيذهــا عى مراحل، شــيًئا فشــيًئا، 
حتــى ينفصــل املجتمــع اليهــودي عــن الداخــل، ومل يعــد قــادًرا عــى 
فهنــاك  ذلــك،  عــن  فضــا  الخارجيــة.  والضغــوط  التحديــات  تحمــل 
تراجــع معــدالت التجنيــد يف الجيــش، والتخفيــض التدريجي لدراســة 
التــوراة، والتقليــل مــن مســاحة تدريــس "تاريــخ شــعب إرسائيل"، مام 
يعني إغفال األصول الثقافية لليهود، وهو سلوك ال يقل خطورة عن 

املخاطر اإلسرتاتيجية الخارجية التي قد ترض بالدولة.

طرح عطاء رقم 2022/4م
 توريد زي مدريس ملدرسة اإلمام محمد بن صالح 

العثيمني ورياض براعم السنة 
تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عن طــرح عطاء رقم 2022/4م. توريد زي 
مــدريس ملدرســة اإلمــام محمــد بــن صالــح العثيمــني وريــاض براعــم الســنة، 
فعــى الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعــة قســم املشــرتيات مبقــر الجمعيــة 
املواصفــات  كراســة  الســتام  يونــس،  خــان  -محافظــة  الســنة  أهــل  -شــارع 
ورشوط العطــاء، ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 3 أغســطس 2022م. مــن الســاعة 
الثامنة صباًحا حتى الســاعة الثانية ظهرًا مقابل مبلغ وقدره "100" شــيقل، 
الســاعة  2022م.  أغســطس   7 األحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  بــأن  علــاًم 
الحادية عرشة صباحًا مع العلم بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء بالظرف 
املختوم يوم الثاثاء املوافق 9 أغسطس 2022م. الساعة العارشة صباحًا، 

عى أن تفتح املظاريف الساعة الحادية عرشة صباحًا يف نفس اليوم.
جــوال   2053150 هاتــف  عــى  بالجمعيــة  املشــرتيات  بقســم  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
.@daralsunna.com 0599995756. كام ميكن مراجعة الصفحة اإللكرتونية للجمعية

ماحظات هامة:
1. تقدم األسعار بالعملة املحلية "شيقل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني مقداره %2 من قيمة العطاء عى 
شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوًما.

 )SYFS2022/ 22( إعالن طرح عطاء رقم
توريد قرطاسية 

قرطاســية  توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  إنقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
رقم:)SYFS2022/22( ضمن مرشوع نحو وصول آمن اىل تعليم نوعي، شامل، 
ومنصــف لألطفــال يف املجتمعــات املهمشــة يف غــزة -يــا نتعلــم ســوا، تنفيــذ 

جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب بتمويل من جمعية أطفال الحرب هولندا.
عــى الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب.
–عــامرة  األندلســية  مــول  –خلــف  الحلبــي  –شــارع  –الرمــال  غــزة  العنــوان: 

املعتز –الطابق األريض - الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن األحــد 
حتــى الخميــس مــن الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرًا علــاًم 
بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء للشؤون اإلدارية واملالية هو يوم األربعاء 

املوافق 2022/08/10 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/08/03.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/08/09 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

سارية ملدة 3 شهور من إجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عى الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
 -إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

- إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف شهادة خصم مصدر من دائرة الرضيبة. 
- إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

بالشــؤون اإلداريــة  الرجــاء االتصــال  ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

 )SYFS2022 /21( إعالن طرح عطاء رقم
توريد وجبات غداء

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريد وجبــات غداء 
رقــم: )SYFS2022/21( ضمــن مــرشوع تعزيز املرونة النفســية ونبذ العنف 

يف رياض األطفال واملدارس املنفذ بالرشاكة مع منظمة اليونيسف.
عــى الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عى 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب
العنوان: غزة –الرمال –شارع الحلبي –خلف مول األندلسية –عامرة املعتز 

–الطابق األريض - الهاتف: 2820092
وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 دوالر 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة 
08:00 صباحًا إىل الساعة 04:00 عرًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس 

العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/10 
الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/08/03.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/08/09 الساعة 1:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من إجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عــى الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
- إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
9. إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. إرفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.

11. إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

تقدم الطلبات عرب الرابط املنشــور باإلعـــان عى صفحة جمعية 
دار الكتاب والســنة، أو من خال البار كود املدرج، بدءًا من يوم 
األربعــاء 5 محــرم 1444هـــ املوافــق 3 أغســطس 2022م، وحتــى 

يوم األحد 9 محرم 1444هـ املوافق 7 أغسطس 2022م.

تعلــن مــدارس اإلمــام محمــد بــن صالح العثيمني الخاصــة التابعة لجمعية دار 
الكتاب والسنة عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

ذكــور )معلم صف –معلم لغة عربية –معلم لغة إنجليزية 
–معلم رياضيات –معلم علوم –معلم تكنولوجيا(

إنــاث )معلمــة اجتامعيــات –معلمة لغة عربيــة –معلمة 
علوم –مرشدة –سكرترية(

المؤهالت والشروط المطلوبة:
1. الحصــول عــى الدرجــة الجامعيــة األوىل )البكالوريــوس( يف التخصــص 

املطلوب آنفًا، مبعدل تراكمي ال يقل عن 80%.
2. أال يزيد عمر املتقدم/ـة عى 35 عامًا مع خربة ال تقل عن عامني.

3. التأهيل الرتبوي وإجادة استخدام الحاسوب.

األوراق المطلوبة:
1. صورة شهادة الثانوية العامة.         2. صورة الشهادة الجامعية.

.)C.V( 3. صـــــورة البطاقــة الشخصــية.             4. السيــــرة الذاتـيــــة

5. صـــورة شهـــــادات الخبـــــرة.
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تنبيه/ يشرتط أن يكون املتقدم/ـة من سكان محافظات )خان يونس - دير البلح - 

رفح(،  علاًم بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لتحديد موعد االمتحان واملقابات.

لاستفسار هاتف/2070949.                             دائرة الشئــون اإلداريــــة 
 جمعية دار الكتاب والسنة

إعالن وظائف شاغرة

تهنئة من األعامق
تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملــون كافة بأحر 

التهاين والتربيكات من 
الزميل/ مهند ماهر جندية

مبناسبة زفافه امليمون متمنني له حياة زوجية سعيدة 
ملؤها السعادة والرسور

الف مبارك

غزة-جنني/ عبد الله الرتكامين:
وشــخصيات  فصائــل  اعتــربت 
مــع  املســلح  االشــتباك  فلســطينية 
قــوات االحتــال خــال اقتحامها مخيم 
جنــني، يثبــت أن املقاومــة هــي الخيــار 
األنجــع لــردع املحتــل وإيقــاف عدوانــه 
ومقدســاتنا،  شــعبنا  ضــد  املتواصــل 
تثنــي  لــن  االحتــال  جرائــم  أن  مؤكــدًة 

شعبنا عن طريق الجهاد واملقاومة.
مــن  أول  مســاء  جنــني،  مخيــم  وشــهد 
قــوات  مــع  اشــتباكات مســلحة  أمــس، 
استشــهد  اقتحامــه،  خــال  االحتــال 
 17( كفرينــي  رضار  الفتــى  خالهــا 
حركــة  يف  القيــادي  واعتقــل  عاًمــا(، 

الجهاد اإلسامي بسام السعدي.
بيــان  يف  املقاومــة  فصائــل  وقالــت 
أمــس: إن مــا حــدث يف جنــني "يثبــت 
لــردع  أن املقاومــة هــي الخيــار األنجــع 
املتواصــل  عدوانــه  وإيقــاف  املحتــل 
ضــد شــعبنا ومقدســاتنا، وأن العنــوان 
والصمــود  اإلرادة  هــو  لشــعبنا  األبــرز 
الشــهيد  الفصائــل  والتحدي".ونعــت 
دمــاء  أن  مؤكــدًة  كفرينــي،  الفتــى 
الشــهداء ترســم طريــق التحريــر مبــداد 
نــور. وحملــت الفصائــل ســلطات  مــن 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال 
االعتــداء  بعــد  الســعدي  القائــد  حيــاة 
أن  عــى  مشــددًة  أهلــه،  وعــى  عليــه 
اعتقــال املقاومــني يف جنــني  جرميــة 
وطوبــاس لــن تثنيهم عــن طريق الجهاد 

تكــن إال انعكاًســا إلرادة شــعبنا الفــذة، 
مــن  خوًفــا  الزمــن  عدونــا  يســابق  التــي 
انفجارهــا يف ثــورة شــعبية ممتــدة يف 

كل مكان يف الضفة املحتلة".
باســم  الناطــق  أكــد  الســياق،  ويف 
حامس، فوزي برهوم، أن "املامرسات 
األمنيــة  وسياســاتها  اإلرسائيليــة 
وعناويــن  رمــوز  واعتقــال  والعســكرية، 
وعــي  يك  يف  تفلــح  "لــن  املقاومــة، 
الغربيــة  الضفــة  يف  الثائــرة  الجامهــري 
املحتلــة، وكــر إرادتهــا، ومنعهــا مــن 
مقدمتهــا  ويف  املقاومــة،  تصعيــد 

املقاومة املسلحة".
صحفــي  تريــح  يف  برهــوم،  وقــال 

ســتحدث  املحتلــة،  الضفــة  ســاحات 
طبيعــة  يف  إســرتاتيجية  تحــوالت 

الراع مع املحتل".
فــازع  حــامس  يف  القيــادي  أكــد  كــام 
االحتــال  عــدوان  أن  عــى  صوافطــة 
املتواصــل عــى مخيم جنــني لن ينجح 

يف كر إرادة املقاومة.
حــامس  يف  القيــادي  أكــد  بــدوره، 
محمــود مــرداوي أن مــا تشــهده جنــني 
مــن مقاومــة ســيمتد إىل كل املناطــق 
يف الضفــة. وشــدد عــى أن "بطــوالت 
املقاومة ستستمر، ولن يرى االحتال 
إال شــعًبا مقاوًمــا، وشــعبنا ال ميكــن أن 
االحتــال  يقــاوم  وســيبقى  يستســلم 
حتــى دحــره". مــن جانبهــا، نعــت حركــة 
الجهــاد اإلســامي الشــهيد الكفرينــي، 
رضار  البطــل  شــهيدنا  "نــزف  وقالــت: 
أحد مجاهدي الرباط واإلرباك الليي 
يف مخيــم جنــني الــذي التحــق بقافلــة 
لواءهــا  ترفــع  التــي  والشــهادة  املجــد 
جنــني ومخيمهــا، لنؤكــد عى اســتمرار 
عــن  دفاعــًا  واملقاومــة،  الجهــاد  خــط 
نيــل  حتــى  ومقدســاتنا  وشــعبنا  أهلنــا 

واملقاومة.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  ونعــت 
العربيــة  وأمتنــا  شــعبنا  إىل  حــامس 
واإلســامية الشــهيد كفرينــي. وقالــت 
العــدوان  إّن  صحفــي:  تريــح  يف 
تخللــه  ومــا  جنــني،  عــى  الهمجــي 
حركــة  يف  للقيــادي  اعتقــال  مــن 
الســعدي  بســام  اإلســامي  الجهــاد 
بالــرضب،  وأهلــه  عليــه  االعتــداء  بعــد 
ســتاحق  التــي  املقاومــة  سيشــعل 
االحتــال وقطعــان مســتوطنيه يف كل 

مكان عى أرضنا املباركة.
جنــني  مبقاومــة  الحركــة  وأشــادت 
ومخيمهــا وأهلهــا الصامديــن، مؤكــدة 
أّن شــال الــدم الفلســطيني املتدفــق 
ســيبقى  الســليب  الوطــن  تــراب  عــى 
نرباًســا يــيء لشــبابنا الثائريــن طريــق 
التحريــر  نحــو  املباركــة  االنتفاضــة 

والعودة.
واعترب مسؤول دائرة العاقات الوطنية 
يف حــامس جــارس الربغــويث العــدوان 
عى مخيم جنني محاولة فاشلة لكر 
إرادة املقاومــة املتصاعــدة يف الضفة 
بيــان:  يف  الربغــويث  وقــال  املحتلــة. 
"إن اســتهداف الشــيخ بســام الســعدي 
)٦٥ عاًمــا(، والــد الشــهيدين، واملبعــد 

ســابًقا  واملعتقــل  الزهــور،  مــرج  إىل 
واضــح  تعبــري  عاًمــا،  عــرش  لخمســة 
عــن فشــل االحتــال الدائــم أمــام إرادة 
مل  والتــي  الصلبــة،  وأبطالنــا  رموزنــا 

املقاومــني  "اســتهداف  إن  أمــس: 
ضــد  االعتقــاالت  حمــات  وازديــاد 
النشطاء ورموز املقاومة تعكس حجم 
األزمــة اإلرسائيليــة، وتخــوف االحتــال 
وتحــول  املتفجــر،  الضفــة  بــركان  مــن 
إىل  املحتلــة  الضفــة  ســاحات  كل 
جنــوده  ضــد  مفتوحــة  مواجهــة  جبهــة 

واملستوطنني الصهاينة".
املســتمرة  "االشــتباكات  أن  وبــنّي 
الخاصــة،  ووحداتــه  العــدو  جنــود  مــع 
املقاومــة  وتــرية  وتصاعــد  وامتــداد 
املســلحة، وتطوير أدوات إســرتاتيجية 
العــدو،  اســتنزاف  يف  وفاعلــة  ناجحــة 
وفرض قواعد اشتباك جديدة يف كل 

حريتنــا وكرامتنــا". وأضافــت: "الراع 
بــإرادة  جذوتــه  تشــتعل  املحتــل  مــع 
وعزميــة أبنــاء شــعبنا ومجاهــدي كتيبة 
املواجهــة  جــذوة  تنطفــئ  ولــن  جنــني، 
والقيــادي  املجاهــد  الشــيخ  باعتقــال 
الكبري بسام السعدي، وسيبقى مخيم 
جنــني كابوًســا ياحق جنــود االحتال، 

ورمًزا مبهًرا للمقاومة والصمود".
األحــرار:  حركــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
البطولــة  خــزان  ســتبقى  الضفــة  إن 
يف  االحتــال  ينجــح  ولــن  واملقاومــة 
كر إرادة شعبنا ومقاومته أو تغييب 
يف  الوطنيــة  والرمــوز  القيــادات  دور 

قيادة الجامهري والتأثري بهم.
يف  االحتــال  ينجــح  "لــن  وأضافــت: 
وقــف تنامــي وتصاعــد العمــل املقــاوم 
عــن  شــعبنا  تراجــع  أو  الضفــة  يف 

االلتفاف حول املقاومة".
املقاومــة  حركــة  قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
اقتحــام  إن  فلســطني:  يف  الشــعبية 
قوات االحتال ملخيم جنني واالعتداء 
"هــو  الســعدي  بســام  الشــيخ  عــى 
القائــد  عــى  وســافر  إجرامــي  اعتــداء 
الكبــري وعائلتــه، ومحاولة فاشــلة للنيل 
ومــن صمــوده وجهــاده ومقاومتــه  منــه 
وهــي  وأعوانــه،  الصهيــوين  للعــدو 
مبثابــة إعــان حالــة حــرب عــى شــعبنا 

يف جنني وكل مدننا الفلسطينية".
يف  املقاومــني  كل  الحركــة  ودعــت 
الضفــة الغربيــة إىل إعــان النفري العام 
الغــادرة  االحتــال  جرميــة  عــى  والــرد 

بكل حزم وقوة.
فيــام أدان رئيــس هيئــة شــؤون األرسى 
واملحرريــن قــدري أبــو بكــر، "االعتقــال 
الجهــاد  للقيــادي يف حركــة  الهمجــي" 

اإلسامي، بسام السعدي.
عــن  تريــح  يف  بكــر،  أبــو  وأعــرب 
تجــاه  الــدويل  الصمــت  مــن  "اســتيائه 

جرائم ومامرسات االحتال".

جنني/ فلسطني: 
عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  صدقــت 
مخطــط اســتيطاين جديــد إلقامــة حي اســتيطاين 
عــى  مناشــيه(  )تــل  ملســتوطنة  يتبــع  جديــد 
األرايض الفلســطينية التــي تتبــع كاًّ مــن بلــديت 

يعبد وعانني يف محافظة جنني.
يف  )أريــج(،  التطبيقيــة  األبحــاث  معهــد  وأوضــح 
تقريــر، أمــس، أن املخطــط االســتيطاين الجديــد 
 107 لبنــاء  دومًنــا   87 عــى  باالســتياء  يقــي 
الجديــد  الحــي  وحــدات اســتيطانية جديــدة يف 
2 مــن أرايض يعبــد والحــوض  يف الحــوض رقــم 
املنطقــة  يف  عانــني  قريــة  أرايض  مــن   6 رقــم 

املعروفة بخلة صاح.
وذكــر املعهــد أن املخطــط االســتيطاين الجديــد 
يرتبــط جغرافيــا مبخطط اســتيطاين ســابق كانت 
شــباط  يف  عليــه  صدقــت  االحتــال  ســلطات 
2019 لبناء وحدات اســتيطانية يف املســتوطنة 

 91 مســاحته  مــا  عــى  اســتيطانية(  وحــدة   79(

تتبــع  التــي  الفلســطينية  األرايض  مــن  دومًنــا 
ألرايض بلدة يعبد.

عــى  الجديــد،  االســتيطاين  املخطــط  وينــص 
تغيري تصنيف األرايض الفلسطينية املستهدفة 
إىل  زراعيــة  وأرض  مفتوحــة  عامــة  مســاحة  مــن 
والثانيــة  األوىل  الدرجــة  مــن  ســكنية  منطقــة 
إىل  إضافــة  اإلرسائيــي،  التصنيــف  بحســب 
مناطــق مفتوحــة وطريــق داخليــة تشــبكها مــع مــا 

يحيطها من مستوطنات يف املنطقة.
يف  يقطنــون  الــذي  الفلســطينيون  ويعــاين 
التجمعــات الفلســطينية املجاورة للمســتوطنات 
اإلرسائيلية من ظروف معيشية صعبة، وأصبحوا 
يقطنون مبعزل عن القرى الفلســطينية املجاورة 
لهــم عــى الناحية الرشقيــة للجدار ومراكز الحياة 
فيها. وتتحكم سلطات االحتال بأوقات دخولهم 
التــي  املــواد  تحديــد  إىل  إضافــة  وخروجهــم 
ميكنهــم العبــور بهــا مــن خــال الحاجــز العســكري 
اإلرسائيي يف املنطقة والذي تسيطر من خاله 

سلطات االحتال عى حركة الفلسطينيني.
كــام ال تســمح ســلطات االحتــال ملــن ال يقطنــون 
الدخــول  مــن  املعزولــة  الفلســطينية  القــرى  يف 

إليها بحجة أنهم ليسوا من سكان املنطقة.

حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأدانــت 
مصادرة سلطات االحتال لـ87 دومًنا من أرايض 
املواطنــني والتصديــق عــى مخطــط إلقامــة حــي 

استيطاين يف جنني.
وعــدَّ املتحــدث باســم حــامس حــازم قاســم، يف 
تريــح، أمــس، التصديــق عــى املخطــط إلقامــة 
حّي استيطاين عى أرايض بلديت يعبد وعانني 
مبحافظة جنني، هو "عدواٌن إرسائيي جديد".

وعدَّ ذلك استمرار لجرائم االحتال االستيطانية 
مــن  مزيــد  عــى  االســتياء  تســتهدف  التــي 
أرايض املواطنــني التــي يحارصهــا جــدار الفصــل 
العنري. وجدد تأكيد حامس أنَّ هذه السياسة 
االســتيطانية التــي متارســها حكومــات االحتــال 
انتهــاًكا  متّثــل  موصوفــة  جرائــم  هــي  املتطرّفــة 
واســتهتاًرا بكل األعراف واملواثيق الدولية، ويف 
الوقت ذاته، لن متنح هذا االحتال رشعية عى 
أرضنا التاريخية. وأكد قاسم أن شعبنا سيواصل 
مخططاتــه  ومواجهــة  وحقوقــه،  بأرضــه  متّســكه 
ومشــاريعه بــكل الوســائل، حّتــى دحــره عن أرضنا 

ومقدساتنا.

ا جديًدا على حقوق شعبنا ه عدواًنا إسرائيليًّ حماس تعدُّ
حي استيطاني جديد في مستوطنة )تل مناشيه( بمحافظة جنين

حماس: عدوان االحتالل سيشعل مقاومة تالحقه في لك ماكن

فصائل وشخصيات: اشتبااكت جنين تثبت أن المقاومة الخيار األنجع لردع االحتالل
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Invitation to Prequalify

Gaza, Palestine

)Coastal Municipalities Water Utility )CMWU

 Multi-Sectoral Investment Programme Gaza

 Procurement of Energy Efficiency Measures in Water
 and Wastewater Pumping Facilities, MIP

BMZ no.: 2018 67 654 (Phase I)

KfW Procurement No.: 508469

ICB No. Contract 1

The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) has arranged finance from the Government 
of the Federal Republic of Germany through the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
toward the cost of the Multi-Sectoral Investment Programme Gaza, and intends to apply part 
of the proceeds toward payments under Contract 1: Energy Efficiency Measures in Water 
and Wastewater Pumping Facilities, MIP.
The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) now invites sealed 
applications to prequalify from interested applicants for improvement of energy 
efficiency of existing pumping facilities at 69 no. locations across the Gaza Strip, 
involving pump replacement, power factor improvement and installation of 
VFDs. Construction duration is 18 months with a 12 month DNP, the Conditions 
of Contract will be the FIDIC Pink Book.  
Prequalification will be conducted as specified in the KfW Guidelines for 
Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in 
Financial Cooperation with Partner Countries (“KfW Guidelines”) January 2021.
Interested eligible applicants may obtain further information from: 

Gaza PMU, CMWU 
Palestine University Street,  Al Zahraa , Gaza, Palestine

Tel: +972 8 2632060, Fax: +972 8 2632020
Attn: Mr. Maher El Najjar, PMU Director

Email: m_najjar60@cmwu.ps

A complete set of prequalification documents is available to the interested applicants on 
the payment of a non-refundable fee of 100 EUR (One hundred Euros), The method of 
payment will be Bank Deposit to the CMWU, Account No. 1113405, kFw Project, Bank of 
Palestine, Rimal Branch, Prequalification submissions will only be accepted from applicants 
purchasing the prequalification documents.
Questions and requests for clarifications shall be sent no later than Thursday 
18th August 2022 and shall be sent by email to the following addresses: 

m_najjar60@cmwu.ps or Majed.Ekky@dorsch.de

The prequalification submissions shall be labelled on the outside with the name 
of the Applicant and as follows: “Prequalification submission for: Multi-Sectoral 
Investment Programme Gaza, Contract 1: Energy Efficiency Measures in Water 
and Wastewater Pumping Facilities, MIP” and must be delivered to the Gaza PMU 
to Mrs. Taghreed Al Khoudary, CMWU at the above address on or before Sunday 
4th September 2022 at 12.00 hours Gaza time. Late submissions will be rejected.

Invitation to Prequalify

Gaza, Palestine

Coastal Municipalities Water Utility )CMWU)

Multi-Sectoral Investment Programme Gaza 

Procurement of Photovoltaics for Pumping in Water and 

Wastewater Facilities, MIP 
BMZ no.: 2018 67 654 (Phase I)
KfW Procurement No.: 508470

ICB No. Contract 2
The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) has arranged finance from the 
Government of the Federal Republic of Germany through the Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) toward the cost of the Multi-Sectoral Investment Programme 
Gaza, and intends to apply part of the proceeds toward payments under Contract 2: 
Photovoltaics for Pumping in Water and Wastewater Facilities, MIP.
The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) now invites sealed applications to 
prequalify from interested applicants for the detailed design, supply and installation of PV 
panels and associated works for existing pumping facilities at 32 no. locations across the 
Gaza Strip. The total Design System Capacity will be approx. 2,350 kWp, ranging from 20 
kWp to 235 kWp per facility. Construction duration is 18 months with a 24 month DNP, 
the Conditions of Contract will be the FIDIC Yellow Book.  
Prequalification will be conducted as specified in the KfW Guidelines for 
Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in 
Financial Cooperation with Partner Countries (“KfW Guidelines”) January 2021.
Interested eligible applicants may obtain further information from: 

Gaza PMU, CMWU 
Palestine University Street, Al Zahraa,Gaza, Palestine

Tel: +972 8 2632060, Fax: +972 8 2632020
Attn: Mr. Maher El Najjar, PMU Director

Email: m_najjar60@cmwu.ps
A complete set of prequalification documents is available to the interested applicants on 
the payment of a non-refundable fee of 100 EUR (One hundred Euros), The method of 
payment will be Bank Deposit to the CMWU, Account No. 1113405, kFw Project, Bank 
of Palestine, Rimal Branch, Prequalification submissions will only be accepted from 
applicants purchasing the prequalification documents.
Questions and requests for clarifications shall be sent no later than Thursday 
18th August 2022 and shall be sent by email to the following addresses: 

m_najjar60@cmwu.ps or Majed.Ekky@dorsch.de
The prequalification submissions shall be labelled on the outside with the name of the 
Applicant and as follows: “Prequalification submission for: Multi-Sectoral Investment 
Programme Gaza,The prequalification submissions shall be labelled on the outside 
with the name of the Applicant and as follows: “Prequalification submission for: 
Multi-Sectoral Investment Programme Gaza, Contract 2: Photovoltaics for Pumping 
in Water and Wastewater Facilities, MIP” and must be delivered to the Gaza PMU, to 
Mrs. Taghreed Al Khoudary, CMWU at the above address on or before Sunday 4th 
September 2022 at 12.00 hours Gaza time. Late submissions will be rejected.

Invitation to Prequalify

Gaza, Palestine

Coastal Municipalities Water Utility )CMWU)

Multi-Sectoral Investment Programme Gaza 

Procurement of Gravity Main and Refurbishment of 

Wastewater Pumping Stations 5, 6A and 7B, MIP 
BMZ no.: 2019 67 751 (Phase II)

KfW Procurement No.: 508471

ICB No. Contract 3

The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) has arranged finance from the 
Government of the Federal Republic of Germany through the Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) toward the cost of the Multi-Sectoral Investment Programme 
Gaza, and intends to apply part of the proceeds toward payments under Contract 3: 
Gravity Main and Refurbishment of Wastewater Pumping Stations 5, 6A and 7B, MIP.
The Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) now invites sealed 
applications to prequalify from interested applicants for the construction of 4.8 
km of DN1500 gravity sewer to divert wastewater flows to the new Gaza City 
Collector; and the refurbishment of the sewage pumping stations nos. 5, 6A 
and 7B in Gaza City. The construction duration is 18 months with a DNP of 12 
months, the Conditions of Contract will be the FIDIC Pink Book.  
Prequalification will be conducted as specified in the KfW Guidelines for 
Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in 
Financial Cooperation with Partner Countries (“KfW Guidelines”) January 2021.
Interested eligible applicants may obtain further information from: 

Gaza PMU, CMWU 
Palestine University Street, Al Zahraa,Gaza, Palestine

Tel: +972 8 2632060, Fax: +972 8 2632020
Attn: Mr. Maher El Najjar, PMU Director

Email: m_najjar60@cmwu.ps

A complete set of prequalification documents is available to the interested 
applicants on the payment of a non-refundable fee of 100 EUR (One hundred Euros), 
The method of payment will be Bank Deposit to the CMWU, Account No. 1113405, 
kFw Project, Bank of Palestine, Rimal Branch, Prequalification submissions will 
only be accepted from applicants purchasing the prequalification documents.
Questions and requests for clarifications shall be sent no later than Thursday 
18th August 2022 and shall be sent by email to the following addresses: 

m_najjar60@cmwu.ps or Majed.Ekky@dorsch.de

The prequalification submissions shall be labelled on the outside with the name of the 
Applicant and as follows: “Prequalification submission for: Multi-Sectoral Investment 
Programme Gaza, Contract 3: Procurement of Gravity Main and Refurbishment of 
Wastewater Pumping Stations 5, 6A and 7B, MIP” and must be delivered to the Gaza 
PMU, to Mrs. Taghreed Al Khoudary, CMWU at the above address on or before Sunday 
4th September 2022 at 12.00 hours Gaza time. Late submissions will be rejected.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
املجــال  يف  املختصــون  يختلــف  ال 
الخطــرة  التداعيــات  عــى  القانــوين 
الســلطة  رئيــس  إصــدار  عــى  املرتتبــة 
بقانــون  القــرارات  مئــات  عبــاس  محمــود 
الزمــن،  مــن  ونصــف  عقــد  نحــو  منــذ 
بهــدف فــرض ســيطرة الســلطة التنفيذيــة 
الفلســطيني؛  القضــاء  عــى  ومصالحهــا 

مستغًل تغييب املجلس الترشيعي.
وبحســب املدير العام للشــؤون القانونية 
فــإن عبــاس  يف الترشيعــي أمجــد األغــا، 
 ،2007 منــذ  بقانــون  قــراًرا   346 أصــدر 
آخرها كان يف مايو/ أيار املايض، وُنرش 

يف الوقائع الفلسطينية.
وأكــد األغــا يف لصحيفــة "فلســطني"، أن 
كل القــرارات بقانــون الصــادرة عــن رئاســة 
السلطة "مرفوضة ألن ليس لها أي مسوغ 

قانوين".
تقويض القضاء

ه إىل أن األصل يف إصدار قرار بقانون  ونبَّ
حسب املادة 43 من القانون األسايس، 
أن يصــدر يف غيــاب املجلــس الترشيعي 
ــل  وبحالــة الــرورة التــي تســتدعي التدخُّ
القــرارات  إن "مجموعــة  العاجــل. وتابــع: 
الســنة  تلــك  منــذ  صــدرت  التــي  بقانــون 
دراســة  حســب  وهــي  وعديــدة،  متنوعــة 
تحليلية ال يتوفر فيها ال صفة الرورة أو 
االســتعجال، ومل تعــرض عــى املجلــس 
له  ا يف غزة وُتعطِّ الترشيعي؛ القائم فعليًّ

السلطة يف الضفة الغربية".
"تصفيــة  منهــا  الهــدف  أن  إىل  وأشــار 
املؤسســات،  بعــض  مــع  حســابات 
لبعــض املصالــح  مــآرب خاصــة  وتحقيــق 

االقتصادية، وترسيخ واقع االنقسام".
ــه األغــا إىل أن القــرارات بقانــون  وبينــا نبَّ
تقــوِّض الســلطة القضائيــة يف فلســطني، 
إىل  خللهــا  مــن  يهــدف  عبــاس  أن  أكــد 

يــده؛  يف  أداة  القضائيــة  الســلطة  جعــل 
الدســتورية  املحكمــة  تشــكيل  بداللــة 
والتــي أصبحــت أداة لتصفيــة الحســابات 
عــى  عــلوة  األطــراف،  مــن  العديــد  مــع 
ذلك عنيَّ عباس رئيس محكمة دستورية 
خلًفــا  قانــوين  غــر  بشــكل  لهــا  وأعضــاء 
الدســتورية  وقانــون  األســايس  للقانــون 

نفسها.
القــرارات  مــن  األخــرة  "الحزمــة  أن  وبــنيَّ 
تتعلــق  عبــاس  عــن  الصــادرة  بقانــون 
والترشيعــات  القضــايئ  املجــال  بتنظيــم 
الجزائيــة،  اإلجــراءات  وقانــون  القضائيــة 
وقــرار بقانــون خــاص بالســلطة القضائيــة، 
املحاكــات،  وأصــول  التنفيــذ  وقانــون 
وجميعهــا أثــارت عاصفــة مــن االنتقــادات 
نقابــة  مــن  ســواء  الشــعبية  والفعاليــات 
الحقوقيــة،  واملؤسســات  املحامــني 
مؤسســات  مــن  العديــد  إليهــا  وانضمــت 
لإلرضابــات  املؤيــدة  املــدين  املجتمــع 
واالعتصامات املوجودة يف املحافظات 

القانونية".
مؤسســات  تصــدي  أهميــة  عــى  د  وشــدَّ
الحقوقيــة  والجهــات  املــدين  املجتمــع 

ورجال القانون لهذه القرارات.
الشــؤون  يف  املختــص  قــال  جهتــه،  مــن 
إن  شــاهني:  حاتــم  املحامــي  القانونيــة 
املجلــس  اختصــاص  القوانــني  إصــدار 
الســلطة  رئاســة  لكــن  فقــط،  الترشيعــي 
أن  رغــم  بقانــون،  قــرارات  إصــدار  قــررت 
أقــر  األســايس  القانــون  مــن   43 املــادة 
هــذا النــوع مــن القوانــني فقــط يف حاالت 

الرورة التي ال تحتمل التأخر.
لرئيــس  يجــوز  ال  الــرورة  هــذه  وبــدون 
الســلطة أن يصــدر قــرارات بقــوة القانــون، 
املجلــس  تعطيــل  مبجــرد  لجــأ  ولقــد 
إىل  الغربيــة  الضفــة  يف  الترشيعــي 
االنقضاض عى كل القوانني الترشيعية، 

وأصــدر عــدًدا كبــًرا مــن القــرارات بقانــون 
كا أضاف شاهني لـ"فلسطني".

ووصــف بعــض القــرارات بقانــون أنهــا يف 
"قمــة الخطــورة"، ومنهــا قانــون املحكمــة 

الدستورية املنشأ منذ عام 2006.
الدســتورية  املحكمــة  أن  وأضــاف: 
األســايس  القانــون  يف  عليهــا  منصــوص 
األســايس  والقانــون   ،2002 األول 
الترشيعــي  املجلــس  أقــر  ولقــد   ،2003
الســابق قانــون املحكمــة الدســتورية ومل 
يف  عبــاس  وجــاء  محكمــة،  حينهــا  يكــن 
ل  وعــدَّ دســتورية  محكمــة  عــنيَّ   2016
وأصبــح  بقانــون،  قــرار  مبوجــب  قانونهــا 
هــذه  وبــدأت  أوســع،  صلحيــات  لديهــا 
املعدلــة  القوانــني  مبوجــب  املحكمــة 
التنفيذيــة،  الســلطة  انتهــاكات  ترشعــن 
الترشيعــي،  ومــن ضمنهــا حــل املجلــس 
بقوانــني  القــرارات  خطــورة  تكمــن  وهنــا 

املحكمة الدستورية.
ألغــت  بقانــون  القــرارات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
املجلــس  وضعهــا  التــي  القوانــني  بعــض 
غــر  الكســب  قانــون  ومنهــا  الترشيعــي، 
املــرشوع، ويقــوم عــى فكــرة مــن أين لك 
هــذا؟ للموظــف العــام أو مــن يضــع يــده 

عى املال العام.
وبــكل ســهولة، جــاء رئيس الســلطة فألغى 
هذا القانون وأقر قانون مكافحة الفساد، 

بحسب شاهني.
جوهريــة  نقطــة  القانونــنْي  بــني  والفــرق 
شــاهني؛  املحامــي  يبــني  كــا  مهمــة، 
فــاألول قائــم عــى فكرة مــن أين لك هذا؟ 
وهــو يوســع دائــرة مســائلة مــن يضــع يــده 
مكافحــة  قانــون  أمــا  العــام،  املــال  عــى 
قائــم  فهــو  عبــاس،  أقــره  الــذي  الفســاد 
هنــاك  أن  النيابــة  تثبــت  أن  فكــرة  عــى 
وهــذه  ســلطة،  واســتغلل  فســاد  حالــة 
املســألة صعبــة كثًرا. وتســاءل املختص 

يف الشــؤون القانونيــة، ملصلحــة َمــن يتــم 
تعديل هذه القوانني؟

وعــدَّ أن القوانــني التــي أدخلــت الســلطة 
ووضعــت  ألغتهــا  أو  عليهــا  تعديــلت 
يــأيت ضمــن  لهــا،  بديلــة  قوانــني جديــدة 
سياســة ممنهجــة تهــدف إىل عــدم إبقــاء 

أي مظهر رشعي يف البلد.
عــدة  لديهــا  الســلطة  شــاهني:  وقــال 
الســيطرة  فــرض  أولهــا  ظاهــرة،  أهــداف 
األمنيــة، والثــاين يتعلــق بالجانــب املــايل 
ومــا يصاحــب ذلــك مــن قوانــني الجبايــة، 
إىل  هــا  منبِّ القضائيــة،  الســلطة  وتطويــق 
انتهــى  الســلطات  بــني  الفصــل  مبــدأ  أن 

مبوجب قرارات بقانون.
الفلســطينيني  نقابــة املحامــني  وتخــوض 
بقانــون  قــرارات  ضــد  األقــوى  هــو  حــراًكا 
مــن  وإســناد  سياســية  نخــب  مبشــاركة 

مؤسسات املجتمع املدين.
أحمــد  املحامــي  نــرش  الســياق،  ويف 
شــواهنة الحاصل عى درجة املاجســتر 
الحقــوق  كليــة  مــن  الجنــايئ  القانــون  يف 
بالجامعة العربية األمريكية، عى حسابه 
مبوقع "فيس بوك"، أمس، منشوًرا حول 
املركزيــة  اللجنــة  لعضــو  عبــاس  تكليــف 
لحركــة فتــح حســني الشــيخ، باالجتاع مع 
نقيــب وأعضــاء مجلــس نقابــة املحامــني 
والعمــل عــى حــل األزمــة القامئــة بســبب 
بالشــأن  املتعلقــة  بقانــون  القــرارات 
تكليــف  عــى  شــواهنة  ــق  وعلَّ القضــايئ. 
يف  وكتــب  الشــيخ،  لحســني  عبــاس 
منشوره أيًضا: "ليس هذا ما يهمنا اآلن،

للجميــع!  معلومــة  قنــوات  لــه  فالتواصــل 
ولــكّل مقــام مقــال يليق بــه. املهم اآلن أن 
األربعــاء)  (اليــوم  غــًدا  األضخــم  الفعاليــة 
يف جنــني؛ ســيكون فيهــا التفــاف شــعبي 
غر مسبوق ومن جميع القطاعات، الكل 

سيشارك وسينزل إىل الشارع".

رام الله/ فلسطني: 
املفتــوح  املحامــني  إرضاب  يدخــل 
اليــوم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
التــوايل،  عــى  الـــ18  يومــه  األربعــاء، 
بقوانــني  القــرارات  إلنفــاذ  رفًضــا 
وقانــون  اإلجرائيــة  للقوانــني  املعدلــة 
تعليــق  اإلرضاب  ويشــمل  التنفيــذ. 
أمــام املحاكــم كافــة  الشــامل  العمــل 
مبختلــف أنواعهــا ودرجاتهــا النظاميــة 
ومحاكــم  واإلداريــة  والعســكرية 
مــع  العليــا  واملحكمــة  التســوية 
اســتثناء الســندات العدلية والطلبات 
املســتعجلة واســرتداد أوامــر الحبــس 
وإخلءات السبيل وما يتعلق باملدد 

القانونية.
املــايض،  متــوز  يوليــو/   17 ومنــذ 
دخــل املحامــون يف إرضاب مفتــوح، 
مــن  عــدد  يف  جزئيــة  إرضابــات  بعــد 
األيام، كا نظموا تظاهرات أمام مقر 

مجلس الوزراء.
لنقابــة  العامــة  الهيئــة  وعقــدت 
األســبوع  هــذا  اجتاًعــا  املحامــني 
املحامــني  مئــات  بحضــور 
األكــر  ُعــدَّ  حشــد  يف  واملحاميــات، 
عــرشات  قبــل  النقابــة  إنشــاء  مــن 
لللتفــاف  منهــم  "تأكيــًدا  الســنني، 
النقــايب  والحــراك  املجلــس  حــول 

املهني"، وفق النقابة.
تعليــق  فعاليــات  أن  عــى  وشــددت 
العمــل والتظاهــرات تــأيت التزاًمــا مــن 
العامــة  هيئتــه  بقــرار  النقابــة  مجلــس 
والعدالــة  الحريــة  أجــل  مــن  املقاتلــة 
يف مواجهــة التغــول والتفرد واإلطاحة 
الســلطات  بــني  الفصــل  مببــادئ 
واســتقلل القضــاء وســيادة القانــون، 
وتنفيًذا إلرادة الهيئة العامة ووضعها 

موضع التنفيذ اآلمن.
ومــن املقــرر أن ُتنظم النقابة اعتصاًما 

ــا، اليــوم األربعــاء، أمــام محكمــة  مركزيًّ
بداية وصلح جنني.

الفعاليــات  النقابــة  مجلــس  ودعــا 
والنقابيــة  والشــعبية  الوطنيــة 
واملواطنــني كافــة يف محافظــة جنــني 
االعتصــام  يف  الواســعة  للمشــاركة 

واملسرة السلمية.
عــرشات  رشع  الســياق،  ويف 
املحامــني يف الضفــة، أول مــن أمس، 
لســجل  االنتقــال  طلبــات  توقيــع  يف 
إطــار  يف  املزاولــني؛  غــر  املحامــني 
االحتجاجــات عــى القــرارات بقوانــني 
املعدلــة الصــادرة عــن رئيــس الســلطة 

محمود عباس.
وقال نقيب املحامني ســهيل عاشــور 
انتهــاء  عقــب  صحفــي،  مؤمتــر  يف 
للمحامــني  العامــة  الهيئــة  اجتــاع 
رفــع  قــررت  "النقابــة  إن  اللــه:  بــرام 
ســقف املطالبــات مبــا يخــص الحراك 
الفعاليــات  وتــرة  ورفــع  النقــايب، 

دامًئا".
وأضــاف أن "النقابــة تــويص باالنتقــال 
غــر  املحامــني  ســجل  إىل  الطوعــي 
املزاولــني، وتفويــض مجلــس النقابــة 

بقبــول الطلبــات يف الوقت الذي تراه 
مناسًبا، وفقا للمصلحة العامة ووفًقا 

للحراك النقايب".
وتشــهد الضفــة احتجاجــات مــن نقابة 
أمــام  للعمــل  وتعليًقــا  املحامــني 
بقوانــني  للقــرارات  رفًضــا  املحاكــم 
وقانــون  اإلجرائيــة  للقوانــني  املعدلــة 

التنفيذ.
بقوانــني  القــرارات  أبــرز  وتتضمــن 
وقانــون  اإلجرائيــة  للقوانــني  املعدلــة 
التنفيــذ: انتهــاك ضانــات املحاكمة 
العادلــة، قرينــة الــراءة اللصيقــة بــكل 
إنســان، حرمــان املواطنــني مــن حقهم 
الطبيعــي  قاضيهــم  أمــام  املثــول  يف 
عــى وجــه الرسعــة، املســاس مببــدأ 
وعلنيــة  درجتــني  عــى  التقــايض 
نظامنــا  عليهــا  يقــوم  التــي  املحاكمــة 

القضايئ.
الدفــاع  بحــق  اإلخــلل  تتضمــن  كــا 
الشــهود  إحضــار  مســؤولية  بإناطــة 
باملتهــم وهــو واجُب املكلفني بإنفاذ 
القوانني، واملساس بالقوة التنفيذية 
واإلخــلل  التنفيذيــة  لألســناد 

بإجراءات التبليغ.

ساهمت في تراجع المنظومة القضائية وحالة حقوق اإلنسان

القــرارات بقــانون.. مصالـح "التنفيذية" 
على حســاب مبدأ الفصــل بين السلطات

18 يوًما على إضراب المحامين 
المفتـوح رفًضا لقـرارات عباس

اعتصام سابق للمحامين رفًضا لقرارات عباس    ) أرشيف (
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إعالن إجراء انتخابات لجمعية رجال األعامل الفلسطينيني
محافظات غزة -فلسطني

2025-2022

تقــرر  قــد  بأنــه  للجمعيــة،  العامــة  الهيئــة  أعضــاء  للســادة  االنتخابيــة  اللجنــة  تعلــن 
انتخابــات مجلــس اإلدارة  2022/08/20 إلجــراء  الســبت املوافــق  يــوم  تحديــد 
الجديد لدورة )2022–2025( يف املقر الجديد للجمعية -شارع بريوت -بجوار 

وزارة الرتبية والتعليم، عىل أن تكون الرتتيبات املتعلقة باالنتخابات كاآليت:
1. إن آخــر ميعــاد لتســديد رســوم العضويــة املســتحقة عــن الســنوات الســابقة 

حتــى عــام 2022 واالنتســاب، هــو يف متــام الســاعة الثالثــة مــن ظهــر يوم الســبت 
2022/08/06 مبقــر الجمعيــة، وكل مــن يتخلــف عــن هــذا امليعــاد ال يحــق لــه 

املشاركة يف الرتشيح أو االنتخاب، وإعالن الكشف الناخبني مساًء نفس اليوم.
2. ســيتم البــدء يف اســتالم االعرتاضــات خطيــًا عــىل كشــف الناخبــني حتــى 

يوم األحد 2022/08/07  وحتى الســاعة الثالثة من ظهر نفس اليوم مبقر 
الجمعية، وسيتم البت يف هذه االعرتاضات يف نفس اليوم.

3. يفتــح بــاب الرتشــيح النتخابــات مجلــس اإلدارة الجديــد اعتبــاًرا مــن الســاعة 

التاســعة صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 2022/08/08، وســيغلق بــاب الرتشــيح 
يف متــام الســاعة الثالثــة مــن عــر يــوم األربعــاء 2022/08/10، وعــىل كل مــن 
يرغب برتشيح نفسه تعبئة النموذج املعد لذلك، ودفع الرسوم املقررة حسب 
قرار مجلس اإلدارة والبالغة )$1000( )ألف دوالر أمرييك ال غري( غري مســرتدة 
وذلك ملنصبي رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة، و)$500( )خمســائة دوالر 
أمريــيك ال غــري( غــري مســرتدة ملنصــب عضــو مجلــس اإلدارة، ويتــم تقدميــه إىل 

مدير الجمعية ويأخذ رقم مسلسل وإيصال بدفع املبلغ نقدًا.
4. ســيتم اإلعــالن عــن أســاء املرشــحني الراغبــني يف الرتشــح لالنتخابــات صبــاح 

يــوم الخميــس املوافــق 2022/08/11، وذلــك لالعــرتاض أو ســحب الرتشــيح ملــن 
يرغب، وذلك حتى مساء يوم األحد املوافق 2022/08/14 الساعة الثالثة عرًا.

املوافــق  االثنــني  يــوم  االعــرتاض  او  الســحب  طلــب  يف  النظــر  ســيتم   .5

2022/08/15، ونــر الكشــف النهــايئ املعتمد مــن اللجنة االنتخابية يوم 

الثالثاء املوافق 2022/08/16.
6. يفتــح بــاب الدعايــة االنتخابيــة لجميــع املرشــحني مــن صبــاح يــوم الثالثــاء 

املوافــق 2022/08/16، وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/08/18، 
مع االلتزام بالضوابط مبا ال يتعارض مع القوانني واألنظمة.

الســبت  يــوم  مــن  الحاديــة عــر صباحــًا  الســاعة  التصويــت  بــاب  7. يفتــح 

املوافق 2022/08/20 ويغلق يف متام الســاعة الخامســة مســاًء من نفس 
اليوم، وسيتم فرز األصوات يف نفس اليوم ويف مقر الجمعية الجديد.

لكــم  شــاكرين  أعــاله  ورد  مبــا  االلتــزام  األعضــاء  اإلخــوة  جميــع  عــىل  يجــب 
       رئيس اللجنة االنتخابيةتعاونكم الجاد واملخلص.

      م. محمد الوزير

دعوة تقديم عطاءات
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عن طــرح عطاء )2022/11م( مروع 
ترميــم مــدارس األيتــام، فعــىل الراغبني يف االشــرتاك بالعطاء املذكور أعاله 
البلــح املعســكر  بديــر  الكائــن  الجمعيــة، يف مقرهــا  الــركات مراجعــة  مــن 
-صالــة النخيــل، للحصــول عــىل رزمــة العطــاء وذلــك خــالل ســاعات الــدوام 

الرسمي من الساعة الثامنة– وحتى الواحدة ظهًرا.
مقدمة العطاء:

1. تقدم األسعار بالدوالر شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم الخميس 2022/08/04م يف دائرة املشرتيات.

3. االجتــاع التحضــريي يــوم االثنــني 2022/08/08م الســاعة 10 صباًحــا 

يف مقر مدرسة خديجة.
الســاعة  أقصــاه  دائــرة املشــرتيات يف موعــد  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11:30 من يوم الثالثاء املوافق 2022/08/09م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنــيك صــادر مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن 
إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 

ملدة 90 يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.
7. عىل املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% 

من إجايل قيمة العطاء.
8. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. إرفاق شهادة خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء قابل للتجزئة.

11. رشاء العطاء )200( شيقل غري مسرتد.

12. رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

13. تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق املناقصة.

14.لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال 0599530401.

15.يجب أن تكون الركة املتقدمة لها خربة يف البناء واملقاوالت وتقدم ما يثبت ذلك.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشرتيات 

إعالن مناقصة رقم )2022/05(
مرشوع إنشاء وتركيب محطات تحلية مياه
تعلن جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واإلنساين -مكتب غزة

للــروط  تبعــًا  وذلــك  ميــاه  تحليــة  محطــات  وتركيــب  إنشــاء  عطــاء  طــرح  عــن 
ذات  الــركات  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
مقــر  مراجعــة  بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
الجمعيــة الكائــن غــزة- الســامر –عــارة املدينــة –الطابــق الثالــث، وذلــك خالل 
الواحــدة ظهــرًا،  التاســعة صباحــًا وحتــى  الســاعة  مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات 
للحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:

1. أن تكــون الركــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــاًل 

ومصنًفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.
دوالر  ألفــي   )2000$( بقيمــة  عطــاء  دخــول  بنكيــة  كفالــة  إرفــاق  يجــب   .2

أمرييك من قيمة العطاء من أحد البنوك من بنك الوطني اإلسالمي أو بنك 
الربيد أو بنك اإلنتاج أو أي بنك معتمد لدى سلطة النقد ملدة سنة كاملة.
3. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة %10 من 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة سنة كاملة.
4. إرفاق شهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

5. يبــدأ رشاء العطــاء ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 2022/08/03 وحتــى يــوم 

االثنني 2022/08/08 الساعة الثانية عرة ظهًرا.
الســاعة  حتــى   2022/08/09 الثالثــاء  يــوم  العطــاء  دفاتــر  تســليم  يتــم   .6

العارشة والنصف صباحًا.
7. فتح املظاريف يتم يف جلسة علنية من نفس يوم الثالثاء 2022/08/09 

الساعة الحادية عرة صباحًا يف مقر الجمعية.
8. يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــىل أكــر مــن رشكــة علــًا بــأن املــروع 

يحتمل عدًدا أكر من محطة يف وقت غري متزامن.

9. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

10. األسعار بعملة الدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

11. مثن نسخة العطاء 100 دوالر غري مسرتدة.

12. أجرة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

13. للمراجعة واالستفسار االتصال عىل رقم 0594160009.

جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واإلنساين

إعالن طرح عطاء تشطيب + صب سقف مبنى
تعلن جمعية الزكاة اإلسالمية -لجنة زكاة غزة عن طرح عطاء:

مثن كراسةاسم العطاءرقم العطاء
 العطاء

كفالة دخول
 العطاء 

GZ-2022 -008 مبنى المجمع
400 شيقلالخيري

2 % من 
قيمة العطاء

وذلك ضمن الشروط التالية:
1. المؤهلون لالشــتراك بالعطاء: كل متقدم للعطاء ســواء كان منفردًا 
الفلســطينيني،  املقاولــني  اتحــاد  لــدى  واملصنفــني  آخريــن  مــن  مؤتلفــًا  أو 

ويشرتط ملن يرغب بالتقدم للعطاء ما يأيت:
• أن تكون درجة تصنيف املقاول الرئييس )مباٍن وإنشاءات( درجة أوىل + درجة ثانية.
• يشرتط أن يكون املقاول قد سبق له تنفيذ أعال مشابهة مع تقديم ما يثبت ذلك.

2. الحصــول علــى وثائــق العطــاء: ميكــن للراغبــني باالشــرتاك يف هــذا العطــاء 
الحصــول عــىل نســخة مــن كراســة العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن بشــارع أحمــد عبــد 
العزيز – برج ديانا – الطابق األول خالل ساعات الدوام الرسمي )08:00 صباحًا حتى 
01:30 بعد الظهر( يوميًا ما عدا الجمعة مقابل مبلغ 400 شيقل غري مسرتدة وذلك 

ابتداء من صباح يوم الثالثاء 2022/08/02 وحتى نهاية دوام األحد 2022/08/14.
3. الزيارة الميدانية للموقع: من الساعة 10:00 صباحا وحتى 11:00 

يوم االثنني 2022/08/08.
4. االجتمــاع التمهيــدي: ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للمــروع يــوم 
االثنــني 2022/08/08 الســاعة 11:00 صباحــًا مبقــر الجمعيــة للــرد عــىل 

استفسارات املتقدمني للعطاء.
5. كفالــة الدخــول للعطــاء: قيمتهــا 2 % مــن قيمــة العطــاء وتكــون عــىل 
هيئــة كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة 
النقد الفلسطينية ويكون رسيان الكفالة مدة )90 يوًما( من التاريخ املحدد 

لتسليم العطاء وترفق داخل مظروف العطاء.
6. تســليم العطاء: يتم تســليم مغلف العطاء مغلق ومختوم يف صندوق 
العطــاءات املغلــق ويحمــل رقــم واســم العطــاء وذلــك مبقــر الجمعيــة مبوعــد 
أقصــاه الســاعة 12:00 مــن ظهــر يــوم األحــد 2022/08/14 ولــن يتــم النظــر 

ألي عطاء يتم تقدميه بعد املوعد.
7. فتــح المظاريــف: يكــون فتح املظاريف متام الســاعة 12:30 مــن ظهر يوم 
األحد 2022/08/14 مبقر الجمعية وبحضور من يرغب من ممثيل الركات.

8. يجب إرفاق املستندات التالية مع العطاء:

1. قامئة مبشاريع آخر 3 سنوات.        2. شهادة تصنيف الركة. 

3. خلوات طرف رضيبية سارية املفعول.

9. أجور اإلعالن بالصحف وملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء وتسدد 

للجمعية فور توقيع العقد.

رام الله-غزة/ جال غيث:
طرحــت فصائــل وقــوى وشــخصيات فلســطينية 
خــالل األشــهر واألعــوام املاضيــة عــدة مبادرات 
للخروج من املأزق الفلسطيني الراهن وتحقيق 
آخرهــا  وكان  االنقســام،  وإنهــاء  املصالحــة 
"وثيقــة اإلنقــاذ الوطنــي"، ولكــن مــا جمــع هــذه 
املبــادرات هــو تجاهــل الســلطة لهــا وماطلتهــا 
يف االســتجابة ملطالــب الشــعب الفلســطيني 
الرئاســية  االنتخابــات  وإجــراء  االنقســام  بإنهــاء 
وإصــالح  الوطنــي،  واملجلــس  والتريعيــة 

منظمة التحرير.
يف  فلســطينية  شــخصية   67 وأطلقــت 
مقدمتهــم رئيــس امللتقى الوطني الدميقراطي 
د.نــارص القــدوة القيــادي املفصــول مــن حركــة 
سياســية  مبــادرة  يوليــو،  متــوز/   27 يف  فتــح، 
إلنهــاء االنقســام، وإعــادة بنــاء النظــام الســيايس 

الفلسطيني وتوحيده.
الواســع  للتغيــري  تصــّوًرا  املبــادرة  وتطــرح 
والعميق، الذي يتضمن إعادة بناء املؤسسات 
الفلســطينية خاصــة منظمــة التحريــر، مــن خالل 
مجلس وطني جديد عاده االنتخابات العامة، 
وإنهــاء االنقســام واســتعادة الوحــدة، وتشــكيل 

حكومة جديدة.
واعتربت الوثيقة، أن الخطوة العملية إلنجاز ما 
ســبق، ميكــن أن يتحقــق عــرب عقــد لقــاء وحــوار 
وآليــة  التصــّور  عــىل  التوافــق  إىل  يقــود  وطنــي 

االنتقال.
تراجع القضية

وفــق  الوطنــي،  اإلنقــاذ  مبــادرة  أهميــة  وتنبــع 
غــوش،  أبــو  نهــاد  الســيايس  الكاتــب واملحلــل 
أنهــا تــأيت يف لحظــة انهيــار كامــل وتراجــع كبــري 
زيــارة  بعــد  خاصــة  الفلســطينية  القضيــة  يف 
الــذي  للمنطقــة  بايــدن  جــو  األمــرييك  الرئيــس 
ــا  أمنيًّ ــا  إرسائيليًّ شــأًنا  باعتبارهــا  معهــا  تعامــل 

ا. ا وليس وطنيًّ واقتصاديًّ
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  غــوش  أبــو  وقــال 
املبــادرة جــاءت يف ظــل تراجــع مكانــة وشــعبية 
باتــت  التــي  الســلطة وحالــة االنفــالت  ورشعيــة 
الحيــاة  مجــاالت  كل  يف  نفســها  عــن  تعــرّب 
واستمرار التدهور الحاد يف الحالة الفلسطينية 

واالستكانة السياسية.
توقيــت  أن  الســيايس  الكاتــب واملحلــل  ورأى 
املبــادرة مهــم جــًدا خاصــة يف ظل تــردي الحالة 
الوضــع  اســتمر  حــال  "يف  مضيًفــا:  الوطنــي، 
القضيــة  تصفيــة  سنشــهد  عليــه  هــو  مــا  عــىل 

الفلسطينية وإطالة معاناتنا إىل أمد طويل".
وذكــر أن املبــادرة تحــاول الرتكيــز عىل القواســم 
املشرتكة لكل األطراف الفلسطينية وال تسعى 

لفرض وجهة نظر سياسية دون أخرى، الفًتا إىل 
أن املبادرة ال تتعامل فقط مع القوى الرســمية 
التــي ســبق أن اتفقــت عــىل املبــادرات بل وتقر 

بوجود قوى جديدة يف املجتمع.
غــوش، صيغــة  أبــو  بحســب  املبــادرة،  وتقــرتح 
كتشــكيل  الراهــن  املــأزق  مــن  للخــروج  عمليــة 
هيئة توافقية انتقالية ملدة عام ثم تعيد األمور 
الســيايس  النظــام  بــأن  واإلقــرار  الشــعب،  إىل 
الفلســطيني وصــل إىل مــأزق ال ميكــن الخــروج 
صنــدوق  إىل  والذهــاب  بنائــه  بإعــادة  إال  منــه 

االقرتاع. 
عمــيل،  جهــد  إىل  تحتــاج  املبــادرة  أن  وأكــد 
مؤثــرة  قــوة  إىل  تتحــول  يك  النــاس  وميتلكهــا 
ضاغطة عىل أصحاب القرار لتنفيذها، مشدًدا 
"نريــد مبــادرة تتحــول إىل خطــوات عمليــة عــىل 

األرض".
ضغط شعبي

لتوثيــق  "قامــات"  مؤسســة  مديــر  قــال  بينــا 
النضــال الوطنــي الفلســطيني أنــس األســطة: إن 
وثيقة اإلنقاذ الوطني جاءت للخروج من املأزق 

الفلسطيني الراهن.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  األســطة  وأضــاف 
الوثيقــة جــاءت يف ظــل حالــة االنحدار التي مير 
وتحســني  الفلســطيني،  الوطنــي  املــروع  بهــا 

الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا.

مــع  الــراكات  خــالل  ومــن  ســيتم  أنــه  وبــنّي 
املؤسسات والشخصيات الفلسطينية تشكيل 
الســلطة  قيــادة  عــىل  ضاغــط  فلســطيني  لــويب 
مــن أجــل إحــداث تغيــري يطلبــه الشــارع كإجــراء 
وإصــالح  والرئاســية،  التريعيــة  االنتخابــات 
منظمة التحرير، وانتخاب مجلس وطني جديد 

يضم كل القوى الفلسطينية.
وتابــع: إن مــا مييــز املبــادرة أنهــا ال تندرج تحت 
مظلة شخص أو فصيل معني بل جاءت بإجاع 
من الشــخصيات الوطنية والسياســية التي رأت 
املبــادرة  أن  إىل  الفًتــا  تغيــري،  إجــراء  بــرضورة 
وهــي مفتوحــة  الفلســطينية  الفئــات  تضــم كل 
ألحــد،  بديــاًل  نفســها  تطــرح  وال  الجميــع  عــىل 
املبــادرة،  تبنــت  التــي  الشــخصيات  وأبقــت 
البــاب مفتوًحــا أمــام جميــع األطــراف التــي تقبل 
الخطــوط العامــة املطروحة، خاصة الحاجة إىل 
التغيــري الواســع العميــق، ورضورة الذهــاب إىل 

انتخابات عامة. 
أسباب الفشل

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  قــال  جانبــه،  مــن 
هاين املري: إن فشل الحوارات واملبادرات 
أصحــاب  لتعــرض  الرســمية،  وغــري  الرســمية 
النافــذة  القــوى  مــن  للخســارة  املبــادرات  هــذه 
الوضــع  باســتمرار  املصلحــة  أصحــاب  ومــن 
الفلسطيني السيئ املنقسم عىل نفسه بعمق 
عــىل مــا هــو عليــه. وأضــاف املــري لصحيفــة 
إىل  ســعت  التــي  املبــادرات  أن  "فلســطني" 
أخــذت  واملنظمــة،  والشــعب  القضيــة  إنقــاذ 
الرســمية،  الفلســطينية  الحــوارات  أشــكال 
الفصائــل،  وقعتهــا  اتفاقيــات  إىل  وانتهــت 
التــي  االتفاقــات  ومــن  أو جزئيــة.  كليــة  وكانــت 
وقعتهــا الفصائــل: وثيقــة "الوفــاق الوطنــي" يف 
عــام 2006، وإعــالن صنعــاء 2008، واتفاقيــة 
و2017،   ،2011 القاهــرة  يف  املصالحــة 
الشــاطئ  وإعــالن   ،2012 الدوحــة  وإعــالن 
2014، وحــوارات موســكو 2019، وتفاهــات 

إســطنبول عــام 2020، وأخــرًيا حــوارات الجزائــر 
التي مل تستكمل يف عام 2021".

تجاهلــت  والحــوارات  االتفاقــات  أن  واعتــرب 
أهمية االتفاق عىل الربنامج السيايس الوطني، 
والشــكلية،  اإلجرائيــة  الجوانــب  عــىل  وركــزت 
وطنيــة  وحــدة  أو  وفــاق  تشــكيل حكومــة  مثــل: 
الذهــاب إىل االنتخابــات حيًنــا آخــر،  أو  حيًنــا، 
حيًنــا،  الوطنــي  املجلــس  وتشــكيل  عقــد  أو 
كطبيعــة  الجوهريــة،  القضايــا  وتجاهلــت  كــا 
الفلســطيني،  الســيايس  والنظــام  املرحلــة، 
وأهميــة مراجعــة التجــارب الســابقة قبــل أوســلو 

وما بعده.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
استيقظت الشابة ميسون عرار مبكًرا، وبدأت يف 
تجهيــز والدتهــا املريضة، متهيــًدا لنقلها إىل أحد 
وســط  والبــرية  اللــه  رام  مبحافظــة  املستشــفيات 
عنــد  تفاجــأت  لكنهــا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
جهــاز  عنــارص  بهجــوم  املستشــفى  إىل  وصولهــا 

األمن الوقايئ التابع السلطة عليها واعتقالها.
ابنتهــا  لــرتك  ميســون  والــدة  دمــوع  تشــفع  مل 
وشــأنها، بــل اختطفوهــا مــن بــني يديهــا ووضعوها 
يف جيــب عســكري، وتركوهــا وحدها دون مرافقة 
عــىل بوابــة املستشــفى، حتــى وصلــت مبســاعدة 

آخرين إىل بيتها دون ابنتها.
عمــت  بيتهــا  إىل  املريضــة  الوالــدة  عــودة  وعنــد 
أطفــال  وعــىل  عليهــا  الشــديد  الخــوف  مــن  حالــة 
ميســون وأشــقائها، ألن اختطاف امرأة من الشــارع 

بهذا الشكل "من الخطوط الحمراء".
بعــد ســاعات علمــت العائلــة أن ميســون موجــودة 
ويتــم  الوقــايئ،  األمــن  جهــاز  ســجون  أحــد  يف 
لشــقيقها  ماليــا  مبلغــا  إلرســالها  معهــا  التحقيــق 
األســري ســعيد عــرار، املحكــوم باملؤبــد و20 عاًما 

يف سجون االحتالل.
يقــول عبــد اللــه، شــقيق ميســون: "بــدأت القصــة 
حني وصل إىل شقيقتي استدعاء من جهاز األمن 
الوقــايئ، للحضــور إىل مقــره األمنــي للتحقيــق، إال 
أنهــا رفضــت الذهــاب، ألنهــا امــرأة وزوجهــا أســري، 

فكيف ميكن التحقيق مع امرأة أو اعتقالها؟".
وأوضــح عــرار لصحيفــة "فلســطني" أن جهــاز األمن 
الوقــايئ اختطــف شــقيقته مــن أمــام املستشــفى 
حيــث  بيتونيــا،  يف  معتقالتــه  أحــد  إىل  وحولهــا 

تتعلــق  ألســباب  كامــال  يومــا  زنازينــه  يف  مكثــت 
شــقيقنا  إىل  "الكنتينــا"  مصاريــف  بإرســالها 
خلفيــة  عــىل  هنــاك  مكثــت  أنهــا  ا  عــادًّ األســري، 

أسباب غري قانونية.
وأشــار إىل أن محكمة الســلطة قررت أمس اإلفراج 
عن شقيقته مقابل دفع كفالة نقدية قدرها 500 

دينار أردين، وهو ما تم بالفعل.
أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة  أكــدت  بدورهــا 
قــرار  عــىل  الحصــول  مــن  متكنــت  أنهــا  العدالــة" 
باإلفــراج عــن املعتقلــة السياســية "عــرار" بكفالــة 

نقدية قدرها 500 دينار أردين.
وأوضحت املجموعة يف بيان لها أنه منذ اعتقال 
ميســون متــت متابعــة قضيتهــا حتــى تــم الحصــول 

عىل قرار باإلفراج عنها.
وشــددت عــىل أنهــا تنظــر ببالــغ الخطــورة للتطــور 
الشــابة  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  باعتقــال  الحاصــل 
عــرار، ضمــن منهجيــة تســتهدف اســتدعاء أمهــات 
معهــن  للتحقيــق  والشــهداء  األرسى  وشــقيقات 

عىل خلفيات سياسية.

والحقــوق  للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  وأدان 
فلســطني-غزة جرميــة اعتقــال الفتــاة "عــرار" مــن 
خــالل  أمــس،  مــن  أول  مســاء  املستشــفى  أمــام 
أنهــا  بزعــم  القلــب،  مريضــة  لوالدتهــا  مرافقتهــا 

تحول أموااًل لألرسى.
وأشــار املركز يف بيان له أمس إىل أن جهاز األمن 
الوقــايئ ســبق وأرســل للفتــاة عــرار اســتدعاء لهــا 
أنــه ينظــر بقلــق  لكنهــا رفضــت الذهــاب، مضيًفــا 
الضفــة  يف  الداخــيل  املشــهد  لتطــورات  بالــغ 
الحقــوق  متــس  التــي  واالنتهــاكات  الغربيــة، 
الســلطة،  أمــن  أجهــزة  متارســها  التــي  والحريــات 
واســتدعاء املواطنني بســبب تعبريهم ومارســة 

حقوقهم وحرياتهم.
قواعــد  ملدونــة  انتهــاكا  "عــرار"  اعتقــال  واعتــرب 
القوانــني  بإنفــاذ  املكلفــني  املوظفــني  ســلوك 
التــي شــددت عــىل أن يكــون اســتخدام القــوة أمــرا 
يســتخدموا  وأن  الحــدود،  أضيــق  ويف  اســتثنائيا 
القــدر املعقــول مــن القــوة لتفــادي وقــوع الجرائم، 
إال أن أجهــزة أمــن الســلطة أفرطــت يف اســتخدام 
القــوة ومل تــراِع ظــرف والدتهــا الصحــي، فضــال عــن 
أن ســبب االعتقــال ميــس حقهــا يف حريــة الــرأي 

والتعبري.
ودعــا املركــز إىل تدخــل جــاد مــن جميــع الجهــات 
واملؤسســات الحقوقيــة والشــخصيات املســتقلة 
تعديــا  تعــد  التــي  الترفــات،  هــذه  مثــل  لوقــف 
لــكل  املكفولــة  والحريــات  الحقــوق  عــىل  ســافرا 
مواطــن، مبــا يضمــن حريــة الــرأي والتعبــري ووقــف 
سياسة االعتقال السيايس وتوجيه االستدعاءات 

للنشطاء السياسيني.

نابلس-غزة/ أدهم الريف:
حّمل النائب الثاين لرئيس املجلس التريعي 
د.حســن خريشــة السلطة برئاســة محمود عباس 
مســؤولية انســداد األفق الســيايس الفلسطيني، 
والواليــات  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــع  بالراكــة 
املتحدة األمريكية.ونتج عن هذا االنسداد، كا 
قــال خريشــة لصحيفــة "فلســطني"، عــدم تحريــر 
األرض، أو إعــالن الدولــة املســتقلة وعاصمتهــا 

االقتصــاد،  تطــور  وعــدم  الريــف،  القــدس 
وإغالق السبل أمام الشباب املحبط.

ولفــت إىل تطــور املقاومــة يف الضفــة الغربيــة 
املحتلة بشكل نوعي، وأن ذلك يظهر من خالل 
قــوات  اقتحــام  عنــد  تندلــع  التــي  املواجهــات 
االحتــالل القــرى واملدن، خاصــة جنني ونابلس، 
انتفاضــة شــاملة  "نحــن يف طريقنــا إىل  مؤكــدا 
املقاومــة  خلــف  تقــف  النــاس  أن  اعتبــار  عــىل 

واملقاومــني، ونــرى كيــف لجاهري شــعبنا تخرج 
لتشييع جثامني الشهداء أو عندما يكون هناك 

اعتداء عىل أي شخص فلسطيني".
وأشــار إىل أنــه أمــام تطــور املقاومــة فإن الســلطة 
وتبيــع  "أوســلو"،  اتفاقيــة  عــىل  تراهــن  تــزال  ال 
إمكانيــة تحقيــق تســوية  للشــعب حــول  أوهاًمــا 
سياســية، يف املقابــل يرفــض االحتــالل االلتــزام 

باالتفاقية.

هل تتلقف السلطة "مبادرة اإلنقاذ الوطني" 
للخروج من "المأزق الفلسطيني"؟   

أبو غوش: 
جاءت المبادرة في 
لحظة انهيار اكمل 

وتراجع في القضية 
األسطة: 

سُيشكَّ لوبي 
فلسطينـــي 

ضاغط على قيادة 
السلطة إلجراء التغيير

المصري:
 فشل االتفاقات 
السابقة لتجاهل 

أهمية االتفاق على 
البرنامج السياسي 

"شعبنا في طريقه إلى انتفاضة شاملة"
خريشة لـ"فلسطين": السلطة شريكة في 
المســؤولية عن  انسداد األفــق السياسي

   تركوا والدتها المريضة وحدها.. 
تفاصيل مؤلمة العتقال أمن السلطة الفتاة "عرار"

ميسون عرار
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االتحـاد األوروبي 
واالنتخابات الفلسطينية

طالب االتحاد األورويب هذا األســبوع الســلطة الفلســطينية 
يتــم  وأن  فــوري  وبشــكل  عاجلــة  انتخابــات  إجــراء  بــرورة 
تحديــد موعــد لهــا. تــأيت مطالبــة االتحــاد األورويب متزامنــة 
يــورو   مليــون   15.6 قدرهــا  ماليــة  مســاهمة  تقدميــه  مــع  
الغربيــة  الضفــة  مــن  الطبيــة  التحويــات  تكاليــف   لتغطيــة 

وقطاع غزة  إىل املشايف الفلسطينية رشقي القدس.
املاليــة  املســاعدات  يف  زيــادة  هنــاك  أن  مؤخــًرا  الحظنــا 
املقدمــة للفلســطينيني، ســواء مــن االتحــاد األورويب أو مــن 
أمريــكا أو حتــى مــن جانــب االحتــال اإلرسائيــي مــن خــال 
وخاصــة  الكيــان  يف  الفلســطينيني  العاملــني  عــدد  زيــادة 
ليســت  املســاعدات  تلــك  أن  شــك  ال  غــزة.  قطــاع  مــن 
إنســانية وإمنــا مــن أجــل أهــداف تســعى الواليــات املتحــدة 
إىل تحقيقهــا بالتعــاون مــع االتحــاد األورويب لصالــح الكيــان 
ــا هو حامية الســلطة  اإلرسائيــي، وأهــم تلــك األهــداف حاليًّ
وهــذا  حــامس  حركــة  وإضعــاف  االنهيــار  مــن  الفلســطينية 
أن  نســتغرب  ال  ولذلــك  قبــل،  مــن  االحتــال  أعلنــه  هــدف 
يكــون الدعــم املــايل متزامًنــا مــع محاولــة زعزعــة األمــن يف 
قطــاع غــزة وهــذا مــا تحدثت عنه بإســهاب يف مقــال بعنوان 
"غزة والهجوم غري املربر" نرشته قبل شهر ونصف يف هذه 

الزاوية.
الســلطة  مطالبــة  مــن  األورويب  االتحــاد  هــدف  هــو  مــا  إذن 
افرتضنــا حســن  إذا  فوريــة؟  انتخابــات  بإجــراء  الفلســطينية 
هــو  األورويب  االتحــاد  دافــع  فــإن  مســتبعد  أمــر  وهــو  النيــة 
الرغبة يف تحسني أداء السلطة الفلسطينية ودفعها للعمل 
التــي  أقــل للمحافظــة عــى األمــوال  أكــر وفســاد  بشــفافية 
تقدمها، وإذا نظرنا إىل املسألة مبوضوعية نجد أن االتحاد 
األورويب مل يهتــم بالشــفافية مطلًقــا منــذ تأســيس الســلطة 
الفلسطينية، ورمبا تكون مطالبته بإجراء االنتخابات ما هي 
إال وســيلة ضغط عى الســلطة الفلســطينية لتنفيذ سياســة 
االتحــاد والخضــوع الشــرتاطاته كــام هــو األمــر فيــام يخــص 
تغيري املنهاج الفلسطيني والذي ُأثري قبل أسابيع وقيل إن 

السلطة رفضت الخضوع له.
األصــل أن نكــون  األكــر حرًصــا عــى مصالحنــا وليــس هنــاك 
تحقيقهــا،  يف  مســاعدتنا  إىل  تســعى  خارجيــة  جهــة  أي 
ا، وإذا أردنــا أن نعيــش يف  واالنتخابــات العامــة مطلًبــا شــعبيًّ
ظــل مــن ميثلنــا ال بــد من الســعي الحثيث مــن أجل إجرائها، 
أمــا التمســك بالوضــع القائــم وتعطيــل االنتخابــات وتعطيــل 
املجلــس الترشيعــي والحياة السياســية برمتها فلن يضعف 
ا عــى مــن يتجنــب االنتخابــات  املقاومــة بــل ســريتد ســلبيًّ

والوحدة وترتيب البيت الداخي .
 

الجامعة اإلسالمية – غزة
طرح عطاء رقم 16/ل/22-21

الذاتيــة  الخدمــة  لماكينــات  مواقــع  لتلزيــم 
)مشــروبات ســاخنة، وباردة، وشــيبس وأجوزات( 

في الجامعة اإلسالمية بغزة
 تعلــن دائــرة اللــوازم واملشــرتيات بالجامعــة اإلســامية بغــزة عــن نيتهــا تلزيــم 
وشــيبس،  وبــاردة،  ســاخنة،  )مرشوبــات  الذاتيــة  الخدمــة  ملاكينــات  مواقــع 
الراغبــني  فعــى  والوســطى،  بغــزة  اإلســامية  الجامعــة  يف  وأجــوزات( 
اإلســامية  بالجامعــة  واملشــرتيات  اللــوازم  دائــرة  مراجعــة  االشــرتاك  يف 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  التلزيــم  العطــاء ورشوط  كــراس  الســتام 
( مائتي شيقل فقط، تدفع يف  2022/08/02م مقابل مبلغ قدره )200 

الدائرة املالية بالجامعة اإلسامية.
األربعــاء  يــوم  ظهــر  عــرشة  الثانيــة  الســاعة  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق: 2022/08/10م.
• تفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة والنصف ظهر نفس اليوم.

• لاستفســار يرجــى مراجعــة دائــرة اللــوازم واملشرتيات-قســم العطــاءات، 
هاتف رقم 2641416.

• ميكنكــم مراجعــة عــرض الســعر ورشوط العطــاء عــرب صفحــة الجامعــة عــى 
.www.iugaza.edu العنوان

• رسوم اإلعان يف الصحف املحلية عى من يرسو عليه العطاء.
والله ويل التوفيق،،،

دائـــرة اللـــوازم واملشرتيات 

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم مناقصة رقم )2022/318(
تقديم خدمات النظافة للمقر الرئييس للجمعية 

واملراكز املجتمعية 
جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحة النفســية واملجتمعية للمنتفعني بخدماتها، وإعداد 
برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراســات واألبحاث التي تخدم املجتمع املحي 
وكــام تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك حقــوق اإلنســان. ترغب الجمعية 
يف طرح مناقصة بالظرف املختوم لتقديم خدمات النظافة للمقر الرئييس للجمعية 
واملراكــز املجتمعيــة الثــاث التابعــة لــه. ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــربة 
يف أعــامل مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:30 مــن 
صباح يوم األربعاء املوافق 2022/08/3 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة - 
تل الهوا شارع -8 رشق مدرسة راهبات الوردية مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره 
مائتــا شــيقل. آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف املختــوم يــوم االثنــني املوافــق 
2022/08/15 الســاعة 12:00 ظهــرًا كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم 

واملكان بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
رشوط خاصة: 

− يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل قيمتــه )500$( 
خمســامئة دوالر وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنك 
معرتف به من قبل ســلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمني ســارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
− األسعار بالشيقل اإلرسائيي.

− ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات وذلــك يــوم 
الخميس املوافق 2022/8/11 الساعة الحادية عرشة صباحًا.
− يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

− الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 
− الجمعية غري مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

− يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مــرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

− تكلفة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.
− ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام اآلتيــة: 

جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2022/04
مرشوع توريد 2500 طرد غذايئ لألرس املحتاجة

تعلن جمعية العون املجتمعية عن طرح عطاء رقم 2022/04 توريد طرود غذائية 
لــأرس املحتاجــة يف غــزة، فعــى الراغبــني يف رشاء العطــاء مراجعــة جمعيــة العــون 
املجتمعيــة خــان يونــس –البلــد –بجــوار بلديــة خــان يونــس -بــرج شــعت -الطابــق 
األول، الســتام كراســة املواصفــات ورشوط العطــاء، ابتــداء مــن يــوم األربعــاء 03 
أغسطس 2022م، من الساعة التاسعة صباًحا حتى الساعة الواحدة ظهًرا مقابل 
مبلغ وقدره "200" شيقل، علاًم بأن االجتامع التمهيدي يوم األحد 07  أغسطس 
2022م، الســاعة الواحدة والنصف ظهًرا مع العلم بأن آخر موعد لتســليم كراســة 

العطــاء بالظــرف املختــوم يــوم الثاثــاء 09 أغســطس 2022م الســاعة الثانية عرشة 
ظهًرا عى أن تفتح املظاريف الثانية ظهًرا يف نفس اليوم.

صفحــة  متابعــة  أو   0592015456 جــوال/   2050356 هاتــف/  لاستفســار 
./https://www.facebook.com/social.aid2016 :الجمعية فيس بوك

ماحظات هامة:
1. تقدم األسعار بالعملة املحلية "شيقل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.
5. تكلفة اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.
7. وجود سجل تجاري معتمد وساري املفعول وفق األصول املعتمدة.

8. إرفاق شهاديت خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الدخل سارية املفعول.

9. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %3 مــن قيمــة 

ســاري  ويكــون  باملبلــغ  مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــى  العطــاء 
املفعول ملدة 6 شهور.

إعالن للعموم
 يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة الحلــول اإلداريــة اس ام يت ذ.م.م وميثلهــا 
إبراهيــم  املحامــي/  ووكيلهــا  علمــي  نبيــل  هــاين  املديريــن/  هيئــة  رئيــس 
العمــي واملســجلة لدينــا تحــت رقم 563151620 بتاريــخ 2011/9/13 

تقدمت لدينا بطلب لزيادة رأس مال الرشكة عى النحو التايل:
)زيــادة رأس مالهــا بإضافــة مبلــغ 2,000,000 مليــوين دوالر أمريــي ليصبــح 

رأس مال الرشكة 3,000,000 ثاثة مايني دوالر أمريي(.
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــى زيــادة رأس مــال الرشكــة التقــدم بكتــاب مســبب 
إىل اإلدارة العامــة للــرشكات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي. غــزة- النــر -أبــراج 

املقويس -خال أسبوع من تاريخ نرش اإلعان.
 تحريرا يف: 2022/8/1م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

اعالن صادر عن 
جمعية رعاية الطالب الفلسطيني

يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة رعايــة الطالــب الفلســطيني عــن عقــد االجتــامع 
املوافــق  الســبت  يــوم  وذلــك   )2022( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2022/8/13م الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية )النصريات – مخيم 

2 – شــارع شــهداء االقــى( وذلــك ملناقشــة التقريــر املــايل واإلداري لعــام 
وتعيــني مدقــق خارجــي  للجمعيــة  إدارة جديــد  وانتخــاب مجلــس  2021م، 

للجمعية للعام 2022م،  بعد استكامل اآليت:
1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2022م( وذلك حتى تاريخ: 2022/08/07م.
تاريــخ  مــن  يومــني  ملــدة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2022/08/08م إىل تاريخ 2022/08/09م.

3. فتح باب االنســحاب واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

وذلك ملدة يومني من تاريخ 2022/08/10م حتى تاريخ 2022/08/11م
مجلس إدارة الجمعية

رام الله/ فلسطني:
تواصل أجهزة أمن السلطة يف الضفة الغربية املحتلة، 
اعتقــال أكــر مــن 36 مواطًنــا عــى خلفية سياســية، إذ 
شــنت الليلــة قبــل املاضيــة حملــة اقتحامــات ملنــازل 

عدد من األرسى املحررين.
واعتقلــت أجهــزة الســلطة فجــر أمــس، األســري املحــرر 
اعتقلــت  حــني  يف  أطفالــه،  أمــام  عصيــدة  محمــود 
اســتدعائه  بعــد  دريــدي  ربحــي  الديــن  عــز  الشــاب 

للمقابلة أول من أمس.
ويف ســابقة خطــرية اعتقــل وقــايئ الســلطة عــر أول 
مــن أمــس، الشــابة ميســون عــرار مــن أمام املشــفى يف 
مســاء  عنهــا  أفرجــت  فيــام  لوالدتهــا،  مرافقتهــا  أثنــاء 

أمس.
واعتقل وقايئ السلطة يف نابلس، فجر أمس، األسري 
املحرر واملعتقل السابق محمود عصيدة بعد اقتحام 

منزله وترويع األطفال والنساء.
أمــس،  فجــر  الخليــل،  يف  الســلطة  أجهــزة  واقتحمــت 

عدًدا من منازل األرسى املحررين يف بيت أمر، عرف 
منها منزل نري صبارنة ومنزل أحمد رشيد صبارنة.

واعتقــل وقــايئ الســلطة يف ســلفيت أول مــن أمــس، 
األســتاذ شــاهر عســاف عــى خلفيــة إعطــاء درس يف 
املسجد، يف حني تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال 
الديــن  عــز  األســـري  القيــادي  نجــل  أحمــد  املهنــدس 
ضيــاء  والشــابني  التــوايل،  عــى  الـــ3  لليــوم  عامرنــة، 

حاميل وإيهاب دويكات لليوم الـ7 عى التوايل.
حمــزة  اعتقــال  قلقيليــة  يف  الســلطة  أجهــزة  وتواصــل 
عاهــد عســاف، وأحمــد رشــدي عســاف، و معــن فــؤاد 
عســاف، والشــاب أمــري حســام الهــور، لليــوم الـــ7 عــى 
التــوايل، واألســري املحــرر عبــد الفتــاح أجــرب مــن بلــدة 

قبيا لليوم الـ8 عى التوايل.
املحــرر  األســري  تعتقــل  الســلطة  مخابــرات  تــزال  وال 
محمــد الرميــاوي، الــذي أمــى 13 عامــا يف ســجون 
مــن  غنيــامت  مصعــب  املحــرر  واألســري  االحتــال، 
صوريــف لليــوم الـــ8 عــى التــوايل، إضافــة إىل الطالب 

يف جامعــة بريزيــت عبــد اللــه إبراهيــم عطــا لليــوم الـــ9 
عى التوايل.

وتستمر مخابرات السلطة يف رام الله، باعتقال األسري 
واألســريين  خالــد،  فــاروق  محمــد  والجريــح  املحــرر 
املحرريــن الشــقيقني أحمــد ومحمــود جــرب حــج محمــد 
لليــوم الـــ14 عــى التــوايل، والشــاب إســام عــرار لليوم 
الـــ15 عــى التــوايل، وكل مــن حمــزة الجــوالين، وأنــس 

سحويل لليوم الـ16 عى التوايل.
األســري املحــرر  نابلــس،  الســلطة يف  وقــايئ  ويعتقــل 
عبــد العزيــز الصفــدي لليــوم الـ17 عى التــوايل، بينام 
يواصل اعتقال املواطن عاهد جهاد سليامن بشارات 

من طمون طوباس، لليوم الـ23 عى التوايل.
اعتقــال  يواصــل  الســلطة يف جنــني،  وقــايئ  يــزال  وال 
األســري املحــرر محمــد ريــان لليوم الـ27 عــى التوايل، 
علــاًم أنــه شــقيق الشــهيد نــادر ريــان، واألســري املحــرر 
بريزيــت،  بلــدة  مــن  كنعــان  محمــد  ســليامن  محمــد 

ومهدي جمعة الرمياوي لليوم الـ28 عى التوايل.

وتعتقــل مخابــرات الســلطة يف طولكرم، الدكتور معاذ 
صالــح مــن قريــة عزبــة شــوفة لليــوم الـــ31 عــى التــوايل 
يف سجن أريحا املركزي، وعضو مؤمتر مجلس الطلبة 
بجامعة بريزيت قسـام حاميل، واألسري املحرر أحمد 
رياحي من نابلس لليوم الـ33 عى التوايل يف مسلخ 
أريحــا. كــام تعتقــل مخابــرات الســلطة األســري املحــرر 
ســامر أبــو عيــاش مــن نابلــس لليــوم الـــ 33 يف مســلخ 
اللــه  رام  مــن  نوابيــت  خالــد  املحــرر  واألســري  أريحــا، 
لليــوم الـــ40 عــى التــوايل يف ســجن أريحــا املركــزي، 
واألســري املحرر جهاد ســاري وهدان لليوم الـ55 عى 
الـــ53  لليــوم  وهــدان  ســاري  ســعد  وشــقيقه  التــوايل، 

عى التوايل، يف سجن أريحا املركزي.
لليــوم  معتقــا  فــازال  خصيــب  أحمــد  املحامــي  أمــا 
الـ55 عى التوايل يف مسلخ أريحا املركزي، واألسري 
املحرر أحمد نوح هريش من رام الله، واألسري املحرر 
عــاء غانــم مــن قلقيليــة، واملواطن منــذر رحيب لليوم 

الـ57 عى التوايل يف مسلخ أريحا املركزي.

نابلس-طولكرم/ فلسطني:
أرسى  وذوو  املواطنــني  عــرشات  شــارك 
ومحــررون أمــس بوقفتــني يف نابلــس وطولكــرم 
يف  لــأرسى  إســناًدا  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة 
دعــوات  وســط  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون 

إلنقاذ حياة املرىض منهم.
ففي نابلس، رفع املشاركون يف الوقفة مبيدان 
الفلســطيني  العلــم  املدينــة  وســط  الشــهداء 

وصور األرسى وشعارات مطالبة بنرتهم.
حيــاة  يعيشــون  األرسى  أن  املشــاركون  وأكــد 
صعبــة ويتعرضــون للتنكيــل والقمــع يوميــا يف 
الــدويل  املجتمــع  مطالبــني  االحتــال،  ســجون 
ومؤسسات حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياتها 
والعمــل عــى إنقــاذ حياتهــم، وتطبيــق املواثيق 

الدولية املتعلقة بهم.
واعتربوا االعتقال اإلداري إجحافا لكل الحقوق 
التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان واألرسى، مندديــن 
الــدويل تجــاه جرائــم االحتــال بحــق  بالصمــت 

شعبنا وخاصة األرسى.
الوقفــة  يف  املشــاركني  طالــب  طولكــرم،  ويف 
مقــر  أمــام  لــأرسى  املســاندة  األســبوعية 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، املؤسســات 
الــدويل  واملجتمــع  واإلنســانية  الحقوقيــة 
بالتدخــل العاجــل إلنقــاذ حيــاة املــرىض منهــم، 
الذيــن يصارعــون املرض واملوت وســط ظروف 

صحية صعبة بسجون االحتال.
ودعــا املشــاركون املجتمع الــدويل و"الصليب 
األحمــر" إىل الضغــط عــى االحتــال لتحســني 

رشوط مستشــفى الرملــة "الــذي هــو عبــارة عــن 
مســلخ ضــد األرسى املــرىض الذيــن هــم بأمــس 
الفصائــل  حاثــني  املناســب"،  للعــاج  الحاجــة 
واملؤسســات الرســمية والشعبية عى نرتهم 
ورفــع صوتهــم عاليــا يف املحافــل الدوليــة حتــى 
ينالــوا حقهــم اإلنســاين كأرسى حــرب، واإلفــراج 

عنهم.

"خدرج" تؤكد تعرضها 
لالبتزاز داخل أروقة "الوقائي" 

إلغالق مركزها الثقافي
قلقيلية-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكــدت مديــرة مركــز عصفــور الثقايف زهرة خــدرج تعرضها لابتزاز يف 
أروقــة مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ التابــع للســلطة، يف قلقيليــة بالضفــة 

الغربية املحتلة، إلجبارها عى إغاق مركزها.
يف  الســلطة"  "وقــايئ  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  خــدرج  وأوضحــت 
قلقيليــة رفــض إطــاق رساحهــا خــال التحقيق معهــا إال بالتوقيع عى 
تعهد يقيض بإغاق املركز الذي تم تأسيسه يف مايو/أيار املايض، 
مضيفة أنه رغم حصولها عى ترخيص له من الجهات الرسمية إال أن 
الجهاز األمني أرسل استدعاءات ألعضائه وحقق معهم ومعها أيضا.

وبينت أن مركز عصفور الثقايف مدعوم من مجموعة من املتطوعني 
وهدفه نرش الوعي يف املجتمع الفلسطيني، بشأن امللفات الوطنية 

خاصة األرسى واملربني عن الطعام منهم.
وقالــت: "أعلنــا عــن حلقــة برنامــج مــع إحــدى زوجــات األرسى بشــأن 
االســتدعاءات،  بإرســال  الوقــايئ  بــدأ  وبعدهــا  املحــررة،  النطــف 
وخضعت للتحقيق وألزموين بالتوقيع عى إغاق املركز، وتعرضت 

لابتزاز؛ إما االعتقال أو التوقيع".
وأوضحــت أنهــا تواصلــت مــع جهــات قانونيــة ومختصــني وجميعهــم 
كــون  الوقــايئ،  مركــز  داخــل  تــم  الــذي  التوقيــع  قانونيــة  عــدم  أكــدوا 
املركز قانونيا "لذلك أعدت نشاط املركز من جديد"، الفتة إىل أنها 
تفاجأت عند سفرها عرب معرب الكرامة مبنع االحتال لها من السفر.

تفاجــأت  حيــث  املركــز،  بســبب  مباحقتــي  يكتفــوا  "مل  وأردفــت: 
األربعــاء املــايض بــورود رســائل نصيــة لهاتفــي تفيــد بإغــاق حســايب 
البنــي مــن نيابــة قلقيليــة دون الرجــوع إيّل أو حتــى ســؤايل عــن أي 
أمر يتعلق بالحســاب". وأشــارت إىل أن نيابة قلقيلية اشــرتطت لفتح 
حســاب البنــك إرســال تقاريــر شــهرية حــول عمل املركــز، و"إثبات أنه 

ليس له عاقة" بحركة املقاومة اإلسامية حامس.

غزة/ فلسطني:
لاتحــاد  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  قــال 
عامــر  )فــدا(،  الفلســطيني  الدميقراطــي 
حاجــة  أصبحــت  االنتخابــات  إن  الجعــب، 
النظــام  أزمــة  مــن  للخــروج  وطنيــة  ورضورة 

السيايس الفلسطيني.
أمــس،  الجعــب يف تريــح صحفــي،  وشــدد 
تأخــر هــذا االســتحقاق الدميقراطــي  عــى أن 
أكــر مــن 10 ســنوات هو تعــدٍّ واضح عى حق 
ميثلــه  مــن  اختيــار  يف  الفلســطيني  املواطــن 

بطريقة دميقراطية.
ســواء  االنتخابــات  إجــراء  رضورة  إىل  ولفــت 
الوطنــي  للمجلــس  أو  الرئاســية  أو  الترشيعيــة 
االنتخابــات  واســتكامل  ذلــك،  أمكــن  حيثــام 
البلديــة يف قطــاع غــزة، والعمــل عــى تحديــد 
الرشعيات من خال املامرسة الدميقراطية.

وذكر أن إجراء االنتخابات يف القدس يجب أن 
يكون معركة كفاحية لتأكيد فلسطينية وعروبة 
الفلســطيني  شــعبنا  وأن  املقــدس،  املدينــة 
الكفاحيــة املامئــة إلنجــاح  الوســائل  ســيختار 

االنتخابــات يف مدينــة القــدس كجــزء ال يتجــزأ 
وال ينفصل عن الكل الفلسطيني.

األجــواء  تهيئــة  بــرورة  الجعــب  وطالــب 
االنتخابيــة  العمليــة  إلنجــاح  ــا  داخليًّ املناســبة 
يف حــال أجريــت، مشــدًدا عــى رضورة إجــراء 
حــوار وطنــي شــامل وبنــاء يرتكز عــى ما تم من 
اتفاقيــات ســابقة متهــد لقــرار جامعــي بخــوض 
هــذه املعركــة الدميقراطيــة التــي ال يحق ألحد 
أي  تحــت  منهــا  الفلســطيني  شــعبنا  حرمــان 

أسباب غري مقبولة.

أجهزة السلطة تواصل اعتقال أكثر من 36 مواطًنا على خلفية سياسية

الجعب: االنتخابات ضرورة وطنية للخروج من أزمة النظام السياسي

وقفتان في نابلس وطولكرم دعًما لألسرى ودعوات إلنقاذ المرضى منهم

جانب من وقفة تضامنية مع األسرى في طولكرم 



7آراء األربعاء 5 المحرم 1444هـ 3 أغسطس/ آب 
Wednesday 3 August 2022

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تصــدر أي رد فعــل عــى الصدمــات املتتاليــة التــي تتلقاهــا، فمثــًا مل يلحظ 
الشعب الفلسطيني أي رد فعل عى اعتبار الرئيس األمرييك بايدن -الذي 
يؤمــن بحــل الدولتــن- أن حــل الدولتــن أصبح بعيد املنال، هذا الحل الذي 
هــو عــاد الربنامــج الســيايس ملنظمة التحريــر الذي من دونه يصبح أي فعل 
فلسطيني رسمي باتجاه هذا الحل نوًعا من العبث السيايس الذي ال طائل 
منه، بل إن بعض القيادات الفلسطينية املتنفذة أشادت بالزيارة واعتربتها 

اخرتاًقا مهاًّ يف املوقف األمرييك تجاه القضية الفلسطينية.
كذلــك مل يلحــظ الشــعب الفلســطيني أي رد فعــل يذكــر عــى رسقــة املــال 
الفلســطيني الشــحيح أصــًا مــن قبــل االحتــال إذ صــادر مــن أمــوال املقاصــة 
)600( مليــون شــيقل باعتبارهــا -حســب زعمــه- رصفــت عــى اإلرهــاب، مع 
ــا بالتنســيق األمنــي مــع االحتال، ومل  التــزام الســلطة الفلســطينية التزاًمــا تامًّ
يجابه هذا الترصف سوى ببعض العبارات املنمقة واملدروسة بعناية حتى 

ال تثري غضب االحتال.
وأيًضــا مل يلحــظ الشــعب الفلســطيني أي رد فعــل عــى عمليــات االقتحــام 
الشــعب  أبنــاء  واعتقــال  واغتيــال  الفلســطينية  والقــرى  للمــدن  املتكــررة 
الفلســطيني من قبل قوات االحتال والتي كان آخرها اعتقال الشــيخ بســام 
السعدي بذلك الشكل املهن دومنا أي اعتبار لوجود يشء يسمى "سلطة 
الشــعب  لحايــة  أنشــئت  أنهــا  يفــرتض  أمنيــة  أجهــزة  متتلــك  فلســطينية" 

ورغــم أن رئيــس وزراء العــدو األســبق بنيامــن نتنياهــو متنى أن تعيش دولته 
80 عاًمــا -وهــو ال يتوقــع ذلــك- كــا أكــد ســقوط الكيــان االســتيطاين عديد 
القــادة السياســين والعســكرين والباحثــن الصهاينــة، وحتــى إن املفكــر 
هــري  األســبق  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  خارجيــة  ووزيــر  الصهيــوين 
كســنجر قــال منــذ بضــع ســنن إنــه ال يعتقــد أن دولة االحتال ســتعيش أكرث 
مــن عــر ســنوات، ورغــم كل ذلــك فــإن محمــود عبــاس هــو الوحيــد الــذي 

"قرر" أن )إرسائيل( وجدت لتبقى!
إننا مطالبون ويف كل زاوية من الوطن الفلســطيني املحتل بإعاء الصوت 
والنــزول إىل الشــارع لحصــار هــذه الســلطة املارقــة والخارجــة عــن الصــف 
كل  وعــى  الوطنيــة،  الثوابــت  جوهــر  عــى  واملتآمــرة  واملعاديــة  الوطنــي 
الغيوريــن عــى الحقــوق واملقدســات التحــرك لــرص الصفــوف، فــا يجــري 
اآلن يف ضفة القســام َيِعُد بالخري وقد بدأ الزحف لدك حصون الســارسة 

والفاسدين.
االســتدعاءات  حملــة  تصاعــد  املنرصمــة  واأليــام  الســاعات  ســجلت  لقــد 
واالعتقــاالت للتغطيــة عــى الخطــط التــي تجــري فــوق وتحــت الطاولــة مــن 
مراكــز القــوى يف وكــر رام اللــه املحتلــة إلمــاء ســيناريو فــرض رئيــس عــى 
الشعب الفلسطيني حن يغيب عباس عن مشهد التآمر، بآخر مشهود له 

ببيع حقوق الشعب وتسليم مجاهديه للجادين الصهاينة.
وقــد نظــم أهــايل بلــدة قــراوة بنــي زيــد مســاء االثنــن املــايض وقفــة غاضبــة 
للمطالبة باإلفراج عن الشــابة ميســون نارص عرار التي اختطفها جهاز األمن 
الوقــايئ مــن أمــام مشــفى رام اللــه، وهــي شــقيقة أســريين أحدهــا محكــوم 
باملؤبــد يف ســجون العــدو واآلخــر هــو األســري املحرر عبد اللــه عرار املبعد 
إىل قطــاع غــزة الــذي رصح بــأن شــقيقته قــد اعتقلــت وهــى برفقــة والدتهــا 
مريضة القلب بتهمة تهريب األموال لألرسى األبطال داخل سجون العدو.

لقــد أدان هــذا الفعــل الســاقط والجبــان فصائــل العمــل الوطنــي والهيئــات 

واعــرتف العــامل مبــا يرونــه بحســب مقاســاتهم أنــه قابــل للتعــاون معهــم، 
وبعــد أن بــدأت انتفاضــة األقــى كان القــرار األمريــيك اإلرسائيــي بعــزل 
الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات وحصــاره واغتيالــه ومــن ثــم إجــراء انتخابــات 
شــكلية أفــرزت الرئيــس الحــايل منتهــي الصاحيــة محمــود عبــاس، ليكــون 
االتحــاد األورويب مشــرتطا الدعــم بوجــود انتخابات وهيئات منتخبة حتى 
ميــرر الدعــم يف ميزانيــة الدولــة أمــام برملاناتهــم أنــه لصالــح جهــة منتخبــة، 
فكانــت انتخابــات محليــة تلتهــا تريعيــة عــام ٢٠٠٦، فكانــت الصدمــة 
العاقــات  وقطــع  فــورا  الشــعب  وصــوت  النتيجــة  عــزل  قــرار  جــاء  حيــث 

والحصار من أمريكا واالحتال وكل البلدان.
االلتفــاف  معــادالت  مــن  وغريهــم  ومولــر  دايتــون  خطــط  جــاءت  هنــاك 
واالنقــاب عــى رأي الشــعب والحكومــة املنتخبــة ومنــع الرواتب وغريها 
مقاســات  ألخــذ  الدوليــة  الرباعيــة  وضعتهــا  كانــت  التــي  اإلجــراءات  مــن 

محددة لتمثيل الشعب.
وبعــد ذلــك منعــت االنتخابــات حتــى عــام ٢٠٢١، وحينــا تقــررت إقامتها 
بتوافــق فلســطيني ورعايــة عربيــة جــاءت صدمــة أخــرى مبرســوم رئــايس 
يلغــي صــوت الشــعب ويبقــي عــى لغــة املراســيم الصــادرة عــن مجموعة 

أشخاص.
ومجالــس  بعضهــا  يف  واالنتخابــات  النقابــات  يف  الحــراك  حالــة  وبرغــم 
أي  إلجــراء  مبــارًشا  منًعــا  الســلطة  لغــة  طبيعــة  مــن  هنــاك  أن  إال  الطلبــة 

كســوار  األزمــة  واســتدارت  الفلســطينية  الحالــة  واســتغلقت  اســتحكمت 
فــوالذي حــول معصمــي الشــعب الفلســطيني فكبلتــه عــى نحــو مينــع حركته 
وديناميكيتــه التــي ُعــرف بهــا إال مــن بعــض املبــادرات واالعتصامــات التــي ما 
زالــت تتــواىل تــرتى وكأنهــا رضبــات مطرقــة مــن خشــب عــى صخــرة صاء ال 

ا. تكاد تحدث أثًرا مرجوًّ
أحســبها  ونقابــات  شــخصيات  مــن  تتــواىل  التــي  واالعتصامــات  املبــادرات 
االســتغاثات  حــد  إىل  فتصــل  واالعتصامــات  املبــادرات  فكــرة  تتجــاوز 
إليــه  الــذي وصلــت  بالــغ الســوء  واملناشــدات للخــروج مــن الوضــع املــزري 
الحالــة الفلســطينية ولســان حالهــا يقــول بلهجــة يائســة هــل إىل خــروج مــن 

سبيل؟
ا ولــو عابــًرا مل يامــس أســاع مــن يطلقــون املبــادرات أو يعتصمــون  إالَّ أن ردًّ
أو يشــجبون أو يســتنكرون وكأنهــا مأســاة إغريقيــة يعيــش فصولهــا الشــعب 

الفلسطيني با نهاية.
مــن أبــأس مشــاهد تلــك املأســاة أن القيــادة الفلســطينية التــي تصــم آذانهــا 
عــن أي مبــادرات أو دعــوات أو اعتصامــات تدعــو للخــروج مــن األزمــة تراهــا 
تنفتــح بشــكل مثــري للشــفقة عــى كل شــاردة وواردة تأتيهــا مــن خــارج البيــت 
الفلسطيني فتصغي وتهتم وتدرس بعمق وعناية، بل وتربر وتحور وتحسن 
الظــن بــكل مــا يأتيهــا مــن خــارج دائــرة الفعــل الفلســطيني، وباملقابــل ال تــكاد 

ال أعتقــد أن هنــاك عاقــًا فلســطينًيا واحــًدا ال يعلــم وقطًعــا حقيقــة راســخة 
ثابتــة كجبــال إِفرســت أن الســلطة تشــكل العقبــة الــكأداء أمــام إنجــاز وحــدة 
الصف الفلسطيني وأن التخابر األمني املنفلت من كل عقال مع االحتال 
هــو املهمــة الرئيســة لهــذه الســلطة الفاســقة التــي أوجدهــا العــدو لخدمــة 
وبعــض  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــن  واضــح  بإســناد  الخبيثــة  أهدافــه 
النظــام الرســمي العــريب الــذي يتســارع ســقوطه اليــوم يف وهــدة التطبيــع 
اآلســن وعــى نحــو فاضــح كــا يرى القايص والــداين يف التعاون الوثيق يف 
الحقــول األمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة ومحــاوالت بنــاء األحــاف وتوقيــع 
الوطنــي  النضــال  ملســتقبل  خطــري  جــد  تحدًيــا  تشــكل  التــي  املعاهــدات 
أمــن  ومســتقبل  واإلســامية  العربيــة  أمتنــا  شــعوب  ومصالــح  الفلســطيني 

واستقرار املنطقة والعامل.
وعى كل املخلصن عى الساحة الفلسطينية اليوم وليس غًدا، بل اآلن، 
إماطــة اللثــام عــن الوجــه القبيــح واملتآمــر لســلطة حصــان طــروادة املتمثــل 
بــكل جــاء بــرأس الســلطة وعصابــة القتلــة يف مقاطعــة بــؤس الســقوط يف 

استكال املروع الخياين الذي يرتبص بنا مع بزوغ كل فجر.
إن مــن ينتظــر مــن عبــاس الدعــوة لعقــد اإلطــار القيــادي املؤقــت ملنظمــة 
التحريــر وإجــراء انتخابــات شــاملة بــأرسع وقــت، والدعــوة لحــوار فلســطيني 
شــامل ملؤسســات املنظمــة والســلطة، إمنــا هــو إرصار عــى تعويــم قضايــا 
وطنية تقتيض أقى أشكال الرصاحة والوضوح وهى إرصار عى تجريب 
املجــرب منــذ مــا يقــارب الثاثــن عاًما دون تعلم درس واحد من جوهر دور 

املخطط السيايس الكاريث لقيام السلطة ودور عباس املركزي فيه.
لقــد قالهــا شــيمون برييــز ملــن مــا زال يحــاول اصطيــاد الســمك يف رساب 
للعربيــة"،  وترجمــوه  بالعربيــة  "كتبنــاه  أوســلو  إذعــان  صــك  إن  الصحــراء: 
وأضاف بجاء أنه كلا التقى عباس وفريقه كان يخرج بقناعة أكرث رسوًخا 

بأنهم صهاينة أكرث منه".

تســتمر الســلطة الفلســطينية املنبثقــة عــن اتفاقيــة أوســلو الراميــة لبنــاء 
حكــم ذايت فلســطيني يف املســاهمة املبــارشة وغــري املبــارشة يف هــدم 
الفكــرة الوطنيــة والتحــرر والوحــدة الوطنيــة عــى األســس والثوابــت التــي 
ال تختلــف عليهــا الفصائــل، لتغطيهــا بذلــك منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وإمنــا  امليثــاق وحســب؛  مــن  الكفــاح املســلح  بشــطب  تكتــِف  التــي مل 
عــززت الفرقــة العربيــة يف إطــار القــرار الفلســطيني املســتقل الــذي وبعــد 
أوســلو مبارشة تحول إىل قرار منظمة التحرير املســتقل والحقا بات قرار 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح املستقل.
إفــراز ونتيجــة صعبــة بعــد قرابــة ٣٠ عامــا مــن وهــم التســوية املبنــي عــى 
دولتن يف أحسن األحوال؛ دولتنا فيها منزوعة ساح وسيادة وبا حدود 
وعمــق وميــاه، توالــت األحــداث وانحــر القــرار الفلســطيني يف يــد فئــة 
قليلــة حتــى يف حركــة فتــح فاختلــط قــرار املصلحة باألمــن ومتت تغطيته 
باملروع الوطني وملف التحرير والسقف الزمني واملناشدات الدولية.

هنــا ويف ظــل حالــة التحــول مــن الثوريــة إىل الحكوميــة والرســمية التــي 
انعكســت عــى كل أروقــة منظمــة التحريــر بــات األمــر أكــرث تعقيــدا بــن 

التحول للحكومة والبقاء عى منهج ثورة منزوعة الكفاح من ميثاقها.
جــاءت حاجــة العــامل لوجــود حكومــة منتخبة تفرزها دوائــر منتخبة ورئيس 
منتخــب، وبغــض النظــر عــن شــكليتها وعمقهــا ونزاهتهــا جــرت انتخابــات 
الصناديــق،  إغــاق  قبــل  النتائــج  خرجــت  حيــث   ١٩٩٦ عــام  تريعيــة 

الفلســطيني ويخصــص لهــا مــا يزيــد عــى %20 مــن املوازنــة الســنوية التــي 
بلغت نسبة العجز فيها حوايل 558 مليون دوالر.

واألمثلــة عــى تناقــض مســارات القيــادة الفلســطينية مــع توجهــات الشــعب 
الفلســطيني بنخبــه ومثقفيــه وفصائلــه كثــرية، ومــع ذلك كان شــعبنا يأمل أن 
تتوقــف القيــادة الفلســطينية عــن املــيض قدًما يف مروعها الذي اســتنزف 
األمريكيــة  اإلدارة  نفضــت  عندمــا  عاًمــا  ثاثــن  منــذ  الفلســطيني  الشــعب 
ا" ممثلة بالرئيس بايدن يدها بوضوح  الدميقراطية "املعول عليها فلسطينيًّ
من حل الدولتن فأصبح يف عرفها بعيد املنال، وكان يأمل شعبنا أن تعود 
بقــرارات املجلــس املركــزي ومقــررات مؤمتــر  القيــادة الفلســطينية للعمــل 
بــريوت الــذي جمــع األمنــاء العامــن للفصائــل تلــك القــرارات التــي حظيــت 
بإجــاع الشــعب الفلســطيني، ولكــن يبــدو أن العاقــة مــع االحتــال أســكرت 
القيــادة الفلســطينية ويبــدو أن حالــة الســكر هــذه قــد تحولــت لحالة إدمان ال 

تجد القيادة الفلسطينية للبعد عنه سبيًا.
يف  قيمــة  واملناشــدات  واالعتصامــات  للمبــادرات  يعــد  مل  القــول  جملــة 
ظــل وجــود القيــادة الفلســطينية الحاليــة ومثلنــا نحــن الشــعب الفلســطيني 

والقيادة الفلسطينية يجسده قول الشاعر عمرو بن معد الزبيدي:
ولكن ال حياة ملن تنادي ا      لقد أسمعت لو ناديت حيًّ
ولكن أنت تنفخ يف رماد ولو نار نفخت بها أضاءت  

الحقوقية والشخصيات الوطنية.
الرحمــن  عبــد  "حــاس"  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  ورصح 
شــديد بــأن اعتقــال ميســون عــرار هو عمل مســتهجن ومــدان ويعد تصعيًدا 
خطــرًيا واســتباحة لقيــم شــعبنا املجتمعيــة والوطنيــة، وقــد حــرَّم االعتقــال 
الســيايس والتعذيــب الوحــي، وعده خنجــًرا يف خارصة الوحدة والنضال 
الوطنــي ومســاندة خالصــة لاحتــال، يف الوقــت الذي تواصــل فيه األجهزة 
األمنيــة حمــات االعتقــال بحــق الشــخصيات الوطنية ومــن الطاب واألرسى 

املحررين واملقاومن.
وشــقيق  الزبــري  تيســري  الفلســطيني  املركــزي  املجلــس  عضــو  دعــا  كــا 
فــرض  إىل  مصطفــى  عــي  أبــو  الشــهيد  الشــعبية  للجبهــة  العــام  األمــن 
إجــراء االنتخابــات عــى عبــاس وفريقــه الذيــن يرفضــون ذلــك، وقــد وقعــت 
شــخصيات فلســطينية عديــدة مبــادرة تنــادي بــرورة تشــكيل جبهــة إنقــاذ 
وطنــي تقــود إلجــراء انتخابــات شــاملة وكان عــى رأس املوقعــن د. نــارص 
القدوة عضو اللجنة املركزية السابق لحركة فتح والتي حازت استقبااًل طيًبا 
مــن العديــد مــن الفاعلــن الوطنيــن، وقــد أشــارت حركــة "حــاس" إىل أنهــا 

مبادرة ميكن البناء عليها.
من جهته قال القيادي يف حركة فتح ورئيس بلدية الخليل تيسري أبو سنينة، 
"إن إلغــاء االنتخابــات التريعيــة عــام 2021، وربــط إجرائهــا بالقــدس، إمنــا 

هو تهرب من الفاسدين للبقاء يف فسادهم.
وأضاف "أن السلطة قد قزمت منظمة التحرير واألخرية تخلت عن دورها".
الحّيــة  قــوى املقاومــة  عــى كل  يفــرض  الوطنــي املتصاعــد  الحــراك  هــذا 
والفاعلــة ومــن منظــات املجتمــع املــدين وكل الشــخصيات الوطنيــة إىل 
التداعي لتشــكيل جبهة وطنية متحدة تذهب نحو صناعة برنامج ســيايس 
مقــاوم ملواجهــة مخططــات االحتــال الصهيــوين الســتيطان مــا تبقــى مــن 

الرتاب الوطني ولجم حلفائه املتخابرين.

انتخابات تريعية ورئاسية، تلك املعادلة التي أفشلت لقاءات ليست 
أولها صنعاء ومكة والدوحة وليست آخرها الجزائر والقاهرة.

يف ظــل معطيــات تشــري إىل أن معادلــة الشــعب ال ميكــن أن تدخــل يف 
عــى  الفيتــو  أن  يعنــي  وهــذا  األمريكيــة،  السياســة  أو  اإلقليــم  حســابات 
االنتخابــات ســيتعزز مــا يقودنــا إىل شــلل كامــل عــى مســار املصالحــة 
الفلســطينية الداخلية وضعف يف املوقف الســيايس الرســمي كونه غري 

منتخب، وال يسري ضمن آلية دميقراطية يختارها الشعب.
بالحلقــة  سيســتفرد  أنــه  االحتــال  لــدى  مهــم  مرتكــز  وهــي  ثالثــة  ونقطــة 
األضعــف غــري املنتخبــة والتــي تقــود ضمــن املنهــج األمنــي، وهــذا يعنــي 
أن االبتــزاز الســيايس ســيكون ســيد املوقــف، مــن جانــب آخــر فــإن عــدم 
موافقة حركة فتح عى إجراء االنتخابات وإيجاد تربيرات دامئة لتأجيلها 
أو إلغائهــا ينعكــس عــى كل الرائــح الفلســطينية والهيئات والنقابات ما 
يولد حالة عدم ثقة عامة لدى الشارع وانفات من أخاقيات وأبجديات 
التعامــل الفصائــي أو الحكومــي؛ ألن حالــة الــربزخ السياســية الحاليــة لــن 
تلبــي حاجــة املواطنــن الحياتيــة وســتصطدم بالفســاد والرتهــل اإلداري، 
وأيضــا ال تلبــي الحاجــة السياســية املبنيــة عــى توافــق وطنــي لبنــاء دولــة 
مكوناتــه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب  لتمثيــل  األقــل  عــى  أو  فلســطينية 
املقاومــة  األقــل  عــى  أو  الفلســطينية،  الدولــة  لبنــاء  طاقاتــه  وتفعيــل 

والصمود.

هل إىل خروج من سبيل؟

ال حياة لمن ُتنادي!

مقربة المصالحة

المستشار أسامة سعد

محمد القيق

من أبأس مشاهد تلك المأساة أن القيادة 
الفلسطينية التي تصم آذانها عن أي مبادرات 
أو دعوات أو اعتصامات تدعو للخروج من 
األزمة تراها تنفتح بشكل مثير للشفقة على 
كل شاردة وواردة تأتيها من خارج البيت 
الفلسطيني فتصغي وتهتم وتدرس بعمق 
وعناية، بل وتبرر وتحور وتحسن الظن بكل ما 
يأتيها من خارج دائرة الفعل الفلسطيني.

في ظل معطيات تشير إلى أن معادلة 
الشعب ال يمكن أن تدخل في حسابات 
اإلقليم أو السياسة األمريكية، وهذا يعني 
أن الفيتو على االنتخابات سيتعزز ما يقودنا 
إلى شلل كامل على مسار المصالحة 
الفلسطينية الداخلية وضعف في الموقف 
السياسي الرسمي كونه غير منتخب، وال 
يسير ضمن آلية ديمقراطية يختارها الشعب.

د. محمود العجرمي

إننا مطالبون في كل زاوية من الوطن 
الفلسطيني المحتل بإعالء الصوت 
والنزول إلى الشارع لحصار هذه السلطة 
المارقة والخارجة عن الصف الوطني 
والمعادية والمتآمرة على جوهر الثوابت 
الوطنية، وعلى كل الغيورين على 
الحقوق والمقدسات التحرك لرص 
الصفوف، فما يجري اآلن في ضفة 
القسام َيِعُد بالخير وقد بدأ الزحف لدك 
حصون السماسرة والفاسدين.
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ويل عهد الكويت يصدر 
مرسوًما بحلِّ الربملان

مقتل قائد كبري بالجيش 
الباكستاين و5 مرافقني 

يف تحطم مروحية عسكرية

ا وميًتا أمين الظواهري.. طبيب مرصي يقتفي أثر »ابن الدن« حيًّ

الكويت/ األناضول:
أصدر ويل العهد الكويتي، مشعل األحمد، أمس، مرسومًا بحّل مجلس األمة )الربملان(.

 15 بتاريــخ  الصــادر  األمــري  األمــر  الدســتور، وإىل  مــن   107 املــادة  واســتند املرســوم إىل 
نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2021، القــايض باالســتعانة بويّل العهد ملامرســة بعض اختصاصات 

األمر الدستورية.
وأشــار املرســوم إىل أن حــّل الربملــان يــأيت "تصحيحــًا للمشــهد الســيايّس ومــا فيــه مــن عــدم 
توافــق وعــدم تعــاون واختالفــات ورصاعــات وتغليب املصالح الشــخصية وعــدم قبول البعض 

للبعض اآلخر".
ولفت املرســوم أيضًا إىل أنه نظرًا لوجود "مامرســات وترصفات تهّدد الوحدة الوطنية وجب 
اللجوء إىل الشعب باعتباره املصر واالمتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح املسار 

بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وتنــّص املــادة 107 مــن الدســتور الكويتــي عــى أنــه: "لألمــر أن يحــل مجلــس األمــة مبرســوم 

ُتبّي فيه أسباب الحّل، عى أنه ال يجوز حل املجلس لذات األسباب مرة أخرى".
كام تذكر املادة أنه "إذا حّل املجلس وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد يف ميعاد ال 

يجاوز شهرين من تاريخ الحل".
وبحســب املــادة أيضــًا، "إن مل تجــر االنتخابــات خــالل تلــك املــدة، يســرّد املجلــس املنحــل 
كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحّل مل يكن، ويستمر يف أعامله إىل أن ينتخب 

املجلس الجديد" .
ووفق مرسوم حل الربملان، "تجرى انتخابات املجلس الجديد خالل شهرين، فيام ينتظر أن 

يصدر مرسوم آخر بالدعوة لالنتخابات وتحديد موعدها".
اســتخدام  لتــوايل  األوىل  رفــض  إثــر  أزمــة سياســية،  والربملــان  الحكومــة  تعيــش  أشــهر  ومنــذ 
االســتجوابات واعتبارها "تعطيال" للســلطة التنفيذية مقابل متســك نواب بحقهم الدســتوري 
ورفض تعطيل جلسات الربملان بسبب استقالة الحكومة يف 5 أبريل/ نيسان املايض، دون 

تسمية أخرى حتى اآلن.
ويف 19 أبريــل املــايض، أعلــن رئيــس مجلــس األمــة مــرزوق الغانــم، تعليــق جلســات الربملــان 

لحي تسمية الحكومة.
ويف وقٍت سابق أمس، أّدت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف، اليمي الدستورية أمام 

ويّل العهد الكويتي يف قرص بيان يف العاصمة الكويت.
وكانــت حكومــة صبــاح الخالــد الحمــد، اســتقالت يف 5 أبريــل املــايض، عشــية جلســة نيابيــة 
نيابًيــا، قبــل أن يقبــل ويل العهــد اســتقالتها  التعــاون بعــد اســتجوابه  للتصويــت عــى عــدم 

ويكلفها بتسير األعامل يف 10 مايو/ أيار املايض.

إسالم أباد/ وكاالت: 
أعلنت الســلطات الباكســتانية أمس، تحطم مروحية ومقتل 6 عســكريي -بينهم قائد كبر- كانوا 

عى متنها، حيث كانت يف طريقها إىل منطقة رضبتها الفيضانات يف جنوب غريب البالد.
وذكر الجيش يف بيان له أن املروحية تحطمت عى أحد الجبال أثناء عملية إغاثة من الفيضانات، 

ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا عى متنها.
وكانــت املروحيــة العســكرية تســاعد يف عمليــات اإلغاثــة مــن الفيضانــات يف إقليــم بلوشســتان 

عندما انقطع االتصال بينها وبي املراقبة الجوية مساء اول من أمس.
وأشــارت التحقيقــات األوليــة إىل أن الطقــس الســيئ تســبب يف وقــوع الحادث وفقــا لبيان الجيش، 
مام ينهي التكهنات بأنه رمبا يكون املتمردون قد استهدفوا املروحية يف واحدة من أكرث املناطق 

املضطربة يف باكستان.
ويعتــرب الجيــش أقــوى مؤسســة يف باكســتان، وتعتمــد عليــه الســلطات املدنيــة بشــكل كبــر عنــد 

حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزالزل.
يذكــر أن الفيضانــات املوســمية تســببت يف مقتــل 478 شــخصا عــى األقــل منــذ منتصــف يونيــو/

حزيران املايض، بينهم ما ال يقل عن 136 شخصا يف بلوشستان وحدها.

بالرغم من تحذيرات الصني.. وصول رئيسة 
مجلس النواب األمرييك إىل تايوان

الرئيس اإليراين يعتزم حضور الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك

تايبيه-بكي/ وكاالت:
وصلــت رئيســة مجلــس النــواب األمــريك نانــي بيلــويس مســاء 
أنهــا  الصينيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  حــي  يف  تايــوان،  إىل  أمــس، 

ستبدأ عمليات عسكرية محددة، ردا عى هذه الزيارة.
مــن  )82 عامــا( املســافرة عــى  بيلــويس  وأظهــرت صــور مبــارشة 
طائرة عسكرية أمركية وهي تصل إىل مطار سونغشان يف تايبيه، 

وكان يف استقبالها وزير الخارجية التايواين جوزيف وو.
وأصــدرت بيلــويس وأعضــاء وفــد الكونغــرس بيانــا جــاء فيــه "زيارتنــا 
إىل تايوان تكرس التزام واشنطن الثابت بدعم الدميقراطية فيها".

مــع  املناقشــات  أن  األمــريك  النــواب  مجلــس  رئيســة  وأوضحــت 
القيــادة التايوانيــة "تركــز عــى إعــادة تأكيــد دعمنــا لرشيكنــا، وعــى 
تايــوان  أنــه "مــن املقلــق أن  تعزيــز مصالحنــا املشــركة"، مضيفــة 

الدميقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة".
ويف رد مبــارش، قالــت الخارجيــة الصينيــة إنــه إذا أرصت واشــنطن 
عــى اتبــاع النهــج الخاطــئ فإنهــا يجــب أن تكــون مســؤولة عــن أي 

عواقب خطرة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الصينيــة زيــارة بيلــويس، قائلــة إنهــا تــر 

بشكل خطر بالسالم واالستقرار يف مضيق تايوان.
وقالــت الــوزارة -يف بيــان صــدر عقــب وصــول بيلــويس إىل تايبيــه 
األســس  عــى  بشــدة  تؤثــر  األمركيــة  املســؤولة  زيــارة  إن  أمــس: 
قدمــت  أنهــا  موضحــة  األمركيــة،  الصينيــة  للعالقــات  السياســية 

احتجاجا شديدا إىل الواليات املتحدة.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية 

محددة، ردا عى زيارة بيلويس إىل تايوان.

ضامن األمن الوطني.
وأضافــت الــوزارة أن قواتهــا عــى درايــة تامــة باألنشــطة القريبــة مــن 
تايوان، وأنه سيتم نرشها ملواجهة أي تهديدات للعدو، يف إشارة 

إىل تحركات عسكرية صينية جوا وبحرا.
تشــانغ  تســينغ  ســو  تايــوان  وزراء  رئيــس  جــدد  بــدوره، 
التأكيــد عــى ترحيــب بــالده بالضيــوف األجانــب، وأكد أن 
تايــوان ســتتخذ الرتيبــات التــي تتالءم مــع هؤالء الضيوف 

وخططهم، حسب تعبره.

طــراز  مــن  صينيــة  مقاتــالت  أن  دوليــة  صحفيــة  تقاريــر  وذكــرت 
"سوخوي 35" عربت مضيق تايوان، وسط تأهب عسكري صيني 

من جهة وتايواين من جهة أخرى.
يف الســياق ذاتــه، قــال البيــت األبيــض إن زيــارة بيلــويس إىل تايوان 
ليس فيها تهديد لسيادة الصي، وأن تهديدات بكي لن تخيفها.

عــى  وأكــدت قدرتهــا  العســكري،  التأهــب  تايــوان حالــة  وأعلنــت 
حاميــة أمنهــا، إذ قــررت وزارة الدفــاع التايوانيــة أمــس، رفــع مســتوى 
اإلنذار القتايل لقواتها، وقالت إن لديها العزم والثقة والقدرة عى 

كاُبل/ األناضول:
طويت آخر صفحة من حياة الطبيب املرصي، 
زعيــم تنظيــم "القاعــدة" أميــن الظواهــري )71 
أمريــي  اســتخبارايت  اســتهداف  يف  عامــا(، 
بالعاصمة األفغانية كاُبل وفق إعالن واشنطن.

نفذتــه  الــذي  ذاتــه  النهايــة  مشــهد  ليتكــرر 
عامــا   11 قبــل  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 

ضد سلفه بزعامة التنظيم، أسامة بن الدن.
2011 واملشــهد  الزعامــة يف  توليــه  بــي  ومــا 
كانــت   ،2022 يف  الظواهــري  ألميــن  األخــر 
الدن،  ابــن  رافــق  لعقــل  الفتــة  صعــود  رحلــة 
 3 نحــو  قبــل  "القاعــدة"  تنظيــم  معــا  وأسســا 
واتخــذت  واشــنطن  الحقتــه  والــذي  عقــود، 
"أعاملــه" ذريعــة لتدخــل عســكري بأفغانســتان 

لنحو عقدين.
فــإن  أمــس،  مــن  أول  واشــنطن،  روايــة  وفــق 
صاروخا أطلق من طائرة مسرة أمريكية، حدد 
موعده قبل أسبوع، كتب مشهد النهاية لحياة 
الظواهــري، محققــا هدفهــا الــذي فشــلت يف 
تحقيقــه مطلــع 2006، بعــد عملية اســتهداف 

طهران/ وكاالت: 
حضــور  رئيــي  إبراهيــم  اإليــراين  الرئيــس  يعتــزم 
التــي  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتامعــات 
أكــد  مــا  وفــق  املقبــل،  الشــهر  نيويــورك  يف  تعقــد 

العقوبــات  رغــم  عــى  أمــس،  طهــران  يف  مســؤول 
األمركية املفروضة عليه.

وقال املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل بهادري 
التخطيــط  انجــاز  "تــم  صحــايف  مؤمتــر  يف  جهرمــي 

الجمعيــة  اجتــامع  يف  الرئيــس  ملشــاركة  املبــديئ 
العامة لألمم املتحدة".

ترشيــن  مطلــع  يف  املتحــدة  الواليــات  وأدرجــت 
قامئتهــا  عــى  رئيــي  اســم   ،2019 الثاين/نوفمــرب 

السوداء للمسؤولي اإليرانيي الذين فرضت عليهم 
عقوبات عى خلفية "التواطؤ يف انتهاكات جسيمة 

لحقوق االنسان".
رئيــس  منصــب   2019 يف  يشــغل  رئيــي  وكان 
الســلطة القضائيــة، قبــل أن يتــوىل اعتبــارا مــن صيف 
فــوزه  بعــد  الجمهوريــة  رئيــس  2021 منصــب  العــام 

باالنتخابات التي أجريت يف حزيران/يونيو.
وربطت واشــنطن بي حملة إعدامات طالت ســجناء 
ماركســيي ويســاريي معارضــي يف العــام 1988، 
وبي رئيي الذي كان يشغل حينها منصب معاون 

املدعي العام للمحكمة الثورية يف طهران.
وردا عــى أســئلة وجهــت إليــه عامــي 2018 و2020 
هــذه  يف  ضلوعــه  رئيــي  نفــى  الحقبــة،  تلــك  عــن 
الــذي  لـ"األمــر"  تقديــره  أبــدى  لكنــه  اإلعدامــات، 
اللــه الخمينــي، مؤســس  أصــدره اإلمــام الراحــل روح 
حــق  اإلجــراءات يف  لتنفيــذ  اإلســالمية،  الجمهوريــة 

هؤالء املوقوفي.
ومن املقرر أن تبدأ أعامل الدورة السابعة والسبعي 
للجمعيــة العامــة يف 13 أيلول/ســبتمرب. ويف دورة 
العــام التــي أقيمــت بعــد زهــاء شــهر من توليــه منصبه 
الرئايس، مل يحر رئيي اىل نيويورك عى خلفية 
كوفيــد19-،  بتفــي  املرتبطــة  الصحيــة  الظــروف 

وألقى كلمته يف خطاب عرب تقنية الفيديو.

قــرب الحــدود الباكســتانية األفغانيــة، نجــا منهــا 
الظواهري آنذاك.

ووفــق ذلــك يكــون الظواهري ضمــن أول عملية 
منــذ  أفغانســتان  يف  لواشــنطن  اســتهداف 
 ،2021 أغســطس/آب  يف  قواتهــا  انســحاب 
وثالث صيد مثي لواشنطن بعهد الرئيس جو 
بايدن يف الـ 6 أشهر األخرة، بعد إعالنها قتل 
زعيمــي لتنظيــم الدولــة يف ســوريا أبــو إبراهيــم 
الهاشمي القريش يف فرباير/ شباط املايض، 

وماهر العقال يف يوليو/ متوز املايض.
يشــهد  عــام  يف  العمليــات  تلــك  وتتزامــن 
نوفمــرب/  يف  بالكونغــرس  تجديــد  انتخابــات 
مراقبــي  وفــق  ورمبــا  املقبــل،  الثــاين  ترشيــن 
حزبيــة  مكاســب  الثمــي  الصيــد  لهــذا  يكــون 

لبايدن يف تلك املعركة االنتخابية.
حتــى  الظواهــري،  اغتيــال  واشــنطن يف  نجــاح 
بعــد االبتعــاد عســكريا عــن املشــهد األفغــاين، 
بالتخطيــط  اتهامــه  إىل  تقــول  مــا  وفــق  يعــود 
اليمــن  يف  أمريكيــة  مدمــرة  اســتهداف  يف 
أحــداث  تنفيــذ  واملســاعدة يف   ،2000 عــام 

الواليــات  يف   2001 ســبتمرب/أيلول   11
املتحــدة، مــام دعاهــا إلدراجــه بقامئــة أكرث من 
تســميهم "اإلرهابيــي" املطلوبــي لديهــا ومنح 
مكافــأة تصــل إىل 25 مليــون دوالر ملــن يــدىل 

مبعلومات عنه.
مايو/أيــار  يف  للظواهــري  ظهــور  آخــر  وكان 
املايض، يف تسجيل مصور متحدثا عن ذكرى 

ففي 19 يونيو/ حزيران 1951، ولد الظواهري 
الديــن  يف  التعمــق  بــي  جمعــت  لعائلــة 
واالنشــغال بالعمــل العــام، ومــن أبرزهــم، جــده 
الظواهــري،  األحمــدي  محمــد  الشــيخ  لوالــده 
شــيخ األزهــر )1935-1929(، وعــم أمــه عبــد 
الرحمــن عــزام أول أمــي عــام للجامعــة العربيــة 

.)1952 :1945(
الظواهــري  كان  املــر"،  "الحصــاد  كتابــه  يف 
يؤســس لفكر جامعة "الجهاد" )تأسســت عام 
1973(، الرافــض ملــن "يحكمــون بغــر مــا أنزل 

الله"، وحتمية مواجهتهم.
النمــط الجديــد يف فكــر الظواهــري مــع جامعــة 
"الجهــاد" مل تغــره دراســته للطــب وتخرجــه من 
الجامعــة عــام 1974، وقــاده مبكــرا إىل الســجن 
الرئيــس  باغتيــال  1981 ضمــن املتهمــي  عــام 
املرصي أنور السادات )17 أكتوبر 1970 – 6 
أكتوبــر 1981(، متحدثــا بلغة إنجليزية وطارحا 

أفكارا متشددة من خلف قفص االتهام.
 3 بالســجن  الظواهــري،  عــى  حكــم  وقتهــا 
ســنوات بحيــازة أســلحة بصــورة غــر مرشوعــة، 

وفاة بن الدن، متهام واشنطن بـ"الضعف".
لحــق الظواهــري برفيــق نهجه قتيال باســتهداف 
أمريــي أيضــا بعــد أقــل من 3 أشــهر من إحيائه 
تعــارف  مــن  عقــود   3 ونحــو  الدن،  بــن  ذكــرى 
جمعهــام بأفغانســتان، مهــد ألبــرز "العمليــات" 
الواليــات  رأســها  عــى  عــدة دول  التــي طالــت 

املتحدة.

أكــرث،  املتشــددة  أفــكاره  عمقــت  تجربــة  يف 
إىل  الرحــال  شــد  إىل  اإلفــراج  بعــد  ودفعتــه 
يف  بعدهــا  ليســتقر  باكســتان  إىل  ثــم  جــدة 

أفغانستان.
جناحــا  الظواهــري،  أســس   ،1993 عــام  ومــع 
مســلحا لجامعــة الجهــاد، عــرف بتنظيم "طالئع 
الفتح"، وينسب له تخطيط هجامت يف مرص 
طالــت مســؤولي مرصيــي وأجانــب، وســفارة 
مــرص يف باكســتان عــام 1995، قبــل أن يــدان 
باإلعــدام   1999 يف  مرصيــة  محكمــة  مــن 

غيابيا.
وبخــالف املســاس ببلــده األم، عــرب هجــامت، 
تأســيس  مــع  ســيام  وال  الظواهــري  دور  نشــط 
قيــادة  وتوليــه  الدن،  ابــن  مــع  القاعــدة  تنظيــم 
لــه يف  2011، حتــى آخــر ظهــور  التنظيــم يف 

مايو/أيار املايض محييا ذكرى "ابن الدن".
حتــى اللحظــة مل يؤكــد تنظيــم القاعــدة إعــالن 
واشــنطن مقتــل أمــره، وهــو مــا يــربره مراقبــون 
قيــادة  يف  خليفتــه  لتســمية  ترتيبــات  بوجــود 

الجامعة. 

دولة فلسطي
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/604(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: بدر 
حمــزة محمــد صــالح مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801417312 بصفتــه وكيــاًل 

عن: عصام حمزة محمد صالح
مبوجب وكالة رقم: 2014 / 9050  صادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف
القطعة 1742 القسيمة 15 املدينة بيت الهيا

من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاها خمســة عــرش يوًما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبي إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــي يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
التاريخ:  2022/8/2م

مسجل أرايض غزة
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطي
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/602(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سارة 
مــازن عمــر الواديــة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 400797619 بصفتــه وكيــاًل 
عــن: ســليامن خالــد فــؤاد بسيســو ، مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 55 صفحــة 
51/2022  صادرة عن سفارة فلسطي جمهورية مرص العربية ومصدقة من 

الخارجية تحت رقم 9348 / 2022
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف

القطعة 727 القسيمة 126 املدينة غزة الدرج
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوًما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبي إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــي يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/2م                                            مسجل أرايض غزة

أ. عرايب حمدي أبو شعبان
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»اكتئاب املراهق«..»اكتئاب املراهق«.. حالة عابرة حالة عابرة
يتجاوزها وأرسته باالحتواء والتواصليتجاوزها وأرسته باالحتواء والتواصل

ل عدم تناولها  ل عدم تناولها أدوية ُيفضَّ أدوية ُيفضَّ
يف الصباح.. خرباء ينصحونيف الصباح.. خرباء ينصحون

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يعيــش أغلبيــة األهالــي حالــة مــن »التوتر« عنــد بلوغ أبنائهم ســن 
المراهقــة، خوفــًا عليهــم مــن أعــراض غريبة تظهــر عليهــم، كالحزن 
الشــديد واإلحبــاط واليــأس، فيعجز كثيــٌر منهم عن نشــل أبنائه من 

تلك الفترة الحرجة، ما قد ينعكس سلبيًا عليهم في المستقبل.
هــذه المواقــف وقعــت »أم محمــود« في بعضها عنــد بلوغ ابنها 
الكبيــر ســن المراهقــة، فقــد بــدأ يميــل إلــى االنطــواء، وانعــزل عــن 

محيطــه االجتماعــي، وانقلــب أســلوب تعاملــه مع عائلتــه، فأصبح 
عصبيًا مع أشقائه األصغر منه.

ولم تفلح األم في التعامل مع ابنها إال عندما تواصلت مع المرشد 
النفســي في المدرســة التــي يدرس بهــا، الذي أشــار عليها بأهمية 
»احتــواء« ابنهــا وتفهــم التغيــرات الكبيــرة التــي يمر بهــا وتؤثر فيه 

جسديًا ونفسيًا ما أدخله فيما يسمى »اكتئاب المراهقة«.

وتبني األخصائية النفسية والرتبوية د. سامح أبو زينة أن حالة االكتئاب 
عنــد املراهقــني نــوع مــن أنــواع االكتئــاب املزمــن الخفيــف، وهــي حالــة 
الشــديد وتقلبــات املــزاج، واليــأس،  بالحــزن  بالشــعور  مرضيــة تتمثــل 
واإلحبــاط، وتأنيــب الــذات، وتصيــب الفــرد يف مرحلــة املراهقــة وهــي 

مرحلة عمرية مهمة ومفصلية.
التغــرات  زينــة-  أبــو  –وفــق  املراهقــة  مرحلــة  اكتئــاب  أســباب  ومــن 
الهرمونيــة الرسيعــة التــي تحــدث يف جســم املراهــق التــي مل يتكيــف 
الرسيعــة  الجســدية  التغــرات  اآلمــن، كذلــك  بالشــكل  الجســم  معهــا 
واختالف جسم املراهق الذي سينتقل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة 

الشباب.
صراعات أسرية

وتلفــت أبــو زينــة إىل أن بعــض املراهقــني ُيصابــون باضطــراب شــكل 
بعــض  يف  لذلــك  ويكــون  املظهــر  يف  الرسيــع  التغــر  نتيجــة  الجســم 
فــرتة  يف  األرسيــة  الرصاعــات  جانــب  إىل  اكتئــايب،  جانــب  األحيــان 
عاتــق  عــى  امللقــاة  والعائليــة  األرسيــة  واملســؤوليات  املراهقــة، 

املراهق.
ذهنــي  مجهــود  مــن  تتطلبــه  مبــا  الدراســة  ضغوطــات  إىل  تشــر  كــام 
عــاٍل واملدرســة واملدرســني والبيئــة املدرســية، واألصدقــاء وضغــوط 
داخــل مجموعــة األصدقــاء، وهــي عوامــل محفــزة للتوتــر والقلــق عنــد 

املراهقني.
وإىل جانــب ذلــك تؤثــر أمنــاط تغذيــة املراهــق يف الحالــة املزاجيــة لــه 
بفعل فقدان املحتوى الغذايئ السليم وامليل إىل الوجبات الرسيعة.

السياســية  الظــروف  إن  زينــة،  أبــو  تقــول  الفلســطينية  الحالــة  ويف 
واالقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناؤنا، والتعرض للحروب املتكررة 

والصدمات املرافقة لها أثر كبر يف ظهور اكتئاب املراهقة.
وتبــني أبــو زينــة أن مــن اآلثــار الجســدية الكتئــاب املراهقــني: الخمــول، 
والكسل، والشعور املزمن باإلرهاق الجسدي، وأحيانًا آالم يف املعدة 

والظهر، والصداع.
ومــن تلــك اآلثــار أيًضــا اضطرابات الشــهية، ســواء بزيادتهــا أو نقصانها، 
واضطرابات النوم، كالزيادة غر الطبيعية يف معدل ساعات النوم، أو 

عدم القدرة عى النوم بشكل متواصل وطبيعي".
ومن اآلثار النفسية الكتئاب املراهقني -كام ترشح أبو زينة- انخفاض 
الثقــة بالنفــس، وانعــدام تقديــر الــذات، وامليــل لالنعــزال االجتامعــي، 
واالنطوائيــة، والتوتــر، والقلــق، وضعــف وتشــتت الرتكيــز الــذي يــؤدي 
إىل انخفاض املستوى الدرايس، وعدم الشعور بالراحة، ونقد الذات 

ولومها.
وُيصــاب املراهــق بالشــعور بالذنــب، والعصبيــة واالنفعاليــة، وفقــدان 
الشــغف واملتعة يف مامرســة الهوايات والنشــاطات التي كان يفضلها 
سابقًا، والرغبة باالنعزال، "وأخرًا قد تتوّلد لدى املراهق أفكار سلبية 
"تشــوهات فكريــة"، وتكمــن خطورتهــا يف أنهــا ميكــن أن تقــود املراهــق 

إىل امليل نحو االنتحار".
القــت  مــا  إذا  عابــرة  حالــة  املراهقــة"  "اكتئــاب  بــأن  األهــل  وطأمَنــت 
اهتاممــًا ومتابعــة واحتــواء مــن قبــل األرسة خاصة الوالدْين واألشــخاص 

الداعمني داخل وخارج األرسة.

احتواء
وللتغلــب عــى هــذه الحالــة، ينبغــي احتــواء املراهــق املكتئــب قــدر 
يف  والتفــاؤل  األمــل  روح  وبــث  لــه  النفســية  الحالــة  وتفهــم  اإلمــكان، 
نفســه، والجلــوس معــه ومحاورتــه حــوارًا هادفــًا بعيــدًا عــن النقــد واللوم 

والتأنيب، كام يبني أبو زينة.
النفــي  الدعــم  تقديــم  زينــة،  أبــو  تــرشح  كــام  أيضــًا،  لألهــل  وميكــن 
للمراهــق وتعزيــزه وإشــعاره بالتقبــل واملحبــة وأن هنــاك مــن يتفهمــه 
باهتــامم  لــه  األوقــات واالســتامع  ويقــف إىل جانبــه ويســانده يف كل 

وتشجيعه عى الكالم.
ونصحــت األهــل بإتاحــة الفرصــة إلخــراج كل الطاقــة الســلبية التــي يف 
قلبه، وعدم تركه للعزلة واالنطواء، والتواصل املستمر معه، وتشجيعه 
عى مامرسة الرياضة، واألنشطة الحركية والتعاونية الجامعية بصحبة 
نظــام  عــى  املراهــق  وتشــجيع  املســابقات،  يف  واملشــاركة  أقرانــه، 

غذايئ صحي ومتوازن.
وقد ُيفيد أيضًا يف عالج الحالة الخروج للطبيعة والتنزه يف املساحات 
الخــراء، وعــى شــاطئ البحــر كذلــك، فهــذه األماكــن تشــحن اإلنســان 
بطاقة إيجابية، كام يفيد التعرض ألشــعة الشــمس لفرتة محددة أيضًا 

يف التخلص من حالة االكتئاب، وفق أبو زينة.
ورشحــت بالقــول: "يف حالــة عــدم جــدوى كل هذه الطــرق مع املراهق 
املكتئــب، يفضــل مــن األهــل التواصــل مــع مختــص نفــي موثــوق بــه، 
بعيــدًا عــن الشــعور بالوصمــة املرتبطــة بزيــارة الطبيــب النفــي، ألن 

العالج البنهم مهم وسيخلصه من هذه الحالة بشكل آمن وأفضل".

ديب/ وكاالت:
ميكن أن يكون تناول الدواء يف الوقت الخطأ هو الفرق بني يوم مثمر ويوم تريد فيه النوم فقط، 
إذ ميكن للعديد من الوصفات الطبية أن تجعلك تشعر بالنعاس وأن أخذها يف الصباح ليس هو 

أفضل فكرة إذا كنت ترغب يف االستمتاع بيومك أو القيادة أو إنجاز أي يشء.
فقــد ذكــر تقريــر ملوقــع )Eat this Not That( األدويــة التــي يجــب تجنبهــا يف الصبــاح وملاذا، مع 

األخذ بعني االعتبار استشارة الطبيب قبل أخذ أي خطوة بشأن ذلك.
• أدوية ضغط الدم

أوضح ميثييل تشوندورو، صيدالين متخصص، أن ارتفاع ضغط الدم ميكن أن يؤدي إىل أمراض 
القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكى.

وينخفــض ضغــط الــدم بشــكل طبيعــي يف املســاء وبــني املــرىض الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم، قــد ال يكــون هنــاك انخفــاض يف الليــل، لذلــك فــإن تنــاول أدويــة ضغــط الــدم مــرة واحدة يف 
اليوم يف املســاء يســمح بحدوث تراجع يؤدي إىل تقليل مخاطر اإلصابة بفشــل القلب والســكتة 

الدماغية
• مضادات الهستامين

مضــاد  وهــو   )Diphenhydramine( دواء  بــأن  روكاويــش،  كايت  الصيــدالين  أفــاد  ذلــك،  إىل 
للهستامني يستخدم لعالج أعراض الحساسية.

وأوضح أنه بالنسبة ملعظم األفراد، يتسبب هذا الدواء يف اكتئاب الجهاز العصبي املركزي، مام 
يسبب النعاس والتخدير واإلرهاق ونقص الرتكيز وضعف الذاكرة.

كذلــك أكــد أنــه إذا كان يتطلــب تناولــه خــالل النهار )أي عالج ردود الفعل التحسســية الشــديدة(، 
فينبغي عى املرء توخي الحذر ومراقبة اآلثار املهدئة.

وقــال إنــه مــن األفضــل تناولهــا قبــل النــوم ألنها قد تجعلك تشــعر بالنعاس الشــديد وتجنب تناولها 
يف الصباح، ألنها قد تضعف قدرتك عى القيادة أو العمل أثناء النهار.

• الميالتونين
إىل ذلــك، أوضــح الدكتــور روكاويــش أن امليالتونــني هــو هرمــون ينتجــه الدمــاغ اســتجابة للظــالم 

لتعزيز النوم.
وأضــاف أنــه يتــم اســتخدامه كمكمــل لعــالج اضطرابات النوم وأيضا بشــكل تجريبي باالشــرتاك مع 

العالج الكيميايئ أو اإلشعاعي يف املرىض الذين يعانون من األورام الصلبة.
وال ينبغي تناوله يف الصباح ألنه يسبب النعاس واالرتباك.

وفًقــا للدكتــور فــإن "امليالتونــني هــو هرمــون ينتجــه الجســم لإلشــارة إىل النــوم. وميكن منــع إنتاجه 
لــك  الليــل. تنخفــض مســتويات امليالتونــني يف الصبــاح، مــام يســمح  إذا تعرضــت للضــوء يف 

باالستيقاظ".
وتابع قائاًل إن "املكمل يستخدم للمساعدة يف األرق. ويفضل تجنب تناوله يف الصباح ألنه قد 

يجعلك مرتنحا".

ل بيتها إىل معرض للمطرزات الرتاثية ل بيتها إىل معرض للمطرزات الرتاثيةالخمسينية »حرز الله« ُتحوِّ الخمسينية »حرز الله« ُتحوِّ
غزة/ هدى الدلو:

اســتثمرت زوايا البيت وجعلتها تنطق بأعمالها اإلبداعية في 
مجــال التطريــز الفالحي واليدوي، وحياكة الزي الفلســطيني، 

لتحول واجهة منزلها إلى معرض للزي الشعبي.

الفلســطينية الخمســينية ســحر حــرز اللــه تجلــس بيــن المكان 
المعلــق علــى جدرانــه أشــكال مختلفــة مــن األعمــال اليدوية 
الخاصــة بالمطــرزات كاإلكسســوارات واألثــواب والمعلقــات 

وغيرهــا، وفــي كل غــرزة تحاكــي صمــود شــعب فــي وجــه 
االحتالل اإلســرائيلي الذي يحاول ســرقة التراث الفلســطيني 

بكل أشكاله.

تقــول لصحيفــة "فلســطني": "منــذ الصغــر لــدي هوايــة وشــغف 
مبامرســة التطريــز اليــدوي، وحاولت تطويــر موهبتي بااللتحاق 
الغــرز  تطبيــق  عــى  كالتدريــب  مختلفــة،  بالــدورات مبجــاالت 
اإلكسســوارات  تشــطيب  وكيفيــة  التطريــز،  يف  املختلفــة 

املطرزة".
ويف حياكــة ســحر للمطــرزات تحــرص عــى اســتحضار املــايض 
الفلسطيني يف املشغوالت اليدوية دون أن تغفل عن مواكبة 

املوضة العرصية التي ترغب بها الفتيات والشابات.
وتقــول إنهــا بــدأت أعــامل حياكــة املطــرزات منــذ مثانيــة أعــوام 
زوجهــا  مــرض  إثــر  يف  االقتصــادي  عائلتهــا  وضــع  تدهــور  بعــد 
وعدم قدرته عى العمل، "فقررت استثامر موهبتي وتحويلها 

إىل مرشوع استثامري ميكن من خالله توفر دخل لألرسة".
وتوضــح ســحر أنهــا اختارت فكــرة التطريز ليكون مرشوعا إلحياء 
بــدأت املســرة وبالتأكيــد  الــرتاث عــى مــر األزمنــة، فهــي مــن 
ســيكمل أحفادهــا مــن بعدهــا، إىل جانــب حــب الفلســطينيني 

وميولهم للتطريز واعتزازهم به.
واختارت سحر جزًءا من واجهة منزلها وحولته إىل معرض دائم 
بعدما تدمر محلها الخاص املجاور لربج الجوهرة خالل الحرب 

العدوانية األخرة عى غزة يف مايو/ أيار من العام املايض.
تقول: "أسوق من خالل هذا الركن يف بيتي كل ما أصنعه من 
مطــرزات وأغطيــة وســائد ومعلقــات، ألن الوضــع االقتصــادي ال 

يسمح باستئجار مكان جديد".
وتعمــل ســحر عــى تطريــز أثــواب بلمســة عرصيــة للفتيــات يف 
أعــامر املراهقــة مــن أجــل جذبهــم نحــو هــذا النــوع مــن الــرتاث 
الفلســطيني الــذي يعــد جــزءا مــن الهويــة الوطنيــة التــي يجــب 

الحفــاظ عليهــا بــداًل مــن الركــض خلــف املوضــة واألزيــاء التــي ال 
أصل لها.

وتقــول، إن فــن التطريــز الفلســطيني أحــد أهــم الفنــون الشــعبية 
الرتاثيــة املتوارثــة، ورمــز مــن رمــوز الهوية الفلســطينية، وال يزال 
حــارضا بقــوة بــني الفلســطينيني رغم انتشــار املالبــس العرصية 

الجاهزة.
وتتابع حديثها وهي تكمل لوحة فنية لخارطة فلسطني بخيوط 
التطريــز امللونــة: "أفتخــر بــكل مــا يتعلــق بالــرتاث الفلســطيني، 
يف  أرســخه  ألن  أســعى  الــذي  الفلســطيني  الــزي  ضمنــه  ومــن 

عقول األجيال القادمة حتى ال نسمح لالحتالل برسقته".
وتشر سحر إىل أن الكثر من العائالت باتت تهتم باملطرزات، 
بــل  فقــط،  الداخــل  يف  أو  الفلســطينية  العائــالت  وليســت 
يف الخــارج أيًضــا، وحتــى بعــض العــرب، فهنــاك تواصــل معهــا 
بعــض  التــي تعمــل عــى توصيــل  العربيــة  الــدول  مــن مختلــف 

الطلبيات الخاصة بالتطريز.
عربيــة  دول  إىل  وأزيائهــا  أثوابهــا  تســويق  مــن  ســحر  ومتكنــت 
وأوروبيــة مــن خــالل صفحتهــا عــرب مواقــع التواصــل االجتامعي، 
وتتمنــى أن يصبــح الثــوب الفلســطيني عالمــًة مميــزة حتــى يف 
عــى  الفلســطيني  الثــوب  يحافــظ  وأن  األوروبيــة،  األســواق 

مكانته، ويبقى موروثا يتناقل بني األجيال.
وال تقتــرص يف معرضهــا الخــاص عــى التطريــز وحياكــة األثواب 
بــل أيًضــا تســتخدم التطريــز يف صناعــة اإلكسســوارات بشــتى 
أنواعهــا: الخواتــم واألقــراط والعقــود، وعمــل الحقائــب بأشــكال 

وأحجام متنوعة، واملطرزات الجدارية.
املزمنــة  واألمــراض  بالقلــب  املريــض  زوجهــا  ســحر  وعلمــت 

العمــر خمســة  مــن  تبلــغ  التــي  أســيل  ابنتهــا  التطريــز، وكذلــك 
عرش عاًما ملساعدتها يف املرشوع، يف محاولة منها للحفاظ 
عــى الــرتاث الفلســطيني لتكمــل املــرشوع من بعدهــا، ولتبقى 
املطرزات شــاهدة عى الهوية الفلســطينية ودليال عى أحقية 

الفلسطينيني برتاثهم الذي يحاول االحتالل طمسه ورسقته.
للرتبيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  أدرجــت  املــايض  العــام  ويف 
عــى  الفلســطيني  التطريــز  فــن  "اليونســكو"،  والثقافــة  والعلــم 

الئحتها للرتاث الثقايف غر املادي.

تصوير/ رمضان األغاتصوير/ رمضان األغا
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استطالع لـ"أمنستي": غالبية  ... 

االحتالل يصيب عرشات ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  الجاروشــة  رمضــان  هاشــم  نبيــل  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 959773151    فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نــر اللــه اكــرم ابراهيــم الفيومــي عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804574135 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مؤمــن هــاين شــفيق  ابــو الجديــان  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804516136    فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  مشــتهى  توفيــق  حســن  توفيــق  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 802650275 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وفــاء منــر رجــب ابــو وردة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801170614 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابوبكــرة  مــوىس محمــد  أنــا/ ســليامن  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 900568882 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ بــالل محمــود ربيــع ربيــع   عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء     802031369 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

ابــو شــهله   عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ جميلــه ســعيد عــي  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803512235   فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ احمد محمود محمد عبد الكريم عبد ربه عن فقد 
ممــن  فالرجــاء   400500435 الرقــم  وتحمــل  هويتــي  بطاقــة 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ شــيامء محمد صابر عبد العزيز ابو عوده  عن فقد 
ممــن  فالرجــاء   802108985 الرقــم  وتحمــل  هويتــي  بطاقــة 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ احمد وليد موىس الســلوت عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 408725208 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

 إن 22 مواطنــا تلقــوا اإلســعافات مــن جــراء إصابتهــم 
آخــرون   75 تلقــى  حــن  يف  "املطاطــي"،  بالرصــاص 
الســام  الغــاز  استنشــاقهم  بعــد  الالزمــة  اإلســعافات 
واملدمع. وكانت لجنة التنسيق الفصائي يف نابلس، 
واللجنة الشعبية للدفاع عن أرايض بيت دجن، وهيئة 
املســرة  يف  للمشــاركة  دعــت  واالســتيطان،  الجــدار 

األسبوعية املناهضة لالستيطان ومصادرة األرايض.
الحــي،  بالرصــاص  أربعــة مواطنــن  إىل ذلــك، أصيــب 
واعتقــل اثنــان فجــر أمس خــالل اقتحام قوات االحتالل 

مخيم الفارعة جنوب طوباس.
بــأن فتــى أصيــب  الهــالل األحمــر  وأفــادت مصــادر يف 
مستشــفى  إىل  وُنقــل  الــرأس،  يف  الحــي  بالرصــاص 
ابــن ســينا يف جنــن لتلقــي العــالج، يف حــن أصيــب 
ثالثــة شــبان بالرصــاص الحــي يف األطــراف، ونقلــوا إىل 
مستشــفى طوبــاس الــريك الحكومــي، علــاًم أن اثنــن 
منهم أصيبا يف أثناء مرورهام مبركبتيهام قرب مدخل 

املخيم خالل اقتحام جنود االحتالل له.
بنــي  كــامل  طوبــاس  يف  األســر  نــادي  مديــر  وأوضــح 
عــودة، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــابن محمــود 
خــالل  الحســن  أبــو  جــر  وعبيــدة  الحســن،  أبــو  نظمــي 

اقتحام املخيم.
هدم وإخطارات

عــى صعيــد آخــر، هدمــت جرافــات االحتــالل، منــزاًل 
مأهــواًل يف بلــدة سبســطية شــامل غــرب نابلــس، بزعــم 

البناء دون ترخيص، ورشدت العائلة يف العراء.

قــوات  إن  عــازم،  بلديــة سبســطية محمــد  رئيــس  وقــال 
االحتــالل ترافقهــا جرافــة، اقتحمــت منطقــة بالقرب من 
أبــو  محمــد  للمواطــن  منــزال  وهدمــت  البلــدة،  مدخــل 

السعود يسكنه 8 أفراد.
املنــزل  بهــدم  أخطــرت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
املكــون مــن طابــق قبــل نحــو عــام تحــت ذرائــع وحجــج 

واهية.
منشــأتن  االحتــالل  جرافــات  هدمــت  ذلــك،  إىل 
تجاريتــن يف قريــة بزاريــا شــامل غــرب نابلــس، واحــدة 
منهام مغسلة للسيارات، واألخرى اسراحة، للمواطن 

رابح سليامن سيف.
أمــس،  االحتــالل ومســتوطنون مســاء  قــوات  وجــددت 
اقتحــام منــزل عائلــة أبــو هدوان يف بلدة ســلوان جنوب 

املسجد األقىص املبارك.
قــوات االحتــالل  أبــو هــدوان إن  وقــال املواطــن أحمــد 
ومســتوطنن اقتحمــوا الجــزء الــذي تعــرض صباح أمس 
للهدم من منزل عائلته، يف وادي حلوة ببلدة ســلوان، 

وبارشوا يف أعامل البناء فيه.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اقتحمــت منزل أبــو هدوان 

صباحا برفقة مستوطنن، وهدمت جزءا منه.
يف األثنــاء، ســلمت قــوات االحتــالل 4 إخطــارات هــدم 
كفــر  لبلــدة  الغربيــة  املنطقــة  يف  وبنــاء  عمــل  ووقــف 

الديك غرب سلفيت.
وأوضح رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي أن قوات 
االحتالل سّلمت املواطن سامر يعقوب إخطارا بوقف 

العمــل والبنــاء يف منزلــه قيــد اإلنشــاء، واملواطنتــن: 
رشوق أحمــد، وصفــاء أحمــد، إخطاريــن بوقــف العمــل 
واملواطــن  بالســكان،  املأهولــن  منزليهــام  والبنــاء يف 
محمد أحمد إخطارا بالهدم ألي إنشــاء ســيتم بناؤه يف 

أرضه الخالية.
يذكــر أن إخطــارات الهــدم ووقــف العمــل والبنــاء تركزت 
يف منطقــة "الخــالل" بالقــرب مــن املنــزل الــذي هدمته 

جرافات االحتالل أول من أمس.
اعتقاالت

شــابًا  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  منفصــل،  ســياق  يف 
املالصقــة  البــرة  مدينــة  جنــوب  األمعــري  مخيــم  مــن 
ملدينة رام الله وســط الضفة، كذلك اعتقلت شــابن 
بالقــرب مــن ســجن "عوفــر" قــرب بلــدة بيتونيــا غــرب رام 
اللــه، واعتقلــت 3 مواطنــن مــن مدينــة نابلــس، بينهــم 
الشــنار، واعتقلــت  بحركــة حــامس مصطفــى  القيــادي 
أربعــة شــبان مــن بلــدة جناتــا جنــوب بيــت لحــم، كذلك 
اعتقلت الشقيقن خالد مازن العزة )20 عامًا(، وآدم 

العزة )12 عامًا(، من مخيم العزة شامل بيت لحم.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شــبان من بلدة قباطية 
أمريحــة  منطقــة  يف  مبركبتهــم  وجودهــم  أثنــاء  يف 
ببلــدة يعبــد جنــوب غــريب جنــن، وهــم: ربيــع زكارنــة، 
ويــزن زكارنــة، وأدهــم زكارنــة، يف حــن احتجــزت قــوات 
االحتــالل املواطنــة ســائدة قبهــا مــن قريــة طــورة جنــوب 
حاجــز  عــى  ســاعات،  ثــالث  مــن  ألكــر  جنــن  غــريب 
برطعــة العســكري برفقــة طفليهــا، ومنعتهــا مــن الدخول 

املكــر  جبــل  بلــدة  مــن  شــابًا  واعتقلــت  برطعــة،  إىل 
جنوب القدس.

كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، الشــاب معتصــم 
عي بركات من مخيم جنن شامل الضفة خالل سفره 
إىل األردن للعــالج، حيــث أوقــف عــى جــر امللــك 
األســر  نــادي  مديــر  أكــده  مــا  وفــق  واعُتقــل،  حســن 

الفلسطيني يف جنن منتر سمور. 
باحــات  أمــس  مســتوطنون  اقتحــم  ذلــك  غضــون  يف 
املســجد األقــىص املبــارك، بحاميــة قــوات االحتــالل، 

وأدوا طقوسًا تلمودية.
تشييع

من جانب آخر، شّيعت جامهر غفرة الشهيد الفتى 
رضار الكفريني )17 عامًا( الذي ارتقى أمس، برصاص 
قوات االحتالل يف مخيم جنن شاميل الضفة الغربية 

املحتلة.
وانطلــق موكــب التشــييع الســاعة العــارشة صباحــًا مــن 
مستشــفى جنن الحكومي، حيث جاب به املشــّيعون 
املحــال  فيهــا  أغلقــت  التــي  جنــن،  مدينــة  شــوارع 

التجارية أبوابها حدادًا عى روحه.
الشــهيد إىل منزلــه يف مخيــم جنــن، وألقــت  ووصــل 
إىل  نقلــه  قبــل  عليــه،  األخــرة  الــوداع  نظــرة  عائلتــه 

املسجد للصالة عليه.
وُحمل الشــهيد عى األكتاف، وســط إطالق مســلحن 
آخــرون  وردد  الهــواء،  يف  الكثيــف  الرصــاص  ملثمــن 

الهتافات املنددة بجرمية قتله.

القيــــادي فـــي حمــاس 
حســـن الورديــــان يتحـــرر 
مــــن سجـــون االحتـــالل

بيت لحم/ فلسطن: 
تحــرر القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، الشــيخ حســن 
يف  شــهًرا   16 قضائــه  بعــد  أمــس  االحتــالل  ســجون  مــن  الورديــان، 

االعتقال اإلداري، خاض خاللها إرضاًبا عن الدواء.
وقال ضياء، نجل القيادي حسن الورديان: إن والده "نال حريته اليوم 
)أمــس(، بعــد أن ســلبها منــه االحتــالل نحــو عام ونصــف العام، قضاها 

يف غياهب سجن عوفر وعتمته".
وأضــاف لوكالــة "قــدس بــرس" أن "االحتــالل اعتقل الشــيخ حســن، بال 
أي تهمــة تذكــر، ثــم حولــه لالعتقــال اإلداري رغــم تقدمه يف العمر، ما 

دفعه لإلرضاب عن الدواء خالل فرة اعتقاله".
للــزّج  تهمــة  أو  لســبب  االحتــالل  يحتــاج  ال  "بالطبــع،  واســتدرك: 
بالفلســطينين خلــف القضبــان، فيعتقلهــم يف ظــروف ســيئة للغايــة، 

دون االلتفات إىل أعامرهم أو حاجاتهم".
وزاد: "هــو )االحتــالل( ينــّكل بالفلســطينين لتعطشــه للتنكيــل بهــم 

واالنتقام منهم، ليس أكر".
يجدر ذكر أن القيادي الورديان )68 عاًما(، خاض يف السجن إرضاًبا 
عــن تنــاول أدويتــه املخصصــة للســكر والضغط لنحــو 30 يوًما، وصفه 

األطباء -آنذاك- بـ"الخطر"، رفًضا العتقاله اإلداري التعسفي.
يشــار إىل أن الورديــان أمــى مــا مجموعــه نحــو 17 عاًمــا يف ســجون 
االحتــالل، موزعــة عــى 14 اعتقــااًل، كان آخرهــا اعتقالــه يف نيســان/ 

أبريل من العام املايض.
واعُتقل القيادي الورديان عى خلفية ترشحه لالنتخابات الترشيعية 
امُللغــاة )2021(، ممثــاًل عــن قامئــة "القــدس موعدنــا" يف محافظــة 

بيت لحم.

االحتالل يمدد اعتقال 
أسري من جنني للمرة الـ15

جنن/ فلسطن:
مــددت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، اعتقــال األســر محمــد 
فياض بشناق من قرية رمانة غرب جنن، للمرة ال 15 عى التوايل.

وذكر ذوو األســر بشــناق، أن محكمة االحتالل مددت توقيف نجلهم 
حتى تاريخ 1/9/2022.

 ،2021 28 آب/ أغســطس  بشــناق يف  قــوات االحتــالل  واعتقلــت 
عــى حاجــز زعــرة جنــوب نابلــس، يف أثنــاء عودتــه مــن عملــه يف رام 

ا يف معتقل "مجدو". الله، وهو يقبع حاليًّ

ن الدعوة  هيئة وطنية ُتثمِّ
إلحياء ذكرى مجزرة شفا عمرو

 غزة/ فلسطن:
بالداخــل  الفلســطيني  شــعبنا  وإســناد  لدعــم  الوطنيــة  الهيئــة  مثنــت 
إلحيــاء  الشــعبية  اللجنــة  دعــوة  أمــس،  مســاء  غــزة،  قطــاع  يف  املحتــل 

الذكرى الـ17 ملجزرة شفا عمرو يوم الجمعة املقبل.
وأكــدت الهيئــة يف تريــح صحفــي صمــود شــعبنا وكفاحــه، وتصميمــه 

عى االستمرار يف مقاومة سياسة األبارتهايد والتمييز العنري.
وشددت عى أن "املجازر اإلرسائيلية لن تثني شعبنا الفلسطيني عن 

التمسك بحقوقه الثابتة واملرشوعة".
وجــاءت دعــوة اللجنــة الشــعبية يف شــفا عمــرو يف الوقــت الــذي تتزايــد 
الدعــوات العنريــة ضــد الفلســطينين ســكان البــالد األصلين، معززة 

بقانوين القومية واملواطنة العنرين.
دعــت  املحتــل  بالداخــل  عمــرو  شــفا  يف  الشــعبية  اللجنــة  وكانــت 
الفلســطينين للحشــد واملشــاركة يف إحياء الذكرى الـ17 ملجزرة شــفا 

عمرو يوم الجمعة املقبل.
وحثت جامهر الشعب الفلسطيني عى املشاركة يف إحياء الذكرى 
الســابعة عــرشة للمجــزرة، الســاعة الثامنــة مســاًء، بوقفــة وطنيــة موحــدة 
عنــد دوار الشــهداء يف شــفا عمــرو. وراح ضحيــة املجــزرة التــي ارتكبــت 
يف الخامــس مــن أغســطس ٢٠٠٥ أربعــة مــن أبنــاء املدينــة هــم: دينــا 

وهزار تريك، وميشيل بحوث، ونادر حايك.

الدفاع المدين ينفذ 
722 مهمة يف يوليو

غزة/ فلسطن:
ــذت املديريــة العامــة للدفــاع املدين 722 مهمة يف شــهر يوليو املايض،  نفَّ
ودورات  والســالمة  األمــن  ومهــام  وإنقــاذ  وإســعاف  إطفــاء  مهــامت  شــملت 
تدريبيــة مختلفــة. وأوضحــت إحصائيــة شــهرية صــادرة عــن الدفــاع املــدين، 
أمــس، أن طواقــم الجهــاز نفــذت عــدة مهــامت يف تلــك املــدة شــملت 128 
مهمة إطفاء، 101 مهمة إنقاذ و280 مهمة إسعاف ملواطنن يف محافظات 
التابعــة للدفــاع  القطــاع. وأشــارت اإلحصائيــة إىل أن دائــرة األمــن والســالمة 
املــدين أمتــت 184 معاملــة وتريــح لعــدد مــن املصانــع وحــرف مختلفــة، 
التفتيشــية  الزيــارات  مــن  بعــدد  املــدين  الدفــاع  طواقــم  قيــام  إىل  إضافــة 

والجوالت امليدانية عى املؤسسات والرشكات.
ا يف الشهر املايض. ونبهت إىل أن دائرة التدريب نفذت نشاًطا تدريبيًّ

العثور عىل مواطن 
مقتول يف قلقيلية

قلقيلية/ فلسطن:
بعــد  مواطــن  مقتــل  مالبســات  الغربيــة  الضفــة  يف  الرشطــة  كشــفت 

اختفائه ملدة 8 أيام يف محافظة قلقيلية.
لــؤي ارزيقــات، يف تريــح،  وأفــاد املتحــدث باســم الرشطــة العقيــد 
أمس، بأنه بعد البحث والتحري ملتابعة قضية اختفاء أحد املواطنن 
مــن مدينــة قلقيليــة منــذ 8 أيــام، كشــفت األجهــزة األمنيــة مالبســات 

مقتل املواطن املفقود وألقت القبض عى املشتبه فيه.
وبــنَّ أن الشــاب اختفــت آثــاره منــذ 26/7/2022 ويف حينــه بــارشت 
الرشطــة وبالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة عمليات بحث واســعة لحن ما 
ُعــِر عــى جثتــه يف ســاعات متأخــرة مــن مســاء االثنــن يف منطقــة تقع 

بن بلديت بديا وسنريا مبحافظة قلقيلية.
وأكد توقيف شــخص مشــتبه فيه وضبط أداة يشــتبه أنها املســتخدمة 

يف الجرمية.
وأشار ارزيقات إىل أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة ملعهد الطب 

العديل إلجراء الصفة الترشيحية والوقوف عى أسباب الوفاة.

لجنة تبحث تعزيز الثقافة 
المقدسية مع الهيئة العامة

غزة/ فلسطن:
بحثــت لجنــة القــدس يف املجلــس الترشيعــي، تعزيــز الثقافة املقدســية 

مع الهيئة العامة للشباب والثقافة.
وأوضــح رئيــس اللجنــة النائــب أحمــد أبــو حلبيــة، يف زيــارة لرئيــس الهيئــة، 
أمــس، أن هــذه الزيــارة تــأيت يف إطــار تعزيــز دور الهيئــة يف نــرش الثقافــة 

املقدسية بواسطة األنشطة واألعامل التي تنفذها الهيئة.
مــا  ظــل  يف  خاصــة  والفعاليــات  األنشــطة  تكثيــف  إىل  حلبيــة  أبــو  ودعــا 

تتعرض له مدينة القدس من هجمة إرسائيلية رشسة.
واســتعرض رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن، أنشــطة الهيئــة وبرامجهــا الفنيــة 
واألدبيــة والثقافيــة املتعلقــة بتعزيــز قضيــة القــدس واملســجد األقــىص 

لدى فئات املجتمع املختلفة وخصوًصا الكتاب واألدباء والشباب.
وأشــار محيســن إىل أن الهيئة نفذت مســابقة بحثية دولية دعاًم وإســناًدا 
لخدمــة  واإلســالمية  العربيــة  "الجهــود  عنــوان  تحــت  القــدس  لقضيــة 
مــن أســهم يف خدمــة  الهيئــة بصــدد تكريــم كل  القــدس"، الفًتــا إىل أن 

القدس واألقىص من خالل وسام القدس التشجيعي.

ضهري: نتوقع انحسار 
موجة "كورونا" الخامسة 

خـــــــــالل أسبوعيــــــن
غزة/ فلسطن:

أكــد مديــر دائــرة الطــب الوقــايئ بــوزارة الصحــة يف غــزة، د. مجــدي 
ضهــر، أن قطــاع غــزة يعيــش يف ذروة املوجــة الخامســة مــن فــروس 
"كورونــا"، متوقًعــا يف الوقــت ذاتــه أن تبــدأ هــذه املوجــة باالنحســار 

خالل أسبوع أو أسبوعن.
وقــال ضهــر لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة: "إن مــا مييــز هــذه املوجة أن 
أعراضها طفيفة، والحاالت التي تحتاج إىل دخول املستشفى قليلة 
جــًدا، وعــدد الوفيــات الــذي ُســجل ضئيــل جــًدا، وأعــداد األشــخاص 
املنومن باملشايف بسببها قليلة جًدا، مقارنة باملوجات السابقة".

انحســار  بــن  الفارقــة  الزمنيــة  بالفــرة  التنبــؤ  نســتطيع  "ال  وأضــاف: 
موجــة وبــدء موجــة جديــدة، وهــذا األمــر يتعلــق بظهــور املتحــورات 
القــادرة عــى تجــاوز املناعــة، ورسعــة دخــول مثــل هــذه املتحــورات 
الجديدة، ونسبة املطعمن، ونسبة األشخاص الذين أصيبوا خالل 

املوجة".
وال  لـ"كورونــا"،  املضــادة  اللقــاح  جرعــات  بتلقــي  ضهــر  وأوىص 
ســيام كبــار الســن، وأصحــاب األمــراض املزمنــة، إذ يجــب أن يتلقــى 
الشــخص جرعــة معــززة مــن اللقــاح كل خمســة أو ســتة أشــهر، لــي 

يكون مستوى املناعة مرتفعا لديه.

غزة/ فلسطن: 
أصحــاب  مــع  لقــاًء  غــزة  بلديــة  عقــدت 
االســراحات املوجــودة عــى شــاطئ البحــر 
يف املنطقــة الواقعــة مــا بــن شــارعي عــون 
8 شــاماًل وشــارع  بـ)شــارع  الشــوا املعــروف 
التطويريــة  الرؤيــة  لتوضيــح  جنوًبــا(،   10

للواجهة البحرية.
ورشعت البلدية بتفريغ املنسوب األول من 
كورنيــش البحــر من األكشــاك واالســراحات 

طلــب  عــى  بنــاء  تطويــري  مخطــط  ضمــن 
ومخرجــات  توصيــات  وكأحــد  املواطنــن 
اللقــاءات التشــاورية التــي عقدتهــا البلديــة 
إلتاحــة  وذلــك  البحريــة،  الواجهــة  لتطويــر 

الرؤية للمصطافن عى الكورنيش.
واتفقــت البلديــة مــع أصحــاب االســراحات 
يف هذه املنطقة عى إزالة األسوار الرشقية 
بشكل مبديئ، قبل تفريغ املنسوب األوىل 

بالكامل يف املوسم القادم.

غزة/ فلسطن: 
أصــدرت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
 ،2022 لعــام  ســنوي  النصــف  التقريــر 
والذي يرصد إنجازاتها خالل هذه الفرة.

بــدأت  األشــغال  وزارة  أن  التقريــر  وأظهــر 
ســكنية  وحــدات   510 إعــامر  بإعــادة 
دوالر،  مليــون   20 بتكلفــة  ــا  كليًّ مهدمــة 
كــام انتهــت الوزارة من تعويض 46.000 
مليــون   29 مببلــغ  جزئًيــا  متــرر  مواطــن 

دوالر.
تابعــت  الــوزارة  أن  التقريــر  بــّن  كــام 

إجــراءات الطــرح والرســية والتقييــم لعدد 
ا باملشاريع اإلنشائية. 15 عطاًء خاصًّ

مواطــن   9500 نحــو  الــوزارة  واســتقبلت 
املديريــات  ومقــرات  الرئيــس  مقرهــا  يف 

املختلفة، للرد عى استفساراتهم.
اعتــامد  شــهادة   56 الــوزارة  وأصــدرت 
شــهادات  و6  واملصانــع،  للــرشكات 

تصنيف للمخترات الهندسية.
 7.520 حــوايل  الــوزارة  آليــات  وعملــت 
ومشــاريع  متنوعــة  خدمــات  يف  ســاعة 

باإلضافة لعملها إلزالة الركام.

المباحث ُتنجز قضييت 
رسقة ونصب واحتيال

غزة/ فلسطن:
أنجــزت املباحــث العامــة يف الرشطة قضيتي رسقة 
غــزة  محافظتــي  يف  منفصلتــن  واحتيــال  ونصــب 

ورفح، بقيمة 60 ألف شيقل و14 ألف دوالر.
بأنهــا  بيــان، أمــس،  العامــة، يف  وأفــادت املباحــث 
قيــام  مفادهــا  )ص(  املواطــن  مــن  شــكوى  تلقــت 
محلــه  مــن  مــايل  مبلــغ  برقــة  مجهــول  شــخص 

التجاري مبحافظة غزة بقيمة 60 ألف شيقل.
ومتابعــة  والتحــري،  البحــث  وبعــد  أنــه  نــت  وبيَّ
إثبــات  تــم  الواقعــة،  مــكان  يف  املراقبــة  كامــرات 
الحالة باألدلة والراهن عى املدعو )ي(، وبضبط 
املذكور واســتجوابه، أقر بالرقة عى عدة مراحل 
ألكر من شهرين، وبداللته تم ضبط جزء من املبلغ 

املايل املروق ويقدر بـ5560 شيقل.
ويف تفاصيل القضية الثانية، ذكرت أنها استقبلت 
شــكوى مــن املواطــن )ص، م( مــن ســكان محافظــة 
بالنصــب  مجهــول  شــخص  قيــام  مفادهــا  رفــح، 

واالحتيال عليه مببلغ 14 ألف دوالر.
ولفتــت إىل أنــه بعــد التحــري واملتابعــة تم االشــتباه 
الــذي  يونــس،  خــان  ســكان  مــن  م(  )م،  باملدعــو 
اعــرف خــالل التحقيــق األويل معه بعملية النصب 
واالحتيــال عــى املشــتي وذلــك ببيــع ســيارته دون 
علمــه، وضبــط 6 آالف دوالر وهــي جــزء مــن مثن بيع 

السيارة.
ونبهت املباحث العامة إىل أنها أحالت املتهمن 
واملضبوطات إىل مكتب تحقق الرشطة الستكامل 

اإلجراءات القانونية الالزمة حسب األصول.

ضمن المخطط التطويري

بلدية غزة تعقد لقاًء مع أصحاب 
االسرتاحات عىل شاطئ البحر

"األشغال" ُتصدر تقرير إنجازاتها 
خالل النصف األول من عام 2022

واملســعورة التي شــنها سياســيون ومؤسسات إعالمية وجهات 
إرسائيليــة مختلفــة ضــد الفلســطينين والعلــم الفلســطيني يف 
الســنة األخــرة، التــي كانــت تهــدف لنــزع الرشعيــة عــن الهويــة 

الفلسطينية واالنتامء إليها".
وقــال مديــر الرامــج يف منظمــة العفــو الدوليــة يف )إرسائيــل(، 
ياريــف موهــر: إن "االســتطالع يكشــف خوفنــا )اإلرسائيليــن( 

الشديد من َعَلم الطرف اآلخر".
وأضــاف: "ال ميكننــا طــرح ســؤال: كيــف تشــعر تجــاه رفع العمل 
الفلســطيني؟ ببســاطة، والحصــول عــى إجابــة بســيطة"، وفًقــا 

لالستطالع.
 48 أرايض  الفلســطينين يف  "نصــف  أن  االســتطالع  وكشــف 
يــرون يف رفــع العلــم الفلســطيني جــزًءا مــن االنتــامء لهويتهــم 
-أيًضــا-  رفعــه  يــرون  منهــم   %  35 ونحــو  والوطنيــة،  القوميــة 

احتجاًجا عى التمييز ضده".
اليهــود  نصــف  مــن  أكــر  يــرى  املقابــل،  "يف  واســتدرك: 
اإلرسائيلين أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إىل عدم االعراف 
بوجــود )إرسائيــل(، لكــن ذلــك مل َيــرِْد يف أجوبــة الفلســطينين 

يف الداخل".
وأشارت منظمة "أمنستي" إىل أن "نحو 52 % من اليهود يرون 
أن رفــع العلــم الفلســطيني ســببه عــدم االعــراف بـ)إرسائيــل(، 
ضــد  عمليــات  لتنفيــذ  دعــاًم  فيــه  يــرون  منهــم   % و14.5 

اإلرسائيلين".
وأردف أن "أكــر مــن 66 % مــن اليهــود اإلرسائيليــن ينســبون 

لرفع العلم الفلسطيني صفات ونوايا سلبية جًدا".




