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دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظات 

وسط وجنوب قطاع غزة
مــروع التمويــل اإلضــايف ملــروع إدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات 

وسط وجنوب قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد إطارات لشاحنات ومعدات

 - الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

مجموعــة  مجموعــة  مــن  منحــة  عــى   - املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق 
البنــك الــدويل  وقــد حصــل مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف 
محافظــات وســط وجنــوب قطــاع غــزة  عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد إطارات لشاحنات معدات  
وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد 

رقم - GPRBA-AF-JSC 17 /2022 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومات الالزمة من مجلس 

الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع 
غــزة، الدائــرة املالية/قســم املشــريات, الســيد/ حــازم املدهــون جــوال رقــم: 
07:30 صباحــًا وحتــى الواحــدة  0599452956 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة 

والنصف ظهرًا  من تاريخ 2022/09/20م وحتى تاريخ 2022/10/04م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/10/04م الساعة الثانية عرة ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة
في محافظات وسط وجنوب قطاع غزة 

جمعية الوئام الخيرية
)T13 /2022( إعالن طرح عطاء رقم

إغاثة إنســانية عاجلة من آثار العدوان على قطاع 
غزة- توزيع 1000 سلة غذائية على األسر

بتمويل من الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية - دولة الكويت، تدعو جمعية 
الوئام الخريية الركات ذوي االختصاص واملسجلني لدى الدوائر الرسمية 
إىل التقــدم بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة لتنفيــذ مروع "إغاثة 
إنســانية عاجلة  من آثار العدوان عى قطاع غزة-  توزيع 1000 ســلة غذائية 

عى األرس" مع مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــى الــركات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر 

الرسمية ولديها خربة يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
2. يجــب أن تكــون األســعار شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة وســارية ملــدة ال 

تقل عن 90 يومًا.
3. ميكــن الحصــول عــى وثائــق وكــراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية 

– بيت الهيا-خلف مديرية الربية والتعليم شامل القطاع، مقابل رسوم غري 
مسردة قدرها 50 دوالرا أمريكيا.

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

العطاء( بقيمة 5 % من قيمة العطاء بكفالة بنكية أو شيك بنيك تابع لسلطة 
النقد الفلسطينية.

5. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفض أي 

عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاءات كاماًل دون تحمل أي مسؤولية.
6. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

7. أجندة العطاء:

البندالساعةالتاريخاليوم#
بداية شراء كراس العطاء2022/09/2009:00الثالثاء1
آخر موعد لشراء العطاء2022/09/2604:00اإلثنين2
3

2022/09/27الثالثاء

آخر موعد لتسليم العطاءات والعينات12:00
عقد لجنة فتح العطاءات412:30

8. ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى االتصــال عــى 2496228/ 08، أو جــوال 

رقم 3600768/ 059.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2022/02
)Roof Garden( مشروع إنشاء حديقة سطح

تعلــن جمعيــة حيفــا لرعايــة األرسة الفلســطينية عــن طــرح عطــاء إلنشــاء وتجهيــز 
واملواصفــات  الــروط  حســب   )Roof Garden( ســطح  عــى  حديقــة 
املنصــوص عليهــا يف كــراس العطــاء وتدعــو املقاولــني املؤهلــني املصنفــني 
هــذه  يف  املشــاركة  إىل  املقاولــني  واتحــاد  الوطنيــة  التصنيــف  لجنــة  لــدى 
املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مائــة وخمســون 
شيكال فقط )150 شيكال( غري مسردة اعتبارًا من الساعة التاسعة 9:00 من 
صباح يوم الثالثاء املوافق 2022/09/20 من مقر جمعية حيفا لرعاية األرسة 

الفلسطينية الكائن يف مدينة غزة، شارع النرص، بجوار محطة الحلو للبرول
وبحسب الشروط التالية: 

1. يجب عى الركة / املقاول أن يكون مسجال لدى الدوائر الرسمية.

2. يجــب أن تكــون األســعار بالشــيكل وتشــمل جميــع التكاليــف وهــي ذاتهــا 

التى ستدفع للمقاول فقط دون أي إضافات. 
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن آخــر يــوم 

لتسليم العطاء.
4. يرفــق مــع العطــاء ضــامن ابتــدايئ )شــيك بنــيك أو كفالــة بنكيــة( قيمتــه 5 

% مــن إجــاميل قيمــة العطــاء صالــح ملــدة 90 يومــا من تاريــخ فتح املظاريف 
وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضامن ابتدايئ.

5. ترفق مع العطاء:  - صورة عن السجل التجاري للركة. 
- صورة عن شهادات التسجيل والتصنيف وبحيث تكون سارية املفعول.

- صورة عن آخر خلو طرف رضيبي )خلو طرف رضيبي بتاريخ جديد(.
- صورة من فاتورة الركة وسند القبض. 

6. املروع حاصل عى إعفاء من رضيبة القيمة املضافة.

7. موعــد االجتــامع التمهيــدي إلتاحــة الفرصة للمقاولني املتقدمني للعطاء 

من طرح استفســاراتهم ومالحظاتهم فيام يخص العطاء يوم األحد املوافق 
2022/09/25 الساعة العارشة صباحا 10:00 يف موقع املروع.

الفلســطينية  األرسة  لرعايــة  حيفــا  جمعيــة  يف  الوثائــق  لتســليم  موعــد  آخــر   .8

02:00 من يوم الخميس املوافق 2022/09/29 ولن يقبل أي عرض بعد ذلك 

املوعد، وسيتم فتح املظاريف يف نفس اليوم ونفس املكان ونفس املوعد. 
9. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي 

عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء كاماًل دون تحمل أي مسؤولية أو ابداء األسباب.
10. رسوم إعالن الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم:0595993345

جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين
إعالن طرح عطاء رقم 2022/02م

شراء وتوريد مواد غذائية )السلة الغذائية(
بتمويل كريم من جمعية دار الرب–بدولة اإلمارات العربية املتحدة، تعلن جمعية 
املجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطني عن طرح العطاء أعاله، وذلك بدءًا 
مــن يــوم االثنــني املوافــق 2022/09/19م وأثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعة 
)9صباحــًا وحتــى 1 ظهــرًا( وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/09/25م الســاعة 
الثانيــة عــر ظهــرا عــى أن يدفــع مبلغــًا غــري مســرٍد وقــدره )100 شــيقل( فقــط 
مئــة شــيقل ال غــري، وعــى أن يكــون موعــد فتــح املظاريف يف يــوم األحد املوافق 

2022/09/25م الساعة الواحدة ظهرًا - املقر الرئيس وبحسب النظام. 

شروط ضرورية:
1. املجلس العلمي غري ملزم بأقل األسعار.

2. للمجلــس العلمــي حــق إلغــاء العطــاء أو تجزئتــه وبــدون إبــداء األســباب وال 

يجوز للمتقدم به االعراض.
3. يجب تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع عند االنتهاء من التسليم.

عــن  وصــورة  واملضافــة  الدخــل  رضيبتــي  مــن  طــرف  خلــو  تقديــم  يجــب   .4

السجل التجاري )ساري الصالحية(.
5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة كاماًل عى من يرسو عليه العطاء.

6. التســليم يف مقــر املجلــس العلمــي – دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة / 

املشريات واللوازم الكائن يف محافظة خان يونس – طريق صالح الدين.
7. عــى املناقــص املتقــدم للعطــاء مراعــاة التوقيــع والختــم لــكل ورقــة مــن 

ورقات العطاء  غري ذلك يعترب ال غيًا.
جمعية املجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطني

دائرة الشؤون اإلدارية واملالية / املشريات واللوازم 
للتواصل واالستفسار - هاتف رقم /082070844 جوال رقم / 0599304978

"الخط الذي رسمته في سيف القدس عنوان لتبني القضايا الوطنية"

نارص الدين: قيادة املقاومة بعثت برسالة تحذير وتراقب املجريات باألقىص
غزة/ يحيى اليعقويب:

حركــة  يف  القــدس  ملــف  مســؤول  كشــف 
نــارص  هــارون  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
بعثــت  الفلســطينية  املقاومــة  أن  الديــن، 
تنــوي  التــي  باالعتــداءات  خاصــة  رســالة 
جامعــات الهيــكل القيــام بهــا إىل الوســطاء، 
الســامح  مغبــة  مــن  االحتــالل  فيهــا  تحــذر 
لقطعــان املســتوطنني باقتحــام األقــى يف 
موســم األعيــاد اليهوديــة التــي تبــدأ مــع نهاية 

هذا الشهر وتستمر لعدة أسابيع. 
مــع  خــاص  حديــث  يف  الديــن  نــارص  وأكــد 
املقاومــة  قيــادة  أن  "فلســطني"  صحيفــة 
القــدس  يف  األمــور  مجريــات  تراقــب 

واملســجد األقــى املبــارك لحظــة بلحظــة، 
وتعتــرب أن االعتــداءات التــي تنــوي جامعــات 
الهيكل القيام بها، تعدٍّ صارخ عى املسجد 
الجامعــات  تلــك  أن  إىل  وأشــار  املبــارك.  
تســتغل "مواســم األعيــاد العربيــة" ملامرســة 
رأســها  وعــى  األقــى،  عــى  اعتداءاتهــا 
محاوالتها املتكررة لنفخ البوق من فوق قبور 
الصحابــة وبجــوار بــاب الرحمة، مشــدًدا أنه ال 
يجــوز الســامح لتلــك الجامعات ومــن خلفها 

رشطة االحتالل باالستفراد باألقى.
كــام أكــد نــارص الدين أن الخط الذي رســمته 
املقاومــة بدمــاء الشــهداء يف معركــة ســيف 
لتبنــي  عنــوان  هــو  2021م،  عــام  القــدس 

الفلســطينية  الوطنيــة  للقضايــا  املقاومــة 
وألن القــدس واألقــى ميثــالن قلــب الرصاع 
ا، فهــي مــن  مــع االحتــالل ومحــوًرا إســراتيجيًّ

أولويات املقاومة. 
اســتذكار  األيــام  هــذه  بنــا يف  "حــريٌّ  وقــال: 
التــي  العظيمــة  واملحطــات  املراحــل  كل 
ســطر فيهــا شــعبنا أروع املالحــم يف الدفــاع 
عــن القــدس واألقــى املبــارك، وليــس آخــر 

معركة سيف القدس".
فرض أمر واقع

وحــول مخطــط االحتــالل باملســجد األقى، 
يحــاول  االحتــالل  أن  الديــن،  نــارص  أوضــح 
فــرض التقســيم الزمــاين واملــكاين، وتكريس 

للهيــكل  املعنــوي  بالتأســيس  يســمى  مــا 
دليــل  أي  إيجــاد  يف  فشــل  بعدمــا  املزعــوم 
أثــري ملمــوس يؤكد رسديته املســتندة عى 
يف  لــه  حــق  بوجــود  واألكاذيــب  األســاطري 

األقى املبارك.
وقائــع  فــرض  يحــاول  االحتــالل  أن  وأضــاف، 
الوقائــع  مواجهــة  يف  جديــدة  احتالليــة 
العربيــة  واألثريــة  والتاريخيــة  الحضاريــة 
واإلســالمية العتيــدة، بعدمــا فشــل يف ذلــك 
عــى مــدار العقود الســبعة املاضيــة، مؤكًدا 
أن االحتالل لن يستطيع تحقيق ذلك بجهود 
أهلنــا يف الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل 
الفلســطيني فيــام تبقــى لــه قبــل اندحــاره عن 

أرض فلسطني.
رفض المنهاج

وبشــأن اإلرضابــات يف القــدس رفًضــا لفــرض 
املنهــاج اإلرسائيــي عــى مــدارس املدينــة، 

قــال نــارص الديــن: إن الشــعب الفلســطيني 
بالقــدس احــرف مواجهــة االحتــالل وإفشــال 
املاضيــة،  الســنوات  مــدار  عــى  مخططاتــه 
وبوحدته سيفشل مخطط االحتالل بتحريف 
املنهــاج الفلســطيني وفــرض رسديته الكاذبة 

عى أجيالنا الفلسطينية املتعاقبة.
عــى  أوىل  خطــوة  هــو  اإلرضاب  أن  وأكــد 
صعيــد الخطــوات التــي ميتلكهــا شــعبنا يف 
أن  "ويجــب  االحتــالل،  سياســات  مواجهــة 
مــدار  عــى  ينجــح  مل  أنــه  االحتــالل  يــدرك 
ســبعة عقــود مــن غســل الدمــاغ املقــديس، 
أو التأثــري يف العقــل الجمعــي ألبناء القدس، 
الذيــن بعــد كل محــاوالت االحتــالل مــا زالــوا 

يقفون له باملرصاد وبشكل يومي".
وتتصاعــد الدعــوات املتطرفــة هــذه األيــام، 
لتنفيــذ اقتحامــات لألقــى ومحيطــه عشــية 
األعيــاد اليهوديــة التــي تبــدأ األســبوع القــادم 
الغفــران،  عيــد  الســنة،  رأس   " يســمى  مبــا 

والعرش".
الفعــل  ردود  تتواصــل  ذلــك  مــع  بالتزامــن 
فــرض  االحتــالل  لقــرار  الرافضــة  املقدســية 
املناهــج املحرفــة، فأعلنــت القــوى الوطنيــة 
إرضاًبــا  املحتلــة،  القــدس  يف  واإلســالمية 
ألي  رفًضــا  القــدس،  مــدارس  لــكل  شــاماًل 
شــكل من أشــكال فــرض املناهــج اإلرسائيلية 

أو املنهاج املحرف.

يسعى للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة 
الهدمي لـ"فلسطني": مامرسات االحتالل باألقىص "لعب بالنار" واألوضاع تتجه لالنفجار

حملة إرسائيلية 
يف شيكاغو ضد 
مرشح جمهوري 

زار مؤسسة 
فلسطينية

 واشنطن/ فلسطني:
الشــيوخ  مجلــس  عضــو  زيــارة  أثــارت 
الجمهــوري  الينــوي،  لواليــة  املحــي 
الفلســطيني  النــادي  إىل  بيــي  داريــن 
- األمريــيك وتحدثــه أمــام املجتمعــني 
وخلفــه خارطــة فلســطني، وردوده حــول 
ردود  )إرسائيــل(،  مقاطعــة  موضــوع 
يف  )إرسائيــل(  أنصــار  لــدى  غاضبــة 
الواليــة. وشــن مؤيــدو دولــة االحتــالل، 
املرشــح  ضــد  تحريــض  حملــة  أمــس، 
بيــي عــى مواقع التواصــل االجتامعي 
تتناغــم  التــي  اإلعــالم  وســائل  وبعــض 
خارطــة  ظهــور  عــى  وركــزوا  معهــم، 
فلســطني، ورأيــه الــذي عــرب عنــه حــول 
اإلرسائيليــة.  املنتجــات  دعــم  قانونيــة 
واستندت حملة الغاضبني عى زيارته 
عــى عــدم إدانتــه ملقاطعــة )إرسائيــل( 
الســؤال،  عــى  اإلجابــة  مــن  وتهربــه 
فــوزه  حــال  يف  إنــه  بالقــول:  واكتفــى 
ســوف يراجع القرارات ويتبع الدســتور 

األمرييك الذي يكفل حرية التعبري.
و"بيــي" هــو مرشــح الحزب الجمهوري 
ملنصــب حاكــم واليــة الينــوي، وتعتــرب 
الجاليــة  إىل  نوعهــا  مــن  األوىل  زيارتــه 
الفلســطينية واإلســالمية ضمن حملته 

االنتخابية. 

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
أكد رئيس الهيئة املقدسية ملناهضة 
حكومــة  أن  الهدمــي،  نــارص  التهويــد، 
يف  ماضيــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
باالحتفــال  املتعلقــة  مخططاتهــا 
يف  اليهوديــة"  بـ"األعيــاد  يســمى  مبــا 
املقــررة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

نهاية شهر سبتمرب الجاري.
حديــث  يف  الهدمــي  وأوضــح 
االحتــالل  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة 
األقــى،  للمســجد  اقتحاماتــه  كّثــف 
االعتقــاالت  وحمــالت  وتدنيســه 
واملرابطــني متهيــدًا  للشــبان  واإلبعــاد 
إلقامــة طقوســه التلموديــة يف أعيــاده 
بــه  يقــوم  مــا  أن  معتــربًا  اليهوديــة، 

االحتالل "لعب بالنار". 
تســعى  االحتــالل  ســلطات  أن  وبــنّي 
املدينــة  عــى  الكاملــة  للســيطرة 
املقدســة وتحديــدًا املســجد األقى 
لتأمــني االقتحامــات للمســتوطنني يف 

أثناء األعياد.
أن "األوضــاع يف مدينــة  وشــدد عــى 
القــدس واملســجد األقــى تتجــه نحو 
نتيجــة املامرســات  التوتــر واالنفجــار، 

املقدســيني،  وحــق  بحقــه  العنرصيــة 
أن  إىل  مشــريًا  البيــوت"،  وهــدم 
ذات  املركزيــة  القضيــة  هــو  األقــى 
يف  الحيــاة  طبيعــة  يف  الكبــري  التأثــري 

املدينة املقدسة.
وقــال الهدمــي: إن "االحتــالل بــدأ يعــد 
العــدة، إذ مــن املتوقــع أن نــرى أعــدادًا 
ميلــؤون  االحتــالل  جنــود  مــن  كبــرية 
شــوارع املدينــة ويتمركــزون يف نقــاط 
عليهــا،  الســيطرة  أجــل  مــن  ُمعينــة 
"إخــالاًل  ُيســميها  عمليــات  أي  ومنــع 
عــى سياســاته  أو احتجاًجــا  بالنظــام" 

العنرصية".
وأضــاف: "املدينة تتجــه نحو االنفجار 
بطبيعــة  التنبــؤ  يســتطيع  أحــد  ال  لكــن 
القــدس  إليهــا  ســتؤول  التــي  األوضــاع 

خالل األعياد اليهودية".
يذكر أنه يوافق يومي االثنني والثالثاء 
27/9/2022-26، مــا ُيســمى بـ"عيد 

الخامــس  ويف  العربيــة"،  الســنة  رأس 
مــن أكتوبــر مــا يســمى بـ"عيــد الغفران" 
بـ"عيــد  مــا يســمى  يليــه  ثــم  اليهــودي، 

الُعرش" اليهودي.
ومن املتوقع أن تشــهد الفرة القادمة 

العــدوان  مــن  عاتيــة  موجــة  انطــالق 
األقــى  املســجد  عــى  االســتيطاين 
البــوق،  يف  ونفــخ  اقتحامــات  مــن 
ســعًيا  املســجد  واســتباحة  والرقــص 
واقــع  وفــرض  كامــل  بشــكل  لتهويــده 

جديد فيه.
محــاوالت  الخطــوات  هــذه  كل  وتعــد 
هــو  األقــى  أن  للتأكيــد  إرسائيليــة 
ذاك "الهيــكل" املزعــوم، إىل جانــب 
الهيــكل"  "جامعــات  ُتجــري  ذلــك، 
ســباق أعــداد ســنوي للوصــول إىل رقم 
أيــام  مــدى  عــى  للمقتحمــني  قيــايس 

"عيد الُعرش" الثامنية.
وبحســب الهدمــي، فــإن هنــاك زيــادة 
يف أعــداد املقتحمــني بشــكل يومــي، 
"لكــن مــن الواضــح أن هــذا األمــر أصبح 
أمــرًا اعتياديــًا يف املدينة املقدســة"، 
مشــدًدا عى رضورة التحرك عى كل 
املســتويات ملواجهــة هــذه السياســة 

العنرصية.
يف  ومــؤمل  ســيئ  واقــع  "هــذا  وتابــع: 
يســتغل  واالحتــالل  القــدس،  مدينــة 
مــن  والــدويل  العــريب  االنشــغال 
عــى  املطلقــة  ســيطرته  إحــكام  أجــل 

األقى".
صراع سيطرة

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
ملناهضــة التهويــد، إن عنــوان الــرصاع 
يف مدينــة القدس واملســجد األقى 
عى مدار الســنوات املاضية الطويلة 
"رصاع ســيطرة وســيادة عــى املدينــة 
ســيطرة  أن  معتــربًا  املقدســة"، 
كل  عــى  "ســيطرة  هــي  االحتــالل 

فلسطني".
وبــنّي الهدمــي أن االحتــالل يعــي متامًا 

بالنســبة  األقــى  املســجد  أهميــة 
للفلســطينيني وتأثــريه فيهــم، "لذلــك 
يســعى لتحصــني عــى هــذه األيقونــة 
التــي أصبحــت جــزءًا مهــاًم مــن هويــة 

كل فلسطيني وعريب".
وأوضــح أن )إرسائيــل( تســعى لتثبيــت 
واقع من السيادة عى املكان، وصواًل 
"االحتــالل  مضيفــًا  الكاملــة،  للســيادة 
طاملــا  منقوصــة  ســيادته  أن  يــرى 
األقــى  املســجد  عــى  يســيطر  مل 

كاماًل".
شــدد  املقدســيني،  دور  وحــول 
"املقدســيني  أن  عــى  الهدمــي 
بدائيــة  بوســائل  لالحتــالل  يتصــدون 
وصدورهــم العارية"، مســتدركًا: "لكن 
واقــع الربــاط يف األقــى أصبــح صعبــًا 
القامئــة  االحتــالل  سياســات  بســبب 

عى االعتقاالت واإلبعادات".
تتجــاوز  ال  املرابطــني  أن  إىل  ولفــت 
أعدادهــم بضــع عــرات يف األقــى، 
للمســتوطنني املقتحمــني  ويتصــدون 
يف  والوقــوف  والتكبــري  بالتهليــل 
يعــد  مل  األمــر  هــذا  "لكــن  طريقهــم، 
مجديــًا وال يؤثــر يف وتــرية االقتحــام وال 

أعداد املقتحمني".
أسرلة التعليم

االحتــالل  مبحــاوالت  يتعلــق  وفيــام 
املنهــاج  وفــرض  التعليــم  أرسلــة 
عــّد  القــدس،  يف  اإلرسائيــي 
هــذه  أن  املقدســية،  الهيئــة  رئيــس 

املامرســات تنــدرج يف إطــار "الــرصاع 
عى السيادة والهوية الفلسطينية".

أن  يريــد  االحتــالل  أن  إىل  ونّبــه 
ويكــون  الفلســطينية،  الهويــة  ميحــو 
املقدســيني عبــارة عن أقلية هامشــية 
الحضاريــة  البيئــة  يف  تســهم  ال 

للقدس.
يســتهدف  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
أســايس  بشــكل  واملناهــج  التعليــم 
لكونهــا تضــم معلومــات عــن العــادات 
والقيــم والثوابت الفلســطينية والهوية 
الوطنية، الفتًا إىل أنه يسعى لتدريس 
روايتــه املــزورة ورفــع العلم اإلرسائيي 

يف املدارس الفلسطينية.
ابتــزاًزا  هنــاك  أن  مــن  الهدمــي  وحــّذر 
ــا يف بعــض املــدارس  وإرهاًبــا إرسائيليًّ
تدريــب  أجــل  مــن  الفلســطينية 

وتدريس املنهاج اإلرسائيي.
التــي  االحتجاجيــة  الفعاليــات  ومثــن 
نظمهــا أوليــاء األمــور والقــوى الوطنيــة 
يف القــدس، واصفــًا إياهــا بـ"امُلرفــة 
وُتعــرب عــن وحــدة أهــل مدينــة القــدس 
وقدرتهــم عــى الدفــاع عــن حقهــم يف 
تعليــم أبنائهــم وغــرس القيــم والتقاليد 
مســتقبل  يف  الــدور  هــذا  وتثبيــت 

املدينة املقدسة".
وبنّي أنه "رغم الفعاليات االحتجاجية، 
متمســكًا يف  يــزال  ال  االحتــالل  أن  إال 
الفلســطيني  عــى  وتعديــه  تدخلــه 
اختيــار  يف  خاصــة  واملقــديس، 

تدريــس  فيهــا  يتــم  التــي  املناهــج 
الوطنيــة  الهويــة  وتوريــث  أبنائهــم 

الفلسطينية".
يف ســياق ذي صلــة، انتقــد الهدمــي، 
واملســتوى  الســلطة  قيــادة  صمــت 
نخــدع  أن  نريــد  "ال  قائــاًل:  العــريب، 
أنفســنا بأوهــام أن املســتوى الرســمي 
ســواء الفلســطيني أو العريب ســيحرك 
احتــالل  مــن  عاًمــا   75 بعــد  ســاكنًا 
القدس والتخطيط لتهويده بالكامل".

يف  األكــرب  "الــدور  أن  عــى  وشــدد 
عاتــق  عــى  يقــع  الراهنــة  املرحلــة 
الــذي  فهــو  الفلســطيني،  الشــعب 
يف  واألســاس  القــوة  عنــرص  يشــكل 

الوقوف بوجه مخططات االحتالل". 
ودعــا الهدمــي، الشــعب الفلســطيني 
يتحــدوا  بــأن  القــدس  مدينــة  وأهــل 
وينبــذوا كل أشــكال الفرقــة والخصــام 
مواجهــة  يف  واحــدًا  صفــًا  ويكونــوا 

سياسات االحتالل العنرصية.
كــام انتقــد مــا ســامها الجرميــة الكربى 
"اتفاقيــة أوســلو" التــي وقعتهــا منظمة 
أرهقــت  التــي  االحتــالل،  مــع  التحريــر 
عــن  وأبعدتــه  الفلســطيني  الشــعب 
حلمه بالتحرر واالنعتاق من االحتالل.

بــأن تنتهــي  وختــم حديثــه: "آن األوان 
هكذا جرائم بحق الشعب الفلسطيني 
هــو  املوقــف  يكــون  وأن  وخداعــه، 
بــكل  لالحتــالل  الرافــض  الشــعبي 

أشكاله وأماكن وجوده".

 ناصر الهدمي ناصر الهدمي

هارون ناصر الدينهارون ناصر الدين
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تحديات األحزاب اإلرسائيلية 
املتنافسة بعد تقديم 

قوامئها االنتخابية
املقــدر  اإلرسائيليــة،  االنتخابيــة  القوائــم  تقديــم  أُغلــق  وقــد  أمــا 
فقــط،  منهــا   13 بــن  التنافــس  يرتكــز  قامئــة،  بأربعــن  عددهــا 
فــإن قــادة األحــزاب اإلرسائيليــة يف االئتــاف واملعارضــة، ميكــن 
مــن أن  الرغــم  أنهــم حققــوا بعــض اإلنجــازات، عــى  لهــم االدعــاء 
القــدرة  منهــم  ألي  تعطــي  ال  اآلن  حتــى  املتوفــرة  االســتطاعات 
واألريحيــة عــى تشــكيل حكومــة مســتقرة، ما يجعــل اإلرسائيلين 

أمام كابوس االنتخابات املبكرة السادسة!
يف الوقــت ذاتــه، فــإن املخاوف اإلرسائيلية املحيطة بجميع قادة 
الكتــل املرشــحة تــزداد يف حــال أقــدم أي منهــم، ولــو دون قصــد، 
عــى خطــأ قــد يكلفــه غاليــًا، ســواء يف الترصيحــات اإلعاميــة، أو 
التحــركات السياســية داخليــا وخارجيــا، وســك ســباق مــع الزمــن 
أمــام عــدد مــن الكتــل االنتخابيــة املرشــحة الجتيــاز نســبة الحســم، 
ســواء بســبب عــدم الدخــول يف ائتافــات حزبيــة، أو مــا أظهرتــه 
الســاعات األخرية من انشــقاقات وترشــيحات أحادية، كام حصل 

مع القوائم العربية التي ترشحت يف ثاث قوائم منفصلة.
الحزبيــة  الكتــل  لقــادة  الشــخصية  الطموحــات  أن  العلــم  مــع 
أن  مــن  وأصعــب  وضوحــا،  أكــر  باتــت  املتنافســة  اإلرسائيليــة 
تخطئها العن، فمعظمهم مل يتخلوا عن حلم تويل رئاسة الوزراء، 
رئيــس  وخصومــه  نتنياهــو،  بنيامــن  املعارضــة  زعيــم  وتحديــدا 
الحكومــة الحــايل يائــري البيــد، ووزيــر حربــه بينــي غانتــس، ورمبــا 
مــن يعلــم، فقــد يــأيت مرشــح رابــع مــن خــارج بــازار التوقعــات، كــام 
حصــل مــع رئيــس الحكومــة الســابق نفتــايل بينيــت الــذي خدمتــه 
الظــروف، وأصبــح الرجــل األول يف دولــة االحتــال بأقــل عــدد مــن 

مقاعد الكنيست، للمرة األوىل يف تاريخها.
ويف حن تســعى القوى العربية املتفرقة املنقســمة عى نفســها 
فــإن  االقــرتاع،  عــى صناديــق  لإلقبــال  الـــ48  لتحفيــز فلســطينيي 
الـــ25 املقبلــة، فابيــد  الكنيســت  بعضهــا ســتجد نفســها خــارج 

يبــدأ حملتــه االنتخابيــة وعينــاه موجهتــان إىل خصميــه 
اللدوديــن: األكــر رشاســة: نتنياهــو مــن حيــث تضييــق 

منح سمو األمير للدراسات الطبية التخصصية العليا في دولة قطر
تعلــن مؤسســة حمــد الطبيــة بالتعــاون مــع الهــال األحمــر القطــري والهــال األحمــر الفلســطيني، عــن فتــح بــاب القبــول 
والتســجيل لعــدد عــر منــح لألطبــاء الفلســطينين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة للعــام 2023  – 2024 م علــام بــأن 
مــدة الدراســة تــرتاوح مــا بــن 4 - 5 ســنوات مينــح بعدهــا الــدارس اإلجــازة مــن املجلــس العريب لاختصاصــات الصحية 

يف أحد التخصصات الطبية التالية: 
الضفــة الغربية : األشعـــة )يتبعهــا تخصــصInterventional Radiology( –األمراض الباطنيــة )يتبعها تخصص 
Pulmonology ( - األمــراض الباطنيــة )يتبعهــا تخصــص Endocrinology ( -  االمــراض الباطنيــة )يتبعهــا تخصــص 

 ) Hematology ( -  األمراض الباطنية )يتبعها تخصص Clinical Oncology

 Allergy & ( - األمــراض الباطنيــة )يتبعهــا تخصــصMICU قـــــطاع  غـــــــزة  : األمــراض الباطنيــة )يتبعهــا تخصــص
Immunology ( -  األمراض الباطنية )يتبعها تخصص Infectious Diseases( -   طب األطفـــال )يتبعها تخصص 

.)Pediatric Surgery ( – جراحة عامة )يتبعها تخصص ICU

- وعــى كل مــن يتــم اختيــاره، االلتــزام بالعــودة والعمــل يف املؤسســات الصحيــة الفلســطينية ملــدة  ال تقــل عــن ضعف 
مــدة املنحــة، وســتكون عمليــة االختيــار منوذجيــة ومطابقــة لعمليــات االختيــار االعتياديــة املعتمــدة مبؤسســة حمــد 

الطبية، ويفضل أن يكون املتقدم لديه خربة يف ذات التخصص املختار.
آخر موعد الستالم الطلبات مع جميع املستندات املطلوبة هو 30  نوفمرب 2022م  
ترسل جميع الطلبات عـــن طريـــق الموقـــع اإللكترونـي لمؤسسـة حمـد الطـــبية الموضح أدناه ولن يقبل النظـام 

أتوماتيكـيًا الطلـبات غـير مكتملة الشروط والمستندات :

عـنوان 
الـموقـع اإللكترونــي

  https://hamad.smapply.io   

under (Scholarship) 

ومـن ثــم يتـم إتبـاع التعليمـات المذكـورة مـع إرفـاق جمـيع المسـتندات المطلـوبة 
شروط االلتـــــحاق بالمـــــنح المذكـــــورة:

1 - أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيم فقط يف فلسطن ولديه هوية فلسطينية.
2 - أن يكون قد تخرج من كلية طب معرتف بها بدرجة بكالوريوس طب وجراحة.

3 -  أن يكون املتقدم قد أكمل أو سوف يكمـل سنة االمتياز بنجاح يف مستشفى معرتف به للتدريب قبل اإللتحاق 
بالربنامج التدريبي مبؤسسة حمد الطبية 

4 - أال يكون املتقدم قد حصل عى أي شهادة تخصص من اي دولة أخرى أو يف منحة خارج فلسطن 
5 - أن يكون بحالة صحية جيدة ولديه شهادة خلو سوابق من الجهات األمنية

6 -  أال يكون قد مىض أكر من ست سنوات من التخرج من كلية الطب )سُيقبل خريجو 2017(
7 - أن يكون عاما يف إحدى املؤسسات الصحية الفلسطينية، وليس منقطعًا أو عاطا عن مامرسة الطب أكر من عام كامل .

- تقديـم إثبــات اجـــتيازه أحـــد االخــــتبارات الطــــبية الــتالــــية 
- USMLE Step 2 CK - passing score 

- IFOM-CSE (passing score 72 (- Equivalent to the pass score of USMLE for the year in which 

the exam was written for 2019 or more recent: 72

- MCC - Qualifying Examination (QE) Part 1

- تقديم شهادة سارية المفعول ألحـــد االخــــتباريــن التالــــيين للغـــة االنجلـــــيزيـة  :
Prior scoring format: 550

Revised scoring format: 60
PBT / PBT Revised

TOEFL

87IBT (professional level)

7.0 (overall band score)Academic LevelIELTS

350  (average score of all sections)MedicalOET

9 - نرجو االطاع عى مستندات ملف الرتشيح واالستامرات املطلوب تعبئتها وكافة التفاصيل من خال املوقع االلكرتوين:
http://www.hamad.qa : مؤسسة حمد الطبية -

Under Medical Education Department (Amiri Scholarship program for Palestinian doctors 2023- 2024)   

 http://www.usmle.org/step-2-ck   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع
http://www.nbme.org/Schools/iFoM/index.html لمزيـد من المعلومات يرجى زيارة الموقع
aelthlatheny@hamad.qa : ولمزيد من االستفسار، يرجى التواصل  على الـبريــد االلكتروني التالي

إعالن طرح عطاء رقم 18092022 
 مشــروع حفر بئر زراعي وتركيب طاقة شمســية 

ومحطة تحلية عدد 2
تعلن هيئة األعامل الخريية العاملية )مكتب فلسطن(، عن طرح عطاء بالظرف 
املختوم ملروع حفر آبار ألرايض زراعية وتركيب طاقة شمسية ومحطة تحلية 
يف املحافظــات الجنوبيــة - قطــاع غــزة، فعــى الــركات املختصــة واملســجلة 
رســميا مــن قبــل الجهــات الرســمية، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء 

التقدم للحصول عى وثائق العطاء واالطاع عى الروط مع مراعاة التايل:
- يجــب عــى املــورد أو الركــة املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــل وأن يكــون 

مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة. 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  يوميــًا  العطــاء  مســتندات  اســتام  يتــم   -
2022/09/20م وحتــى يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/09/27م، وذلــك مــن 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عرصًا، من مكتب هيئة األعامل 
الخريية العاملية بغزة، مصحوبا بشهادات التصنيف سارية املفعول.

- مثــن كراســة العطــاء )200   ( فقــط مائتــان شــيكل غــري مســرتدة تــودع يف 
حساب الهيئة رقم )403923( بنك االستثامر الفلسطيني فرع جنن.

- آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختوم هــو الثانية عرة ظهرًا من 
يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/09/27م، وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الوقت ويف نفس املكان بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
مالحظـات:

1. التسعري بعملة الشيكل.

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

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

4. يجب تقديم فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

بنــي بقيمــة  بنكيــة أو شــيك  إرفــاق تأمــن دخــول العطــاء كفالــة  5. يجــب 

5,000 شيكل ولن تقبل املبالغ النقدية.

6. العطاء قابل للتجزئة.    7. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

توريد أدوية محلية لزوم مركز نبض الحياة الطبي 
التابع للجمعية دار الكتاب والسنة 

تعلن جمعية دار الكتاب والسنة عن طرح عطاء رقم 2022/6م، توريد أدوية 
محليــة لــزوم مركــز نبــض الحيــاة الطبــي التابــع للجمعيــة دار الكتــاب والســنة، 
فعــى الراغبــن يف رشاء العطــاء مراجعــة قســم املشــرتيات مبقــر الجمعيــة – 
شــارع أهل الســنة- خان يونس، الســتام كراســة املواصفات ورشوط العطاء، 
ابتداًء من يوم الثاثاء 20 ســبتمرب 2022م. من الســاعة الثامنة صباحًا حتى 
الســاعة الثانية ظهرًا مقابل مبلغ وقدره )200( شــيكل غري مســرتدة، علاًم بأن 
االجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــن 26 ســبتمرب 2022م، الســاعة الحاديــة عــر 
صباحًا مبقر الجمعية، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء بالظرف 
املختــوم يــوم األربعــاء 28 ســبتمرب 2022م، الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث 

سيتم فتح املظاريف الساعة الحادية عر صباحًا يف نفس اليوم.
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة 

" فاتورة رضيبية ".
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 بالروط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الركة 

املتقدمة للعطاء. 
8. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــن مقــداره 2 % مــن قيمــة العطــاء 

عى شكل كفالة بنكية أو شيك بني باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوماً.
9. لاستفســار ميكــن االتصــال بقســم املشــرتيات بالجمعيــة عــى هاتــف 2053150 جــوال 
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حماس تدعو لتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وعدم الخضوع البتزازات االحتالل
اإلرضاب الشامل يعم مدارس القدس رفًضا لتدريس املنهاج اإلرسائييل

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــس  الشــامل  اإلرضاب  عــم 
رفًضــا  املحتلــة؛  القــدس  مــدارس 
فــرض  االحتــال  ســلطات  ملحــاوالت 
مناهجهــا املزيفــة التــي تــروج للروايــة 
املناهــج  تدريــس  ومنــع  اإلرسائيليــة، 

الفلسطينية.
وأغلقت 150 مدرســة فلسطينية يف 
القــدس أبوابهــا، ومل يتوجــه نحــو 100 
مدارســهم،  إىل  وطالبــة  طالــب  ألــف 
إليــه  دعــت  الــذي  بــاإلرضاب  التزامــا 
القــوى الوطنيــة واإلســامية يف مدينة 
حكومــة  ملحــاوالت  رفضــًا  القــدس 
اإلرسائيــي  املنهــاج  فــرض  االحتــال 

عى الطلبة املقدسين.
وأظهرت مدارس القدس التزاًما كبرًيا 
متســك  يعكــس  مــا  وهــو  بــاإلرضاب، 
فــرض املناهــج  املقدســين برفضهــم 

املزيفة.
ولفــت املتحــدث باســم اتحــاد أوليــاء 
طــه  رمضــان  القــدس  مبدينــة  األمــور 
إىل التــزام كبــري بــاإلرضاب الذي متت 
محــاوالت  ملواجهــة  إليــه،  الدعــوة 
املنهــاج  لتغيــري  االحتــال  ســلطات 

الفلسطيني.
إن  "فلســطن"  لصحيفــة  طــه  وقــال 
ملواجهــة  مطروحــة  الخيــارات  جميــع 
يف  اإلرسائيــي  املنهــاج  فــرض 
املــدارس الفلســطينية بالقــدس، ولــن 
تتوقف الفعاليات واألنشطة حتى يتم 

وقف تدريس هذا املنهاج.
القــدس  مــدارس  جميــع  أن  وأضــاف 
ويحــاول  االحتــال  مــن  مســتهدفة 
غزوهــا، حيــث يريــد إدخــال املناهــج 
وتغيــري  إليهــا،  واملزيفــة  املحرفــة 
واســتهداف  الفلســطينية،  الهويــة 
حتــى  األطفــال  ريــاض  منــذ  األطفــال 

املدارس وصوال للجامعات.
وشــدد عــى أن مجلــس أوليــاء األمــور 
يف مدينــة القــدس ســيواجه محاوالت 
املنهــاج  متريــر  االحتــال  ســلطات 
املحــرف مــن خال مواصلة الخطوات 

التصعيدية.
الوطنيــة  القــوى  أكــدت  بدورهــا، 
املقدســين  متســك  واإلســامية 
املطلــق  بالرفــض  الثابــت  مبوقفهــم 
والتــام ملحــاوالت فــرض منهــاج مزيــف 
أو مســتحدث عى الطاب يف جميع 
مرجعياتهــا  اختــاف  عــى  املــدارس 
بغــري  القبــول  وعــدم  األكادمييــة، 

املنهاج الفلسطيني.
وعــربت القــوى يف بيــان لهــا عــن رفــض 
الــذي  املــايل  االبتــزاز  أشــكال  كل 
اإلرسائيليــة  املعــارف  وزارة  متارســه 
عــى  القــدس  يف  االحتــال  وبلديــة 
إدارات املــدارس، وسياســة التهديــد 

العلني واملبطن تجاهها.
الشــعب  حــق  عــى  وشــددت 
الفلسطيني باختيار املنهاج الذي يتم 
تدريســه ألبنائــه، مطالبــة املؤسســات 
عنــد  بالوقــوف  الصلــة  ذات  الدوليــة 
تغــول  جــامح  وكبــح  مســؤولياتها 
االحتــال وأذرعــه التنفيذيــة، وحاميــة 

املؤسسات التعليمية الفلسطينية.
وحملــت إدارة أي مدرســة املســؤولية 

الوطنيــة واألخاقيــة والدينية بالخروج 
املوقــف  وخــرق  األهــايل  إجــامع  عــن 

الوطني.
الفلســطينين  الطلبــة  عــدد  ويبلــغ 
طالًبــا   98428 القــدس  مــدارس  يف 
وطالبة، وفًقا لبيانات نرتها مؤسسة 
فيصــل الحســيني مطلــع يوليــو/ متــوز 

املايض.
يشــار إىل أن ســلطات االحتــال قبيــل 
بــدء العــام الــدرايس الجديــد -2022 
إجــراءات  سلســلة  اتخــذت   2023

وقطــاع  املــدارس  بحــق  مجحفــة 
التعليم يف القدس، كان آخرها إلغاء 
 6500 لنحــو  املواصــات املدرســية 
طالــب وطالبــة مــن بلــدة جبــل املكــرب 

جنوب رشق القدس.
وقفات احتجاجية

األمــور  أوليــاء  لجــان  نظمــت  كــام 
وســلوان  حنينــا  بيــت  يف  وقفتــن 
رفضا واحتجاجا عى محاولة تحريف 
وإدخــال  الفلســطيني،  املنهــاج 

اإلرسائيي يف مدارس القدس. 
ورفع املشــاركون شــعارات بعنوان "ال 

ألرسلــة التعليــم"، "مًعــا للحفــاظ عــى 
هويــة أبنائنــا"، "من حقنا اختيار كتب 

أطفالنا".
بــدأ طلبــة املــدارس  ويف قطــاع غــزة، 
تنديــدًا  مدرســية  فعاليــات  سلســلة 
مناهــج  فــرض  االحتــال  مبحــاوالت 
إرسائيلية عى املدارس الفلســطينية 

يف القدس.
هــذه  يف  الطلبــة  آالف  وشــارك 
الرتبيــة  وزارة  مــن  بدعــوة  الفعاليــات، 
والتعليــم العايل، حيث رفعوا الفتات 
وفــرض  التعليــم"،  بـ"أرسلــة  منــددة 

مناهج مزورة.
مــن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وحــذرت 
الهمجــي  عدوانــه  االحتــال  مواصلــة 
عــى شــعبنا ومقدســاته، واســتهداف 
املــدارس  وطلبــة  واألطفــال  التعليــم 
واملؤسســات التعليميــة، والتحريــض 

عى املناهج الفلسطينية.
القــدس  يف  يحــدث  مــا  واعتــربت 
خطوة عنرصية ومتطرفة متثل انتهاكا 
والتعليــم،  اإلنســان  لحقــوق  صارخــا 
بفرض مناهج وكتب مشــوهة ومحرفة 
يف  الفلســطينية  املــدارس  عــى 

القدس؛ لتدريسها بالقوة.
وأعلنــت أنهــا ســتطبق بــدءا مــن أمــس 
سلســلة  املقبــل  الخميــس  حتــى 
فعاليــات وأنشــطة يف املــدارس رفضًا 
لـ"أرسلة" املناهج يف القدس، ونرصة 

ألهلها.
املقاومــة  حركــة  مثنــت  بدورهــا، 

اإلســامية حــامس موقــف أوليــاء أمــور 
الطلبة يف القدس ضد فرض املنهاج 
يف  العربيــة  باملــدارس  اإلرسائيــي 

املدينة.
وأكــد املتحــدث باســم حركــة حــامس 
حــامدة  محمــد  القــدس  مدينــة  عــن 
وجــوب دعــم األهــايل وإســنادهم مــن 
القــوى األهليــة واملؤسســات الوطنيــة 
وإفشــال  موقفهــم  لتثبيــت  كافــة، 
مؤامــرة االحتــال لتزييــف الوعــي لدى 

أجيالنا الناشئة.
اإلرضاب  الحركــة  دعــم  عــى  وشــدد 
القــدس  مــدارس  جميــع  يف  الشــامل 
وصايــة  أشــكال  لــكل  رفضــا  أمــس 
حقائــق  لتزييــف  وتدخلــه  االحتــال 
الهويــة  مبفــردات  والعبــث  التاريــخ 
إدارات  داعيــا  الفلســطينية،  الوطنيــة 
املــدارس للوقــوف يف صــف مطالــب 
الخضــوع  وعــدم  العادلــة،  األهــايل 
وتهديداتــه،  االحتــال  البتــزازات 
مــرف  وطنــي  موقــف  وتســجيل 

للتاريخ ولألجيال القادمة.
وأشار إىل أن سياسة "أرسلة" التعليم 
يف  تنجــح  لــن  وثقافيــة،  فكريــة  حــرب 
للفلســطينين،  الوطنــي  الوعــي  يك 
أهلنــا  ثبــات  صخــرة  عــى  وســتتحطم 
وطابنــا يف القــدس، وإدراكهــم لحجم 
لتشــويه  الراميــة  االحتــال  جرميــة 
الجيــل  عقــول  يف  الوطنيــة  الهويــة 
الناشــئ وذاكــرة الشــعب الفلســطيني 

الحية.
تغيير التراث والهوية

وقــال رئيــس أكادمييــة األقىص للوقف 
التعليــم  إن  بكــريات  ناجــح  والــرتاث 
يف القــدس مهــدد يف ظــل إجــراءات 
لتحريــف  تهــدف  التــي  االحتــال 
أهميــة  مؤكــدا  التعليمــي،  املنهــاج 
تعليمــي  واقــع  فــرض  ملنــع  اإلرضاب 

محرف عليهم. 
وأوضح بكريات يف ترصيح صحفي أن 
الــذي  الشــامل  الفلســطيني  اإلرضاب 
يعــم مــدارس القــدس يهــدف للتأكيــد 
أن االحتــال ال ميكــن أن يفــرض علينــا 
"فمعركتنــا  نفعــل  ومــاذا  نقــرأ  مــاذا 
بــن  فاصلــة  معــه معركــة  التعليــم  يف 

وجودنا من عدمه".
االحتــال  حــق  مــن  ليــس  أنــه  وبــن 
ســحب الرتخيــص الدائــم مــن مــدارس 

يف القدس.
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  وقالــت 

تصاعــد  محــاوالت  إن  الفلســطينية 
لفــرض  الهادفــة  اإلجــراءات  وتــرية 
منهــاج االحتــال يف مــدارس القــدس 
املفتوحــة  الحــرب  إطــار  يف  تنــدرج 
عى الوجود الفلســطيني يف املدينة 
الواقــع،  األمــر  تكريــس  ومحــاوالت 
الوطنيــة  والهويــة  الــرتاث  وتغيــري 

للشعب الفلسطيني.
عــن  لهــا  بيــان  يف  الشــبكة  وعــربت 
التــي  للخطــوات  وإســنادها  وقوفهــا 
أعلنتهــا فعاليــات املدينــة بــاإلرضاب 
داخــل  املــدارس  كل  يف  الشــامل 
رفضــا  محيطهــا،  ويف  القــدس 
لفــرض  الراميــة  االحتــال  ملحــاوالت 
وتقاليــد  ثقافــة  مــع  يتنــاىف  منهــاج 
العريقــة  الفلســطيني  الشــعب 
تزييــف  محــاوالت  ضمــن  واألصيلــة 
العربيــة،  الروايــة  وطمــس  الواقــع، 
والطلبــة  األهــايل  موقــف  مثمنــة 
وأوليــاء األمــور، ولجــان األحيــاء الذيــن 
املحــاوالت  هــذه  أمــام  بحــزم  وقفــوا 

االحتالية.
ورأت أن التسلســل الزمنــي عــى مدار 
ســنوات االحتــال منــذ احتــال الجــزء 
وقــرار   1967 عــام  للمدينــة  الرقــي 
االحتال القايض بإلغاء قانون التعليم 
 ،1964 لعــام   )16( رقــم  األردين 
الرتبيــة والتعليــم يف  وإغــاق مكتــب 
املدينــة إضافــة لتخصيــص املوازنــات 
الضخمة أكر من )193 مليون دوالر( 
عــى  اليوميــة  للمضايقــات  إضافــة 
الحواجــز، واقتحــام املدارس والحبس 
املنــزيل للطلبــة؛ كلها تأيت يف ســياق 
بزعــم  الفلســطيني  املنهــاج  محــو 

"التحريض".

المدرسة المأمونية بالقدس تغلق أبوابها رفًضا للمنهاج اإلسرائيلي         )أ ف ب(

القدس املحتلة/ األناضول:
قالت دائرة األوقاف اإلسامية يف 
مدينــة القــدس إن رشطــة االحتــال 
الصوتيــات  نظــام  إصــاح  ُتعّطــل 
املســقوف  الِقبــي  امُلصــى  يف 

باملسجد األقىص.
ترصيــح:  يف  "األوقــاف"  وقالــت 
الصوتيــات  نظــام  "يعــاين 
الِقبــي  املصــى  يف  والســاّمعات 
املبــارك  األقــىص  املســجد  داخــل 
عطا وأرضارا جسيمة عى مستوى 
ســاّمعات الصوت الداخلية، بنسبة 
تزيــد عــى 60  % مــن إجــاميل عدد 
هــذا  يف  املوجــودة  الســاّمعات 

املصى".
وأضافــت: "عمــدت دائــرة األوقاف 
منــذ اللحظــات األوىل لظهــور هــذه 
املشكلة منذ قرابة الشهرين، عى 
توفري السامعات الصوتية الحديثة 
 40 مــن  أكــر  الســتبدال  الازمــة 
ســامعة تالفــة، لــدرء هــذه األعطــال 
أداء  املصلــن  عــى  تنغــص  التــي 
املصــى  هــذا  داخــل  صلواتهــم 
يــكاد يســمع صــوت  فــا  املبــارك، 

اإلمام يف أداء الصلوات".
رشطــة  أن  "إال  واســتدركت: 
االســتهتار  ومبنتهــى  االحتــال 
كل  ومتنــع  لتعّطــل  تدخلــت 
دائــرة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات 

األوقاف".
االحتــال  رشطــة  أن  إىل  وأشــارت 
لدائــرة  التابعــة  األطقــم  "متنــع 
مهامهــم  مامرســة  مــن  األوقــاف 
التالفــة  الســامعات  باســتبدال 

يف  واملوجــودة  جديــدة،  بأخــرى 
بــاب  يف  األوقــاف  دائــرة  مخــزن 
األسباط منذ أكر من شهر ونصف 

الشهر".
رشطــة  "تعنــت  البيــان:  وقــال 
انتهــاك  وتدخاتهــا،  االحتــال 
صــارخ، تــم فرضــه بالقــوة وال ميــت 

ألي إجراءات األمن بصلة".
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  ودعــت 
هــذه  وقــف  إىل  االحتــال  "ســلطة 
املجحفــة  واإلجــراءات  السياســة 
املســجد  بحــق  تنتهجهــا  التــي 
األوقــاف  دائــرة  وضــد  األقــىص، 

اإلسامية".

أوقاف القدس: رشطة االحتالل ُتعّطل إصالح 
نظام الصوتيات بـ"األقىص"



محليات الثالثاء 24 صفر 1444هـ 20 سبتمبر/ أيلول 4
Tuesday 20 September 2022

FELESTEENONLINE

املناهج املحرفة.. هجمة إرسائيلية لتهويد التعليم بالقدس ومحو القيم الوطنية

األسري كممجي يواجه 
ظروًفا صحية صعبة 
يف زنازين "إيشل"

رام الله/ فلسطني:
املعــزول  األســر  إن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
أيهــم كممجــي يعــاين أوضاعــا صحيــة صعبــة داخــل زنازيــن ســجن 

"إيشل".
أوجاًعــا  أمــس، أن كممجــي يعــاين  بيــان،  الهيئــة، يف  وأوضحــت 
بالــرأس والعــني اليــرى، وقد بدأت األوجاع تنتقل لعينه اليمنى، 
كــا يشــتيك ارتفــاع ضغــط الــدم ودواًرا مســتمرًّا وآالًمــا بالكتــف، 

نتيجة التحقيق معه يف معسكر تحقيق "الجلمة".
وأكدت أن إدارة سجون االحتالل متاطل يف تقديم العالج الالزم 

ملشكالته الصحية العديدة، وتكتفي بإعطائه املسكنات.
شــهر،  حــوايل  "قبــل  بأنــه  كممجــي  لســان  عــى  الهيئــة  ونقلــت 
اســتيقظ مــن النــوم وكأنــه فاقــد للذاكــرة لبضــع ثــواٍن، وقــد تكــررت 
هــذه الحالــة معــه خــالل الصــالة ومل يعلــم مــاذا ســيفعل يف أثنــاء 

الصالة".
ونبهت الهيئة إىل أن ظروف العزل القاسية لكممجي، واستشهاد 
أخيــه )شــأس(، انعكســت ســلبيًا عــى وضعــه النفــي والصحــي، 
إضافــة إىل وضعــه بجانــب أرسى "جنائيــني إرسائيليني"، يســببون 
والتفتيشــات  االســتفزازات  عــن  فضــال  والتوتــر،  اإلزعــاج  لــه 

األسبوعية من قبل إدارة السجن.
واعتقــل كممجــي عــام 2006، وحكــم عليه بالّســجن مدى الحياة، 
وهــو أحــد أرسى عمليــة "نفــق الحريــة" الذيــن انتزعــوا حريتهــم من 
ســجن "جلبوع" يف الســادس من أيلول/ســبتمرب 2021، ويواجه 
اآلن العزل االنفرادي يف سجن "إيشل"، وصدر بحقه مؤخرا حكم 
بالســجن ملــدة 5 أعــوام إضافــة إىل غرامــة ماليــة مقدارهــا 5 آالف 

رشطة االحتالل ُتفرج عن مدير شيقل كعقوبة تضاف إىل حكمه.
املسجــــد األقصــــى

ثالث سنوات ونصف خلف القضبان 
االحتـــالل ميــدد االعتقـــال اإلداري للصحفيـــة 

األسيـــرة بشـــرى الطويـــل

األسري الجريح أميـــن الكـــرد يدخـــل 
عامــــه الـ 7 يف األســــر

الكشف عن تفاصيل تحقيق 
عنيف تعرضت له أسريتان

رام الله/ فلسطني:
عــن تفاصيــل  النقــاب  كشــفت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
لــه األســرتان مريــم  الــذي تعرضــت  العنيــف  التنكيــل والتحقيــق 

صوافطة وتحرير أبو رسية داخل زنازين "بتاح تكفا".
وأشــارت الهيئــة، يف بيــان، أمــس، إىل أن جيــش االحتــالل اعتــدى 
اعتقالهــا  خــالل  وصوافطــة  رسيــة  أبــو  الشــابتني  عــى  بالــرب 
بجــوار حاجــز "إلياهــو" العســكري بالقــرب مــن محافظــة قلقيليــة، 
وُحقــق معهــا ميدانيــًا بالقــرب مــن الحاجــز العســكري، وبعدهــا 

جرى اقتيادها ملركز تحقيق "بتاح تكفا".
املحققــون  تعمــد  األســرتني،  مــع  التحقيــق  خــالل  أنــه  وذكــرت 
كــا  بكــريس صغــر، واســتجوبوها لســاعات طويلــة،  شــبحها 
فيهــا،  والــراخ  نابيــة  بألفــاظ  شــتمها  معهــا  التحقيــق  تخلــل 
فضــال عــن زجهــا بزنازيــن انفراديــة مراقبــة بالكامــرات ال تصلــح 

للعيش البرشي.
وقالــت إنــه بعــد 14 يومــًا جــرى نقلهــا ملركــز تحقيــق "الجلمــة"، 
وهناك عانت كلتا األسرتني املعاملَة السيئة ألفراد "النحشون" 

ومن املاطلة باالستجابة ملطالبها.
فــإن زنازيــن "الجلمــة" كـ"املنفــى"  ووفقــًا ملــا وصفتــه األســرتان 

أمضني فيها ساعات طويلة دون اكرتاث ملطالبها.
محافظــة  قضــاء  ســعر  بلــدة  مــن  عامــا(   29( صوافطــة  واألســرة 
الخليــل، واألســرة أبــو رسيــة )29 عاما( من محافظة نابلس، جرى 
اعتقالهــا خــالل شــهر آب املــايض، ويحتجزهــا االحتــالل حاليــًا 

داخل سجن "الدامون"، وما زالتا موقوفتني حتى اآلن.

غزة/ محمد الصفدي:
شــارك أهــايل األرسى ومتضامنــون يف 
غــزة، أمــس، يف وقفــة جاهريــة دعــا 
واملــرىض  اإلداريــني  لــأرسى  وإســنادا 

يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  أقيمــت 
للصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، أمــس، 
نــارص  املريــض  واألســر  األرسى  صــور 
أبــو حميــد، والفتــات تطالــب املجتمــع 
قبــل  إلنقــاذ حياتهــم  بالتدخــل  الــدويل 

فوات األوان.
األرسى  لجنــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
عــوض  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 
إداريــا  أســرا   30 إن  الســلطان: 
عــن  املفتــوح  اإلرضاب  ســيخوضون 
رفضــا  القــادم،  األســبوع  الطعــام، 

لسياسة االعتقال اإلداري.
وأضــاف الســلطان، خــالل كلمتــه، أنــه: 
مــا  أمــام  نبقــى صامتــني  أن  العــار  "مــن 
يتعــرض لــه أرسانــا مــن قهــر وإذالل، يف 
وقــت يتصــدرون فيــه معركــة الدفاع عن 

كرامتنا وحقوقنا".
الصحيــة  الحالــة  تدهــور  أن  إىل  وأشــار 
سياســة  نتيجــة  حميــد  أبــو  لأســر 

اإلهــال الطبــي املتعمــد مــن قبل إدارة 
السجون.

مــن  أكــر  يحتجــز  االحتــالل  بــأن  وأفــاد 

وســط  ســجونه  يف  إداريــا  أســرا   760
الصعوبــة،  يف  غايــة  إنســانية  ظــروف 
حيــث يتعمــد مارســة اإلهــال الطبــي 

بحقهم.
إىل  للنــزول  شــعبنا  جاهــر  ودعــا 
الشارع، الستمرار دعم وإسناد األرسى 

ضــد  البطوليــة  معركتهــم  يف  ونرتهــم 
إىل  دعــا  كــا  اإلرسائيــيل،  الســجان 
مــن  االحتــالل  مــع  املواجهــة  تصعيــد 

خالل االشتباك املفتوح.
أهميــة  عــى  الســلطان  وحــث 
التضامنيــة  الفعاليــات  اســتمرار 
ملعركــة  الداعمــة  والتحــركات  الدوليــة 
دول  مختلــف  يف  اإلداريــني  األرسى 
املتحــدة  األمــم  مقــرات  وأمــام  العــامل، 
واإلنســانية؛  الدوليــة  واملؤسســات 
االحتــالل  عــى  ضغــط  حالــة  لتشــكيل 

لوقف جرامئه.
إىل  اإلعــالم  لوســائل  دعوتــه  وجــدد 
األرسى  قضيــة  عــى  الضــوء  تســليط 
ومعاناتهــم وفضــح مارســات االحتــالل 

بحقهم.
ووجه الســلطان رسالة عاجلة للمجتمع 
اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  الــدويل 
ليأخــذوا  األحمــر  الصليــب  وخاصــة 
الضغــط  يف  ومســؤولياتهم  دورهــم 
معانــاة  إنهــاء  أجــل  مــن  االحتــالل  عــى 
واملــرىض،  اإلداريــني  خاصــة  األرسى 
وأهمية إعادة االعتبار للمكانة القانونية 
لــأرسى  واإلنســانية  والسياســية 

واألسرات.

وقفة جمهريية يف غزة دعًم لألرسى اإلداريني واملرىض 

جانب من الوقفة           )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
درس  عنــوان  هــو  فينــا"  يســكن  "وطــن 
يف مــادة اللغــة العربيــة للصــف الثــاين 
االحتــالل  ســلطات  حذفتــه  االبتــدايئ، 
بعنــوان  بقصــة  واســتبدلته  اإلرسائيــيل 
يقــوم  هكــذا  يــويس"،  الجديــد  "جارنــا 
االحتالل بتحريف املنهاج الفلســطيني 
وإعــادة طباعتــه لتوزيعــه عى املدارس 
القــدس  مدينــة  يف  والخاصــة  األهليــة 
مــن  الوطنيــة  القيــم  ملحــو  املحتلــة 
التطبيــع  فكــرة  وغــرس  الطلبــة،  عقــول 

و"التعايش".
أمــر  ويل  وهــو  عكــش،  طــارق  يقــف 
مبــدارس  يدرســون  طــالب  ثالثــة 
متمرتًســا  املحتلــة،  بالقــدس  اإلميــان 
أهــايل  وبقيــة  هــو  صلــٍب  موقــٍف  عــى 
بالقــدس  والخاصــة  األهليــة  املــدارس 
إىل  املحرفــة  املنهــاج  إدخــال  برفــض 

تلك املدارس.
"فلســطني":  لصحيفــة  عكــش  ويقــول 

إن "املنهــاج املحــرف لــه هــدف واضــح 
وهــو أرسلــة األجيــال القادمــة، بأن يعرّف 
عندمــا  نفســه  الفلســطيني  الطفــل 
وليــس  عــريب إرسائيــيل  أنــه  عــى  يكــرب 
ا، ويــرى نفســه كجــزء مــن دولة  فلســطينيًّ
)إرسائيــل( التــي يتعاطــف معهــا، وليــس 

دولة ظلمته واحتلت أرضه".
وأضاف معلًنا رفض األمر "هذا يتناقض 
نســمح  ولــن  وعقيدتنــا،  هويتنــا  مــع 
يحــاول  االحتــالل  أن  بتمريــره، فصحيــح 
التــدرج بتطبيــق املخطط بالبدء بحذف 
صورة أو نص أو بيت شــعر صغر، لكن 
نفســك  تعــرف  أن  هــو  البعيــد  الهــدف 
لدولــة  تنتمــي  إرسائيــيل  أنــك  عــى 
االحتــالل"، مؤكــًدا أن األهــايل ُيعرّفــون 
األطفال الحقيقة، لكن هذا ال يكفي ألن 
اســرتاتيجي،  واملدرســة  املنهــاج  "دور 
فإذا كان املنهاج يبث رسائل مسمومة 

فسيكون له آثار سلبية".
صحيفــة "فلســطني" رصــدت جــزًءا مــن 

للمنهــاج  االحتــالل  ســلطات  تحريــف 
الطابــع  حــذف  إذ  الفلســطيني، 
الفلســطيني مــن كتــاب الرتبيــة الوطنيــة 
للصــف الثــاين االبتــدايئ، وصفحــة عــن 
الرئيــس  وصــورة  الفلســطينية  القضيــة 
الراحــل يــارس عرفــات مــن كتــاب التاريخ 
الفلســطيني  والعلــم  التاســع،  للصــف 
ومفتــاح العــودة مــن كتــاب الرياضيــات 

للصف األول.
كذلــك حــذف االحتــالل بيــت شــعر مــن 
ربــوع  يــا  أحبــك  "إين  بعنــوان  قصيــدة 
بــالدي" يف مــادة اللغــة العربيــة للصــف 
"يضــع  املحــذوف  والبيــت  الخامــس 
ليصــدين  دامئــا  طريقــي  يف  الحواجــز 
عــن عــوديت لبــالدي"، وآيــة قرآنيــة ونص 
الرتبيــة  كتــاب  مــن  بالجهــاد  متعلــق 
اإلســالمية للصــف الســادس، وتعريــف 
اإلســالمية  الرتبيــة  مــن  الشــام  بــالد 
اتفاقيــة  عــن  وفقــرة  الثــاين،  للصــف 
"ســايكس بيكــو" ووعــد بلفــور واتفاقيــة 

الجغرافيــا  كتــاب  مــن  رميــو"  "ســان 
للصف التاسع.

تشويه التاريخ
التعليــم  شــؤون  يف  املختــص  ويــرى 
يف القــدس املحتلــة زيــد القيــق، أن مــا 
حكومــة  يف  املعــارف"  "وزارة  تســمى 
محرفــة  مناهــج  فــرض  تحــاول  االحتــالل 
واألهليــة  الخاصــة  املــدارس  عــى 

بالقدس.
"فلســطني"،  لصحيفــة  القيــق  وبــني 
القيــم  جميــع  يشــمل  التحريــف  أن 
الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية والدينية، 
واســتبدالها بــدروس ونصــوص تشــتمل 
وللــراع  للتاريــخ  التشــويه  عــى 
وفلســطني  القــدس  يف  الفلســطيني 

عامة.
ولفــت إىل أن أوليــاء األمــور مــن خــالل 
الوقفــات التــي ينظموهــا لرفض تحريف 
املنهــاج، يواجهــون دولة بكامل وزاراتها 
تحاول فرض سيطرتها عى كل مفاصل 

الحيــاة بالقــدس مبــا فيهــا التعليــم، وهو 
ما يرفضه األهايل.

ملديــري  الثابــت  املوقــف  ورغــم 
فــإن االحتــالل يســلط ســيف  املــدارس 
املناهــج  لفــرض  الرتاخيــص  ســحب 
ترخيــص  تحويــل  إىل  فعمــد  املحرفــة، 
مؤقــت  إىل  دائــم  مــن  املــدارس  بعــض 
وشــمل القــرار أربــع مــدارس، وألغــى يف 
ســت  تراخيــص  املــايض  يوليــو  متــوز/ 
مــدارس يبلــغ عــدد طالبهــا 1755 طالًبا 

بدواعي التحريض، وفق القيق.
األهليــة  املــدارس  عــدد  وتبلــغ 
االحتــالل  يســتهدفها  والتــي  والخاصــة 
مدرســة   76 املحــرف  املنهــاج  بفــرض 
و49  الطلبــة،  عــدد  مــن   %  32 وتضــم 
والتعليــم  الرتبيــة  لــوزارة  تابعــة  مدرســة 
عــدد  مــن   %  14 وتضــم  الفلســطينية 
الطلبــة، و6 مــدارس تابعــة لوكالــة غــوث 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 

"أونروا" وتضم 3 % من عدد الطلبة.

الخاصــة  املــدارس  فــإن  القيــق،  ووفــق 
واألهليــة يــدرس فيهــا 33 ألــف طالــب، 
يــدرس  االحتــالل  بلديــة  تتبــع  والتــي 
أمــا  فلســطيني،  طالــب  ألــف   44 فيهــا 
املــدارس التابــع لوكالة "أونروا" فيدرس 
فيهــا 900 طالــب، أمــا املــدارس التــي 
آالف   9 فيهــا  فيــدرس  للســلطة  تتبــع 

طالب.
مساران للمواجهة

من جهته، أكد املتحدث باسم اتحاد 
أوليــاء األمــور، رمضــان طه، أن مواجهة 
يســر  املحــرف،  املنهــاج  فــرض 
مبســتويني، األول قانــوين والثــاين من 
االحتجاجيــة يف كل  الوقفــات  خــالل 
املــدارس للتعبــر عــن رفــض املنهــاج 
موقــف  وجــود  إىل  مشــًرا  املحــرف، 
الهيئــة  تتبنــاه  بالقــدس  عــام  وطنــي 
الوطنيــة واإلســالمية التــي أعلنــت عن 

إرضاب شامل.
"فلســطني"،  لصحيفــة  طــه  وأوضــح 

مــن  جملــة  نظمــوا  األمــور  أوليــاء  أن 
الخطــوات، باإلعــالن عــن رفض القرار، 
رفــع دعــوى قضائيــة يف  منهــا دراســة 
هنــاك  كان  إن  االحتــالل  محاكــم 
جــدوى، أو اللجــوء للمحاكمــة الدوليــة 
كون املواثيق الدولية تنص عى حق 
لــه  يكــون  بــأن  الفلســطيني  الشــعب 
منهاج خاص كا كل شعوب العامل.

الــذي اطلــع عــى الكتــب  ورصــد طــه 
التــي وزعهــا االحتــالل عــى املــدارس 
التــي تتبع وزارة املعارف اإلرسائيلية، 
النصــوص  يف  كبــًرا  تحريًفــا 
مفاهيــم  وإدخــال  واملســميات 
والتقســيم  بالحــدود  تتعلــق  جديــدة، 
االحتــالل  فرضــه  الــذي  الجغــرايف 
وكأنهــا حــدود تفصــل بــني دول وليــس 
أرًضا محتلة، مشدًدا عى أن القضية 
ملنــع  جاعيــة  وقفــة  إىل  تحتــاج 
فــرض القــرار عــى املــدارس الخاصــة 

واألهلية.

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  االحتــالل  ســلطات  مــددت 
بــرشى  للصحفيــة  اإلداري  االعتقــال 

الطويل من رام الله.
محكمــة  إن  عائليــة:  مصــادر  وقالــت 
بــرشى  اعتقــال  مــددت  االحتــالل 
للمــرة الثالثــة عى التوايل ملدة ثالثة 

أشهر.
مــارس   21 يف  الطويــل  واعتقلــت 
املــايض، عــى حاجــز زعــرتة جنــويب 

مدينة نابلس.
وســبق أن اعتقلــت بــرشى عدة مرات 
لــدى االحتــالل، وأمضــت نحــو ثــالث 
القضبــان،  خلــف  ونصــف  ســنوات 
وهــي ابنــة القيــادي يف حركــة حــاس 

األسر جال الطويل.
جــال  القيــادي  االحتــالل  ويعتقــل 
وقــد  عــام،  مــن  أكــر  منــذ  الطويــل 
يف  عاًمــا   16 مجموعــه  مــا  أمــى 

سجون االحتالل.
يف  الطويــل  جــال  الشــيخ  وترشــح 
موعدنــا"  "القــدس  حركــة  قامئــة 
لالنتخابــات الترشيعيــة التــي كان مــن 
املقــرر إجراؤها يف الثاين والعرشين 
وشــغل  املــايض،  أيــار  مايــو/  مــن 

منصب رئيس بلدية البرة بني عاَمي 
2008 و2012.

للعــزل  الطويــل  الصحفيــة  وتعرضــت 
أيــام  لعــدة  الدامــون،  ســجن  يف 
وحرمتهــا إدارة الســجون مــن الكانتينــا 

والزيارات.
ســجون  يف  صحفيــًا   16 ويعتقــل 
هــا  صحفيتــان  بينهــم  االحتــالل، 

برشى الطويل، ودينا جرادات.
إّن  بغــزة:  األرسى  وزارة  وقالــت 
أوامــر  إصــدار  يواصــل  االحتــالل 
الصحفيــني  بحــق  اإلداري  االعتقــال 
بتجديــد  قــرار  إصــدار  وآخرهــم 
الصحفيــة  بحــّق  اإلداري  االعتقــال 
عــى  الثالثــة  للمــرة  الطويــل  بــرشى 

التوايل وملدة ثالثة أشهر. 
وأكــدت الــوزارة يف تريــح صحفــي، 
ينجــح  لــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل  أّن 
واالســتهداف  اإلداري  باالعتقــال 
تغييــب  يف  للصحفيــني  املبــارش 
الحقيقــة، وكتــم صوتهــم الوطني الحر 
يف كشــف حقيقــة االحتــالل وجرامئــه 

بحق شعبنا وخاصة قضية األرسى.
الصحفيــني،  دعــم  لجنــة  وجــددت 
متــادي  اســتمرار  مــن  تحذيرهــا 

االعتقــال  سياســة  يف  االحتــالل 
الصحفيــني  بحــق  والتنكيــل  اإلداري، 

املعتقلني يف سجون االحتالل.
وأشــارت اللجنــة يف بيــان أمــس، إىل 
أن ")إرسائيل( متارس انتهاًكا صارًخا 
للقانون الدويل وحقوق اإلنسان، عند 
الفلســطينيني،  اعتقالهــا للصحفيــني 
اإلداري  باالعتقــال  عليهــم  والحكــم 
وتجديــد  فــرتة االعتقــال اإلداري عــدة 

مرات متتالية".
االحتــالل  محكمــة  إن  وقالــت: 
أمــر  أمــس،  أصــدرت  اإلرسائيــيل 
بتمديد االعتقال اإلداري ثالثة شهور 

للصحفية برشى الطويل.
وذكــرت اللجنــة أن الطويــل تعرضــت 
اإلداري  لالعتقــال  الخامســة  للمــرة 
وتجديــده عــدة مرات قبل انتهاء مدة 
إرادتهــا وتقييــد  كــر  بهــدف  الحكــم 

حرية الرأي والتعبر.
اإلنســانية  املؤسســات  وناشــدت 
سياســة  لوقــف  التدخــل  والحقوقيــة 
الصحفيــني  بحــق  اإلداري  االعتقــال 
االحتــالل،  ســجون  يف  املعتقلــني 
الصحفيــني  كل  عــن  واإلفــراج 

والناشطني.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أطلقت رشطة االحتالل، أمس، رساح الشيخ 
األقــى  املســجد  مديــر  الكســواين  عمــر 

مبدينة القدس، بعد اعتقاله عدة ساعات.
رشطــة  مــن  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
االحتــالل داهمــت وفتشــت منــزل الكســواين 
أن  قبــل  القــدس،  رشقــي  الطــور  بلــدة  يف 

تعتقله.
وذكرت وسائل إعالم عربية، يوم السبت، أن 
ســلطات االحتــالل اتخــذت قــرارات باعتقــال 

األقــى  املســجد  مــن  فلســطينيني  وإبعــاد 
استعدادا لأعياد اليهودية.

رأس  أعيــاد  الجــاري  األســبوع  نهايــة  وتبــدأ 
الســنة العربيــة ويــوم الغفــران واملظلــة، التــي 

تستمر 3 أسابيع.
وكانت جاعات ميينية إرسائيلية دعت إىل 
تكثيف االقتحامات للمسجد األقى، خالل 

فرتة األعياد اليهودية.
ويف املقابل، دعت فعاليات فلسطينية إىل 

شد الرحال إىل املسجد األقى.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أميــن  الجريــح  املقــديس  األســر  دخــل 
الســابع  االعتقــايل  عامــه  أمــس،  الكــرد، 
االحتــالل  ســجون  داخــل  التــوايل  عــى 
اإلرسائيــيل. بحســب لجنــة أهــايل األرسى 

املقدسيني.
واعتقلــت قــوات االحتــالل، الكــرد، بتاريــخ 
الســاهرة  بــاب  منطقــة  يف   19/9/2016
خطــرة  بجــروح  إصابتــه  بعــد  القــدس  يف 
يف إثــر إطــالق جنــود االحتــالل النــار عليــه 
من مســافة قريبة؛ ما تســبب له بشــلل يف 

أطرافه السفلية.
ووجهــت لــه محكمــة االحتــالل تهمــة تنفيــذ 
عمليــة طعــن بحــق الجنــود املوجوديــن يف 
منطقة باب الساهرة، وأصدرت بحقه حكًا 
وفرضــت  عاًمــا،   35 ملــدة  بالســجن  جائــًرا 
عليــه غرامــة ماليــة بقيمــة 330 ألــف شــيقل 

كتعويض للجنديني الجريحني.
وتعرض الكرد لإلهال الطبي املنظم، وما 
زال يعاين بســبب هذه السياســة الظاملة، 
وهــو بحاجــة ماســة لسلســلة مــن العالجات 

والفحوصات.
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توريد مالبس لمتضرري الحرب األخيرة    
مشروع )الكسوة( أطفال الزيتون- أستراليا 

لمتضرري الحرب األخيرة عطاء رقم  2022/03
معهد األمل لأليتام بتمويل من جمعية أطفال الزيتون - أسرتاليا لعام 2022 
أطفال الزيتون ملترضري الحرب األخرية، لصالح معهد األمل لأليتام بتمويل 

من جمعية أطفال الزيتون - أسرتاليا لعام 2022
تعلــن جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام عــن طــرح عطــاء مرشوع )الكســوة( أطفــال الزيتون- 
أسرتاليا  ملترضري الحرب األخرية لصالح جمعية معهد األمل لأليتام بتمويل كريم من 
جمعية أطفال الزيتون - أســرتاليا حســب الرشوط واملواصفات املوضحة يف كراســة 
ووثائق العطاء، حيث ميكن للراغبني باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عىل نسخة 
وثائق العطاء من مقر جمعية معهد األمل لأليتام بغزة عىل العنوان التايل: غزة –ش 
الوحــدة– بالقــرب مــن عيــادة الرمال – هاتــف/2861434–2836883, وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي, ابتداًء من صباح يوم االثنني املوافق 2022/09/19  حتى 

الساعة الواحدة ظهرًا من يوم األربعاء املوافق 2022/09/28م
الشروط المطلوبة :

1 - عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسجال من ذوي االختصاص،
2 - أن يرفق املتقدم يف العرض الفني شهادة خلو طرف من دائريت رضيبة الدخل 

والقيمة املضافة وشهادة مشتغل مرخص بالخصوص سارية املفعول، وخالفه.
3 - يجــب عــىل املتقــدم لتنفيــذ العطــاء إرفــاق شــيك بنــي مصــدق أو كفالــة 

بنكية بنسبة 5 % من العطاء ساري املفعول ملدة 60 يوما.
4 - أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

5 - تقدم األسعار بالشيكل ويشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
6 - جمعية معهد األمل لأليتام غري ملزمة بأقل األسعار، ولها الحق يف تجزئة العطاء.

7 - مثن كراسة العطاء 200 شيكل  غري مسرتدة .
8 - للمراجعة واالستفسار هاتف رقم 2861434 .

آخر موعد لتسليم العطاءات مختومًة يوم األربعاء املوافق 2022/09/28 
يف متام الساعة الثانية عرشة ونصف ظهرًا مبقر جمعية معهد األمل لأليتام 

العنوان: غزة - شارع الوحدة بالقرب من عيادة الرمال .
-  ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن ممثــي الــرشكات املشــاركة 
يف العطاء أو من ينوب عنهم يوم األربعاء املوافق 2022/09/28 يف متام 

الساعة الواحدة ظهرا مبقر جمعية معهد األمل لأليتام 
جمعية معهد األمل لأليتام

عطاء رقم 2022/03

إعادة طرح عطاء رقم )2022/16(
" توريد السوالر لصالح املستشفيات الفلسطينية يف قطاع غزة "
PROVIDING FUEL FOR PALESTINIAN HOSPITALS AT GAZA STRIP

تعلــن جمعيــة غــزي دســتك- مكتــب قطــاع غزة – عن إعادة طــرح عطاء لصالح 
مــرشوع " توريــد الســوالر لصالــح املستشــفيات الفلســطينية يف قطــاع غــزة "  
وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل 
الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا 
العطاء مراجعة جمعية غزي دستك يف مقرها الكائن يف غزة – شارع الجالء 
– مفرتق الزهارنة – عامرة أبو حليمة- الطابق الخامس للحصول عىل كراسة 
العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكــون الرشكــة قــد نفــذت مشــاريع مشــابهة مــع إرفــاق مــا يثبــت ذلــك، 

ومسجلة عند الجهات ذات االختصاص.
3. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة 
إجاميل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 30 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

6. أن تكون الرشكة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

7. رسوم اإلعالن يف الصحف )ملدة ثالثة أيام( عىل من يرسو عليه العطاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
8. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األســباب. 

كام أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

لالستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي دســتك عىل 
جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة

إعــادة طــرح عطــاء رقــم )2022/17( لصالــح مرشوع 
"إنشــاء غرفة مرشبيــات لصالــح برئ ومحطــة تحلية 

حديقة أبراج الندى شامل قطاع غزة"
Construction of the Mashrabiya room for the well and a desalination 
plant, Al Nada Towers Park, in the northern Gaza Strip

تعلــن جمعيــة غــزي دســتك - مكتــب قطــاع غــزة - عــن إعــادة طــرح عطــاء لصالــح 
مــرشوع "إنشــاء غرفــة مرشبيــات لصالــح بــر ومحطــة تحليــة حديقــة أبــراج النــدى 
شامل قطاع غزة “وذلك تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق 
العطاء، فعىل الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب باملشــاركة 
يف هذا العطاء مراجعة جمعية غزي دســتك يف مقرها الكائن يف غزة – شــارع 
الجــالء – مفــرتق الزهارنــة – عــامرة أبــو حليمــة- الطابــق الخامــس للحصــول عــىل 
كراســة العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحًا 

وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجال لــدى اتحــاد املقاولــني ومتخصصــا 

يف مجال عمل املرشوع.
3. أن تكون الرشكة ذات أهلية لتنفيذ املرشوع وقد نفذت مشاريع مشابهة 

مع إرفاق ما يثبت ذلك عند الطلب.
بنــي  4. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 5 % مــن قيمــة 
إجاميل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 60 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

7. أن تكون الرشكة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

8. رسوم اإلعالن يف الصحف )ملدة ثالثة أيام( عىل من يرسو عليه العطاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
9. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األســباب. 

كام أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
غــزي  اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة  10. لالستفســار يرجــى مراجعــة قســم 

دستك عىل جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.
موعد الحصول

على العطاء
ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء الموافــق 2022/09/19 م 
حتــى يــوم الخميــس الموافــق 2022/09/22م فــي 

أوقات الدوام الرسمي.
موعــد تســليم كراســة العطاء 

كاملة بالظرف المغلق
الســاعة  2022/09/26م  الموافــق  االثنيــن  يــوم 

01:00 مساًء.

الجلسة العلنية
 لفتح المظاريف

الســاعة  2022/09/26م  الموافــق  االثنيــن  يــوم 
01:15 مساًء.

مع تحيات جمعية غزي دستك مكتب قطاع غزة

إعالن طرح عطاء
اسم المشروع: إنشاء ملعب رياضي على الواجهة 

البحرية في مدينة غزة
يعلــن املركــز الفلســطيني للدميقراطيــة وحــل النزاعــات بالرشاكــة مــع وكالــة 
التعاون األملاين GIZ وبالتعاون مع بلدية غزة عن طرح عطاء مرشوع إنشاء 
ملعــب ريــايض عــىل الواجهــة البحريــة يف مدينــة غــزة، وذلــك حســب جدول 
الكميــات واملواصفــات الفنيــة الخاصــة باملرشوع، فعــىل املقاولني الراغبني 

يف رشاء العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1 - أن يكــون املقــاول مســجاًل لــدى اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني ومصنفــًا 
لدى لجنة التصنيف الفلسطينية بحيث ال تقل درجة تصنيفه عن درجة ثالثة.

2 - األســعار باليورو وعىل املورد تقديم فاتورة رضيبية وشــهادة خصم منبع 
عند تقرير اإلنجاز وطلب املستحقات.

3 - عــىل املقــاول تقديــم كفالــة تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 5% 
مــن قيمــة العطــاء اإلجامليــة ســارية املفعــول مــدة 90 يومــا مــن تاريــخ فتــح 

العطاءات ولن ينظر يف أي عطاء ما مل يكن مرفقًا بالتأمني.
" لضــامن  " شــيك  بنكيــة  العطــاء تقديــم كفالــة  مــن يرســو عليــه  عــىل    -  4
التســليم بقيمــة 10 %، وكفالــة صيانــة لألعــامل املنجــزة مدتها عام كامل من 

تاريخ االستالم االبتدايئ وقيمة كفالة الصيانة هي 5 %.
5 - ميكــن للراغبــني يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل كراســة العطــاء 
مــن مقــر املركــز الفلســطيني للدميقراطيــة وحــل النزاعــات / غــزة شــارع قــر 
الحاكــم، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/9/20 مــن الســاعة 
التاســعة صباحــا حتــى الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مقابــل مبلــغ غــري مســرتد 
مقداره )100( شيكل عىل أن يتم إبراز تفويض من الرشكة وشهادة تصنيف 

سارية املفعول كام ورد يف النقطة األوىل عند رشاء العطاء. 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  للموقــع  ميدانيــة  زيــارة  تنفيــذ  ســيتم   -  6
2022/9/28 عىل شاطئ البحر مقابل دوار شارع رقم 10 الساعة 11:00 

صباحــًا، وســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يف بلديــة غــزة بعــد الزيــارة مبــارشة 
الستقبال استفسارات املقاولني يف نفس اليوم.

 2022/10/2 املوافــق  األحــد  يــوم  هــو  العــروض  لتســليم  موعــد  آخــر   -  7
لغايــة الســاعة الواحــدة ظهــرًا، وذلــك يف مقــر املركــز الفلســطيني بغــزة، ولــن 
يتــم اســتالم أي عــروض بعــد هــذا املوعــد، كــام يجــب اتبــاع الــرشوط الالزمــة 

لتسليم العروض.
8 - لجنــة فتــح العطــاءات املكونــة مــن بلديــة غــزة واملركــز الفلســطيني غــري 

ملزمة بقبول أقل األسعار.
9 - رسوم إعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن االتصال عىل املركز الفلســطيني للدميقراطية 
وحل النزاعات يف غزة، جوال: 0599413599

متضــررو عــدوان 2014.. مثقلــون بالديــون يف انتظــار تعويضــات "أونـــروا"

واعتــر النجــار، الــذي يعــاين مــن 
فــوق  مــن  اليمنــى  رجلــه  يف  بــرت 
الركبــة، خــالل عملــه عــام 2015، 
أن مــا يحــدث معــه "جرميــة وتنكــر 
"أونــروا"  تكفلــت  التــي  لحقوقــه" 
بعــد  عقــد  عــىل  معهــا  ووقــع  بهــا 
عــدوان 2014 بــرف مبلــغ مايل 
دوالر،  و400  ألــف  بـــ14  يقــدر 

كبدل أرضار.
وطالــب برضورة رصف تعويضاته 
بأرستــه  االجتــامع  مــن  ليتمكــن 
حــرم  أفــراد،  تســعة  مــن  املكونــة 
من لقائهم ســاعات طويلة، بفعل 
منزلــه  والدائنــني  الرشطــة  طــْرق 

بشكل متكرر، طلبا للدين.

ملتــرضري  "أونــروا"  وأوعــزت 
اإلعــامر  مببــارشة   2014 عــدوان 
لبيوتهــم خاصــة األرضار البســيطة 
تقــوم  أن  عــىل  واملتوســطة 
عنــد  لهــم  األمــوال  بتســديد 
تنكــرت  الــذي  األمــر  وصولهــا، 
بالتســديد، وبــات  تقــم  لــه، إذ مل 
للمالحقــة  عرضــة  املتــرضرون 
القضائيــة، وفــق بيان ســابق للجنة 
املشــرتكة لالجئني، يف سبتمر/ 

أيلول املايض.
فــام  "أونــروا"،  إحصــاءات  ووفــق 
تبقى من ملف أرضار عام 2014 
منهــم  متــرضر،  ألــف   55 هــو 
718 ملــف هــدم كي، يف حــني 

تؤكــد اللجنــة املشــرتكة لالجئــني 
رصف  ترفــض  الغــوث  وكالــة  أن 
اإلعــامر  إلعــادة  مســتحقاتهم 
تحــت حجــج ومــررات وادعــاءات 

أمنية.
مالحقة قضائية

عــن  كثــرًيا  الحــال  يختلــف  وال 
البيــاري  حســني  الســبعيني 
املالحــق قضائًيــا بســبب شــكوى 
تقــدم بهــا أصحــاب محــالت مــواد 
عــدم  بســبب  ومقاولــون،  البنــاء، 
مــن ديــون  تراكــم عليــه  مــا  ســداد 
لجأ إليها إلعامر منزله بعد عدوان 
2014، الســيام بعدما تم اإليعاز 

لــه بذلــك مــن "أونــروا" عــىل أمــل 

تسديدها التعويضات له.
إنــه  لـ"فلســطني"  البيــاري  وقــال 
مبدينــة  منزلــه  إعــامر  يف  رشع 
بيــت حانــون شــاميل القطــاع بنــاًء 
"أونــروا"،  مــع  وقعــه  عقــد  عــىل 
آالف  مثانيــة  تســلم  أنــه  مبيًنــا 
ألــف   17 مــن أصــل  و500 دوالر 
إلعــامر  أوىل  كدفعــة  دوالر، 

منزله.
وأضــاف أنــه مبجــرد تســلمه جــزءا 
عمليــة  يف  ســارع  املبلــغ  مــن 
اإلعامر، واضطر القرتاض ما يزيد 
عن 10 آالف دوالر إلكامل عملية 
عــىل  للتوقيــع  ولجــأ  اإلعــامر، 
شيكات وكمبياالت لسدادها يف 

غضون عامني.
"لألســف  بغضــب:  وتابــع 
لعــدم  ــا  قضائيًّ مالحًقــا  أصبحــت 
الثانيــة  الدفعــة  الوكالــة  رصف 
مــن مخصصــات األرضار، وتقــدم 
للرشطــة  بشــكاوى  املقرضــني 
بســداد  يطالبوننــي  والقضــاء 

الديون".
قولــه،  وفــق  البيــاري،  ويحــاول 
الديــون  تلــك  مــن  جــزء  ســداد 

يديــه  بــني  يتوفــر  مــا  خــالل  مــن 
مــن أمــوال ومــا تخصصــه لــه بناتــه 
لتلبيــة  مبالــغ  مــن  املتزوجــات 

احتياجاته.
مسؤولية "أونروا"

جلــس  البيــاري،  مــن  وبالقــرب 
الــذي  قديــح،  جابــر  الســبعيني 
الشــديد  غضبــه  عــن  أعــرب 
رصف  مــن  "أونــروا"  تهــرب  مــن 
عــدوان  متــرضري  مســتحقات 

.2014

أحــد  وهــو  قديــح،  وتســاءل 
يتــم  "ملــاذا  العــدوان:  متــرضري 
املامطلة يف رصف مخصصاتنا، 
مــا الــذي تريــده أونــروا؟"، معتــرًا 
إلمــالءات  رضوًخــا  رصفهــا  عــدم 

االحتالل وتساوًقا معه.
الــذي يســكن يف  وحمــل قديــح، 
أبنــاء،   5 ويعيــل  خزاعــة،  بلــدة 
إعــامر  عــن  املســؤولية  "أونــروا" 

وأن  خاصــة  املهدمــة،  املنــازل 
الجهــات املانحــة اعتمدتهــا جهــة 
لتــويل مســؤولية إعــادة إعــامر مــا 

دمره االحتالل.
يعتصــم  واألخــرى  الفينــة  وبــني 
عــرشات املترضريــن مــن عــدوان 
أونــروا  مقــر  أمــام   ،2014 عــام 
ملطالبتهــا  غــزة،  مبدينــة  الرئيــس 
تجاههــم،  بالتزاماتهــا  باإليفــاء 

ودفع تعويضاتهم املالية.

غزة/ جامل غيث:
متــرضري  مــن  العــرشات  طالــب 
غــزة  قطــاع  عــىل  اإلرسائيــي  العــدوان 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة   2014 عــام 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني 
أنهــم  خاصــة  تعويضاتهــم،  بــرف 
بــرف  وقعــوا عــىل عقــد مــع الوكالــة 

أرضارهم.
املقــر  بوابــة  املتــرضرون  ورشــق 
الفاســد،  بالبيــض  لـ"أونــروا"  الرئيــس 
الســيارات،  إطــارات  وأشــعلوا 
عــن  تعبــرًيا  الخارجيــة،  أبوابــه  وطرقــوا 
غضبهــم، مهدديــن بتصعيد خطواتهم 
االســتجابة  لحــني  االحتجاجيــة 

ملطالبهم.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة الغاضبــة 
التــي نظمتهــا فصائــل العمــل الوطنــي 
مــع  تضامًنــا  أمــس،  واإلســالمي، 
آلــة  بفعــل  املدمــرة  البيــوت  أصحــاب 
الحــرب اإلرسائيليــة، أمام مقــر "أونروا" 
"كفاكــم  عليهــا:  كتــب  الفتــات  بغــزة، 
مامطلــة يف دفــع تعويضــات 2014" 
الغــوث"،  وكالــة  يــا  لنــا  و"انتبهــوا 

ووكالــة  بيوتنــا  يقصــف  و"االحتــالل 
الغوث متاطل باإلعامر".

مماطلة وتسويف
ملتــرضري  العليــا  اللجنــة  عضــو  وقــال 
"جئنــا  النجــار:  محمــد   2014 عــدوان 
عــن  للتعبــري  القطــاع  مناطــق  كل  مــن 
لعــدم  الغــوث،  وكالــة  مــن  غضبنــا 
أرضار  تعويضــات  بدفــع  التزامهــا 
والــذي  بيوتنــا،  دمــر  الــذي  العــدوان 
عــىل إثــره تعهــدت الوكالة ضمن عقود 
وقعــت بيننــا بدفــع بــدل األرضار التــي 

تعرضنا لها".
"منــذ  لــه:  كلمــة  يف  النجــار  وأضــاف 
يعانــون  واملتــرضرون  أعــوام  مثانيــة 
الكثــري  أصبــح  حيــث  العــدوان،  جــراء 
منهم مطاردون ألصحاب محالت مواد 
اإليعــاز  تــم  بعدمــا  البنــاء واملقاولــني، 
من أونروا لهم بإعامر منازلهم وبيوتهم 
بنــاًء عــىل العقــود وقعتهــا معهــم، دون 

دفع تعويضاتهم".
وتابع: "بداًل من أن تقوم أونروا باإليفاء 
متاطلنــا  نجدهــا  التعويضــات  بدفــع 
تتنصــل  وكأنهــا  والتســويف،  بالوعــود 

من واجباِتها والتزاماِتها تجاه الالجئني 
تكــون  أن  إىل  داعًيــا  املترضريــن"، 
التعويض عىل سلم أولويات الوكالة. 
وذكــر أن الوقفــة االحتجاجيــة جــزء مــن 

إغــالق  حــني  إىل  عديــدة  فعاليــات 
رفضــه  عــن  معرًبــا  بالكامــل،  امللــف 
القاطــع ألي مامطلــة أو تأجيــل مللــف 
ســئمنا  "لقــد  مشــدًدا:  تعويضاتهــم، 

الوعود واملامطلة".
وطالــب النجــار، مدير عمليات الوكالة 
تومــاس وايــت بالعمــل عــىل تعويــض 
مترضري العدوان، مؤكًدا أن "الحقوق 

مــن  حــق  وهــي  بالتقــادم،  تســقط  ال 
حقوق الالجئني وليست مّنة، وعليك 
بــذل كل الجهــود مــع املانحــني إلغــالق 
تختــري  "ال  مردًفــا:  امللــف"،  هــذا 

صرنا يا وكالة الغوث".
إعادة اإلعمار

ودعا محمود خلف، يف كلمة لفصائل 
واللجنــة  واإلســالمي  الوطنــي  العمــل 
املشــرتكة لالجئني، "أونروا" إىل وقف 
إعــامر  إعــادة  ملفــات  يف  املامطلــة 
 2014 عدوانــات  متــرضري  منــازل 

و2021 و2022.
وحــث خلــف إدارة أونــروا عــىل العمــل 
لــرف تعويضــات املترضريــن  الجــاد 
وإعادة إعامر منازلهم، معتًرا مواصلة 
مســؤولياتها  تحمــل  يف  مامطلتهــا 
يتقاطع مع أهداف االحتالل باستمرار 

معاناة أبناء شعبنا يف القطاع.
8 ســنوات عــىل عــدوان  مــرور  واعتــر 
آلالف  اإلعــامر  إعــادة  دون   2014

املنــازل حتــى اللحظــة "وصمــة عــار يف 
جبــني أونــروا التــي أخذت عــىل عاتقها 
مبــا  االحتــالل  دمــره  مــا  إعــامر  إعــادة 

فيهــا إصــالح وترميــم البيــوت املتــرضر 
جزئيا".

املنــازل  ترميــم  عــدم  مــن  واســتغرب 
املهدمــة جزئًيــا، قائــاًل: "ال نجــد ســبًبا 
بالــدور  القيــام  لعــدم  أونــروا  إلدارة 
املامطلــة  سياســة  ســوى  بهــا  املنــوط 
والتســويف واالدعــاء أن الدول املانحة 
ترفــض التعاطــي مــع هــذا امللــف كونــه 

قد تقادم".
إن  الوكالــة  إلدارة  "نقــول  وأضــاف: 
الحقوق ال تسقط بالتقادم، ولن نسلم 
مــن  "أونــروا"  محــذًرا  االدعــاء"،  بهــذا 
إدارة الظهــر لهــذه القضيــة الحساســة، 
ومراكمــة معانــاة آخريــن دمــرت بيوتهم 

بعد عدوان 2014.
واعتــر إرصار إدارة "أونــروا" عــىل عدم 
املنــازل  أصحــاب  مخصصــات  رصف 
إلمــالءات  رضــوخ  مبثابــة  املهدمــة 
سياســاته،  مــع  وتســاوق  االحتــالل 
محمــال إياهــا مســؤولية إعــامر املنــازل 
املهدمــة، خاصــة أن الجهــات املانحــة 
اعتمدتها كجهة لتويل مسؤولية إعادة 

إعامر ما دمره االحتالل.

هددوا بتصعيد خطواتهم االحتجاجية
املدمـــرة بيوتهـــم يطالبـــون "أونـــروا" بصـــرف تعويضاتهــــم

مواطنون يشعلون اإلطارات للمطالبة بصرف التعويضات         )تصوير/ رمضان األغا(

غزة/ جمال غيث: 
أمــام مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
"أونــروا" وقــف خميــس النجــار متكًئــا علــى عكازيــن طبييــن 
بانتظــار خروج أحد المســؤولين لمقابلته ومطالبته بتســديد 

مستحقات تعويضاته، كونه أحد متضرري العدوان اإلسرائيلي 
عــام 2014 علــى قطــاع غــزة. ولجــأ النجــار )46 عاًمــا( وفــق 
مــا قالــه لصحيفة »فلســطين« إلــى اســتدانة 15 ألف دوالر 
إلعمار أضرار منزله البالغة مساحته نحو 150 متًرا مربًعا، بعد 

العــدوان، خاصــة بعدما اطلعت الطواقم الهندســية التابعة 
ألونــروا علــى منزلــه وأبلغتــه بإعمــاره، وأنهــا ســتصرف لــه 
األمــوال قريًبا، مردًفا: »حتى اللحظة لم تصرف المبلغ الذي 

وقعت عليه رغم مرور 8 سنوات على العدوان«.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عــى طاولــة املباحثــات، مــا يشــر إىل وجــود مصالــح مشــركة يف ملــف 
الغــاز بــن املقاومــة الفلســطينية والجانــب الــرويس، فاملقاومــة تســعى 
ملنــع االحتــال مــن رسقــة الغــاز الفلســطيني، فيــا ترى روســيا أن تصدير 
االحتــال للغــاز الفلســطيني ألوروبــا ســيُحد مــن خطوتهــا العقابيــة ضــد 
أوروبــا، ويقلــص مــن تأثــرات قرارهــا إغــاق خــط "نــورد ســريم 1" الــذي 

يوفر الغاز الرويس لدول أوروبا خاصة مع دخول فصل الشتاء املقبل.
وبالحديث عن رسقة االحتال للغاز الفلسطيني ال بد أن نستحرض نبذة 
معرفيــة عــن هــذا الغــاز املنهــوب، والــذي تــم اكتشــافه قبالــة ســواحل غزة 
قبل أكرث من عقدين من الزمن، فبحسب تحقيق استقصايئ نرشته قناة 
الجزيرة الفضائية منتصف أبريل 2019م حول غاز غزة ضمن برنامج "ما 
خفــي أعظــم"، فــإن غــاز غــزة يتســم بالنقــاء والقــرب مــن الشــاطئ مــا يعنــي 
ر  ســهولة وانخفاض تكاليف اســتخراجه وارتفاع عوائده املالية والتي ُتقدَّ
ثــروة  ا ملــدة خمســة عــرش عاًمــا، وهــي  4.5 مليــار دوالر ســنويًّ بحــوايل 
فلسطينية متكن االحتال من رسقة كميات كبرة منها ُقدرت بنحو 1.5 
تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الفلســطيني املنهــوب وبيعــه كذًبــا عــى 

أنه غاز إرسائييل.
جرميــة االحتــال برسقــة الغــاز الفلســطيني قبالة ســواحل غزة تــم ارتكابها 
مبساعدة أطراف فلسطينية من بينها محمد رشيد الذي فوضته السلطة 
الفلســطينية حــن كان مستشــاًرا للراحــل بــارس عرفــات، بتمثيــل الســلطة 
يف توقيــع اتفاقيــة مــع رشكــة "بريتــش غــاز" الســتخراج الغــاز الفلســطيني 

رشيطة التخيّل عن املنهاج الوطني الفلســطيني، واســتبداله مبواد وكتب 
يشتمل عليها املنهاج اإلرسائييل.

والكليــة  اإلميــان  مــدارس  وطالبــات  طــاب  تــرك  وبعــد  ذلــك،  إثــر  عــى 
يف  الوطنــي،  منهاجهــم  كتــب  وســحب  مدرســية،  كتــب  بــا  اإلبراهيميــة 
يرفضهــا  والتــي  اإلرسائيــيل  املنهــاج  بكتــب  الــوزارة  تســتبدلها  أن  انتظــار 
أهايل الطاب، بادرت مجموعة من أهايل طاب وطالبات هذه املدارس، 
وتحديدا األمهات، قبل أسبوعن، إىل تنظيم وقفة إسناد صباحية ألبنائها 
وبناتهــا عــى أبــواب مــدارس اإلميــان والكليــة اإلبراهيميــة؛ رفضــا إلمــاءات 
التعليــم  منهــاج  كتــب  بتوزيــع  األمهــات  وقامــت  االحتــال،  تعليــم  وزارة 
الوطنــي الفلســطيني، وتحديــدا تلــك التــي تتضمــن مــواد رافضــة لاحتــال 
ووجوده، عى طاب وطالبات املدارس عند أبوابها، إىل حّد أن قام بعض 
مــن األهــايل وبــادر للذهــاب إىل املــدن الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، 

وجَلب كتب املنهاج الوطني منها، بعد أن ُمنع دخولها إىل القدس.
جــاءت مبــادرة أهــايل الطــاب، بعــد صمــت كل الجهــات الرســمية املحليــة 
ج كثريــن من مديــري املدارس امُلهــددة ومعلميها  وكذلــك الدوليــة، وتحــرُّ
التعليــم اإلرسائيليــة بوظائفهــم ومصــادر  تبتزّهــم وزارة  الذيــن  ومعلاتهــا، 
عيشــهم، مــّا دفــع بعــض األهــايل املقدســين، إىل أخــذ املوضــوع عــى 

عاتقهم لحاية أوالدهم وبناتهم من محاولة أرسلة مناهج تعليمهم.
يــوم  بــادر بعــض أهــايل طــاب وطالبــات مــدارس اإلميــان املقدســية  كــا 
رفضهــم  عــن  تعبــرا  املــدارس،  أبــواب  أمــام  وقفــة  إىل  املــايض،  الســبت 
اســتبداله  محاولــة  أو  الوطنــي،  وبناتهــم  أبنائهــم  تعليــم  منهــاج  لتحريــف 
باملنهــاج اإلرسائيــيل. وبعــد الوقفــة، دخــل األهــايل إىل مبنــى إدارة مدرســة 

أحسنت القوى الفلسطينية ُصنًعا حن أكدت من خال تظاهرة شعبية 
الطبيعــي  الغــاز  الفلســطيني يف  الحــق  البحــري،  نظمتهــا يف مينــاء غــزة 
يف  الفلســطينية  املطالبــة  تــأيت  حيــث  غــزة،  ســواحل  قبالــة  املوجــود 
ظــل مخططــات إرسائيليــة مبضاعفــة جهودهــا لرسقــة الغــاز الفلســطيني 
عقــود  منــذ  األســوأ  هــي  طاقــة  أزمــة  وســط  األورويب  لاتحــاد  وتصديــره 
تشــهدها أوروبــا يف ظــل توقــف رشيــان الغــاز الــرويس الــذي ميــد أوروبــا 
عــى  الســابع  للشــهر  األوكرانيــة  الروســية  الحــرب  مواصلــة  مــع  بالطاقــة 

التوايل.
توقيت مطالبة الفصائل الفلســطينية بحق الشــعب الفلســطيني يف غاز 
رشق املتوســط يتزامــن مــع وصــول أزمــة الطاقــة العامليــة إىل مســتويات 
قياسية، ما يعني أن املقاومة الفلسطينية يف غزة اليوم باتت حجر عرثة 
ا  أمــام اســتفادة االحتــال مــن الغــاز الفلســطيني املنهوب، وعائًقــا حقيقيًّ
أمــام مخططــات رسقــة وتصديــر هــذا الغــاز إىل أوروبــا مــن خــال األرايض 
واالتحــاد  مــر  مــع  الكيــان  التــي وقعهــا  التفاهــم  وفــق مذكــرة  املريــة 
األورويب يف يونيو املايض بهدف اســتخراج وتصدير الغاز الفلســطيني 

املنهوب إىل أوروبا.
إثارة قضية الغاز الفلســطيني املنهوب ليســت مبنأى عن امللفات التي 
بحثتهــا حركــة حــاس مــع وزيــر الخارجيــة الــرويس خــال زيارتهــا األخــرة 
إىل موســكو، حيــث أكــدت حــاس يف بيــان إعامــي أن موضــوع "حــق 
حــارًضا  الغــاز" كان  الطبيعيــة وخاصــة  ثرواتــه  الفلســطيني يف  الشــعب 

عــرشات املــدارس يف كافــة قطاعــات التعليــم الوطنــي واألهــيل والخــاص، 
يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  تعليــم  ووزارة  لبلديــة  التابعــة  املــدارس  وحتــى 
احتجاجــا  الطــاب،  أهــايل  مــن  مببــادرة  التعليــم  عــن  أرضبــت  القــدس، 
عــى تحريــف منهــاج التعليــم الوطنــي الفلســطيني، أو اســتبداله باملنهــاج 

اإلرسائييل يف مدارس أخرى.
يــداوم  الــذي  التاريخــي  التهويــد  مــرشوع  ســياق  يف  اإلرضاب  هــذا  يــأيت 
عليــه االحتــال اإلرسائيــيل ملدينــة القــدس، ومحــارصة املقدســين مبا يف 
ذلــك الســعي نحــو أرسلــة مناهج التعليم يف مــدارس املدينة العربية، عى 
اختــاف مشــاربها. وقبــل ذلــك، ســعت بلديــة االحتــال بالتعــاون مــع وزارة 
التعليــم اإلرسائيليــة إىل إغــاق مــدارس مقدســية وطنيــة داخل ســور البلدة 
القدميــة، ضمــن مســعى إحــايّل - اســتيطايّن، لتفريــغ البلــدة القدميــة مــن 
أهلها املقدسين العرب لصالح تهويدها. وذلك يف اعتقاٍد لدى االحتال 
مفــاده "أن إغــاق مدرســة يف البلــدة القدمية، يدفــع أهايل طابها للبحث 
عــن مدرســة خــارج الســور، مــا يدفــع األهــل لرك البلــدة القدميــة واللحاق 
بأبنائهم، حيث مدارسهم يف األحياء املقدسية الخارجية، والقرى العربية 

املحيطة مبدينة القدس".
يف الشــهور األخرة، قامت بلدية االحتال، ومعها وزارة التعليم، بســحب 
تراخيــص التشــغيل مــن ســت مــدارس مقدســية وطنيــة أهليــة، هي مدرســة 
يف  "اإلميــان"  مــدارس  مــن  مــدارس  خمــس  ومعهــا  اإلبراهيميــة"  "الكليــة 
ــن منهــاج التعليــم الوطنــي الفلســطيني مواد  بيــت حنينــا، تحــت طائــل تضمُّ
"محرِّضة" عى االحتال اإلرسائييل وقوات أمنه وجيشه، وقد أعادت وزارة 
التعليــم اإلرسائيليــة للمــدارس الســت رخــص تشــغيل مؤقتــة لعــام واحــد، 

قبل أن تتهمه السلطة الحًقا بالفساد وغسل األموال ونهب املال العام، 
ليتبــن الحًقــا أن "بريتــش غــاز" نفســها تآمــرت عــى الفلســطينين حــن 
دعــت االحتــال للمشــاركة يف عمليــات املســح والتنقيــب عــن غــاز غــزة، 
وهــي الخطــوة التــي مكنــت االحتــال مــن معرفــة ومتابعــة أدق تفاصيــل 

حقول الغاز الفلسطينية قبالة سواحل غزة.
يف  للتعــاون  العربيــة  األنظمــة  بعــض  وهرولــة  العــريب  التطبيــع  أن  ورغــم 
شــتى املجــاالت مــع االحتــال يوفــر لــه مظلــة عربيــة لاســتمرار يف نهــب 
متســك  أن  إال  املتوســط،  البحــر  غــاز  وخاصــة  الفلســطينية  الــرثوات 
الشــعب الفلســطيني بحقــه يف مــوارده وثرواتــه الطبيعيــة، سيســهم يف 
إفشــال مخططــات االحتــال بنهــب تلــك املــوارد ويف مقدمتهــا الغاز، إال 
أن إفشــال هذه املخططات يتطلب إعداًدا عســكرًيا تســتطيع من خاله 
الســواحل  قبالــة  مــن  الغــاز  باســتخراج  االحتــال  جهــود  إعاقــة  املقاومــة 
الفلسطينية، وهذا بدوره يتطلب تقنيات عسكرية رمبا تسعى املقاومة 

الفلسطينية المتاكها مبساعدة عدد من الحلفاء.
ختاًمــا فإننــي أعتقــد أن الطريقــة الوحيــدة التــي ُتلــزم االحتــال بالتوقــف 
عن نهب الغاز الفلسطيني أو مفاوضة املقاومة الفلسطينية حول ملف 
الغــاز هــي إدراكــه بوجــود إرصار فلســطيني، وتهديــد حقيقــي يحــول دون 
قدرته عى استخراج وبيع الغاز الفلسطيني، وما تهديدات "حزب الله" 
لاحتــال حــول محاوالتــه رسقــة ونهــب الغاز اللبناين مــن حقل "كاريش" 

عنا ببعيد.

اإلميــان حيــث اإلدارة يف مكتبهــا، وطالبــوا بتشــكيل "مجلــس أوليــاء أمــور 
طــاب" يخــّص مــدارس اإلميــان، ووافقــت إدارة مدارس اإلميان عى ذلك، 
بعــد أن كانــت مــدارس اإلميــان مثــل عمــوم املــدارس األهليــة يف الســابق، 

ترفض إقامة مجالس أولياء أمور طاب يف مدارسها.
هــذه الفئــة املبــاِدرة واملناضلــة مــن أهــايل الطــاب والطالبــات، هــي التــي 
بــادرت إىل إعــان اإلرضاب احتجاجــا عــى سياســات االحتــال التعليميــة، 
وتحريفها للمنهاج التعليمي يف القدس عموما، وليس فقط يف املدارس 
التــي ُســحبت منهــا تراخيــص تشــغيلها، وذلــك بدعــم مــن "اللجنــة العامــة 
يف  دورا  لعبــت  التــي  الجهــة  وهــي  القــدس"،  يف  الطــاب  أمــور  ألوليــاء 
الســنوات األخــرة بالتفــاوض مــع بلديــة االحتــال مــن أجــل حايــة املنهــاج 

الوطني من سياسات أرسلته.
اســتجاب لــإرضاب أهــايل طــاب وطالبــات عــرشات املــدارس املقدســية 
املــدارس املقدســية  طــاب وطالبــات  كــا أرضب  أبوابهــا،  أغلقــت  التــي 
التابعــة لــوزارة تعليــم االحتــال. وحتى املدارس األهلية التي احرمت قرار 
األهل باإلرضاب، لكنها أرّصت عى دوام الطاب وحضورهم كاملعتاد مثل 
مدرســة "الورديــة" يف بيــت حنينــا. قــام بعــض أهــايل الطــاب املقدســين 
بالتوجــه ألبــواب املدرســة فجــر أمــس وإغاقهــا باألقفــال وساســل الحديــد 
بأنفسهم، رفضا منهم لتقاُعس إدارة مدرسة الوردية يف مساندة اإلرضاب.

نجح إرضاب أهايل طاب وطالبات مدارس القدس إىل حد تغيب فيه عن 
الدوام املدريس ما يقارب 70 % من طاب مدارس املدينة العرب. وذلك 
عى الرغم من كل محاوالت بلدية االحتال الحثيثة إلفشال اإلرضاب. كا 
دعمــت القــوى الوطنيــة واإلســامية املقدســية يف املدينــة اإلرضاب، يف 

ــن مــن صمود املقدســين وثباتهم يف معركة  تعاضــد مجتمعــي أهــيل، ميكِّ
النضال عى منهاج تعليم أبنائهم وبنهاتهم الوطني ضد تحريفه وأرسلته.

وبناتهــم  أوالدهــم  مــدارس  منهــاج  عــى  املقدســين  نضــال  معركــة  إن 
التعليمي، ســتكون طويلة وتحتاج إىل صرب وتنظيم ونَفس طويل ملواجهة 
ق يف خطوة إرضاب  سياســات االحتال وأدوات ضغطه، غر أّن الذي تحقَّ
امــس ونجاحــه، أمــران، األول: هــو أخــذ أهــايل الطــاب املقدســين زمــام 
املبــادرة لحايــة وعــي أبنائهــم وبناتهــم مــن محاولــة تشــويهه عــرب أداة أرسلــة 
مناهج التعليم، فمصر تعليم طاب وطالبات القدس بات بأيدي أهاليهم 

أوال وأخرا.
والثــاين: أهميــة اللحظــة الزمنيــة التــي يشــكلها اإلرضاب يف وعــي الطــاب 
والطالبــات املقدســين رغــم صغرهــم، لناحيــة عاقتهــم مبنهــاج تعليمهــم 
ومدارســهم، وعاقــة ذلــك بقضيــة مدينتهــم وشــعبهم عمومــا يف مواجهــة 

االحتال والتهويد.

االحتالل ورسقة الغاز الفلسطيين قبالة سواحل غزة

إرضاب مدارس القدس... مواَجهة أخرى للمدينة عىل مصري أبنائها

ماجد الزبدة

جريمة االحتالل بسرقة الغاز الفلسطيني 
قبالة سواحل غزة تم ارتكابها بمساعدة 
أطراف فلسطينية من بينها محمد رشيد 
الذي فوضته السلطة الفلسطينية حين 
كان مستشاًرا للراحل باسر عرفات، بتمثيل 
السلطة في توقيع اتفاقية مع شركة 
»بريتش غاز« الستخراج الغاز الفلسطيني 
قبل أن تتهمه السلطة الحًقا بالفساد 
وغسل األموال ونهب المال العام.

 عيل حبيب هللا
"عرب 48"

إن معركة نضال المقدسيين على منهاج 
مدارس أوالدهم وبناتهم التعليمي، ستكون 
طويلة وتحتاج إلى صبر وتنظيم ونَفس طويل 
لمواجهة سياسات االحتالل وأدوات ضغطه.

MISSION: CCUPIED 

PALESTINIAN TERRITORY

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

Rehabilitation of agriculture water well
< PI-GZ-02054>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation 

that takes decisive action against the causes and effects 

of hunger. We save the lives of malnourished children. We 

ensure families can access clean water, food, training and 

healthcare. We enable entire communities to be free from 

hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-

political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) 

intends to sign an agreement for Rehabilitation of agriculture 

water well in the Gaza Strip according to the following conditions:  

- Eligible Service providers should have minimum 3rd degree 

in electromechanical and 5th degree  in construction.

-  Eligible Service providers should be registered with the VAT and 

customs department and have the ability to provide VAT invoice to 

Action Against Hunger along with their valid VAT registration number. 

- Eligible Service providers should have a valid company registration

Bidding documents can be obtained by interested parties via 

email from:Mr. Moumen Salem, Logistics Officer

E-mail: msalem@pt.acfspain.org / Phone: 059 3151575

Documents can be collected from above source from September 

19th, 2022, 09:00 AM until October 2nd , 2022, 12:00 PM.

The deadline for submission of bids by the service providers 

is October 10th, 2022, at 14:00 PM (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to 

the lowest bid or any bid and reserves the right to accept the 

whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of 

the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in 

the local newspaper and on the website.

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــر حكوميــة غــر هادفــة 
للربح تعنى بتقديم خدمات الصحة النفسية واملجتمعية للمنتفعن بخدماتها، 
وإعداد برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراسات واألبحاث التي تخدم املجتمع 
املحيل وكا تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق اإلنسان. ترغب 
الجمعيــة يف طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم لتقديــم خدمــات الحراســة للمقــر 
الرئييس للجمعية ومركز دير البلح املجتمعي، ميكن للرشكات ذات االختصاص 
والخــربة يف أعــال مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 
10:30 مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافق 2022/09/19 من مقر الجمعية الكائن 
يف مدينــة غــزة - تــل الهــوا شــارع 8 - رشق مدرســة راهبــات الورديــة مقابــل رســم 
مــايل غــر مســرد وقــدره مائتــان شــيكل. آخــر موعــد لتقديــم املناقصــة بالظــرف 

املختوم يوم األربعاء املوافق 2022/09/28 الساعة 12:00 ظهرًا.
شروط خاصة: 

− يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه )5 %( مــن 
قيمــة املناقصــة وذلــك بتقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق من بنك 
معرف به من قبل سلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمن سارية املفعول 

لفرة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
− األسعار بعملة الشيكل اإلرسائييل.

− ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات وذلــك يوم 
الخميس املوافق 2022/09/22 الساعة الحادية عرش صباحًا.
− يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

− الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار. 
− الجمعية غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

− يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصــة مرة 
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 التاليــة: 

  2641512-2641511

− ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم واملــكان بحضــور مــن يرغــب مــن 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسيةالرشكات التي تقدمت للمناقصة.

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2022/321(

تقديم خدمات حراسة للمقر الرئييس للربنامج
ومركز دير البلح املجتمعي 

دعـوة لتقديم عـرض أسعـار/ بضائع - بلديـة غزة
)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة

مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات االساسية يف بلديات قطاع غزة
 توريد مواد لزوم دهان درابزينات الشوارع

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عدد من املانحــن )البنك الدويل- 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD
وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيذ مشاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة 

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

املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع توريد مواد لزوم دهان درابزينات الشوارع 
وتنــوي اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعات تحــت العقد 

رقم MDPIIIW6 -1221109- 83a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3. تدعو بلدية غـزة املوردين التقدم الستدراج عروض أسعار )تسوق محيل( 
مــرشوع توريــد مــواد لــزوم دهــان درابزينــات الشــوارع، مــدة التوريــد 30 يومــًا، 

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

غزة، مدير وحدة العطاءات واملشــريات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 
082832200 فاكس: 082824400، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية ظهرًا من تاريخ 2022/09/19 حتى تاريخ 2022/09/28.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .5

2022/09/28 الساعة الثانية عرشة ظهرًا وهو موعد فتح املظاريف.

6. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

7. العنــوان املشــار إليــه أعــاه: مكتــب مديــر وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــيس بلديــة غــزة، 
بلديـة غزةميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

بتمويل من:

إعالن طرح عطاء رقم 2022/26
مشــروع توريد وتركيب أجهزة تكييف وملحقاتها 

تعلن جمعية سواعد لإغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مشـــــــــــروع توريد 
وتركيب أجهزة تكييف وملحقاتها تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف 
كراس العطاء، فعى الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــال أوقــات الــدوام 
الرســمي  مــن الســاعة 9:00 صباحــًا حتــى 4:00 مــن أجــل الحصــول عــى 

كراس العطاء مقابل دفع  مبلغ )50 شيكا( غر مسردة.
1 - يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء إما 
بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق باســم جمعيــة ســواعد لإغاثــة والتنمية ملدة 
ال تقــل عــن 60 يومــا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وال تقبــل الشــيكات الشــخصية أو 
املبالغ النقدية، تلتزم الرشكة التي ُيحال عليها العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ 
بقيمة 10 % من قيمة التوريد  سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ اإلحالة .

)الدخــل واملضافــة( والســجل  إرفــاق خلــو طــرف رضيبــي  2 - عــى املــورد 
التجاري ساري املفعول مع أوراق املناقصة. 

3 - رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
4 - السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأي رضائب أخرى.

5 - يحق للجمعية تجزئة العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه.
6 - السعر أحد معاير الرسية و ليس الوحيد . 

موعد الحصول على 
العطاء

الموافــق  الثالثــاء   يــوم  مــن  ابتــداًء 
الموافــق  األحــد  يــوم  حتــى   2022/09/20

2022/09/25 خالل أوقات الدوام الرسمي.

موعد االجتماع 
التمهيدي

يــوم الخميس الموافــق 2022/09/22 
الساعة الثانية عشر صباحًا

أخر موعد لتسليم كراسة 
العطاء و فتح المظاريف

 2022/09/25 الموافــق  األحــد  يــوم 
الساعة الثانية مساًء 

- ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى هاتف رقم : 2811311
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دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
التصديق النهايئ عىل مرشوع تقسيم لغايات 

السكن باسم/ حسني أبو مدين ورشكاؤه
منطقة تنظيم: الزهراء

قانون تنظیم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املــدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)40( بجلستها رقم )2022/15( املنعقدة بتاريخ 2022/7/28 املتضمن 
التصديــق النهــايئ عــى مــروع تقســيم لغايــات الســكن يف القســيمة رقــم 
رقــم  القطعــة  مــن   )174( رقــم  والقســيمة   )2309( رقــم  القطعــة  مــن   )47(

)2310( باسم/ حسني أبو مدين ورشكاؤه السابق إيداعه 
يف  واملنشــور  املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  مبوجــب  لالعــراض 
جريــدة )فلســطني( بتاريــخ 2022/5/26 مــع وضعــه موضــع  التنفيــذ بعــد 
مرور خمســة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )743 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد/ كرم 
جــواد إســامعيل مطــر مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 405834441 بصفتــه وكيال 
عــن/ مزنــه وايــاد وعــوض أبنــاء/ محمــود حســني الهلــول وحيــاة عيد إســامعيل 

الهلول ومحمود وميادة ومرام أبناء عمر محمود الهلول
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 5020  صادرة عن شامل غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 966 القسيمة 27 املدينة النزلة

لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة  مــن 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/9/19م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
 وزارة 

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

التصديــق النهائــي علــى مخطــط شــبكة شــوارع 
القطعة رقم )70( ضمن حي المنارة وحي معن

منطقة تنظيم: خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)8( بجلســتها رقــم )2021/15( املنعقــدة بتاريــخ 2021/6/2 التصديــق 
النهايئ عى مخطط شبكة شوارع القطعة رقم )70( ضمن حي املنارة وحي 
معــن املــار يف القســائم رقــم )12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

إيداعــه  الســابق   )70( رقــم  القطعــة  مــن   )1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
يف  واملنشــور  املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  مبوجــب  لالعــراض 

جريديت )فلسطني واالستقالل( بتاريخ 2021/1/18.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هذا 
اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام 

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

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

دائرة التنفيذ - محكمة بداية شامل غزة 
قامئة رشوط بيع يف القضية التنفيذية 2020/759 + 2021/7233

دائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
بنــاء عــى قــرار الســيد قــايض التنفيــذ الصــادر بتاريــخ 2022/9/5 القــايض بتكليــف 
مأمور التنفيذ بإعداد قامئة رشوط البيع عى ذمة القضية التنفيذية املذكورة أعاله 
واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/ عامد عيد عيل غنب واملنفذ ضده/ تامر رمضان 
عبــد الحميــد الشــراوي، وموضــوع القضيــة التنفيذيــة رقــم 2020/759 هــو تنفيــذ 
االلتزام الوارد يف السند التنفيذي وهو عبارة عن تحصيل مبلغ وقدره )13.000 $( 
)ثالثة عر ألف دوالر أمرييك{ قيمة شيكات عدد )2(، وموضوع القضية التنفيذية 
رقــم 2021/7233 هــو تنفيــذ االلتــزام الــوارد يف الســند التنفيــذي وهــو عبــارة عــن 
تحصيل مبلغ وقدره )D 32.000( )اثنان وثالثون ألف دينار أردين( قيمة سند إقرار 
بدین وتعهد بالسداد )املنضمة للقضية التنفيذية رقم 2020/759 بالحجز واملزاد 
العلنــي(، وبتاريــخ 2020/1/30 تــم فتــح القضيــة التنفيذية لدى دائرة تنفيذ محكمة 
بتاريــخ  التنفيذيــة  بالقضيــة  التنفيــذ  بدايــة شــامل غــزة وتبلــغ املنفــذ ضــده بإخطــار 
2020/2/18 حسب األصول، وبتاريخ 2022/1/4 تم إيقاع الحجز التنفيذي عى 
حصة املنفذ ضده البالغة 308 حصة من أصل 1024 حصة يف الحواصل عدد )5( 
الواقعــة يف ســوق جباليــا بشــارع الســوق مقابــل مســجد العــودة مــن الناحيــة الجنوبيــة 
الســوق  شــارع  شــارعني  عــى  عرفــات قدميــا  أبــو  قهــوة  تســمى  مــكان  وتقــع يف  لــه، 
الرئيــي ويحــد الحواصــل مــن الشــامل شــارع فرعــي بعــرض 6 مــر ويوجــد ممر مشــاة 
عــى الناحيــة الجنوبيــة بعــرض 1.7 مــر تقريبــا، وبتاريــخ 2022/8/24 تــم وضــع يــد 
مأمور التنفيذ عى حصة املنفذ ضده البالغة 308 حصة من أصل 1024 حصة يف 
الحواصــل عــدد )األول والثــاين والثالــث والرابــع شــقني بــدون ســقف - والخامس( تقع 
يف ســوق جباليا بشــارع الســوق مقابل مســجد العودة من الناحية الجنوبية له، وتقع 
يف مكان تســمى قهوة أبو عرفات قدميا عى شــارعني شــارع الســوق الرئيي ويحد 
الحواصــل مــن الشــامل شــارع فرعــي بعــرض 6 مــر ويوجــد ممــر مشــاة عــى الناحيــة 
الجنوبيــة بعــرض 1.7 مــر تقريبــا، وبتاريــخ 2022/9/13 تــم تثمــني حصــة املنفــذ 

ضده بالحواصل املحجوزة تنفيذيا بحسب اآليت: 
• الحاصــل األول تــم تثمينــه مببلــغ 24500 دينــار أردين، وحصــة املنفــذ ضــده املــراد 
مببلــغ  تثمينــه  تــم  الثــاين  الحاصــل   • أردنيــا(،  دينــارا   7370( العلنــي  باملــزاد  بيعهــا 
49000 دينار أردين، وحصة املنفذ ضده املراد بيعها باملزاد العلني )14738 دينارا 
أردنيا(، • الحاصل الثالث تم تثمينه مببلغ 15400 دينار أردين، وحصة املنفذ ضده 
املــراد بيعهــا باملــزاد العلنــي )4632 دينــارا أردنيــا(، • الحاصــل الرابــع الشــق األول تــم 
تثمينــه مببلــغ 33600 دينــار أردين، وحصــة املنفــذ ضــده املــراد بيعهــا باملــزاد العلنــي 
)10106 دينار أردين(، • الحاصل الرابع الشق الثاين تم تثمينه مببلغ 33600 دينار 
أردين، وحصــة املنفــذ ضــده املــراد بيعهــا باملــزاد العلنــي )10106 دينــار أردين(، • 
الحاصــل الخامــس تــم تثمينــه مببلــغ 36400 دينــار أردين، وحصــة املنفــذ ضــده املراد 
بيعهــا باملــزاد العلنــي )10948 دينــارا أردنيــا(. وبالتــايل يكــون املبلــغ اإلجــاميل لحصــة 
املنفــذ ضــده املــراد بيعهــا باملــزاد العلني الراهــن والبالغة 308 حصة من أصل 1024  

يف جميع الحواصل املذكورة أعاله تساوي )57.900 دينار أردين( 
وبنــاء عــى مــا ســبق يتــم تعيــني جلســة لالعراضــات بــإذن اللــه يــوم األربعــاء 
لدائــرة  بــه  التقــدم  اعــراض  أي  لديــه  مــن  فعــى   ،2022/10/19 املوافــق 
أقصــاه  التنفيــذ حتــى موعــد  مأمــور  أمــام  غــزة  بدايــة شــامل  تنفيــذ محكمــة 
2022/10/16 وعــى أن يتــم تحديــد جلســة بيــع باملــزاد العلنــي يوم األحد 

املوافق 2022/11/20 لدى محكمة بداية شامل غزة. 
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة- األستاذ/ جامل حمدي النمرة 

غزة/ فلسطني:
البحريــة  املوانــئ  وحــدة  نفــذت 
واملواصــالت  النقــل  بــوزارة 
األشــغال  وزارة  مــع  بالتعــاون 
العامــة واإلســكان املرحلــة األوىل 
مــن تدعيم اللســان الغريب مليناء 

اســتعدادًا  وذلــك  البحــري،  غــزة 
الستقبال فصل الشتاء.

نائــب  حمــودة  فضــل  وأشــار 
املوانــئ  لوحــدة  العــام  املديــر 
اللســان  تدعيــم  إىل  البحــري، 
رجــل  وســتني  بخمســة  الغــريب 

غــراب مــن األســمنت املقوى ذي 
املواصفات العالية.

وأكد حمودة يف ترصيح صحفي، 
أمــس، أن اللســان الغــريب يعــاين 
خطر اإلنجراف والتآكل باســتمرار 
بفعــل عوامــل الجــو؛ مــا يؤثــر يف 

املرفأ وقوارب الصيد.
جــاء  املــروع  هــذا  أن  وأضــاف 
بنــاًء عــى توصيــات لجنــة متابعــة 

العمــل الحكومــي، وقد خصصت 
دوالر  ألــف   350 مبلــغ  لــه 
وناشــد  األمــواج.  كارس  لتدعيــم 
الدوليــة  املؤسســات  حمــودة 
املينــاء  حاميــة  يف  للمســاهمة 
وتطويرهــا لخدمــة قطاعــي الصيد 
واملصطافــني عــر تقديــم الدعــم 
الــالزم لتطويــر مينــاء غــزة  املــايل 

البحري.

غزة/ فلسطني:
الفلســطيني،  الشــباب  دعــم  صنــدوق  أعلــن 
الــدورة  مــن  املســتفيدين  أســامء  عــن  أمــس، 
للــزواج،  الحســن  القــرض  لرنامــج  الحاليــة 
املنفــذة بالتعــاون مــع اللجنــة القطريــة إلعــادة 
إعــامر غــزة بتمويــل مــن مؤسســة جاســم وحمد 

بن جاسم الخريية القطرية.
عــى  املقبلــني  مــن  شــاًبا   250 واختــري 
الــزواج بنظــام القرعــة العلنيــة، بحضــور رئيــس 
الصنــدوق  أحمــد محيســن، ومديــر  الصنــدوق 
عالء الباز، وممثل اللجنة القطرية عمر سمور، 
وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق، ولفيــف مــن 

الشخصيات االعتبارية والوجهاء واملخاتري.
الحســن  القــرض  برنامــج  أن  محيســن  وأوضــح 
يقدمهــا  التــي  الخمســة  الرامــج  مــن  للــزواج 
الصنــدوق والتــي يســعى مــن خاللها إىل تعزيز 
صمود الشباب الفلسطيني يف وجه سياسات 
االحتــالل اإلجراميــة والحصــار الجائــر والظروف 
االقتصادية الصعبة، مشرًيا إىل أنه تم تأسيس 
الصنــدوق عــام 2011 مبوجب قانون الشــباب 

الفلسطيني.
ودعا لرضورة تقديم الدعم واملوازنات املالية 
كل  تفعيــل  مــن  ومتكينــه  الصنــدوق  لدعــم 
برامجــه التــي مــن شــأنها تحســني واقع الشــباب 

الفلسطيني يف مجاالت متعددة.
وبــني أن دورة جديــدة لرنامــج القــرض الحســن 
للــزواج ســيعلن عنهــا قبــل نهاية العــام الجاري، 

متويــل  لرنامــج  أخــرى  دورة  إىل  إضافــة 
املشــاريع الرياديــة الصغــرية للشــباب، مؤكــًدا 
لخدمــة  الوطنيــة  الجهــود  كافــة  تضافــر  رضورة 
مبســتوى  واالرتقــاء  الفلســطيني  الشــباب 

الخدمات املقدمة لهم.
وقــال محيســن إن إدارة الصنــدوق أقــرت نظــام 
مــن  املســتفيدين  أســامء  الختيــار  القرعــة 
النزاهــة  مبــدأ  عــى  تأكيــًدا  الصنــدوق،  برامــج 
املســجلني  بــني  الفــرص  وتكافــؤ  والشــفافية 

كافة.
قطــر  لدولــة  شــكره  الصنــدوق  رئيــس  ووجــه 
وألمريهــا الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين، عى 
جهودهــا ودعمهــا ومواقفها املســاندة للقضية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

تقدمــوا  شــابا   1737 أن  البــاز  أوضــح  بــدوره 
الــدورة  يف  القــرض  مــن  االســتفادة  بطلــب 
أســبوعا  فيهــا  التســجيل  اســتمر  التــي  الحاليــة 

كامال.
 2000 مبلــغ  ســيقدم  الرنامــج  أن  البــاز  وبــني 
بنظــام  ســدادها  يتــم  مســتفيد  لــكل  دوالر 

التقسيط امليرس بواقع 50 دوالًرا شهرًيا.
يذكــر أن صنــدوق دعــم الشــباب الفلســطيني 
قــدم منــذ تأسيســه أكرث مــن 10 ماليني دوالر، 
وبلــغ عــدد الشــباب الذين اســتفادوا مــن برامج 
ومشــاريع الصنــدوق نحــو 4200 شــاب، متكن 
ودخــول  الخــاص  مروعــه  بــدء  مــن  بعضهــم 
ســوق العمــل، ومتكــن البعــض اآلخــر مــن إمتــام 

مراسم الزواج وتكوين أرس.

غزة/ رامي رمانة:
أجمــع ممثلــون عن ذوي االحتياجات الخاصة، 
ومســؤولون حكوميون، وقانونيون عى رضورة 
القطاعــني  يف  املشــغلة  الجهــات  التــزام 
العــام والخــاص بتمكــني املعاقــني مــن العمــل 
عليــه  نــص  مــا  بالتــزام  وذلــك  إليــه،  والوصــول 
قانــون حقــوق املعاقــني رقــم )4( لعــام 1999 
القايض بتشغيل ما نسبته )5 %( كحد أدىن.

وحــث هــؤالء الجهــات املشــغلة عــى تذليــل 
والبرصيــة  اإلعاقــة  أصحــاب  أمــام  العقبــات 
العمــل،  أماكــن  ومواءمــة  تحديــدًا،  منهــم 
يف  قياديــة  مراكــز  منهــم  املوظفــني  وتقليــد 
اتخــاذ  عــى  ملســاعدتهم  عملهــم  أماكــن 
القرارات مبا يخدم قضيتهم واملجتمع ككل.

وقــال مستشــار التأهيــل وشــؤون اإلعاقــة يف 
رابطــة الخريجــني مــن ذوي اإلعاقة البرصية د. 
حســني أبــو منصــور: "إن القانــون الفلســطيني 
عــى  الحكوميــة  الوظائــف  تحتــوي  أن  فــرض 
نســبة 5 % بالحــد األدىن للمعاقــني، لكــن مــن 
خــالل متابعتنــا مل تحقــق هــذه النســبة، فنحن 

نقدر أنها ال ترح 2.5 %".
أبــو منصــور لصحيفــة "فلســطني" إىل  وأشــار 
أن تشــغيل ذوي اإلعاقــة عــى بنــد التشــغيل 

املؤقت ال يعتر توظيًفا.
وُيطالــب بتشــغيل الشــخص مــن ذوي اإلعاقــة 
القــرار  أخــذ  مــن  متكنــه  قياديــة  مواقــع  يف 
ذوي  ولألشــخاص  لــه  كرميــة  حيــاة  لضــامن 

اإلعاقة واملجتمع ككل.
ولفــت إىل أن وزارة التنميــة االجتامعيــة ذات 
الشــأن كــام ورد يف القانــون املعــاق، طالبــت 

أن  الحكوميــة  خاصــة  جميعهــا  املؤسســات 
يف  اإلعاقــة  ذوي  إشــغال  نســبة  عــن  تعلــن 

تقاريرها.
مــن جهتــه قــال مديــر دائــرة اإلعاقــة يف وزارة 
التنميــة االجتامعيــة غســان فلفــل: "إن وزارة 
مــن  مبجموعــة  بــدأت  االجتامعيــة  التنميــة 
عــن  والبحــث  املجــال،  هــذا  يف  التدخــالت 
حلــول، حيــث كان آخرهــا وضــع لجنة لتحديد 
وتنظيــم  برتيــب  تقــوم  التــي  اإلعاقــة،  درجــة 

امللف".
وأضاف لصحيفة "فلســطني" بدأنا عى مدار 
مــن  اللجنــة  بتطبيــق عمــل هــذه  عــام ونصــف 
خــالل إصــدار دليــل يحتوي عى مجموعة من 

اإلجراءات الناظمة لعملية التوظيف.
ذوي  مــن  شــخصًا   )23( توظيــف  إىل  وأشــار 
اإلعاقــة منــذ بدايــة العــام الجــاري، ويتــم حاليًا 
العمــل عــى إدراج أكــر عــدد من ذوي اإلعاقة 

يف الوظيفة الحكومية.
التنميــة  وزارة  بيانــات  قاعــدة  وبحســب 
االجتامعيــة يبلــغ عــدد أشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الذكــور  شــخصا،   )51725( غــزة  قطــاع  يف 

)28724(، واإلناث )23001(.
للسياســات  العــام  املديــر  قــال  جهتــه  مــن 
ديــوان  يف  البريــة  املــوارد  وتطويــر 
املوظفــني، إيــاد أبــو صفيــة: إن لجنــة متابعــة 
العمل الحكومي أقرت اتخاذ خطوات واضحة 
يف موضــوع توظيــف ذوي اإلعاقــة ابتــداًء مــن 
امللــف  هــذا  أن  غــري   ،2020-2021 موازنــة 
يعد شائكًا ألنه يحتاج إىل بنية تحتية، مشريًا 
يبذلــون  املوظفــني  وديــوان  الحكومــة  أن  إىل 

لــذوي  العــام  الوضــع  جهــدًا كبــريًا يف تنظيــم 
اإلعاقــة، وتحديــد درجــة اإلعاقــة الخاصة بهم، 

ومالءمتهم للوظائف.
وأضــاف أبــو صفيــة لصحيفــة "فلســطني"، أن 
إىل  يحتــاج  اإلعاقــة  ذوي  توظيــف  موضــوع 
مؤسســات  مــع  الحكوميــة  املؤسســة  تضافــر 
املجتمــع املحــيل واألهــيل ذات االختصــاص 

لتطويره.
وأشــار إىل صعوبــات تعرضهــم يف توظيــف 
املبــاين  مواءمــة  عــدم  منهــا:  اإلعاقــة،  ذوي 
القامئــة مســبقًا مــع قدرات الشــخص املعاق، 
وعــدم امتــالك املعــاق تخصصــات أكادمييــة 

يحتاج إليها سوق العمل وغري ذلك.
بــدوره قــال منســق دائــرة الرقابــة والتريعــات 
اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  يف 
الفلســطيني  القانــون  إن  هنيــة،  حــازم  بغــزة 
كفــل  املعاقــني،  حقــوق  وقانــون  األســايس، 
عمل األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا ميثل الحد 
الوظيفــة  يف  ذلــك  كان  ســواء   %  5 األدىن 
وبالتــايل  الخــاص،  القطــاع  يف  أو  العموميــة 
هــذه الحاميــة كانــت تدلل عى نظرة امُلرع 

إىل االهتامم بهذه الريحة الكبرية.
حتــى  "فلســطني:"  لصحيفــة  هنيــة  وأضــاف 
باألعــداد  مقارنــة  تدنيهــا  ورغــم  النســبة  هــذه 
املتزايــدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مل ُتلتــزَم، 
وتوضــع معوقــات وعراقيــل أمــام تنفيذهــا؛ مــا 
يدلــل عــى عــدم وجــود إرادة حقيقيــة رســمية 
يف تبنــي معايــري وآليــات مــن شــأنها تســهيل 
وصول ذوي اإلعاقة لحقهم يف تقلد الوظائف 

العامة وحقهم يف العمل ككل.

بريوت/ وكاالت:
أدىن  اللبنانيــة  اللــرية  ســّجلت 
يف  الــدوالر  مقابــل  مســتوياتها 
مــع  تزامًنــا  املوازيــة،  الســوق 
إغالقــا  أمــس،  املصــارف،  بــدء 
ملــدة ثالثــة أيــام، احتجاًجــا عــى 
عمليات اقتحام طاولت عدًدا من 

فروعها خالل األسبوع املايض.

والمس ســعر الــرصف عتبة 38,500 
لــرية مقابــل الــدوالر، وفــق تطبيقــات 
عر اإلنرنت ورصافني، بعدما سّجل 
38,600 يــوم الجمعــة املــايض، يف 
مســتوى هــو األدىن منــذ بــدء االنهيار 
االقتصــادي الــذي يشــهده لبنــان منذ 
البنــك  ويصنفــه  أعــوام،  ثالثــة  قرابــة 

الدويل من بني األسوأ يف العامل.

ومنــذ صيف العــام 2019، تراجعت 
اللــرية تدريجًيــا أمــام الدوالر، لتخرس 
قرابــة %95 مــن قيمتهــا، فيام ال يزال 
عنــد  مثبًتــا  الرســمي  الــرصف  ســعر 
مــع  ذلــك  ويتزامــن  لــريات.   1,507
أزمــة ســيولة حــادة وتوّقــف املصــارف 
بأموالهــم  املودعــني  تزويــد  عــن 

بالدوالر.
ســبع  املــايض  األســبوع  وشــهد 
مصــارف،  لفــروع  اقتحــام  عمليــات 
بالحصــول  مودعــون  خاللهــا  طالــب 
خمــس  وحصلــت  ودائعهــم.  عــى 
واحتجاًجــا  واحــد.  يــوم  خــالل  منهــا 
عــى ذلــك، أعلنت املصارف إغالقا 
أمــس  مــن  بــدًءا  أيــام،  ثالثــة  ملــدة 

اإلثنني.
يف  االنتظــار  قاعــات  وشــهدت 
املصــارف خــالل العامــني املاضيــني 
مواطنــني  بــني  متكــررة  إشــكاالت 
عــى  بالحصــول  راغبــني  غاضبــني 
ملتزمــني  وموظفــني  ودائعهــم 

تعليامت إداراتهم.
وُتعتــر األزمــة االقتصاديــة املتامديــة 
وترافــق  لبنــان،  تاريــخ  يف  األســوأ 
مــع شــلل ســيايس يحــول دون اتخــاذ 

خطــوات إصالحيــة تحّد مــن التدهور 
الســكان  حيــاة  نوعيــة  مــن  وتحّســن 
مثانــني  مــن  أكــرث  يعيــش  الذيــن 
الفقــر.  خــط  تحــت  منهــم  املئــة  يف 
للمــرة   2020 عــام  لبنــان  وتخلــف 

األوىل عن سداد ديونه الخارجية.
ومل تنجح الســلطات يف وضع حلول 
إنقاذيــة وتنفيــذ إصالحــات يشــرطها 
املجتمــع الــدويل لتقديــم الدعــم من 

أجل وقف النزيف الحاصل.
وزار وفد من صندوق النقد الدويل، 
مبســؤولني  والتقــى  لبنــان،  أمــس، 
اإلصالحــات  تطبيــق  ملتابعــة  عــّدة، 
املطلوبــة، بعــد إعــالن الصنــدوق يف 
نيســان/ أبريــل املــايض، توصلــه إىل 
لبنــان عــى خطــة  مــع  اتفــاق مبــديئ 
مســاعدة بقيمة ثالثــة مليارات دوالر 

عى أربع سنوات.
الصنــدوق،  باســم  املتحــّدث  لكــن 
إحاطــة  يف  قــال  رايــس،  جــريي 
املــايض،  األســبوع  للصحافيــني، 
يف  بطــيء  تقــدم  هنــاك  "كان  إنــه 
تنفيــذ بعــض اإلجــراءات امللحة التي 
نعتقد أنها مطلوبة للميض قدًما يف 

برنامج" دعم للبنان.

52 ألف معاق بالقطاع

مطالبات بتمكني المعاقني من الوصول 
للعمل ومواءمة األماكن العامة لهم

بتمويــــل قطـــــري.. إعـــــالن أسمــــــاء 
المستفيدين من "القرض الحسن للزواج"

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ إيهاب محمد مصطفى أبو وردة من سكان 
جباليــا هويــة رقــم/ 956681126 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم موكلــه/ 
عيــد صالــح داود أبــو وردة واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغزة باســم // 

عيد صالح داود أبو سمرة
القطعة 1816 القسيمة 93 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عيد صالح داود أبو وردة
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
لــألرايض  اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
والعقــارات )الطابــو( خــالل مدة أقصاها خمســة عــر يومًا من تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/9/19م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
 وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل لجزئية 
الشارع رقم )14132( - حي السطر

منطقة تنظيم: خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظــات غزة عن قرارها رقم 
)11( بجلســتها رقــم )2022/6( املنعقــدة بتاريــخ 2022/3/17 املتضمــن 
التصديــق النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل لجزئيــة الشــارع رقــم )14132( 
- حــي الســطر املحصــورة بــني الشــارع رقــم )13( شــامال والشــارع رقــم )15( 
جنوبــا بعــرض )14( مــر بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )28-18-17-

29-30-31-32-41-42-43-44( مــن القطعــة رقــم )38( الســابق إيداعــه 
يف  واملنشــور  املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  مبوجــب  لالعــراض 

جريدة )فلسطني( بتاريخ 2021/11/23.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هذا 
اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام 

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

اللرية اللبنانية يف أدىن مستوياتها 
مقابل الدوالر وسط إقفال المصارف

تنفيـــــــذ المرحلـــــة األولــــى مــــن تدعيــــم 
كاســــر األمــــــواج فـــي مينــاء غـــزة البحــري

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )746 /2022(
لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإدارة العامــة  انــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
رسيــن غــازي أحمــد الجمــل مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 456109594 بصفتــه 
وكيال عن: سناء فايز نبيه الجاروشة وأحمد ومحمد ومريم وسمر وآمال أبناء 

غازي أحمد الجمل 
مبوجــب وكالــة رقــم: 2022 / 22 / 897  صــادرة عــن أبــو ظبــي املصدقــة 
مــن خارجيــة غــزة رقــم 11515 + 2022 / 22 / 790 أبــو ظبــي املصدقــة مــن 
خارجيــة غــزة برقــم 10294 + 2022 / 22 / 942 أبــو ظبــي املصدقــة مــن 

خارجية غزة برقم 11516 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 978 القسيمة 249 املدينة جباليا
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/9/19م
مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
 وزارة 

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

إيــداع املخطط التفصيــي لجزئية الشــارع رقم )23( 
املحصورة بني الشــارع رقم )39( جنوبا والشارع رقم 

)12( رشقا - حي الكتيبة 

منطقة تنظيم: خان يونس 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة عــن قرارها رقم 
)18( بجلستها رقم )2022/16( املنعقدة بتاريخ 2022/8/11  املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل لجزئيــة الشــارع رقــم )23( املحصــورة بــني الشــارع 
رقــم )39( جنوبــا والشــارع رقــم )12( رشقــا - حــي الكتيبــة بعــرض )10( مــرت 
بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )18-20-21-23-30-33( مــن القطعة 
مــن   )71-67-66-65-59-56-55-53-4-3-1( رقــم  والقســائم   )46( رقــم 

القطعة رقم )47( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــالع عى خارطة املــروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن طرح المزايدة رقم 01 - 2023/2022م
والخاصة بتلزيم كافتيريا الجامعة غزة )الحرازين - 

كلية المجتمع اإلسباني(.
-01( رقــم  املزايــدة  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

2023/2022م( والخاصــة بتلزيــم كافترييــا الجامعــة غــزة )الحرازيــن - كليــة 
املجتمع اإلسباين(.

فعى الراغبني يف االشــرتاك يف املزايدة التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــري 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  شــيكل،  مئتــي  شــيكل(   200( مســرتدة 

املوافق 2022/09/22م الساعة الثانية ظهرا.
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم اإلثنــني 

املوافق 2022/09/26م الساعة الثانية عرة ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

الحرازيــن(  )غــزة –  الرئيــي  تتــم يف املبنــى  3. جميــع املعامــالت ســوف 
الشؤون اإلدارية واملالية.

إدارة جامعة األقى

إعالن طرح المزايدة رقم 02 - 2023/2022م
 والخاصــة بتلزيم كافتيريا فرع الجامعة خانيونس 

)المواصي - كلية المجتمع خانيونس البلد(.
-02( رقــم  املزايــدة  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

خانيونــس  الجامعــة  فــرع  كافترييــا  بتلزيــم  والخاصــة  2023/2022م( 
)املوايص - كلية املجتمع خانيونس البلد(.

فعى الراغبني يف االشــرتاك يف املزايدة التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــري 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  شــيكل،  مئتــي  شــيكل(   200( مســرتدة 

املوافق 2022/09/22م الساعة الثانية ظهرا .
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم االثنــني 

املوافق 2022/09/26م الساعة الثانية عر ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3
جامعة األقى/ الشئون اإلدارية واملالية.

إدارة جامعة األقى

إعالن طرح المزايدة رقم 03 - 2023/2022م
والخاصــة بتلزيــم بيــع مرطبات فــي الجامعة غزة 

)الحرازين - كلية المجتمع اإلسباني(.
-03( رقــم  املزايــدة  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

2023/2022م( والخاصــة بتلزيــم بيــع مرطبــات يف الجامعــة غــزة )الحرازيــن 
- كلية املجتمع اإلسباين(.

فعى الراغبني يف االشــرتاك يف املزايدة التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــري 
مسرتدة )200 شيكل( مئتي شيكل، يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 

2022/09/22م الساعة الثانية ظهرا .
علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم اإلثنني املوافق 

2022/09/26م الساعة الثانية عرة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

3. جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئيي بغزة/ الحرازين/ جامعة 
األقى/ الشئون اإلدارية واملالية.

إدارة جامعة األقى

إعالن طرح المزايدة رقم 04 2022-/2023م
والخاصة بتلزيم بيع مرطبات في الجامعة خانيونس 

)المواصي - كلية المجتمع خانيونس البلد(.
-04( رقــم  املزايــدة  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

خانيونــس  الجامعــة  يف  مرطبــات  بيــع  بتلزيــم  والخاصــة  2023/2022م( 
)املوايص - كلية املجتمع خانيونس البلد(.

فعى الراغبني يف االشــرتاك يف املزايدة التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
– دائــرة اللــوازم واملشــرتيات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــري 
مسرتدة )200 شيكل( مئتي شيكل، يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 

2022/09/22م الساعة الثانية ظهرا .
علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم االثنني املوافق 

2022/09/26م الساعة الثانية عرة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 10 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3
جامعة األقى/ الشئون اإلدارية واملالية.

إدارة جامعة األقى

تونس / األناضول:
أعلنــت 5 أحــزاب تونســية، أمــس، مقاطعتهــا 
االنتخابــات التريعيــة املقــررة يف ديســمرب/ 
لتنظيمهــا  دعــا  التــي  املقبــل  األول  كانــون 

الرئيس قيس سعّيد.
عقــده  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
أحــزاب الجمهــوري )وســطي( والعال )يســار( 
الدميقراطــي  والتيــار  )يســار(  والقطــب 
أجــل  مــن  الدميقراطــي  والتكتــل  )اجتاعــي( 
بالعاصمــة  )اجتاعــي(  والحريــات  العمــل 

تونس.
وقــال األمــني العــام للحــزب الجمهــوري عصــام 
الشــايب إن "األحــزاب الخمســة قــررت مقاطعة 
االنتخابــات التــي دعــا لهــا قيــس ســعّيد وفــق 

املرسوم الذي أصدره".
الصحفــي:  املؤمتــر  يف  الشــايب  وأضــاف 
"هــذه االنتخابــات محطــة أخــرية يف األجنــدة 
السياســية التــي حــاول أن يفرضهــا ســعّيد بعد 

انقالبه عى الدستور والرعية".
منــاخ  أو  مســار  يف  ليســت  "تونــس  وتابــع: 
تزكيــة هــذا  نقبــل  أن  )..( وال ميكــن  انتخــايب 

املسار االنقاليب يف محطته األخرية".
مل  التونســيني  مــن  باملئــة   75" وأردف: 
يشــاركوا يف االســتفتاء وبالتايل فإن الدســتور 
الــذي فرضــه ســعّيد بقــوة األمــر الواقــع ســقط 

سياسيا وأخالقيا وانتخابيا".
ســعّيد  أصــدره  الــذي  "املرســوم  وزاد: 
)بخصــوص االنتخابــات( مل يســبقه حــوار مــع 

األحزاب أو املجتمع املدين".
والخميــس، أصــدر الرئيــس ســعّيد أمــرا بدعــوة 
 17 يــوم  تريعيــة  النتخابــات  الناخبــني 
ديســمرب املقبــل، إضافــة إىل مرســوم لتنقيــح 
)تعديل( القانون االنتخايب يعتمد التصويت 
الدوائــر  األفــراد ويعيــد تقســيم  عــى حســب 

االنتخابية.
ووفق املادة األوىل من األمر الرئايس "يدعى 

الناخبــون يــوم الســبت 17 ديســمرب النتخــاب 
يدعــى  كــا  الشــعب،  نــواب  مجلــس  أعضــاء 
الخميــس  أيــام  بالخــارج  املقيمــون  الناخبــون 
ديســمرب  و17  و16   15 والســبت  والجمعــة 

."2022
ومنــذ 25 يوليــو/ متــوز 2021، تعــاين تونــس 
فــرض  ســعّيد  بــدأ  حــني  حــادة  سياســية  أزمــة 
الحكومــة  إقالــة  منهــا  اســتثنائية  إجــراءات 
وتعيــني أخــرى وحل مجلس القضاء والربملان 
وإقــرار  رئاســية  مبراســيم  تريعــات  وإصــدار 
 25 يف  اســتفتاء  عــرب  للبــالد  جديــد  دســتور 
االنتخابــات  وتبكــري  املــايض  متــوز  يوليــو/ 

الربملانية.
وتعترب قوى تونســية أن هذه اإلجراءات متثل 
"انقالبــا عــى دســتور 2014 وترســيخا لحكــم 
أنهــا  أخــرى  قــوى  تــرى  بينــا  مطلــق"،  فــردي 
"تصحيــح ملســار ثــورة 2011" التــي أطاحــت 

بالرئيس آنذاك زين العابدين بن عيل.

كابل/ األناضول:
صفقــة  إمتــام  أمــس،  طالبــان،  حركــة  أعلنــت 
تبــادل ألســري أمريــي مــع أحــد قادتهــا الــذي 

كان محتجزا لسنوات يف سجن غوانتانامو.
وقــال القائــم بأعــال وزيــر الخارجيــة األفغــاين 
أمري خان متقي، يف مؤمتر صحفي يف كابل، 
مــارك  األمريــي  شــملت  التبــادل  صفقــة  إن 
فريتشــز واألفغــاين بشــري نــورزاي، وفــق وكالــة 

أسوشييتد برس.
ورحب متقي بالصفقة قائال إنها متثل "بداية 
الواليــات  مــع  العالقــات  يف  جديــدة"  حقبــة 

املتحدة، وفق الوكالة.
طالبــان  نــرت  الصحفــي،  املؤمتــر  وقبيــل 
التواصــل  وســائل  عــى  فيديــو  مقطــع 
مطــار  إىل  نــورزاي  وصــول  يظهــر  االجتاعــي 

كابل، حيث كان يف اســتقباله كبار مســؤويل 
الحركة مبا فيهم متقي.

جنــدي  األمريــي  األســري  إن  متقــي  وأوضــح 
ســابق يف البحريــة، موضحــا أنــه اختطــف يف 

أفغانستان 31 يناير/ كانون الثاين 2020.
ومل يصدر عى الفور أي تعليق من واشــنطن 

حول الصفقة.
وقــال متقــي إن هــذا التطــور "ميكــن أن يشــكل 
والواليــات  أفغانســتان  بــني  جديــدا  فصــال 
جديــدا  بابــا  يفتــح  أن  وميكــن  املتحــدة، 

للمحادثات بني البلدين".
حــل  أنــه ميكــن  يوضــح  األمــر  "هــذا  وأضــاف: 
املحادثــات"،  خــالل  مــن  املشــكالت  جميــع 
التــي  يســمها(  )مل  األطــراف  متقــي  وشــكر 

"عملت بجد" إلمتام الصفقة.

إنــه  نــورزاي  قــال  الصحفــي،  املؤمتــر  ويف 
غوانتانامــو،  يف  أشــهر  و6  عامــا   17 أمــى 
مبينــا أنــه "آخــر ســجني مــن حركــة طالبــان" يف 

ذلك املعتقل األمريي.
ويف وقــت ســابق مــن العــام الجــاري، شــوهد 
األســري األمريــي "آخــر مــرة" يف فيديو نرته 
يتوســل  وهــو  األمريكيــة،  "نيويوركــر"  مجلــة 
االلتحــاق  مــن  يتمكــن  حتــى  رساحــه  إلطــالق 

بعائلته، وفق الوكالة.
يكــون  أن  مــن املحتمــل  أنــه  الوكالــة  وأشــارت 
األسري األمريي وقع يف األرس من قبل شبكة 

حقاين التابعة لطالبان.
وأوضحت أن مسؤولني أمريكيني يف إدارتني 
رئاســيتني ســابقتني )مل تبينها( "حاولوا دون 

جدوى" اإلفراج عن األسري.

5 أحزاب تونسية تعلن مقاطعة انتخابات ديسمرب

ـــــــا  طالبــــــــــان تبـــــــادل أسيــــــــرًا أمريكيًّ
بأحـــــــد قادتهـــــــــا فــــــــي غوانتانامــــــــو

بكني/ وكاالت:
أدانــت الســلطات الصينيــة، أمــس، ترصيحــات 
أن  أكــد  الــذي  بايــدن،  جــو  األمــرييك،  الرئيــس 
تعرضهــا  حــال  يف  تايــوان  عــن  ســتدافع  بــالده 
لغزو صيني، معتربة أنها تشكل "انتهاكا خطرا" 

لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.
وقالــت الناطقــة باســم وزارة الخارجية الصينية، 
بايــدن  ترصيحــات  إن  للصحافيــني  نينــغ،  مــاو 
قطعتــه  مهــم  اللتــزام  خطــريا  "انتهــاكا  تشــكل 
اســتقالل  تأييــد  بعــدم  املتحــدة  الواليــات 
تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إىل القوى 
االنفصالية الناشطة من أجل استقالل تايوان".

القــوات  كانــت  إذا  عــا  ســؤال  عــى  وردا 
األمريكية ســتدافع عن تايوان يف حال تعرضها 
لغــزو صينــي، أجــاب بايدن خالل مقابلة أجرتها 

معــه محطــة "يس يب إس" األمريكيــة، بالقــول: 
"نعم، إذا حصل هجوم غري مسبوق".

وبحســب املوقف املعلن والرســمي لواشــنطن 
تعــرتف  فــال  الواحــدة"،  "الصــني  مبــدأ  تحــرتم 
رســميا إال بالحكومــة الصينيــة وليــس التايوانية. 
لكن مبوازاة ذلك ال تؤيد واشنطن موقف بكني 
أراضيهــا  مــن  يتجــزأ  تايــوان جــزء ال  بــإن  القائــل 

ستضمه مجددا إليها.
وتــرى الواليــات املتحــدة أن عــى بكــني وتايبيــه 
إيجاد حل، لكنها تعارض استخدام القوة لتغري 

الوضع القائم.
مــا  لبــذل  اســتعداد  عــى  "إننــا  مــاو  وقالــت 
أمكــن مــن جهــود صادقــة ســعيا إليجــاد الظروف 
املؤاتيــة إلعــادة توحيــد ســلمية". وتابعــت أنــه 
"يف الوقت نفســه، لن نقبل إطالقا بأي أنشــطة 

تهــدف إىل تقســيم البلــد ونحتفــظ بخيار اتخاذ 
كل التدابري الرضورية".

وقالــت املتحدثــة الصينيــة إنــه "نحــض الطــرف 
القصــوى  باألهميــة  اإلقــرار  عــى  األمــرييك 
ملســألة تايــوان وحساســيتها البالغــة... وعــى 
قــادة  قطعــه  الــذي  بالتعهــد  الصــادق  االلتــزام 

أمريكيون بعدم تأييد استقالل تايوان".
والواليــات  الصــني  بــني  أشــده  عــى  والتوتــر 
النــواب  مجلــس  رئيســة  قيــام  منــذ  املتحــدة 

األمرييك، ناني بيلويس، بزيارة لتايوان.
الشــيوخ  ملجلــس  تابعــة  لجنــة  واّتخــذت 
أوىل  خطــوة  املــايض،  األربعــاء  األمــرييك، 
مبــارشة  عســكرية  مســاعدات  تقديــم  باّتجــاه 
مبليــارات الــدوالرات إىل تايــوان، وإضفاء طابع 

رسمي أكرث عى العالقات.

موسكو/ وكاالت:
املتحــدة  األمــم  لــدى  الدائــم  روســيا  منــدوب  قــال 
السفري فاسييل نيبيزيا، أمس، إن بالده لن تتخى 
عن حق النقض )الفيتو( يف مجلس األمن الدويل.

قبيــل  الــرويس  املنــدوب  ترصيحــات  وتــأيت 
77 للجمعيــة  الــدورة  العــامل يف  قــادة  اجتاعــات 
العامــة لأمــم املتحــدة التــي تنطلــق اليــوم الثالثــاء 

يف نيويورك.
لوكالــة  خاصــة  ترصيحــات  يف  نيبيزيــا  وأوضــح 
وأداة  كبــرية،  "مســؤولية  النقــض  حــق  أن  "تــاس"، 

تضمن منع القرارات غري املتوازنة".
ولفــت إىل ترصيــح للمندوبــة األمريكيــة لــدى األمم 
املتحــدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد، قالــت فيــه إن 
واشــنطن "ســتمتنع عــن اســتخدام الفيتــو باســتثناء 

املواقف النادرة واالستثنائية".
اآلخريــن  األعضــاء  وال  نحــن  "ال  نيبينزيــا:  وقــال 
الدامئــني مبجلــس األمــن نتطلــع الســتخدام الفيتــو 

يف الحاالت غري االستثنائية".
املصالــح  بحايــة  األمــر  يتعلــق  "عندمــا  وأضــاف: 
عــن  نتخــى  لــن  فإننــا  وحلفائنــا،  لبلدنــا  األساســية 

استخدام حق النقض".
نفســه  الــيء  تفعــل  املتحــدة  "الواليــات  وتابــع: 

عى الدوام".
فعاليــات  نيويــورك  يف  تبــدأ  اليــوم  مــن  وابتــداًء 
لأمــم  العامــة  للجمعيــة  املســتوى  رفيــع  األســبوع 
املتحدة، حيث يلقي رؤساء دول وحكومات أكرث 

من 110 دول بياناتهم حضوريا.
حظر دخول الروس

قــرار  التنفيــذ  أمــس حيــز  يف موضــوخ آخــر، دخــل 
حظــر مواطنــني روس يحملــون تأشــرية شــنغن مــن 
دخــول ليتوانيــا، وهــو قــرار ســتميض فيــه أيضــا دول 

أخرى تتبع منطقة شنغن املكونة من 26 دولة.
ووفقــا لوكالــة "تــاس" الروســية لأنبــاء، مل يتمكــن 
دخــول  مــن  "شــنغن  تأشــرية  حامــيل  مــن  الــروس 

ليتوانيا، اعتبارا من منتصف الليلة املاضية".
وحثــت رئيســة وزراء إســتونيا، كايــا كاالس، الــدول 

األخرى عى االنضام إىل حظر دخول الروس.
بحــر  منطقــة  دول  وبقيــة  بولنــدا  القــرار  وتؤيــد 
البلطيق، التفيا وإســتونيا؛ فلن تســمح تلك الدول 
األربــع مــن اآلن فصاعــدا للــروس الحاملني لتأشــرية 

شنغن للسياحة أو األعال أو الرياضة أو األغراض 
الثقافية بدخول أراضيهم.

ومع ذلك، ســيتم تطبيق اســتثناءات معينة تشــمل 
الــروس املقيمــني بالفعــل يف إحــدى هــذه الــدول 
لديهــم  الذيــن  السياســيني، وكذلــك  واملعارضــني 

أسباب إنسانية.
 83 مــن  أكــرث  عــرب  ليتوانيــا،  للســلطات يف  ووفقــا 
ألــف رويس الحــدود الليتوانيــة، مبــن فيهــم أولئــك 

املسافرون إىل إقليم كالينينغراد الرويس.
ومنذ األول من يناير/كانون الثاين املايض، وصل 
إىل البالد أكرث من 395 ألف رويس، مع سفر أكرث 

من 180 ألفا عربها.
مــن  املجمــل  يف  روســًيا  شــخصا   861 منــع  وتــم 

دخول ليتوانيا النتهاك قواعد شنغن.
التأشــريات  إصــدار  تســهيل  اتفاقيــة  أن  يشــار إىل 
بــني االتحــاد األورويب وروســيا دخلــت حيز التنفيذ 
عــام 2007، رغــم تعليقهــا لرجــال األعال وممثيل 
مــن  وجيــزة  فــرتة  بعــد  والدبلوماســيني  الحكومــة 
الروســية عــى أوكرانيــا فرباير/شــباط  الحــرب  بــدء 

املايض.

دول أوروبية تبدأ حظر دخول الروس الحاملني لتأشرية شنغن

روسيا: لن نتخىل عن حق الفيتو بمجلس األمن

بكيــــــن تحــــض واشنطـــن علــى التـــزام 
سياستهــــــــا المعلنـــــة حيـــــال تايـــــوان

إسالم آباد/ وكاالت:
أمرت املحكمة العليا الباكســتانية أمس بإســقاط 
تهم اإلرهاب التي وجهتها الرطة لرئيس الوزراء 
بتهديــد  مزاعــم  عــى  بنــاًء  خــان،  عمــران  الســابق 

قاضية ومسؤولني رفيعي املستوى بالرطة.
بشــكل  العليــا  املحكمــة  تنظــر  أن  املقــرر  ومــن 
منفصــل، يف اتهــام خــان رســميا بــازدراء املحكمة 

يف 22 سبتمرب/أيلول الجاري.
وذكــر عــيل ظفــر محامــي خــان لوكالــة "بلومبــريغ"  
العليــا  باملحكمــة  قاضَيــني  مــن  لجنــة  أن  لأنبــاء 
مــني  "أثــر  القضــاة  كبــري  برئاســة  آبــاد  إســالم  يف 
اللــه" أصــدرت الحكــم بينــا قبلت اســتئناف خان 

بسحب اتهامات اإلرهاب.
الكريكــت  -نجــم  لخــان  انفراجــة  القــرار  ويشــكل 
الســابق- والــذي يواجــه سلســلة مــن املشــكالت 

أبريل/نيســان  يف  بــه  اإلطاحــة  منــذ  القانونيــة 
املــايض عــرب تصويــت بحجب الثقــة يف الربملان 

اقرتحه ائتالف املعارضة حينها.
بــأن  رويــرتز  تشــاودري  فيصــل  املحامــي  وأبلــغ 
املحكمــة قالــت إن املزاعــم بــأن خــان أســاء لرجال 
رشطــة وقضــاة ال ترقــى ملســتوى توجيــه اتهامــات 
ألقــاه  بخطــاب  االتهامــات  وترتبــط  باإلرهــاب. 
خــان ويقــال إنــه هــدد فيــه مســؤولني مــن الرطــة 
والقضــاء بعــد رفــض اإلفراج بكفالــة عن أحد أقرب 

مساعديه يف قضية عصيان.
واعترب بابار عوان وهو محام آخر من فريق الدفاع 
عن خان، القرار دليال عى أن االتهامات املوجهة 

لخان "ملفقة".

عمران خان

محكمة باكستانية ُتسقط اتهامات باإلرهاب 
ضــد رئيــس الـــوزراء السابـــق عمــران خـــان
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أعلن أنا املواطن /     ميار عبد السالم محمد حميد        عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  403090533   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد كــال عبداللــه وادي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  ٤٠٨٥٠٨٨٤٤  الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    دينــا محمــد ســعيد مســعود عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم      ٨٠٣٦٢٧٢٤٩   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عايــد فــرج الســويس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  402983829  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد يوســف محمد املبحوح عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    901600023  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     عمــر ياســن مــوىس اشــتيوي  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   800549412       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احــالم عــوين حســن ابــو العطــا عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    926694688  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن انا / زكيه حرب محمود شقليه من سكان غزة وأحمل هوية 
رقم 410665806 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل كل 

من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

أعلــن انــا / اســاء داود محمــود املدهــون مــن ســكان غــزة وأحمــل 
هوية رقم 804502649 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل 

كل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ايــاد محمــد مــوىس عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  408390896     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عمــر خطــاب عمــر قنديــل  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800657231 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  البــاز  اســاعيل  حســن  فاطمــة  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 962330734 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هيــام يوســف حامــد صالح عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900770231 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     نارص. منصور ابو ركبه عن فقد هويتي 
413117599  الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل  الرقــم     

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــال محمــد عبــد الرحمــن الطويــل  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   918999541   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية 

إعالن صادر عن محكمة الشيخ رضوان
1977/9/24م مــن  عزيــزة ســلان عبــد اللطيــف محمــود توفيــت بتاريــخ 
هــوج وســكان جباليــا ومل يكــن لهــا هويــة فلســطينية نهائيــا ومل يتــم عمــل 
شــهادة وفــاة منــذ وفاتهــا وحتــى اليــوم علــا بــأن املرحومــة املذكــورة دفنــت 
يف مقــرة الفالوجــا ومــن لــه حــق االعــراض عليــه مراجعــة محكمــة الشــيخ 
رضوان الرشعية خالل فرة خمسة عرش يوما من تاريخه جرى ذلك حسب 

األصول، وحرر يف: 2022/9/14م
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
القايض الرشعي/ رأفت جمعة بارود

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة جباليا الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ إعالم حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ محمــد صــري ســالمه وحیــدي مــن الســبع وســكان أریحا 
سابقا ومجهول محل اإلقامة اآلن خارج القطاع لقد حكم عليك من قبل هذه 
املحكمــة بتاريــخ 15/9/2022 يف القضيــة أســاس 727 / 2022 لصالــح 
املدعيــة/ شــياء صایــل ســعود أبــو زيــد وموضوعها طلــب تفريق للرضر من 
التعليــق والهجــر بالتفريــق بينــك وبــن زوجتــك املدعيــة شــياء املذكــورة 
بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى قبــل الدخــول وقبــل الخلــوة لتعليقــك لهــا 
مــدة أكــر مــن ســنة وترضرهــا مــن هــذا التعليــق والتفريــق بينهــا وبينــك بهــذه 
الطلقــة البائنــة دفعــا للــرضر الحاصــل لهــا مــن تعليقــك لهــا أكــر مــن ســنة بــال 
سبب رشعي وال عذر مقبول وأنه ال عدة عليها ولها الحق أن تتزوج مبن تشاء 
من املســلمن األكفاء بعد اكتســاب هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنتك 
الرســوم واملرصوفــات القانونيــة وأجــرة أتعــاب املحامــاة حكــا وجاهيــا بحــق 
املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحقــك قابــال لالعــراض واالســتئناف لــذا 

صار تبليغك حسب األصول، وحرر يف 19/9/2022
قاىض جباليا الرشعي 
محمود صالح فروخ

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 466 / 2022 - يف الطلب رقم 2030 / 2022 
املســتدعي/ وســيم محمــود محمــد رشاب باألصالــة عــن نفســه وباإلضافة إىل 
باقــي ورثــة والــده املرحــوم/ محمــود محمــد رشاب – مــن غــزة الرمــال مقابــل 
سينا النرص هوية رقم 910960459 وكيله املحامي/ مؤمن وسيم رشاب 

– عنوان الرمال مقابل سينا النرص بجوار مركز سالم للغات.
املســتدعى ضــده/ عــديل عبــد الســالم احمــد عــارف الحســيني باألصالــة عــن 
نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة والــده املرحــوم/ عارف احمد الحســيني ورشكاه 

– من غزة البحر شارع الرشيد. 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاله قــد أقــام 
عليــك الطلــب رقــم 2030 / 2022 واملتفــرع عــن القضية رقم 466 / 2022 
بداية غزة وذلك استنادا ملا يدعيه يف الئحة الدعوى لذلك يقتيض عليكم أن 
تحرضوا لهذه املحكمة يوم الثالثاء املوافق تاريخ 2022/10/11م الســاعة 
التاســعة صباحــا كــا يقتــيض عليكــم إيــداع جوابكــم التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك 

سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين، حرر يف: 2022/9/19م
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ: عار قنديل

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
إخطــار لتنفيذ حكــم صادر عــن دائرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 10074 / 2020
الصــادر  للحكــم  طبقــًا  زقــوت  محمــود  جــال  محمــود  ضــده/  املنفــذ  إىل 
ضــدك مــن محكمــة بدايــة ديــر البلــح يف القضيــة رقــم 181 / 2018 )فســخ 
التنفيــذ  طالــب  لصالــح  2020/1/12م  بتاريــخ  والصــادر  الثمــن(  ورد  عقــد 
املدعــي/ أحمــد ماهــر محمــد أحمــد عيل والقايض بفســخ عقــد البيع املرز 
م/1 املحــرر بــن املدعــي/ أحمــد ماهــر محمد أحمد عيل )كمشــري( وبن 
املدعــى عليــه/ جــال محمــود إبراهيــم زقــوت )كبائــع( وإلزامــك بــرد الثمــن 
وقــدره 53000 دوالر أمريــي )ثالثــة وخمســون ألــف دوالر أمريــي فقــط( 
لصالح املدعي وتضمينه بالرسوم واملصاريف و500 شيكل أتعاب محاماة 
لذلــك عليــك تنفيــذ الحكــم الصــادر يف القضيــة رقــم 181 / 2018 لذلــك 
عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أســبوعن وإذا مل تحرض خالل 
املــدة املذكــورة فإنــك ُتعــد ممتنًعــا عــن التنفيذ ومن ثم تبــارش دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ الجري، حرر يف: 2022/9/18م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ. رامي صلوحة 

الفجــوة معــه، يف ظــل تأرجــح نتائــج االســتطالع بينهــا، ورشيكــه الحــايل 
القديــم  طموحــه  إىل  تطلعــه  يخفــي  ال  الــذي  غانتــس  القــادم  وخصمــه 

الجديد بتويل حقيبة رئاسة الحكومة بعد خديعة نتنياهو له.
مــن الواضــح أن جميــع األحــزاب اإلرسائيليــة، بعــد أن قدمــت قوامئهــا إىل 
لجنــة االنتخابــات املركزيــة، تواجــه تحديــات صعبــة بشــكل خــاص، بــن 
قــدرة كل منهــا عــىل تشــكيل الحكومــة القادمــة، أو امتالكهــا بيضــة القبان 
يف تشــكيلها، أو فشــلها يف بلــوغ هــذه املرحلــة، وإال فــإن اإلرسائيليــن 
ســيجدون أنفســهم أمام واحدة من أقرص الحكومات يف تاريخهم، وهذا 
مجرد تحٍد واحد من بن تحديات أخرى تواجهها جميع األحزاب والقوى 

السياسية اإلرسائيلية تحضريا الستحقاق األول من نوفمر املقبل.

العســكرية  إجراءاتهــا  مــن  االحتــالل 
مبدينــة  املحيطــة  الحواجــز  عــىل 
نابلــس، بزعــم تعــرض مركبــة مســتوطن 

إلطالق نار فجر أمس يف حوارة.
املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كــا 
خــالل  أمــس،  مســاء  باالختنــاق، 
مواجهات مع قوات االحتالل يف بلدة 

بيت أمر، شال الخليل.
وقــال الناشــط اإلعالمــي يف بيــت أمــر 
االحتــالل  قــوات  إن  عــوض،  محمــد 
اقتحمــت منطقــة الظهــر، القريبــة مــن 
املقامــة  تســور"  "كرمــي  مســتوطنة 
جنــوب  املواطنــن  أرايض  عــىل 
أســفرت  مواجهــات  دارت  إذ  البلــدة، 
عــن إصابة عرشات املواطنن بحاالت 
اختناق بالغاز املســيل للدموع، جرى 

ا. عالجهم ميدانيًّ
هدم وتدمير

ســلطات  هدمــت  آخــر،  صعيــد  عــىل 
االحتــالل، فجــر أمــس، ثالثــة مســاكن 
البــدوي،  الرشــايدة  عــرب  تجمــع  يف 
املــرشف  وقــال  أريحــا.  غــرب  جنــوب 
عــن  للدفــاع  البيــدر  منظمــة  عــىل 
إن  مليحــات،  حســن  البــدو  حقــوق 
قــوات االحتــالل اقتحمــت تجمع عرب 
الرشايدة فجًرا وهدمت ثالثة مساكن 
تعــود ملكيتهــا للمواطنن محمد عيل 
طريــف رشــايدة، وعــاد عــيل طريــف 

يف قرية العوجا شال مدينة أريحا.
املقاومــة  لجــان  يف  الناشــط  وقــال 
الشــعبية يف األغــوار أميــن غريــب إن 
خيــام  ســبع  فككــت  االحتــالل  قــوات 
مــن أصــل 14 واســتولت عليهــا وعــىل 
ومعــدات  زراعيــة  )أدوات  معداتهــا 
هــذه  مــن  جــزءا  أن  بادعــاء  للســكن(، 

الخيام تقع يف مناطق مصنفة "ج".
وأضــاف أن هــذه الخيــام أقيمــت قبــل 
الزراعيــة  األرايض  قــرب  شــهر  نحــو 
يف العوجــا، إلقامــة مخيــم للمزارعــن 
خــالل  الزراعيــن  واملهندســن 

املواسم الزراعية.
اقتحام األقصى

عــرشات  اقتحــم  آخــر،  صعيــد  عــىل 
املســتوطنن، أمس، املســجد األقىص 
املبــارك، بحايــة مــن رشطــة االحتــالل. 
يف  اإلســالمية  األوقــاف  وأفــادت 

الخليــل، وحمــزة  مــن مدينــة  داود  أبــو 
لــن  أبــو  وعــالء  عاًمــا(،   14( محيســن 
 14( عريــش  أبــو  وحمــزة  عاًمــا(،   15(
عاًمــا(   14( محيســن  ومحمــد  عاًمــا(، 

من مخيم العروب.
قريــة  االحتــالل  قــوات  وداهمــت 
الخليــل،  جنــوب  يطــا  رشق  زويديــن 
كعابنــة  إبراهيــم  مــن:  كال  واعتقلــت 
 34( يحيــى  وشــقيقه  عامــا(،   37(
 16( كعابنــة  جــال  والطفــل  عامــا(، 
عامــا(. كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل 
املواطنــن عــار قفيشــة )34 عامــا(، 
ومحمــد الجعــري مــن مدينــة الخليــل، 
يف أثناء مرورها عىل حاجز عسكري 
الضفــة  شــال  الرشقيــة  باقــة  قــرب 
املحتلــة،  القــدس  ويف  الغربيــة. 
اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة حزمــا 

رشايدة، وأمن محمد مليحات.
الثالثــة  املســاكن  هــدم  أن  وأضــاف 
يأيت يف إطار سياســة التطهري العرقي 
التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــالل بحق 
البدو الفلســطينين، بهدف اقتالعهم 
مــن أرضهــم واالســتيالء عليهــا لصالــح 
االســتيطان، يف مخالفة لكل املواثيق 

واألعراف الدولية واإلنسانية.
ودعــا املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة 
إىل أخــذ دورهــا يف الدفــاع عــن تلــك 
الدعــم  التجمعــات وتقديــم كل ســبل 

املمكن لتعزيز وجودها يف األرض.
ســياًجا  االحتــالل  قــوات  دمــرت  كــا 
العوســج  قريــة  قــرب  ميــاه  وشــبكة 
أريحــا،  مدينــة  شــال  التعاونيــة، 

واستولت عليها.
قريــة  يف  اإلعــالم  مســؤول  وقالــت 
العوسج التعاونية جيهان الرسساوي، 
إن قــوات االحتــالل اقتحمــت األرايض 
املجــاورة للقرية وتحديدا حوض 44، 
ودمــرت ســياًجا وشــبكة ميــاه يحيطــان 
بأرض زراعية عرف من أصحابها أحمد 

الحشاش من نابلس.
وتقــام "قريــة العوســج" الزراعيــة عــىل 
للقــرى  منوذًجــا  وتعــد  دونــم،  مئــة 

الزراعية األوىل يف فلسطن.
قــوات  اســتولت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
االحتــالل، عىل ســبع خيــام ومعداتها، 

املســتوطنن،  عــرشات  بــأن  القــدس، 
اقتحموا األقىص من جهة باب املغاربة 
عــىل شــكل مجموعــات متتالية، ونفذوا 
طقوًســا  وأدوا  اســتفزازية  جــوالت 
واســتمعوا  ســاحاته،  يف  تلموديــة 

لرشوحات حول "الهيكل" املزعوم.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
مواطًنــا،   20 أمــس،  فجــر  االحتــالل، 
خالل حملة دهم ملنازلهم وتفتيشها، 
يف أنحــاء متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة 

والقدس املحتلة.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ففــي 
عــدة  بينهــم  مواطًنــا   14 االحتــالل 
أطفال، وهم الشاب مازن جرادات من 
بلدة سعري، ومحمود وراسنة من بلدة 
الشــيوخ، ومحمــد خمّيــس )17 عاًمــا( 
مــن بلــدة بيــت أمــر، وأحمــد ومحمــود 

واعتقلــت األرسى املحرريــن: يوســف 
وعيــى  عســكر،  وعــودة  الخطيــب، 
صبيــح، وعبــد اللــه أبــو خليــل، بعــد أن 

داهمت منازلهم وفتشتها.
مديــر  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
عمــر  الشــيخ  األقــىص  املســجد 
اقتحمــت  أن  بعــد  الكســواين، 
منزلــه يف بلــدة الطــور رشق القــدس 
جهــاز  عــىل  واســتولت  املحتلــة، 
الحاسوب الخاص به وبعض الوثائق 
واملقتنيــات، قبــل أن تفــرج عنــه يف 

وقت الحق.
قــوات  اقتحمــت  اللــه،  رام  ويف 
واعتقلــت  املغــري  بلــدة  االحتــالل 
الشــابن فــارس نعســان )20 عامــا(، 
وأنــس أبــو عليــا )20 عامــا(، بعــد أن 

داهمت منزيل ذويها.

ستوكهومل/ فلسطن:
الدوليــة  اليــن  ســكاي  منظمــة  ت  عــرَّ
مــن  قلقهــا  عــن  اإلنســان  لحقــوق 
السياســية،  االعتقــاالت  اســتمرار 
وتوقيــف أجهــزة أمــن الســلطة يف رام 
وتعريضهــم  النشــطاء،  عــرشات  اللــه 
لســاعات  والتحقيــق  للتعذيــب 
طويلــة، إىل جانــب رفض اإلفراج عن 
معتقلــن بالرغــم مــن صــدور قــرارات 

بذلك من املحاكم.
وقالــت املنظمــة الحقوقيــة –مقرهــا 
إنهــا  أمــس،  بيــان  يف  ســتوكهومل- 
توقيــف  اســتمرار  كثــب  مــن  تتابــع 
النشــطاء  عــرشات  األمنيــة  األجهــزة 
يف جميــع مــدن الضفــة الغربيــة عىل 
خلفية أنشــطة سياسية، والتجمعات 
والتعبــري،  الــرأي  وحريــة  الســلمية، 

والعمل النقايب.
تــم  مــا  إىل  اليــن"  "ســكاي  وأشــارت 
ارتــكاب  بشــأن  أرقــام  مــن  توثيقــه 
األجهزة األمنية أكر من 315 انتهاًكا 
بحــق  آب  أغســطس/  شــهر  خــالل 
مئــات املواطنــن يف مــدن الضفــة، 
االعتقــال  عمليــات  بــن  تنوعــت 
والنشــطاء  الصحفيــن  وتوقيــف 
إبــداء أي أســباب  واملعارضــن دون 

قانونية.
وذكــرت املنظمــة أن األجهــزة األمنيــة 
توقيفهــا  يف  مســتمرة  زالــت  مــا 

عرضهــم  دون  األشــخاص  عــرشات 
عــىل الجهــات القضائيــة، إذ أوقفــت 
شــهر  خــالل  شــخًصا   30 مــن  أكــر 
ســبتمر/ أيلول الجاري، كان آخرهم 
الشاب "صهيب دويكات" املعتقل 
"حســن  واملحــرر  أيــام،   5 منــذ 

رسطاوي" لليوم الـسادس.
األمنيــة  األجهــزة  اختطفــت  كــا 
و  عليــان"،  "محمــود  املحرريــن 
"حســن فــارس دراغمــة"، إىل جانــب 
بوليتكنــك  جامعــة  يف  الطالــب 
لليــوم  نواجعــة"  "إبراهيــم  فلســطن 
بنــي  "إســالم  واملحــرر  الســادس، 
لليــوم  توقيفــه  تــم  الــذي  شمســة" 
الســابع، وتعرض للتعذيب والرضب 
وفًقا لترصيح عائلته لجهات إعالمية 

وحقوقية محلية.
ولفتــت "ســكاي اليــن" إىل أن أجهــزة 
األمــن مــا زالــت تعتقــل املحــرر "أنــور 
واملحــرر  الثامــن،  لليــوم  الســخل" 
عــادي"  "ســائد  الســابق  الســيايس 
لليوم التاسع، واملحرر "خليل قاسم 
لليــوم  ســمور"  "محمــد  و  الشــيخ" 
الـــ13، والشــاب "محمــد عبــد الكريم 

صالح" لليوم الـ14.
الصحفــي  اختطــاف  تواصــل  كــا 
"محمد عتيق"، والشــاب "أســامة أبو 
جعص"، والشقيقن "زياد وإبراهيم 
ســوقية"  "يــزن  والشــاب  القنــريي"، 
املحــرر  جانــب  إىل   ،16 الـــ  لليــوم 
لليــوم  غنيــات"  إبراهيــم  "شــادي 
شــاللدة"  "عيــى  واملحــرر  الـــ21، 
لليــوم الـــ 31، واملحــرر "أحمد جال 
ســجن  يف  الـــ34  لليــوم  دراغمــة" 

أريحا.
ترصــده  مــا  أن  اليــن  ســكاي  وتؤكــد 

مــن معلومــات عن انتهــاكات األجهزة 
ينتهــك  الغربيــة  الضفــة  يف  األمنيــة 
قواعــد  مقبــول  وغــري  خطــري  بشــكل 
التــي كفلــت حريــة  الــدويل  القانــون 
الرأي والتعبري والتجمع السلمي دون 
تقييــد أو مالحقــة، مشــددة عــىل أن 
تلــك االنتهــاكات متس بشــكل خطري 
التــي  األساســية  الحقــوق  مجموعــة 
نــص عليهــا اإلعــالن العاملــي لحقــوق 
الخــاص  الــدويل  والعهــد  اإلنســان 

بالحقوق املدنية والسياسية.
الــدور  أن  عــىل  املنظمــة  وشــددت 
تجــاه  اشــتية  لحكومــة  الســلبي 
التنفيذيــة  األجهــزة  مارســات 
-وال  والتعبــري  الــرأي  حريــة  بحــق 
التجمعــات  عــىل  االعتــداء  ســيا 
القانونيــة  الرقابــة  وغيــاب  الســلمية- 
عــىل األجهــزة التنفيذيــة، إىل جانــب 
عــدم تطبيــق أحــكام اإلفــراج الصــادرة 
عــن الجهــات القضائيــة، شــكل غطــاًء 
األمنيــة  األجهــزة  الســتمرار  ضمنًيــا 
اعتبــار  أي  دون  انتهاكاتهــا،  يف 
الصارخــة  القانونيــة  للمخالفــات 
والقانــون  الــدويل  القانــون  لقواعــد 
األســايس الفلســطيني اللذيــن كفــال 

حرية الرأي والتعبري.
وطالبــت ســكاي اليــن حكومــة اشــتية 
باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لإلفــراج عــن 
سياســية  خلفيــة  عــىل  املعتقلــن 
ووقــف  الــرأي،  عــن  التعبــري  أو 
وضــان  الصلــة،  ذات  املحاكــات 
منع التعســف الذي متارســه األجهزة 
شــكاوى  يف  والتحقيــق  واألمنيــة، 
الجهــات  ومحاســبة  التعذيــب، 
بحــق  االنتهــاكات  عــن  املســؤولة 

املعتقلن.

ل حكومة اشتية  منظمة حقوقية ُتحمِّ
استمرار االعتقاالت السياسية بالضفة

الخدمات الطبية العسكرية تكرم 
العاملين في "العالج الطبيعي" 

غزة/ فلسطن:
ت املديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية  كرمَّ
واألمــن الوطنــي، صبــاح أمــس، العاملن يف أقســام العــالج الطبيعي 

يف مستشفياتها ومراكزها املنترشة يف محافظات غزة.
العاملــي  اليــوم  الخدمــات مبناســبة  نظمتــه  خــالل حفــل  ذلــك  جــاء 
نائــب قائــد قــوات  اللــواء جــال الجــراح  للعــالج الطبيعــي، بحضــور 
مديــر  صالــح  محمــد  طبيــب  واللــواء  التحريــر  وجيــش  العــام  األمــن 
دائــرة  مديــر  جمعــة  أســامة  واملقــدم  الطبيــة،  الخدمــات  مديريــة 
العــالج الطبيعــي بالخدمــات، ونقيب العالج الطبيعي أحمد النجار، 
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  يف  الطبيعــي  العــالج  ومســؤول 

وعدد من مديري اإلدارات والضباط والعاملن املحتفى بهم.
واهتمــت  الطبيعــي  بالعــالج  انطلقــت  "الخدمــات  الجــراح:  وقــال 
بصــورة كبــرية بأقســامها والعمــل عــىل االرتقــاء بكوادرهــا وهــذا يــدل 

عىل الوفاء والعطاء من قيادة الداخلية ملنتسبيها".
بــدوره أكــد صالــح أن الخدمــات الطبيــة تقــدم خدمــة نوعيــة ومميــزة 
عر أقسام العالج الطبيعي التابعة لها، مبينًا أن تلك األقسام ُتقدم 

شهريًا مئات الخدمات للمواطنن ومنتسبي وزارة الداخلية.
أساســيًا،  ركنــًا  يعــد  الطبيعــي"  "العــالج  أن  أكــد جمعــة  مــن جهتــه، 
ظهــرت أهميتــه أكــر مــع العــدوان اإلرسائيــيل املســتمر عىل شــعبنا، 
الثــالث األخــرية  الســنوات  الطبيعــي شــهد يف  العــالج  الفتــًا إىل أن 
توســعًا جغرافيــًا وتنوعــًا يف تقديــم الخدمــة بفضــل تفــاين وإخــالص 

العاملن.
مــن جانبــه هنــأ النجــار العاملــن يف العــالج الطبيعــي بغــزة مبناســبة 
يومهم العاملي الذي أقره االتحاد العاملي للعالج الطبيعي، مشريًا 

إىل أن له دورا مها يف املنظومة الصحية يف القطاع.
واســتعرض النجــار ُمســاهات العــالج الطبيعــي وخاصــة يف أوقــات 
التــي  والجهــود  الكبــرية  بالنجاحــات  مشــيدًا  واألزمــات،  الطــوارئ 
العــالج  الواســع يف منظومــة  الطبيــة واالهتــام  الخدمــات  ســجلتها 

الطبيعي يف قطاع غزة.

بينهم إصابة حرجة بالرأس بحسب الهالل األحمر، 
الرافضــن  الشــبان  مئــات  مــع  اشــتباكات  خــالل 

العتقال اشتية وطبيلة.
خــالل  وقالــوا  للســلطة.  رســالة  مقاومــون  ووجــه 
منكــم  نريــد  "ال  جنــن  مبخيــم  صحفــي  مؤمتــر 
وأطلقــوا  عنــا،  أيديكــم  كفــوا  لكــن  معنــا،  القتــال 
بالخطــف  تعاملتــم  وإذا  اشــتية،  مصعــب  رساح 

فسنتعامل بالخطف".
ومفــارق  شــوارع  شــهدت  االعتقــال،  وعقــب 
نابلــس حالــة مــن الغضب، وســط إشــعال إلطارات 

السيارات وإطالق النار يف الهواء.
كــا قالــت مصــادر محليــة: إن إطــالق نــار كثيــف 
احتجاجــا  جنــن  الســلطة يف  مقاطعــة  اســتهدف 

عىل اعتقال اشتية وطبيلة.
ويعــد اشــتية مــن أبــرز املطلوبــن لجيــش االحتالل  
اإلرسائييل يف مدينة نابلس، وأحد رفاق الشــهيد 

إبراهيم النابليس.
وســط  الشــهداء  دوار  عــىل  مســلحون  وتظاهــر 
مدينــة نابلــس وانتــرش املئــات منهــم داخــل البلدة 
احتجاجــا  مداخلهــا،  وعــىل  بنابلــس  القدميــة 
عــىل اختطــاف أجهــزة الســلطة للمطارديــن  اشــتية 
وطبيلة. وانطلقت مسرية يف مخيم بالطة تنديدا 

باعتقال السلطة اشتية وطبيلة.
وأدانت حركة املقاومة اإلســالمية حاس اعتقال 
أجهزة أمن السلطة اشتية وطبيلة، مطالبة برضورة 
املقاومــن  كل  وعــن  عنهــا  الفــوري  اإلفــراج 
يف  حــاس  وقالــت  السياســين.  واملعتقلــن 
القتــل  عمليــات  يف  العــدو  يســتمر  "بينــا  بيــان: 
تتاهــى  واالســتيطان،  والتهويــد  واالعتقــال 
السلطة معه باستمرار التنسيق األمني وقمع أبناء 

شــعبنا ومالحقــة واعتقــال املقاومــن؛ يف ســلوك 
خــارج عــن كل أعرافنــا الوطنيــة". ودعــت الســلطة 
وأجهزتها األمنية إىل الكف الفوري عن سياســاتها 
الالوطنيــة بحــق الرشفــاء واملقاومــن، والكــف عــن 
منــح االحتــالل خدمــات أمنية عىل حســاب شــبابنا 

وثوابتنا الوطنية.
كــا دعــت أبنــاء شــعبنا وفصائلنــا وقوانــا الوطنيــة 
إىل إدانــة سياســة االعتقــال الســيايس، وبــذل كل 
والعمــل  املتواصلــة،  املهزلــة  هــذه  إلنهــاء  جهــد 
الفــوري لإلفــراج عــن املعتقلــن املناضلــن كافــة 

يف سجون السلطة وأجهزتها األمنية.
وشــددت الحركــة عــىل أن اعتقــال اشــتية وطبيلــة  
وصمــة عــار جديــدة عــىل جبــن الســلطة وســجل 

تنسيقها األمني األسود.
مــن جهتهــا نفــت عائلــة مصعــب اشــتية مــا روجت 

له السلطة عن موافقتها عىل اعتقاله.
يف غضــون ذلــك قــال القيــادي يف حركــة الجهــاد 
اختطــاف  جرميــة  إن  األخــرس:  ماهــر  اإلســالمي 
املطارد اشتية مخزية ومعيبة وال يقبل بها شعبنا.

للشــعب  ميكــن  ال  األقــىص:  لقنــاة  وأضــاف 
الفلســطيني واملقاومــة أن يقبــال بترصفــات أجهــزة 

أمن السلطة التي تخدم االحتالل.
وأكــدت  حركــة املقاومــة الشــعبية  أن اعتقــال أمــن 
شــعبنا،  لنضــال  إســاءة  اشــتية،  للمطــارد  الســلطة 
االحتــالل  مــع  األمنــي  التنســيق  لنهــج  واســتمرار 

الصهيوين، ومالحقة كوادر املقاومة.
األمنيــة  املالحقــة  وقــف  إىل  الســلطة  ودعــت 
بحــق املقاومــن واالنحيــاز إىل شــعبنا ومقاومتــه، 
وتوفــري  اشــتية  املطــارد  عــن  الفــوري  واإلفــراج 

الحاية له من االحتالل الصهيوين.




