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مؤسسة بارسك
طرح عطاء رقم )2022/03 -ف(

توريد أعالف
تعلــن مؤسســة )PARCIC( عــن طــرح عطــاء بالظرف املختوم لصالح مرشوع 
" تحســن الوضــع املعيــي لصغــار مــريب األغنــام مــن خــال تطويــر مــزارع 
األغنــام يف محافظــة خانيونــس، واملمــول مــن الحكومــة اليابانيــة وذلــك تبعــًا 
الراغبــن يف  العطــاء، فعــى  كــراس  للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف 

التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
شروط التقدم للعطاء:

1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات 

املعنية ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.
2. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

3. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر وشــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم خصم املصدر الازم.
4. كراس العطاء مجاين.

5. استام كراسة العطاء يكون ابتداًء من يوم اإلثنن املوافق 2022/09/26 ولغاية 

يوم الخميس املوافق 2022/10/06 من الساعة 9:00 ص حتى الساعة 3:00 م.
6. سيتم عقد جلسة متهيدية للعطاء يوم األربعاء املوافق 2022/10/05 

وذلك يف مقر مؤسسة بارسك الساعة الثانية عرشة ظهرًا. 
7. آخر موعد لتسليم مظاريف العطاء املكتملة واملختومة من قبل املتقدمن 

يف موعد أقصاه يوم االثنن املوافق 2022/10/10، الساعة الثانية ظهرًا يف 
مقر اإلغاثة الزراعية الكائن يف غزة - الزيتون – غرب محطة أبو جبة للبرتول. 

8. يجب عى املورد تقديم كفالة تأمن )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5 % 

من القيمة اإلجاملية للعطاء.
9. لجنة العطاءات غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحــق للجنــة العطــاءات تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغاؤه أو 

تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
11. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

بتمويل من الهيئة الخيرية اإلســامية العالمية تعلن جمعية رعاية 
المريض الخيرية عن طرح عطاء رقم 2022/3 عقد رقم 129608

 إسم العطاء : إغاثة إنسانية عاجلة من أثار العدوان على قطاع غزة 
توفيــر الوقــود واألدويــة والمســتلزمات الطبية 

والجراحية لمستشفى الكرامة التخصصي
فعى الرشكات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
من وثائق املناقصة عى العنوان التايل ) مقر مستشفى الكرامة التخصيص 
– غــزة ( وذلــك اعتبــارا مــن يــوم االثنــن املوافق 2022/09/26 من الســاعة 

التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك وفق الرشوط التالية :
1( الــرشكات املشــاركة : يجــب عــى الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة 
2( تخضع العروض لتقييم فني وتقييم مايل بشكل منفصل .

3( مثن كراس العطاء 100 دوالر أمرييك غري مسرتدة .

4( األسعار : بالدوالر األمرييك ويجب تقديم فواتري رضيبية معافاه .

5( مدة رسيان العرض املقدم 120 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

6( االجتامع التمهيدي : سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفسارات 

املشــاركن وذلــك يــوم الســبت 2022/10/01 الســاعة الحاديــة عــرش صباحــا 
يف مقر مستشفى الكرامة التخصيص / قاعة املحارضات / الطابق الثاين .

7( كفالة دخول العطاء : يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العرض 

املقــدم بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق من بنك معرتف به باســم جمعية 
رعاية املريض الخريية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

8( تجزئة العطاء : العطاء قابل للتجزئة  

9( تسليم العطاء : أخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الخميس 2022/10/06 

الســاعة الثانية ظهرا يف نفس العنوان املذكور أعاه ) مقر مستشــفى الكرامة 
التخصيص ( ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد .

10( فتــح املظاريــف : ســوف يتــم عقــد اجتــامع فتــح املظاريــف وذلــك يــوم 

الخميس املوافق 2022/10/06 الساعة الثانية ظهرا يف نفس املكان  .
11( رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء .

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة مستشــفى الكرامــة التخصــيص خــال 
ساعات العمل الرسمية أو اإلتصال عى رقم 082855860

جمعية رعاية  املريض الخريية / مستشفى الكرامة التخصيص 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 43/ 2022

الخاصــة: »شــراء طابعــات باركــود 
وملحقاتها«

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

املوافــق   الخميــس   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/13 وحتى الساعـة 01:00 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم  الخميــس   املوافــق  13 / 2022/10 
الساعة 1:30 ظهًرا

الرشكــة  املشــرتيات مبقــر  دائــرة  مــن  العطــاء  عــى مســتندات  الحصــول  - ميكــن 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم األحد املـوافـق 

2022/09/25 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـًا فقط ) غري مسرتدة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة 
الشيكل.

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •
                                                                         رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

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

املوافــق   االثنــن   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/03 وحتى الساعـة 01:00 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم االثنن املوافق  2022/10/03 الساعة 
01:30 ظهرًا

- موعــد االجتــامع التمهيــدي يــوم الخميس املوافق 2022/09/29 يف مقر 
الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا.

- ميكن الحصول عى مســتندات العطاء من دائرة املشــرتيات مبقر الرشكة 
الرئيــيس بغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثاثيني " اعتبــارًا من يوم االثنن 
املـوافـــق  2022/09/26  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100شيكـــل فقط ) 

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

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

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

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

إعالن إعادة مناقصة رقم 39/ 2022
الخاصــة: "شــراء قواطــع آليــة ضغــط 

منخفض تعمل بنظام السكادا"

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الهيــكل"  "جامعــات  وتســتعد 
مــن  سلســلة  لتنفيــذ  املزعــوم 
واقتحامــات  التهويديــة  الربامــج 
واســعة للمســجد األقــى مبناســبة 
موســم األعيــاد اليهوديــة الــذي يبدأ 
أكتوبــر/  حتــى  ويســتمر  اليــوم  مــن 

ترشين األول املقبل.
 5 يف  املســتوطنون  يســتعد  كــام 
أكتوبر، الذي يوافق "عيد الغفران" 
العــربي، القتحام املســجد األقى 
طقــوس  وأداء  كبــرية،  بأعــداد 
بالبــوق"  "النفــخ  تشــمل  تلموديــة 
القريــب  الكنيــس  يف  والرقــص 
الــرواق  التنكزيــة يف  مــن املدرســة 

الغريب للمسجد.
و17   10 بــن  األيــام  وتوافــق 
بـ"عيــد  يســمى  مــا  أكتوبــر  مــن 
يحــرص  حيــث  التــورايت،  الُعــُرش" 
إدخــال  عــى  فيــه  املســتوطنون 
القرابن النباتية إىل األقى، وهي 
أغصان الصفصاف وسعف النخيل 

ومثار الحمضيات وغريها.
ودعــت رئاســة املجلــس الترشيعي 
الدوليــة  الربملانيــة  االتحــادات 
كفيلــة  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ  إىل 
وإنقــاذ  األقــى،  املســجد  بنــرة 
املقدســات اإلســامية واملســيحية 
الخطــرية  االحتــال  جرائــم  مــن 
لــكل  واملخالفــة  واملتصاعــدة 

واألعــراف  والقوانــن  املواثيــق 
الدولية.

مــن  سلســلة  عــرب  ذلــك  جــاء 
الدوليــة  واملخاطبــات  االتصــاالت 
الربملانيــة  والروابــط  لاتحــادات 
االتحــاد  بينهــا  مــن  الدوليــة 
والربملــان  العــريب،  الربملــاين 
العــريب، والربملــان الــدويل، واتحــاد 
ورابطــة  اإلســامية،  الربملانــات 
برملانيــون ألجل القدس، واملنتدى 

اإلسامي العاملي للربملانين.
إشعال المنطقة

املقاومــة  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
املســجد  "إن  حــامس:  اإلســامية 
معركتنــا  قلــب  يف  األقــى 
املســتمرة ضــد العــدو الصهيــوين"، 
مشــددة عــى أن شــعبنا ســيواصل 
نضالــه حاميــة لــه حتــى تحريــره مــن 

االحتال.
تريــح  يف  الحركــة  وأضافــت 
لـ"هبــة  الـــ26  الذكــرى  يف  صحفــي 
التــي  الذكــرى  هــذه  أن  النفــق" 
انتفضت فيها جامهري شعبنا عى 
امتــداد الوطــن عى إقدام االحتال 
أساســات  تحــت  نفــق  فتــح  عــى 
خالهــا  وارتقــى  األقــى  املســجد 
املســجد  عــن  دفاعــا  شــهيدا   63

يصّعــد  الــذي  الوقــت  يف  تــأيت 
فيــه االحتــال عدوانــه عــى مدينــة 

القدس واملسجد املبارك.
وتابعــت أننــا ويف مثــل هــذا اليــوم 
مــع  نســتذكر   ،1996 عــام  مــن 
التــي  الذكــرى  هــذه  وأمتنــا  شــعبنا 
امتزجــت فيهــا دمــاء شــعبنا الزكيــة 
يف القــدس وربــوع الوطن، وقدمت 
خالها منوذجا بطوليا يف التضحية 
ذاكــرة  يف  خالــدة  لتبقــى  والفــداء، 
بهــا  تهتــدي  ومنــارة  الحّيــة،  شــعبنا 
األجيال عى مّر الســنن يف حامية 

القدس واملسجد األقى.
القــدس يف  وأكــد مســؤول مكتــب 
الديــن  نــارص  هــارون  حركــة حــامس 
بــه  يقــوم  مــا  بــأن  الوســطاء  إبــاغ 
لتقســيم  واملســتوطنون  االحتــال 
قــد  فتيــل  "هــو  األقــى  املســجد 

يشعل املنطقة بأرسها".
تريــح  يف  الديــن  نــارص  وقــال 

الشــعب  إن  أمــس  صحفــي 
االحتــال  يخــى  ال  الفلســطيني 
وهــم  املقاومــة  شــباب  عهــد  الــذي 
ُيقبلــون عــى الدفــاع عــن املســجد 
األقــى دون االلتفــاف إىل الــوراء، 
مشــددا عــى أن "املقاومــة ســتبقى 
يندحــر  حتــى  لســيفها  مرشعــة 

االحتال عن فلسطن كاملًة".
وأكد املتحدث باسم حركة حامس 
عبــد اللطيــف القانــوع أن املقاومــة 
ال ميكــن أن تتخــى عــن مســؤولياتها 
املســجد  يف  يحــدث  مــا  تجــاه 
الضفــة  يف  أهلنــا  داعيــا  األقــى، 
إىل  املحتــل  والداخــل  الغربيــة 

مساندة املرابطن فيه.
ودعا املتحدث باســم حركة حامس 
القــدس محمــد حــامدة  عــن مدينــة 
إىل  وجــوده  أماكــن  كل  يف  شــعبنا 

األقــى  واملســجد  القــدس  نــرة 
املســعورة،  االحتــال  هجمــة  أمــام 
للمســجد  ُيخطــط  مــا  أن  منبهــا إىل 

املبارك خطري جدا.
صحفــي  تريــح  يف  حــامدة  وقــال 
حــامس  حركــة  مــن  التحذيــرات  إن 
العــدوان  بــأن  لاحتــال  والفصائــل 
ميــر  لــن  األقــى  املســجد  عــى 
املســؤولية  وكل  عاديــا،  مــرورا 
يرعــى  فهــو  عاتقــه،  عــى  تقــع 
إيــاه  قطعــان املســتوطنن، محمــا 
تبعــات الــرد مــن شــعبنا عــى هــذه 
االنتهــاكات، وليــس أدل عــى ذلــك 
والدهــس  الطعــن  عمليــات  مــن 
األخرية املرتبطة بكل ما يحدث يف 

األقى.
معركــة  يف  أثبــت  شــعبنا  أن  وأكــد 
خلــف  وحدتــه  القــدس"  "ســيف 
مرشعــا  الســيف  وســيظل  القــدس، 
القــدس  عــن  االحتــال  دحــر  حتــى 
الســلطة  مطالبــا  فلســطن،  وكامــل 
للمحاكــم  القــدس  قضيــة  بنقــل 

الدولية ومجلس األمن.
ثكنة عسكرية

األقــى  املســجد  خطيــب  وقــال 
الشــيخ عكرمــة صــربي إن االحتــال 

ثكنــة  إىل  القــدس  مدينــة  حــول 
عســكرية ومنع الشــبان من الوصول 
وتســهيل  لتفريغــه  األقــى،  إىل 
محمــا  املســتوطنن،  اقتحامــات 
املســؤولية  االحتــال  حكومــة 

الكاملة عن هذه االقتحامات.
صحفــي  تريــح  يف  صــربي  ودعــا 
يف  البقــاء  إىل  املقدســين  أمــس 
للتصــدي  اإلمــكان  قــدر  املســجد 
ملخططــات االحتــال ومســتوطنيه، 
األعيــاد  يســتغل  أنــه  إىل  الفتــا 
اقتحامــات  لتكثيــف  املتعــددة 
األقى، لتحقيق أهدافه العدوانية 
عــى  الســيادة  فــرض  ومحاولــة 

املسجد بالتدريج.
وأكد نائب رئيس الحركة اإلسامية 
يف الداخــل املحتــل الشــيخ كــامل 
املســجد  يف  الربــاط  أن  الخطيــب 
أن  يجــب  وعبــادة  واجــب  األقــى 
نؤديها تقربا إىل الله، معتربا "النفخ 
األقــى  املســجد  يف  بالبــوق" 
واالعتــداء عليــه "قمــة االســتخفاف 

بـ1700 مليون مسلم".
تريــح  يف  الخطيــب  وأضــاف 
صحفــي أن االحتــال يتعامــل وكأن 
األقــى ال أهــل لــه، كــام فعــل عــام 

1976 عندمــا احتــل القــدس وردد 

جنــوده "محمــد مــات خلــف بنــات"، 
مشــددا عــى أن "األقــى ســيبقى 

مسجدنا بسيف الحق".
وجدد التأكيد أن املســجد األقى 
ســيبقى إســاميا، وأن حائــط الــرباق 
كل  تفلــح  ولــن  هــو  كــام  ســيبقى 
اســمه  تغيــري  االحتــال  محــاوالت 

وتزوير التاريخ.
ودعت الهيئة اإلسامية املسيحية 
واملقدســات  القــدس  لنــرة 
الرحــال  شــد  إىل  شــعبنا  جامهــري 
والربــاط  األقــى  للمســجد 
مــن  محاولــة  ألي  والتصــدي  فيــه 
وكــر  القتحامــه  املســتوطنن 
طقــوس  بإقامــة  الحمــراء  الخطــوط 

تلمودية وتوراتية يف ساحاته.
مــن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وحــذرت 
أطلقهــا  التــي  الدعــوات  خطــورة 
املســجد  القتحــام  املســتوطنون 
يســمى  مــا  عشــية  كبــرية  بأعــداد 
طقــوس  وإقامــة  العربيــة،  باألعيــاد 
مبــا يف  ســاحاته  مســبوقة يف  غــري 

ذلك نفخ البوق.
زينــة  املقدســية  املرابطــة  وقالــت 
املســجد  عــى  االعتــداء  إن  عمــرو 
األقــى يقربنــا إىل وعــد الله وزوال 
االحتــال الــذي كلام زاد ظلمه بحق 
املســجد ســنكون أقــرب إىل الفــرج، 
إىل  تقربنــا  يخطوهــا  خطــوة  وكل 

النر والتحرير.
فعاليات مناصرة

إىل ذلــك، شــارك عــرشات العلــامء 
واملحامــن وحشــد غفــري مــن أبنــاء 
رفًضــا  وقفتــن،  يف  بغــزة  شــعبنا 
ملسلســات التهويــد واالقتحامــات 
التي تتعرض لها القدس واملســجد 
الحشــد  إىل  داعــن  األقــى، 

والرباط فيهام.
وقفتــن  خــال  هــؤالء،  وطالــب 
اللــه  رام  يف  الســلطة  منفصلتــن، 
املقاومــن،  ماحقــة  عــن  بالتوقــف 
وإطــاق يــد املقاومة لردع االحتال 
واملســجد  القــدس  عــن  والدفــاع 
األمنــي  التنســيق  ووقــف  األقــى، 
املقاومــة  داعــن  فــوري،  بشــكل 
إىل رفــع حالــة الجهوزية واالســتنفار 

دفاًعا عن املسجد املبارك.
فلســطن  علــامء  رابطــة  ونظمــت 
بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف، ودائــرة 
القدس يف حركة حامس، ومؤسسة 
القــدس الدوليــة، واملجلس األعى 
للقضــاء، واالتحــاد العاملــي لعلــامء 
الخلفــاء  ومجمــع  املســلمن، 
وملتقــى  الدعــوي،  الراشــدين 
التبليــغ  وجامعــة  فلســطن،  دعــاة 
الدعــاة  مــن  ولفيــف  والدعــوة، 
ورجــال  واملخاتــري  والخطبــاء 
نــرة  علامئيــا  مســريا  اإلصــاح، 
ضــد  األقــى  واملســجد  للقــدس 

طوفان اقتحامات املستوطنن.
مســجد  مــن  املســرية  وانطلقــت 
وصــواًل  غــزة  مدينــة  غــرب  العبــاس 
عقــد  حيــث  األوقــاف،  وزارة  ملقــر 
رئيــس  فيــه  اعتــرب  صحفــي،  مؤمتــر 
رابطة علامء فلسطن نسيم ياسن 
االعتداءات عى املســجد األقى 
الحــرام  املســجد  عــى  كاالعتــداء 
واملسجد النبوي، مؤكًدا أنه ملك 

لجميع املسلمن يف العامل.
املســجد  أن  ياســن  وأضــاف 
حقيقــي  لخطــر  يتعــرض  األقــى 
قبــل،  مــن  التاريــخ  يشــهده  مل 
اقتحامــات  نوعيــة  أن  إىل  مشــرًيا 
وتريتهــا  تغــريت  لــه  املســتوطنن 
عــن  فضــا  اســتفزازي،  بشــكل 
خطورة مخططات االحتال الرامية 
املزعــوم  "الهيــكل"  وبنــاء  لهدمــه 
زمانيــا  وتقســيمه  أنقاضــه،  عــى 

ومكانيا.
عــرشات  تنطلــق  أن  املقــرر  ومــن 
الحافــات صباح اليوم من الداخل 
األقــى  املســجد  نحــو  املحتــل 
يجــري  حشــد  ضمــن  فيــه،  للربــاط 
والتصــدي  املســجد  عــن  للدفــاع 
االحتــال  ومخططــات  القتحامــات 

ومستوطنيه.
وأطلقت قيادات الداخل ونشــطاء 
لجامهــري  دعــوات  وحمــات 
الداخــل لشــد الرحــال إىل األقــى 
اليهوديــة،  األعيــاد  مــع  بالتزامــن 
التــي  واملامرســات  واالقتحامــات 
يخطط االحتال لها ضد املســجد 

املبارك.

حماس تبلغ الوسطاء بأن انتهاكات االحتالل في المسجد قد تشعل المنطقة

تحذيرات من العبث اإلرسائييل باألقىص ودعوات لالحتشاد يف باحاته
صربي: االحتالل حّول القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات املستوطنني

وقفة للكتلة اإلسالمية في نقابة المحامين نصرًة للمسجد األقصى      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي-جمال غيث:
حذرت أوســاط فلسطينية أمس من العبث اإلسرائيلي 
في المســجد األقصى المتمثل باقتحام المســتوطنين 
باحاتــه بأعــداد كبيــرة بالتزامــن مع ما يســمى بـ"األعياد 
اليهوديــة"، وتنفيــذ طقــوس تلموديــة خطيــرة تهــدد 
وبنــاء  بهدمــه  وتنــذر  المقدســة  اإلســالمية  مكانتــه 
دعــوات  وســط  أنقاضــه،  علــى  المزعــوم  "الهيــكل" 

لالحتشاد في ساحاته للدفاع عنه ونصرته.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تصاعد املؤرشات اإلرسائيلية 
عن الرتاجع الداخيل

فيام تواجه دولة االحتالل جملة تحديات أمنية وتهديدات عسكرية، 
ترصــد أجهزتهــا االســتخبارية تنامــي يف قــوة أعدائهــا، وتظهــر هي يف 
حالــة غــرق يف مســتنقع السياســة الداخليــة الــذي ال ينتهــي، مــام قــد 
يحول دون قدرتها عىل التعامل مع املشاكل الرئيسة التي تواجهها، 

وهو ما تشخصه القوى والدول املعادية لالحتالل.
مع العلم أن التحديات اإلرسائيلية املصنفة تحت بند األمن القومي 
ال ميكــن فصلهــا عــن الصعوبات االجتامعية والسياســية واالقتصادية 
ســيادة  وانعــدام  الحكــم  مجــاالت  يف  واإلخفــاق  تواجههــا،  التــي 
القانــون والفــوىض الحزبيــة، تشــكل أحد عوامل الفشــل يف التصدي 
لإلشــكاليات األمنيــة التــي تواجــه الدولــة يف الوقــت ذاتــه، مــام قــد 
يســتدعي منحهــا مزيــًدا مــن األهميــة يف البحــث والنقــاش، خاصــة 
واالنتخــايب  الســيايس  الوضــع  عــىل  املتزايــدة  بظاللهــا  تلقــي  وأنهــا 

اإلرسائييل.
ال يبدو صعًبا إجراء مسح دقيق لهم هذه اإلشكاليات الداخلية التي 
تواجــه دولــة االحتــالل، بعــد أن أشــبعت التحديــات الخارجيــة عرًضــا 
ونقاًشــا مســتفيضني، ومنها عىل ســبيل املثال ال الحرص: حالة عدم 
االســتقرار الســيايس، والتغيــرات املتكــررة يف الحكومــة، وانعــدام 
التضامــن االجتامعــي، مــام ينتــج عنــه يف النهايــة صــورة مــن الضعــف 
الواضــح، وعــدم القــدرة عىل إنتــاج الحكم، وتبدد الردع، وغياب رؤية 

إسرتاتيجية طويلة املدى. 
بصــورة الفتــة، ظهــر تحــٍد أمنــي جديــد بــني اإلرسائيليــني، رغــم أنهــم 
يشرتكون فيه مع بقية املجتمعات العاملية، لكنه عندهم يزداد حّدة 
وخطــورة، ويتمثــل بالتهديــد القــادم مــن الشــبكات االجتامعيــة التــي 
تنتــج مفكريــن ســطحيني ذوي أفــكار ضحلــة، لكنهــم فجــأة يســيطرون 
التقليديــة  املكانــة  ويحتلــون  العــام،  اإلرسائيــيل  الخطــاب  عــىل 
للساســة املخرضمــني، ومــع مــرور الوقــت تفقد التسلســالت الهرمية 
أهميتهــا  املــايض  يف  موجــودة  كانــت  التــي  والعائليــة  االجتامعيــة 

ورضورتها. 
فًظــا  خطاًبــا  تنتــج  الشــبكات  هــذه  أن  اإلرسائيليــة  املحافــل  ترصــد 
وتحريًضا عىل الخصوم السياســيني، الســيام يف ظل حملة انتخابية 
حيــث  االنتخــايب،  االســتحقاق  اقــرتاب  مــع  وقســوة  ســخونة  تــزداد 
بــني هــذه الشــبكات بطريقــة تزيــد مــن اســتعداد  تنتــر األكاذيــب 
الشــبان اإلرسائيليــني لالنخــراط بشــكل متزايــد يف األحــداث العنيفــة 
والجرميــة الداخــيل، ال ســيام يف ظــل غيــاب حوكمــة قويــة وتنظيــم 
صــارم وتســاهل يف اإلجــراءات القانونيــة تجــاه املتورطــني ســابقا يف 

أعامل إجرامية داخلية، أو التحريض عليها.
يف هذه األوقات تصدر أصوات إرسائيلية تطالب دوائر صنع القرار 
بإبداء مزيد من الجرأة يف االعرتاف بغياب الرؤية السياسية، وافتقاد 
الــوزارات الحكوميــة املختلفــة إىل الســلوك املهنــي واملســتقر، مــام 
أســفر عنــه يف النهايــة حالــة مــن غيــاب املبــادرة والريــادة، األمر الذي 
يشكل رابطا أساسيا بني ضعف الحكومة، وعدم استقرارها، وافتقاد 
الدولــة إســرتاتيجيات طويلــة املــدى يف مختلــف املجــاالت، إضافــة 
الســتمرار االســتقطاب واالنقســامات االجتامعية والدينية، كل ذلك 
أســهم يف إيجــاد صــورة للدولــة تحمــل مزيــدا مــن مــؤرشات الضعــف 

والرتاجع، رغم ما تحوزه من قدرات عسكرية فتاكة.

إعالن طرح عطاء رقم 2022/2
)عطاء توريد أدوية ومستلزمات طبية(

املريــض  أصدقــاء  جمعيــة  مستشــفى  يف  الصحيــة  الخدمــات  تطويــر  مــروع 
الخرية يف إطار الربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني )املرحلة التاسعة(

تعلــن جمعيــة أصدقــاء املريــض الخريــة بتمويــل الصنــدوق العــريب لإلمنــاء 
االقتصــادي واالجتامعــي عــن طــرح عطــاء رشاء وتوريــد أدويــة ومســتلزمات 
الصحيــة يف مستشــفى جمعيــة  الخدمــات  تطويــر   " مــروع   طبيــة ضمــن 
الشــعب  لدعــم  العاجــل  الربنامــج  إطــار  يف   " الخريــة  املريــض  أصدقــاء 
الفلســطيني )املرحلة التاســعة(، ميكن الحصول عىل وثائق العطاء من مقر 
جمعيــة أصدقــاء املريــض الخريــة يف مدينــة غــزة – منطقــة الرمــال – شــارع  
الشــهيد مصطفــى حافــظ– بجــوار نادي غزة الريــايض )تلفون: 2866336 - 

08  فاكس: -2822556 08(.

وذلك يوم االثنني املوافق 2022/9/26م وحتى يوم الخميس املوافق 
2022/9/29م مقابل رسم مايل ال يرد مقداره " 300 " شيكل إرسائييل 

غر مسرتدة. 
محافظــات  يف  واملرخصــة  العاملــة  للــركات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
فلســطني علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريف هو الســاعة 
2022/10/4م يف مقــر جمعيــة  الواحــدة ظهــرًا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 

أصدقاء املريض الخرية يف غزة .
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )5 %( مــن إجــاميل 
األســعار املقدمــة وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق عــىل أن 
يكون عرض األسعار والكفالة ساريا املفعول لفرتة 90 يومًا من موعد فتح العطاء.

مالحظة: رسوم اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
لجنة املشرتيات / جمعية أصدقاء املريض الخرية 

تعلن مؤسسة رحمة حول العامل – مكتب فلسطني عن طرح عطاء رقم 2022/5 
م. توريــد أجهــزة عــالج طبيعــي لصالــح تجهيــز قســم العــالج الطبيعــي مبستشــفى 
كامل عدوان فعىل الراغبني يف رشاء العطاء مراجعة مؤسسة رحمة حول العامل، 
غزة – شارع الرموك – مقابل مديرية الرتبية والتعليم، الستالم كراسة العطاء، 
ابتداًء من يوم االثنني املوافق 26 سبتمرب 2022م. من الساعة التاسعة صباحا 
حتى الساعة الواحدة ظهرًا مقابل مبلغ وقدره 100 دوالر)مسرتدة ملن مل يرسو 
عليــه العطــاء( علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم يــوم 
االثنــني املوافــق 3 أكتوبــر 2022م. الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا، عــىل أن تفتــح 

املظاريف يف نفس اليوم والساعة ولن يقبل أي عرض بعدها. 
لالستفسار هاتف/ 2836600  جوال 0592600736

مالحظات هامة:
1. تقــدم األســعار بعملــة الــدوالر األمريــي وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافة 

وتقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
2. املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار.

3. موعد االجتامع التمهيدي يوم األربعاء املوافق 2022/09/28 الساعة 

12:00 ظهرًا يف مقر املؤسسة.
4. من حق املؤسسة إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

5. من حق املؤسسة تجزئة العطاء.

6. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

7. يجب عىل املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

8. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %5 مــن قيمــة العطــاء 

عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بني باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 30 يوما.

9. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 30 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

10. أيام العمل يف املؤسسة من األحد وحتى الخميس.

إعالن عن طرح عطاء
رقم 2022/5

توريد أجهزة عالج طبيعي

تعلــن جمعيــة إعــامر للتنميــة والتأهيــل عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة )مديــرة 
مدرسة وروضة رؤية النموذجية(، وفقًا للروط التالية:

• شروط التقدم للوظيفة:
1. أن تكــون املتقدمــة حاصلــة عــىل الشــهادة الجامعيــة األوىل عــىل األقل 

+ مؤهل تربوي.
2. أال يقل املعدل الجامعي للمتقدمة عن تقدير جيد جًدا.

5 ســنوات عــىل األقــل يف مؤسســة  3. أن تكــون قــد عملــت معلمــة ملــدة 

تعليمية معرتف بها.
4. خربة إرشافية مثبتة ال تقل عن سنتني يف إدارة مؤسسة تعليمية.

5. أن تجيد استخدام الحاسوب والربامج التطبيقية وبرامج التواصل عن بعد.

6. امتالك مهارات اإلدارة والقيادة الرتبوية.

• المهارات المطلوبة:
1. املعرفة الكاملة مبنهجيات تربية الطفل ورياض األطفال.

2. معرفة جيدة جدا يف اللغة اإلنجليزية.

3. التمتــع مبهــارات العمــل اإلداري والقــدرة عــىل إدارة الــكادر التعليمــي مــن 

تنظيم وتوجيه ورقابة.
 Word(( 4.  القــدرة املميــزة يف التعامــل مــع حزمــة برامــج األوفيــس وخاصــة

Excel &؛ إضافة اىل مهارة استخدام اإلنرتنت.

5. القدرة عىل العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

6. القدرة عىل إعداد التقارير اإلدارية واملالية الالزمة.

7. القيام بأي مهام أخرى حسب الوصف الوظيفي.

• ملحوظات وشروط خاصة:
1. يبدأ التسجيل بتاريخ )25 سبتمرب 2022م( حتى )05 أكتوبر 2022م(.

ســكان  ِمــن  املتقدمــة  تكــون  أن  ويشــرتط  فقــط،  لإلنــاث  اإلعــالن   .2

مدينة خان يونس.
يتــم تعبئــة طلــب التوظيــف مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين الخــاص بالجمعيــة 
الربيــد  عــىل  الذاتيــة  الســرة  إرســال  مــع   ،)emaar-pal.org/new/ar(
اإللكــرتوين)info@emaar-pal.org(، أو زيــارة مقــر الجمعيــة الكائــن يف 

)خان يونس- حي األمل – بجوار مديرية الشؤون االجتامعية(.

إعالن توظيف
 )مديرة مدرسة وروضة رؤية النموذجية(

عطاء رقم 11/2022
لتوريد قرطاسية 

iHH لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية
تعلــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية والحريــات الرتكيــة iHH  عــن طــرح عطاء توريد 
للــروط  تبعــًا  الهيئــة  لصالــح  قرطاســية(  مــع  )شــنطة  املدرســية  الحقيبــة 
ذات  الــركات  فعــىل  العطــاء  ووثائــق  كــراس  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
مراجعــة  العطــاء  يف  املشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان 
الــدوام  أوقــات  خــالل   IHH الرتكيــة  املؤسســة  مبنــى   - العــام  املوظفــني 
الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الثانيــة مــن بعــد الظهــر للحصــول 

عىل كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الركة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
من يوم الخميس املوافق 29/09/2022 وتفتح املظاريف الساعة الواحدة 

وعر دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الركات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من بنك محيل معتمد من سلطة 
النقد الفلســطينية كتأمني دخول العطاء بقيمة )$3,000( فقط ثالثة آالف 
دوالر أمريي ال غر والهيئة غر مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء 

وال يلتفت إىل العطاء غر املصحوب بالتأمني املذكور. 
• إرفاق كافة األوراق الثبوتية للركة.

• إرفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

 للمراجعة واالستفسار عىل األرقام التالية جوال: 0599706273 ، هاتف:082626553

هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
iHH والحريات الرتكية

"يبعدهم عن فكرة التعايش مع االحتالل"
"قوافل األقىص".. أهل الداخل املحتل مل يِضلوا طريق العودة لقضيتهم

القدس املحتلة–غزة/ يحيى اليعقويب:
فلســطينيي  تقــل  حافــالت  عــدة  تتوجــه 
والســبت  الجمعــة  يومــي  املحتــل،  الداخــل 
املســجد  يف  الربــاط  إىل  أســبوع،  كل  مــن 
"قوافــل  حملــة  ضمــن  املبــارك،  األقــى 
يف  الربــاط  بهــدف  املســتمرة،  األقــى" 
فيــه  تتزايــد  فيــه، يف وقــٍت  باحاتــه والصــالة 

اقتحامات املستوطنني لألقى.
عــدة  إىل  األقــى"  "قوافــل  فكــرة  وتعــود 
اإلســالمية  الحركــة  عكفــت  حيــث  ســنوات، 
عموًمــا،  املحتــل  الداخــل  وأهــايل  خاصــة، 
عــىل تســير تلــك القوافــل، يف ســبيل تعزيز 
مدينــة  يف  واإلســالمي  العــريب  الوجــود 

القدس، ومنع استفراد االحتالل بها.
وتؤكــد هــذه الرحــالت، حســبام يــرى باحثــان 
حجــم  عــىل  "فلســطني"،  لصحيفــة  تحدثــا 
املحتــل  الداخــل  أهــايل  لــدى  الوعــي 
وارتباطهــم بقضيتهــم، التــي مل يضلــوا طريــق 
محــاوالت  كل  رغــم  قضيتهــم،  إىل  العــودة 

االحتالل لطمس الهوية الفلسطينية وتحييد 
دورهم، فباتوا "قنبلة موقوتة" تؤرقه.

بعد إستراتيجي
نــارص  القــدس  شــؤون  يف  الباحــث  ويــرى 
الهدمــي أن البعــد اإلســرتاتيجي ألهــل مدينة 
الشــعب  بهــم هــم  الخــاص  القــدس والعمــق 
الذيــن  املحتــل  الداخــل  وأهــل  الفلســطيني 
يشــكلون داعــاًم أساســيا ألهــل القــدس، فلــم 
االحتــالل  مخططــات  يواجهــون  يرتكوهــم 
إرســال  عــرب  كبــر  دور  لهــم  وكان  وحدهــم، 
حافــالت للقــدس بــدًءا مــن مصاطــب العلــم 
ونشــاطات  اإلســالمية،  الحركــة  رعتهــا  التــي 

عديدة كانوا ينظمونها.
"رأينــا  الهدمــي لصحيفــة "فلســطني":  وقــال 
أهــل الداخــل وهــم يســاهمون بدعــم الحركــة 
وهــذا  املقدســة،  املدينــة  داخــل  التجاريــة 
الشــعب  أبنــاء  وحــدة  يف  الطبيعــي  الواقــع 

الفلسطيني يف الدفاع عن األقى".
العامــني  خــالل  جــرى  مــا  كل  أن  واعتــرب 

الوعــي  نْضــج  مظاهــر  مــن  مظهــًرا  األخريــن 
يتجــاوز  بــدأ  الــذي  الفلســطيني،  للشــعب 
مصائــب  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  أوســلو  مرحلــة 
أصابت الشعب الفلسطيني، رغم محاوالت 
االحتالل تحييدهم يف كل الطرق وإبعادهم 

عن عمقهم العريب.
وال شــك أن االحتــالل، وفــق الهدمــي، ينظــر 
بخطــورة كبــرة ألهــل الداخــل املحتــل ويــرى 
تحــول  مــن  يتخــوف  موقوتــة"  "قنبلــة  فيهــم 
هــؤالء إىل ثــوار يف وجــه االحتــالل يطالبــون 
تحييدهــم  فشــل  بعــد  الوطنيــة،  بحقوقهــم 
الحيــاة  بشــؤون  مطالبهــم  حــرص  ومحاولتــه 
عنــف  مشــاهد  يف  واضــح  وهــذا  اليوميــة، 
أبنــاء  مــع  تعاملهــم  يف  االحتــالل  رشطــة 
يف  حــدث  التــي  الصدامــات  يف  الداخــل 

مايو/ أيار 2021.
وتسر جمعية األقى ما معدله 200 حافلة 
ا، ويف شهر رمضان املبارك يزيد عدد  شهريًّ
الحافالت إىل نحو 1500 حافلة، فيام يصل 

ي الرحال خالل الشهر الفضيل ملا  عدد شادِّ
يزيد عىل 200 ألف من الداخل.

ويف شــهر رمضــان املبــارك يتنافــس منظمــو 
الداخــل  مــن  لألقــى  الرحــال  شــد  رحــالت 
املحتل، وهذا الدور يجعل أعداد املصلني 
مصــل  ألــف   150 إىل  تصــل  األقــى  يف 

وأكرث.
استعادة الهوية

زيــاد  القــدس  شــؤون  يف  الباحــث  لكــن 
هــذه  عــىل  "القامئــني  إن  يقــول:  ابحيــص، 
املســاحة  اســتثامر  يحاولــون  الحافــالت 
الحركــة  عــىل  التضييــق  بعــد  قانوًنــا  املمكنــة 
اإلسالمية وحظرها، فأي مساحة تستطيع أن 
تستجمع القوة الشعبية وتستنفرها للتواجد 
التواجــد  فبــدون  مهــم،  يشء  باألقــى 

الشعبي سيجري االستفراد به".
وأشــار ابحيــص لصحيفــة "فلســطني" إىل أن 
هــذا الــدور مهــم يف كل الفــرتات، بدايــة يف 
يف  واالعتــكاف  العظيــم"  "الفجــر  حمــالت 

شهر رمضان، وبعض املناسبات، مستدرًكا: 
"لكــن ورغــم ذلــك هــي تحتــاج أن تخــرج مــن 
فمثــاًل  مجديــة،  حالــة  إىل  الروتينيــة  الحالــة 
حالــة  إىل  يحولهــا  لالقتحامــات  مواجهتهــا 
مجدية أكرب مام يتطلب إىل اســتنفار وفعل 

أكرب يف هذا اإلطار".
األقــى  الداخــل يف  أهــل  ربــاط  أن  ويؤكــد 
العربيــة  الهويــة  اســتعادة  يف  عميــق  أثــر  لــه 
ويقربهــم  املوقــف،  واســتعادة  واإلســالمية 
وتعامــل  كمحتــل،  االحتــالل  مشــاهدة  مــن 
يبعدهــم  مــام  االحتــالل  رشطــة  ومامرســات 
عــن فكــرة التعايــش مــع االحتــالل أو االندمــاج 

معه.
وأشــار ابحيــص إىل أن ذلــك كان واضًحــا يف 
التــي  املختلفــة  والرحــالت  الكرامــة"  "هبــة 
ينظمهــا أهــل الداخــل، وقــد يتطــور ارتباطهــم 
الــذي  األمــر  األقــى،  باملســجد  املركــزي 
لــه تداعيــات عميقــة األثــر يف الحفــاظ عــىل 

هويتهم الفلسطينية.

غزة/ أدهم الريف:
التواصــل  مواقــع  عــىل  نشــطاء  غــرَد 
إلكرتونيــة  تظاهــرة  ضمــن  االجتامعــي 
أطلقتهــا وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
القــدس  ملدينــة  وإســناًدا  دعــاًم  أمــس، 
يتعرضــان  اللذيــن  األقــى  واملســجد 
االحتــالل  يرتكبهــا  جســيمة  النتهــاكات 

ومستوطنوه.
عــىل  اإللكرتونيــة  التظاهــرة  وارتكــزت 
و  "#األقى_يســتغيث"،  وســمني، 
"#طوفان_االقتحامات"، تزامًنا واســتعداد 
املســتوطنني لتنفيــذ اقتحامــات لألقــى 
اليهوديــة  باألعيــاد  االحتفــاالت  وإقامــة 

وتأدية الطقوس التلمودية.
وأعلــن عــن انطالق التظاهرة، خالل فعالية 
يف مقــر وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
غــرب مدينــة غــزة، بحضور وكيــل الوزارة د. 
عبــد الهــادي األغــا، ورئيــس لجنــة القــدس 
د.  التريعــي  املجلــس  يف  واألقــى 
دعــاة  ملتقــى  ورئيــس  حلبيــة،  أبــو  أحمــد 
فلســطني الشــيخ عمــر فــورة، ورئيــس دائــرة 
معــروف،  نــارص  التريعــي  يف  القــدس 
ومديــر عــام اإلدارة للدعــوة واإلرشــاد أمــر 

أبو العمرين.
كبــر  عــدد  هــذه،  الفعاليــة  وحــرض 
التواصــل  مواقــع  ورواد  النشــطاء  مــن 

االجتامعي.
وعدَّ األغا أن املســجد األقى "قطعة من 
أجســادنا بــل يف موضــع القلــب منها، وهو 
يجــري يف عروقنــا كــام يجري الدم وســاكن 

يف أفئدتنا".
الفعاليــة،  خــالل  كلمــة  يف  األغــا  وأضــاف 
أن "االحتــالل لــن يغــر مــن الواقع شــيًئا يف 
القــدس واألقــى، ألن املكانــة الحقيقيــة 

لهام احتلت قلوبنا".
وتابع مخاطًبا االحتالل: "عليه أن يعلم أن 
الزمــن لــن يطــول حتــى نجتمــع يف ســاحات 
)#األقى_حــًرا(،  منهــا  ونغــرد  النــرص 
)#األقى_مطهًرا(، ســنجتمع يف األقى 
عــىل  يتفــرج  كان  الــذي  للعــامل  ونغــرد 

األقى وهو يدنس وُتنتَهك حقوقه".
عــىل  أننــا  يقيًنــا  نــزداد  يــوم  كل  وأكمــل: 

موعٍد قريب لتحرير األقى.
"التغريــد  إن  حلبيــة:  أبــو  أحمــد  د.  وقــال 
ضمــن  ســيكون  اإللكرتونيــة  التظاهــرة  يف 
معركــة وعــد اآلخــرة، يف وقــت يســتعد فيه 
املســتوطنون لالحتفــال باألعيــاد اليهوديــة 

يف القدس واألقى".
واألقــى  القــدس  لجنــة  رئيــس  ر  وحــذَّ
تداعيــات  مــن  التريعــي،  املجلــس  يف 

االحتــالل  ينــوي  التــي  االقتحامــات 
واملســتوطنني تنفيذها يف املســجد، وما 

ميكن أن يرتتب عليها.
بــكل  لالقتحامــات  التصــدي  أهميــة  وأكــد 
أن  "خاصــة  لشــعبنا  املتاحــة  الوســائل 
بــكل  األقــى  املســجد  يعــد  االحتــالل 
لهــم،  املعنــوي  املزعــوم  الهيــكل  مكوناتــه 
ألنهــم فشــلوا يف إقامــة الهيــكل الحقيقــي 

مكان املسجد األقى".
وبــنيَّ أن االحتــالل ينتظــر زلــزااًل طبيعًيــا أو 

لبنــاء  األقــى  فيــه  يهــدم  صناعًيــا  حتــى 
الهيــكل املزعــوم، لكــن فشــلهم يف تحقيق 
هيــكاًل  األقــى  يعتــربون  جعلهــم  ذلــك 

معنوًيا لهم.
وأكد أن خطورة موسم أعياد املستوطنني 
لهــذا العــام، ترتكــز عىل اســتمرار محاوالت 
املنطقــة  يف  املــكاين  التقســيم  فــرض 
الرقيــة مــن ســاحات املســجد األقــى، 
تحقيــق  ســابقة  ســنوات  يف  فشــلوا  ولقــد 

ذلك.
يقســم،  ولــن  ال  األقــى  أن  عــىل  وشــدد 
بالتظاهــرة  االهتــامم  رضورة  إىل  وأشــار 
جرائــم  كشــف  يف  ألهميتهــا  اإللكرتونيــة 

االحتالل بحق املقدسات اإلسالمية.
أن  فــورة،  عمــر  الشــيخ  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
"القــدس جــزء مــن العقيــدة وليســت جــزًءا 
الزيــادة  مــن السياســة، والعقيــدة ال تقبــل 
مــا  فالعقيــدة  القســمة،  وال  النقصــان  أو 

اعتقده املسلم واعتقد عليه القلب".
فلســطني،  دعــاة  ملتقــى  رئيــس  وأضــاف 
"القــدس  إن  الفعاليــة:  خــالل  كلمــة  يف 
والثانيــة  القبلــة،  حيــث  مــن  األوىل  هــي 
مــن حيــث البنــاء، والثالثــة مــن حيــث شــِد 

الرحال".
وتابع مخاطًبا رؤساء وأمراء الدول العربية: 
الحــكام أن يكتــب يف  أيهــا  "ليــس جميــاًل 
تاريخكــم أن القــدس هــودت يف زمانكــم، 
بــل شــأن  ال ينفــع هــذا الــيء أي حاكــم، 
فيــه مذلــة أن يدنــس املســجد األقــى يف 

زمانكم".

ضمن تظاهرة إلكترونية أطلقتها »األوقاف«
نشطاء يغردون »#األقىص_يستغيث« دعًم وإسناًدا للمسجد

جانب من الفعالية          )تصوير/ رمضان األغا(
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جمعية أطفالنا للصم – غزة 

إعالن طرح عطاء رقم 2022/13
توريد حقائب كرامة نسائية

تعلــن جمعيــة أطفالنــا للصــم عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم خــاص بتوريــد حقائــب 
كرامــة نســائية ضمــن مــروع تحســن البيئــة الشــاملة واآلمنــة للنســاء مــن ذوات اإلعاقة 
ودون اإلعاقــة يف قطــاع غــزة واملمــول مــن الــوزارة الفيدراليــة األملانيــة للتعــاون اإلمنــايئ 
)BMZ(. من خالل مؤسسة )يس يب أم( األملانية  وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة.

فعــى الــركات املختصــة يف توريــد حقائــب كرامــة نســائية والراغبة باملشــاركة 
يف العطاء التوجه ملقـر جمعية أطفالنا للصم الكائن يف غــــــــزة 72 شارع فلسطن 
مقابل مســجد فلســطن الســتالم نســخة من وثائق العطاء مقـــابل رســم مايل غري 
مســـرد وقــدره 002 شــيكل جديــد ، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق لـــ 25 
ســبتمرب2022 حتــى يــوم الخميــس املوافــق لـــ 29 ســبتمرب 2022 مــن الســاعة 

التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الروط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
• تقدم األسعار بعملة اليورو األورويب. 

•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة، وعى الركة الفائزة االلتزام بتقديم 
فواتري رضيبية وشهادة خصم من املنبع عند استحقاق دفعاتها املالية.

• إرفاق خلو طرف رضيبي )دخل وقيمة مضافة(.
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

• تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي لجميــع املتقدمــن للعطــاء يــوم الخميــس 
املوافق لـ 29 سبتمرب 2022 الساعة 11صباحًا يف مقر الجمعية 72 شارع 

فلسطن مقابل مسجد فلسطن.
• املوعد النهايئ لتسليم املظاريف املختومة الخاصة بالعطاء يوم الثالثاء 
املوافق ل 4 اكتوبر2022  الساعة الواحدة ظهرًا  يف مقر الجمعية ، وسيتم 
فتح العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمن للعطاء أو ممثليهم.

بتأمــن دخــول عطــاء مقــداره  العطــاءات مصحوبــة  تكــون كافــة  • يجــب أن 
بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــى  العطــاء  قيمــة  إجــايل  مــن   %  5
مصــدق باملبلــغ املطلــوب ويكــون صــادًرا مــن بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلسطينية، وساري ملدة شهرين من موعد فتح مظاريف العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

إعــــالن إعــــادة طرح عطاء  
صادر عن بلدية غزة

اسم املرشوع: اعامل متديد كوابل كهرباء لزوم 
توصيل خط كهرباء دائم ملركز رشاد الشوا

تعلــن بلديــة غــزة عــن نيتهــا إعــادة اســتدراج عــروض أســعار ملــروع: أعــال 
متديــد كوابــل كهربــاء لــزوم توصيــل خط كهرباء دائم ملركز رشــاد الشــوا، رقم  
MOG-2022 /33 فعى الركات املتخصصة يف هذا املجال والراغبن 

يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية:    
1. يجب أن تكون الركات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة 

يف مجال البنية التحتية وأن تكون مصنفة لدى اتحاد املقاولن. 
2. يجب عى الركة أن تكون مسجلة رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل الرضيبة املضافة.
4. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمة )500( شــيكل لصالــح البلدية 

وذلك نقدًا أو بصيغة كفالة بنكية غري مروطة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 118 
يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .5

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتــف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/09/25 وحتى تاريخ 2022/10/02.
6. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( 

إليــه، بحضــور ممثــي  2022/10/02 يف العنــوان املشــار  يــوم األحــد املوافــق  مــن 
املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر دائرة العطاءات واملشريات.
7. رسوم اإلعالن يف الصحف املحلية عى من يرسو عليه العطاء.

8. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.                                                  بلدية غزة

جمعية األمل لتأهيل المعاقين رفح
إعالن طرح عطاء معينات سمعية 

تعلــن إدارة جمعيــة األمــل لتأهيــل املعاقــن -رفــح عــن طــرح عطــاء معينــات 
العنــف   – التعليــم  يف  الجنســن  بــن  املســاواة   " مــروع   ضمــن  ســمعية، 
املدريس املبني عى النوع االجتاعي ترغب جمعية األمل بتوريد معينات 
املنافســة  يف  والراغبــن  املؤهلــن  واملورديــن  الــركات  "فعــى  ســمعية  
التوجــه ملقــر الجمعيــة الكائــن يف منطقــة مصبــح - حــي الزهــور خلــف محطــة 
العبادلــة واألســطل برفــح لــراء وثائــق العطــاء مقابــل مبلــغ )200( شــيكل غــري 
مسردة ابتداء من يوم االثنن  املوافق 2022/09/26 وآخر موعد لتسليم 

الوثائق يوم  االثنن  املوافق 2022/10/03 الساعة الثانية عرة  ظهرًا.
- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

- إدارة الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
- يجــب تقديــم كفالــة بنكيــة بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء ســارية املفعــول 

ملدة 30 يوما.
- عى املورد الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة  بنكية حسن تنفيذ 10 %.

- ســتعقد جلســة متهيديــة للمشــاركن كافــة يف العطــاء يــوم األحــد املوافــق 
2022/10/02 الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية، وذلك لتوضيح بنود 

العطاء، والحضور إلزامي للمشاركن بالعطاءات.
- فتح املظاريف يوم االثنن املوافق 2022/10/03 الســاعة 12:00 ظهرا 

يف مقر الجمعية.
- املشارك ملزم بتقديم فواتري رضيبية صفرية Zero Vat  و شهادة خصم مصدر .

- دوام العاملن يف الجمعية طيلة أيام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت من 
الساعة 08:00 ص وحتى الساعة 2:00 م.

لالستفسار يرجى االتصال عى هاتف 082136779 - جوال 0599563113

طرح عطاء )2022/21 – ف( - توريد وتركيب مســتلزمات 
مرشوع تطوير ثالجات حفظ وتخزين البصل

تطويــر  مــروع  مســتلزمات  وتركيــب  )توريــد  البصــل  قيمــة  سلســلة  ضمــن 
ثالجات حفظ وتخزين البصل( من خالل مروع الصمود والنمو االقتصادي 
يف قطاع غزة يف قطاع الزراعة وتطوير السوق املتكامل واملمول من االتحاد 

األورويب من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
شروط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعال ماثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهــات 

االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 
الزراعيــة بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بني مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو غــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم فاتورة صفرية، وشهادة خصم منبع.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )90( يومًا 

من تاريخ تسليمه. - 6. العطاء مجاني.
املوافــق  اإلثنــن  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  اســتالم   .7

2022/09/26 ولغاية يوم الخميس املوافق 2022/10/06.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/05 الساعة 12:00 م ،يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

املتقدمــن يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 2022/10/09، الســاعة 
الثانية عرة ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغاؤه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
12. رسوم اإلعالن يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

ليلـــــى خالـــــد ُتعلـــــن اإلضـــــراب عـــــن الطعــــام 
إسنــــاًدا لألســــرى املرضبيــــن

تقرير: 71 % من األرسى اإلداريني ُجدد لهم االعتقال فرتات أخرى

غزة/ جال غيث:
مل تحِم السرة الزرقاء وخوذة الصحافة 
الصحفية شريين أبو عاقلة من رصاصة 
تغطيتهــا  خــالل  إرسائيــي  قنــاص 
اقتحــام جيــش االحتــالل مدينــة جنــن 
بالضفــة الغربيــة املحتلة يف 11 مايو/ 

أيار املايض.
بــوردة  عاقلــة"  "أبــو  صــورة  والتّفــت 
حمــراء تحمــل لــون الــدم الــذي انســاب 
اغتيالهــا،  عقــب جرميــة  مــن جســدها 
الدفــن  اإلرسائيــي  الحقــد  لُتظهــر 
الشــعب  وأبنــاء  الصحفيــن  بحــق 
هــذه  توســطت  الفلســطيني.. 
صــورة"  "حكايــة  معــرض  التفاصيــل 
اإلعالمــي  املكتــب  أقامــه  الــذي 
الحكومي ومركز املبادرة اإلسراتيجية 
أمــس،  غــزة،  يف  ماليزيــا،  فلســطن- 
مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 

الصحفي الفلسطيني.
ويحيي شعبنا اليوم العاملي للتضامن 
مــع الصحفــي الفلســطيني منــذ أن أقــره 
 26 يف  للصحفيــن  الــدويل  االتحــاد 
سبتمرب/ أيلول 1996، يف إثر أحداث 
شــعبنا  انطلــق  حــن  النفــق"  "هبــة 
بــكل فئاتــه يف مســريات غاضبــة ملنــع 
االحتالل من فتح نفق أســفل املســجد 

األقىص.
اليــوم  هــذا  وراء  مــن  شــعبنا  ويهــدف 
ســجل  إىل  العــامل  أنظــار  لفــت  إىل 

االحتــالل الدمــوي بحق حراس الحقيقة 
واالنتهــاكات  اإلعالميــة،  ومؤسســاتهم 
املارســة بحــق اإلعــالم، والتأكيد عى 
إرصارهم يف نقل رواية الحرية، وتنفيذ 
يتعرضــون  مــا  رغــم  األخالقــي  واجبهــم 
الحركــة  ومنــع  واعتقــاالت  قتــل  مــن  لــه 

واإلعاقة والقيود.
جرائم متعمدة

اللحظــة  أظهــرت  التــي  صــوره  وأمــام 
األوىل إلصابتــه بقنبلــة غــاز وهــو يوثــق 
املشــاركن  االحتــالل  قمــع  بكامريتــه 
يف املســريات الســلمية قــرب الســياج 
الفاصــل رشق قطــاع غــزة، أخــذ املصــور 
الصحفــي عطيــة درويــش ُيطلــع مراســل 
تفاصيــل  عــى  "فلســطن"  صحيفــة 

الصور واللحظات األوىل إلصابته.
يتعمــد  االحتــالل  إن  درويــش:  وقــال 
بالرصــاص  الصحفيــن  اســتهداف 
وقنابل الغاز ملنعهم من كشف جرامئه 

ونقلها للعامل.
بنســبة  النظــر  درويــش  فقــدان  ورغــم 
قولــه،  وفــق  اليــرى،  عينــه  يف   90%
نقــل  يف  عملــه  مواصلــة  عــى  يــر 

الحقيقة وكشف الجرائم اإلرسائيلية.
الشــهور  خــالل  درويــش،  وتلقــى 
يف  العــالج  املاضيــة،  والســنوات 
إلزالــة  وخارجــه  القطــاع  مستشــفيات 
وتــم  اإلصابــة،  عــن  الناجمــة  الشــظايا 
إصالح فكه الســفي واســتبدال العظام 

املفتتة يف وجهه.
املصــور  عــن  كثــرًيا  الحــال  يختلــف  وال 
الصحفي أرشف أبو عمرة الذي أصيب 
أكــر مــن مــرة بنــريان االحتــالل لثنيه عن 

مواصلة عمله الصحفي.
وقــال أبــو عمــرة: إن الصــور التــي ضمهــا 
واالنتهــاكات  الجرائــم  تظهــر  املعــرض 
الخطــرية التــي ارتكبهــا جيــش االحتــالل 

اعتداءاتــه  خــالل  الصحفيــن  بحــق 
املتكررة عى القطاع.

ســامي  الصحفــي  املصــور  وكشــف 
الــذي أصيــب يف عينــه، عــن  مــران، 
محــاوالت االحتــالل االتصــال بــه وعــدد 
تغطيــة  عــن  لثنيهــم  الصحفيــن  مــن 
الفعاليــات قــرب الســياج الفاصــل، قبل 

إصابته.

وأكد مران يف كلمة له وجود قرارات 
من أعى املستويات اإلرسائيلية لقتل 
دامئــة  إعاقــات  إحــداث  أو  الصحفيــن 
لهــم ملنعهــم مــن نقــل الحقيقــة، داعًيــا 
املؤسســات الدوليــة واملعنيــة للتحرك 
جرائــم  لوقــف  العــامل  مســتوى  عــى 
وتوفــري  الصحفيــن  بحــق  االحتــالل 

الحاية الدولية لهم.

بالصحفيــن  االهتــام  إىل  دعــا  كــا 
الجريــح  صــوت  وإعــالء  املصابــن، 
حمــالت  وتدشــن  الفلســطيني، 
إعالميــة لتفعيــل قضاياهــم، ومخاطبــة 
العــامل بلغاتــه يف ظل محاربة االحتالل 
املحتوى الفلسطيني، وإنشاء منصات 

متخصصة باملصابن.
نقل الحقيقة

اإلعالمــي  املكتــب  رئيــس  وقــال 
لــكل  إن  معــروف:  ســالمة  الحكومــي 
معانــاة  حكايــة  املعــرض  يف  صــورة 
عايشــها الصحفــي بعدمــا أصبــح هدًفــا 

مبارًشا آللة الحرب اإلرسائيلية.
أن  لــه  كلمــة  يف  معــروف  وأضــاف 
الجرحــى  ومئــات  الشــهداء  عــرات 
املهنيــة  رضيبــة  دفعــوا  واألرسى 
أبنــاء  كل  كــا  ســعداء  وهــم  والوطنيــة 
الحقيقــة  نقــل  يف  لعملهــم  شــعبهم، 

وكشف جرائم االحتالل.
ــا استشــهدوا  ولفــت إىل أن 50 صحفيًّ
 2000 عــام  األقــىص  انتفاضــة  منــذ 
الصحفيتــن  اليــوم، كان آخرهــم  حتــى 
مؤكــًدا  وراســنة،  وغفــران  عاقلــة"  "أبــو 
العــام  أن االحتــالل ارتكــب منــذ بدايــة 
بحــق  واعتــداًء  انتهــاًكا   692 مــن  أكــر 
والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  الصحفيــن 

الغربية والقدس املحتلتن.
وأشار إىل أن االحتالل خالل اعتداءاته 
املتكــررة اســتهدف عــرات املقــرات 

حــرب  جرائــم  وارتكــب  اإلعالميــة، 
أطلعنــا  ومقراتهــم،  الصحفيــن  بحــق 
العــامل واملؤسســات الصحفيــة عليهــا، 
عضــد  مــن  تفــت  ولــن  مل  أنهــا  مؤكــًدا 
الصحفيــن، بــل يواصلــون عملهــم يف 

نقل الحقيقة.
بحــق  االحتــالل  جرائــم  أن  إىل  ولفــت 
غيــاب  ظــل  يف  مســتمرة  الصحفيــن 
ــا،  دوليًّ العقــاب  مــن  واإلفــالت  الــرادع، 
العاملــي  اليــوم  يف  العــامل؛  داعًيــا 
للتضامن مع الصحفين الفلسطينين، 
ومعــدات  أدوات  أبســط  توفــري  إىل 
الســالمة املهنية والجســدية التي مينع 
االحتالل دخولها للقطاع منذ 15 عاًما، 
عدا عن حرمانهم من التنقل والسفر أو 

تلقى العالج عند إصابتهم.
أحبــاء  ملؤسســة  العــام  املديــر  ومّثــن 
دور  الزمــان  قمــر  محمــد  ماليزيــا  غــزة- 
وجهودهــم  الفلســطينين  الصحفيــن 
جرائــم  وكشــف  الحقيقــة  نقــل  يف 
منــوذج  أنهــم  مؤكــًدا  االحتــالل، 

للصحفين يف كل دول العامل.
وبــن قمــر الزمــان، يف كلمــة لــه، رسعــة 
األخبــار  بنقــل  القطــاع  يف  الصحفيــن 
بالصوت والصورة إىل العامل، وخربتهم 
مؤكــًدا  األحــداث،  مــع  التعامــل  يف 
جانــب  إىل  املاليــزي  الشــعب  وقــوف 
وخاصــة  الفلســطينين  الصحفيــن 

أهايل القطاع.

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني

"حكايـــة صـــورة".. معـــرض يوثـــق جرائـــم االحتـــالل بحـــق الصحفييـــن

جانب من المعرض       )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

ا  6 معتقليــن سياسييـــن يخوضـــون إرضاًبا جامعيًّ
عــن الطعـــام يف سجـــون السلطـــة

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكدت عائلة املعتقل السيايس يف 
ســجون أجهــزة أمــن الســلطة، أحمــد 
معتقلــن  و5  ابنهــا  أن  خصيــب، 
سياســين رشعــوا أمــس يف إرضاب 
مفتــوح عــن الطعــام، احتجاًجــا عــى 

استمرار اعتقالهم.

والــد  خصيــب،  إحســان  وقــال 
املعتقــل أحمــد يف حديثه لصحيفة 
وأحمــد  ابنــي،  "بــدأ  "فلســطن": 
وخالــد  وهــدان،  وجهــاد  هريــش، 
وقســام  رحيــب،  ومنــذر  النوابيــت، 
حايــل، إرضابــا جاعيــا مفتوحا عن 

الطعام".

قــرروا  الســتة  الشــباب  أن  وأضــاف 
املفتــوح  اإلرضاب  يف  االســتمرار 
عــن الطعــام حتــى اإلفــراج عنهــم مــن 
سجون السلطة، لكون اعتقالهم غري 
قانوين ويأيت عى خلفية سياسية.

مــى  الســتة  املعتقلــن  أن  وبــن 
عــى اعتقالهــم يف ســجون الســلطة 
أنفســهم  عــى  وأخــذوا  يوًمــا،   113
عــن  اإلرضاب  يف  باملــي  عهــًدا 
مــن  األخــري  الرمــق  حتــى  الطعــام 

حياتهم.
وأوضــح أن عــددا مــن املرضبــن عــن 
ســبق  محــررون،  أرسى  هــم  الطعــام 
االحتــالل  ســجون  يف  أمضــوا  أن 

اإلرسائيي سنوات طويلة.
املعتقلــن  عــدد  أن  إىل  يشــار 
الغربيــة  الضفــة  يف  السياســين 
معتقــال،   54 مــن  أكــر  إىل  وصــل 
قــارصون وطــالب وصحفيــون  بينهــم 

ومحامون ونشطاء.

رام الله/ فلسطن:
العامــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أعلنــت 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن ليــى 
خالد، البدء باإلرضاب عن الطعام، دعًا 
وإســناًدا لــأرسى اإلداريــن الذين رشعوا 
أمس يف اإلرضاب يف سجون االحتالل. 
صحفــي،  تريــح  يف  خالــد  وقالــت 
الطعــام؛  عــن  اإلرضاب  إّنهــا رشعــت يف 
ملشاركة األرسى املرضبن، مؤكدًة أّنهم 
ليســوا وحدهم، فشــعبهم وأمتهم وأحرار 

العامل معهم. 
املرضبــن  لــأرسى  رســالًة  ووّجهــت 
مــع  املواجهــة  خطــوط  يف  "أنتــم  قائلــًة: 
هــذا العــدو الفــايش املجــرم، بإرضابكــم 
لكــم  شــعبكم،  وحريــة  حريتكــم  تنتزعــون 

املجد لكم النر، بكم مني وننتر". 
مــن  ــا  إداريًّ أســريا   30 أّن  بالذكــر  جديــر 
االحتــالل،  ســجون  يف  الشــعبية  الجبهــة 
عــن  املفتــوح  اإلرضاب  يف  رشعــوا 
الطعــام؛ وذلك رفًضا الســتمرار اعتقالهم 

اإلداري. 
عــى  احتجاًجــا  اإلرضاب  هــذا  ويــأيت 
وعمليــات  اإلداري،  االعتقــال  سياســة 
تجديــد االعتقــال التــي تتــم أكــر مــن مــرة 
دون تحديــد ســقف زمنــي لذلــك، خاصــة 

يف أوساط املحررين.
يف غضــون ذلــك قالــت الجبهــة الشــعبية 
يف بيــان لهــا أمــس: إن "اإلرضاب خطــوة 
ضغــط جديــدة، مــن أجــل انتــزاع حياتهــم 
اإلرسائيــي"،  الســجان  أنيــاب  بــن  مــن 

متوقعــا أن تلتحــق بــاألرسى الـــ30 دفعات 
جديدة يف األيام املقبلة.

وأفاد البيان بأن "إدارة السجون، يف إطار 
تحــاول  الخطــوة،  هــذه  عــى  االنقضــاض 
التواصــل مــع األرسى اإلداريــن، مــن أجل 
تقديــم عــرض لهــم، ولكــن هنــاك تشــبث 
بإنهــاء  مبطالبهــم  األرسى  مــن  واضــح 
اعتقالهــم اإلداري، والصــورة غــدًا )اليــوم( 

ستكون أكر وضوحًا".
املــايض،  ينايــر  الثــاين/  كانــون  ومطلــع 
بــدأ قرابــة 500 أســري إداري، يف مقاطعة 
القضــاء  إجــراءات  لــكل  ونهائيــة  شــاملة 
واملتعلقــة  االحتــالل،  لســلطات  التابــع 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال 

واستئناف، وعليا(.

غزة/ فلسطن: 
أفاد مركز فلسطن لدراسات األرسى بأن ثلثي 
األرسى اإلداريــن يف ســجون االحتــالل، البالــغ 
عددهم 760 أسريًا ُجدد لهم االعتقال اإلداري 
شــهرين  بــن  تــراوح  أخــرى،  اعتقاليــة  فــرات 

وستة أشهر.
وقــال املركــز يف تقريــر لــه أمــس، إن مــا يزيــد عى 
)272( مــن األرسى االداريــن جــدد لهــم االحتــالل 

االعتقــال اإلداري مرتــن، يف حــن )143( أســريًا 
إداريــًا جــدد لهــم االحتــالل ثــالث مــرات متتاليــة، 
مــرات  أربــع  لهــم  اإلداري  جــدد  أســريًا  و)64( 

متتالية، و)24( أسريًا جدد لهم خمس مرات.
وأضــاف أن هنــاك )257( أســريًا، يقضــون فــرات 
غالبيتهــم  أن  علــًا  األوىل،  للمــرة  إداري  اعتقــال 
محــررون، اعتقلــوا فــرات مختلفة لدى االحتالل، 
ســواء تحــت الحكــم الفعــي أو االعتقــال اإلداري، 

وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
أن  األشــقر،  ريــاض  الباحــث  املركــز  مديــر  وأكــد 
االحتالل يهدف من وراء استخدام سياسة االعتقال 
اإلداري إىل اإلبقــاء عــى األســري الفلســطيني أطول 
فرة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، 
مــن هــؤالء  مــا يجعــل  لــه،  بزعــم وجــود ملــف رسي 
األرسى رهائــن سياســين لــدى االحتــالل وال ســيا 

أنها طالت جميع رشائح املجتمع الفلسطيني.
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إلَّ األقىص 
مــن املقــرر أن تشــهد الفــرة القادمــة انطــاق موجــة عاتيــة مــن 
اقتحامــات  مــن  األقــى  املســجد  عــى  االســتيطاين  العــدوان 
البــوق، والرقــص واســتباحة املســجد ســعًيا لتهويــده  ونفــخ يف 
بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه، ووفق مخططات االحتال، 
تســعى جامعــات الهيــكل خــال 26 و27 مــن ســبتمرب الجــاري، 
بـــام يســمى "رأس الســنة العربيــة"، إىل نفــخ البــوق عــدة مــرات 
مــا  أكتوبــر يصــادف  مــن  الخامــس  األقــى، ويف  يف املســجد 
يســمى "عيد الغفران" العربي، ويشــمل محاكاة طقوس "قربان 
الغفــران" يف األقــى، وهــو مــا تــم بالفعــل دون أدوات يف العام 

املايض.
وتدنيــس  اقتحامــات  مــن  األقــى  املســجد  لــه  يتعــرض  مــا  إن 
مــن غــاة املســتوطنني وقــوات االحتــال الصهيــوين املدججــة 
اعتــداءات  مــن  االقتحامــات  هــذه  يصاحــب  ومــا  بالســاح، 
املســلمني  قبلــة  عــن  املدافعــني  واملرابطــات  املرابطــني  عــى 
األوىل ومــرى نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، هي رســالة 
للمســلمني يف العــامل وجميــع األحــرار أن هــذا العــدو ال يحــرم 
املقدســات وال يلتــزم بــأي اتفاقــات أو معاهــدات، فهــو يســعى 
أن يطيــل  مــن خالهــا  التوتــر يحــاول  مــن  دامًئــا إىل خلــق حالــة 
نحــو  الذاهبــة  الهشــة واملتناقضــة  الحكومــة املتطرفــة  يف عمــر 

االنتخابات.
املتطرفــني  كبــار  تحــوي  التــي  الصهيونيــة  الحكومــة  هــذه 
أهلنــا واعتــدوا عــى حرماتنــا  بدمــاء  أوغلــوا  الذيــن  واملجرمــني 
مــن  كان  العربيــة،  العواصــم  مختلــف  إىل  جرامئهــم  ووصلــت 
الواجــب محاكمتهــم وتعريتهــم أمــام العــامل، وليس فتح عاقات 
الوهمــي املعشــش يف رؤوس  والســام  التطبيــع  بحجــة  معهــم 

ا. ا ووطنيًّ ا وشعبيًّ بعض قادة الدول العربية واملرفوض دينيًّ
واإلســامية  العربيــة  شــعوبنا  عــى  الواجــب  مــن  كان  هنــا  مــن 
أن تنتفــض يف وجــه الصهاينــة وتقــف كــام كانــت مدافعــة عــن 
هــي  واحــدة  لغــة  إال  يفهــم  ال  العــدو  فهــذا  األقــى،  املســجد 
لغــة القــوة التــي يخشــاها، فحينــام خــرج القائــد محمــد الضيــف 
اقتحــام  مــن  الصهاينــة  يحــذر   2021 رمضــان  شــهر  أواخــر 
األقــى ومــن طــرد أهلنــا مــن حــي الشــيخ جــراح، وأتبــع التهديــد 
بصواريــخ املقاومــة التــي انطلقــت مــن غــزة لتســقط عــى رؤوس 
املســتوطنني يف مدينــة القــدس، شــاهدنا كيــف فــر الصهاينــة 
مرعوبــني ودخلــوا جحورهــم وماجئهــم كالجــرذان وألغــوا مســرة 

الطغيان التي رشعوا بها يف حينه.
هــذه اللغــة التــي يجــب أن يلتــزم بهــا العــرب واملســلمني وأحــرار 
العــامل يف التعامــل مــع هــذا العــدو الــذي بــات االحتــال الوحيد 
يف املنطقة، ويدير ظهره لجميع القرارات األممية واملعاهدات 
التي أقرت بالحفاظ عى املقدســات واحرام ســيادة الشــعوب 

وحقها يف تقرير املصر.

إعالن طرح عطاء
إنشــاء شــبكة الصــرف الصحــي في منطقة شــرق خان يونس بقطــاع غزة – 

الجزء األول : انشاء محطة الضخ رقم 4 
KDF-32 - PSE1114

متويــل كريــم مشــرك مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصادية العربية إدارة البنك اإلســامي للتنميــة واللجنة العليا لإلعامر 
يف فلسطني – األردن، وبالتنسيق مع سلطة املياه الفلسطينية ، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني للمشاركة 
يف طرح عطاء )إنشاء شبكة الرصف الصحي يف منطقة رشق خان يونس بقطاع غزة – انشاء محطة الضخ رقم 4( وذلك حسب 

جدول الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلســطينيني يف مجــال امليــاه والــرصف الصحــي درجــة أوىل عــى األقــل والكهروميكانيــك درجــة أوىل عــى األقــل 
واملباين درجة ثانية عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.

2. املــرشوع حاصــل عــى إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــى املقــاول تقديم فواتر إعفاء رضيبية غر شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )20,000 

USD( بالحروف )عرشون الف دوالر امرييك فقط ال غر( عى شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســاريًا ملــدة 120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتام العطــاءات، وال تقبــل األمــوال 
النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء عــي العنــوان التــايل )غــزة- 

الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  عامرة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني ( 
مقابل مبلغ غر مســرد وقدره 200 دوالر أمرييك  للعطاء الواحد بدءًا يوم االحد املوافق )2022/9/25 ( الســاعة 

11 ظهرًا  وحتى يوم االربعاء املوافق 2022/9/28  الساعة 4 عرصًا.

6.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الخميــس املوافق 

2022/9/29 م الساعة 11 صباحًا. 

7. آخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 2 من ظهر يوم االربعاء املوافق )2022/10/05م ( مع العلم أنه لن يقبل 

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

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

10. املقاول الفائز سيلتزم بتعليامت إدارة اإلمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .

11. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غر ملزمة بالرسية عى اقل االسعار دون ابداء األسباب.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني( وذلك خال ساعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598 أو جوال رقم 0592176176.
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني

اسم المشروع: توريد كاوتشوك 
لزوم دائرة صيانة اآلليات 

تعلــن بلديــة غــزة عــن طرح عطاء توريد كاوتشــوك لــزوم دائرة صيانة اآلليات 
وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة 
باملــرشوع، فعــى الــرشكات صاحبــة االختصــاص يف هــذا املجــال التقــدم 

للمشاركة بالعطاء بطريقة الظرف املختوم مع مراعاة الرشوط التالية: 
• تعترب دعوة هذا العطاء جزءًا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

الرضيبــة  دائــرة  لــدى  رســمًيا  تكــون مســجلًة  أن  الرشكــة  عــى  يجــب   •
)مشتغل مرخص(.

• يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن 
تاريخ تسليم العطاء.

• يجــب عــى املــورد إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمة 2 % من 
إجاميل قيمة العطاء لصالح البلدية بكفالة بنكية غر مرشوطة ملدة ال تقل 
عــن 60 يومــًا مــن تاريــخ تســليم املناقصــة أو شــيك بنــيك مصــدق وال تقبــل 

الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
القيمــة  رضيبــة  شــامل  واملــرشوع  بالشــيكل  األســعار  تكــون  أن  يجــب    •
املضافــة وعــى املورديــن تقديــم أســعارهم شــاملة رضيبــة القيمــة املضافة 

وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
• كل مورد يرغب يف التقدم لهذا العطاء الحصول عى نسخة من العطاء 
من مقر بلدية غزة - وذلك من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشريات، 
املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 08282440، 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر مقابــل 
مبلــغ غــر مســرد وقــدره 50 شــيكًا تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة ابتــداًء 
مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/09/25 مــا بني الســاعة الثامنــة صباحًا إىل 

الواحدة بعد الظهر خال أيام العمل الرسمي )األحد – الخميس(.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريف الســاعة الثانيــة عرشة ظهرًا 
من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05 بحضور ممثي املشركني بالعطاء 
مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس 
وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف 

صندوق العطاءات املوجود يف وحدة العطاءات واملشريات.

• مدة تنفيذ املرشوع 21 يومًا من تاريخ استام أمر التوريد.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• البلدية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
• العنــوان املشــار إليــه أعــاه مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، 
املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض ،املبنــي الرئيــي بلديــة غزة، 

ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.      
                                                                          رئيس بلدية غزة   

بلدية غزة 
إعـــــالن طــــرح عطاء 
صـــادر عن بلديــة غــــزة

)QF/B-C/174/ 2022( /إعالن طرح عطاء رقم
مشروع إنشاء وتشطيب مسجد القسطل 

تعلن اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة عن طرح عطاء:
كفالــة دخــول العطــاء 

)دوالر أمريكى (
ثمن نسخة العطاء 

)دوالر أمريكى( اسم العطاء رقم العطاء

$ 8,000  $ 100 مشروع إنشاء وتشطيب مسجد 
القسطل - محافظة الوسطى  2022/QF/B-C/174

1 - املؤهلــون لاشــراك يف العطــاء: كل متقــدم للعطــاء مصنــف لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة واتحــاد املقاولــني 
الفلسطينيني، ويشرط أال تقل درجة تصنيف املقاول عن أبنية درجة ثانية ولهم خربة مشابهة يف املجال.

2 -  الحصــول عــى وثائــق العطــاء: ميكــن للراغبــني باالشــراك يف هــذا العطــاء مراجعــة مكتــب اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــامر 
غزة، والكائن يف شــارع الرشــيد الســاحي قرب ميناء غزة مصطحبني معهم شــهادة تصنيف أصلية وســارية املفعول، ابتداء 
من يوم األحد املوافق 2022/09/25 م وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساًء خال أيام الدوام الرسمي.

3 - زيــارة املوقــع: ســتنظم زيــارة ميدانيــة للموقــع يــوم الخميــس املوافــق 2022/09/29م و يكــون االلتقــاء الســاعة 9 
صباحًا يف موقع املرشوع الكائن يف محافظة الوسطى- مدينة دير البلح  – حي القسطل رشق صاح الدين.

4 - االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي يف مقر اللجنة القطرية يوم الخميس املوافق 2022/09/29م 
الساعة 10 صباحًا )بعد االنتهاء من زيارة املوقع مبارشة( للرد عى استفسارات املتقدمني للعطاء فقط.

5 - كفالــة دخــول العطــاء: قيمتهــا حســب مــا هــو وارد يف الجــدول أعــاه )8,000 $( وتكــون عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 
شيك بنيك من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ومصدق لصالح لجنة إعادة إعامر غزة، ويكون عرض السعر 

والكفالة سارية املفعول ملدة )120 يوما( من التاريخ املحدد لتسليم العطاء، وترفق داخل مظروف العرض الفني.
6 - تسليم العطاء: يتم تسليم العروض يف مقر اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة يف ظرفني مغلقني منفصلني ومختومني 
)العرض الفني( و)العرض املايل( ومكتوب عليهام اســم ورقم العطاء واســم الرشكة املتقدمة للعطاء مرفقًا بكافة الوثائق 

املطلوبة )املطبوعة واإللكرونية( وذلك يف موعد أقصاه يوم االثنني املوافق 2022/10/03 الساعة 01:00 ظهرًا.
أجرة اإلعالن في الصحف على الشركة التي يرسو عليها العطاء

لاستفسار: ميكن مراجعة مكتب اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة
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في الذكرى الـ26 ليوم التضامن العالمي معه
الصحفي الفلسطيني بني نريان الحتالل واعتداءات أمن السلطة

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
يتعرض الصحفيون الفلســطينيون 
عنرصيــة  ومامرســات  النتهــاكات 
ســلطات  يــد  عــى  مســتمرة 
جهــة،  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 
وأجهــزة أمــن الســلطة بــرام اللــه مــن 

جهة أخرى.
الذكــرى  الصحفيــون  ويحيــى 
الـــ26 ليــوم التضامــن العاملــي مــع 
الــذي  الفلســطيني،  الصحفــي 

يوافق 26 سبتمرب من كل عام.
وكان االتحــاد الــدويل للصحفيني، 
أعلــن عــن هــذا اليــوم إثــر أحــداث 
التــي   ،1996 عــام  النفــق  هبــة 
عــرشات  خالهــا  أصيــب 
خــال  الفلســطينيني  الصحفيــني 
االحتــال  انتهــاكات  صــور  نقلهــم 
لحقــوق اإلنســان، وقواعــد القانــون 
تعاملــه  يف  اإلنســاين  الــدويل 
األرايض  يف  املواطنــني  مــع 

الفلسطينية املحتلة.
صحفيــي  الــدويل  االتحــاد  ودعــا 
مــع  تضامنهــم  لتعزيــز  العــامل 
يف  الفلســطينيني  الصحفيــني 
االحتــال  انتهــاكات  مواجهــة 

الجسيمة واملنظمة.
االحتــال  ســلطات  وتــرضب 
املواثيــق  بــكل  الحائــط  عــرض 
التــي  الدوليــة  واملعاهــدات 
كل  توفــر  رضورة  عــى  تؤكــد 
وســائل الحاميــة للصحفيــني أثنــاء 
عملهــم الصحفــي ونقــل األحــداث 

امليدانية.
الفلســطيني  الصحفــي  يؤكــد 
مصطفــى الخواجــا، أن اعتــداءات 
الصحفيــني  َضــد  االحتــال 
إطاقــًا  تتوقــف  مل  الفلســطينيني 
خاصــة يف مناطــق الضفــة الغربيــة 
والقــدس املحتلتــني، مشــرًا إىل 
العنرصيــة  املامرســات  آخــر  أن 
الصحفيــة  االحتــال  قــوات  إجبــار 
مــن  الخــروج  عــى  شــوييك  منــار 
األقى عند اقتحام املستوطنني 

أمس.
وأوضــح الخواجــا خــال حديثــه مع 
صحيفــة "فلســطني"، أن عمليــات 
التــي  والتنكيــل  والقمــع  التضييــق 
ميارسها االحتال ال تزال مستمرة 
التغطيــات  أثنــاء  امليــدان  يف 
وجــود  إىل  إضافــة  اإلخباريــة، 
زنازيــن  خلــف  قابعــني  صحفيــني 
عملهــم  خلفيــة  عــى  االحتــال 

الصحفي.
االحتــال  فــإن  إفادتــه،  وبحســب 
مــن  الصحفيــني  مــن  عــددًا  مينــع 
املشــاركة  بهــدف  للخــارج  الســفر 
عــدا  عمــل،  وورش  نــدوات  يف 
عــن تعرضهــم إىل صعوبــة التنقــل 
الوصــول  مــن  الضفــة ومنعهــم  يف 

لألحداث امليدانية.
وقــال: إن "االعتــداءات مل تقتــرص 
أن  بــل  فحســب،  االحتــال  عــى 
الصحفيــني يتعرضــون ملامرســات 
عنرصيــة مــن أجهــزة أمــن الســلطة، 

مثــل االعتقــال عى خلفية عملهم 
املعــدات  ومصــادرة  الصحفــي، 
محمــد  وآخرهــم  بهــم،  الخاصــة 
عتيــق الــذي ُأفــرج عنــه مــن ســجن 

أريحا مؤخرًا".
وذّكــر الخواجــا أن الصحفــي عــاء 
الوقــت  يف  يتعــرض  الرميــاوي 
بالقتــل  التهديــد  إىل  الراهــن 
ممنهجــة  تشــويه  حمــات  ضمــن 
إىل  الفتــًا  ســنوات،  منــذ  ممتــدة 
عــرب  للســلطة  تابعــة  صفحــات  أن 
مواقع التواصل االجتامعي تهدده 

دون مربرات.
بعــض  تضــع  الســلطة  أن  وبــنّي 
املؤسســات  أمــام  العراقيــل 
إىل  تحتــاج  التــي  اإلعاميــة 
تراخيــص مــن أجل مامرســة عملها 
املؤسســات  مطالبــًا  الصحفــي، 
بالصحفيــني  املعنيــة  الدوليــة 
االحتــال  عــى  الضغــط  بــرضورة 
عــن  قيودهــام  برفــع  والســلطة 
الصحفيــني أثنــاء عملهم اإلعامي 

أسوة بصحفيي العامل.
جزء أصيل

الفلســطيني  اإلعامــي  ويقــول 
"الصحفــي  إن  العامــر:  نــواف 
الفلســطيني ميثل جزًءا أصيًا من 
تقاتــل  التــي  الفلســطينية  الروايــة 
الروايــة  نفســها، وتدحــض  لتثبــت 

الصهيونية املزعومة".
"فلســطني":  لـــ  العامــر  وأضــاف 
"عندمــا يكــون الفلســطيني يحمــل 

منظومــة  مــن  جــزء  فهــو  الروايــة 
الحيــة  الذخــرة  وميثــل  املقاومــة 
يف الروايــة الفلســطينية"، مشــرًا 
إىل أن االحتال يتعمد استهداف 
الصحفيني واإلعام الفلسطيني.

القمــع  "وســائل  أن  عــى  وشــدد 
لهــا  ليــس  اإلرسائيليــة  واملاحقــة 
ومــربرات"،  أســباب  أي  وال  حــد 
الفلســطيني  اإلعــام  أن  الفتــًا إىل 
املانــع يف  الجــدار  مــن  مهــم  جــزء 

مواجهة رواية االحتال. 
أمــن  أجهــزة  مامرســات  وانتقــد 
الصحفيــني،  ضــد  الســلطة 
إلخــامد  الراميــة  ومحاوالتهــا 
الصــوت الفلســطيني، إضافــة إىل 
ضعف دور املؤسســات الحقوقية 
بوجــه  الوقــوف  يف  الفلســطينية 

هذه االنتهاكات.
وطالب العامر، مؤسســات حقوق 
بــرضورة  والفاعلــني  اإلنســان 
الفلســطيني  اإلعامــي  مســاندة 

الذي يحارب عى خطوط النار.

ومنــذ مطلــع عــام 2022 الجــاري 
أغســطس/  شــهر  نهايــة  وحتــى 
الفلســطيني  املركــز  وّثــق  آب، 
اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة 
صحفيتــني  استشــهاد  "مــدى" 
وهــام شــرين أبــو عاقلــة، وغفــران 
ارتكبتهــا  انتهــاكًا  و417  وراســنة 
أمــن  وأجهــزة  االحتــال  قــوات 
ذكــرت  مــا  حســب  الســلطة، 
املركــز  يف  املشــاريع  منســقة 

شرين الخطيب.
وأفــادت الخطيــب خــال حديثهــا 
مــع "فلســطني"، بــأن 277 انتهــاكًا 
ارتكبها االحتال ضد الصحفيني، 
ا  جســديًّ اعتــداًء   90 مــارس  فيــام 
إضافــة  املحتلــة،  الضفــة  يف 
املضايقــات  مــن  سلســلة  إىل 

واالعتقاالت. 
االحتــال  هــدف  أن  وأوضحــت 
منــع  هــو  االنتهــاكات  هــذه  مــن 
اعتداءاتــه  توثيــق  مــن  الصحفيــني 
ومامرســاته  الفلســطينيني  ضــد 

العنرصية بحقهم.
"محاســبة  رضورة  عــى  وشــددت 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  مرتكبــي 
منبهــًة  للعدالــة"،  وتقدميهــم 
هــو  العقــاب  مــن  اإلفــات  أن  إىل 
شــجع  الــذي  األســايس  املحــرك 
االحتــال عــى ارتــكاب املزيد من 

الجرائم بحق الصحفيني. 
ارتكــب  االحتــال  أن  إىل  ُيشــار 
بحــق  انتهــاًكا   652 مــن  أكــر 
األرايض  يف  اإلعاميــني 
الفلســطينية امُلحتّلــة، خــال عــام 
2021 املــايض، مســتخدمًا كافــة 

بالرصــاص  والقنــص  القتــل  أنــواع 
واالعتــداء  الوحــي  واالعتقــال 

واملاحقة".
كــام تــأرس )إرسائيــل( نحــو 4850 
ســجًنا   23 ا يف  فلســطينيًّ مواطًنــا 
ومركــز توقيــف، منهــم 41 أســرة، 
ا  و225 طفًا، و520 معتقًا إداريًّ
مؤسســات  وفــق  تهمــة(،  )دون 

متخصصة بشؤون األرسى.

طولكرم-غزة/ أدهم الرشيف:
وعائلتــه  ســعادة  جهــاد  شــعور  أن  رغــم 
بالفرحــة بعــد تحــرره من ســجون االحتال 
عذابــات  أن  إال  يوصــف،  ال  اإلرسائيــي 
األرس وما رافقه من ذكريات أليمة ال تزال 
عالقــة يف ذهنــه، ملــا عانــاه من انتهاكات 

وباقي األرسى خلف القضبان.
عــن  أمــس  االحتــال  ســلطات  وأفرجــت 
مدينــة  ســكان  مــن  عاًمــا(   40( ســعادة 
طولكرم شــاميل الضفة الغربية املحتلة، 
عقــب 20 عاًمــا مــن األرس، قطفــت زهــرة 
شــبابه وأضاعت أجمل ســني عمره دفعة 

واحدة يف السجون.
يف  "فلســطني"  لصحيفــة  ســعادة  وقــال 
مقابلــة هاتفيــة فــور تحــرره مــن الســجون، 
إنه تعرض النتهاكات شديدة يف سجون 

االحتــال عــى مــدار ســني اعتقالــه عــى 
خلفيــة مشــاركته يف أعــامل مقاومــة، إذ 
ارتكــب  بــل  بذلــك،  االحتــال  يكتــف  مل 

انتهاكات بحق عائلته.
وبنيَّ أن أشقاءه األربعة تعرضوا لسلسلة 
انتهــاكات ممنهجــة بعــد اعتقالــه والحكــم 
مــن  فمنهــم  عامــا،   20 بالســجن  عليــه 
أصيــب  مــن  ومنهــم  لاعتقــال،  تعــرض 

بالرصاص.
األرس  ســنوات  قــى  أنــه  إىل  ويشــر 
منهــا  االحتــال،  ســجون  بــني  متنقــًا 
النقــب،  رامــون،  هشــارون،  "هداريــم، 
شطة، نفحة"، الفًتا إىل أن جميع األرسى 
اســتثنائية  معيشــية  بظــروف  ميــرون 
وصعبــة بســبب تصاعــد انتهــاكات إدارة 

السجون.

وأضاف أنه يذكر جيًدا جرائم القمع التي 
األرسى،  بحــق  الســجون  إدارة  متارســها 
نهــاَر  ليــَل  غرفهــم  تقتحــم  كانــت  وكيــف 

وتعتدي عليهم بوحشية.

وتتعدد أشــكال انتهاكات إدارة الســجون 
زياراتهــم،  منــع  وتشــمل  األرسى،  بحــق 
وإغــاق  ممتلكاتهــم،  عــى  واالســتياء 
ــا،  انفراديًّ وعزلهــم  وأقســامهم،  غرفهــم 
الليليــة  واالقتحامــات  الفــورة،  ومنــع 
تهــدف  ضغوطــات  إطــار  يف  والقمــع، 
ذلــك  لكــن  نفســيا،  عليهــم  التأثــر  إىل 
يقابــل بربنامــج نضــايل يخوضونــه النتــزاع 

حقوقهم.
تلــك  لجميــع  تعــرض  أنــه  ســعادة  وتابــع 
العــزل  كان  وأصعبهــا  االنتهــاكات، 
مــن  ألكــر  ضيفــة  غرفــة  يف  االنفــرادي 
برامــج  يف  مشــاركته  عــى  عقاًبــا  شــهر، 

نضالية لألرسى ضد إدارة السجون.
وعندمــا أفرجــت ســلطات االحتــال عــن 
يف  ومحبــوه  عائلتــه  كانــت  "ســعادة" 

انتظــاره يف "لحظــات ال ميكــن أن أنســاها 
مــن  ســنوات طويلــة  بعــد  حيــايت،  طيلــة 

الفراق".
الجتامعــي  األوىل  "اللحظــات  وأضــاف 
ألي  ميكــن  ال  األوىل  للمــرة  بعائلتــي 

كلامت وصفها".
مــن  بــه  لحــق  مــا  بقــدر  ســعادة،  ويبــدو 
معانــاة وضيــاع ســنوات طويلة مــن عمره، 
متمسك ببدء مرحلة جديدة من حياته.

ويقــول إنــه مســتعد للدفــاع عــن القضيــة 
حتــى  األمــر،  كلفــه  مهــام  الفلســطينية 
دولتنــا  وتقــام  حريتهــا  فلســطني  تنــال 

وعاصمتها القدس.
قــد  كان ســعادة  الجــاري،  العــام  ومطلــع 
عقــد قرانــه عــى ابنــة خالتــه، ومــن املقرر 

أن يحتفل بزفافه يف األيام القادمة.

المحرر جهاد سعادةالمحرر جهاد سعادة
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دولة فلسطني
 السلطة القضائية 

ديوان القضاء الرشعي 
محكمة خان يونس الرشعية

إعالم خصوم جريدة
 إىل املدعى عليه/ خميس ماجد محمود عبد اللطيف من القسطينة وسكان 
خــان يونــس ســابقا واملتواجــد حاليــا خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محــل اإلقامــة 
يقتــي حضــورك إىل هــذه املحكمة يوم الخميس املوافق 27/10/2022 
أســاس2022/856م  الدعــوى  يف  للنظــر  صباحــا  الثامنــة   "8" الســاعة  م 
املرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ االء ناهــض عــارف أبــو ســعيد مــن يافــا 
وســكان خــان يونــس وموضوعهــا "تفريــق للــرر مــن الغيــاب" وإن مل تحــر 
يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أن تبــِد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة 
يجِر بحقك املقتىض الرشعي والقانوين لذلك صار تبليغك حسب األصول 

وحرر يف 2022/09/25م.
قايض خان يونس الرشعي

عبادة صاح الدين الرقب 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن شــركة أيمن إســماعيل حلس وشــركاه 
للتجــارة العامــة والمقــاوالت وميثلهــا الســيد/ أميــن حلــس ووكيلــه 
املحامــي األســتاذ/ مصطفــى رفيــع واملســجلة لدينــا تحــت 563486703 
بتاريــخ 2015/12/13م تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الرشكــة الرئيــس مــن 
الزوايــدة-   - )الوســطى  إىل  عــوين ضهــر(  شــارع  تقاطــع  الشــالية-   - )رفــح 

املنطقة الصناعية - بجوار عفانة لألعاف(، تحريرا يف 2022/9/25م 
املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

ديوان القضاء الرشعي 
محكمة خان يونس الرشعية 

إعالم خصوم جريدة 
إىل املدعــى عليــه / إبراهيــم وائــل إبراهيــم الزهــار مــن حامــة وســكان غــزة 
يقتــي  اآلن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  تركيــا ومجهــول  حاليــا يف  واملقيــم  ســابقا 
م   2022/10/27 املوافــق  الخميــس  يــوم  املحكمــة  هــذه  إىل  حضــورك 
م   758/2022 أســاس  الدعــوى  يف  للنظــر  صباحــا  الثامنــة   "8" الســاعة 
املرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ ياســمني محمد عقل عاشــور من حامة 
وســکان خــان يونــس وموضوعهــا )تفريــق للشــقاق والنــزاع( وإن مل تحــر يف 
الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أن تبــِد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة يجِر 
بحقــك املقتــىض الرشعــي والقانــوين لذلــك صــار تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 2022/09/21م.
قايض خان يونس الرشعي

عبادة صاح الدين الرقب 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 9078 / 2021

ُنعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 9078 / 2021 واملتكونــة فيــا بــني طالبــي التنفيذ/ 
حســن أحمــد إبراهيــم النمــر وآخــرون واملنفــذ ضدهــم/ عــادل أحمــد إبراهيــم 
النمــر وآخــرون لبيــع عــىل أرض القســيمة 61 مقســم رقــم 2 قطعــة 689 حيث 
مســاحتها 377 م2 من أرايض الدرج املعروفة باســم القمرية والعقار املقام 
عليها حيث مقام عليها أربع طوابق حيث مســاحة كل طابق 145 مرت مربع 
مــع الحواصــل وعددهــا ثاثــة تطــل عىل شــارع الثاثيني مــن الناحية الرشقية 
ويحدهــا مــن الشــال ملــك ورثــة املرحــوم/ صالــح النمــر ومــن الــرشق شــارع 
بعــرض 12 م2 ومــن الغــرب أرض املرحــوم أبــو خليــل أبــو مرعــي ومــن الجنــوب 

املقسم رقم 3 ملك ورثة املرحوم صالح النمر.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ محكمــة 
بدايــة غــزة يف أوقــات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفــع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــرتي علًا بأن املزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحًا من يوم األربعاء 

بتاريخ 2022/10/26م، التاريخ: 2022/9/25م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

غزة/ أدهم الرشيف:
منطقــة  يف  الرشــيد  شــارع  اســتكال  ميثــل 
الشــاطئ لاجئــني غــرب مدينــة غــزة،  مخيــم 
قــد  التــي  الحيويــة  املشــاريع  أهــم  أحــد 
يشهدها القطاع بعد إمتام أجزاء واسعة منه 
الســاحل،  طــول  عــىل  املاضيــة  األعــوام  يف 

املمتد ألكرث من 40 كيلومرًتا.
وبقــدر مــا يحظــى املــرشوع مــن أهميــة كبــرة 
ستســاهم يف حــل العديــد مــن اإلشــكاليات 
العائــات  بعــض  تبــدي  املنطقــة،  تلــك  يف 
مخــاوف  منازلهــا  املــرشوع  يطــال  قــد  التــي 

كبرة عىل مستقبلها حال بدء التنفيذ.
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  وكانــت 
شــارع  تطويــر  مــرشوع  مؤخــًرا،  اعتمــدت، 

الرشيد غرب مخيم الشاطئ.
لجنــة  اجتمعــت  املــايض،  أيــار  مايــو/  ويف 
حكوميــة بغــزة لدراســة مقــرتح تطويــر شــارع 
وترأســت  املناســب،  بالشــكل  الرشــيد 
واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  اللجنــة 
والنقــل  املحــي،  الحكــم  وزاريت  وبعضويــة 
واملواصــات، وســلطة األرايض وبلديــة غــزة 

واللجنة الشعبية.
مبنــى  عنــد  الزجاجــة"  "عنــق  مخطــط  ويبــدأ 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابــع  التمويــن 
املخيــم،  غــرب  جنــويب  "أونــروا"،  الاجئــني 
ويسر غرًبا باتجاه نادي الشاطئ وصواًل إىل 
الجهــة املقابلــة ملســمكة أبــو يونــس، ويطــال 
فقــط،  الغــريب  الجــزء  يف  الواقعــة  املنــازل 

وذلك وفق خارطة املرشوع.
وتوقــع وكيــل وزارة األشــغال ناجــي رسحــان، 
2023، مشــًرا  تنفيــذ املــرشوع مطلــع  بــدء 
إىل أن إقــراره تــاه تشــكيل لجــان متخصصــة 
املواطنــني  مــع  التواصــل  مســؤولية  تتــوىل 

واالتفــاق  لهــم،  واالســتاع  املنطقــة  ســكان 
أراٍض  وتخصيــص  التعويــض،  آليــة  عــىل 

للمؤسسات.
أضرار وتعويضات

أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  رسحــان  وبــنيَّ 
تقــدم  عامــة  منــزاًل وشــقة و10 منشــآت   40
الشــاطئ  نــادي  ومنهــا  للجمهــور  خدمــات 
عربهــا  ميــر  النســايئ،  واملركــز  والتمويــن 
املــرشوع، وأن لجنــة متخصصــة قــدرت قيمــة 
ســتعرض  عليــه  وبنــاًء  واملبــاين،  األرايض 
ر أرايض  مبلًغــا عــىل املواطن املترر، وتوفِّ

بديلة.
قــال  للــال،  بديلــة  خيــارات  وجــود  وحــول 
"هنــاك  "فلســطني":  لصحيفــة  رسحــان 
املاليــة  فالقيمــة  متعــددة،  ســيناريوهات 
املتفق عليها يتم تعويضها إما بنظام شقق، 
وهــذه  عليهــا،  املنــازل  ُتبنــى  بــأراٍض  وإمــا 
املواطنــني،  مــع  ندرســها  الســيناريوهات 

وسنقدم ما يتوفر لدينا".
وبحســبه، فإن تكلفة مرشوع "عنق الزجاجة" 
تصــل إىل 3 مايــني دوالر بتمويــل حكومــي 

كامل.
ــه إىل عــدم وجــود تقديــرات زمنيــة إلنهــاء  ونبَّ
املرشوع، مؤكًدا أن الوزارة لن تلجأ إىل إزالة 
منــازل املواطنــني إال بتوفــر البدائــل، وهــذا 
أمر مهم بالنســبة لنا، و"كلا اســتطعنا توفر 

بدائل للمواطنني كلا أنجزنا املرشوع".
عــرب  بــه  واملــرور  املــرشوع  إكــال  وبشــأن 
الواجهة الغربية ملخيم الشاطئ، انطاًقا من 
مســمكة أبــو يونــس، قــال رسحــان: ليس لدينا 
أي جديــد بخصــوص هــذه املنطقــة، مضيًفا: 
تطويــر  عــىل  ســنعمل  التمويــل  توفــر  "لــو 
الواجهــة وتوســيع الشــارع، لكننــا لســنا بصدد 

تنفيذ املرشوع يف تلك املنطقة".
وحــول مــدى إمكانية االســتفادة من الســاحل 
مــن  بــداًل  املــرشوع  ضمــن  للمخيــم  الغــريب 
املــرور عــرب املخيــم، زاد: األمــر يعتمــد عــىل 
التمويــل، ولــو توفــر فالخيــار األفضــل تنفيــذ 
مــن  بــداًل  الغربيــة،  الجهــة  يف  املــرشوع 
الدخول يف إشكاليات كبرة مع املواطنني.

ردود الفعل
جولــة  خــال  "فلســطني"  مراســل  ورصــد 
ميدانيــة يف مخيــم الشــاطئ، ضّيــق الشــوارع 
فعــل  ردود  واســتطلع  الســكان،  وكثيــف 
عــرشات  منــذ  هنــاك  املقيمــني  املواطنــني 

السنوات.
تأييدهــم  منهــم  العظمــى  الغالبيــة  وأبــدى 
املــرشوع، ألنــه بنظرهــم سيســاهم يف تغــرُّ 

املنطقة وتوسعتها لصالح السكان.

وهــذا مــا يريده الشــاب محمــد اللبابيدي، إذ 
إن بيته يطل عىل الشارع العام مبارشة.

وقال اللبابيدي -يبلغ )35 عاًما( وهو متزوج 
ويقيم يف بيت مساحته 90 مرًتا مربًعا-: إن 
االزدحــام يف منطقتنــا شــديد للغايــة بســبب 
ضيق الشوارع، وتنفيذ املرشوع سيكون فيه 

مصلحة للجميع".
لكــن بالنســبة للمواطــن هــاين العــويض )52 
عاًمــا(، فاألمــر يبــدو مختلًفــا إىل حــد كبــر، 
عربهــا  ميــر  التــي  املنطقــة  يف  بيتــه  يقــع  إذ 

املرشوع.
يســكن  التــي  لــألرض  اإلجاليــة  واملســاحة 
فيهــا العــويض وعائلتــه 400 مــرت مربع، مقاٌم 
عليهــا منــزل متعــدد الطوابق بواقع 5 طوابق، 
مغطــاة  منفصلــة  أرضيــة  شــقة  إىل  إضافــة 

بألواح من "اإلسبست".
ســبتمرب/  يف  إخطــاًرا  تلقــى  العــويض  وكان 
أيلــول 2018، مــن ســلطة األرايض اطلعــت 
بــرورة إزالــة  "فلســطني" عــىل نســخة منــه، 
البيــت عــىل اعتبــار أنــه تعديــات، وحال عدم 
التنفيــذ تعهــدت الســلطة باتخــاذ اإلجــراءات 

القانونية.
أي  نتلــقَّ  مل  "فلســطني":  لـــ  العــويض  وقــال 
وعــود مــن أي طــرف بالتعويــض، لكــن يجــب 
وإرضــاء  الهــدم  تنفيــذ  حــال  يف  تعويضنــا 
مناســبة  ســكن  بأماكــن  املترريــن  جميــع 

وقريبة.
يف  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  يفيــد  وحســبا 
مخيــم الشــاطئ يوســف الزعــان، فــإن إنجــاز 
مــرشوع "عنــق الزجاجــة" أصبــح رضورة ملحــة 
بســبب االختناقــات املروريــة التــي تشــهدها 

املنطقة.
املنــازل  هــذه  أصحــاب  أن  الزعــان  وأكــد 

بحاجة إىل التعويض وإيجاد البدائل لهم.
الــذي ميلــك منــزاًل  أبــو ســلطان،  وقــال عائــد 
أبــو يونــس،  متعــدد الطوابــق بجــوار مســمكة 
ويقــع ضمــن املنطقــة التي مير بها املرشوع، 
إنه يؤيد اســتكال شــارع الرشيد واالستمرار 

فيه، لكن "ليس عىل حساب الناس".
وأضــاف لـــ "فلســطني": يجــب تعويضنــا مبــا 

يساوي حجم الرر الواقع علينا.
وطنيــة  برمزيــة  الشــاطئ  مخيــم  ويحظــى 
وشعبية خاصة ألنه يضم آالف األرس الاجئة 
الفلســطينية  األرايض  مــن  قــًرا  املهجــرة 

املحتلة منذ نكبة 1948.
تحقيق العودة

ويؤكد محســن الهيس )38 عاًما( من ســكان 
الرمزيــة  هــذه  عــىل  الحفــاظ  أن  املخيــم، 
عــودة  لتحقيــق  باســتمرار  العمــل  يتطلــب 

الاجئني إىل ديارهم.
ال  نظــره  وجهــة  مــن  األزمــة  أن  الهــيس  ويــرى 
ترتبــط فقــط مبنطقــة "عنــق الزجاجــة"، بــل إن 
املخيــم بجميــع شــوارعه وأزقتــه أصبــح يضيق 
يف  األزمــات  مــن  العديــد  ويواجــه  بأهلــه، 

السكن واالزدحام واملياه والكهرباء.
بأنــه  الشــاطئ،  الغــوث مخيــم  وكالــة  وتعــرف 
الثانيــة  الاجئــني  مخيــات  أكــرب  ثالــث 
يف قطــاع غــزة، وواحــد مــن أكــرث املخيــات 

اكتظاًظا بالسكان.
عــىل  "أونــروا"  تنرشهــا  بيانــات  وبحســب 
 23 موقعهــا االلكــرتوين، اســتضاف املخيــم 
ألــف الجــئ مــن الذيــن هجرتهــم "العصابــات 
الســبع  وبــر  ويافــا  اللــد  مــن  الصهيونيــة" 
واملناطق األخرى يف فلســطني، إبَّان النكبة، 
واليــوم يــأوي أزيــد مــن 85,628 الجًئا، وهذا 

الرقم يف ازدياد مستمر.

غزة/ فلسطني: 
للشــباب  العامــة  الهيئــة  أقــرت 
املحــي،  الحكــم  ووزارة  والثقافــة، 
املجالــس  تشــكيل  نظــام  أمــس، 
يف  املحليــة  للهيئــات  الشــبابية 
محافظــات قطــاع غزة لعــام 2022، 
التفاهــم  مذكــرة  عــن  املنبثــق 
عــت يف وقــت ســابق بــني  التــي ُوقِّ
الجانبــني، للنهــوض بواقــع الشــباب 
املشــاركة  وتعزيــز  الفلســطيني، 
املجتمعية لجميع فئات املجتمع، 

وال سيا رشيحة الشباب.
أحمــد  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 
املجالــس  تشــكيل  أن  محيســن 
ُيعــد  املحليــة  للهيئــات  الشــبابية 
الحكومــي  العمــل  يف  نوعيــة  نقلــة 
بغــزة؛ لتعزيــز دور الشــباب، ودعــم 
مشــاركتهم املجتمعيــة، ومتكينهــم 
صناعــة  يف  مهــم  دور  أداء  مــن 
السياســات  ورســم  القــرارات 
املجلــس  أن  مؤكــًدا  العامــة، 
الشــباب  حــق  ضــان  إىل  يهــدف 
مــن  املحــي  املجتمــع  خدمــة  يف 
الفاعلــة  اآلراء  عــن  التعبــر  خــال 
واملبادرات اإليجابية لتنمية الهيئة 

غزة/ فلسطني: 
التغيــر  كتلــة  نــواب  بحــث 
واإلصــاح يف محافظــة غــزة واقع 
اللجــان  ممثــي  مــع  املخيــات 

الشعبية يف املخيات.
د.مــروان  النــواب:  واســتمع 
الكتلــة،  رئيــس  نائــب  راس  أبــو 
فــرج  محمــد  واملستشــار 
القانونيــة،  اللجنــة  رئيــس  الغــول 
ود.أحمــد أبــو حلبيــة، لتفاصيــل 
والخدمــات  والربامــج  املهــام 
التــي تقــوم بهــا اللجــان الشــعبية 
أبــرز  وكذلــك  املخيــات،  يف 
التــي  واملعيقــات  املشــكات 

يواجهونها.
املخيــات  ممثلــو  وطالــب 
قانــوين  غطــاء  بتوفــر  النــواب 
ال  املخيــات  ألن  لعملهــم، 
الحكومــة،  وال  البلديــات  تتبــع 

الرشاكــة  ملبــدأ  تطبيًقــا  املحليــة 
املجتمعية.

املجلــس  أن  إىل  محيســن  وأشــار 
الشــباب  كل  ميثــل  الشــبايب 
الهيئــة  نفــوذ  ضمــن  املقيمــني 
املحليــة الجغــرايف واإلداري ذكــوًرا 
صاحيــات  أن  إىل  الفًتــا  وإناًثــا، 
املجلــس ترتكــز يف عــدة جوانــب، 
القياديــة،  أبرزهــا: مارســة األدوار 
البنــاءة  اآلراء  عــن  والتعبــر 
واملســاهمة  اإليجابيــة  للمشــاركة 
واقــرتاح  القــرارات،  صناعــة  يف 
والدراســات  واملشــاريع  الخطــط 
تقديــم  يف  واملســاهمة  التنمويــة 
مــن  ألي  الازمــة  التوصيــات 
بعمــل  املتعلقــة  املوضوعــات 
الهيئــة املحليــة يف ســبيل تحقيــق 

التنمية.
بــنّي وكيــل وزارة الحكــم  مــن جهتــه 
املحــي م.ســمر مطــر أن النظــام 
الشــباب  دور  تعزيــز  يف  يســاهم 
الفلســطيني يف املجتمع بالتعاون 
وبــإرشاف  املحليــة  الهيئــات  مــع 
والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة 
العاقــة  تعزيــز  يف  ويســاهم 
األطــراف  جميــع  بــني  التكامليــة 
املجتمعيــة  األهــداف  لتحقيــق 
تحقيــق  وضــان  املشــرتكة 

لوكالــة  مرجعيتهــا  فــإن  وعليــه 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث 
الفلســطينيني األونــروا أو منظمة 
إىل  دفــع  الــذي  األمــر  التحريــر، 
قانــون  هنــاك  ليكــون  الحاجــة 
صــادر عــن املجلــس الترشيعــي 
عــىل  القانونيــة  الصبغــة  يضفــي 

اللجان الشعبية.
ممثــي  وفــد  النــواب  ووعــد 
اللجــان الشــعبية بتبنــي قضيتهم 
املجلــس  عــىل  وطرحهــا 
القانونيــة  للمعالجــة  الترشيعــي 
يف  الشــعبية  اللجــان  مللــف 

املخيات.
لجنــة  زارت  متصــل،  خــرب  ويف 
واملغرتبــني  الاجئــني  شــؤون 
يف املجلــس الترشيعــي برئاســة 
عــدوان  عاطــف  د.  النائــب 
ومبشــاركة مقــرر اللجنــة النائــب 

املصلحة العامة.
وأوضح أن مجلس كل هيئة محلية 
األعضــاء  مــن  عــدد  مــن  ُيشــكل 
بصــورة  تعيينهــم  أو  انتخابهــم  يتــم 
حــرة ومبــارشة، عــىل أال يقــل عــدد 
األعضــاء عــن ســبعة وال يزيــد عــىل 
أنــه  إىل  الفًتــا  عضــًوا،  عــرش  ثاثــة 
مــن  فلســطيني  شــاب  لــكل  يحــق 
عضويــة  اكتســاب  الجنســني  كا 
فيــه  تتوافــر  أن  عــىل  املجلــس، 
يكــون  أن  أهمهــا  رشوط،  عــدة 
ومقيــا  الجنســية،  فلســطيني 
داخل نفوذ الهيئة املحلية اإلداري 
والجغرايف، وأال يقل عمره عن 21 

عاًما، وأال يزيد عىل 40 عاما.
ولفــت إىل أن مــدة دورة املجلــس 
تبــدأ  ســنوات،   4 تبلــغ  املنتخــب 
مبــارشة،  املجلــس  اعتــاد  بعــد 
االنتخابــات  إجــراء  تعــذر  وعنــد 
ملــدة  مؤقــت  مجلــس  تعيــني  يتــم 
يتــم  الرتشــح  إىل  مشــًرا  عامــني، 
ضمــن قوائــم انتخابيــة عــىل أســاس 
التمثيل النسبي، وأن متثيل املرأة 
 ،30% عــن  يقــل  ال  املجلــس  يف 
عىل أن تتضمن كل قامئة انتخابية 
لتمثيــل  أدىن  حــدا  القوائــم  مــن 
املــرأة ال يقــل عن امرأة واحدة بعد 

كل ثاثة أعضاء ذكور.

اللجنــة  ســامة،  ســامل  د. 
الشــعبية يف مخيــم الشــاطئ 
بحضور رئيس اللجنة يوســف 

الزعان وأعضائها.
النائــب عــدوان جهــود  ومثــن 
خدماتهــا  عــىل  اللجنــة 
املخيــم،  لســكان  املقدمــة 
الزيــارة  هــذه  أن  مبينــًا 
الواقــع  إىل  للتعــرف  تهــدف 
املعييش والحيايت للمخيم، 
تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
اللجنة الشــعبية واملشــكات 
التي تواجهها، وعاقة اللجنة 
مــع اللجان األخرى ومع وكالة 

غوث وتشغيل الاجئني.
مــن جهتــه اســتعرض الزعــان 
املعيقــات املاليــة والقانونيــة 
يف  اللجنــة  تعانيهــا  التــي 
بــرورة  مطالبــًا  عملهــا، 
اللجــان  اعتبــار  عــىل  العمــل 
املخيــات  يف  الشــعبية 
دون  القانــون  ينظمــه  إطــار 
عــن خدماتهــا  الوكالــة  تخــي 

والتزاماتها.

ْين لدورهم ومشاركتهم في رعاية صلَحْين عشائريَّ
م  المدير العام للشرطة ُيكرِّ
مديري شرطة محافظتي 

الشمال وخان يونس
غزة/ فلسطني: 

كرّم املدير العام للرشطة اللواء محمود صاح يف مكتبه مبدينة عرفات 
للرشطــة، مديــر رشطــة محافظــة خــان يونــس العميــد عــي القــدرة، ومدير 
رشطة محافظة الشــال العقيد مصطفى الرزاينة، لدورها ومشــاركتها 
"شــعث  عائلتــي  بــني  العشــائري  الصلــح  وإمتــام  رعايــة  يف  الفاعلــة 

واملرصي".
وأكــد اللــواء صــاح "أن الرشطــة ســاهمت يف تعزيــز الســلم املجتمعــي، 
العائــات  بــني  العشــائرية  اإلصــاح  لجــان  إنجــاح جهــود  عــىل  وحرصــت 

املتخاصمة يف املحافظتني".
كل  وتذليــل  والقانــون،  األمــن  فــرض  إىل  عمــدت  الرشطــة  "أن  وأضــاف 
والرشعيــة،  القانونيــة  الوســائل  بشــتى  الخافــات  إنهــاء  أمــام  العقبــات 

وتعزيز السكينة العامة بني أبناء شعبنا ".
مــن جانبــه بــنّي العميــد القــدرة أنــه تــم إنهــاء الخــاف القائــم بــني عائلتــي 
"شــعث واملــرصي" بعــد خــاٍف امتــد ألكــرث مــن 16 عامــًا، رعــت خالــه 
أبنــاء  بــني  الصلــح  إمتــام  والقانونيــة  العشــائرية  الجهــات  عــرب  الرشطــة 

العائلتني.
من جانبه ذكر العقيد الرزاينة أن رشطة املحافظة جمعت طريف الخاف 
مــن عائلتــي "دردونــة وقرمــوط" يف مقرهــا مبحافظــة الشــال، وعملــت 
عــىل تســوية الخافــات بعــد اللجــوء إىل التحكيــم الرشعــي، وصــواًل إىل 

اتفاق مبوجبه ٌأعلن عن إمتام الصلح العشائري بني العائلتني.
وكرّم اللواء صاح مديري رشطة املحافظتني، معربًا عن أمله يف أن يعم 
األمن والطأمنينة ربوع الوطن، وزيادة أوارص الرتابط االجتاعي بني أبناء 

شعبنا الفلسطيني.

"الشباب والثقافة" و"الحكم المحلي" ُتقّران 
نظام المجالس الشبابية للهيئات المحلية بغزة

لع على الواقع المعيشي في مخيم الشاطئ لجنة الالجئين بـ"التشريعي" تطَّ
نواب محافظة غزة يبحثون واقع 

المخيمات مع ممثلي اللجان الشعبية

بإشراف "متابعة العمل الحكومي" وبقيمة 3 ماليين دوالر

"عنق الزجاجة".. مشروع لتوسعة واجهة مخيم الشاطئ الغربية 

سرحان: عدة خيارات 
لتعويض المواطنين 

قبل البدء باإلزالة

لجنة شعبية: 
إنجازه ضرورة ملحة 

بسبب االختناقات 
المروريـــة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مثياتهــا منــذ ســنوات. كــا تصاعــدت عمليــات إطــاق النــار بشــكل كبــر عــن الســنوات 
بـــ130 عمليــة يف األشــهر الثانيــة األوىل، مقابــل 98 عــن  املاضيــة )اعــرف االحتــال 
الفرة نفسها السنة املاضية، و19 عن الفرة نفسها سنة 2020(. وباإلضافة إىل ذلك، 
فقــد اتســعت بــؤر املقاومــة يف الضفــة، وظهــرت لهــا معاقــل يف جنــن ونابلــس، وأصبــح 

رجالها أكرث جرأة وظهورًا، بينا اتسعت الحاضنة الشعبية الداعمة لهم.
هــذا الفعــل املقــاوم، مــن ناحيــة ثالثة، أحدث إرباكًا يف حســابات الكيان الصهيوين ويف 
حســابات ســلطة رام اللــه؛ حيــث مل تعــد إجراءاتهــا القمعيــة ُتحــدث التأثــر املطلــوب، 
والغطرســة  فالســلوك  املقــاوم.  العمــل  تصاعــد  وإىل  بــل  عكســية؛  آلثــار  تــؤدي  وإمنــا 
اإلرسائيليــة التــي رافقــت اغتيــال شــرين أبــو عاقلــة مثــًا أحدثــت حالة غضــب عارمة يف 
فلســطن والعــامل؛ كــا أن هــذه الغطرســة التــي رافقــت اعتقــال الشــيخ بســام الســعدي 
أدت إىل تصعيد كبر ومواجهة كبرة مع االحتال قادتها حركة الجهاد اإلسامي )5–7 
آب/ أغســطس 2022(. وهــو مــا ينطبــق عــى الغضــب والتضامــن الشــعبي الــذي رافــق 
اغتيــال إبراهيــم النابلــي ورفاقــه )9 آب/ أغســطس 2022(.. وغرها. كا أن السياســة 
ــع مــن دائــرة االســتياء والغضــب تجاه  القمعيــة والتنســيق األمنــي للســلطة يف رام اللــه وسَّ
دورهــا الخدمــايت للعــدو الصهيــوين، والتــي كان آخرهــا اعتقــال املطــارد مصعــب اشــتية 

يف مدينة نابلس.
قيــادة منظمــة  وبَتســبُّب  الفلســطينية،  بتعّطــل مســار املصالحــة  الرابــع مرتبــط  العنــر 
التحريــر والســلطة الفلســطينية يف إفشــال هــذا املســار، وبحالــة اإلحبــاط الواســعة يف 
الوسط الفلسطيني تجاه هذه القيادة التي فقدت الثقة واملصداقية.. وتزايد القناعات 
بــرورة تغيرهــا كــا تشــر اســتطاعات الرأي؛ مــع تزايد الثقة باملقاومــة ورموزها. وهو 
ما يعني أن القيادة الحالية تفتقر أكرث من أي وقت مىض للحاضنة الشعبية أو "للرشعية 

الشعبية"، وبالتايل فإنها يصعب عليها أن تلقى آذانًا صاغية أو ُيستجاب لنداءاتها.
ويرتبط بذلك عنر خامس متعلق بفشل السلطة الفلسطينية، وتحّولها إىل عبء عى 
الشعب الفلسطيني، وعدم قدرتها عى تلبية حتى االحتياجات "الوظيفية" الخدماتية 
املعيشــية لإلنســان الفلســطيني؛ بحيــث أصبحــت أمثــان االعــراف بالكيــان اإلرسائيــي 
والتعــاون مــع االحتــال وقمــع املقاومــة، أكــر بكثــر مــن املــردود الخدمــايت االقتصــادي 
التــي تحــاول الســلطة أن ُتقنــع الفلســطيني بــه. وبعبــارة أخــرى، فــإن هذه الســلطة يف طور 

"التآكل"، وتفقد كل يوم املزيد من مررات وجودها.
أما فشــل مســار التســوية الســلمية، وانعدام األفق الســيايس، وانهيار حّل الدولتن، فهو 
عنــر ســادس، يدفــع اإلنســان الفلســطيني لالتفــاف بشــكل أوســع حــول خيــار املقاومة 
بكافة أشكالها وعى رأسها الكفاح املسلح، وهو ما تشر إليه استطاعات الرأي أيضًا.

فلســطن  الغربيــة يف  الضفــة  التفجــر يف  عنــارص  الســنة  هــذه  بدايــات  منــذ  تتصاعــد 
كــن أن ُتعــر عــن نفســها  املحتلــة. وهــي قــد تؤســس لبيئــة قابلــة لاشــتعال واالنتشــار، ُيْ
من خال انتفاضة شــعبية، أو اتســاع دائرة املقاومة والعمل املســلح؛ وقد يرافق معها 
ك املنظومة األمنية للسلطة، وعجز آلة القمع اإلرسائيي، واتساع الحاضنة  َوَهن أو تفكُّ
الشــعبية للعمل املقاوم، وانفضاض الجاهر عن مســار التســوية وعن ســلطة رام الله. 
غــر أن هــذه العنــارص إذا مل يتــم إســنادها ودعمهــا وتوجيههــا بالشــكل املناســب؛ فــإن 
فــرص االحتــال اإلرسائيــي والســلطة يف امتصاصهــا وااللتفــاف عليهــا تبقــى قامئــة، كــا 

حدث يف مرات سابقة.
تصاعــد  حيــث  والقــدس؛  األقــى  املســجد  يف  يحــدث  مــا  هــو  التفجــر  عنــارص  أول 
العــدوان الصهيــوين عليهــا بوتــرة غــر مســبوقة؛ وهــي وتــرة مرمجــة وممنهجــة تتوالهــا 
القوى اليمينية والدينية بعد أن هيمنت منذ ســنوات عى الحكم والسياســة يف الكيان 
رهــا يف مجتمعــه. وتلعــب "جاعــات املعبــد" دور رأس الحربــة  الصهيــوين؛ وازداد تجذُّ
يف الرفــع التدريجــي للســقوف، ومراقبــة ردود الفعــل، باتجــاه تكريــس واقــع جديــد عــى 
كروافــع  اليهوديــة  الدينيــة  املواســم  اســتغال  وتحــاول  الفــرص؛  ســنحت  كلــا  الــرض 

ومحطات لتحقيق قفزات جديدة.
وتصّب املســاعي الحالية باتجاه تكريس التقســيم الزماين والتقســيم املكاين للمســجد 
األقــى، و"التأســيس املعنــوي" ملــا ُيســمى املعبــد أو الهيــكل مكان املســجد األقى. 
ولذلــك، يحــاول الصهاينــة اليهــود إدخــال مظاهــر عبــادة يهوديــة يف األقــى كالســجود 
امللحمــي ونفــخ البــوق وإدخــال القرابــن. كــا بلغــت اقتحاماتهــم لألقــى أرقامــًا غــر 
مسبوقة منذ احتال رشقي القدس سنة 1967، فزادت عن 50 ألف مقتحم منذ بداية 

هذه السنة.
ويف املقابــل، فــإن التجربــة مــع االحتــال أثبتــت أن األقــى والقــدس عنر تفجر هائل 
للثــورات واالنتفاضــات، وأن كثــرًا منهــا ارتبــط بالدفــاع عــن األقــى واملقدســات، وكان 
آخرهــا معركــة ســيف القــدس يف أيــار/ مايــو 2021. وهــي معركــة ال يخوضهــا الشــعب 

الفلسطيني وحده، بل تخوضها األمة التي يوحدها املسجد األقى والقدس.
ثــاين هــذه العنــارص هــو التصاعــد الافــت للعمليــات بكافــة أشــكالها. ففــي هــذه الســنة 
أحدثــت العمليــات الفرديــة رضبــات قاســية وصادمــة للمجتمــع الصهيــوين، مثــل عمليــة 
غالــب أبــو القيعــان يف بــر الســبع )22 آذار/ مــارس 2022(، وعمليــة ضياء حارشــة يف 
بني براك )29 آذار/ مارس 2022(، وعملية رعد حازم يف )تل أبيب( )7 نيسان/ أبريل 
2022(، والعمليــة التــي نفذهــا أســعد الرفاعــي وصبحــي أبــو شــقر يف بلــدة إلعــاد قــرب 

)تــل أبيــب( )5 أيــار/ مايــو 2022(.. وغرهــا؛ حيــث أوقعــت عددًا من القتى، مل توقعه 

ورمبــا أمكــن إضافــة عنــر ســابع مرتبــط بحركــة فتــح وانقســاماتها والــراع عــى وراثــة 
رئيســها محمــود عبــاس، وحالــة اإلربــاك والتشــظي التي تعاين منهــا خصوصًا بعد تعطيل 
االنتخابــات ومســار املصالحــة الفلســطينية. هــذا، يف الوقــت الــذي ُتــّر فيــه قيادتهــا 
والتمكــن  الفلســطينية،  الســلطة  وعــى  التحريــر  منظمــة  عــى  اســتمرار هيمنتهــا  عــى 
لشــخصيات ال تحظــى بقبــول لــدى الشــارع الفلســطيني. وهــو مــا يزيــد مــن حالــة الفــراغ 
والقلــق التــي تشــهدها الســاحة الفلســطينية، والخشــية مــن حالــة التنافــس والــا اســتقرار 

التي قد تشهدها الضفة الغربية بعد وفاة أيب مازن.
التفجــر يف  امتصــاص عنــارص  األرجــح إىل محاولــة  عــى  الكيــان اإلرسائيــي  سيســعى 
الضفة الغربية، من خال بعض التسهيات االقتصادية، والساح ملزيد من أبناء الضفة 
الغربية بالعمل يف فلسطن املحتلة 1948. وسيرافق ذلك عى األرجح مع مزيد من 
القمــع والبطــش باملقاومــة ورجالهــا إلحــداث أكــر ردع ممكن؛ كا ســيدفع باتجاه املزيد 
مــن التنســيق األمنــي مــع الســلطة يف رام اللــه، واملحافظــة عــى ما تبقى لها من "ســلطة" 

أو "هيبة" لاستمرار يف مارسة مهامها.
برنامجــه  عــى  األفعــال  ردود  وحــذر  بدقــة  ســيقرأ  االحتــال  فــإن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
التهويــدي العــدواين يف املســجد األقــى والقــدس؛ وســيحاول أن يديــر وترتــه بطريقــة 
ال تصــل إىل تفجــر األوضــاع. ويف الوقــت نفســه، ســراهن الجانــب اإلرسائيــي عــى 
ضعــف الوضــع العــريب وترشذمــه، وعــى اخراقاتــه التطبيعية يف املنطقــة، وحصار قوى 
املقاومــة، وانشــغال العــامل بالحــرب يف أوكرانيــا؛ باعتبارهــا عنــارص تعينــه يف االســتفراد 

بامللف الفلسطيني.
موحــدة،  جبهــة  يف  باالصطفــاف  مــىض  وقــت  أي  مــن  أكــرث  مطالبــة  املقاومــة  قــوى  إن 
وبااللتحــام أكــرث بشــعبها، وبشــعوب أمتهــا؛ وباســتفراغ الجهــد يف الدفــاع عــن األقــى 
القــدس يف مواجهــة  الشــعبية، ودعــم صمــود أهلنــا يف  والقــدس، وتحشــيد املقاومــة 

االحتال.
وهي مطالبة أيضًا بالدفع بعنارص التفجر بشكل إيجايب مبا يخدم املقاومة وبرنامجها، 
وباالســتفادة مــن الفــرص التــي تتيحهــا هــذه العنارص، وتجــاوز املخاطر التــي قد تحملها. 
وهو ما يعني أن معركة الوعي والتخطيط وحســن إدارة املرحلة هي أســاس، إىل جانب 

العمل املقاوم، يف إدارة الراع عى األرض.
وأخــرًا، فــإن رصيــد الثقــة واملصداقيــة هــي رأســال أســاس للعمــل املقــاوم، وهــو مــا 
يعنــي الحــرص عــى التناســب بــن األقــوال واألفعــال؛ وبن التهديدات وبــن القدرة عى 
التنفيذ؛ وانسجام الخطاب اإلعامي والتحرييض مع برامج العمل وإنزالها عى األرض، 

وهو ما يسهم يف يحفظ رصيدها يف قلوب شعبها وأمتها.

تصاعد عنارص التفجري يف الضفة الغربية

محسن محمد صالح

أول عناصــر التفجيــر هــو مــا يحــدث فــي 
المســجد األقصى والقدس؛ حيث تصاعد 
غيــر  بوتيــرة  عليهــا  الصهيونــي  العــدوان 
مسبوقة؛ وهي وتيرة مبرمجة وممنهجة 
تتوالهــا القــوى اليمينيــة والدينيــة بعــد 
الحكــم  علــى  ســنوات  منــذ  هيمنــت  أن 
والسياســة في الكيــان الصهيوني؛ وازداد 
رهــا في مجتمعه. وتلعــب »جماعات  تجذُّ
الرفــع  فــي  الحربــة  رأس  دور  المعبــد« 
التدريجي للسقوف، ومراقبة ردود الفعل، 
باتجــاه تكريــس واقــع جديــد علــى الــرض 
كلمــا ســنحت الفــرص؛ وتحاول اســتغالل 
كروافــع  اليهوديــة  الدينيــة  المواســم 

ومحطات لتحقيق قفزات جديدة.

ولعل ما نشهده اليوم من متهيد لألعياد اليهودية، يؤكد حقيقة املشهد عى األرض. 
ــا لتهويــد  ــا تفصيليًّ فقــد اعتمــدت الحكومــة الصهيونيــة منــذ عــام 2018 مخطًطــا تنفيذيًّ
رشقــي القــدس، وأهــم عنارصهــا الســيطرة عــى األرض الفلســطينية، ورصــدت لذلــك 

مليارات الشواقل، وسخرت له كل فرص النجاح.
بالتوازي مع هذا املخطط، فإن مخططات السيطرة عى املسجد األقى وتهويده تسر 
بوترة متسارعة، فألول مرة منذ عام 1967، حن سيطر الصهاينة عى رشقي القدس، 
بالســجود  يســمى  ومــا  التلموديــة  الصلــوات  ويــؤدون  املســجد  داخــل  األعــام  يرفعــون 
امللحمــي، وبحايــة قــوات االحتــال، بــل إنهــم وألول مــرة يســمحون لليهــود بالخــروج مــن 
أبواب جديدة غر باب املغاربة، حيث خرجوا من باب األسباط والسلسلة، ويخططون 
لتوســعة بــاب املغاربــة مبــا يســم           ح بدخــول اآلليــات، مــا قــد يعنــي دخــول املركبــات 
العســكرية للســيطرة التامــة عــى املــكان عنــد اللــزوم، بــل إنهــم يخططــون أن تصــل أعــداد 
املقتحمن هذا العام إىل أكرث من 50 ألًفا، وهو أكرث من ضعفي عدد العام املايض.

كل ذلــك يــأيت يف إطــار خطتهــم لفــرض التقســيم الزمــاين واملــكاين يف املســجد، كــا 
هو حاصل يف الحرم اإلبراهيمي اليوم، عى طريق الســيطرة الكاملة عى الحرم وهدم 
الكيــان منــذ نشــأته،  قــادة  الرؤيــة صاحبــت  فــإن هــذه  بالطبــع  الهيــكل.  املســجد وبنــاء 
فاملحــاوالت لتحقيــق ذلــك مل تتوقــف يومــا، ولعــل الحفريــات تحــت املســجد األقــى 
التــي بــدأت يف مثانينيــات القــرن املــايض دليــل واضــح عــى هــذه النيــة الخبيثــة، ولكــن 
للبيئــة  تحييدهــم  هــو  وقاحــة،  وبــكل  األنشــطة  هــذه  بتنفيــذ  لهــم  الــذي ســمح  الجديــد 
املحيطة عربيا وإســاميا وإدراكهم أنه لن يكون رد الفعل مقلق بالنســبة لهم حتى عى 
املســتوى الشــعبي، ال ســيا بعدمــا تــم تحطيــم قــدرات شــعوبنا العربيــة واإلســامية يف 

السنوات األخرة.
لعــل أهــم العوامــل يف تأخــر هــذه املخططــات للوصــول إىل محطتهــا األخــرة كانــت 

ــا لتصحيــح املســار  لقــد كانــت القــدس واملســجد األقــى دوًمــا منطلًقــا وعنواًنــا مركزيًّ
كلــا تراجعــت األمــة وضعفــت، وهــذا مــا حصــل يف محطــات عديــدة مــن تاريخنــا، كــا 

حدث يف زمن الحروب الصليبية والغزو املغويل، وهذه املرة لن تكون مختلفة.
فمنذ نشأة الكيان عام 1948 حاول الصهاينة تضليل الجميع وإظهار العنر اإلنساين 
القومي مررا الحتالهم أرضنا وإنشاء دولتهم، ويف الوقت نفسه إخفاء العنر الديني 
يف مرشوعهم، ويف املقابل اســتثمروا جهوًدا كبرة لتحويل الراع من رصاع مع األمة 
اإلســامية حول مقدســاتها، إىل رصاع قومي عريب-إرسائيي ومن ثم رصاع فلســطيني-

إرسائيي، يك يحرموا الفلسطينين من عمقهم اإلسراتيجي العريب واإلسامي، ومن 
ثم يحرمونهم مقدرات ضخمة لصالحهم يف املعركة.

لألســف الشــديد تســاوق بعــض أبنــاء أمتنــا العربيــة واإلســامية مــع هــذا الطــرح، وشــيًئا 
فشــيًئا نفضــوا أيديهــم مــن املســؤولية الدينيــة والقوميــة وحتــى اإلنســانية تجــاه القضيــة 
الفلســطينية وشــعبها، إىل أن وصلنــا إىل مــا يســمى "االتفاقــات اإلبراهيميــة" مــع بعــض 
الــدول العربيــة، حيــث تخلــت متاًمــا عــن مســؤولياتها تجــاه القضيــة الفلســطينية، رغــم 
ســلوكهم  ولكــن  الفلســطيني،  الشــعب  االتفاقيــات هدفهــا مســاندة  هــذه  أن  ادعائهــم 
الفعــي ومــا رصحــوا بــه يف حواراتهــم الخاصة، بأن القضية الفلســطينية مل تعد موجودة 

عى أجندتهم الوطنية ينبئ بعكس ذلك.
يف السنوات األخرة، حيث كشف الصهاينة عن حقيقتهم املتطرفة فانحازت غالبيتهم 
نحــو اليمــن وتــاىش فعليــا اليســار، وســيطرت املجموعــات الدينيــة اليهوديــة املتطرفة 
عــى مفاصــل الكيــان السياســية واملجتمعيــة، وهــذا مــا نلحظه يف تســابق الجميع، مبن 
تريحاتهــم  يف  املتطــرف  الدينــي  اليمــن  إلرضــاء  اليســار،  عــى  املحســوبون  فيهــم 
املــرشوع  لحقيقــة  االنكشــاف  هــذا  الحاليــة،  االنتخابيــة  الحمــات  إطــار  يف  وأفعالهــم 

الصهيوين، با مواربة، مرشوع ديني متطرف، يعيد الراع إىل نصابه الحقيقي.

مقاومــة شــعبنا بــكل أشــكالها، املرابطــون داخــل املســجد عــى مــدار الســاعة، هبــات 
شــعبنا املتكــررة ضــد اإلجــراءات الصهيونيــة وليــس آخرهــا املقاومــة املســلحة التــي كان 
أبرزهــا يف معركــة "ســيف القــدس"، حيــث أدرك الصهاينــة بشــكل واضــح أن املســجد 
األقــى والقــدس ليســا مجــرد خطــًا أحمــر، بــل جــزء مــن عقيدتنــا الدينيــة وأيقونــة ثوابتنــا 
الوطنيــة، ودونهــا فــإن شــعبنا ومقاومتــه جاهــز لدفــع أي مثــن مهــا غــا، حتــى لــو تخى 

عنا الجميع.
وهكــذا فــإن الصهاينــة يصححــون، مــن حيــث ال يــدرون وال يرغبــون وبفعــل متطرفيهــم، 
التاريخــي الصحيــح، معركــة حــول هويــة األمــة  الــراع، ويضعونهــا يف نصابهــا  مســرة 
واملنطقة. وهنا نقول للصهاينة وقادتهم ال يغرنكم ضعف أمتنا واســتبداد الحكام هذه 
األيام، فأمتنا قادرة عى النهوض من جديد رغم كل الجراح، وقد فعلت ذلك أكرث من 

مرة عى مدار تاريخها.
هــذه الجولــة الجديــدة يف املســجد األقــى كفيلة بأن تشــعل حريقــا كبرا يف املنطقة 
وتطلق موجة حرب دينية مفتوحة، فشعبنا ومقاومته لن يسمحوا مبرور هذه االنتهاكات 

مرور الكرام وسيضعون العدو أمام خيارات كلها صعبة.
ختامــا نقــول: يجتمــع قــادة العــامل اليــوم يف األمــم املتحــدة يف الــدورة الـــ77 للمنظمــة، 
والعنــوان األســاس للبحــث هــو الســلم واألمــن الدوليــان، وشــعبنا الفلســطيني أعطى كل 
الفرص لتحقيق األمن واالســتقرار يف املنطقة دون التنازل عن حقوقنا األصيلة بالحرية 

واالستقال والعودة.
فــإن كان هــؤالء القــادة جاديــن يف منــع االنفجــار وتحقيــق االســتقرار، فعليهــم، واحرامــًا 
عبثهــم  ويوقفــوا  الصهاينــة  املتطرفــن  لهــؤالء  يتصــدوا  أن  الدوليــة  والقــرارات  للقانــون 
بالســلم واألمــن الدوليــن، ويجروهــم عــى الكــف عن جرامئهم بحق شــعبنا ومقدســاته، 
خاصة ضد املسجد األقى، ال سيا يف فرة األعياد اليهودية، وإال فإن القادم خطر.

الســيادة عــى القــدس والــذي يعــد خرًقــا واضًحــا ورصيًحــا ملبــادئ القانــون الــدويل 
بتشــكيل جســم  الجــاد  التفكــر  يتطلــب  وهــذا  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  ولقيــم 
قانوين وحدوي من آليات قانونية وفلسطينية وعربية، وذلك للتصدي ملخططات 
االحتــال بتهويــد القــدس، منطلًقــا مــن أســاس القيــم اإلنســانية والقانونيــة لقــرارات 
األمــم املتحــدة بأجهزتهــا كافــة الفرعيــة والرئيســة التــي مــا زالــت ال تعــرف بســيادة 
االحتــال عــى القــدس وال تعــرف باإلجــراءات التي تســتهدف تغيــر الوضع القائم 
وتنفيــذ مخطــط الضــم والســيطرة عــى املدينــة املقدســة، وكذلــك مــا جــاء يف قرار 
مجلس األمن رقم 2334  الذي أعاد تأكيد عدم قانونية إجراءات سلطات االحتال 
االســتيطانية يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، وإن كانــت ســلطات االحتــال قــد 
أهملت القرار واســتمرت يف توســعها االســتيطاين وتهويد األرايض الفلســطينية، 
إال أن هــذا القــرار إىل جانــب غــره مــن القــرارات مثــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 446 
لسنة 1979، إضافة إىل قرار رقم 452 للعام نفسه، الذي قىض بوقف االستيطان 
ــس، ألن يصبح  يف القــدس وعــدم االعــراف بضمهــا، وهي يف مجملها قرارات تؤسِّ

أكــرث  مــن  وهــي  القضايــا املحوريــة،  مــن  األقــى  واملســجد  القــدس  تعــد قضيــة 
القضايــا حساســية يف املعركــة القانونيــة مــع االحتــال اإلرسائيــي، بــل رمبــا هــي 
أعقــد وأهــم وأصعــب القضايــا وذلــك الرتباطهــا بالتنظــر األيديولوجــي للــراع مــع 
املحتل، فالقدس تشكل نواة وبوصلة الحقوق للشعب الفلسطيني، وهي العمق 
وامللمــس الثقــايف والدينــي لــكل املســلمن يف العــامل، ويعــد التهــاون يف الدفــاع 
للشــعب  والحقوقيــة األصيلــة  الدينيــة  الثوابــت واملرتكــزات  لــكل  هــو خرًقــا  عنهــا 
لــدى  الفلســطيني وللمســلمن، لذلــك كان يجــب أن يرتقــي االشــتباك القانــوين 
الحقوقيــن والقانونيــن إىل اشــتباك حقيقــي ســواء عى صعيــد القانون الدويل أو 

القانون املحي والحقوق الخاصة.
انتهــاكات  مــن  املقدســة  واملدينــة  األقــى  املســجد  يف  يحــدث  ملــا  الناظــر  إن 
واملتطرفــن  املســتوطنن  قطعــان  مــن  متكــررة  واقتحامــات  تهويديــة  وسياســات 
الساســة  مــن  بغطــاء  املزعــوم"  الهيــكل  أنفســهم "جاعــات  عــى  يطلقــون  الذيــن 
وحاية من قوات الجيش والرشطة، هو استمرار ملخططهم القديم الجديد بفرض 

البطــان القانــوين لإلجــراءات اإلرسائيليــة مبــدًأ مــن مبــادئ القانــون الــدويل، الــذي 
للقوانــن  املخالفــة  مارســاتها  عــن  االحتــال  لســلطات  مســؤولية  ُيرتــب  ســوف 
الصــادرة  والقــرارات  الــدويل  القانــون  يؤكــد  الفلســطينية.  األرايض  يف  الدوليــة 
عــن الهيئــات الدوليــة ومنهــا الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة، ومجلــس األمــن، 
أن الوضــع القانــوين ملدينــة القــدس يعــد أرًضــا محتلــة، وأن التدابــر اإلرسائيليــة 
املتخذة يف املدينة وخصوًصا بعد ضمها عام 1967 باطلة من الناحية القانونية 
ومخالفــة ألحــكام القانــون الــدويل، وأن كل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا دولــة االحتال 
اإلرسائيي بعد حرب حزيران 1967 لتأكيد السيادة عى كل القدس كانت محل 
ر مــن قبــل األمــم املتحــدة وليــس لها أي أثر قانــوين، وعليه فإن  رفــض وشــجب متكــرِّ
أي قرار أو تصويت أو خطاب رسمي من قبل هيئات األمم املتحدة أو أي خطاب 
دويل يتعلــق مبدينــة القــدس يزعــج االحتال كثًرا لحساســية القضية، وملا تحمله 
القــدس مــن دالالت تاريخيــة وإســامية هــذا هــو األســاس القانــوين الــذي يجــب أن 

نبني عليه وننطلق من خاله املعركة القانونية مع املحتل.

األقىص عنوان االنفجار الكبري القادم

الحماية القانونية للمسجد األقىص 
المبارك من االنتهاكات اإلرسائيلية

د.باسم نعيم

هــذه  تأخيــر  فــي  العوامــل  أهــم  لعــل 
محطتهــا  إلــى  للوصــول  المخططــات 
بــكل  شــعبنا  مقاومــة  كانــت  األخيــرة 
المســجد  داخــل  المرابطــون  أشــكالها، 
على مدار الســاعة، هبات شعبنا المتكررة 
ضــد اإلجــراءات الصهيونيــة وليــس آخرهــا 
المقاومة المســلحة التــي كان أبرزها في 

معركة »سيف القدس«

محمد حمدان القدرة

يؤكــد القانون الدولي والقــرارات الصادرة 
الجمعيــة  ومنهــا  الدوليــة  الهيئــات  عــن 
ومجلــس  المتحــدة،  لألمــم  العموميــة 
األمن، أن الوضع القانوني لمدينة القدس 
يعــد أرًضا محتلة، وأن التدابير اإلســرائيلية 
بعــد  وخصوًصــا  المدينــة  فــي  المتخــذة 
الناحيــة  مــن  باطلــة   1967 عــام  ضمهــا 

القانونية ومخالفة ألحكام القانون 
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"األشغال" تكشف تطورات اإلعمار وآلية التسجيل في المدن المصرية
غزة/ فلسطني: 

كشــف وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ناجــي 
رسحــان، عــن آخــر تطــورات ملــف إعــادة إعــار قطــاع 

غزة وآلية التسجيل باملدن املرصية.
وأكــد رسحــان، يف حديــث إذاعــي، أمــس، أن عمليــة 
أّن جميــع  اإلعــار مســتمرة ومل تتوقــف، ُمشــرًا إىل 
مــن  وجــزء   2021 عــدوان  يف  املترضريــن  أســاء 
تعويــض  لهــا  ســيكون  الســابقة  العدوانيــة  الحــروب 

خالل الثالثة أشهر القادمة.
ا مع القطريني  وقال: "لدينا أساء من املترضرين كليًّ
وســيتم الدفــع لهــم قريبــًا"، الفتــًا إىل أّن هنــاك حوايل 
ــا وتــم التوافــق عليهــا  12 عــارة ســكنية متــرضرة جزئيًّ

مع القطريني.

وبــني رسحــان، أنــه مــن املتوقع مع بدايــة العام القادم 
أّن ُتعلــن أســاء جديــدة للتعويــض، مضيًفــا: "قدمنــا 
تعويضــات بقيمــة 30 مليــون دوالر لــأرضار الجزئيــة 

من أصل 42 مليون دوالر من عدوان 2021.
ونبــه إىل عــدم وجــود مانحــني للمترضريــن أصحــاب 
املبالــغ أقــل مــن 1000 دوالر بســبب تركيزهــم عــى 
تعويض األرضار البليغة، موضًحا أنه تم إرســال ملف 
األرضار فــوق 1000 دوالر لعــدة جهــات، معرًبــا عــن 

أمله يف أن يكون هناك انفراجة بتوفر متويل لها.
وبشــأن آليــة التســجيل للمــدن املرصيــة، قــال رسحــان 
إّنــه بعــد االنتهــاء مــن بناء الوحدات الســكينة، ســُيعلن 
رابط يتم من خالله التســجيل لالســتفادة من الشــقق 
وفــق معايــر محــددة، وســيتم بعدهــا اختيار األســاء 

بنظام القرعة ملن تنطبق عليها الرشوط.
وأضــاف أن املشــاريع املرصيــة الثالثــة تســر بشــكل 
كامــل  بشــكل  فيهــا  العمــل  انتهــاء  متوقًعــا  متفــاوت، 

منتصف العام املقبل.
الســكنية  العــارات  أن مجمــوع  إىل  وأشــار رسحــان، 
للمشاريع املرصية بلغ 117 عارة، بإجايل 2500 
وحــدة ســكنية موزعــة عى ثالثــة أماكن، وهي "دار1" 
يف مدينة الزهراء تشمل 73 عارة سكنية، و"دار2" 
22 عــارة، و"دار3" يف  يف منطقــة الكرامــة تشــمل 

املدرسة األمريكية تشمل 22 عارة.
وأوضــح أن الــوزارة تنتظــر إمتــام االتفاق مع املرصيني 
حــول اآلليــة التي تم وضعها لالســتفادة من الوحدات 

السكنية باعتبارهم رشكاء يف مرشوع اإلسكان.

متلقو الشؤون االجتماعية مستاؤون من 
تلكؤ حكومة اشتية في صرف مخصصاتهم

غزة/ رامي رمانة:
عــر منتفعــو شــؤون اجتاعيــة يف قطــاع غــزة عن 
رام  تلكــؤ حكومــة  جــراء  مــن  الشــديد،  ضجرهــم 
اللــه، يف رصف مخصصاتهــم املاليــة، عى حني 
أن االتحــاد األورويب حــول مســاهمته إىل خزينــة 

وزارة املالية.
وشــدد املنتفعــون عــى أن أوضاعهــم املعيشــية 
مل تشــهد لهــا مثيــاًل يف الســوء، فهــم مل يتلقــوا 

حقوقهم املالية منذ العامني تقريبًا.
عــدد  يبلــغ  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  وحســب 
األرس التــي تتلقــى مخصصــات ماليــة 117 ألــف 
ألــف  ألــف أرسة يف قطــاع غــزة، و36   81 أرسة؛ 

أرسة يف الضفة الغربية.
يقــول املنتفــع يونس عبد الله: "يكفي اســتهتاًرا 
الشــؤون  مســاعدة  أن  يدركــون  أال  مبعاناتنــا، 
االجتاعيــة هــي طــوق نجــاة لنــا يف هــذا الوضــع 

املعييش البائس".
أرس  "نحــن  "فلســطني":  لصحيفــة  القــول  وتابــع 
معدومــة الدخــل، معيلــة ألرس بهــا مــرىض وطلبــة 
بالديــون  مثقلــون  إننــا  بــل  وجامعــات،  مــدارس 

ومالحقني ألصحابها".
التــي كانــت  وتتفــاوت قيمــة املســاعدة املاليــة 
ترصفهــا وزارة التنميــة االجتاعية للمنتفعني من 
أرسة ألخــرى حســب حجمهــا وإعالتهــا، واملبالــغ 

ترتاوح )1800-700( شيقل لكل منتفع.
من جهته يرتقب املواطن عيل عطوة )50عامًا( 
املصــاب بالــكى موعــد رصف مخصصــه املــايل 

بفارغ من الصر.
يعتــاش  أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  عطــوة  وبــني 
أرستــه  إلطعــام  الخــر  أهــل  مســاعدات  عــى 
املكونــة مــن 12 فــردًا. ولفــت إىل أنــه يقطــن يف 
وأن  مربعــًا،  مــرًتا   20 تتعــدى مســاحته  ال  منــزل 

املنزل املتواضع يفتقر ألدىن مقومات الحياة.
املتكــررة  محاوالتــه  عــن  حزينــة  بنــرة  ويتحــدث 
إقنــاع بناتــه يف املرحلــة الدراســية االبتدائيــة أن 
يلتــزم وعــده لهــم رشاء ثياب جديدة وأن ُيواظب 

الله.
يجــدر اإلشــارة إىل أن مفــوض عــام وزارة التنميــة 
االجتاعيــة بغــزة لــؤي املدهــون، ســبق أن رصح 
دفعــة  رصف  ســيتم  بأنــه  الحــايل  الشــهر  مطلــع 
مــن مخصصــات الشــؤون لــأرس الفقــرة، خــالل 
ســبتمر  وشــهر  يحــدد موعــدا،  أن  الشــهر، دون 

أوشك عى االنتهاء.
لنفــس  الــرصف ســيكون  إن  وقــال يف ترصيحــه   
األرس التــي رُصِف لهــا جــزء مــن دفعــة مخصصات 
رفعــوا  أنهــم  إىل  الفتــا  أشــهر،  قبــل  الشــؤون 
الكشــوفات لــوزارة املاليــة التــي ســتحدد املوعد 
ثانيــة  دفعــة  رصف  ســيتم  أنــه  وأوضــح  للــرصف، 
مــن  املقبــل  ديســمر  شــهر  يف  الفقــرة  لــأرس 

العام الجاري.
بــنّي  لــأرس،  املســتحقات  رصف  بخصــوص  أمــا 
املدهــون أنــه لــن يتــم رصف الدفعــات التي تأخر 
رصفها يف األعوام السابقة، نتيجة األزمة املالية 

التي عانتها حكومة رام الله.
االقتصاديــة يف  األوضــاع  أن  اإلشــارة إىل  تجــدر 
قطــاع غــزة جــدًا صعبــة إذ ترتفــع معــدالت الفقــر 

والبطالة إىل مستويات قياسية.

عــى إعطائهــن مرصوفهن املدريس دون تقطع، 
رشيطة استالمه مخصص الشؤون االجتاعية. 

مــن جهتــه أوضــح املتحــدث باســم الهيئــة العليــا 
الشــؤون  ومنتفعــي  فقــراء  بحقــوق  للمطالبــة 
عــى  مــى  أنــه  املغــريب  صبحــي  االجتاعيــة 
منتفعي الشؤون االجتاعية 23 شهرًا مل يتلقوا 

مخصصاتهم.
خــالل  أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  املغــريب  وبــني 
لهــم  اللــه  رام  حكومــة  قدمــت  الفــرتة  تلــك 
أرسة  لــكل  تتعــدَّ  مل  بســيطة  ماليــة  مســاعدات 

)1000( شيقل.

بــاإلرساع يف  وطالــب املغــريب حكومــة رام اللــه 
رصف املخصصــات قبــل نهايــة الشــهر الجــاري، 
الفــرتة  عــن  بــل ورصف املخصصــات املرتاكمــة 
ال  املاليــة  الحقــوق  أن  إىل  مشــرًا  املاضيــة، 

تسقط بالتقادم.
يف  األورويب  االتحــاد  باســم  املتحــدث  وأكــد 
"فلســطني"  لصحيفــة  عثــان  شــادي  فلســطني 
بــرصف  الخاصــة  املاليــة  املســاهمة  تحويــل 
مخصصات الشــؤون االجتاعية 2022 والبالغة 
قيمتهــا 28 مليــون يورو لخزينة وزارة املالية برام 

المطالبة بإنشاء أرض دائمة 
للمعارض وجدولة الفعاليات سنويًا

غزة/ رامي رمانة:
طالــب متحدثــون مــن القطــاع الخاص، بإنشــاء أرض دامئــة للمعارض يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى غــرار الــدول الخارجيــة، والعمــل عــى 
جدولــة الفعاليــات ســنويًا مــن أجــل تحقيــق األهــداف األساســية الراميــة 
إىل ترويــج املنتجــات املصنعــة محليــًا وفتــح آفــاق تعــاون تجــاري بــني 

امُلنتج وامُلصنع.
وأشــاروا إىل أن املعــارض االقتصاديــة والتجاريــة أضحــت اليــوم صناعــة 
يهتم بها الجميع، وإحدى الوســائل الرئيســة للتطوير االقتصادي وتنمية 

املوارد املالية والبرشية.
"إن  الطبــاع:  د.ماهــر  غــزة  وصناعــة  تجــارة  لغرفــة  العــام  املديــر  وقــال 
املعــارض ُتعــد وســيلة هامــة لتعريــف املســتهلك باملنتجــات املحليــة 
واحــد  مــكان  يف  املنتجــات  تلــك  تضــع  املعــارض  إن  إذ  واملســتوردة 

وتحت سقف مشرتك أمام املستهلك".
وأضاف الطباع لصحيفة "فلســطني" أن املعارض املقامة يف فلســطني 
تحتــاج إىل جدولــة فعالياتهــا عــى غرار املعــارض التي تقام يف الخارج، 

وأن ذلك يأيت عر التفاهم بني الجهات الحكومية والقطاع الخاص". 
ومل يخــِف الطبــاع تداعيــات األوضــاع األمنيــة والسياســية التــي تشــهدها 
الساحة الفلسطينية عى انتظام املعارض، وحاجتها إىل دعم حكومي 

ورعاية كرى الرشكات وجهات مانحة.
وأشــار الطبــاع إىل أرض املعــارض الخاصــة بغرفــة تجــارة وصناعــة غــزة، 
مبينًا أن مســاحتها اإلجالية 20 دومنًا زراعية يف محررة نتســاريم، وأنه 
جــرى اســتثار 3 دومنــات منهــا بصــورة مبدئيــة، إذ مــن املرجــح أن تنفــذ 

أوىل فعالياتها مطلع العام املقبل.
مــن جهتــه قــال مديــر مركــز التجــارة الفلســطيني "بــال تريــد" بغــزة محمــد 
سكيك، إن املعارض أداة مهمة لتعزيز ثقافة استهالك املنتج املحيل 

وبالتايل ال بد من العمل املشرتك من أجل تعزيزها وتنظيمها.
مــن  لعديــد  زيارتــه  خــالل  مــن  أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  ســكيك  وبــني 
املعارض حول العامل تبني له أن املعارض تظهر إنتاجية الدول وثقافتها 

وعادتها وتقاليديها أمام الزائرين من مختلف أصقاع العامل.
ولفــت إىل أن املعــارض إن جــرى االهتــام بهــا فإنهــا تعــد مصــدر دخــل 
جيًدا للدولة ألنها تشــجع عى زيادة املبيعات والتشــبيك االقتصادي، 
كا أنها تساهم يف جلب إيراد مايل خارجي عر من الزائرين للمعارض 

وتنشط القطاعات االقتصادية األخرى يف الدولة.
إن  معيلــق:  أبــو  نبيــل  م.  األســبق  املقاولــني  اتحــاد  رئيــس  قــال  بــدوره 
املصانــع  وأصحــاب  األعــال  رجــال  متكــني  يف  تســاهم  املعــارض 
والــرشكات مــن االطــالع عــى أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة يف مجــال 
تنظــم  أن  ينبغــي  وبالتــايل  الصناعــي،  والتخطيــط  والخدمــات  اإلنتــاج 
تلــك  خــالل  املقدمــة  األســعار  تكــون  وأن  ثابتــة،  وبتواريــخ  باســتمرار 

املعارض يف متناول الجميع.
وبــني أبــو معيلــق يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني" الــدور الكبــر الــذي 
تلعبــه املعــارض يف إفســاح املجــال أمــام أصحــاب املشــاريع الصغــرة 
والرياديــة، مؤكــدًا يف الوقــت نفســه أهميــة أن يتخلــل املعــارض نــدوات 

وورش عمل تخدم أهداف املعرض.
وأكــد أبــو معيلــق أن املعــارض االقتصاديــة والتجاريــة تحولــت لصناعــة 
يهتم بها الجميع، وأنها واحدة من الوسائل الرئيسة للتطوير االقتصادي 
وتنمية املوارد املالية والبرشية، بل إنها من أدوات اإلصالح االقتصادي 
واالجتاعــي الــذي بــدوره ينعكــس إيجابــًا عــى حيــاة املواطــن وأعــال 

القطاع الخاص والعام.
مــن  عريضــة  أطيــاٌف  املعــارض  يــؤم  أن  أهميــة  إىل  معيلــق  أبــو  وأشــار 

القطاعات خاصة فئة الشباب، وطلبة الجامعات، واملدارس واملرأة.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/762(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: عبر 
موىس سامل الجرف من سكان غزة هوية رقم 931653406 بصفتها وكياًل 

عن: نبيل عيل محمد الجرف
مبوجــب وكالــة رقــم: 01/2021-20211202 صــادرة عــن الســعودية جــدة 

مصدقة من الخارجية 2021 / 15416
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف

القطعة 233 القسيمة 8 املدينة عبسان
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ: 25 /2022/9م
مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/764(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد نايــف عثــان رشاب مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 900821232 
بصفتــه وكيــال عــن: عــالء حيــدر يوســف رشاب بوكالتــي عــن والــدي حيــدر 

يوسف احمد رشاب 
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 11326  صادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 5078 القسيمة 1 املدينة الشوكة

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 25 /2022/9م
مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2022/1128
يف الدعوى رقم 2022/1073

املســتدعي / جــال مصطفــى حامــد العقــاد مــن خــان يونــس بالقــرب مــن 
مســجد الســعيد هويــة رقــم )410044382( باألصالــة عــن نفســه وبوكالتــه 
عــن محمــد عــيل مصطفــى العقــاد باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة 
والده ومحمد أحمد محمد األسطل باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 
والدته وفايقة مصطفى حامد العقاد وباقي ورثة والده خاصة ورثة املرحوم 

حامد مصطفى حامد العقاد عدا املدعى عليهم.
وكيله املحامي/ محمد عمر عرفات - عبسان الجديدة 

املســتدعى ضــده / جمعــة مصطفــى حامــد العقــاد مــن خــان يونــس وســط 
شارع مخبز الحلو متفرع عن شارع جال عبد النارص واملقيم يف بريطانيا.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2022/1128 - يف الدعوى رقم 2022/1073

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي أقام عليك الدعوى 
رقــم 2021/1252 وموضوعهــا تقســیم أمــوال مشــرتكة لــدى محكمــة صلــح 
خــان يونــس اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى املرفــق لكــم نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة. لذلــك يقتــي حضــورك إىل هــذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة، كــا 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا  تــودع قلــم املحكمــة ردك  أن  يقتــي 
مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة، علــا بأنــه تحــدد جلســة األحــد املوافــق 
2022/10/2م لنظــر الدعــوى، ويكــون معلومــا لديــك أنــك إن تخلفــت عــن 

ذلك يجوز للمستدعي السر يف الدعوى حسب األصول.
رئيس قلم محكمة صلح خان يونستحريرا يف: 2022/9/12 م.

أ. أحمد جالل مهدي

دولة فلسطني
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان السيد/ رشيف سعيد حسن البع قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه تســجيال 
مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او التعدي 
عى حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة االرايض 

خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: رشيف سعيد حسن البع – بيت حانون 

2 - اسم املدينة او القرية: بيت حانون 
3 -اسم موقع االرض: بيت حانون 

4 - رقــم القســيمة: 29"ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن( ، رقــم القطعــة:89 
/ 77 "ماليــة " )حســب ادعــاء املواطــن(، املســاحة:612 م2  الحصــة: كامال  

نوع األرض: مري
5 - الحدود مبوجب املخطط:

الرشقي: شارع عام الكرامة  - الغريب: شارع عام صالح الدين 
الشايل: خديجة ديب احمد املرصي 

الجنويب: محمد فهمي جمعة املرصي
6 - كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي الــت اليــه بالــرشاء مــن عصــام 
واميــن ومحمــد واحمــد أبنــاء/ فهمــي جمعــة مصطفــى املــرصي وورثــة منــر 
فهمــي جمعــة مصطفــى املــرصي والتــي الــت اليهــم بعقــد هبــة مــن مورثهــم 
العامــة  اإلدارة  لــدى  باســمه  واملســجلة  املــرصي  مصطفــى  جمعــة  فهمــي 

دائرة التسويةلرضيبة األمالك بوزارة املالية 
اإلدارة العامة للمساحة
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نقل األسري صالحة  ... 

فصائــــــل املقاومــــــــة ... 

استشهـــاد شـــــاب بنابلـــس ... 

أنــا املواطــن /    ســيف الديــن فتحــي أســعد      عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  802526244       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد خالــد محمــد عابــد عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  401958673فالرجــاء  الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / أدهــم جهــاد خــر ابــو وردة   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 800202673 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حليمــه صالــح محمــد النجــار  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٨٠٤٥٩٨٩٢٨      الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد وائل يحيى مهاين عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم 407092956 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  ســكر  محــارب  منــذر  محمــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    405891896 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   منذر بشري كامل زويد    عن فقد هويتي 
الرجــاء ممــن يجدهــا أن      901259358 الرقــم     وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تامــر رضــوان زيك العطــار عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  926660713فالرجــاء  الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــرح ادهــم عمر حجاج عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   408772226 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   زكريا رجاء احمد الحاج احمد   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  409300605 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / هشــام عــي خليــل أبــو جــراد  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 926719527 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / رامــي مصطفــي رشــاد زايــد  عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم ٩٠١٢٥٠٥٨٩ الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ارزاق عــي عــي الشــراوي   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 802962399 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / جهــاد زيــاد عبد اللطيف الشــعراوي  عن 
ممــن  الرجــاء   801012543 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رشهان نبيل عبد ابو الجديان    عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  802267021     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ناجــي فــؤاد فصــل دلــول    عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802673558 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ شــاكر نافذ محمد العجلة   عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   421138827 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ فهمي عي الراوي  عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم 404768178 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فاطمــه نــازك عــي العزازي  عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء     400205498 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ زكية جريل صالح السودة  عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء      911080885 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســوزان جميــل خالــد االقــرع    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   951476043   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد عيــد ســليامن ابــو مــايض      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  803000918     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ماهــر عمــر محمــد الرياحــي  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم      ٩٠٥٥٨٦٨٧١      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمود يونس حســن ابو جبل  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 907095236 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زينــب محمــد عيــى ذيب مســعود عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801431149     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   جامل عبد محمد زهد  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    912276482     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جواهــر رمضــان عبــد ربــه خــر  عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    402272264    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ احمــد ســعيد عبــد العزيــز عبــد املحســن ســكان/ رفــح هويــة رقــم 
)914634068( أنني فقدت الشيك الذي يحمل رقم 30000010 والبالغ 

قيمتــه 4500 شــيكل واملســتحق بتاريــخ 2021/12/20 والصــادر مــن بنــك 
اإلنتــاج الفلســطيني، وبحثــت عنــه ومل أجــده، فعــى مــن يجــده أن يســلمه 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد شيكات
 / الهويــة  ورقــم  غــزة  ســكان/  مــن  عيــاد   محمــود  طلــب  جــامل  أنــا/  أعلــن 
922705868 أننــي فقــدت 6 شــيكات واملســحوبن لــدى بنــك فلســطن 

واملجلســن باســم رشكة حنونه للتجارة واملقاوالت وتحمل مشــتغل مرخص 
 )$ 5000( الــدوالر األمريــي والشــيكل وقيمتهــم  )563112572( بعملــة 

ألــف وخمســامئة شــيكل وال  و)1500 شــيكل(  أمريــي  خمســة آالف دوالر 
أعرف تاريخ استحقاقهم وتم البحث عنهم ومل يتم العثور عليهم، فعى من 

يجدهم أن يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

مخيــم بالطــة يف مدينــة نابلــس شــامل الضفــة الغربية املحتّلــة. ويعّد 
"العــزل االنفــرادي" أحــد أقــى أنــواع العقــاب الــذي متــارس ســلطات 
ســجون االحتالل بحق األرسى، إذ يتّم مبوجبه وضع األســري يف زنزانة 
ضيقــة جــًدا، تفــوح منهــا رائحــة كريهــة جــًدا، ويحرم مــن أي تواصل مع 

العامل الخارجي.

مستوطنة يف النقب تتعرض 
إلطالق نار للمرة الرابعة خالل أيام

النقب املحتل/ فلسطن:
النقــب املحتــل لعمليــة  أمــس، مســتوطنة شــامل  تعرضــت مســاء 

إطالق نار للمرة الرابعة خالل أيام. 
ووفقــًا للقنــاة )12( العريــة، فــإن مســتوطني مســتوطنة "كرميــت" 
شــامل النقب أبلغوا عن إطالق نار باتجاه املســتوطنة؛ ما أدى إىل 

إصابة أحد املنازل. 
وقــال أحــد املســتوطنن: "رأيــت الرصــاص يــرب يف بيتــي، وكان 
من املمكن أن ينتهي الحدث بشكل مختلف إذا أصابت الرصاصة 

أحد األشخاص" مطالبًا رشطة وجيش االحتالل بالتحرك. 
وأكد للقناة العرية أن هذا هو املنزل الرابع الذي أصيب يف نفس 

الشارع يف األيام القليلة املاضية. 
وقالــت وســائل إعــالم عريــة، إن أجهــزة األمــن والرشطــة االحتالليــة 
القــدس  مدينــة  يف  خاصــة  قصــوى،  تأهــب  حالــة  يف  وضعــت 
املحتلــة، خــالل إجــازات األعيــاد التلمودية التي بدأت مســاء أمس، 

وتستمر حتى منتصف ترشين األول/أكتوبر القادم. 
وأفــاد موقــع )0404( العــري أن "هــذا القرار جاء عى خلفية موجة 
التصعيد األمني يف الضفة الغربية، ويف ضوء التحذيرات بإمكانية 

وقوع عمليات جديدة ضد أهداف إرسائيلية".

األسري حسام عابد من جنني يدخل 
عامه الـ20 يف سجون االحتالل

جنن/ فلسطن: 
دخل األســري حســام عابد )40 عاما( من بلدة كفر دان غرب مدينة 

جنن، أمس، عامه الـ20 عى التوايل يف سجون االحتالل.
وذكر مدير نادي األسري يف جنن منترص سمور، أن قوات االحتالل 
اعتقلــت األســري عابــد بتاريــخ 25/09/2003، وأصــدرت محكمــة 
االحتــالل بحقــه حكــام بالســجن املؤبــد ثــالث مــرات، إضافة إىل 55 
عاما ونصف العام، بذريعة مقاومة االحتالل واملساعدة يف تنفيذ 

عمليات استشهادية.
وأشــار إىل أن األســري عابــد يقبــع حاليــا يف ســجن "رامــون"، وكانــت 

قوات االحتالل قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.

"شــعبنا عــى امتــداد الوطــن، مــن رفــح حتــى الناقــورة، ومــن البحــر إىل 
النهــر، ســيواصل املقاومــة، بــكل عــزم وإرصار، وليرتقــب االحتــالل الــذي 
يتوعد األقىص باالقتحامات والعربدة، غضب شعبنا دفاًعا عن املسجد 

األقىص، وتصدًيا ملحاوالت اقتحامه وتدنيسه".
وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا 
نحــو الصعــود واســتمرار املواجهــة يف وجــه االحتــالل وعدوانــه عــى أرضنــا 
ومقدســاتنا. وقالــت الحركــة يف بيــان: إن "جرائــم القتــل واالغتيــال لن تنال 
الســاحات  كل  االشــتباك يف  وســيبقى  املتصاعــدة،  وثورتــه  شــعبنا  مــن 
العــدو ومســتوطنوه يف مرمــى رصــاص  عنــوان املرحلــة، وســيبقى جنــود 

املقاومن األبطال، ولن ينعموا باألمن واألمان عى أرضنا".
من جهتها، شــّددت الجبهة الشــعبّية لتحرير فلســطن، عى أّن كل جرائم 
االحتالل لن تثني أبناء شعبنا عن االستمرار يف التصّدي لقوات االحتالل 
يف امُلخّيــامت والقــرى واملــدن الفلســطينّية، داعيــًة أبنــاء شــعبنا الصامــد 
يف كل مــكان وقــواه الفاعلــة لالســتمرار يف االشــتباك مــع االحتــالل يف 

جميع أماكن التواجد ونقاط االحتكاك.
ــدت الجبهــة يف بيــان، أّن املقاومــة بــكل أشــكالها هي خيار شــعبنا للرد  وأكَّ
عــى جرائــم االحتــالل، وهــي درع شــعبنا وســيفه القاطــع اتجــاه عصابــات 
املســتوطنن وجيش اإلجرام، ما يســتوجب تصعيد املقاومة وأن َتَتّحول 

كل مناطق التامس والحواجز إىل كتلة لهب تحت أقدام الصهاينة.
وحيت حركة املقاومة الشعبية، كل الشباب الرشفاء واملخلصن "الذين 
رفضوا الذل والهوان واالنصياع لنداءات االستسالم ودعوات إلقاء السالح 
اســتمرار  معلنــن  األشــهاد  رؤوس  عــى  األصليــة  بنادقهــم  ورفعــوا   )...(

الكفاح ومواصلة النضال حتى تحرير األرض ودحر االحتالل".
وباركــت حركــة املجاهديــن، "الســواعد الطاهــرة يف نابلــس البطولة وضفة 
اإلبــاء التــي تشــتبك مــع العــدو، لتثبــت عجــز الصهاينــة واعوانهــم عن كرس 

إرادة شبابنا ومقاومينا". 
القــوة  لغــة  إال  يفهــم  ال  املجــرم  العــدو  "هــذا  بيــان:  يف  الحركــة  وقالــت 
واملواجهة، فطريق االشتباك واملواجهة هو أنجع الطرق يف لجم غطرسة 

االحتالل وبطشه املتواصل بحق شعبنا وأرضنا".
وأكــدت حركــة األحــرار أن املقاومــة هــي خيــار شــعبنا للتحريــر، وأنهــا يف 
تصاعد وجاهزة لتقديم كل ما يلزم من أجل الخالص من االحتالل، داعية 
شــباب وثــوار ضفتنــا الباســلة وقدســنا العظيمــة لالنتفــاض بــكل مــا بيدهــم 

من أدوات يف وجه االحتالل.
وقالــت يف بيــان: إن هــذه االشــتباكات البطوليــة تؤكــد أن املقاومــة ورغــم 
الواقــع  هــذا  لتجــاوز  بقــوة  تعمــل  املزدوجــة  األمنيــة  واملالحقــات  القمــع 
املرير وتفرض معادالت جديدة لإلثخان باالحتالل والتصدي القتحاماته.

شــويي  منــار  املقدســية  الصحفيــة  عــى   
وأجرتهــا عــى الخــروج من املســجد األقىص، 
كام منعت سيارة إسعاف من دخول األقىص 
مــن بــاب األســباط ُتِقــلُّ متــوىف للصــالة عليــه 

يف املسجد.
أمــس،  ليلــة  أدوا  املســتوطنن  مئــات  وكان 
يف  اســتفزازية،  ورقصــات  تلموديــة،  طقوســا 

منطقة حائط الراق.
دعواتهــا  املتطرفــة  الجامعــات  وتواصــل 
لتنفيــذ اقتحامــات واســعة للمســجد األقــىص 
الســنة  بـــ"رأس  لالحتفــال  غــٍد،  ويــوم  اليــوم 
العرية"، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط 
واالعتــكاف يف املســجد األقــىص، للتصــدي 

القتحامات املستوطنن.
ورفعــت رشطــة االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، 
حالــة التأهــب إىل الدرجــة القصــوى، ودفعت 
شــوارع  يف  لالنتشــار  عنارصهــا  مــن  بــاآلالف 
البلــدة  وداخــل  مبحيــط  والســيام  املدينــة 

القدمية مع بدء موسم األعياد اليهودية.
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، وفــق 
االحتــالل  رشطــة  أن  "صفــا"،  وكالــة  ترجمــة 
نــرشت اآلالف مــن عنارصهــا يف أماكــن مكتظة 
بالقــدس، مــع ورود عــرشات اإلنــذارات بتنفيــذ 
العمليات، ويف ظل استمرار التوتر يف مناطق 

الضفة الغربية املحتلة، وخاصة شاملها.
الضفــة  يف  قواتــه  االحتــالل  جيــش  عــزز  كــام 
بكتائــب إضافيــة، ونــرش املئات من جنود لواء 
جــوالين مبنطقــة نابلــس األكــر ســخونة خــالل 

الفرتة األخرية.
ومــن املقــرر أن تنطلــق عــرشات الحافــالت من 
املســجد  نحــو  املحتــل  الفلســطيني  الداخــل 
األقىص اليوم، للرباط فيه، ضمن حشد يجري 

القتحامــات  والتصــدي  املســجد  عــن  للدفــاع 
ومخططات االحتالل ومستوطنيه.

ودعــت رشطــة االحتالل، أمس، املســتوطنن 
إىل  حضورهــم  خــالل  الســالح،  حمــل  إىل 
الكنــس خــالل "رأس الســنة العريــة"، خاصــة 

يف مدينة القدس املحتلة.
أمــس،  صبــاح  منــذ  االحتــالل  رشطــة  ونــرشت 
القــدس  يف  خاصــة  عنارصهــا  مــن  اآلالف 
وقــوات  الرشطــة  قــوات  وعــززت  املحتلــة، 
حــرس الحــدود بــآالف العنــارص التــي انتــرشت 
حــول أســوار البلــدة القدميــة وداخــل القــدس 
للمســجد  املؤديــة  والطرقــات  القدميــة، 

األقىص، ورشق املدينة املحتلة.
ثكنــة  إىل  القــدس  االحتــالل  رشطــة  وحولــت 
عنارصهــا  مــن  اآلالف  ونــرشت  عســكرية، 
وقواتهــا وحــرس الحــدود يف شــوارع وطرقــات 
القدميــة  البلــدة  يف  وتحديــدا  املدينــة، 
والطرقات املؤدية إىل ســاحة الراق، ومحيط 
العســكرية  الحواجــز  ونصبــت  األقــىص، 

واملتاريس.
عــى  إجراءاتهــا  االحتــالل  رشطــة  وشــددت 
أبــواب األقــىص، وفرضــت قيــودا عــى دخــول 
احتجــزت  كــام  للمســجد،  الفلســطينين 

هويات الوافدين للمسجد ودققت فيها.
شــامال  إغالقــا  االحتــالل  جيــش  فــرض  كــام 
عــى الضفــة الغربيــة، ومعابــر قطــاع غــزة، بدءا 
يــوم  ليلــة  منتصــف  وحتــى  أمــس،  عــرص  مــن 
غــٍد وبعــد غــٍد، كــام قــررت ســلطات االحتــالل 
إغــالق الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف يف مدينــة 

الخليل، بحجة األعياد اليهودية.
هدم منزل

إىل ذلــك، أجــرت ســلطات االحتــالل أمــس، 

مقدســيا عــى هــدم منزلــه ذاتيــا، بحجــة عــدم 
الرتخيــص، فيــام أصبحــت أرستــه املكونــة مــن 

مثانية أفراد بال مأوى.
وأفــادت مصــادر محليــة أن "املقــديس فريــد 
بــاب  قــرب  الواقــع  منزلــه،  بهــدم  رشع  جابــر، 
األســباط ذاتًيا، تجنًبا للغرامات الباهظة التي 
تفرضهــا ســلطات االحتــالل يف حــال هدمتــه 

آلياتها".
تعجيزيــة  رشوطــا  االحتــالل  بلديــة  وتفــرض 
عــى  املقدســين  لحصــول  طائلــة  ومبالــغ 
عليهــا  املوافقــة  متتــد  التــي  الرتاخيــص، 
لســنوات طويلــة، وتجرهــم عــى تنفيــذ هــدم 

منازلهم أو جزء منها ذاتيا.
وتســبب جنــود االحتــالل اإلرسائيــي باحــرتاق 
منزل يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص 
املبارك يف القدس املحتلة، إثر إطالق قنابل 
الغــاز والصــوت عــى منــازل املواطنــن خــالل 

مواجهات اندلعت يف البلدة.
املواجهــات  بــأن  محليــة،  مصــار  وأفــادت 
تايــه،  وأبــو  اللــوزة  عــن  حيــي  يف  اندلعــت 
أطلقــت خاللهــا قــوات االحتــالل قنابــل الغــاز 
صــوب  الصــوت،  وقنابــل  للدمــوع،  املســيل 
املواطنــن ومنازلهــم، مــا أدى الحــرتاق منــزل 
املواطــن نــور أبــو تايــه، إضافــة إلصابــة عرشات 

املواطنن باالختناق.
واندلعــت مســاء أمــس، مواجهــات مــع قــوات 
االحتــالل اإلرسائيــي، عى مدخل قرية النبي 
صالح، شــامل غرب رام الله، دون أن يبلغ عن 

إصابات.
االحتــالل  جنــود  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أغلقــوا مدخــل القرية وعاقوا حركة املواطنن 

يف كال االتجاهن.

حمــــــــاس: تهديــــدات 
"الشاباك" للسنوار تظهر 

مـــــأزق قـــادة االحتالل
النارصة/ فلسطن: 

قــال الناطــق باســم حركة املقاومة اإلســالمية حــامس فوزي برهوم: إن 
"تهديدات رئيس جهاز الشاباك رونن بار للقائد يحيى السنوار ُتظهر 

املأزق السيايس واألمني والعسكري الذي يعانيه قادة االحتالل".
وأضــاف برهــوم يف ترصيــح لــه أمــس: "بفعــل املعــادالت التي فرضتها 
واألســطوري  البطــويل  والصمــود  املحتــل،  عــى  غــزة  يف  املقاومــة 
لشــعبنا ومقاومتــه املباركــة الباســلة املتصاعــدة يف الضفــة الغربيــة 

والقدس زادت معاناة الكيان".
ليســت  الســنوار  للقائــد  الشــاباك  رئيــس  "تهديــدات  أن  إىل  وأشــار 

جديدة، وال تخيف شعبنا الفلسطيني، وال قيادة املقاومة".
ووجــه رئيــس الشــاباك رســالة إىل رئيــس حــامس بغــزة يحيــى الســنوار 
قائــال: "يجــب عليــك أن تــدرس خطواتــك بدقــة، وأن تختــار بن ترميم 

غزة واملقاومة"، وفق ما نقلت "القناة 12" العرية.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
الكــوين  ســائد  الشــهيد  والــدة  تعلــم  تكــن  مل 
أعدتــه  الــذي  العشــاء  طعــام  أن  عاًمــا(   26(

يف  استشــهاده  قبــل  األخــري  ســيكون  لنجلهــا 
اشتباك مسلح مع قوات االحتالل اإلرسائيي 
الغربيــة  الضفــة  شــاميل  نابلــس،  مدينــة  يف 

املحتلة.
التــي  األخــرية  اللحظــات  عــن  الكــوين  وتقــول 
ليلــة استشــهاد ســائد  بنجلهــا: "يف  جمعتهــا 
وطلــب  طبيعــي،  بشــكل  حياتــه  ميــارس  كان 
منــي إعــداد العشــاء، وتناولنــاه مًعــا، وبعدهــا 

غادر البيت كام هي عادته، ولكنه مل يعد".
وتضيــف بصــوت خافــت: "مل أنــم تلــك الليلــة 
وجلســت أنتظــر عودتــه حتــى الســاعة الثالثــة 
بالقلــق  شــعرت  حيــث  الليــل،  منتصــف  بعــد 
عــى "ســائد"، حاولــت االتصــال عــى هاتفــه 

النقال عدة مرات، لكنه كان مغلًقا".
الكــوين،  لوالــدة  والحديــث  بقليــل،  بعدهــا 
بــأن هنــاك  ابنــي ســامح وأخــرين  دخــل عــي 
شابًّا مصاًبا برصاص االحتالل، قبل أن يبلغني 
بعدها باستشــهاد شــقيقه "ســائد"، فقلت له 
ال يــا ابنــي، اصــر قــد يكون الخــر غري صحيح، 

ولكن بعد لحظات تأكد خر استشهاده.
وتقــول الكــوين: "ابنــي ســائد رحمــة اللــه عليــه 

يصــرين  وربنــا  الجميــع،  لــدى  محبوًبــا  كان 
نيالــه  الفــراق، فهــو شــهيد عنــد ربه..يــا  عــى 

استشهد مدافًعا عن وطنه".
ويؤكد والد الشــهيد ســائد عدنان الكوين، أن 
ســلطات االحتــالل أبقــت بعض أشــالء جثامن 
نجله، عقب استشــهاده، حيث متت مراســم 
العائلــة  مــن جســده مبشــاركة  تبقــى  مــا  دفــن 

وبعض أبناء مدينة نابلس.
تواصــل  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
إىل  تســليمه  وترفــض  نجلــه  جثــامن  احتجــاز 
العائلــة ووزارة الصحــة مــن أجــل دفنــه وتكرميه 

كبقية شهداء شعبنا.
ويصف والد الشــهيد شــخصية نجله بالجادة، 
وحبــه لوالديــه وجريانــه، وعالقاتــه االجتامعيــة 

مع جميع املحيطن به.
ويشــري إىل أن نجله ســائد كان رفيًقا للشــهيد 
القائــد إبراهيــم النابلــي، مــا كان لــه أثــر كبــري 

يف إرصاره عى مواجهة االحتالل.
واستشــهد الكــوين خــالل اشــتباك مســلح مــع 
يف  "التعــاون"  منطقــة  يف  االحتــالل  قــوات 

مدينة نابلس.
كــام وأصيــب آخــرون خــالل نفــس االشــتباك 
كانــوا يف ســيارة بالقــرب مــن مكان االشــتباك، 

وفًقا ملا أعلنت مصادر محلية.

المفتــــي: السبـــــت 8 أكتوبـــــر 
ذكــــــرى المولـــــد النبــــــوي

القدس املحتلة/ فلسطن:
أعلــن املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، رئيــس مجلــس 
اإلفتــاء األعــى الشــيخ محمــد حســن، أن اليــوم اإلثنــن هــو املتمــم 
لشهر صفر لعام 1444هجري، ويوم غٍد الثالثاء هو األول من شهر 

ربيع األول.
وأضاف املفتي يف بيان أمس، "عليه تكون الذكرى العطرة للمولد 
النبوي الرشيف يف الثاين عرش من ربيع األول لهذا العام، املوافق 

ليوم السبت الثامن من شهر ترشين أول املقبل".
ودعا املفتي يف هذه املناسبة املواطنن إلعامر املسجد األقىص 
التهديــدات  إليــه، خاصــة يف ظــل  الرحــال  بالصــالة وشــد  املبــارك 
واملســتوطنن  املتطرفــن  وغــالة  االحتــالل  لســلطات  العدوانيــة 

ضده.

الدعليــس: الشبـــاب 
أولوية لدينا ونرحب بكل 

جهد مبادر يخدمهم
غزة/ فلسطن:

عصــام  الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  أكــد 
الدعليــس، االهتــامم بالشــباب وأنهــم أولويــة ضمن 
ســلم األولويــات الحكوميــة، مرحبًا بكل جهد مبادر 

يخدم رشيحة الشباب.
برئيــس  الدعليــس  لقــاء  خــالل  أمــس،  ذلــك  جــاء 
حســن،  رامــي  الشــبابية  للهيئــات  العــام  االتحــاد 
دور  الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  أكــد  حيــث 

االتحاد يف خدمة قضايا الشباب.
ووعــد الدعليــس بدراســة جميــع املقرتحــات التــي 
داخــل  الشــبايب  بالعمــل  لالرتقــاء  االتحــاد  قدمهــا 
قطــاع غــزة، وتحقيــق أقــىص خدمة ممكنــة لرشيحة 
الشــباب الفلســطيني، وذكــر جملــة مــن الخدمــات 

لتعزيز مرشوع اإلسكان الشبايب التعاوين.
بدوره عرض رئيس االتحاد العام جملة من القضايا 
التــي تتعلــق بالشــباب، مبينًا أبرز حاجات الشــباب 
جميــع  بــن  التكامــل  وســبل  املرحلــة،  هــذه  يف 
املجتمــع  ومؤسســات  الحكوميــة  املؤسســات 
املــدين يف تحقيقهــا. وذكــر حســن ثــالث محــاور 
بالواقــع  للنهــوض  عليهــا  العمــل  ينبغــي  رئيســية 
للشــباب  الســيايس  "التمكــن  وهــي  الشــبايب 
الفلســطيني، والتمكــن االقتصــادي واالجتامعــي، 
العمــل  مكونــات  جميــع  بــن  التكامــل  وتعزيــز 

الشبايب خدمة لقضايا الشباب".

دفنوا أجزاء من أشالئه

والــدة الشهيــد سائــــــد الكونـــي.. 
وقصـــــــــة العشـــــــــــاء األخيـــــــــر




