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ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

STORMWATER DRAINAGE SYSTEM

< PI-GZ-02072>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes 

decisive action against the causes and effects of hunger. We save the 

lives of malnourished children. We ensure families can access clean 

water, food, training and healthcare. We enable entire communities to 

be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 

non-political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) 

intends to award Stormwater Drainage System Work Contract.

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the 

Gaza Chamber of Commerce & Industry or with the Contractors Union. 

A contractor (minimum 3rd degree) specialized in construction of public 

infrastructure networks (water/wastewater and stormwater networks) that 

to be operated by MoG and related municipalities can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mr. Mohammed Al-Saloul       OR    Mrs. Aya Abu Zaanouna

Logistics Assistant – Gaza Base              Logistics Officer

E-mail: malsaloul@pt.acfspain.org  , E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org 

Phone No: 0594234036          Phone No: 0594799970 

Bidding documents can be collected from above source from 21st 

September 2022, 09:00 AM until 27th September 2022 14:00 PM. 

The contractor must send contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of 

the proposed offer’s amount in euros valid for 90 days starting from 

the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all 

contractors participating in the biding process to attend at 

the specified time in the bid document.

The deadline for submission of bids for the contractor is 04th 

October 2022 at 12:00 PM (Gaza time)

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

bid or any bid and reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of 

the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper 

(Estimated price is 700 – 1320 ILS) and on the website (Estimated 150 ILS).

)09t-PMRS-22G( إعالن عن املناقصة رقم
لرشاء كواشف ومواد مخربية

تعلــن جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية عــن رغبتها برشاء كواشــف ومــواد مخربية 
رقــم  العطــاء  مســتندات  يف  عليهــا  املنصــوص  واملواصفــات  الــرشوط  حســب 
)09t-PMRS -22G( وتدعو كافة الرشكات واملوردين املســجلني يف محافظات 

فلسطني للمشاركة يف هذه املناقصة حسب الرشوط املؤهلة التالية:
1. أن يكون حاصال عىل رخصة تخوله مزاولة املهنة.

2. جميــع األصنــاف يجــب أن تكــون مجــازة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية أو 

الجهات املختصة األخرى.
3. أن يكون مشتغال مرخصا.

4. األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة.

5. يجــب ان تكــون جميــع بنــود العطــاء مــوردة إىل األرايض الفلســطينية عــن 

طريق املعابر الرسمية.
ميكــن اســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره مائتــني شــيكل فقــط 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن صبــاح  التاســعة  الســاعة  مــن  اعتبــارا  غــر مســردة 
2022/09/21 وحتــى الســاعة الواحــدة ظهرًا مــن يوم االثنني 2020/09/26 

من مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية – غزة تل الهوى شارع جامعة الدول 
العربية هاتف رقم )2635991/2( و فاكس رقم )2626069(.

يرفــق مــع املناقصــة تأمــني أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء يف 
صــورة خطــاب ضــان بنــي أو شــيك بنــي ويجــب أن يبقــى هــذا التأمــني صالحــا ملدة 
180 يومــا مــن تاريــخ فتــح املظاريــف، آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة 

عــرش مــن ظهــر يــوم الخميــس املوافــق 2022/09/29 يف نفــس املوقع عىل أن يكون 
العطــاء ســاري املفعــول لفــرة 180 يومــا مــن تاريــخ اإلقفــال وســيتم فتــح املظاريــف 
الســاعة 12:30 ظهــرًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/09/29 يف مقــر الجمعيــة 
يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت بعرض السعر فقط.

مالحظة: رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
Palestinian Medical Relief Society

إعالن طرح عطاء رقم 2022/25-2023م 
الخاص برشاء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة

تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح العطــاء رقــم )2022/25-
2023م( والخاص برشاء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة. 

فعــىل الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
–دائــرة اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 

مسردة )100 شيكل( مائة شيكل ال غر، يف موعد أقصاه يوم
األحد املوافق 2022/09/25م ، الساعة الثانية ظهرًا.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الثالثاء 
املوافق 2022/09/27م الساعة الثانية عرشة ظهرًا بالظرف املختوم.

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

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدًا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك 

بني مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة األقى/ الشؤون اإلدارية واملالية.
إدارة جامعة االقى

إعالن صادر عن وزارة الداخلية – الشق املدين
اإلدارة العامة للجمعيات واملؤسسات غري الحكومية

تعلــن وزارة الداخليــة -الشــق املــدين- اإلدارة العامــة للشــؤون العامــة عــن 
مــريض  لرعايــة  الفلســطينية  للجمعيــة  املاليــة  التصفيــة  بإجــراءات  البــدء 
الرسطــان املحلولــة ومقرهــا املحافظــة الوســطي ،وعــىل كل مــن لــه حقــوق 
اإلدارة  مبقــر  للجمعيــات  املــاىل  املصفــي  مراجعــة  الجمعيــة  عــىل  ماليــة 
العامة للشؤون العامة الكائن يف مدينة غزة -تل االسالم - دوار الخور، مع 

إحضار ما يثبت ذلك يف موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اإلعالن.
مالحظة

اليحــق املطالبــة بــأى حقــوق ماليــة أو ديــون مســتحقة عــىل الجمعيــة بعــد 
اسبوعني من تاريخ هذا االعالن.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
للمطــارد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقــال  يكــن  مل 
لجيــش االحتــالل مصعــب اشــتية ورفيقــه عميــد 
طبيلــة مــن مدينــة نابلــس شــال الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، الجرميــة الوحيــدة بحــق املقاومــني، بل 

سبقها سلسلة اعتقاالت واسعة ماثلة.
مبوجــب   ،1994 عــام  الســلطة  تأســيس  ومنــذ 
بــدأت  االحتــالل،  دولــة  مــع  أوســلو  اتفاقــات 
باعتقال كبار قادة املقاومة بدًءا من قادة حاس 
ياســني،  أحمــد  الشــيخ  العســكري،  وجناحهــا 
ومحمــد الضيــف، وصــالح شــحادة، وعبــد العزيــز 

الرنتيي، ورائد العطار.
العــام  األمــني  الســلطة  اعتقــاالت  شــملت  كــا 
للجبهــة الشــعبية، أحمــد ســعدات، واملشــاركني 
حكومــة  يف  الســياحة  وزيــر  قتــل  عمليــة  يف 
أبــو  وعاهــد  زئيفــي،  رحبعــام  آنــذاك  االحتــالل 
غلمة ومجدي الرمياوي وباســل األســمر وحمدي 
القرعــان، عــام 2002، ليعتقلهــم االحتــالل الحقــا 

من سجن السلطة يف أريحا.
قــادة  العتقــال  الســلطة  اســتمرار  ويعكــس 
املقاومة، حرصها عىل التنسيق األمني والتعاون 
املقاومــني  مطــاردة  يف  االحتــالل  ســلطات  مــع 
الغربيــة  بالضفــة  مســلح  عمــل  أي  وإبطالهــا 

املحتلة.
عــز  الســيايس ياســني  الكاتــب واملحلــل  ويؤكــد 

الديــن، أن الســلطة نشــأت مــن أجــل القيــام بــدور 
العمــل املقــاوم وحايــة  قمــع  يتمثــل يف  رئيــس 

األمن لدولة االحتالل.
ويقــول عــز الدين لـ"فلســطني": "مــع ارتفاع موجة 
ظاهــرة  وازديــاد  األخــرة  األشــهر  يف  املقاومــة 
مــن  كان  الغربيــة،  بالضفــة  لالحتــالل  املطارديــن 
تدعــم  أن  أوســلو  اتفاقيــة  وفــق  الســلطة  واجــب 

وتساعد االحتالل".
ويضيــف أن الســلطة تواصــل مطــاردة املقاومــني 
مــن  تصلهــا  التــي  األســاء  وخاصــة  ومالحقتهــم 

سلطات االحتالل.
ويبني أن الفرة األخرة شهدت حالة من الضغط 
موجــة  وقــف  عــن  عجزهــا  بســبب  الســلطة  عــىل 
املقاومة وفقدانها للسيطرة عىل نابلس وجنني، 
اشــتية يف محاولــة  املطــارد  اعتقــال  جــاء  لذلــك 

إثبات لالحتالل أنها ما زالت جديرة بثقته.
ضــد  العنيفــة  الشــارع  فعــل  ردة  أن  إىل  ويلفــت 
اعتقــال الســلطة للمطــارد اشــتية وطبيلــة، تؤكــد 
بالســهولة  ليــس  وأنــه  موقفهــا  وضعــف  هشاشــة 

إعادة سيطرتها عىل نابلس وجنني.
أضيــق  احتجاجــات  عــىل  راهنــوا  "رمبــا  ويتابــع: 
وأضعف ملدة يومني أو ثالثة ثم تهدأ األمور لكن 

األوضاع تتفاقم بشكل كبر".
الســلطة  بــني  األمنــي  التنســيق  أن  ويوضــح 
مســتوى  عــىل  الوقــت  طــوال  كان  واالحتــالل 

متقــدم لكــن مــا حصــل مؤخًرا أن تســارع األحداث 
كشــف حجــم  االحتــالل  عنــد  الحاصــل  واإلربــاك 

ومستوى التنسيق للعلن.
اإلســالمي  الجهــاد  يف  القيــادي  يؤكــد  بــدوره، 
للمقاومــني  الســلطة  ماهــر األخــرس، أن مالحقــة 
واملطلوبــني لالحتــالل، هــو نهــج قديــم ألجهزتهــا 

تنفيًذا التفاقية أوسلو.
ويقول األخرس لـ"فلســطني": "اعتقاالت السلطة 
للشــعب  إهانــة  هــي  واملطارديــن  للمقاومــني 

الفلسطيني، بهدف إرضاء )إرسائيل(".
ويبني أن اعتقال الســلطة للمقاومني يأيت نتيجة 
الضغط املستمر عليها من قيادة دولة االحتالل، 
والواليــات املتحــدة، لذلــك تريــد إثبــات الســلطة 
مــع  األمنيــة  االتفاقيــات  تطبيــق  تســتطيع  أنهــا 

)إرسائيل(.
ويضيف: "ستعمل أجهزة أمن السلطة من خالل 
اشــتية  املطارديــن  مــع  التحقيــق  إىل  محققيهــا 
التــي  املعلومــات  لجميــع  الوصــول  إىل  وطبيلــة 
تتعلــق بعملهــم املقاومــة، ثــم ســتقوم بتســليمها 

إىل االحتالل".
ويوضح األخرس أن الشعب الفلسطيني ال يقبل 
إيــذاء الســلطة وأجهزتهــا للمقاومني واملطاردين، 
عــىل  ويــردون  االحتــالل  أمــام  يقفــون  ألنهــم 
انتهاكاته املســتمرة من اســتيطان، وقتل مســتمر 

للمواطنني.

رام الله-غزة/ فلسطني:
العــام  النائــب  حقوقيــة  مؤسســات  طالبــت 
بجرميــة  تحقيــق  فتــح  بــرورة  اللــه  رام  يف 
قتــل أمــن الســلطة املواطــن "فــراس يعيــش"، 
وإعــالن النتائــج عــىل املــأ، مبــا يضمــن إحالــة 
تكــرار  وعــدم  املختــص،  للقضــاء  املتورطــني 
التــي متــارس يف  الصوريــة  املحاكمــة  تجربــة 

قضية مقتل الناشط نزار بنات.  
أمــس،  فجــر  عاًمــا(،   53( يعيــش  واستشــهد 
بهــا  أصيــب  التــي  الحرجــة  بجروحــه  متأثــًرا 
برصــاص أجهــزة أمــن الســلطة بنابلــس، خــالل 
أجهــزة  ورافضــة العتقــال  احتجاجــات غاضبــة 
اشــتية  مصعــب  القســامي  للمطــارد  الســلطة 

ورفيقه عميد طبيلة.
أمجــد  الشــهيد  شــقيق  هــو  يعيــش  والشــهيد 
يعيــش، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــالل قبــل 

سنوات.
ودانــت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة 
قتــل يعيــش وإصابــة آخريــن، برصــاص أجهــزة 
مــن الســلطة، خالل احتجاجــات بنابلس رفًضا 
وعميــد  اشــتية  مصعــب  املطارديــن  العتقــال 

طبيلة.
الدمــاء  هــذه  إراقــة  إن  املجموعــة  وقالــت 
إال  هــي  مــا  نابلــس  أرض  عــىل  الفلســطينية 
نتيجــة متوقعــة بعــد إعطــاء الجهــات املتنفــذة 
الضــوء األخــر بالتغــول عــىل القانــون، ومنــح 
التعــدي عــىل املواطنــني  أنفســهم الحــق يف 

عىل أسٍس سياسية.
التوتــر  األســف  ببالــغ  تتابــع  أنهــا  وأوضحــت 
الحاصــل يف مدينــة نابلــس، عــىل إثــر اعتقــال 

املدينــة،  وطبيلــة يف  اشــتية  الســلطة  أجهــزة 
خــالل  يعيــش  الستشــهاد  أدت  والتــي 

احتجاجات أهل املدينة رفًضا لالعتقال. 
اســتخدام  عــدم  وعــودات  أن  إىل  وأشــارت 
املواطنــني  بحــق  للعنــف  الســلطة  أمــن  قــوى 
التــي صــدرت بعــد قمع االحتجاجــات املنددة 
مل   ،2021 حزيــران  يف  بنــات  نــزار  باغتيــال 

تطبق عىل أرض الواقع. 
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  دانــت  كــا 
قتــل  "حشــد"، جرميــة  الفلســطيني  الشــعب 

يعيش.
وطالبــت الهيئــة يف بيــان النائــب العــام بفتــح 
تحقيــق بجرميــة قتــل يعيــش؛ وإعــالن النتائــج 
املتورطــني  إحالــة  يضمــن  مبــا  املــأ؛  عــىل 
تجربــة  تكــرار  وعــدم  املختــص؛  للقضــاء 
املحاكمــة الصوريــة التــي مورســت ومازالــت 

يف قضية مقتل الناشط: نزار بنات.  
كــا طالبــت أجهــزة أمــن الســلطة بالكــف عــن 

مارسة االعتقال واالنتقام السيايس، ودعت 
أشــكال  كل  يف  والشــفاف  الفــوري  للتحقيــق 
املواطنــني،  حقــوق  عــىل  والتغــول  التعــدي 
مبــا يقــود ملحاســبة مقرفيهــا، كضانــة لعــدم 

تكراراها مستقباًل.
مساءلة المتورطين

كا طالبت الهيئة املســتقلة لحقوق اإلنســان 
"ديــوان املظــامل"، بفتــح تحقيــق جنــايئ فــوري 

يف مقتل املواطن يعيش.
عــىل  صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وشــددت 
رضورة إعــالن نتائــج التحقيــق وتقديــم كل مــا 
يثبــت تورطــه يف مخالفــة القانون أو تعليات 

إطالق النار من األجهزة األمنية للمساءلة. 
اســتمرار  للتغيــر  الشــعبي  التحالــف  وأدان 
املقاومــني  مبطــاردة  الســلطة  أجهــزة  ســلوك 
اعتقــال  عــىل  إقدامهــا  عــرب  الحريــات  وقمــع 
اشــتية  مصعــب  املقاومــني  املناضلــني 
وعميــد طبيلــة ولجوئهــا للســالح يف مواجهــة 
مــا  االعتــداءات،  لهــذه  الرافضــني  املواطنــني 

أدى ملقتل يعيش.
"مواصلــة  إن  لــه:  بيــان  يف  التحالــف  وقــال 
املواطنــني  عــىل  واالعتــداء  األمنــي  التغــول 
وتعزيــز التعــاون األمنــي مع ســلطات االحتالل 
املقاومــة  لتعزيــز  شــعبنا  وتطلعــات  يتناقــض 
ومواجهة عنجهية املحتلني، كا يعكس هذا 
الســلوك صدقيــة األحاديــث عــن أن الســلطة 
طلبت مهلة من سلطات االحتالل لتقوم هي 
املطلوبــة  املقاومــة  للمجموعــات  بالتصــدي 
املجموعــات  "ظاهــرة  "ومعالجــة  لالحتــالل 

املقاومة".

النارصة/ صفا:
عربيــة،  إعالميــة  مصــادر  قالــت 
اللــه  بــرام  الســلطة  أمــن  أجهــزة  إن 
لالحتــالل  املطــارد  اعتقلــت 
عــز  الشــهيد  كتائــب  يف  القيــادي 
الدين القسام مصعب اشتية ليلة 

جيــش  مــن  بطلــب  أمــس  مــن  أول 
االحتالل.

وذكــرت القنــاة "12" العربية، وفق 
اعتقــال  أن  "صفــا"،  وكالــة  ترجمــة 
جديــة  "رســائل  بعــد  جــاء  اشــتية 
من )إرسائيل( ألجهزة أمن الســلطة 

النشــاط  فعاليــة  زيــادة  بــرورة 
املناهض" للمقاومة.

كان  اشــتية  أن  القنــاة  وأوضحــت 
نفذتهــا  خاصــة  لعمليــة  هدًفــا 
قبــل  اإلرسائيليــة  "ميــام"  وحــدة 
القدميــة  البلــدة  يف  شــهرين  نحــو 
بنابلــس، إال أنــه نجــا مــن العمليــة، 

فيا استشهد اثنان من رفاقه.
الســلطة  أمــن  أن  إىل  ولفتــت 
اعتقــل اشــتية يف أعقــاب رســائل 
إرسائيليــة حــذرت الســلطة مــن أنــه 
املســلحني  تواجــه  مل  حــال  "يف 
ســالحهم؛  وتضبــط  بجديــة 
لتوســيع  الجيــش  فســيضطر 
املناطــق  وســيقتحم  عملياتــه 
ســيؤثر  الــذي  األمــر  الفلســطينية، 

يف االقتصاد الفلسطيني".

بعثهــا  التــي  الرســالة  يف  وجــاء 
الكيــان للســلطة "إذا مل تقومــوا مبا 
عليكم فسنقوم نحن بذلك"، وفق 

القناة 12.
جيــش  أن  إىل  القنــاة  وأشــارت 
االحتــالل يصنــف اشــتية بأنــه "بالــغ 

الخطورة".
ووصفت القناة اشــتية بأنه "ناشط 
كبــر يف كتائــب القســام ومقــرب 
جــًدا مــن كتائــب شــهداء األقــى 
القدميــة  البلــدة  لفتــح يف  التابعــة 
خاليــا  لتشــكيل  وســعى  بنابلــس، 

مسلحة".
مســؤولني  عــن  القنــاة  ونقلــت 
اعتقــال  إن  قولهــم  إرسائيليــني 
اشــتية "جــزء مــا تتوقــع )إرسائيل( 

أن تراه من السلطة".

غزة/ محمد الصفدي:
أجهــزة  اختطــاف  جرميــة  أثــارت 
مصعــب  للمطارديــن  الســلطة 
اشــتية وعميــد طبيلــة مــن مدينــة 
الغربيــة  الضفــة  شــال  نابلــس 
ا  ا وعربيًّ املحتلة، غضًبا فلســطينيًّ

واسًعا.
"نابلــس  هاشــتاق  وتصــدر 
تنتفض" منصات مواقع التواصل 
تغريــدات  وســط  االجتاعــي، 
يف  الســلطة  دور  مــن  غاضبــة 

مالحقة املقاومني واملطاردين.
يــارس  الســيايس  املحلــل  وكتــب 
الزعاترة عىل حسابه يف "توير": 
لوعــده  عبــاس  تنفيــذ  "بــدل 
)بإرسائيــل(  االعــراف  بســحب 
تنتهــي مهلتــه بعــد 3 أيــام، هــا هو 
يطمــن الغــزاة عــىل وفــاء ســلطته 

عــاٌر  أمنهــم..  حايــة  يف  لدورهــا 
يخجل منه العار".

أبــو  فايــز  الســيايس  املحلــل  وقــال 
شــالة: "إن شــعبنا كلــه مــع شــباب 
بالحجــارة،  العمــالء  يرجــم  نابلــس، 
فلســطني  يف  مــكان  ال  ويــرخ 
مــع  أمنيــًا  املتعاونــني  للعمــالء 
رساح  يطلــق  أن  يجــب  املحتلــني، 
األمــر"،  كلــف  مهــا  مصعــب 
"ملــاذا  ذاتــه:  الوقــت  يف  متســائال 
ال يبيــت محافــظ نابلــس يف بيــوت 
املطاردين وتحت حراســتهم إىل أن 

يعود مصعب؟".
أمــا املذيــع يف قنــاة العــريب يحيــى 
الــذي تريــده  نافــع فغــرد قائــاًل: "مــا 
كهــذا،  مشــهد  مــن  الســلطة  أجهــزة 
اعتقالهــا  عنــد  تفكــر  عقليــة  وبــأي 
نابلــس،  يف  لالحتــالل  مطارديــن 

اعتــداءات  فيــه  تتواصــل  وقــت  يف 
ملــدن  االحتــالل  قــوات  واقتحامــات 
الضفة الغربية عىل مدار الساعة".

"تويــر":  يف  الزبــدة  ماجــد  وغــرد 
األمنيــة  عبــاس  أجهــزة  أن  "يبــدو 
واعتقــال  مالحقــة  عــىل  تــر  التــي 
املواطنــني  وقتــل  املقاومــني 
األبريــاء يف نابلــس اتخــذت قــراًرا ال 
رجعــة عنــه باالنحيــاز املعلــن لقــوات 
االحتــالل، ومــن الواضــح أن قادتهــم 
التــي  غــزة  درس  مــن  يتعلمــوا  مل 
تعاونهــم  عــار  ولفظــت  كنســتهم 
ســبعة  قبــل  االحتــالل  مــع  األمنــي 

عرش عاًما".
مجدولــني  اإلعالميــة  وعلقــت 
الواضــح  حســونة يف "توتــر": "مــن 
للمطارديــن  الســلطة  اعتقــال  أن 
االحتــالل  طلــب  عــىل  بنــاء  جــاء 
أســلحتهم  ومصــادرة  مبالحقتهــم 

باعتبارها مصلحة مشركة".
يريــد  "االحتــالل  حســونة:  وقالــت 
والشــعب  ملصلحتــه  الســلطة  بقــاء 
الســلطة  حكــم  مــن  الخــروج  يريــد 

ســوى  أمامــه  خيــار  فــال  الــذايت، 
مــع  أو  بالتحــرر  حلمــه  مــع  يقــف  أن 

مصالح االحتالل".
"عــريب  موقــع  تحريــر  رئيــس  وكتــب 
"أحــداث  هــالل:  أبــو  فــراس   "21

خــرب  ســوى  ليســت  الليلــة  نابلــس 
جديــد يؤكــد الحقيقــة الدامغة حول 
ســلطة أوســلو، أنهــا بحكــم تأسيســها 
وتعاقدهــا جــزء مــن أدوات االحتــالل 
مــن  باســم  الحقيقــة  لهــذه  عالقــة  ال 
بطبيعتهــا  بــل  الســلطة  هــذه  يقــود 
فلســطيني  نقــاش  أي  املؤسســة، 
حول املأزق الوطني ال يبدأ من هذه 
الحقيقة هو وهم وتضليل للناس".

جابــر  القطــري  اإلعالمــي  وعلــق 
االحتــالل  يســتطع  ال  "مــا  الحرمــي: 
تجــاه  بــه  القيــام  اإلرسائيــي 
ســلطة  أجهــزة  تتــواله  املقاومــني، 
الكاتــب  كتــب  فيــا  أوســلو"، 
السيايس البارز عبد الباري عطوان: 
"أمر معيب وغر أخالقي وخياين.. 
إقدام السلطة عىل اعتقال املطارد 

مصعب اشتية".

اعتقـــــــاالت السلطـــــــــة للمقاوميــــــن 
والمطارديـــن.. تاريــخ طويــل مــن العــار

مؤسســـات حقوقيــــــــة تديــــن قتـــل 
السلطـة "يعيـش" وتطالـب بالتحقيـق 

قناة عربية: هكذا نجا اشتية من قوة 
خاصة إرسائيلية واعتقلته السلطة

غضب واسع عقب خطف "السلطة" 
المطارَديـــــــن اشتيــــــة و"طبيلـــــــة"

الشهيد/ فراس يعيش
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د. عدنان أبو عامر

مكاسب اإلسرائيليين 
"الداخلية" من التركيز على 

التهديدات "الخارجية"
والبحثيــة  اإلعالميــة  املتابعــة  مــن  كثــًرا  يحــوز  ال  جانــب  يف 
االنشــغال  أن  يظهــر  والدوليــة،  اإلرسائيليــة  املحافــل  لــدى 
مــن املحــركات  اإليــراين يحقــق مزيــدا  النــووي  يف املوضــوع 
لزيــادة امليزانيــة العســكرية واألمنيــة يف دولــة االحتــالل، ســواء 
استعدادا لهجوم محتمل عىل إيران، أو من أجل زيادة الردع، 
والتحضــر ملوقــف تكــون فيــه إيــران دولــة نوويــة، وبالتــايل ففي 
كل األحوال تظهر املؤسســة العســكرية اإلرسائيلية مســتفيدة 
مــن هــذا الوضــع، ألنهــا تعتــر التصــدي إليــران ذريعــة لســحب 

املزيد من ميزانية الدولة.
لعــل عرشيــن عامــا مضــت تقريبا هي املــدة الزمنية التقديرية 
ــا  وملحًّ حقيقيــا  انشــغاال  االحتــالل  دولــة  فيهــا  تبــدي  التــي 
وخــالل  والصاروخــي،  النــووي  بشــقيه:  اإليــراين،  باملوضــوع 
هــذه املــدة اســتغل املجمــع الصناعــي العســكري اإلرسائيــي 
العامــة  األجنــدة  لتخصيــص  اإليــراين  بـ"التهديــد"  تصفــه  مــا 
وامليزانيــات الضخمــة عــىل حســاب رشائح أخــرى من املجتمع 

اإلرسائيي. 
بلغــة األرقــام، تبلــغ امليزانيــة العســكرية الرتاكميــة اإلرسائيليــة 
الدولــة، فيــا  ربــع ميزانيــة  100 مليــار شــيكل،  الســنوية نحــو 
حصــل املوســاد والشــاباك عــىل زيــادة ضخمــة يف ميزانيتهــا 
منــذ عــدة ســنوات لدرجــة مضاعفتهــا، من 5 مليار شــيكل لها 
 3-5 الجيــش  يطلــب  أن  املتوقــع  ومــن  مليــارات،  عــرشة  إىل 

مليار شيكل أخرى من أجل االستعداد للتهديد اإليراين.
يتحــر   ،2022 عــام  نهايــة  مــن  نقــرتب  وبينــا  اليــوم، 
اإلرسائيليون للرشوع يف مناقشــة ميزانية الدولة لعام 2023، 
جيــًدا  يعــرف  العســكري  الصناعــي  املجمــع  أن  رّسا  وليــس 
البــدء  العــام، ومتــى يجــب  الجــدول الزمنــي لتوزيعــات املــال 
يف ضــخ العناويــن املخيفــة إىل وســائل اإلعــالم للضغــط عــىل 
الخزانة لتحويل املزيد من األموال إليها، وكأن كل هيئة أمنية 

وعسكرية إرسائيلية تترصف مثل رشكة تجارية.
الخالصــة اإلرسائيليــة أنــه مــع اتفــاق نــووي أو بدونــه مــع إيــران، 
فــإن املؤسســة العســكرية واألمنيــة تبــدو األكرث اســتفادة، فإذا 
كان هناك اتفاق سيقولون للخزينة اإلرسائيلية أن هناك قنبلة 
إيرانيــة يف الطريــق، واملــال رضوري لتنفيــذ الهجــوم، وإذا مل 
ينجــح الهجــوم، فاألمــوال مطلوبة ملزيــد من التحضر ملواجهة 
الرتســانة الصاروخيــة اإليرانيــة، أمــا إذا مل يكــن هنــاك اتفــاق، 

فسيقولون نفس اليشء.
مــع العلــم أن الجهــات األمنية والعســكرية املســتفيدة من هذا 
املوســاد  أجهــزة  وأهمهــا  الجيــش،  مؤسســة  بجانــب  الوضــع 
والشاباك وأمان، بجانب الصناعات التسلحية، كلها تستفيد 
مــن خطــاب الحــرب ضــد إيران، واملال العام الذي يتدفق إليها 
يف أعقابــه، بزعــم أن إيــران يف األســاس تعتــر مشــكلة أمنيــة 
عســكرية أمــام دولــة االحتــالل، وبالتــايل فــال يوجد شــك يف أن 
دولــة تطــور أســلحة نوويــة ســتحرم األخــرة مــن ميزتهــا الرئيســية 

يف الرشق األوسط باحتكارها لهذا السالح.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة للمناقصة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/10/05 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس الزمــان 

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

1

 PVC صيانة جلد األرضيات 
الخــاص بقســم العنايــة 
العــزل  وغــرف  املركــزة 

مبجمع الشفاء الطبي

11:00 صباحًا2022/55

الشــفاء  مبستشــفى  املــكان  ملعاينــة  الــرشكات  قبــل  مــن  املوقــع  زيــارة   .3

يــوم األحــد املوافــق 2022/10/02 الســاعة العــارشة صباحــًا بالتواصــل مــع 
املهندس زياد ابو حميدان جوال رقم 0599282904.

4. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو 

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

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبــة املضافــة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
8. إرفاق شهادة خلو طرف من سلطة األرايض من الجهات املختصة.

9. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة للمناقصة.
املوافــق  االربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/10/05 الســاعة 11:10 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

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

1

توريد وتركيب وتشغيل 
  KVA 15 مولــد كهربــاء

بعيادة الشوكة
11:10 صباحًا2022/56

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

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

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبــة املضافــة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
7. إرفاق شهادة خلو طرف من سلطة األرايض من الجهات املختصة.

8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع  زيــارة املوقــع االلكــرتوين  أو 
عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات املركزية

 تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعــىل الراغبــن املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامــة ـ املبنــى الجديــد غــرب 
محطــة فــارس للبــرتول خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجل الحصول عىل كراســة املواصفات ووثائــق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل غر مسرتد يورد اىل خزينة وزارة املالية.
 آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة حســب الجــدول أدنــاه وتفتــح املظاريــف 

بحضور ممثي املتناقصن يف نفس الزمان واملكان. 
مالحظاترقم العطاءاسم العطاءم

2022/95توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارات دولة فلسطني1
فتح املظاريف 2022/09/27 

الثالثاء الساعة 11
2022/96رشاء خدمة الرنني املغناطييس من مستشفيات القطاع الخاص2

فتح املظاريف 
2022/10/04 الثالثاء 

الساعة 11

3
وزارة  لصالــح  االحتياطــي  للنســخ  صلبــة  أقــراص  توريــد 

2022/97االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

4
مــزاودة تأجري قطعــة أرض زراعية مبســاحة 20.42 دونم 

2022/27يف محررة تل الجنان 2

2022/28مزاودة  تلزيم تقديم خدمة االنرتنت للمصطافني مبيناء الصيادين5

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الريد صالحة ملدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
قتلــت أجهــزة أمــن الســلطة، املواطــن 
واصلــت  وقــت  يف  يعيــش،  فــراس 
املطارديــن  املقاومــن  اعتقــال 
وعميــد  اشــتية  مصعــب  لالحتــالل 
طبيلة، وسط إدانة فلسطينية واسعة.

فجــر  عاًمــا(،   53( يعيــش  واستشــهد 
التــي  الحرجــة  بجروحــه  متأثــًرا  أمــس، 
أمــن  أجهــزة  برصــاص  بهــا  أصيــب 
احتجاجــات  خــالل  بنابلــس،  الســلطة 
أجهــزة  العتقــال  ورافضــة  غاضبــة 
السلطة للمطارد اشتية ورفيقه طبيلة، 
كــا أصيــب برصــاص الســلطة الطالب 

يف جامعة النجاح أنس عبد الفتاح.
والشــهيد يعيــش هــو شــقيق الشــهيد 
الــذي ارتقــى برصــاص  أمجــد يعيــش، 

االحتالل قبل سنوات.
بنابلــس،  حاشــدة  جاهــر  وشــيعت 

أمس، جثان الشهيد فراس يعيش.
أمــس،  مســاء  غاضبــون  شــبان  وأغلــق 
الطريــق الرئيــس بــن مدينتــي القــدس 
ورام اللــه قبالــة مخيــم األمعــري وســط 
احتجاجــا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
عىل اعتقال السلطة للمطارد اشتية.

باملتاريــس  الطريــق  الشــبان  وأغلــق 
ومنعــوا  املشــتعلة  واإلطــارات 
دفعــت  فيــا  التنقــل،  مــن  املركبــات 
إىل  بتعزيــزات  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

املكان.
ورشــق مجموعــة مــن الشــبان دوريــات 
عــىل  بالحجــارة  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
الطريــق الرئيــس مبخيــم قلنديا شــال 

مدينة القدس املحتلة.
الوطنيــة  القــوى  أعلنــت  ناحيتهــا  مــن 
شــال  جنــن  مدينــة  يف  واإلســالمية 
اإلرضاب  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
عــىل  احتجاًجــا  األربعــاء  اليــوم  العــام 

أحداث نابلس.
يــأيت  اإلرضاب  أن  القــوى  وأكــدت 
نابلــس،  أحــداث  عــىل  احتجاجــا 
اشــتيه  مصعــب  املقاومــن  واعتقــال 
وطالــب  طبيلــة.  عميــد  ورفيقــه 
خــالل  وجنــن،  نابلــس  يف  مقاومــون 
باإلفــراج  الســلطة  مؤمتــرات صحفيــة، 

عن اشتية وطبيلة.
 السلطة تتحمل المسؤولية

القســامي  املطــارد  عائلــة  ونــددت 
عــىل  الســلطة،  بإقــدام  اشــتية، 
واعتقالهــا  طبيلــة،  مــع  محارصتــه 

واالعتداء عليها.
أجهــزة  بيــان  يف  العائلــة،  وحّملــت 
أمــن الســلطة املســؤولية الكاملــة عــن 
حيــاة ابنهــا، ومــا تــال ذلــك مــن أحــداث 

واعتداء عىل أبناء الشعب.
عــىل  العــار  "مــن  إن  وقالــت: 
الرشفــاء  تعتقــل  أن  الســلطة  أجهــزة 
واملناضلــن، بعــد فشــل االحتالل يف 

اغتيالهم مرات عديدة".
األمنيــة  "األجهــزة  أن  وأوضحــت 
أقدمــت عــىل نصــب كمــن العتقــال 
الروضــة،  كليــة  قــرب  مصعــب  ابننــا 
وننفــي نفًيــا قاطًعــا مــا تروجــه األجهــزة 
بأننا قمنا بتســليمه أو طلبنا اعتقاله"، 
مطالبــة باالطمئنــان عــىل مصعب بعد 

اعتداء عنارص "الوقايئ" عليه.
احتجــاز  لنــا  "تأكــد  البيــان:  وأضــاف 
وعليــه  املقاطعــة،  مقــر  يف  مصعــب 
نحمــل الســلطة املســؤولية حــال نقلــه 
ملــكان آخــر، ونطالــب باإلفــراج الفوري 
والعقــالء  "الرشفــاء  ودعــا  عنــه". 
بالتدخــل فــوًرا لحقــن الدمــاء واإلفــراج 
عــن املعتقلــن، ووحــدة الصــف أمــام 
املســجد  عــىل  اإلرسائيليــة  الهجمــة 

األقىص املبارك".
الســلطة خــالل  برصــاص  كــا أصيــب 
جامعــة  يف  الطالــب  االحتجاجــات 

النجاح أنس عبد الفتاح.
وقالت مصادر طبية: إن الطالب عبد 
مصاًبــا  إصابتــه  مــن  ســيخرج  الفتــاح 
لــه الحيــاة-  بشــلل نصفــي -إن كتبــت 

بسبب عدم وجود أي استجابة طرفية 
يف املنطقة السفىل سواء باألقدام أو 

يف الجهاز البويل.
ونقل الصحفي سامر خويرة عن عائلة 
عبد الفتاح، إفادتها بأن نجلها أصيب 
كبــده  اخرتقــت  إحداهــا  برصاصتــن 
وكليتــه وطحالــه واســتقرت يف الحبــل 
متفاوتــة  أرضاًرا  وســببت  الشــويك 
تركــزت عــىل الكليــة والكبــد، موضًحــا 
والكبــد  ومتــررة  متهتكــة  الكليــة  أن 

حالته مستقرة لكن شكله "مخيف".
وذكــر أن الرصاصــة الثانيــة أصابــت يــد 
وقطًعــا  كــًرا  لــه  الفتــاح مســببة  عبــد 
لبعــض األوتــار، مشــًرا إىل أن األطبــاء 
يســعون إىل إيصــال عالماتــه الحيويــة 
عمليــة  لــه  تجــرى  حتــى  لالســتقرار 

قريًبا.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ونعــت 
الفلســطيني  شــعبنا  إىل  "حــاس" 
 53( يعيــش  فــارس  فــراس  الشــهيد 
بجراحــه  متأثــرا  ارتقــى  الــذي  عاًمــا(، 
التي أصيب بها أول من أمس برصاص 
أجهزة أمن الســلطة التي اعتدت عىل 
الشــعبية  واملظاهــرات  االحتجاجــات 
املقاومــْن  اختطــاف  جرميــة  ضــد 
وعميــد  اشــتية  مصعــب  املطارَديــن 

طبيلة، يف مدينة نابلس.
ترصيــح  يف  حــاس  حركــة  وحّملــت 
األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة  صحفــي، 
استشــهاد  عــن  كاملــة  املســؤولية 
املواطــن يعيــش، والتطــاول عىل دماء 
أبنــاء شــعبنا، والتســاوق مــع سياســات 
مقاومينــا  بحــق  اإلجراميــة  االحتــالل 

وأبطال شعبنا.
وقالــت: "إننــا إذ نعــزي ذوي الشــهيد 
الشــهيد  بأخيــه  لحــق  الــذي  يعيــش، 
برصــاص  استشــهد  الــذي  أمجــد 
االحتالل عام 1987م، ونرجو من الله 
لندعــو  للمصابــن،  العاجــل  الشــفاء 
الســلطة وأجهزتها األمنية إىل التوقف 
واالنتهــاكات  التجــاوزات  تلــك  عــن 
مقاومتنــا  عــن  يدهــا  ورفــع  الخطــرة، 
وجــه  يف  املنتفضــن  شــعبنا  وثــوار 
القــوى  الحركــة  ودعــت  االحتــالل". 
الوطنيــة  والشــخصيات  واملؤسســات 
مســؤوليتها  تحّمــل  إىل  واالعتباريــة 
األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة  إلــزام  يف 
بإطــالق رساح املعتقلــن السياســين 
كافــة، واملطارديــن خاصــة، وإنهاء نهج 

االعتقال السيايس اآلثم.
وطالبت لجنة املتابعة للقوى الوطنية 
واإلســالمية يف غــزة، الســلطة باإلفراج 
فوًرا عن املطارَدين لالحتالل مصعب 

الثائــر الــذي عــرف طريقــه إىل القــدس 
األحــرار  طريــق  واســتبان  واألقــىص، 
مــن  العــزة  وطريــق  العبيــد  طريــق  مــن 
تســر  والــذي  والهــوان،  الــذل  طريــق 
عليــه هــذه األجهــزة بســلوكها املشــن 
يف  القيــادي  واســتنكر  والالوطنــي". 
حركة حاس مصطفى أبو عرة جرمية 
قبــل  مــن  اشــتية  املطــارد  اختطــاف 

أجهزة السلطة.
وقــال أبــو عــرة: إن مــا قامــت بــه أجهــزة 
أمــن الســلطة يف نابلــس جرميــة بحــق 
البنــاء  يف  الــرشخ  وتعــزز  الوطــن، 
املجتمعي الفلســطيني، وال تخدم إال 

االحتالل وحده.
االختطــاف  "عمليــة  أن  وأضــاف 
ستشــكل خطــًرا كبــًرا عــىل املقاومــة 
ومتــس النســيج املجتمعي يف الضفة 

املحتلة".
فيــا قــال القيــادي يف حركــة حــاس 
يف  جــرى  مــا  إن  مــرداوي:  محمــود 
اشــتية  املطــارد  باعتقــال  نابلــس 
ورفيقــه خطــر جــدا، وعــىل الفصائــل 
التصــدي  الفلســطيني  الشــعب  وكل 
الشــديد عــىل مســتقبل  الخطــر  لهــذا 

املرشوع الوطني الفلسطيني برمته.
وأضاف مرداوي أن "املوضوع مل يعد 
أو  رشيفــة  مبنافســة  متعلًقــا  ا  سياســيًّ
مشــاريع متناقضــة، إمنــا زمــرة منتفعــة 
ومصــر  وتاريــخ  بــدم  تتاجــر  أن  تريــد 
ومقدســاته  الفلســطيني  الشــعب 

وحقه يف عودته إىل وطنه".
وشدد النائب الثاين لرئيس املجلس 
الترشيعــي حســن خريشــة عــىل رفــض 
يف  للمقاومــن  الســيايس  االعتقــال 
أن  خريشــة  وأكــد  الغربيــة.  الضفــة 
اعتقــال املقاومــن يف الضفــة رضــوخ 

من السلطة ملطالب االحتالل.
وقــال: إن الســلطة تســتهدف مــرشوع 
الضفــة  يف  الحقيقيــة  املقاومــة 
املســتفيد  هــو  واالحتــالل  املحتلــة، 

ما يجري من اعتقاالت سياسية.

اشــتية وعميــد طبيلــة، ومحاســبة قتلــة 
املواطن فراس يعيش.

بيــان  يف  الفصائليــة،  اللجنــة  وقالــت 
أمــس عقــب اجتــاع طــارئ ملناقشــة 
"نطالــب  نابلــس:  يف  األحــداث 
الســلطة باإلفــراج فــوًرا عــن املعتقلــن 
وتوفــر الســبل الالزمــة لحايتهــم مــن 

بطش االحتالل الصهيوين".
"مــا  واســتنكرت  اللجنــة  وأدانــت 
جــرى مــن عمليــة اعتقــال للمطلوبــن 
املفرطــة  القــوة  واســتخدام  لالحتــالل 
تجــاه املواطنــن املحتجــن والتأكيــد 
االعتقــال  وتحريــم  تجريــم  عــىل 

السيايس".
واجهــت  األمــن  قــوى  أن  وذكــرت 
أعقبــت  التــي  الشــعبية  االحتجاجــات 
اعتقال اشــتية وطبيلة بالقمع وإطالق 
الستشــهاد  أدى  مــا  الحــي؛  النــار 
وإصابــة  يعيــش  فــراس  املواطــن 

العرشات من املواطنن.
الوطنيــة  القــوى  اللجنــة  ودعــت 
الغربيــة  الضفــة  يف  واإلســالمية 
الدمــاء  حقــن  يف  بدورهــا  لالضطــالع 
وتهدئــة  العامــة  املمتلــكات  وحايــة 
األوضــاع، وفتــح تحقيــق يف استشــهاد 
ومحاســبة  يعيــش  فــراس  املواطــن 
شــعبنا  أن  عــىل  وشــددت  الجنــاة. 
"يف أمــس الحاجــة للوحــدة مبواجهــة 
مخططــات اقتحــام األقــىص، وال ســيا 
وأن عيون الشعب الفلسطيني ترقب 
بأمــل مــا يحــدث يف الجزائــر من جهود 

الستعادة الوحدة الوطنية".
ودعــا القيــادي يف حركــة حــاس عبــد 
االعتقــال  رفــض  الرحمــن شــديد، إىل 
الســيايس والتمــرد عليــه، وذلــك بعــد 
للمطــارد  األمنيــة  األجهــزة  اختطــاف 
مصعــب  املحــرر  األســر  لالحتــالل 

اشتية وسط مدينة نابلس.
وأكــد شــديد أن اعتقــال اشــتية برفقــة 
الوقــايئ،  األمــن  جهــاز  مــن  آخريــن 
الوطــن  شــباب  عضــد  يف  يفــت  "لــن 

حاليقــة،  ســمرة  النائــب  ودعــت 
الرشفــاء مــن أبنــاء الســلطة والفصائــل 
ملالحقــة  حــد  وضــع  إىل  الوطنيــة، 
للمطارديــن  األمنيــة  الســلطة  أجهــزة 

واملقاومن يف الضفة الغربية.
أجهــزة  "اعتقــال  إن  حاليقــة:  وقالــت 
أمــن الســلطة للمطارديــن، هــي الحلقة 
األمنــي،  التنســيق  تاريــخ  يف  األســوأ 
وكان ينبغي عليها أن تكون يد داعمة 
لألمن داخل املجتمع الفلسطيني، ال 

أن تكون ذراع مساعد للمحتل".
خدمة مجانية لالحتالل

اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  ونعــت 
يف  وقالــت  يعيــش،  فــراس  الشــهيد 
الشــهيد  ننعــى  إذ  إننــا   " لهــا:  بيــان 
فــراس يعيــش ونعــزي عائلتــه الكرميــة 
التــي قدمــت شــقيقه شــهيدًا برصــاص 
عــام  الحجــارة  انتفاضــة  يف  االحتــالل 
الســلطة  أجهــزة  لنحّمــل  1987م، 

املســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرمية 
أبنــاء  عــىل  الرصــاص  بإطــالق  النكــراء 

شعبنا واالعتداء عليهم".
وأكدت أن هذه املارسات "ال تخدم 
الصهيــوين  التوســعي  املــرشوع  إال 
ألبنــاء  التعــرض  وأن  فلســطن،  يف 
يتصــدون  الذيــن  شــعبنا  ومقاومــي 
لالحتــالل الــذي يســتبيح دمنــا وأرضنــا 
العــدو  مــع  تســاوق  هــو  ومقدســاتنا، 

املجرم".
األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة  وطالبــت 
ووقــف  املقاومــن  عــن  يدهــا  بكــف 
البغيــض،  األمنــي  التنســيق  سياســة 
يف  مســمومًا  خنجــرًا  يعتــر  الــذي 
الفلســطيني،  الشــعب  خــارصة 
واألعــراف  القيــم  كل  عــن  وخروجــًا 

الوطنية.
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وطالبــت 
اإلفــراج  بــرورة  بيــان،  يف  فلســطن 
املقاومــن  كل  وعــن  عنهــا  الفــوري 
أّن  ُمؤكــدًة  السياســين،  واملعتقلــن 
تتحمــالن  األمنّيــة  وأجهزتهــا  الســلطة 
أحــداث  عــن  الكاملــة  املســؤولّية 
نابلــس. وشــددت عــىل أنه يف الوقت 
الهجمــة  فصــول  فيــه  تتواصــل  الــذي 
عــىل  الصهيونيــة  العنرصيــة  الربريــة 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف القدس، 
والضفــة، وغــزة، والـــ48 تســتمر أجهــزة 
اعتقــاالت  حملــة  بشــن  الســلطة  أمــن 
واســعة تطــال املقاومــن مــن مختلــف 
الســلطة  لنهــج  اســتمراٍر  يف  املناطــق 
شــعبنا  تطلعــات  مــع  يتنــاىف  الــذي 
مــع  واملواجهــة  االشــتباك  بتصعيــد 

االحتالل.

بيــان  يف  األســود  عريــن  وقالــت 
الفصــل":  "القــول  عنوانــه  مقتضــب 
املجتمــع  مؤسســات  جهــود  "كل  إن 
املــدين وفعاليــات املجتمــع والوفــود 
ومشــكوره  مباركــة  لنــا  توجهــت  التــي 

ومقدره".
وأضافت "ولكن ال فك لحالة العصيان 
املدين التي دخلتها مدينة نابلس اال 
باإلفراج عن املطارد مصعب اشتية".

نابلــس  يف  األســود  عريــن  ودعــت 
جاهــر شــعبنا للحفــاظ عــىل الســلم 
وســالمة  وأمــن  واملجتمعــي  األهــي 

املواطنن.
الشــعبية  املقاومــة  حركــة  ووصفــت 
للمطــارد  الســلطة  أمــن  اعتقــال 
شــعبنا  لنضــال  "إســاءة  بأنــه  اشــتية 
الفلســطيني، واستمرار لنهج التنسيق 

األمني".
وقالــت الحركــة إن االعتقال الذي طال 
الســلطة  اســتمرار  إىل  يشــر  اشــتية 
التنســيق  نهــج  يف  األمنيــة  وأجهزتهــا 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  األمنــي 

ومالحقة كوادر املقاومة.
وحــذرت حركــة املبــادرة الوطنيــة، مــن 
"تصاعد حالة االحتقان الداخي، وما 
تحمله من مخاطر تغليب الرصاعات، 
عىل التناقض مع االحتالل واملقاومة 

املرشوعة له".
للجــان  اإلعالمــي  املكتــب  ودان 
اعتقــال  فلســطن  يف  الـمـقـــاومة 
وطبيلــة،  اشــتية  املطارديــن  الســلطة 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  وحملهــا 

حياتها وطالبها باإلفراج عنهم فورا.
ونعــى املكتــب الشــهيد فــراس يعيش 
عــار  دمــاؤه "ســتبقى وصمــة  إن  وقــال 
الســلطة وأجهزتهــا  عــىل جبــن  أبديــة 

األمنية".
وقالــت حركــة األحــرار إن هــذه الجرمية 
جبــن  عــىل  عــار جديــدة  وصمــة  هــي 
مســار  تعــدت  التــي  الســلطة  قيــادة 
التنسيق األمني إىل الرشاكة والتناوب 

يف قمع شعبنا وتكبيل يديه.
واســتنكرت حركــة املجاهديــن، بشــدة 
اشــتيه  املطارديــن  اعتقــال  جرميــة 
االفــراج  بــرورة  وطالبــت  وطبيلــة، 

الفوري عنهم.
هــذه  "إن  بيــان:  يف  الحركــة  وقالــت 
يف  الســلطة  تقودهــا  التــي  الحمــالت 
الحــوار  لجهــود  رضبــة  هــي  الضفــة 
الجزائــر  تقــوده  الــذي  الفلســطيني 
للتنســيق  عقيــم  وتكريــس  الشــقيقة، 
يــد  تكبيــل  بهــدف  املنبــوذ  األمنــي 

املقاومة يف الضفة".

طالب جامعي أصيب برصاص السلطة مهدد بالشلل النصفي 

أمــــن السلطـــــة يقتــــل مواطًنــــا ويواصــــل اعتقــــال 
الُمقاوَميــن "اشتيـة" و"طبيلــة" وســط إدانـــة واسعــة

مصعب اشتية                                عميد طبيلةمصعب اشتية                                عميد طبيلة



محليات األربعاء 25 صفر 1444هـ 21 سبتمبر/ أيلول 4
Wednesday 21 September 2022

FELESTEENONLINE

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

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

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

 - الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

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

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

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

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

2022/10/04م الساعة الثانية عرة ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. أجندة العطاء:

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

2022/09/27الثالثاء

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

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

رقم 3600768/ 059.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. املروع حاصل عى إعفاء من رضيبة القيمة املضافة.

7. موعــد االجتــامع التمهيــدي إلتاحــة الفرصة للمقاولني املتقدمني للعطاء 

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

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

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

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

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

ملزيد من االستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم:0595993345

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

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

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

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

" فاتورة رضيبية ".
2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

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

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

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

6. يجب عى املورد االلتزام بالروط العامة والخاصة للعطاء.

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

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

عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوماً.
9. لالستفســار ميكــن االتصــال بقســم املشــريات بالجمعيــة عــى هاتــف 2053150 جــوال 

.daralsunna.com@ 0599995756. كام ميكن مراجعة الصفحة االلكرونية للجمعية

طرح عطاء رقم 2022/6م

غزة/ محمد الصفدي:
نّظمــت فصائــل املقاومــة يف قطــاع 
غــزة، أمــس، وقفــة غاضبــة اســتنكاًرا 
التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  العتقــال 
املطارَدْيــن  املقاوَمــنْي  للســلطة 

مصعب اشتية، وعميد طبيلة.
يف  الفصائــل  عــن  ممثلــون  وتجّمــع 
وســط  املجهــول  الجنــدي  ســاحة 
إدانــة  الفتــات  رافعــني  غــزة،  مدينــة 
العتقــال املقاومــني، وســط هتافــات 
العتقالهــام،  مســتهجنة  غاضبــة 
يعيــش  فــراس  الشــاب  واستشــهاد 

برصاصات أجهزة السلطة.
األحــرار  لحركــة  العــام  األمــني  وقــال 
خالــد أبــو هالل إن تصاعــد املقاومة 
يف الضفــة املحتلــة يزعــج االحتــالل 
الســلطة،  وأجهــزة  اإلرسائيــي 
خياراتهــا  بــكل  املقاومــة  أن  مؤكــًدا 
وأدواتها هي الخيار األمثل ملواجهة 

االحتالل.
شــعبنا  أبنــاء  أن  هــالل  أبــو  وأوضــح 
الســلطة  أجهــزة  باعتقــال  تفاجــؤوا 
عميــد،  ورفيقــه  مصعــب  املطــارَد 
الفلســطينيني  أن كل  عــى  مشــدًدا 

أدانوا هذه الجرمية.
بعــض  يستســهل  "كيــف  وتســاءل: 
عنــارص األجهــزة األمنيــة إطــالق النــار 
يعجبكــم  هــل  شــعبنا؟  أبنــاء  عــى 
مــن  شــاهدناه  مــا  الســلطة  قيــادة  يــا 
أبنــاء  صفــوف  يف  وإصابــات  قتــل 

شعبنا؟".
ووصــف اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة 
"بتبــادل  وطبيلــة  اشــتية  املقاومــني 
األدوار مــع االحتــالل"، قائــاًل: "هــذا 

السلوك غري مقبول ألبناء شعبنا".
يف  الســلوك  هــذا  "يــأيت  وأضــاف: 

فشــل  الســلطة  قيــادة  إعــالن  ظــل 
يف  االحتــالل،  مــع  التســوية  مســرية 
يعطيهــا  أن  االحتــالل  يرفــض  وقــٍت 

أي يشء".
الفلســطينيني  كل  هــالل  أبــو  ودعــا 
لرفض هذه السياسة؛ "ألنها سياسة 
الوطنــي"،  ونســيجنا  وحدتنــا  تهــدد 
عــى  الحــرص  أهميــة  عــى  مشــدًدا 

وحدة شعبنا ومقاومته.
كــام دعــا الفصائــل والقــوى الوطنيــة 
واإلســالمية للتحــرك "للجــم األجهــزة 
املقاومــني  رساح  وإطــالق  األمنيــة، 

مصعب اشتية وعميد طبيلة.
كل  مبحاســبة  هــالل  أبــو  وطالــب 
مــن أطلــق النــار عــى الشــاب فــراس 
يعيــش ومــن قبله الناشــط الســيايس 
نــارص  اغتيــال  ومحاولــة  بنــات،  نــزار 
مل  أنهــم  مؤكــًدا  الشــاعر،  الديــن 

يحاسبوا وما زالوا طلقاء.
وصمتنــا  نتحــرك  مل  "إذا  وأضــاف: 
أجهزتهــا  فــإن  الســلطة  جرائــم  عــى 
األمنيــة ستتشــجع الغتيــال وارتــكاب 

جرائم أخرى بحق شعبنا".
ودعا أبو هالل كل القوى يف الضفة 
للتحرك والضغط عى صناع القرار؛ 
لثنيها عام ســامها "سياســة الســلطة 
البائدة بحق شعبنا، ووقف التنسيق 

األمني والتعاون مع االحتالل".
أمــن  أجهــزة  ألبنــاء  رســالة  ووجــه 
الســلطة "أنتم جزء من شــعبنا، نقدر 
مــن صــّوب البنــادق باتجاه االحتالل، 
األرض  يغتصــب  الــذي  هــو  العــدو 
فواجبكــم  املقدســات؛  ويهــود 
ليــس االعتــداء عــى أبنــاء شــعبنا بــل 
التصــدي لعــدوان االحتــالل وقطعان 

مستوطنيه".
التجمــع  نظــم  ذاتــه،  الســياق  ويف 
يف  والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي 
قطــاع غــزة، أمــس، وقفــة أمــام ســاحة 
الجندي املجهول وسط مدينة غزة، 
اشــتية  املقاومــني  باعتقــال  تنديــًدا 

اشــتية  مصعــب  القســامي  املطــارد 
والــذي اختطفتــه أجهزة أمن الســلطة 
يف مدينــة نابلــس، ورفًضــا لسياســة 
االعتقــال التــي متارســها أجهــزة أمــن 
السلطة يف الضفة الغربية املحتلة.

ورفــع املشــاركون يف الوقفــة داخــل 
صــوًرا  أمــس،  غــزة  مبدينــة  الجامعــة 
الســلطة  تطالــب  والفتــات  الشــتية، 
االعتقــاالت  سياســات  بوقــف 

واملالحقات األمنية يف الضفة.
طــالب  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
"إننــا  وردة:  أبــو  محمــد  الجامعــة 
اليــوم أمــام منعطف ســيايس خطري، 
فاالحتــالل اإلرسائيــي يريــد تقســيم 
ــا  ومكانيًّ ــا  زمانيًّ األقــى  املســجد 
ومترير مخططاته يف الضفة الغربية 
وســط تخــاذل عــريب وتنســيق أمنــي 
خطــري وتكامــل أدوار مــا بني الســلطة 

وبني االحتالل".
أن  كلمتــه  خــالل  وردة  أبــو  وأوضــح 
ملصعــب  الســلطة  أجهــزة  اختطــاف 
اشــتية مشــهد مخٍز، ويســدي خدمة 

مجانية لالحتالل.
ودعــا املجالــس واألطــر الطالبيــة يف 
للتحــرك  الغربيــة  الضفــة  جامعــات 
والتــي  "العنجهيــة"  هــذه  أمــام  فــوًرا 
األفــواه  تكميــم  الســلطة  منهــا  تريــد 

وتقييد الحريات.
الكتلــة  يف  القيــادي  قــال  بــدوره، 
اإلسالمية إسامعيل لبد: "إن أجهزة 
األداة  دور  متــارس  الســلطة  أمــن 
وتتعــدى  االحتــالل  يــد  يف  القــذرة 
الخطــوط الحمــراء باختطاف املطارد 
القســامي مصعب اشتية، يف وقت 
نحــن يف أمــس الحاجــة إىل تحشــيد 
يف  الجهــود  وتوحيــد  الطاقــات 
بحــق  اإلرسائيليــة  املامرســات  وجــه 

األقى واملقدسات".
أبنــاء شــعبنا  لبــد الرفــاء مــن  ودعــا 
وجامهــري طالبنــا أن يقولــوا كلمتهــم 
وسياســات  األمنــي  للتنســيق  رفًضــا 

وطبيلة.
أحمــد  العشــائر  هيئــة  رئيــس  وقــال 
املغنــي: "مــا زالــت أجهــزة الســلطة 
مــع  تتســاوق  املحتلــة  الضفــة  يف 
املقاومــني  مالحقــة  يف  االحتــالل 
األبطال واعتقالهم استمرارا لسياسة 

التنسيق األمني".
وأكد املغني يف كلمة خالل الوقفة 
الــذي  األمنــي املجــرم  "التنســيق  أن 
فرضــه االحتــالل علينــا ألحــق أرضاًرا 

كبريًة ببنية املقاومة".
ووصــف اعتقال املقاومني بـ"جرمية 
وقيمنــا  أعرافنــا  مــع  تتنــاىف  وطنيــة 
شــعبنا  بتاريــخ  تليــق  وال  وأخالقنــا، 
وحطــم  االحتــالل  قــادة  دوخ  الــذي 

هيبته وهو ما أكده املقاومون".
التــي  "الجرميــة"  هــذه  أن  وأوضــح 
بعيــدة  األمنيــة  األجهــزة  ارتكبتهــا 
عالقــة  وال  الوطنيــة،  منظومتنــا  عــن 
إن  قائــال:  الوطنيــة؛  مبنظومتنــا  لهــا 
"املشاهد التي شاهدها شعبنا يف 
أحــداث نابلــس فاجعــة، وال ميكن أن 
يقبل بها رشفاء شعبنا، وخاصة أبناء 

حركة فتح الرفاء".
لشــؤون  الوطنــي  التجمــع  وجــدد 
ملــا  اســتنكاره  والقبائــل  العشــائر 
وصفها بالجرمية ولسابقاتها، مطالًبا 
املعتقلــني  عــن  الفــوري  باإلفــراج 
يف  شــعبنا  أبنــاء  مــن  املقاومــني 

سجون السلطة يف الضفة.
والعشــائر  الفصائــل  املغنــي  ودعــا 
كافــة  شــعبنا  وعمــوم  والعائــالت 
التــي  االعتقــال  وجــه  يف  للوقــوف 
لفلســطني،  انتامئنــا  مــع  يتناقــض 
الســلطة  ســلوك  أن  إىل  مشــرًيا 
حــوارات  مــع  يتناقــض  وأجهزتهــا 
الجزائر للمصالحة وإنهاء االنقسام".

المالحقات األمنية في الضفة
اإلســالمية  الكتلــة  نظمــت  كــام 
مبشاركة األطر الطالبية يف الجامعة 
مــع  تضامنيــة  وقفــة  اإلســالمية، 

السلطة التي تجردت من وطنيتها.
املســؤولية  الســلطة  أجهــزة  وحّمــل 
الكاملــة عــن حيــاة املجاهــد اشــتية، 
داعًيــا باإلفــراج الفــوري والعاجل عنه 

دون قيد أو رشط.
االحتــالل  كان  وقــت  "يف  وتابــع 
وباألمــس القريــب يف عملية مامثلة 
إبراهيــم  ليغتــال  نابلــس  يجتــاح 
النابلــي واليــوم يف مشــهد متكــرر 
باختطــاف  الســلطة  هــذه  تقــوم 

املجاهد مصعب اشتية".
ووجه لبد رسالته إىل السلطة والتي 
تكونــوا  ال  إنســانيتها  مــن  تجــردت 
وأمنــاء ألمــن  االحتــالل  لــدور  مكمــاًل 
عــى  أمنــاء  كونــوا  بــل  االحتــالل، 

شعبكم ومقاومته.
وســنبقى  نــزال  وال  كنــا  "أننــا  واكــد 
الســد املنيــع للمقاومــة وحراًســا لهــا 
كانــوا  إطــار  أي  مــن  عليهــا  واألمنــاء 

وتحت أي لون".
القيــادي يف حركــة  أكــد  مــن جهتــه، 
املقاومــة  أن  الحــويل  ماهــر  حــامس 
حق مروع وخيار إسراتيجي ألبناء 
للوصــول  الطــرق  أقــرص  وهــو  شــعبنا 
إىل غاياتنــا وأهدافنــا وال يجــوز ألي 

كان أن ينكر علينا مقاومتنا.
يف  لــه  كلمــة  يف  الحــويل  وأضــاف 
العاصمــة  هــي  القــدس  أن  الوقفــة 
األقــى  وأن  لفلســطني  األبديــة 
ســبيل  نبــذل يف  عقيدتنــا  مــن  جــزء 
وأن  ونفيــس،  غــاٍل  كل  عنــه  الدفــاع 
االقــراب مــن املســجد األقــى هــو 
لعــب بالنــار وأنــه خطــر أحمــر ال يجوز 

االقراب منه.
عــى  حــامس  يف  القيــادي  وشــدد 
أجهــزة  بنــادق  تتوجــه  أن  رضورة 
وأن  االحتــالل،  صــدور  اىل  الســلطة 
بنــادق  مــع  جنــب  اىل  جنًبــا  تســري 
املجاهديــن واملقاومــني، مؤكــدًا أن 
اعتقال مصعب اشتية هو خيانة لله 

وللوطن وللمقاومة.

الخليل- غزة/ أدهم الريف:
أعضــاء  عــى  الفتحاويــة  الشــبيبة  طلبــة  اعتــداء  يعكــس 
الكتلة اإلسالمية اإلطار الطاليب لحركة حامس يف جامعة 
الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة، حجم االستهداف 
الذي يتعرض له طلبة الكتلة يف أكرث من جامعة ليس من 

طلبة الشبيبة فحسب بل عى يد عنارص السلطة أيًضا.
ويتزامن مع ذلك أحياًنا اعتقاالت تنفذها قوات االحتالل 
اإلرسائيــي وتطــال عنــارص الكتلــة حتــى يف أثنــاء وجودهم 

داخل الحرم الجامعي.
بــراء  الخليــل  جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  منســق  وأورد 
غــزال، تفاصيــل االعتــداء الــذي طال طلبة ينتمــون للكتلة، 

أول من أمس.
تواجــد  أثنــاء  يف  أنــه  "فلســطني"،  لصحيفــة  غــزال  وبــنيَّ 
طلبة من الكتلة يف مبنى العلوم داخل حرم الجامعة جاء 

عنارص من الشبيبة الفتحاوية واعتدوا عليهم.
واجتمــع  الخــالف،  لفــض  الجامعــة  أمــن  تدّخــل  وعندمــا 
بالطرفــنْي ونجــح يف إنهائــه داخــل الجامعــة، بعــد أن غادروا 
حرمهــا، فوجئــوا باالعتــداء عليهــم وهــم داخــل مركبــة مــن 
عنارص آخرين تابعني للشبيبة أمام الجامعة وقام أحدهم 

برش الغاز عليهم، بحسب غزال.
عــن  للدفــاع  املركبــة  مــن  الكتلــة  عنــارص  ترّجــل  وعندهــا 
أنفســهم، وتفاجأوا بوجود بأكرث من 70 شــخص من خارج 

الجامعة بانتظارهم محملني بأسلحة بيضاء.
ومل ميِض وقت طويل حتى جاءت قوة مسلحة من أجهزة 
ومــأوا  والرطــة(،  واملخابــرات  )الوقــايئ  تضــم  الســلطة 

أرجاء الجامعة.
الجامعــة  إدارة  إىل  توجهــت  اإلســالمية  الكتلــة  أن  وذكــر 
الجامعــة  داخــل  عنارصهــا  لــه  تعــرض  مــا  لهــا  وأوضحــت 

وخارجها، وأن الكتلة تنتظر رد اإلدارة وقراراتها.
وأشــار غــزال إىل حالــة من االســتهداف املبــارش واملتعمد 
جامعــات  مــن  وغريهــا  الخليــل  جامعــة  يف  الكتلــة  لطلبــة 

الضفة.

الموقف الموحد
وقــال منســق القطــب الطــاليب يف جامعــة بريزيــت محمــد 
الخطيــب: إن الســلطة تحــاول بالقــوة مــن خــالل أجهزتهــا 
يف  الجامعــات  عــى  الســيطرة  الطالبيــة  الشــبيبة  وحركــة 

الضفة الغربية.
وبنيَّ الخطيب لصحيفة "فلســطني": أن الشــبيبة الطالبية 
تفتعل العديد من املشاكل مع األطر الطالبية األخرى يف 

جامعات مختلفة.
الكتــل  بوحــدة  يتمثــل  اإلشــكالية  هــذه  مواجهــة  أن  وعــدَّ 
الطالبيــة يف موقــف واضــح ورصيــح ضــد ســلوك الشــبيبة 

وأمن السلطة "اإلجرامي" بحق الطلبة.
وتابــع: الحالــة يف الضفــة الغربيــة ليســت طبيعيــة، بداللــة 
انتامء الشبيبة الطالبية لأجهزة األمنية، وهي تأخذ أموااًل 

من السلطة ومجربة عى تنفيذ ما يطلب منها.
بــني  فــام  الضفــة،  جامعــات  يف  اإلشــكاليات  وتتعــدد 
اعتداءات الشبيبة واألجهزة األمنية، ينفذ جيش االحتالل 
العديــد مــن االنتهــاكات التــي تصل إىل إطــالق النار داخل 
الجامعة، ومامرسة االعتقاالت أيًضا، وعادة ما تطال هذه 

االنتهاكات عنارص من الكتلة اإلسالمية.
أسلوب متكرر

اســتهداف  إن  خاطــر:  ملــى  السياســية  الكاتبــة  وقالــت 
عنــارص الشــبيبة للحركــة الطالبيــة أســلوب متكــرر تشــهده 
جامعــات الضفــة، ويحــدث ذلــك بعلم أجهزة أمن الســلطة 

التي تتحكم بجامعات الضفة.
املشــاكل  مــن  العديــد  لـ"فلســطني":  خاطــر  وأضــاف 
الجامعيــة ســببها األجهــزة األمنيــة، والدليــل عــى ذلــك أن 

هذه املشاكل يتم تضخيمها لتحقيق أهداف سياسية.
تشــويه  واألحــداث  األزمــات  هــذه  مــن  الهــدف  وتابعــت: 
منهــا،  االقــراب  مــن  الطلبــة  وتخويــف  اإلســالمية  الكتلــة 
ومحاولــة تحييدهــا وإبعادهــا عــن العمل الطــاليب النقايب، 
أنشــطة  عقــب  تحــدث  املشــاكل  هــذه  معظــم  أن  بداللــة 
طالبية خاصة بالكتلة اإلسالمية يف مختلف الجامعات. 

رام الله/ فلسطني:
أربعــة  مــن  مبــادرة  بريزيــت،  جامعــة  طلبــة  مجلــس  طــرح 
بنــود لحــل األزمــة بــني نقابة العاملني وإدارة الجامعة، التي 

نشبت عى خلفية مطالب نقابية.
عــى  حرصــه  أمــس،  بيــان،  يف  الطلبــة،  مجلــس  وجــدد 
عــى  وحفاظــه  ودميومتهــا،  للجامعــة  العليــا  املصلحــة 
املعلقــة  التدريــس  لعمليــة  واســتكامال  الطلبــة  مصلحــة 

حاليا.
وذكــر أن مبادرتــه املكونــة مــن أربعــة بنــود هدفهــا الحفــاظ 

عى الحياة الجامعية كاملة وعودتها ملجراها الطبيعي.
للمبــارشة يف  يدعــو  األول  البنــد  فــإن  املبــادرة  وبحســب 
حــوارات واجتامعــات مكثفــة تضــم )إدارة الجامعــة ونقابــة 
املدرســني واملوظفــني يف الجامعــة ملــدة أســبوع واحــد 
كحــد أقــى مــن أجــل التوصــل التفــاق عــى كيفيــة تطبيق 

املطالب النقابية كافة(.
وذكر أن البند الثاين يتمثل باســتئناف العمل والدوام يف 
الدوائر الرســمية يف الجامعة كـ) دائرة التســجيل والقبول، 
دائــرة املاليــة، عــامدة شــؤون الطلبــة( باإلضافة للمرشــدين 
يف  البــدء  لحظــة  منــذ  وذلــك  كي  بــدوام  األكادمييــني 
الحوارات وملدة أسبوع واحد كحد أقى، والتأكيد عى 

الدوام لرؤساء الدوائر.
كــام تقــوم نقابــة املوظفــني واملدرســني بتعليــق إرضابهــا 
املفتــوح عــن الطعــام والبــدء بالحــوارات مــع إدارة الجامعــة 

وملدة أسبوع كحد أقى.
وختم مجلس الطلبة: يف حال التوصل ألي اتفاق أو بوادر 
حــل لأزمــة الحاليــة ما بني إدارة الجامعة ونقابة املوظفني 
يف  واملبــارشة  التصعيديــة  الخطــوات  كافــة  تعليــق  يتــم 

تطبيق رؤية العودة للدوام التي قدمها مجلس الطلبة.

بغطاٍء توفره أجهزة أمن السلطة

عربدة "الشبيبة".. استهداف متعمد يطال 
طلبة الكتلة اإلسالمية يف جامعات الضفة

مجلس طلبة بريزيت يطرح مبادرة 
لحل األزمة بني اإلدارة والنقابة

وقفات بغزة استنكارًا العتقال السلطة 
المطارَدْيـــــــــــن اشتيـــــــــــة وطبيلــــــــة

جانب من الوقفات االحتجاجية بمدينة غزة أمس           )تصوير/ محمود أبو حصيرة - رمضان األغا(
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دولة فلسطني
 وزارة 

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

إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )10196( 
- حي قاع القرين

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)3( بجلســتها رقــم )2021/39( املنعقــدة بتاريــخ 2021/12/2 املتضمــن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )10196( ضمــن حــي قــاع القريــن 
املحصــور بــني الشــارع رقــم )10141( رشقــا والشــارع رقــم )4( غربــا بعــرض 
)12( مــر وارتــداد )3( مــر واملــار يف القســائم رقــم )9-8-5-3( مــن القطعــة 
رقــم )75( والقســائم رقــم )4-5-8( مــن القطعــة رقــم )76( لالعــراض خــالل 
مــدة خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هذا اإلعــالن يف الجريدة الرســمية أو 
يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف 

السابق ونره يف جريديت )االستقالل وفلسطني( بتاريخ 2021/8/16
وعليه ووفقا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
األخــرى  واألبنيــة واألمــالك  األرايض  الحقــوق يف  لجميــع أصحــاب  يجــوز  فانــه 
املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخر ســواء بصفتهم مــن أصحاب هذه 
األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــا عىل املــروع املعدل لدى مكتب 
اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية خان يونس خالل ساعات الدوام 
الرسمي وتقديم االعراضات عليه خالل خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا 

اإلعالن. وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.
اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ كامــل صبحــي صالــح اليازجــي من ســكان 
والــده/  اســم  لتصحيــح  بطلــب  تقــدم  قــد  رقــم/983279449  هويــة  غــزة 

صبحي صالح عيل اليازجي
واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // صبحي صالح اليازجي 

القطعة 1804 القسيمة 69 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// صبحي صالح عيل اليازجي

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض 
والعقارات )الطابو( خالل مدة أقصاها خمســة عر يومًا من تاريخ اإلعالن 

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

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . عرايب أبو شعبان

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ "محمــد هاشــم" صبحــي مصطفى الرفا من ســكان غــزة هوية رقم 
)901258699( أننــي بتاريــخ 28-8-2022م فقــدت الشــيك الــذي يحمــل 
رقــم 283 املســحوب عــىل بنــك فلســطني فــرع غــزة واملســتحق األداء بتاريــخ 
9-9-2022م املسجل باسم / رشكة روفريو للتجارة العامة وميثلها السيد/ 
1502454300، فعــىل مــن  نعيــم عبــد اللــه ديــب الحرازيــن مشــتغل رقــم 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )750 /2022(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: هاين 
901297564 بصفتــه  جــال إســاعيل اإليس مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 
وكيــال عــن: محمــد وأحمــد أبنــاء/ زهــري جــال اإليس، مبوجــب وكالــة رقــم: 

2022/ 10719 صادرة عن غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف  

لقطعة 692 القسيمة 144 املدينة غزة الدرج
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/9/20م                                              مسجل أرايض غزة 

أ. عرايب حمدي أبو شعبان

تنويه 
نــر إعــالن بيــع أرض باســم الســيد/ أحمــد عبــد الحليــم محمــد حمديــة يف 
صحيفة فلســطني بتاريخ 2022/7/5م ســقط ســهوا قطعة 918 قســيمة 28 

املدينة جباليا لذا اقتىض التنويه. 

دولة فلسطني
 وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )14034( - حي السطر
منطقة تنظيم : خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)5( بجلســتها رقــم ) 2022/9( املنعقــدة بتاريــخ 2022/5/12 املتضمــن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )14034( - حــي الســطر املحصــور 
بعــرض  )14273( جنوبــا  رقــم  )14255( شــاال والشــارع  رقــم  الشــارع  بــني 
)8( مــر بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )5-6( مــن القطعــة رقــم )42( 

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

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
اعالن فقد شيك

أعلن أنا/نبيل محمود محمد أحمد من سكان غزة هوية رقم )910885649( أنني 
فقــدت الشــيكات التــي تحمــل األرقــام التاليــة مــن 20000001 إىل 20000040 
واملســحوبة من حســايب لدى بنك فلســطني- فرع النرص حســاب رقم 280600، 

فعىل من يجدهم أن يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكل والتقدير

رام الله/ فلسطني:
طــرأت  خطــرية  تطــورات  أّن  األســري  نــادي  أّكــد 
خــالل الســاعات املاضيــة عىل الوضــع الصحّي 
بالرسطــان  امُلصــاب  حميــد  أبــو  نــارص  لألســري 

القابع فيا يسمى "عيادة سجن الرملة".
األســري  أن  أمــس،  بيــان،  يف  النــادي،  وأوضــح 
نارص يعاين من فقدان شبه كيّل للحركة، وآالم 
شــديدة يف العمــود الفقــري، وتفاقــم ألعــراض 

صحية أخرى.
وأفاد بأن أشقائه )نرص، رشيف، إسالم( متّكنوا 
مــن زيارتــه يف ســجن "الرملــة" وذلك إىل جانب 
شقيقه محمد املتواجد معه، واستمرت الزيارة 
ملدة 45 دقيقة، والتي متت بعد ضغوط كبرية 
من رفاقه األرسى، حيث حاولت إدارة الّسجون 
التنكيــل بنــارص، واشــرطت عــىل أشــقائه نقلــه 
إىل "معبــار" الّســجن، حيــث يتواجــدون، وذلك 
بداًل من الساح لهم بزيارته يف سجن "الرملة".

وقــال إن األرسى قامــوا باالحتجــاج والرفــض إىل 
أن تــم نقــل أشــقاء نــارص لزيارتــه داخل الّســجن، 
حراســة  وتحــت  مقيــدون  وهــم  الزيــارة  ومتــت 
مشــددة، وبتواجــد مثانيــة ســجانني داخــل غرفة 

الزيارة.
نــارص  تعــرض  خطــر  أّن  األســري  نــادي  وأّكــد 
لالستشــهاد يف أي لحظــة يتضاعــف مــع مــرور 
الوقــت، ويف ظــل املعطيــات الخطرية التي ترد 

تباًعا عن وضعه الصحّي.
وأشــار إىل أن هــذه التطــورات الخطــرية تأيت مع 
إعالن اللجنة املختصة للنظر يف طلب اإلفراج 
عنــه بتأجيــل الجلســة التــي تقــرر عقدهــا وذلــك 
للمــرة الثانيــة، بعــد اعــراض تقدمــت بــه نيابــة 
االحتــالل، وعائــالت من جنــود االحتالل، وجرى 
تريــن  مــن  الســادس  حّتــى  الجلســة  تأجيــل 

األول/ أكتوبر املقبل. 
يذكر أّن األطباء يف مستشفى "أساف هروفيه" 
اإلرسائييّل، سّلموا، مؤخرا، األسري نارص تقريًرا 
طبًيــا نهائًيــا بعــد فحــوص طبية أخرية خضع لها، 

وأوصوا فيه باإلفراج عنه يف أيامه األخرية.
أســرًيا   23 بــني  مــن  واحــد  حميــد  أبــو  ونــارص 
مصابــون بالرسطــان واألورام بدرجــات متفاوتــة، 

ويحتاجون إىل رعاية صحية خاصة وحثيثة يف 
الوقت الذي تتعمد فيه سلطات االحتالل إىل 

مارسة سياسة املوت البطيء بحقهم.
األمعــري  مخيــم  مــن  عاًمــا(،   49( حميــد  وأبــو 
لالجئــني يف مدينــة رام اللــه، معتقــل منــذ عــام 
و50  مؤبــدات   7 بالســجن  ومحكــوم   2002

عاًما.
بــني خمســة أشــقاء يواجهــون الحكــم  وهــو مــن 
وتعــرض  االحتــالل،  ســجون  يف  الحيــاة  مــدى 
قــوات  يــد  عــىل  عــدة  مــرات  للهــدم  منزلهــم 

االحتالل، كان آخرها خالل عام 2019.
وقفات ومطالبات

ويف الســياق، طالب املشــاركون يف االعتصام 
األســبوعي لدعــم وإســناد األرسى أمــام مكتــب 
عــىل  بالضغــط  بطولكــرم،  األحمــر  الصليــب 
نــارص  األســري  عــن  لإلفــراج  االحتــالل  ســلطات 
لــه، بعــد تدهــور وضعــه  وتأمــني العــالج الــالزم 

الصحي.
العلــم  االعتصــام  يف  املشــاركون  ورفــع 
الفلســطيني وصــور األســري أبــو حميــد، ورددوا 
ولجميــع  لــه،  املســاندة  الوطنيــة  الهتافــات 

األرسى واملطالبة باإلفراج عنهم.
ودعــوا املؤسســات الدوليــة واملحلية واملعنية 
بحقــوق اإلنســان إىل تحمــل مســؤولياتها تجــاه 
معانــاة األرسى ومــا يجــري لهــم جــراء مارســات 
اإلهــال  ومنهــا  بحقهــم،  التعســفية  االحتــالل 
الطبــي الــذي يعــاين منه األرسى املرىض وعىل 

رأسهم أبو حميد.
ويف البرية، نظم االعتصام اإلسنادي األسبوعي 
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  يف 

إسنادا للحركة األسرية.
املــرىض،  األرسى  لدعــم  االعتصــام  وخصــص 
إىل  وصــل  الــذي  حميــد،  أبــو  مقدمتهــم  ويف 

مرحلة حرجة تهدد حياته.
ذوي  مــن  العــرات  االعتصــام  يف  وشــارك 
املحكوميــات  وأصحــاب  املــرىض  األرسى 
وممثلــني  مــدارس،  طلبــة  جانــب  إىل  العاليــة 
عــن املؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة واملعنية 

مبتابعة شؤون الحركة األسرية.

النارصة/ األناضول:
الغربيــة  الضفــة  شــايل  مســتوطنون  ل  شــكَّ
مســمى  تحــت  مســلحة  مليشــيا  املحتلــة 
"الحرس املدين"؛ لتنفيذ عمليات متشيط 
ليليــة، بزعــم مســاعدة جيــش االحتــالل يف 

التصدي للفلسطينيني.
وقالت قناة "كان" العربية، مســاء أمس، إن 
بــدؤوا أول مــن أمــس )االثنــني(  مســتوطنني 
عــىل  ليليــة  متشــيط  دوريــة  إطــالق  يف 
"الطريق 60" الذي مير ببلدة حوارة جنويب 

نابلس.
الدوريــة  عــن مســتوطن شــارك يف  ونقلــت 
قوله: "نشــهد منذ نحو 6 أشــهر فلسطينيني 
الــذي  الطريــق  عــىل  الحجــارة  يرشــقون 
آخــر  طريــق  لدينــا  وليــس  حــوارة،  عــرب  ميــر 
للوصــول عــربه إىل القــدس ومناطــق الوســط 

)اإلرسائييل(".
ُأطلقــت خاللهــا  "بعــد هجومــني  وأضــاف 
مســاعدة  قررنــا  املــايض،  األســبوع  النــار 
الجيش مساء لحاية أنفسنا، وتعزيز شعور 

السكان )املستوطنني( باألمان".
وتابــع: "هنــاك خــوف بــني املســتوطنني مــن 
الســري عــىل الطريــق، لذلــك قررنــا جنبــا إىل 
جنــب مــع رؤســاء البلــدات )املســتوطنات( 

تشكيل الحرس".
الناريــة  أســلحتنا  "نســتخدم  وأردف: 
منــح  فقــط  ونحــاول  املرخصــة،  الشــخصية 
شــعورا  الطريــق  يســلكون  الذيــن  الســكان 
بديــال  لســنا  الليــل،  باألمــان خــالل ســاعات 

للجيش، وال ننوي أن نكون".
وُيخــى أن يقــوم املســتوطنون املســلحون 
عــىل  واعتــداءات  انتقاميــة  بأعــال 

الفلسطينيني باملنطقة.
ويف ينايــر/ كانــون الثــاين 2022، أقــر وزيــر 
بارليــف"  "عومــر  الداخــيل  االحتــالل  أمــن 
مبارســة املســتوطنني "إرهابا منظا" ضد 

الفلسطينيني بالضفة الغربية املحتلة.
معــدل  تضاعــف  األخــرية  اآلونــة  ويف 
اعتداءات املســتوطنني عىل الفلســطينيني 
بالضفة، مبا يف ذلك االعتداءات الجســدية 
وتخريب وحرق املمتلكات واملزارع، ويقول 
مواطنــون إن تلــك املارســات ترتكــب عىل 

مرأى من جنود جيش االحتالل.
ويتــوزع نحــو 666 ألــف مســتوطن يف 145 
اســتيطانية  بــؤرة  و140  كبــرية  مســتوطنة 
عشــوائية بالضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا رشقــي 
بيانــات لحركــة "الســالم اآلن"  القــدس وفــق 

الحقوقية.

النارصة/ فلسطني:
اللجنــة  بــأن  عربيــة،  إعــالم  وســائل  أفــادت 
الوزاريــة االحتالليــة صّدقــت أمــس، عىل خطة 
سنوية لـ"حاية املستوطنات" املحاذية لغزة 
مــن صواريــخ املقاومــة املضــادة للــدروع عــرب 

عوائق مبقاطع مختلفة.
صادقــت  اللجنــة  أن  العــربي،  اإلعــالم  وذكــر 
بينــي  االحتــالل  جيــش  وزيــر  توصيــات  عــىل 
غانتــس بتخصيــص 17 مليــون شــيقل لحايــة 
مــن  و"ســديروت"  الغــالف  مســتوطنات 
الصواريخ املضادة للدروع باإلضافة ملكونات 

حاية أخرى. 
وأوضــح موقــع "والــال" العــربي، أنــه تــم صياغــة 
الخطة من الدروس املستفادة خالل العدوان 
مــن  الشــهر املــايض،  األخــري عــىل قطــاع غــزة 
بينها رضورة تجهيز وبناء طرق التفافية جديدة 
ملنــع  بغــزة،  املحيطــة  املســتوطنات  حــول 
التهديــد  عــن  الناتــج  الحصــار  تحــت  وضعهــا 

بإطالق صواريخ مضادة للدبابات. 
خطــة  توســيع  تــم  فإنــه  املوقــع،  وبحســب 
تســمى "هبــوب الريــح"، والتــي تقــي بإخــالء 
الطــوارئ  ســاعة  الغــالف  مــن  مســتوطنني 

لالستجام.

يف ســياق آخــر، أعلــن جيــش االحتــالل، أمس، 
"عيــيل"  مســتوطنة  عســكرية يف  منــاورة  بــدء 
عــىل الطريــق بــني مدينتــي رام اللــه ونابلــس، 

شال الضفة الغربية ووسطها.
الجيــش  عــن  العــربي   "0404" موقــع  ونقــل 
مســلحني  تســلل  "تحــايك  املنــاورة  إن  قولــه: 
فلســطينيني إىل داخــل املســتوطنة، وضوابط 
تلــك  مثــل  اتباعهــا يف  يجــب  التــي  الســلوك 

الحاالت".
وتــأيت املنــاورة يف ظــل ارتفــاع وتــرية عمليــات 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
الفــرة املاضيــة، حيــث وّثــق  والقــدس خــالل 
تقريــره  يف  للمعلومــات،  "معطــى"  مركــز 
الــدوري ألعــال املقاومــة، 832 عمــاًل مقاومًا 
 28 أصابــت  املــايض،  آب/أغســطس  خــالل 

إرسائيليًا، بعضهم بجراٍح خطرة.
أهــداف  عــىل  النــار  إطــالق  عمليــات  وبلغــت 
نابلــس  يف  معظمهــا  عمليــة،   73 إرسائيليــة 

وجنني شال الضفة الغربية.
وأعلــن أول مــن أمــس، إعالم االحتالل تســجيل 
أهــداف  ضــد  نــار  إطــالق  عمليــات  ثــالث 
للمســتوطنني وجيش االحتالل، شــال الضفة 

الغربية، يف غضون 24 ساعة.

مناورة لجيش االحتالل يف مستوطنة وسط الضفة

ق علــــى خطـــــــة  االحتـــــــالل يصــــــــدِّ
لـ"حماية المستوطنات" المحاذية لغزة

لــون "مليشيـــا  مستوطنون ُيشكِّ
مسلحـــــــة" شمالــــــــي الضفـــة

غزة/ فلسطني: 
دعا مشــاركون فلسطينيون وعرب 
عربيــة  إســراتيجية  تبنــي  إىل 
موحدة ملواجهة التطبيع مع دولة 
مجدديــن  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
مبختلــف  للتطبيــع  رفضهــم 

أشكاله.
حواريــة،  نــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
بــني  "التطبيــع  عنــوان  تحــت 
املبادئ واملصالح" نظمتها حملة 
التطبيــع- ومناهضــة  املقاطعــة 

غــزة،  مبدينــة  أمــس،  فلســطني، 
سياســية  نخــب  مشــاركة  وســط 
وكتــاب  وعربيــة  فلســطينية 

سياسيني.
الســيايس  الكاتــب  ووصــف 
املغريب عزيز هناوي، أن التطبيع 
"تطبيــق  اإلرسائيــيل   - العــريب 
املبــادئ"،  عــىل  القفــز  لسياســة 
عــن  ميحــو  لــن  ذلــك  أن  مؤكــًدا 
والقتــل  اإلجــرام  صفــة  االحتــالل 
ضــد  ينتهجهــا  التــي  واالســتيطان 

الشعب الفلسطيني.
يف  التطبيــع  أن  هنــاوي  وأوضــح 
تــوأم  "أصبــح  العربيــة  املنطقــة 
اســتبداد األنظمــة العربيــة؛ لــذا ال 
ميكن أن ينجح التطبيع دون القفز 

عىل إرادة الشعوب".

وأكــد عضــو لجنــة مقاومــة التطبيع 
– األردن أمــني عــرار، أن التطبيــع 
يهدف لدمج الكيان يف املنطقة، 
الفتا إىل أن الكيان هو املســتفيد 

الوحيد من هذه الصفقات.
املصلحــة  أن  عــىل  عــرار  وشــدد 
إســقاط  يف  تكمــن  العربيــة 
عقــدت  التــي  العربيــة  االتفاقــات 
الــرصاع  أن  مؤكــًدا  االحتــالل،  مــع 
العــريب مــع االحتــالل موجــود ولــن 

ينجح التطبيع يف إسقاط ذلك.
رابطــة شــباب  عــام  وجــدد منســق 
الكويــت   – القــدس  أجــل  مــن 
بــكل  التطبيــع  أن  الشــايع،  طــارق 
أنــواع  مــن  نــوع  ومراحلــه  أشــكاله 
الفلســطيني،  للشــعب  الخيانــة 
االحتــالل  هــذا  مــع  التعامــل  وأن 
ونسج العالقات معه ال ينقص من 

تلك شيًئا.
حالــة  هنــاك  أن  الشــايع  وأوضــح 
للتطبيــع،  كبــري  كويتــي  رفــض 
مرفــة  منــاذج  وجــود  مؤكــًدا 
حقيقيــة يحتذى بها مثل الكويت 
الكيــان  ملقاطعــة  كبــري  كنمــوذج 

اإلرسائييل.
مــن  عــرب  مرصــد  رئيــس  أمــا 
فشــددت  حطيــط،  روال  بــريوت 
إســراتيجية  دعــم  رضورة  عــىل 

املقاطعــة  لتعزيــز  شــاملة  عربيــة 
لالحتالل ورفض التطبيع.

وأكــدت حطيط أهميــة بناء عملية 
تربويــة لبنــاء جيــل قيــادي ينتفــض 
الفلســطيني،  الشــعب  لحقــوق 
كانــت  ــا  أيًّ التطبيــع  ويرفــض 

الضغوط.
تدشين إستراتيجية

املقاطعــة  حملــة  ممثــل  وأوضــح 
الــدول  عــدد  أن  املغــاري  هــاين 
العربية املطبعة مع االحتالل هي 
7 دول، ووزنها النسبي بني الدول 
70 %، داعًيــا  العربيــة يصــل إىل 
جرميــة  يف  التمييــز  رضورة  إىل 
مســتوى  مــن  أكــر  عــىل  التطبيــع 
الفلســطيني  الوضــع  عــىل  ســواء 

الداخيل أو العريب.
النقابــات  تجمــع  رئيــس  وأكــد 
صيــام،  محمــد  غــزة  يف  املهنيــة 
الســيايس  الواقــع  فهــم  رضورة 
التطبيــع  أن  إىل  الفتــا  العــريب، 
يبــدأ  مل  االحتــالل  مــع  العــريب 
حديًثــا، حيــث كان تطبيًعــا رسيــا 
وقــال:  الســنني،  عــرات  منــذ 
هــو  اآلن  العــدو  أراده  مــا  "لكــن 
تطبيع علني، واملتأثر الرئيس من 

ذلك هي الشعوب العربية".
املراكــز  اتحــاد  رئيــس  وأوضــح 

أن  درويــش  يــرسي  الثقافيــة 
سياســة  مــن  جــزء  هــو  التطبيــع 
أن  عــىل  مشــددا  االحتــالل، 
"التطبيع جرمية إنســانية ووطنية، 
موجهــا  ســهمنا  يبقــى  أن  ويجــب 

نحو االحتالل".
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
إن  حبيــب  خــر  اإلســالمي 
"التطبيع طعنة يف ظهر قضيتنا"، 
عــرب  يحــاول  االحتــالل  أن  مؤكــدا 

أدواته املختلفة خداع األمة.
تدشــني  إىل  حبيــب  ودعــا 
لتعزيــز  عربيــة  اســراتيجية 
مــع  السياســية  املقاطعــة 
غيابهــا  أن  موضًحــا  االحتــالل، 
فرصــة  االحتــالل  ســيعطي 

لالستفراد باملنطقة.
األمانــة  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
نائــل  املجاهديــن  لحركــة  العامــة 
ليســت  شــعبنا  "إن  عــودة  أبــو 
التطبيــع،  حالــة  لتوصيــف  بحاجــة 
لكــن األخطــر ومــا هــو موجــود اآلن 
ــا  رياضيًّ ليكــون  بالتطبيــع  التــدرج 

ا وغريه". ا واجتاعيًّ وثقافيًّ
وأكــد أبــو عــودة أن هنــاك ضياعــا 
األنظمــة  بعــض  وتقــدم  للمصالــح 
القضيــة  حســاب  عــىل  العربيــة 
هــذا  خــالل  مــن  الفلســطينية؛ 

عــىل  االحتــالل  إلرضــاء  التســابق 
حساب قضية شعبنا.

وأضــاف أبــو عــودة "هــذه األنظمــة 
أن  لــوال  التطبيــع  عــىل  تتجــرأ  مل 
خــالل  مــن  البوابــة  لهــم  فتحــت 

اتفاق أوسلو".
وأكــد أبــو عــودة أن شــعبنا بحاجــة 
الســراتيجية عربيــة تحمي شــعبنا 
عــىل  االحتــالل  تغــّول  ظــل  يف 
واإلســالمية،  العربيــة  الشــعوب 
لوضــع  بحاجــة  "نحــن  قائــاًل: 
أشــكال  كل  تتبنــى  اســراتيجية 
املقاومــة وعــىل رأســها املســلحة 
مــن خالل ترتيب البيت الداخيل 
االعتبــار  وإعــادة  الفلســطيني، 

ملنظمة التحرير".
بــدوره، شــدد ممثــل حركــة األحــرار 
نضــال مقــداد عــىل أهمية ترســيخ 
فكــرة منــاوءة التطبيــع، مؤكــًدا أنها 
جرمية كبرية متارس ضد شعبنا.

القتــل  جرائــم  إن  مقــداد  وقــال 
أن  يجــب  واالســتيطان  والتهويــد 
الحــر  العــامل  ضائــر  مــن  تحــرك 
"يجــب اعتبــار كل مــن يطبــع مــع 
العــدوان عــىل  العــدو رشيــًكا يف 
شــعبنا، ويجــب تعريــة وفضــح كل 

املطبعني".

دعــوات لتبنــي إسرتاتيجيـــة عربيـــة لمواجهــــة 
التطبيـــــــــــع مـــــــع االحتــــــــالل اإلرسائيلــــــــي

وقفات جماهريية للمطالبة باإلفراج عنه

تطــــورات خطيــــرة علــــى الوضـــع 
الصحــــّي لألسيـــر ناصــــر أبــو حميد

مشاركون في وقفة بالبيرة تضامًنا مع األسير ناصر أبو حميد أمس
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مذكرة/ حلف ميني
إىل املدعى عليه/ محمد فريد محمود زعرب من خانيونس سابقا وحاليا سكان 
أملانيــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيها اآلن يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة يوم 
اليمــن  الثامنــة صباحــا وذلــك لحلــف  2022/10/23 الســاعة  األحــد املوافــق 
الرشعية املطلوبة يف الدعوى أســاس 2021/1257 وموضوعها تفريق للرضر 
الســمريي  املدعيــة/ رشوق جميــل جمعــة  وبــن  بينــك  واملتكونــة  الغيــاب  مــن 
مــن بــر الســبع وســكان رفــح هويــة 804748721 ونصهــا االيت: )واللــه العظيــم 
املنتقــم الجبــار إننــي زوج غــري داخــل وال مختــي بصحيــح العقــد الرشعــي إىل 
املدعية/ رشوق بنت جميل بن جمعة السمريي من بر السبع وسكان رفح حي 
الزهــور بالقــرب مــن جمعيــة األمــل لتأهيــل املعاقــن ســابقا واملقيمــة منــذ تاريــخ 
2018/8/30 يف بلجيــكا مدينــة  antwerpen شــارع ketsstraat  شــقة رقــم 

2140 بنايــة رقــم 98 /7 هويــة رقــم 804748721 و ال تــزال الزوجيــة الصحيحــة 

الرشعيــة قامئــة بيننــا حتــى اآلن وقــد تم زواجنا يف محكمة رفح الرشعية وال صحة 
ملــا ادعتــه مــن أننــي بتاريــخ شــهر 8/ 2018  تركــت املدعيــة رشوق املذكــورة 
يف منــزل والدهــا الواقــع يف رفــح حــي الزهــور بالقــرب مــن جمعيــة األمــل لتأهيــل 
املعاقــن وســافرت إىل دولــة أملانيــا وأننــي مجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن وأنني  
مل أقــم  بعمــل إجــراءات إمتــام الــزواج أو الحضــور إىل قطــاع غــزة إلمتامــه أو طلــب 
املدعيــة النقــل إىل حيــث أســكن ومل أســافر لهــا إىل مــكان إقامتهــا  يف بلجيــكا 
لإلقامة معها وغبت عنها طيلة هذه املدة البالغة أكرث من سنة بال سبب رشعي 
وال عــذر مقبــول قاصــدا اإلرضار بهــا وأننــي ال زلــت غائبــا عنها حتــى اآلن  ومجهول 
محــل اإلقامــة يف  أملانيــا  وقــد تــرضرت املدعيــة فعــال مــن غيــايب عنهــا وبعــدي 
عنهــا طيلــة هــذه املــدة  حيــث أنهــا شــابة يف مقتبــل العمــر تخــى عــى نفســها 
مــن الوقــوع يف الفتنــة ال تســتطيع هــي وال مثيالتهــا مــن النســاء البقــاء  عــى هــذه 
الحالــة بــدون زوج طيلــة هــذه املــدة  وقــد طالبتنــي برفــع الــرضر عنهــا بدون ســبب 
رشعــي وال عــذر مقبــول إال أننــي رفضــت بــدون حــق وال وجــه رشعــي( حلفــا رشعيــا 
وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــن تعتــر نــاكال عــن حلــف اليمــن الرشعيــة ومقــرا 
بدعــوى املدعيــة رشوق املذكــورة ويجــر بحقك املقتــى الرشعي غيابيا بذلك 
صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/9/19                                                   
رئيس محكمة رفح الرشعية / القايض الشيخ الدكتور/أمين خميس حامد

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء
لدى املحكمة العليا بغزة

يف الطعن 2022/959 , يف الطلب رقم 2022/1012
املســتدعيان: 1. حســن شــكري شــاكر شــبري - خــان يونــس - البلــد - شــارع 
جــامل عبــد النــارص- همســات للرصافــة وكالؤه املحامــون / ســليم مصطفــى 

السقا ومحمد إبراهيم السقا وأمري سليم السقا - خان يونس.
 2. اتحاد شکري شاكر شبیر- خان يونس - البلد - شارع جامل عبد النارص 

- همسات للرصافة وكيله املحامي / ناهض حلمي السقا - خان يونس.
قیــزان   - يونــس  - خــان  راويــة شــكري شــاكر شــبیر  املســتدعى ضدهــم :1. 

رشوان منزل املرحومة ليى رشاب ام شاكر.
2. شاكر شكري شاكر شبري - خان يونس- ش جامل عبد النارص - بجوار همسات للرصافة.

 3. أسامء شكري شاكر شبیر - خان يونس - ش جامل عبد النارص - بجوار همسات للرصافة.

 4. إميان شكري شاكر شبیر - خان يونس - ش جامل عبد النارص - بجوار همسات للرصافة.

 5. محمد شكري شاكر شبیر - خان يونس - شارع جامل عبد النارص - بجوار همسات للرصافة.

 6. حنان شكري شاكر شبري - خان يونس - البلد - شارع جامل عبد النارص- همسات للرصافة.

7. عائدة شكري شاكر شبیر - خان يونس - شارع جامل عبد النارص - همسات للرصافة.

بصفتهــا  يونــس  خــان  بدايــة  محكمــة  عــن  الصــادر  للحكــم  الطعــن:  موضــوع 
االستئنافية يف االستئناف رقم 54/2021.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطعن 2022/959 ، يف الطلب رقم 2022/1012

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعيان قــد تقدما عليكم الطعن 
رقــم 2022/959 والطلــب املتفــرع عنــه رقم )1012/2022( لــدى املحكمة العليا بغزة 
للطعــن يف الحكــم الصــادر عــن محكمــة بدايــة خان يونس بصفتها االســتئنافية الصادر يف 
االســتئناف رقــم 54/2021 لذلــك يقتــيض عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــالل 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كــام يقتــيض أن تودعــوا لــدى قلــم 
هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة. 
أنكــم إذا تخلفتــم عــن الحضــور فســينظر يف الطعــن  وليكــن معلومــا لديكــم 

باعتباركم كافرين وذلك حسب األصول. 
حرر يف: 2022/09/18م

رئيس قلم املحكمة العليا بغزة
أ. بسام محمد العيش

بحث وتحر عن مفقود للعموم
تقدمــت ملحكمــة رفــح الرشعية املدعية/ ســهري أحمــد درويش القايض من 
الســبع وســكان رفح ضد املدعى عليه أحمد فؤاد حســن القايض من الســبع 
06-09-2014م  بتاريــخ  اآلن  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  ســابقا  رفــح  وســكان 
بدعــوى إثبــات وفــاة املدعــى عليــه املفقــود أحمــد املذكــور الــذي ال تعــرف 
حياتــه مــن مامتــه ويغلــب الظــن موتــه وليــس لــه محــل إقامــة معلــوم وأنــه مل 
يقــم وكيــال عنــه إلدارة أموالــه فاملرجــو إجــراء البحــث والتحــري عــن املفقــود 
أحمد املذكور وموافاتنا بالنتيجة قبل يوم الجلســة الواقع يوم األربعاء وفق 

19/10/2022م حسب األصول، وحرر يف 20/09/2022م

قايض رفح الرشعي 
الشيخ / ماهر جميل اللحام

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصميم اسم يف سجالت الطابو

ليكــن معلومــا للجميــع بــأن الســيد/ محمد مصطفی احمود حجي من ســكان 
غزة هوية رقم / 916155732

قد تقدم بطلب لتصحيح اســمه / محمد مصطفی احمود حجي واملســجل 
خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم/ بحري مصطفى احمود حجي

القطعة 645 القسيمة 17 
إىل االســم الصحيــح لــه / محمــد مصطفــی احمــود حجــي، لذلــك فــإن اللجنــة 
املختصــة تحيــط الجميــع علــام بهــذا الطلــب فمــن لــه اعــراض بهــذا الشــأن 
عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض والعقارات )الطابو( خالل 
مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم التصحيح يف 

سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى اإلدارة
 العامة للمساحة ملعاملة تسجيل مجدد

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامة للمســاحة بغزة الســيد/ محمد باســل 
مصطفــى الفــرا لتنفيــذ وكالــة خاصــة صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطن كنــدا 

بتاريخ 2022/9/5م والتي وكل مبوجبها: 
املوكل/ زياد مصطفى حسن الفرا    الوكيل/ باسل مصطفى حسن الفرا

موضــوع الوكالــة/ إجــراء معاملــة بيــع أرض الواقعــة يف الفخــاري قطعــة رقم 1 
قسيمة رقم 89 

فمــن لــه اعــراض بهــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامة للمســاحة 
دائــرة التســوية خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
اإلعالن يف الصحف وبخالف ذلك سوف يتم السري يف إجراءات املعاملة 

تحريرا يف: 2022/9/20م
دائرة التسوية 
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة للمساحة – دائرة التسوية 
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ عامد نعامن ســليامن قديح من ســكان غزة 
هويــة رقــم/400230959 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســمه واســم إخوتــه/ 

عامد وأمرية وأحمد ونارميان ونهاد أبناء/ نعامن سليامن قديح  
واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // عامد وأمرية وأحمد ومرميال 

ونهاد أبناء/ نعامت سليامن قديح  ، القطعة 122 القسيمة 3 أرايض 
إىل االســم الصحيــح لــه// عــامد وامــرية واحمــد ونارميــان ونهــاد أبنــاء/ نعــامن 

سليامن قديح 
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علاًم بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات 
)الطابو( خالل مدة أقصاها خمســة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األسامءالتاريخ: 2022/9/19م

أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء

وقــال أنطــوان أبــو عاقلــة شــقيق الصحفية: 
ونحــن  املاضيــة  األربعــة  األشــهر  خــالل 
نحاول الوصول إىل العدالة لشــريين التي 
خــالل  إرسائيــي  جنــدي  برصــاص  قتلــت 
ترتــدي  وهــي  جنــن  مــن  األحــداث  نقــل 

مالبس واقية وعليهام شعار الصحافة.
مواطنــة  شــريين  عاقلــة:  أبــو  وأضــاف 
األمريكيــة  الحكومــة  ودعونــا  أمريكيــة، 
وهــذا  الجــاين  ملحاســبة  تحقيــق  إلطــالق 
بهــذا  حكومــة  تفعلــه  أن  ميكــن  مــا  أقــل 
والتــي  مواطنيهــا،  عــن  بالنيابــة  النفــوذ 
مــن  بالرغــم  التحقيــق  إطــالق  فشــلت يف 
دعوات أكرث من 80 عضًوا يف الكونغرس 

الدوليــة  األرسة  يف  فاعلــن  جانــب  إىل 
للتحقيق واملساءلة.

فخــورة،  فلســطينية  "كانــت  وتابــع: 
اإلدارة  يف  باألولويــة  تحــَظ  مل  وقضيتهــا 

األمريكية".
مختلــف  مــن  التقاريــر  أن  إىل  وأشــار 
ــا  ــا إرسائيليًّ املؤسســات أثبتــت أن "جنديًّ
طالبــت  العائلــة  وأن  شــريين،  اســتهدف 

بتحقيق أمرييك".
ودعــا أبــو عاقلــة الجنائيــة الدوليــة إىل بــدء 
التحقيق من أجل مساءلة القاتل، وأنه قد 
آن األوان لــألرسة الدوليــة أن تتخــذ موقًفــا 
اإلفــالت  ألن  املســؤولن،  تحاســب  وأن 

"الحكومــات  وختــم:  القتــل.  وحتــى 
اإلرسائيلية عى مدى سنوات تهربت من 
املســؤولية، وتقدمنــا بشــكوين، ونعــرف 
جيــدا أنــه لــن يكــون هنــاك عمــل فــوري". 
متعهــدا مبواصلــة العمــل إىل حــن النظــر 

يف هذه القضايا يف الجنائية الدولية.
فــإن  عاقلــة  أبــو  عائلــة  ملحاميــة  ووفقــا 
التحقيق اإلرسائيي مل يكن هدفه كشف 
الحقيقــة بــل تأكيــد وجهة النظر الرســمية، 
مشــرًيا إىل أن الســلطة برام الله غري قادرة 
عــى التحقيــق يف الجرميــة بســبب غياب 

التعاون اإلرسائيي.
أن  ايتويــل  تاتيانــا  املحاميــة  وأوضحــت 
أبــو  شــريين  فيهــا  قتلــت  التــي  الظــروف 
عــي  الصحفــي  فيهــا  واســتهدف  عاقلــة 
املمنهــج  االســتهداف  يظهــر  الســمودي 
االحتــالل  ســلطات  وفشــل  للصحفيــن، 

بالتحقيق من أجل ضامن العدالة.
الشــكوى  نقــدم  اليــوم  ايتويــل:  وقالــت 
يف  بهــا  تقدمنــا  شــكوى  بعــد  الثانيــة 
أجــل  مــن  نيســان/أبريل  مــن  الســادس 
وبشــأن  فلســطن،  يف  الوضــع  يف  النظــر 

استهداف الصحفين فيها.
اإلرسائيــي  التحقيــق  أن  وأوضحــت 

مــن  للمزيــد  البــاب  ســيفتح  العقــاب  مــن 
الجرائم.

مــن جهتــه، قــال الرئيــس الســابق لالتحــاد 
الــدويل للصحفيــن جيــم بوملحــة: إنــه آن 
األوان ملحاســبة الجنــاة، وفخــور بوجــودي 
 170 عــن  بالنيابــة  الشــكوى  لتقديــم  هنــا 

اتحاًدا.
شــريين  أن  نــدرك  أن  يجــب  وأضــاف: 
باتــت رمــزا لجميع الصحفين الذين قتلوا 
برصاص االحتالل وتم إفالته من العقاب، 
تحقيــق  أجــل  مــن  الســعي  وســنواصل 
مبثابــة  الشــكوى  أن  إىل  الفًتــا  العدالــة، 
مرحلــة جديــدة يف الســعي نحــو العدالــة 
خاصــة وأن جميــع الجرائــم موثقــة وهنــاك 

أدلة وتفاصيل دقيقة.
وتابع: "وضعنا الئحة مع نقابة الصحفين 
الجنــود  مــن  أحــد  أنــه مل يحاســب  تثبــت 
اإلرسائيليــن، الظــروف التــي قتلــت فيهــا 
أبــو عاقلــة تبــن االســتهداف املمنهــج مــن 
املحكمــة  وعــى  االحتــالل،  قــوات  قبــل 
مــن  اإلفــالت  ومنــع  التحقيــق  الجنائيــة 

العقاب".
وأكد بوملحة أن الصحفين يف فلســطن 
واعتقالهــم  النــار  إطــالق  خطــر  يواجهــون 

بــل  كامــاًل،  تحقيًقــا  يعتــر  أن  ميكــن  ال 
باالعتبــار  يأخــذ  ومل  محصــورا،  كان  إنــه 
واســُتثني  املوجوديــن  الجنــود  إفــادات 
ســلطات  تعــط  ومل  الفلســطينيون، 
الطلقــات  عــن  معلومــات  أي  االحتــالل 
حيــاد  حــول  شــكوك  إىل  مشــرية  الناريــة، 
التحقيــق وأنــه حــاول التأكيــد عــى إبعــاد 

اللوم عن )إرسائيل(.
يف  التحقيــق  مــن  مزيــد  اىل  ودعــت 
استهداف الصحفين وأخذه عى محمل 
املهــم  الصحفيــن  عمــل  وضــامن  الجــد، 
يف توثيق جرائم الحرب وحقوق اإلنسان، 
مــن  اإلفــالت  تداعيــات  أن  مــن  محــذرة 
اســتهداف  العقــاب خطــرية وتســاهم يف 

الصحفين الذي بات حالة طبيعية.
مســجل  رشيــط  عــرض  املؤمتــر  وخــالل 
يدلــل عــى االســتهداف املبارش لشــريين 
 16 إطــالق  يوضــح  وزمالئهــا  عاقلــة  أبــو 
ال  أنــه  والصــورة  بالصــوت  وبــّن  طلقــة، 
يوجــد مصــدر آخــر لطلقــات النــار إال تلــك 

القريبة من قوات االحتالل.
اآلن  وحتــى   2000 عــام  منــذ  أنــه  يذكــر 
ــا برصــاص  استشــهد أكــرث مــن 48 صحفيًّ

االحتالل وقذائفه.

غزة/ محمد أبو شحمة:
شــارك العــرشات يف وقفــة مبدينة 
غزة، ملطالبة األمم املتحدة بدعم 
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  ومســاندة 
)أونــروا(،  الفلســطينين  الالجئــن 
بشــكل  لهــا  املــايل  الدعــم  وتوفــري 

سنوي ومنتظم.
الوقفــة  يف  املشــاركون  وطالــب 
التي نظمتها دائرة شؤون الالجئن 
حركــة  يف  الشــعبية  واللجــان 
املقاومة اإلسالمية حامس أمس، 
أمــام مقــر األمــم املتحــدة الرئيــس 
املجتمــع  غــزة،  مدينــة  غــريب 
الغــوث  وكالــة  بإســناد  الــدويل 

وتوفري الدعم لالجئن.
يف  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
الزعــالن،  يوســف  الشــاطئ  مخيــم 
أن الــدول األعضــاء باألمم املتحدة 
املــايل  العجــز  بســد  مطالبــة 
بتعهداتهــا  والوفــاء  )لألونــروا(، 

مليزانية الوكالة الدولية.
وقــال الزعــالن يف كلمــة لــه ممثــاًل 
"نخاطــب  الشــعبية:  اللجــان  عــن 
املتحــدة،  لألمــم  العــام  األمــن 
يقــدم  بــأن  غوترييــس،  أنطونيــو 
مــن  وجوهريــة  أساســية  خطــوات 
عــن  التاريخــي  الظلــم  رفــع  أجــل 
وإنهــاء  الفلســطيني،  الشــعب 
يزالــون  ال  الذيــن  الالجئــن  مأســاة 
يعيشــون يف املخيــامت منــذ أكرث 
حياتيــة  ظــروف  يف  عامــا   74 مــن 

قاسية".
األمــم  عــى  "يجــب  وأضــاف: 
املتحــدة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
يف أرسع وقــت، لتمكــن الشــعب 
الكرميــة  العــودة  مــن  الفلســطيني 
التــي  وممتلكاتهــم  ديارهــم  إىل 
وأن   ،1948 عــام  منهــا  أخرجــوا 
فقــدوه  عــام  الالجئــون  يعــوض 
حســب ما جاء يف بعض القرارات 

األمــم  يف  االحتــالل  عضويــة 
القــرارات  تنفيــذه  لعــدم  املتحــدة 
مقدمتهــا  ويف  عنهــا  الصــادرة 
القــرار 194 الــذي كان تنفيــذه مــن 
)إرسائيــل( أحــد الرشطــن لقبولهــا 

الرشعية".
أي  وجــود  عــدم  ظــل  "يف  وتابــع: 
قوة تلزم االحتالل بوقف غطرســته 
بالفلســطينين،  وتنكيلــه  وبطشــه 
يف  النظــر  إلعــادة  رضورة  هنــاك 

عضوًا يف هيئة األمم املتحدة".
وشــدد الزعــالن عــى رضورة عــدم 
الذيــن  الالجئــن  ملــف  تجاهــل 
األزمــات  بســبب  مشــاكلهم  زادت 

التي طرأت يف الدول العربية.
العجــز  ســداد  أن  إىل  وأشــار 

مــن  ســيمكنها  للوكالــة  املــايل 
مطمئنــة  وهــي  برامجهــا  تنفيــذ 
مطالبــًا  الــالزم،  التمويــل  عــى 
بإضافــة بنــد الحاميــة إىل اإلغاثــة 
والتشغيل ضمن مهام "األونروا" 
لحــن  تفويًضــا مفتوًحــا  ومنحهــا 

العودة".
مــن  الجهــود  "تضافــر  إىل  ودعــا 
حــاًل  فلســطن  حــل قضيــة  أجــل 
بعــودة  إال  يتحقــق  لــن  عــاداًل 
الالجئــن وتعويضهم، واســرداد 
تحقيــق  خــالل  مــن  حقوقهــم 
العــدل والعدالــة الكاملــة لقضيــة 

الالجئن"
شــعبنا  أبنــاء  أن  الزعــالن  وأكــد 
يواجهون احتالاًل عدوانًيا وقوات 
وتغتــال  أرضنــا  تحتــل  إرسائيليــة 
وتقتــل متــى تشــاء؛ لذلــك فنحــن 
عــن  الدفــاع  يف  حقنــا  نســتعمل 
أهلنــا وأبنائنــا وشــيوخنا ونســائنا 
املتحــدة،  األمــم  ميثــاق  ضمــن 

وهو الكفاح املسلح.

فعاليات أردنية ترفض "رهن 
مقدرات الوطن بيد االحتالل"

عامن/ فلسطن: 
الوطــن  بـ"رهــن  وصفتــه  مــا  أمــس،  أردنيــة،  وشــعبية  حزبيــة  فعاليــات  رفضــت 

ومقدراته بيد أعدائه الصهاينة".
جــاء ذلــك خــالل "املؤمتــر الوطنــي للطاقــة وامليــاه"، الــذي نظمــه حــزب جبهــة 
الوطنيــة  الحملــة  مــع  بالتعــاون  األردنيــة(،  األحــزاب  )أكــر  اإلســالمي  العمــل 
يف  شــعبية(  )حملــة  الصهيــوين  الكيــان  مــع  الغــاز  اتفاقيــة  إلســقاط  األردنيــة 

العاصمة األردنية عامن.
وطالب املجتمعون أصحاب القرار يف األردن، بوقف أشكال التطبيع كافة مع 

االحتالل، وإلغاء االتفاقيات املوقعة معه خاصة يف مجايل املياه والطاقة.
ووصــف النائــب صالــح العرموطــي، خــالل املؤمتــر، اتفاقيــات الغــاز وامليــاه، 

التي وقعها األردن مع االحتالل بـ"االستعامر الجديد".
وقــال: إن "الشــعب األردين بانتظــار االســتجابة لهــذا املطلــب الرافــض لرهــن 

مستقبل األردن وأجياله القادمة بيد العدّو الصهيوين".
وطالب العرموطي صانع القرار يف الدولة األردنية باالستجابة ملجلس النواب، 

الذي أقر باإلجامع مطالبته الحكومة، بإلغاء اتفاقية الغاز مع االحتالل.
من جهته، قال منسق حملة "غاز العدّو احتالل" هشام البستاين: إن االتفاقية 
التــي وقعهــا األردن مــع االحتــالل الســترياد الغــاز الفلســطيني املــروق، ترفــد 

االحتالل مبليارات الدوالرات.
ودعــا البســتاين ســلطات بــالده إىل وضــع خطــط بديلــة عــن الغــاز الفلســطيني 
املــروق، والبحــث عــن رفــد اقتصاده مبشــاريع للطاقة، وتعزيز االعتامد عى 

الذات بعيدًا عن االحتالل.
بــدوره، أكــد األمــن العــام لحــزب جبهــة العمــل اإلســالمي مــراد العضايلــة، أّن 
"اتفاقيــات امليــاه والطاقــة مــع االحتــالل، رهنــت أهــم القطاعــات االقتصاديــة 

األردنية للكيان الصهيوين".
ولفــت العضايلــة إىل أنــه "ال حديــث عــن جــدوى اقتصاديــة ألي اتفاقيــة مــع 
احتــالل يعتــدي يوميــًا عــى مقدســاتنا وعــى الســيادة األردنيــة عــى املســجد 

األقىص".
األردنيــة إلســقاط  الوطنيــة  الحملــة  تدعــم  اإلســالمية  الحركــة  أن  عــى  وشــدد 
اتفاقيــة الغــاز وتقدرهــا كنمــوذج للعمــل الوطنــي املشــرك، ويجب أن يســتمر 

هذا النجاح.
2016، عــى  التــي جــرى توقيعهــا يف أيلول/ســبتمر  الغــاز،  وتنــص اتفاقيــة 
15 عامــا،  45 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز، عــى مــدار  تزويــد األردن بنحــو 

اعتبارا من كانون الثاين/ يناير 2020.

رشكة سياحة أمريكية تصنف 
المستوطنات "مناطق محتلة"

واشنطن/ فلسطن:
قالــت رشكــة "بوكينــغ" مــن كــرى رشكات الحجــوزات الســياحية يف أمــريكا، 
إنها ســتضع تحذيرًا قانونيًا عى جميع حجوزات الشــقق يف املســتوطنات 
تتعلــق  تحذيــرات  تشــمل  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  فــوق  الجامثــة 

بالسالمة وحقوق اإلنسان. 
جاء موقف الرشكة استجابة لحمالت مكثفة نفذها أنصار الحق الفلسطيني 
يف الواليــات املتحــدة، شــملت انتقــاد مؤسســات حقوقيــة بينهــا منظمــة 
العفــو الدوليــة "أمنســتي" التــي طالبــت قبــل نحــو عامن مواقع الســفر عى 

اإلنرنت حظر الحجوزات يف املستوطنات بالضفة الغربية املحتلة.
ونــرشت "أمنســتي" تقريــرًا بعنــوان "الوجهــة: االحتالل"، اعتــرت فيه مواقع 
تقــود   TripAdvisorو  Expediaو  Booking.comو  Airbnb التأجــري 

السياحة إىل مستوطنات يعترها معظم العامل غري قانونية.
أنهــا  املــايض  الثــاين  ترشيــن  يف  أعلنــت  قــد   "Airbnb" رشكــة  وكانــت 
ســتزيل قوائــم املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة لكنهــا مل تنفــذ قرارها بعد، 
حيــث تقــول الرشكــة إنهــا تعمــل عــى تحديــد "الحــدود الدقيقــة" للمناطــق 

الخاضعة لهذه السياسة.

تقديــــــــم شكــــــــــوى قانونيـــــــــــة باغتيـــــــــال 
الصحفيـــــــة أبـــو عاقلــــة للجنائيـــــة الدوليــــــة 

وقفة بغزة للمطالبة بتوفري دعم مايل منتظم لألونروا

جانب من الوقفة بغزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

الهاي/ فلسطين:
قــّدم محامــون دوليــون واتحــادات صحفيــة، أمــس، ملــف 
الشــكوى الرســمية القانونيــة باغتيــال الزميلــة شــيرين أبــو 
عاقلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
في مدينة الهاي الهولندية. وتتضمن الشكوى التحقيقات 
والشــهادات  المعطيــات  وكامــل  واإلعالميــة  الرســمية 
المســجلة بشــأن اغتيال شــيرين برصــاص إســرائيلي في 11 
مايو/أيــار الماضــي أثنــاء تغطيتها القتحام قــوات االحتالل 

مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



7آراء األربعاء 25 صفر 1444هـ 21 سبتمبر/ أيلول 
Wednesday 21 September 2022

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عــى  قدرتهــا  فيهــا  أثبتــت  مواقــف  مــن  وإمنــا  للشــعوب  عابــرة 
صناعــة مــا ظنــه البعــض مســتحياًل، وعــى وجــه التحديــد قدرتهــا 
عــى خــوض للمعــارك التــي فرضــت عليهــا ســواء عــى الصعيــد 
مثلــن  أرضب  ودعــوين  فيهــا،  والنجــاح  العســكري  أو  الســيايس 
فقــط مــن تلــك التحديــات الكربى التي خاضتهــا الحركة ومتكنت 
مــن الثبــات فيهــا عــى األقــل وال أريــد القــول إنهــا انتــرت حتى ال 

أكون مبالغًا يف نظر البعض.
االنتخابــات  يف  الحركــة  فــازت  حينــا  فهــو  األول  املثــل  أمــا 
الترشيعية بتلك النسبة الكاسحة وكان رشط قبولها من املجتمع 
الــدويل ولــي تفتــح لهــا أبواًبا للعواصــم العاملية أن تقبل برشوط 
الرباعيــة الدوليــة، تلــك الــرشوط التــي مثلــث تنــازاًل عــن منهجهــا 
التــي متســكت بــه منــذ لحظــة انطالقهــا والــذي حقــق لهــا بعدهــا 
الجاهــري والشــعبي، وكان املوقــف التاريخــي للحركــة برفــض 
الكــربى  للقــوى  املمثلــة  الرباعيــة  وضعتهــا  التــي  الــرشوط  هــذه 

"العقيدة النووية" الروسية تسمح لقادة موسكو باستخدام القنابل 
النووية التكتيكية ملنع الهزمية.

ولكــن أحــد الخــرباء البارزيــن يف العــامل يف مجــال القــوات النوويــة 
الروســية يقــول أنــه ولــي "ينــرش بوتــن أســلحة نوويــة مبوجــب تلك 
هنــاك  أن  كذلــك  أنــه  يزعــم  أو  يعتقــد  أن  عليــه  فيجــب  العقيــدة، 
تهديدًا لوجود الدولة الروســية،، وقد أكد املســؤولون الروس مرارًا 
وتكــرارًا أنهــم "ســيتبعون هــذا املبــدأ برامــة" إىل جانــب أن تــرى 
روسيا أن يدرك العامل بأن الوضع أصبح عى حافة الهاوية بالنسبة 
للــروس، ألن النهايــة الحتميــة للحــرب التــي تســتخدم فيهــا األســلحة 
إذا  فكيــف  املقاييــس،  بــكل  كونيــة  كارثــة  هــي  التكتيكيــة  النوويــة 
تطورت ملا هو أكرب وأخطر حن تستخدم القنابل االسرتاتيجية؟!

ووفــق خــرباء عســكرين فــإن جوهــر العقيــدة النوويــة الروســية يعني 
عــى  التصعيــد  تخفيــض  فــرض  أجــل  مــن  التصعيــد  إىل  اللجــوء 

الخصم.
أما الرئيس األمريي بايدن فقد وجه تحذيرًا لبوتن بأن ال يستخدم 
قائــاًل يف مقابلــة أجرتهــا معــه  نوويــة تكتيكيــة  أو  أســلحة كيميائيــة 

شبكة "يس يب إس": "ال تفعل" وقد كررها 3 مرات!
ســخية  عســكرية  مســاعدات  بتقديــم  تقــوم  واشــنطن  أن  ومعلــوم 
عــن  بايــدن  إدارة  عــربت  وكــا  الــدوالرات  مبليــارات  ألوكرانيــا 
استعدادها لتقديم حزمة جديدة تقدر بـ 600 مليون دوالر تشمل 
أنظمــة متقدمــة يف الصواريــخ واملدافــع يف الوقــت الــذي نقــل فيــه 
إمكانيــة  حــول  تتفاوضــان  وواشــنطن  كييــف  أن  بوليتيكــو"  موقــع" 
إرســال أنظمــة باتريــوت وطائــرات F16 ومســرات "غــراي إيغل" يف 

إطار اتفاقات متويل طويلة األجل.
القومــي  األمــن  االتصــاالت يف مجلــس  منســق  قــال  واشــنطن  ويف 
أوكرانيــا  تزويــد  يف  ستســتمر  بــالده  إن  كــريب:  جــون  األمريــي 
بقــدرات دفاعيــة لتلبيــة احتياجاتهــا ولضــان انتصارهــا يف ســاحة 

املعركة وعى طاولة املفاوضات.
أوكرانيــا هــو حــرب  يجــري يف  مــا  أن حقيقــة  كــر  ويــري مراقبــون    
أمريكية أوروبية اســتباقية ضد روســيا لتحجيم دورها عى املرسح 
الــدويل وتســعى فيــا تنــوي الوصــول إليــه لفــض العالقــات الروســية 
تأثــرات سياســية هائلــة  مــن  التحالــف  لهــذا  الهنديــة ملــا  الصينيــة 
ويــأيت يف  واالقتصــادي،  والعســكري  األمنــي  واشــنطن  نفــوذ  عــى 
هذا الســياق الضغوط التي متارس عى إيران ولعدة عقود، وتلك 
التــي تعرضــت لهــا تركيــا منــذ محاولــة االنقــالب الفاشــلة، وصفقــة 

منذ انطالقها عام 1987 مرت حركة حاس بكثر من املنعطفات 
واملحطــات الصعبــة التــي كاد بعضهــا أن يؤثر فيها وجوديًا، ولكن 
رغم كل تلك املعوقات متكنت الحركة من شق طريقها يف هذا 

البحر العاصف املتالطم األمواج بثبات وقوة وإرصار.
وســط  الصعــب  طريقهــا  تشــق  أن  حــاس  لحركــة  يكــن  مل  رمبــا 
غابــة متشــابكة مــن التنظيــات والفصائــل واألحــزاب الفلســطينية 
التــي تحمــل مــآرب وأفــكار شــتى وبعضهــا قــد ســقبها يف التجربــة 
النضاليــة بعقــود لــوال متســكها الثابــت والراســخ مبنهجهــا املقاوم 
املبني عى قاعدة صلبة من الفهم العقائدي الوســطي لإلســالم 
كدين لغالبية الشعب الفلسطيني واألمة العربية وبطبيعة الحال 
األمــة اإلســالمية، ولقــد كان لهــذا املنهــج القويــم الــذي اعتمدتــه 
الحركة ثم لقدرة قادتها عى قيادة دفة سفينتها الفضل يف ثبات 
مســرتها وتنقلهــا بــن محطــات تاريخيــة حققــت فيهــا نجاحــات 
نوعيــة حتــى أصبحــت الحركــة الكــربى بــن الحــركات الفلســطينية 
عندما حظيت بثقة الشــعب الفلســطيني وحققت نتائج مذهلة 

يف االنتخابات التي جرت عام 2006م. 
هــذا النجــاح املميــز الــذي حققتــه حركــة حــاس عــى الصعيــد 
منهــا  عــدة صعــد  عــى  أخــرى  لنجاحــات  مواكبــًا  كان  الســيايس 
العمــل الدعــوي واإلغــايث واإلعالمــي وكان الصعيــد األبرز نجاحها 
املميــز يف العمــل العســكري، خاصــة بعــد فشــل قيــادة منظمــة 

التحرير يف التمسك بهذا الخيار بعد خطيئة اتفاق أوسلو.
الوطنيــة  الدائــرة  حــدود  يف  حــاس  حركــة  شــعبية  تبــق  مل   
الفلســطينية وإمنــا انتقلــت إىل مســاحات أوســع يف التأييــد بــن 
حــاس  حركــة  حــب  أصبــح  حتــى  اإلســالمية  العربيــة  الشــعوب 
هــذا  ســياق  ويف  لفلســطن،  واإلســالمي  العــريب  الحــب  ميثــل 
لــكل  الحــب  مشــاعر  انتقلــت  للحركــة  الجــارف  الشــعبي  الحــب 
وقــادة  والدعــاة  اإلعالميــن  مــن  مواقفهــا  يف  الحركــة  ســاند  مــن 
الــرأي والشــخصيات العامــة عــى املســتويات كافــة ســواء كانــت 
الفلســطينية أو العربيــة أو اإلســالمية، بــل ولقــد نبــذت الجاهــر 
الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية كل مــن ناصــب الحركــة العــداء 
أو اتخــذ موقفــًا مناوئــًا لهــا مــن أربــاب العمل الســيايس واإلعالمي 

والديني.
مل يكــن التأييــد الــذي حظيــت بــه حركــة حــاس نابًعــا مــن عاطفــة 

قامئــة متامــًا  اللحظــة  حتــى  ســائدة  تــزل  التــي مل  األجــواء  أن  يبــدو 
بعــد الهجــوم األوكــراين املضــاد وإنجــاز التقــدم امليــداين يف بعــض 
املناطــق يف رشق أوكرانيــا، وقــد ذكــرت صحيفــة "تاميــز" الربيطانية 
أن الخيــارات التــي تواجــه الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن مقلقــة، 
وأنــه أمــام خياريــن كــا يعتقــد مراقبــون ُمطلعــون أن عــى بوتــن إمــا 
نــر عســكري  انتظــار اســتمرار الرتاجــع أو مضاعفــة ســعيه إلحــراز 

بالوحدات االحتياطية أو قد يضطر الستخدام القنابل النووية.
ويــرى فرانــز ســتيفان غــادي الباحــث يف املعهد الدويل للدراســات 
االســرتاتيجية، أنــه كلــا نجــح الجيــش األوكــراين، ازدادت املخاطــر 
بأن يأمر بوتن باستخدام "سالح نووي تكتيي"، وهي ذات مردود 
أقــل مــن األســلحة النوويــة االســرتاتيجية، وتهــدف عــادة إىل تدمــر 
أهداف يف منطقة معينة من دون التسبب يف دمار واسع النطاق، 
وهــذا ســيعني أن الجــراالت ســيقدمون عــددًا مــن الخيــارات التــي 

تتدرج يف الشدة.
وليــس ســهاًل بــأي حــال اتخــاذ قــرار اســتخدام الســالح النــووي الــذي 
ميــر عــرب عديــد املحطــات الســيادية املعقدة، وتشــر مراجع وثيقة 
الصلــة بــوزارة الدفــاع الروســية أنــه بعــد أن يعقــد العــزم عــى الهجوم 
فإن هذه العملية تستغرق نحو 20 دقيقة، فهناك 3 حقائب نووية 

ُتشكل ما ُيسمى ب "نظام القفل الثاليث".
ولــدى بوتــن واحــدة منهــا تحتــوي عــى نظــام مــن الرمــوز وليــس بهــا 
مفتاح نووي، وعند تشــغيلها يرســل الرمز إىل وزير الدفاع الرويس 
والخطــوة الثالثــة إرســال الرمزيــن إىل رئيــس األركان العامــة الجــرال 
"فالــري غــر أســيموف" فتتجمــع لديــه الرمــوز الثالثــة ليتخذ بعدها 

خطوة التنفيذ.
وأشــار مراقبــون أن الخيــار األقــل ســوءًا هــو أن تقــرر روســيا اســتخدام 
ذاك الســالح النــووي التكتيــي فــوق البحــر األســود لوقــف "الزخــم 
األوكراين" الذي زوده البنتاغون ودول أوروبا بأسلحة حديثة ومؤثرة 
إىل جانــب خــرباء الســتخدامها ضــد روســيا، وهــذا الهجــوم ســينظر 
إليــه عــى أنــه دليــل عــى جديــة روســيا واســتعدادها ملواصلة ذلك 

فيكون عامل ردع فعال للجيش األوكراين.
ورغم سخونة الساحة األكروانية فإن هذا االحتال مل يزل "منخفضًا 

للغاية" كا يشر الخرباء.
أن  فقــدر  غــوردون  هاميــش  الكياويــة  الشــؤون  يف  املختــص  أمــا 
معاقبــة أوكرانيــا عــى تطاولهــا قــد يكــون بتدمــر محطــة زاباروجيــا 
النوويــة وســتكون النتيجــة أســوأ بـــ 6 مــرات من تشــرنوبل ألن رشوط 

"أمريكيا وروسيا واالتحاد األوريب واألمم املتحدة" أي أنها متثل 
العــامل أجمــع، ونتيجــة لذلــك الرفــض فــرض عليهــا الحصــار منــذ 

ذلك الوقت لتتحمله بكل شموخ وكربياء.
أســوق هــذا املوقــف ألدلــل عــى مواقــف أحزاب عربية وإســالمية 
ســقطت يف اختبارات أبســط بكثر وأهون، إذ إن بعض األحزاب 
مل تصمــد عــى مواقفهــا يف مواجهــة توجــه ملــي أو رئــايس أو 
حــزيب، ودعــوين أقولهــا مبــلء الفــم، لــو أن مــا ُعــرِض عــى حركــة 
حــاس مــن مغريــات دوليــة صاحبــت رشوط الرباعيــة ُعرض عى 
كثــر مــن األحــزاب والقــوى لســال لعــاب قادتهــا وال أظــن أنــه كان 
سيخطر لهم مجرد خاطر الرفض أو حتى املراوغة، ولساقوا كثًرا 

من املربرات والدواعي التي لن يعجزوا عن ابتداعها.
 أمــا التحــدي الثــاين الــذي أود ذكــره هــو قــرار خــوض الحــرب يف 
ظل موازين قوى ال أقول متيل لصالح العدو فحسب بل يف ظل 
حالة من انعدام اإلمكانيات تقريبًا مقابل أقوى الجيوش تسليحًا 
وتســتطيع  لتحقــق املعجــزة  األرض،  وجــه  عــى  وتطــورًا  وتدريبــًا 
حاس أو تخلق قوة ردع من العدم لتثبيت قواعد اشتباك ألول 
مرة يف تاريخ الراع مع العدو بعد أن قصفت عاصمته ومكمن 

عزته املرة تلو املرة.
 لقــد حققــت حــاس مــا عجــزت عنــه جيــوش مل تخــطَّ إال بالهزائم 
ومــن وراء الهزائــم الــذل الطويــل الــذي ال يــزال جامثــًا عــى صــدر 
األمة، ومل تفلح يف إزالته كل األصوات التي أوهمتنا كذبًا أنها ال 

متلك لفلسطن إال الدعاء!
هــذان مثــالن أســوقها فقــط ألن املقــام ال يتســع لذكــر املزيــد 
وألذّكر من ينســون رد الفضل ألهله وملن ظن أنه صاحب وصاية 
عــى حــاس ألنــه فقــط داعيــة مشــهور أو إعالمــي بــارع أو منظــر 
ســيايس مميــز أو حتــى مفكــر حــاذق، بــل مل يكن ألي من هؤالء أن 
يحظى مبكانته التي حظي بها لوال تعلقه منذ زمن بأذيال الحركة 

التي مل تكن يومًا إال رافعة ملن أراد لها خر.
قــد نختلــف يف اآلراء أو نتفــق حــول قــرار الحركــة بإعــادة العالقــة 
مع ســوريا وهذه مســاحة اجتهاد ســيايس للحركة الحق كل الحق  
العمــل ضمنهــا، ولكــن أن يصبــح األمــر يف نظــر البعــض نــوع مــن 
فــرض الوصايــة فمثلهــم كمثــل الصبي الــذي يطمح أن يكون وصيًا 

عى معلمه أو املريد الذي يسعى ليكون قيًا عى شيخه.

بينهــا  الخالفــات  وإذكاء  الرتكيــة  اللــرة  ورضب    S400 الصواريــخ 
وبن اليونان وأزمة استخراج الغاز والنفط من اآلبار املكتشفة رشق 

البحر األبيض املتوسط .
 كــا أن مــن أهــم تكتيــكات التحالــف الغــريب هــو توريــط روســيا يف 
حــرب اســتنزاف طويلــة عــى الســاحة األوكرانيــة َتُحــدُّ مــن إمكانيــة 
نشــوء عــامل متعــدد األقطــاب وهــو الــذي نــرى مقدماتــه جليــًا وهــي 

تتبلور اليوم.
 إن ما قد يدفع روسيا لتتقدم نحو الخيار النووي هو السعي الغريب 
املحموم نحو قبول أوكرانيا عضوًا يف االتحاد األورويب ومن ثم حلف 
النيتو إىل جانب نرش املزيد من القوات والصواريخ الباليستية يف 

بولندا وفنلندا وغرها من الدول التي لها حدود مع روسيا.
ويحاول محركو الُدمى يف واشنطن تصعيد قواعد االشتباك ضمن 
الجــوار الــرويس مــن خــالل الزيــارة التــي قامــت بهــا بيلــويس رئيســة 
مجلــس النــواب األمريــي ألرمينيــا بهــدف مشــاغلة روســيا وتضييــق 
تدعــي  كــا  وليــس  وراءهــا،  ومــا  الوســطى  آســيا  يف  نفوذهــا  حّيــز 
الروســية  الحــرب  انــدالع  قبــل  لهــا  ُمعــّدًا  كان  الزيــارة  بــأن  واشــنطن 

األوكرانية.
وعــى املقلــب اآلخــر فــإن الرئيــس الــرويس بوتــن يحــرص دومًا عى 
اإلشــادة بصناعتــه العســكرية وبــأداء جيشــه يف أوكرانيــا التــي يــر 
عــى تســميتها بالعمليــة الخاصــة، وهــي األســلحة التــي مكنــت مــن 
تحقيــق انتصــارات كبــرة يف جورجيــا عــام 2008 ويف شــبة جزيــرة 
القرم ودونباس عام 2014 ويف سوريا، وبأداء الجيش الرويس يف 

أوكرانيا الذي متكن من السيطرة عى ما يقارب ثلث البالد.
  وتؤكد موسكو أن عمليتها العسكرية يف أوكرانيا تسر بدقة وفق 
الخطط التي رسمت لها، ووصفت "تراجعات خاركيف" بأنها إعادة 
انتشار مرسوم لتسهيل "تحرير دونباس"، وقد أشارت هيئة األركان 
الروســية إىل قصــف املناطــق الرشقيــة والجنوبيــة مــن أوكرانيــا، وقــد 
تركــز ذلــك عــى خاركيــف ومحيط كراماتورســك وباخموت وبلدات 
عى طول الجهة الجنوبية متهيدًا للتقدم عى طول هذه الجهات.

وتشــر شــبكة "إن يب يس" األمريكية نقال عن مصدرين عســكرين 
يف البنتاغــون، أن إدارة الرئيــس جــو بايــدن أجلــت تقديــم صواريــخ 
باليســيتية بعيــدة املــدى إىل أوكرانيــا بعــد تحذيــرات موســكو مــن 
رد رويس  مــن  األمريــي  اإلمــداد  يتســبب  أن  ذلــك، خشــية  فعــل 
خطر وقد يفجر حربًا واســعة مع روســيا، والتي قد تتدحرج بعدها 

كرة اللهب نحو حرب عاملية ثالثة ال ُتبقي وال تذر.

حمــــــاس تحــــــت الوصايــــــــة

غوترييـــــش: العالـــــــم علــــــى بعــــد 
خطـــــــوة مــــــن اإلبــــــادة النوويــــة

 المستشار أسامة سعد

ربما لم يكن لحركة حماس أن 
تشق طريقها الصعب وسط غابة 
متشابكة من التنظيمات والفصائل 
واألحزاب الفلسطينية التي تحمل 
مآرب وأفكاًرا شتى وبعضها قد 
سقبها في التجربة النضالية بعقود 
لوال تمسكها الثابت والراسخ 
بمنهجها المقاوم المبني على 
قاعدة صلبة من الفهم العقائدي 
الوسطي لإلسالم بصفته ديًنا 
لغالبية الشعب الفلسطيني 
واألمة العربية، وبطبيعة الحال 
األمة اإلسالمية.

لم يكن التأييد الذي حظيت به 
حركة حماس نابًعا من عاطفة 
عابرة للشعوب وإنما من مواقف 
أثبتت فيها قدرتها على صناعة 
ما ظنه البعض مستحياًل، وعلى 
وجه التحديد قدرتها على خوض 
المعارك التي فرضت عليها سواء 
على الصعيد السياسي أو العسكري 
والنجاح فيها.

د. محمود العجرمي

  ويرى مراقبون كثر أن حقيقة 
ما يجري في أوكرانيا هي حرب 
أمريكية أوروبية استباقية ضد 
روسيا لتحجيم دورها على المسرح 
الدولي وتسعى فيما تنوي 
الوصول إليه لفض العالقات 
الروسية الصينية الهندية لما لهذا 
التحالف من تأثيرات سياسية 
هائلة في نفوذ واشنطن األمني 
والعسكري واالقتصادي، وتأتي 
في هذا السياق الضغوط التي 
تمارس على إيران ولعدة عقود، 
وتلك التي تعرضت لها تركيا منذ 
محاولة االنقالب الفاشلة، وصفقة 
الصواريخ S400  وضرب الليرة 
التركية وإذكاء الخالفات بينها وبين 
اليونان وأزمة استخراج الغاز والنفط 
من اآلبار المكتشفة شرق البحر 
األبيض المتوسط .
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غزة.. افتتاح بازار المنتجات الوطنية بمشاركة 65 شركة
غزة/ رامي رمانة:

افتتحــت فعاليــات "بازار" املنتجات الوطنية "ســلتنا 
الشــوا  رشــاد  مبركــز  عامليــة"  مبواصفــات  محليــة 
مركــز  ينظمــه  والــذي  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  الثقــايف 
التجارة الفلسطيني "بال تريد"، بالرشاكة مع االتحاد 
العــام للصناعــات الوطنيــة ووزارة االقتصــاد الوطنــي، 
اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  برنامــج  إطــار  يف  وذلــك 
)UNDP( لدعم املنتج الوطني وبتمويل من الوكالة 

السويرسية للتعاون والتنمية.
وشــارك يف االفتتــاح وكيــل وزارة االقتصــاد م. عبــد 
العــام  املديــر  نائــب  وســوتويش  الزريعــي،  الفتــاح 
مديــر  وفيليــب  اإلمنــايئ،  املتحــدة  األمــم  لربنامــج 
الوكالــة الســويرسية للتنميــة، ورئيــس االتحــاد العــام 
للصناعات الوطنية نور الدين جرادات، ونائب رئيس 

مجلس إدارة "بال تريد"، فيصل الشوا.
وُيشارك يف "البازار" الذي تنتهي أنشطته غدًا، نحو 
65 رشكــة مــن 16 قطاًعــا صناعًيــا متخصًصــا، بينهــا 

رشكات من الضفة الغربية. 
وقال الزريعي، إن البازار يأيت يف ظل فعاليات برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ، ومتويل الوكالة السويرسية 
للتعــاون والتنميــة، بهــدف االرتقــاء بالقطــاع الصناعي 

ملا له دور مهم يف توفري فرص عمل.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الزريعــي يف حديثــه  وبــني 
للقطاعــات  قــدم  اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
عــى  التدريــب  مجــال  يف  دورات  املســتهدفة 
التســويق اإللكــروين وإدارة الجــودة، وتطويــر األداء، 
"البــازار"  ًأن  مبينــا  املحــي،  الســوق  يف  للدخــول 

أهميــة التعــاون املشــرك بــني الضفــة وغــزة، كــا أن 
وفــدا مــن التجــار قــدم مــن الضفــة الغربيــة إىل القطــاع 
لزيــارة املعــرض ولتنظيــم زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن 

املصانع يف القطاع".
وليــد  غــزة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  أشــاد  بــدوره 
الحرصي بالبازار الذي يضم يف أرجائه صناعة وطنية 
ومنتجــات  رخــام،  وأحذيــة،  مالبــس،  مــن  متعــددة 
وأثــاث وصناعــات  تجميليــة،  غذائيــة ومســتحرضات 

يشــكل دافعــًا مهــا للصناعــات الوطنيــة التــي باتــت 
من أهم عوامل النهوض باالقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن هدف البازار زيادة وعي املواطن بأهمية 
لهــم  نافــذة  فتــح  وكذلــك  املحــي  املنتــج  وجــودة 
للتعرف عليها، كون ذلك سيســاهم يف حل مشــكلة 

البطالة.
نتائــج  حقــق  املحــي  املنتــج  حايــة  قــرار  أن  وأكــد 
إيجابية للصناعات املحلية التي بدأت يف اســتعادة 

نشاطها وعافيتها.
برنامج طويل األمد

مــن جانبــه قــال مديــر مكتــب UNDP يف غزة فيكتور 
مونتيانــو: "إن البــازار خطــوة أوىل يف برنامــج طويــل 
األمــد، نعمــل عليــه بتمويــل مــن الوكالــة الســويرسية 

للتنمية والتعاون".
الــرشكات  مــع  نعمــل  "فلســطني"  لصحيفــة  وأضــاف 
أنفســهم  والســكان  إنتاجهــم،  لتعزيــز  واملنتجــني 
لتعريفهــم باملنتجــات املصنعــة محليــًا والتــي ترتقــي 
مشــريًا  العامليــة،  للمقاييــس  األحيــان  مــن  كثــري  يف 
العمــل  فــرص  زيــادة  إىل أن لذلــك شــأًنا كبــرًيا عــى 

وتحسني الدخل اليومي للرشكات.
للصناعــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  قــال  جهتــه  مــن 
نــور الديــن جــرادات:" ال شــك أن مثــل  الفلســطينية 
هذه األنشــطة تدعم الصناعة الفلســطينية، خصوصا 
مــا  ظــل  يف  بهــا  باالرتقــاء  املعنيــني  غــزة،  قطــاع  يف 

واجهته من حصار وحروب".
وجــود  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  جــرادات  وأضــاف 
عــى  تأكيــد  البــازار  الغربيــة يف  الضفــة  مــن  رشكات 

بالستيكية وإسفنجية.
وأكد الحرصي لصحيفة "فلســطني"، رضورة التعاون 
املشرك بني القطاعني العام والخاص لتعزيز حصة 
املنتج الوطني يف األسواق وفتح آفاق تسويقية نحو 

الخارج.
وتعــرض رشكــة البــراء للتجــارة والصناعــة التــي تتخــذ 
مــن الخليــل مقرهــا الرئيس منتجاتهــا من حجر الرخام 

والجرانيت يف البازار.

نقلة نوعية
حميــدة،  أبــو  منجــد  الرشكــة  يف  املســؤول  وأوضــح 
أن إنتــاج رشكتــه يحظــى بقبــول املســتهلك املحــي 
ســواء يف أســواق الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، كــا 
أنه يسوق إىل األردن والسعودية واإلمارات العربية. 
وأشــار إىل تعــرض املنتجــني املحليــني إىل منافســة 
مــا  املســتوردة،  املنتجــات  مــن  متكافئــة  غــري 
يســتدعي تدخــال حكوميــا لحايتهــم، منبهــًا إىل أن 

رشكته تعمل يف هذا املجال منذ عام 1993.
حــرض  لبــدة،  أبــو  حســن  األســبق  االقتصــاد  وزيــر 
"البــازار"، قادمــًا مــن الضفــة الغربيــة، وأبــدى إعجابــه 

الشديد باملنتجات املعروضة.
وقال أبو لبدة لصحيفة "فلسطني" إن إقامة املعرض 
باملنتجــات  املســتهلك  لتعريــف  أوال  جــدًا  مهــم 
أنفســها  للــرشكات  املجــال  إلفســاح  وثانيــًا  الوطنيــة 
التعــرف عــى بعضهــا البعــض وإفســاح املجــال بــني 
بيــع  صفقــات  إلبــرام  والوســطاء  والتجــار  املنتجــني 

ورشاكة".
مــن جهتــه قــال عضــو مجلــس إدارة اتحــاد الصناعــات 
الفلســطيني  املنتــج  إن  القــرصاوي،  زهــري  الغذائيــة 
بالســنوات  قــورن  مــا  إذا  نوعيــة  نقلــة  اليــوم  انتقــل 
املاضيــة، حيــث إنــه طــرأ تطــور عــى األداء واإلنتــاج 
واملاكينــات،  واألجهــزة  إنتــاج  خطــوط  واســتحداث 
املحــي،  الســوق  احتيــاج  تغطيــة  عــى  قــادرًا  وبــات 
معــربًا عــن أملــه بزيادة التبادل التجاري بني الســوقني 

غزة والضفة الغربية.

 )GFD2022/ 03( إعالن طرح عطاء رقم
تقديم خدمات تدريبية

تقديــم خدمــات  عطــاء  طــرح  عــن  والتطويــر  للتنميــة  الجليــل  تعلــن جمعيــة 
االقتصــادي  التمكــني  مــرشوع  ضمــن   )03/GFD2022(:رقــم تدريبيــة 

للشابات والنساء املعيالت يف قطاع غزة.
عــى الراغبــني باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف 
جمعية الجليل للتنمية والتطوير عى العنوان التايل: العنوان: غزة – الدرج 

– شارع الوحدة – عارة العلمي - مقابل رشكة ضبان لألجهزة الكهربائية.
وذلك للحصول عى كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر خالل ساعات 
الســاعة  08:00 صباحــًا إىل  الســاعة  مــن  الخميــس  األحــد حتــى  مــن  الرســمي  الــدوام 
04:00 عــرصًا علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية واملالية هو 
يوم الخميس املوافق 2022/09/29 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عى كراس العطاء ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2022/09/21.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 
العطاء إن وجدت فقط يوم األحد املوافق 2022/09/25 الساعة 12:00 ظهرًا.

3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجــايل 
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 
ملدة 3 شهور من اجايل قيمة العطاء.

5. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عى الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 
سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.

• ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

ملزيد من املعلومات واالستفسارات الرجاء االتصال بالشؤون اإلدارية واملالية 
عى موبايل جمعية الجليل للتنمية والتطوير التايل: 0599915209

نقابة سائقي األجرة تشيد باستجابة
"متابعة العمل الحكومي" لمعظم مطالبها

غزة/ فلسطني:
قــال عضــو مجلــس إدارة نقابــة ســائقي األجــرة أســامة العويطــي: إن 
لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ووزارة النقــل واملواصــالت اســتجابوا 

ملعظم املطالب التي قدمتها النقابة.
وأوضــح العويطــي أن أهــم املطالــب كان تجديــد حملــة التخفيــض 
لرخيــص املركبــات العمومــي، ومنــع ســيارات املــاليك مــن مزاحمــة 
سيارات العمومي يف العمل، وضبط الحالة املرورية يف الكراجات 

وتوحيد سعر ترخيص الديزل والبنزين.
جاء حديثه يف ورشة عمل نظمتها نقابة سائقي األجرة مبقر االتحاد 
العام لنقابات عال فلسطني مبحافظة خان يونس، األحد املايض، 

بعنوان "السائق بني الحقوق والواجبات".
وأشــار العويطــي إىل أن النقابــة بصــدد عقــد العديــد مــن اللقــاءات 
ملشــكالتهم  واالســتاع  والعمومــي  األجــرة  ســائقي  مــع  التواصليــة 

ومطالبهم سعيًا لتقديم الحلول لها.
بدوره بني أنيس عرفات مدير العالقات العامة واإلعالم بوزارة النقل 
واملواصالت، أن حملة التخفيضات للنقل العمومي ستكون بنسبة 
50 %، والتخفيــض ســيكون عــى رخصــة القيــادة التــي تنتهــي بعــد 
30 يونيــو/ حزيــران ومــن مل يســتِفد أصحابهــا مــن الحملــة الســابقة، 

سيستفيدون خصم 50 %.
واســتفادوا  التقســيط  تحــت  مركباتهــم  تنــدرج  الذيــن  أن  وأردف 
بخصم%50 بإمكانهم تسوية الديون املراكمة عى مركباتهم حتى 

الثالث والعرشين من أكتوبر املقبل.
بلديــة  يف  العامــة  العالقــات  مديــر  القــدرة  أميــن  قــال  جهتــه،  مــن 
موضــوع  لتســوية  وتســعى  مروريــة،  خطــة  للبلديــة  إن  خانيونــس، 
الكراجــات ورســوم مــن الســيارات املســتأجرة واملرافــق العامــة يف 

الكراجات.

بلدية رفح ُتنجز 
مشروع تأهيل

رصيف شارع
"أبو بكر الصديق"

رفح/ فلسطني:
أنجــزت الطواقــم الفنيــة العاملــة يف بلديــة رفــح تنفيــذ أعــال مــرشوع 
تأهيــل جــزء مــن رصيــف شــارع أبو بكر الصديــق يف منطقة رفح الغربية، 
وذلك لتحسني الخدمات األساسية التي تخدم أكرب عدد من السكان.

وأوضح مدير دائرة املشاريع يف البلدية م. محمد رسحان أن األعال 
امُلنفــذة شــملت أعــال التســوية املطلوبــة وتركيــب بــالط اإلنرلــوك 

عى مساحة نحو 1400 مر مربع.
ولفــت أن املــرشوع بتمويــل مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة AFD مــن 
خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية يف إطار برنامج تطوير 

البلديات النافذة السادسة.
وأشار رسحان أن املرشوع ميتد من مفرق شارع القدس حتى مفرق 

الشارع األول، وتم تشغيل أكرث من 40 عاماًل ومهندًسا فيه.

البنك الدولي يعلن قائمة الدول 
الـ10 األعلى تضخًما في أسعار الغذاء

نيويورك/ وكاالت:
أعلن البنك الدويل عن الئحة الدول التي تتصدر قامئة تضخم أســعار 
الغــذاء. ويظهــر عــى الئحــة الــدول الـــ10 بلــد عــريب وحيــد، هــو لبنــان، 

الذي يأيت يف املركز الثاين عامليا من حيث نسبة التضخم.
وحســب البنــك الــدويل، فــإن زميبابــوي جــاءت يف املركــز األول بنســبة 
تضخــم تبلــغ %353، فيــا حــل لبنــان يف املركــز الثــاين عامليــا بنســبة 

%240، وفنزويال يف املركز الثالث.
ولفــت إىل أن "منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة أصــدرت مؤخــرا تقريــرا 
يحــذر مــن أن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد يهــدد أكــرث مــن 58 مليــون 
شخص يف الرشق األوسط وشال إفريقيا، مبا يف ذلك 29.5 مليون 

طفــل يف لبنــان والســودان وســوريا واليمــن، بســبب الــرصاع املتصاعــد 
يف املنطقة".

وأوضــح البنــك، أنــه "ال يــزال تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة املحليــة 
يف الــدول مرتفعــا. حيــث أظهــرت املعلومــات املأخــوذة مــن الشــهرين 
بيانــات  عنهــا  تتوفــر  والتــي   ،  2022 وأغســطس  مايــو  بــني  األخرييــن، 
تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة، أظهــرت ارتفاعــا يف معــدالت التضخــم 
يف جميع البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تقريبا، 93.3% 
الدخــل  ذات  البلــدان  مــن  و90.9%  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  مــن 
املتوســط األدىن، و%93 مــن البلــدان ذات الدخــل املتوســط األعــى، 

شهدت مستويات تضخم أعى من 5%".

رين  فتح التسجيل لتمويل مشاريع صغيرة للمحرَّ
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة األرسى واملحرريــن يف غــزة بالتعــاون 
بــدء  مــع مؤسســة أحبــاء غــزة- ماليزيــا، أمــس، عــن 
الصغــرية  املشــاريع  متويــل  طلبــات  اســتقبال 

لألرسى املحررين بنظام القرض الحسن.

وذكــرت الــوزارة، يف بيــان أمــس، أن تقديم الطلبات 
مــن  التاســع  وحتــى  أيلــول  ســبتمرب/   20 مــن  يبــدأ 

أكتوبر/ ترشين أول املقبل.
مســاعي  إطــار  يف  يــأيت  املــرشوع  أن  وأوضحــت 
املحرريــن  األرسى  دعــم  يف  وجهودهــا  الــوزارة 

وأنشــطة  برامــج  وضمــن  املجتمــع،  يف  ودمجهــم 
الوزارة يف تأهيلهم ومساندتهم.

الراغبــني  املحرريــن  األرسى  الــوزارة  ودعــت 
صفحتهــا  عــرب  التســجيل  صغــرية  مشــاريع  بإقامــة 

اإللكرونية.

الصين اشترت مليوني 
ا من  برميل نفط يوميًّ

السعودية في أغسطس
بكني/ األناضول:

يف  جــاءت  الســعودية  أن  أمــس،  صينيــة،  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
خــالل  الصــني،  إىل  الخــام  للنفــط  مــورد  كأكــرب  األوىل  املرتبــة 

أغسطس/ آب املايض، مبتوسط 1.99 مليون برميل يوميا.
للجــارك،  الصينيــة  العامــة  اإلدارة  عــن  صــادرة  بيانــات  يف  وجــاء 
أن الســعودية اســتعادت الصــدارة مــن روســيا، التــي كانــت خــالل 
الشهور الثالثة املاضية أكرب مصدر للنفط إىل الصني، بعد تقديم 

موسكو خصومات عى نفطها.
إىل  الســعودية  النفــط  صــادرات  صعــدت  ســنوي،  أســاس  وعــى 
الصــني 5 باملئــة، مــع تعزيــز اململكــة مكانتهــا أكــرب مصــّدر للنفــط 
7.3 ماليــني برميــل  الخــام يف العــامل مبتوســط يومــي يزيــد عــى 

يوميا.
وبلغــت صــادرات روســيا مــن النفــط الخام إىل الصــني، قرابة 1.95 
مليــون برميــل يوميــا، بزيــادة 27.9 باملئة عى أســاس ســنوي، وفق 

بيانات الجارك.
بــدأت موســكو تقديــم خصومــات  أبريــل/ نيســان املــايض،  ومنــذ 
عــى مشــري نفطهــا، يف محاولــة لتعويــض تراجع مشــريات الخام 

من جانب االتحاد األورويب، عى خلفية الحرب يف أوكرانيا.
وتعتــرب الصــني، أكــرب مســتورد للنفــط الخــام يف العــامل، مبتوســط 

يومي يتجاوز 10 ماليني برميل، بحسب بيانات منظمة أوبك.

جانب من البازار )تصوير/ يارس فتحي(جانب من البازار )تصوير/ يارس فتحي(
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»أبواب الفرح« تصبغ أبواب املقدسيني »أبواب الفرح« تصبغ أبواب املقدسيني 
بألوان الثوب الفلسطينيبألوان الثوب الفلسطيني

هل يساعد خل التفاح يف إنقاص الوزن؟هل يساعد خل التفاح يف إنقاص الوزن؟

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:
حينما تتجول في حارة باب حطة في البلدة القديمة في القدس 
المحتلــة، تجذبــك ألوان أبواب البيوت باللونين األحمر واألســود، 
تزينها زخارف فلسطينية مستوحاة من أشكال التطريز الفالحي، 

تبعث على النفس البهجة والفرح.

هذا العمل الفني نفذه مجموعة من الفنانين المقدسيين ضمن 
مبادرة "أبواب الفرح" التي أطلقوها في منتصف شهر يوليو/تموز 
المنصرم، بهدف إضفاء لمســة فنية تعكس التراث الفلسطيني 

في ظل الهجمة المتسارعة لتهويد المدينة المقدسة.

فكــرة املبــادرة التــي تــرف عليهــا جمعيــة "بــرج اللقلــق" 
للعمــل املجتمعــي، هــي صنيعــة الفنــان محمــد مهلــوس 
الــذي يعمــل يف لجنــة إعــار املســجد األقــى، حيــث 
راودتــه منــذ أربــع ســنوات، إذ الحــظ أثنــاء عملــه يف مجــال 
الرتميم يف األقى ويف أحياء القدس، وال ســيا البلدة 
باللــون  أبوابهــا  االحتــال  بلديــة  َطلــت  التــي  القدميــة 

املوحد األزرق يف إشارة رمزية العلم اإلرسائييل.
وتنفــذ الجمعيــة املبــادرة ضمن مــروع "فرصة" بالتعاون 
مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، وتقــول إنهــا تهدف 
إىل إضافــة ملســة فنيــة فلســطينية للمشــهد العــام داخــل 

البلدة القدمية من خال زخرفة أبواب املنازل.
ويقــول مهلــوس )36 عاًمــا(: "فكــرة تغيــر مشــهد البلــدة 
القدميــة مــن خــال عمــل فنــي يســتهدف األبــواب انطلــق 
أحجــار  ألنهــا  البيــوت  جــدران  طــاء  إمكانيــة  عــدم  مــن 
تاريخيــة، فيــا متنــع بلديــة االحتــال يف القدس ملس أو 

الرسم عىل صناديق عدادات املياه واألنابيب".
لطــاء  واألحمــر  األســود  اللونــن  "خصصــت  ويضيــف: 
الفلســطيني،  الثــوب  ألــوان  مــن  واســتوحيتها  األبــواب، 
وكذلك الزخارف التي ترمز للمدن والقرى الفلسطينية".

ويؤكــد مهلــوس أن هــذه الزخــارف تعكس الهوية والثقافة 
الفلســطينية، واملشــهد العــريب ســيجذب أي زائــر للبلــدة 
لهــا  العــام  املشــهد  تهويــد  تســارع  ظــل  يف  القدميــة، 

وطغيان الطابع اإلرسائييل عىل شوارعها وأحيائها.
ويلفــت إىل أن املبــادرة تنفــذ للمــرة الثالثــة ويف كل مــرة 
تنفــذ يف حــارات وأحيــاء مختلفــة، بلمســات مجموعة من 
الفنانــن املقدســين، ومبســاعدة وتعــاون ســكان البلــدة 
القدميــة مــن خــال طــاء األبــواب والتــي بعضها قــد تآكل 

بفعل عوامل الزمن قبل الرسم عليها.
يريــد رســمها  التــي  الزخــارف  لرســم  ويســتخدم مهلــوس 
يف  أعــده  مفرًغــا  باســتيكيا  منوذًجــا  األبــواب  عــىل 

املطبعــة، حيــث يثبتــه عــىل البــاب ومــن ثــم يقــوم برشــه 
بألوان الطاء التي يريدها.

ويــرك الفنــان املقــديس أصحــاب البيــوت يف تفاصيــل 
عملــه الفنــي، ويخرهــم يف األوان املســتخدمة وأشــكال 

الزخارف التي يفضلونها.
وعــن ســبب اختيــار تلويــن أبواب البلــدة القدمية، يجيب 
مهلــوس: "البلــدة هي منطقة حساســة للغاية وتعد نبض 
القدس، وتتعرض لهجوم تهويدي ال يهدأ من أجل تغير 
املشــهد العــريب واإلســامي، لذلــك فــإن منحهــا الطابــع 
الفلســطيني يؤكد صمود املقدســين ورباطهم فيها رغم 

الظروف الصعبة التي يعيشونها يومًيا".
وإضفــاء الفــرح عــىل بيــوت املقدســين ينغصــه االحتال 
اإلرسائيــيل ومســتوطنيه الذيــن هاجمــوا الفنانــن وكالــوا 
لهم شتائم نابية، "ومنعنا من العمل أكرث من مرة من قبل 

جنود االحتال اإلرسائييل".
لونــت  النطاقهــا  األوىل  املــرة  يف  املبــادرة  أنــه  ويذكــر 
103 بيًتــا، ويف الســنة الثانيــة تــم تلويــن 27 بيًتــا، وهــذه 

الثالثــة الحاليــة تــم تلويــن 23 بيًتــا، الفًتــا إىل أن املبــادرة 
اســتهدفت يف البدايــة 15 بيًتــا ولكــن بســبب املطالبــات 

املتزايدة من قبل السكان تم زيادة عدد البيوت.
ويتمنى مهلوس أن تنتقل عدوى مبادرته إىل املقدسين 
تفيــد  مبــادرات  ينفــذوا  لــي  الفلســطينية  واملؤسســات 
البلدة القدمية ألنها مهمشــة وكثر من بيوتها تحتاج إىل 

ترميم وإصاح.
لمسة فلسطينية

ومــن جهتهــا تؤكــد مســؤولة قســم العمــل املجتمعــي يف 
الفــرح"  "أبــواب  زنــط أن مبــادرة  أبــو  فــرح  اللقلــق"،  "بــرج 
تهــدف إىل إضافــة ملســة فنيــة فلســطينية للمشــهد العام 
أبوابهــا  زخرفــة  خــال  مــن  القــدس،  يف  القدميــة  للبلــدة 
بالزخارف الفلسطينية، واملقدسية عىل وجه الخصوص.

وتبــن أن املبــادرة تكمــن أهميتهــا أن تنفــذ بأيــٍد شــبابية 
الثقــايف  املشــهد  عــىل  املحافظــة  هدفهــا  مقدســية، 
هويتهــا  تؤكــد  والتــي  القدميــة،  للبلــدة  الفلســطيني 

العربية.

األسري شحاتيت.. اإلهامل الطبي ومنع الزيارة يثريان قلق عائلتهاألسري شحاتيت.. اإلهامل الطبي ومنع الزيارة يثريان قلق عائلته
الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تشــعر الحاجة إكرام التالحمة باألســى وهي ترى حفيدها عز الدين 
»عاميــن« ينــادي أي رجــل يراه بكلمــة »بابا« فهــو ال يعرف والده 

المعتقــل إدارًيــا فــي ســجون االحتــالل. ويزيــد ألم الحاجــة تالحمة 
وهي تعايش مجدًدا تجربة أسر جديدة مع ابنتها مروة بعد زواجها 

من األســير »مشــير شحاتيت«، إذ ســبق أن عايشت تجربة اعتقال 
زوجها وثالثة من أبنائها واستشهاد أحدهم »ضياء التالحمة«.

"لكــن كل تلــك املعانــاة مل تحــل دون موافقتنــا عــىل اقــرتان ابنتنــا 
مبشر لكونه صاحب دين وخلق، لكنني أشفق عليها من املعاناة 
التــي تعيشــها يف ظــل االعتقــاالت املتكــررة لــه فهــذه املــرة الرابعــة 

التي ُيعتقل فيها منذ زواجها به"، تقول تاحمة.
وتضيف: "ما يزيد قلقنا أن صحته تدهورت بشكل غر مسبوق يف أثناء 
اعتقاله الحايل، وال يوجد معلومات لدينا عا آل إليه وضعه الصحي".

ويف الثــاين عــر مــن ســبتمرب/ أيلــول نقلــت ســلطات االحتــال 
األســر مشــر عبــد القــادر الشــحاتيت )36 عاًمــا( مــن ســجن عوفــر 
إىل مستشفى "شعاري تصيدق" يف الداخل املحتل، إثر تدهور 
حالتــه الصحيــة بعــد إجرائــه عمليــة جراحيــة، فيــا مل يتــم اإلفصــاح 
مــا جعــل  الصحــي،  عــن وضعــه  معلومــات  أي  عــن  اللحظــة  حتــى 

عائلته يف حالة قلق دائم عىل مصره.
وتشــر تاحمــة إىل أنــه وقبيــل تدهــور وضعــه الصحــي بأيــام، منــع 
االحتال زوجته مروة من رؤيته رغم وصولها إىل السجن، بزعم أنه 
"ُمعاقب" ما أثار يف نفسها تساؤالت عن حقيقة وضعه الصحي.

تقــول زوجتــه: "قــى معظــم وقتــه قبــل زيــاريت لــه، يف التنقــل بن 
ارتكــب  أنــه  يدعــون  فكيــف  الســجن،  واألطبــاء يف  املستشــفيات 

مخالفة ويعاقبونه، وهو مل يكن يف السجن أصًا؟".
وما أثار قلق الزوجة أنهم أيضًا مل يدخلوا له األغراض التي جلبتها 
الزيــارة حتــى  مــن  بأنــه ممنــوع  األحمــر  الصليــب  أخــربوا  فيــا  لــه، 

الثامن عر من سبتمرب.

"أشق على نفسي"
االعتقــاالت  مــن  مــرارًا  عــاىن  منــزٍل  يف  نشــأت  مــروة  أن  ورغــم 
اإلرسائيلية لكن أن تكون زوجة أسر أمٌر مختلف كثرًا بالنسبة لها 
وأشُق عىل النفس، "فأْن تكوين مسئولة يف غياب الزوج عن أرسة 

وثاثة من األطفال الصغار أمٌر ليس بالسهل أبدًا".
وتحــاول أن تبــث يف نفــوس أطفالهــا التفاؤل بأنهم ســرون والدهم 
قريبًا، "أراعي نفسيتهم وصغر سنهم فأتركهم يتخيلون ويخططون 
ملــا ميكــن أن يفعلــوه ســويًا مــع والدهــم حــال اإلفــراج عنــه، ولكننــي 
يف قــرارة نفــي أشــعر بالقلــق الشــديد عــىل صحتــه والخشــية مــن 

أال يفرج االحتال عنه".
ورغم أن هذا االعتقال الرابع لـ"مشر" منذ ارتباط "مروة" به إال أنه 
األشــد وقعًا عىل نفســه، فقد جاء يف ظل انتشــار "جائحة كورونا" 
وحرمــت مــن زيارتــه لفــرتة طويلــة، ثــّم تــا ذلــك تدهــور كبــر يف 
حالته الصحية حتى أنه أخربها يف آخر زيارة لها بأنه مل يعد قادرًا 

عىل امليش.
ومتــي إىل القــول: "اعتقــل وهــو يف حالــة صحيــة ممتــازة حيــث 
كان يعمــل يف مجــال البنــاء، لكنــه أصيــب يف الســجن بارتفاع كبر 
يف درجــة الحــرارة وذلــك بعــد شــهر رمضــان، ومــن وقتهــا تدهــورت 
صحتــه حيــث اكتشــف األطبــاء التهابــًا عىل شــكل كتلــة يف األمعاء 

الغليظة وأجروا له عملية جراحية يف نهاية الشهر املايض".
وتشــر مروة إىل أن الوضع الصحي لزوجها مل يتحســن، إذ أخربها 

أنــه وبعــد العمليــة مل يعــد قــادرًا عىل تحريك يديه وقدميه بشــكل 
طبيعي كا أنه يشعر بثقٍل يف رأسه، ومل يعد قادرًا عىل مارسة 
بإخضاعــه  أوصــوا  األطبــاء  أن  ورغــم  الرياضــة،  أو  العاديــة  حياتــه 
لفحوصات يف األعصاب إال أن إدارة السجن ماطلت يف إجرائها.

ووفق ما أبلغها به ذوي أرسى موجودين يف سجن "عوفر"، نقلت 
إدارة السجن زوجها "مشر" للمستشفى بدعوى إجراء فحوصات 
إبــاغ  يتــم  مل  كــا  اللحظــة،  تلــك  منــذ  أخبــاره  وانقطعــت  طبيــة 

املحامي بأي تفاصيل.
وينتهــي االعتقــال اإلداري لـ"شــحاتيت" يف أكتوبــر/ تريــن األول 
املقبــل لكــن أشــد مــا تخشــاه زوجتــه أْن يتــم تجديــد االعتقــال دون 
مراعــاة الوضــع الصحــي لــه، خاصــة يف ظــل تعنــت قضــاة االحتــال 
الذيــن يــرون عــىل وجــود ملف أمني رسي من جهات عليا بحقه، 
يتســنى  حتــى  عنــه  لإلفــراج  بالتدخــل  الدوليــة  الجهــات  وتطالــب 

لعائلته عرضه عىل أطباء ملعرفة أسباب تدهور وضعه الصحي.
الجديــر ذكــره، أن األســر شــحاتيت أب لثاثــة أطفــال، واعتقلتــه 
2020م،  أكتوبــر  مــن  والعريــن  الســادس  يف  االحتــال  قــوات 
وحولتــه لاعتقــال اإلداري التعســفي بــدون أن توجــه لــه أي اتهــام، 
وقــد أصــدر االحتــال خــال اعتقالــه الحــايل، خمســة أوامــر اعتقال 
إدارّي بحّقه، بلغ مجموعها حتى تاريخه 22 شهًرا بشكل متواصل، 
وهو أســر ســابق، وله اعتقاالت عديدة يف ســجون االحتال، وهو 

ينتمي لصفوف حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطن. 

لندن/ وكاالت:
ميّثــل خــّل التفــاح عاجًا منزليًا شــهرًا، اســتخدمه الناس منذ 
القــدم كــادة حافظــة، إضافــة إىل اســتخداماته يف الطــب، 

نظرًا إىل ما يحمله من فوائد صحية. 
كــا أنــه مــن أكــرث أنــواع الخّل اســتخدامًا من األشــخاص الذين 
يتبعــون حميــات صحيــة. هــل يســاعد خــّل التفــاح فعــًا يف 

إنقاص الوزن؟ وما هي فوائده الصحية؟
تحتــوي كّل ملعقــة كبــرة مــن الخــّل عــىل نحــو ثــاث ســعرات 
حراريــة، وهــي نســبة منخفضــة جــدًا. وُتظهــر دراســات عدة أّن 
الخــّل ميكــن أن يزيــد مــن الشــعور باالمتــاء، وبالتــايل يســاعد 
عىل تناول سعرات حرارية أقل، ما يؤدي إىل فقدان الوزن. 
خفــض  يف  يســاعد  إذ  أخــرى،  صحيــة  فوائــد  التفــاح  ولخــّل 
كــا  الســكري.  مــرض  ومقاومــة  الــدم  يف  الســكر  مســتويات 
يساعد خّل التفاح يف عاج مرض السكري من النوع 2، كا 
يســاعد األشــخاص األصحــاء يف الوقايــة مــن مــرض الســكري 
من خال الحفاظ عىل مستويات السكر الطبيعية يف الدم.

وتشــر دراســة إىل أّن الخــّل قــد يحســن حساســية األنســولن 
بالكربوهيــدرات،  غنيــة  وجبــة  تنــاول  عنــد   19-34% بنســبة 
بنســبة  الــدم  يف  الســكر  نســبة  ملحــوظ  بشــكل  ويخفــض 

%31.4 بعد تناول 50 غرامًا من الخبز األبيض.
صحة الجلد

الجلــد،  ألمــراض  شــائعًا  عاجــًا  التفــاح  خــّل  ميثــل  كــا 
املضــادة  خصائصــه  إىل  ونظــرًا  واألكزميــا.  الجفــاف  مثــل 
للميكروبات، ميكن لخّل التفاح أن يساعد يف منع االلتهابات 

الجلدية املرتبطة باألكزميا وأمراض الجلد األخرى. 
وميكن أن يســاعد اســتخدام خّل التفاح املخفف املوضعي 

يف عــاج حــّب الشــباب عنــد وضعــه عــىل الجلــد، ويف إعادة 
حاجــز  وتحســن  للبــرة  الطبيعيــة  الحموضــة  درجــة  تــوازن 

الجلد الواقي. 
غني بالمغذيات

يحتــوي خــّل التفــاح عــىل 6-5 % مــن حمــض األســيتيك أو 
عــن  واملســؤول  الرئيــي  النشــط  املركــب  وهــو  الخّليــك، 

الرائحة والنكهة الحامضة القوية والفوائد الصحية.
كــا يحتــوي خــّل التفــاح العضــوي غــر املصّفــى أيضــًا عــىل 
الربوتينــات  مــن  خيــوط  مــن  وتتكــون  "األم"  تســمى  مــادة 
واإلنزميــات والبكتريــا الصديقــة، وبعــض األحــاض األمينيــة 
ومضــادات األكســدة، وكميــة قليلــة من البوتاســيوم. يف حن 
يحتــوي الخــّل عــىل كميــات ضئيلــة جــدًا مــن الفيتامينــات أو 

املعادن.
الجرعة وكيفية استخدامها

أفضل طريقة إلدخال خّل التفاح يف النظام الغذايئ إضافته 
إىل األطعمة، مثل السلطة واملايونيز منزيل الصنع. 

كــا ميكــن تخفيفــه يف املــاء وتناولــه كمــروب، إذ تــرتاوح 
الجرعات الشــائعة من ملعقة صغرة إىل اثنتن )10-5 مل( 
إىل ملعقــة كبــرة أو اثنتــن )30-15 مــل( يوميــًا مضافــة إىل 

كوب كبر من املاء. 
وينصــح باســتخدام خــّل التفــاح العضــوي غــر املصّفــى الذي 
البــدء بجرعــات صغــرة،  يحتــوي عــىل "األم". ومــن األفضــل 
وتجنــب تنــاول كميــات كبــرة، إذ ميكــن أن تســبب الجرعــات 
الكبــرة مــن الخــّل آثــارًا جانبيــة ضــارة، مبا يف ذلــك تآكل مينا 
والتفاعــات  األســنان  وتســوس  املعــادن  وفقــدان  األســنان 

الدوائية املحتملة.

االحتالل يخفي تفاصيل وضعه الصحي

ينفذها فنانون في البلدة القديمة
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)Apa(            مواطن ُيحرض حلوى "الملنب" من العنب يف حلحول بالخليل 

األفقي:
1 -رئيس أمرييك سابق كان ممثال – من الشهور القمرية 

2 - يقابل أو يصادف معكوسة – مختلفان 
3 - عرب + عقل + سلطة قاهرة 

4 - ضمري للغائبة + من الفواكه – لالستدراك معكوسة 
5 - حرف عطف – متشابهان 

6 - ُظلم معكوسة +للنداء معكوسة + بعاتب 
7 - نصف مثلث معكوسة + شده الكراهية معكوسة 

8 - ما قرر وثبت عليه الرأي معكوسة 
9 -رجل دين مسيحي + عالمة أو إشارة

العمودي:
1 - غزال – كثري الكالم 

2 - يعرتف + أحزان 
3 - ثمني – لالستفهام 

معكوسة 
4 - مدينة أثرية أردنية 

5 - دولة أفريقية
6 - قهوة – يشعل النار 

7 - من الطيور الجارحة – 
أحجيات 

8 - تطُفل وحب 
استطالع – ما يغطي 

جسم الجمل 
9 -ثلثا برئ معكوسة – 

مدينة إيرانية 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

آخر حيوان ذكر يف القرآن الكريم 
يتكون من 5 أحرف 

الزرافة – الطاووس – الببغاء – الزرزور – الثعبان 
– األرنب – البقرة – النحل – الدب – السلحفاة – 
قط -بلبل – جمل – بط – العصفور – يمامة 

- صقر – نرس – م- ل 

حل الكلمة الضائعة 

الفيل

إعداد/ وفاء المهتدي

بروتين على سطح البويضات
اكتشـاف جديـد يفسـر بعـض حـاالت العقـم غيـر املربر

دراسة تكشف "تأثرًيا مدمرًا" ليوتيوب 
عىل املراهقني واألطفال

سيدين/ وكاالت:
توصلــت دراســة علميــة حديثــة يف جامعــة فلينــدرز يف أســراليا، إىل أن منصــة يوتيــوب التابعة لرشكة 

غوغل، قد تكون أكرث رضرا عىل نوم املراهقني من منصة نتفليكس أو التلفزيون التقليدي.
ووجــد الباحثــون أن نصــف ســاعة قضاهــا املراهــق عــىل التطبيــق تحــت األغطيــة أدت إىل تأخــر نومــه 

ملدة 13 دقيقة، مام يقلل من فرصة النوم الكايف بنسبة 24%.
وانتقد الفريق منصة يوتيوب باعتبارها خطرا عىل النوم، بســبب مقاطع الفيديو القصرة والتشــغيل 
التلقــايئ، وميــزات املقاطــع املــوىص بهــا التــي تــؤدي باملســتخدمني إىل "فقــدان الســيطرة" ليصبحــوا 

ملتصقني بشاشاتهم طوال الليل.
ومل تتضمــن الدراســة "تيــك تــوك" إحــدى منصــات التواصــل االجتامعــي األرسع منــوا يف العــامل، لكــن 
بعــض الدراســات تحــذر بالفعــل مــن االســتعامل املكثــف لهــذه املنصــات يجعــل النــوم أســوأ، ومــن 
املرجح أن يبقى تأثر تلك املنصات عىل املستخدم طيلة األيام املوالية حيث يشعر عادة بالتعب.

ويحــذر رؤســاء الصحــة مــن أن الشــعور بالتعــب يف هــذا العمــر أي عنــد املراهقــني تحديــدا، ميكــن أن 
يــؤدي ملعاناتهــم يف الحفــاظ عــىل الركيــز يف املدرســة، مــام يؤثــر عــىل درجاتهــم ونتائــج امتحاناتهم، 

وأضافوا أنه ميكن أن يزيد أيضا من خطر تعرضهم لالكتئاب أو السمنة أو حتى مرض السكري.
ومع إعالن العودة إىل املدرســة، فإن اســرجاع أمناط النوم الصحية أمر رضوري للحصول عىل القدر 

املناسب من الركيز والطاقة يف الفصل الدرايس، بحسب موقع "عيادة كليفالند" الصحي.
وتقــول مؤسســة النــوم الوطنيــة واألكادمييــة األمركيــة لطــب النــوم إن األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم 
بــني 5 و12 عامــا يحتاجــون إىل 9 إىل 12 ســاعة مــن النــوم، يف حــني يحتــاج املراهقــون مــن 8 إىل 10 

ساعات.

3 قتىل يف حادث 
تصادم طائرتني 

بالواليات املتحدة
كولورادو/ وكاالت:

 3 مقتــل  األمريكيــة  الســلطات  أعلنــت 
أشخاص، بعد اصطدام طائرتني صغرتني 

خالل تحليقهام بالقرب من مدينة دنفر.
بولــدر يف  وأعلــن مكتــب رشطــة مقاطعــة 
عــىل  العثــور  بيــان،  يف  كولــورادو،  واليــة 
داخــل  قتيلــني  الطائرتــني  إحــدى  راكبــي 
حطام الطائرة، كام عرث عىل راكب الطائرة 

الثانية قتيال بني الحطام يف مكان آخر.
النقــل،  لســالمة  الوطنــي  املجلــس  وأشــار 
يف بيــان نــرش عــىل تويــر، إىل أنــه يجــري 
طائــرة  بــني  التصــادم  حــادث  يف  تحقيقــا 
مــن  وطائــرة   172 سيســنا  طــراز  مــن 
مــن  بالقــرب  إكســينوس  ســونكس  طــراز 

لونغمونت بوالية كولورادو.
وتقــع لونغمونــت عــىل بعــد 48 كيلومــرا 

شامل دنفر.

مرص تفرض تأهيل املقبلني عىل الزواج 
ملواجهة استسهال االنفصال

القاهرة/ وكاالت:
استقرت الحكومة املرصية عىل أن يحصل املقبلون عىل الزواج يف الفرة املقبلة عىل دورات 
إرشــاد أرسي إلزامية قبل إبرام العقود الرســمية عىل أيدي املأذونني للتغلب عىل أزمة الطالق 
املتصاعــدة يف املجتمــع، مــن خــالل نــرش التوعيــة بطريقــة تكويــن أرسة، ووقــف جهــل الشــبان 

والفتيات بالحقوق والواجبات لكل طرف.
وقالــت نيفــني القبــاج وزيــرة التضامــن االجتامعــي إنه ســيتم إلزام املقبلني عــىل الزواج بالحصول 
عــىل دورات مــرشوع "مــودة" إلعدادهــم للحيــاة الزوجيــة، والــذي كانــت املشــاركة فيــه اختياريــة 

وليست إجبارية، لكن تقرر أن تصبح إلزامية عىل كل شاب وفتاة.
وأضافــت يف ترصيحــات إعالميــة أن الحكومــة قاربــت عىل االنتهاء من مالمح املرشوع وتطبيقه 
لتكــون الــدورات املؤهلــة للــزواج إلزاميــة كتدريــب يحصــل عليــه الشــبان والفتيــات مــن خــالل 
خطــوات محــددة، ويتــم التدريــب فيهــا عــىل بنــاء أرسة مســتقرة وطــرق حــل املشــكالت وكيفيــة 

التفاهم وتقريب وجهات النظر بني الطرفني.
وتســتهدف الحكومــة تأهيــل املقبلــني عــىل الزواج نفســيا وســلوكيا واجتامعيا وتعريفهم بشــكل 
العالقــة بعــد االرتبــاط الرســمي، مــا يخفــف مــن وطــأة التغيــر الجــذري الــذي يحــدث يف حياتهــم 
وترصفاتهــم بعــد االنتقــال مــن العزوبيــة إىل الحيــاة العائليــة ثــم مرحلــة تكويــن أرسة، وهــذه فــرة 

تتطلب وعيا بكيفية إدارة العالقة مع الرشيك.
وحظي املرشوع بدعم العديد من األصوات النسوية واألرسية، باعتبار أن انتقال أي شاب وفتاة 
من مرحلة املراهقة إىل املسؤولية من دون فهم ووعي ملا سوف يقابل كليهام من مسؤوليات 
قد يؤدي إىل الكثر من األزمات التي رمبا يخفق كالهام يف حلها بسهولة، ومن هنا تأيت أهمية 

التوعية مبتطلبات الحياة الزوجية.
ومــن املقــرر أن يشــارك يف الــدورات التأهيليــة اإللزاميــة للــزواج أعضــاء مــن فــروع وتخصصــات 
القضايــا األرسيــة والنفســية واالجتامعيــة والصحــة  بينهــم رجــال ديــن وخــراء يف  مــن  مختلفــة، 
اإلنجابيــة والربيــة الصحيحــة للنــشء لتوعيــة كل طــرف بخطــوات االرتبــاط وتكويــن عائلة مســتقرة 

والتعريف باملفاهيم الصحيحة للزواج واملسؤوليات.
ويأيت القرار الحكومي بإلزامية الدورات املؤهلة للزواج بعد أيام قليلة من إعالن املسح األرسي 
لعــام 2021 عــن طريــق الجهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء )جهــة حكوميــة(، والــذي كشــف عــن 
أرقام صادمة الرتفاع معدالت الطالق يف مرص بنســبة %15، تم تســجيل 255 ألف حالة طالق 

يف العام املايض مقابل 222 ألفا يف العام الذي سبقه.

لندن/ وكاالت:
اكتشــف باحثــون خطــوة أساســية يف اإلخصــاب البــرشي، وقالــوا إنهــا 

قد تقدم رؤى جديدة يف العقم غر املرر. 
وحدد الخراء بروتينا جديدا يوجد عىل ســطح البويضات، امللقب 
بـ"مايا"، نسبة إىل آلهة األمومة اليونانية، ويبدو أن الروتني يشارك 

يف اندماج الحيوانات املنوية والبويضات.
مــن  مــور،  هــاري  الروفيســور  الدراســة  الرئيــي يف  الباحــث  وقــال 
جامعة شيفيلد "إن النتائج قد تساعد يف إلقاء الضوء عىل الحاالت 
التــي فشــل فيهــا اإلخصــاب أثنــاء التلقيــح االصطناعــي ألســباب غــر 

معروفة".
كانــت  إذا  مــا  الستكشــاف  االختبــارات  تطويــر  ميكــن  أنــه  وأضــاف 
الحيوانــات املنويــة للفــرد غــر قــادرة عــىل االرتبــاط بـ"مايــا" أو مــا إذا 

كانت البويضات ال تحتوي عىل الروتني عىل سطحها.
وأردف مــور أن تحديــد مثــل هــذه املشــكالت ميكــن أن يســاعد يف 
توجيه األطباء إىل التقنيات التي قد تتغلب عىل صعوبة اإلخصاب.

وكتــب باحثــون مــن دول مثــل اململكــة املتحــدة وجمهوريــة التشــيك 
واليابان يف مجلة "ساينس ادفونس" عن كيفية بدء العمل من خالل 
ربط 13 مليون قطعة بروتني مختلفة أو ببتيدات )اللبنات الرئيســية 
لبناء الروتني يف الجســم( عىل ســطح ميكروبيدات اصطناعية )هي 

جســيامت بوليمريــة بنفــس حجــم البويضــات البرشيــة(، كانــت كل 
حبة بنفس حجم الويضة البرشية وكانت متصلة بـببتيد مختلف.

وعندمــا وضــع الفريــق الحيوانــات املنويــة البرشيــة بهــذه الحبيبــات، 
وجدوا أقل من واحد من كل 1000 مرتبط بالحيوانات املنوية.

ومتكن الفريق من تحديد "الببتيد" املرتبط بسطح هذه الحبيبات، 
ومــن ثــم الروتــني الكامــل املرتبــط بــه، كــام متكنوا مــن تحديد الجني 

الذي يؤدي إىل ظهور بروتني "مايا" يف الجسم.
وأكــد هــذا النهــج النتائــج الســابقة التــي تفيــد بــأن الحيوانــات املنويــة 
ترتبط يف البداية بروتني عىل سطح البويضة يسمى "جونو"، لكنها 
أشــارت أيضــا إىل أن الحيوانــات املنويــة تنفصــل الحقــا عــن "جونــو" 
ويســحب  البويضــة،  غشــاء  يف  "مايــا"  ينهــار  ثــم  بـ"مايــا"،  وترتبــط 

الحيوانات املنوية إىل الخلية.
مل  والــذي  يــورك،  جامعــة  مــن  رايــت  جافــني  الروفيســور  ورحــب 
يشــارك يف العمل، بالدراســة مشــرا إىل أنها كانت اكتشــافا مفاجئا 
نظــرا ألنــه ُيعتقــد يف كثــر مــن األحيــان أن "مايــا" هــو أحــد مكونــات 

الجهاز املناعي.
ويرى األطباء أن أبرز األسباب التي تؤدي إىل العقم غر املرر تتمثل 
الحيوانــات  نوعيــة  البويضــات وقلــة جودتهــا وســوء  نوعيــة  يف ســوء 

املنوية، وفشل اإلخصاب.
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علامء فلسطني يدعون  ... 

مقتل مستوطنة يف...

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــود حســونة احمــد عابــد عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       971062864 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نورهــان احمــد يونــس قويــدر  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    409027349        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســامح نــادر فايــز عــزام عــن فقــد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    409274842        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاء الديــن اكــرم محمــد الرقــب عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400667796 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اســام صالــح محمــد ابو وادي عن فقد 
405601634       الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     احمد نضال يونس الشندي   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    410185938    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد معــني اكــرم ســلمي  عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء         408417723 الرقــم   وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد عبــد الســام محمــد أبــو كاشــف عــن فقــد 
400687604 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    احمد عطا احمد عفانة عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    802530675     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســامي وليــد حــامد كشــكو   عــن فقــد 
410111025       الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مريــم مصبــاح محمــد فيــاض عــن فقــد 
410092852        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وفــاء خالــد محمــود ابو جزر عــن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803418235 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمد صابر ابو شاملة عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    803810290       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    امينــه خــر حســن ابــو عبيــد   عن فقد 
800578684        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عبــد البــاري محمــد الــدده عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    80478548      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/ فــراس يوســف احمــد الحاميــدة عــن فقــد بطاقــة  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 412278160 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن انــا / محمــود ابراهيــم عبــد اللــه غانــم  من ســكان غــزة وأحمل 
هوية رقم 801557489 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل 

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

فقد 
جواز سفر

تسجيات كامريات املراقبة يف املكان.
عربيــة،  مصــادر  أفــادت  آخــر  جانــب  مــن 
أمــس، بإطــاق مقاومــني النــار باتجــاه موقع 
شــاميل  جنــني  قــرب  إرسائيــي  عســكري 

الضفة الغربية املحتلة.
أن جنــود  العربيــة  الســابعة  القنــاة  وذكــرت 
"ســامل"  موقــع  يف  املتمركزيــن  االحتــال 

العسكرية تعرضوا إلطاق نار.
القاعــدة  إىل  وصــل  الرصــاص  إن  وقالــت 
العســكرية، دون إصابــة أي جنــدي، مشــرية 
إىل أن قوات االحتال رشعت يف عمليات 

متشيط مكثفة لتحديد مكان املقاومني.
إصابات بالضفة

ميدانيــا يف الضفــة املحتلة، أصيب شــاب 
باالختنــاق،  والعــرات  الحــي،  بالرصــاص 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــال  أمــس،  مســاء 
االحتال اإلرسائيي يف محافظات الخليل 
الغربيــة  الضفــة  يف  لحــم  وبيــت  وجنــني 
املحتلــة، يف حــني أعلــن جيــش االحتــال، 
اعتزامــه فــرض إغــاق شــامل عــىل الضفــة 
مــا  غــزة خــال  مــع قطــاع  الغربيــة واملعابــر 

تسمى "األعياد اليهودية".
الناشــط اإلعامــي محمــد عــوض إن  وقــال 
شــابا أصيــب بعيــار حــي يف الفخــذ، إضافة 
واإلغــامء،  باالختنــاق  العــرات  إلصابــة 
وقــد عولجــوا ميدانيــا، خــال مواجهــات مع 
قــوات االحتــال يف بلــدة بيــت أمــر، شــامل 

الخليل.
أن  صحفــي،  ترصيــح  يف  عــوض  وأوضــح 
قــوات االحتــال اعرتضــت جنــازة ملواطــن، 
وحاولــت منــع املشــيعني مــن الوصــول إىل 
املقــربة الواقعــة عــىل مدخــل البلــدة، األمر 

الذي أدى الندالع مواجهات.
وأضــاف أن جنــود االحتــال اعتلــوا أســطح 
عصيــدة،  منطقــة  يف  املنــازل  مــن  عــدد 
الصــوت  وقنابــل  الحــي  الرصــاص  وأطلقــوا 
والغــاز املســيل للدمــوع صــوب املواطنــني 
واملشيعني عقب إغاق البوابة الحديدية 

املقامة عىل املدخل الرئيس للبلدة.
وأشــار إىل أن مواجهــات مامثلــة اندلعــت 
عــن  أســفرت  بالبلــدة،  الظهــر  منطقــة  يف 

إصابة عدد من املواطنني باالختناق.
املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  األثنــاء،  يف 
بحاالت اختناق، خال مواجهات مع قوات 

االحتال يف قرية رمانة غرب جنني.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قوات االحتال 
داهمت عدة منازل يف القرية واستجوبت 
تســجيات  عــىل  واســتولت  ســاكنيها 
كامريات مراقبة، ما أدى الندالع مواجهات 
املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة  عــن  أســفرت 

بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع.
مــن  كثفــت  االحتــال  قــوات  أن  وذكــرت 
انتشارها العسكري يف محيط قرى: رمانة، 

وزبوبا، وتعنك، باملحافظة.
املواطنــني  مــن  عــدد  أصيــب  ذلــك،  إىل 
الــذي  االحتــال  قــوات  بغــاز  باالختنــاق، 
أطلقتــه عــىل منــازل املواطنــني يف مخيــم 

عايدة شامل بيت لحم.
وأفــادت مصــادر أمنيــة بــأن قــوات االحتــال 
املتمركــزة يف محيــط مســجد بــال بن رباح 
عىل املدخل الشاميل لبيت لحم، أطلقت 
قنابــل الغــاز صــوب منــازل املواطنــني، دون 
عــىل  تكــون هنــاك مواجهــات، أصيــب  أن 

أثرها مواطنون باالختناق.

وجنــود  شــبان  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
االحتــال، مســاء أمــس، يف محيــط مخيــم 

عقبة جرب لاجئني، جنوب مدينة أريحا.
االحتــال  جنــود  بــأن  عيــان  شــهود  وأفــاد 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  قنابــل  أطلقــوا 
بالتزامــن  الشــبان،  تجــاه  الصــوت  وقنابــل 
مــع تحليــق طائــرة مســرية يف األجــواء، دون 

وقوع إصابات.
اعتقاالت

قــوات  اعتقلــت  آخــر،  صعيــد  عــىل 
االحتال، فجر أمس، 14 مواطنا من أنحاء 

متفرقة يف الضفة املحتلة.
ويف بلدات شامل غرب القدس، اعتقلت 
خالــد  أميــن  املحرريــن  االحتــال  قــوات 
الخضــور، وعــي محمــد الخضــور، مــن بلدة 
بلــدة  بــّدو، وعيــى رشــدي حوشــية، مــن 

القبيبة، وقيص ريان، من قرية بيت دّقو.
ومــن بلدة الطــور مبدينة القدس، اعتقلت 
تلــك القــوات ســتة شــبان، هــم: أيهــم ناجي 
ومحمــد  البعــراين،  ومحمــد  جمعــة،  أبــو 
الهــوى، ومحمــد  أبــو  أبــو جمعــة، ومحمــود 
وعــاء  الهــوى،  أبــو  الهــوى، ومصطفــى  أبــو 
اللــه، اعتقلــت تلــك  الهــوى. ويف رام  أبــو 
القوات الشــاب يوســف أحمد رحيمي، من 
بلــدة بيــت رميــا، واملواطــن رامــي فرحــات، 
عىل حاجز عطارة العســكري، شــامال، وهو 

من سكان قلقيلية.
الشــاب  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــام 
أحمد عيى حمدان )34 عاما(، من قرية 

الشواورة رشق بيت لحم.
إغالق شامل

يف غضــون ذلــك، أعلــن جيــش االحتــال، 

أمــس، اعتزامــه فــرض إغــاق شــامل عــىل 
غــزة  قطــاع  مــع  واملعابــر  الغربيــة  الضفــة 
اليهوديــة"  "األعيــاد  تســمى  مــا  خــال 
التــي يحــل أولهــا يف 25 ســبتمرب/ أيلــول 

الجاري.
وقــال جيــش االحتال، يف بيان: "بناء عىل 
تقييم الوضع األمني وتوجيهات املســتوى 
عــىل  شــامل  إغــاق  فــرض  ُقــرر  الســيايس 
التــورايت  )االســم  والســامرة  يهــودا  منطقــة 
غــزة  قطــاع  مــع  املعابــر  وإغــاق  للضفــة( 
خال أعياد رأس السنة اليهودية وغريها".

ويبــدأ رسيــان اإلغــاق مــع حلول ما يســمى 
مــن  اعتبــارا  العربيــة"  الســنة  رأس  "عيــد 
األحد 25 سبتمرب الجاري، يف حني سيتم 
رفعــه وإعــادة فتــح املعابــر الثاثــاء 27 مــن 
الشهر ذاته "وفقا لتقييم الوضع"، بحسب 

البيان.
الغفــران"،  "يــوم  يســمى  مــا  ومبناســبة 
سيبدأ إغاق ثاٍن للضفة ومعابر غزة يف 4 
أكتوبر/تريــن األول املقبــل، عــىل أن يتم 

رفعه مساء اليوم التايل.
ومجــددا ســيعاود االحتــال اإلغــاق يف 9 
أكتوبــر حتــى منتصــف ليل اليوم التايل، ثم 
يف 16 مــن الشــهر ذاتــه عــىل أن يرفــع عنــد 
لتقييــم  "وفقــا  التــايل  اليــوم  ليــل  منتصــف 
وذلــك  الجيــش،  بيــان  بحســب  الوضــع"، 
مبناسبة ما يسمى "عيد العرش" اليهودي 

الذي ميتد بني 9 و16 أكتوبر.
وعــادة مــا تفرض ســلطات االحتال إغاقا 
غــزة  ومعابــر  الغربيــة  الضفــة  عــىل  شــاما 
خال فرتة األعياد اليهودية و"القومية" أو 

خال فرتات التوتر األمني. 

اقتحام األقصى
عــرات  اقتحــم  آخــر،  صعيــد  عــىل 
األقــى  املســجد  أمــس،  املســتوطنني، 
املبــارك، مــن جهــة بــاب املغاربــة، بحامية 

من رشطة االحتال.
يف  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
مــن  متتاليــة  مجموعــة  بــأن  القــدس، 
املستوطنني اقتحمت املسجد األقى، 

ونظمت جوالت استفزازية يف باحاته.
املتطــرف  الكنيســت  عضــو  اقتحــم  كــام 
يهــودا غليــك، أمــس، مقــربة بــاب الرحمــة 
للمســجد  الرقــي  للســور  املاصقــة 
عــىل  الثــاين  لليــوم  املبــارك،  األقــى 

التوايل.
مــن  أول  تصــدوا  مقدســيون  شــبان  وكان 
أمــس، للمتطــرف غليــك، خــال اقتحامــه 
مقــربة بــاب الرحمــة، محــاواًل النفــخ بالبــوق 
حــني  يف  العربيــة"،  الســنة  "رأس  عشــية 

قامت رشطة االحتال بإبعاد الشبان.
كــام قــام مســتوطن بالســري أول مــن أمــس، 
عىل قبور املقربة، حتى وصل عند السور 
الخارجيــة  الجهــة  مــن  لألقــى  الرقــي 
املتطــرف  نفــخ  مــع  تزامًنــا  بالبــوق،  ونفــخ 
قــوات  بحراســة  املقــربة  داخــل  غليــك 

االحتال.
وكان غليــك قــد اقتحــم املقــربة، الخميس 
املــايض، ووضــع العلــم اإلرسائيــي عــىل 
لــه  وتصــدى  بالبــوق،  ونفــخ  القبــور  أحــد 

الشبان.
األقــى  حــراس  أخــرج  ذاتــه  الســياق  يف 
مســتوطنًا اقتحــم املســجد األقــى أمــس 

من جهة باب "السلسلة".

املبنية عىل املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة".
وأضافــوا أن "للحركــة أن تعمــل مــا تــراه مناســبًا ضمــن هــذه القاعــدة حــني 
ترتجــح فيهــا مصلحــة الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، ونرصتهــا واجبــة 
عــىل إخوانهــا املســلمني، ألنهــا تدافع عن مقدســات األمة، وتســعى إىل 

تحريرها".

أمير قطر يطالب مجلس األمن بإلزام )إسرائيل( إنهاَء االحتالل
العاهل األردين: تقويض الوضع القانوين والتاريخي القائم يف القدس يسبب توترات دولية

االحتالل ينقل أسريا مريًضا
 إىل عزل "عيادة الرملة"

رام الله/ فلسطني:
نقلــت إدارة ســجون االحتــال اإلرسائيــي، األســري مشــري عبــد القــادر 
فيــام  العــزل  قســم  إىل  تســيدك"  "شــعاري  مشــفى  مــن  الشــحاتيت 

يسمى "عيادة سجن الرملة"، وذلك بعد اكتشاف فريوس ُمعدي.
وأفادت مؤسسة مهجة القدس، يف بيان، أمس، بأن الشحاتيت يقبع 

يف العزل منذ الجمعة املاضية.
وأوضحت أن الشحاتيت عاىن عىل مدار الشهور املاضية من ارتفاع 
متكــرر يف درجــات الحــرارة، واســتمر ذلــك قبــل نقلــه إىل املستشــفى 

مؤخًرا بعد أن ساء وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
وبينــت أن الفحوصــات الطبيــة التــي أجريــت لــه أظهــرت مشــكلة يف 
وبعــد  حــادة،  والتهابــات  الــدم  نســبة  يف  وانخفــاض  الــدم،  كريــات 
التصويــر تبــني أن هنــاك كتلــة يف نهايــة األمعــاء الغليظــة، األمــر الــذي 

استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة له. 
وأكــدت مهجــة القــدس أنــه قبــل اعتقــال الشــحاتيت الحــايل مل يكــن 
يعــاين مــن أي مشــاكل صحيــة تذكــر، داعيــة يف الوقــت ذاتــه، اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لهيئــة األمم 
املتحــدة إىل الوقــوف عــىل مســؤولياتها والعمــل مــن أجــل اإلفــراج عن 

األرسى املرىض.

15 من ذوي أرسى غزة 
يزورون أبناءهم يف "إيشل"

غزة/ فلسطني:
متكــن عــدد مــن أهــايل أرسى قطــاع غــزة، أمــس، مــن زيــارة أبنائهــم يف 

سجن "إيشل".
وقالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، يف ترصيــح، إنهــا ســهلت 
ســجن  يف  أرسى  لثامنيــة  غــزة  أرسى  أهــايل  مــن  مواطًنــا   15 زيــارة 

"إيشل".
لــألرسى يف ســجون  الزيــارات  تنظيــم  عــىل  الدوليــة  اللجنــة  وتــرف 
االحتــال، حيــث تكــون كل أســبوعني لســجن مــن الســجون التــي يقبع 

بها أرسى غزة، وهي )رامون، نفحة، برئ السبع/ إيشل(.
وتعتقــل ســلطات االحتــال يف ســجونها قرابــة أربعــة آالف و650 أســرًيا، 
منهــم 200 مــن قطــاع غــزة، جلهــم مــن قدامــى األرسى وأصحــاب األحــكام 

العالية.

"العدل" تحتفل بأداء مراسم اليمني 
القانونية لدفعة من الخرباء

نواب الوسطى يناقشون 
قضايا املواطنني مع مدير 

رشطة النصريات
غزة/ فلسطني:

قضايــا  مــن  عــدًدا  الربملانيــة  واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  نــواب  ناقــش 
الوســطى  باملحافظــة  النصــريات  رشطــة  مركــز  مديــر  مــع  املواطنــني 

املقدم محمود البيومي.
جــاء ذلــك خــال زيــارة نظمهــا أمــس، وفــد مــن النــواب ضــم د. ســامل 

سامة ود. عبد الرحمن الجمل، إىل مركز رشطة النصريات.
وأشــاد النــواب، بالجهــود التــي تبذلهــا الرطــة يف خدمــة أبنــاء شــعبنا 
والعمــل عــىل حاميتهــم وحــل مشــاكلهم، مؤكديــن رضورة أن يتحــىل 

رجال األمن بالصرب خال قيامهم بالواجبات امللقاة عىل عاتقهم.
وطــرح النــواب، بعــض القضايــا الخاصــة، مــن أجل حلهــا ومتابعتها من 

رشطة النصريات.
بدوره، استعرض البيومي، أهم املعوقات التي تعيق العمل الرطي 

يف النصريات.
وشكر البيومي، وفد النواب عىل زيارته ملركز الرطة.

ويختتم دورة "منقذ شواطئ بحري" بالوسطى
"الدفاع املدين" يفتتح دورة "تأهيل قادة مراكز"

نيويورك/ فلسطني:
اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  أكــد 
القــدس  مدينــة  مســتقبل  أن  الثــاين 
املحتلــة يشــكل مصــدر قلــق ملــّح، فهــي 
مدينــة مقدســة للمليــارات حــول العــامل، 
وأن تقويــض الوضــع القانــوين والتاريخــي 
عــىل  توتــرات  يســبب  فيهــا  القائــم 
املســتوى الــدويل، ويعمــق االنقســامات 

الدينية.
يف  خطابــه  يف  األردين  العاهــل  وقــال 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتامعــات 

املتحــدة يف دورتهــا الســابعة والســبعني 
بنيويورك: انطاًقا من الوصاية الهاشمية 
عــىل املقدســات اإلســامية واملســيحية 
بالحفــاظ  ملتزمــون  فنحــن  القــدس،  يف 
عــىل الوضــع القانــوين والتاريخــي القائــم 
هــذه  ومســتقبل  أمــن  وحاميــة  فيهــا، 

األماكن املقدسة.
عــن  بالدفــاع  ملتزمــون  "أننــا  وأضــاف: 
والهويــة  األصيــل  والــرتاث  الحقــوق 
منطقتنــا،  يف  للمســيحيني  التاريخيــة 
أن  إىل  مشــرًيا  القــدس،  يف  ســيام  وال 

املسيحية يف املدينة املقدسة معرضة 
القــدس  يف  الكنائــس  وحقــوق  للخطــر، 
يســتمر،  أن  ميكــن  ال  وهــذا  مهــددة، 
مــايض  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  فاملســيحية 
منطقتنــا واألرايض املقدســة وحارضهــا، 
مــن  أساســيا  جــزءا  تبقــى  أن  ويجــب 

مستقبلنا".
أحــد  أن  عــىل  األردين  العاهــل  وشــدد 
عليهــا  تأسســت  التــي  املبــادئ  أبــرز 
يف  الشــعوب  حــق  املتحــدة  األمــم 
هــذا  إنــكار  ميكــن  وال  مصريهــا،  تحديــد 

الوطنيــة  وهويتهــم  للفلســطينيني  الحــق 
تــزال  ال  )التســوية(  أن  مبينــا  املنيعــة، 

بعيدة املنال.
بــن  متيــم  قطــر  أمــري  انتقــد  جهتــه  مــن 
االســتيطاين"  "االحتــال  ثــاين  آل  حمــد 

اإلرسائيي يف فلسطني.
وقــال آل ثــاين يف خطابــه أمــام الجمعيــة 
أن  أعتقــد  "ال  املتحــدة:  لألمــم  العامــة 
منــدويب الــدول الحارضيــن يحتاجون إىل 
التذكري بأن القضية الفلسطينية ما زالت 

دون حل".

قــرارات  تطبيــق  عــدم  ظــل  "يف  وتابــع: 
الرعيــة الدوليــة ومــع التغــري املتواصــل 
االحتــال  أصبــح  األرض  عــىل  للوقائــع 
سياســة  يتخــذ  اإلرسائيــي  االســتيطاين 
فــرض األمــر الواقــع، مــا قــد يغــري قواعــد 
الرصاع، وكذلك شــكل التضامن العاملي 

مستقبا".
وطالــب أمــري قطــر مجلــس األمــن بتحمــل 
إنهــاء  )إرسائيــل(  إلــزام  عــرب  مســؤوليته 
وإقامــة  الفلســطينية  لــألرايض  احتالهــا 

دولة فلسطينية عىل حدود عام 67".

غزة/ فلسطني:
افتتحــت مديريــة العامــة للدفــاع املــدين، دورة "تأهيــل 
قــادة مراكــز" مبشــاركة 44 ضابًطــا مــن قيــادة مراكزهــا يف 

محافظات غزة.
املــدين  الدفــاع  مديــر  مســاعد  االفتتــاح  يف  وشــارك 
ومســاعد  قزعــاط،  خليــل  العميــد  املحافظــات  لشــؤون 
العميــد  البريــة  القــوى  لشــؤون  املــدين  الدفــاع  مديــر 
زهدي الشــوبيك، ومدير إدارة التدريب بالدفاع املدين 

العميد وائل لولو، واملشاركني يف الدورة.
إىل  تهــدف  الــدورة  أن  لــه،  كلمــة  يف  قزعــاط  وأوضــح 
تطويــر وتأهيــل ضبــاط الدفــاع املــدين، وصقــل مهاراتهم 
واملؤهلــني،  املراكــز  قــادة  لــدى  واإلداريــة  القياديــة 
مهــارات  وتنميــة  املــدين،  الدفــاع  بقوانــني  وإملامهــم 

القيادة والسيطرة لديهم.
وجهــد  طاقــة  بــذل  إىل  املشــاركني  قزعــاط،  ودعــا 
الــدورة، وتكثيــف العمــل والبحــث  لاســتفادة مــن هــذه 
أرواح  حاميــة  عــن  مســؤولني  باعتبارهــم  املعــريف، 

املواطنني وممتلكاتهم.
من جانبه، أوضح لولو أنه تم تقسيم الدورة إىل شعبتني 

)غزة، الوسطى والجنوب( وهي ستتناول محاور متعددة 
الفنــي،  القانــوين،  القيــادي،  اإلداري،  الجانــب  تشــمل 
ســاعة   60 بإجــاميل  يومــا  عريــن  ومدتهــا  امليــداين، 

تدريبية )نظري، تطبيقي(.
وبنّي أن الدورة ستتناول محارضات يف مبادئ التخطيط 
الرقابــة  القــرارات،  واتخــاذ  األزمــات  وإدارة  التشــغيي، 
اإلداريــة، فنــون ومهــارات وأمنــاط القيادة، قانــون الخدمة 
يف قــوى األمــن وقانــون الدفــاع املــدين واللوائــح املنظمة 

له، قواعد الضبط والربط العسكري.
يف الســياق، اختتمــت إدارة التدريــب بالدفــاع املــدين 
بحــري"  شــواطئ  "منقــذ  دورة  الوســطى  باملحافظــة 

للمواطنني مبشاركة 57 متدرًبا.
تدريــب  إدارة  يف  البحــري  التدريــب  دائــرة  مديــر  وقــال 
الدفــاع املــدين املقــدم أحمــد حمديــن: إن هــذه الــدورة 
تعترب الخامسة يف هذا املجال عىل مستوى قطاع غزة.

وأضــاف أن هــذه الــدورات تــأيت يف إطار تدريب وتعليم 
املواطنــني عــىل مهارات اإلنقــاذ البحري مبختلف أنواعه 
املصطفــني  أرواح  حاميــة  يف  للمســاهمة  ومجاالتــه، 

داخل البحر ويف األماكن السياحية

غزة/ فلسطني:
احتفلت أمس، وزارة العدل، بتخريج دفعة جديدة 
القانونيــة،  اليمــني  مراســم  أدوا  الذيــن  الخــرباء  مــن 

بحضور وكيل الوزارة أحمد الحتة.
محطــات  مــن  جديــدة  محطــة  "هــذه  الحتــة:  وقــال 
الســعي نحــو تحقيــق العدالــة الناجــزة، حيــث يــؤدي 
القانونيــة  اليمــني  مختلفــة  مجــاالت  يف  خبــريًا   18

بصفتهــم مختصــني مبجاالتهــم وأن رأيهــم يعتــرب من 
أكــر اآلراء دقــة ويزيــل الشــك لــدى القــايض الــذي 

يبني عليها حكمه يف القضية املعروضة عليه".
مبقــر  االحتفــال  خــال  كلمتــه  يف  الحتــة  وأوضــح 
الــوزارة مبدينــة غــزة، أن الهــدف مــن برنامــج الخــرباء 
يف  يســهم  مبــا  الناِجــزة  العدالــة  تحقيــق  هــو 
ترسيــع الفصــل يف القضايــا املتعلقــة بأمــور فنيــة 
الهندســية،  الجوانــب  وتخصصيــة، كالقضايــا ذات 

والطبية، واملحاسبية وغريها.
ويهــدف الربنامــج أيضــًا، إىل زيــادة كفــاءة مــامريس 
حيــث  الوطنيــة،  الخــربات  ومتكــني  الِخــربة  أعــامل 
للقضــاء،  املســاعدة  الوســائل  مــن  الخــربة  تعتــرب 

وال ميكــن للمحكمــة االســتغناء عنهــا بــأي حــال مــن 
األحوال.

وأكــد الحتــة أن وزارتــه تفخر بإمتامها خال العامني 
األخرييــن ملــف الخــرباء والــذي احتــل أهميــة كبــرية 
مــن حيــث مســاهمته الفاعلــة يف مســاندة القضاء، 

وتعزيز دقة األحكام القضائية وعدالتها.
املهنيــة  للشــؤون  العــام  املديــر  اســتعرض  بــدوره 
األســطل  محيــي  بالــوزارة  البديلــة  والوســائل 
اإلجراءات التي متت حتى رأى برنامج الخربة النور.

وأشــار إىل أن الدفعــة الحاليــة تضــم 18 خبــرًيا بعدة 
مجاالت، حيث تضاف إىل قرابة 135 خبرًيا سابًقا 
وزود  بأســامئهم  قوائــم  ونــرت  الــوزارة  اعتمدتهــم 
املجلــس األعــىل للقضــاء والنيابة العامة بأســامئهم 

وتخصصاتهم.
وبرنامــج الخــرباء افتتحتــه وزارة العــدل عــام 2020 
6 مجــاالت  اعُتمــدت  وقــد  القضــاء،  إســناد  بهــدف 
واملاليــة،  والطبيــة،  )الهندســية،  هــي:  للخــربة 
املروريــة  والحــوادث  والتأمينــات،  والعقاريــة، 

والخربة االقتصادية(.




